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Kométa Austin 1989, 

17. 4. 1990. Prvá snímka z brnenskej hvezdárne. V čase 23a-2° UT 
fotografoval Dalibor Hanžl reflektorom 170/1400 na film Fomapan F 21. 

28. 5. 1990. Jedna z posledných snímok kométy. Astrografom 150/970 20. 5. 1990. V ohnisku vetkej Maksutovovej komory 
brnenskej hvezdárne na platňu WO-1 fotografoval Dalibor Hanžl 625/830/1870 udržiaval kométu Antonín Mrkos, ex-
v čase 016-0 3E UT. ponoval v čase od Oh00m do 0h22m UT. 

23. 4. 1990. Prvá snímka z Okresnej hvezdárne 
v Žiline. Expozícia 13 minút od 2°6 UT objektívom 
Telikon 6,3/750 na platňu NP 27. Foto: M. Znášik. 

6. 5. 1990. Začiatok 50-minútovej expozície o 0s6 UT, objektív Telikon 
6,3/750, platňa NP 27. Fotografoval M. Znášik na žilinskej hvezdárni. 
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PREDNA STRANA OBÁLKY: 

Mars. Červená planéta. Teleso ta-
jomné i dráždivé, najbližší cieF v do-
bývaní kozmu. Excentrická dráha 
tejto obežnice Sluka spósobuje, že 
zdanlivý priemer kotúčika planéty 
na oblohe kolíše v rekordných hra-
niciach. V opozícii móže vzdiale-
nost Zem—Mars kolísat medzi 54 
až 99 miliónmi kilometrov. Jedna 
z opozícií nastane aj tento rok v no-
vembri. Iloci bude patrit medzi tie 
menšie, umožní nám sledovat deje 
na povrchu planéty dlhých pat me-
siacov, od začiatku októbra do konca 
februára. Bližšie o pozorovacej kam-
pani sa dočítate na strane 164. 

Foto: L'Astronomia. 

148 Meteory kométy Encke 
RNDr. Vladimír Porubčan, CSc. — RNDr. Ján Štohl, DrSc. 

151 Apollo z Klete 
Roman Piffl 

152 Spomienka zvaná Fhbos 
Anna Lackovičová 

156 Oortov oblak 
RNDr. Ján Štohl, DrSc. 

158 Nezvyčajná kométa 
162 Zabudnutá hvezdáreň 

Roman Piffl 
164 Mars v opozícii 

Roman Piffl 
165 P/Encke opat v perihéliu 

Petr Pravec 
166 Pozorujte s nami 

Roman Piffl — Jiří Dušek 
169 Album pozorovatela 
i7l Kométa Austin 3. mája 1990 
173 Napište o svojom d'alekohPade — Nasmyth 200/2300 

František Kozelský 
73 Achromatický katadioptr 

Karel Kubát 
175 Listy — rady — ohlasy 

76 Z dejín spektrálnej analýzy — 1 
RNDr. Elemír Csere 

178 Život a dielo Edgara Everharta 
člen-korešpondent SAV Lubor Kresák 

180 Druhé vydanie Přehledu astronomie 
Anna Lackovičová 

ZADNA STRANA OBÁLKY: 

Docent Antonín Mrkos a velká Maksuto-
vova komora na observatóriu na Kleti 
pri Českých Budejoviciach. V astrono-
mickom svete pojmy. Práca na Kleti, 
ktorá patrí medzi špičkové astronomet-
rické observatóriá špecializované na zís-
kavanie presných polóh malých telies 
slnečnej sústavy, je doslova mravčia —
nenápadná a vytrvalá. Výsledky sú však 
gigantické. Vyše dvoma tisíckami no-
vých planétok sa na svete móže pochvá-
lit už len americké observatórium na 
Mt. Palomare, svetová jednička. Aby 
sme si viac vážili táto prácu, uverejňu-
jeme v čísle niekoTko záberov kométy 
Austin a článok o planétke typu Apol-
lo, prvej, ktorá bola objavená u nás, 
všetao vysledky snaženia osadenstva 
Klete, observatória naskutku svetového. 
Na snímke je doc. Mrkos pri hlavnom 
prístroji, veTkej Maksutovovej komore 
625/830+'1870. Pod ňou je na montáži dvo-
jitý Zeissov refraktor s objektívmi 
s priemerom 250 a 170 mm. 

Foto: Ota Sep 
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Z CIRKULAROV IAU 

~r Symbiotická hviezda AX Persei sa 
skutočne dostala do štádia aktivity 
(pozn i Kozmos 3/90, s. 74). Potvrdili to 
spektroskopické pozorovania v modrej, 
červenej aj infračervenej oblasti spek-
tra z novembra a decembra 1989. Celé 
spektrum ukazuje len čiary neutrál-
nych a raz ionizovaných atómov; čiary 
vyššie excitovaných atómov, ktoré sú 
váčšinou pne AX Per (napr. [O III]) 
charakteristické, zmizli. Okrem silných 
emisií v Balmerových čiarach Ha a H~ 
sa dá pozorovat ešte slabé hélium 
v 587,6 nm. Inak v spektre dominujú 
čiary Fe II. Hviezda je obklopená hus-
tou chladnou obálkou, ktorá je sprie-
vodným znakom aktívnej fázy symbio-
tickej súsťavy. 

r O kométe Austin (1989e1) prinesie-
me rozsiahlejší materiál v budúcom 
čísle. Na tomto mieste však určite sto-
ja za zmienku niektoré správy, ktoré 
k nám pnichádzajú (s neklesajúcou 
frekvenciou). Fotografie získané na 
ESO 25. februára (Kozmos 3/90, S. 99) 
ukazujú slabý iónový chvost siahajúci 
do vzdialenosti 2,2°. Má dye zložky 
stočené do špirály; prvé prekríženie 
je 13,5' od začiatku. Symetrická koma 
bez badateInej štruktúry obklopuje 
difúznu centrálnu kondenzáciu. Na 
snímkach z 26. februára je už iónový 
chvost s dlžkou asi 18'. 2. marca bol 
prachový chvost asi 1,3' široký a roz-
prestieral sa asi na 5'. Z. Sekanina 
k týmto pozorovaniam dodáva, že cha-
rakter prachového chvosta svedčí 
o tom, že ho tvoria častice submili-
metrových rozmerov a vl čšie. Uvol-
nili sa už 900 až 500 dní pred precho-
dom kométy perihéliom vo vzdialenos-
ti medzi 10 a 7 AU od Slnka. Takáto 
včasná tvorba prachového chvosta je 
charakteristická pre kométy prichá-
dzajúce z Oortovho oblaku po prvý 
raz. 

• Objavy pulzarov v gulových hviez- 
dokopách sa pomaly stávajú všednos- 
tou. V novembri 1989 a potom v ja- 
nuári 1990 sa pomocou parkeského rá- 
dioteleskopu podarilo objavit a potvr-
dit milisekundový pulzar v gulovej 
hviezdokope Terzan 5. Pulzar má pe- 
riódu 11,563 ms. Zmeny jeho periódy 
dokazujú, že pulzar je zložkou dvoj- 
hviezdy s dráhovou periódou 1,8 ho-
diny. Dráha je takmer kruhová, ale 
je zaujímavé, že sa pozoruje iba vzo- 
stupná čast modulácie periódy pulzara. 
Z toho vyplýva, že pulzar zakrýva 
sprievodca počas takmer celej polo-
vice dráhovej periódy. Minimálna 
hmotnost sprievodcu je 0,1 Mc . 

Ďalšie dva pulzary sa podarilo ob- 
javit v gulovej hviezdokope NGC 
6624. Jeden má periódu 5,44, druhý 
378,59 ms. Objavili ich v júni 1987 po- 
mocou rádioteleskopu v Jodrell Banku 
na frekvencii 610 MHz a rádiotele- 
skop v Parkese ich v decembri 1989 na 
frekvencii 640 MHz potvrdil. Keáže 
modulácia periódy pulzov sa v prie- 
behu pozorovaní nezistila, sú obidva 
pulzary bud samostatné, alebo móžu 
byt členmi velmi širokých systémov. 

t DW Ursae Maioris je zákrytová ka-
taklizmická dvoj hviezda, v ktorej pre-
bieha pomerne intenzívny prenos hmo-
ty zo sekundárnej zložky na bieleho 
trpaslíka. Za normálnych okolností sa 
pravidelne pozoruje zákryt trpaslíka, 
ktorý trvá 20 minút, s poklesom jas-
nosti systému o 1,5m. Vo februári 1990 
sa však DW UMa dostala do predtým 
nepozorovaného stavu. Jej jasnost po-
klesla v pásmach B a R až o 2-3 
hviezdne triedy, na hodnoty 17-18m. 
Podia spektroskopických pozorovaní sa 
prehlbila a zúžila čiara H«, ale naj-
významnejšie bob o úpiné vymiznutie 
héliovej čiary 468,8 nm, ktorá bola 
predtým rovnako silná ako H. Systém 
sa t. Č. javí ako velmi premenný: sve-
telná krivka, v ktorej dominovali pra-
videlné zákryty, je tenaz taká kompli-
kovaná, že zákryt celkom maskujú mé 
svetelné zmeny. Zdá sa, že to, čo sa 
práve na DW UMa pozoruje, je pre-
jav podstatného poklesu prenosu hmo-
ty z červeného obra na bieleho trpas-
líka. V takomto období sú mimoriad-
ne priaznivé podmienky na pozorova-
nie inak skrytej vnútornej štruktúry 
akrečného disku. Vzhladom na nízku 
jasnost systému však majú nádej iba 
váčšie dalekohlady a citlivé aparatú-
ry. 

. BZ Ursae Maioris je známa trpas-
líčia nova (typ premennej hviezdy 
s krátkodobými osciláciami jasnosti 
v rozsahu niekolkých desatín magni-
túdy: ide o dvojhviezdny systém, 
v ktorom jedna zložka je eruptívnou 
hviezdou). Na základe zistenej perió-
dy vzplanutí bola trpaslíčia nova BZ 
UMa po supervzplanutiach vlani v ap-
ríli klasifikovaná ako typ SU UMa 
(pozn i Kozmos 6/1989, s. 189). Podla 
spektroskopických pozorovaní na 1,8 m 
reflektore v Asiagu z marca t. r. je 
dráhová perióda systému BZ UMa 
1,62 h. S touto periódou bol totiž mo-
dulovaný zložitý profil emisnej čiary 
H. Jej pološírka zodpovedala rých-
losti 1420 km.s 1 a vzdialenost dvoch 
špičiek profilu zasa rozdielu radiálnej 
rýchlosti 660 km.s-1. Zložitý profil 
spektrálnej čiary svedčí o tom, že 
že v systéme je vine žiarivých oblastí 
vznikania čiary a vzdialenost jednot-
livých zložiek profilu zodpovedá vzá-
jemnému pohybu týchto oblastí. 

. MWC 560. International Ultraviolet 
Explorer (IUE), družica vypustená a 
navedená na kvázistacionárnu dráhu 
v januáni 1978, ešte stále, dlho po do-
siahnutí predpokladanej životnosti, 
robí cenné astrofyzikálne pozorovania. 
Objekt MWC 560, ked ho v marci 1984 
IUE pozoroval, mal spektrum peku-
liárneho obra s emisnými čiarami 
M4e III. Po šiestich rokoch, 4. februá-
ra 1990, sa naň objektívy IUE opat 
zamerali; ukázalo sa, že jeho spektrum 
sa medzičasom nápadne zmenilo. Tok 
v UV oblasti vzrástol o 50 %, vo vi-
ditelnej oblasti spektra sa až zdvojná-
sobil. Ultrafialové spektrum charakte-

rizujú absorpčné čiary raz ionizova-
ných kovov, najvýraznejšie sú čiary 
Fe II. To svedčí o existencii opticky 
hrubej obálky okolo sprievodcu čer-
veného obra (ide o dvojhviezdny sys-
tém). Fotometrické pozemské pozoro-
vania z konca februára a začiatku 
marca 1990 svedčia o tom, že v systé-
me sa odohráva výbuch. Podla UBV 
fotometrie by spektrálny typ celého 
systému zodpovedal skór F až G, na-
najvýš ranému K. V nijakom prípade 
však nemožno pripustit M ako podla 
starých pozorovaní. U-B index je do-
konca charakteristický pre spektrálny 
typ A. Do 7. marca vzrástoa jasnost 
(V) o 0,3 magnitúdy a pozoroval sa 
nový nárast UV toku o 30 °,o. Čiary 
Fe II zosilneli a začali menit profil. 
Pozemské pozorovania ukázali, že H, 
čiara má velmi široké krídla a úzku 
emisiu v strede. Profil sa podobá pro-
filu čiary v spektre symbiotickej hviez-
dy Z And. Zdá sa, že opticky hrubá 
obálka bola odvrhnutá rýchlostou asi 
3000 km.s-1, podobne ako v novách. 
To potvrdzujú aj tvary ostatných Bal-
merových absorpcií, Hry a HY, ktorých 
šírky zodpovedajú rýchlosti rozpínania 
2000 km.s 1; absorpčné komponenty sa 
dajú pozorovat aj v miestach zodpo-
vedajúcich radiálnej rýchlosti —4000 
a —4800 km. s . Tie do 10. marca tak-
mer zmizli, zato sa však objavila ab-
sorpcia, ktorá vzniká vo vrstve pri-
bližujúcej sa rýchlostou 350 km , s-1. Do 
11. marca systém zjasnel vo vizuálnej 
oblasti (V) o áalšie 0,2m. Kedže v in-
fračervenej oblasti sa nepozorujú pod-
statnejšie zmeny, znamená to, že čer-
vený obor M4 je tu stále hlavným 
zdrojom žiarenia. Rýchla fotometria 
z 12. marca ukázala, že celková jas-
nost systému vykazuje rýchle fluktuá-
cie niekolko stotín magnitúdy s perio-
dicitou asi 20 minút. V priebehu mar-
ca trvale vzrastal tok v ultrafialovej 
oblasti. Vzrast sprevádzali krátkodobé 
zmeny na časovej škále 15-20 minút. 

IUE spektrá s vysokým rozlíšením 
zo 14. a 29. marca ukazujú premen-
livé črty v systémoch absorpčných 
i emisných čiar. Jasne sa dajú rozlišit 
systémy čiar Mg I a II, Fe II a Cr II 
s radiálnou rýchlostou +50 km.s 1, ale 
aj systém Fe II čiar zodpovedajúci ra-
diálnej rýchlosti —2500 km.s 1. Obja-
vujú sa profily typu P Cygni s velmi 
premenlivou štruktúrou. Čiary h a k 
hončíka Mg II indikujú radiálnu rých-
lost až —10 000 km.s-i. Systém čiar 
s radiálnou rýchlostou -►-50 km.sl 
zodpovedá starej, opticky hustej obál-
ke, kým systémy s radiálnymi rých-
lostami od mínus niekolko sto po nie-
kolko tisíc km.s 1 patria obálke ad-
vrhnutej pni výbuchu, ktorý sa práve 
pozoruje. Do konca marca 1990 vzrást-
la magnitúda objektu na 9,1 (V). 

J. Zverko 
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Zakaždým vzrušujú čímsi 
novým. Sú šfavou života, ni-
mi sa ozmyselňuje Tudská 
skúsenosf. Cez skeptické kon- 
štatovania, že to či ono tu 
už bezpočetne ráz bolo, pre-
sakuje uchvátenie nad tým, 
čo tu ešte nebolo. Teda: nie 
v tejto vázbe, v tejto kom- 
binácii. Tak vlastne jediné, 
čo sa opakuje s istotou, sú 
iba zážitky neopakovateTnos- 
ti. Toto je pole, na ktorom 
klíčia očakávania, tu je úrod-
ná póda pre Iudskú potre-
bu predvídat (anticipovat, 
ako vravievame učenejšie) a 
predpovede podrobovaf kon-
trole. A je tu aj dalšia vel-
kolepá šanca — pre Iudskú 
potrebu byf prekvapovaný. 

Vart nikde nie je tak ako 
v astronomickom svete ná-
vrat natoIko neovplyvniteT-
ný akoukoIvek aktivitou, a 
pritom aktivitou očakávaní 
taký nabitý. Ich vnútorným 
zdóvodnením je istota ná-
vratov a istota prekvapení. 
Návraty po dni, mesiaci, ro-
ku, v rytmoch, ktorých po-
zemskú časomieru človek pri-
jal za svoju, fascinujú bez 
toho, že by slubovali prekva-
penia. No prichádzajú i ná-
vraty v cykloch poplatných 
inej rytmike, s členením ča-
su, čo si len človek uspóso-
bil svojim mieram. I v cyk-
loch zachytitelných iba vý-
počtami. S nejakým tým 
plus-mínus v čase a priesto-
re, nútiacim potom hTadaf 
fakory spoluurčujúce od-
chýlku. Vystupňovaná napil-
tosf očakávaní dosahuje svoj 
vrchol v pripravenosti na —
neočakávané. V polyfónii ryt-
mov poznáva človek izolo-
vaný tón, zapadajúci do akor-
du, ktorý sa už nezopakuje. 
V harmonickom súzvuku zví-
tavajúcich sa tónov, z kto-
rých každý sa riadi iným 
rytmom, nachádza tóny, čo 
sa museli uplatnit súčasne. 
Tie, o ktorých to vedel, i tie 
druhé, čo sa mu takto pred-
stavili po prvý raz. Pretože 
finálna syntéza je nezachy-
titelná a celú symfóniu nik 
nepozná. To je dóvod, prečo 
má hodnotu každý notový 
záznam. Je len samozrejmé, 
že sa nemóže zaobísf ani bez 
zachycovania monotónie: len 
cez ňu predsa možno ucho-
pif to, čo je mimo nej. 

Meteorické roje, najmá 
však kométy sú príležitosf a-
mi zvlášf vzácnymi, sú sviat- 
kami astronómov. Sú medzi 
týmito sviatkami i hodokva-

Návrat 

Fotografia: P. Rapavý West 19Z5n 

sy jednorazové, zážitky ako 
svadba či promócia. Nečudo, 
že návraty tu odvždy taja 
pre človeka istú symboliku. 
Každý je čímsi podobný mi-
nulému i budúcemu, no za-
ručene je i čímsi osobitý, 
nový. Je to akoby extrakt 
filozofie vesmíru. Velké elip-
sy komét v priestore lapi-
dárne vypovedajú o irever-
zibilite časového plynutia. 
o vývoji v kruhu či v špirá-
le, negujúc vzápátí každú 
zjednodušujúcu predstavu. 
Človek si tu overuje hod-
notu svojich predikcií, aby 
sa tešil tak z ich potvrde-
nia, ako z ich vyvrátenia, 
pripravený zužitkovat popre-
tia na nasmerovanie nových 
východísk. 

Nepreberné je v tejto sfé- 
re množstvo cyklov. Vrátane 

takých, čo sú meratelné len 
v konfrontácii s generačný-
mi a obgeneračnými odkaz-
mi. Aj takých, v ktorých sa 
svojou výlučnosfou presadzu-
je moment zvaný „teraz", 
neporovnatelný s minulým 
či budúcim, vzdialenými ti-
sícročia. Nedozerné je tu 
pole i pre človečiu potrebu 
prvenstiev. Pole, kde sa pr-
venstvá vskutku jednostaj 
žnú. Aj pole pre očakáva-
nie posolstiev — nie tak dáv-
no sa predpokladalo, že po-
hrám. V tom dnešnom po-
solstve, v posolstve pozna-
nia, znie výpoveá o prvot-
nej hmote, prichádza mo-
ment sebazhliadnutia Zeme 
v úlomku prastarého zrkad-
la, spomienka na mladosf, 
ktorá plynula v čase mera-
nom inak než ten, čo bol 
neskór imputovaný jej oby-

vatelom. Nachádza tu svoje 
symbolické vyjadrenie spoji-
tosf začiatku a konta: to naj-
očarujúcejšie — chvost ko-
méty — lúčiac sa so svojím 
telesom akoby nám ešte na-
rýchlo odkazovalo: Tak, mňa 
tu už nabudúce neuvidíte. 

Spravidla však vzklíči ešte 
čosi na tomto poli: šanca pre 
astronóma amatéra. ChvíTa 
príležitosti upozornit astro-
nomickú obec na svoju prí-
tomnost, pripomenút jej svo-
ju nepostrádatelnost. A ne-
musiet ju dokazovat, lebo 
dókazom sú spoločný objekt, 
spoločný záujem neprepást 
jedinečné, spoločné vedomie, 
že ide o čosi potrebné pre 
jedných aj druhých. A na-
pokon, aj pre tých ostatných, 
i kecl o tom ešte nevedia. 

Nedá mi necitovat tu slová 
súčasného „lovca komét" Ri-
charda Westa, presláveného 
najmu objavom dlhoperio-
dickej (obežná doba 16 000 
rokov) West 1976 VI. Tento 
(t. č. popredný reprezentant 
ESO) v interview pre istý 
nemecký časopis poznamenal, 
že s astronómiou ako súčas-
tou Tudskej kultúry je to po-
dobne ako s divadelným 
umením: divadlo človek tiež 
pokladá za neodmyslitelné 
od svojho života, hoci práve 
tak by ho mohol pokladaf 
za vonkoncom nepotrebné. 

Etymologicky so slovom 
návrat súvisí dalšie — ná-
vratnost. Nik netvrdí, že as-
tronómia je lacná veda. (Ale 
ktorá veda je?) Ani ako zá-
Tuba nevyjde vždy zadarmo. 
(Ale ktorá záluba tak vyjde?) 
Meradlo efektívnosti, nech jej 
čo ako fandíme, je tu však 
akési malé, banálnie v doty-
koch s množinou návratov, 
ktoré svoj čas distribuujú 
podTa grandióznejších mera-
diel. Na tom nič nezmeníme. 
Preto záverom nebude vart 
od veci ešte raz zacitovat 
Westa: „Trvá velmi dlho —
a vyjavujú to až dejiny —
kým sa nové objavy dajú 
vyjadrit ako finančne zhod-
notiteiný úžitok. Markantný 
príklad toho predstavujú 
družice, obiehajúce dnes oko-
lo Zeme podia zákonov, čo 
objavili Tycho, Kepler a 
Newton." 

A.L. 
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Taurida v Oriónovi. V októbri a novembri úkaz pomerne bežný. Jasnost toho meteoru sa pohybovala okolo —3 až —4m, 
čo potvrdzuje prevahu jasných meteorov v meteorickom komplexe Enckeho kométy. Súhvezdie Orióna exponoval 120 
minút 4. 11. 1981 leteckou komorou Aero-Xenar 3,5/210 Dano Očenáš. 

Krátkoperiodická kométa P/Encke, pr-
vý raz pozorovaná roku 1786, má medzi 
kométami celkom výnimočné postavenie. 
Už roku 1819 J. F. Encke zistil, že zo 
všetkých doteraz známych komét má 
najkratšiu obežnú dobu, 3,3 roka. Jej 
osobitnost spočíva však predovšetkým 
v tom, že póvodne bola zrejme jedným 
z vóbec najváčších kometárnych telies 
a že vdaka svojej prvotnej drábe do-
kázala natrvalo preniknút cez „gravi-
tačnú bariéru" Jupitera do najvnútor-
nejších oblastí slnečnej sústavy, kde sa 
v dósledku katastrofických príhod stala 
nielen zdrojom viacerých meteorických 
rojov, ale aj tunguzského objektu 
(preukázal to náš astronóm I;. Kre-
sák), ba velmi pravdepodobne aj nie-
kolkých vžčších telies asteroidálneho 
charakteru. 

F/ENCKE A TAURIDY 

Na súvis meteorických rojov s Encke-
ho kométou prišiel velký priekopník 
určovania presných dráh meteorov, 
Fred Whipple z Harwardovho observa-
tória. Výsledky jeho dvojstaničných fo-
tografických pozorovaní meteorov z ro-
kov 1937-38 jednoznačne ukázali, že 
meteorický roj Tauríd, vtedy už dobre 
známy, obieha okolo Slnka po krátko-
periodickej drábe, len málo odlišnej 
od dráhy Enckeho kométy. Bobo to 
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velké prekvapenie, ved podia pred-
chádzajúcich pozorovaní a záverov 
Knopfa a Hoffmeistera zo začiatku 
30. rokov sa zdalo, že Tauridy majú 
dráhu hyperbolickú, že teda nepatria 
do slnečnej sústavy, ale prichádzajú 
k nám z medzihviezdnych priestorov. 

Nevelkú odlišnost dráhy Tauríd od 
dráhy Enckeho kométy sa Whipplovi 
podarilo vysvetlit dlhodobým porucho-
vým pósobením Jupitera na jednotlivé 
meteorické častice roja. Podrobné vý-
počty dlhodobého vývoja dráh vyfoto-
grafovaných Tauríd, ktoré uskutočnil 
Whipple spolu s Hamidom roku 1952, 
ukázali, že pozorovaný rozptyl dráh 
tohto roja možno najlepšie vysvetlit 
predpokladom dvojnásobného katastro-
fického vyvrhnutia meteorického ma-
teriálu, a to jednak priamo z Enckeho 
kométy zhruba pred 4700 rokmi, jed-
nak — približne pred 1400 rokmi —
z nejakého mého hypotetického telesa 
s dráhou podobnou drábe Enckeho ko-
méty. Toto hypotetické teleso mohlo 
byt póvodne súčastou kométy, od kto-
rej sa však muselo už v dávnych do-
bách oddelif. Ako ešte uvidíme, hypo-

téza katastrofických udalostí vo vývoji 
kométy P/Encke má dnes viacero stú-
pzncov. 

TAURIDY AJ CEZ DEŇ 

Whipplova analýza fotografických 
dráh Tauríd viedla k ešte jednému 
nečakanému záveru. Vzhladom na ma-
lý sklon tohto roja k ekliptike vyslovil 
Whipple presvedčenie, že s meteoric-
kým prúdom Enckeho kométy sa Zem 
musí v priebehu roka stretat dvakrát. 
Fred perihéliom ho v jesenných roe-
siacoch nad ránom pozorujeme ako už 
známy roj Tauríd. Po prechode peri-
héliom by sa s ním však mala Zem 
stretat aj v máji—júni v predpolud-
ňajších, t. j. denných hodinách. Whipp-
lova skvelá predpoveď sa potvrdila 
o desairočie neskór, ked sa do meteo-
rickej astronómie zaviedla radarová 
technika, ktorou sa dajú meteory po-
zorovat i vo dne. Medzi prvými obja-
venými dennými meteorickými rojmi 
sa velmi výrazne prejavili roje Per-
zeíd a 3 Tauríd, ktorých dráhy celkom 
jasne ukázali, že súvisia s nočnými 
jesennými Tauridami i s Enckeho ko-
metou. 

Uvedené fakty jasne ukazujú, že nie-
len Enckeho kométa sama, ale aj jej 
meteorický prúd má svoju osobitost. 
Celkom výnimočné je napr. trvanie 



činnosti roja Tauríd. V tom sa mu ne-
vyrovná nijaký iný roj. Bežne známa 
činnost Tauríd, odvodená z vizuálnych 
pozorovaní, pripadá najm5 na jesenné 
mesiace október—november. Niektorí 
vynikajúci pozorovatelia (Denning, 
Hoffmeister) však už dávnejšie uvá-
dzali, že aktivita Tauríd sa prejavuje 
už v septembri a trvá až do decembra. 
Pravda, výdatnosi roja je nevelká, ma-
ximum je nevýrazné a priemerná hodi-
nová frekvencia vizuálne pozorovaných 
Tauríd dosahuje iba 6-7 meteorov za 
hodinu. Hádam aj preto okrajové časti 
roja unikali pozornosti. 

Pri takej dlhej aktivite roja musí 
sa poloha jeho radiantu zákonite pre-
súvat po oblohe a móže prejsť aj via-
cerými súhvezdiami. Odlahlé časti roja 
s radiantom v niektorom prilahlom 
súhvezdí sa preto móžu javit aj ako sa-
mostatné slabé roje, Noci patria k roju 
Tauríd. Na spolahlivé priradenie ta-
kýchto slabých rojov ku komplexu Tau-
ríd už nestačiti iba údaje o ich frek-
vencii. Treba podrobne preskúmat ich 
dráhy. 

MASKOVANĚ TAURIDY 

Roku 1982 Komisia pre meteory a 
medziplanetárny prach pri Medziná-
rodnej astronomickej únii vytvorila 
vo švédskom Lunde stredisko Meteor 
Data Center (vedie ho náš dlhoročný 
spolupracovník B. A. Lindblad). V Cen-
tre sa z celého sveta sústredujú údaje 
o dráhach pozorovaných meteorov. 
Práve tento vynikajúci súbor dát nám 
umožnil velmi podrobne preskúmat nie-
len štruktúru Tauríd a posúdit prí-
slušnost viacerých slabých rojov k ich 
komplexu, ale ukázat aj jeho súvis 
s kométou P/Encke i s niektorými aste-
roidmi. 

Najpresnejšie dráhy meteorov mož-
no ešte stále určit iba fotografickými 
metódami. Na ne sme sa sústredili 
v úsilí získat čo najvernejší obraz 
o komplexe Tauríd. Pochopitelne, mu-
seli sme sa obmedzit len na jesenný 
predperihéliový prejav roia, lebo len 
ten možno pozorovat fotograficky v noč-
ných hodinách. 

> 1^ 

Dráhy jednotlivých meteorov z roja Taturíd. E označuje dráhu Zeme, J dráhu 
Jupitera, ! smer k jarnému bodu. Z grafu pekne vidief, ako sa v priebehu akti-
vity roja mení orientácia i elementy dráhy jednotlivých častíc roja. 

Analýzou všetkých dostupných foto-
grafických dráh meteorov z Meteor 
Data Center (v celkovom počte dosa-
hujúcom niekolko tisíc dráh) mohli 
sme spresnenou metódou identifikovat 
príslušnost 210 meteorov k meteoric-
kému komplexu Tauríd. Spolahlivo sa 
pritom potvrdil aj dávnejšie známy 
fakt (spochybneňý len niektorými ra-
darovými pozorovaniami), že roj Tau-
ríd má dye vetvy — severnú a južnú; 
súčasne sa však ukázalo, že tieto dye 
vetvy sú trvalo činné v priebehu celej 
aktivity celého meteorického komplexu 
Tauríd, a to dokonca už od začiatku 

Kométa Encke 24. októbra 1947. Fotografované 60-centimetrovým áalekohladom 
na Skalnatom Plese medzi 400-4 30 SEČ. 

septembra do konta januára, v celko-
vom trvaní okolo 5 mesiacov! Počas 
tohto dlhého obdobia radiant Tauríd 
prechádza postupne cez celý rad sú-
hvezdí, od Rýb, cez Barana, Býka (hlav-
ná časí roja), Orión, Blížencov až po 
Malého psa. Roj je pritom velmi roz-
ptýlený, jeho priemerná radiačná plo-
cha v každom čase jeho aktivity je 
okolo 20° X 7°, čo je podstatne viac 
ako u ktoréhokolvek mého meteoric-
kého roja. 

V súhvezdiach, ktorými prechádza 
radiant Tauríd, boli pozorované via-
ceré slabé roje, ktoré sa považovali 
za samostatné, s Tauridami nesúvisia-
ce. Už Whipple upozornil na možný 
súvis Arietíd s Tauridami. Rózni au-
tori postupne navrhli ako možných 
kandidátov na súvis so Severnými a 
Južnými Tauridami nasledujúce slabé 
roje: Južné Arietidy, Severné Piscidy 
(september—október), Severné a Južné 

x 

Orionidy (december), p Geminidy 
a Canidy (január). Naša podrobná ana-
lýza dráh Tauríd a všetkých týchto 
slabých rojov ukázala, že Severné a 
Južné X Orionidy sú vlastne Tauri-
dami, ktorých radiant je vtedy práve 
v súhvezdí Orióna. Prejavujú sa zvý-
šenou hustotou pri dlžke Slnka okolo 
258°-259°. Južné Arietidy sú potom 
prakticky súčasiou Južných Tauríd a 
Severné Piscidy súčastou Severných 
Tauríd. Analýza fotografických dráh 
Balej ukázala, že aj p Geminidy majú 
severnú a južnú vetvu, pričom Južné 
p Geminidy sú bezosporu vlastne Juž-
nými Tauridami. Canidy, známe len 
z radarových pozorovaní, sú v sku-
točnosti totožné s p Geminidami. Má-
me teda pred sebou neuveritelne roz-
siahly komplex meteorického roja Tau-
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Kométa Encke 27. novembra 1970. Na observatóriu Klet v ohnisku zrkadla 1000/3930 
na platňu ZU-Z exponoval 4 minúty doc. Antonín Mrkos. 

ríd, ktorého súčastou sú viaceré slabé 
roje, považované donedávna za samo-
statné. Je nepochybné, že celý tento 
meteorický komplex priamo súvisí s je-
dinečnou kométou P/Encke. 
Vyšetrením rozsiahlych kanadských 

radarových pozorovaní sporadických 
meteorov (v celkovom počte okolo 7 mi-
liónov meteorov) podarilo sa dr. Štoh-
lovi navyše dokázat, že velká časí 
zdanlivo sporadických meteorov tvorí 
v skutočnosti výdatný a velmi roz-
ptýlený „sporadický prúd", trvaním ak-
tivity a dráhami zhodný s meteoric-
kým komplexom kométy P/Encke. Jed-
notlivé silnejšie i slabšie zdanlivo sa-
mostatné roje, spadajúce do tohto kom-
plexu, možno preto odóvodnene po-
važovat len za hustejšie časti jedné-
ho velmi rozsiahleho prúdu, geneticky 
súvisiaceho s Enckeho kométou. 

PLANETKY NEMOLU CHÝBAŤ 

Velmi dlhá aktivita a lokálne zhus-
tenia častíc v dráhe komplexu v róz-
nych obdobiach aktivity nepripúštajú 
jednoduché vysvetlenie jeho póvodu. 
Súčasná dráha kométy P/Encke sa na-
chádza prakticky v strede celého kom-
plexu. Výpočty jej evolúcie ukazujú, 
že dráha sa stáča, pričom priamka 
apsíd kométy sa stočí o 360° približne 
za 50 000 rokov. Ak má prúd póvod 
v kométe a celá sústava meteroidov 
sa stáča s kométou, potom kométa by 
sa mala stále nachádzat v strede ce-
lého komplexu. Na vysvetlenie roz-
ptylu dráh by potom zostávalo len 
dlhodobé poruchové pósobenie Jupi-
tera. Vysvetlenie takého širokého prú-
du postupným poruchovým rozptylom 
však vyžaduje vek prúdu rádove 105 ro-
kov. Priestorové zhustenia dráh v róz-
nych častiach prúdu, ktoré sa preja-
vujú vo forme Piscíd, Arietíd či x Orio-
níd, by však aj pri predpoklade ta-
kého velkého veku zostali nevysvet-
lené. 

Prijatelnejšia sa preto zdá možnost, 
že na vzniku komplexu sa podielalo 
viacero objektov, ktoré mohli mat spo-
ločný póvod vo váčšom primárnom 
telese. Jedným jeho pozostatkom je aj 
kométa P/Encke. Tak sa do súvisu 
s komplexom Tauríd dávajú aj nie-
ktoré asteroidy typu Apollo, s drá-
hami blízkymi dráhe komplexu. Medzi 
ne sa zaradovali planétky 2201 Oljato, 
2212 Hephaistos, 1982 TA, 1984 KB a 
5025 P-L. Hephaistos je však na dráhe, 
ktorá leží mimo komplexu a dráhová 
evolúcia 5025 P-L ukázala, že je na 
nestabilnej dráhe. Ich asociácia s kom-
plexom je teda nepravdepodobná. Na-
vyše s okrajovými častami predperi-

Jasný bolid v blízkosti 
severného pólu je po-
merne zriedkavý. V ob-
dobí činnosti meteoric-
kého komplexu sa však 
móžeme dočkat aj také-
hoto prekvapenia. Tau-
ridy sú na bolidy mimo-
riadne bohaté a v októbri 
či novembri móžeme nie-
ktorý z nich zachytit aj 
pomerne lahko fotogra-
ficky. Stačí počas jasnej 
noci otvorit uzávierku 
fotoaparátu namiereného 
niekam 30° od radiantu. 

héliového komplexu, alebo ešte prav-
depodobnejšie s poperihéliovým kom-
plexem, který je známy len z radaro-
vých pozorovaní, móžu súvisiet dalšie 
dva asteroidy, 1937 UB (Hermes) a 1983 
TF2. Najpravdepodobnejšími kandidát-
mi na genetický súvis s kométou 
P/Encke a jej meteorickým komplexom 
tak zostávajú asteroidy 1982 TA, 1984 
KB a 2201 Oljato. 

Súvis meteorického komplexu komé-
ty P/Encke s asteroidmi dnes už nie je 
prekvapením. Po objave materského 
telesa meteorického roja Geminíd, kto-
rým je asteroid 3200 Phaethon (Koz-
mos 3°86), boli naznačené súvislosti 
róznych slabých rojov s viac ako dvoma 
desiatkami asteroidov, spravidla typu 
Apollo a Aten. Zostáva však otvo-
renou otázka, či navzájom súvisia aj 
geneticky, aj otázka, či ide o skutočné 
asteroidy, alebo o vyhasnuté jadrá ko-
mét asteroidálneho vzhladu. 

* * * 

Zistený rozsiahly meteorický komplex 
súvisiaci s Enckeho kométou a nie-
ktorými asteroidmi vnáša nové svetlo 
aj do celkovej bilancie meteorickej 
hmoty vo vnútorných častiach slnečnej 
sústavy. Podrobné preskúm~nie mož-
nej produkcie meteorickej hmoty ko-
métami ukazuje, že súčasná populácia 
komét nedokáže produkovat dostatočne 
velké množstvo častíc na to, aby sa 
mohol na dlhší čas zachovat terajší 
stav sústavy meteoroidov. Ukazuje sa 
totiž, že príspevok komét k súčasnej 
populácii meteoroidov nepresahuje 3 0/,,. 
Vyplýva z toho záver, že populácia 
meteoroidov nemóže byt trvale v rov-
novážnom stave, ale že jej podstatná 
časí sa doplňa zriedkavými, velmi jas-
nými a mimoriadne hmotnými komé-
tami, ktoré sa dostanú z vonkajších ob-
lastí slnečnej sústavy na krátkoperio-
dické dráhy v jej vnútri. Práve častou 
takého telesa bola póvodne aj kométa 
P/Encke, ktorá po sérii katastrofických 
príhod dala vznik celému meteorickému 
komplexu. - 
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Apollo 
z klete 

Hoci astronómovia odhadujú, že 
okolo Slnka krúži zhruba pol mi-
lióna asteroidov (malých planétok) 
s priemerom váčším než 1 kilome-
ter, podarilo sa nám doteraz zare-
gistrovat dráhy len asi 4500 z nich. 
VSčšina obieha v medzere medzi 
Marsom a Jupiterom, v tzv. pásme 
asteroidov. Nájdu sa však i také, 
čo sa dostávajú bližšie k Slnku a 
pri svojom pohybe pretínajú dokonca 
dráhu Zeme, Venuše, ba aj Mer-
kúra. Je ich zatiaT známych tak-
mer 140 a vzhPadom na typ dráhy 
ich astronómovia delia podia mien 
prvých zástupcov rodiny na tni typy 
— Amor, Apollo a Aten. Planétky 
typu Amor (poznáme ich 65) sa vy-
značujú vzdialenosfou perihélia me-
dzi 1,0 až 1,3 AU, Apollo majú pe-
rihélium k Slnku bližšie ako Zem 
a velká polos ich dráhy je váčšia 
než 1 AU. Rodina planétok typu 
Aten, ktorá má len 9 členov, sa vy-
značuje polosou dráhy kratšou než 
vzdialenosi Slnko—Zem. 

Kedže tieto planétky križujú drá-
hu Zeme, často sa stáva, že sa k nej 
priblížia na velmi malú vzdialenosi 
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Fotografia planétky 1990 HA, ktorú objavil doc. A. Mrkos na Kleti. Je to prvá 
planétka typu Apollo objavená u nás. Na svojej dráhe okolo Slnka sa často pri-
bližuje na malú vzdialenosi k Zemi, zrážka s ňou nám však zatiaT nehrozí. 
Exponované 20. apríla 1990. 

(pozn i Kozmos 2/90), ba móžu ob-
čas do Zeme i narazif — dósledkom 
sú historické krátery na Zemi i Me-
siaci. Reálnosf takejto hrozby viedla 
astronómov k tomu, že sa vyhYadá-
vaniu týchto objektov venujú sys-
tematicky. Najúsp~šnejšia je pre-
hliadka Planet Crossing Asteroid 
Survey na Mt. Palomare, ktorú ve-
die Eleonor Helinová, občas sa však 
takúto planétku podaní objavif aj 
na inorn špecializovanom observa-
tóriu. Tak prišiel rad aj na hvezdá-
reň na Kleti, kde sa doc. Mrkos 
venuje fotografovaniu a meraniu 

jamý bod 

Priemet dráhy asteroidu 1990 HA do roviny ekliptiky. V grafe sú vyznačené polohy 
vnútorných planét a planétky typu Apollo v čase objavu, 17. apríla 1990. V podob-
nej polohe bude Zem a planétka opiii o 48 rokov, po 13 obehoch 1990 HA okolo 
Slnka. 

polóh komét a planétok (pozn i Koz-
mos 2/89). Prvú československú pla-
nétku rodiny Apollo objavil A. Mr-
kos na snímkach zo 17., 20. a 22. ap-
ríla 1990, získaných pomocou vePkej 
Maksutovovej komory. 

„Objav nebol ničím zaujímavý," 
hovorí objaviteP, ktorý má na konte 
už úctyhodných 835 planétok a 13 
komét, „ako tisíckrát predtým sme 
rutinne fotografovali vybrané časti 
oblohy, platne sme vyvolali a pre-
zreli. Jednoducho, bola tam." 

Takéto telesá sú pomerne malé 
a majú velmi nízku jasnosf. Preto 
sa ich daní objavovaf len v čase, 
ked sú blízko Zeme. Vtedy sa však 
prezradia rýchlym pohybom. Pla-
nétka z Klete (dostala predbežné 
označenie 1990 HA) sa pohybovala 
po oblohe rýchlosfou skoro 1° za 
deň, takže zmena polohy na dvoch 
platniach exponovaných krátko po 
sebe už bola markantná. 

Po získaní dostatočného množstva 
polóh boto možné vyrátaf predbežnú 
dráhu telesa. Doc. Mrkos ju ko-
mentoval slovami: „NiekoPko mi-
liárd rokov sa planétka pokúša tra-
fif nás, dáku tú miliardu jej to však 
ešte potrvá." K Zemi sa 1990 HA 
najviac priblížila 6. apríla, keá bola 
vzdialená približne 0,031 AU, teda 
vyše 4 a pol milióna kilometrov. 
Planétka obieha Slnko v intervale 
1348,44 dňa (3,7 roka), takže každých 
48 rokov (po 13 obehoch) je poloha 
planétky a Zeme zhruba rovnaká. 
Inak výraznejšie priblíženia aste-
roidu 1990 HA k Zemi nastávajú 
vždy skoro na jar (marec—apríl) 
a neskoro na jeseň (november—de-
cember). 

Na záver dodajme, že ak sa po-
darí pozorovat ešte dalšie dye opo-
zície planétky, bude mať doc. A. Mr-
kos ako objaviteP právo túto 64. pla-
nétku typu Apollo, prvú českoslo-
venskú, pomenovaf. ZatiaP sa ne-
rozhodol. 

ROMAN PIFFL 

151 



Spomienka 
znaná 
obos 

Snímka Phobosu na jeho prirodzenom 
pozadí — s materskou planétou. Snímka 
z paluby Fobosu 2. 

Pýchou Fobosu 2 bol unikátny dvojka-
nálový rádiometer Termoskan, pomocou 
ktorého sa vo februári—marci 1989 zís-
kali panoramatické snímky Marsa sú- 
bežne v infračervenej i viditeYnej ob-
lati spektra. 
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Detailnejší — zo vzdialenosti 448 km — poklad na Marsov mesiačik informuje 
o jeho mikroštruktúre a jazvách po meteoritickom bombardovaní. 

Všetkými, čo od júla 1988 do aprí-
la 1989 (a vlastne už predtým — pozni 
Č. 1/88) upierali záujem na systém čer-
venej planéty, zlyhanie druhého Fo-
bosu priam otriaslo: ved to nevelké 
percento pravdepodobnosti neúspechu 
vyzeralo po strate Fobosu 1 (pozni 
Č. 2/1989) už vyčerpané. Strata Fobo-
su 1 sa nezIahčovala ani nedramatizo-
vala — program ako taký stratený 
nebol a na Fobose 2 boli zduplované 
okrem štyroch (medzi nimi aj TEREK, 
prístroj na meranie rtg. žiarenia, vy-
vinutý v spolupráci s našimi vedcami) 
všetky aparatúry. Navyše tu bola pre-
miesfovateTná sonda, majúca pristáf na 
Phobose, a skvelý rádiometer TER-
MOSKAN. 

Na to, aby sa všetko dalo odbit 
konštatovaním neúspechu, bob o v hre 
priveIa. Nielen ZSSR, ale všetkých áal-
ších 13 zúčastnených krajín vrátane 
našej a ESA (pozn i Č. 6/1988) si na 
originálnom projekte a unikátnej prí-
strojovej báze značne zakladali. Aj fi-
nančne bob o prečo: let stál ZSSR 50 mil. 
Rbl, RVHP 30 mil. Rbl a západné 
kraiiny 40 mil. dolárov. Celý projekt 
(teda vrátane skúšok a pozemských 
zariadení) stál ZSSR 250 mil. Rbl. Úsi-
lie vyvážit privelkú stratu dórazom 
na to dobré býva v takýchto prípa-
doch dost pochopitelné. Rozlfšif fak-
tické vedecké prínosy proiektu od zve-
ličovania všetkého, čo bob o skvelé len 
tým, že nezlyhalo, nic je celkom jed-
noduché. 

A tak analýzy vyiavili dvojakú ten-
denciu: jednak sebaútechu (spinenie 
2/3 úloh, púhvch 10-11 dní chýbaiú-
cich do zavřšenia programu), a jed-
nak neYútostný pohTad do očí prav-
de. Tu sa — pil diferencovaní toho, 
čo bob o v programe nepodstatné, pri-
družené v záujme piného vyfaženia 
aparatúr, a čo podstatné (informácie 
o póvode a evolúcii Phobosu) — ar-
gumentácia kvantitatívnych konštato-
vaní úspechu stáva dost labilnou. Po-
pri hTadanf príčin v oblasti fyzikál-
nej a prístrojovej nezastavujú sa ana-
lýzy ani pred odhaTovaním prfčin prí-
čin. Tak cez zdanlivú nezodpoveda-
tePnost (pri rezortne vymedzených zod-
povednostiach totiž vinníci spravidla 

nebývajú) vychádza na povrch prí-
čina najobludnejšia — systém. 
Ale začnime tiež tým úspešným 
Medziplanetárna aparatúra. 
Napriek výsledku — obdivuhodná. Vý-
hodnost novej modifikácie spočívala 
v tom, že bob o možné zvýšit užitočný 
náklad až na 540 kg. Nové vazby v kom-
patibilite riadiacich zariadení. Spolah-
livý navigačný systém. K tomu pri-
stupujú originálne spektrometre, zaria-
denia na róntgenovú fotometriu, mag-
netometre, analyzátory plazmatických 
častíc, špičkový rádiometer, prístroje 
zabezpečujúce telemetrickú informáciu. 
Nezlyhalo nič. 
V ý s k u m S i n k a. Hoci špecialisti 
na Slnko konštatujú, že v tejto oblasti 
projekt nijaké prevratné poznatky ne-
priniesol, nepopierajú, že šlo o slušný 
štandard. Našich vedcov móže navyše 
tešif i to, že nesklamal TEREK ani 
rSntgenová fotometria, na ktorej sa 
tiež podielali. (Ani to ostatné, o čom 
sme písali v Č. 6/88.) 

Hoci sa z plánovaných 50 rtg. pozo-
rovaní realizovalo iba 14, získalo sa 
140 pomerne kvalitných snímok Sinka 
a jeho korány. (Cez všeobecne konšta-
tovanú spokojnosf sa však priznáva, 
že kvalita — v porovnaní s americ-
kými výsledkami zo 70. rokov — nebola 
ničím ohurujúcim.) Hodnotné boli údaje 
o rozložení slnečnej atmosféry, dife-
rencovali sa i jej vrchné vrstvy, zo-
hriate na milión stupňov. Prvý raz sa 
merala róntgenová polarizácia slneč-
ného žiarenia. Škoda, že sa nevydaril 
zámer získat rSntgenový stereoobraz 
Slnka, to však zavinila má skutočnosf 
— že na obežnej dráhe Zeme nebol 
práceschopný rántgenový ďalekohTad. 
Vedeckú cenu majú pozorovania me-
chanizmov slnečných erupcií. Koronál-
ne diery s príznačným deficitom ho-
rúcej plazmy sa potvrdili ako základ 
vázieb Slnko--Zem. NezanedbateYnú 
hodnotu majú aj registrácie okolo 
stovky gamaerupcií (z nich dvoch vel-
kých, galaktického rozsahu) a výskum 
slnečných oscilácií. Z pozorovania spek-
trálnych detailov a premenlivosti toku 
častíc gama vzišli nové podnety pre 
výskum. 
V ý s k u m Marsa. Fobosy výrazne 



I Tni snímky z paluby Fobosa 2, ktor.emu sa podarilo preniknút až do blízkosti vščšieho z Marsových . a ,,,- • .` í ery 
sú snímané zo vzdialenosti 800 až 320 kilometrov od povrchu Phobosa a zobrazujú ho na pozadí Marsa v nepravých farbách. 
Obrázok vl'avo hore ukazuje južný pól mesiačika, v blízkosti ktorého sa nachádza kráter Hall. Vpravo hore je snímka, 
získaná prostredníctvom aparatúry videospektrometrického komplexu Fregat. Rozdielne farby zodpovedajú látkam rozlič-
ného zloženia. Spodný záher pain í inedzi najdetailnejšie. Zo vzdialenosti 336 km sa dosiahlo rozlíšenie okolo 200 metrov. 
Farby na tejto fotografii sa najviac približujú sinosti. ~ 
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Takto zachytil Fobos 2 povrch Marsa zo vzdialenosti asi 6000 km. 

Mars s Phobosom. Snímané zo vzdialenosti 320 km (rozlišovacia schopnost 340 m). 

posunuli dopredu poznanie magneto-
sféry červenej planéty. Že magnetické 
pole planéty je slabé, to sa vedelo, 
jeho presné zmerania magnetometrami 
Fobosov však tento predpoklad po-
tvrdili. Analýza plazmatických výky-
vov umožnila identifikovat procesy 
v slnečnom vetre obtekajúcom planétu 
a ovplyvňujúcom jej magnetosféru. 
Najmi Fobos 2 vyjavil veta o interak-
ciách v magnetosfére aj o jej štruk-
túre. Bol pozorovaný pretiahnutý mag-
netický chvost, ktorý sa utvára spo-
mínaným vplyvom slnečného vetra. 
Ukázalo sa, že v magnetosfére s re-
latjvne chladnou plazmou planetárneho 
póvodu sú ostrovčeky horúcej slnečnej 
plazmy. Fri interakcii magnetických 
polí (planetárneho a medziplanetárne-
ho) sa utvára akýsi kanál podporu-
júci prenikanie slnečnej plazmy. Pre-
zradili to magnetické siločiary planéty 
aj analyzátory toku častíc. 

Hodnotné boli aj informácie o ióno-
vej skladbe magnetosf2rickej plazmy 
Marsa, merania protónov a a častíc. 
Vyhodnotenie informácie o prudkom 
(cca 100-násobnom) vzraste toku častjč 
(s energiou 30-300 KeV) upozornilo 
na pósobenie radiačných pásov Mar-
sa. Ďalej sa ukázalo, že planetárne 
ióny (uhlík, kyslík, oxid uhličitý) 
unikajúce do medziplanetárneho pro-
stredia predstavujú za sekundu množ-
stvo 2.10-5.10 , čo je 1-2 kg lát-
ky. Je to síce 10-násobne menej než 
v prípade Zeme, ale vzhladom na roz-
rytost atmosféry sa to ukazuje ako 
významná okolnost v evolúcii plané-
ty; mohla by to byt hlavná príčina 
straty vody. 

Za najcennejšie sa pokladajú získa-
né podklady pre termickú mapu 
Marsa a jeho stratosféry. Zobrazenia 
Marsa v infračervenej oblasti svedčia 
o tepelnom vyžarovaní planéty samej. 
Dosiahli sa z výšky asi 6000 km a majú 
rozlíšenie asi 2 km. Získali sa ostré 
a kontrastné panoramatické snímky 
povrchu, robené zároveň v infračer-
venom (8-13 um) a viditelnom (0,5-
1,0 µm) svetle. Tieto pozorovania pri-
niesli déležitú informáciu o reliéfe, 
pretože zohriatost je odrazom určitého 
stupňa rozdrobenosti podložia. V ne-
pravom zobrazeni mali teplejšie časti 
žltý odtienok. Snímala sa najmá rov-
níková oblast. Rádiometer z Fobosu 2 
zachytil tok tepla z Monte Pavone. 
Teplota svahov vrchu je asi o 25 °C 
vyššia ako okolie, vrcholec je ešte 
teplejší. To by naznačovalo, že jde 
o aktívny vulkán. Je však priskoro 
tvrdit to, lebo vyššia teplota móže 
súvisiet s tmavou, teplo absorbujúcou 
hmotou. Fotometrjcké merania ďalej 
ukázali, že existujú malé, asi 15 km 
zóny s heterogénnymi tepelnými vlast-
nostami. Skutočné tepelné zóny sa ne-
potvrdili (ich hladanje boto súčastou 
pátrania po stopách martanského ži-
vota; bob o to jedno z poslaní misie). 

Kombinovaný rádiometer—spektro-
meter, napriek tomu, že mal nižšiu 
rozlišovaciu schopnost a bol bez vi-
zualizácie, umožnil fotometrju v blíz-
kej ultrafjalovej a vidjtelnej oblasti 
spektra (snímalo sa 16 úsekov — 6 te-
pelných a 10 krátkovinných). To po-
mohlo určit teplotu stratosféry Marsa 
a podnietilo interpretáciu pozorovaných 
charakteristik aerosólových častíc v at-
mosfére planéty. 
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Dvoma kanálmi vychváleného Termoskami boli z Fobosu 2 vyslané tieto tepelné 
snímky martanského povrchu (svetlejšími a tmavšími odtieňmi sú rozlišené tep-
lejšie a chladnejšie úseky). 

Na 128 úsekoch spektra pracoval 
francúzsky infračervený spektrometer, 
zameraný najmá na rovníkovú oblasf; 
spracovaný materiál zaiste dost vypo-
vie o stupni hydratácie minerálov Mar-
sa a o jeho usadeninách. 

Velmi zaujímavý (a vóbec prvý) je 
sovietsko-francúzsky experiment zame-
raný na výskum vertikálnej stavby 
atmosféry planéty. Využil sa tu efekt 
východu a západu Sinka na Marse. 
Analýza slnečných spektier v róznych 
moornentoch (t. j. pri róznej výške Sin-
ka) umožní odhalif rozloženie jednotli-
vých zložiek atmosféry. Už predbežné 
analýzy napr. prezradili, že obsah ozó-
nu sa s výškou výrazne mení. 
Snímky a Phobos. Na znamej 
sérii snímok má zásluhu videospektro-
metrický komplex Fregat, dielo, na kto-
rom participovali ZSSR, NDR, Bulhar-
sko, Francúzsko, USA a Fínsko. Posla-
ním komplexu bola jednak ňavigačná 
informácia, a jednak získanie komplexu 
údajov o tvare, štruktúre a zložení 
povrchu Phobosu. Telemetrickou in-
formáciou sprostredkovaných 37 sní-
mok Phobosu pokrylo 80 4'o povrchu 
mesiačika. Sú robené zo vzdialenosti 
300-1100 km, s rozlíšením 0,7 a 0,4', 
teda asi 40 m. Dosiahla sa cenná 
doplňujúca informácia k tým, čo boli 
z Marinera 9 a z Vikingov, čím sa 
spresnila topografická mapa Phobosu, 
najmá na západ od krátera Stickney, 
lokačné charakteristiky, prílivové in-
terakcie s Marsom, libračné pohyby. 
Unikátnym experimentom založeným 
na snímaní v ultrafialovej, viditelnej 
aj infračervenej oblasti (na vinových 
dlžkach 0,32-32 um) sa spresnili údaje 
o dráhe mesiačika, o jeho teplote (až 
do 300 K), skladbe (prevažne rozdro-
bený regolit) a hustote. 
A teraz tá druhá strana mince 

Ako vždy, o úspechu či neúspechu 
rozhoduje výsledok. Aparatúry síce 
predviedli svoju potenciu, ale rozho-
dujúce finále sa ani v prípade Fo-
bosu 1, ani v prípade Fobosu 2 ne-
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konalo. Obchádzaním slova „neúspech" 
sa projekt však úspešným nestane. 

VeTa nepribudlo k tomu, čo sa o von-
kajších, technických príčinách zlyhaní 
povedalo už na začiatku: v prípade 
Fobosu 1 odvrátenie slnečných batérií 
od Slnka a energetická insuficiencia; 
pri Fobose 2 strata spojenia po zly-
haní rádiového vysielača a palubného 
počítača. Občas sa_ spomenú i príčiny 
typu „vis maior" (porušenie aparatúry 
neznámym objektom, nepoznaný fak-
tor ovplyvňujúci nestabilitu obežnej 
dráhy), no čoraz častejšie sa spomína 
mé: „zakódovaná" chyba, prežívajúca 
od štádia projektu, organizáciou práce 
vylúčená možnost domýšTaf všetky de-
taily, pre ktoré móže nastat strata 
systému. Ked mal napr. o Fobose 2 
rozhodnúf automatický povel, mali ho 
súhlasne vydat aspoň dva z troch po-
čítačov. Keáže dva počítače mali na 
konte sériu zlyhaní, je nesporné, že 
proti neregulárnemu povelu či jeho 
chýbaniu aparatúra poistená dostatočne 
nebola. 

Otázka sa stavia: Kto nesie hlavnú 
zodpovednost — IKI (Ústav kozmic-
kých výskumov), alebo konštrukčná 
kancelária (Vedeckovýskumné stredisko 
G. Babakina)? A osobne: vedecký ve-
dúci R. Sagdejev, alebo generálny kon-
štruktér V. Kovtunenko? Objednávate-
lia — vedci vystupujú do istej miery 
ako konštruktérski diletanti, odkázaní 
dóverovat konštruktérom a priemyslu, 
zodpovedným "za stroj. V čase prát 
nenarušili atmosféru dóvery ani kon-
štruktérske požiadavky korekcií a mo-
difikácií bez vplyvu na celok. Diktát 
výrobcu, tvrdia vedci. Ale vedcom vy-
hovujúci a akceptovaný, tvrdí výrob-
ca. Nejasné vymedzenie kompetencií, 
konštatuje systémový expert V. Lapy-
gin. 

V podstate šlo o bežný, v ZSSR ustá-
lený model prepojenia prát, delenia 
zodpovedností aj zásluh. Morálna ujma 
postihujúca R. Sagdejeva je rubom 
slávy, ktorej by sa mu dostalo v prí-

pade úspechu. (Tak ako v časech, ked 
Blagonravov zatieňoval Korolova.) Aj 
model súčinnosti objednávatel—kon-
štruktér mal precedens — Vegu, apa-
ratúru k Halleyovej kométe utvorenú 
na báze Vener. No štandardizácia, kto-
rej sovietske sondy vdačia za svoju 
úroveň, sa stala pastou: Fobosy boli 
aparatúrou principiálne nového typu. 
Zaskočila rutina i rezortizmus. 

Vyskytli sa aj mé, tiež sovietsky mo-
delové nedostatky: náhlivost (3,5 roka 
namiesto potrebných 7), oneskorenie 
začiatku financovania programu, ne-
dostatočná projektová expertíza, za-
tlačenie do úzadia účastníckych kra-
jín, ktoré neboli informované o ko-
rekciách. K tejto veci sa však riaditel 
IKI A. Galejev stavia trochu šala-
múnsky: spoluúčastníkov sa vraj ne-
úspech viac-menej netýka, kedže v ich 
prípade šlo o investície do výskumov 
úspešných, týkajúcich sa Slnka a Mar-
sa. 

R. Sagdejev však jasne vyslovil aj 
„genetickú" príčinu: nedostatok glas-
nosti. Pýta sa: je chyba v tých, čo 
málom poslúžili, či v tých, čo boli 
ochotní len s málom sa uspokojit? 
Nic je skór chyba v tom „málo"? 
Úsporné tlaky chtiac-nechtiac akcep-
tovali všetci. Výrečná je napr. sku-
točnost, že památová kapacita Voya-
gera (rok výroby 1975) je v porovnaní 
s Fobosom (1987) 25-násobná. A to aj 
vedci, aj konštruktéri brali ako da-
nost. Do popredia tak vystupuje fakt, 
že napriek pochopitelnej, úspornost si 
vyžadujúcej ekonomickej situácii koz-
mický priemysel neprestal mat velké 
oči. A najmá: neakceptoval objektívny 
fakt — niekoTkoročné zaostávanie za 
konkurujúcou kozmickou velmocou. 

Aké ponaučenia . sa z toho vyvodili 
pre chystaný projekt expedície na Mars 
roku 1994? O finančnej stránke sa ešte 
diskutuje v rovine viac-menej teore-
tickej (AV je toho názoru, že financie 
majú byt v jedných rukách — jej, 
no na začiatku roka bol stav taký, že 
akadémia prostriedky ešte nemala a 
Ministerstvo všeobecného strojárenstva 
ich už nemalo), ale projekt sa rozbe-
hol. Na dlh. Avšak s nádejou, že koz-
mická agentúra Glavkozmos bude bdief 
aj nad expertízami a že podmienky 
konkurencie prinesú nápravu. Teda že 
bude možné vybrat si konštrukčnú 
kanceláriu a že táto zasa bude mat 
volnost v tom, ktoré zákazky prijme. 
A že vystúpia do popredia praktické 
aspekty, v konečnom dósledku — eko-
nomická výhodnost kozmického výsku-
mu. 

Spracovala: A. Lackovičová 
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Slávny holandský astronóm 
Jan Oort (t. r. 90-ročný, pozni 
kalendárium v Č. 2/90) vyslovil 
roku 1950 hypotézu o existencii 
velkého sférického oblaku ko-
mét, obklopujúceho planetárnu 
sústavu Slnka a gravitačne ním 
viazaného. Mal by sa rozpre-
stieraf ďaleko za dráhou Plu-
ta, vo vzdialenosti 40 000-
50 000 AU (t. j. 1013 km) od 
Slnka, utvorený zo zhruba 1012
-10 13 komé, . ktoré vznikli 
z prapóvodnej slnečnej hnilo-
viny. 

Podnetom na vyslovenie takej hypo-
tézy bol pozorovaniami zistený fakt, 
že enormné množstvo komét má velké 
polosi dráb presahujúce 10 000 AU. 
Oort ukázal, že aj keď sú kométy 
v predpokladanom oblaku gravitačne 
viazané Slnkom, ich dráhy podliehajú 
poruchám, ktoré sú vyvolané náhod-
nými priblíženiami okolitých hviezd. 
Ich pósobením sa dráhy komét méžu 
zmenif natoIko, že kométy vniknú do 
vnútorných oblastí slnečnej čiže plane-
tárnej sústavy. Fri prvým prechode 
planetárnou sústavou je vplyvom poru-
chového pésobenia Jupitera približne 
polovica týchto ,nových" komét vyho-
dená do medzihviezdneho priestoru, 
kým druhá polovica sa zachytí na gravi-
₹ačne silnejšie viazané, menej excen-
trické dráhy. Iba asi 5 % nových komét 
sa dostane spát do póvodných vzdia-
leností Oortovho oblaku. Fri op5.tov-
ných návratoch do planetárnej sústa-
vy sa dráhy týchto komét ďalej ná-
hodne menia, až je kométa alebo vy-
hodená zo slnečnej sústavy, alebo za-
chytená planétou, prípadne zničená róz-
nymi fyzikálnymi mechanizmami. Na 
základe štatistiky „nových" dlhoperio-
dických komét Oort odhadoval, že v ko-
merárnom oblaku by malo byf okolo 
190 miliárd komét (1,9.1011). Novšie 
dynamické modely vedú k mierne vyš-
ším odhadom, okolo 1-2 biliónov ko-
mét (1-2. 1012). 

Dynamický vývoj dráh komét v Oor-
tovom oblaku možno simulovat pomo-
cou počítačov, napr. metódou Monte 
Carlo. Takéto simulácie naznačujú, že 
dokonca až 65 0/o všetkých dlhoperio-
dických komét prechádzajúcich oblasfou 
vnútorných planét je dynamicky vy-
mrštených na hyperbolické dráhy, po 
ktorých navždy opustia slnečnú sústavu. 
Výpočty ukázali, že priemerná rýchlosf 
tohto vymrštenia predstavuje 0,6 km . s'. 
Kométa s perihéliom menším ako 4 AU 
prejde oblasfou komét v priemere 5 ráz, 
potom dosiahne určitý konečný stav. 
Medzi prvým a posledným prechodom 
uplynie zhruba 600 tisíc rokov. 

Odvtedy, ako Ooi L vyslovil svoju hy-
potézu, predstavy o tomto kometárnom 
oblaku prešli hlbokými zmenami. Popri 
náhodných priblíženiach hviezd sa zvá-
žili aj možnosti mých zdrojov porúch: 
obrie molekulové mraky v Galaxii, gra-
vitačné pole Galaxie a najmž slapové 
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pole galaktického disku. Stretnutia s vel-
kými oblakmi sú velmi zriedkavé, na-
stávajú priemerne raz za 300 miliónov 
rokov, móžu však viesf k velkým poru-
chám dráh v Oortovom oblaku. 

Vonkajšie hranice Oortovho oblaku 
sú určené gravitačným polom Galaxie: 
dráhy tých komét, ktoré sú zhodné so 
smerom galaktickej rotácie, majú naj-
váčšie velké polosi v prípade, keď sú 
orientované smerom k centru Galaxie 
(okolo 10 AU), a najmenšie vtedy, keď 
sú orientované kolmo na tento smer 
(okolo 8. 104 AU) ; dráhy komét, ktoré 
sú voči smeru galaktickej rotácie retro-
grádne, majú vóbec najváčšie dráhy 
s velkou polosou až 1,2. 10' AU. 

Ak prejde náhodná hviezda priamo 
cez Oortov oblak, vyhodí velký počet 
komét do medzihviezdneho priestoru a 
silno ovplyvní dráhy ďalších komét. 
Hviezda s hmotnosfou Slnka pri precho-

de rýchlosfou ^ 20 km. s'1 vo vzdiale-
nosti zhruba 5. 10 AU vytvorí v Oor-
tovom oblaku úzky tunel s polomerom 
okolo 470 AU. Za celú existenciu slneč-
nej sústavy prešlo vo vzdialenosti 10' AU 
Od Slnka okolo 5400 hviezd; z Oortovho 
oblaku dokázali vyhodit do nnedzi-
hviezdneho priestoru okolo 10 °/p celko-
vého počtu komét. 

Dnes sa všeobecne uznáva, že pokial 
ide o vfahovanie nových komét do-
vnútra slnečnej sústavy, najvžčší poru-
chový účinok na Oortov oblak má ga-
laktický disk. Galaktické slapové póso-
benie mení perihéliá komét regvlárnym 
(teda nie náhodným) spósobon kométy 
sa Iahšie dostávajú do oblasti vnútor-
ných planét cez bariéru Jupitera a Sa-
turna. Z nášho hladiska sa tým kométy 
lahšie dostávajú do pozorovatelnej ob-
lasti. Ak sa tento efekt bene do úvahy 
pri odhade celkového počtu komét v 



Oortovom oblaku, vyjde číslo trochu 
menšie, než sa predtým usudzovalo, 
okolo 3-5.1011 komét. Rozpracovanie 
teórie poruchových faktorov pósobia-
cich na Oortov oblak vysvetlilo nižšiu 
dynarnickú životnost komét v Oorto-
vom oblaku — iba asi 60 0/0 veku slneč-
nej sústavy. Z tohto však vyplýva, že 
Oortov oblak sa musí nejakým spóso-
bom doplňat. To sa móže diat zachy-
távaním komét, a to alebo z medzi-
hviezdneho priestoru, alebo z bohatšie 
zastúpeného ylastného vnútorného re-
zervoára, teda z tých komét Oortovho 
oblaku, ktoré sú na dráhach bližších 
k Sluku. Prvá možnost je vzhladom na 
lýchlost Sluka (16,5 km. s-1) voči oko-
litému hviezdnemu prostrediu málo 
pravdepodobná. Teoretické simulácie 
dynamického vývoja Iadových planete-
zimál v oblasti Urána—Neptúna nazna-
čujú reálnu možnost existencie masív-
neho rezervoára komét vo vnútornom 
Oortovom oblaku, v tzv. Kuiperovom 
páse za dráhou Neptúna. V porovnaní 
s vonkajším Oortovým oblakom je tento 
5-10-násobne bohatší. 

Podia toho váčšina komét bola pévod-
ne planetezimálami v oblasti Urána—
Neptúna, malá časí móže pochádzat aj 
z póvodnej slnečnej hmloviny v oblasti 
Jupitera a Saturna. V priebehu existen-
cie slnečnej sústavy 40-80 0/0 pévod-
ných komét vyhodených do Oortovho 
oblaku (vnútorného aj vonkajšieho) sa 
stratilo. 

Celková hmotnost Oortovho oblaku 
nie je dost spolahlivo určená. Príčina je 
vo velkej neistote určena hustoty ko-
metárnych jadier a zastúpenia jadier 
róznych rozmerov. Odhady celkovej 
hmotnosti oblaku kolíšu od 14-násobku 
Po 1000-násobok hmotnosti Zeme. Pri 
predpoklade strednej hustoty jadra ko-
méty 0,6 g. cm-3 a priemernej hmotnosti 
jadra 3,8.101E g možno odhadnút cel-
kovů hmotnost Oortovho oblaku na 45-
50 hmotností Zeme. Znamenalo by to, že 
počiatočná hmotnost musela byt 2-5-
-násobná. 

Je dost pravdepodobné, že sa neúpros-
ne približuje čas, keá sa existencia už 
pred 40 rokmi anticipovaného Oortovho 
kometárneho oblaku bude dat dokázat. 
HST, ISO, no aj ďalšie plánované orbi-
tálne dalekohlady by totiž mali priniest 
dókazy aj o Oortovýc oblakoch okolo 
mých hviezd: ak je kometárny mrak 
prirodzeným dósledkom vývoja hviezd 
a planét, dá sa to so značnou pravde-
podobnostou očakávat. Existencia Oorto-
vých oblakov móže nastolit otázku exis-
tencie velkých planét, ktorými museli 
byt protokométy vymrštené. 

V našej slnečnej sústave bude HST 
pátrat po kometárnem oblaku v jej 
vonkajšom úseku, v oblasti predpokla-
daného Kuiperovho pása za Neptúnom. 
Toto štádium sa t. Č. javí ako najaktuál-
nejšié a móže viest k vysvetleniu póvodu 
krátkoperiodických komét. 

I pri tomto slabom rozbehu treba však 
priznat : o obrovskom komplexe komét, 
s ktorými naša planetárna sústava ešte 
neprišla do styku a ktoré ležia kdesi 
na polceste medzi ňou a najbližšími 
hviezdami, sa toho stále vie dost málo. 
To vytyčuje na ďalšie desatročie smer 
študijného zamerana, ktorého objektom 
je záhadný Oortov kometárny oblak. 

RNDr. JAN ŠTOHL, DrSc. 

Vídeňské okamžiky 
Po 17. listopadu stej-

ně rychle jako naše vlá-
da padly i železné záta-
rasy na našich hranicích. 
Statisíce lidí podnikají 
výpravy za poznáním` 

do Vídně, Salzburgu, ne-
bo jen do nejbližší ves-
nice za hranicemi. Po-
dobnou výpravu jsme 
provedli s Jeníkem Hol-
lanem za astronomický-
mi institucemi Vídně. 
Navštívili jsme vše, co se 
dalo — hvězdárnu Ura-
nia, planetarium, univer-
zitní hvězdárnu, ale 
i hvězdárnu pana Kuff-
nera (Kuffner Stern-
warte) — nejstarší „li-
dovou` hvězdárnu hlav-
ního města. 
Tato hvězdárna byla 

založena už v roce 1884. 
Hlavním sponzorem celé 
výstavby byl pan Moriz 
V. Kuffner, který zde in-
vestoval v přepočtu ko-
lem 1 000 000 korun. Ve 
vybavení měla (a do-
dnes i má) takové uni-
kátní přístroje, jako pa-
sážník nebo heliometr 
na měření paralax hvězd 
(bylo jich zde i něko-
lik desítek změřeno). 
Na této, na svou dobu 
moderně vybavené in-
stituci pracovali Nor-
bert Herz, Karl Schwarz-
schild a jiné osobnosti. 

Roku 1939 zemřel 
M. V. Kuffner a to byl 

Ku~fner-Sfcrmoarte 
Johann Staud-StraBe 10 , 

1160 cn/Ofakring 
02227948130 

také definitivní konec 
někdejší slávy hvězdár-
ny. Za druhé světové 
války zde byly fotola-
boratoře gestapa a mno-
hé vybavení bylo poško-
zeno nebo úpině zni-
čeno (např. objektiv he-
liometru). Po válce byla 
činnost hvězdárny ob-
novena a v téměř ne-
změněné podobě fungu-
je dodnes. Zprostředko-

vává veřejnosti pohled 
na nebe, ale zejména 
ukazuje své historicky 
cenné vybavení. Náv-
štěvníci se dívají dale-
kohledem, který je po-
zoruhodnou technickou 
památkou. Vše umocňu-
je i architektura celé 
budovy. 

Hvězdárna nemá žád-
ného placeného pracov-
níka (!). Chod udržuje 

skupinka asi 15 nadšen-
ců ve věku kolem 22 let, 
kteří se o vše starají 
sami — pořádají veřej-
ná pozorování (noční ob-
lohy a Slunce), vydávají 
velice pěkné propagační 
materiály a opravují a 
rekonstruují vybavení. 
Finance získávají z rek-
lam a z dobrovolného 
vstupného. 

Nabídka programů je 
neobyčejně pestrá (u nás 
nemá kromě petřínské 
hvězdárny obdoby) : 

— pozorování noční 
oblohy (denně kromě 
pondělí a čtvrtka), 
— pozorování Slunce 

(v neděli), 
— specializovaná te-

matická pozorování 
(např. za galaxiemi jar-
ní oblohy, kometa Aus-
tin...), 
— každý týden odbor-

né přednášky. 
Bohužel, z hlediska 

astronomického výzku-
mu je to zde horší. Ob-
loha není tak zlá, ale 
nejsou pozorovatelé. 
Všichni pracovníci se 
věnují průvodcovské čin-
nosti a na amatérská 
pozorování jim nezbývá 
čas (a možná ani ne-
mají chut). Přesto všem 
doporučuji, abyste kro-
mě mnoha ostatních 
skvostů navštívili i tuto 
hvězdárnu. Uvidíte sto 
let staré přístroje a do-
zvíte se mnoho zajíma-
vého. 

Jiří Dušek 
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NezvVčajná 
kométa 

Bližšie ako planéty i ktorákoIvek ko-
méta s obežnou dobou pod 150 rokov 
približuje sa k Slnku nedávno objavená 
periodická kométa Machholz 1986 VIII. 
Okolo Slnka obieha po stále sa zmenšu-
júcej elipse: okolo r. 700 n. 1. mala per -
hélium vzdialené zhruba 0,9 astrono-
mickej jednotky, dnes je tu 0,13 AU a 
roku 2450 to bude len 0,03 AU. Ak pri-
rátame velký a rýchlo sa meniaci sklon 
dráhy k ekliptike, máme teleso také ne-
zvyčajné, že sa mu hádam vyrovná len 
kométa P/Encke s najkratšou obežnou 
dobou a asteroid 3200 Phaethon, vyhas-
nutá kométa. Navyše, kométa by mohla 
byt dlho hladaným materským telesom 
meteorického roja Kvadrantíd. 

Túto nezvyčajnú krátkoperiodickú ko-
métu vizuálne objavil 12. mája 1986 
kalifornský astronóm amatér Donald 
Machholz obrím binarom. Ako býva zvy-
kom, B. G. Marsden vypočítal predbežnú 
parabolickú dráhu telesa a zistil, že jej 
sklon k ekliptike je až 60°. Takéto ko-
méty, objavené vizuálne, bývajú zváčša 
dlhoperiodické. Táto sa však zo vžitej 
šablóny vymykala. Ďalšie pozorovania 
ukázali, že kométa nielenže nie je dlho-
periodická, ale že má dokonca šiestu 
najkratšiu periódu — 5,25 roka. 

Váčšina krátkoperiodických komét 
patrí do tzv. Jupiterovej rodiny. Sú cha-
rakteristické relatívne tesným približo-
vaním k Jupiteru, ktorý zvyčajne nie-
kolko storočí ovplyvňuje a formuje ich 
dráhy. Výpočty však ukázali, že P/Mach-
holz sa do sféry vplyvu najvl čšej plané-
ty nedostáva ani po niekolkých tisíc-
kach rokov. Chráni ju pred ním práve 
velký sklon dráhy voči ekliptike. Otázka 
astronómov preto znela: Ako dlho už 
P/Machholz má takúto dráhu a ako dlho 
jej vydrží, kým sa vplyvom pósobenia 
planét a slnečného žiarenia nezmení? 
Krátka perióda a nezvyčajná dráha dáva 
astronómom jedinečnú možnost študovat 
vývoj kométy z fyzikálneho i dynamic-
kého hladiska. Približovanie perihélia 
k Slnku umožňuje však pozorovat zme-
ny jadra kométy len počas niekoIkých 
obehov — ale práve teraz. 
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Výpočet dráhy na 548 rokov (1712-
2260) ukázal, že kométa sa nepriblížila 
k Jupiteru bližšie ako na 0,66 AU. 
Podarilo sa nájst dye tesné priblíženia 
k Merkúru (0,044 AU v 1722 a 0,056 AU 
v 1743), jedno k Venuši (0,083 AU 
v 2250) a jedno k Zemi (0,07 AU v 2229). 
Ďalšie výpočty 2000 rokov do minulosti 
i budúcnosti ukázali, ako sa meni vzdia-
lenost perihélia a sklon dráhy v rokoch 
nášho letopočtu. Obrázky ukazujú, aké 
drastické zmeny kométa prekonáva —
perihélium osciluje medzi dráhou Zeme 
(1 AU) a slnečnou korónou (0,005 AU). 
Minimálnu vzdialenost perihélia 0,03 AU 
dosiahne v 25. storočí; pre porovnanie: 
Merkúr sa približuje k Slnku na 0,31 
AU. 

Prečo sme však kométu neobjavili už 

DRÁHOVĚ ELEMENTY P/MACHHOLZ 

' T = 
e = 
q = 
a = 

1986 Apríl 23,51656 ET 
0,9580123 
0,1267741 AU 
3,0193180 AU 

w = 14,52644° l 
Sl = 93,80578° }1950,0 
i = 59,98918° )))
n° = 0,18786280 

I P = 5,246 roka 

T — dátum prechodu perihéliom; e —
exentricita; q — vzdialenost perihélia; 
a — velká polos dráhy; w — argument 
perihélia; Sl — dlžka výstupného uzla; 
i — sklon dráhy k ekliptike; n° — denný 
pohyb;P — obežná doba. 

Snímka kométy P/Machholz 1986 VIII (1986e) z 11. júla 1986, získaná pomocou 1 m 
Schmidtovho dalekohladu ESO na La Silla v Chile. 

skór? Efemeridy pre návraty v rokoch 
1928 až 1981, vrátane výpočtu predpo-
kladanej jasnosti v tom čase, ukázali, 
že jasnejšia ako +lim býva kométa 
len v malých vzdialenostiach od Slnka. 
V opozícii nie je jasnejšia než 17m; 
navyše, pred prechodom perihéliom má-
va velmi nízku deklináciu, pod —40°. 
Preto nemohla byt objavená zo severnej 
pologule, kde je váčšina pozorovatelov. 
O to zaujímavejšie bude sledovanie ko-
méty pri návrate roku 1991. 

Nakoniec spomeňme možnú súvislost 
P/Machholz z Kvadrantidami. Po objave 
asteroidu 3200 Phaethon, ktorý je mater-
ským telesom Geminíd, sa potvrdilo, 
že rozdiel medzi planétkami a kométami 

Grafy znázorňujúce drastické zmeny elementov kométy P/Machholz 1986 VIII 
v období nášho letopočtu. ravý ukazuje zmenšovanie a následné zváčšovanie 
perihéliovej vzdialenosti (v AU), pravý premenu sklonu dráhy k ekliptike (v stup-
ňoch). Na vodorovnej osi sú roky od 0 n. I. 

záaleka nie je taký velký, ako sa ešte 
donedávna súdilo. Zdá sa, že váčšina 
asteroidov na exotických, kométom po-
dobných dráhach sú vlastne vyhasnuté 
kométy, ktorých ladové jadrá obalila 
hrubá prachová troska, znemožňujúca 
telesu utvorit v období priblíženia k Sln-
ku plynovú obálku či chvost. Kométa 
P/Machholz síce komu ešte utvára, 
neustále približovanie perihélia k Slnku 
však spósobí, že prachové častice časom 
doslova upchajú aj tie dye malé ohniská 
plynu, ktoré sa na jadre kométy teraz 
pozorovali. Kométu asi neminie osud 
Phaethona a mnohých vyhasnutých ko-
mét. A súvis s Kvadrantidami? Dráhové 
parametre a ich vývoj sú vo velmi 
dobrej zhode s dráhou, ktorú prisudzu-
jeme tomuto azda najaktívnejšiemu me-
teorickému roju (maximum činnosti, 
zhruba 140 meteorov za hodinu, pozo-
rujeme okolo 4. januára). Bude však 
potrebné podrobne preskúmat dráhy 
jednotlivých častíc roja, podobne ako 
tomu bob o v prípade Tauríd a kométy 
Encke (pozn i s. 148). 

Astronómovia teda majú o hádanku 
viac. Jej vylúštenie by nám však pri-
nieslo mnohé poznatky, ktoré zatial 
chýbajú pne pochopenie vývoja kome-
tárnych jadier, meteorických rojov aj 
asteroidov. V centre pozornosti bude 
nielen kométa sama, ale aj Kvadranti-
dy, 3200 Phaethon a jemu podobné. 
Spomeňme si len na prípad Chiróna . . . 

Podia Science 1990 Vol. 247; 1063 
pripravil -rp-
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Má Tunguzský 
meteorit 
súrodenca? 

O udalosti v povodí riečky Podkamen-
naja Tunguzka, ktorá sa stala 30. júna 
1908, sa toho už popísalo vela. Menej je 
však známe, že toho istého dňa dopadol 
na povrch Zeme aj druhý meteorit, 
ktorý zaznamenali očití svedkovia. Stalo 
sa to 4500 kilometrov od Tunguzky —
nedaleko dediny Kagarlyk v Kyjevskej 
oblasti na Ukrajine. Tu našiel rolník 
na poli 1,902 kg tažký kamenný meteorit 
— olivinicko-hyperstenický chondrid. 
Tento meteorit sa dnes nachádza v 
zbierke AV v Moskve. Medzi tunguzskou 
udalostou a pádom meteoritu pri Ka-
garlyku je časový odstup len niekoiko 
hodín. Tunguzská udalost nastala presne 
o 711 16m miestneho času, t. j. 0h i6' UT. 
Pád meteoritu pri Kagarlyku nastal asi 
o 7h neskór, no nie je jasné, kedy pres-
ne. Velkým problémom je totiž neistota 
v časoch, pretože aj v tunguzskom prí-
pade sa objavili vo výpovediach ne-
presnosti. Z relatívnej rýchlosti telesa, 
ktorá tiež nie je velmi istá, vyplýva 
pomerne malá heliocentrická rýchlost 
v0 =13± 6 km . s -1. 

Ak predpokladáme, že smer letu obi-
dvoch telies sa zhodoval, priestorová 
vzdialenost telies bola: 

d = (105 -I- 20) . 103 . At km, 
pričom At je časový interval medzi obi-
dvoma pádmi v hodinách. 

V prípade, že meteorit pri Kagarlyku 
padol, ako uvádzajú niektorí autori, 
30, júna 1908 o 5h UT, potom d 0,5 .10° 
km. Táto hodnota však nie je istá, 
pretože z výpovedí očitých svedkov vy-
plýva len to, že pád nastal „koncom 
júna`. Ak vezmeme do úvahy maximál-
ny časový odstup jeden deň, potom 
dmax = 2,5.10° km. 

Všetky tieto hodnoty nasvedčujú, že 
medzi obidvoma pádmi existuje možná 

spojitost. Nesmieme však zabudnút, že 
rozpad kometárnych jadier sa deje na 
ovela váčšom priestore a že Zem potre-
buje na to, aby prešla meteorickým 
prúdom, viac dní. Priemer meteorických 
prúdov býva totiž niekoiko miliónov 
kilometrov. 

V prípade, že póvodcom tunguzskej 
udalosti bol malý asteroid typu Apollo, 
je možné, že sa vplyvom tepelných na-
pití z jeho povrchu oddelil úlomok a 
dopadol inde. Ak rýchlost vo je správna, 
potom by sa teleso muselo velmi pri-
bližovat k Slnku. Spojitost obidvoch te-
lies by mohla byt vylúčená len vtedy, 
ak by smery ich letu boli výrazne od-
lišné. O smere pohybu kagarlyckého me-
teoritu však nie je nič známe. 

Podia Die Sterne 2/1985 
-iu-

Triumf 
adaptívnej optiky 

Technika adaptívnej optiky, komple-
mentárna súčast tzv. aktívnej optiky, 
o ktorej sme už viac ráz písali, pred-
stavuje v súčasnosti prevratnú optimali-
záciu obrazu získaného pozemským cla-
lekohIadom, približuje jeho kvalitu kva-
lite dosiahnutej ďalekohladmi umieste-
nými vo vesmíre, a robí to s podstatne 
nižšími nákladmi. 

Tento ohromujúci výsledok nastáva 
vďaka odstráneniu vedlajších obrazov 
spósobených turbulenciou atmosferické-
ho vzduchu, teda váaka eliminácii seein-
gu. Len čo áalekohlad malým deformo-
vatelným zrkadlom zachytí bočňé obra-
zy, okamžite ich fokusuje do jedného 
obrazu na čo najmenšiu plochu. Podstata 
korekcie spočíva. v tom, že keá čelná 
vina svetelného toku odovzdá počí-
tačovému systému zrkadla informáciu 
o ohybe svetla vzniknutom pri precho-
de cez atmosféru, počítačom riadený 
optický systém okamžite kompenzačne 
upraví nastavenie plochy zrkadla. 

Táto korekcia je, pochopiteIne, možná 

len v rámci malého zorného pola a 
v rozpátí tých vinových dlžok, v ktorých 
je atmosféra Zeme priehladná, t. j. 
v blízkej infračervenej oblasti. 

Nový typ adaptívnej optiky typu VLT, 
vyvinutý v spolupráci ESO—ONERA-
LASERDOT observatóriom v Meudone, 
aplikovaný na 3,6 m dalekohlade NTT 
na La Silla, presvedčil, že je možné 
dosahovat 4-násobne ostrejší obraz (aj 
zachycovat 16-krát slabšie objekty) na 
vinových dlžkach infračervenej oblasti 
spektra od pásma J (1,2 um) po M 
(4,8 um). 

Porovnanie horného a dolného obrázka 
(dvojhviezda velkosti 5,5m — HR 6658 
v M 7; NGC 6475) ukazuje možnosti 
korekcie. Nekorigovaný obraz má 0,8 
oblúkovej sekundy, korigovaný 0,22". 
Štvornásobná ostrost dovoluje rozlišit 
zložky dvoj hviezdy s uhlovou vzdiale-
nostou 0,38 oblúkovej sekundy. Výsle-
dok sa získal v infračervenom pásme L 
(vinová dlžka 3,5 jcm). 

Ďalší rozvoj výpočtovej techniky slu-
buje v dohladnej budúcnosti ešte 2,5-
-násobne zrýchlit korekcie, takže vývoj 
v priebehu najbližšieho 1,5 roka prinesie 
pravdepodobne dalšie technické zdoko-
nalenia v druhej generácii adaptívnej 
optiky. Očakáva sa dosiahnutie najvyš-
šej teoreticky možnej medze ostrosti na 
ešte kratších vinových dlžkach, dokonca 
v pásme H (1,65 um). 

Podia ESO PR 5/90 
-A.L.-

1  I 
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Trampoty s puizarom 
ukončené? 

Každoročne konaný kongres Ame-
rickej spoločnosti pre rozvoj vied 
(AAAS) sa už tradične pokladá za 
trh informácií z čelnej línie vedec-
kých výskumov. Tomu tohoročnému, 
konanému v New Orleanse, nechý-
bal kyslastý bonbónik pre astronó-
mov: odvolanie pozorovaní pulzara 
vo zvyšku SN 1987 A. 

O rozruchu okolo možného záhad-
ného pulzara zo supernovy SN 1987A 
sme písali v Č. 3/90 v článku Tram-
poty s pulzarom. Ultrarýchla frek-
vencia pulzov vyše roka dráždila 
astrofyzikov. Čakalo sa všeličo. Roz-
hodne však nie to, že z rádiosigná-
lov pútajúcich pozornost vedcov 
zdražených okolo astronóma Johna 
Middleditcha (Národné observató-
rium v Los Alamos) sa vyklujú po-
zemské rádiosignály z videokame-
ry observatória. Tento šokujúci omyl 
priznal Middleditch v New Orleanse. 

Práve on bol jedným z tých, čo 
v noci 18. 1. 1989 pozorovali na 
Cerro Tololo v Chile zvyšok po su-
pernove SN 1987A. Svet obletela 
správa, že zachytili slabé, no velmi 

Symetrické štruktúry okolo supernovy 1987A pozorujeme už druhý rok, no pulzar 
sa zatiaP z hustých obálok nevynoril. Tento obrázok ukazuje jeden z posledných 
filamentov súvisiacich so supernovou. Snímka získaná pomocou superdalekohladu 
NTT má po spracovani obrazu počítaěom rozlíšenie 0,2 oblúkovej sekundy. 

rýchle a zretelné signály a že ich 
zaznamenali aj po niekolkých ho-
dinách. Pre kontrolu vtedy odvrátili 
dalekohlad od supernovy — a im-
pulzy zmizli. Na objave predpokla-
daného pulzara bola najvzrušujú-
cejšou frekvencia jeho pi 1l7ov: 

neutrónová hviezda s hmotnoslou 
prinajmenej 10-násobnou ako Slnko 
mala teda rotovaf obrovskou rých-
losfou, ako o tom svedčilo takmer 
2000 pulzov za sekundu. Vzápátí 
nato vytvorili astrofyzici ucelenú 
teóriu o tom, ako je to vóbec možné 
(aj o nej sme v našom článku in-
formovali). Nečudo, že sa tak dych-
tivo čakalo na opštovné zachyte-
nie impulzov. 

Začiatkom tohto roka bol však 
Middleditch nútený konštatovaf 
omyl. Kecy sa mým chilským rádio-
teleskopom pokúsil pulzy pozorovat 
znova, vyzeralo to na úspech. Len-
že! Rádiosignály prichádzali s frek-
venciou 8000 pulzov za sekundu, teda 
presne štvornásobnou ako pred ro-
kom. Tentoraz nezapochyboval, že 
na hviezdu je to privela. Tak sa 
začala venovaf pozornost možným 
rušivým signálom. A naozaj : uká-
zalo sa, že videokamera dalekohladu 
pracuje na rovnakých frekvenciách. 
To isté sa potvrdilo aj o systéme 
optického zameriavania na Cerro 

Tololo. A toto podozrenie potvrdili 
aj kontrolné merania vo februári. 

Astronomický svet má teda vraj 
o záhadu menej. Ani akademicky 
koncipované astrofyzikálne kon-
štrukcie (a v tomto prípade mali 
astrofyzici hody) však nebývajú 
máme. Rozhodne sa v nejakej for-
me zužitkujú pri upevňovaní pri-
pravenosti astronomickej vedy na 
„superprekvapenia", aké sme spo-
mínali v Č. 3/90. Vesmír ich má 
v rezerve istotne ešte vela. Zaiste 
aj v oblasti pulzarov. 
Podia Bild der Wissenschaft 5/1990 

—A.L.—

Stredoeurópska 
univerzitná astronómia 

Alpsko-jadranské spoločenstvo 
(Alpe Adria Community) tvorí 16 re-
giónov piatich stredoeurópskych kra-
jín zoskupených s cielom spolupra-
covat v špecifických oblastiach vzá-
jomných záujmov, najmá však 
vo vede, kultúre a školstve. V krát-
kom čase plánuje svoj vstup do 
tejto organizácie aj ČSFR. Preto 
sme sa zúčastnili na dvoj dňovom 
mítingu Highlights 'of Astronomy 
and Astrophysics v dňoch 17.-18. 
mája v Terste, ktorého cielom boto 
oboznámenie sa s možnosfami jed-
notlivých astronomických pracovísk 
a následná koordinácia vedeckého 
výskumu v budúcnosti. 

Zástupcovia z univerzitných pra-
covísk v Taliansku, Rakúsku, Ma-
ďarsku, Juhoslávii, SRN, Grécku 
a u nás v krátkych referátoch pred-
stavili svoje pósobisko, jeho tech-
nické vybavenie, vedecké projekty 
i možnosti spolupráce a výmeny pe-
dagógov a poslucháčov s dalšími 
univerzitami. 

Aj keď naša republika nebola 
v čase konania konferencie členom 
Alpsko-jadranského spoločenstva, 
boll sme pozvaní zreferoval o mož-
nostiach našich univerzitných astro-
nomických pracovísk. Účastníci mí-
tingu s radosfou prijali správu, že 
na mape astronomických observató-
rií strednej Európy si móžu zakres-
lif novú bodku — Astronomické ob-
servatórium Univerzity Komenského 
v Modre. Kedže aj vedecké zame-
ranie nášho observatória (medzipla-
netárna hmota, Slnko, hviezdna fo-
tometria) je v súlade s trendmi 
preferovanými v rámci spolupráce 
týchto krajín, dá sa predpokladaf, 
že naše pracovisko svojimi pozo-
rovaniami prispeje k vyriešeniu ce-
lého komplexu spoločne skúmaných 
problémov. Podnikli sme aj prvé 
kroky, aby už v blízkej budúcnosti 
mali poslucháči astronómie možnosf 

160 



oboznámiť sa v rámci odbornej praxe 
aj s prácou na astronomických ob-
servatóriách európskych univerzit. 
Podstatne by sa tým rozšírili ich 
odborné i jazykové schopnosti a 
spátne by to znamenalo prínos aj 
pre slovenskú astronómiu. 

V. Vaculík 

Najmenšia 
gravitačná šošovka? 

Mnoho rokov už astronómovia ve-
dia, že hmota galaxie móže ako gra-
vitačná šošovka utvoriť viacnásobný 
obraz kvazaru alebo mého vzdiale-
ného objektu ležiaceho za ňou. Po-
zorovania tzv. Huchrovej šošovky, 
najpozoruhodnejšieho exemplára ta-
kýchto systémov, teraz potvrdili, 
ako sa zdá, dávnejšiu predpoveď, 
že ako samostatné gravitačné šo-
šovky móžu fungovať aj individuál-
ne objekty v galaxiách. Zaujímavou 
zhodou je, že kvazar 2237±0305 
v súhvezdí Pegasa, ktorý objavil 
Huchra (Harvard-Smithsonian Center 
for Astrophysics), leží na predlženej 
spojnici medzi nami a jadrom ne-
áalekej galaxie s malým červeným 
posunom. 

Fotografie jadra tohto systému, 
v obrazci ktorého priečny rozmer 
bol menší než 2 oblúkové sekundy, 
rozlíšili 5 objektov. Jedným je jadro 
galaxie, ostatně sú obrazy kvazara 
v pozadí. Od septembra 1986 do júla 
1988 bola relatívna jasnosť týchto 
štyroch objektov konštantná. V au-
guste 1988 však M. J. Irwin (Cam-
bridge University) s kolektívom za-
znamenal neobvyklé zmeny. Obrazy 
získané CCD detektorom na 3,6 m 
kanadsko-francúzskom ďalekohIade 
na Havaji odhalili, že jedna zo šty-
roch zložiek zjasnela o 0,15m. V no-
vembri však pozorovania D. Na-
deaua (University of Montreal) sved-
čili o návrate k póvodnej jasnosti. 

Pretože svetelná dráha z obrazov 
kvazara je približne rovnaká, každá 
zmena skutočnej svietivosti zdroj 
by sa mala prejaviť s rozdielom na-
najvýš niekoIkých dní vo všetkých 
štyroch obrazoch. Tni z nich by však 
zostali nezmenené. Mohla sa vply-
vom relatívneho pohybu našej Ga-
laxie, galaxie v Pegasovi a kvazara 
zmeniť fokusujúca geometria? To by 
však nemohlo spósobiť detegova-
teYné zmeny relatívnej jasnosti za 
niekoTko týždňov. Čo sa teda stalo? 
Irwin a jeho spolupracovníci tvrdla, 
že je len jedna možnosť: nejaká 
hviezda (alebo iný kompaktný ob-
jekt) musela prejsť cez zorný lúč 
popred jeden z obrazov kvazara. 
Vplyvom gravitácie tohto objektu 
sa krátkodobo zvýšila jasnosť kva-
zara. 

Tento jav, tzv. gravitačnú mikro-
šošovku, predpovedali Kvongae 

Chang (Chungju National Univer-
sity) a Sjur Refsdahl (hamburská 
univerzita) už roku 1979, krátko po 
obj ave prvej gravitačnej šošovky. 
Doteraz sme však priamy dókaz 
existencie efektu gravitačnej šošov-
ky nemalí. Podla Nadeaua a jeho 
kolegov sa z veTkosti a trvania po-
zorovaných zmien jasností dá vy-
vodiv hranica hmotnosti telesa zod-
povedného za tento jav, a to na 
menej než 0,008 Mo. Na potvrdenie 
tohto javu je však potrebná ešte 
jedna podmienka: kvazar by mal 
mať rovnaký rozmer vo viditeTnej 
i v infračervenej oblasti spektra. 

Predpokladané fokusujúce teleso 
je 10-krát menej hmotné, než aby 
mohlo byť hviezdou. Nemóžeme te-
da vylúčiť, že prípadný objav gravi-
tačnej mikrošošovky v obraze kva-
zara 2237±0305 m8že byť vlastne 
prvým objavom planéty inej hviez-
dy, alebo dokonca prvou planétou 
v inej galaxii. 

Podia S & T, 2/1990 
RNDr. Z. Komárek 

NAŠ KOMENTAR 
Záver článku sa skutočne zdá 

fascinujúci. Keá sa však na in- 
terpretáciu uvedeného pozorovania 
pozrieme trochu realisticky, mu-
síme priznaf, že formulované zá-
very sú prinajlepšom odvážne. Veď 
v minulosti nás viaceré astrono-
mické „objavy" poučili, že prílišné 
nadšenie pri interpretácii pozoro-
vaní neočakávaného správania ves- 
mírnych objektov móže viest 
k predčasným, neovereným a ne- 
správnym záverom. Nedávnym prí- 
kladom je aj vlaňajší „objav" pul- 
zaru vo zvyšku po supernove 1987A 
vo VeTkom Magellanovom oblaku 
(v Kozmose 3/90 sme mu veno- 
vali článok Trampoty s pulzarom), 
o príčinách odvolania tohto „ob-
javu" v krátkosti hovorí článok 
Trampoty s pulzarom ukončené? 
v tomto čísle na protiPahlej stra- 
ne. 

Vráfine sa však teraz k nášmu 
„objavu" vzdialenej planéty. Treba 
si uvedomit, že pozorovania kva- 
zarov a zmien ich jasností spóso- 
bených gravitačnými šošovkami sú 
na hraniciach technických mož-
ností najlepších ďalekohTadov sú-
časnosti. Ani najmodernejšia de- 
tekčná technika na báze CCD ne-
vylučuje možnost omylu. V našom 
prípade ide o interpretáciu zjas- 
nenla jediného z obrazov kvazara, 
2237 -{- 0305 v súhvezdí Pegasa. Ak 
pripustíme, že by príčinou uvede-
ného zjasnenia bola gravitačná 
fokusácia, jednoznačný záver, že 
ide o planétu obiehajúcu okolo 
nejakej hvlezdy (ako by sme si 
planétu v kiasiekom chápaní pred- 
stavovali), sa z toho vyvodit ne-
dá. Preto takúto interpretáciu po-
zorovaného javu móžeme pokia- 
dat len za zaujímavú hypotézu, 
za jedno z možných vysvetlení Po-
dobných javov. 

RNDr. L. HRIC, CSc. 

KométY 
za Neptúnom? 

Je známe, že životnost krátkoperiodic-
kých komét je overa kratšia ako vek 
slnečnej sústavy. Fakt, že sa znovu 
a znovu objavujú, poukazuje na to, že sa 
musia nejako doplňat. Jediným mecha-
nizmom, akým sa to móže diat (a ktorý 
na základe doterajších poznatkov ako 
jediný prichádza do úvahy), je gravi-
tačné zachytávanie nových komét ve?-
kými planétami, najmd Jupiterom. Nu-
merické výpočty dráh však ukázali, 
že na základe pozorovanej početnosti 
nových komét v centrálnych oblastiach 
slnečnej sústavy sa relatívne vysoký 
počet krátkoperiodických komét nedá 
uspokoj ivo vysvetlif. 

Kometárni astronómovia sa už dlhšie 
pokúšajú vysvečlif túto nezhodu tým, 
že v určitých obdobiach do centra slneč-
nej sústavy prichádza overa viac no-
vých komét a že včšina krátko-
periodických komét potom pochádza 
práve z takéhoto „nájazdu". 

Nové možné vysvetlenie publikoval 
vlani Michael V. Torbett z univerzity 
v Kentucky v USA. Podra neho krátko-
periodické kométy majú svoj pávod v 
prstenci komét, ktorý sa nachádza pri-
bližne v rovine ekliptiky za dráhou 
Neptúna. Krátko no vzniku slnečnej 
sústavy sa tento prstenec údajne roz-
prestieral až dovnútra dráhy Neptúna, 
ale za rádove 100 miliónov rokov bolí 
kométy z tejto oblasti „vymetené", a to 
jednak do velkých vzdialeností od Slnka, 
a jednak dovnútra slnečnej sústavy, čo 
malo, ako tvrdí Torbett, za následok 
zvýšenie počtu impaktov pozorovaných 
na povrchu Zeme a Mesiaca, datova-
ných do raných fáz vývoja sústavy. 

Mala by byt však stále zachovaná 
vonkajšia časí tohto prstenca. Podra 
Torbettových výpočtov (uplatnil pritom 
simulácie Monte Carlo) by táto časí 
mala byt rozložená zhruba vo vzdiale-
nostiach od 50 do 100 AU a mala by 
pozostávaf asi z 103 komét. Ak prijmeme 
tieto predpoklady, znamená to, že ko-
méty sú dlhodobým rušivým pósobením 
Neptúna postupne vtahované až do-
vnútra jeho dráhy, potom sú vystavo-
vané vplyvu dalších velkých planét, až 
nakoniec ich prevažná časí končí pri 
Jupiteri, ktorý ich dráhy upravuje do 
známych podób (krátkoperiodické ko-
méty). Aj početnost by súhlasila. 

Na záver si však dovolím konštatovat, 
že aj kec? je Torbettovo vysvetlenie ori-
ginálne a teoreticky možné, po hypotéze 
vonkajšieho a vnútorného Oortovho ob-
laku by išlo o predpoklad už tretieho 
kometárneho útvaru vo vonkajších čas-
tiach slnečnej sústavy. Pokladám totiž 
za dost pochybné domnievat sa, že 
k správnemu vysvetleniu rozloženia ko-
metárnych dráh sa dopracujeme tým, 
že budeme predpokladat ďalšie a ďalšie 
kometárne útvary. RNDr. L. Neslušan 
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Vybrali sme sa po stopách listu, ktorý nám poslal 
Ing. M. Gažík zo Zvolena. Na hvezdárni v Rimav-
skej Sobote sme s Palom Rapavým sadli do auta 
a nabrali smer na Tisovec. Tam sme odbočili 
doprava a pomaly stúpali na Prednú horu. Chceli 
sme na vlastně oči vidiet hvezdáreň, o ktorej do-
vtedy ani jeden z nás vóbec nepočul. 

Na Prednej hore, v malebnom prostredí Ve-
porských vrchov, nedaleko známeho Muráňa, vo 
výške 890 metrov nad morom stojí rekreačné stre-
disko, chata Slovenských magnezitových závodov, 
n. p. Jelšava, závod Lubeník. Nič nezvyčajné, 
keby na jednej z budov nebola — kupola. 

Zvonka napriek predsezónnemu stavebnému ru-
chu vyzeralo všetko pomerne dobre. Striebristá 
kupola sa síce neleskla, boto však pod mrakom 
a náter nemusí byt stále nový. Vyšli sme teda po 
kovových točitých schodoch nahor. Znútra to už 
také lákavě nevyzeralo. Hoci mrholilo, kupola bola 
otvorená, pretože práve montérom slúžila ako do-
pravná tepna pre opravu susednej strechy. Upro-
stred kupoly s priemerom piit metrov stál na troj-
nožke dalekohTad. Okolo bola špina, prach, hrdza 
práve chystala frontálny atak na montáž. Jem-
né pohyby však tažko, ale predsa len išli. 
Zrkadlo Newtonovho dalekohTadu ešte stále odrá-
žalo velkú časí svetla. Po podrobnej prehliadke 
a niekoIkých záberoch sme prišli k záveru, že 
vlastne máme do činenia s dobrým astronomickým 
stánkom vo vynikajúcom prostredí, no vo velmi 
zanedbanom stave. Chceli sme sa dozvediet, prečo 
je to tak. 

Po odpoved na túto otázku sme sa vybrali do 



Slovenských magnezitových závodov v Lubeníku. 
Ing. Bohuslav Dacho, vitálny a milý pán pár ro-

kov pred dóchodkom, nás privítal srdečne a po-
núkol nás kávou. Potom začal rozprávat. 

O astronómiu sa zaujíma od detstva. Počas uči-
teYovania vo Svite viedol astronomický krúžok na 
miestnej priemyslovke. Roku 1970 katedru opúšta 
a nastupuje v Lubeníku. Záujem o astronómiu sa 
však stahuje spolu s ním. Krátko po príchode za-
kladajú s pánom Frakom astronomický krúžok 
pri ZV ROH. Krúžok je agilný, pozorujú, robia 
prednášky — z lektorov spomeňmé len dr. Grygara, 
ing. Gri na, dr. Horského, dr. Kleczeka či dr. Paj-
dušákovú. Účast na akciách 4000 Iudí ročne by 
brala nejedna oficiálna okresná hvezdáreň, o ka-
binetoch nehovoriac. 

Potom sa na Prednej hore začalo stavat re-
kreačné stredisko. Agilným krúžkárom sa podarilo 
presadit výstavbu kupoly. Výpočty, výkresy, kon-
štrukciu i stavbu kupoly aj montáže pre ďaleko-
hlad si urobili sami vo voInom čase v dielňach 
závodu, ktorý im vyšiel v ústrety. V bazári v Ko-
šiciach naďabili na ďalekohYad, ktorý pomerne lacno 
odkúpili. Newton so zrkadlom priemeru 200 mm, 
s ohniskovou vzdialenostou 1800 mm a so štyrmi 
okulármi dával pekný obraz i v najváčšom zváčšení 
120X. 

Koncom sedemdesiateho ósmeho je všetko do-
končené, v 84-tom dostáva montáž elektrický po-
hon. Cez víkendy sa chodí pozorovat, no pekné 
predstavy dostávajú postupne malé trhlinky, ktoré 
sa časom množia. Problém je i v tom, že póvodný 
projekt, ktorý rátal s vchodom zo strechy a s uby-
tovacími kapacitami, sa zmenil v neprospech astro-
nómov. Nakoniec sa mení aj vedúci chaty a ten 
nový považuje rekreačnú hvezdáreň za zbytočnú 
prítaž. V letných mesiacoch dostávajú pri ubytúvaní 
prednost družobné zájazdy z Maďarska a NDR. 
Cesty astronomického krúžku a závodného výboru 
odborárov sa rozchádzajú. Od roku 1988 hvez-
dáreň postupne chátra... 

Nedalo nám nespýtat sa, ako sa k týmto tram-
potám postavila Okresná hvezdáreň v Rožňave, 
pod ktorú tento rajón v okolí Revúcej patrí. Ing. Da-
cho pokrčí ramenami a z jeho diplomatickej od-
povede sa dozvedáme, že vo všetkom sa spoliehali 
naňho. Každú jeseň prichádzajú urobit zmluvy 
s vedúcimi krúžkov na školách, rozdávajú nejaké me-
todické materiály a tým sa pre nich problém prak-
ticky končí. Pokial všetko boto v poriadku, dalo 
sa to zniest. Keď nastali problémy, neboli peniaze 
ani záujem. 

Časom sa každý zdroj energie vyčerpá. Ak nie je 
dotovaný novými impulzmi zvonka, postupne vy-
schýna. Takýto zdroj sme objavili v Lubeníku. 
Po dihých rokoch obetavej práce pre astronómiu 
sa prihlásila únava. Zmenili sa Tudia, zmenili sa 
aj ich záujmy. Zostala však hvezdáreň. Na Prednej 
hore stojí jediné rekreačné stredisko, ktoré má 
svoju hvezdáreň. Kapitál, ktorý by sa pri dobrej 
organizácii dal velmi pekne využit, ktorý by nebol 
na tarchu, ako sa to zdá teraz, ale na osoh — také 
spestrenie rekreácie, aké poskytuje (či móže po-
skytnút) prehliadka oblohy cez ozajstný ďalekohIad 
na skutočnej hvezdárni, je na nezaplatenie. S týmto 
názorom súhlasil napokon aj nový predseda a pod-
predseda ZV odborov v Lubeníku. 

Odchádzali sme teda naladení celkom optimis-
ticky. Na odkliatie princeznej z Prednej hory ešte 
bude treba vynaložit trochu námahy. Zaintereso-
vaní by si však na zabudnutú hvezdáreň mali spo-
menút čo najskár. Stojí to zato. 

ROMAN PIFFL 
Snímky: Ing. M. Gažík 

a RNDr. P. Rapavý 
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Roku 1990, dva roky po 
jednej z najváčších opozícií 
storočia, priblíži sa Mars opat 
k Zemi. Hoci priemer Mar-
sovho kotúčika nebude až ta-
ký velký ako predvlani, ma-
ximálny priemer 18,1 oblúko-
vej sekundy postačí na to, 
aby sme róznymi, aj vizuál-
nymi, technikami sledovali 
povrch červenej planéty, deje 
v jej atmosfére a aktivitu juž-
nej a severnej polárnej čia-
počky. Navyše, tentoraz bude 
Mars ovela severnejše, takže 
práve pozorovatelia zo sever-
nej pologule budú móct pla-
nétu pozorovat skutočne bez 
zábran. 

Do opozície so Slnkom vstú-
pi Mars 27. novembra tohto 
roku. Najbližšie pri Zemi, 
0,517 astronomickej jednotky 
alebo 77,3 milióna kilometrov, 
bude 20. novembra o 4h UT. 
Vysoká deklinácia planéty, 
vyše +20', umožní sledovat 
planétu vysoko nad obzorom. 
Geometrické podmienky, teda 
kombinácia dostatočnej výšky 
nad obzorom, dostatočného 
priemeru a jasnosti Marsa, 
dovolí pozorovat (s nádejou 
na hodnoverné výsledky po-
zorovania) až do konca feb-
ruára budúceho roka. 

V tomto období budeme 
méct sledovat koniec leta a 
váčšiu časí jesene na južnej 
pologuli Marsa. Táto skutoč-
nost sa samozrejme odzrkadlí 
aj na detailoch povrchu Mar-
sovho kotúčika. V októbri, 
keď bude dobre vidiet obidve 
poláme oblasti Marsa, bude 
možné pozorovat velkú se-
vernú a zvyšky južnej polár-
nej čiapočky. Je to však z hla-
diska martanskej klimatoló-
gie obdobie častých pracho-
vých búrok, ktoré velmi 
ovplyvňujú vzhIad kotúčika 
planéty. 

AKO POZOROVAŤ 

Kresby Marsa robíme na 
tvrdý biely papier (osvedčil 
sa rub fotografického) miik-
kou ceruzkou do kruhu 
s priemerom 42 mm. Fri 
kreslení volíme také zv5čše-
nie, pri ktorom je obraz ešte 
dostatočne pokojný a kon-
trastný. V záujme zvýšenia 
kontrastu sa osvedčilo použí-
vat riedke filťre — žitý, oran-
žový, prípadne červený a fia-
lový. Snažíme sa verne za-
chytit všetky detaily a pre-
chody svetlých a tmavých 
oblastí tak, aby z kresby 
bob o možné rozpoznat zaují-
mavé detaily a interpretovat 
ich. Pójde o skúsenosti z toh-
to druhu pozorovania; každý 
by si mal zvolit taký postup, 
aký mu najlepšie vyhovuje. 
Usilujeme sa však o to, aby 
dlžka kresby nepresahovala 
únosnú hranicu zhruba štvrt 
hodiny. Nakonec kresbu do-
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Mars v opozicii! 

Fotovizuálna štúdia Marsa 
z 20. septembra 1988 v podaní 
Klausa R. Brascha. Použil 
Schmidt-Cassegrain s prieme- 
rom zrkadla 35,6 cm. 

Mars 16. októbra 1988 o 5h 00'n 
UT. Priemer kotúčika bol 
v tom čase 19,7", fáza 0,96. 
Autorom je opif Klaus R. 
Brasch. 

piníme potrebnými údajmi 
o čase, ďalekohIade, zváčšení, 
atmosferických podmienkach 
a prípadnými poznámkami. 
Bližšie popisy tejto činnosti 
nájdete v príručke „Pozoru-
jeme planety", ktorú vydala 
brnenská hvezdáreň roku 
1986. V Kozmose sme sa po-
dobnou problematikou zaobe-
rali v č. 2 a 3 tohto ročníka. 

Fotografie Marsa síce v 
amatérskych podmienkach 
nemóžu priniest také výsled-
ky ako kresby, móžu však, 
ako uvidíme neskór, vest dó-
ležitú informáciu o skutočnej 
polohe útvarov na povrchu 
kotúčika planéty. V minulom 
čísle sme v Albume pozoro-
vatela priblížili skúsenosti 
s fotografovaním Jupitera na 
hvezdárni v Prostějove. Po-
dobné zásady sa snažíme vy-
užit aj pri fotografovaní Mar-
sa. 

Aby bol priemer kotúčika 
planéty na negative dosta-
točne velký, musí mat použi-
tý prístroj dlhé ohnisko. Keď 
uvážime, že pri 10-metro-
vom ohnisku by mal Mars 
v opozícii priemer na nega-
tíve 0,9 mm a koncom febru-
ára už len 0,4 mm, je jasné, 
že ohnisko by malo mat dlž-
ku aspoň 50 metrov. Túto 
hodnotu móžeme dosiahnut 
buď pomocou kvalitnej Bar-
lowovej šošovky, alebo sní-
maním za okulárom, prípad-
ne kombináciou obidvoch 

Fotografia a kresba Marsa 1. októbra 1988 0 4h 40m UT, 
keď mal na oblohe priemer 23,5" a fázu 1,00. Takáto dvojica 
potom slúžila K. R. Braschovi na zhotovenie fotovizuálnych 
štúdií, aké vidíme vyššie. Pri kreslení používa červený filter 
Wratten 25. 

POLOHA, PRIEMER A JASNOSŤ MARSA 
V NASLEDUJ 3COM OBDOBÍ 

Dátum u 8 ~ Q~ 

p

m 

8.10. 4h48,5m -{-21°32' 14,4" -1,1 
28.10. 4h51,4m -0-22°25' 16,6" -1,6 
17.11. II 4h30,2m -0-22°47' 18,0" -1,9 
7.12. 3h58,5m -}-22°22' 

~ 
17,2" -1,8 

27.12. 3h40,6m -0-21°56' 14,6" -1,2 
16. 1. 3h44,9m -0-22°17' 11,8" -0,3 

5. 2. 4h06,9m +23°16' 9,6" +0,2 
25. 2. 4'40,4° -}-24°24' $,0" -}-0,6 
17. 3. 5h21,3m -{-25°12' 

~ 
6,8" -{-1,0 

možností. Takéto predlženie 
ohniska samozrejme zníži 
svetelnost sústavy a adekvát-
ne predlži expozičnú dobu, 
ktorá bude rádove sekundy. 
Preto je nevyhnutný aj pohon 
ďalekohladu za hviezdami. 

Ako fotografický materiál, 
pri jeho akútnom nedostatku 
na našom trhu, móžeme od-
porúčat zvitkový film For-
tepan Profesional Extra 400 
s citlivostou 27° DIN. Je to 
licenčný Kodak Tri-X pan, 
velmi kvalitný a prekvapujú-
co i lacný, veď stojí len 8,—
Kčs. V redakcii sa nám 
osvedčilo vyvolávanie vo Fo-
male riedenom vodou v po-
mere 1 :1, 23 minút pri 20° C. 
Zrno je velmi jemné, rov-
norodé, a negatív je dostatoč-
ne kontrastný. Možno však 
použit aj predpísané vývojky 
D-76, resp. D-19. Neodporú-
čame Rodinal R-09 v nijakom 
riedení. Pozitívne kópie robí-
me na matný, resp. polomat-
ný kartón s tvrdou gradáciou. 
Fotografujeme vždy niekol-

ko expozícií za sebou, aby 
sme aspoň na jednej z nich 
vystihli okamih pokojnej at-
mosféry. Fri fotografovaní 
móžeme tiež použit niektorý 
z filtrov škály od červenej 
po žltú — umožna zvýšit 
kontrast oblačných vrstiev 
Marsa. 

Fotovizuálne pozorovanie 
sa prvý raz objavilo v súvis-
losti s minulou opozíciou. 
V Journal of the A. L. P. O. 
z februára 1990 Klaus Brasch 
z tulskej univerzity v Okla-
home popisuje svoje kombi-
nované pozorovania počas 
opozície Marsa roku 1988. 
Vyšiel z myšlienky, že málo 
detailné fotografie planéty 
nesil dóležitú informáciu 
o skutočne] polohe detailov 
na kotúčiku planéty, zatial 
čo kresby, akokolvek podrob-
né, túto presnost vonkoncom 
nezaručujú. Spojil teda obi-
dve metódy tak, že kresbu 
preniesol do súčasne zhoto-
venej fotografie — výsledky 
mážete posúdit. Túto moder-
nú metódu vám vrelo odpo-
rúčame. 

* * ~ 

Na záver dodajme, že všet- 
ky pozorovania budeme zhro- 
mažáovat u nás v redakcii, 
alebo ich posielajte Markovi 
Vorelovi na brnenskú hvez- 
dáreň. Móžeme vám slúbit 
i to, že materiály poskytneme 
aj prestížnej A. L. P. O. In-
ternational Mars Patrol, kto- 
rá organizuje túto kampaň 
vi celosvetovom meradle. Naj- 
lepšie práce samozrejme od- 
menúne, a to nielen formou 
publikovania v Kozmose. 
Martanskú kroniku uzavrie- 
me v Č. 4/1991. 

Roman Piffl 



P/Encke 
optic 
u peľih Iiu 

Začiatkom jesene budeme mócf 
pozorovat další z častých návratov 
kométy P/Encke do perihélia, k Sln-
ku. Kométa, objavená roku 1786 
(pozn i s. 148), drží rekord v počte 
pozorovaných návratov, veď od ro-
ku 1819 prešla nepozorovane peri-
héliom len raz, roku 1944. Súčasná 
technika umožňuje sledovaf túto ko-
métu po celej dráhe — v odslní, 
vo vzdialenosti asi 4,1 AU od Slnka, 
dosahuje spravidla jasnosf 19. až 
20. magnitúdy. 

Vzhlad a aktivita Enckeho komé-
ty svedčí o tom, že ide o teleso 
častými návratmi k Slnku už značne 
vyčerpané. Koma býva pomerne 
malá a ani v blízkosti Slnka sa ne-
vyvíja chvost. Kométa je charakte-
ristická relatívne rýchlym vzrastom 
jasnosti počas približovania k Slnku. 
Mesiac pred prechodom perihéliom 
však hviezdna velkosf jej komy 
rýchlo klesá, zhruba o 1 magnitúdu 
za 10 dní. V perihéliu máva jas-
nosf okolo 5m. 

Geometrické podmienky róznych 
návratov P/Encke do perihélia a 
obežná doba 3,3 roka spósobujú, 
že vždy zhruba po desiatich rokoch 
sa ,opakuje takmer rovnaká vzá-
jomná poloha Slnka, Zeme a komé-
ty. V tomto intervale sa potom opa-
kujú aj pozorovanie podmienky. Pre 
pozorovatelov býva teda priaznivý 

Enckeho kométa 22. novembra 1937, 35 dní pred prechodom perihéliom. V tom 
čase bola kométa vzdialená 131 miliónov km od Slnka a 43 miliónov km od Zeme. 
Fotografiu získal George Van Biesbroeck pomocou 61 cm reflektora na Yerke-
sovom observatóriu. Podobné snímky však móžete získa8 začiatkom októbra aj Vy: 

len každý tretí návrat. Ten toho-
ročný medzi ne patrí. 

Spolahlivo viditelná je kométa od 
polovice septembra — má jasnosf 
zhruba 8m a ráno je vysoko nad 
obzorom. Hoci v priebehu októbra 
bude jasnosf kométy rýchlo narastaf, 
jej výška nad obzorom postupne 
klesá. V polovici októbra dosiahne 
asi 5-7 m; výšku kométy nad ob-
zorom v čase, ked je Slnko 10° 
pod obzorom, ukazuje graf. V čase 
prechodu perihéliom 28. 10. 1990 už 
bude kométa nepozorovatelná. Po 
celý zvyšok roka potom jej uhlová 
vzdialenosf od Slnka neprekročí 12°. 

Poloha kométy 
P/Encke 
voči obzoru 
v októbri 1990. 

KAMPAŇ ENCKE '90 

Od 15. 9. do 20. 10. prebieha kam-
paň vizuálneho pozorovania kométy 
P/Encke. Ide o určovanie hviezd-
nej velkosti jej komy Hollanovou 
metódou. Princíp tejto metódy sme 
priblížili v Kozmose 3/89 na s. 102, 
podrobne je opísaný v práci P. Pra-
vec: Vizuálne pozorovanie komét, 
Brno 1990. Pre záujemcov je tento 
text k dispozícii na brnenskej hvez-
dárni. 

Kampane sa zúčastňujú starí, 
ostrieIaní, no aj noví členovia čes-
ko-slovenskej siete pozorovatelov 
komét. Táto sief začala vznikaf v po-
lovici roka 1989 a jej účastníci sle-
dovali už kométy P/Brorsen-Metcalf 
1989o, Okazaki-Levy-Rudenko 1989r, 
Aarseth-Brewingtom 1989a~, Austin 
1989c1, Černis-Kiuchi-Nakamura 
1990b a Levy 1990c. Zámerom siete je 
sledovaf všetky dostupné kométy jas-
nejšie (zatial) ako 9m a určovaf 
hviezdnu veIkosf leh komy Hollano-
vou metódou. Do siete sa móže zapo-
jif samozrejme každý záujemca, všet-
kých radí privítame. Podmienkou 
je azda len určitá prax v pozoro-
vaní slabých objektov oblohy a 
zrejme aj dalekohlad (stačí malý 
binar). 
Vyzerá to teda tak, že tohoročné 

babie leto nám spestrí dalšia ko-
méta, dostupná i malým claleko-
hiadom. Nezostáva mé, len si želaf, 
aby vystrájala menej nezbedností 
než Austin 1989c1. 

Petr Pravec 
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POZORUJT 
S MAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 

FOTOAPARÁTOM 

PLANÉTY 

Merkúr bude len začiatkom 
októbra ráno nizučko nad 
východným obzorom. Potom 
zmizne pri Slnku a objaví 
sa, aj to len na chvíIu, až v 
decembri. 

Venuša sa vyhrieva v hor-
nej konjunkcii so Slnkom, 
takže do konca roka túto 
krásku už neuvidíme. 

Mars je však v pinej zbroji. 
Blíži sa do opozície, ktorá 
nastane 27. novembra o 22h. 
Dosiahne maximálny uhlový 
priemer 18,1", jeho jasnost 
vtedy vystúpi až na —2,0m. 
O pozorovacej kampani píše-
me na jnom mieste (s. 164). 

Jupiter postupne nadobúda 
piný lesk, i ked najlepšie na 
tom bude až budúci rok. Na 
obloho ho po polnoci nájde-
me hravo nad juhovýchod-
ným obzorom. Stále je, i ked 
len o málo, jasnejší ako Mars. 

Saturn má najlepšie časy 
už za sebou, v súhvezdí Strel-
ca na večernej oblohe si ho 
však nemóžeme s ničím po-
mýlit. Jeho jasnost sa pohy-
buje smerom dolu okolo 
+0,6m. Prstenec je stále otvo-
rený a i v dalekohlade pri 
dostatečných zvžčšeniach bý-
va pastvou pre oči. Pri ňom 
ako malú bodku jste zbadá-
me aj Titan. 
Urán síce dokončuje svoju 

špirálu v súhvezdí Strelca, 
možno ho však pri tom pri-
stihnút už len večer po zápa-
de Slnka. Jeho zelenkavý svit 
budeme móct obdivovat až 
budúcu jar. 
Neptún sa nezadržatelne 

ponára do lúčov Slnka. Po-
sledný pozdrav nám móže 
poslat už len z večernej ob-
lohy prvej polovice októbra. 
Pluto už prestal byt pre 

astronómov zaujímavý. Je v 
konjunkcii so Slnkom, no čo 
je horšie, 12. októbra defini-
tívne vyschne zdroj všetkých 
podstatných informácií o tej-
to dvojplanéte — skončí sa 
séria zákrytov Pluta Cháro-
nom. Najbližšiu šancu budú 
mat naši praprapra .. . roku 
2110. My však Pluto uvidíme, 
či budeme móct fotografovat 
už začiatkom budúceho roka. 

METEORY 

Obidva jesenné mesiace sú 
prešpikované róznymi meteo-
rickými rojmi. Začiatkom ok-
tóbra mávali maximum An- 
dromedidy, pozostatok sláv- 
nej kométy Biela z minulého 
storočia. leh prúd sa však 
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V oktábri a v novembri sú možnosti na pozorovanie spravidla minimálne. Určité 
záruky jasnej oblohy dávajú azda len posledné dozvuky babieho leta. November 
býva potom už priam odporný — ved spolu s januárom patrí medzi najškaredšie 
mesiace. V tomto období teda viac ako inokedy dostáva sa k slovu zákon schvál-
nosti — čím zaujímavejší úkaz, tým menšia šanca na pekné počasie. Poznáte to 
ostatne sami. Keby to však predsa len tentoraz vyšlo, prichystala pre nás obloha 
niekoTko zaujímavostí. Planéty sa síce zvččša išli zohriat k Slnku, je tu však 
niekoTko planétok, šest zaujímaných konjunkcii, štyri predpovedané zákryty 
hviezd planétkami, skvostný červený Mars, Jupiter so zakrývanými mesiačikmi, 
a najmě — kométa Encke. 

ROMAN PIFFL, JIŘÍ DUŠEK Všetky časové údaje sú v SEL' 

od Zeme už odklonil, takže 
4. októbra neuvidíme prak-
ticky nič. Ostré maximum, 
sprevádzané v minulosti me-
teorickými daždami, pozoru-
jeme okolo 10. októbra aj v 
prípade meteorického roja 
Drakoníd. Hod i v poslednom 
období ich aktivita akosi o-
chabla, radarové pozorovania 
avizujú určitú možnost ná-
hodného zvýšenia aktivity. 
Móžeme sa o tom presvedčit 
10. 10. okolo pol desiatej ve-
čer, Mesiac bude v tom čase 
v poslednej štvrti. 
O rojoch z meteorického 

komplexu Enckeho kométy 
píšeme na inom mieste. Pis-
cidy ani Tauridy obidvoch 
vetiev síce nebývajú lahód-
kou pre oko, sú však ne-
smierne fotogenické — spó-
sobuje to vysoký podjel jas-
ných meteorov s častými bo-
lidmi. 

Zaujímavými a atraktív-
nymi rojmi sú však a Gemi-
nidy a najmá Orionidy, ktoré 
sú pozostatkom Halleyovej 
kométy. Maximá týchto rojov 
nastávajú v krátkom odstupe 
jedného dňa (21. a 22. 10.) 
a najmá E Geminidy znevý-
hodňuje blízkost obidvoch ra-
diantov. Líšia sa však rých-
lostou meteorov, pretože 
Orionidy sú podstatne (dva-
krát) pomalšie. Podmienky na 
pozorovanie by mohli byt 
velmi dobré, Mesiac je krát-
ko po nove. 

Slabučké Leominoridy 
s maximom 25. 10. azda ani 
za zmienku nestoja, pre pozo-
rovatelov teleskopických me-
teorov by však mohli byt 
zaujímavé Pegasidy s ma-
ximom 13. 11. Tento málo 
známy roj bol dlhé roky 
predmetom rozsiahlych spo-
rov a diskusií, dnes ich exis-
tenciu však móžeme považo-
vat za preukázanú. Meteory 
tohto roja sú velmi pomalé 
a zdá sa, že maximum bvva 
velmi ostré a krátke. 

Posledným rojom tohto 
obdobia sú známe Leo-
nidy, ktoré vnikajú do atmo-
sféry rýchlostou až 71 km. h-1. 
Tento roj sa preslávil silnými 
meteorickými daždami, ktoré 
sa 17. 11. opakujú každých 
33 rokov. Snád sa roku 1999 
dočkáme aj my. Tento rok 
by sme mohli v sobotu večer 
17. novembra (náhoda?) uvi 
diet za pekného počasia zhru-

ba 20 rýchlych meteorov za 
hodinu. Nevýhodou je radiant 
pod obzorom, žičí nám však 
Mesiac v nove. 

PLANETKY 
Zo zoznamu planétok pro-

gramu ITA je v tom období 
jasnejšia ako lom iba 4 Vesta. 
Tá je však jasná do tej miery, 
že by v novembri mohla byt 
viditelná dokonca volným 
okom. Pohybuje sa retrográd-
ne zo súhvezdia Býka do Vel-
ryby a podla predpovedí má 
v prvej polovici novembra 
dosiahnut maximálnu jasnost 

4 Vesta 

Dátum S 

Kulminuje zhruba ho-
dinu po polnoci. Najbližšie 
k Zemi (1,576 AU) bude 
14. 11. Na nasledujúce dva 
mesiace uverejňujeme jej efe-
meridu. 

Jasnejšie ako lom by však 
mali byt ešte dye dalšie pla-
nétky. 10 Hygiea sa premieta 
na rozhranie Rýb a Vodnára, 
kulminuje okolo ósmej večer 
asi 40° nad obzorom a jej 
jasnost klesne z ±9,1 na 
+9,4m. Efemeridu nájdete v 
Astronomickej ročenke 1990 
na strane 149. K Zemi sa pri-

bližuje 16 Psyché, 
ktorá bude najbliž-
šie 1. decembra —

  vo vzdialenosti 

3. 10. 4h00,8m -řll®36 -i-5,6 
8. 10. 3 59,7 1124 5,5 

13. 10. 3 57,9 11 12 5,5 
18. 10. 3 55,4 10 58 5,4 
23. 10. 3 52,2 10 44 5,4 
428. 10. 3 48,3 10 30 5,3 
2. 11. 3 43,9 1015 5,3 
7. 11. 3 39,1 10 02 5,3 

12. 11. 3 34,0 9 50 5,3 
17. 11. 3 28,8 9' 39 5,3 
22. 11. ' 3 23,6 9 31 5,3 
27. 11. 3h18,5m -F 9°26' -I-5,3 

SAO 92355 
~ . 

1,683 AU. Od za-
čiatku októbra má 
prekročit magickú 
hranicu ±10m, jej 
maximálna jasnost 
bude zrejme 
±9,5m. Kulminuje 
okolo pol tretej rá-
no v súhvezdí Bý-
ka asi 55° nad ob-
zorom. Efemeridu 
opat nájdeme v AR 
1990 na strane 150. 
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Dátum i UT Plančtka SAO m 

15~ 

Am I t 

22. 10. 31157,4m i 
Lachechis 92355 8,9 3,6 13 

12. 11. 4h02,1m Echo I 93373 7,5 3,2 7 
14. 11. 20h02,0m Metis M 80375 9,0 1,5 17 
80. 11. ?.1h18,8m Eunomia ti 98551 90 1,3 39 

Vysvetlivky : 

Dátum — deň zákrytu; UT — predpokladaný čas zákrytu; Na-
nétka — meno zakrývajúceho telena; SAO — číslo hviezdy 
v tomto katalogu; m — jasnost hviezdy; d m — zmena (zosla-
benie) jasnosti hviezdy pri záluyle; t — predpokladaná maxi-
málna dlžka zákrytu v sekundách. 
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O zaujímavosti a dóležitosti 
pozorovania zákrytov hviezd 
planétkami sme už písali. Na 
nasledujúce obdobie sú zná-
me 4 predpovede zákrytov 
hviezd jasnejších než ±9,0m. 
Predpovede sú zhrnuté v ta- 
bulke, zakrývané hviezdy 
predstavujeme v štyroch 
mapkách. Zopakujme len, že 
pravdepodobnosi skutočného 
zákrytu nie je stopercentná, 
často je dokonca velmi ma-
lá. Cenné sú však aj pozoro-
vania, ktoré poťvrdia, že na 
danom mieste zákryt určite 
nenastal. V prípade planétok 
Echo, Metis a Eunomia je 
tiež velmi pravdepodobné, že 
vo vúčších dalekohladoch ich 
bude vidieE spoločne s hviez- 
dou, ktorú majú zakryt. Tu 
je potrebné pre zvolený čas 
uviesE pozičný uhol a vzdiale- 
nosC obidvoch telies. Takéto 
pozorovania privítame, zaují- 
majú sa o ne aj viaceré od-
borné časopisy venované ma-
lým telesám slnečnej sústavy. 
Vhodným dopinením pozoro-
vaní je však aj odhad jas-
nosti tej-ktorej planétky. 
Rozsiahlejšiu kampaň na ur- 
čovanie jasností planétok 
(v ktorých je pomerne velký 
zm5.tok) uverejníme v prvom 
čísle budúceho ročníka. 

KOMĚTY 

Opat po desiatich rokoch 
umožnia vhodné geometrické 
podmienky pozorovat najsle-
dovanejšiu z komét, P/Encke. 
Od 7. októbra by jej jasnost 
mala prekročit ±6,0m. Keclže 
bližšie o pozorovaní tejto ko-
méty píšeme na inom mieste 
(s. 165), tu uvádzame len jej 
efemeridu. 

P Encke 

~AR 
a ó 

o 
10h06,3m 
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ó .. 
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~ .4 

10 48,3 

11 26,8 

12 02,5 

30"' 
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-h22°47' II -I-7,9 

16 55 7,3 

1040 ^ 6,7 
~ 

-I- 426 II 6,0 

m 
12h88,2m ~ - 1°59' 

~I 
-h5,4 

KONJUNKCIE 

Najzaujímavejšie budú sa- 
mozrejme dye ďalšie kon- 
junkcie Mesiaca s otvorenou 
hviezdokopou M45. Mesiac 
bude zakrývat Plejády večer 
7. októbra a ráno 4. novem- 
bra tesne pred východom Sln- 
ka. V obidvoch prípadoch bu-
de Mesiac zhruba 3 dni po 
spine, takže zaujfmavé budú 
najmá pozorovania výstupov 
hviezd spoza neosvetlenej 
časti Mesiaca. O tieto pozo-
rovania majú záujem na 
hvezdárni vo Valašskom Me-
ziříčí, kde je celoštátne cen-
trum pre zákryty hviezd te- 
lesami slnečnej sústavy. 
Z nezákrytových konjunk- 

cií spomeňme tie najzaujíma- 
vejšie, ktoré sme zhrnuli do 
tabulky. Štyri sa týkajú kon- 
junkcie Mesiaca s planétami, 
piata je konjunkciou planét-
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Zaujímavé konjunkcie v októbri a v novembri 

Dátum čas iŤkaz 

7. 10. večer Mesiac ± Plejády. Zákryt M 45. 
12. 10. 21h Mesiac ± Jupiter 1° severne. 
25. 10. 18h Mesiac + Saturn 1,1° severne. 
4. 11. ráno Mesiac ± Plejády. Zákryt M 45. 
5.11. 3h Mesiac ± Mars 3,5° južne. 

13. 11. 12h Mars ± Aldebaran. Priblíženie na 6.3°. 
22. 11. 5h Mesiac Saturn 0,6° severne. Priblí-

ženie. 

Iry s hviezdou. Fotograficky 
by bob o zaujímavé zachytit 
práve. približovanie Marsa 
k Aldebaranu v dlhšom časo-
vom období, efektná by mala 
byt vydarená snímka dvojice 
Mesiac—Saturn 25. 10. večer. 

NOČNÁ OBLOHA 

Hovorí sa, že jesenné nebo 
astronómom nežičí. Buď je 
stále zatiahnuté, alebo sa po 
oblohe preháňajú oblaky, 
znemožňuj úce nerušene pozo-

V čase zatemnenia miest 
počas druhej svetovej vojny 
bob o na Petříne normálne 
vidiet hviezd osem. Pán 
MSstlin, Keplerov učitel ma-
tematiky a astronómie, ich 
však do svojej mapy z roku 
1579 správne zakreslil až 11. 
No sú zaznamenané aj prí-
pady, ked pozorovatel uvádza 
viditelných hviezd až 16, ba 
i 18. K tejto otázke sa však 
vrátime v budúcom čísle. Pre 
tých, ktorí to chcú skúsif, 
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Mapka hviezdneho okolia zákrytovej dvojhviezdy R CMa. Vy-
brané hviezdy majú v desatinách magnitúdy vyznačené Jas-
nosti. Najjasnejšou hviezdou na mapke je Sirius (a CMa). 
Ďalej tu sú niektoré jasné otvorené hviezdokopy, na identi- 
fikáciu ktorých postačí Atlas Coeli. Všetky sú v dosahu 
Sometu 25 X 100. 

rovaf. Ak sa však vyskytne 
dáka pekná noc, je na čo 
pozerat sa. Pre začiatočníkov 
sú prichystané galaxie M31 
a M33. Hmlovinu v Andro-
méde (M31) popisuje ako 
hmlistú škvrnku už perzský 
Abu-1-Husajn al-Súfí (903-
986 n. 1.) . vo svojom diele 
Kniha stálic. Obidve galaxie 
sú, prirodzene, na tmavej ob-
lohe viditelné púhym okom. 
Z ďalších jasných objektov 

spomeňme napr. otvorené 
hviezdokopy v Povozníkovi 
či Perzeovi, nad východným 
obzorom hmlovinu Orióna, 
M35 v Blížencoch či Plejády 
v Býkovi. Práve poklad na 
túto neobyčajne nápadnú 
skupinku hviezd je delikát-
nou hrou medzi citlivostou 
a rozlišovacou schopnostou 
oka. KoTko vlastne hviezd 
móžeme v Plejádach uvidiet? 

S 
Zenitová mapka hviezdnej oblohy — tak, ako vyzerá po 
zotmení okolo 21. hodiny. Bodkovane je schematicky vyzna-
čený priebeh Mliečnej cesty. V blízkosti Aldebarana (a Tau) 
sa nachádza Mars (najjasnejší objekt. na večernej oblohe). 

prinášame dnes mapku naj-
jasnejších Plejád. 

Mimo velkomesta a z do-
sahu všetkého osvetlenia je 
pohlad na oblohu fascinujú-
ci. Často človek pred tou 
krásou stojí v pokore. Na 
čiernom nebi svietia tisícky 
drahokamov, medzi ktorými 
sa klukatí strieborná stužka 
— Mliečna cesta. A propos, 
— viete, ktorými súhvezdia-
mi sa tiahne a ako vyzerá? 
Či je všade rovnako jasná, 
jednoliata? Na naše] zenito-
vej mapke sme zakreslili jej 
vzhTad večer po zotmení. Je 

Mapka Plejád. Pri najjasnejších hviezdach sú udané hviezd-
ne velkosti (v desatinách magnitúdy). V okolí jasných hviezd 
(sú uvedené ich mená) sú vyznačené okraje najjasnejších 
častí reflexných hmlovín. Pleione je takto i premennou 
hviezdou BIJ Tau (s velmi pomalou zmenou jasnosti). Auto-
rom mapky je Leoš Ondra. 

v nej zakreslený priebeh 
Mliečnej cesty medzi hviez-
dami. Zodpovedá to však sku-
točnosti? O tom sa skúste 
presvedčif sami — vaše po-
strehy, názory či kresby a 
popis jej vzhTadu radi uve-
rejníme. Ak je práve obloha 
dost tmavá, skúste zistit, či 
okraj Mliečnej cesty siaha 
až k M31 — na to sa názory 
pozorovatelov dost líšia. Sa-
mozrejme, nezabudnite uviest 
popis pozorovacích podmie-
nok. 

Nakoniec máme pre pozo-
rovatelov prichystanú jasnú 
zákrytovú dvojhviezdu R 
CMa. Mení hviezdnu velkost 
v rozsahu 6,2-6,8m s perió-
dou 1,1359 dňa. Počas tejto 
doby nastáva minimum jas-
nosti dvakrát — primárne 
aj sekundárne minimum sú 
rovnako hlboké. Odporúčame 
urobit vždy jeden až dva od-
hady za noc a takto sledovat 
premennú až do apríla. Sve-
telnú krivku zistíme potom 
zložením všetkých odhadov 
akoby do jednej periódy. Pek-
ne z nej bude vidiet naprí-
klad nepresnost vašich po-
zorovaní. Celkom na záver 
uvádzame noci, v ktorých bu-
de možné pozorovat zákryt 
vo dvojhviezde 14 Per, v sys-
téme Algola : 
október: 2./3., 5.16., 8.19., 26.1 
/27., 28.129., 31./l. 
november: 14./15., 17.118., 20.1 
/21., 23./24. 
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Vážená redakce, 
zasílám Vám ke zvěřejnění tři ze 

svých kreseb Měsíce. Jsem astronóm-
-amatér z Brna. Všechny objekty, které 
pozoruji, kreslím do svého deníku, sa-
mozřejmě, i Slunce a Měsíc. 

Kresby Měsíce 

Kresbu I. (nahoře) jsem pořídil 21. 7. 
1989 na chalupě ve vesnici Suchá, a to 
refraktorem ~Q 58 mm, se zvětšením 60X. 
Zachycuje okolí Moře Sporů s kráterem 
Tisserand, nad nimi je vlevo Moře 
Plodnosti a vpravo Moře Jasu. Upro-
střed obou moří je Moře Klidu. 

Kresbu II. (dole) jsem pořídil 2.4. 1990 
v Brně binarem 25 X 65. Kresba je opro-
ti skutečnosti zvětšena, abych mohl 
zachytit i ty nejmenší detaily. Uprostřed 
jsou Apeniny, nad nimi Kavkaz a Alpy 
s kráterem Cassini a Aristoteles (vpra-
vo). U spodního okraje nájdeme Moře 
Par a Moře Klidu (vpravo), největší 
část zabírá Moře Jasu. 

Kresba III. (vlevo) je můj 
nejlepší obrázek Měsíce za 
dobu, co ho pozoruji. Toto 
pozorování jsem provedl 
3. 6. 1990, kreslil jsem od 
21° do 23 SEČ. Použil 
jsem Binar 25 X 65 s při-
daným okulárem o zvětšení 
asi 60X. Zachytil jsem se-
verní okraj Moře Děštů, te-
dy Záliv Duhy s pohořím 
Jura, pohoří Recti, kráter 
Plato, Alpy a známé Alp-
ské údolí. Nad tímto valem 
je Moře Chladu se Zálivem 
Rosy, vidět i krátery Phi-
lolaus, Fontenelle, Anaxa-
goras, Epigenes, Architas 
a Protagoras. 

Budu moc rád, když má 
pozorování zveřejníte. 

Michal Schořík 
Brožíkova 5 

638 00 Brno-Lesná 

Sfnečné škvrny 
Na Okresnej hvezdárni v Rimavskej 

Sobote sa usilujeme vždy za dobrých 
podmienok fotografovat detaily slneč-
ných škvřn. Využitie takýchto záberov 
je zaujímavé pri následnom vyhodno-
covaní erupčnej aktivity Slnka. Série 
detailov možno použit aj pri výskume 
formovania aktívnych oblastí na slneč-
nom povrchu. 

Fotosféru snímame upravenou slneč-
no-mesačnou komorou Coudé refrakto-
ra, hoci ten svojou konštrukciou nevel-
mi prospieva kvalite obrázkov, pretože 
rovinné zrkadlá v optickej sústave znač-
ne prispievajú k nežiadúcemu rozptylu 
svetla. Exponujeme na film ORWO 
MA-8 cez červený filter 1/1000 sekundy. 
Vyvolaním v R-09 zriedenej v pomere 
1 :40 dosahujeme dostatočnú pružnost 
negatívu, čo nám potom umožňuje zho-
tovit pozitívne výiažky rózne expono-
vaných častí negatívu. Tak je možné 
získat ako štruktúru fotosféry, tak aj 
detaily v umbre. Snímka je exponovaná 
16. mája 1990 0 14h46m15S UT. 

Pavol Rapavý 
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PRODÁM levně množství astronomické 
literatury, časopisů, map. Seznam za 
známku. Petr Šimeček, Na letné 55, 771 00 
Olomouc. 
i, ASTROCENTRUM — služba pre ema-
térov i organizácie s povolením národné-
ho výboru. PONUKA: výroba metodických 
žateriálov (názorné pomócky, výstavy, 
súbory materiálov, fotografie, diapozitívy, 
diapásma, videofilmy). Výroba a predaj 
prístrojov, montáží a príslušenstva. Pora-
denská činnost, požičiavanie materiálov, 
inzertná služba, kreslenie výkresov, pre-
daj optiky, máp a sprievodcov. Pomóže-
me pri organizovaní astrotáborov pre mlá-
dež a iné. Podrobný katalóg zašleme za 
známku. HIIADÁME spolupracovníkov 
(výrobcu optiky, tlačiara, fotografa, ser-
vismana, distributérov materiálov). Požia-
davky a ponuky zasielajte na adresu: 
Ing. Milan Mazanovský, Duklianska 2, 
914 41 Nemšová. 
• VYMĚNÍM 2 ks knihy V. a J. Erhard-
tovcov za hviezdny atlas alebo jeho kva-
litnú kópiu alebo akékolvek knihy (aj 
zahraničné), kde sú všetky hviezdy a 
objekty sev. pologule do 11. magnitúdy 
(móže byt aj mapa), rozdiel doplatím. 
M. Haring, Pod Bánošom 31, 97401 Ban-
ská Bystrica. 
r VYMĚNÍM za soustruh na kov, nebo 
PRODÁM a KOUPÍM 2 zrcadla fD 160/ 
1250 — kvalitní, pokovená v duralových 
objímkách, paralaktickou montáž s elek-
tropohonem — případně na požádání 
i s kompletními tubusy, plus refraktor 
150/1850. Alois Švec, Hněvotín 256, 78347 
Olomouc. 
• PRODÁM Newton 65/502, azimutální 
montáž, sluneční filtr, zvětšení 33, 88, 
133X (2500,— Kčs) ; Newton 110,/805, pa-
ralaktická montáž, dělené kruhy, hledá-
ček (6X), sada filtrů, zvětšení 32, 54, 96, 
169X (5000,— Kčs). Vše tovární výroby, 
nové, v přepravních bednách. Josef He-
cča, Březůvly 26, 76345 Zlín. 
E, KOUPÍM somet 25X100 nebo podobný 
starší dalekohled v dobrém stavu (do 
5000,— Kčs). Jan Florian, Rousinovská 36, 
627 00 Brno-Slatina. 
• KíPIM objektiv Zeiss 50/540 mm, oku-
lár 16 mm, 25 mm. Aj jednotlivo. Rudolf 
Smolinský, Letničie 164, 90844 Petrova 
Ves. 
• PREDAM astronom, refraktor japonskej 
výroby 125 60 mm ohniskovej vzdialenosti 
f 910 mm. Paralaktická montáž s delený-
mi kruhmi a jemnými posunmi. Príslu-
šenstvo: okuláre f 20, 6 mm; Barlowova 
šošovka 2X, zenitový hranol, pozemský 
prevracajúci systém, mesačný a slnečný 
filter. Všetko v dobrom stave, cena 
5000,— Kčs. Rudolf Fero, Lúčna 536, 
913 21 Trenč. Turná. 
■ KOUPÍM Kozmos 2, 3 a 4/89. Cenu 
respektuji. L. Suchánek, Národní obrany 
49, 160 00 Praha 6. 
' KOUPÍM objektiv DIANAR 4,3/250 a 
okuláry O-4, O-6. Alois Janas, Vavřinec-
ká 1, 62400 Brno. 
• PRODÁM 2 čočkové achromáty O = 
70, F = 330 mm, 9 pentagonálních hrano-
lů (plocha výstupu 1X1 cm). I jednotli-
vě. Cenu nabídněte. Petr Ptáček, Vodo-
va 109, 61200 Brno. 
• NAHRAM na dodanú kazetu databá-
zový súbor astronomických údajov (pla-
néty, hviezdy, kométy, meteorické roje, 
asteroidy, galaxie, hmloviny, hviezdoko-
py), súčastou je aj obslužný program ± 
návod na použitie (cena kompletu 300,—
Kčs). nalej nahrám program ASTROEF-
BT (určí efemeridy vybranej planéty na 
určený deň v roku) s možnostou výstu-
pu na tlačiareň BT-100; súčastou je aj 
obslužný program pre tlačiareň h návod 
na použitie (cena komplexu 120,— Kčs). 
Všetko pre počítače ZX Spectrum, Didak-
tik Gama, Delta. V. Papardovský. 03261 
Važec č. 726. 
• KrJPIM objektiv 125 60-65/800-1200, prí-
padne vymením za pentag. hranoly a inú 
optiku. František Mihalik, Tolstého 22, 
04001 Košice. 
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Koneěne! 

alebo Vypovedanie zážitkov 
astronóma strašných, 
pri hTadaní kométy prežitých 

Prvé správy bolí priam neuveritelné: 
po kométe West 1975n zre jme najjas-
nejšia kométa štrnástročia, záporná 
magnitúda v perihéliu a vysoká jasnost 
dlho po ňom! To si predsa nenecháme 
ujsf. 

Tak sme se rozbehli. Najskór výpočty 
— klasická efemerida i nuansy (ved 
na to máme školy, techniku aj ludí), 
prepočei súradníc do róznych ekvinok-
cií, výška a azimut pre okamihy nau-
iického súmraku. Neskór očakáv¢nie 
spresnení dráhy. Dostávajú sa k nám 
s približne s mesačným oneskorenim. 
Že z paraboly je naraz hyperbola? Ze 
to PMD 85-2 ignoruje? Nič to. Ešteže 
vieme, kde to hladat! Značka Made in 
Dubošin (knihu tak volajú všetci, aj 
ked to „Spravočnoje rukovodstvo Po. .." 
vóbec nenapínal), funguje ¢ fungovat 
bude až na večné veky vekou. 

Nie všetci majú rovnaký názor, pri-
chádza i pokus o pozorov¢ciu kampaň, 
celkom ignorujúci hvezdárom známe 
fakty (... precese je větší o půl cou-
lu ..."), polohy 1950,0 sú zakreslené 
v atlase 2000,0. My taký atlas n¢ štastie 
nemáme, ale keby sa takého dačoho 
dopustil niekto z našich, dostal by v du-
chu zásad trhového mechanizmu papier, 
xerox a poštovné k náhrade. 

Teoreticky (napriek zemepisnej šírke 
hnusne znevýhodňujúcej práve kométy 
objavené Austinom) to malo byt už 
koncom marta. Pre širokú verejnost 
sú pržpravené mapky, panorámy, pro-
gram nečerných a pre fanatikov ¢j ran-
ných pozorovaní, fotoaparáty, teleob-
jektivy, viac druhou tuzemského i do-
vozového čierno-bieleho aj farebného 
materiálu, sú spočítané maximálne mož-
né dlžky nepointovaných expozícií v 
závislosti od osvetlenia západného ob-
zoru pri danej depresii Slnka i od elon-
gácie, pozičné uhly a dlžky chvosta 
a najmenej štyri varianty priebehu jas-
nosti; ¢ž sa z toho nedá v noci spat. 

Rovnako však nespí ani pochybnost. 
To tu už najmenej raz bob , velký cir-
kus, a nakonec takmer nič! Už len to 
a vyhoriet, nič iné by nám terez nechý-
balo. A tak s¢ všetko pripraví ¢ čaká 
v zásuvke: i obrázky do nástenky, i člá-
nok do okresných novin. Ale čo ak 
z toho naozaj nič nebude? Dnes nie je 
problém nájst zodpovedného(ných)! A to 
by bol škandál, alebo, ako sa žrečito 
na severnom Považí hovorí, „schreck-
lich r!!". 

Nezostáva nám nič iné, iba hrad¢t, 
ba čo, pržam lovit! A tak chodíme a lo-
víme vo vyšších nadmorských výškach, 
pomocou plastickej mapy a pravítka 

hladáme tie najvhodnejšie stanovišti¢ 
s nízkym záp¢dným obzorom, preč od 
mest¢, ale máme. Ak nie je prekážkou 
vzdi¢lená oblačnost, nuž je to dym 
z miestnej teplárne, ktorý prakticky 
denne po prehupnutí cez okraj kotliny 
kopíruje horizont presne vo výške komé-
ty za súmraku! A pržtom je tak teplo, 
ani kúrit by sa hádam, najmá medzi 
siedmou a ósmou večer, nemuselo. 

S plynúcimi dňami úmerne n¢r¢stá 
zúfalstvo a výsmech okolia ¢j blížnych. 
Piateho apríla, ked sú najlepšie geo-
metrické podmienky na večerné pozoro-
vanie, prichádza súmrak spolu s teplým 
frontom. Od toho dňa to máme rozhá-
dzané so všetkými bohmi! O štyri dni 
neskór už takmer rezignujeme, v posled-
nej chvíli však zvítazí zatatost (ak nie 
dnes, tak ma tam pred prvým májom 
nikto neuvidí. . .). 

Existujú predzvesti zázrakov? 
Dym s¢ plazí v nevysvetlitel'ne ohra-

ničenom valci (ved to je presne meteo-
rická stopa ! ! !) o štyri stupne vyššie ako 
zvyčajne. Ze by terez, že by obloha ne-
stratila o nás záujem? Tvrdý tréning 
orientácie na súmračnej oblohe sa vy-
pláca; Merkúr je hračkou, pole vedla 
je Alfa a Beta Barana (bočným videnim 
aj Gama), dye vpravo ¢ jedno hore 
Alfa Trojuholníka a pod ňou: má tam 
byt sice akási hviezdička, ale je volka 
divná, nedá sa zaostrit. Úvahám konec 
urobia stromy v poli. Na druhý deň je 
ešte kr¢jšie, bez dymu. Triéder sa trasie. 
Žeby predsa? Je ešte svetlo a v Somete 
je situácia jednoznačná. Nezaostritelná 
hviezda sa znatelne pohla, ešte rýchlo 
rozostriet, odfotit, ukázat kolegovi —
Alfa Trojuholníka je jasnejšia! Nič to, 
ale je, a je naša, aj kecl slabšia! Austin 
1989c1. 

MIRO ZNÁŠIK 

Kresbu kométy Austin 1990c1 nám po-
slal Kamil Hornoch z Lelekovíc. Ako 
píše, v noci, kecl kométu kreslil, pozo-
roval najdlhší chvost za obdobie 10. 4. 
až 4. 6. 1990. Kamil kreslil 4. mája 
medzi 2h20m-2h31m SEČ podIa vzhTa-
du, aký mala kométa v delostreleckom 
binare 10 X 80. Rovnakým prístrojom 
odhadol jasnost komy Hollanovou me-
tódou na +5,6m. Medzná hviezdna vel-
kost v mieste pozorovania bola +5,2m. 
V chvoste kométy bola zretePná jas-
nejšia tenká časí. Deň predtým, 3. mája, 
videí Kamil Hornoch kométu volným 
okom pri medznej hvieždnej veTkosti 
+5,6m v mieste kométy. 



Kométa Austin 3. mála 1990 
Možno sa vám bude zdat, že v tomto 

Kozmose to s „Austinkou" trochu pre-
háňame. Na prvý pohlad to tak vy-
zerá, skutočnost je však taká, že tých 
jasných komét, ktoré móžu pozorovat 
aj amatéri, je stále ako šafranu. Navy-
še, na pozorovaniach a fotografiách 
z takejto kampane sa dá velmi názorne 
ukázat, čo sa s akým prístrojom dá 
robit, na čo je vhodný a či sa ním dajú 
získavat vedecky cenné výsledky. Vy-
brali sme preto štyri snímky kométy 
z 3. mája. Snímku vlavo hore expono-
val Dalibor Hanžl v Brne astrografom 
150/970 na platňu ZP-3 v čase 127-142 

UT. Obrázok vpravo hore získal Mi-
roslav Znášik v Žiline objektívom Te-
likon 6,3/750 na platňu NP 27 v čase 
117-1 52 UT. Portrét kométy vlavo dolu 
urobil Róbert Rosa na pozorovatelni 
BEZ v Bratislave objektívom Tair 38/135 
na film Agfa 400 Profesional medzi 
1h38m45S a 1h54m05s UT. Posledný, dia-
metrálne odlišný záber je dielom An-
tonína Mrkosa. Na Kleti exponoval 
kométu v ohnisku vetkej Maksutovo-
vej komory 625/830/1870 v čase 2Ó2-
2L0 UT. A teraz urobme malé porov-
nanie. Na prvý poklad vidíme, že tni 
z obrázkov sa líšia len velmi málo 

— všade hmlistá škvrnka a tu vžčší, 
tu menší náznak chvosta. V tom je 
štvrtý záber neporovnatelný — možno 
na ňom vysledovat štruktúru chvosta, 
študovat velkoškálové javy, jednodu-
cho využit snímku na vedecké účely. 
To sa o troch zvyšných povedat nedá 
— sú to len pekné zábery, portréty 
pre archív autora, dókazy, že kométa 
tu bola a my sme ju videli a vyfoto-
grafovali. Treba však povedat, že spo-
mienka je to pekná. Pozorovat kométy 
tak, aby to na niečo boto, aby sa to 
dalo využit aj v odbornej praxi, možno 
však aj v amatérskych podmienkach 
vizuálne. Preto nezanevrite na kométy 
a odhadujte jasnosti ich komy, naj-
lepšie Hollanovou metódou. A dáka 
fotka pomimo? Nezaškodí. Pekné radi 
uverejníme. 

—rp-
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Tretí z áalekohfadov, ktoré si František Kozelský skonštruoval len sám pre seba. Nasmyth 200/2300 s fotokomorou 
možno považovat za pekný konštruktérsky kúsok. Snímky: autor 

172 



i  v

NAPlSTE 0 SVOJOM 
ĎALEKOHĽADE 

Ďalekohlady Františka Kozelského pozná azda každý. Mno-
hé z nich sú hlavnými prístrojmi našich Tudových hvezdární, 
veta ich slúži amatérom, niektoré si však pán Kozelský 
stavia len sám pre seba, pre svoje potešenie. V našej rubrike 
sme zatiaT predstavili dva takéto prístroje — v čísle 5/84 
to bol Pejsek a v čísle 5/86 Blíženci. Dnes teda do tretice. 
Nasmyth 200/2300 iste nic je prístroj malý, jeho výhodou 
je však malá výrobná dlžka, a ak slúži iba na vizuálne 
pozorovanie, neprekáža ani stáčanie poTa v okulári. Na prí-
strojoch Františka Kozelského bývajú však najzaujímavejšie 
montáže — ved na ne sa už dlhé roky s nemalými úspechmi 
špecializuje. Montáž pre Nasmyth je sice podobná tej pre 
Blížencov, pripomenutie nám však nezaškodí. Pozrime si 
teda jeho „malý příspěvek do rubriky Napište o svojom áa-
IekohTade". 

Nasmyth 
200/2300 

Vlastnil jsem mnoho let 
vynikající optiku od Ing. Vi-
léma Gajduška na reflektor 
typu Nasmyth průměru zr-
cadla 200, f = 2300 mm. Ni-
kdy nebylo dost času, abych 
dalekohled realizoval, poda-
řilo se mi to až teď. 

Rozhodl jsem se pro stej-
nou montáž, jakou měli Blí-
ženci, protože rozměry tubu-
su i fotokomory odpovídaly 
zvolené montáži. Hlavní zr-
cadlo je uloženo v aluminio-
vé objímce a leží na mezi-
kruží průměru = y2 . Proti 

vypadnutí je zajištěno třema 
Šroubky M3 na obvodě ob-
jímky a celá objímka se zr-
cadlem se dá na víku tubusu 
regulovat třema šrouby M6. 

Sekundární zrcátko s ob-
jímkou je upevněno na ose 
průměru 8 mm, která má na 
konci čtyřchodý závit stoupá-
ní 4 mm, do kterého zapadá 
matice s kuželovým ozube-
ním na obvodě. Pomocí dal-
ších kuželových koleček pře-
vádí se ručně od okulárového 
konce pohyb na matici. Tak 
se může sekundární zrcátko 
posouvat v optické ose 
o ±8 mm. To umožňuje za-
ostření obrazu od 20 m do o o. 
Rovinné eliptické zrcátko, 
které je umístěno před hlav-
ním zrcadlem pod úhlem 45°, 
odráží světlo do okulárového 
výtahu, který má zaostřová-
ní ozubeným hřebenem a 
pastorkem. Dá se také použít 
trojnásobný revolverový oku-
lár. 

Vlastní tubus je z perti-
naxové roury průměru 236 
mm, sila stěny je 3 mm, dél-
ka tubusu 550 mm. Na dru-
hém konci deklinační osy je 
fotokomora s objektivem Ja-

nar Anastigmat 1 : 3,6, f = 
= 330 mm. Fotografuje se 
na desky 9 X 12 cm, kazeta 
je oboustranná, zn. MEOPTA. 
Kazeta se dá nastavit do 
libovolné polohy. Tubus je 
stočený a svařený z alumí-
niového plechu sily 1,5 mm. 
Objektiv má na čelní straně 
dělení na 30 dílků a dá se 
posouvat v ose (kvůli přesné-
mu zaostření) minimálně 
o 0,02 mm. Na fotokomoře 
je přimontován hledáček se 
zenitovým hranolem a Kell-
nerovým okulárem f = 20 
s nitkovým křížem. Průměr 
objektivu je 60, f = 300, zvět-
šení 15X. Tubus hledáčku 
je z nerezové trubky. 

Dělené kruhy: deklinační 
má 4X po 90°, jeden dílek 
na noniu je 6'; hodinový 
kruh má 24 h po 12 dílků, 
na noniu i dílek = 305. 
Hodinový kruh je otočný. Pro 
lepší odčítání dílků majú no-
niusy lupy. Ustanovky jsou 
třecí, jemné pohyby v obou 
osách jsou vybaveny tlačný-
mi pružinami, aby se úpině 
odstranil mrtvý chod. 

Pohon obstarává synchron-
ní elektrický motor s převo-
dovkou na napětí 220 V. Vý-
stupní hřídel udělá 1 otočku 
za 40 sekund, další převod 
na hlavní šnekové kolo se 
240 zuby je realizován přes 
převod dvěma čelními a jed-
ním pomocným šnekovým ko-
lečkem s 28 zuby. Obě osy 
dalekohledu jsou uloženy na 
kuličkových ložiskách. 

Celý přístroj má hmotnost 
31 ke a dá se snadno rozložit 
na tři díly. Povolením zajiš-
Í ovacích šroubů M8 se oba 
tubusy sejmou z deklinační 
osy a zůstane jen montáž. Ta 
má také zařízení pro jemné 
doladění v azimutu a na jed-
nom rameni podstavce vodní 
libelu. 

František Kozelský 
Slučí 1 
Ostrava — Stará Bělá 
724 00 

Archromatický katadioptr 
Největším problémem 

astronomických zrcadlových 
objektivů je choulostivost 
pokovené odrážející plochy. 
I na hliníkovém povlaku, kte-
rý se nanáší napařováním ve 
vakuu, se po delším čase 
projeví stárnutí. Tento po-
měrně měkký povrch není 
mechanicky chráněn, a navíc 
je bezprostředně vystaven 
změnám teploty vzduchu. 
Konstrukce uzavřených sys-
témů typu Schmidt nebo 
Maksutov je pro amatérskou 
výrobu velmi náročná a má-
lokterá amatérská optika to-
hoto typu je tak dokonalá, 
aby ji bylo možno ž hledis-
ka Rayleighova kritéria po-
važovat za ideální. 

Pro dokonalou ochranu od-
rážející vrstvy je tedy vý-
hodné vybrousit objektiv ja-
ko meniskus a pokovit jeho 
zadní plochu. Libovolně tlus-
tá vrstva kovu může být 
z vnější strany dokonale 
chráněna vhodným lakem. 
Místo náročnějšího napařo-
vání hliníku ve vakuu stačí 
zadní plochu jednoduše po-
stříbřit. Přesto je její stálost 
prakticky neomezena. Odraz 
nastává na přechodu sklo—
kov, proto optické vlastnosti 
nemohou být nepříznivě 
ovlivněny případnou nestej-
noměrností kovové vrstvy. 
Zadní pokovená plocha uzav-
řená v objímce je také chrá-
něna před prudšími změnami 
teploty. Přední plocha menis-
ku má vůči těmto změnám 
zhruba poloviční citlivost. Dá 
se také bez obav omývat a 
čistit. Nevýhodou takového 
uspořádání jsou jedině větší 
ztráty světla odrazem od 
přední plochy a průchodem 
vrstvou skla. Nutno je vlast-
nit kotouč z opticky homo-
genního skla, abychom mohli 
takový objektiv vybrousit. 

Známé Manginovo zrcadlo 
podobné konstrukce je uspo-
řádáno tak, že meniskus tvo-
ří zápornou čočku — roz-
ptylku. Její dioptrická hod-
nota je právě taková, že 

kompenzuje otvorovou (ku-
lovou) vadu zadní kulové od-
rážející plochy. Manginovo 
zrcadlo má však tak silnou 
barevnou vadu, že je pro 
přesnou optiku nepoužitelné. 
Užívalo se např. jako reflek-
tor ve světlometech. 
TROCHA TEORIE 

Do výbrusu dále popsaného 
achromatického čočkozrcadla 
by se měl pustit jen amatér, 
který už má větší zkušenosti 
s výbrusem „obyčejného" zr-
cadlového objektivu. Proto 
také v dalším bude popsán 
jen princip bez postupů zná-
mých zkušenějším brusičům. 

Aby meniskus byl tvařově 
stálý, musí mít určitou tlouší-
ku d. Protože poloměry kři-
vosti zadní plochy rl a přední 
plochy r2 se liší jen málo, 
nemusíme brát v úvahu roz-
díl tloušíky na okrajích a ve 
středu menisku. Při pohledu 
zpředu se nám zadní poko-
vená plocha jeví zdánlivě blíž 
než ve skutečnosti. Toto zdán-
livé přiblížení je však závislé 
na vinové délce světla, pro 
modré paprsky je větší. Kdy-
by byl meniskus nulové diop-
trické hodnoty, bylo by tedy 
„modré ohnisko" o něco dál 
od zrcadla (tedy blíž ze stra-
ny pozorovatele) než „červe-
né ohnisko". Je známo, že 
obyčejná kladná čočka má 
naopak pro modré paprsky 
kratší a pro červené delší 
ohniskovou vzdálenost. Při 
vhodné optické mohutnosti 
může tedy čočka vykompen-
zovat barevnou vadu menis-
ku. Úlohu takové čočky pře-
vezme sám meniskus. 

Protože původní barevná 
vada nulového menisku je 
malá, bude malý i rozdíl po-
loměrů křivosti zadní a před-
ní plochy. Při optických vý-
počtech se poloměry křivosti 
nalevo od optické plochy 
označují záporným znamén-
kem. Aby nás nemátla zá-
porná znaménka, budeme v 
našem jednoduchém případě 
uvažovat pouze absolutní 
hodnoty těchto poloměrů, te-
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dy hodnoty kladné. Čočko-
zrcadlo je achromatické, jest-
liže ir20 > ór11. Pro jejich roz-

2d 
díl platí Ir91— Ir = Ar= ň, 

kde n je index lomu použi-
tého skla. 

Uvedený vzorec je z čistě 
teoretického hlediska pouze 
přibližný, ale pro poměry, 
které přicházejí v praxi v 
úvahu, je dostatečně přesný. 
Ostatně základní barevná va-
da, kterou kompenzujeme 
vhodnou hodnotou Ar, je na-
tolik malá, že ve většině pří-
padů podkorigování nebo pře-
korigování o 30 0/o není na 
závadu. Proto ani dodržení 
této hodnoty není kritické. 
Rušení obrazu světlem odra-
ženým od přední nepokovené 
plochy je zanedbatelné, ne-
bot přední plocha má delší 
ohniskovou vzdálenost, a pro-
to jí odražené paprsky jsou 
v ohnisku pokovené zadní 
plochy dostatečně rozptýleny. 

Navíc, přední plocha odráží 
jen malou část světla. Při 
tovární výrobě by mohla být 
opatřena antireflexní vrstvou. 

PRAKTICKÉ RADY 
Při praktickém výbrusu 

můžeme jeden poloměr vo-
lit a druhý přizpůsobit. Brou-
síme střídavě oběma stranami 
skleněné podložky obě strany 
menisku, vždy jednou zrni-
tostí obě plochy. Měřením 
tloušťky okraje menisku po 
celém obvodě kontrolujeme 
také souosost obou ploch. Po-
loměr r2 kontrolujeme sféro-
metrem podle prohloubení x2
na určitém průměru a. Zhru-
ba platí, že x2 = a2/8 . r2 a že 
x, > x,. Důležitý je rozdíl 
obou hodnot Ax = x1 — x,. 

Nemáme-li sférometr, mů-
žeme použít dokonale rovné 
kovové pravítko, které v mís-
tě největšího prohloubení 
podkladáme různymi kalibry, 
abychom přesně vypinili me-

zeru. K tomu nám poslouží 
různě velké kuličky od loži-
sek, které podkladáme tenký-
mi papírky a stanioly z ro-
zebraných papírových kon-
denzátorů. 

Rozdíl Ax kontrolujeme a 
korigujeme až do nejjemněj-
šího výbrusu. Leštíme nejpr-
ve přední plochu do kulového 
tvaru. Zadní plocha může být 
rovněž kulová, jestliže podle 
příslušných tabulek není 
vzhledem k průměru a slo-
novému číslu třeba paraboli-
zovat. Při větších světelnos-
tech korigujeme zadní plochu 
tak, aby se nám celkově, tedy 
po průchodu paprsků menis-
kem, jevila jako parabolická. 
Parabolizace se v tomto pří-
padě provádí méně obvyklým 
způsobem: sleštěním zón 
středních průměrů na podlož-
ce tvaru mezikruží. Přední a 
zadní plocha se navzájem 
opticky ovlivňují, takže men-
ší nedostatky zadní plochy 

je možno vykorigovat napří-
klad úpravou na přední ploše. 

Abychom si dovedli udělat 
alespoň hrubou představu, ja-
kých hodnot nabývají jed-
notlivé veličiny, uveďme si 
jako příklad čočkozrcadlový 
objektiv ze skla výsledné 
tloušťky d = 25 mm, index 
lomu n = 1,5, poloměr r1 = 
= 2000 mm a průměr a = 
= 160 mm. Pak Ar = 22,22 
mm, a Ax = 0,0176 mm na 
piném průměru objektivu. 
Nevybočí-li Ax z rozmezí 
0,012 až 0,026 mm, bude 
i částečná kompenzace ba-
revné vady dostačující. K mě-
ření prohloubení nám tedy 
postačí přístroj s přesností 
zaručenou na setiny a s velmi 
hrubým odhadem tisícin mi-
limetru. 
Popsaný čočkozrcadlový 

objektiv je jako vynález chrá-
něn autorským osvědčením 
Č. C 258516. 

KAREL KUBAT 

Použití československých obvodů CCD 
v astronomii 

Obvody na bázi struktury CCD 
(Charge Coupled Devices) našly velké 
uplatnění při detekci extrémně sla-
bých zdrojů záření. Rozvoj technologií 
výroby integrovaných obvodů VLSI do-
sáhl té míry, že bylo možné začít 
sériově vyrábět pldšné polovodičové 
obrazové snímače CCD i ve s. p. TESLA 
Piešťany (s vývojovou podporou Od-
dělení fyzikální elektroniky EÜ a FO 
SAV Piešťany) Po vzájemné dohodě 
nám byly v polovině roku 1988 za-
půjčeny 2 ks obvodu TS 324 za účelem 
zjištění jejich fyzikálních vlastností. 

Obvod TSU 324 má 114 (horizon-
tálně) X 2X72 (vertikálně) obrazových 
elementů, přičemž vzdálenost středů je 
13X13 mikrometrů a celkový rozměr 
snímací matice činí 2,160 mm X 2,912 
mm s poměrem stran 3 :4. Jednotlivé 
snímací elementy v jednom řádku jsou 
odděleny bariérou o tlouštce přibližně 
5 mikrometrů, takže horizontální roz-
měr jednoho bodu je asi 8 mikrometrů. 
Tento snímač využívá principu sním-
kového přenosu (frame transfer) a je 
založen na dvoufázové struktuře CCD 
s technologicky vytvořeným směrem 
přesunu nábojových balíků. 

Po vývoji zařízení, které umožňuje 
řízení obvodů CCD a zpracování vi-
deosignálu, jsme proměřili některé fy-
zikální závislosti, které malí z hle-
diska použití struktur CCD prvořadý 
význam. Jmenujme alespoň měření zá-
vislosti signálu na integrační době a in-
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Ref.: 70 Ref,: 80 
tenzitě ozáření, závislosti temného 
proudu na teplotě a integrační dob. 
a především závislosti spektrální cit-
livosti na vinové délce a teplotě. 

K ověření praktických mořností isme 
vyzkoušeli noužití tohoto obvodu v as-
tronomii, při snímání hvězdného pole. 
K tomuto účelu byla vybrána otevřená 
hvězdokupa M 44 (obr.), jejíž některé 
hvězdy slouží pro kalibraci různých 

fotometrických systémů. Jednotlivé ob-
razy jsou vytvořeny z exponované a 
digitalizované matice tak, že jsme sta-
novili určité referenční úrovně, jejichž 
hodnoty vidíme pod obrázky. Pokud 
daný obrazový bod měl výstupní sig-
nál větší než zadaná referenční úro-
veň, potom byl do obrázku zakreslen. 
Při zvyšování této referenční úrovně 
lze velice názorně ukázat, které ob-
jekty měly největší jasnost. Do ob-
rázku jsme pro porovnání zakreslili 
také mapku hvězdného pole části hvěz-
dokupy M 44. Magnitudy některých 
hvězd odpovídají oboru V mezinárod-
ního fotometrického systému UBV. Při 
daných parametrech dosáhl obvod 
mezní hvězdou velikost ve žluté barvě 
asi 8,5 magnitudy při mezní hvězdné 
velikosti neozbrojeného oka 5 magni-
tud. 

Pro srovnání lze uvést, že v našich 
(brněnských — pozn. red.) podmín-
kách můžeme měřit fotoelektrickým 
fotometrem hvězdy (obor V) do 11. mag-
nitudy s relativní přesnosti 3 % s da-
lekohledem o průměru 40 cm a foto-

násobičom typu EMi 6256. Kdybychom 
použili tento fotonásobič v spojení 
se Sonnarem 4,5/300 jako v případě tes-
tovaného CCD, pak by mezní hvězdná 
velikost klesla na 8 magnitud! Přitom 
data z obvodu CCD nebyla zatím žád-
ným způsobem zpracována (např. po-
mocí normalizačních matic pro vyrov-
nání citlivosti jednotlivých elementů 
a pod.). Z konstrukčních hledisek lze 
odhadnout další zvyšování citlivosti 
asi o dva řády. K tomuto jsme zatím 
nepřistoupili, nebot se jednalo o čistě 
demonstrační ukázku použití těchto 
moderních optoelektronických prvků. 
Lze ale konstatovat, že tyto obvody 
CCD bude možno s úspěchem použí-
vat při různých astronomických apli-
kacích, např. při sledování proměn-
ných hvězd, fotometrii a pod. Jedi-
ným, ale řešitelným problémem bude 
převedení spektrální citlivosti do stan-
dardních systémů. 

Celou problematiku jsem řešil v rámci 
diplomové práce, ve spolupráci s Ing. 
Milanem Wudiou a Ing. Jaroslavem 
Medkem na Hvězdárně a planetáriu 
Mikuláše Koperníka v Brně. 

Petr Svoboda 

Elektronicky obraz sníMan obvodeM ISO 324 (72*114) 
Hvězdné pole otevřen bvězdokupg M 44 

Ref.: 130 Ref,: 170 

Ref.: 100 

~ 9 6.59 
\6.61 7,54 8.81 644 

. '6.30 
685 • 

Jo-, 
Orientační Mapa 

~ 

p 

Ref.: 110 

Teplota 21r R 

Doba exp. 15 s 

Integrální obor 

Objektiv: 

Sonar 4.5/3.' MM 
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Yyberáme z ankety 
Ako sme už naznačili v minulom čísle pri vyhodnotení našej ankety, odpo-

vede 139 z našich čitateTov obsahovali velké množstvo originálnych myšlienok 
a podnetov. Tie by hádam mohli poslúžif pre sociologickú štúdiu, povedzme —
na tému „Čo trápi astronóma-amatéra v ČSFR". Hoci sa zatiaT nikto takúto 
štúdiu písat nehotuje, podnety využijeme pri naše] práci v redakcii. A aby ste 
z toho mall niečo aj Vy, prinášame výňatky z listov, ktoré sa nám zapáčili. 
Azda zaujmú aj Vás. 

. . .je třeba se více věnovat mládeži 
i těm, kteří mládež vedou. Astrono-
mické kroužky tam, kde není hvěz-
dárna, nemají žádné pomůcky ani 
metodické návody. Proto je potřeba 
upozorňovat na dobrou odbornou li-
teraturu, vydávat dobré pomůcky a 
návody, půjčovat videokazety a umož-
nit i pouhým amatérům zúčastnit se 
dobrého letního semináře s odbor-
ným vedením. . . 

. . . Dále bych chtěl nabídnout (popř. 
zprostředkovat) malé rekreační stře-
disko (40-80 míst) včetně ubytování 
a stravy, které by bylo vhodné pro 
setkání amatérů v oblasti Bílých Kar-
pat — Lopeník u Javoriny na morav-
sko-slovenském pomezí (540 m n. m.) 
v období březen—červen, popřípadě 
září—listopad. 

Jiří a Radan Srnec (45 a 12) 
687 12 Bílovice 410 
okr. Uh. Hradiště 

... Navrhoval by som rubriku na-
príklad s názvom „Nechcem byt len 
amatérom . ..", ktorej úlohou by bobo 
od základu formou zásad, postupov, 
základných pravidiel a pod. uviest 
do astronomického života ďalších 
záujemcov. Možno takáto rubrika by 
otvorila oči, usmernila mnohých „po-
tulujúcich" sa koníčkárov . . . 

Ing. Ladislav Fico 
. . . Bylo by dobré zřídit rubriku, 

která by přinášela možnosti kontaktu 
s astronomy-amatéry, astr. amatér. 
společnostmi a vědeckými institucemi 
u nás i v zahraničí, hlavně v západní 
Evropě a v USA. Tím by se dalo 
zabezpečit odborné využití pozoro-
vání a možnosti spolupráce. 

Vojtěch Šimon 
... Stále sa motáme okolo klasic-

kých „newtonov, maksutoviek a cas-
segrainov". To náozaj nemáme medzi 
amatérmi nič nového, výkonnejšie-
ho, spojeného s mikroelektronikou? 
Mám dojem, že sme ustrnuli vo vý-
voji tak na úrovni rokov 1960-70. . . 

Ing. Ján Hradský 
. . . Som iba amatér-koníčkár, mož-

no, že i diletant, s akým sa vo svo-
jom článku „Nebuďme amatéri" stre-
táva p. Roman Piffl. Ale tak troška 
na obranu — nielen svoju — sa pý-
tam, kto za to nesie vinu. Veď ako 
získat akúkolvek odbornú prípravu, 
keá na našom trhu nedostat z ob-
lasti astronómie nič, žiadnu odbornú 
literatúru (okrem ročenek), o dob-
rom hviezdnom atlase ani nehovo-

riac? Kedy bude náš optický prie-
mysel záujemcom ponúkat aspoň takú 
astrooptiku, aká je na trhu v NDR?. . . 

Pavol Jakobej 
... Myslím si, že příspěvky by se 

neměly překládat z Češtiny do Slo-
venštiny; podle mne je to zbytečné 
a vznikají tím chyby. .. 

Kamil Hornoch 
. . . V kútiku duše by som si želal, 

aby časopis vychádzal každý mesiac 
s omnoho váčším množstvom listov, 
článkov a informácií . . . Nemusí byt 
hneď všetko naraz rozobraté v jed-
nom článku. . . Lubomír Komačka 

. .. Pozornost věnovaná amatérské 
astronomii je dostatečná v rámci při-
jatého kompromisu, který v ČSFR je 
mezi amatéry a profesionály. Nemám 
na mysli hvězdáře na lidových hvěz-
dárnách, ale skutečné profesionály 
(Ondřejov, Skalnaté Pleso). Je už čas 
zasadit se o skutečnou spolupráci, 
bez které není možná pořádná práce 
ani jedné z těchto skupin, což jsme 
si v době minulé velmi dobře vy-
zkoušeli. Umíte si představit prakti-
kum pokročilých amatérů na podob-
ných zařízeních? Jenže na Novém 
Zélandu je to běžné!. . . 

Zdeněk Tarant 
. . . Nejde přece o vyváženost čes-

kých a slovenských příspěvků, ale 
o to, jestli ty články jsou dobré. 
(Jen zachovávat jazyk autora!) Takže 
by eventuelně mohl být celý Koz-
mos v češtině (to se nestane, to je 
jen modelový příklad!), a nikdo by 
se neměl divit.. . Petr Pravec 

... Jednoznačne a kategoricky som 
za to, aby sa všetky české príspevky 
prekladali! Ide o odborný terminolo-
gický originálny časopis. . . Živíte sa 
slovom, teda je Vašou povinnostou 
perfektne ovládat jazyk. Používate 
priveTa bohemizmov a tiež slovných 
spojení a spojok z češtiny. Je to síce 
celonárodný problém a málo Iudí si 
ho uvedomuje, no mali by ste si to 
premysliet .. . 

. .. skúste Kozmos (keá bude rýdzo 
slovenský) ponúknut zahraničným 
Slovákom . . . Ing. Peter Švec 

.. . Astronomie byla mím koníčkem 
v dětských letech. Nyní, po stabilizaci 
svého života a rodiny, se k této zá-
libě opět pomalu vracím. Pohled na 
hloubku nočního nebe působí na mne 
i mého psa blahodárně, z čehož usu-
zuji, že se jedná o činnost prospěš-
nou. Váš časopis mne v tom utvrzu-

je . . . pozorování a experiment jsou 
základem přírodních věd a hybnou 
sílou pokroku, i když se někdy o tom 
méně píše, jelikož teoretici jsou vět-
šími „psavci" . . . Experimentální čin-
nost je pracná, málo romantická, ale 
skýtá obrovský pocit uspokojení 
z reálného dotýkání se přírody prs-
tem. . . 

RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. 
. . .je jednoduchšie čítat knihy a 

hTadat chybu v teórii big bangu ako 
presediet celý večer pri ďalekohTade 
a ráno s očami unavenými si íst 
Tahnút. . . Vaša pozornost venovaná 
amatérom je dostatočná, ale týka sa 
to iba tých, čo už čo-to o astronómii 
vedla. Čo však majú robit tí, kto-
iých k astronómii priviedla zveda-
nost, akési labužníctvo na všetko ne-
známe? Myslím, že by ste mohli ve-
novat v každom čísle aj takýmto či-
tateTom určitú čase. Napr. Školu astro-
nómie, kde by čitatel dostal základné 
poznatky, ktoré by ho informovali, 
čo ktoré pojmy znamenajú, a tým 
by ho privábili svojím čarom . . . 

Roman Madala 
...Jste populárně vědecký astrono-

mický časopis, a nikoli časopis ama-
térské astronomie. . . 

. . . Budu i nadále diletantský ama-
tér, ale vyžaduji profesionální zprá-
vy. . . Jiří Škaloud 

. . .Proto bych považoval za dobré, 
kdyby byla zřízena např. půlstrana, kde 
by byla jedna či dvě vcelku pove-
dené fotografie zvoleného objektu 
s důležitými informacemi. První tře-
ba s jednoduchou technikou (objektiv 
41200, film 100-400 ASA), druhý 
s technikou složitější (® objektivu 

10 cm a více, filmy 3200-1250 
ASA, chlazené komory. . . ovšem stá-
le v dosahu amatéra). Pak by bylo 
každému jasné, že s Flexaretem a fil-
mem 100 ASA nebude fotit Dum-
bella či Řasy, ale že může získat 
hezký obrázek Oriona. 

Pravda, na jedné straně by se tím 
pádem amatéři trochu ochudili o pre-
cizní hledání a experimenty, na druhé 
straně by se předešlo zklamáním a 
ušetřilo něco času a korun na filmy. 
(„Já si totiž pro ten film skočím do 
západního Německa. Já do něj těch 
20 DM investuji. Ale jestli tam ta 
Kalifornie nebude, tak vyhodím fot-
ky do koše a všem oznámím, že jsem 
břídil, co neumí vyfotit ani obyčej-
nou Kalifornii.") 

Zároveň mně napadá, že by pak 
do Astrofota přestaly docházet pouze 
snímky Plejády — Orion — Severní 
Amerika; Váš archív by byl jistě 
bohatší. Rád Vám do takové foto-
-messeeriády přispěji. . . 

Tomáš Cihelka 

. jedno vím jistě, že stejným dí-
lem miluji astronomii a svou dívku 
Lenku. . ." Tomáš Rezek 
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130 ROKOV OD OBJAVENIA SPEKTRALNEJ ANALÝZY 

Z dejín 
spektrálnel 
analýzy -1. 

RNDr. ELEMIR CSERE 

Kým nebeská technika v polovici 
19. storočia slávila svoj velký triumf 
(U. Leverrier priam „za písacím sto-
lom" objavil planétu Neptún), o che-
mickej podstate hviezd, Slnka a pla-
nét sa nevedelo prakticky nič. Pre-
trvávali naivné predstavy. Ved ešte 
W. Herschel (1738-1822) si napr. 
Sluko predstavoval ako chladné te-
leso obklopené velmi horúcou at-
mosférou, miestami popretrhávanou 
a odhaIujúcou jeho čierny povrch 
(šlo o slnečné škvrny); pripúš£al na 
Slnku dokonca aj živé bytosti. 

NEPOZNÁME A NIKDY 
NESPOZNÁME 

Túto myšlienku vyslovil francúz-
sky filozof A. Comte (1798-1857). 
Podia neho „ ludstvu navždy zostane 
utajené zloženie Sluka a hviezd, 
a preto kto sa zaoberá týmito otáz-
kami, zbytočne márni svoj čas". Po-
dobné myšlienky zastávala aj v5č-
šina astronómov prvej polovice mi-
nulého storočia, napr. F. W. Bessel 
či C. F. Gauss, ktorí z pozície svo-
jej doby definovali úlohu astronó-
mie ako poznávanie pohybov, poloh 
a vzdialeností nebeských telies. 

Ešte v 50. rokoch minulého sto-
ročia, tni roky po Comteovej smrti, 
sa „nemožné" stáva dosiahnuteI-
ným. Napomohol to objav spektro-
skopie a spektrografie. Novú metódu 
astronómia čoskoro prevzala a začala 
sa formovaf jej nová disciplína —
astrofyzika. 

DOHA A SLNEČNÉ SPEKTRUM 

Základy spektroskopie musíme 
hladaf už na konci 17. storočia. Zá-
kladné poznatky o dúhe boli sice 
známe už v staroveku, no až I. New-
ton (1642-1727) pokusmi dokázal, 
že slnečné svetlo sa skladá zo sied-
mich dúhových farieb a že hranolom 
ho možno na ne rozložif. W. Her-
schel r. 1800 potom teplomerom 
zis£oval teplotu jednotlivých farieb 
spektra. Skonštatoval, že smerom 

k červenej farbe stúpa, ba ešte vyš-
šia je za ňou; tým objavil infra-
červenú oblasí spektra. O rok nato 
urobil J. W. Ritter objav na opač-
nom konci spektra. Sledujúc stup-
ňované černenie roztoku dusičnanu 
strieborného (AgNO3) pri približo-
vaní k fialovej hranici zistil, že naj-
intenzívnejší je tento rozklad za 
ňou, v oblasti, ktorú nazval ultra-
fialovou. Takmer súčasne boli teda 
objavené infračervené a ultrafialové 
žiarenie Slnka, prejavujúce sa popri 
jeho viditelnom svetle. 

Roku 1802 W. Hyde Wollaston 
a Th. Young pozorovali slnečné 
spektrum tak, že slnečné svetlo 

Gustáv Róbert Kirchhoff, 
spektroskopie. 

priekopník 

najprv prepustili cez úzku štrbinu, 
a až potom ho lámali cez hranol. 
Vo vzniknutom spektre zistili nie-
koIko tmavých čiar; pokladali ich 
však iba za hranice medzi spek-
trálnymi čiarami. O týchto poku-
soch nevedel J. von Frauenhofer, 
ktorý velký počet takýchto čiar —
574 — objavil o 12 rokov neskór, 
ked sa pri zdokonalovaní svojich 
achromatických objektívov pomocou 
slnečného svetla usiloval zistif čo 
najpresnejšie hodnoty lomu pre jed-
notlivé farby spektra pri rozličných 
druhoch skiel. Najvýraznejšie čiary 
označil písmenami latinskej abece-
dy od A po H. Velmi výrazná, 
dvojitá, bola čiara D v žltej oblasti; 
červená hranica spektra bola vIavo 
od nej, fialová vpravo. 

FRAUENHOFEROVE TMAVÉ 
ČIARY V SPEKTRE SLNKA 

Ked Frauenhofer svoje poznatky 
o tmavých spektrálnych farbách 
zverejnil, začali sa viacerí učenci 
(R. Kirchhoff, W. Bunsen, J. Her-

schel, W. Swan, D. Brewster, W. Tal-
bot, A. Angstrom) zaoberat závis-
losEou medzi spektrom a chemic-
kým zložením. Zistilo sa, že sod-
nými solami (napr. NaCl) sa pla-
meň sfarbuje na žito a súčasne utvá-
ra jasné žlté spektrálne čiary —
tzv. emisně spektrum. Zlúčeniny 
stroncia zase farbia plameň na tma-
vočerveno, bárnaté soli na zeleno, 
pričom v prvom prípade vznikajú 
tmavočervené, v druhom zelené 
spektrálne čiary. Swan poukázal na 
to, že žitá jasná čiara v spektre 
sodíkového plameňa dáko súvisí 
s Frauenhoferovou čiarou D v sl-
nečnom spektre, pretože je na tom 
istom mieste. 

Priamy dókaz chy' bal. Otázka zne-
la: Pochádza jasná žitá čiara sku-
točne od sodíka? Ved sa objavovala 
takmer v každom spektre plameňa. 
Aj vtedy, ked sodík zdanlivo prí-
tomný nebol; na to, aby sa obja-
vila, neraz stačilo len silnejšie fúkaí 
da plameňa. Na túto otázku dali 
odpoved Bunsen a Kirchhoff. Roz-
pracovali princípy spektroskopie a 
zhotovili prvé spektroskopy. Kirch-
hoff formuloval zákony nového ved-
ného odboru — spektrálnej ana-
lýzy. 

ZO ŽIVOTA G. R. KIRCHHOFFA 

Fyzike sa tento syn právnika 
v Královci upísal už v ranej mla-
dosti. Ako 21-ročný študent na uni-
verzite v rodnom melte napísal prá-
cu, ktorá obsahuje jeho dva známe 
zákony o rozvetveny' ch elektrických 
prúdoch. Nielenže dostal za ňu dvo-
jitú cenu filozofickej fakulty, ale 
nasledujúceho roku mu bola prijatá 
ako dizertácia. Hned nato, po uro-
mócii r. 1846, odišiel do Berlína, 
kde sa habilitoval z experimentál-
nej a teoretickei fyziky (1848). Stáva 
sa súkromným docentom, už no dvoch 
rokoch však ako mimoriadnv uro-
fesor odchádza na univerzitu do Vra-
tislavi. 

Roku 1851 prichádza na túto uni-
verzitu R. W. Bunsen, o 13 rokov 
starší vedecky i ludskv Kirschhof-
fovi nesmierne blízky človek. SnPk-
trálna analýza vtlačí za svoj objav 
tomuto šfastnému stretnutiu vyni-
kajúceho teoretického fyzika so skve-
lým chemikom. Bunsen r. 1852 od-
chádza na univerzitu do Heidelber-
gu a o dalšie dva roky na ňu po-
zýva ako profesora teoretickej fy-
ziky i Kirchhoffa. 

KIRCHHOFFOV A BUNSENOV 
VÝSKUM SPEKTIER 

Spomínané Swanove výskumy, do-
kazujúce, že takmer vo všetkých 
vzorkách sa identifikuje sodík, pod-
nietili Kirchhoffa vypracovat me-
tódu na stanovenie nepatrného 
množstva sodíka. Bunsen metódu 
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odskúšal: v jednom kúte miestnosti 
(60 m3) rozprášil 3 mg kuchynskej 
soli zmiešanej s mliečnym cukrom. 
V spektre plameňa na druhom konci 
miestnosti mohol už onedlho pozo-
rovat žltú sodíkovú čiaru. Vypočítal, 
že na zaregistrovanie čiary stačilo 
minimálne množstvo soli (3 . 10-13 g) 
— jej koncentrácia v miestnosti bola 
len 1 : 20 000 000. Je zrejmé, že ta-
káto minimálna koncentrácia sodíka 
sa vo vzduchu móže vyskytnúf velmi 
lahko — ved 2/3 zemského povrchu 
tvoria oceány, v ktorých každý liter 
obsahuje 3 g soli; 0,8 g soli pri-
padá na liter ludského potu — so-
dík j skrátka v biosfére prítomný. 
Tým bola vyriešená záhada všade-
prítomnosti sodíkovej čiary. 

Ďalej bob o treba dokázaf, že žltá 
jasná sodíková čiara v spektre pla-
meňa je totožná s tmavou čiarou D 
v slnečnom spektre. Kirchhoff raz 
skúmal tmavú čiaru D v slnečnom 
spektre. Ked slnečným lúčom posta-
vil do cesty kuchynskou solou sfar-
bený plameň, predpokladal, že tma-
vá spektrálna čiara v slnečnom 
spektre plameňa zjasnie. A stal sa 
pravý opak: sodíková čiara ešte 
viac stmavla. Vtedy Kirchhoff zvo-
lal: „Je to alebo nezmysel, alebo 
ohromný objav!" 

Ukázalo sa, že to druhé. Po dal-
ších pokusoch a úvahách objavil 
Kirchhoff dóležité pravidlo, že lúče 
istej vinovej dížky, ktoré látka pri 
danej teplote vyžaruje, sú tou istou 
látkou pohlcované, ak ňou prechá-
dzajú pri nižšej teplote. (Toto pra-
vidlo vyplýva z Kirchhoffovho zá-
kona o žiarení: Pomer emisnej a ab-
sorpčnej schopnosti je pre všetky 
telesá tej istej teploty rovnaký.) 
Teleso, pre ktoré platí Kirchhoffov 
zákon o žiarení, voláme absolútne 
čiernym. Tento zákon neskór zohral 
velmi dóležitú úlohu v kvantovej 
fyzike. To bol súčasne hlavný dó-
kaz, že obidve spektrálne čiary —
jasná žltá sodíková spektrálna čiara 
a tmavá slnečná spektrálna čiara D 
— pochádzajú od chemického prvku 
sodíka. 

Na základe sformulovaného záko-
na vedel už Kirchhoff rozlíšif tni 
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Záznam slnečného spektra zhotovený Frauenhoferom. 

druhý spektier: spektrá spojité, emis-
ně a absorpčné. 

TRI DRUHY SPEKTIER 

A. Spojité spektrá dávajú 
žeravé kovy, tekutiny a velmi husté 
plyny (také sú v jadrách hviezd). 
Skladajú sa z velkého počtu spek-
trálnych farieb, medzi ktorými je 
spojitý prechod. 
B. Emisné spektrá dávajú 
žeravé plyny; skladajú sa z nie-
kolkých intenzívne svietiacich fa-
rebných čiar na tmavom podklade 
(napr. spomínané spektrum sodíka, 
ktorý žiari v plameni). 
C. Absorpčné spektrá sa 
skladajú zo spojitého spektra, v kto-
rom sú Frauenhoferom objavené 
tmavé čiary (v slnečnom spektre). 

Z Kirchhoffových a Bunsenových 
pokusov vyplynulo, že každému che-
mickému prvku zodpovedá určité 
presne definované emisné spektrum, 
pričom niektoré prvky sú — ako 
sme videli — na tvorbu spektra 
citlivé už v nepatrnom množstve. 
Niektoré kovy vytvárajú desiatky 
až stovky spektrálnych čiar. To bol 
pre Kirchhoffa argument: kým 
zhodnost emisnej a absorpčnej so-
díkovej čiary by sa azda dala vy-
svetlit ako náhoda, je vylúčené, aby 
sa čírou náhodou zhodovala stovka 
emisných a absorpčných čiar napr. 
železa a mého prvku. Tým sa jed-
noznačne dokázalo, že emisné a ab-
sorpčné čiary v tej istej časti spek-
tra musia patrif tomu istému prvku. 

Kirchhoffovi sa pokus so slneč-

~ 

ným a sodíkovým spektrom poda-
rilo napokon zopakovat v „pozem-
ských" podmienkach: namiesto sl-
nečných lúčov použil oslňujúco biele 
lampové, tzv. Drummondovo svet-
lo. Jeho prechodom cez kuchynskou 
sobu sfarbený plameň dostal ab-
sorpčné sodíkové spektrum s inten-
zívnou Frauenhoferovou D čiarou. 
S Drummondovým svetlom sa mu 
podarilo aj namiesto červenej emis-
nej lítiovej čiary získaf tmavú lí-
tiovú absorpčnú čiaru (t. j. nega-
tívnu). Tým Kirchhoff jednoznačne 
potvrdil vznik róznych druhov spek-
tier. Jasne formuloval aj podstatu 
troch druhov spektier. Zistil, že 
spojité spektrum dávajú látky s vel-
kou hustotou, vyžarujúce lúče všet-
kých vinových dížok. Emisné spek-
trum vzniká len na určitých dis-
krétnych vinových dlžkach; farebné 
emisné čiary sú charakteristické pre 
určitý druh atómov (pre isté che-
mické prvky). Absorpčné spektrum 
dávajú žeravé kovy alebo kvapaliny 
vtedy, kecl ich lúče prechádzajú 
chladnejším plynom alebo parami 
roztavených kovov. Pritom v urči-
tých diskrétnych vinových dlžkach, 
charakteristických pre daný plyn, sa 
lúče pohlcujú, čím sa na podklade 
spojitého spektra utvárajú tmavé 
absorpčné čiary. 

Svojím spektroskopom, ktorý 
Kirchhoff a Bunsen zhotovili, začali 
už roku 1859 skúmaf spektrá roz-
ličných látok, a zisfovaf tak ich zlo-
ženie. 

(Pokračovanie) 

• PREDAM refraktor 50/540 na jednodu-
chej azimutálnej montáži s trojnohým 
statívom, okuláre H 16, H 40 (Zeiss) a 
fotoaparátom ZENIT E (obj. Industar 
3,5/50) + súčiastky na prichytenie foto-
aparátu. Cena Kčs 2400,—. alej PREDAM 
dalekohlad AD 800 (bez stojana), zváč-
šenie 40 a 80X a okulárový hranol na 
projekciu Slnka. Cena Kčs 1600,—. Mar-
tin Kavecký, 01314 Kamenná Poruba č. 
31. 

Kdo ZHOTOV! 2 ks tubusů z mosaz-
ného plechu 1 mm délky 2000 mm a 
vnítřním 2 188,3 mm? KOUPIM binoku-
lární dalekohled Galileova typu o zvětše-
ní 2-4X. P. Dzik, 739 96 Nýdek 408. 
~' PRODÁM nebo VYMĚNÍM Huygensův 
okulár H — 16; 2 ks, H — 25; 2 ks za 
orthoskopický okulár O — 6; 2 ks. Fran-
tišek Vrbický, Dělnická 496, 28911 Pečky. 

PREDAM dalekohlad Newton 140/ 
1070 mm a refraktor Zeiss 63/840 mm. 

Vhodné pre začiatočníkov. Ing. Ladislav 
Fico, Pod Katrušou 15, 949 05 Nitra. Zn. 
Dohoda istá. 
• PREDAM astronomickú literatúru, op-
tiku a Sky Atlas 2000.0 (kópia). Jozef 
Bezák, Považská 3, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom. 
• KOUPIM astronomické zrcadlo typu 
Newton, průměr od 280 do 350 mm, f 
2300 mm. Vladimír Knybel, Dukelská 
757/21, 739 61 Třinec VI. 
r KT PIM knihu Amatérske astronomic-
ké dalekohlady. Peter Halko, Nádražná 
480/4, 920 41 Leopoldov. 
uf PRODÁM starší i novější astronomic-
kou literaturu a kompletní ročníky KOS-
MOS a ŘEŠE HV1i7D z let 1976 až 1989 
za symbolickou cenu. Oldřich Horáček, 
Lessnerova 264, 10900 Praha 10 — Petro-
vice. 
■ PRODÁM díly pro masívní paralaktic-
kou montáž: vhodná pro dalekohled l 

200 až 300 mm (f6 hodinové a deklinační 
osy je 50 mm). Odpovím oproti známce. 
KOUPIM krátkoohniskové ortoskopické 
okuláry (20X a více, Meopta, Zeiss). Ing. 
O. Řeháček, B. Němcové 26, 74601 Opava. 
• KŤJPIM alebo velmi rád by som si 
POŽGIČAL plány na zhotovenie amatér-
skych zrkadlových aj nezrkadlových dale-
kohladov. Bolo by velmi dobre, keby bo-
lí uvedené na pláne: zviičšenie, dioptrie 
šošoviek a ohniskové vzdialenosti. Andrej 
Dobrotka, Beethovenova 17, 917 00 Trna-
va. 
pY, KŤJPIM nepoškodené časopisy KOZ-
MOS za póvodnú cenu. 82/2-4; 83/1-6; 
84/1, 5, 6; 85/3-6. Tomáš Maruška, Turd 
Lúka 179, 907 03 Myjava 3. 
Y~ PRODÁM velkou knihu od Timothy 
Ferrise: GALAXIES. Tištěno nejnovější ja-
ponskou technikou, vše křídový papír, za 
800,— Kčs. Pův. cena 75 dolarů. Zbyšek 
Prágr, Grafická 12, 150 00 Praha 5. 
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MALÝ KALENDÁR VÝROČÍ október 
november 

4. 10. — 110. výročie úmrtia Williama Lassela (nar. 
1799), anglického astronóma, objaviteYa, resp. spolu-
objaviteYa niekolkých mesiacov planét (Tritón, Hype-
rión, Ariel, Umbriel) a vyše 600 hmlovín, zverejnených 
vo vlastnom katalógu. Roku 1860 postavil 122 cm 
reflektor na Malte. 

5. 10. — 60. výročie narodenia Pavla R. Popoviča, 
priekopníka sovietskej kozmonautiky (1962: prvý sku-
pinový let — let vo Vostoku 4 a spojenie s Vostokom 3 
— s A. Nikolajevom; 1974: pobyt v orbitálnej stanici 
Salut 3). 

8. 10. — 50. výročie smrti Roberta Emdena (nar. 1862), 
švajčiarskeho astrofyzika, autora termodynamickej teó-
rie polytropných gúI, vysvetIujúcej správanie plynnej 
látky vo hviezde. 

15. 10. — 60. výročie narodenia Pulata Babadžanova, 
sovietskeho astronóma zameraného najmá na výskum 
dráh meteorov (určil ich asi 400) a objaviteYa vyše 
20 rojov. 

17. 10. — 170. výročie narodenia Ědouarda Rochea 
(zomrel 1883), francúzskeho astronóma, zameraného 
najmá na výpočet tiažových sít nebeských telies (me-
dza ekvipotenciálnych plácli dvojice telies bola na-
zvaná jeho menom; pozn i Kozmos 3/90, s. 78). 

18. 10. — 60. výročie smrti Jána Alojza Wagnera 
(nar. 1864), významného slovenského popularizátora 
astronómie (o jeho najvýznamnejšom diele pozn i Koz-
mos 3/90, s. 100). 

19. 10. — 80. výročie narodenia Subrahmanyana 
Chandrasekhara, amerického astrofyzika indického pó-
vodu. Výrazne posunul poznatky o vnútornej stavbe 
hviezd a ich dynamike. Jeho menom je nazvaná 
medza stanovujúca maximálnu možnú hmotnost bie-
lých trpaslíkov. 

31. 10. — 60. výročie narodenia Michaela Collinsa, 
amerického kozmonauta, presláveného najmá ako pilot 
veliteIskej sekcie kozmickej lode Apolo 11 (1969). Dvaja 
další členovia posádky boli prvými Iudmi, čo vystúpili 
na Mesiac. 

1. 11. — 110. výročie narodenia Alfreda Lothara 
Wegenera (zomrel 1930), nemeckého geofyzika a me-
teorológa. Skúmal termodynamiku atmosféry a pne-
slávii sa ako zakladatel teórie kontinentálneho driftu. 

4. 11. — 70. výročie smrti Ludwiga Struveho (nar. 
1858), ruského odborníka na pozičnú astronómiu. Mal 
nemalý podiel na vzniku bonnského katalógu. Venoval 
sa prevažne dvojhviezdam a zákrytom hviezd Mesiacom. 

10. 11. — 20. výročie štartu sovietskej sondy Luna 17, 
preslávenej tým, že dopravila na Mesiac Lunochod 1, 
pohyblivé, zo Zeme riadené kozmické laboratórium. 

15. 11. — 360. výročie smrti Johannesa Keplera 
(nar. 1571), objaviteYa zákonov pohybu planét okolo 
Slnka, čím sa potvrdila pravda heliocentrizmu. 

17.11. —120. výročie narodenia Sergeja Nikolaje-
viča Blažka (zomrel 1956), priekopníka výskumu pre-
menných hviezd, objaviteYa efektu periodickej zmeny 
vo tvare krivky ich jasnosti. 

—60. výročie narodenia amerického kozmonau-
ta Thomasa Pattena Stafforda, účastníka letov Gemi-
ni 6 a 9 (1965, 1966), Apolo 10 (1969) a 18 (1975 —
známy let Apollo—Sojuz). 

—200. výročie narodenia Augusta Ferdinanda 
MSbiusa (zomrel 1868), nemeckého profesora astronó-
mie, jej popularizátora, modernizátora lipskej hvezdár-
ne. Mal úspechy vo výpočtoch dráh komét a v pozoro-
vaniach zákrytov hviezd. 

30.11. —90. výročie narodenia Nikolaja Nikolaje-
viča Parijského, sovietskeho geofyzika (zaoberal sa 
otázkami rotácie Zeme, gravimetrie, slapových defor-
mácií) i astronóma, orientovaného najmá na kozmo-
gonické problémy (revízia Jeansovej hypotézy) a slneč-
nú koránu. 

—150. výročie smrti Josefa Johanna Littrowa 
(nar. 1781), všestranného rakúskeho (z Čiech pochá-
dzajúceho) astronóma. Zaujímala ho najmá nebeská 
mechanika. V rokoch 1809-1816 pósobil v Rusku 
a zaslúžil sa o výstavbu kazanského observatória. 
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Zivot a dieto 
Edgara Everharta 

14. januára 1990 zomrel vo 
veku 69 rokov prof. Edgar 
Everhant, jedna z najvýznam-
nejších osobností v oblasti 
astrodynamických výskumov. 
Celkom výnimočným spósobom 
v sebe spájal najlepšie vlast-
nosti teoretika a praktika, vý-
skumného pracovníka a učite-
Ia, profesionála a amatéra. 
Svoju vedeckú dráhu začínal 
ako jadrový fyzik na connecti-
cutskej univerzite, kde si získal 
vysokú reputáciu prácami o vy-
sokoenergetických zrážkach 
atómov a iónov. Jeho koníč-
kom však už vtedy bola astro-
nómia. Fri pravidelných pozo-
rovaniach objavil 5. augusta 
1964 kométu 1964 IX Everhart 
a 12. septembra 1966 kométu 
1966 IV Ikeya—Everhart. Ro-
ku 1969 prestal odolávat prí-
tažlivosti čistej horskej oblohy 
a prešiel na denverskú uni-
verzitu v štáte Colorado, kde 
sa stal profesorom astronómie 
a riaditelom Chamberlinovho 
observatória. 

Do histórie sa zapísal najmä 
tým, že v aplikáciách nebes-
kej mechaniky — pri numeric-
kej integrácii pohybu komét 
— ako prvý maximálne využil 
možnosti modernej výpočtovej 
techniky. Zaoberal sa najmá 
procesom postupného zachytá-
vania komét z Oortovho oblaku 
do vnútra slnečnej sústavy. 
Ako prvý uskutočnil modelo-
vanie vývoj  dráh obrovského 
počtu náhodne rozložených ob-
jektov pre milióny obehov oko-
lo Slnka, čo mu umožnilo zís-
kat celkom nové kvantitatív-
ne výsledky. Zistil a definoval 
závislost počtu komét zostá-
vajúcich v slnečnej sústave 
od počtu ich obehov. Ide o tzv. 
Everhartov zákon, podYa kto-
rého počet komét klesá s od-
mocninou počtu ich obehov 
okolo Slnka. Určil účinnost za-
chytávania komét do krátko-
periodických dráh (1 :6000) a 
priemerné časové intervaly 
medzi prechodmi ich perihélií 
od jednej planéty k druhej 
(napr. 440 miliónov rokov me-
dzi Neptúnom a Uránom, ale 
iba 4 milióny rokov medzi 
Saturnom a Jupiterom). Ďalej 
pne všetky dostatočne presne 
pozorované kométy vyrátal pá-
vodné dráhy, v ktorých sa po-
hybovali pred vstupom do ob-
lasti planét. Tým odlišil tzv. 
„nové" kométy, prichádzajúce 
k Slnku po prvý raz. Jeho bo-
hato citované výsledky poskyt-
li nový pohlad na dynamický 
vývoj komét. Jedným z ocenení 
jeho práce je pomenovanie 
planétky č. 2664, objavenej K. 

Reinmuthom v Heidelbergu, 
menom Everhart. 

Práca E. Everhanta si vyža-
dovala nielen špičkovú výpo-
čtovú techniku, ale aj velmi 
dómyselné prognamovanie. Vy-
tvoril program RADAU, ktoný 
v mnohých ohIadoch pnekonal 
všetky predošlé. Vyznačuje sa 
najmá optimálnym kompromi-
som medzi dvoma rušivými 
faktormi všetkých numeric-
kých integrácií: jednak chyba-
mi z diferenciálnych porúch 
pni pnidlhých časových inter-
valoch, a jednak nadmerným 
trvaním výpočtov s váčšími 
chybami vyplývajúcimi zo za-
okrúhYovania pni pnikrátkych 
časových intervaloch. Predtým 
sa tento problém nešil tak, 
že časový interval sa pri po-
stupnom pnibližovaní kométy 
k Slnku alebo k rušiacej pla-
néte podYa úvahy skra~oval 
!vždy na polovicu póvodnej 
hodnoty; pri vzdalovaní sa 
zasa dvojnásobne precU  oval. 
V Everhartovom programe si 
počítač — podYa predpísaných 
zásad a ako kompromis me-
dzi trvaním a presnostou vý-
počtov — pne každý další krok 
sám volí optimálny interval. 
Súčasne sa umožňuje rad dal-
ších volieb. Vzácnou vlastnos-
tou prof. Everharta boto, že 
svoje programy nezištne po-
skytoval každému, kto ich pni 
svojej práci mohol využit. Tým 
má nepriamy podiel aj na 
vzniku obidvoch velkých kata-
lógov dlhodobého vývoj  krát-
koperiodických komét, ktoré 
sme r. 1985 a 1986 publikovali 
v spolupráci s talianskymi a 
sovietskymi astronómami. 

V posledných rokoch života 
bol prof. Everhart vážne cho-
rý, no stále sa nevedel vzdat 
pozorovaní z vysokohorskej 
pobočky Chamberlinovho ob-
servatória, ktorú sám založil. 
Vyvinul nové techniky spra-
covania fotografických snímok, 
ktoré mu umožnili získavat 
také dokonalé obrázky, že by 
máloktorý odborník uhádol, 
z akého malého dalekohYadu 
pochádzajú. V rokoch 1982-
1986 našiel podYa efemeríd —
v troch prípadoch vóbec ako 
prvý — pát periodických ko-
mét: P/D'Arrest, P/Pons-Win-
necke, P/Taylor, P/Giclas a 
P/Forbes. Pracovníci Astrono-
mického ústavu SAV sa s ním 
zišli po prvý raz roku 1970 
v Leningrade a posledný raz 
roku 1984 v Ríme; bola to jeho 
posledná návšteva Európy. Na 
jeho milú povahu nikdy neza-
budneme. 

L. KRESAK 



Šestdesiatnik 
Jozef Koprda 

Významné životné jubileum 
dlhoročného obetavého orga-
nizátora amatérskej astronó-
mie na Hornej Nitre nás pod-
nietilo priblížit jeho osob-
nost všetkým našim amaté-
rom. Jozef KOPRDA z Par-
tizánskeho sa v máji t. r. 
dožil šest desiatky. Je to člo-
vek, ktorý váčšinu svojich 
produktívnych rokov nezištne 
venoval zakladaniu a rozví-
janiu činnosti astronomických 
krúžkov, kabinetov i ďalších 
zariadení. Dajú sa rátaf na 
desiatky. V druhej polovici 
70. rokov sa velmi iniciatív-
ne pričinil o založenie Okres-
ného astronomického kabine-
tu v Partizánskom, ktorý po-
tom 12 rokov velmi úspešne 
viedol. 

Mimoriadnu zásluhu má 
Jozef KOPRDA na vzniku 
Okresnej hvezdárne v Parti-
zánskom. Za takú by sa veru 
nemuseli hanbit ani velké 
mestá v našej republike. Bez 
nadsádzky sa dá povedai, 
že je to hodnota bez nášho 
jubilanta nepredstaviteTná. 
Veď celé toto reprezentačné 
stavebné dielo pre astronó-
mov sa zrodilo výlučne z ama-
térskej činnosti. A to, že prá-
ve tu má náš jubilant mimo-
riadne velké zásluhy, sa jed-
noducho popriet nedá. 

Fri svojom významnom ži-
votnom jubileu si tento člo-
vek pine zaslúži naše i ve-
rejné uznanie za všetko, čím 
prispel na poli rozvoja lu-
dovej astronómie na Sloven-
sku. 

K tomuto uznaniu pripá-
jame naše úprimné želanie 
ďalších spokojných rokov ži-
vota, tvorivého, pre jeho oso-
bu príznačného elánu a to, 
aby pre astronómiu na Hor-
nej Nitre mohol aj v bu-
dúcnosti ešte veTa urobit. 

Jozef Krištofovič 
riaditel KH 
Hlohovec 

Jazyk náš slovakocentrický 
Tým sme si len vypomohli 

Keď sa dakde v ostatnej 
tlači stretnete s Marsovým 
mesiacom Fobosom, a nie 
Phobosom, nedávajte im za 
vzor nás. Pravda je na leh 
strane. 

Náš pravopis sa už dáv-
nejšie zbavil tradície za-
chovávajúcej latinský spó-
sob prepisovania gréckeho 

rp ako ph. Mnohé jazyky 
však tento prepis prevzali 
a vo svojom pravopise fixo-
vali. Zvykli sme si to, a naj-
mli v prípade medzinárod-
ných označení, brat ako pri-
rodzené napriek tomu, že 
na túto položku sa u nás 
nevztahuje velkorysost pra-
vopisnej alternatívy riadia-
cej sa mierou zdomácnenia. 

Náš článok na s. 152 
uzatvára dlhšiu sériu člán-
kov, v ktorých sme boli 
nútení rozlišovat Marsov 
mesiac a rovnomennú so-
vietsku sondu. Tentoraz sa 

teda pridížame nášho to-
muto prípadu poplatného 
domáceho rozlišovania (me-
siac Phobos — sonda Fo-
bos). Odlišným písaním sme 
takmer tni roky (v Č. 1/88 
ešte nie) bez nadbytočných 
slov zjednoznačňovali, o čo 
ide. Mohli by sme sa síce 
odvolávat na medzinárodnú 
vžitost či daktoré naše pni-
ručky (K horizontom ves-
míru, Obloha na dlani), ale 
nazdávame sa, že náš d6-
vod bol jasný a na nijaké 
vytáčky odkázaní nie sme. 

Fobos značí strach. Tento 
slovný základ nám nie je 
cudzí, ved koTko najrozlič-
nejších fóbií nám zneprí-
jemňuje život. Nijakú z nich 
nemáme pri opúšianí pra-
vidla, ktoré sme si len po-
mocne sami stanovili. Takže 
v budúcnosti očakávajte 
skór Fobos. 

A. L. 

Dye premenované hvezdárne 
Dňa 4. 5. 1990 sa pražská 

hvezdáreň na Petříne vrátila 
k svojmu niekdajšiemu me-
nu Štefánikova hvězdárna, 
ktoré dostala presne pred 61 
rokmi (v deň 10. výročia 
tragickej smrti M. R. Štefáni-
ka), keď bola sprístupnená 
verejnosti. Stalo sa tak vtedy 
zásluhou Českej astronomic-
kej spoločnosti a hlavného 
mesta Prahy; prístrojové vy-
bavenie sa financovalo zo 
Štefánikovho fondu, ktorého 
predsedom bol básnik J. S. 
Machar a protektorem T. G. 
Masaryk. 

Aktom premenovania sa 
hvezdáreň prihlásila ku svo-
jej slávnej tradícii i k úcte 
voči velkému mužovi našich 
spoločných dejín, astronómo-
vi, ktorý tejto krásnej vede 
podIahol práve v pražskom 
prostredí, za svojich štúdií 
v rokoch 1898-1904. 

Záujmu pražskej verejnosti 
o Štefánikovu osobnost vyšla 
premenovaná hvezdáreň v 
ústrety výstavou o jeho ži-
vote a diele, ako aj audio-
vizuálnym programom M. R. 
Štefánik — astronóm, letec 
a politik, uvádzaným v pla-
netáriu. 

* * + 

Neměnej slávnostným ak- 
tom bolo premenovanie bý- 
valej Okresnej hvezdárne v 
Žiari nad Hronom na Hvez- 
dáreň Maximiliána Hella. Bo- 
la to najvýznamnejšia uda- 
lost reprezentatívneho celo-
slovenského podujatia Dni 

Maxiliána Hella, usporiada-
ného v Žiari nad Hronom 
v dňoch 31. 5.-2. 6. 1990 
Slovenským ústredím amatér-
skej astronómie v spolupráci 
so siedmimi miestnymi kul-
túrnymi inštitúciami. V šir-
šie koncipovanom astrono-
mickom programe (prednášky 
o Štefánikovi, filatelistická 
výstava Človek kráča vesmí-
rom, odovzdávanie památnej 
medaily M. Hella) pochopi-
teIne dominoval rozbor osob-
nosti Maximiliána Hella, kto-
rého 270. výročie narodenia 
sme si nedlho predtým pri-
pomenuli. 

Premyslený program (náv-
števa B. Štiavnice, Štiavnic-
kých Baní a Kremnice) bol 
psychologicky účinne volený 
tak, aby sa účastník obklope-
ný technickými pamiatkami 
našich historických banských 
miest vhlbil do duchovnej 
atmosféry, aká panovala v 
slávnej, technický pokrok 
presadzujúcej rodine Hellov-
cov, kde svoj zmysel pre 
exaktnost nasal i mladý Ma-
ximilián. 

Záujem o hodnoty technic-
kej kultúry na Slovensku je 
rozhodne živý. Už iba malič-
kost — usmernii ho. Veď na 
to, aby sme sa hrdili našimi 
slávnymi Hellovcami, ešte 
z nich nemusíme nasilu vy-
rábaf Slovákov rodom a ro-
duverných! Jedine tento tón 
tu občas zaznel ako nadby-
točný. 

A. Lackovičová 

KOUPÍM různou literaturu 
o kulových hvězdokupách. 
Výstřižky z novin a časopisů, 
amatér, fotky přivítám. Ri-
chard Szture, 739 95 Bystřice 
nad Olší Č. 33. 
• PRODÁM časopis KOZMOS, 
kompletní ročníky 1982-86. 
KOUPÍM okulár f = 40 mm 
případně i jiné. Nabídněte. 
Jan Zahajský, Fr. Zupku 7, 
903 01 Senec. 
• PRODÁM dalekohled pro 
pozorov. Slunce F = 2,60 m, 
Q1 90 mm. Zařízení k brouše-
ní a leštění optiky, včetně 
příslušenství; astro-literaturu 
a jiné. Seznam zašlu. Karel 
Kobza, Lesní 5, 785 01 Štern-
berk. 
• PREDÁM dalekohlad typu 
Cassegrain coudé bez hlavných 
zrkadiel s kompletnou montá-
žou. Odrazné hranoly sú už 
namontované. Fotografiu za-
šlem. Jozef Jure, Prostejov-
ská 39, 080 01 Prešov. 
• Již tni roky vydávame ama-
térsky časopis ASTROFIS, ča-
sopis pro astronomy amatéry. 
V současné době zvyšujeme 
náklad, a proto prosíme všech-
ny zájemce o tento staronový 
časopis vydávaný soukromně 
s pomocí HaP Praha, aby si 
jej co možná nejrychleji ob-
jednali, protože náklad je ome-
zen. Cena jednoho čísla 3,—
Kčs s poštovým a přílohou. 
Ročně doposud vycházela 4 
čísla, teď bude vycházet 6 čí-
sel ročně. ASTROFIS, schrán-
ka Č. 19, Gorodcovova 1978, 
155 00 Praha 5; nebo Přímá ul. 
1, 15000 Praha 5. Objednáv-
ky jen písemně! 
n, PRODÁM astronom. zrcad-
la pro dalekohled Newton. QJ 
110 mm f = 1000 mm, O 125 
mm f = 1200 mm; cena dle 
dohody. BROUSÍM a LEŠTIM 
kvalitní astronom, zrcadla do 
O 180 mra na objednávku. Jo-
sef Novotný, Hornická 2522/21, 
400 01 Ústí nad Labem. 
rr PREDAM sklený disk o QJ 
315 mm, hrúbka 34 mm zo 
skla SIMAX (1200), Qi 300 
hrúbka 20 mm z predvojnového 
tabulového skla (350), zrcadlo 
150/1250 v centrovacej objím-
ke, odrazné zrkadlo (2000), te-
leobjektívy Pentacon 5,6/500 
(4000), 4/200 (1100), Marián Ca-
bun, 95504 Krušovice Č. 392. 

PREDAM KOZMOSY: Č. 
3, 4, 5/1977; 1, 5, 6/1978; kom-
plet 1979-1982; v roku 1983 
chýba Č. 5; 1984-86 komplet; 
v roku 1987 chýba Č. 3; 1988 
—89 komplet. Viliam Šimo, 
Jesenná 187, 07643 Čierna nad 
Tisou. 
. KOUPÍM ortoskopické oku-
láry O-6 a O-10 a okulár ty-
pu ERFLE f = 25 mm. Mar-
tin Vilášek, Rudé armády 14, 
747 28 Štěpánkovice. 
. PREDAM časopis KOZMOS 
1984-1989 a drevený statív. 
Peter Nemsila, Odborárov 2/4, 
052 01 Spišská Nová Ves. 
. KÚPIM knihu od Ludvíka 
Součka Tušenie tieňa a mé 
knihy od autorov, ktorí uzná-
vajú existenciu mimozemských 
civilizácií (Daniken, Vilikov-
ský, Fleissig, Patrovský atd.). 
Artúr Soldán, Fraňa KréTa 5, 
900 01 Modra. 
. KOUPÍM KOZMOS Č. 1/80, 
1/81, 2/81 a 6/81. Pavel Trávni-
ček, Vávrova 668, 280 000 Ko-
lín 4. 
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Adieu, Austin 1989c'! 

Druhé vydanie 
PŘEHLEDU ASTRONOMIE 

Velmi rýchly pohyb v hustej oblasti Mliečnej cesty už koncom mája značne sužoval 
odhadovanie jasnosti homy a fotografovanie Austinovej kométy, ktorá túto jar 
zamestnávala všetkých zanietených amatérov aj mnohých profesionálnych astronómov 
na celom rvete. Hoci kométa sklamala (ako v posledných rokoch mnohé jej pred-
chodkyne), podarilo sa nahromadit aj medzi našimi amatérmi úctyhodný pozorovací 
materiál. K nemu sa vrátime v budúcom čísle. Teraz sa pokochajme dvojitou snímok 
zachytávajúcich „adieu" kométy z Mliečnej cesty. Dvojicu záberov získal Pavol 
Rapavý na hvezdárni v Rimavskej Sobote; obidva sú exponované objektívom Nikon 
2,8/135 na Kodak Tni X 400, prvý 30. mája medzi 01G-0 UT, druhý tiež 30. mája 
v čase 233G-23° UT. Kométu by ste na obidvoch obrázkoch mali nájst lahko, 
vodidlom móže byt skupinka hviezd okolo y Scuti. Na dolnej snímke sú navyše 
zachytené messierovské objekty M 16 (vpravo v strede), M 17 (takmer v strede, 
nižšie) a M 25 (vlavo dolu). Tieto fotografie sú dalším dókazom, že na získanie 
efektných, pósobivých obrázkov nočnej oblohy vždy nepotrebujeme velkú techniku. 
Nakonec si však predsa len pozrime, ako vyzerala kométa vo viičšom prístroji. 
Objektívom Zeiss 5,6/1000 na film NP-27 fotografoval 30. 5. 1990 od 2317 do 2327 UT 
opat Pavol Rapavý. V čase uzávierky tohto čísla to boll posledné snímky kométy 
Austin 1989c1 u nás. ~ 

Podat zrozumitelné kompendium naj-
súčasnejších astronomických poznatkov 
vrátane pozorovatelských návodov (pou-
čena o orientácii na oblohe i príslušné 
mapy, katalógy, súpisy atd.) a urobit 
to prehladne na nie príliš velkom prie-
store je bezosporu úloha zložitá, najmu 
metodicky. Výsledkom toho, že autori 
Oldřich Hlad a Jaroslav Pavlousek sa 
na ňu podujali, je ich príručka Přehled 
astronomie, ktorú SNTL v prvom vy-
daní vydalo pred šiestimi rokmi a v dru-
hom, dopinenom, prednedávnom. Ako 
minulých 23 000, tak i terajších 17 000 
výtlačkov nemá — vzhladom na chro-
nický deficit príručky tohto typu —
problém s hladaním svojho adresáta, 
o to skór, že podia tirážnych charakte-
ristík ním má byt „najširšia verej-
nost". Celkom tak to sice asi nebude, 
ale vlastne — mohlo by byt. Ved 
dnešný amatér, nielen organizovaný, 
má dost možností budovat svoje astro-
nomické vedomosti na solfdnej výcho-
diskovej báze a vie si sám vybrat tú 
informáciu, ktorá zodpovedá jeho úrov-
ni. A najmá ak mu kniha vychádza 
v ústrety svojou zrozumitelnostou, ne-
prekročením rámca stredoškolskej fy-
ziky, názornostou svojich schém, ta-
buliek a fotografií. Oproti prvému vy-
daniu sú fotografie váčšie a pribudlo 
— pri nezmenenej cene 45 Kčs — i 20 
strán farebnej prílohy (síce „z kaž-
dého rožku trošku", no kedže sme sa 
naučili byt za farbu vyační, ani sa 
len nepýtame „prečo práve toto?"). 

Takmer polovicu knihy predstavuje 
1. kapitola, nazvaná O blízkém a vzdá-
leném vesmíru, v tomto zmysle i roz-
delená (v opačnom poradí) na dye 
časti (Vzdálený vesmír a Sluneční sou-
stava), prvá má 9, druhá 14 subkapi-
tol. Stavba celej prvej kapitoly má 
v podstate znaky didakticky vyváže-
nej (čo do vztahov analýza—syntéza, 
indukcia—dedukcia) učebnice. Metodic-
ky premyslene sa tu osvetlujú pojmy 
a kategórie približujúce stavbu vesmí-
ru, fyzikálnu a chemickú podstatu 
v ňom prebiehajúcich procesov a jeho 
vývojové charakteristiky. Oproti 1. vy-
daniu tu pribudla hodnotná a pútavá 
časí Modely vesmíru, zrozumitelná aj 
vdaka štyrom novým schémam a pre-
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hlbenejšiemu výkladu pojmu červený 
posun. Azda nie každý (iba ten, kto 
už dáko prišiel do styku s výrobou 
knihy) ocení pružnost tvorcov, ktorí 
dokázali vsunút do prvej kapitoly —
síce petitom a o 50 strán Balej, ako 
prislúchalo; fotografie dokonca až o dal-
ších 130 strán — poznatky, ktoré viani 
priniesol Voyager 2 o Neptúne a jeho 
dalších šiestich mesiacoch. Je zrejmé, 
že tieto udalosti zastihli rozpracova-
nost knihy v tom štádiu, ked sa nová 
informácia už dala vpašovat len na 
jediné volné miesto. Vdaka i za to! 

Druhá kapitola — Poznávejte ves-
mír sami — s časfami Hvězdná sféra, 
souřadnice a čas, Skutečné a zdánlivé 
pohyby planet (každá s dvoma sub-
kapitolami) uvádza tých, čo majú po-
zorovatelské ambície, do tajov astro-
nomických súradníc róznych typov 
(v druhom vydaní pribudli galaktické), 
do merania času a výpočtu efemeríd. 
Pre tých, ktorí pri tomto výpočte upred-
nostnia počítač, pribudli v druhom vy-
daní 2 programy. 

Tretia kapitola — Pozorujme hvězd-
nou oblohu — prináša základné pouče-
na o orientácii na nočnej oblohe a 
komplex 32 mapiek (celá obloha) ra-
dených podia deklinácií a rektascenzií 
a spolu dávajúcich Malý atlas oblohy 
1975,0 (to, že druhé vydanie má na 
rozdiel od prvého už bližšie k ekvi-
nokciu 2000,0, nemóže byt prekážkou). 
Obsahuje hviezdy po 6m (vyznačené 
sú i spojovacie čiary súhvezdí), jed-
notlivé typy premenných hviezd a dvoj-
hviezdy, ako aj nehviezdne objekty 
(tie podstatne slabšie — pri každom 
type je medzou mé magnitúda) — gu-
lové a otvorené hviezdokopy, hmloviny, 
rádiové zdroje, galaxie a slabé mesie-
rovské objekty. Symbolika — i ked 
hned na prvý pohiad nezradí, čo je 
viditelné viac, a čo menej — je v zá-
sade zrozumitelné a pozorovatel ne-
bude mat (pri dobrej vóli!) problémy 
vyznat sa v nej. Napokon, ide tu o po-
zorovatela náročnejšieho. Toho menej 
náročného zaiste poteší 10 jednodu-
chých, no velmi inšpirujúcich úloh. 

Štvrtú kapitolu, Prílohy, tvorí 10 zo-
znamov nebeských objektov (s prísluš-
nými odkazmi na Malý atlas 3. kapi-
toly) a 13 dopinkových tabuliek (ofi-
ciálne 12; nová tabulka Prstence planét 
zostala utajená). 

Takže máme v rukách knihu po-
merne lahko prenosnú (podstatná po-
žiadavka kladená na príručku!), no ob-
sahujúcu akési zhustené astronomické 
„všetko" (ani nebolo treba, no predsa 

sa autoni v úvode ospravedlňujú, že 
podrobnejší prehlad by si bol vyža-
doval rozsiahlejšiu prácu), encyklope-
dickú obsahom, „handbookovú" čo do 
systémovej usporiadanosti. Len hladat 
v nej. I strednoúrovňové „všetko" (prá-
ve spracovanie na „strednej úrovni" si 
totiž autori vytýčili) vždy v sebe skrýva 
aj „práve potrebnú" izolovanú infor-
máciu. Ako ju nájst? Len podia ob-
sahu? A toto už je oblast, kde re-
dakcie zvyknú brat do úvahy psycho-
lógiu čitatela. 

Príručky uplatňujú nemálo spósobov, 
ako nútit informácie skákat ludom do 
očí. Táto však ráta viac s tým, že 
čitatel, ked ovládne stavbu knihy, bude 
sp©sobilý nalistovat si to „svoje". Azda 
preto sa hierarchia kapitol a subkapi-
tol končí 3. stupňom (typu 1.1.1.; len 
v 4. kapitole predstavujú 3. stupeň 
písmená abecedy). To však zjavne ne-
stačí. A tak vstupuje do hry nečíslo-
vaný 4. stupeň (verzál), miestami s čle-
nením nejednotne (kurzíva, riedene, 
v jednom prípade podčiarknutie) na-
značujúcim 5. stupeň. Ak nebol práve 
predsunutý stupeň „štyriapoltý" (polo-
tučný verzál). V jednom prípade (1.2.3. 
A a B) zasa triapoltý. A dá sa nájst 
i dvaapoltý: Planety sluneční soustavy 
je kurzívny nadpis (nasleduje regulár-
ny 3. stupeň: jednotlivé z nich), Noci 
kurzíve bol častejšie vymedzený piaty 
stupeň. Dovtípi sa čitatel, čo za systé-
movost sleduje tento vzorník písem? 
Pochopí núdzu vyvolanú vyčerpanostou 
typov bez toho, že by si narušil sys-
tém? Alebo napríklad to, že hod i je pod 
nadpisom Základné pojmy světa a hvězd 
podradený Pohyb hvězd, dalšie z rov-
nocenných základných pojmov sú už 
typovo na úrovni spomínaného nadra-
deného nadpisu? 

Je nesporné, že písmovú hierarchiu 
sa tu vzhladom na rozdielnu zložitost 
stavby kapitol nejavilo ako potrebné 
nešit jednotne (podobne ako označo-
vat sprievodným textom všetky tabul-
ky či nechat normálne vysádzat ta-
bulku 4.2.B — Premenné hviezdy). Ale 
berme to z hiadiska čitatela prahnú-
ceho po rýchlej izolovanej informácii 
a zhýčkaného grafickými barličkami 
príručiek. Napr. marginálnym vypi-
chovaním pojmov či registrom. To by 
veru asi ocenili viacerí čitatelia. Ne-
tvrdím, že by sa práve tejto kate-
górii čitatelov vždy muselo vychádzat 
v ústrety. Ale pni príručkách to zvy-
kem býva. Najmá pri tých, čo sú adre-
sované „najširšej verejnosti". 

ANNA LACKOVIČOVA 






