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Naše  

kométy

Černis-Kiuchi-Nakamura 1990b. 
Druhú tohtoročnú kométu objavila trojica amatérov 

14. a 16. marta v severnej časti súhvezdia Andromédy 
ako hmlistý objekt Keáže kométa bola vtedy 
len jeden deň pred prechodom perihéliom, ani vdaka 
približovaniu k Zemi sa jej jasnost výraznejšie nezvy-
šovala. Petr Pravec v Srne zhromaždil niekoTko odhadov 
jasnosti jej komy. Najlepšie fotografie sme získali z ob-
servatória na Kleti. Túto exponovali 24. marta medzi 
1915 a 1927 UT. 
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Austin 1989c1. Túto kométu hádarn predstavovat 
netreba. Vkladali sme do nej velké 

nádeje, o to váčšie bob o sklamanie, ked jej jasnost ne-
prekročila +5,Om. Podarilo sa však získat velké množstvo 
pozorovacieho materiálu, ved len naši amatéri urobili 
vyše sto odhadov jasnosti komy tejto kométy. Materiál 
sa zatiaf spracúva, jeho vyhodnotenie prinesieme v šies-
tom čísle. Teraz si pozrime jednu z fotografií kométy, 
ktorú urobil Gabo Červák astrografom 300/1500 na Skal-
natom Plese. Exponoval 30. apríla medzi 113 a 1 UT 
na platňu ORWO ZU 21. V budúcom čísle predstavíme 
fotografickú žatvu našich amatérov. Teraz už len za-
mierit prístroje na dalšiu kométu. 

s 

Levy 199Oc! V severovýchodnej časti súhvezdia Pegas objavil 20. mája David H. Levy 40 cm refraktorom 
hmlistý obláčik jasnosti +lom, nová kométu. V čase objavu bola vyše 3 astronomické jednotky 

od Zeme a 2,5 AU od Slnka. Keáže perihéliom má prejst až 11. novembra a vzdialenost perihélia od Slnka je 0,937 AU, 
je určitá nádej (radšej nepreháňajme), že kométa bude v auguste a v septembri pomerne jasným objektom. Od polovice 
júla sa jej pohyb po oblohe začal zrýchTovat, pohybuje sa súhvezdím Pegasa smerom na západ. Mala by byt viditelná 
najlepšie v druhej polovici noci, jasnost sa pohybuje okolo +5m. V nasledujúcom období prejde rýchlym pohybom 
cez Koníka (Equ), Orla (Aql), konec augusta a začiatok septembra), Strelca (Sgr, polovica septembra) a Škorpióna (Sco, 
konec septembra). Viditefná bude v auguste po celá noc, v septembri večer. Maximálna jasnost kométy by mala byt 
najviac ±4m. Od konta septembra bude mat kométa už velmi nízku deklináciu a prestane byt u nás viditelná. 
Ak sa chcete zapojit do pozorovania tejto kométy, napíšte Petrovi Pravcovi na brnenskú hvezdáreň alebo nám do redak-
cie. Prvá snímku kométy u nás získal Palo Rapavý na hvezdárn v Rimavskej Sobote. Exponoval 10. jána 1990 medzi 
01' a 032 UT objektívom 5,6/1000 na film NP 27. Jasná hviezda vfavo je a And. 
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PREDNA STRANA OBÁLKY 

Zatmenie Mesiaca 9, februára tohto 
roku sledovali aj na hvezdárni 
v Karlových Varoch. Po prvýkrát 
sa pokúsili zaznamenat jednotlivé 
fázy úkazu na farebný negatívny 
film. Výsledok tohto experimentu 
(pozn i aj s. 137) je naozaj zaujímavý, 
obrázok bol exponovaný v ohnisku 
dalekohfadu Newton 250/1500 o 19h 
48m385 SEČ na film Equicolor 
21 DIN. Expozičná doba bola dye 
sekundy. Ďalšie zatmenia Mesiaca 
nás čakajú až v roku 1992 — 15. 
júna čiastočné, v noci z 9. na 10. 
decembra úpiné zatmenie. 

Foto: Attila Farkaš 
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ZADNA STRANA OBÁLKY 

Oba zábery RNDr. L. Hrica, CSc., sa viažu k správe o XII. ERAM-e na Kanárskych 
ostrovoch (s. 120). Na hornej snímke je celkový pohfad na hlavné prístroje observa-
tória Teide. V budovách zlava doprava sa nachádza 30 cm fotopolarimeter observa-
tória v Bordeaux, 25 cm Razdowov heliograf patriaci IAC, 45 cm Gregoryho vákuový 
slnečný dalekohfad GSttingenskej univerzity v SRN, 40 cm vákuový slnečný daleko-
hlad Newton Kiepenheuerovho ústavu SRN, ktorému patrí aj další 60 cm vežový 
teleskop, a konečne 50 cm fotometrický dalekohfad pre infračervenú oblast. Spodný 
obrázok ukazuje 25 metrov vysokú kupolu ĎalekohYadu Williama Herschela, ktorý 
sa vdaka svojmu zrkadlu s priemerom 4,2 m zaraduje medzi pá8 najví Čších daleko-
hladov sveta. Vpravo je 17 m vysoká veža švédskeho slnečného teleskopu. Na streche 
vidiet originálny vákuový celostat. Reportáž z observatória Roque de los Muchachos 
i z observatória Teide prinesieme v niektorom z budúcich čísel. 

109 



Z CIRKULAROV IAU 

• LMC X-2, druhý rSntgenový zdroj 
vo Velkom Magellanovom oblaku, je 
dvoj hviezda s orbitálnou periódou 
12,539 dňa. Podarilo sa to zistit pri 
fotometrických pozorovaniach optické-
ho ekvivalentu z Interamerického ob-
servatória na Cerro Tololo. V pnie-
behu deviatich po sebe nasledujúcich 
nocí na prelome novembra a decem-
bra 1989 sa jasnost objektu postupne 
menila z 18,2m na 18,0", a potom na 
18,4m. Ďalších sedem nocí v decembri 
sa pozoroval pokles z 18,1" na 18,9m 
a spát zjasnenie na 18,1m. Popri tejto 
dlhodobej svetelnej krivke vykazuje 
jasnost objektu flickering (blikotanie) 
s amplitúdou niekolko desatín magni-
túdy a periodicitou niekolko hodín, čo 
svedčí o silnej interakcii zložiek sys-
tému. 

• 4U 1850-08. Opticky identifikovat 
rántgenové zdroje v gulových hviez-
dokopách je podstatne zložitejšie ako 
zistif vo hviezdnom poli optického 
kandidáta na róntgenový zdroj; prí-
činou je vysoký počet hviezd premie-
tajúcich sa na malú plóšku oblohy. 
O takúto identifikáciu sa pokúsili na 
Mauna Kea — 13. septembra 1988 sa 
tu podarilo pomocou kanadsko-fran-
cúzsko-havajského teleskopu získat 
snímky stredu gulovej hviezdokopy 
NGC 6712 s vysokým rozlíšením v ob-
lasti zdroja 4U 1850-08. Jedna z troch 
snímok bola v červenej farbe (R), 
dye v modrej (B). Fri analýze sa popri 
základnej hviezde X (B okolo 20m), 
predpokladanej optickej reprezentant-
ke rántgenového zdroj a, identifikovali 
dye ďalšie (B okolo 21m), ktoré do-
stali označenie S a Z. Od seba sú 
vzdialené len 0,3" a od hviezdy X sú 
0,6". K nej je však rovnako blízko aj 
objekt U, ktorý je zasa slabým rádio-
vým zdrojom. A aby to nebolo také 
jednoduché: hviezdu Z sa podarilo 
nájst len na jednej z B snímok. Počas 
druhej expozície musela byt teda 
aspoň o magnitúdu slabšia. To je 
velmi silná premennost a práve z toho 
sa vyvodzuje, že hviezda Z je další 
kandidát na róntgenový zdroj. Mož-
ností neúrekom, len si vybrat ... 

• Jupiterov mesiac Io sa po prvý 
raz s vysokým rozlíšením z povrchu 
Zeme podarilo pozorovat infračer-
veným teleskopom NASA z Havaj-
ských ostrovov. Snímky v širokopás-
mových filtroch K, L, L' a v pásmach 
3,4, 3,9, 4,08 µm ukázali, že na disk 
mesiaca, ktorý mal priemer 1,2-1,3", 
sa ako bodový zdroj jasne premieta 
obraz sopky Lokh. Sledovali ho ne-
ustále od chvíle, keď sa nachádzal na 
polceste medzi východným okrajom 
mesiaca a stredom jeho disku, až kým 
sa v dósledku rotácie mesiaca nedostal 
za jeho stred. Celú túto noc (22./23. 
decembra 1989) boli vynikajúce atmo-
sferické podmienky, seeing 0,4". Na-
sledujúcu noc už bola sopka na od-
vrátenej strane Io — vtedy sa pokú-
šali rozlišit ďalšie podrobnosti na po-
vrchu tohto mesiaca. Výsledok týchto 
pozorovaní zatial nepoznáme. 

• Venuša. Pomerne známym pojmom 
„okno v zemskej atmosfére" sa ozna-
čuje priepustnost róznych dlžok elek-
tromagnetického žiarenia. Podobné 
„okná" sa darí nájst aj v atmosfére 
Venuše. Infračervené pozorovania jej 
neosvetlenej strany uskutočnené na 
anglo-austrálskom observatóriu odha-
lili existenciu štyroch nových okien 
v atmosfére tejto zahalenej planéty. 
Zistili sa široké emisné pásy pri vino-
vých dlžkach 1,08-1,11, 1,17-1,20, 
1,26-1,28 a 1,30-1,31 um. Z ich in-
tenzity sa odhaduje teplota 570 K, čo 
zodpovedá výške okolo 35 km nad 
povrchom planéty. Velmi prekvapu- 
júce je zistenie, že vrstva mrakov, 
ktorá má pri pozorovaniach na vino-
vých dlžkach 1,74 a 2,3 um zložitú 
štruktúru, je na vinovej dlžke 1,18 m 
celkom priesvitná. Preto sa v minu-
lých mesiacoch, keď sa už blížil čas 
Venušinho spinu, na anglo-austrál-
skom observatóriu vyvinulo maximál- 
ne úsilie na to, aby sa pomocou CCD 
spektroskopie zistili ďalšie okná na 
kratších vinových dlžkach. 

• EF Eridani je polar (tesná dvoj-
hviezda s eruptívnou aktivitou a sil-
ným magnetickým polom, typ AM 
Her) objavený roku 1979. Jeho spek-
troskopické pozorovania na anglo-
austrálskom teleskope v januári 1990 
ukázali, že sa dostal (prvý raz od 
objavu) do stavu nízkej aktivity. Ha 
emisia v jeho spektre je teraz výrazne 
slabšia ako obvykle a na vinovej dlžke 
656 nm je možné pozorovat úzku ab-
sorpčnú čiaru. Táto absorpcia vzniká 
vo fotosfére bieleho trpaslíka, ktorý 
je komponentom tesnej dvoj hviezdy. 
V silnom magnetickým poli dochádza 
k Zeemanovmu rozštiepeniu tejto čia-
ry a z jeho velkosti je možné odvodit 
intenzitu pola. Podla spomenutých 
pozorovaní rozštiepenie absorpčnej 
čiary Ha zodpovedá intenzite magne-
tického pola 700 T a v polárnej ob-
lasti až 980 T (porovnanie so Slnkom: 
v slnečnej škvrne intenzita magnetic-
kého pola 0,1 T, v okolitej fotosfére 

0,001 T). Aj pri týchto vysokých hod-
notách je EF Eri magneticky najslab-
ším systémom medzi ostatnými po-
larmi. 

• Supernova 1990E v NGC 1035. 
Program automatického vyhladávania 
supernov už niekolko rokov úspešne 
beží v Berkeleyi. Jedným z posled-
ných úspechov je detekcia supernovy 
typu II ešte v čase pred dosiahnutím 
maxima. Na troch snímkach NGC 1035 
z 15. februára 1990 mal objekt hviezd-
nu velkost 16,7m, kým na snímkach 
z 10. februára bol určite pod praho-
vou hodnotou (19m). Podla nízkodis-
perzných spektroskopických pozoro-
vaní, ktoré už nasledujúcu noc urobili 
na Interamerickom observatóriu Cerro 
Tololo, mala supernova len malú emi-
siu okolo Hh. Už o necelé tni hodiny 
neskór 5 m teleskopom na Mt. Palo-
mare pozorovali širokú emisiu v čiare 
Ha (jej šírka zodpovedala rýchlosti 
rozpínania obálky 14 000 km , s-1) i Si-
roků absorpciu prh 590 nm, ktorá patrí 

sodíku (D čiara) a ktorá vzniká v pro-
stredí skúmanej galaxie (jej červený 
posun je 1237 km . s -1). V tú noc mala 
supernova už 15,2m a to, že jej vývoj 
bol búrlivý, dosvedčujú pozorovania 
získané o dalších sedem hodín neskór 
na anglo-austrálskom áalekohlade. 
Podia nich sa v spektre už objavila 
absorpcia He I pri vinovej dlžke 
587,6 nm, ale čo je najvýznamnejšie, 
profil čiary Ha nadobudol vzhlad typu 
P Cygni, teda v silnej emisii sa ob-
javila absorpcia posunutá k modré-
mu koncu spektra. Práve to prezrádza 
intenzívny únik materiálu z hviezdy. 

• Jupiter. Tvár Jupitera sa neustále 
mení (pozn i Kozmos 1/90, 2/90) : 10. 
februára 1990 sav severnom páse mier-
nej planetografickej šírky, okolo +24°, 
objavila jasná biela škvrna. V tejto 
šírke sa pozoruje aj severný „prúd C" 
miernej šírky. Akoby unášaná týmto 
pnúdom, zmenila jasná biela škvrna 

za necelých 5 dní polohu — od 266° 
do 204° planetografickej dlžky. Po-
dobnú škvrnu sa podarilo pozorovat 
aj roku 1980. 

• Chirón. Pomocou citlivej CCD fo-
tometrie sa podarilo už skór zistif, 
že Chirón má komu (Kozmos 5/1989). 
Ďalšími pozonovaniami Chiróna vo 
februáni 1990, keď bol vo vzdialenosti 
11,2 AU od Zeme, sa získali nové po-
znatky. Umožnil to 1,5 m dánsky 
ďalekohlad na La Silla, citlivý CCD 
detektor a filtre UB a V. Pozorovalo 
sa štyri po sebe nasledujúce noci 
od 21. februára 1990. Celková doba 
expozícií bola 170 minút čistého času. 
V 10" clone boli magnitúdy objektu 
(jadro ± koma) : B = 17,17, V = 16,54. 
Difúzna koma mala velkost 16", čo 
vo vzdialenosti Chiróna zodpovedá 
130 000 km, a bola pretiahnutá juho-
východným smerom. Povrchová jas-
nost komy bola v B farbe 25,2m a 
vo V farbe 24,6m na štvorcovú sekun-
du. Rozdiel B—V má teda pne jadro 
i komu hodnotu velmi blízku fareb-
nému indexu slnečného svetla. Na-
pniek velmi dobrým pozorovacím pod-
mienkam nezistili sa nijaké zmeny 
tvaru a štruktúry medzi jednotlivými 
nocami. 

J. Zverko 
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Lidské myšlenky mívají svoji historii: 
u jejich vzniku stojí iniciátoři, pak 

jdou propagátoři a kritikové, příznivci a od-
půrci; na to přijdou ke slovu realisátoři, 
teoretikové ovládající abstraktní rozum 
a praktikové, panujíci nad silou a hmotou; 
a nakonec souhra nebo souboj zájmů a so-
bectví a nikdo není na pochybách, zda je 
snažší býti kritikem, či realisátorem; čím 
odvážnější myšlenka, tím vášnivější zájem 
účastníků. Antonín Bečvář 
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NIEKTORÉ ASPEKTY 
SKÚMANIA VZŤAHOV 

SLNKO-ZEM 

Hiadanie 
sůvislostí 

RNDr. MILAN RYBANSKÝ, CSc. 

Roku 1895 sa na slnečnom disku 
prvý raz pozorovala erupcia v bie-
lom svetle a hneá v nasledujúcich 
dňoch na Zemi poláme žiare i po-
ruchy magnetického pola. Vtedy 
bol publikovaný prvý predpoklad 
reťazca príčinných súvislostí. Bol 
to spúšfací mechanizmus... Od-
vtedy vzniklo množstvo prát, ktoré 
hfadali príčinu nezvyčajného prie-
behu rozličných pozemských pro-
cesov v zmenách úrovne slnečnej 
aktivity. Spomedzi procesov, na 
ktoré zrejme Slnko vplýva, možno 
spomenúf poruchy magnetického 
popa Zeme, výskyt polárnych Žiar, 
zemetrasení, zmeny klimatické, po-
časia, v sopečnej činnosti. Pocho-
pitePne, konštatovali sa bezpro-
stredné aj vzdialenejšie dósledky 
slnečnej aktivity: zmeny v prí-
rastku drevnej hmoty, premen-
nosf cien obilia na svetovom trhu, 
časový priebeh pórodnosti a úmrt-
nosti, výskyt epidémií a samo-
vrážd, novšie aj dopravných ne-
hód, pracovných úrazov, zmeny 
v zrážavosti krvi atd. Dokonca aj 
výsledky športových zapasov... 

Skúmané procesy vzfahov Slnko— 
~Zem mávajú taký charakter, že je 
nejasné, či zmeny priebehu sú náhod-
né, alebo majú dáku príčinu či súbor 
príčin. 

INTERDISCIPLINARNOSfi 

Priam naliehavým sa pri záplave 
róznych tvrdení stáva seriózny ve-
decký výskum. V ňom prichádzajú 
k slovu tieto vedné odvetvia: 

— Slnečná fyzika. Jednou z jej 
úloh je študovaf komplex premen-

Fotografia: Jozef Kirdaj 

ných úkazov na Slnku, označovaných 
ako slnečná aktivita. Tá sa sleduje 
v celom rozsahu elektromagnetického 
žiarenia — od gama po rádiové viny, 
skúma sa výskyt častíc s ráznou 
energiou. Sledujú sa jej rózne pre-
javy, ako škvrny, erupcie, protube-
rancie, najmá ich časové a priesto-
rové zmeny a časové variácie rozlič-
ných emisií. Študujú sa zákonitosti 
zmien a hladajú sa príčiny vzniku 
jednotlivých prejavov slnečnej akti-
vity a vazbové mechanizmy medzi 
nimi. 

— Geofyzika. Sem móžeme zaradif 
výskum všetkých v uvedenom kon-
texte pozorovaných okolozemských 
procesov v neživej prírode (magneto-
sféra, horná atmosféra, ionosféra, 
litosféra i hydrosféra). 

— Biológia. Študujú sa nesmierne 
róznorodé (predošlými vplyvmi se-
kundárne spósobené) zmenené pro-
cesy v živej prírode (od vírusov až 
po človeka). 

— Medicína. Fri špecifikácii pre-
došlého bodu sa dnes zjavne pociťuje 
pochopitelná relatívna samostatnosf 
tohto odvetvia. Ide o výskum v lud-
skom tele prebiehajúcich kolísavých 
stavov a procesov okolo normy 
i o skúmanie štatisticky sledovatel-
ných veličin (pórodnosf, úmrtnosf, 
chorobnosf, časový priebeh práce-
neschopnosti, ako aj výskyt doprav-
ných nehód a pracovných úrazov). 

— Spoločenské vedy. Sem móžeme 
zaradif štúdium možných hypotetic-
kých (a rozhodne až terciárnych) 
vplyvov slnečnej aktivity na rózne 
oblasti života jednotlivca (psycho-
lógia) aj spoločnosti (sociológia), ako 
aj veličín, ktoré sú s tým spojené. 
Okrem spomínaných v predošlom 
bode sú to napr. Spoločenské otrasy. 

Z uvedeného je zjavné, že proble-
matika vzfahov Slnko-.Zem je ne-
smierne zložitá a fažko ju ohraničif. 

To nesmierne zvyšuje dóležitosf me-
todologickej stránky. 

METODY 

Význam prísnej vedeckosti metód 
v tejto oblasti je nepopierateIný. 
Uplatňujú sa viaceré. Uvedieme zá-
kladné: 

— Porovnávanie časových priebe- 
hov dvoch skúmaných javov. Ide 
o metódu najjednoduchšiu, najčas- 
tejšiu, na i najproblematickejšiu. 
Jedným zo sledovaných dejov býva 
nejaký ukazovatel slnečnej aktivity, 
druhým kvantitatívne meradlo skú- 
maného pozemského procesu. Vani 
ani netreba pripomínaf, že touto me- 
tódou dosiahnuté výsledky móžu mať 
iba orientačný charakter a nemali 
by sa z nich robif nijaké závery. 

— Štatistické metódy zisfovania 
miery závislosti skúmaných pozem-
ských javov od slnečnej aktivity. Tu 
sa často uplatňuje metóda preklada- 
nia epoch (patrí tiež k tým jedno- 
duchším; umožňuje vyjadrif prítom- 
nosť či neprítomnosf toho-ktorého 
faktora v každom prípade), možno 
sa však stretnúť i s použitím kompli- 
kovanejších metód matematickej šta- 
tistiky, vrátane stochastických proce-
sov. Hodnovernosf výsledkov závisí 
často od dlžky časových radov. 

— Kauzálna analýza. Ide o metódu 
hladania podstaty fyzikálneho me-
chanizmu možných vázieb v celom 
ich komplexe (primárne — jedno-
stranné, sekundárne, no aj terciárne 
a spiitné). Predstavy o tomto mecha- 
nizme sú váčšinou hypotetické a mali 
by sa overovaf rozličnými nezávis-
lými metódami. 

Ako vidíme, ide o metódy rozpra-
cované a používané aj v mých ved- 
ných disciplínach. Osobitosfou vo 
vzfahoch Slnko-.Zem je však to, že 
pni váčšine skúmaných súvislostí ne-
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vieme určit nijaký mechanizmus, 
ktorý by vazby mohol sprostredkú-
vaf. ZatiaT teda treba priznaf to, 
že hodnotenie výsledkov — nech ich 
už robí hocikto — býva prevažne 
subj ektívne. 

KOMPLEX VPLYVOV 

Predbežne musíme, bohužiaP, kon-
štatovaf jedno: práce, ktoré sa zaobe-
rajú pósobením slnečnej činnosti na 
živé organizmy a Pudí, sú z vačšej 
časti neseriózne. Predpokladaný 
vplyv slnečnej aktivity sa totiž 
v prevažnej vačšine prípadov nedá 
oddelif od mých vplyvov. Ved ani 
len výskum reakcií Pudí (najetá cho-
rých) na meteorologické vplyvy, t. j. 
na priebeh tlaku, teploty, vlhkosti, 
prechodu atmosferických frontov, ne-
vedie takmer k nijakým jasným vý-
sledkom. A ak sa k meteorologickým 
navyše pridajú ešte prvky, ktoré 
kvantitatívne vyjadrujú úroveň geo-
magnetickej a slnečnej aktivity, a po-
užije sa mnohoparametrická regresná 
analýza na určenie podielu jednotli-
vých agensov, situácia sa ešte viac 
zamotá. Hoci sem-tam nejaký ten 
výsledok dostaneme, jeho interpretá-
cia je fažká. 

Napriek tomu však treba pripustif : 
príčinné súvislosti určíte existujú! 
Ved vieme, že po zmene úrovne 
slnečnej aktivity dochádza (s rózne 
dlhým odstupom) ku komplexu ná-
sledných zmien v zastúpení iónov 
rozličnej polarity vo vzduchu, vo 
výskyte geomagnetických porúch, 
v charaktere atmosferického prúde-
nia a pod. Je velmi pravdepodobné, 
že na Yudský organizmus skutočne 
vplýva zmenený obsah iónov, spre-
vádzajúci prechody atmosferického 
frontu. Lenže. Zmena obsahu iónov 
bola predsa zapríčinená korpuskulár-
nym žiarením z erupcie na celkom 
mé miesto zemegule. Prúd častíc 
tam usmernilo geomagnetické pole 
(ktoré navyše tiež mohlo byt poru-
šené), čím sa zároveň zmenil charak-
ter prúdenia v atmosfére. Je bezo-
sporu velmi fažké v takomto prípade 
odlíšif príčiny od následkov. Pred 
uplatnením štatistických metód je 
potrebné oddelif jednotlivé články 
refazca súvislostí. No na to nám 
rozsah meraní obyčajne nestačí. 

TAKTO NIE 

Na podopretie svojho tvrdenia 
o neserióznosti mnohých prác z ob-
lasti výskumu pósobenia zmien úrov-
ne slnečnej aktivity na Yudí uve- 
dieme niekoPko príkladov. 

Úmrtnosf a pórodnosf. A. L. Čižev- 
skij vo svojej klasickej knihe (V ryt-
me Slnka, Moskva 1969) píše, že obi-
dye veličiny kolíšu rovnako ako Wol- 
fovo číslo (parameter slnečnej aktivity 
v,ychádzajúci zo závislosti od škvřn). 

Použité údaje sú z obdobia pred re-
volúciou, z cárskeho Ruska; ide teda 
o vePkú populáciu. Amplitúda výky-
vov (hoci jej zhodnosf s priebehom 
slnečnej aktivity je preukazná) je 
velmi malá. (Obdobný test uvádzajú 
vo svojej najnovšej knihe J. Dvořák 
a L. Křivský. leh výsledky uvedenú 
súvisoosf priamo popierajú.) 

Výskyt epidémií v minulosti (o sú-
časnosti sa tu totiž hovorif nedá 
vzhPadom na eliminovanie až era-
dikáciu mnohých chorób). Vieme, že 
epidémie sa obyčajne šírili z neja-
kého ohniska v Ázii a doba ich šíre-
nia — od prvých prejavov až po po-
stupný zánik — bývala aj niekoIko 
desiatok rokov. No ak by existovala 
koincidencia s extrémami slnečnej 
aktivity, nesporné je jedno: na róz-
nych miestach zemegule by bola 
rózna. 

Dopravná nehodovost. Názor 
o vplyve slnečnej aktivity na doprav-
nú nehodovost vznikol na základe 
porovnávania časového priebehu po-
četnosti najmá za obdobie 1954-64 
v SRN a Japonsku. Vysoký koeficient 
korelácie v tomto období sa však dá 
vysvetlif aj ínak. Začiatok cyklu 
súhlasí s prudkým rozvojom automo-
bilizmu v týchto krajinách. To bole, 
pochopitePne, sprevádzané aj vzras-
tom počtu dopravných nehod. Vzá-
pátí nato však nasledovali opatrenia 
(sgirísnenie dopravných predpisov). 
Túto interpretáciu podporujú aj na-
sledovné údaje: počet usmrtených 
osob pri dopravných nehodách v Ja-
ponsku poklesol v rokoch 1974-78 
z 11 432 na 8738 osob, hodí počet mo-
torových vozidiel stúpol z 19 milió-
nov na 26,5 milióna. Pritom Wolfovo 
číslo bole roku 1978 pribhžne tni 
razy vyššie ako roku 1974 (podobne 
dopadne aj hodnotenie prát o sú-
vislosti úrovne práceneschopnosti a 
počtu samovrážd so slnečnou aktivi-
tou, ako presvedčivo ukázali i Dvo-
řák a Křivský v knihe Slunce náš 
život. 

BohužiaP, podobne nepresvedčivo 
však vyznievajú aj metodologicky 
nepremyslené popretia týchto vply-
vov. V dosf rafinovanej podobe („per 
negationem") nájdeme skorelovanie 
epidemických vIn besnoty a slnečných 
cyklov v metodickej príručke Fak-
tory slnečnej a geomagnetickej akti-
vity v životnom prostredí (Bratislava 
1989). Popiera sa tu tvrdenie (bole 
vóbec treba tvrdit dačo také?), že by 
cykly besnoty (10-13 rokov) koin-
cidovali s 11-ročným slnečným cyk-
lom. A prečo? Vraj preto, lebo ma-
ximum tejto epidémie nastáva 4-5 
rokov (sic!) po slnečnom maxime. 
Takže predsa len nejaká koinciden-
cia? Človek by aj naletel, ak by si 
neuvedomil, že sa tu prezentuje ma-
teriál z púhych 15 rokov (1971-85) ! 
Je predsa vylúčené robif dlhšiu extra-
poláciu nejakého javu na základe 
jedného cyklu. Je to postup natoTko 

nevedecký, že tu nemá zmysel ho-
voru ani o potvrdení, ani o popretí 
korelácie. 

HOVORME PRETO 
RADŠEJ IBA O NEŽIVOM 

I pokiaP ide o neživú prírodu, mó-
žeme práce z oblasti vzfahov Slnko-. 
Zem rozdelif na dye skupiny. 

1. Nepochybné súvislosti. Sem sa 
dajú zaradif súvislosti medzi slneč-
nou aktivitou a 

— štruktúrou slnečného vetra, t. j. 
rozdelením hustoty a rýchlosti prú-
denia aj magnetického popa v helio-
sfére; 

— úrovňou sekundárneho kozric-
kého žiarenia; 

— parametrami róznych vrstiev 
ionosféry a šírením rádiových vin; 

— poruchami magnetického poYa 
Zeme; 

— výskytom polárnych žiar, resp. 
zmenami v úrovni vlastného žiarenia 
hornej vrstvy atmosféry. 

Vo vedecky prísne vzatom užšom 
zmysle slova sa pod vzfahmi Slnko 
Zem rozumejú práve tieto súvislosti. 
Tak to chápe astronómia a geofy-
zika. 

Hoci som tieto súvislosti označil ako 
nepochybné, zdaleka nie je jasné, aký 
je ich mechanizmus. Doteraz totiž ne-
vieme po pozorovaní nejakých pre-
j.avov slnečnej aktivity opísat refa-
zec následných javov v heliosfére, 
resp. geosfére. A vedeckému výsku-
mu ide práve oň. 

2. Sporné súvislosti. Sem móžeme 
zaradif otázky vzfahov slnečnej ak-
tivity k 

— perzistencii chemických reak-
cií; 

— stavu elektrostatického popa 
Zeme; 

— počasiu a klíme; 
— výskytu zemetrasení; 
— úrovni sopečnej činnosti. 
Tieto súvislosti sa v súčasnosti —

raz s váčším, inokedy s menším 
úspechom — iba dokazujú. PokiaY 
neexistujú jednoznačné dókazy (či už 
vazieb, alebo nezávislostí skúmaných 
javov od Slnka), treba ich získanie 
pokladaf za prvoradý cieT práce. 

Nazdávame sa, že problematika 
vplyvov slnečnej aktivity na prie-
behy dej'ov v živej prírode je už na-
stolená. To, čím by sme sa v tejto 
súvislosti mali zaoberaf predovšet-
kým, je metodologická stránka. Ku 
skutečným vedeckým výsledkom sa 
tu dá dopracovat iba cestou vysokej 
profesionality. Jej podmienkou je 
utvorenie tírnu takých odborníkov 
z róznych oblastí,- ktorí budú jednak 
vysoko špecializovaní, a jednak 
schopní interdisciplinárneho uvažo-
vania. 
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Sluko a život 
RNDr. LADISLAV KULČAR, CSc. 

Vplýva slnečná aktivita na 
život a zdravie človeka? Skú-
maniu tohto problému boto 
už venovaných veta prát, 
no doterajšie výskumy v tej-
oblasti majú zváčša štatis-
tický charakter, ktorý síce 
nemusí znižovat ich význam, 
neposkytuje však informácie 
o vplyvoch slnečnej aktivi-
ty na jednotlivca. Rovnaké 
prejavy slnečnej alebo geo-
magnetickej aktivity či me-
teorologických faktorov mó-
žu mat pre róznych Iudí 
velmi odlišné dósledky. 

V súčasnosti v oblasti vý-
skumu vplyvu slnečnej ak-
tivity na život, a teda i člo-
veka (možno to však roz-
šírit aj na celú oblast vzta-
hov Slnko-biosféra), prevláda 
prístup makroštrukturálny, 
zameranie na výskum mak-
rosystémov. Systém práce 
v tejto oblasti výskumu bol 
a ví čšinou je stále taký, že 
„všetko dávame do korelácie 
so všetkým". Takáto situácia 
trvá prakticky od začiatku 
výskumu a toto obdobie by sa 
dalo charakterizovat ako ob-
dobie zhromažáovania čiast-
kových róznorodých výsled-
kov, založené na makrosys-
témovom prístupe. Samozrej-
me, aj uvedený spósob vý-
skumu je v určitých fázach 
významný a opodstatnený. 
Dostali sme sa však zrejme 
na križovatku, z ktorej by 
bole azda vhodné pustit sa 
aj novými smermi. 

Nové výsledky, ktoré by 
azda vniesli určité svetlo 
do tejto problematiky, je 
možné očakávat od výskumu 
zameraného na hlbšiu štruk-
turálnu úroveň, napr. na 
úroveň bunkovú, resp. na 
úroveň mikroorganizmov. 
K takémuto prístupu nás ve-
dle to, že v súčasnosti je 
tažké hIadat heliofyzikálne 
faktory pósobiace na človeka 
a život ako taký iba metó-
dou skúšok a omylov. 

Zdá sa, že dóležitú úlohu 
prenosového média vzruchov 
hrajú molekuly vody v ži-
vých organizmoch. Ako agens 
vyvolávajúci poruchy pri-
chádza do úvahy magnetické 
pole, elektrické pole, elektro-
magnetické a korpuskulárne 
žiarenie, zmeny chemického 
zloženia okolitého prostredia 
a hádam aj áalšie, doteraz 
nám ani nie známe zdroje 
a spósoby prenosu energie, 
informácií a vzájomných in-
terakcií. Skúmané mechaniz-
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my vzájomného pósobenia sa 
móžu uplatňovat najmá u bu- 
niek, v ich živote a rozmno-
žovaní, v transporte nabi-
tých častíc v biologických 
prostrediach, u biologických 
membrán, prípadne jedno-
duchých mikroorganizmov a 
organizmov i v dalších biolo-
gických štruktúrach. Citli-
vost živých organizmov na 

D;otografia: Ladislav Scheirich 

zmeny prírodného elektric-
kého a magnetického pola 
móže van i vysvetlit aj ne- 
dávny objav biogénneho mag- 
netitu. V celej tejto proble- 
matike v podstate ide o to, 
aby sa od matematicko-šta- 
tistického hladania časových 
súvislostí prešlo k štúdiu 
fyzikálno-chemicko-biologic- 
kému. 

Uvedený spósob výskumu 
nie je nový. Vo vedeckej a 
odbornej literatúre možno 
nájst množstvo prác s podob-
ným zameraním. Je to úloha, 

ktorou sa zaoberajú mnohé 
vedecké tímy biológov, bio- 
chemikov, biofyzikov v mno-
hých výskumných strediskách 
a laboratóriách na celom sve- 
te. Možno uviest, že sú zná-
me napríklad určité vztahy 
medzi rýchlostou zrážavosti 
krvi, sedimentácie koloid- 
ných roztokov, vznikom vel-
kých radikálov v biologických 
systémoch, dráždivostou bu- 
niek, priepustnostou bunko- 
vých membrán a niektorými 
druhmi elektromagnetického 
žiarenia, umelými magnetic-
kými polami a pod. 

Z uvedeného však nevyplý- 
va, že makroskopický pohlad 
na problematiku by mal byt 
definitívne a celkom potla-
čený alebo odmietnutý. Ak 

však postupujeme z úrovne 
mikroštruktúr k vyšším a 
vyšším organizmom a for-
mám organizácíe živej hmo-
ty, problém sa nám rozrastá 
do takého rozsahu, ktorý je 
tažko zvládnutelný. Nemáme 
totiž ani dostatočné technické 
možnosti monitorovania vel-
kého množstva volných pa-
rametrov vstupujúcich do 
problematiky, do popredia sa 
dostávajú aj metódy spraco-
vania údajov popisujúcich 
správanie makroštruktúr a 
pod. Z hladiska matematic-

kého spracovania bude po-
trebný prechod od klasic-
kých štatistických metód 
analýzy veličín k problema-
tike synergetického pósobe-
nia, k uplatneniu výsledkov 
teórie katastrof, fraktálov, bi-
furkácií a pod. 

Výsledky mnohoročných 
výskumov umožnili urobit 
dóležitý záver: heliogeofyzi-
kálne faktory s velkou prav-
depodobnostou pósobia na 
biosféru, teda aj na človeka, 
nie energeticky, ale infor-
mačne. To znamená, že ur-
čujúce nie sú absolútne hod-
noty pósobiacich faktorov 
alebo ich pomalé zmeny, ale 
velkost skoku, časová zmena 
heliogeofyzikálnych a medi-
cínsko-biologických faktorov. 
Významné miesto a perspek-
tívu majú v tejto oblasti 
chronobiolágia a chronomedi-
cína, skúmajúce frekvenčné 
a amplitúdové charakteris-
tiky biosystémov a obklopu-
júcich ich prírodných a 
umelých polí, ako aj ich vzá-
jomné vztahy. 

Na úrovni vysokoorgani-
zovanej biologickej štruktúry, 
akou je napr. aj človek, ne-
zanedbateInú úlohu hrá 
okrem aspektu časového aj 
aspekt lokálny (geografický), 
ktorý móže byt spojený 
s dalšími, napríklad práv-
nymi, etickými, společenský-
mi, ekonomickými a inými 
faktormi. Amplitúdy zmien 
heliofyzikálnych faktorov 
móžu byt často malé v po-
rovnaní s inými, z hladiska 
výsledného pósobenia a vply-
vu závažnými faktormi oko-
litého prostredia. Platí to 
najmu pre velké mestá a 
mestské aglomerácie, kde 
tzv. sociálne pozadie, ktoré 
je neodmysliteIne spojené 
s hospodárskou činnostou 
človeka, a umelé elektrické 
a magnetické polia móžu hrst 
úlohu umelého tienenia von-
kajších vplyvov. Takým spó-
sobom sú účinky heliogeo-
fyzikálneho faktora do znač-
nej miery potláčané. Vyššie 
uvedené faktory geografické, 
sociálne, spoločenské a im 
podobné sa uplatňujú okrem 
vplyvu priamo na zdravotný 
stav človeka ako jednotlivca 
aj v dopravnej nehodovosti, 
pracovnej úrazovosti a inde. 

Problémy heliobiológie a 
teda aj vplyvu slnečnej ak-
tivity na život človeka sú, 
ako vidiet, velmi zložité. 
Niektoré z nich hádam po-
móže objasnit aj plánovaný 
celosvetový vedecký program 
„Medzinárodný program geo-
sféra — biosféra. Globálne 
zmeny", v rámci ktorého sa 
plánuje systematický dlho-
trvajúci (50-100 rokov) in-
terdisciplinárny výskum fyzi-
kálnych, chemických a bio-
logických, spoločenských a 
ekonomických procesov v sys-
téme Slnko-•Zem. 



Vráfine sa o dvetisíc rokov dozadu. Podfa aristotelovskej školy sa vesmír skladal 
z dvoch celkom odlišných častí. Jednu predstavovala Zem a všetko, čo k nej 
patrí — vedl nečisté, dočasné a podliehajúce skaze, zlu a diabolským vášňam. 
Tento svet pod Mesiacom, tzv. sublunárny, skladal sa z najrozmanitejších zmesí 
štyroch základných prvkov — vzduchu, zeme, vody a ohňa. Všetky Tudské fažkosti 
a strádania pachádzali jednoznačne z týchto kombinácií, táto miešanina priam 
symbolizovala nečistotu. Našu atmosféru križovali poveternostné úkazy všetkých 
druhov — hrózostrašné, nepredvídateYné, prichádzajúce bez varovania a rovnako 
rýchlo miznúce — búrky, kométy, poláme žiare a blesky, výbuchy sopiek a dalšie 
živly desivých božstiev. Sublunárny svet bol jednoducho taký — drsný a nepred-
vídatePný. 

Druhá časí — to bola hviezdna obloha, „vesmír dokonalosti". Tu sa dalo všetko 
predpovedaf — zatmenia a pohyby Slnka, Mesiaca a planét na temnom hviezdnmm 
pozadí. Všetko tu boto dokonalé. Všetky pohyby boli kruhové a pravidelné. Všetky 
telesá boli večné. PredvídateFný a dokonalý bol hviezdny vesmír, zákonite sa teda 
skladal iba z jediného prvku — éteru. Pohlad na oblohu bol oknom do večnosti. 
A potvrdením večnosti bota práve večnosf oblohy. 

To bota základná dogma, na ktorej spočívala stredoveká astronómia, ale aj 
astrológia, alchýmia, a dokonca i medicína. Javy sublunárne, Pudské a tragické, 
tu bolí postavené do protikladu s pokojnou čistotou večných nebies. 

Jasnej noci 11. novembra 1572 na-
stal okamih, keá predstavy nemen-
nosti museli kapitulovat pred pozoro-
vanou skutočnosfou. Tycho Brahe bol 
vtedy dvadsatšesfročný mladý muž. Za-
ujímal sa o všecko a onoho večera dlho 
pracoval v alchymistickom laboratóriu 
so svojím strýkom Steenom. Po celo-
večernej drine vyšiel von a pozrel sa 
na oblohu, ktorú poznal naozaj dobre. 
Aké bob o jeho prekvapenie, keá v sú-
hvezdí Kasiopeje zbadal novú jasnú 
hviezdu! Žiarila blízko hviezdy Kappa, 
jednej z dvoch spodných hviezd v tom-
to súhvezdí tvaru W. Hviezda, ktorú 
nikdy predtým nevidel! Doslova n o v á 
hviezda. Tycho bol prekvapený, pre-
kvapení boli aj m í, ktorým to povedal, 
a mnohí áalší v celej Európe. Nový 
objekt na oblohe, to ešte nebolo nič 
také, čo by sa samo osebe bralo ako 
čosi „predtým nevídané": ved človek už 
mnoho ráz objavil nové objekty po-
dobné hviezdam. Už o nich vedel to, 
že sa medzi hviezdami pohybujú po-
dobne ako planéty. A vedel o komé-
tach aj to, že po blúdení oblohou skór 
či neskór zmenia svoj hmlistý vzhlad, 
zoslabnú a nakoniec sa navždy stratia. 

Ukáže sa Tychom objavený nový ob-
jekt takýmto bludným svietiacim ob-
láčikom, ktorý sa čoskoro rozplynie 
na svojej nevypočítatelnej púti? Alebo 
je to varovné znamenie božieho hnevu? 
Odpoveá na tieto otázky mohli priniesf 
len pozorovania. 

Energický Tycho podnietil mimo-
riadnu pozornost o jav. Pozorovatelia 
v celej Európe sledovali osud nového 
jasného objektu: Maestlin v Ti bin-
gene, Digges v Anglicku a áalší na 
róznych mých miestach. Spolu s Ty-
chom noc čo noc hladali a nachádzali 
tú istú jasnú hviezdu na tom istom 
mieste v Kasiopeji. Nepodobala sa ani 
kométe, ani planéte. Bola stále na tom 
istom mieste oblohy — bola jej sú-
častou. Bola rozhodne ovela vzdiale-
nejšia ako Mesiac, a bola teda prvou 
očividnou trhlinou v aristotelovskej 
doktríne. Bol to „nový" hviezdny ob-
jekt, skutočný dókaz toho, že nebo ni 
je večným a nemenným pozadím pre 
Pudské bláznovstvá a trápenia. Aj ne-
bies sa teda dotklo znamenie nedoko-
nalosti? Neuveritelné! Stačil jediný vý-
buch, ktorý r. 1572 zažal novú hviezdu, 
aby hlboko otriasol stabilným a po-
kojným vesmírom staroveku a stredo-
veku. 

Váaka Tychovmu objavu sa pozoro-
vaný vesmír pre ludí podstatne roz-
šíril. Hviezdnej oblohe sa začala veno-
vat stála pozornost. Prvým dóležitým 
zistením po objave Tychovej novy roku 
1572 bol objav jednej z najzaujíma-
vejších premenných hviezd oblohy, 
hviezdy Mira — Omikron Ceti — roku 
1596. Mira (obdivuhodná) je prekrásna 
hviezda na chrbte Velryby (Cetus), 
súhvezdia, ktoré leží na južnej hviezd-
nej pologuli, ale ktoré vidief aj u nás 
v jeseni nad južným obzorom. 

Keá tretieho augusta 1596 32-ročný 
pastor David Fabricius vo východnom 
Frízsku pozoroval Miru, ihned listom 
z 11. augusta o svojich zisteniach infor-
moval Tycha. Tycho dostal list 28. sep-
tembra. To, čo si Fabricius všimol, ne-
bola však Mira sama, ale jej jasnost. 
Jasnost akási iná, ako by mala byt. 
Že táto hviezda mení svoju jasnost pe-
riodicky, sa zistilo až o mnoho rokov 
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Tycho Brahe prišiel do Prahy na dvor Rudolfa IL roku 1599 už ako známy 
astronóm. Dvadsafsedem rokov predtým objavil novú hviezdu, ktorá prakticky 
zmenila celý pohlad Tudstva na oblohu nad hlavou. Supernova 1572A otriasla 
stabilným a pokojným vesmírom staroveku a stredoveku a zmietla ho. Takto ju 
zaznamenal niektorý z pražských rytcov začiatkom roku 1573. 

neskór. Sám Fabricius pozoroval čer-
venú Miru len niekoYko mesiacov ako 
hviezdu tretej magnitúdy. V starých 
katalógoch ju však nikde nenašiel. 
A videlo sa mu, že aj na Bayerových 
mapách je zaznačená ako menej jasná 
hviezda — bola označená písmenom 
omikron, ako hviezda štvrtej magni-
túdy. 

Na to, že sa jej jasnost mení, upo-
zornil roku 1638 J. F. Holward a po-
tvrdili to aj dókladné pozorovania J. 
Hevelia v rokoch 1648-1662. Prvý od-
had jej periódy — 333 dní — urobil 
až Boullialdus. Bola to zdlhavá a zlo-
žitá práca, lebo perióda Miry je zhruba 
zhodná s obežnou dobou Zeme. Pozoro-
vanie hviezdy ležiacej na južnej oblohe 
boto teda závislé od ročného obdobia 
a nedalo sa robit nepretržite. Najpres-

nejšie určil jej periódu F. W. Herschel 
a neskór F. Argelander. Dnes vieme, že 
perióda Miry je 331 dní, 8 hodín a 4 mi-
núty. Amplitúda zmien jasnosti tejto 
hviezdy je až 7 magnitúd. Mira Ceti 
je typickou predstaviteTkou veTkej ro-
diny premenných hviezd, akých už dnes 
poznáme niekorko stovák a ktorým 
hovoríme dlhoperiodické premenné. 

Ďalší historicky dóležitý objav na-
stal roku 1669. Pozorovatelia si všimli, 
že i hviezda Beta Persei — Algol 
(v arabčine Al Ghúl, t. j. démon, prí-
šera; na stredovekých hviezdnych ma-
pách ho zobrazovala hlava Medúzy 
v ruke hrdinu Perzea) sa správa dáko 
čudne. Montanari opisuje neobvyklé 
správanie hviezdy takto: „Normálne 
má Algol jasnost dvoch magnitúd, zrazu 
však v priebehu asi šiestich minút jeho 

jasnost poklesne až na štvrtú magni-
túdu a takto zotrvá niekoYko hodín. 
Potom jasnost znova vzrastie na dye 
magnitúdy a zostáva nemenná niekoYko 
dní." Montanari tieto zmeny len kon-
štatoval. Detailne ich koncom osem-
násteho storočia študoval britský astro-
nóm J. Goodricke a určil ich periódu 
na 2 dni, 20 hodin a 49 minút. 

Aj Algol je predstaviterom déležitej 
kategórie premenných — zákrytových 
dvojhviezd. Žiadny z obidvoch členov 
hviezdneho páru však sám nie je pre-
menný ani ináč neobvyklý. Obidve 
hviezdy páru obiehajú okolo spoločného 
tažiska, a ak sa v danom prípade Zem 
nachádza zhruba v rovine ich obehu, 
nevyhnutne budeme pozorovat opako-
vané zákryty jednej zložky druhou. 
Perióda tohto javu je teda periódou 
jedného obehu — alebo polovičnou pe-
riódou obehu, ak sú obidve hviezdy 
zhruba rovnako jasné a rovnako velké. 

Zatiar poznáme asi 2500 zákrytových 
dvojhviezd. Sú to premenné róznych 
typov, podia toho, či sú zložky hviezd-
neho páru relatívne vzdialenejšie 
(Algol), alebo či ide o „tesnejší" pár 
(Beta Lyrae). Z faktu, že dye hviezdy 
móžu byt takmer identické, alebo cel-
kom odlišné, že móžu byt tesnou, alebo 
vornejšou dvojitou, samozrejme vyplý-
va aj to, že aj ich svetelné kriyky 
móžu vyzerat vermi rozmanito. 

Vrátme sa však opat k historickému 
vývoju. Do konta osemnásteho storo-
čia astronómi objavili množstvo áalších 
premenných hviežd. Chceli by sme upo-
zornit najmá na Deltu Cephei, ktorú 
tiež objavil Goodricke. Táto hviezda 
pravidelne mení jasnost asi o jednu 
magnitúdy — z hodnoty 3,7m na 4,9m, 
a to v priebehu 5 dní, 6 hodin a 47 mi-
nút. Je to perióda, ktorú Flammarion 
označuje ako „velmi krátku". Delta 
Cephei je typickou predstaviterkou celej 
kategórie hviezd, ktorým dnes hovorí-
me cefeidy; má niekoYko podtried, od-
lišných podTa tvaru svetelnej kri®ky. 

Ďalej už objavy nasledovali takmer 
pravidelne. Astronóm, ktorý bol Good-
rickovým súčasníkom, poznal roku 1786 
celkove osem premenných hviezd. Roku 
1865 ich už boto známych 113, ako to 
dokazuje Chambersov katalóg. Flam-
marion mal roku 1913 zoznam 271 pre-
menných hviezd. A v tretom katalógu 
Kukarkina — Parenaga a spol. z roku 
1971 boto už celkove 17 779 premen-
ných! Dnes móžeme takmer s istotou 
povedat, že pozorovatelia z obežnej 
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Ďalšou ranou nemennej oblohe bolo Tychovo posadnutie kométami. Roku 1577 vytrhol kométy z hraníc sublunárneho sta-
bilného sveta — pomocou celkom presných geometrických konštrukcií dokázal, že kométa pozorovaná v tom roku má zme-
rateTnú paralaxu a že leží prinajmenej 6-krát Balej ako Mesiac. Takto uvádza vzhrad kométy Camille Flammarion v Les 
Merveilles Celestes z roku 1878. 
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Fascinujúcim zjavom bola už supernova, ktorú pozorovali čínski astronómi roku 1054. Tento objav však Európa spoznala 
až začiatkom nášho storočia. Takže hoci SN 1054A bola zjavným narušením aristotelovskej nemennosti nebies, v jej bašte, 
Európe, zostala nepoznaná. Táto kresba je rekonštrukciou zaznamenávania a sledovania supernovy (jej pozostatkom je známa 
Krabu hmlovina) v Č;íne. Autorom rekonštrukcie je Robert Van Gulik, svetoznámy znalec starej Číny a autor populárnych 
detektívnych príbehov o sudcovi Ti. 

dráhy pomocou skvelých astronomic-
kých družíc v spojení s fundamentál-
nymi katalógmi a s pokračujúcim ma-
povaním oblohy pozemskými prístroj-
mi nám do konca storočia umožnia 
nájst viac ako desafnásobok tohto 
počtu. Mažeme odhadnút, že dovtedy 
budeme poznat (a azda zostavíme i ka-
talóg) okolo 200 000 premenných hviezd. 
Fri takejto záplave údajov je samo-
zrejmé, že sa musí vytvorit vhodný 
systém triedenia, pretože nie všetky 
premenná sa dajú zaradit do doteraz 
spomenutých štyroch kategórií: medzi 
„nové hviezdy" — supernovy alebo 
novy (podYa Tycha), hviezdy typu Mira 
Ceti (podYa Fabricia), hviezdy typu 
Algol (podYa Montanariho) a cefeidy 
(objavil ich Goodricke). 

Venujme však teraz pozornost erup-

tívnym hviezdam: supernovám alebo 
menej aktívnym hviezdam, ktorých 
eruptívne javy sú v mnohom podobné 
úkazom na slnečnom povrchu. 

Najdóležitejšie sú samozrejine super-
novy. V ich prípade explózia zachva-
cuje celú hmotu hviezdy. S vonkajšími 
vrstvami hviezdy sa do okolia vyvrhne 
aj materiál obohatený užšími prvkami, 
ktorý prešiel jadrovými reakci ami 
v procese vývoja dospelej hviezdy, ešte 
pred jej explóziou. Supernovy majú 
dóležitú úlohu vo vývoji Galaxie ako 
celku, pretože emituj  aj vysokoener-
getické častice; v prípade Zeme možno 
povedat, že majú svoj podiel i na 
vzniku a vývoji života. Všeobecne sa 
už prijala hypotéza, že vymretie dino-
saurov zapríčinil výbuch nejakej blízkej 
supernovy. 

Frečo vlastne supernova exploduje? 
Ešte stále je to veYmi tažká otázka. 
Preto treba povedat hned na začiatku, 
že nie všetky explózie supernov si vie-
me vysvetlit. Niektoré — ako naprí-
klad SN 1987A — majú dobre inter-
pretovatelné spektrum, ale mé typy —
takzvané SN I. typu — sú pre ana-
lytikou hviezdnych spektier ešte stále 
záhadou. Jedno je však isté: supernova 
je hviezda na konci svojho vývoja. 
Móže sa nachádzat v kritickom stave 
a explóziu móže odštartovat nejaký 
zatiai neznámy mechanizmus. Na fo-
tografických platniach oblohy z miesta 
explózie, exponovaných ešte pred vý-
buchom, spravidla móžeme vyhladat 
predchodcu supernovy — progenitora. 
V prípade SN 1987A je dobre identifi-
kovatelný progenitorjednoznačne dvoj-
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Práve v supernovách dochádza k tomu, čo nazývame premena hmoty. Aj preto 
sú tieto pohrebné ohňostroje hviezd také populárne a vyhladávané, a to nielen 
profesionálmi, no aj amatérmi. Taká supernova nápadne zmení vzhlad súhvezdí 
i samotných galaxií. Na obrázku je známa galaxia zo súhvezdia Leva, M 66 
so supernovou 1989B. Tento objekt, žial, ušiel vlani pozornosti našej aj vdčšiny 
našich amatérov. 

hviezdou: jeden člen páru tu mohol 
byt ovplyvnený druhým, mohol vy-
volat prudké slapové vzdutia, ktoré 
nakoniec boli príčinou katastrof ickej 
nestability. Nech už to boto akokolvek, 
jednoznačné je jedno: že supernova 
sama bola starou hviezdou. 

Najpravdepodobnejší scenár explózie 
je zhruba takýto: V priebehu normál-
neho života hviezdy sa vodík v jej 
centrálnych oblastiach spáli na hélium 
a (ako vyplýva z teórie vnútornej stav-
by hviezd) stane sa z nej mohutný 
supergigant, načo hviezda sčervenie. 
Hélium tu však zostáva a vysoké tep-
loty v jadre vyvolajú dalšie jadrové 
reakcie, pri ktorých sa hélium mení 
na kyslík. Vtedy už v centre hviezdy 
nie je teplota obvyklých 15 miliónov K 
(ako je napríklad v centré Slnka), ale 
až okolo 200 miliónov K. Je to tzv. 
„héliový záblesk". Vzápžtí, pri stále 
vyšších teplotách, nastane kyslíkový a 
neskór uhlíkový záblesk. Tieto fázy 
vývoja hviezdy sú relatívne velmi 
krátke. Nakoniec sa prevládajúcim 
prvkom vo hviezde stane železo — naj-
stabilnejší a zo všetkých jadrových 
palív najmenej výdatný prvok. Pre 
další vývoj hviezdy zostane už len 
jedna cesta: po štádiu supergiganta, 
do ktorého sa tak hviezda dostala, na-
sleduje gravitačný kolaps. Je to sku-
točne dramatická udalost. Gravitačná 
energia kolapsu sa transformuje najmá 
do neutrín; prvý raz sme ich pozorovali 
v okamihu výbuchu SN 1987A. Kolaps 
stále pokračuje, až kým teplota v jadre 
neprekročí 200 miliárd K. Centrálna 
čast hviezdy sa vtedy stane pre neutrína 
nepriehladnou a kolaps sa zastaví. Vy-

soká teplota v jadre kolabovanej hviez-
dy sa potom transformuje do vonkaj-
ších vrstiev, kde ešte stále zostal nejaký 
neón, kyslík a uhlík. Pri takýchto tep-
lotách sú však hviezdy nesmierne ne-
stabilné a nevyhnutným dósledkom je 
osudový, katastrofický výbuch kolabu-
júcej hviezdy. 

Zvyšky po explózii bývajú trojaké: 
vačšina póvodnej gravitačnej energie 
progenitora sa pri kolapse zdanlivo 
stratí, transformuje sa však na inten-
zívny tok vysokoenergetických neutrín 
a azda aj gravitačných vin. Kolabo-
vaná hviezda si však zachová svoj 
rotačný moment hybnosti a rýchlost 
jej otáčania sa prudko zvýši. Z takto 
vzniknutej rýchlo rotujúcej hviezdy sa 
stane „pulzar" s extrémne vysokou 
hustotou — asi 1016 až 1017 gramov 
na kubický centimeter. Skúste si pred-
stavit niekolko miliárd ton v objeme 
zhruba velkosti blchy! 

Vyvrhnutý plyn, obohatený fažšími 
prvkami vytvorenými vo hviezde ešte 
pred jej éxplóziou, sa rozptýli do prie-
storu rýchlostou 1000 kilometrov za 
sekundu a vytvorí čudesné vláknité 
útvary. Dlhé roky až tisícročia, ba 
i dlhšie tieto zvyšky po niekdajšej su-
pernove stále vidiet; tak vidíme jemné 
slučky a závoje v súhvezdí Labute a 
v mnohých dalších súhvezdiach. Celý 
proces premeny Tahších jadier na vy-
sokostabilné jadrá železa trval v pod-
state len zlomky sekúnd, ale energia, 
ktorá sa pritom uvolnila, by stačila 
nášmu Slnku, aby pri svojej súčasnej 
svietivosti mohlo žiarit ešte miliárd-
násobok celého svojho života. 

Zastavme sa teraz na chvílku pri ko-

labovanom objekte, nazývanom pulzar. 
Tento názov trochu zavádza: nie je 
to pulzujúca hviezda, i ked etymológia 
tohto slova to zdanlivo naznačuje. 
V podstate je to velmi rýchly rotátor. 
Skúste si predstavif Slnko ako teleso, 
ktoré kolabuje. Fri kolapse sa rotačný 
moment hybnosti (točivost) zachováva. 
Je to súčin hmotnosti, uhlovej rýchlosti 
a druhej mocniny polomeru. Hmotnost 
zostáva zhruba konštantná, to značí, že 
kolaps telesa — povedzme, na tisícinu 
póvodného polomeru — zvýší uhlovú 
rýchlost miliónkrát. Ak póvodne rých-
lost otáčania predstavovala zhruba jed-
nu otáčku za mesiac — ako je v prípade 
Slnka — bude teleso po kolapse mat 
uhlovú rýchlost jednej otáčky za nie-
koTko sekúnd! V skutočnosti sú pul-
zary ešte kompaktnejšie telesá a otá-
čajú sa oveTa rýchlejšie, než ukázal 
tento velmi hrubý odhad. 

Aj takýto rýchly rotátor stále ob-
klopuje atmosféra, v ktorej prebiehajú 
silné magnetické procesy. Vzniká tu 
netepelné žiarenie, emitované v úzko 
smerovaných kužeToch, ktoré sa otáčajú 
rovnako rýchlo ako hviezda a sú priam 
„nabité" žiarením najrozličnejších ener-
gií. A práve vd'aka rádiovej emisii 
puzarov sa celkom nedávno, roku 1969, 
podarilo Bellovej a Hewishovi objavit 
ich existenciu. 

Pulzary sú teda doslova akýmisi vý-
konnými majákmi, ktoré rýchlymi zá-
bleskmi potvrdzujú prudkú rotáciu ko-
labovanej hviezdy. Každý pulzar je 
teda zvyškom po explózii supernovy. 
A ktorákolvek dostatočne hmotná 
hviezda móže skončit ako pulzar, alebo 
dokonca ako čierna diera, pretože pro-
ces jej vývoja ju nakoniec k takémuto 
obrovskému kolapsu zákonite privedie. 
V každej normálnej galaxii exploduje 
supernova zhruba v intervale 5-10 
rokov. Za 20 miliárd rokov, čo je pri-
bližne predpokladaný vek najstarších 
doteraz pozorovaných galaxií, mohli 
v nich explodovat najviac 2-4 miliar-
dy supernov s celkovou hmotnostou 
asi 1110 hmotnosti priemernej galaxie. 
To nie je velmi mnoho, odhad však 
móže byt zatažený značnou chybou, 
lebo sme mohli podhodnotit množstvo 
látky, ktorá pri postupne prebiehajú-
cich explóziách supernov prejde jadro-
vými reakciami. Všimnime si teraz 
novy. 

Aj tieto eruptívne hviezdy nám občas 
pripravia zaujímavé divadlo. Zdaleka 
to však nie je taká katastrofická uda-
lost ako supernova. Z nášho pokladu sú 
tiež velkolepé — je to však len preto, 
lebo sú k nám — štatisticky povedané 
— oveTa bližšie ako supernovy. Podia 
všetkých náznakov sú novy členmi 
dvoj hviezdnych systémov, v ktorých 
jeden člen páru hrá úlohu kanibala. 
Požiera látku druhého člena dvojice 
a dósledkom tejto pažravosti je samo-
zrejme velmi nepríjemný proces dá-
venia. Prekřmená hviezda vyvrhne do 
svojho okolia čast pohltenej látky —
a my móžeme pozorovat expanduj úcu 
hmlovinu, ktorá sa rozptýli v medzi-
hviezdnej látke podobne ako pri vý-
buchu supernovy. Velmi dobrým prí-
kladom takéhoto typu nov je nova 1975 
v Labuti alebo nova 1901 v Perzeovi. 

Aj v tomto prípade ide o jav, ktorý 
priamo súvisí s podstatou progenitora. 
Zdá sa, že na niektorých hviezdach pre-
biehajú náhle a nepredvídatelné expló-
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zie, charakterom velmi podobné slneč-
ným erupciám. Sú to síce len akési 
miestne havárie, lokále nehody v ži-
vote hviezdy, ale ked ich porovnávame 
so známym slnečným analógom, sú oči-
vidne gigantické. Rekurentné novy, 
explozívne novy vybuchujúce cca raz 
za 50 dní, hviezdy s fluktuáciami jas-
nosti o 2 až 3 magnitúdy za dobu krat-
šiu ako jedna hodina, vzplanutia trva-
júce len minúty, ale pozorovatelné aj 
v pásme rádiových vin, rSntgenových 
lúčov, dokonca i v oblasti gama žiare-
nia — to všetko sú objekty na oblohe 
celkom bežné. Sú všetky tieto úkazy po-
dobného typu ako slnečné vzplanutia? 
Alebo ich zapríčiňuje nejaký zatial ne-
známy a nový druh magnetickej ne-
stability? 

Vieme, že niektoré hviezdy maid 
velmi silné magnetické polia. Zložitost 
ich atmosfér a geometrické nepravi-
delnosti v ich chromosférach a koró-
nach by tiež mohli vysvetlit mnohé 
z pozorovaných nepravidelností v ich 
správaní. Typickým prípadom sú nie-
ktoré eruptívne hviezdy podobné UV 
Ceti. Niektoré dalšie, ako napríklad 
hviezdy typu T Tauri, sa vyznačujú ne-
pravidelnosfami, ktoré len tažko možno 
pripísat ich magnetickej aktivite. Za-
tial predpokladáme, že dóležitým fak-
torom súvisiacim s ich správaním je to, 
že sú relatívne velmi mladé. Sformo-
vali sa len nedávno, zatial sa ešte ne-
dostali na hlavnú postupnost a stále 
ešte požierajú protohviezdnu látku 
z okolia. Hviezdy typu T Tauri sú mladé 
a chladné. Váčším problémom sú však 
mladé horúce hviezdy. Už spálili svoj 
vodík v centrálnych oblastiach — hviez-
dam triedy B0 to trvá len asi 10k rokov 
— ale protohviezdny oblak, v ktorom 
sa sformovali, je ešte stále rozsiahly 
a čaká, kým ho akréciou pohltia. Tieto 
hviezdy sú často premenné velmi čud-
ne, a to najmi; vo svojich spektrálnych 
charakteristikách. Hviezda Gama Ka-
siopeje je raz triedy Be, inokedy je to 
Be hviezda s jasne rozoznatelnou obál-
kou, a další raz zasa celkom normálna 
hviezda triedy B bez akýchkoIvek 
emisných prejavov. Premenlivost jej 
čiar H alfa je zarážajúca a problémy 
s povrchovými vrstvami — s pletou 
takýchto hviezd — sú asi v mladosti 
samozrejmé. Súvisí variabilita týchto 
hviezd s tým, že sú mladé? V niekto-
rých prípadoc asi áno. Inokedy je však 
zrejmé že ide ° o starú •hviezdu, ktorá 

Nova Cygni 1975 je 
pekným príkladom 
toho, aké býva z pre- 
jedenia bolenie bru- 
cha. V tejto dvoj- 
hviezde jedna zo zlo- 
žiek ujedala z hmoty 
druhej. Nadmerné na- 
hromadenie látky na- 
koniec viedlo k vý-
buchu, ktorý sme Po-
zorovali ako novu. 
Hmlovinu, ktorú vy- 
tvorila vyvrhnutá 
hmota, sme po prvý-
krát spozorovali roku 
1984. Fotografiu uro-
bil Pavol Rapavý as- 
trografom 300/1500 na 
Skalnatom Plese. 

je súčastou tesného dvojsystému. Do- 
minujúcim procesom je v takom prí- 
pade výmena látky vo hviezdnom páre. 
V mých prípadoch ním móžu byt zase 
magnetické deje v povrchových vrst-
vách hviezdy. 

V rodinách hviezd móžeme teda roz-
poznat mimoriadnu bohatost prejavov 
ich premennosti. Premenné hviezdy sú 
všade, vo všetkých kútoch našej Gala-
xie. Sú periodické, eruptívne, premenné 
vdaka svojej fyzikálnej podstate alebo 
v súvislosti so svojím binárnym uspo- 
riadaním. To, čo pozorujeme v našej 
galaktickej ríši hviezd, je však presne 
to isté, čo vidíme v ostatnom vesmíre. 
Prostredníctvom rádiového žiarenia sme 
objavili kvazary. A kvazary sú vlastne 
len extrémne prípady galaxií s aktívny- 
mi jadrami. Sú to silno premenné ob-
jekty — známy a typický príklad je 
kvazar 3C 273. Z rýchlosti zmien, ktoré 
v nich prebiehajú, v podstate vyplýva, 
že velkost aktívnych oblastí v ich jad- 
rách nemóže byt rozsiahlejšia ako nie- 
kolko parsekov. Kvazary vyvrhujú gi-
gantické výtrysky pozorovatelné vo vi- 
ditelnom svetle (napríklad jadro gala-
xie M87), na rádiových vinových dIž- 
kach (typickým prípadom je Cygnus A 
a existuje ešte mnoho dalších zdvoje-
ných rádiových zdrojov), ale aj v ob-

masti rSntgenového žiarenia. Z toho 
všetkého plyne len jeden záver — pri 
týchto procesoch sa v superexplóziách 
uvolňuje nepredstaviteiná energia. 

Všeobecnost explozívneho charakteru 
nebeských telies je často a velmi výstiž-
ne označovaná ako esenciálny aspekt 
vesmírneho vývoja. Ved aj tzv. big bang 
— velký výbuch — je vlastne extrém-
nym prípadom explózie. A nemóžeme 
vediet, čito nebola len nejaká čiastková 
explózia obmedzenej časti vesmíru, 
o ktorej sú naše predstavy zatial ešte 
prímiš zjednodušené a nedokonalé. 

Obraz vesmíru, ako ho vidíme dnes, 
je teda celkom odlišný od predstáv Ty-
chových predchodcov, ba i Tycha sa-
mého. Nekonečná klenba oblohy už nie 
je večne nemenným a pokojným po-
zadím pre pozemské hrózy a chladným 
svedkom kratučkých životných osudov 
pozemštanov. Niet tu hádam jedinej 
hviezdy, ktorá by nebola premenná —
či už krátkodobo, alebo vo velkých 
časových intervalech — výnimkou nie 
je dokonca ani naše Sluko. Nie je tu 
jediná galaxia, ktorá by boha pokojná 
— ani naša nie je. Všetky objekty vzni-
kajú z rozptýlenej látky, žijú bohatým 
a nepokojným životom a nakoniec vy-
buchujú a rozmetávajú do okolitého 
priestoru látku transformovanú v jad-
rových reakciách, aby sa proces zrodu 
mohol opakovat znova a znova. 

Vdaka jedinému pozorovaniu rozbú-
ral Tycho pohodlnú predstavu večných 
nebies, vytvorenú Iudstvom za stáročia 
antropocentrizmu. A nemusíme mat ani 
najmenšie pochybnosti, že nové vý-
skumy kozmu — či ich už budeme robit 
mohutnými pozemskými prístrojmi, 
alebo prístrojmi na družiciach a son-
dách — nám odhalia nové druhy pre-
mennosti, nové procesy nestability ob-
jektov, a postavia pred nás nové prob-
lémy tej najjemnejšej fyziky mikro-
kozmu. 

Vesmír už navždy ožil a astronómi 
budú mat rok čo rok Iepšie možnosti 
opísaf jeho vývoj a pochopit jeho sprá-
vanie. A čo je ešte dóležitejšie, budú 
si móct čoraz lepšie uvedomif jeho ne-
smiernost a krásu. Krásu života. . . 

Prel.: V. Piussi 

Skutočnost, že všetko vo vesmíre je v pohybe a neustále sa mení, dokazujú.koz-
mické výtrysky. Pozorujeme ich pri hviezdach, kvazaroch i celých galaxiách. 
Typickým prípadom je vybuchujúce jadro galaxie M 87. . 
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XII. FRAM u Atlantiku 
Je symbolické, že XII. Európsky regio-

nálny astronomický míting IAU sa 
konal fakticky mimo európskeho kon-
tinentu (i keď Kanárske ostrovy 
v Atlantickom oceáne patria Španiel-
sku). Organizoval ho spolu s IAU Astro-
fyzikálny ústav Kanárskych ostrovov 
(IAC - Instituto de Astrofisica de Ca-
narias), založený roku 1983. 

Kanárske ostrovy sú známe prímor-
ské stredisko s vynikajúcimi klimatic-
kými podmienkami. Práve ony prilá-
kali na ostrovy v nedávnych rokoch 
astronómov z mnohých astronomicky 
vyspelých štátov Európy, aby si tu po-
stavili moderné ďalekohlady s kvalit-
ným prístrojovým vybavením. Váčšina 
účastníkov ERAMu sa preto v týždni 
od 2. do 9. júla 1989 cítila na Kanár-
skych ostrovoch ako doma. Heslom 
„New Windows to the Universe" (Nové 
okná do vesmíru) privítali organizá-
tori na ostrove Tenerife viac ako 350 
účastníkov z 22 európskych krajín, no 
aj z Argentíny, Izraela, Indie a Mexika. 

Míting bol rozdelený do týchto súčas-
ne prebiehajúcich sekcií: 1. Slnko a 
Slnku podobné hviezdy; 2. Stavba a 
vývoj hviezd; 3. Stavba a vývoj ga-
laxií; 4. Aktívne galaxie a kozmológia; 
5. Medzigalaktické a medzihviezdne 
prostredie; 6. Astronomické prístroje. 

Kým zasadania prebiehajúce v jed-
notlivých sekciách mali prísne vedec-
ký charakter, prehladové referáty ne-
boli natoTko špecializované a so zá-
ujmom si ich vypočuli všetci účastníci. 
A. Boksenberg z VeIkej Británie hovoril 
o pozemských európskych astronomic-
kých projektoch. Poukázal na výhody 
budovania velkých pozemských optic-
kých dalekohladov, ktoré popri mož-
nosti využit aktívnu optiku a interfero-
metriu spočívajú najmi; v dlhodobých 
homogénnych pozorovaniach. Z tohto 
aspektu sa optická oblast elektromag-
netického žiarenia zdá velmi perspek-
tívna a pravdepodobne pokrok v astro-
fyzike bude aj v budúcnosti vychádzat 
ponajviac z využitia optických daleko-
hladov. Najzaujímavejším projektom 
velkého teleskopu je VLT (Very Large 
Telescope), naplánovaný na koniec de-
vátdesiatych rokov, ktorý by mal byt 
postavený bud na doterajšom Európ-
skom južnom observatóriu (ESO) ne-
daleko La Silla v Chile, alebo na Cerro 
Paranal, výhodnejšom stanovišti asi 
500 km severne. ĎalekohIad bude zlo-
žený zo štyroch 8 m zrkadiel na zá-
kladni 104 m. 

O astronomických projektoch ESA 
(Európska agentúra pre kozmický vý-
skum) hovoril Holanďan M. Huber. 
Predložený plán sa orientuje na štyri ob-
lasti: 1. vedecko-výskumný program za-
meraný na vztahy Slnko—Zem, 2. expe-
dícia k asteroidom alebo kométam s ná-
vratom na Zem so vzorkami prapó-
vodného materiálu, 3. kozmické ob-
servatórium na spektroskopický výskum 
róntgenových zdrojov a 4. observató-
rium využívajúce progresívnu techniku 
v ďalekej infračervenej až submilimet-
rovej oblasti. Okrem týchto štyroch zá-
kladných smerov program Horizon 2000 

(pozn i Kozmos 2/90, s. 50) zahtňa množ-
stvo dalších projektov: program na po-
zorovanie Zeme (oceán, ladovice, pobre-
žie, meteorológia a monitorovanie atmo-
sféry pomocou satelitu ERS-2; štart 
roku 1993), program na výskum mikro-
gravitácie; telekomunikačný program, 
kozmickú stanicu a plošinu — systém na 
autonómny pobyt kozmonautov v koz-
mickom priestore. Uskutočnenie týchto 
úloh sa vlaže na vývoj a využívanie 
stanice Columbus. Styk so stanicou by 
zabezpečoval raketoplán Hermes. 

Posledný z programových referátov 
predniesol akademik A. Bojarčuk, ria-
diteT Astrosovietu ZSSR. Hovoril o bu-
dúcom rozvoji pozemskej a kozmickej 
astronómie v ZSSR. V súčasnosti je 
v ZSSR 5 dalekohladov s priemerom 
váčším než 1,5 m. Pozorovania s novým 
2 m Zeissovým dalekohladom Ukrajin-
skej akadémie vied sa začnú na Kau-
kaze už tento rok. Hlavný doraz sa 
však bude klást na vybudovanie nového 
velkého observatória s medzinárodnou 
účastou v Strednej Azii. Malo by sa tu 
postavit pat velkých ďalekohladov, 
z toho jeden s efektívnym priemerom 

hlavného zrkadla do 25 m. Čo sa týka 
rádioastronomického výskumu v ZSSR, 
v prevádzke je teleskop Ratan-600, dye 
25 m parabolické antény a niekoTko 
stredne velkých interferometrov, ktoré 
pracujú už vela rokov. V súčasnosti už 
pokročili konštrukčné práce na 70 m 
rádioteleskope a na veTkom interfero- 
metri (6 X 32 m). Rovnako zaujímavé 
sú aj v ZSSR pripravované kozmické 
projekty, z ktorých treba spomenút koz- 
mický modul Gamma, rántgenové ob- 
servatórium Granat a rSntgenové ob- 
servatórium Spektr-rentgen-gamma. 
Pripravuje sa vypustenie ultrafialového 
dalekohladu s priemerom zrkadla 
170 cm a 10 m rádioteleskopu. V pla- 
netárnom výskume sa diskutuje o prog- 
rame na budúcich 30 rokov, v ktorom 
je zahrnutá aj expedícia na Mars s lud- 
skou posádkou. 

Okrem prezentácie vedeckých výsled- 
kov využili európski astronómovia svoje 
stretnutie aj na riešenie organizačných 
otázok spolupráce a výmeny pozorovaní 

v európskom astronomickom výskume. 
Zasadala tu komisia (náš štát zastu-
poval dr. V. Bumba), ktorá sa zaobe- 
rala možnostou založit Európsku astro- 
nomickú spoločnost. Počas mítingu sa 
vytvoril dostatočný priestor aj na ne- 
formálne diskusie a spoločenské stret- 
nutia. Účastníci mítingu mall možnost 
pozriet si aj moderne členenú adminis- 
tratívnu budovu IAC, postavenú v La 
Lagune na Tenerife a vybavenú všet- 
kým, čo je potrebné na efektívnu astro- 
nomickú prácu. Za zmienku stojí vy- 
bavenie výpočtovou technikou, ktorá 
je pre nás nepredstaviteTná, keďže 
ústav má 5 velkých počítačov s 90 ter- 
minálmi, asi 50 osobných počítačov a je 
zapojený do medzinárodnej počítačovej 
siete. Pre viacerých účastníkov (vráta- 
ne autorov tohto článku) bola však 
najváčším zážitkom návšteva dvoch ob- 
servatórií patriacich IAC. Observatóriá 
Pico de Teide a Roqúe de los Mucha- 
chos sú ukážkou koncentrácie špičkovej 
astronomickej techniky, pričom prvé je 
zamerané prevažne na výskum Slnka 
a druhé je rajom pre astronómov za- 
oberajúcich sa výskumom hviezd a 
extragalaktickou astronómiou. (Podrob-
né články o obidvoch observatóriách 
budú uverejnené v niektorom z dalších 
čísel Kozmosu.) 

XII. Európsky regionálny astronomic-
ký míting na Kanárskych ostrovoch bol 
velmi dobre organizovaný, spinil pred-

Pohlad na ob- 
servatórium Roque 
de los Muchachos. 
Vlavo je í{upola 
60 cm švédskeho 
fotometra., sčasti 
skrytá je kupola 
2,54 m Isaac New-
ton telescopu, po-
užívaného na vý-
skum galaxií a 
kvazarov,a vpravo 
je kupola s 1 m 

astrometrickým 
dalekohladom, 

ktorý sa využíva 
na stelárnu foto- 
metriťt. 

Foto: Hric 

savzatia organizátorov a to, čo si sta-
novil svojím heslom, nevyznelo ako 
máme slová. Z prednesených referátov 
bude vydaný zborník; je už však naj-
vyšší čas zamysliet sa nad tým, čím 
by sme mali reprezentovat našu astro-
nómiu na XIII. Európskom regionálnom 
astronomickom mítingu. Bude už o rok 
hned za našimi humnami — vo Viedni, 
kde by pre našich astronómov nemalo 
byt problémom zastupovat českosloven-
skú astronómiu vo vičšom počte. 

A ešte malá poznámka na okraj. Celý 
míting prebiehal vo velmi veselej at-
mosfére. Organizátori uvítali každý 
dobrý vtip, aj keď bol mierený na ich 
adresu. Zostáva nám len zamysliet sa, 
prečo sa podobný humor, kedysi taký 
blízky práve našim astronómom, vy-
tratil v posledných rokoch z podobných 
podujatí konaných u nás doma. 

RNDr. L. HRIC, CSc. 
A. KUČERA, prom, fyz. 
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Hoci by sa zdalo, a skúsenost z ostatných galaxií zdanie podporuje, že smerom 
k stredu našej Mliečnej cesty budeme pozorovat velmi jasné a búrlivé oblasti, 
skutočnosf je celkom má. Dokazuje to aj tento pohlad smerom k stredu Galaxie, 
ktorý vo viditelnom svetle získali pomocou 1,2 m Schmidtovej komory na ob-
servatóriu Siding-Spring v Austrálii. Na platni citlivej na červenú farbu sa zjaví —
nič. Túto zdanlivú prázdnotu spósobujú husté oblaky prachu a plynu, ktoré za-
krývajú istotne činorodý stred našej hviezdnej sústavy. 

Čím sa křmi 
čierna diera? 

Hypotéza, že naša Galaxia má vo svo-
jom centre masívnu čiernu dieru hmot-
nosti asi 106 Mo, už nie je nová. Vieme, 
že v tomto prípade prakticky neexistuje 
spósob optického overenia. Stred Ga-
laxie je zahalený obrovskými plynovo-
-prachovými útvarmi; pozorovania 
v infračervenej a rádiovej oblasti však 
prinášajú často velmi neočakávané 
zistenia. Ukazuje sa napríklad, že jadro 
Galaxie obaluje rotujúca obálka plynu 
s priemerom asi 6-10 svetelných rokov. 
Štruktúra obálky dovoluje predpokla-
dat, že ju tvorí plyn nasávaný čiernou 
dierou, t. j. že obálka má špirálové 
črty vzniknuté vírivým pohybom plynu 
smerom k stredu. Týmto stredom by 
mohla byt čierna diera. Pochopitelne, 
potom sa vynára otázka: ak plynová 
obálka „křmi« čiernu dieru, aký je 
póvod obálky samej ? Odpoved, že zdro-
jom móžu byt masívne plynové obálky, 
ktoré pozorujeme v centrálnych častiach 
Galaxie, však neobstojí, lebo najbiižší 
molekulový oblak je vzdialený asi 30 
svetelných rokov od centra Galaxie, 
a teda asi 20 svetelných rokov od obál-
ky. Priestor medzi obálkou a centrom 
Galaxie je prakticky prázdny; aspoň do-
nedávna sme sa tak domnievali. Ne-
dávno však skupina astronómov vedená 
Paulom Ho z Harvardovho-Smithso-
novho Astrofyzikálneho strediska v USA 
použila pri svojich pozorovaniach cen-
trálnych častí Galaxie VLA rádiový 
teleskop v Novom Mexiku. Zdá sa, že 
objavili chýbajúce spojivo medzi obál-
kou a najbližším molekulovým obla-
kom: je ním dlhý a tenký výbežok 
plynu, ktorý premoavuje obidva útvary. 
Paul Ho dokonca tvrdí, že pohyb vý-

bežku sa dá sledovat Ešte pred po-
zorovaniami amerického kolektívu si 
tento prúd všimli japonskí astronómo-
via, ale nepodarilo sa im ho sledovat 
pozdlž jeho dráhy. Z faktov potom P. 
Ho vyvodil nasledovné: z molekulového 
oblaku v určitej vzdialenosti od centra 
Galaxie vychádza úzky prúd plynu, 
ktorý smeruje k tomuto centru. Plyn 
potom padá špirálovitým pohybom na 
čiernu dieru v ňom. Príčinou pohybu 
plynu z molekulového oblaku by mohol 
byt výbuch supernovy v blízkosti mo-
lekulového oblaku plynu a následná 
nárazová vina zo supernovy. Americkí 
vedci našli aj znaky, ktoré móžu na-
svedčovatzvyškom supernovy. 

Pravda, existencia masívnej čiernej 
diery v centre Galaxie nie je ešte uspo-
kojivo dokázaná. Paul Ho však pred-
pokladá, že keby bol tento scenár prav-
divý, získali by sme tú najlepšiu šancu 
skúmat čierne diery. Dokonca lepšiu, 
než umožňuje výskum záhadných kva-
zarov. 

Podia Discover 6/1989 
M. Zbaril 

Ako vyterá Flora 
Planétka Flora predstavuje najváčšie 

teleso dynamickej rodiny Flora, ktorú 
rozlišil Hirayam už v rokoch 1918-
1923. Na rozdiel od 

mých 

rodin (napr. 
rodina Koronis) však v prípade členov 
rodiny Flora nepozorujeme takú strikt-
nú závislost excentricity od sklonu 
dráhy. Brouwer preto roku 1951 roz-
delil rodinu Flora na 4 podrodiny, ná-
sledné štúdie však ukázali, že delenie 
by mohlo byt v určitom zmysle lubo-
volné. Tedesco roku 1979 na základe 
podrobnej analýzy fyzikálnych a geo-
metrických parametrov dospel k zá-
veru, že členovia rodiny majú pravde-
podobne rovnaký póvod, rodina sa však 

utvorila zložitým rozpadom dvojitého 
alebo viacnásobného materského telena. 
Carpino a další sa domnievajú, že roz-
ptyl v elementech dráhy jednotlivých 
telies je spósobený blízkostou sekulár- 
nej rezonancie. Gaffey na základe dvoch' 
nových kalibrácií údajov o odrazivosti 
vo viditelnej a blízkej infračervenej 
oblasti predpokladá, že materské teleso 
rodiny Flora nemalo homogénne zlo-
ženie. Súčasný asteroid Flora by tak 
mohol reprezentovat zvyškové jadro te-
pelne pretvoreného objektu, ktorý sa 
rozpadol v dósledku zrážky. Planétka 
8 Flora bola preto vybraná ako jeden 
z možných cielov projektu VESTA, 
družice do pásma asteroidov. 

Napriek velkému počtu opozícií po-
krytých fotoelektrickými fotometrický-
mi pozorovaniami zostávali rotačně 
vlastnosti Flory niekolko desatročí zá-
hadou. Príčinou toho bola predovšet-
kým malá zmena amplitúdy. Amplitúdy 
z opozícií 1955/56 a 1969 boll menšie 
ako 0,04m. Na vyriešenie problému sa 
preto zorganizovala medzinárodná kam-
paň s cielom čo najúpinejšie zachytit 
pozorovaniami opozície v rokoch 1983 
a 1984. Výsledky tejto kampane viedli 
k určeniu jednoznačnej rotačnej perió-
dy, ktorá dobre vystihuje aj staršie 
údaje a dovoluje určit niektoré geo-
metrické a fyzikálne vlastnosti pla-
nétky Flora, menovite vzájomné vztahy 
fázy a amplitúdy, fázy a jasnosti, orien-
táciu rotačnej osi a tvar telesa. 

Klúčovú svetelnú krivku sa podarilo 
získat v noci z 1. na 2. novembra 1984 
v Turíne a na Stolovej hore. Výsledkom 
bole 14 hodín nepretržitého merania. 
Z neho a na základe svetelných kriviek 
získaných počas dvoch predchádzajú-
cich opozícií (1980, 1983) bola určená 
synodická rotačná perióda 12,87 -I- 0,01 
hodiny. 

Zo siedmich opozícií boll 4 najlepšie 
vybraté na určeme pólu rotácie. Gafféy 
predpokladal, že svetelné zmeny sú 
spósobené najmá zmenami albeda po-
vrchu. Ak je asteroid Flora zvyškové 
jadro magmaticky diferencovaného a 
zrážkou rozlomeného materského telesa, 
vtedy by predpoklad nepravidelného 
tvaru bol prijatelný. Nepravidelnost 
tvaru podporuje aj poznatok; že pomer-
ne malé rozmery (priemer približne 
140 km) neposkytujú telesu možnost 
pretvorit sa do pravidelného tvaru 
vlastnou gravitáciou. 

Flora je teda zrejme mierne nepra-
videlné teleso, pokryté škvrnami odliš-
ného albeda. Jednoznačné argumenty 
pre takýto model však nie je možné zís-
kat len s použitím svetelných kriviek. 
Na základe zistenej závislosti ampli-
túdy od asteroidocentrickej dižky a pri 
predpoklade trojosého telesa možno zo-
stavit iba približný model. Ako možné 
priblíženie sa javí jasnejšia škvrna 
v blízkosti pólu na pologuli pozorova-
nej pri opozícii roku 1984. Určený pól a 
doba rotácie sú v dobrej zhode so všet-
kými pozorovaniami: Formálna chyba 
v určení polohy pólu na planétke je 
h4°. Výsledky však zatial treba pova-

žovat za predbežné. Presnejšie možno 
získat len pomocou zložitejších mo-
delov, v ktorých sa albedo a poloha 
pólu budú počítat súčasne. 

Podia Astronomy and Astrophysics 223, 
s. 352 

J. Svoreň 
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Astrofyzikálne 
simulácie 

Už v Č. 2/90, S. 53, sme upozornili na 
zaujímavé zistenia o možných kolíznych 
udalostiach vývoja galaxií, získané su-
perpočítačovým modelovaním ich zrá-
žok. Prílev informácií dosiahnutý zdo-
konalenou pozorovacou technikou i da-
lekosiahle vývody teoretickej astrofy-
ziky vytyčujú čoraz vyššie nároky na 
kozmické modelovanie. Len počítačové 
simulácie móžu priniest tie najvnútor-
nejšie odpovede o možných fyzikál-
nych dejoch v kozmických objektoch —
ved pozorovat sa dá vždy iba to von-
kajškové, výslednojavové, kým to, čo 
prebehlo vnútri a mimo rámca mož-
ných Iudských pozorovaní, si nebeské 
objekty nechávajú ako svoje tajom-
stvo. Žiadny pozemský laboratórny ex-
periment nemóže o vlastnostiach hmoty 
vzdialenej v čase i priestore prezradit 
toIko čo priebeh nasimulovaného deja 
na obrazovke počítača — len ona móže 
totiž „vydržat" nepredstavitelné ex-
trémne hustoty a miliárdstupňové tep-
loty i katastrofické udalosti. Ako ak-
tuálne prichádzajú do úvahy (popri 
už spomínaných zrážkach galaxií) mo-
dely dalších dejov. Napr.: 

— gravitačné šošovky (simulácia op-
tických fenoménov dovolujúcich inter-
pretovat fyzikálnu podstatu toho, čo 
spósobuje konkrétne zrakové klamy); 

— galaktické výtrysky, „jety" (mo-
delovanie nadzvukovo rýchlych prúdov 
plynu, stavajúce na zákonitostiach 
ideálnej hydrodynamiky, s cielom vy-
svetlit stabilitu plynového zvázku) ; 

— kolaps rotujúcej hviezdy (modely 
dynamiky plynu a pósobenia tiažových 
a mých síl pred výbuchom supernovy, 
sleduj úce odhalenia stavby hviezd, 
hustotné a rýchlostné charakteristiky 
ap.). 

Takýto obraz vytvorí počítač z usporia-
dania galaxií a mých štruktúr v našom 
vesmíre. Práve modelovanie na počítači 
nám ukázalo, že s homogenitou ves-
míru nie je všetko v poriadku. 

Simulovanio pomocou výkonných počí-
tačov umožnilo dokázat, že nedávno 
objavené záhadné oblúky nie sú ničím 
iným ako obrazmi vzdialených kvaza-
rov a galaxií, ktoré vytvorila nejaká 
hmotná sústava ležiaca medzi nami 
a objektom. Na obrázku je jeden z mo-
delov takejto gravitačnej šošovky. 

Dopracovat sa k odpovediam o vnú-
tornej štruktúre a o časovom priebehu 
dejov je gigantická práca; aj od tých 
najváčších počítačov sa vyžaduje až 
100-násobný výkon. Tak napr. troj-
dimenzionálna simulácia nestability 
supernovy si vyžaduje až 500 hodin 
počítačového času, mnohé deje i tisíc. 
Aj ta najvyspelejšia výpočtová tech-
nika zaostáva už za nárokmi astrofyzic-
kých teoretikov a modely zložitých 
dejov sú také rozsiahle, že na ne bežné 
počítače nestačia. Supernároky na su-
perpočítače spósobili, že v astrofyzikál-
nych ústavoch sa bojuje o pridelenie 
počítačového času. I expanzia do počí-
tačov mých ústavov sa osvedčuje. Taká 
je skúsenost ustanovizne ESO v Gar-
chingu pri Mníchove, kde holi nútení 
začat využívat popri svojich superpo-
čítačoch Cray X MP2 a Convex 2 aj 
velké počítače v Japonsku a USA a vel-
kým príslubom je spolupráca s univer-
zitou v Stuttgarte. 
Podia Bild der Wissenschatt 2/90 A.L. 

Železná hviezda? 
Jedna z hviezd v súhvezdí Strelca 

vykazuje spektrum odlišné od doteraz 
známych spektier hviezd. Tento uni-
kátny objekt, označený AS 325, je 10. 
magnitúdy a prvý raz upútal pozornost 
pred štyridsiatimi rokmi. V spektre 
s nízkou disperziou boli póvodne na 
silnom kontinuu zistené vodíkové emis-
né čiary ionizovaného vápnika. Ne-
dávnymi pozorovaniami sa však v spek-
tre zistila prítomnosf celého radu že-
lezných emisných čiar. W. Bopp a S. B. 
Howell zistili v spektre silnú, zložitú, 
štrukturálnu a premenlivú vodíkovú 
emisnú čiaru H alfa a D čiary sodíka 
v žltej oblasti. Vodíková emisia domi-
novala v modrej oblasti, kde však bobo 
aj mnoho jasných železných čiar. 

Hoci Bopp ani Howell nevedia s isto-

tou povedat, čo viastne AS 325 v sku-
točnosti je, móžu predpokladat, čo to 
zrejme nie je. Spektrum hviezdy na-
značuje, že to nemóže byt ani plane-
tárna hmlovina, ani symbiotická hviez-
da. Predpoklad Be hviezdy možno tiež 
vylúčit, pretože v spektre síce je vo-
díková emisia, ale nie je tam ani 
sťopa po héliu. Hod i z niektorých cha-
rakteristík spektra by sa mohlo uva-
žovat o existencii plynovej obálky, táto 
by mala mat mé zloženie ako doteraz 
známe obálky hviezd. Spektrum peku-
liárneho objektu AS 325 má určitú po-
dobnost len so spektrom hviezdy XX 
Ophiuchi, prezývanej astronómami „že-
lezná hviezda", u ktorej vedci prvýkrát 
zistili nezvyčajne velký počet železných 
emisných čiar. As 325 je teda zrejme 
dalším kandidátom na železnú hviezdu. 

Podia Sky and Telescope 3/90 
RNDr. L Dorotovič 

CO2 v medzihviezdnam 
prostredí 

Pozorovaniami astronomických objek-
tov, najmi; protohviezd hlboko ponore-
ných do molekulových mračien, sa už 
velakrát dokázala existencia zlepencov, 
tzv. špinavých Iadov, tvorených mole-
kulami H2O, NH3, CO a uhlohydrátov. 

Spektrálne čiary týchto a litých mole-
kúl uhlohydrátov spadajú do pásma 
2-20 um. Ide o spektrá vibračných 
prechodov, ktorých čiary, resp. pásy 
sú raz intenzívnejšie, inokedy menej. 
Medzi najintenzívnejšie patria absorpč-
né pásy oxidu uhličitého. Pretože atmo-
sferická vrstva CO2 siaha privysoko, 
nemohli sa tieto pásy zachytit pri po-
zemských infračervených pozorova-
niach, a to ani zo špeciálnych observa-
tórií na lietadlách. A tak modely medzi-
hviezdneho ladu vzhladom na nedo-
statok pozorovaní všeobecne nerátali 
s CO2. 

Až rozbor údajov databanky nízko-
disperzných spektier získaných na sa-
telite IRAS ukázal, že niektoré obsa-
hujú črty charakteristické práve pre 
pásy spomínaného oxidu. V odbornej 
literatúre sa tieto črty označujú ako 
spektrálne záhyby. (Rozumie sa tým 
séria pomerne krátkych absorpčných 
pásov, ktoré na zázname spektra vy-
tvárajú charakteristické zvinenia, takže 
záznam vyzerá ako spodný okraj zá-
clony.) Práve ony signalizujú prítom-
nost molekúl CO2 v medzihviezdnych 
mračnách, dokázat to však nebolo jed-
noduché. Najskór boto potrebné urobit 
sériu laboratórnych meraní so správ-
nou zmesou uhlovodíkov tak, aby boto 
možné čo najpresnejšie zmerat spek-
trálne charakteristiky v podmienkach 
čo najbližších tým, aké sú v medzi-
hviezdnych mračnách. Podarilo sa to 
d'Hendecourtovi a jeho kolegom roku 
1986 vytvorením zmesi H2O-CO-NH3-
-CH, v pomere 6 : 2 : 1 : 1, a to vo vákuu 
pni teplote 10 K. Potom boto možné 
pristúpit k porovnávacej analýze teo-
reticko-laboratórnych spektier so spek-
trami z družice IRAS. Konštatovala 
sa pritom mdlen dobrá zhoda s expe-
rimentom, ale bolo možné určit aj pre-
vahu CO, v skúmaných objektoch. Zis-
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tilo sa, že množstvo CO2 je porovnatel-
né s množstvom H2O a CO v medzi-
hviezdnych mračnách. 

Všeobecne sa predpokladá, že CO2
vzniká fotochemicky vplyvom UV žia-
renia z CO namrznutého spolu s vodou 
na zrnkách medzihviezdneho prachu. 

Autori sa v závere svojej objavnej 
práce zamýšIajú nad možnostou pod-
robne preskúmaf spektrá medzihviezd-
nych molekúl pomocou vysokodisperz-
ných spektrografov družice ISO (The 
Infrared Space Observatory — Infra-
červené vesmírne observatórium). Dú-
fame, že tieto pozorovania obohatia 
vedu aspoň tak ako IRAS objavom CO2
v medzihviezdnehh mračnách. 
Podia Astronomy and Astrophysics 223, 

L5 spracoval V. Bahýl 

Oscilácie 
e jadro Sinka 

Roku 1974 boll objavené oscilácie 
Sh1ka s periódou Po 160 minút. 
Doteraz sa jeli nepodarilo jednoznač- 
ne vysvetlit a jasné je jedine to, že 
nejde o efekty spósobené ani chyba-
mi pozor•ovania, ani vplyvom zem- 
skej atmosféry. 

Hnecl prvé interpretácie oscilácií 
upriamili pozornost na problematiku 
rýchlej rotácie slnečného jadra (nič 
nové pni objasňovaní slnečnej akti-
vity). Navyše, súčasné helioseizmolo- 
gické výsledky viac-menej potvrdzu- 
jú nielen predpoklad, že uhlová rých- 
lost rotácie Sinka narastá smerom 
k jeho stredu, ale aj ten, že v oblasti 
slnečného vnútra s polomerom r/Ro 
~ 0,2 podstatne vzrastá uhlová rých- 
lost slnečnej rotácie. 

Helioseizmológia móže sice použí- 
va iba nepriame meracie metódy, 
no teória rýchlej rotácie slnečného 
jadra už začína byt podopretá sluš-
nou bázou údajov. P.atria do nej aj 
infoimácie získané analýzou časo-
vých radov mohutnosti chromosferic- 
kých erupcií. Rozborom týchto ča-
sových radov sa zistila 160-minútová 
perióda, čo niektorí autori dávajú do 
súvislosti s predstavou rýchlo rotu- 
júceho slnečného jadra. 

V tomto smere je významný tzv. 
krymský experiment — vyše desaf- 
ročný pokus sledovania všetkých 
dlhoperiodických slnečných oscilácií, 
s osobitým zretelom na tie, ktoré 
zasahujú celé Slnko. V aktivite Sinka 
bola .aj v tomto prípade potvrdená 
perióda zhodná s periódou slnečných 
oscilácií. 

Aj c7alším experimentom (sledo- 
vanie frekvencie chromosferických 
erupcií) sa neskór zistila perióda 
160 minút. Je teda zrejmé, že v tých- 
to periódach rezonuje určitá vnútor- 
ná príčina. Vedcj ju predpokladajú 
v rýchlej rotách i slnečného jadra. 

Všeobecne známe je i to, že nie- 
ktorí astrofyzici vysvetlujú deficit 

slnečných neutrín rýchlou rotáciou 
slnečného jadra. Pri nej by totiž po-
klesol tlak plynu v jadre, čím by sa 
znížila jeho teplota a následne by 
sa znížila aj tvorba vysokoenergetic-
kých neutrín v jadrových reakciách. 
Prvé výpočty však nielenže vjedli 
k predpokladu privelkých rozmerov 
jadra (až 0,5 Ro), ale aj k predpo-
kladu privelkého sploštenia Slnka. 
Otvoreným problémom je tu mecha-
nizmus prenosu rotačného momentu 
do konvektívnej obálky. Ako naj-
pravdepodobnejší sa ukazuje mecha-
nizmus slabého magnetického pola 
vnútri Sinka. 

Celkove je sice pravda, že objas-
nenie 160-minútových oscilácií Sluka 
si ešte vyžiada dlhú experimentátor-
skú aj teoretickú cestu, no uvedené 
predbežné úvahy o rýchlo rotujúcom 
slnečnom jadre neodporujú ani hello-
seizmickým údajem, ani pozorova-
niam slnečného sploštenia. 

Podia: Izvestja 
Krymskoj A. O. LXXVII, s. 72 

spracoval V. Bahýl 

Uhorné vrece 
Istý čas po svojom objave doku-

mentoval tento objekt vesmírnu 
prázdnotu. Dnes však vjeme, že je 
to naopak: ide o oblast Galaxie takú 
pinú prachových častíe, že len velmi 
fažko cez ňu presvitá svetlo hviezd. 
Uhoiné vrece preto slúži .ako typický 

príklad plynovo-prachového objektu 
bez hviezdotvornej aktivity (pozn 
Kozmos 5/89, s. 175). 

Vzdialenost Uholného vreca určil 
už roku 1929 A. Unsold na 150 pc. 
Na podrobnejší rozbor vnútornej 
štruktúry tohto objektu sme si však 
museli počkat až do dnešných dní. 
Astronómovia z univerzity v Bochu-
me (NSR) vychádzali z meraní ex-
tinkcie a modulov vzdialeností 280 
hviezd nachádzajúcich sa pred Uhol-
ným vrecom, vnútri neho, za ním 
a pni ňom. Celú hmlovinu rozdelili 
na 13 oblastí s pnibližne rovnakou 
extinkciou a v rámci nich určovali 
moduly vzdialeností. Zistjll, že údaje 
modulov vzdialeností oscilujú okolo 
dvoch stredných hodnot, z čoho usú-
dili, že Uhoiné vrece sa skladá 
z dvoch objektov — oblakov. Prvý sa 
nachádza vo vzdialenosti 188 pc a 
druhý 243 pc. Ďalšie údaje (získal leh 
dr. Franko pri nezávislom spektru-. 
fotometrickom výskume) však na-
značujú, že ve vzdialenosti „iba" 
145 pc od nás by sa v severozápad-
nej časti objektu mohol nachádzaí 
i tretí, menší plynovo-prachový ob-
lak. 

Uhelné vrece je teda akýsi konglo-
merát oblakov tmavej, nesvletivej 
plynovo-prachovej hmoty. Za ním je 
podia bochumských astronómov iba 
„prázdny" galaktický priestor, faha-
júci sa až po dalšie galaktické rame-
no, ktoré sa rozprestiera na oblohe 
v smere súhvezdí Střelec—Kýl. 

Podia A+A 225, s. 192 
spracoval V. Bahýl 

Diera v Mliečnej celte v oblasti súhvezdí Centaurus a Južný kríž nic je ničím 
iným, ako sústavou oblakov medzihviezdneho prachu a plynu. Tak dokonale 
zakrývajú hviezdy v pozadí, že im prischlo pomenovanie Uhoiné vrece. 
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~ZAUJÍf~AVOŠTI . ~. . 
N~OCNEJ..OBLOHY. 

Nebeská 
Arktida 

Ked som v rámci básnickej licencie 
preniesol Arktídu na hviezdnu oblohu, 
do okolia Polárky, vrátil som ju vlastne 
na jej póvodné miesto. Nehostinný a 
mrazivý pozemský kraj dostal kedysi 
meno podla toho, že priamo nad ním 
neustále krúži nerozlučná dvoj ica med-
vedov (arktos = medved, gr.) či med-
vedíc (ursa = medvedica, lat.). Velká 
medvedica predstavuje podla gréckych 
bájí Kallistó, dcéru lýkického krála Ly-
kaóna a družku Artemidy, bohyne lovu; 
Malá medvedica by však mala byt skór 
medvedom, pretože v tomto prípade ide 
o Arkanta, ktorého rodičmi sú Kallistó 
a Zeus, najvyšší boh Olympu. Je sice 
okolo medveda a medvedice istý zm5-
tok, ten by nás však vzrušovat nemal, 
kedže naše názvoslovie si zvolilo vozy. 

Nebeská Arktída nie je spojená ani 
s mrazom, ani so snehom a nesúvisí 
s nijakým ročným obdobím. Je vázob-
ným prvkom nebeskej klenby, ktorý 
spája súhvezdia jarné, letné, jesenné 
a zimné. Jej hviezdy zastihneme na jas-
nej oblohe vždy, pretože v sebe ukrý-
vajú onen pomyselný čap, okolo ktorého 
sa celá hviezdna obloha krúti. V tomto 
smere sa stráca predlžená rotačná os 
našej planéty v hlbinách vesmíru. Naj-
krajšie to ukazujú fotografie, na kto-

rých zanechá denné dielo hviezd presné 
koncentrické oblúky kružnic, vyvolá-
vajúce predstavu hrnčiarskeho kruhu. 

HVIEZDA NADEJE 

Tni hviezdy sa ovela viac než ostatné 
týkali Iudského života. Prvou z nich je 
naše Slnko, druhou zimný Sírius a tou 
tretou Polárka (a Ursae Minoris), hviez-
da severu, ktorá svojím svetlom za-
chránila mnohých, čo na súši či na 
moni zablúdili. Preto je hviezdou tak 
velmi známou aj medzi laikmi. Pre 
astronómov by však bola dostatočne 

1856. Podia Pogsona mela meni8 hviezdnu velkost me 
73 rokov. V skutočnosti však ide o hviezdu nepremennú. 

Severný svetový pól ne-
má medzi hviezdami 
svoje stále miesto. Zá-
kladným pohybom, na-
zývaným precesia, je 
jeho putovanie približne 
po kružnici s priemerom 
asi 47° a so stredom 
v póle ekliptiky. Mapka 
zachycuje cestu pólu od 
roku 1600 do roku 2200. 
Priemer pola je 4°, pre-
rušovaná čiara je hrani-
cou súhvezdí UMi a Cep. 
K Polárke (a UMi) sa 
pól ešte stále približuje 
a misie ju roku 2102 vo 
vzdialenosti 27,5'. V mi-
nulom storočí takmer 
pretal galaxiu NGC 3172, 
ktorá si vtedy vyslúžila 
meno Polarissima Bo-
realis. Všimnite si aj to, 
že hviezda R Cephei leží 
kuriózne v UMi. Punc 
premennej hviezdy (vý-
hradne pre ne je určené 
písmeno R) získala roku 

dzi 5—llm v periáde asi 

zaujímavá aj bez výsadného postavenia 
blízko severného svetového pólu. Na-
pokon, v jeho blízkosti je iba dočasne; 
o niekolko tisícročí nebude už totiž 
meno Polárka (lat. Polaris) zodpove-
dat skutočnosti. Potom sa azda vrátime 
k vlastnému menu tejto hviezdy. Je to 
Kynosura, meno, ktoré používal ešte 
Kopernik; pochádza z gréčtiny a značí 
Psí chvost. 
Polárka je predovšetkým hviezda 

viacnásobná (E 93, ADS 1477). Najjas-
nejší sprievodca — modrastý a deviatej 
velkosti — je podla francúzskeho po-
zorovatela dvoj hviezd Paula Couteaua 
viditelný i 6 cm dalekohladom, to si 
však už vyžaduje istý návyk v tomto 
druhu pozorovania. Móžete ho nájst 
vo vzdialenosti 18,4" od hlavnej (žlt-
kastej) ziožky, a to v pozičnom uhle 
218°. Doterajším rekordom je skúsenost 
W. Kitchinera, ktorý hviezdičku zazrel 
refraktorom 4,5 cm. Sprievodca je na 
hlavnú hviezdu gravitačne viazaný a 
obieha okolo nej. Napriek tomu, že 
prvé merania páru vykonal už roku 
1799 William Herschel, nedá sa zatial 
nič isté povedat ani o perióde obehu. 

Príslušnosf dalších dvoch velmi blíz-
kych hviezd (12m, 82,7", 172° a 13m, 
44,7", 83°) k tomuto fyzickému páru je 
zatial otvorenou otázkou. Vieme však 
o prítomnosti ešte jednej, piatej hviez-
dy, ktorá okolo Polárky obehne za 
30,5 roka, a spósobuje tak pravidelné 
zmeny jej polohy na hviezdnej oblohe 
aj zmeny jej radiálnej rýchlosti. Inak 
povedané — má na svedomí to, že 
Polárka je astrometrická a spektro-
skopická dvoj hviezda. Pokusy zbadat 
ju zastali neúspešné aj v čase, ked 
bola v apastre dost výstrednej dráhy. 

Málo známe je to, že jedným z ne-
úspešných raných pokusov o zmeranie 
ročnej paralaxy (a teda aj vzdialenosti) 
hviezd bola experimentálna práca Flam-
steeda, ktorý s týmto cielom sedem 
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rokov robil merania Kynosury. Vý-
sledky zverejnil v poslednom roku 17. 
storočia. Už o tni roky nato však Cassini 
ukázal, že John Flamsteed sa dopustil 
chyby v geometrickej úvahe a že meral 
zle — vo smeroch kolmých na správne. 

Polárka je tiež hviezda Iahko pre-
mennej jasnosti. Tradične sa zaraduje 
medzi cefeidy s malou amplitúdou; 
priznajme však, že príslušnosf k tejto 
odrode premenných hviezd nie j& tak 
celkom bez otáznikov. Súčasná hviezdna 
velkost u UMi sa vo vizuálnej oblasti 
mení iba o 0,05 magnitúdy. Zrejme len 
svojej unikátnej pblohe na hviezdnej 
oblohe móže vtlačit za to, že L. Seidel 
sa o jej premennosti napriek všetkému 
zmieňuje už roku 1852'. Kuriozitou je 
to, že ešte o niekolko rokov neskór 
slúžila Polárka ako porovnávacia hviez-
da v Harvard Photometry (meranie 
jasností viditelných okom z Harvardo-
vej hvezdárne; pozn i č. 3/1989, s. 106). 
Rozhodne sa však Polárka v zoznamoch 

Polárku vyhladávame zváčša tak, že 
predlžime spojnicu hviezd u a B UMa 
(„zadné kolesá Velkého voza"). Pravidlo 
zachytáva i táto ilustrácia v Cardano-
vom spise z roku 1543. Spomenuté dye 
hviezdy sú vYavo, pri nápise Sequentis 
(nedajte sa zmiasť tým, že súhvezdia sú 
voči oblohe zrkadlovo obrátené). Ako 
vidieE, bola Polárka (Stella poli) od 
pólu (Polaris mundi) v polovici 16. sto-
ročia ešte tak daleko, že stálo za to 
vyznačiť ju osobitne i na obrázku ta-
kom jednoduchom. 

premenných hviezd natrvalo usadila 
po roku 1911, kecl Hertzsprung potvrdil 
nestálost jej svetla fotograficky. 

Pulzujúci žltý velobor a UMI má 
spektrálnu triedu FBIb, asi šest slneč-
ných hmotností a periódu pulzácií iba 
o málo (presnejšie: o 47 minút) kratšiu 
ako štyri dni. Táto perióda sa však 
ustavične predlžuje, podla Arellana 
Ferra o 316 sekúnd za storočie. Súčasne 
sa zmenšuje rozkmit pulzácií, a to tak 
rýchlo, že pni udržaní terajšieho tempa 
budeme musiet Polárku vyškrtnút zo 
zoznamu premenných hviezd už v bu-
dúcom stonočí.'-

STAROBYLÁ KOPA 

V susedstve Polárky nájdeme i clals"ie 
pozoruhodné objekty. Prvým z nich je 
jedna z najstarších otvonených hviez-
dokóp, NGC 188, majúca 5 mld rokov. 
Kým sa teda hviezdokopa y, a h Persei 
zrodila Súčasne s dnuhom Homo Sa-

V časoch starého Egypta sa severný 
pól potlkal až pri hviezde Thuban (u 
Draconis). Podla rozšírenej legendy boli 
vstupné chodby velkých pyramíd, vrá-
tane Cheopsovej, orientované tak, že 
mierili práve na túto starovekú Polár-
ku. S týmto názorom prišiel už John 
Herschel. Upozornil na to, že sklon 
chodieb (v priemere 26,5) je rovnaký 
ako vtedajšia výška Thubanu nad 
egyptským obzorom pri jeho dolných 
kulmináciách. Neskór sa však ukázalo, 
že pól putoval po hviezdnej oblohe 
trocha inými cestami, ako si myslel 
Herschel, a že Thuban nikdy nebolo 
znútra pyramid vidieE. 

piens a kým Plejády= sú památníčkami 
vyhynutia dinosaurov, je NGC 188 svo-
jím vekom porovnatelná s našou slneč-
nou sústavou. Jej vzhlad v claleko-
hladoch zodpovedá predstave kopy 
schátranej starobou. Nijaké iskriace 
hviezdy, oslnivé diamanty, ale celé 
zástupy slabučkých hviezdičiek. Kopa 
neobsahuje členy jasnejšie ako 10 alebo 
11 magnitúd, všetky tieto hviezdy spolu 
však bývajú vidief výnimočne aj 
v triédri 10 X 50 ako slabá duchovitá 
hmla, iba o niečo svetlejšia ako okolitá 
obloha, priemeru asi štvrt stupňa. Stačí 
však, aby bola obloha iba o trochu svet-
lejšia alebo skalená, a NGC 188 zmizne. 
V Somete za vynikajúcich podmienok 
vidiet, že obláčik sa skladá z husto 
nakopených drobučkých hviezd. Vekom 
aj podobou pripomína NGC 188 hviez-
dokopu NGC 7789 v Kasiopeji (pozni 
Kozmos Č. 6/1988). 

MESSIEROVSKÁ TRADfCIA 

Nebeská Arktída skrýva i jednu pla-
netárnu hmlovinu — IC 3568, vykres-
lenú i v Atlase Coeli. Katalóg IC (Index 
Catalogus) bol pokračovaním katalógu 
NGC, ktorý vyšiel roku 1888. Značí to, 
že dovtedy bola hmlovina neznáma? 
Nie tak celkom. Je síce pravda, že 
unikla skúmavému zraku obidvoch Her-
schelovcov, ktorí krok za krokom pre-
hladávali celú oblohu, na druhej strane 
však bola zakreslená v bonnskom atla-
se — samozrejme, len ako obyčajná 
hviezda deviatej velkosti (BD x-83° 
357). Až v lete roku 1900 zistil R. 
Aitken, že tak sa maskovala jasná, 
ale nevelká planetánna hmlovina. 
V 91 cm dalekohlade sa mu predsta-
vila ako hmlistá obálka priemenu 
5-6", obklopujúca hviezdne jadro 10 až 
llm. Ešte sa žiada dodat, že Aitken 
odhalil hmlovinu pni skúmaní kométy 
1900b — messierovská tradícia bola 
teda na začiatku storočia, hoci v trocha 
inom meradle, ešte živá. Podla americ-

kého astronóma Waltera S. Houstona 
má IC 3568 pniemer 10 až 15". V Somete 
25 X 100 ju, samozrejme, vidiet bez taž- 
kostí, pravdaže, iba ako hviezdičku. 
Vo štvrtmetrovom Cassegraine je v 60- 
násobnom zváčšení velmi podozrivá, 
pri zváčšení 100)( je už bezpochyby 
plošná, zjasňuje sa do stredu a má 
kruhový tvar. 

K PóLU NAJBLIŽŠIA 

Spomedzi objektov dostupných pne 
dalekohlady amatérov je k severnému 
pólu bez konkurencie najbližšie galaxia 
NGC 3172. Dnes ju od neho delí pri-
bližne rovnaká vzdialenost ako Polárku, 
v minulom storočí prechádzal však pól 
v jej tesnej blízkosti. Roku 1860 (ekvi-
nokcium katalógu NGC) ležal iba 3,2' 
od jej stredu! NGC 3172 pneto vplyvom 
precesie velmi rýchlo mení svoje sú-
radnice, pnedovšetkým rektascenziu. 
V knajnom prípade, kecl by pól prešiel 
presne cez ňu, by sa skokom zmenila 
o

Galaxiu objavil v októbri roku 1831 
John Herschel a pne jej neopakovatel-
nú polohu ju pokrstil Polarissima Bo-
realis (Najpolárnejšia severná). V NGC 
nájdeme tento stručný opis: „Velmi 
slabá, kruhová, postupne sa zjasňujúca 
do stredu, hviezda 11. velkosti 2' južne." 
V súčasnosti pozoroval galaxiu napr. 
Knight 25 cm clalekohladom, podia 
jeho skúseností má asi 13,5m a velkost 
len asi 1'. Dodatočne, kecl už presne 
vedel, čo a kde má hladat, ju zbadal 
v 15 cm clalekohlade. Šancu máte pneto 
i vy — vaše pozorovania nadi zverej-
níme. 

LEOŠ ONDRA 

Poznámky 

' Abh. Akad Wiss. Munchen 6, 568 a 603, 
1852. 

2 Astrophys. J. 274, 755, 1983. 
a Astron. Nachr. 153, 367, 1900. 
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~C 3568 Cam 
Vyhladávacia mapka pre jasnú pla-
netárnu hmlovinu IC 3568 v Žiraf. 
Rozmer mapky je 3 X 3°, sever je hone, 
východ vlavo; vyznačené sú hviezdy 
po deviatu velkost. Poloha hmloviny je 
znázornená krúžkom. V Somete 25 X 100 
je ozdobou pola blízka 32 Camelopar-
dalis, velmi pekná a jasná biela dvoj-
hviezda (. 1694). 
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Stephen W. Hawking.
a súčasn kozmalógia 
Svetový knižný trh roku 1988 zazna-

menal čosi nebývalé, v čo už nedúfali 
skeptici, lámúci palicu nad plytkými 
záujmami priemerného čitatela: v obrov-
ských nákladoch sa objavila populárno-
náučná kniha, ktorú vzápátí rozchytali 
dychtivi čitatelia. Ved kto by nezbystril 
pozornost, ked sa zdá na dosah pochopit 
tajomstvá vesmíru, spoznat proces jeho 
vzniku, jeho konečný osud i tajomné 
čierne diery, v ktorých nachádzajú svoj 
hrob velké hviezdy? Značnú úlohu tu 
zohral akiste aj rozjatrený záujem čita-
terov o osobnost autora s bezvládnym 
telom, pritom však jedného z najbri-
lantnejších myslitelov súčasnej fyziky 
a matematiky. O jeho velkú popularitu 
sa iste pričinili aj novinári, ktorí si roz-
hodne nemohli nechat ujst príležitost, 
aby nepredstavili čitatelovi „geniálny 
mozog ovládajúci hlasový syntetizátor", 
nástupca Einsteina, ktorý „jediný móže 
vypinit jeho velký sen o jednotnej teórii 
celého vesmíru". 

Predstavíme preto bližšie autora knihy 
Stručná história času, unie, prof. Stephe-
na W. Hawkinga (Cambridge), neúpros-
nou laterálnou amoytropickou sklerózou 
pripútaného na vozíček a k počítaču 
s hlasovým syntetizátorom, súčasne však 
človeka s pevným rodinným zázemím, 
ktoré mu nesporne pomohlo k vynikajú-
cim vedeckým výsledkom. Práve jemu 
za vela vtlačí posledná významná kapi-
tola astrofyziky minulých dvanástich 
rokov, z ktorej vychádzajú súčasné koz-
mologické predstavy. Treba pripustit, že 
vo svojom úsilí vypracovat jednotnú teó-
riu, zahrnujúcu gravitáciu i kvantovú 
mechaniku, nie je .zdaleka osamotený, 
ba vóbec nie je jednoznačné, či práve 
jeho cesta, jedna v množstve dalších, 
privedie k zavřšeniu stavby chrámu fy-
ziky. 

Stephen Hawking zasvátil svoju vedec-
kú dráhu všeobecnej teórii relativity, 
sformulovanej Einsteinom roku 1915. 
Vdaka vysokej matematickej erudícii sa 
mu pomocou tejto velmi komplikovanej 
teórie podarilo presvedčivo ukázat, ako 
sa musia správat vesmírne objekty (do-
konca aj celý vesmír) v extrémnych pod-
mienkach, ked je ich hustota velmi vel-
ká. Za týchto podmienok nezískavajú 
mimoriadne vlastnosti len objekty samy, 
ale aj vesmírny priestor okolo nich, 
ktorý je s nimi nerozlučne spátý. 

Všeobecná teória relativity opisuje 
vlastnosti priestoru a času, ktoré sú na-
vzájom neoddelitelné a spoločne vytvá-
rajú štvorrozmerný priestor, nazývaný 
priestoročas. Z matematickej stránky má 
podobné vlastnosti ako priestor trojroz-
merný (priestor, v ktorom žijeme) alebo 
ako dvojrozmerný priestor (stránka zo-
šita). Líši sa od nich vlastne len tým, 
že ak by sine v ňom chceli počítat vzdia-
lenosti podaa Pytagorovej vety, museli 

RNDr. ANTON ŠURDA, CSc. 

by sme pri druhej mocnin času dat 
opačné znamienko ako pri druhých moc-
ninách priestorových súradníc. Tak ako 
dvojrozmerný povrch balóna móže byt 
zakrivený vplyvom tlaku vzduchu, ktorý 
doň fúkame, aj štvorrozmerný priestoro-
čas sa zakrivuje, a to vplyvom hmotných 
častíc a ich energie. Velkost tohto zakri-
venia pocitujeme ako intenzitu gravitač-
ného pola pósobiaceho na nás aj na 
vesmírne objekty. Ked sa vesmírne te-
lesá pohybujú v priestore, neustále si ho 
okolo seba formujú. Obrazne: nevykra-
čujú po vybetónovanej ceste, ale je to 
pohyb akoby po plachte napnutej vo 
vzduchu, ktorá sa pod nimi rozlične pre-
hýba, čím ovplyvňuje i dráhy okolitých 
telies. A ked sa takých telies zhlukne 
veta, deformácie priestoru sa stávajú 
verkými. Vplyvom toho sa častice hmoty 
k sebe približujú ešte viac, hustota 
hmoty rastie, až sa toto vzájomné ovplyv-
ňovane hmoty a zakrivenia priestoru 
nakoniec móže skončit tak, že hustota 
hmoty, gravitačné pole, a teda aj zakri-
venie priestoru sa v istom bode stávajú 
nekonečnými. V matematike takýmto 
bodom hovoríme singularity. Dékazom 
ich nevyhnutnosti a opisom vlastností 
priestoru okolo nich dosiahol Hawking 
najváčšie vedecké uznanie. Jeho výsled-
ky sa vysoko cenia aj preto, lebo ako 
prvý upozornil na to, že v týchto bodoch 
a v ich bezprostrednom okolí sa konči 
platnost všeobecnej teórie relativity, a 
zahrnul do svojich úvah aj teóriu z opač-
ného konca spektra fyzikálnych teórií —
kvantovú mechaniku. Spojenie zákoni-
tostí gravitácie a kvantovej mechaniky 
do jednotnej teórie je najváčším prob-
lémom súčasnej fyziky a predstavuje 
stredobod jeho záujmu. 

Hawking nepracoval nad problémami 
teórie relativity sám. Najváčšie plody 
priniesla spolupráca s jeho učitelom Ro-
gerom Penrosom, ktorá sa začala roku 
1965. Vtedy už odznela diagnóza nevy-
liečitelnej choroby, ktorá mala Haw-
kinga v priebehu niekolkých rokov sklá-
tit celkom. Tie najpesimistickejšie pro-
gnózy sa naštastie nespinili a jeho bu-
dúca manželka Jane Wildeová mu do-
kázala vliat nádej do budúcnosti a po-
skytnút istotu v tažkom údele. Aby 
Hawking dokázal, že svoju budúcu ženu 
uživí, musel podat dókaz o svojich 
schopnostiach vedca. Tak vlastne —
prostredníctvom lásky — prišlo rudstvo 
k rozhodujúcemu teoretickému dókazu: 
že vesmír bol na začiatku v singulár-
nom stave. 

Roku 1965 Roger Penrose vyslovil myš-
lenku, že každé teleso s dostatočne ver-

kou hmotnostou kolabujúce vplyvom gra-
vitačných síl nakonec musí utvorit sin-
gularitu. Toto všeobecne uznávané tvrde-
nie sa asi nikdy nepodarí overit expe-
rimentálne. Okolo singularity sa totli 
utvorí čierna diera, ktorú zvonka ohra-
ničuje tzv. horizont udalostí. Z tejto ob-
lasti sa nemóže dostat k vonkajšiemu po-
zorovatelovi ani svetlo, ani žiadny iný 
signál, a tak o existencii singularity Si 
bytosti žijúce vo zvyšku vesmíru nemóže: 
nijako presvedčit. Ukazuje sa, že by 
to dokonca nedokázal ani pozorovatel 
vnútri čiernej diery (odhliadnuc od toho 
že by tak či tak nemohol podat informá-
cie o tom, čo videl). 

Hawking aplikoval Penrosove myš-
lenky na celý vesmír: jednoducho s'. 
obrátil tok času. Ukázal, že rozpína-
júci sa vesmír velmi pripomína kola-
bujúcu hviezdu (ako v pospiatky idúcorc 
filme) a že nevyhnutne musel vzniknúi 
zo singularity. Bobo však potrebné eštE 
nesmierne mnoho matematického úsilia 
kým sa Hawkingovi s Penrosom podarik 
sformulovat teóriu singularity tak, abl 
mala širokú platnost, t. j. aby sa vzta-
hovala na takmer rubovolný výsledná 
stav vesmíru. Fri jej formulovaní s~ 
uplatnila matematická metóda používaná 
v diferenciálnej topológii. Kým predchá- 
dzajúce práce sa zamerali na presnE 
riešenie zjednodušených modelov ves-
míru, Hawking s Penrosom pracoval: 
s nerovnostami. To im umožnilo vyhnú 
sa mnohým matematickým kompliká• 
ci ím a súčasne vyvodit jednoznačná 
dókaz. Podobnú metodiku uplatňova 
Hawking aj pri dókazoch dalších teo• 
rém, ktoré spomenieme nižšie. 

Teoréma singularity bola v teořeticke; 
kozmológii prelomová, rozptýlila početns 
pochybnosti okolo predchádzajúcich čiast- 
kových výsledkov, narábajúcich s néreál• 
nymi symetrickými modelmi vesmíru 
Roku 1988 bolt Hawking s Penroson 
za svoj výsledok odmenení Wolf ovot 
cenou za fyziku. 

Na začiatku sedemdesiatych rokoe 
Hawking (ako člen Gonvillovej a Galu• 
sovej College v Cambridgei) prišie 
s hypotézou množstva neobvyklých vlast• 
ností čiernych dier. Jednou z nich jE 
tá, že vlastne vóbec nemusia byt čierne 

Čierna diera sa velmi podobá plym 
v tepelnej rovnováhe, čiže stavu maxi• 
málneho chaosu, len čiastočne reduko• 
vaného interakciami medzi molekůlam 
plynu. Z mechanických vlastností, kton 
tento stav plynu charakterizujú, móžemE 
hovorit len o hmotnosti, objeme, obsaht 
povrchu, hybnosti a momente hybnosti 
Všetky ° smery v ňom sú rovnocenné 
zvukové viny sú utlmené. Ani čiernt 
dieru už nemážeme charakterizovat dal• 
šími mechanickými vlastnostami. Móže• 
me jej však prisúdit aj termodynamickE 
veličiny, ktoré charakterizujú rovnováž• 
ny stav plynu (teplota a entropia), kec 
do nej vóbec nevidíme? 

Entropia je miera chaosu v plyne, 
kedže chaos sa nemóže samovolne zmen• 
šit, aj entropia móže len rást. Ak spojímE 
dye nádoby napinené plynom tak, ž< 
otvoríme ventil metizi nimi, bude vý-
sledná entropia nevyhnutne víčšia ak( 
súčet entropií dvoch predtým izolova-
ných systémov. Hawking ukázal, že po• 
dobnú vlastnost má aj obsah povrcht 
čiernej diery — nemaže sa zmenšit. Al 
spojíme čierne diery, obsah ich povrchot 
bude váčší ako súčet póvodných obsahov 
a ked čierna diera pohltí hmotu, obsah 
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jej povrchu sa opat zváčší. Táto podob-
nost by mohla byt celkom náhodná, po-
kial by Hawking nenašiel aj áalšiu ter-
modynamickú veličinu — teplotu čiernej 
diery, ktorá je nepriamo úmerná jej 
hmotnosti. 

Zmerat teplotu plynu na velkú vzdia-
lenost móžeme len jediným spósobom —
tak, že zmeriame teplotu ním emito-
vaného žiarenia. Hawking dokázal, že 
čierne diery tiež žiaria. Je to rovnovážne 
žiarenie, preto má presne definovanú 
teplotu a vzniká z kvantových fluktuácií 
na horizonte udalostf. Prítomnost čiernej 
diery mení priamo nepozorovatelné fluk-
tuácie na reálne častice a fotóny, po-
stupne odnášajúce hmotu (ale aj entro-
pie) čiernej diery, ktorá sa tak postup-
ne „vyparuje". Čierne diery, ktoré vznikli 
gravitačným kolapsom hviezd, majú tep-
lotu takmer celkom sa rovnajúcu abso-
lútnej nule a sú skutočne čierne. Malé 
čierne diery, ktoré mohli vzniknút 
v prvotných fázach vesmíru, s hmotnos-

tou len niekolko miliónov ton a velkosti 
jadra atómu, sú rozžeravené do biela. 

Aby mohol v sedemdesiatych rokoch 
vypracovat termodynamiku čiernych dier 
(stanovit ich teplotu a entropiu), musel 
Hawking použit dye neprelínajúce sa 
čiastkové fyzikálne teórie — teóriu gra-
vitácie a kvantovú mechaniku. Odvtedy 
sa ich snaží zjednotit do jedinej — do 
kvantové teórie gravitácie — a verí, 
že táto teória by mohla popriet jeho 
doteraz najvýznamnejší výsledok — dS-
kaz počiatočnej singularity vesmíru na 
základe klasickej Einsteinovej teórie gra-
vitácie. Možno uviest prfklady, keá kvan-
tová mechanika odstránila singulárne 
správanie klasických (nekvantových) čas-
tíc. Napríklad klasický elektrón letfaci 
priamo na bodové jadro atómu by spadol 
do nekonečne hlbokej coulombovskej po-
tenciálovej jamy. V kvantovom (a teda 
reálnom) atóme vodíka je pravdepo-
dobnost, že elektrón sa nachádza v ob-
lasti jadra, konečná (a dokonca maxi-

málna), neprejavuje nijaké osobité sin-
gulárne správanie (všetky veličiny, ktoré 
ho popisujú, sú konečné). O možnosti 
podobného kvantovomechanického vy-
svetlenia nesingulárneho správania 
v okamihu velkého tresku je Hawking 
v súčasnosti presvedčený. 

Na to, aby mohol celý vesmír, vrátane 
jeho gravitačných polí, opísat kvanto-
vomechanicky, Hawking spolu s Hartlom 
zovšeobecnil obyčajnú kvantovú mecha-
niku opisujúcu pohyb častíc, ktorá tvrdí, 
že každá častica pohybujúca sa z bodu A 
do bodu B súčasne prechádza po všet-
kých možných dráhach so začiatkom a 
koncom v daných bodoch. Zvažovali nie-
len všetky možné stavy a dráhy hmot-
ných častíc vo vesmíre, ale aj všetky 
jeho možné geometrie, čiže zakrivenia 
priestoročasu. Pravdepodobnosf, že ves-
mír sa zo stavu s nulovým objemom vy-
vinul do svoj ho súčasného stavu, sa 
potom dá vypočítat sumáciou istých 
komplexných veličín, priradených každej 
z mnohých histórií vesmíru. Tento mate-
matický postup sa velmi zjednoduší, ked 
namiesto komplexných veličin pracujeme 
s malými kladnými čfslami a namiesto 
normálneho času použijeme čas ima-
ginánárny. Vtedy síce dostávame len 
základný stav vesmíru s najnižšou mož-
nou energiou, ale štvorrozmerný priesto-
ročas zfskava mnohé pochopitelné vlast-
nosti — z hladiska matematfckej vyjad-
riteInosti aj z hladiska našej predstavi-
vosti. V Pytagorovej vete pred druhou 
mocninou času stojí rovnaké znamienko 
ako pred druhou mocninou súradnfc, a 
teda Hawkingov nový priestoročas s ima-
ginárnym časom je jednoduchým zovše-
obecnením nášho bežného trojrozmer-
ného priestoru. Podla Hawkinga priesto-
ročas popisujúci trvanie celého vesmíru 
má tvar povrchu hladkej páfrozmernej 
gule. Imagfnárny čas teda nemá ani 
začiatok, ani koniec. A velký tresk, čiže 
počiatok vesmíru v bežnom čase, zodpo-
vedá jednému z pólov gule, jeho zánik 
druhému. V imaginárnom čase veličiný 
popisujúce vesmír nemajú singularity a 
nie je ani potrebné nijakým vonkajším 
zásahom definovat stav vesmíru v čase 
nula. Čiže ako hovorf Hawking, platnost 
jeho modelu nevylučuje existenciu Boha, 
ale nerobí ani jeho prítomnost na po-
čiatku vesmíru nevyhnutnou. 

Hawkfngov kvantový obraz vesmíru 
prfnáša mnohé zaujfmavé efekty. Ak by 
bol správny, fyzikálne konštanty by už 
neboli konštantami, ale bole by dané 
len ich pravdepodobné rozloženie. Ani 
vedecké experimenty by už neboli rep-
rodukovatelné. Toto možné vysvetlenie 
nevydarenosti množstva fyzikálnych po-
kusov maže iste potešit mnohých ne-
úspešných experfinentátorov. Kvantové 
fluktuácie priestoročasu by informovali 
raný vesmír o jeho budúcnosti. Existo-
valo by kvantové tunelovanfe medzi 
róznymi navzájom nesúvfsiacimi ves-
mírmi (podobné napríklad tunelovaniu 
v supravodivých kvantových magneto-
metroch). 

Tento model je však — napriek opti-
mizmu svetovej tlače — velmi ďaleko 
od žiadúcej definitfvnej podoby. Prvé 
výsledky výpočtov jednoduchých mode-
lov vo všeobecnosti takmer nezodpove-
dajú skutečnosti. Základná myšlienka 
vyzerá však velmi slubne a dáva šancu, 
že Hawkingom nastúpená cesta, po ktorej 
sa už pustilo mnoho ďalších fyzikov, po-
vedie správnym smerom. 
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Kniha 
dychtivo 
očakávaná 

Stephen Hawking: 
STRUČNÁ HISTÓRIA ČASU 

O tom, že v laickej verejnosti drieme 
latentný záujem o najzložitejšie otázky 
modernej kozmológiie, vrátane jej pre-
pojení s filozofiou a fyzikou, presvedčil 
pred 13 rokmi živel záujmu o knihu 
S. Weinberga Prvé tni minúty (vydanú 
aj u nás roku 1982 Mladou frontou). 
Vydavatelia a kníhkupci Ameriky i zá-
padnej Európy sa však po skúsenos-
tlach z posledných dvoch rokov vše-
obecne zhodli na tom, že ešte váčšiu 
explóziu poznaniachtivosti vyvolala 
v miliónových nákiadoch vydaná, ne-
editovaná a prekladaná kniha Stephena 
Hawkinga STRUČNA HISTORIA ČASU 
(Podtitul: Od big bangu po čierne diery). 
Je zaiste znakom spružňovania našej 
knižnej politiky, že preklad (A. Šurda, 
vydavateYstvo Alfa) je už v tlačiarni. 
Z nadšených chválospevnýeh recenzií 

vo svetových časopisoch (napokon, od-
porúčanm je aj predslov knihy od C. 
Sagana) posledných dvoch rokov sa 
dozvedáme, že toto rozsahom nevelké 
dielko predstavuje vydarený pokus 
o unifikujúcu výpoved o vývoji vesmíru 
(„zjednotenie fyziky", ako hlása nadpis 
10. kapitoly), teda spojitý výklad vý-
vojových štádií vesmíru, s prepojením 
teórie gravitácie a kvantovej mechaniky 
(„theory.of everything"). Ale ide zrejme 

Na začiatku kapitoly definuje autor čiernu dieru ako 
množinu udalostí (bodov v priestoročase), z ktorých nie je 
možné uniknút na vdčšiu vzdialenost, a povrch čiernej diery 
(tzv. horizont udalostí) zasa ako množinu dráh svetelných 
lúčov v priestoročase. Tieto lúče ju už nemóžu opustit a 
stále zotrvávajú na jej hranici. Hawking približuje vlastný 
myšlienkový postup, pomocou ktorého dospel k záveru, že 
obsah čiernej diery je veličina s časom neklesajúca a že má 
význam entropie čiernej diery. (Iba mimochodom: v tejto 
súvislosti spomína i na svoju návštevu v Moskve a na dis- 
kusie so sovietskymi vedcami J. Zefdovičom a A. Starobin- 
ským, ktoré ho priviedli k práci na teoretickom dókaze, že 
čierne diery žiaria.) 

Ako je možné, že čierna 
diera emituje častice, keď 
vžeme, že nič nemóže uniknút 
spod jej horizontu udalostí? 
Kvantová mechanika na to 
odpovedá tak, že častice ne-
poehádzajú znútra čiernej 
diery, ale z „prázdneho" prie-
storu tesne nad horizontem 
udalostí čiernej diery. Dá sa 
to pochopit takto: Priestor, 
o ktorom si myslíme, že je 
„prázdny", nemóže byt prázd-
ny tak úpine, lebo to by 
znamenalo, že všetky po-
bia, naprí klad gravitačné a 
elektromagnetické, by sa mu-
seli rovnat nule. S velkostou 
pola a rýchlostou jeho časo-
vej zmeny je to však podob-
ne ako s polohou a rýchlos-
tou častice: z principu ne-
určitosti totiž vyplýva, že 
čím presnejšie poznáme jed-
nu z týchto veličin, tým me-
nej presne poznáme druhú. 
A tak v prázdnom priestore 
pole nemóže mat pevná hod-
notu rovnajúcu sa nule, pre-
tože potom by malo takisto 
presnú velkost (nulová) a sú-
česne aj presnú rýchlost ča-
sovej zmeny velkosti pola 
(taktiež nulovú). Musí preto 

existovat istá minimálna 
hodnota neurčitosti, čžže 
kvantové fluktuácie velkosti 
pola. Tieto fluktuácie si rnó- 
žeme predstavit ako páry čas-
tíc svetla alebo gravžtácfe, 
ktoré v istom okamihu sú- 
časne vznikajú, vzáalujú sa 
od seba, potom sa opdt pri- 
blížia a navzájom sa ani- 
hilujú. Sú to virtuálne čas-
tice — tak ako tie, ktoré 
sprostredkúvajá gravitačné 
pósobenie Slnka. To značí, 
že na rozdiel od reálnych 
častíc ich neinóžeme pozoro-
vat pomocou časticového de- 
tektora. Ich nepriame preja- 
vy, ako napríklad malé zme- 
ny energií elektrónových hla-
din v atómoch, však merat 
možno. Výsledky pritom po- 
zoruhodne presne zodpove- 
dajú teoretickým predpove- 
diam. Na základe princípu 
neurčitosti sa dá predpove- 
dat i to, že budú existovat 
virtuálne páry hmotných čas-
tíc, ako sú elektróny a kvar- 
ky. V tom prípade však jeden 
člen páru bude častica a 
druhý antičastica (antičasti- 
ce svetla a gravitácie sú to-
tožné s časticami). 

aj o nedozerný kultúrny čin pre Iudstvo 
— o knihu zrozumiteInú, nezatažujúcu 
neodborníka kvantitatívnymi vztahmi 
(okrem E = m , c2), a pritom monis-
ticky (pričom aj teologizujúcich a špe-
kulatívnych interpretácií Hawkinga sa 
zrodilo nemálo) vysvetTujúcu najsub-
tílnejšie otázky okolo homogenity ves-
míru: priestoročas, rozpínanie vesmíru, 
časová asymetrie („časovú šípku"). No 
nielen premyslenou gradáciou výkladu 
rozdeleného do 11 kapitol (rozšírených 
o pojednanie o Einsteinovi, Galileim, 
Newtonovi, pojmový slovník a regis-
ter), podopretého 35 velmi názornými 
kresbami, si Hawking podmanil čita-
tefskú obec. Podarilo sa mu sklbit dye 
poznávacie postupnosti — prvá (v prve] 
časti knihy) predstavuje línia subjek-
tívneho Iudského poznávania, teda vý-
voj ideí o evolúcii vesmíru, druhou je 
lína (pravda, za autorovho akceptova-
nia metodiky induktívneho postupu pri 
dávkovaní poznatkov) objektívneho vý-
voja vlastného priestoročasu v rozpútí 
tých jeho dvoch koncov, ktoré vyme-
dzuje podnadpis knihy. 

Predstavujeme teda dychtivo očaká-
vanú knihu dvoma ukážkami zo 7. ka-
pitoly, nazvanej „Čierne diery nic sú 
také čierne". A.L. 

P7etože energia nemóže 
vzniknút z ničoho, jeden 
z partnerov v časticovo-
-antičasticovom páre bude 
mat kladnú energžu a druhý 
záporná. Častica so zápornou 
energiou je odsúdená na 
krát ku existenciu virtuálnej 
častice, pretože reálne časti-
ce majú za normálnych okol-
ností vždy kladná energiu. 
Musí si preto nájst partnera 
a spolu s ním anihilovat. 

antičastice 
unikajúce 
do nekonečna 

častice padajúce 
do čiernej diery 

 ~ 
priestor 

Reálne častice v blízkosti 
hmotného telesa však budú 
mat nžžšiu energiu, ako keby 
sa od neho nachádzali ďalej, 
pretože ich premiestenie na 
viičšiu vzdialenosE v gravi-
tačnom poli telesa si vyža-
duje energiu. Energia častíc 
je normálne stále kladná, ale 
gravitačné pole vnútri čier-
nej diery je také silné, že tu 
dokonca aj reálna častica 
móže mat záporná energiu. 

čierna diera 
(horizont udalostí) 

páry častíc 
a antičastíc 
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Čierna diera móže preto svo-
jím účinkom spósobit, aby 
do nej virtuálna častica 
so zápornou energžou spadla 
a stala sa reálnou časticou 
alebo antičasticou. V tom 
prípade už so svojím part-
nerom anihilovat nemusí. 
I jej opustený partner móže 
padnú€ do čiernej diery. 
Alebo může — ak má klad-
nú energiu — uniknút z jej 
blízkosti ako reálna častica 
alebo antičastica. Vzdialené-
mu pozorovatelovi sa bude 
ndat, že ju vyžiarila čierna 
diera. Čím je čierna diera 
menšia, tým kratšia je vzdia-
lenost, ktorú častica so zá-
pornou energiou musí pre-
konat, kým sa stane reálnou 
časticou, a teda tým vdčšie 
je aj množstvo vyžiarenej 
energie a zdanlivá teplota 
čiernej diery. 

Kladná energia vychádza-
júceho žiarenia sa vyrovná 
tokom častíc so zápornou 
energiou do čiernej diery. 
Podra Einsteinovej rovnice 
E = m . c 2 (E je energia, m 
je hmotnost a c je rýchlost 
svetla) je energia úmerná 
hmotnosti. Tok zápornej 
energie do čiernej diery 
preto redukuje jej hmotnost. 
Ako čierna diera stráca 
hmotnost, zmenšuje sa obsah 
jej horizontu udalostž. Tento 
pokles entropie čiernej diery 
je véčší, než by zod povadalo 
kom penzácii žiarenia emi-
tovaného entropiou, vdaka 
čomu sa druhý zákon ter-
modynamiky nenaruší. 

A navyše, čím menšia je 
hmotnost čiernej diery, tým 
vyššia je jej teplota. Teda 
tým, ako čierna diera stráca 

hmotnost, jej teplota a vy-
žiarený výkon vzrastajú, a 
ona tým rýchlejšie stráca 
svoju hmotnost. Nie je cel-
kom jasné, čo sa stane, keď 
sa hmotnost čiernej diery to-
tálne zmenší, ale najrozum-
nejší sa zdá predpoklad, že 
čierna diera celkom zmizne 
v obrovskej konečnej expló-
zii žiarenia, ekvivalentnej 
výbuchu miliónov vodíkových 
bómb. 

. .. . 

Jediná malá čierna diera 
by mohla poháňat desat ver-
kých elektrární, keby sa nám 
podarilo spútat jej silu. To 
by však bob o pomerne tažké: 
čierna diera má hmotnost 
hory stlačenej na rozmary 
menšie ako milióntina mi-
lióntiny centimetru, čo zod-
povedá vel'kosti atómového 
jadra. Ak by sa takáto čierna 
diera nachádzala na povrchu 
Zeme, nebolo by možné za-
bránžt jej, aby sa nepro-
padla cez podlahu do stredu 
Zeme. Vnútri Zeme by osci-
lovala hora-dolu, až by sa 
nakoniec ustálila v jej stre-
de. A tak jediné miesto, kam 
by se dala umiestit čierna 
diera, aby bob o možné využit 
energiu, ktorú vyžaruje, je 
na obežnej dráhe okolo Zeme. 
A jediný spósob, ako ju do-
nútit, aby okolo Zeme obie-
hala, by bol — dotiahnut ju 
ta tak, že pred ňou by sa 
tahalo teleso vetkej hmot-
nosti. To se však zatiar ne-
zdá ako praktický návrh —
aspoň v blízkej budúcnosti 
izie. 

Not-So-Black Holes 
Quantum mechanics predicts the ťión • 

č1 "virtual" particle pairs. If one pa ťičle . 
falls into a black hole, the other could escape •, 
in the form of "Hawking radiation." 

prel. A. Šurda 

2 Black hole absorbs a 
shořt•lived particle. r 

3 Radiation 

p 
is emitted. 

1 A pair 
of virtual 
particles 

k, is created. 

rEANwacouOs 

Výsledok ankety z čísla 7 
V zásada sa pokladá za sluš-

ný ohlas, ked časopisu na je-
ho anketu odpíše 1 % čitate-
rov. To sa stalo i v našom 
prípade. Ale rozhodne by nám 
neprekážalo, keby boto odpo-
vedí ešte viac. Skladba re-
spondentov hola velmi rozma-
nitá — `vekovo, čitateTsky, 
záujmovo, vzdelanostne aj čo 
do stupňa astronomickej akti-
vity, takže si můžeme pove-
dat, že každý jeden vlastne 
reprezentuje istú skupinu po-
dobných. Tak srna van i aj do-
siahli to, čomu sa zvykne vra-
vjet „reprezentačná vzorka". 
V jednom bola pomerne ho-
mogénna: ako vyplynulo z od-
povedí na 1. otázku, takmer 
80 °/o odpovedajúcich čita náš 
časopis viac-menej pravidelne 
a celý. To o cele] naše] čita-
teTskej obci nepredpokladáme, 
ale v prípade respondentovi je 
to azda v poriadku — vdaka 
tejto skutočnosti nám práve 
oni odpísali. 

Ešte trocha štatistiky. To na-
še 1 % reprezentuje 135 od-
povedí, z toho od 6 žien 
(dievčat) ; 58 odpovedí srna do-
stali z českých krajov, 75 bo-
lo zo Slovenska, jedna nám 
prišla z Polska a jedna z Ju-
hoslávie. Najstarší účastník 
ankety je 88-ročný, traja naj-
mladší majú po 12 rokov. 
Priemerný vek nášho respon-
denta je 28 rokov. 

To, že z odpovedí na v5č-
šinu otázok sa črtá pomerne 
rozporný obraz, nás neprekva-
puje. čitatelia nás chvália 
i karhajú, reálny základ má 
oboje a berieme si to k srd-
cu. Milo nás prekvapilo, s kol-
kou toleranciou chápe váčšina 
ako danost našu 'výrobnú le-
hotu aj našu bezmocnost byt 
aktuálnejšími. Ponaj•viac do-
spievajú k záveru, že by srna 
mali byt mesačníkom. K tým-
to volaniam sa pripájajú dal-
šie: po váčšom množstve re-
prezentatívnych farebných ob-
rázkov, prílohách, skladačkách, 
čísle , špeciál". Pevne veríme, 
že toleranciu (o ktorú aj 
v tomto prípade prosíme) nám 
po ekonomickom vzpružení na-
šej krajiny — a dúfame, že 
to bude skoro — naši čitate-
lia budú můct vypovedat. 

Spomedzi našich rubrík ako 
suverénna vítazka vyšla Pozo-
rujte s nami, po nej nasledu-
jú: Zaujímavosti nočnej ohlo-

by, Napíšte o svojom daleko-
hrade, Album pozorovatela a 
Z cirkulárov IAU. Pra nás je 
osobitne potešujúce, že Album, 
s ktorým srna začali iba tohto 
roku, už pri druhom čísle toT-
kí pokladali za „svoju" rub-
riku. Mnohí nám naznačili, že 
práva od nej si nesmierne ve-
la srubujú. Podia očakávania 
sa potvrdila výnimočná obruba 
našej inercie. 

Najrozpornejšie názory —
všetky podložené — sa týkali 
„rahšieho žánru". Mnohí čita-
telia zdórazňujú potrebu hod-
notnej sci-fi, viacerí to pokla-
dajú za stratu cenného mies-
ta. Za stranu pra deti bolo 
viac hlasov. Milo nás prekva-
pil vysoký záujem o dejiny 
astronómie a podnetné ná-
vrhy, že sa máme viac vano-
vat i starej technika a pozo-
rovacím metódam minulosti. 

Potešilo nás, že váčšine či-
tatelskej obce záleží viac na 
obsahu než na tom, či je člá-
nok v slovenčina, alebo v češ-
tina, niekolkí sa, pravda, dů-
sledného prekladania domáha-
jú velmi dórazne. 

Mienime sa seriózne zaobe-
raf všetkými vašimi námetmi 
na zlepšeme nášho časopisu. 
Len nových rubrík ste nám 
navrhli 78! Niektoré návrhy 
sú brilantné a iste nebudú 
dlho čakat na svoju realizáciu. 
Okrem toho pokladáme za 
vhodné niektorým čitateTom 
odpísat osobne a s výňatkami 
z niektorýc listov príležitost-
ne oboznámime aj ostatné či-
tateTstvo. 

Zvýšený čitateIský ohlas na 
úvodník z toho istého čísla, 
v ktorom bota naša anketa, 
nás presvedčil, do akej hlbky 
sil naši čitatelia schopní za-
mýšrat sa nad svojím postave-
ním amatéra vo svete astro-
nómov (dostali sme dokonca 
aj námet na rubriku „Ne-
chcem byt iba amatér"). Aj 
naša anketa ukázala, že ama-
tér čítajúci populárnonáučný 
časopis požaduje profesionálnu 
informáciu, že neprahne po 
vonkajšej lúbivosti, že vie, čo 
chce čítat, ako chce pozorovat, 
astronomicky sa vyvíjat, s kým 
byt v kontakte. Pri príprave 
čísel nášho časopisu to bude-
me mat na pam5ti, a pocho-
pitelné, každý nový podnet 
vždy radi uvítame. 

A. L. 

VYLOSOVANÍ VÝHERCOVIA 

Prázdninové pobyty: Peter Papcuňár, Košice (Zraz mla-
dých astronómov Slovenska v Lubine), Jozef Világi, Velké 
Kapušany (Zraz mladých astronómov — žiakov základných 
škol, Vrátna Dolina). Josef Holomáč, Hodonín, Jiří Beránek, 
Ústí nad Labem, Alexander Jarábek, Handlová vyhrávajú 
pobyt podTa vlastného výberu (Zraz mladých astronómov 
Slovenska, júl, v Lubine; Celoslovenský seminár HTadanie 
komét a nov, Hurbanovo, október; a Celoslovenský seminár 
Zákryty a zatmenia nebeských telies, Hurbanovo, september). 

Eneyklopédiu astronómie vyhrávajú: Ing. Zdeněk Brichta 
z Druztovej, Pavel Zabystřan z Dobrej, Radovan Baláž 
z Bánoviec nad Bebravou, Aleš Kolář z Jeseníka a Libor 
Lenža z Havířova. 

Predplatné na Kozmos 1991 vyhrávajú: Miroslav Emmer 
zo Sněžníka, Pavel Šíma zo Zborova, Roman Gális z Tábora, 
Ján Horňák z Partizánskeho a Lubomír Komačka zo Žiliny. 

Všet,ým výhercom blahoželáme! 
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NAPISTE 0 SVOJOM 

ĎALEKOHĽADE 

Cassegrain 182/2400 

V čísle 5/1987 časopisu 
Kozmos jsem popisoval 
svůj první dalekohled 
Newton 164/1200. Mám 
jej dosud a jsem s ním 
velice spokojen. Ohlas 
čtenářů na článek byl 
velký, pokud jsem mohl, 
odepsal a poradil jsem 
všem zájemcům. 

Dalekohled Newton byl 
sice konstruován jako pře-
nosný, avšak přesto (se svou 
hmotností kolem 50 kg) je 
pro jednu osobu jeho přená-
šení namáhavé. Proto jsem 
se snažil o konstrukci pod-
statně lehčího dalekohledu, 
který by umožnil pozorování 
i v nepřístupnějších místech. 
Takovou podmínku může 
spinit pouze typ Cassegrain 
ve vidlicové montáži, kde 
odpadá těžké protizávaží a 
tubus dalekohledu vyjde 
konstrukčně krátký i při 
velké ohniskové vzdálenosti. 

Celková hmotnost daleko-
hledu je 12 kg a stativu, 
který používám i pro New-
ton, je 5 kg. 

POPIS DALEKOHLEDU 

Nejdůležitější část, tj. 
optiku, tvoří hlavní parabo-
lické zrcadlo 182 mm a 
odrazné zrcátko hyperbolic-
ké ® 63 mm. Výsledná 
ohnisková vzdálenost sou-
stavy je 2400 min. 

Tubus dalekohledu je ulo-
žen v paralaktické vidlicové 
montáži, která je otočná 
v podstavci umožňujícím po-
stavení dalekohledu na stůl 
nebo upevnění na stativ. 
Konstrukce dalekohledu 
vzhledem k mým omezeným 
možnostem obrábění je řeše-
na použitím co největšího 
počtu dílů vlastní výroby 
nebo získaných uzpůsobením 
z jiných dostupných dílů. 

OPTIKA 

Optiku mi zhotovil opět 
pan Rynda, za což mu tímto 
děkuji. I přes svůj věk a 
onemocnění v době, kdy mi 

Průřez dalekohledem: 1 — hlavní zrcadlo; 2 — okulá-
rový výtah;3 — okulárová koncovka; 4 — uložení zrcátka 
s posuvem; 5 — Protizávaží; 6 — clonová trubka; 7 —
šroub jemného otáčení hodinové osy; 8 — hodinová stup-
nice; 9 — šroub brzdy hodinové osy; 10 — otáčení hodi-
nové stupnice; 11 — stavěcí šroub deklinace; 12 — vodo-
váha; 13 — konektor pro osvětlování stupnic a kříže; 14 
— vyklápěcí rameno; 15 — ložisko hodinové osy (z teo-
dolitu); 16 — podstavec. 

zrcadla brousil, vyrobil tuto 
mimořádně náročnou optiku 
ve výborné kvalitě. 

Hlavní zrcadlo je uloženo 
na podložce stavitelné třemi 
páry šroubů, z nichž vždy 
jeden je tažný a jeden.tlač-
ný. To umožňuje naklápění 
zrcadla a jeho nastavení 
zvenčí. 

Vzhledem k tomu, že da-
lekohled využívám k pozo-
rování nejen nebeských ob-
jektů, ale i pro pozemské 
pozorování a fotografování, 
je změna ohniska značná a 
nelze ji obsáhnout posuvem 
okulárového výtahu. Proto je 
odrazné zrcátko uloženo po-
suvně ve speciálním uložení 
(bude popsáno dále). 

U optického systému Cas-
segrain způsobuje parazitní 
světlo pronikající přímo do 
okuláru značné snížení kon-
trastu nebo úpiné znemož-
nění pozorování zejména při 
denním, ale i při nočním po-
zorování málo kontrastních 
objektů. Tuto vadu se mi 
podařilo úspěšně odstranit 
pečlivým geometrickým pro-
šetřením stínící trubky se 
třemi clonami, uvnitř natře-
né černým matným lakem. 

TUBUS A OKULAROVÝ 
VÝTAH 

Tubus je vyroben ze sil-
nostěné trubky PVC vnitř-
ního průměru 200 mra pro 
odpadní potrubí. Délka tu-
busu je 600 mm. V zadní 
části je víko s objímkou hlav= 
ního zrcadla, v přední části 
držák odrazného zrcátka. Na 
tubusu je namontován hle-
dáček z výprodejního vojen-
ského zaměřovače se zvět-
šením 1,8X s osvětleným 
záměrným, křížem. Osvětle-
ní je provedeno diodou 
LED. 

Po stranách tubusu jsou 
přišroubovány kostky z den-
takrylu, v nichž jsou zality 
čepy pro uložení ve vidlici. 
Jeden čep je jednoduchý, 
druhý čep je opatřen zaříze-
ním pro nastavování dekli-
nace. V dolní části tubusu je 
upevněna tyč s posuvným 
protizávažím, které umožní 
vyvážení tubusu při osa-
zování různých okulárů, 
Schmidtova hranolu, zenit-
hranolu nebo fotoaparátu. 

Okulárový výtah tvoří 
trubka, která je opatřena 
závitem M42X1 pro namon-
tování fotoaparátu Praktica 
a pod., nebo okulárové kon-
covky. Ostření provádím pro-
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zatím pouhým ručním posu-
vem okulárové trubky. 

ULOŽENIODRAZNĚHO 
ZRCÁTKA 

Při zaostřování na blízké 
a nekonečně vzdálené cíle, 
při používání různých oku-
lárů a hranolů by potřebný 
posuv okulárového výtahu 
vyžadoval 200-250 mm. Vo-
lil jsem proto posuvné upev-
nění zrcátka, kdy podle vý-
počtu osový posuv zrcátka 
o 1 mm způsobí posuv ohnis-
ka systému o 16 mm. 

V mém případě 15 mm 
posuvu zrcátka způsobí po-
suv ohniska o 240 mm. 
Jemné doostření se provede 
na okulárovém výtahu. Ta-
to konstrukce se mi velmi 
osvědčila a umožňuje zaos-
tření v každé situaci. Hlavní 
částí zařízení je tubus z vy-
řazeného malého školního 
mikroskopu se zaostřovacím 
šroubem. 

Tubus je uložen v kotouči 
nosného kříže. Do tubusu je 
dentakrylem zalit středový 
šroub, který nese destičku 
se třemi stavěcími šroubky. 
Ty umožňují naklápění pod-
ložky zrcátka z dentakrylu 
při seřizování optiky dale-
kohledu. 

MONTÁŽ 

Tubus je uložen ve vid-
lici svařené z Jácklových 
uzavřených profilů 20X50X 
X1,5 mm. Vidlice je přišrou-
bována na tělese ze starého 
masivního teodolitu, které 
vzniklo odříznutím původní 
vidlice. Obsahuje masivní 
ložisko, zařízení pro zajiště-
ní otáčení a umožňující jem-
né otáčení hodinové osy 
šroubem. Jemné otáčení, bo-
hužel, nelze provádět ply-
nule v rozsahu celé otáčky, 
ale pouze v hodinovém úhlu 
asi 1/4 hodiny. Pak nutno 
přestavit hrubý posuv a dále 
opět pokračovat jemným na-
táčením. Při určitém návyku 
to však nečiní potíže. 

Těleso obsahuje také otá-
čivou stupnici, kterou jsem 
přecejchoval na hodinovou. 
Otáčí se společně s hodinovou 
osou, ale dá se natočit zven-
ku, což umožňuje vynulo-
vání nebo nastavení rekta-
scence známého objektu. 
Stupnici jsem opatřil vnitř-
ním osvětlením diodou LED, 
takže je okénkem v tělese 

Uložení zrcátka: 1 — zrcátko; 2 — podložka zrcátka; 3 —
přídržka zrcátka; 4 — středový šroub; 5 — stavěcí pod-
ložka; 6 — 3 stavěcí šroubky; 7 — kotouč nosného kříže; 
8 — upevnění středového šroubu dentakrylem; 9 — tubus 
mikroskopu; 10 — zaostřovací převod. 

dobře viditelná. Těleso má 
v dolní části čep, který za-
sunu do podstavce a upev-
ním šroubem. V podstavci 
je konektor, kterým se při-
vádí přes kartáček a kroužek 
proud na diodu LED pro 
osvětlení stupnice a záměr-
ného kříže. 

Využitím této části teodo-
litu jsem vyřešil problém 
s nejsložitější mechanickou 
součastí dalekohledu, tj. 
s výrobou ložiska, hrubého 
a jemného posuvu hodinové 
osy a stupnice. Tuto výrobu 
jsem jinak nebyl schopen 
zajistit. Kromě toho jsem 
využil další části teodolitu 
např. pro jemné stavění de-
klinace. 

Podstavec, do něhož upev-
ňuji vidlici, je svařen opět 
z jácklů a vybaven odklop-
nými rameny se stavěcími 
šrouby. Třetí stavěcí šroub 
je uprostřed podstavce. 
V této alternativě lze po-
užít dalekohled volně posta-
vený na stole nebo jiné rov-
né ploše. Po vytažení stře-
dového šroubu lze místo něj 
vložit šroub pro upevnění na 
třínohý stativ. 

DEKLINAČNY OSA 

Jeden z čepů tubusu, zali-
tý v dentakrylové kostce, je 
uložen v pouzdru vidlice. 
Na čep je nasazen a zajištěn 

brzdný kotouč, na kterém je 
otočně uložen kotouč spoje-
ný přes hlavu s pákou. 
Šroub umožňuje přes pod-

ložku z umělé hmoty pevné 
zajištění otáčení tubusu ko-
lem deklinační osy. Při na-
klápění páky posuvem šrou-
bu přes tlačný kolík dochází 
k jemnému naklápění tu-
busu. Zpětný pohyb je umož-
něn pružinami. Šroub, kolík 
a pružiny jsou využity z teo-
dolitu. 

Systém s působením proti-
síly pružin je jednoduchý, 
vyžaduje však lehký chod 
tubusu v ložiscích a dobré 
vyvážení tubusu. K tomuto 
systému jsem přistoupil 
z důvodu výroby a možnosti 
využití hotových dílů. Plně 
se však osvědčuje. Hlava je 
použita z pantografu rýso-
vacích desek KINEX. 

Dalekohled, vzhledem k 
malým rozměrům a hmot-
nosti, je velmi pohotový a 
mobilní. Při poměrně dobré 
světelnosti 1 : 13 při ohnisku 
2400 mm jej lze použít za 
dobrých světelných podmí-
nek i jako fotografického 
‚sup erteleobjektivu". Použí-
vám jej k pozorování planet, 
mlhovin, hvězdokup a Mě-
síce. 

Ing. Jaroslav Paš 
Jičínská 11 

704 00 Ostrava-Výškovice 

Nastavování deklinace: 1 — tubus; 2 — dentakrylový 
odlitek s čepem; 3 — ložiskové pouzdro; 4 — deklinační 
stupnice; 5 — šroub brzdy; 6 — vložka z umělé hmoty; 
7 — brzdný kotouč; 8 — kotouč; 9 — hlava; 10 — páka 
jemného stavění; 11 — šroub jemného stavění; 12 —
tlačný kolík; 13 — opěrka pružiny; 14 — pružiny; 15 —
vidlice. 
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ROMAN PIFFL 

POZORUJT 
S NAMI 

VOL'NYM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

Všetky časové údaje sú v SEČ 

Opat je tu august, mesiac meteorov, 
a blíži sa september, ktorý pokojne mó-
žeme nazvat mesiacom planét. Augus-
tové Perzeidy v sprievode dalších rojov 
budú svedkom výnimočnej konjunkcie 
Venuše s Jupiterom, najváčšiu planétu 
dvakrát tesne minie trojštvrtový Me-
siac, do pozorovacích denníkov si bu-
deme móct zapísat tni tesné priblíženia 
planétok k hviezdam (azda aj zákryty), 
zaujímavé budú i dye známe periodické 

. kométy, na ktoré v ranných hodinách 
budeme móct zamierit svoje prístroje. 
Jediným nedostatkom je azda to, že 
všetko podstatné sa bude odohrávaf na 
rannej oblohe — skalní pozorovatelia 
toho v prípade priaznivého počasia teda 
velmi nenaspia. To však už patrí k veci. 
Dlhšie noci umožnia pozorovat či pre-
zriet si aj vela objektov inšpirujúcej 
letnej a jesennej oblohy. 

Pre úpinost uvádzame, že astrono-
mická jeseň sa začne 23. 9. o 7h55m, 
kecl Slnko vstúpi do súhvezdia Váh. 
V občianskom živote sa v noci z 29. 
na 30. 9. vrátime opat k SEČ, takže 
údaje na vašich hodinkách budú opif 
komunikovat s našou rubrikou. 

PLANETY 

Merkúr bude síce 11. 8. v najváčšej 
východnej elongácii (27° od Sloka), jeho 
deklinácia je však až o 11° menšia ako 
deklinácia Slnka, takže podmienky na 
pozorovanie Merkúra sú v auguste mi-
zivé. Po hornej konjunkcii so Slnkom 
8. 9. sa však planéta dostane 24. 9. o 5h 
do najváčšej západnej elongácie a vtedy 
sú už šance zbadat Merkúr ovela váčšie. 
V období od 13. 9. do 5. 10. bude pol-
hodinu pred východom Slnka Merkúr 
viac než 5° nad východným obzorom, 
v azimute rovných 270°, čiže priamo na 
východ. Do týchto dní spadá konjunk-
cia Merkúra s Venušou, ktorá nastane 
14. 9. o 161120m. Priblíženie planét bude 
najlepšie viditelné 14. 9. 0 4h05m, kecl 
bude ich vzdialenost na oblohe zhruba 
4°. Merkúr v tom čase bude mat jas-
nost +2,1°, priemer 9,4", Venuša —3,9m 
a 10,2". 

Venuša svieti stále na rannej oblohe, 
no v septembri sa už pomaly začína 
približovat t Slnku. Má jasnost —3,9m, 
priemer okolo 10" a je v spine. Začiat-
kom augusta vychádza 2 hodiny pred 
Sinkom, koncom septembra už necelú 
hodinu. Zaujímavá je pút Venuše medzi 
hviezdami: 4. 8. o 10h46m bude v kon-
junkcii s hviezdou 8 Gem (+3,53m), 
o 4. ráno bude Venuša necelého pol 
stupňa severne; 19. 8. o 12h45m bude 
v konjunkcii s Jasličkami, otvorenou 
hviezdokopou M 44 (NGC 2632) - 0 4. 
ráno bude Venuša stupeň severne od 
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jej stredu; nakoniec 6. 9. o 23h25m na-
stane konjunkcia Venuše s Regulom 
(u Leo, +1,35m) — ráno 7. 9. o 411 bude 
ich vzdialenost zhruba tni štvrte stupňa. 

Mars vstúpi 18. augusta do súhvezdia 
Býka, kde zostane až do konca roka. 
Blíži sa do zaujímavej opozície, ktorú 
si rozoberieme v budúcom čísle. Pla-
nétu vidiet dobre najmá v druhej po-
lovici noci, hoci koncom septembra 
bude vychádzat už okolo ósmej večer. 
Mars sa približuje k Zemi, začiatkom 
augusta bude mat jasnost —0,0m, pnie-
mer jeho kotúčika zaberie na oblohe 
9,2", vzdialenost od Zeme bude 0,979 
AU. Do konca septembra sa tieto hod-
noty zmenia na —1,0m, 13,6" a 0,701 AU. 
V konjunkcii s Mesiacom bude Mars 
10. 9. o 23h06m30S, Mesiac v tretej štvrti 
prejde 5,2° severne od červenej planéty. 
Druhá zaujímavá konjunkcia nastane 
26. 9. 0 4h20m, kecl Mars prejde 4,25° 
severne od Aldebarana. Jasnost planéty 
bude vtedy —0,8m, « Tau má jasnost 
+0,85m. Všetky spomenuté konjunkcie 
sú najmä dobrým námetom pre astro-
nomickú fotografiu — ich pozorovanie 
však nemá vhčší odborný význam. 

Jupiter prejde 8. augusta zo súhvezdia 
Blížencov do súhvezdia Raka, kde sa 
bude pohybovat do konca roka. Hoci 
bol 15. júla v konjunkcii so Slnkom, 
dobré geometrické podmienky umožnia 
hladat prízrak planéty v rannom úsvite 
už od začiatku mesiaca: 1. 8. pol ho-
dinu pred východom Slnka bude uhlo-
dá vzdialenost telies vyše 13°, čo by 

pri jasnosti Jupitera —1,9m malo stačit 
na to, aby sme planétu uvideli volným 
okom. Správy o zbadaní Jupitera priví-
tame, pomyselnému vítazovi tejto ma-
lej sútaže pripravíme primerané ovácie. 

Ovela zaujímavejšie prekvapenie však 
pripravil Jupiter spolu s Venušou na 
ráno 13. augusta. Hoci konjunkcia pla-
nět nastane už 12. 8. o 23h30m, kecl 
bude vzdialenost planét necelé 4 prie-
mery Jupiterovho kotúčika (142"), pri-
blíženie planét 13. 8. o 4h bude stále 
velmi tesné — 12 oblúkových minút. 
Istotne poučná by bola séria snímok 
s odstupom jedného dňa, získaná v in-
tervale od 11. 8. do 15. 8. Pouvažujte. 

Do tesriej konjunkcie s Mesiacom sa 
Jupiter dostane 18. 8. o 14h a 15. 9. o 7h. 
Prvý úkaz vidíte na obrázku, pred dru-
hým bude o 4h30m Jupiter 1,1° severne 
Od Mesiaca. Jupiter sa pripletie aj do 
konjunkcie Venuše s Jasličkami —
25. 9. prejde 1° južne od M 44. To je 
jeden z množstva dalších námetov na 
astrofotografovanie, ktorými sa tentoraz 
obloha priam hmýri. 

Saturn sa nachádza v Strelcovi, na 
juhovýchodnom okraji Mliečnej cesty. 
Je po opozícii, takže ho vidiet najmá 
v prvej polovici noci. Planéta sa pomaly 
vzdaluje od Zeme, má jasnost +0,3m, 
priemer jej kotúčika je na oblohe 15,6", 
prstence, ktoré vidíme zo severnej stra-
ny, majú rozmery 40" X 17" a postupne 
sa zatvárajú. Koncom septembra za-
padá planéta o 23h. 

Urán v súhvezdí Strelca je nízko nad 
obzorom, hlboko pod ekliptikou. Po-
dobne ako Saturn je po opozicii a vzda-
Iuje sa od Zeme, takže podmienky na 
jeho pozorovanie sú v našich zemepis-
ných šírkach celkove nepriaznivé. Pla-
néta má jasnost +5,6m, jej zelenkavý 
kotúčik má priemer 4". Pre tých, ktorí 
si chcú dat námahu s jeho hladaním, 
uvádzame, že leží na spojnici hviezd 
A a S Sgr, zhruba štvrtinu cesty od 
ž Sgr, alebo 2° pod gulovou hviezdo-
kopou M 28. 

Neptún podobne ako Urán má nízku 
deklináciu, navyše, má menšiu jasnost, 
+7,9m. Leží tesne pod hviezdou 31 Sgr 
a koncom septembra zapadá po desiatej 
večer. 

Pluto je až do 22. septembra na vý-
lete v súhvezdí Váh, potom sa opát 
vráti do Hlavy Hada, kde strávil váč-
šinu roka. Nachádza sa na večernej 
oblohe, 4° juhovýchodne od najkrajšej 
gulovej hviezdokopy M 5. Má jasnost 
+13,7m a koncom septembra zapadá už 
o pol deviatej večer. 

MESIAC 

Pretože v našich zemepisných šírkach 
vychádza Mesiac 6. 9, až 1,5 hodiny 
po svojom výstupe z polotieňa Zeme, 
sme o toto čiastočné zatmenie ochu- 
dobnení. Kedže dóležité konjunkcie 
s planétami sme už uviedli, dodajme, 
že 28. augusta bude v konjunkcii s Me- 
siacom aj Antares (a Sco, +0,8m, pre- 
menná). Po zotmení si budeme móct 
pozriet priblíženie obidvoch telies. 

Hoci ročenky uvádzajú na toto ob- 
dobie len bežné zákryty hviezd Mesia- 
com, stojí za zmienku, že v ňom opat 
nastanú dva prechody Mesiaca popred 



Plejády. Zákryty nastanú 14. 8. v čase 
od 5h30m do 1Oh30m (Mesiac zapadá 
o 14h49m) a 10. 9. od 12h30m do 15h30m 
(Mesiac je už pod obzorom). Ak ste ešte 
nevideli Plejády vo dne, móžete to 
14. 8. skúsit, stačí váčší dalekohrad a 
jasná obloha. Pozorovatelný zákryt 
Plejád Mesiacom nastane 7. októbra. 

METEORY 

Najzaujímavejšie budú nesporne 
Perzeidy, ktoré majú maximum 12. au-
gusta večer. Mesiac je vtedy v tretej 
štvrti, no v pinom prúde bude dalšie 
pokračovanie teleskopického programu 
Perzeidy 1988-92, ktorého cierom je 
určit niektoré vlastnosti prúdu me-
teoroidov v okolí stále stratenej ko-
méty P/Swift-Tuttle-Simmons 1862 III 
(pozn i Kozmos 3/88, 3/90). 

Okrem tohto roja je v činnosti kom-
plex 6 Akvaridy, x Kasiopejidy, x Cyg-
nidy, 7C Orionidy, Južné Piscidy a dalšie 
menšie roje. Najmh v druhej polovici 
augusta sa to na oblohe meteormi bude 
hmýrit. Mesiac je v spine 6. 8., nov 
pripadá na 20. 8. 

KOMÉTY 

Nevdačná Austin 1989c1 je už na 
južnej oblohe, ale nijaká z očakáva-
ných periodických komét sa jej jas-
nosfou asi nevyrovná. Napriek tomu 
by dye kométy mali mat takú jasnost, 
že budú v dosahu aj malých daleko-
hladov či triédrov. 

Kométa P/Honda-Markos-Pajdušáko-
vá, o ktorej sme písali už v minulom 
čísle, bude 1. 8. najbližšie k Zemi, len 
0,286 AU. Maximálna jasnost kométy 
+7,9m sa očakáva v druhej polovici 
augusta, jasnejšia než { lom by mala 
byt do 5. 10. Perihéliom kométa prejde 
13. 9. V priebehu augusta a septembra 
bude prechádzat ponad motýla Orióna, 
potom cez juh Blížencov, okolo Pro-
kyóna v Malom psovi, kde 26. 8. do-
siahne maximálnu deklináciu +16°06'. 
Kométa vychádza po pomoci, najlep-
šie podmienky na pozorovanie budú 
medzi 4. a 5. ráno. 

Pj Honda—Mrkos—Pajdušáková 

a Ö hn 

4. 8. 4h08,9m + 8°54' 
9. 8. 5 17,6 12 31 

14. 8. 6 14,2 14 38 
19. 8. 6 58,5 15 41 
24. 8. 7 33,7 16 05 
29. 8. 8 02,9 16 05 
3. 9. 8 28,8 15 47 
8. 9. 8 53,1 15 12 

13 9. 9 16,6 14 21 
18. 9. 9 3917 13 15 
23. 9. 10 01,9 11 57 
28. 9. 1Oh23,lm +10°31' 

+8,1 
8.0 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7.9 
8,0 ' 
8,1 'I
8,5 
8.9 I 

+9,4

P/Encke, kométa s najkratšou perió-
dou, patrí medzi tie, ktoré sú sledované 
stále. Tento rok prejde perihéliom sice 
až 28. 10., jasnejšia než } lom však bude 
už od 26. 8. Maximálnu jasnost +5,5m 
by kométa mala mat v polovici októbra. 
Najbližšie k Zemi bude 27. 9. vo vzdia-
lenosti 0,796 AU, kecl bude mat jasnost 
+6,9m. Kométa sa pohybuje medzi 

Peizeom a Býkom, takže ráno bude 
už vysoko nad obzorom. 

P Encke 

a 8 

24. 8. 4h53,7m +33°38' 
29, 8. 5 19,3 34 42 
3. 9. 5 49,1 35 31 
8.9. 623,6 3554 

13.9. 703.1 3536 
18. 9. 7 47,0 34 18 
23. 9, 8 33,8 31 45 
28. 9. 9h21.0 TT +27°52' + 

m 

±10.2 
9,8 
9,3 
8.9 
8.4 
7.9 
7,4 
6.9 

Pretože tento článok vznikol koncom 
marta, nepoznali sme nijakú novú ko-
métu, ktorá by do tohto odstavca mohla 
prispiet. Do augusta je však daleko, 
takže prekvapenie v podobe novej jas-
nej kométy vylúčit nemóžeme. Verme, 
že sa dočkáme dalšieho príjemného 
prekvapenie. 

PLANÉTKY 

Do nášho programu v rámci projektu 
ITA spadajú počas nasledujúcich dvoch 
mesiacov planétky 40 Harmonia a 704 
Interamnia, ktorých efemeridy uvá-
dzame. Jasnejšie než { lom budú v tom-

40 Harmonia 

a á m 

2. 8. 21h54,9m —18°25' +9,7 
5. 8. 21 52,4 18 46 9,6 
8. 8. 21 49,7 19 07 9,5 

il. 8. 21 46,9 19 28 9,5 
14. 8. 21 44,1 19 48 9,4 
17. 8. 21 41,2 20 08 9,4 
20. 8. 21 38,2 20 27 9,5 
23. 8. 21 35,4 20 44 9,5 
26. 8. 21 32,6 21 01 9,6 
29. 8. 21 29,9 2115 9,7 
1. 9. 21 27,3 2128 9,8 
4. 9. 21 25,0 2139 9,8 
7. 9. 21 22,9 2149 9,9 

10. 9. 21 21,0 21 57 10.0 
13 9. 21h19,3TT ?2°02' -;'-10,0 

704 Interamnia 

128. 8. 
31. 8. 
3. 9. 
6. 9. 
9. 9. 

12. 9. 
15. 9. 
18. 9. 

a 

22h30,5fT 
22 27,9 
22 25,3 
22 22,7 
22 20,2 
22 17,7 
22 15,4 
22h13,lrn 

Ö ¢n 

+16°33' 
16 33 
16 31 
16 27 
16 21 
16 12 
16 02 

+15°51' 

-1-10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

+10,1 

Výrez z fotografie Ing. Jana Kučeru zachytáva oblast v súhvezdí Strelec, v ktorej 
šípky ukazuje hviezdu SAO 186 343 s jasnosfou +6,54m. K hviezde sa 9. augusta 
o 22h04,4m velmi tesne priblíži planétka Pax. Podla predpovede by v uvedenom 
čase mohol nastat zákryt tejto hviezdy planétkou, nepresnost v určení polohy 
planétky je však zhruba 1" a čas prípadného zákrytu sa móže lišit až o 2,7 mi-
núty. Ak by zákryt predsa len nastal, jeho dlžka (pri centrálnom prechode pla-
nétky popred hviezdu) by mala byt asi 7 sekúnd. Jasnost hviezdy sa v tom prí-
pade zdanlivo zmenší o 5,8m. Pre orientáciu uvádzame, že najjasnejšou hviezdou 
na obrázku je vlavo hore premenná µ Sgr; hmlovina vpravo dolu je známy Trifid 
(M 20). Snímka je exponovaná 1,5 hodiny pomocou Xenaru 3,5/320. 
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to období ešte planétky 3 Juno vo Vá-
hach (+9,5m), 4 Vesta v Býkovi (+5,8m), 
8 Flora v Strelcovi (+9,6m), 10 Hygiea 
v Rybách (+9,0m), 29 Amphitrite na 
rozhraní súhvezdí Vodnár a Kozorožec 
(+9,6m) a 51 Neumasa vo Vodnárovi 
(+9,6m). Efemeridy týchto asteroidov 
nájdete v Astronomickej ročenke 1990 
na stranách 143 až 153. 

Pretože sa v róznych ročenkách pred-
povede jasnosti planétkk líšia až o 2 
magnitúdy, istotne by boto užitočné 
robit odhady ich jasností. Najlepšie sa 
na to hodí Argelanderova metóda, ktorú 
móžeme aplikovat tak, že si v okolí 
planétky (poznáme ju podia pohybu —
mení pohlad hviezdneho pola) vybe-
rieme niekolko porovnávacích hviezd. 
Urobíme si náčrtok hviezdneho pola, 
urobíme odhad a v náčrtku označíme 
porovnávacie hviezdy. Móže ich byt 
aj 10; čím viac, tým bude výpočet jas-
nosti planétky presnejší. Ak nám ná-
črtok s odhadom pošlete, urobíme iden-
tifikáciu porovnávacích hviezd a vý-
počet jasnosti planétky u nás v re-
dakcii. Výsledok nájdete potom v Al-
bume pozorovatela, kde si tento prob-
lém móžeme v prípade kladného ohla-
su rozobraf bližšie. 

Medzi zaujímavé, pomerne jednodu-
ché a nanajvýš prínosné patrí pozoro-
vanie zákrytov hviezd planétkami. Mož-
no z nich (pri kladnom výsledku) určit 
tvar planétky, prí padne (a to aj keá 
zákryt nenastane) prispiet k spresneniu 
jej dráhy. Problém je tu však v tom, 
že predpovede treba spresňovat podia 
polóh planétky tesne pred zákrytom —
to sa však u nás zatial nerobí (hoci 
mohlo by sa). Z predpovedí na tento 
rok sme napriek tomu vybrali jednu, 
ktorá sa týka hviezdy jasnejšej než 
+8,Om: 9. 8. 0 22h04,4m by planétka Pax 
mala zakryt na 7 sekúnd hviezdu 
SAO 186343 s jasnostou +6,54m, zmena 
jasnosti bude 5,8m. 

Je možné, že v našich polohách zá-
kryt nenastane, planétka sa len tesne 
priblíži k predpovedanej hviezde. Ako 
sme už spomenuli, aj takéto pozoro-
vania majú svoj význam a my sa aj 
na ne tešíme. Dodajme, že s pozoro-
vaním začneme aspoň 15 minút pred 
vypočítaným okamihom a končíme 
aspoň 10 minút po ňom. Čas meriame 
podla možnosti s presnosfou na 0,1 s. 
Oplatí sa prehliadnuf si vybrané pole 
ešte prod pozorovaním, aby sme ne-
strácali čas hladaním hviezdy. 

Držíme palce a čakáme na pozoro-
vania. 

VYCH.Á►DZA V SrTAA 

Noční obloha 
Obloha koncem léta je neobyčejně 

živá. Podíváte-li se na ní pouhýma 
očima, kolem 13. srpna můžete vidět 
na okamžik objevující se svítící čáry 
— maximum má totiž roj Perseid, 
jeden z nejbohatších na jasné meteory. 
Na obloze je ale i spousta jiných věcí. 

v Mléčné dráze i pouhým okem. V La-
buti je ještě jedna jasná mlhovina, 
Řasy, a to kousek od hvězdy Epsilon. 
Toto souhvězdí a jeho okolí je bohaté 
i na další objekty. Z otevřených hvěz-
dokup můžeme jmenovat M 39, M 29, 
Cr 399 (tento objekt není vyznačen 
v Atlase Coeli, ale patří k němu hvězdy 
4 a 5 Vul), z planetárních mlhovin pak 
M 27 nebo M 57. 

Sa 

SEVER 

, a oSs 
h•  • • 

30° 
7S Cg S 

Mapka hvězdného okolí proměnné hvězdy SS 
Cygni s vyznačenými srovnávacími hvězdami 
(podklady převzaty z AAVSO). Jasnosti srovná-
vacích hvězd: a = 7,9; b = 8,5; c = 8,9; d = 9,6; 
e = 9,9; g = 10,9; h = 12,3. Pozorování tohoto 
druhu hvězd shromážduje AAVSO. 

Pod Kasiopeou můžete vidět dvě otev-
řené hvězdokupy, M 34 a NGC 752, a 
dále dvě galaxie, M 33 a M `31. Oba 
posledně jmenované objekty jsou vůbec 
tím nejvzdálenějším, co můžeme vidět 
pouhým okem — jejich světlo k nám 
letí přes 2 miliony let. Poblíž hvězdo-
kupy M 34 se nachází hvězda j  Per, 
pojmenovaná Algol. Větší část doby 
má jasnost 2,2m, ale jednou za asi 2,87 
dne se zeslabí až na 3,4m. Patří mezi 
tzv. zákrytové dvojhvězdy a v srpnu 
a září nastávají v noci tyto minima: 
23./24. srpna v 1,5h, 12.13. ve 3h a 15./16. 
září ve 24h. 

Nad hlavou nám svítí hvězdy ze sou-
hvězdí Labutě. I zde můžeme najít 
spoustu zajímavého. Kousek od De-
nebu (a Cyg) se nachází z fotografií 
známá difuzní mlhovina Severní Ame-
rika (NGC 7000). Málokdo ovšem ví, že 
je na tmavé obloze velice pěkne vidět 
už obyčejným triedrem (tam vynikne 
její tvar) a mnohdy jako zjasnění 

m 

B 

9 

10 

11 

Pro zkušenější pozorovatele 
a Somet 25 X 100 má obloha 
koncem léta přichystanou ga-
laxii NGC 7331 v Pegasovi a 
především zvláštní pár gala-
xie NGC 6946 a otevřené hvěz-
dokupy NGC 6939 v Cepheovi. 

Nezbývá než tuto inspiraci 
uzavřít něčím zajímavým. Tím 
je bezesporu trpasličí nova 
SS Cygni (viz mapku). Obje-
vila ji slečna L. D. Wellso-
vá při prohlídce desek Har-
vard Observatory patrol už 
roku 1896. Tato proměnná 
hvězda jednou za asi 49 dní 
vzplane, tj. zjasní se z 12,4m 
na až 7,7m. V roce 1988 se 
mně samému podařilo za-
chytit právě koncem prázd-
nin pokles její jasnosti (viz 
graf). K pozorování jsem po-
užil Somet 25 X 100, v minimu 
pak refraktor 150/2250, zv. 
90X. 

Pokud vám tato nabídka 
nestačila, obratte svůj zrak 

2447430 2447450 J® 

na rubriku Zaujímavosti nočnej oblohy, 
kde najdete spoustu dalších inspirací. 

JIŘI DUŠEK 

Kol. (zost. L. Drúga) : VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V DE-
JINACH SLOVENSKEJ ASTRONÓM1E. Cena 15 Kčs. 
Zborník prednášok z celoslovenského seminárd (Ulanka 
1989) o niektorých významných postavách slovenskej 
ůstronómie; výberový aspekt sa pridfžal aktuálnych ju-
bileí (1989-90). Publikácia poslúži ako odborný a me-
todický materiál pre pracovníkov .hvezdární a vedúcich 
astronomických krúžkov. 

Kol. (zost. B. Lukáč): ZBORNIK REFERATOV Z IX. 
CELOSLOVENSKĚHO SLNEČNÉHO SEMINARA. Cena 
25 Kčs. 
Komplex póvodných príspevkov o najnovších poznatkoch 
fyziky Slnka, o vztahoch Slnko—Zem a o geomagnetic-
kých prejavoch slnečnej aktivity. Publikácia zaujme ve-
deckých pracovníkov a móže slúžif ako základný odbor-
no-metodický materiál pre lektorov s prírodovednou 
orientáciou i pre pracovníkov hvezdární. 

E. Pittich a kol.: ASTRONOMICKÁ ROČENKA 1991. 
Cena: 15 Kčs. 
Nevyhnutná pomócka pre záujemcov o amatérsku astro-
nómiu. Obsahuje základné časové a polohové efemeridy 
astronomických objektov a úkazov i metodiku ich pozo-
rovaní. 

L. Druga: ASTRONOMICKÉ ÚKAZY A VÝROČIA 1991. 
Cena 31 Kčs. 
Reprezentatívny nástenný kalendár informujúci o mož-
nostiach pozorovaní zaujímaných javov na oblohe a o róz-
nych s astronómiou sp5tých jubileách. Kalendár je už 
po dva roky oblúbený pre prífažlivú formu, ktorou 
esteticky a racionálne rozvíja astronomické myslenie 
širokej verejnosti. Jej je preto určený takisto ako pre 
astronomické a iné krúžky, kluby a kultúrno-výchovné 
zariadenia. 
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Zatmeníe Mesiaca 
9. februára 1990 

Bohumír Šípek z Litvínova nám poslal už fotografiu zatmenia zo 17. 8. 
1989. Tentoraz exponoval film Kodak Tri-X Pan 1/125 s teleobjektí-
vom MTO 1000 0 18h44m08s 9. 2. 1990, a Noci mu počasie nežičilo, 
všimol si, že februárové zatmenie bob o dost jasné, farebné, okraj 
tieňa bol sivý, ale smerom dovnútra získaval ružavý tón a neskór až 
červené zafarbenie. Aj počas úpiného zatmenia boto možné volným 
okom postrehnúf obrysy mesačných morí. 

~ 
J 

~ ~ 
~ • 

Postup zatmenia zaznamenali na hvezdárni v Ri- 
mavskej Sobote P. Rapavý a M. Szepessy. S foto- 
grafovaním začali o 18h22m a o 20h45m SEČ a expo-
novali miznúci a opSE sa objavujúci Mesiac každých 
5 minút. Snímané objektívom Sonnar 2,8/180 (do- 
clonený na 11) na film Orwo NP 15. 

Tni zábery z „postupky", ktorú získal Pavol Rapavý 
pomocou Coudé refraktora 150/2250 na film Orwo 
NP 22. Horný obrázok ukazuje Mesiac 9. 2. 1990 
0 19h36m, prostredný o 21h12m a dolný o 21145m 
SEČ. Aj tieto snímky dokazujú, že fotografia ne-
umožňuje verne vystihnúf priebeh a vzhTad zatme-
nia Mesiaca — na to je lepšie pozorovanie volným 
okom. 
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ilpiné zatmění Měsíce je velmi 8 
atraktivním astronomickým ú-
kazem, zejména pro barevnou 
fotografii. Chceme-li zachytit 
červenohnědou barvu měsíční-
ho disku, skrytého v zemském 
stínu, obvykle k tomu potřebu-
jeme expoziční dobu minimál-
ně několik jednotek, často i de-
sítek sekund. To záleží na cit-
livosti fotografického materiálu 
a světelnosti optického systé-
mu. Oba snímky pocházejí z té-
hož negativu. Snímek vlevo 
vznikl bez manuální korekce, 
pouze na základě analýzy nega-
tivu scannerem. Příznivější, sy-
tější, podání barev bylo dosa-
ženo zvýšením expoziční doby 
v minilabu, snímek vpravo. Oba 
záběry jsou kopií originálního 
diapozitivu Scotch 3M 400 na 
Equicolor HR 100. 

Dva podobné záběry Mléčné 
dráhy, pořízené na stejný film 
(Scotch 3M 400, kopie Equicolor 
HR 100 objektivem Flektogon 
2,8/20). Přesto není jejich ba-
revné podání shodné. Záběr na-
hoře je zhotoven v minilabu a 
na materiálu Kodak, záběr dolu 
na zařízení a materiálu Fuji. 
Barevné podání výsledného zá-
běru je do jisté míry závislé na 
nastavení jednotlivých kanálů 
minilabu a na vlastnostech po-
zitivního materiálu. 



Astronomická 
fotografie 
a minilaby 

Porovnáme-li amatérské astronomické 
snímky ze sedmdesátých a začátku osmde-
sátých let s těmi současnými, je patrný 
v celosvětovém měřítku výrazný rozdíl: ex-
poziční doby, nutné k dosažení srovna-
tených výsledků, se podstatně zkrátily a 
do jisté míry se zjednodušil i samotný 
laboratorní proces zpracování materiálů, 
zejména barevných. 

Naši amatéři zatím nemají běžně k dis-
pozici vysoce citlivý černobílý či barevný 
materiál, jakými jsou např. Kodak T-MAX 
3200, Konicacolor SRV-3200 nebo Fuji-
chrome P 1600 (citlivost ISO 36°/3200, resp. 
33°/1600). Co však již k dispozici mají, je 
způsob, jak získat relativně kvalitní ba-
revné fotografie astronomických objektů, 
aniž by museli zvládnout techniku pozi-
tivního procesu, která je bez přítomnosti 
odpovídajících barevných analyzátorů a 
vyvolávacích procesorů na vnitřním trhu 
značně náročná. Tuto možnost poskytují 
minilaby. 

Každý, kdo „dělá barvu", musel zatím 
čekat na zpracování filmu i fotografií často 
i několik týdnů. Ve světe sice dodací lhůty 
nejsou tak dlouhé, přesto se nedařilo je 
zkrátit pod 2 dny. Proto byly vyvinuty 
malé kompaktní zpracovatelské systémy —
minilaby — často dnes označované jako 
„hour laboratories", tedy „hodinové la-
boratoře". Zákazník má tak možnost získat 
vyvolaný film či hotové barevné zvětše-
niny týž den, kdy zakázku podal. Zpra-
cování barevných materiálů je řízeno 
elektronicky, včetně nastavení odpovída-
jících filtračních hodnot, a s možností ma-
nuální korekce. Pozitivní materiál (ba-
revné papíry) je na bázi chráněných kom-
ponent a poskytuje vysokou barevnou věr-
nost. 

Jak je to s minilaby v ČSFR? V době, 
kdy byl psán příspěvek (červen 1989), jich 
pracovalo 29 (na Slovensku Bratislava, 
Banská Bystrica a Košice) a počítá se 
s jejich rozšířením do dalších větších měst. 
Tato zařízení zpracovávají barevné ne-
gatívní materiály určené pro proces C-41, 
tedy všechny současné světové negativní 
filmy typu Kodacolor, Fujicolor, Agfaco-
lor atd. U nás jsou k dispozici materiály 
Equicolor HR-100 nebo Super HR-100 
(ekvivalenty japonských Fujicolorů) nebo 
Fomacolor CN-100, což je adjustovaný 
Agfacolor. Oba mají relativně nízkou citli-
vost ISO 21°/100, ale výborně se hodí k fo-
tografování planet a Měsíce, případně 

Snímek mlhoviny Severní Amerika (NGC 
7000) byl pořízen na film Scotch 3M 400 
a kopírován na negativní Equicolor HR 
100. Výhodou takového postupu je zvý-
šení celkového kontrastu záběru na ba-
revné fotografii proti originálu. Zároveň je 
možné při kopírování částečně korigovat 
vhodnou filtrací případné dominantní za-
barvení diapozitivu. 

k pořizování barevných negativů z origi-
nálních barevných diapozitívů. Equicolor 
má vynikající rozlišovací schopnost 125 
čar na 1 mm a značnou expoziční pružnost. 

V minilabech lze pochopitelně zpracovat 
i všechny druhy vysoce citlivých, pro as-
tronomii vhodných materiálů, ale nelze 
tyto materiály převyvolávat. Např. firma 
Fuji nabízí Fujicolor 1600, který lze spra-
covat na dvoj- či trojnásobnou citlivost, 
ale z provozních důvodů se tato operace 
na minilabech neprovádí. 

V pozitivním zpracování je užito dnes 
světově unifikovaného procesu CP-21 ne-
boli EP-2 a poskytovány jsou zvětšeniny 
formátu 9 X 13 cm a 13 X 18 cm. Podstatné 
zlepšení kvality barevných zvětšenin umož-
ňuje tzv. scanner (ACCS — Advanced 
Čomputerized Color Scanner) : vestavěný 
mikropočítač s odpovídajícím programo-
vým vybavením řídí snímací CCD systém, 
barevný negativ je analyzován v 9 bodech 
(minilab Fuji 27F) a provede se automa-
tická korekce barvy a krytí. Do 100 pa-
mětových kanálů lze uložit základní in-
formace pro zpracování různých mate-
riálů světových výrobců. 

To všechno jsou pochopitelně velké vý-
hody, ale pro astronomickou fotografii tu 
vzniká jisté nebezpečí. Každý astronomic-
ký snímek je v podstatě z hlediska normál-
ního negativu podexponován. Navíc se 
i zkušený operátor minilabu jen velmi 
těžko orientuje na barevném negativu as-
tronomického záběru. Snadno se pak 
může stát, že výsledná fotografie neodpo-
vídá našim požadavkům, a to především 
hustotou krytí. Proto je vhodné dodat zá-
roveň s negativem i černobílý snímek, 
který má požadovanou optimální hustotu, 
a případný komentář popisující záběr. 

Zkušenost z provozu minilabů zatím 
ukazuje, že astronomické snímky, pokud 
není udělána manuální korekce, vychá-
zejí příliš světlé, přeexponované. Např. na 
minilabu Fuji 27F je možná korekce hus-
tot v rozsahu —04 až +10. Na rubu každé 
fotografie je vytištěna informace o filtraci 
a korekci hustoty. Převážná část astrono-
mických záběrů by měla mít hodnotu ko-
rekce hustoty kladnou. Protože minilab 
charakterem své instalace umožňuje bez-
prostřední kontakt zákazníka s operáto-
rem, je vhodné jej využít. 

Na závěr obecně pár slov o použití ba-
revných negativních filmů v astronomic-
ké fotografii. V porovnání s inverzními 
materiály mají negativy menší kontrast. 
Při práci s černobílým materiálem máme 
možnost udělat zvětšeninu na papír s ex-
tratvrdou gradací. Barevné papíry jsou ale 
svým charakterem gradačně normální, a 
proto je nutné (exponujeme-li oblohu na 
barevný negativ) užít většinou delších ex-
pozičních dob, vyšší citlivosti, nebo svě-
telnější optický systém. 

Pokud fotografujeme na barevný in-
verzní film, lze originální diapozitivy ofo-
tografovat na barevný negativní materiál, 
a získat tak kvalitní fotografie. Film Equi-
color je k tomu předurčen svou vyni-
kající rozlišovací schopností a expoziční 
pružností. 

Zavedení minilabů znamená nejen pod-
statné zkrácení dodacích lhůt zpracování 
barevných materiálů, ale i možnost, jak 
získat kvalitní barevné astronomické fo-
tografie za předpokladu manuálních ko-
rekcí, zejména expoziční doby fotopapíru, 
provedených po dohodě s obsluhou mini-
labů. 

Ing. MILAN KMENT 

jazyk náš 
slovakocentríckÝ 

Perigeum dráhy 
pri Mesiaci? 

— Nuž, to rozhodne nie; na 
označenie najbližšieho bodu obež-
nej dráhy okolo Mesiaca sa prijal 
termín periselénžum, — odpove-
dáme čitatelovi Z. T., ktorý nás 
upozornil na terminologické ne-
ujasnenosti okolo označovania 
apsíd. — A čo v prípade Neptúna 
a vonkoncom nemytologických 
názvov Uránových mesiacov ? —
znela jeho áalšia otázka. 

Nazdávame sa, že jazykový 
úzus pomenúvania apsíd je ustá-
lený: perž/¢po — kmeň (prípady 
mého základu: -selén-, -jov-) —
(i)um. Teda v prípade naliehavej 
potreby (kozmonautické prekva-
penie, sci-fi) bude možné potreb-
ný výraz utvorit štandardným 
spásobom. Úprimne povedané, za-
tiaY je potreba týchto výrazov 
malá (uistila nás o tom i termi-
nologická komisia SAS pri SAV), 
takže t. Č. pine postačujú v En-
cyklopédii astronómie (heslo ap-
sidy) uvedené peržcentrum a apo-
centrum ako najvšeobecnejšie 
(teda i „pericentrum Umbriela" 
— ak už je dakomu treba). 

Keclže ide o termíny označu-
júce konečné (najbližší a naj-
vzdialenejší) body ós v elipsách 
dráh (keplerovských) jedného te-
lesa okolo druhého, zatia! nám 
popri všeobecnom peri(apo)centre 
spomedzi konkrétnejších stačia 
v Encyklopédii astronómie uve-
dené perihélium, periastrum, pe-
rigeum, periselénium, perigalak-
tikum — afélium, apastrum 
(apo- ap-, af-; zákonitost gréc-
kej asimilácie pred samohláskou 
a h), apogeum, aposelénium, apo-
galaktikum. Chýba ešte prijaté 
perž(apo) jovium. 

Azda však čitatel postrehol, že 
od citovanej encyklopédie (i od 
Slovníka cudích slov) sme sa 
výrazmi apastrum — periastrum 
(tam: apastrón, periastrón) od-
chýlili. Skonštatovali sme totiž, 
že práve v tejto podobe sa ter-
míny používajú. Niet důvodu 
v tomto jedinom prípade nechá-
vat grécku koncovku -on (ten 
dlžeň tu už vonkoncom nemá 
miesto) : bola vo všetkých tých-
to slovách a jej osud (nielen 
v astronomickej terminológii) bol 
taký, že moderné jazyky akcep-
tovali historickogramaticky jej 
pine zodpovedajúce latinské -um. 
Že prax označovania apsíd dvoj-
hviezd si to domyslela aj bez 
jazykovedného posvůtenia, svedčí 
o tom, že zákonitosti jazyka sa 
presadzujú samy. Dá sa teda spo-
Iahnůt na to, že sa tak stane 
i potom, až sa ukáže potreba mat 
na označovanie apsíd viac slov. 

A.L. 
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Eunomia fotograficky 

Dátum Expozícia 

1. 9.89 23h00m-23h16m 
7. 9.89 22 45 -23 05 

24. 9. 89 20 27 -20 47 
1. 10. 89 21 50 -22 05 
5. 10. 89 21 31 -21 46 

24. 10. 89 19h23m-19h38m 

Vážená redakcia, 
posielam Vám mapku hviezdnej oblohy 
z oblasti Vodnár—Pegas, ktorá vznikla 
prekreslením šiestich fotografií a zachy- ' 
táva pohyb planétky Eunomia v ob-
dobí od 1. 9. 1989 do 24. 10. 1989. Zá-
roveň posielam jednu zo spomínaných 24.9. ' 

fotografií; ostatných paf som poslal do + 
súfaže Astrofoto. 

Negatívy boli exponované Zenitom 1,10.

TTL s teleobjektívom Sonnar 4/300 na + 
film Orwo NP-27. Vyvolané vo vývojke • ' 
Orwo R-09, 1 : 80, 28 minút. Pointova- .2a Aur 

5.10. 
né refraktorom 80/1200, zváčšenie 120X, 
v Beluši, alebo reflektorom Newton 
240/1440, zv. 144X, vo Vrtižeri v spolu- 24.10. -F 
práci s p. Michálkom. Tabulku expo- . 
zícií prikladám. . 

Ing. Zdeno Velič 

2s 

Ceres a Beta Tauri 

Ceres nedaleko 6 Tau 22. februára 1990. 

Ako ohlásila ročenka „Ahnerts Ka-
lender fiir Sternfreunde 1990", vydá-
vaná v NDR, nastala dňa 24. 2. 1990 
0 13h SEČ konjunkcia palnétky 1 Ce-
res (8,2m) s hviezdou 3 Tau (1,8m). 
V momente konjunkcie bola planétka 
16 oblúkových minút južne. 

Približovanie planétky ku hviezde 
som zachytil troma snímkami. Prvá 
z nich bola exponovaná 22. 2. 1990 medzi 
21h53m až 221103m SEČ, druhá 23. 2. 1990 
medzi 19h50m až 20h00m SEČ. Na sním-
kach je planétka (označená šípkou) ju-
hozápadne od hviezdy a zretelne vidief 
jej vlastný pohyb v intervale jedného 
dňa. Samu konjunkciu, resp. polohu 
blízku k nej, sa dňa 24. 2. 1990 nepo-
darilo odfotografovaf v dósledku zlého 
počasia. Vlastný pohyb planétky v dlh-
šom čas ovom intervale dokumentuje 
tretia fotografia. Bola získaná 17. 3. 1990 
medzi 20h15m až 20h30m SEČ a doku-
mentuje zmenu polohy Ceres po dlhšom 
čase. 

Všetky fotografie som získal pomocou 
teleobjektívu Sonnar 2,8/180 v spojení 
s fotoaparátom Pentacon Six na film 
Fomapan Special 30 DIN. Ako pointač-
ný dalekohlad som použil refraktor 
80/840 s okulárom 0-10 mm (zvličše-
nie 84X). Film bol spracovaný vo vý-
vojke R 09, 1 ± 100, 45 minút (prvý 
záber), resp. vo vývojke A 03, 8 minút 
(druhý a tretí záber). 

Ing. Gabriel Okša 
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S niekoTkomesačným oneskorením Vám zasielam fotografiu kvazara 3 C 273. 
Důvodom oneskorenia je to, že som doteraz nenašiel vhodnú porovnávaciu 
snímku, resp. mapu okolia s vyznačenými objektmi. Až v časopise ŘH 10/88 
som objavil príspevok pána Cagaša z hvezdárne v Zlíne, ktorý mi pomohol 
pri identifikácii kvazara — predovšetkým ma upozornil na mapu okolia 
uverejnenú v Sky and Telescope. Zaujímavosfou je to, že som fotografoval 
kvazar v ten istý deň ako pán Cagaš (16. 4. 1988), dokonca aj začiatok mojej 
expozície súhlasí takmer na minútu (21h34m00s SEČ). Nalavo od kvazara sa 
nachádzajú dye špirálové galaxie, NGC 4536 a NGC 4527 (hore). 

Fotografované na Skalnatom Plese 16. 4. 1988 v čase 21h34m-22h29m SEČ 
astrografom 300/1500 na ORWO ZU-21. 

Fotografování planet 
v Prostějově 

Na LH v Prostějově pracují již ně-
jakou dobu v rámci Klubu mladých 
astronomů dvě skupiny amatérskych 
pozorovatelů oblohy. Naší nápiní je 
fotografování noční oblohy. Z této ši-
roké palety jsme si vybrali sledování 
planet sluneční soustavy, zejména pak 
Jupitera. Motivovala nás k tomu za-
počatá činnost prvního ředitele LH 
v Prostějově, astronoma amatéra, pana 
Adolfa Neckáře. Dle jeho povídání a pak 
i podle našich vlastních zkušeností je 
právě Prostějov vhodným místem pro 
tato pozorování. Dalším důvodem je to, 
že oblast pozemského pozorování at-
mosféry Jupitera byla zejména v době 
vyslání sond Voyager dost podceňo-
vána, čímž vznikla v tomto oboru zna-
telná „díra". 

Všechny snímky exponujeme přes da-
lekohled typu Newton s průměrem 
hlavního zrcadla 330 mm a ohniskovou 
vzdáleností 3110 mm, jež pochází z op-
tické dílny Ing. Gajdůška. Tento da-
lekohled je pro fotografování planet 
předurčen i tím, že jeho konstrukce 
dovoluje nastavení deklinace pouze 
v rozsahu x-40°, tedy kolem ekliptiky. 

Obraz odražený od pomocného New-
tonova zrcátka je zvětšen Barlowovou 
čočkou s koeficientem 4,7X a prochází 
přes polopropustný hranol, který od-

Gabriel Červák 

ráží asi 10-20 °/a světla do kontrolního 
okuláru. Tato, tzv. planetární, komora 
je výrobkem firmy Carl Zeiss Jena. 
Zbývající část světla prochází dál do 
ohniskové roviny, kde je umístěna ka-
zeta s filmem či fotografickou deskou. 
Tato ohnisková rovina je souhlasná 
s ohniskovou rovinou kontrolního oku-
láru: když se obraz co nejlépe zaostří 
v okuláru, je dobré i zaostření objektu 
na fotografické emulzi. 

Zvětšení obrazu závisí na vzdálenosti 
Barlowovy čočky od fotografické 
emulse (čím větší vzdálenost, tím větší 
zvětšení). Tuto vzdálenost lze nastavo-
vat pomocí mezikroužků. My použí-
váme většinou jeden mezikroužek, což 
odpovídá zvětšení asi 6 krát, tedy vý-
sledné ohniskové vzdálenosti asi 20 m. 
Na negativu má potom obraz Jupitera 
průměr asi 4 mm. Toto zvětšení se nám 
zatím osvědčilo nejlépe, protože obraz 
je dostatečne velký pro zachycení i jem-
nějších detailů v pásech a expoziční 
doba je relativně krátká, takže se příliš 
neprojeví chvění vzduchu. 

Jako fotomateriál používáme filmy 
ORWO NP 15, NP 22 a v poslední době 
vyřazené desky Kodak IIIá—F a IIIa 
—J formátu 4,5 X 6 cm. Na •jednu 
desku většinou exponujeme 4-5 ko-
toučků Jupitera s různymi expozicemi. 
Zvýší se tím pravděpodobnost, že ales-
poň v jednom případě bude klidný 
vzduch a správná expoziční doba. Ta 
závisí nejen na citlivosti materiálu, ale 
dost výrazně také na pozorovacích pod-
mínkách, zejména průzračnosti oblohy. 
Zhoršené pozorovací podmínky mohou 

znamenat až 2-3 -násobné prodloužení 
expozičních časů. Ty se pro náš přístroj 
pohybují v rozmezí 1-5 sekund. 

Na druhé straně průzračná obloha 
nemusí znamenat, a také většinou ne-
znamená, klidný vzduch. Tyto dva 
atributy předpovídající dobré výsledky 
se sejdou jen málokdy. Pro prostějov-
skou oblohu je typický méně brilantní, 
ale zato klidný obraz. Toto tzv. kouřmo 
je dle pana Neckáře pro fotografování 
planet nejvhodnější. 

Předkládáme tedy touto formou k na-
hlédnutí výsledek našeho snažení a 
chceme tím apelovat na ostatní hvěz-
dáře a hvězdárny s podobnými pří-
stroji, jako je náš, aby se, af už kresle-
ním, či fotografováním planet zabývali. 
Myslíme si, že i těmito přístroji lze do-
sáhnout dobrých výsledků. 

Petr Kolář, Václav Kolář, Jiří Kříž 

Planeta Jupiter dne 6. 1. 1990 ve 22y° 
SEČ. Přístroj Newton 330/3110 •+ Bar-
lowova čočka. Deska Kodak IIIa-F 
4,5 X 6 cm, expoziční doba 2s. V pravé 
horní části kotoučku je vidět výraznou 
rudou skvrnu, která v tomto okamžiku 
právě „vychází". Dole je zřetelné roz-
dvojení severního arktického pásu. 

Zpravodaj pro pozorovatele 
Již v minulém roce jsme psali, že exis-

tuje zpravodaj pro pozorovatele ASTRO. 
Po ročním zkušebním období se mnoho 
změnilo. Zpravodaj, jehož vydavate-
lem je hvězdárna v Úpici, vychází od 
letošního roku každý měsíc kromě 
prázdnin. Je určen pro začínající i zku-
šené pozorovatele. Ti zde naleznou in-
formace o amatérských projektech, ini-
ciativách, publikují se zde výsledky 
pozorovacích kampaní (pozorování ko-
met, planet, meteorů), ale i pouhé vý-
pisy z pozorovacích deníků. Vzhledem 
ke krátké výrobní lhůte (asi 14 dní) je 
neobyčejně pružný a přináší velice ak-
tuální informace o nových úkazech na 
obloze. Zpravodaj ASTRO si můžete 
objednat (hradí se pouze poštovné) na 
adrese: ASTRO, poštovní přihrádka 8, 
543 32 Úpice. 

J. Dušek 
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Oriónov meč 
So zimnými pozorovaniami králov-

ského súhvezdia Orión som sa rozlúčil 
velkolepo. Takto som zachytil 23. 2. 1990 
Oriónov meč pomocou triédra 10 X 50. 
Za zvlášt hodnotné považujem rozpo- 
znanie, i keá dost nejasné, štyroch naj- 
jasnejších hviezd Trapézu (ěl Ori) vo 
VeTkej hmlovine M 42. 

Roman Mušuta 

Bílý trpaslík 
Na marcovom brnenskom seminári 

pre pozorovateTov ma zaujal názor 
Jiřího Duška, ktorý si všimol, že pozor-
nost pozorovateTov sa sústreáuje najm5 
na také programy, ktoré majú dostatoč-
nú publicitu a prinášajú výsledky (i keá 
len čiastkové) velmi rýchlo. Podstatné 
tu je i to, ako sa vyhlasovateT či správ-
ca programu stará o svojich pozoro-
vateTov. Názorným dókazom týchto 
tvrdení je projekt APO (Amatérska pro-
hlídka oblohy) a jeho interný spravo-
dajca — Bílý trpaslík. 

Že ste o ňom ešte nepočuli? To nič. 
BT vychádza každý druhý utorok v ná-
klade 70 kusov a je určený výhradne 
pre tých, ktorí sa zapojili do projektu 
APO nielen prihláškou, ale najmá za-
slaním pozorovaní objektov nočnej ob-
lohy. Hod i má len 4 strany (niekedy 
s prílohou), dokáže značne informovat 
pozorovateTov o tom, čo je nového, ako 
beží program, čo treba pozorovat i čo 
sa napozorovalo. Mimochodom, v tomto 
ambicióznom programe sa doposial po-
darilo nahromadit zhruba 2500 pozo-
rovaní o 680 objektoch oblohy a podia 
RNDr. Zdeňka Mikuláška, CSc., ria-
ditela brnenskej hvezdárne, je APO 
najlepší a najnádejnejší pozorovací 
program v Česko-Slovensku za posled-
ných 15 rokov. 
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BT je teda hodenou rukavicou. Pre 
tých, ktorí začali s nejakým pozorova-
cím programom a akosi sa im nehrnú 
pozorovania ani pozorovatelia, aj pre 
tých, ktorí radi pozoruj ú, ale robia to 
len sami pre seba, lebo nevedla, ako 
a s kým sa spojit. Astronóm je tvor 
družný, preto má rád, keá nie je sám. 
APO s Bílým trpaslíkem sú výbornou 
príležitostou pozorovat hocikedy a prak-
ticky všetko. Odmenou je potom práve 
výtlačok BT. Ak som vás navnadil, 
stačí napísat Jirkovi Duškovi na brnen-
skú hvezdáreň. 

-rp-

Aarsetb-Brewington 
Kométa Aarseth-Brewington 1989a1 sa 

objavila a zmizla tak nečakane a rých-
lo, že hoci bola pomerne jasná, poda-
rilo sa u nás získat len jedinú jej 
snímku a 6-krát odhadnút jasnost. Keá 
mizla z nášho dohiadu, mala jasnost 
asi +2,8m, čo je na kométu pomerne 
veTa. Tento nekvalitný záber je to 
jediné, čo nám po kométe zostalo 
(uverejňujeme velmi malý a zvúčšený 
výrez z obrázka, aby bol aspoň čias-
točne vidiet — pri našej málo kvalitnej 
tlači — rozdiel medzi vzhladom hviezd 
a kométy). Získal ho (kto iný?) Dalibor 
Hanžl v Brne. Sám píše: 

„Snímek komety není příliš kvalitní, 
protože v době expozice 19. 12. 1989 
ráno byla kometa pouze asi 5 stupňů 
nad obzorem, což mi neumožnilo foto-
grafovat astrografem 150/910, který 
běžně používám. Proto jsem využil 
fotoaparát Praktica MTL 5 s objekti-
vem 4/200. Expozicí 30 sekund(!) na 
film Fomapan F 21 vznikl snímek, 
který vám posílám. Mnohem kvalit-
nější budou zřejmě snímky komety 
Austin." 

V to dúfame aj my a dodávame, že 
prvý videl kométu Austin I. Veselý 
v Horní Sloupnici monarom 25 X 100. 
Jasnost mala 4-5m a už bob o zrejmé, 
že pravdivé boli pesimistické odhady 
jasnosti. 

Kresby planet 

Již asi 10 let čtu se zájmem Váš 
časopis a velice se mi zalíbila rub-
rika „Album pozorovateTa". Roz-
hodl jsem se, na popud Romana 
Piffla na brněnském semináři pro 
pozorovatele 31. 3. 1990, přispět 
i já svou „trochou do mlýna". Po-
zoruji v projektu APO a velice 
mě mimo jiné baví kreslit planety. 
Posílám proto kresby Jupitera, 
Marsu a Saturna. Poslední je ještě 
z r. 1980, kdy byl prstenec vidět 
jako úzký proužek. Kresby byly 
zhotoveny přístrojem, který byl 
představen v rubrice „Napište 
o svojom áalekohIade" v Kosmosu 
4/86. 

Jan Horký 
Hostákov 47 

675 01 Vladislav 

Jupiter 22. 1. 1990 v čase od 17 0
do 18°U SEČ. Kresleno dalekohledem 
Newton 210/2000 při zvětšení 160X. 
Sever je dole, západ vlevo. 



Úpiné 
zatmění 
Měsíce 

9. února 1990 večer nastalo úpiné 
zatmění Měsíce. Pozorovací podmínky 
se místo od místa značně lišily, vět-
šinou se však alespoň v druhé polo-
vině zatmění vyjasnilo. Letošní zatmění 
bylo pěkně barevné a Měsíc ve stínu 
byl neobyčejně jasný. Pozorovatelé 
uvádějí 4. stupeň Danjonovy stupnice 
(0 — zatmění velmi tmavé, 4 — velmi 
světlé). Nahládněme do pozorovacích 
deníků, jak to popisují někteří z vás: 
„Měsíc v totalitě velmi jasný, v polo-
stínu oranžový a čím více se ponořoval 
do stínu, tím byl krvavější", „Zpočátku 
je Měsíc šedý, ale od 19:15 SEČ je 
patrné hnědočervené zabarvení, při vý-
stupu je okraj stínu opět šedý", „Měsíc 
tmavý s červeným nádechem, směrem 
k okraji stín světlá a šedne, hranice 
stínu oranžový, a čím více se ponořoval 
„Ve srovnání se zatměním v srpnu 
1989 byl nyní okraj stínu méně ostrý 
a měl výrazné barevné odstíny — střed 
červenohnědý, okraje šedozelené". 

Seznam pozorovatelů, jejichž údaje 
jsem použil při výpočtu velikosti stínu, 
je uveden v tabulce. K amatérům 
z Čech, Moravy, Slezka a Slovenska 

180 90 0 90 

Na obrázku jsou vyznačeny oblasti nad zemským povrchem, kudy procházely 
sluneční paprsky, jež vytvořily viditelnou část hranice stínu při úpiném zatmění 
Měsíce 9. února 1990. Přerušované čáry značí terminátor (spojnice míst, kde 
v danou dobu vychází nebo zapadá Slunce) na začátku a na konci částečného, 
piné čáry pak terminátor na začátku a na konci úpiného zatmění. Na měsíčním 
kotouči se — tak jako na projekčním stínítku — zobrazily vyznačené části 
zemské atmosféry. Viditelnost a barva Měsíce ve stínu závisí především na množ-
ství prachu a oblačnosti v této části atmosféry. 

se přidali také naši kolegové z Maďar-
ska a Německa. Nejvíce práce mi dalo 
naklepání těchto dat do počítače. 
Program poté vytřídil správná pozoro-
vání, z nichž každému pozorovateli 
spočítal průměrnou hodnotu velikosti 

Přehled pozorovatelů, 
kteří pozorovali kontakty měsíčních kráterů se stínem Země 9. února 1990 

Jméno pozorovatele Počet kontaktů 
vstup/výstup 

Pol. stínu 
R/[Rzl 

Petr Begeni 21- 0,7356 
František Bílek /15 0,7364 
Slavomír Bumbera 34/31 0,7369 
Zbyněk Burget 3/54 0,7331 
Gabriel Czomós 12/23 0,7321 
Dietmar Böhme 7/12 0,7319 
Denisa Dvořáková 8/8 0.7306 
Petr Hlous 0,7360 
Kamil Hornoch 20/23 0,7339 
Filip Hroch 34/40 0,7311 
Otto Janoušek 20/ 0,7313 
Vladimír Kordík 19/ 0,7419 
Martin Lehký 11/ 0,7368 
František Lomoz /7 0,7330 
Marcela Macková 14/22 0.7311 
Luboš Magdoň 3/13 0.7354 
Jan Mánek 16/15 0.7318 
Tomáš 
Otto 
Daniela 

Marek 
Pósa 
Purdeková 

5/9 

8/20
9 

0,7377 
0,7304 
0,7302 

Jiří Roškot 4/7 0.7310 
Jana Syrovátková 0,7326 
Josef Szabó 29,27 0.7324 
Bohumír Šípek 10%7 0.7367 
Petr Štěpán 16/41 0,7340 
István Tepliczky 4/ 0,7221 
Petra Voith 5/ 0,7453 
Marek Vorel /24 0,7342 
Beáta Wegerová 0.7349 
Jan Zeman 25/25 0,7326 

Celkem 30 476/298 

stínu a metodou najmenších čtverců 
proložil jednotlivými kontakty elipsu. 
Předpokladáme, že stín má tvar elipsy, 
jejíž rovnice v polárních souřadnicích 
je: R = R0 — C . cos2 (e). Často uží-
vanou jednotkou je v tomto případě 

poloměr Země Rz = 6378 km. Teore-
tické hodnoty parametrů pro letošní 
zatmění: R0 = 0,7176, C = 0,0034, 
Měsíc prošel stínem v intervalu pozič-
ních úhlů a = (224; 282)° při vstupu a 
poté a = (126; 184)° při výstupu. 
Parametry elipsy reálneho stínu urče-
né ze všech pozorování jsou R0 = 
= 0,7326 ± 0,0015 a C = 0,0055. Odtud 
plyne zvětšení stínu S = 2,1 %. Jeho 
zploštění je jedenapůlkrát větší než 
zploštění Země. 

Marek Vorel 

KOPIM dobrý objektiv v objímke. QJ 
30-60 mm; f = 150-400 mm; okulár typu 
ortoskop, f = 15 až 40 mm. Aj osobitne. 
Ján Mušinský, kpt. Nálepku 58, 085 01 Bar-
dejov. 
•, KOUPIM okuláry 0-4, 0-8, H-25, H-40 
a Bečvářův Atlas Coeli. Miroslav Matoušek, 
Nad lesem 38, 147 00 Praha 4. 

PRODÁM knihy Voroncov—Veljaminov: 
Vyprávění o vesmíru a Astronómia. Dále 
časopisy Vesmír r. 1980, 1981, 1982, 1903, 
Rozhledy matematicko-fyzikální r. 1979/80 
až 1986/87 a Hvězdářské ročenky 1979 až 
1983 a 1988. Ing. Miroslav Rydlo, 549 06 Bo-
huslavice n/Met. Č. 253. 

PRODÁM různou astrooptiku. Okuláry, 
objektivy, fotokomory, filtry. Seznam za-
šlu. KOUPIM kvalitní paralaktickou mon-
táž s jemnými pohyby, í součásti. Uveďte 
cenu, popis a nosnost. Miroslav Kršňák, 
Kamenná Horka 47, 568 02 Svitavy. 
„F PREDÁM refraktor 60/800 s okulármí F 
10; F 20; s hranolom na pozorovanie Sln-
ka; stojan. Vo výbornom stave. Marián 
Hajka, Rišňovice 565, 95121 Nitra, tel.: 
828 207. 

PRODÁM tovární mřížku pro Ronchiho 
test v kovovém rámečku f i 98 mm, 6 drát-
ků/mm, cena 45,— Kčs ± pošt. Jiří Hora, 
O. Jeremiáše 16, 779 00 Olomouc. 

PREDÁM nový triéder Tento 20X60 
v orig, brašni — 2100 Kčs. Peter Liška, Roz-
kvet 2029/53-23, 017 01 Považská Bystrica. 
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MALÝ KALENOÁR VÝROČÍ 

august 

1. 8. — 120. výročie naro-
denia Alexeja Pavloviča 
Ganského (zomrel 1908), 
ruského astronóma zame-
raného najmá na fyziku 
Slnka. Roku 1906 vystúpil 
s M. R. Štefánikom na 
Mont Blanc; venovali sa 
štúdiu telurických čiar 
v infračervenom svetle. 

3. 8. — 60. výročie na-
rodenia Neila Aldena Arm-
stronga, amerického kozmo-
nauta presláveného účastou 
na lete Apollo 11 (velitel 
posádky). Prvý pozemšťan 
na mesačnej pode. 

7. 8. — 20. výročie vypus-
tenia družice Interkozmos 3 
(zanikla 6. 12. toho istého 
roku) zameranej na výskum 
šírenia rádiových vin a koz-
mického žiarenia. 

8. 8. — 70. výročie naro- 
denia Bernarda Y. Millsa, 
austrálskeho priekopníka 
rádioastronómie, ktorej roz-
voj napomohol objavom 
špeciálneho usporiadania 
antén (Millsov kríž, 1953). 
Má výrazný podiel na zma-
povaní rádiových zdrojov 
južnej oblohy a na zhro- 
maždení poznatkov o pul- 
zaroch. 

18. 8. — 110. výročie na- 
rodenie Sergeja Vladimi- 
roviča Orlova (zomrel 1958), 
sovietskeho astronóma štu- 
dujúceho najmá kométy 
(ich fyzikálne a fotometric- 
ké charakteristiky, klasifi- 
kácia ich foriem, závislost 
ich jasnosti od vzdialenosti 
od Slnka). 

20. 8. — 25. výročie vypus- 
tenia medziplanetárnej sta-
nice Viking 1 (pracovala až 
do roku 1980). Jej poslaním 
bol výskum Marsa, robený 
z jeho obežnej dráhy i pria- 
mo z povrchu. 

27. 8. — 60. výročie naro- 
denia sovietskeho astronó-
ma Viktora Kuzmiča Aba- 
lakina, začas riaditela Pul- 
kovského observatória. Za- 
slúžil sa o rozpracovanie 
laserových svetlolokačných 
výskumov Mesiaca a o roz-
voj efemeridálnej astronó- 
mie. 

— 275. výročie na- 
rodenia slovenského fyzika 
Andreja Jaslinského (zo-
mrel 1784), v astronómii 
stúpenca mechanicizmu a 
potenciálneho kopernicistu 
(akceptoval heliocentrizmus 
ako pozornosti hodnú hy-
potézu). 

LISTY — RADY — OHLASY 

Martin by čítal iné 
Pomerne dlhý, preto v pinom rozsahu ne-

zverejnitelný, list nám poslal študent Martin; 
priezvisko, bohužial, neprezradil. Jeho nelú-
bost vzbudila anotácia o knihe manželov 
Malinovcov Sme detmi mimozemšfanov? (Koz-
mos, 1/90). Podla jeho názoru „knihu predáva 
senzáciechtivý nadpis" a je to „vrcholné 
dielo sofizmu a demagógie", čo náš časopis 
údajne ešte podporil. Nebudeme uvádzat de-
taily, s ktorými polemizuje. Čo sa mu na 
knihe nepáči najviac, je neetickost kritiky 
(jej objekty sú Dániken, Drake, Wescot): 
„Po záplave velmi slabej, ale o to horlivejšej 
kritiky by mala nasledovat opat odpoved 
troch »obžalovaných«. No tí už nic sú pri-
pustení k slovu." 

Príčinu toho, že jednostranné kritiky majú 
živnú pódu, nachádza Martin v našej edičnej 
politike: „. . . Colosimo, Charroux, Sendy, 
Navia, Sitchin, Drake, Avinskij, Gorbovskij, 
Zajcev atd. Žiar, nečítal som tých autorov 
ani ja. Akosi ich u nás nedostat. V posledných 
rokoch vyšli asi 4 knihy, v ktorých sa pre-
astronautika kritizuje, a len jedna »obha-
jobná« — Mostowiczovi »My z kozmu«. Aj tá 
je dopineňá o kritický pamflet P. Toufara. 
Navyše, všetky knihy vyšli v Čechách. Na 
Slovensku je to téma nehodná pozornosti. 
Nečudo, že v takejto duševnej klíme sa dobre 
tvorí údajne erudovaným autorom." Jeho 
očakávania obrody sa týkajú i nášho časo-
pisu. Zo záveru jeho listu: 

„Taká bola situácia. Je načase, aby sa 
zmenila. Treba dat rovnaký priestor obom 
táborom. To je dialóg. Ak sa tak zatial 
nedeje na pultoch kníhkupectiev, obrazov-
kách televízorov, musí sa tak diat na strán-
kach časopisov. Preto Vás prosím, umožnite 
tento dialóg poskytnutím stránok časopisu 
Kozmos. Už ste raz uverejnili článok o an-
tropickom princípe. Bol to odvážny čin, ale 
dnes možno postúpit ešte Balej." 

Orientácia 
obrazu 
v d'alekohl'ade 

Fri listovaní v starších 
číslach Kozmosu som v čís-
le 1 z roku 1988 našiel člá-
nok, ktorý sa zaoberal 
orientáciou obrazu pri po-
hlade do dalekohladu. Pre 
tých, ktorí sa zaobe-
rajú stavbou dalekohladu, 
chcem dopinit údaje člán-
ku ešte o dva typy, pri 
ktorých je možné sledovat 
v dalekohlade stranovo aj 
výškovo neprevrátený ob-
raz. 

Vážená redakcia! 
Reaguj em na Vašu výzvu v článku 

„Diagnózy a predsavzatia" z Kozmosu 
Č. 3/89. 

Ak je jedným z cielov SZAA zvýšit 
počet a kvalitu pozorovaní, mal by 
Zváz zorganizovat vydávanie amatér-
skeho pozorovatelského časopisu. Podla 
mňa existuje vela astronómov amaté-
rov, ktorí nepozorujú, pretože: 1. ne-
vedia, ako na to; 2. neveria, že aj velmi 
jednoduchými prístrojmi sa dajú robit 
kvalitné pozorovania; 3. chýba im prvot-
ný podnet a príklad (ked to dokáže on, 
prečo by som to neskúsil aj ja?!). 

Neexistuje jednotné koordinačné cen-
trum pre astronómov-amatérov pozoro-
vatelov. Časopis by mal a mohol umož-
nit aj konfrontáciu prác pozorovatelov. 
V tejto oblasti sa angažuje napr. p. Szobi 
z L'udovej hvezdárne Levice. 

Ďalším krokom by malo byt nadvia-
zanie kontaktov so zahraničnými ama-
tér u. Nie jednotlivec s jednotlivcem, 
ale organizovane a pravidelne, so vše-
strannou výmenou informácií. 

Tretou oblastou, kde by Zváz mohol 
pomóct, je zabezpečenie pomócok a ma-
teriálov na pozorovanie. Skúste napr. 
zohnat v ČSFR kvalitný čiernobiely ki-
nofilm 200 ASA, o skutočne „astrono-
mickom" kinofilme nehovoriac. Myslím, 
že každý amatér astronóm by za takýto 
materiál s radostou zaplatil aj viac než 
slušnú sumu. Ale to už je takrečeno 
problém spoločnosti, a nie iba astronó-
mov. 

Ing. Zdeno Velič 

Oko obraz v okutári 

Najjednoduchší systém je tzv. holandský, niekedy nazý-
vaný aj Galileov, ktorý sa skladá z objektivu, a okulár 
predstavuje záporná šošovka. Výhodou tohto typu daleko-
hladu je jednoduchá stavba a krátka stavebná dlžka. Pre 
malé zorné pole sa však tento typ málo používa. 

po:orovany 
preamot 

okNBr oko 

~ 

Okr« 
v oku pri 

Gregoryho dalekohlad je podobný ako typ Cassegrain, má 
však eliptické sekundárne zrkadlo, umiestené až za ohnis-
kom primárneho zrkadla. Pne nevýhodu potreby dlhšieho 
tubusu sa Gregoryho dalekohlad málo používa. 

Vojtech Kovář, Steinerova 5, 81107 Bratislava 
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Nový d'alekohrad 
Vážená redakce, 
zasílám Vám optické 

schema a popis zrcadlo-
-čočkového dalekohledu, 
který jsem si vymyslel a 
postavil. 

Základem tohoto uspo-
řádání je dobré parabolic-
ké zrcadlo 160/560, které 
mi vybrousil pan Rynda 
z Ostravy. Původně jsem 
si chtěl postavit klasický 
Newtonův dalekohled, ale 
neuspokojovala mne ne-
příznivá poloha při pozo-
rování, která je u tohoto 
typu dalekohledu nutným 
zlem. Hyperbolické zrcátko 
jsem k dispozici neměl, a 
tak jsem byl donucen „im-
provizovat". Výsledkem té-
to „improvizace" je zrcad-
lo-čočkový dalekohled, kte-
rý řeší problém pohodlné 
polohy při pozorování. Aby 
se dalekohled dal sestavit 
v normálních amatérských 
podmínkách, použil jsem 
běžně dostupné optické 
díly. 

Při konstrukci daleko-
hledu jsem uvažoval asi 
takto. Chci si postavit malý, 
přenosný a hlavně světelný 
dalekohled na náladová po-
zorování nebo přehlídku 
oblohy. Mohu si tedy dovo-
lit zastínění hlavního zrcad-

la až na 1/3 jeho průměru. 
Při tomto poměrně vel-
kém zastínění a při použití 
výsledného malého zvětše-
ní není ještě ohybový jev 
patluý. 

Chod paprsků je zná-
zorněn na přiloženém sche-
matu. Při konstrukci da-
lekohledu je třeba, aby 
objektiv Oj byl stejně, pří-
padně o něco málo světel-
nější, nežli je hlavní zrcad-
lo. Chod paprsků je dále 
kolimován, přičemž •objek-
tiv 02 již vytváří výsledný 
obraz. Z poměrů ohnisko-
vých vzdáleností můžeme 
dosahovat různých výsled-
ných ohnisek soustavy. Při 
konstrukci dalekohledu je 
třeba, abychom vzdálenost 
mezi objektivy O1 a 02 ne-
udělali příliš velikou, nebof 
se může stát, že v okuláru 
uvidíme jen částečně vy-
kreslené pole. 

Ze schematu dále vidíme, 
že do prostoru, který je 
ohraničen úsečkami P1 a 
P2, můžeme vložit objekti-
vy O1 či případně 0 2 tak 
velkého průměru, kolik 
nám tento prostor dovolí. 
Je dobře, s ohledem na co 
největší vykreslené pole 
v okuláru, volit objektivy 
O1 a 02 s co největším 
průměrem. Lze dobře po-
užít i triedrové objektivy. 

Vzhledem na dobře vy-
kreslené pole v ploše jsem 

F 

u mého dalekohledu jako 
objektiv Oj použil starší 
(ale dobře achromaticky 
korigovaný) fotoobjektiv 
Tessar 3,5/75. Objektiv 02 
má f = 100 mm, poměr je 
tedy 100 : 75 = 1,33 a vý-
sledné ohnisko soustavy 
bude 1,33. 560 = 750 mm. 
Při použití ortoskopického 
okuláru f = 25 mm dostá-
vám výsledné zvětšení 30X. 

Dalekohled je při tomto 
zvětšení velice světelný a 
opticky kvalitnější nežli 
např. klasický Monar 25X 
X 100. 

Použijeme-li soustavu 
bez odrazného zrcátka OZ2 
a do ohniskové roviny F' 
dáme okulár, dostávame 
vzpřímený, stranově ne-
prevrácený obraz. U mého 
dalekohledu používám mís-
to odrazného zrcátka OZ2
pentagonální hranol, takže 
i při zenitovém pozorování 
mám obraz vzpřímený a 
stranově nepřevrácený. Je 
dobré, když objektivy Oj 
a 0 2 majú antireflexní 
vrstvy; tehdy dochází 
k menším ztrátám světla. 

Závěřem snad jen to, že 
pokud by měl někdo zá-
jem podobný dalekohled si 
postavit, rád jej přivítám a 
podělím se se zkušenostmi 
při stavbě. 

Josef Vnučko 
Pod Lesem 304 

40701 Jílově u Děčína 

MALÝ KALENDÁR VÝROČÍ 
september 

1. 9. — 390. výročie smrti 
Tadeáša Hájka z Hájku 
(nar. 1525), českého astro-
nóma, ktorý sa zasadil o to, 
že do Prahy prišiel Kepler 
i Tycho de Brahe. Sám sa 
venoval najmá kométam, 
výpočtu paralaxy a určo-
vaniu polóh hviezd. 

2. 9. — 75. výročie naro-
denia sovietskeho astrofy-
zika Viktora Viktoroviča 
Soboleva. Venoval sa naj-
má hviezdnym atmosféram 
a teórii prenosu žiarenia; 
jeho objav polarizácie zá-
krytových dvojhviezd dostal 
názov Sobolevov-Chandra-
sekharov efekt. 

10. 9. — 120. výročie na-
rodenia Hizašiho Kimuru 
(zomrel 1943), japonského 
astronóma. Skúmal pohyb 
zemských pólov, v čom mu 
prislúcha objav nezávislej 
veličiny (tzv. Kimurov člen, 
alebo z-člen), doposiaT jed-
noznačne nevysvetlenej. 

11. 9. — 55. výročie na-
rodenia Germana Stepano-
viča Titova, jedného z pjo-
nierov sovietskej kozmo-
nautiky (Vostok 2, 1961). 

12.-20. 9. — let sovietskej 
mesačnej sondy Luna 16, 
ktorá ako prvá zbierala 
vzorky mesačných hornin 
(100 g). 

19. 9. — 55. výročie smrti 
Konstantina Eduardoviča 
Ciolkovského (nar. 1857), 
anticipátora rozvoja soviet-
skej kozmonautiky. 

24. 9. — 60. rokov ame-
rického kozmonauta Johna 
Watta Younga (Gemini 3 a 
10, Apollo 10, 16, Space 
Shuttle). 

30. 9. — 90. rokov od na-
rodenia Nikolaja Nikolaje-
viča Parijského, sovietske-
ho astronóma, ktorý spolu 
s Fesenkovom podrobil kri-
tike Jeansovu katastrof ickú 
teóriu. Hodne sa zaoberal 
slnečnou korónou a otázka-
mi geofyziky. 

_ PREDAM nevyužitý Newton 65/502, azí-
mutálna montáž, sinečný futer, zvěčšenie 
33, 88, 133X, prepravný kufrík (2500,— Kčs) 
KOPIM Kozmos 2/87. Rastislav Noga, Zá-
dubnie 165, 010 03 Žilina 3. 
•, PRODÁM astronomickou literaturu: Atlas 
Coeli I., IL; Amatérské astronomické dale-
kohledy; Astronomie jednoduchých prostřed-
ků; Astronomické praktikum apod. Seznam 
40 knih proti známce. Petr Somr, Puškin-
ská 584, 284 01 Kutná Hora. 

KOUPIM tyto knihy: Maksutov: Astro-
nomičeskaja optika, Izgotovlenie, issledova-
nie astronom, optiky; volosov: Metody ras-
četa složnych fotografičeskich sistem ; 
Vogl—Hajda—Král: Praktická optika; Shap-
ley: Amateur Teleskope Making; Wolf: 
Sklářské výpočty a tabulky; Strouhal—No-
vák: Optika; Guth—Link: Astronomie i. dli; 
Hajn: Přehled přesné mechaniky, Základy 
přesné mechaniky v celém rozsahu; Stek-

lý: Příručka ke čtení na skleněných kru-
zích optických theodolítů; Havelka: Kvalita 
optického obrazu a interfer. filtry; Sche-
lemmer: Fotografie infračerv, paprsky; 
Sljusarev: Metody rasčeta optičeskich sistem; 
Rilkl: Hvězdné oblohy; Pokorný: Pozoruje-
me planety, Mapy Měsíce; Klepešta—Ri kl: 
Souhvězdí; Hlad—Očenáš—Pavlosek—Procház-
ka: Návod na zhotoveni amatér, astronom. 
dalekohledu. DALE KOUPtM: achromat, čoč-
kový objektiv Q3 okolo 30 mm a F = 60-
200 mm; také (3 50-150 mm a f = 500-
2000 mm; Somet binar, pravoúhlé a přímo-
hledné hranoly. Vilém Dědek, Ořechová 1364, 
182 00 Praha 8 — Kobylisy. 

VYMENIM kvalitní pokovené zrcadlo 
150/850 v duralové objímce za sluneční filtr 
pro objektiv 80/1200 za okuláry s krátkým 
ohniskem do 010, i širokouhlé, nebo za 
tělo fotoaparátu 6X6 (Pentagon Six a pod.). 
Alois Švec, Hněvotín 256, 783 47 Olomouc. 

_ KOUPIi%Z Feynmanovy přednášky z fy-
ziky 1, David Konečný, Šimáčkova 154, 
645 00 Brno—Líšeň. 
-, PRODAM nový refraktor Q) 63/840 mm 
s optikou Zeiss Jena, zvětš. 34, 53 a 100X 
se zenitovým nástavcem, paralaktickou 
montáží a stativem. Dále malý refraktor 
Zeiss H 50/540 mm zv. 30X (vzpřímený obraz) 
s azimutální montáží a stojanem, široko-
úhlý okulár ERFLE F 10 mm, astrookuláry 
Zeiss H 16 a H 25 mm, elektricky ovláda-
nou závěrku Compur Electric v hliníko-
vané rovinné zrcadlo (Ó 230 mm v kovové 
objímce, výrobek Zeiss Jena. Dr. M. Mo-
žíšek, Prokofjevova 2, 623 00 Brno. 

KOUPIM aspoň jeden z ortookulárů 
F 4, 6, 8 nebo podobného typu. Většímu 
zvětšení dávam přednost. Protihodnotou na-
bízím knihu 100 astronomických omylů 
uvedených na pravou míru". Případný zby-
tek doplatím. Josef Pavliš, Dobiášova 
862/28, 460 OB Liberec VI. 
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NÁŠ JUBILANT 

Slovenská astronomická 
verejnost i naša redakcia 
úprimne blahoželajú k ži-
votnému jubileu 60 rokov 
prom fyzikovi Ivanovi Mol-
nárovi, dihoročnému vedú-
cemu okresného astrono-
mického kabinetu v Ga-
lante. Je predsedom MO 
SZAA v Galante už od jej 
založena. Od roku 1951 je 
riadnym členom Slovenskej 
astronomickej spoločnosti 
pri SAV a dodnes je pred-
sedom jej odbornej Sekcie 
zákrytov a zatmení. Tu je 
záslužná najm5 jeho u-
smerňovateYská činnost, vy-
dávanie odborno-metodic-
kých materfálov a podrob-
ných topocentrických efe-
meríd týchto ňkA~ov. 

V súvislosti s jeho edič-
nou činnostou pripomíname, 
že 14 rokov bol členom re-
dakčnej rady časopisu Koz-
mos a začas jej podpred-
sedom. Je zostavovatelom 
interného astronomického 
bulletinu Astronomický 
spravodaj (6X ročne) ; vy-
chádza už 18. ročník. 

Za mimoriadne aktívnu 
činnost na poli amatérskej 
astronómfe dostal niekoYko 
vysokých ocenení — od MK 
SAS, Hlavného výboru SAS, 
Krajskej hvezdárne v Hlo-
hovci, ako aj od SfAA 
Hurbanovo. 

Zeláme veta dalšfch úspe-
chov! 

J. R. 

NÁŠ AUTOR 

Jean-Claude Pecker, 1923, 

je svetoznámy francúzsky 
astrofyzik (koncom 60. rokov 
bol začas generálnym taj omní-
kom IAU). Venuje sa prevažne 
fyzike hviezdnych atmosfér, 
teórii prenosu žiarena, mode-
lovaniu protohviezdnych obla-
kov, medzihviezdnemu prostre_ 
diu ap. Teoretické zameranie 
i tomu zodpovedajúca životná 
dráha na popredných francúz-
skych vedeckých ústavoch (na-
posledy Laboratórium teoretic-
kej astrofyziky pri Collěge de 
France) ho priviedli k zaují-
mavým kozmologickým postre-
hom so zovšeobecneniamf fi-
lozofického rázu, ktoré podá-
va sviežim esejistickým štýlom. 
Dókazom toho bola i jeho 
prednáška na X. ERAMe 
v Prahe (1987) na tému pre-
menlivosti vesmíru. V skráte-
nom znení ju prinášame na s. 
115. 

Nesnirtel'n dieto 
Ch. Messiera 

Hradajúc kométy pracoval 
som na katalógu. 

Ch. Messier 

Sotvaktorý katalóg nebes-
kých objektov dosiahol takú 
popularitu ako Katalóg hmlo-
vín a hviezdokóp, životné 
dielo „královského lovca ko-
mét". Spomienka na nedáv-
ne 260. výročie narodenia 
Charlesa Messiera (pozni 
Kozmos 3/90) i blížiace sa 
210. výročie vzniku jeho prie-
kopníckeho diela si túto stra-
nu nášho časopisu zaiste za-
slúžia. 

Je istým štastím, že kres-
liarsky talent chudobného 
osirelého chlapca z Lotrin-
ska, hTadajúceho štastie 
v Parfži, hned v začiatkoch 
podchytil práve riaditeT krá-
Yovskej hvezdárne Hótel de 
Cluny — J. N. Delisle. Prvá 
uložená úloha — kopírova-
nie mapy velkého čínskeho 
múru — bola tvrdou školou 
pedantérie aj fyzického otu-
žovania, vlastností takých po-
trebných hvezdárovi. 

Prvou Messierovou hvez-
dárskou šancou boto pozoro-
vanfe prechodu Merkúra pred 
slnečným kotúčom r. 1753 
(pod vedením Delisla, autora 
metódy na tomto jave zalo-
ženého stanovenia slnečnej 
paralaxy). Sanca nevyšla, 
táto ani dalšia — pozorova-
nie prechodu Venuše (1761). 

Vtedy, koncom 50. rokov 
18. stor., žil astronomický 
svet ešte jedným vzrušením 
— prvým očakávaním komé-
ty. Boto to dlhé čakanie —
Halley aplikujúc Newtonovu 
odpoved, že kométy sa pohy-
bujú po keplerovských drá-
hach, už roku 1705 na zá-
klade štúdia 24 komét dospel 
k záveru, že kométa z rokov 
1531, 1607 a 1682 prejde roku 
1758 opht perihéliom. Delisle 
už roku 1757 poveril Messie-
ra zhotovit mapu prfslušnej 
časti oblohy. O tom, že ko-
métu (neskór pomenovanú 
po predpovedateIovi) prvý 
spozoruje práve Messier, sa 
nepochybovalo; mal k dispo-
zícii aj korigované výpočty 
(Clairaut-Lalande-Lepauto-

vá). No ked sa mu to 21. 1. 
1759 podarilo, nebol už prvý 
on, ale nemecký sedliak Pa-
litzsch (zbadal ju mesiac 
pred ním). Messier neokúsil 
ani radost z druhého miesta: 

Delisle, ktorý neveril Pali-
tzschovi, nezverejnil radšej 
ani Messiera. Ten zakrátko 
už nič nemohol dokazovat —
kométu v perihéliu (na den-
nej oblohe) celý mesiac vidiet 
nebolo, no a potom, v apríli, 
ju už zasa mohol obdivovat 
každý. 

HTadanie kométy však pri-
nieslo „pridružený" úžitok. 
Už v lete 1758, ked Messier 
pozoroval istú (inú) kométu, 
zbadal, ako píše, „nad juž-
ným rohom Býka pri hviezde 
Dzeta bielu hmlovinu trocha 
podobnú plameňu; málo žia-
rila, neobsahovala hviezdy a 
trocha sa podobala kométe, 
ale bola mierne pretiahnuté-
ho tvaru". Messier ju (Kra-
biu hmlovinu) ako prvú —
známu M 1 — zakreslil do 
svojej mapy. Po nej roku 
1760 nasledovala guYová 
hviezdokopa vo Vodnárovi. 
Potom prišli dalšie objekty, 
a tak sa roku 1764 začal kom-
pletizovat katalóg. Messier 
ním sledoval praktickú služ-
bu pne podobne ako on za-
meraných hvezdárov: aby si 
tieto objekty neplietli s ko-
métami. Koncom roka 1764 
boto v katalógu už 40 objek-
tov, pravda, nie všetky ob-
javil Messier — mal k dis-
pozícii Halleyho zoznam 
hmlovín, Maupertuisov pre-
klad Heveliovho Prodromu a 
Lécaillov zoznam objektov 
južnej oblohy. Po dopinení 
na Č. 45 dfelo (Catalogue des 
nébuleuses et des amas 
d'etoiles qua 1'on decouvre 
parmi les étoiles fixes. Sun 
1'horizon de Paris") vydal 
roku 1771 v Paríži ako publi-
káciu Francúzskej AV. Tento 
katalóg vyšiel r. 1774 samo-
statne i v rámci de Lalan-
dových efemeríd. 

Budúce nesmrteYné dielo 
vznikalo teda akosi mimo-
chodom, na pozadí hlavnej 
záYuby — pozorovania ko-
mét. Za svojho života ich 
Messier pozoroval viac ako 
50, sám ich objavil až 15 
(domnieval sa, že 21). Tým si 
od Ludovíta XV. vyslúžil 
titul „kráYovský lovec ko-
mét". Po Lecaillovej smrti 
(1762) bol pokladaný za prvé-
ho astronóma Francúzska, no 
členom Francúzskej AV sa 
stal až r. 1770 (už ako člen 
Royal Society a akadémií 
vied Pruskej aj Ruskej). Vel-
kou poctou Messierovi malo 
byt i po ňom nazvané cir-
kumpolárne súhvezdie Cus-

tos Messium (Strážca obilia), 
ktoré v oblasti medzi Kasio-
pejou, Cefeom a Žirafou 
uviedol na svojej mape roku 
1775 Lalande, po ňom ž Bode 
a Flammarion. 
Vóbec neprekvapuje, že 

vášnivý pozorovatel krátko 
po odovzdaní katalógu kon-
štatuje potrebu rozšírit ho. 
Podporoval ho v tom duchov-
ne mu blízky kartograf P. F. 
A. Méchain, vo volných chví-
Yach taktiež hTadač komét 
i „pridružených" hmlovín. 
Roku 1780 sa Messier rozho-
dol skončit pri Č. 68, no na-
sledujúci rok pribudlo 32 ob-
jektov, z nich polovica Mé-
chainových. O tom, že pri 
čísle 100 sa zastavil naozaj, 
že neupravil katalóg podYa 
narastajúcich rektascenzií a 
že sa k dielu už ani nevrátil, 
rozhodol osud — poldruha-
ročné liečenie po tažkom 
úraze. Bode a Herschel za 
skutočne Messierov poklada-
jú práve tento 100-členný 
katalóg. Ten však v čase, 
ked ho Méchain (r. 1784) dá-
val do tlače, už bol znova 
rozšírený (na 103). Roku 1967 
uzavrel celý rad K. G. Jones 
objektom 110. 

Messierov 110-členný ka-
talóg (64 objektov je Messie-
rových) obsahuje 39 galaxií, 
29 guYových a 27 otvore-
ných hviezdokóp, 6 difúznych 
hmlovín, 4 planetárne hmlo-
viny, 1 zvyšok po supernove, 
1 dvojhviezdu, 1 skupinu 
hviezd a jasnú čast Mliečnej 
cesty; jeden objekt sa opa-
kuje (M 101, 102). idaje sú 
katalogizované takto: na Ta-
vej stran je 6 rubrik — dá-
tum pozorovania, číslo hmlo-
viny, rektascenzia v časovej 
miere, potom v stupňoch, 
deklinácia (s označením A 
a B — pre severnú a pre 
južnú oblohu) a zdanlivý 
priemer; na Tavej strane je 
číslo a opis objektu, ako ho 
videl Messier vo svojom 
61 cm refraktore (s ukážkou 
opisu sa mohol čitatel stret-
nút v Kozmose Č. 2/90, S. 68). 

Rozdelenie M objektov na 
oblohe nie je rovnomerné. 
Na jar vidíme váčšinou ga-
laxie okolo svetového rov-
níka, v lete prevažne guYové 
hviezdokopy južne od neho 
a na jeseň ponajviac otvorené 
hviezdokopy severne od neho. 
Asi 20 objektov je cirkum-
polárnych. 

Messierov katalóg bol vy-
daný v rozličných jazykoch 
a v róznych formách (z po-
sledných vydaní najpopulár-
nejšie je J. H. Mallas — E. 
Kreimer: The Messier Al-
bum; second revised printing, 
1979). Je to katalóg medzi 
amatérmi velmi populárny, 
lebo obsahuje objekty im 
dostupné. 
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Medzi skvosty letnej oblohy móžeme smelo zaradiE dvojicu plynných hmlovín v súhvezdí Strelca, Lagúnu a Trifid, Č. 8 
a 20 v prvom vydaní Messierovho katalógu. Už podfa čísiel vidno, že obidva difúzne objekty zaradil Messier do svojho zo-
znamu niedzi prvými. Nečudo. Ved vzhfad hmlovín v malom triédri až neskutočne pripomína kométu s výraznou cen-
trálnou kondenzáciou a slabo vyvinutou, no predsa zreteFnou komou. Až fotografia ukázala nevšednú krásu týchto 
objektov. Snímka pochádza z Klete, kde ju exponovali v noci 16./17. júla 1977 20 minút v ohnisku vetkej Maksutovovej ko-
mory. 




