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Tento špongiovitý kvadratický vysek vesmíru (780 x 780 x 260 miliónov svetelných rokov) vyplňujú
vel'koškálové galaktické štruktúry
tak, ako ichpostupne vytvorila gravítácia.

Špirálová galaxia NGC 5236 (M 83) je najbližšou galaxiou typu Sbc a je jednou z tých 9381 špirálových galaxií, ktoré sa
stali objektom podrobného štúdia švédskych astronómov Andriasa Laubertsa a Edwina Valentijna. Sú to autori projektu
skanovania obrazov 15 467 galaxií južnej oblohy obsiahnutých v Atlase ESO, dokončenom roku 1980 na základe fotografií
zhotovených 1 m Schmidtovým teleskopom ESO na La Silla. Výsledky ich štúdia tohto typu špirálových galaxií ukazujú, že
ide tu o podstatne vžčšiu absorpciu svetla, než sa predpokladalo. Naznačujú to tmavé prachové škvrny pozdllž špirálových ramien, pričoin v ich vonkajších oblastiach je ich viac akc vo vnútorných. Podla meraní IRAS je hmota týchto nepriehTadných galaxií velmi chladná (T < 20 K) a tvoria ju molekulové mraky, aké obsahuje i naša Mliečna cesta. Črtá
sa tu jedno z vysvetlení chýbajúcej hmoty vesmíru.
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ZADNA STRANA OBÁLKY
Hoci sme póvodne chceli mat na
obálke krásne a pósobivé snímky
čierneho Slnka s rozsiahlou korónou, osud chcel inak. Mali sme
síce pozorovateIov rozmiestených
na šiestich stanovištiach v pásme
totality vo Fínsku i na dalekej Čukotke, úpiné zatmenie na 22. júla poštastilo sa sledovat len skupine pani
Markovej v Markove, najvzdialenejšom mieste pozorovania. Prinášame teda aspoň tni ilustračné
snímky, zachycujúce atmosféru
v miestach zatmenia. Horná snímka ukazuje, ako sa na pozorovanie
zatmenia pripravujú Banskobystričania. Čo sa im podarilo vidiet, móžeme posúdit na prostrednom obrázku. Je na ňom kosák zatmeného
Slnka o 4h20m fínskeho času, zhruba pol hodiny pred okamihom maxima. Spodný obrázok ukazuje pnípravu ďalekohradu na Zelenom
myse, v Čerskom na Čukotke, kam
sa vybrali pozorovat zatmenie praústavu
Astronomického
covníci
SAV. Oni videli zatmenie aspoň
z paluby lietadla IL-14 v diere
medzi mrakmi. Snímky: J. Škvarka,
D. Očenáš a V. Rušin.
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Z CIRKULAROV IAU
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• V 3890 SagittarU (Nova Sgr 1962)
opat vybuchuje. Podla pozorovaní novozélandského amatéra dosiahla 27.
a 28, apríla 1990 8,5m, čo sa 2. mája
potvrdilo aj pomocou CCD spektrografu 1,8 m ďalekohladu Lowellovho
observatórfa v Arizone. V spektre
hvfezdy sa objavili silné a široké
emisné čiary, niektoré z nich s protilom typu P Cygni. Spektrum sa velmi
podobá rekurentnej nove V 745 Sco
na začiatku výbuchu. Po jej prvom
výbuchu roku 1962 a poklese jasnosti
na normálnu hodnotu sa urobilo niekolko štúdií „povýbuchového" spektra
novy. Nové presné astronometrické
pozorovania však ukázali, že identifikácia objektu bola mylná a že
V 3890 Sgr bola hviezda 17. magnitúdy 10" južne a 6" západne od študovaného objektu. Spektrálny vývoj
novy po výbuchu bol velmi rýchly.
Svedčia o tom pozorovania z róznych
observatórií. Infračervené pozorovania urobené na anglo-austrálskom
observatóriu v období 4.-6. mája
ukázali čiary Paschenovej a Brackettovej série vodíka v emisii, ale ani
náznak profilov tvaru P Cygni. Podla
reticonových spektier získaných v čase
5.-8. mája v Južnej Afrike je spektrum bohaté na emisné čiary. Popri
čiarach Balmerovej série vodíka sa
dali identifikovat čiary neutrálneho
i ionizovaného hélia, ionizovaného železa, dvakrát ionizovaného uhlíka a
dusíka. Viaceré z čiar začali ukazovat zložitý profil s niekolkými absorpčnými a emisnými špičkami. Kontinuum boto ploché. Vývoj v tomto
smere potvrdili aj ultrafialové pozorovania z družice IUE 15. mája. Silné
emisné čiary viackrát ionizovaných
atómov dusíka, kyslíka, uhlíka, kremíka a horčíka majú dye výrazné
zložky.Ieh šírky zodpovedajú rýchlostiam 4000 a 1200 km , s-1 a charakterizujú rozptyl rýchlostí v odvrhnutých obálkach, v ktorých sa čiary
tvoria. Mimoriadne zaujímavý je
ionizovaobjav zakázanej čiary
ného železa pri vinovej dlžke 264,8 nm.
Táto čiara sa doteraz pozorovala len
v spektre slnečnej koróny a v spektre
rekurentnej novy RS Oph pri výbuchu
roku 1985. To je popri rýchlom spektrálnom vývoji druhý spoločný znak
objektov V 3890 Sgr a RS Oph. Predpokladá sa, že táto čiara poukazujúca
na vysokú ionizáciu vzniká pri interakcii materiálu vyvrhnutého teraz
s materiálom vyvrhnutým pri poslednom výbuchu.
• Jasný nadobor HD 34664 leží vo Velkom Magellanovom oblaku. Jeho spektrum charakterizuj
silné emisné
čiary. Z nízkodisperzných spektroskopických pozorovaní z 15.-24. apríla
1990 vyplýva, že táto velká a jasná
hviezda nedávno odhodila pomerne
masívnu obálku. Frejavilo sa to poklesom žiarivého toku v ultrafialovej
oblasti spektra. Na vinových dlžkach
nad 160 nm je pokles asi 1,7-násobný,
na kratších vinových dlžkach až 3,4-násobný. Najváčšie zoslabenie sa
pozoruje pri vinovej dlžke 140 nm
a vzniká absorpciou ionizovaným železom Fe II. Priebeh odvrhovania
atmosferickej vrstvy nadobra je velmi
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dramatický a očakáva sa, že dalšie
optické a infračervené pozorovania
dopinia obraz o tomto prejave aktivity masívnych a jasných hviezd.
• Róntgenový pulzar OAO 1657-415
bol objavený už roku 1978. Po objave
sa vfackrát pozoroval a zistilo sa, že
jeho rotácia sa pravidelne zrýchluje
tempom zodpovedajúcim 1-5 tisícinám periódy za rok. Tak to bobo ešte
v marti 1988, keá ho pozorovala japonská GINGA. Podla najčerstvejších
pozorovaní z orbitálneho observatória
GRANAT 27. a 28. marta 1990 sa
zrýchIovanie zastavilo a dlžka rotačnej doby sa predlžuje tempom 0,0013
periódy za rok. Terajšia perióda má
hodnotu 37,853 s. Proces akrécie látky,
v dósledku ktorého pulzar v minulosti
rotoval stále rýchlejšie, po marti 1988
náhle ustal a pulzar začal rotáciu
spomaTovat. Ďalší vývoj, ktorý si tírny
okolo družicových observatórií určíte
nenechajú ujst, móže byt zaujímavý.
• Kvazar 3C 345 prešiel roku 1989
fázou hlbokého minima. Zdalo sa, že
od začiatku roka 1990 sa bude opat
pomaly dostávat na póvodnú hodnotu
svojej jasnosti. CCD pozorovania 2,5 m
ďalekohIadom na Kanárskych ostrovoch však ukázali celkom inú skutočnost. Ešte 12. mája 1990 bola B magnitúda tohto kvazara 17,08, no 21. mája
už 17,87 a o deň neskór 18,66 (!). A tak
namiesto upokojenia a dosiahnutia
„normálnej" hodnoty nám tento kvazar predvádza nevídane rýchly a hlboký pokles jasnosti.
• Ziarenie molekuly oxidu kremíka
(SiO) v mých galaxiách sa bežne nepozoruje. Nedávno sa to podarilo rádioastronómom z Inštitútu Maxa
Plancka pri sledovaní jadra galaxie
NGC 253 pomocou 30 m rádioteleskopu. Fri kontrolných pozorovaniach
jadier galaxií M 82 a IC 342 sa emisia
v zodpovedajúcej spektrálnej čiare nezistila. Gala da NGC 253, klasifikovaná ako Scp (špirálová so slabým jadrom a sune vyvinutými ramenami,
pekuliárna), vykazuje vlastnosti, ktoré
nasvedčujú, že vznik hviezd v nej
prebehol intenzívne za pomerne krátke
obdobie. Je teda možné, že vyšší obsah
molekúl oxidu kremíka je dósledkom
vysokej kfnetickej teploty plynu.
• CC Cancri je jedna z trpaslfčích
nov, ktoré sa fotometricky i spektroskopicky monitorujú, aby sa podarilo
zaznamenat niektoré z leh pomerne
častých výbuchov. V tomto pripade
sa to podarilo 17. februára 1990 na
observatóriu v Asiagu (Taliansko) pri
spektroskopickom pozorovaní 1,82 m
reflektorom. Na 24 CCD spektrách,
zachycujúcich obdobie výbuchu aj následný pokles v priebehu dalších
dvoch dní, je zaregistrované kontinuum podobné spektrálnemu typu A
so širokými absorpciami v Balmerových čiarach vodíka. Čiary H a HY
majú centrálne emisné špičky, ktorých
pološírka zodpovedá rýchlosti 880 km.
. s -1. V nfektorých fázach výbuchu sa
pozorovala dvojitá emisia so vzdialenostou špičiek asi 700 km . s-1. Fourierova analýza radiálnych rýchlostí
spektrálnych čiar dala orbitálnu periódu 2,26". Amplitúda krivky radiálnej rýchlosti pre absorpčné čiary je

260 km . s-1, pre emisné čiary 180 km.
s 1 Ak by sa perióda 2,26 hodiny potvrdila, CC Cancri by sa dostala do
oblasti tzv. „periódovej medzery" kataklizmických hviezd.
• Markarian 231. Galaxia uvádzaná
v Markarianových katalógoch pod
čfslom 231 je jedným z najjasnejších
objektov vo vesmíre. Jej svietivost
sa už dá porovnávat so svfetivostou
kvazarov. Má absolútnu hvfezdnu velkost —25,1m, v clalekej infračervenej
oblasti dosahuje 3.1012 svietivostí
Slnka. Patrí k Seyfertovým galaxiám,
teda ku galaxiám charakteristickým
vysokou aktivitou jadra. Fri jej pozorovaní na milimetrových vinách sa podarilo zaregistrovat emisiu, ktorá
vzniká v molekule HCN pri prechode
J (1—0) a má pokojovú frekvenciu
89 GHz. Rýchlost vzdalovania galaxie
Markarian 231 zistená z tejto čiary je
12 640 km . s -1, šírka čiary 205 km . s-1
znamená mohutné chaotické pohyby
molekulových mračien, v ktorých
vzniká. Stopy HCN poukazujú na mimoriadne husté oblasti molekulárneho
plynu a odhaduje sa, že hustota molekulárneho vodíka (H2) tu móže dosahovat hustotu až 104 molekúl v cm3.
Z pozorovaní vyplýva,že pozoruhodná
galaxia Markarian 231 má len v oblakoch molekulárneho plynu „uložených" prinajmenej tolkú hmotu ako
1010 hmotností Slnka.
• Tlačenica v centre Mliečnej cesty.
Pomocou teleskopov stanice Granat
pre stredné a tvrdé pásmo rSntgenovej oblasti (ART-P) a mákkej gama
oblasti (SIGMA) bobo na ploche 1,5 X
X 1,5° okolo stredu Galaxie detegovaných 6 róznych zdrojov. Niektoré
z nich boll pozorované už skór (družica Einstein), mé objavili práve pri
tejto sérii. Zdroj 1E1740,7-2942 v pásmach od 30 key do 300 keV svojím
žiarením prevyšuje všetky ostatné
zdroje v oblasti. V samom centre,
v oblasti priemeru 20', boto možné
rozlišit dva zdroje — jeden z nich
patrí známemu Sgr A, druhý, 10' od
neho, sa polohou zhoduje so zdrojom
1E1741,7-2850, ktorý v mákkej róntgenovej oblasti (4 keV) objavila družica Einstein. Ako významný sa ukazuje objav zdroja GRS 1758-258,
ktorý pozorovali obidvoma teleskopmf
a ktorý má velmi tvrdé spektrum.
Predbežná analýza údajov z teleskopu
SIGMA ukazuje, že váčšina tvrdého
žiarenia pripisovaná zdroju GX 5-1,
ktorý sa nachádza len 20' od novoobjaveného, má v skutočnosti póvod
v GRS 1758-258!
• Kvazar E 1821 ± 64. Ďalší významný objav sa podaril pomocou rádiového ďalekohIadu IRAM. Fri pozorovaní kvazaru E 1821±64 bota identifikovaná emisná čiara molekuly CO
vznikajúca prechodom (1—0). Jej pokojová frekvencia je 115,721 GHz, ale
červeným posunom kvazaru z = 0,301
sa dostáva do 88,602 GHz. Šírka čiary
zodpovedá turbulencii 300 km . s 1 a
zdá sa, že čiara má aj slabší komponent, ktorý je posunutý o 600 km . s-1
do
krátkovinnej oblasti. Kvazar
E 1821±64 je teraz najvzdialenejším
objektom, v ktorom sa podarilo detegovat molekulárny plyn. J. ZVERKO

Vedecký status
kozmológie
Zrod kozmológie ako vednej disPhDr. JAN DUBNIčKA, CSc.
ciplíny sa datuje do roka 1917, ked
sa A. Einstein pokúsil aplikovaf všeobecnú teóriu relativity na fyzikálnu
intepretáciu štruktúry nášho vesmíru. Azda nijaká vedná disciplína sa empirické bázy kozmológie, b) vynerodila s takými problémami a pro- budovanie jej pojmového aparátu,
tirečeniami ako kozmológia, ktorá c) konsolidácia jej metodologického
v obdobiach zložitých zvratov Pud- základu. Kozmológia nielen vytvára
ského poznania bola raz vyzdvihova- teoreticky-matematické konštrukcie,
ná, inokedy zasa zatracovaná. Často ale ich aj empiricky zdóvodňuje.
Specifikum predmetu kozmológie
sa spochybňoval status jej vedeckosti. Do ostrých sporov sa na jej póde je v jedinečnosti jej objektu výskudostávali rózne myšlienkové prúdy, mu — vesmíru. Tým je určené aj
svetonázorové koncepcie aj filozofic- špecifikum jej metód. Nemóže všeké smery. Preto tieto spory znali vei- obecne používal metódu analógie,
priameho pozorovania a experimenmi zložitú a protirečivú povahu.
Peripetie tohto zložitého vývoja tu. Je odkázaná len na pozorovanie
treba hPadaf v samom predmete koz- vlastností vesmíru, a aj to len spromológie. Kozmológia sa pokladá za stredkovane, cez rózne typy elektrovednú disciplínu (raz za samostatnú magnetického žiarenia. Ale aj navednú oblasf inokedy za súčasf astro- priek tomu si na realizáciu svojich
nómie, astrofyziky, teoretickej fyzi- cieYov — výskumu štruktúry, a najky atď. — kofká nejednotnosf už mi vývoja vesmíru — vypracovala
v tom!), ktorá leží na hranici róznych a rozvíja účinné metodologické povedných odborov a ktorá skúma stupy. Medzi jej zatiaY najpoužívaštruktúru a vývoj vesmíru (Metaga- nejšie a úspešné metódy patrí melaxie, sveta) v najširších rozmeroch. tóda modelov a modelovania a meZakladá sa na poznatkoch matema- tóda kozmologickej extrapolácie.
tiky, fyziky elementárnych častíc,
Idea vý voja nevstúpila na pódu
kvantovej fyziky, všeobecnej teórie kozmológie ako samozrejmosf. Prvý
relativity atď. Teoretické závery relativistický model vesmíru A. Eino štruktúre a vývoji vesmíru formu- steina (1917) bol nekompromisne
luje v podobe kozmologických mo- podriadený po stáročia uznávanej
delov vesmíru a verifikuje ich pro- dogme nemennosti vesmíru. Staciostredníctvom pozorovania, poznatkov nárnosf vesmíru zabezpečuje Einstelárnej astronómie, rádioastronó- stein zavedením koztnologického člena ? do gravitačných rovníc. Prečo
mie atď. (Encyklopédia astronómie).
Už z tohto vymedzenia predmetu odmieta adekvátnejší obraz reality?
kozmológie vyplýva, že sa usiluje Akú úlohu v tom zohrala zotrvačhPadaf odpovede na fundamentálne nosf myslenia? Už začiatkom 20. rootázky týkajúce sa podstaty nášho kov prerazila však idea vývoja aj do
vesmíru. Aký je tvar a veYkosf ves- kozmológie. A. Fridman (1922, 1924)
míru? Aká je časopriestorová štruk- a G. Lamaitre (1927) riešia gravitačtúra vesmíru? Ako sa vesmír vyví- ně rovnice bez kozmologického člena
ja? Aké je postavenie človeka vo a celkom v rozpore s tradíciou kladů
základy pre ideu nestacionárnosti vesvesmíre (antropický princíp)?
Otázky, na ktoré kozmológia hladá míru. Ich hypotéza, že vesmír musí
odpoved, nie sú v dejinách Yudstva menif svoje rozmery v čase, bola
nové. V minulosti boli integrálnou reálne potvrdená objavom rozpínasúčasfou mytológie a rozličných ná- nia vesmíru (E. Hubble, 1929). Všecboženských koncepcií. Vznikom filo- ky rozpracúvané modely fridmanovzofie vstupovali jej otázky ako zá- ského vesmíru (štandardné kozmokladné do ontológie (náuka o bytí). logické modely; vesmíry 3 typov:
Fundamentáine idey kozmológie sa pulzujúci, stále expandujúci a otvoreteda historicky formovali najmi ný) vedú k jednoznačnému záveru:
v lone filozofických smerov a prú- vesmír sa vyvíja zo začiatočnej singularity (nekonečná hustota a tepdov. Kozmológia však musela čakaf
až do začiatku 20. storočia, aby sa lota, nulový objem), z ktorej vzniká
osamostatnila (podobne ako predtým „velkým výbuchom" — big bangom
mé vedy) a sformovala ako samostat- (Gamov, 1948).
Ďalším silným argumentom v proná vedná disciplína. Dozreli na to
objektívne podmienky: a) rozšírenie spech nestacionárnych fridmanov-

ských relativistických modelov sa
stal objav reliktového žiarenia (Penzias, Wilson — 1965) s teplotou 2,7 K,
ktoré teoreticky predpovedala teória
big bangu, čím sa potvrdila začiatočná horúca superhustá fáza vývoja
vesmíru. Bol to zároveň silný argument proti tzv. neštandardnýr kozmologickým modelom.
Fridmanovské štandardné modely
však neodpovedajú na otázku príčin
rozpínania vesmíru ani necharakterizujú začiatočné podmienky rozpínania. Preto začali kozmológovia
hPadaf určité „stopy" po najstarších
procesoch vo vesmíre, ktoré formovali jeho fundamentálne vlastnosti.
Jednou z takých fundamentálnych
pozorovaných vlastností je jeho vefkoškálová homogenita a izotropnosf.
Z homogenity a izotropnosti vesmíru
vyplývajú vážne problémy — problém prvotných fluktuácií, problém
horizontu (kauzálna súvislosf medzi
róznymi oblaslami vesmíru), problém kritickej hustoty atď. Hladá sa
odpoved na otázku: čo sa odohralo
v prvej sekunde vývoja vesmíru? Tu
prichádza na pomoc fyzika elementárnych častíc a kvantová fyzika
s teóriou fyzikálneho vákua a jeho
fluktuácií, s teóriou „velkého zjednotenia". Na nich je založená teória
„inflačného vesmíru" (A. Guth, A.
Linde, A. Albrecht, P. Steinhard).
Príčina rozpínania nášho vesmíru sa
hYadá v zmene vlastností fyzikálneho vákua. Mnohé problémy však zatiaT zostávajú otvorené. Jedným
z nich je i otázka, čo sa dialo na samom začiatku rozpínania vesmíru
pred „planckovským časom" —
10-43 s, keá už nemóžeme na vesmír
aplikoval známe fyzikálne zákony,
pojmy ani kategórie. Na tieto otázky
hYadá odpoved napr. teória tzv. „minivesmírov" (A. Linde, 1986), ale aj
alternatívne teórie. Príčiny big bangu však nevie zatiaT uspokojivo vysvetlil ani jedna z predpokladaných
teórií. To nie je však tragédia kozmológie, ale zákonitý proces poznania.
Podobne ako každá vedná disciplína, aj kozmológia je budovaná na
určitých východiskových princípoch,
ktoré na jednej strane vyplývajú zo
špecifík jej predmetu výskumu a ktoré sú v teoretickej rovine určitým regulátorom vedeckého výskumu, majúcim vplyv na genézu fundamentálnych ideí kozmologickej teórie.
Východiskové principy vstupujú bezprostredne do logickej štruktúry jej
formujúceho sa konceptuálneho systému. Medzi fundamentálne východiskové princípy koiuológie patria:
princíp kozmologickej unikátnosti,
princíp extrapolovatePnosti (metateoretická úroveň), princíp Bruno — nazývaný aj kozmologický postulát,
princíp Mucha (teoretická úroveň).
(Pokračovanie na strane 201)
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KOZMIC
PANA
Astronómovia by vesmír vysvetro
vahi oveTa rahšie, keby galaxie a ich
kopy vyplňali jeho priestor rovnomernejšie. Najnovšie pozorovania
však ukazujú, že v kozme ani zdaleka .
nepanuje také rovnomerné rozptýle ,
nie hmoty, ako sa ešte nedávno zdalo
V usporiadani kozmickej matérii
vládnu. absurdné nepravidelnost
ktoré pripravujú astronómom nov
a nové hádanky.
VEL' KÝ MÚR
Zdanlivo protirečivý je objav amerických astronómov, ktorý nedávno spopularizovali vani všetky médiá. Margaret
J. Gellerová a John P. Huchra z Harvard Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge i, štát Massachusetts, totiž zistili, že vo vesmíre podra
všetkého vznikajú obrovské „múry"
z galaxií a kép galagií, mými slovami:
podTa zatiaT neznámych zákonov sa obrovské zhustenia hmoty formujú do
pozdlžnych, navzájom poprepájaných
štruktúr.
Tento vesmírny „Velký múr" má stavebné jednotky dlhé 1500 miliónov a
široké 600 miliónov svetelných rokov.
Presnejšie, tak sa nám tieto panely galaxií javia z nášho pohradu. Nahustená hmota sa od nás vzdaluje rýchlosfou 7500-10 000 km . s -1, z čoho sa dá
vyrátaf, že stredná vzdialenosf Velkého
múru od pozemského pozorovateia je
približne 400 miliónov svetelných rokov.
Prekvapujúca na VeTkom múre je
jeho „nepatrná" hrúbka: iba 50 miliónov svetelných rokov.

Gigantické koncentrácie nahustenej
hmoty typu Velkého múru musíme pokladaf za čosi absolútne jedinečné. Móžeme povedaf, že váčšie nahromadenie svietiacej hmoty vo vesmíre zatiaT nepoznáme. Astronómovia však už
objavili veta menších, podobne štrukturovaných zoskupení hmoty.
KOZMICKÝ ATRAKTOR
Roku 1988 anglický astronóm Donald
Lynden-Bell so spolupracovníkmi odhalil fenomén kozmického „Velkého
atraktora". Zistili, že v okolitom pnestore vesmíru do vzdialenosti prinajmenej 320 miliónov svetelných rokov sa
všetky galaxie pohybujú rýchlosfou

Velký múr, ktorý objavili americkí astronómi M. I. Gellerová a I. P. Huehra, je na
tomto modeli rozloženia galaxií vo vzdialenom vesmíre zobrazený ako zhustenina
v strede.
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500 kilometrov za sekundu vzhYadom na
pozadie reliktového žiarenia. Lo na
tomto všetkom je však najzaujímavejšie: všetky mieria do jediného lokálneho centra, ktoré leží vo vzdialenosti
180 miliónov svetelných rokov smerom
k súhvezdiam Hydra a Centaurus. Aj
naša Miestna skupina galaxií (asi 30
galaxií, ku ktorým patrí aj Mliečna
cesta sa pohybuje smerom k Velkému
atraktoru.
Čo to musí byf za ozrutné nahromadenie hmoty, ktoré má takú nepredstavitePnú gravitáciu, že je schopné
vo vzdialenosti státisícov svetelných
rokov prifahovaf zo všetkých strán celé
„letky" galaxií? Astronómovia vypočítali, že Velký atraktor musí maf
hmotnosf prinajmenej 5.1017 (čiže 500
biliárd) hmotností Slnka. Z tejto nepredstaviteTnej
koncentrácie
hmoty
však nevidíme ani kúsok. Zabraňuje
nám v tom prach, vyplňajúci priestory
v rovine našej Galaxie.
Velký atraktor by mohol byf obrovským zhlukom galaxií, do ktorého by
sa vmestilo 5 miliónov Mliečnych ciest.
Medzi takýmito koncentráciami galaxií,
ktoré móžu maf najrozličnejšiu podobu
(pásy, lievance, superkopy, refaze, atd.),
ležia gigantické prázdne priestory, ktorých vePkosf asi nie je náhodná. Zdá
sa že sú usporiadané podia prísneho
hierarchického poriadku.
Vieme, že hustota hmoty sa prechodom od menších štruktúr ku galaxiám
a kopám galaxií postupne zmenšuje.
Toto pravidlo neovplyvňuje ani tak hustota nebeských telies či priestorov medzi
nimi, ako skór stredná hustota, ktorú
by sme dosiahli, keby sme hmotu TubovoPného systému rovnomerne rozptýlili
v priestore, kde sa tento systém nachádza. Napríklad pre systém Zem—Mesiac
by nám vyšla stredná hustota 0,23 . 10-3,

pre obrovské prázdne priestory vo vesmíre hodnota 10- gramu hmoty na
kubický centimeter . .. Akoby každej
velkosti tejto hierarchie prislúchala
určitá, presne definovaná hustota hmoty.
MYDLOVÁ PENA
Najváčšie dodnes známe prázdnoty sú
akési ozrutné vakuoly, ktoré majú rozmer viac ako 150 000 000 svetelných
rokov a v ktorých je stredná hustota
10-krát menšia ako vo vakuolách galaxií a galaktických systémov.
Rozdelenie hmoty vo vesmíre pripomína my d l o v ú p e n u. Celá hmota
sa nachádaa v stave, do ktorého ju formujú magické pnutia povrchových
plóch (podobne ako na bublinách mydlovej peny).
Všetky procesy vesmíru ovláda jediná sila — gravitácia. Riadi obeh planét aj pohyb takých velkých štruktúr,
akými sú steny kozmickej mydlovej
geny. Druhým rozhodujúcim činitelom
je všeobecné rozpínanie, velký a neprestajný rozptyl galaxií, ktorý trvá od
momentu big bangu pred 18 miliardami
rokov.
Vzájomná prí1ažlivos1 medzi galaxiami vo velkých kopách spósobuje miestne poruchy vo viac-menej rovnomernom rozpínaní hmoty. V blízkosti velkých zhustenín hmoty móžeme pozoroval pohyby, ktoré tieto zhusteniny formujú. Dokazujú to typické rýchlosti
jednotlivých zoskupení, pohybujúce sa
okolo strednej rýchlosti 500 kilometrov

za sekundu. Je to rýchlosf, ktorou sa
blížia k Velkému atraktoru napríklad
Lynden-Bellove galaxie. Približne rovnakou rýchlosfou sa vzhladom na žiarenie kozmického pozadia (ktoré je
„ozvenou big bangu" a ktoré pokladáme
za nehybný kozmický referenčný systém o vzniku nášho sveta) pohybuje
aj slnečná sústava.

míru izotropné, teda rovnomerné na
všetky strany, ako sa nám to ešte nedávno pozdávalo, ale musí byl inakšie,
záhadnejšie, zložitejšie.
• Pravdaže, pri takýchto úvahách nás
musí znepokojoval otázka, či si vóbec
móžeme trúfaf popisoval vesmír pomocou našich zaužívaných kozmologických modelov, ktoré všetky vychádzajú z predstavy big bangu, definovaného homogénnou energiou, presnejšie:
z predstavy izotropnej, vo všetkých
smeroch rovnakej expanzie.
Velký múr, ktorý objavili Gellerová
a Huchra, spósobil po nie celkom serióznej popularizácii v masmédiách
rozruch, pretože aj niektorým renomovaným kozmológom sa zdalo, že pripustenie jeho existencie predstavuje
smrtelný úder teórii big bangu. Odborníci sa zhodli, že takýto názor spochybňuje prinajmenej jednu zakorenenú
predstavu, ktorá dodnes pri vysvetlovaní
vesmíru prežíva: že totiž vesmír musí
rovnako vyzeral z ktoréhokolvek miesta.
Inakšie povedané — pne štúdium vlastností kozmu nemóže byl nijaké stanovište ani nijaký smer celkom vyhovujúci.

VAJCE, ČI SLIEPKA?
Doterajší výklad má však niekoIko zádrhelov, ktoré ešte bude treba vyriešil.
Ak totiž vyše 150 000 000 svetelných
rokov velké kozmické vakuoly vytvoril koordinovaný pohyb hmoty, potom by pri nameraných rýchlostiach
boto potrebných najmenej 1000 miliárd
rokov, aby sa také obrovské priestory
vyprázdnili. Vek vesmíru — podla dosial platnej predstavy big bangu — by
bol v tomto prípade ovela nižší ako
vek potrebný na to, aby obrovské
prázdne priestory vóbec vznikli, ak
pravda, vychádzame z predstavy póvodne homogénnej vesmírnej hmoty.
Otázky, ktoré vyplývajú z týchto
úvah, sú nesmierne vzrušujúce. Existovala vani nejaká forma prázdnoty už
vo chvíli vzniku nášho sveta? Ak nie,
čo potom spósobilo skutočnosl, že isté
oblasti vesmíru sú také prázdne?
Musíme sa skrátka zmieril s jedným:
hmota vo vesmíre rozhodne nie je
usporiadaná rovnomerne. A pretože už
nepochybujeme o existencii Velkého
atraktora, nemóže byl rozpínanie ves-

BIG BANG SA OTRIASA
Aj v tomto prípade je to však našlastie tak, že jedna predstava podmieňuje druhú: kozmológie róznych dnuhov a pohladov sa čo do predstáv o podobe vesmíru líšia iba nepatrne. I ked
je vesmír v pozorovatelnej oblasti velmi
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Hierarchia rozdelenia
hmoty vo vesmíre ukazuje zaujímavú závislost medzi velkostou sústavy a priemernou hustotou látky v nej. Táto priama
závislost dáva „zabrat" aj ostri:elaným
kozmológom. Je dóvodom, prečo sa čoraz
hlasnejšie začína kritizovat klasická teória big bangu.

nehomogénny (o tom sa lahko presvedčíme nielen vtedy, ked pozorujeme oblohu volným okom, ale aj pomocou najvýkonnejších teleskopov), astronómovia
jednostaj dúfali, že istého dňa objavia
oblasti rovnomernejšie rozptýlenej hmoty, najmá ak si zvolia dostatočne velké
oblasti hviezdnej oblohy.
Už dlhšie sa objavujú dókazy, podia
ktorých je aspoň svietiaca (viditelná)
hmota vo vesmíre roztýlená všelijako
inak, len nie homogénne.
Tento fakt nám móže dokumentoval
obrázok, kde je znázornený istý počet
galaxií tak, aby sa dala rozlišil aj ich
vzdialenost od pozemského pozorovatela. Určil tieto vzdialenosti pomáha as-
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tronómom červený posun spektrálnych
čiar, ktorý vzniká podla Dopplerovho
efektu pri pohybe od nás alebo smerom
k nám.
Už dávnejšie si astroňómovia všimli
nápadné zhustenia galaktických ostrovčekov svetla pozdlž osi červeného posunu. Objavia sa aj vtedy, keá zohladníme skutečnost, že každému intervalu
vzdialenosti prislúcha zodpovedajúci
priestor, ktorý sa s narastajúcou vzdialenostou kvadraticky zváčšuje; najvzdialenejšie zdroje svetla nám zatial
zostávajú skryté. Na obrázku iahko rozoznáme nápadné nakopenie galaxií
v okolí hodnót 7500 a 10 500 kilometrov
za sekundu, čo zodpovedá vzdialenosti
od 320 do 450 miliónov svetelných rokov.
Tu sa však okamžite vynára pochybnost: „Sme vóbec oprávnení takéto
nakopenie v oblasti červeného posunu
interpretovat ako nakopenie
pri estorové?"
ZACHRAŇME,

ČO SA DÁ?

Astronómovia sa dnes pokúšajú zapasovat superštruktúry a obrovské priestory prázdnoty medzi nimi do modelov
vzniku a vývoja nášho sveta. Toto zlaáovanie nesmie byt násilné, urýchiované svojvolnou manipuláciou s obidvoma teóriami. Pri týchto pokusoch hrá
však dominantnú úlohu predstava, že
nie galaxie sa pohybujú v priestore,
ale s á m p ni es t o r expanduje.
V takomto priestore by však pre
rýchlost šírenia svetla museli éxistovat
mé vzorce. Platil by potom ešte Hubbiov zákon? Ak nie, bole by možné, že
ozrutné nakopeniny hmoty typu Velkého múru sú iba optickým klamom.
Potom by sme však vo velkých meradlách mohli pokladat rozptýlenie
hmoty opát za rovnomerné a Hubblov
zákon by zasa mohol platit . . . A sme
na začiatku tohto nateraz začarovaného
kruhu. Vymanit sa z nebo nám pomóže
len objektívna interpretácia ovela väčšieho súboru ovela presnejších údajov.
Astronómovia ich netrpeziivo zbierajú.
HANS JČRG FAHR
Bild der Wissenschaft 7/90
preložil E. G.

Kopa galaxií v Panne v okolí NGC 4374 a NOC 406 je jednou z tých, ktoré mieria
k Velkému atraktoru, ležiacemu v smere súhvezdí Hydra a Centaurus. Snímka
vePkou Schmidtovou komorou observatória Tautenburg.

Expanduiúce kvazary
a expanzia vesmíru
Americkí astronómovia M. H. Cohen, P. D. Barthel, T. J.
Pearson a J. A. Zensus z CALTECH-u skúmali tridsatdva
kompaktných rádiových zdrojov, ktoré mali okrem červeného posunu vlastný vnútorný pohyb svedčiaci o expanzii
týchto objektov. Príslušné merania vykonal systém VLBI
(rádiointerferometer s velkou základňou).
Nie je bez zaujímavosti, že keá sa spomínaní autori
pokúšali pre tieto objekty vypočítat transverzálne rýchlosti, vychádzali im bežné hodnoty prevyšujúce rýchlost
svetla. Preto sa rozhodli používat iba hodnoty vlastných
vnútorných pohybov v takej uhlovej miere, ako ich pozorovali.
Cielom práce bole vysvetlit zistený výrazný vztah medzi
hodnotou vnútorného vlastného pohybu a červeným posunom kvazara, ktorý má charakter nepriamej úmernosti:
čím váčšia je hodnota červeného posunu, tým menší je
vnútorný vlastný pohyb objektu.
Na vysvetlenie pozorovaného vztahu vnútorného vlastného pohybu kvazarov a ich červeného posunu vybrali
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autori spomedzi viacerých relativistických i nerelativistických modelov relativistický žiarivý model vesmíru Fridmanovho typu. Podia tohto modelu pozorujeme na skúmaných
kvazaroch priestorovo náhodne orientované výtrysky vysokosvietivej látky, unikajúce určitou rýchlostou od centra
kvazara.
Pri interpretáciách svojich pozorovaní vlastných pohybov vnútri kvazarov sa autori stretli so zaujímavým
výberovým efektom. Medzi pozorovanými objektmi prevažovali tie, ktorých výtrysky smerujú priamo k Zemi.
Tento výberový efekt je možné vysvetlit Dopplerovým
javom zosilnenia rádiového zdroja, pri ktorom sa Iahšie
registrujú zmeny v štruktúre kvazara, a tým i jeho prednostné zaradenie do súboru pozorovaných objektov.
Výsledky, ku ktorým autori dospeli, priamo ukazujú, že
červený posun je naozaj mierou vzdialenosti (nezávisle
od známeho Hubblovho zákona, v ktorom sa využíva korelácia medzi červeným posunom a zdanlivou magnitúdou).
Zistenie, že vnútorný pohyb kvazarov a červený posun
v prípade kompaktných rádiových zdrojov sú v antikorelácii, je v súlade so štandardnou relativistickou kozmológiou.
Podia The Astrophysical Journal 329/1988
spracoval V. Bahýl

Verký můr —
či len múrik?
Astronómovia vzdialeného vesmíru
objavili v posledných rokoch vyše tucta
galaktických štruktúr oddelených obrovskými takmer prázdnymi priestormi,
v ktorých sa nachádza iba niekolko galaxií. Tieto objavy potvrdzujú dávnejšie predpoklady, že vo vesmíre je ovela
viac veikoškálových štruktúr, ako sme
si ešte nedávno vedeli vóbec predstavit. Navyše, v usporiadaní týchto štruktúr sa rejavuje taká pravidelnost, že
jav sa nedá vysvetlif známymi kozmologickými teóriami.
Týmito nečakanými objavmi vyvrcholilo sedem rokov práce dvoch skupín
astronómov v Spojených štátoch a vo

Galaxie v smere obidvoch galaktických
pólov sú zrejme usporiadané tak, že nevytvárajú len jeden, ale hneď celú sériu
velkých múrov. Obidvoma smermi sa
každých 40 miliónov svetelných rokov
nachádza mohutný zhluk galaxií, ktoré
vytvárajú celkom nové, doteraz nepoznané velkorozmerové štruktúry. Kedže
v priestore medzi týmito zhlukmi sa podarilo pozorovat len niekolko osamotených galaxií, je možné, že takéto usporiadanie móže byt základným stavebným
prvkom vesmíru. Hoci nie je ešte nič
definitívne, vedei usilovne zhromaždujú áalšie argumenty a údaje.

Vetkej Británii. Američania Koo, Szalay, Kron a Munn začali už začiatkom
80. rokov pozorovat z observatória na
Kitt Peaku severný galaktický pól v súhvezdí Vlasov Bereniky. Briti Broadhurst a Ellis sa sústredili na južný galaktický pól, ktorý leží južne od hviezdy Beta Ceti. Z anglo-austrálskeho observatória v Siding Spring pozorovali
pole, ktoré malo približne polovičnú
uhlovú velkost ako jeho severný ekvivalent. Vlani sa obidve skupiny zišli,
aby na základe porovnania získaných
výsledkov zistili, či úkazy, ktoré pozorovali, sú reálne, alebo zdanli'vé.
Niekolko stovák galaxií vo dvoch
úzkych pozorovacích kuželoch preverili
čo do vzdialenosti a pozície na oblohe.
Na základe červeného posunu v spektrálnych čiarach zvolených objektov sa
ukázalo, že pozorované galaxie sú vo
vzdialenosti 2,5-5 miliárd svetelných
rokov, teda ovela Balej ako váčšina
v minulosti pozorovaných mimogalaktických objektov. Pozoruhodné je, že
galaxie sa smerom k obidvom galaktickým pólom zhrčujú v pravidelných
intervaloch. Ameiičania vo svojej pozorovanej oblasti objavili šest takýchto
zhlukov galaxií, ich britskí kolegovia
sedem. Fri zvážení hodnót rozpínania
vesmíru možno konštatovaf, že zhluky
sa vyskytujú každých 400-800 mil. LY.
„Zistili sme niekolko múrov galaxií.
Niektoré boll istotne v5čšie ako Velký
múr," vyhlásil Koo, ked prvý raz referoval o senzačných objavoch, porovnávajúc leh s objavmm Velkého můru
Huchru a Gellerovej (píšeme o tom na
inom mieste). „V porovnaní so štruktúrami, ktoré sme objavili," ubezpečuje
Koo, „znie názov Velký múr v označení
objektu kolegov len ako žartovná prezývka. Vidieli sme leh c e l é s ér i e."
„Prieskum spresnil polohu našej Galaxie v galaktických zhlukoch. Mliečna
cesta sa rozprestiera medzi dvoma
múrmi galaxií, sme však posunutí bokom, do miest, ktoré ležia asi dye tretiny vzdialenosti od Velkého múru na
severnej strane a zhruba v tretine cesty
od múru na južnej strane."
Zo všetkých výsledkov tohto výskumu
je najsenzačnejšf poznatok o prav id e 1 n o m rozložení galaxií v priestore.
„Dáva nám to poriadne zabrat," komentuje Koo.
Vysvetlenie tohto úkazu robí astronómom tažkosti napriek tomu, že pozorovatelia galaxií už celé roky referujú o objavoch čoraz vičších poprepájaných štruktúr, o pásoch, či doslova
múroch galaxii, a rovnako aj o gigantických prázdnach. Ani staršie pozorovania však nevyvracajú výsledky tých
najnovších. „Najváčšie útvary tejto škály pripomínajú včelie plásty.« (Koo)
O tom, ako sa vlastne poukladali
galaxie do formácií, ktoré astronómovia
teraz objavili, zatial veta nevieme. „Je
možné," spochybňuje senzačný objav
sám Koo, „že sme naše objekty zastihli
na oblohe práve v takej polohe, ked
sa nám javia ako periodické štruktúry.
Celá séria podobných objavov však dokazuje, že teoretici sa pil vysvetlovaní
tohto javu nebudú móct odvolávat na
štatistickú náhodu. Zapotia sa, ak budú
chciet na základe našich dnešných vedomostí objasnit, ako vlastne vesmír
generuje tieto bubliny, mušle či plásty
galaxií, ako leh spája do takých velkých
Astronomy 6/1990
škál.«

NeaerióznY kvazar?
Vlnu emócií, ktorá stále celkom
neutichla, vyvolal medzi astronomickou verejnosfou, najm5 však
v pospolitosti kozmológov všetkých
škól a presvedčení, objav clalšieho
zo vzdialených kvazarov. Astrofyzikov vzrušila predovšetkým velkost
červeného posunu v spektre objektu. Hodnotu z = 4,73 nenamerali
zatial pri žiadnom inom vesmírnom
telese. Navyše, v niektorých kozinologických modeloch takýto údaj narobil teoretikom kopu vrások tým,
že kvazar sa pri určitých kombináciách niektorých kozmologických
konštánt nachádza v takej vzdialenosti, kde podobné objekty ešte nemóžu existovat.
Kvazar, o ktorom je práve reč,
objavila vlani pomocou 5-metrového
dalekohladu na Mt. Palomare skupina D. Schneidera. Objekt s označením PC 1158 ± 4635 leží v súhvezdí Velkého voza. Podia prijímaných predstáv o zákonitostiach
rozpínania vesmíru sa od nás vzdaluje rýchlosfou 282 000 km . s -1, teda
94 % rýchlosti svetla. Podia velkosti
Hubblovej konštanty Ho a hodnoty
deceleračného parametra, ktorý určuje charakter vesmíru a je nevyhnutný pre výpočet kozmologickej
vzdialenosti objektu, leží kvazar vo
vzdialenosti 16 až 22 miliárd svetelných rokov, najpravdepodobnejšie
však niekde na hranici 19 mld. svetelných rokov (Ho = 85 km , s-1 .
. Mpč1). To už je hodnota, ktorá
nemóže nechat žiadneho z popredných astrofyzikov chladným.
Ak nateraz obídeme problém podstaty kvazarov a nebudeme si všímat debaty okolo hodnovernosti interpretácií červeného posunu, ktoré
t. Č. silnejú, sám fakt, že kvazar leží
vo vzdialenosti asi 19 mld. svetelných rokov, je zarážajúci. Svetlo,
ktoré teraz pozorujeme, musel vyžiarif kvazar v čase, ked mal vesmír len 1/16 svojho terajšieho veku.
V kozmologických predstavách sa
teda objavuje Ďalší paradox — vesmírny strom rodí jablká kvazarov
v čase, ked' stačil sotva vyklíčit.
Podia teórií vývoja vesmíru by tak
krátko po jeho vzniku nemali jestvovat žiadne objekty, nieto kvazary, ktoré stále považujeme za zárodky galaxií.
Opat sa teda v súvislosti s prípadom PC 1158 ± 4635 vynára otázka, či sú kvazary naozaj tým, za čo
leh astronómovia považujú, a či sú
naozaj tak daleko, na hranici samotného vesmíru. V odbornej astronomickej tlači sa totiž v poslednom
čase objavilo hned niekolko temer
kacírskych článkov o tom, že kvazary, červený posun a nakoniec i big
bang nemusia byt nič iné, ako další
z omylov astronómie a astrofyziky.
Z druhého konta názorového spektra
sa však ozývajú hlasy o neserióznosti týchto článkov. Móžeme si teda
vybrat. „Neseriózny" kvazar zo súhvezdia Velkého voza móžeme však
stále pozorovat.
-rp-
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HST•

senzácie
zatial u nedohľadne

Utorok 24. apríla. Z mysu Canaveral štartuje raketoplán Discovery s najdrahším nákladom v dejinách Tudstva. Kozmický ďalekohlad, Hubble Space
Telescope, HST, zaberá bezo zvyšku celý nákladový priestor, napokon, bol
mu šitý na mieru. Stelesnenie dokonalosti, astronomický ďalekohlad v astronomickej cene 2,1 mld dolárov, má byt po siedmich (osudných?) rokoch čakania konečne vynesený na obežnú dráhu. Zatajený dych nielen očitých
svedkov památného štartu len potvrdzuje, akým fiaskom pre svetovú astronómiu i kozmonautiku by boto čo len malé zlyhanie dopodrobna rozpracovaného projektu. Všetci zainteresovaní sú v okamihu, keď Discovery prekonáva prvé milimetre svojej púte, presvedčení o tom, že pre úspech urobili
všetko, ba i čosi navyše.
Streda večer, 25. apríla. Kanadská ruka, robotizovaný manipulátor, vyberá z nákladového priestoru raketoplánu drahocenný valec. V rekordnej
výške 614 kilometrov nad zemským povrchom ide všecko ako po masle. Po
niekolkých hodinách už posádka Discovery, pripravená na každú eventualitu, s radostou sleduje, ako sa roztvárajú panely životne dóležitých slnečných
kolektorov. Bez nich by HST prežil vo volnom priestore len 8 hodin. Raketoplán sa už móže vrátit. Všetko ostatně je teraz v rukách riadiaceho strediska letu HST. Velký sen pozemských astronómov sa zrejme napinil. . .
Štvrtok 26. apríla. Palcové titulky na prvých stránkach svetovej tlače
hlásajú začiatok novej epochy v poznávaní vesmíru. Úsmevy zodpovedných
pripúštajú len malé technické tažkosti, ktoré sú však pri takom komplexnom
a zložitom výtvore samozrejmé. Kozmonauti z Discovery oznamujú z obežnej dráhy autentické dojmy. Astronómovia sú na koni: vlastnými rukami
dovršujú revolúciu, akú sme v astronórnii naposledy zaznamenali v čase,
keď Galileo roku 1610 po prvý raz zamieril svoj ďalekohlad na oblohu. Prijímacie stredisko v Baltimore sa premenilo na astronomický Klondike.
Konec apríla. Prvé správy sú optimistické, technologické skúšky dopadli
výborne. Operátorom sa síce na chvílu zatajil dych, keď hneď na prvý raz
nemohli otvorit hlavný kryt ďalekohladu, ale nakonec sa prvé lúče predsa
len predrali k hlavnému zrkadlu. Uvolnený kábel do istej miery obmedzuje
funkcie telemetrického systému, túto chybičku však možno napravit čiastočným preprogramovaním systému. Malú chybu definitívne odstránia astronauti pri prve] revíznej návšteve ďalekohladu.
Začiatok mája. Vedci z Baltimore ohlasujú problém, s ktorým nerátali.

rátme sa o pár rokov dozadu.
VHubble
Space Telescope je hotouž roku

vý a pripravený vyštartovat
1983. Predbežný letový poriadok z roku
1980 (vydaný rok pred prvým štartom
Space Shuttle) rátal s tým, že HST bude
nákladom pri 25. lete raketoplánu —
15. decembra 1983.
V auguste 1983, keď už bolo jasné,
že štarty raketoplánov budú vzhladom
na zložitomf príprav oveTa redšie, ako
sa predpokladalo, preložila NASA vypustenie kozmického ďalekohIadu na
august 1986. V januári 1986 však vybuchol Challenger. . .
Udržiavat taký dokonalý prístroj,
akým HST nesporne je, v stálej pohotovosti, stálo NASA nemalé prostriedky.
Vedci a technici však nezaháTali a snažili sa tento čas využit na to, aby ďalekohlad bol stále na úrovni špičkových
prístrojov. Pritom sa napríklad zistilo,
že spósob spracovania obrazu z HST
musí byt celkom iný ako pri pozemských pozorovaniach (pozni Kozmos 3/89)
— ved na obežnej dráhe nebude obraz
rozmazávat vplyv atmosféry. Všetko sa
teda testovalo, a nic raz. Zrkadlá HST
sú takmer dokonalé. Fri ich brúsení sa
počítalo aj s tým, že budú pracovat
v podmienkach, kde nepósobí zemská
prítažlivost. Tvar musel byt iný ako
na Zemi (i keď išlo o rozdiely vyjadriteTné iba v tisícinách milimetra).
Koncom septembra 1989 prekladajú
manipulátory HST z vertikálnej do horizontálnej polohy. To už je neklamný
znak blížiaceho sa štartu. V novembri
1989 prevážajú HST z Lockheed's Sunnyvale v Kalifornii na Kennedy Space
Center, kde ho umiestujú vo Vertical
Processing Facility. Touto obrovskou,
dokonale čistou halou prešli všetky
aparáty vypustené do vesmíru. V nej sa
testuje správanie družíc pri štarte a
robia sa záverečné testy aj predštartové
prípravy.
Do nákladového priestoru Discovery
majú ďalekohTad inštalovat 25. 3. 1990.
Nakoniec malé dvojdňové zdržanie oddiali dátum štartu z 10. na 18. apríla.
Zlé počasie a porucha jedného z palubných počítačov však spósobujú ďalší,
tentorazšesfdňový odklad.

Dvojica záberov rovnakého hviezdneho pola. Savý získali pomocou 2,54 m dalekohTadu na Las Campaňas, pravý rovnako velkým zrkadlom HST z vesmíru. Obrázky sa ani zdaleka neUšia tak, ako vedel dúfali.
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Všetko je O. K. Píše sa 24. apríl 1990.
Presne o 81133m51s miestneho času
(14:33:51 LEČ) z rampy 39B na Cape
Canaveral štartuje raketoplán Discovery s Hubblovým kozmickým ďalekohTadom v nákladovom priestore. Úlohou posádky v zložení Loren Shriver
(velitel), Charlie Bolden (pilot), Kathy
Sullivanová, Bruce McCandless II (letoví špecialisti) a Steve Hawley (palubný astronóm) je umiestit na obežnej
dráhe okolo Zeme najcennejší prístroj,
aký kedy na Zemi zhotovili . . .

VIBRUJÚCI TELESCOP
Mýlit sa je Tudské. AkokoIvek je HST
dokonalý, vyprojektovali a zostrojili ho
len Tudia z mása a kostí. Nik teda
nečaká, že náročný projekt sa obíde
bez komplikácií. Prvé komplikácie sa
dostavujú už krátko po vypustení.
Vibrácie. Vždy, keá teleskop prechádza zo svetla do tieňa, objavujú sa
kmity, ktoré prístroj roztrasú do tej
miery, že 3-5 minút nie sú možné nijaké merania. Rozkmit v obraze dosahuje v tom čase až 6", takmer 100X
viac, ako stanovuje požadovaná presnost pointácie prístroja. Vznikli oprávnené obavy, či konštrukcia HST takéto
pravidelné namáhanie vydrží. Vedci
hladajú póvod vibrácií.
Na HST sú dva panely slnečných batérií, každý má rozmer 2,4 X 12,1 m.
Zabezpečujú potrebný príkon 2 X 240&
wattov. Po týždni NASA zistuje, že
práve na nich vznikajú nepredvídané
vibrácie. Pri takej veTkej ploche sa už
vo vákuu výrazne prejavuje tlak žiavárenia (spomeňme si na vrtulku
kuovanej banke, ktorú rozhýbal smerovaný lúč). Pri náhlom prechode do
vo

Hubblov kozmický
dalekohPad
počal vypustením z nákladopriestoru
vého
raketoplánu Discovery a po ňom.
Spodný obrázok
ukazuje HST nad
oblaslou
Peru.
Vpravo hore je
známe jazero Titicaca, kriedový
útvar v strede
snímky sa nazýva Salar de Uyuni.
Foto: NASA.
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1.0 aresec
Krúčevý obrázok, svedčiaci o tom, že optická sústava kozmického dalekohradu trpí zatiar nevyliečiternou chorobou — sférickou aberáciou. Aberačný obrazec hviezdy ako bodového zdroja získala planetárna kamera HST cez filter F 547M.
Foto: NASA
tieňa Zeme tlak ustane a dalekohlad
sa rozkýve. Toto však nie je hlavný
dóvod vibrácií. Pri prechode zo svetla
do tieňa rapídne poklesne aj teplota kolektorov, čím sa deformuje ich tvar,
Panely sa začnú prehýbat; to je hlavná
príčina nežiadúcich kmitov. Jediným
východiskom zatiar bude prispósobit
pozorovací program tak, aby HST počas
prechodu svetlo—tieň jednoducho nepracoval. Kontinuita a dížka pozorovaní
sa tak síce radikálne zmení, ale inej pomoci jednoducho niet.
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ZDRVUJÚCA DIAGNÓZA
Na 20. máj je naplánované prvé skúšobné snímkovanie hviezdnej oblohy.
Testovacím objektom je otvorená hviezdokopa NGC 3532 zo súhvezdia Carina
(Kýl), ktorá je od Zeme vzdialená zhruba
1300 svetelných rokov. Súčasne s HST
má vybrané pole v tejto kope snímat
aj dvaapolmetrový ďalekohrad na Las
Campaňas. Vedci dúfajú, že HST spiní
vypočítané technické parametre a sústredí 7Q O/ svetla bodového zdroj

hviezdy do kotúčika s priemerom iba
0,06 oblúkovej sekundy.
Napátie v prijímacom stredisku
vrcholí. Na obrazovke počítača sa začína vynárat túžobne očakávaný obraz.
Nie je celkom ostrý, takže operátori skúšajú dalekohTad preostrit, Posúvajú sekundárnym zrkadlom vo smere optickej osi, snažia sa nájst výhodnú polohu.
Ked sa nevydarí druhý pokus, skúšajú
to tretí, štvrtý, piaty aj šiesty raz. To
už odborníci na optiku vedia, kde je

pes zakopaný. Problém, či sk& problémisko, sa volá sférická aberácia!
Diagnóza je naskutku zdrvujúca. Aj
pri najlepšom zaostrení, ak sa o ňom
vóbec dá hovorif, dáva kozmický áalekohlad iba obraz s rozlíšením 0,7".
Takéto rozlfšenie (pozni Kozmos 6/89)
má však počas pokojnej noci velmi
veta pozemských ďalekohladov a v nasledujúcich rokoch bude zo Zeme celkom
bežné!
Robin Lawrence z ESA (Európska
kozmická agentúra) vysvetluje aberačný obrazec HST takto: „Kecl centrálna
časí zrkadla fókusuje svetlo, vonkajšie
časti to nedokážu, a naopak." Svoj lakonický -komentár doplňa slovami: „Ak
chcete vytvori8 optickú sústavu, musíte si najprv zvolit referenčný systém
pre každý z jej optických členov. Domnievam sa, že pre jednu z plóch bol
zle vyrátaný.`
NASA musí 29. júna s farbou von:
„Hoci odrážajúce povrchy optických
plóch HST sú zhotovené s presnosťou
1/15 vinovci dlžky svetla, optický systém vytvára neostrý obraz, takže rozlišovacia schopnost HST je len porovnatelná s najlepšími pozemskými ďalekohladmi, a nic 10-krát lepšia, ako sa
čakalo."
Albert Gore, predseda senátneho výboru pre vedu, technológie a vesmír,
k tomu zhrozene dodáva: „Som konšternovaný z toho, že NASA nedokáže
manažérsky na výške zvládnut takýto
velký projekt." Dósledky nedajú na
seba dlho čakať. George Bush, prezident
Spojených štátov, vymenúva 23. júla
osobitnú komisiu, ktorá má vykonat
hlbkovú previerku hospodárenia a organizácie práce v NASA: „Nemóžeme
predsa hazardovat s peniazmi našich
daňových poplatníkov," komentuje svoje
rozhodnutie.
Aké sú príčiny tohto fiaska? A aké
sú možnosti nápravy?
NEDOKONALÉ TESTY

teda móže robit špičkovú vedu práve
v tejto oblasti. Ed Weiler, projektový
špecialista, je presvedčený, že tni inštrumenty zo šiestich táto nehoda neovplyvní. Je to rýchly fotometer, spektrograf s vysokým rozlíšením a spektrograf na slabé objekty, všetky najmá
v pásme UV žiarenia.
Peter Jakobsen z ESA, konštruktér
FCC (Faint object camera — kamera
pre slabé, málo jasné objekty), tvrdí:
keďže obrazy z HST sú obkrúžené slabým halo, obrazy kontrastných objektov, napríklad jadier gulových hviezdokop, móžu byť napriek všetkému prfnosom. Kedže distorzia je v skutočnosti
konštantná, dá sa výsledný obraz rekonštruovať pomocou niekolkých dómyselných počítačových technik.
OPRAVA NA ZEMI, ČI V KOZME?
Hubblov kozmický ďalekohlad sa však
zatfal nedá napino využit pri sledovaní
objektov s malou povrchovou jasnosťou
(od toho si vedci najviac slubovali).
Jakobsen je však optimista a verí, že
vedcf spoločne s technikmi a operátormi
nájdu cestu, ako sa s aberáciou vyrovnat tak, aby HST spolahlivo pinil aj
túto úlohu.
Možnosti sú v podstate iba dye. Obidve rátajú s tým, že v júni 1933 sa ku
kozmickému ďalekohladu vypraví posádka raketoplánu. Počas tejto misie
buď astronauti stiahnu HST na Zem
(kde sa sekundárne zrkadlo vymení za
také, čo bude k hlavnému pasovat),
alebo dopinia optickú sústavu korekčnou šošovkou. Tá však nie je samospasitelná, pretože čiastočne naruší citlivost experimentov.
ESA už 16. júna vydala vyhlásenie,
že bude preferovat opravu HST na Zemi.
Európania argumentujú tým, že leh
prístroje, konkrétne FCC, fungujú perfektne a zamýšlané zásahy do optického systému ďalekohladu by leh jedinečnost potlačili.

Hlavný sponzor HST, NASA, zo svojho
hradiska pokladá za reálnejší druhý
variant. Plány počítali s tým, že výmena širokouhlej kamery, ktorá sa dá
uskutočnit len na Zemi, prebehne až
po pátnástich rokoch práce kozmického
teleskopu. Inak povedané, NASA zrejme na náročnú operáciu znesenia, opravy a opátovného vypustenia HST nebude mat peniaze. Je preto pochopitelné, že Američania sa klonia k možnosti dopinit HST korekčnou šošovkou.
Samozrejme, vinník sa hladá ďalej.
Prvoradé je zistiť, či bolo chybné samo
zadanie, alebo k omylu došlo až pri
matematických výpočtoch. NASA si od
firmy Hughes-Danbury Optical Systems
(bývalá Perkin-Elmer, ktorá zrkadlá vyrobila) vyžiadala kompletnú dokumentáciu a poverila skupinu odborníkov,
aby ju riadne preskúmala. Cielom expertízy je nájsť chybu a rozdeliť zodpovednosť (veď ide o dye miliardy),
a zároveň zistiť všetky potrebné údaje
na prípravu výroby korekčnej šošovky.
Tak, alebo onak: fakt je, že ďalekohlad za dye miliardy nedokáže ani poriadne zaostriť (a teda sa v ničom nelíši od svojich stokrát lacnejších pozemských kolegov), je debaklom, ktorý
móže ohrozit budúcnosť celej vedeckej
kozmonautiky. Napríklad projekty velkých kozmických staníc móžu ustrnúť
v štádiu výkresov. Najmá nad pripravovanou kozmickou stanicou Freedom
sa už dnes vznáša prízrak HST...
HST zatial „hapruje", ale nič ešte nie
je stratené. Nakoniec, Hubblov kozmický ďalekohlad krúži okolo Zeme, dokáže zachytávat žiarenie kozmických
objektov v nevídanom diapazóne vinových dlžok a vie ho aj úspešne vysielat
na Zem. A že nie je všetko tak, ako si
to Američania predstavovali? Nič to.
Aj na ťýchto chybách sa poučíme. Poznávanie „vesmíru z vesmíru" bude aj
v nastávajúcom desaťročí pokračovat.
ROMAN PIFFL

Jean Olivier, vládny zmocnenec pre
projekt HST, sa domnieva, že sférickú
aberáciu možno dost presne identifikovat, a teda aj napravit. Východiskom
by mohla byť korekčná šošovka umiestená pred ohniskom.. Vhodne navrhnutý
optický člen by mohol zlepšit pošramotenú povesť kozmického ďalekohladu.
Šošovku by astronauti namontovali počas letu v júni 1993.
Fri hladaní príčin sa pracovníci
NASA snažia zohladniť všetky možnosti. Olivier sa však domnieva, že tvar
optických plóch je správny. „Museli
sme zanedbat niečo počas testovania,"
uzatvára svoje úvahy.
Primárne a sekundárne zrkadlo nikdy
neboli testované spoločne! Podla Oliviera by si to vyžiadalo vyrobit rovnako
velké a rovnako dokonalé rovinné
zrkadlo, ktoré by prišlo na niekolko
stovák miliónov dolárov. Preto sa testovalo každé zrkadlo osobitne, pričom
sa brali do úvahy konformné testovacie profily čiar. Takto má NASA na
palube HST dye dokonalé optické plochy zrkadiel, aké nemajú na celom
svete páru, tieto zrkadlá sa však k sebe
jednoducho nehodia...
HST dáva neostrý obraz na všetkých
vinových dižkach. Ultrafialové žiarenie
však na Zemi neregistrujeme. „Hubble"
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Vieme už, ako vznikol vesmír? Dokážeme zrekonštruovat proces jeho vývoja? Dye velké fyzikálne teórie nám
dovolujú prijatelne chápat svet: kvantová mechanika odkliala javy, ktoré sa
odohrávajú v mikrosvete, všeobecná
teória relativity nám zasa umožňuje
orientovat sa v makroštruktúre kozmu.
Lenže ani jedna z týchto teórií nie je
globálna. Jedna potrebuje podporu
druhej. Ideálne by teda bole, keby celý
svet fungoval podia j e d i n e j fyzikálnej všeteórie. Je to vóbec možné?
Človek sa so schopnostou poznávat
rodí. Nikto presne nevie, čo tento pud
zvedavosti živí, čo nás núti zaoberat
sa nevysvetlenými otázkami, menit ich
na zrozumitelné a známe. Pád jablka
na zem je pochopitelnejší ako Newtonova gravitačná teória, o Einsteinovej
teórii relativity už ani nehovoriac. Ale
ten, kto dókladnejšie pozná modernú
fyziku, vie, že práve teória gravitácie
geniálne vysvetlila padanie jablk na
zem. Trocha zložitejšie: ak padajúce
jablko umiestime v matematickej
štruktúre teórie gravitácie, je náš poznávací inštinkt uspokojený: zrazu chápeme, že jablko skutočne móže padat
iba k zemi.
Súčasná fyzika nie je len vedou o naklonených rovinách, kyvadlách, spojených nádobách a kondenzátorech (ako
by sa mohlo zdat po prvých hodinách
fyziky na základnej škole), fyzika je
súčastou poznávania sveta. Iste, aj naklonené roviny a kondenzátory sú nevyhnutné, neviem však, či ich vizuálnu
atraktivnost musíme zneužívat hned na
začiatku vyučovania fyziky. Poznávanie sveta je však dlhý, tažký a vzrušujúci proces, ktorý vyžaduje osvojit si
aj mnohé únavné a zdanlivo nudné detaily.
Súčasná fyzika nám síce umožňuje
chápat svet, ale iba do istej miery.
V procese chápania a poznávania hrajú dóležitú úlohu hned v úvode spomenuté dye fyzikálne teórie. Kvantová mechanika (spolu s kvantovými teóriami pola) nám do značnej miery dovoluje prenikat k štruktúram mikrosveta. Všeobecná teória relativity (spolu s astrofyzikou a relativistickou kozmológiou) nám objasňuje makroštruk-
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túry vesmíru. Dostat tieto dye (samy
osebe geniálne) teórie na spoločného
menovatela je oriešok, nad ktorým si
lámu hlavy najlepší súčasní fyzici.
Prečo vlastne fyzikov tento problém
až tak vzrušuje? Mikrosvet nám približuje jedna teória, megasvet druhá.
Načo nám vlastne bude tretia (haci
jednotná a všeobecná)? Nás škrie však
práve to, že tieto svety zatial m u s ím e vysvetlovat až dvoma teóriami.
Obidve tieto teórie sa ešte stále navzájom potrebujú. Jedna bez druhej by
nedokázala uspokojivo vysvetlit celý
prepletenec javov, od ktorých sú odvodené. Bohužial, obidve teórie sa zatial k sebe približujú iba velmi neochotne.
Velký problém predstavuje napríklad
p r i es t o r, v ktorom by sa gravitácia
mala prejavit vo svojej kvantovej podobe. Zákony kvantovej mechaniky vyžadujú nesmierrie malé priestorové a
časové intervaly. Ale relativistická
kozmológia, tvrdiaca, že už krátko po
big bangu existovali vo vesmíre iba
malé časové (rádu 10-` sekundy) a
priestorové (rádu 10cm) intervaly,
sa bez kvantovej teórie gravitácie jednoducho nezaobíde.
Na utvorení jednotnej teórie fyzici
už mnoho rokov horúčkovito pracujú.
Nemožno povedat, že celkom bez úspechu. Na ceste k „velkému zjednoteniu`°
vypracovali mnoho dómyselných matematických metód, ktoré nám dovolujú
čoraz hlbšie poznávat a chápat štruktúru kvantovej teórie i teórie relativity. Zároveň nám však objasňujú ajpovahu tažkostí objavujúcich sa vo chvíli, ked sa pokúšame obidve tieto teórie
sklbit. Kvantovú teóriu gravitácie a
s ňou súvisiacu kvantovú teóriu mladého vesmíru (teda kvantovú kozmológiu) však zatial nemáme a nevieme
si ich ani predstavit.
„ROZUMNÁ SOSTAVA"
Roku 1983 zverejnil prestížny vedecký časopis „The Physical Review" prácu J. B. Hartla a S. W. Hawkinga.
Článok Vlnová funkcia vesmíru obletel
svet, a hoci od jeho publikovania uplynulo už sedem rokov, ešte vždy inšpi-

ruje fyzikov, ktorí si lámu hlavu, ako
zjednotit obidve teórie. Ani Hartlovi a
Hawkingovi sa síce ešte nepodarilo vytvorit kvantovú teóriu gravitácie, ale
všetkým sa zdá, že urobili krok správnym smerom. Práca H + H je zaujímavá aj z mého hladiska: začína sa
z nej vynárat poznanie, ktoré je nevyhnutné na to, aby „velká jednotná
teória" vóbec vznikla.
Hawking sa už dávnejšie zameriaval
na metódu kvantovania, ktorú objavil
Richard Feynman. Už oddávna sa úspešne uplatňuje v teóriách kvantových polí. Hawking sa domnieval, že
túto metódu, ak ju, pravda, prispósobí,
bude móct aplikovat aj v kvantovaní
gravitačného pola.
Feynmanova metóda je naozaj nesmierne zaujímavá. Fri formulovaní
akejkolvek fyzikálnej teórie je nevyhnutné vytvorit pre ňu zodpovedajúce
matematické „prostredie". Je jasné, že
matematické štruktúry, z ° ktorých má
byt teória vybudovaná, nemóžu fungovat v logickom vákuu. Pre Feynmanove verzie kvantovej mechaniky je vhodným matematickým prostredím tav.
konfiguračný priestor. Výsledky skúmania tohto priestoru napinili už desiatky kníh. Nám zatial postačí, ked si
uvedomíme, že jeden bod konfiguračného priestoru predstavuje konfiguráciu, v akej sa istý kvantový systém —
napríklad elektrón — móže nachádzat
v určitom momente.
Kecl poznáme vinovú funkciu sústavy (inými slovami: pravdepodobnost, že
tá-ktorá sústava sa naozaj móže ocitnút v predpokladanom stave), vieme
o nej, všetko, čo kvantová mechanika
dovoluje vediet. A práve tu móžeme
pochopit v populárnych prácach tak
často nedoceňovanú úlohu konfiguračného priestoru. Tento priestor totiž a
priori definuje, čo sa vóbec móže stat.
Kecl sa v konfiguračnom priestore neobjavuje ani možnost nejakej konfigurácie, možnost r e a l i z á c i e takéhoto
priestoru je vopred vylúčená. Z veIkého pola (pravdepodobných) možností
si teória móže vybrat isté konfiguračné
priestory, jedny ako viac, mé ako menej pravdepodobné.
Feynmanova metóda dovoluje určit

pravdepodobnosf
prechodu
sústavy
z jedného stavu do druhého. Vyjdime
z predpokladu, že sústava sa v istej
chvíli nachádza v konfigurácii A, inými slovami: obsadzuje bod A v konfiguračnom priestore. Chceme vypočítat,
aká je pravdepodobnosf, že systém sa
neskór ocitne v konfigurácii B, presnejšie: v bode B konfiguračného priestoru. Systém však móže prejst z bodu
A do bodu B mnohými dráhami (na obrázku 1 sú znázornené iba niektoré
z možných ciest).

1. Feynmanove
dráhy
v stavovom
A
priestore.
Feynman ukázal, ako možno vypočítat pravdepodobnosf prechodu sústavy z bodu A do bodu B. Najprv musel
primeraným spósobom zosumarizovat
pravdepodobnosti všetkých možných
dráh. Ak sa medzi všetkými možnými
dráhami objavila „klasická dráha",
teda dráha, ktorú by si sústava zvolila,
keby sme jej prikázali, aby sa podriadila zákonom klasickej fyziky, pravdepodobnosti mých dráh boli takmer nulové. Klasická dráha sa vtedy ukázala
ako najpravdepodobnejšia.
Sústava sa správa napodiv celkom
rozumne. Vyzerá to tak, akoby si najskór preskúmala všetky možné dráhy,
a potom si sama zvolila tú najvýhodnejšiu! Mnohým fyzikom toto „rozumné
správanie sústavy" pripomenulo starú,
už takmer zabudnutú zásadu cielovosti.
Je možné, že pre fyziku nemá čas taký
význam ako pre nás a fyzikálnym zákonom je celkom jedno, či vychádzajú
z minulého (kauzálnost), alebo z budúceho (cielovost).
KONIEC TYRANIE CHRONA
Vieme už, že utvorenie kvantovej
kozmológie pomocou Feynmanovho návodu sa začína určením konfiguračného priestoru. Treba to však urobit v súlade so zásadami všeobecnej teórie relativity.
Táto teória je geometrická a v kozmologických modeloch vybudovaných
pomocou nei chápeme vesmír ako istý
trojrozmerný priestor, ktorý móže mat
velmi rozmanité „tvary". Móže byt plochý, teda mat nulovú krivosf, móže
mat však i kladnú alebo zápornú krivost. Móže byt „uzavretý" ako guIová
plocha alebo „otvorený" ako rovina.
Na zdóraznenie tejto róznorodosti budeme trojrozmerné priestory nazývat
trigeometriami.
V našom kozmologickom konfiguračnom priestore úlohu bodov musia zohrávat všetky možné trigeometrie. Matematici už preskúmali podobný útvar

a dali mu názov superpriestor
(nesmieme si ho však zamieňat so superpriestorom z teórie supergravitácie!). Je to útvar matematicky velmi
bohatý,
nekonečne mnohorozmerný,
odolný voči manipuláciám. Lenže nie
vlastnosti superpriestoru sa stali hlavnou bariérou pre další rozvoj teórie.
Najvóčšie tažkosti nesúviseli s výpočtami, ale objavovali sa najmá v súvislosti s novými pojmami.
Skúsme teraz, či by stavom A nemohla byt lubovalná trigeometria, čiže
istý bod v superpriestore, a stavom B
má trigeometria, čiže iný bod v superpriestore. Aká bude v tomto prípade
cesta z bodu A do bodu B? Aby sa nezamotali do pavučiny nekonečných
možností, Hartle a Hawking sa dohodli, že pri výpočtoch (a modelovaní)
budú zohladňovat iba uzavreté trigeometrie, ktoré výrazne zúžia konfiguračný priestor a ktoré sa objavujú iba na
povrchu možných sfér. V takomto prípade sa dráhy zo stavu A do stavu B
stávajú trubicami od trigeometrie zobrazujúcej stav A do trigeometrie zobrazujúcej stav B. Prierezom takejto
trubice bude opat uzavreté trigeometria (pozni obrázok 2).

2. Hartlove-Hawkingove trubice v superpriestore.
Hartle a Hawking (a v neskorších
prácach najmá Hawking) nás sugestívne presviedčajú, že svet, v ktorom žijeme, je uzavretým priestorom. Dokázat to však móžu iba dalšie a presnejšie astronomické pozorovania. Údaje,
s ktorými dnes pracujeme, uzavretost
sveta vóbec nepotvrdzujú. Ak si však
uvedomíme, že Hartle a Hawking iba
nesmierne vynachádzavo experimentujú, nemóžeme im ich zjednodušený model vyčítat. I v dalších našich úvahách
zostane konfiguračný priestor obmedzený na uzavreté trigeometrie.
Na obzore je však nový problém.
Ešte si památáme, že v obyčajnej kvantovej mechanike bod v konfiguračnom
priestore znamenal stav sústavy v danom momente. Je však možné hovorit
v danom momente o trigeometrii?
Problém, a velký, je v tom, že nie!
V teórii relativity č a s pripísaný danej trigeometrii závisí od toho, ako je
zasadená do zvyšku časopriestoru.
Všimnime si jednu Hartlovu-Hawkin-

govu trubicu, čiže jednu z dráh v superpriestore, a dva spósoby uloženia
časových
rezov (obrázok 3). Ak

3. Rozličné
časové rezy
tej istej
trubice
v superti
priestore
budeme trubicu rezat kolmo ako salámu, dostaneme rad trigeometrií očíslovaných časom tl, t2, t3 . . . Ked tú istú
trubicu budeme rezat šikmo, dostaneme
rad trigeometrií očíslovaných časom t'1,
t'2, t'3 ... A tu sa naraz začínajú diat
zaujímavé veci. Čas sa zrazu stáva
prvkom obrazu, ktorý sa mení v závislosti od spósobu prechodu trigeometrie do štvorprvkovej geometrie, teda
do č a s o p r i e s t o r u. Kvantový opis
vesmíru nie je však možný, pokial budeme vo výpočtoch zohladňovat náhodné prvky. Zdá sa teda, že sa budeme
musiet zaobíst bez času.
Vo Feynmanovej metóde sa vinová
dlžka „rozvíjala v čase". S jej pomocou sme pomerne lahko dokázali vypočítat pravdepodobnost prechodu sústavy zo stavu xl (v akom sa sústava nachádza v okamihu t1) do stavu x2r
v akom sa sústava móže nachádzat
v niektorom z dalších okamihov (t2).
V kvantovej mechanike je dobre známa rovnica (nazývame ju Schrádingerovou), podia ktorej móžeme vypočítat
evolúciu vinovej dlžky q, v čase. V Hartlovej-Hawkingovej metóde závisí funkcia q od bodov v superpriestore (čiže
Od trigeometrie), ale n e z á v i s í od
času. Móžeme sa opýtat, aká je pravdepodobnost, že vesmír sa ocitne v danom bode superpriestoru, nemóžeme
však vnímat prechod sveta z jedného
stavu do druhého ako proces v čase
plynúcom nezávisle od týchto stavov,
akoby „vonku", v inom svete. V gravitačnej verzii Feynmanovej metódy existuje ekvivalent SchrSdingerovej rovnice — Wheelerova de Wittova rovnica.
Táto rovnica však nevyjadruje „priebeh vinovej funkcie vesmíru v čase",
ale iba jej rozloženie v superpriestore.
Čo teda s časom? Čas predsa nie je
ani fikciou, ani náhodnou veličinou ako
napríklad výber súradníc. Jeho plynutie cítime až príliš realisticky na vlastnej koži. Jedným z najkrajších znakov
Hartlovho-Hawkingovho modelu je to,
že čas v ňom funguje tak, ako to od
neho očakávame. Nie je ničím vnúteným zvonka, ale je súčastou vinovej
funkcie vesmíru ako istá korelácia
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medzi determinujúcimi premennými.
Ak nás zaujímajú stavy vesmíru, ktoré
majú klasické ekvivalenty, teda stavy,
v ktorých kvantové efekty gravitácie
nehrajú velkú úlohu (napriklad stavy
dostatočne vzdialené od „počiatočného
superhustého stavu"), ukazuje sa, že
správne riešenie Wheelerovej-de Wittovej rovnice dovoluje očíslovat postupné
stavy vesmíru (trigeometrie) časom,
ktorý vyplýva z vinovej funkcie, a ulotak,
trubice,
žit ich vo forme
ako to vidíme na obrázku 3. Tieto stavy sú najpravdepodobnejšie, pri nich
je možné rozumne hovorit o evolúcii
vesmíru v čase.
Ale kecl berieme do úvahy stavy, ktoré nemajú svoj klasický ekvivalent, kde
prevláda kvantový režim (napríklad
stavy blízke začiatku, krátko po big
bangu), nebudú sa dat zostavovat do
trubíc. V takých podmienkach pojem
času stráca zmysel.
V koncepcii kvantového gravitačného režimu teda čas neexistuje.
Vláda bezohladného Chrona je v kvantovom gravitačnom režime bezmocná.
Chronos v tomto režime nevládne fyzike, naopak, rodí sa z nei, je jej synom. Preto sme v predchádzajúcich
odstavcoch všetko vztahujúce sa na
„začiatok" uvádzali v úvodzovkách.
Ťažko hovorit o začiatku, kecl neexistuje čas. Ak sa svet naozaj nejakým
spósobom zrodil, bola to „mimočasová
udalost" .
Fyzika naozaj nie je, ako podaktorí
tvrdla, iba spresnením hovorového jazyka. Velmi často je jeho prekonaním.
Naša reč, ktorá sa vyvíjala a vyvíja
vo svete napinenom časom, zlyháva,
nedokáže generovat slová potrebné na
opísanie toho, „čo bob" vtedy, kecl
ešte ani hmota nehovorila tým jazykom ako dnes. Naštastie, máme matematiku. Iba ona móže preniknút ta,
kam nesiahajú slová.
Čas sa začína vynárat najprv nesmelo, potom čoraz rozhodnejšie, úmerne tomu, ako sa kvantové efekty
gravitácie stávajú menej významnými.
Až v klasickom režime, keň už kvantové efekty nezohrávajú prakticky nijakú
úlohu, čas opát získava svoju (zdanlivo) neobmedzenú moc.
Realizovanie stavov, ktoré nemajú
vlastné klasické ekvivalenty, nazývajú
fyzici „tunelovým efektom". Toto pomenovanie má svoje historické opodstatnenie. V začiatkoch kvantovej mechaniky niektoré riešenia SchrSdingerovej rovnice naznačovali, že existuje
prechodu
konečná
pravdepodobnost
elektrónu cez „hradbu potenciálu", napríklad kecl elektrón z nejakých dóvodov uviazne v atóme. V klasickej fyzike je takýto prechod celkom vylúčený.
Viaceré experimenty potvrdili predpoklad vyvodený zo Schródingerovejrovnice, že elektrón by sa od hradby potencionálu odrazit mal. V kvantovom
procese tento „mikrobiliard" vyzerá
tak, akoby si elektrón v hradbe potenciálu vedel nájst akýsi tun e l a
využit ho na to, aby sa dostal na druhú
stranu (obrázok 4).
klasická dráha

/

kvantová dráha

4. Tunelovanie cez hradbu potenciálu.
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Keclže vieme, že procesy odohrávajúce sa blízko „začiatku" nemajú svoje
klasické ekvivalenty, móžeme povedat,
že fyzika superhustého vesmíru sa odohráva v tuneli.
TUNELOVANIE V „NIČOM"
Tento článok som začal úvahou na
tému Iudského poznávacieho inštinktu. Nie bezdóvodne: Hartlov-Hawkingov model nám dovoluje pochopit, „odkial sa vzal čas". To však ani zdaleka
nemóže našu poznávaciu potrebu uspokojit. Chceli by sme, pravdaže, vediet
aj to, „odkial sa vzal vesmír". Práca
H ± H naznačuje korektnú odpoved
aj na túto otázku.
V nekvantovej relativistickej kozmológii sme istý čas za začiatok sveta považovali big bang (velký výbuch). Lenže všetci kozmológovia si boll vedomí,
že je to iba dočasné vysvetlenie, pretože nezohladňuje kvantové efekty gravitácie. Vedelo sa, že budúca k v a nt o v á kozmológia móže túto efektnú
a populárnu teóriu zmenit. Deje sa tak
práve teraz, pred našimi očami. Odzvonilo už big bangu?
Zatial nie. Big bang si ešte ponecháme. Ťažko by boto dnes spochybňovat
predpoklad, že minulostou sveta bol
superhustý stav, z ktorého sa začala
kozmická expanzia. Stopy po big bangu móžeme pozorovat a overovat si
dodnes: počet a rozdelenie chemických
prvkov v priestore, reliktové žiarenie
či vzdalovanie galaxií — to všetko sú
hmatatelné dókazy, ktorým možno dáverovat. V scenári Hartla a Hawkinga sa však čas v bezprostrednej blízkosti big bangu stráca. Bez času však
iba tažko móžeme hovorit o začiatku
sveta, bez času ešte tažšie móžeme
uvažovat, čo bobo p re d začiatkom.
V kvantovej kozmológii odvolávanie sa
na začiatok prestáva byt kategóriou,
ktorá by mohla čokolvek objasnit.
Jednako existujú aj lepšie vysvetlenia. V kvantovej mechanike zohráva
dóležitú úlohu takzvaný „základný stav
systému". Je to stav s n a j n i ž š o u
možnou energiou. Kecl sa to tak zobene, vlastnostou každého systému je zotrvávat v základnom stave. Ak chceme, aby prešiel do stavu s vyššou energiou, musíme ho povzbudit. Bez určenia tohto základného stavu však formalizácia kvantovej mechaniky nefunguje!
Lenže čo je základný stav systému
zvaného vesmír? Logicky to nemóže
byt stav s najnižšou energiou, pretože
v priestorovo uzavretom svete (a ako
sa památáme, Hartle a Hawking sa zaoberajú iba priestorovo uzavretými
svetmi) záporná gravitačná energia vyžaduje mé formy energie a súhrnná
energia sa vždy rovná nule.
Hartle a Hawking však vyrukovali
s novým nápadom. Vo svojom modeli
vychádzajú z toho, že základnom stavom vesmíru je pravdepodobnost pnechodu sveta od nultého objemu do danej trigeometrie (do daného modelu
sveta), čiže pravdepodobnost vzniku
danej trigeometrie z „ničoho".
Máme zrazu výtvor z ničoho, ale nie
„na začiatku", alebo presnejšie: nielen
na začiatku, v big bangu; pravdepodobnost zrodenia IubovoIného stavu
sveta z „ničoho" je v Hartlovom-Hawkingovom modeli presne vymedzená.

Ako tento mechanizmus tvorenia
sveta funguje z matematického hradiska? Odpovecl sa zdá pomerne jednoduchá: použijeme Feynmanovu formalizáciu prispósobenú gravitácii a zosumarizujeme všetky dráhy, ktoré vedú
z „nulového bodu" do danej trigeometrie, do daného stavu sveta. Všetky dráhy tohto druhu vytvárajú spoločne čosi,
čo sa podobá „kuželu s ostrým hrotom" (obrázok 5). Sloveso „podobá sa"

Objem = 0
5. Mechanizmus vzniku z bodu.
je pri opise tohto útvaru dóležité, pretože tieto dráhy nemajú vlastné klasické ekvivalenty.
Existencia spomenutého „hrotu" však
spásobuje matematikom vážne problémy. Aby sa týmto problémom vyhli,
museli Hartle a Hawking použit matematický trik, známy z kvantovej teórie pola. Časovú premennú t vynásobili imaginárnou jednotkou, a tak vyhladili „hrot". Zmenili kužel na polkruh, ohraničený z jednej strany danou trigeometriou. Z hladiska teórie
relativity táto transformácia (nazývaná aj Wickovou) stiera rozdiely medzi
časom a priestorom. Je to cena, ktorú
musíme zaplatit za mechanizmus tvorenia z ničoho, ale oslobodzuje nás od
akýchkolvek matematických tažkostí.
Ba čo viac, „nič", z ktorého sa rodí trigeometria (na obrázku 6), je d o k o n a1 e j š i e ako „nič" na obrázku 5. „Nič"
tu dokonca nie je ani bodom.

uzavretá
tri,geometria

6. Mechanizmus vzniku z ničoho.
Netreba vani pripomínat, že proces
zrodu z „ničoho" nemá klasickú obdobu. Preto sa prijalo tvrdenie, že vesmír vzniká tunelovaním
z „ničoho".
V Hartlovom-Hawkingovom modeli
je Wickova transformácia dóležitým

prvkom. Iba voaka nej funguje matematická formalizácia. S touto transformáciou súvisí filozofický dóležitý výklad vzniku sveta z „ničoho". Mnohí
teoretici však Wickovej rovnici celkom
nedóverujú. Upozorňujú najmá na skutočnosf, že v kvantových teóriách pola
sa Wickova transformácia vysvetluje
ako zákrok umožňujúci dalšie počítanie. Fri konečnej interpretácii sa však
vracia k východiskovej premennej.
Hartle a Hawking vraj takto z počtárskeho triku vyrobili „filozofiu". Ale
už je to raz tak: nielen v ekonómii,
aj vo vede treba čosi investovat, ak
chceme dosiahnuf výsledok.
VESMÍR — OTVORENA OTAZKA
Hawking vydal nedávno populárnu
knihu Krátka história času (referovali
sme o nej v Kozmose Č. 4). Hartlov-Hawkingov model, ktorý Hawking neskór
rozpracúval spolu s róznymi vedcami,
zaberá ústredné miesto tejto knihy.
Kniha je napísaná velmi zrozumitelne, nečudo, že sa zakrátko stala bestsellerom.
Kniha ma potešila, ale okrem póžitku z jej čítania som bol napokon aj

trochu sklamaný. Velký úspech, ktorý
Hawkingovi prinieslo skonštruovanie
modelu sveta vynárajúceho sa z „ničoho", kde sa i čas tohto systému musí
zrodit a má svoju vlastnú „históriu",
zaslepil mnohých čitatelov tejto knihy. Nezorientovaní čitatelia musia byt
po prečítaní „Krátkej histórie času"
presvedčení, že Hawkingov model
n e m á a vani ešte dlho ani nebude
maf konkurenciu. To však zdaleka nie
je pravda. ..
Predovšetkým: Hawkingov model nie
je zatial úpinou kvantovou teóriou gravitácie, je skór iba naznačením možnej
cesty k takejto teórii. Ďalej : stačí si
poprezeraf časopisy z oblasti teoretickej fyziky, aby sme sa presvedčili, že
týmto problémom sa velmi tvorivo zapodievajú aj další fyzici.
Ani po prečítaní Hawkingovej knihy
nevieme, ako vznikol náš svet, a nedokážeme zrekonštruovaf proces jeho
vývoja. Spolu s Hawkingom sme urobili iba prvý krok. Dóležité je však to,
že sme sa už aj vo fyzike opovážili
otázky,
položit
ktoré sa zdajú
konečnými:
Odkial sa vzal čas, odkial sa vzal
svet?

Voroného mozaika predobraz vesmíru?
Ked roku 1908 matematik ruského
póvodu G. F. Voronoj publikoval prácu o rozdelení priestoru, nik netušil,
že asi o 80 rokov upútajú vedcov jeho
čisto matematické úvahy a že sa ich
pokúsia aplikovat na velkoškálovú
štruktúru vesmíru. Voroného mozaika,
ako bola táto teória nazvaná, predsta-

vuje priestor s množinou náhodne rozložených bodov. Každému z nich prislúcha vždy tá časí priestoru, ktorá je
ohraničená tzv. mediánovými rovinami, t. j. rovinami kolmo pretínajúcimi
spojnice s ostatnými bodmi v najbližšom okolí daného priestoru. Kým vo
dvoj rozmernom priestore takto dosta-

Počítačové modely usporiadania vesmíru v konfrontácii s Voroného mozaikou ukazujú, že na predstavách ruského matematika predsa len niečo bolo .. .

Ešte pred niekolkými rokmi považovali renomovaní fyzici tieto otázky za
„zakázané", vylúčené z vednej disciplíny fyzika. Iludské poznávanie sa však
aj tentoraz ukázalo silnejšie ako všetky metodologické zákazy.
Móže však fyzika obsiahnut definitívne poznanie?
Predpokladajme, že Hartlov-Hawkingov model dozrie raz do úpinej teórie
kvantovej gravitácie. Z neho sa odvodia nové kozmologické fakty aj skutočnosti týkajúce sa elementárnych častíc
a vynoria sa nové, doteraz neznáme
sekty a problémy.
Budeme už vtedy chápat základné
tajomstvá nášho sveta? Pochopíme
predovšetkým „zázrak", ktorý radšej
spósobil, aby svet existoval, než to, aby
ho nebolo? A toto pochopenie nám
sprostredkuje fyzika. Fyzikálne zákony
nám dovolia zrekonštruovaf proces začiatku existencie nášho vesmíru. Ale. . .
Pred dalšou otázkou sa radšej zhlboka
nadýchnime.
Odkial sa vzali zákony fyziky? Móže
fyzika odpovedat i na túto otázku?
Preložil Imrich Vašečka

neme usporiadanie pripomínajúce mozaiku (odtial názov), v trojrozmernom
priestore pójde o štruktúru podobnú
bunkovej, akú poznáme napr. z biológie.
Aplikovat túto matematickú myšlienku v kozmológii, konkrétne v problematike velkoškálovej štruktúry vesmíru, sa pokúsil M. Pierre z ESO. Viedlo
ho k tomu predovšetkým zistenie, že
jasné galaxie sa zoskupujú do štruktúr
vytvárajúcich akési vrstvy okolo zhruba sférických, no na galaxie chudobných oblastí. Celá táto pozorovaná
štruktúra skutočne pripomina mozaiku.
Pokusy interpretovat túto štruktúru
vesmíru pribúdajú.
Sondovaním velkoškálovej štruktúry
metódou zistovania počtu objektov pozdlž zorného lúča by sa táto bunkovitá
stavba mala dat odhalit. Hustota objektov je totiž má vtedy, ak sú objekty rozložené v priestore náhodne, a má
zasa vtedy, ak sú rozložené pozdlž stien
hypotetických buniek Voroného mozaiky. M. Pierre porovnávaním teoretických predpovedí a pozorovaných káp,
refazcov a La oblakov vodíka vo vybraných smeroch našiel charakteristiky ich priestorového usporiadania.
Stredná hrúbka steny z velkopriesto17 Mpc, jej dlžka sa
rovej bunky je
pohybuje okolo - 29 Mpc.
Na základe pozemských pozorovaní sa
zatial v Metagalaxii podarilo rozlíšit
okolo 140 velkopriestorových buniek.
Je to dost, no na dalekosiahlejšie závery stále málo. Potvrdit správnost aplikácie Voroného mozaiky na velkoškálové štruktúry vesmíru pomóžu až hlbkové sondy pomocou najvýkonnejších
dalekohladov. Dúfajme, že sa medzi ne
čoskoro zaradí aj nedávno vypustený
HST.
PodYa Astronomy and Astrophysics
spracoval V. Bahýl
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Českí
a slovenskí
slniečkári
(na Severe)
za čiernym
Sinkom

Vo Finsku i na Čukotke
Ešte nikdy sa v totalite zatmenia Slnka neocitlo naraz tolko našich astronómov. Pri
fínskych mestečkách Ilomantsi a Kensuonso i na troch zo šiestich pozorovatelských stanovíšť na vyše 10 000 kilometrov vzdialenej čukotke (Zelený mys, Vulkan, Markovo) pozorovali desiatky našich slniečkárov, profesionálov aj amatérov zo zeme i z lietadla spod
zamračenej oblohy (až na jedinú výnimku) priebeh najúpinejšieho tohoročného zatmenia Slnka. Z viacerých fínskych a sibírskych príspevkov srno vybrali najzaujímavejšie,
skí r cestovatelské, ako astronomické zážitky.
Pripomeňme, že najv5čšia fáza úpiného zatmenia nastala 22. júla 1990 o 11 55m365 UT
a dlžka trvania podia miesta pozorovania sa pohybovala od 46 (Helsinki) do 153 sekúnd
(Vulkan). Pás totality úpiného zatmenia sa tiahol od Baltského mora, cez Fínsko, severozápad ZSSR, ostrovy Novaja Zemla, zasiahol najsevernejší výbežok Tajmíru, Čukotku
a skončil v severných častiach Tichého oceána.

ILOMANTSI :
Zatmenie sa začalo krátko po štvrtej
ráno. Vela sme z neho nevideli, lebo
obloha bola takmer celkom zatiahnutá.
Po svitaní sa pomaly začalo stmievat.
Neuveritelné, čo to urobilo s miestnymi psami! S bruchami pritisnutými
k zemi plazili sa, ticho zavýjali, a kecl
zatmenie vyvrcholilo, hodili sa na zem,
pritisli laby k ňufáku a zúfalo sa rozkňučali. No nielen psov zatmenie za„najmocnejšia
ffnska
strašilo.
Aj
zbraň" prestala fungovat: eskadry severských komárov sa až do konta zatmenia stratili a v priebehu dňa sa iba
pomaly spamátávali.
Iba z počutia sme sa dozvedeli, kto
všetko do Fínska za čiernym Slnkom
z našich končin prišiel. Nevedeli sme
o sebe, nestačili sme sa skoordinovaf,
utvorit pozorovaciu siet . . . Napriek
tomu nás mrzelo, kecl sme sa dozvedeli, že dolu v Helsinkách boto jasno. . .
Mali tam ráno na zatmenie ako stvorené.
(Dano Šmihula, AU PKO v Bratislave)

KENSUONSO:

Snímka získaná meteorologickou družicou MASA 11 dňa 22. 7. 1990 o 1 30 UT v oblasti tepelného žiarenia 3,55-3,93 um. Na zábere asi 25 minút pred úpiným zatmením Sluka síce ešte nevidiet tieň Mesiaca, no je už jasné, prečo naše výpravy
vo Fínsku neuspeli. Oblasti východného Fínska i sovietskej Karélie sú ponorené
do vrstvy oblakov, ktorá znemožnila pozorovanie. Do fotografie je zakreslený pás
totality, križik vyznačuje miesto, odkiar chceli naši astronómi zatmenie pozorovat.
Obrázok z družice zachytili a spracovali na pracovisku ČHML v Prahe-Libuši.
Autor: RNDr. Martin Setvák.

196

Kecl ráno 22. júla zostalo nebo aj
nad východným obzorom zatiahnuté
bielosivými mrakmi, viacerým (a veru
aj ostrieraným astronómom) vyhřkli
slzy sklamania. Za týmto sme sa autobusom teperili cestou-necestou až sem,
k severnému polárnemu kruhu? V súkromnom autobuse Jiřího Koudelku
z Prahy nás bobo vart 40. Okrem nás,
štyroch Bystričanov, tu boto 18 nadšencov Katky Maštenovej z Bratislavy,
další boli kolegovia z Moravy i čiech.
(Dúfajme, že Štefánikovej hvezdárni
z Prahy i Cestovnej kancelárii českých
zemepiscov sa v budúcnosti podarí
zorganizovat aj dalšie dobrodružné
cesty za astronómiou!) V zaujfmavej
partii aj tých 3500 kilometrov na sever
ubehlo rýchlo a nakoniec nikto cestu
nerutoval, ani kecl čierne Slnko nevidel.
Fíni boli totiž fantastickí. Ubytovali
nás v miestnej škole: dvere každej triedy holi označené menom jedného zo
známych súhvezdí. Každý z nás dostal

Najvdčšia fáza úpiného zatmenia Sluka 22. 7. 1990. Originálny záber urobil fotoaparátom Nikon F s objektívom 2,5/105 mm na farebný inverzný film Scotch
-CHROME 400 Jiří Kordulák.
mapku s odporúčanými stanovištami.
Z každého sa dalo vychádzajúce Sluko
vidiet i v polohe nízko nad obzorom.
My sme si vybrali stanovište 40 km
severnejšie, bližšie k osi pása totality.
Kensuonso nás očarilo. Príroda, perfektný obzor východu Slnka, dlhá biela
noc. Boli sme prví, až po nás prichádzali další a rozkladali svoje stativy,
teleobjektívy, nabíjali aparáty.
Zo začiatku boto pekne. Počas dlhej
bielej noci sa však nazháňali mraky.
K ránu zhustli aj mračná komárov.
Naša stredoeurópska krv im chutila,
hnali sa na nás v celých rojoch. Bob
to dopopuku, ked človek videl, ako
medzi všetkou tou pozorovatelskou
technikou tancujú naježené tucty hvezdárov zo všetkých kútov sveta. Nakoniec nám neostalo mé, ako zapálit velké vatry a prikladat na ne mokrú čečinu. Biely voňavý dym účinkoval na
komáre lepšie ako naše repelenty.
Fred štvrtou sme už tušili, že zo zatmenia vela neuvidíme. Nakoniec sa
nám podarilo nafotografovat iba niekolko fáz začínajúceho zatmenia, samozrejme, cez clonu oblakov. Bobo nám
do plaču. Fíni však aj tentoraz našli
spósob, ako potešit sklamaných hostí.
Nakrútili z lietadla celé zatmenie na
videozáznam, každá skupina dostala
jednu kazetu. Na hvezdárni ju všetkým
záujemcom premietneme. Nuž teda,
dovidenia na budúci rok v Kalifornii,
v Mexiku, na Havajských ostrovoch, no
a v najhoršom prípade v roku 1994
v Afrike.
(Dano Očenáš, Krajská hvezdáreň
Banská Bystrica)
P. S. Amerických slniečkárov priviezlo
16 špeciálnych lietadiel. Stop: Keá Fíni
premietali v jedálni videozáznam zatmenia, okrem slniečkárov sa nastavali
do radu aj domorodci. Stop. Rad zvedavcov bol dlhý niekolko sto metrov.
(Martin Setvák, Hydrometeorologický
ústav, Praha)

čERSKIJ :
ČERSKIJ (Zelený mys), ČUKOTKA:
Nemali sme štastie. Aspoň skupiny na
stanovišti pri mestečku Čerskij (Zelený
mys). Exotickú cestu za čiernym Slnkom
sme realizovali v spolupráci s kolegami z IZMIRANU-u (Institut zemnovo magnetizma, ionosféry i rasprostra-

Počas príprav na pozorovanie zatmenia sme sa v Čerskom stretli s účastníkmi všetkých vedeckých expedícií —
z Charkova, Kyjeva, Tbilisi, Moskvy
(GAIŠ) a Troitska (IZMIRAN). Podobne ako my, aj oni museli vzhIadom
na počasie značne zredukovat svoje pozorovacie programy, takže tie metráky
tažkých vedeckých prístrojov tiež prepravovali do Čerského zbytočne.
Zatmenie v Čerskom malo nastat od
14h51m50s do 14h54m05s miestneho času;
časový rozdiel oproti ČSFR je — 10 hodin.
Získali sme celkom dobre viditeInú
korónu, ale na póvodne plánované vedecké výskumy sa sotva bude dat použit, pretože zarosenost okien v lietadle aj dlhšie expozície „zamývajú"
jemné štruktúry v koróne a rozostrujú
získaný obraz. Urobíme však všetko,
aby sa v kombinácii s inými typmi
pozorovaní slnečnej aktivity, napríklad
mimozatmeňových pozorovaní koróny
v deň zatmenia, mohli využit aj materiály, ktoré sme v Čerskom získali.
(RNDr. Vojtech Rušin, CSc.)

VULKÁN:

Kosák zatmeného Sluka medzi mrakmi
nafotografoval v Kensuonso Dano Očenáš o 1°' UT objektívom MTO 1000 na
film MA-S.
nenija radiovoln AN ZSSR). Naša poloha 68°42' severnej šírky prezrádza, že
našich niekolko metrákov prístrojov
určených pre šest hlavných experimentov sme rozkladali už nad polárnym
kruhom.
Z pozemského pozorovania však nebobo nič. Obloha sa zatiahla už dva dni
pred zatmením. Hustý dážcl ustal až 20
minút po totalite. Preto sme boli ohromne vďační vedúcemu výpravy z IZMIRAN-u dr. V. N. Klepikovovi, kecl sa
definitívne rozhodol kúpit pre sklamaných hvezdárov let na I1-14. (Za hodinu letu sa platilo 1100 U$. Slniečkári
z USA, Japonska a NSR o drahé lístky
doslova bojovali. My štyria zo Skalnatého Plesa sme mohli letiet zadarmo).
I1-14 vyletí iba do výšky 3860 m.
Na úspešné pozorovanie zatmenia by
to stačilo, keby vo výške 6000 m nebola
clalšia tenká, hodí priesvitná vrstva oblakov. Bobo na pilotoch, aby v oblakoch našli dieru a držali sa jej počas
celého zatmenia. Keá sme odštartovali,
zatmenie sa už začalo. Cez malé zarosené okienka sme však nemohli urobit
nijaké zázraky. Na palubu sme z celej
bohatej výstroje zobrali iba tni teleobjektivy: jeden 4/300 mm, jeden 2,8/
/180 mm a jeden 2,8/80 mm, pričom súčastou každého z nich bol aparát Pentacon six TL a filmy Kodak 400 ASA
alebo Agfachrome 100 ASA, a videokameru SONY. Na palubu lietadla sme
vzali aj 1-metrový clalekohIad, ale ten
sa vonkoncom nedal použit.

Okrem Zeleného mysu pri Čerskom
pripravili Sovieti na Čukotke pre „lovcov čierneho Sluka" pat ďalších stanovíšf: Malyj Aňuj (pri rovnomennej
riečke), Ozera, Sopočka, Markovo (tam
bola expedícia z Úpice) a Vulkan,
uprostred tundry, kde nás vysadili rovno z helikoptéry. Napriek tomu, že toto
stanovište boto od najbližšieho sídla —
Keperveemu vzdialené vzdušnou čiarou
„iba" 60 km, ocitli sme sa uprostred
panenskej tundry, kam podia pilota
Iudská noha pred nami ešte nestúpila.
Bývali sme v celtových stanoch ako
trosečníci. Okolo nášho tábora podchvílou prešiel medveá alebo los. Celý
čas nás sužovali miliardy komárov.
Od domorodcov sme vyfasovali čudesné
kukly a šuštáky dlhé po členky, ktoré
nás chránili pred apetítom bodavého
hmyzu. Pohybovali sme sa v nich ako
dáke prízraky. Počas dňa, keá teplota
vystúpila až na +25°, sme sa v našich
ochranných oblekoch poriadne zapotili.
V noci však temperatúra klesla aj na
bod mrazu.
Naše stanovište stálo v mladej sopečnej krajine. Nevelká riečka vytekala
spod úpátia stuhnutého lávového prúdu,

Takto vyzerala biela koróna 22. júla
1990 z paluby lietadla IL-14 nad Čerským. Cez zahmlené a zarosené pasažierske okienko sa teleobjektívom 4/300
na film Kodak TRI-X pan 1/15 sekundy podarilo V. Rušinovi získat len neostrý a rozmytý obraz.

197

nafotografovat začiatočné fázy zatmenia. Z celého priebehu zatmenia i z pobytu sme natočili videozáznam.
(RNDr. Pavol Rapavý,
účastník expedície Korona '90,
skupina SÚAA)

MARKOVO:

Kráter sopky Vulkannaja gora (1538 m
n. m.), nedaleko ktorej si rozložili tábor
aj naši pozorovatelia zo SÚAA. Foto: P.
Rapavý.
ktorý z nedalekého kužeTa Vulkanu
vyrazil pred milión rokmi. Vulkan je
klasická sopka s typickým zrezaným
vrcholom, pohPad do krátera z helikoptéry bol nesmierne pósobivý.
Celý čas, ktorý sme strávili pod Vulkanom, boto zamračené. Clona oblakov
sa iba zriedka, aj to len na chvíPu,
pootvorila a odkryla oblohu, ktorá ani
v noci nestemnela. Na bielom nebi sa,
pravdaže, neobjavila ani jediná hviezda, a tak nám dalo dost práce presne
zamerat naše stanovište. Zameriavanie
nám navyše stažovala blízkost severného pólu. Museli sme zohPadnit štvorstupňovú západnú magnetickú deklináciu, zodpovedajúcu zemepisnej dlžke
i šírke v mieste totality zatmenia na
Čukotke.
Počasie sa neumúdrilo ani 22. júla.
Posledné dni fialo ako z krhly, hladina
riečok v tajge povážlivo stúpala. Rádiom nás varovali, aby sme stanovištia
nízko nad riečkou premiestili.
Po druhej hodine popoludní sme už
všetci vyzerali zatmenie. Videli sme ho
blížit sa od západu ako temný, dost
rýchlo postupujúci stlpec s pomerne
jasne rozlíšiteTným rozhraním. Po daždoch sa oblaky nad nami popretřhali,
chvíTu sme dúfali, že napokon budeme
mat štastie. Na začiatku zatmenia sa
však ostrovčeky prázdnej oblohy opál
začali zatahovat. Napriek tomu sa nám
cez hustnúcu clonu oblakov podarilo

Ze čtyř míst, kde měli provádět pozorování pracovníci AO KGU jsme si
vybrali Markovo, což je osada asi s 2,5
tisíci obyvateli, ležící na Čukotce při
řece Anadyr. Osada leží asi 220 km
od severního polárního kruhu. Čas se
v ní liší oproti Praze o 11 hodin, což
znamená, že je nedaleko datové hranice.
Toto místo leželo asi 20 km od středu
pásu totality, mělo relativně dobré
prognózy počasí, a navíc nám bylo sympatické svým názvem (ukázalo se, že
je odvozen od sv. Marka). Osada se
nachází uprostřed tajgy a bažin, vyznačuje se obrovským množstvím komárů, se světem je spojena pouze letecky (telefon a barevná televize samozřejme fungují také). Nejbližší osada
je vzdálena asi 70 km vzdušnou čarou.
Naše pětičlenná skupina měla v plánu
kromě vlastního pozorování provádět
ještě registrace atmosferiků (SEA) a
změny tlaku, vlhkosti a teploty vzduchu, abychom mohli posoudit, jak se
tyto veličiny chovají v době zatmění,
a později provést srovnání se záznamy
u nás. Vzhledem k tomu, že tyto přístroje byly uvedeny do chodu již 17.
července a registrovalo se až do 23. 7.,
získali jsme týden registrací.
Při vlastním zatmění jsme prováděli
snímkování korony polarizačním dalekohledem s průměrem 58 mm o ohnisku 1200 mm, dalekohledem typu Márz
o průměru 160 mm a ohnisku 1800 mm a
objektivem MTO 1000 — obojí v bílém
světle. V plánu bylo ještě fotografování
filtrem H-alfa, ten ale, žel, nepřežil
přepravu.
Z důvodu zvýšení pravděpodobnosti
dobrého počasí jsme se rozdělili na několik stanovišt. Polarizační dalekohled
obsluhoval Jan Klimeš přímo v areálu
školy, kde bylo hlavní pozorovací stanoviště, dalekohled Márz byl umístěn
na letišti vzdáleném cca 2 km (L. Křivský, L. Vyskočil) a s objektivem MTO
1000 odcestovala E. Marková do osady
Vajegi, vzdálené asi 70 km. Počasí nás
ale nepříjemně napínalo na všech mís-

tech, nebot ještě hodinu před počátkem
zatmění vypadalo naprosto beznadějně,
v Markovu ráno dokonce pršelo, ve Vajegách se honily mraky ještě v počáteční fázi zatmění. Krátce před pinou
fází se ale zcela vyjasnilo, takže bylo
možno využít k pozorování celou délku
piné fáze, která zde činila 152 sekund.
Od počátku piné fáze zatmění bylo
možno pozorovat paprskovitou strukturu korony a několik protuberancí.
Těsne před koncem piné fáze začala na
odkrývající se straně červeně svítit
chromosféra. Byli jsme tím vším tak
unešeni (všichni jsme úpiné zatmění
Slunce viděli poprvé), že jsme nestačili

Fáza čiastočného zatmenia v čase 1h44m
06S UT. Na stanovišti Vulkan na dalekej
Čukotke objektívom MTO 1000 1/250
s na ORWO MA-8 snímal P. Rapavý.
naexponovat vše, co bylo v plánu; zdálo
se nám, že piná fáze trvala daleko
kratší dobu, než měla. Přesto jsme získali 3 snímky polarizačním dalekohledem a oběma přístroji řadu fotografií
v bílém světle, které budou využity
pro odborné zpracování. Rovněž bylo
získáno několik snímků z počáteční
i konečné fáze. Veškeré materiály se
nyní vyvolávají a čekají na své zpracování.

Takýto stratený v panenskom kraji pod mladou sopkou vyzeral tábor Vulkan. Foto: P. Rapavý.
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(RNDr. Eva Marková,
Hvězdárna Úpice)
pripravil -eg-

Najdöležitejšie býva to,
ěo nám ešte nenapadlo
Steven Weinberg, profesor fyziky a astronómie na texaskej univerzite, získal roku 1979 spolu so svojimi dvoma
kolegami Nobelovu cenu za fyziku. Bola im udelená za leh
prinos v objavení vztahu medzi elektromagnetizmom a slabou
jadrovou interakciou. Nájdenie jednotiaceho vztahu týmito
dvoma zo štyroch základných síl v prírode znamenalo významný krok k dosiahnutiu v súčasnosti najvyššieho ciela
fyziky: vypracovania jednotnej teórie sil riadiacich prírodné
dianie. Ešte predtým, roku 1977, spopularizoval Weinberg
pre širokú verejnosf teóriu velkého výbuchu vo svojej knihe
PRVĚ TRI MINÚTY, ktorá sa stala bestsellerom.
Weinbergove myšlienkové postupy a jeho potrebu prenikat ku koreňom problémov hfadaním odpovede na každé
jedno „prečo" v retazci odvíjajúcich sa otázok prezrádza
aj toto interview s novinárom Billom Moyersom. Pretože
problematika súvisí s našou základnou témou čísla, ponúkame leh duchapiný dialóg (skrátený) i našim čitateYom.
B. M.: Prečo sa venujete práve štúdiu fyzikálnych problémov?
S. W.: Je to vynikajúci tréning intelektu. Stále ma
vzrušuje vedomie, že človek
může sedief za písacím stolom, pohrávat sa s rovnicami
a skúšat různe nápady, kombinovat fyzikálne princípy
(ktoré sice můžu, ale aj nemusia byt správne), a že sa
mu práve takto občas podarí
zistif niečo nové o reálnom
svete. Můžete napríklad na
základe nejakého poznatku
z fyziky častíc vyvodzovaf
závery o tom, ako sa vyvíja
vesmír — a to všetko len čiste
teoreticky. Fascinujúce je, že
to, čo človek posediačky za
stolom vymyslí, niekedy naozaj zázračne funguje.. .
B. M.: Ste si istý, že to, čo
postihujete myslou, je reálny
svet?
S. W.: Myšlienky, o ktorých
správnosti sme presvedčení,
sa v experimentoch neraz
nepotvrdia. Býva to pre
vedca tvrdá skúsenost, ktorá
ho učí pokore a skromnosti.
B. M.: A nespočíva váš problém v tom, že sa zaoberáte
takými malými štruktúrami
ktoré si obyčajný smrtelník
sotva predstaví?
S. W.: Tieto veci sa nedajú
opisovat slovami. Musia sa
podat rečou umelou, no presnou — rečou matematiky.
Rečou, ktorá sa vyvíjala
celé stáročia spolu s našimi
snahami porozumiet prírode.
B. M.: Niektorí matematici
hovoria, že matematika vdaka svojej schopnosti vyjadrit
tú najskrytejšiu realitu, je
rečou božou.
S. W.: S matematikou je to
niekedy čudné. Zakaždým,
ked fyzici pracujú na novej
teórii, zistia, že matematický aparát majú už priprave-

Wiliam Moyers, bývalý tlačový tajomník prezidenta USA, bol od
roku 1971 televíznym
publicistom. Toto interview je častou 41-dielneho seriálu Svet myšlienok (1988-89), v ktorom debatoval s význačnými medzinárodnými
vedcami o myšlienkach,
ktoré vytvárajú našu
budúcnos€.

ný, že matematici ho už vypracovali, aj ked vůbec nemali predstavu o jeho fyzikálnej aplikácii. Matematici
nás predbiehajú spósobom,
ktorému nerozumieme. Ja si
myslím, že sme zajatcami
akéhosi obrovského automatu — vesmíru, ktorý pracuje
v podstate stochasticky. Náhodné procesy v priebehu tisícok miliónov rokov fungujúce prostredníctvom prirodzeného výberu, vytvorili
kvety, vtáctvo i človeka. A
takým istým spósobom prebieha aj prirodzený výber
ideí, našich predstáv o svete — o tom, ktoré z nich sú
správne, a ktoré nie. Tento
proces nás vedie k matematickým idealizáciám i vtedy,
ked nesledujeme nijakú konkrétnu aplikáciu.
B. M.: Čo sa vlastne chcete
o vesmíre dozvediet?
S. W.: Bol by som rád, keby
sa mi podarilo pomůct pri
stopovaní cele] refaze otázok
„prečo" až celkom nadol, po
jej korene. človek sa nikdy
neprestane pýtaf : „Prečo je
to tak?" A ked dostane odpoved, opat sa bude spytovaf: „Dobre, a prečo zasa
toto je tak?" Úžasné na tom
celom je, že práve tak sa
naozaj dá dostat hodne daleko. Takto sa můžete dozvedief mnoho pozoruhodného o okolitom vesmíre. A
takto sme objavili i to, že
všetky refazce vysvetlení
zrejme konvergujú k akémusi všeobecnému zdroju. A
preto vůbec nezáleží na tom,
ktorú otázku kladiete ako
prvú: či sa začínate pýtaf
práve na to, prečo je obloha modrá, alebo prečo je
voda mokrá, či inak. Ked sa
dósledne pýtate, vždy sa napokon dostanete až dolu —
na úroveň elementárnych
častíc.
Ked hovoríte o biológii
astronómii,
alebo
musíte
vziat do úvahy aj mnoho dalších faktorov. Napríklad ten,
že vesmír má už tisícky miliónov rokov a že mu trvalo
velmi dlho, kým sa „uvaril"
do dnešnej podoby. Ale ako
sa postupne dostávate bližšie
ku koreňom tejto refaze vysvetlení, zisfujete, že veci sú
čoraz jednoduchšie.
B. M.: Čo tým myslíte?
S. W.: Vo fyzike elementárnych častíc je len málo základných princípov. Čím hlbšie sa dostávame, tým menej
máme čo povedat, pretože
princípov je čoraz menej a
menej. A tak sa nám niekedy zdá, že sme sa naozaj
dostali celkom blízko k samej podstate.
B. M.: Dá sa dostat touto
retazou otázok „prečo?" až
tak áaleko, že je možné povedaf, čo sa približne stalo
v práej stotine sekundy?
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že ste si vybrali práve vedeckú prácu?
S. W.: Nic. Pravda, zistil
som, že to je tažšie, než som
si vóbec predstavoval. Clovek musí mat prísnu disciplínu, aby vydržal za pracovným stolom s myšlienkami,
ktoré len málokedy vedú
k riešeniu, aby žil vlastne
len pre tie vzácne momenty, keá sa myšlienka ukáže
životaschopnou.
B. M.: Čo vás pri výskume
vesmíru upútalo najviac?
S. W.: Myslím, že je to niečo,
čo by sa dalo nazvat jednoduchostou prírody. Táto jednoduchost tkvie v princípe
symetrie. Symetriou sa vyznačujú aj prírodné zákony.
Nič nám napríklad nepomáha pri formulovaní hlbších
zákonov. Poprírodných
vedzme vtedy, ked nám ide
o rozlíšenie neutrín od elektrónov. Dajú sa však urobit
matematické transformáciei,
v ktorých možno neutrínový stav previest na stav
elektrónový, alebo dokonca
na stav, v ktorom je zastúpené aj neutrino, aj elektrón. Prírodné zákony tu platia rovnako, nezávisle od
toho, či zmeníme to, čomu
hovoríme neutríno, alebo to,
čo nazývame elektrón.
Princíp symetrie je známy už velmi dlho, ním sú
determinované prírodné zákony. Ide pravdepodobne
o najhlbší princíp, aký vo
fyzike poznáme.
B. M.: Čo myslíte pod atribútom „najhlbší"?
S. W.: Ak sa stále spytujeme „prečo", dostaneme sa
nakoniec k princípu symetrie, ktorý je kdesi nad samým dnom poznania. To, čo
mi pri hTadaní pomáhalo
najviac, boto práve zistenie,
že existuje ovela viac symetrií, než som vóbec predpokladal.
B. M.: Co ste si z toho vybrali?
S. W.: Vyplýva z toho, že
príroda je ovela jednoduchšia a krajšia, ako si myslíme. Keá sa pozriete na tabulku elementárnych častíc,
vidíte tam vela čudesných
častíc s najrozmanitejšími
hmotnostami a množstvom
vlastností. Celé to vyzerá ako
obrovská zoologická záhrada
a najprv nechápete, aký to
všetko má vlastne zmysel.
Potom sa vám podarí zistit,
že základné principy sú neobyčajne jednoduché a že
všetky tieto častice sú len
rozdielnymi riešeniami istej
velmi jednoduchej rovnice.
Mój priatel fyzik John
Wheeler povedal, že až raz
nakoniec nájdeme základné
princípy prírody, budú určite také jednoduché a krásne, až sa budeme čudovat,
prečo nám to nebolo samozrejmé už od začiatku.

B. M.: S kým by ste si ehceli
pohovoru o zložitosti života,
Shakespearom,
alebo
so
s Einsteinom?
S. W.: Nuž, ak o zložitosti,
potom je jasné, že so Shakespearom.
B. M.: S jednoduchostou by
ste išli za Einsteinom?
S. W.: Ano, pokial by išlo
o to, prečo sú ved i také, aké
sú, nie prečo sú Tudia, takí
akí sú. K človeku sa dá dospiet až na samotu konci refaze úvah o vesmíre.
Nesmieme však zabudnúf,
že aj Einstein, aj Shakespeare
urobili velmi mnoho v odhalovaní zmyslu nášho života. Shakespeare vnímal život ako divadlo. Osoby, ktoré
sa zúčastňujú na veTkej udalosti, vnímajú to, čo sa deje,
ako drámu, a leh život tým
dostáva osobitý zmysel. Je,
myslím, dobre, ak máme pocit, že hráme svoju úlohu
v dráme. Potom sa už na
vedecké objavy nemóžeme
pozerat inak ako na scenár,
podla ktorého musíme hrat.
B. M.: Celý život počúvam
vetu „toto je krásna teória",
ale nikdy som si nevedel
predstavit, čo vlastne robí
teóriu krásnou.
S. W.: „Krásna teória" nie
je najštastnejšie spojenie,
dojem,
vyvoláva
pretože
akoby fyzici boli nejakými
estétmi a vyberali si určité
teórie len preto, aby si uspokojili svoje predstavy. V určitom zmysle je to ako krása sonáty. Krása poznania
tkvie v zistení, že všetko je
také, ako má byt, že nemóžeme zmenit ani jedinú vetu,
lebo by sa tá krása narušila.
Nic každé umelecké dielo má
tieto kvality. A práve takáto
dokonalost je tým, čo hIadáme vo fyzikálnych teóriách.
B. M.: Je vzrušujúce byt fyzikom?
S. W.: Samozrejme, i keá
venovat sa fyzike elementárnych častíc už teraz nie
je také vzrušujúce ako pred
takými 15 rokmi. Vtedy existovalo obrovské vzájomné
prepojenie medzi teóriou a
experimentom.
Dnes
to
chýba. Máme velmi dobrú
teóriu na vysvetlenie všetkého, čo by sme mohli pozorovat v našich laboratóriách,
ale nemáme experimentálne
zariadenia, ktoré by nám umožnili dostat sa ešte áalej,
za hranicu toho, čo už vieme
či poznáme.
B. M.: Vy i vaši ďaiší kolegovia fyzici žiadate vládu
USA, aby schválila výstavbu
niečoho, čomu hovoríte supsuperkolider,
a
ravodivý
chcete na to okolo pol miliardy dolárov. Co to vlastne
je?
S. W.: Je to 85 km dlhý oválny podzemný tunel s priemerom asi 3 metre. V ňom

sa budú proti sebe pohybovat dva zvázzky častíc, ktoré
budeme urýchlovaf;
tam
preto tomuto zariadeniu hovoríme aj urýchlovač. Častice sa budú pohybovat rýchlejšie a rýchlejšie, so stále
váčšou energiou. Ked získajú energiu okolo 20 biliónov
elektrónvoltov (20.101'budú sa v určitých miestach
tunela tieto protibežné zvázky križovaf a častice sa budú
zrážat (preto kolider). Tak
budeme móct získat nové
formy hmoty. Tento postup
umožní zvýšit energiu študovaných častíc desatnásobne. Ak sa nám to podarí,
objavíme nový fyzikálny
svet. Bude to niečo také, ako
keá astronóm pozoruje oblohu v oblasti nových vinových dlžok, na základe novoobjaveného žiarenia, alebo
kecl sa výskumníkovi v oblasti fyziky pevných látok
podarí desatnásobne znížit
teplotu. Vždy, ked sa niečo
také podarí, objaví sa celý
nový svet fyzikálnych javov.
Superkolider je čosi, na
čom nemóžeme nič stratit.
Ano, sú tu i konkrétne špeciálne otázky, na ktoré budeme m&t nájst odpoved.
Máme však všeobecnú skúsenost, že otázky, na ktoré
urputne hladáme odpovede,
obyčajne nebývajú tými najdóležitejšími. Najdóležitejšie
býva to, čo nás ešte nenapadlo. Je to práve otváranie
nových svetov. Problémom
teda nie je efektívnost našej
práce, ale skór možnost robit ju. Chcete poznat najzákladnejšie zákony fyziky?
Nuž, práve toto je spósob,
ako na to. Tým nechcem povedat, že všetko vo fyzike
čaká len na superkolider. Je
ešte mnoho vecí, ktoré sa
v nej dajú urobit aj bez
neho. Ale stále zostáva celkom konkrétny druh otázok:
Prečo? Prečo? Prečo? Tie
znejú rovnako až po samý
konice tejto retaze vysvetlení. A práve ony sa bez spomínaného zariadenia nedajú
zodpovedaf. Americkí výskumníci v oblasti fyziky
častíc sa jednoznačne zhodli
na tom, že práve takýto
urýchlovač je potrebné postavit.
B. M.: Co by ste odpovedali
vedeom, ktorí tvrdla, že sú
i lacnejšie cesty k objavom
ako takéto obrie projekty?
S. W.: Je istý druh otázok,
ktoré sa mým spósobom zodpovedat nedajú. Snažili sme
sa o to. Aj ja som si velmi
želal, aby sa to podarilo práve mne. Nazdával som sa, že
stačí zopár ceruziek, lihajkový papier a chut usilovne
pracovat. Moja práca naozaj
nevyžaduje velké finančné
náklady. Ale nepodarilo sa
to. Usiloval som sa, ale ani
ja, ani moji kolegovia sme
cv),

Alebo v prvých troch minútach?
S. W.: Naše pozorovania sa
neveTmi odlišujú od pozorovaní paleontológov, ktorí
skúmajú fosílie dinosaurov.
Fosilie im pomáhajú rekonštruovat obraz nášho sveta
pred stámiliónmi rokov. Aj
my zbierame fosílie, vesmírne fosilie: častice, žiarenie,
chemické zloženie hviezd a
z nich sa pokúšame poskladat históriu vesmíru, dostat
sa až k prvým trom minútam či až k prvej stotine
sekundy. Ked sa nám to podarí, hneá sa nám zdá, že
všetkému už náramne rozumieme. Ak sa však chceme
pozriet do ešte skoršieho obdobia, narážame na velmi
zložité fyzikálne problémy,
ktoré schladia našu trúfalost.
Pohlad dozadu nám zatiaT
nedáva odpoved na otázku,
prečo vóbec vesmír vznikol.
Prečo tu teraz je niečo namiesto ničoho. Nevieme ani,
či takéto otázky možno skúmat samostatne. Je celkom
pravdepodobné, že fyzika
a história vesmíru sa nakoniec spoja. Potom už v otázkach okolo počiatku vesmíru nebudeme potrebovat nijaké špeciálne predpoklady.
Pred štyridsiatimi rokmi
fyzici vypracovali teóriu stacionárneho vesmíru (steady
ktorá
state),
nepotrebuje
nejaký začiatok. Lenže ako
som už povedal, jednou
z najkrajších veci vo vede
je, že sa nám občas podarí
dokázat vlastnú omylnost.
Teória steady state sa neosvedčila, hoci niektorých
pritahuje ešte stále.
B. M.: Píšete, že „na začiatku bola explózia". To je však
len nezávazná oznamovacia
veta.
S. W.: Nuž, dá sa to aj tak
povedat. V počiatočnej fáze
nášho vesmíru prebehla akási explózia a pri explózii sú
podmienky teploty a hustoty
také extrémne, že je vlastne
nemožné sledovat históriu
vesmíru do obdobia pred
ňou. Dokonca ani nemáme
dóvod domnievat sa, že vóbec nejaké „predtým" bob .
B. M.: Ak sa náš vesmír zrodil z velkého výbuchu, prečo
nás pritahuje predstava, že
všetko, čo dnes existuje, boto
kedysi „v moci" jedinej sily?
Myslím, že tieto otázky Iudí
vzrušujú.
S. W.: Bezosporu. Nedávno
v The New York Times na
zozname bestsellerov vedeckopopulárnej literatúry viedla kniha anglického fyzika
Stephena Hawkinga Stručná
história času. Je to dókaz,
že o tieto otázky má teraz
verejnost obrovský záujem.
Tento záujem obyčajného
človeka dáva zmysel i nášmu hladaniu.
B. M.: OPutovali ste niekedy,

(Dokončenie zo strany 181)
Tieto princípy umožňujú preskúmaE
metodologické základy kozmológie
z jedného pohladu. (ŽiaT, v súčasnosti sú veTmi málo rozpracované
a č-asto sa stávajú príčinou róznych
polemík.) Vyplýva to aj z toho, že
zatiaT nie je dostatočne rozpracovaná
metodológia súčasnej kozmológie.
Zložitá a problémová je situácia
aj v pojmovom a kategoriálnom aparáte kozmológie. Vyplýva to: a) z nedostatočného vymedzenia predmetu
kozmológie (problém definície), b)
z faktu, že kozmológia preberá mnohé pojmy z mých vedných disciplín
(problém ich transformácie v novej
vednej oblasti). VzhTadom na blízky vztah kozmológie k filozofii a
metodológii vznikajú v nej vážne
problémy transformácie filozofických
a metodologických pojmov. Ako
príklad stačí uviest nejednoznačné a

sa správa? Je to tento svet,
náš, ten sa snažíme vysvetlit. V laboratóriách si vytvárame umelé podmienky nic
preto, že by nás tešilo sledovat karamboly častíc alebo že by sme chceli získat
nejaký svetový rekord a
stvorif najtažšiu či najexotickejšiu a najčudesnejšiu časticu. Robíme to preto, lebo
chceme dostat odpoved aj na
to posledné „prečo" v našej
retazi.
B. M.: A to posledně „prečo" zníc...
S. W.: Nuž, to posledné sa
zatiaT nevyslovilo. Nemóžem
vám preto povedat, ktoré
bude to posledné „prečo",
móžem povedat iba to, ktoré je tým posledným nateraz.
Samozrejme, radi by sme
vedeli, ako by to vyzeralo,
keby sme sa naozaj dostali
na koniec, keby sme skutočne objavili finálne prírodné
zákony. Hovoríme tomu aj
„teória všetkého". Niektorí
si myslia, že je to principiálne nemožné. Iní sa domnievajú, že v zásade to možné
je, ale že skór, než sa k tomu
dopracujeme, budeme na dne
s peniazmi. Takže odpoved
sa nikdy nedozvieme, lebo si
to
jednoducho nebudeme
móct dovolit. Iní si zasa
mysUa, že náš živočíšny druh
nie je na toto dost bystrý
a inteligentný. Je však možné ešte čosi. Myslím si, že
sa naozaj dostávame na konice celej tej retaze otázok
a že nájdeme tých niekoIko
jednoduchých
základných
princípov, ktoré to všetko
radia. (A túto ideu pokla-

kozmológie

Vedecký

zvat? Chceme predsa zistit,
aký je tento svet a aké pravidlá v ňom platia. Je to
najhlbšie želanie nielen fyzikov, ktorí sú schopní s takýmto zariadením pracovat,
ale aj tej najširšej verejnosti. Nazdávam sa, že pre
americkú spoločnost je to
nesmierne cenné. Je to jedna z vecí, na ktoré sme hrdí
práve tak, ako sme hrdí na
zachovávanie našich pniekopníckych tradícií.
B. M.: Keby sa dnes vrátil
Krištof Kolumbus a znova
chodl objavovať nový svet,
myslíte, že by sa chcel stať
fyzikom?
S. W.: Krištof Kolumbus by
sa dnes pravdepodobne zaoberal aplikovanou fyzikou,
pretože ciele, ktoré si vytyčoval, boll jednoznačne ekonomické, hIadal predsa novú
obchodnú cestu do Indie.
B. M.: Prichádza mi na um
analógia: i vy stojíte teraz
pred hranicou, za ktorou je
novoobjavovaný svet. Nie je
to Nový svet za oceánom, ale
nový svet v kozme okolo nás.
NehTadáte niečo také?
S. W.: Dúfam, že niečo nové
sa dozvieme. Skutočne nás
tento náš svet zaujíma. Je
pravda, že v laboratóriách si
vyrábame akési umelé „vlastné svety". Vytvárame častice, aké nikdy nikde neexistovali, prinajmenej nie po
prvej milióntine sekundy vo
vesmíre. Robíme to však
preto, lebo sa pokúšame
zodpovedat otázky, ktoré sú
na konci našej retaze zloženej z ohniviek „prečo?".
Prečo sa svet správa tak, ako

status

neboli schopní urobit v tomto probléme další krok len
cestou čistého uvažovania,
bez experimentálneho overenia.
B. M.: A ako by ste odpovedali človeku, ktorý sa obáva, že sa mu kvóli vášmu
výskumu zvýšia dane? Ktorý
sa opýta, prečo chceme vynaložit miliardy dolárov na
to, aby sme zistili, čo sa dia10 v prvej stotine sekundy
existencie vesmíru, alebo či
sa vesmír bude stále rozpínat.
S. W.: V našej spoločnosti
máme veTa toho, čo už nie
je nevyhnutné na to, aby
sme mohli jest, obliect sa,
bývat, čo však napriek tomu
potrebujeme, aby náš život
stál za to. Myslím, že poznávanie vesmíru patrí k takýmto hodnotám. A navyše:
nemóžu sa vyvinút dóvtiprié
a užitočné technológie bez
toho, že by veda nemala široký záber — od tej najfundamentálnejšej až po tú najaplikovanejšiu. Aj naši obchodní spoločníci a konkurenti dospeli k tomuto záveru. Myslím, že potrebujeme
základný výskum na to, aby
slúžil ako základňa, na ktorej možno budovat nové
technológie. Bez toho to jednoducho nepójde.
Mohol by som zdórazňovat aj praktické využitie superkolidera. Myslím však, že
idea superkolidera sa nepotrebuje opierat o takúto
argumentáciu, lebo má aj
svoju hodnotu duchovnú.
B. M.: Duchovnú hodnotu?
S. W.: Ano, ako ináč to na-

róznoúrovňové používanie pojmou
„vesmír",
„Metagalaxia",
„svet",
„realita", „materiálny svet", „objektívna realita", „svet ako celok",
„vesmír ako celok" atd. Nerešpektovaním úrovňovej všeobecnosti pojmov a kategórií vzniká v kozmologických teóriách pojmový „galimatiáš". Východisko vidíme v serióznej
filozofickej, metodologickej a logickej analýze pojmového aparátu súčasnej kozmológie.
Úzka spátosf kozmológie, filozofie
a metodológie — organické prelínanie ich ideí, princípov a kategórií
(gnozeologické, metodologické, svetonázorové implikácie kozmológie atd.)
vyžaduje zásadne rešpektovat ich relatívnu samostatnost a 'osobitost. Neprípustný diktát jednej nad druhou,
absolutizácia niektorých aspektov
(napr. svetonázorového), alebo dokonca pokusy o jednostrannú ideologizáciu sa vždy prejavili vo vývojovej

dám za organizačný princíp
svojho života.) Ani to však
ešte nevyrieši všetky problémy vedy. Vedecký výskum
bude pokračovat Balej. Nechcem však, aby vznikol dojem, že fyzika elementárnych častíc je to jediné, čo
treba skúmat.
B. M.: Sed sa zaoberáte časticami, ktoré sa dajú vlastne len predstaviť, ako potom viete, či máte pravdu,
alebo sa mýlite?
S. W.: Klúčovú odpoved na
to, či máte pravdu, alebo
nic, vám dá jedine experiment. Zvžčša to však býva
inak. Velmi často tušíte, že
máte pravdu, lebo všetko do
seba zapadá tak pekne, že to
jednoducho nemóže inak ani
byt. Aj Einstein, ked pracoval na svojej špeciálnej teórii relativity, narábal množstvom rozporných experimentálnych výsledkov. Až
vtedy, ked experimentátori
začali pracovat spoločne, sa
však ukázalo, , že výsledky
ich pokusov velmi dobne zapadajú do teórie. Britský
teoretik sir Arthur Eddington už pred 50 rokmi povedal, že nikdy neuverí nijakému experimentu, kým jeho
výsledky nepotvrdí aj teória.
Aj naopak: nech je teória
akokolvek krásna, ak experimentálne výsledky z rčznych laboratórií tvrdošijne
dokazujú, že dobrá nie je,
treba ju zvrhnút.
Z Dialogue 3/1990 preložil Ing. Vladimír Piussi
Snímka: archív Kozmos

stagnácii a viedli často k zbytočným,
nič neriešiacim kolíziám; poškodzujúcim predovšetkým vedecký status.
Jediná možná efektívna cesta je ich
rovnoprávne postavenie v riešení vedeckých problémov, vzájomné rešpektovanie vlastných špecifík (demarkačné linie) a vzájomný kritický
dialóg pri hYadaní objektívnej pravdy o našom svete.
Súčasný rozvoj vedeckého poznania, rozvíjanie nových technických
prostriedkov poznania, prenikanie
človeka do kozmu, to všetko vedle
k formovaniu nového vedeckého obrazu sveta. Značnou mierou k tomu
prispieva aj súčasná kozmológia,
ktorá úspešne obhajuje svoj status
vedeckosti. Verná svojim princípom
vedeckosti, objektívnosti a pravdivosti, nekornpromisne rúca všetky
prežité dogmy a názory o vesmíre
(geocentrizmus, antropocentrizmus,
stacionárnosE atd.). Využívajúc nové
idey synergetiky, teórie nerovnovážnej termodynamiky, teórie samoorganizácie, kybernetiky a d'alších
(najmá všeobecnovedných) teórií, buduje nový, adekvátnejší obraz vesmíru a postavenia človeka v ňom.
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Všetky časové údaje sú v SELA
Mohli by sme sa radovat. Dlhočizné
noci a často priezračná obloha v decembri a v januári by mali byt rajom
pozorovatelov. Málokto z nás však vydrží dlhšie odolávat tomu, čo nazývame
„kosa". Nočný mráz je teda v tomto
období naším najvl čším nepriateTom,
a čo sa na oblohe neudeje do deviatej
večer, stane sa často už bez asistencie
astronómov. Ako na potvoru je však
vysielanie na tomto programe opat celkom zaujímavé. Mars tesne po opozícii,
Jupiter tesne pred ňou, Zem v perihéliu.
Elegantná promenáda Marsa pod Plejádami, zavřšená efektnou slučkou, niekoTko priblížení Mesiaca k planétam,
dva predpovedané zákryty hviezd planétkami, no najmá spřšky meteorov
z roja Geminíd a Kvadrantíd — to
všetko, a možno aj niečo navyše, je
v scenári na nasledujúce obdobie, ktorý
má na svedomí nočná obloha. Trochu
v ňom zalistujme.
PLANĚTY
Merkúr je síce na prvý pohTad prístupný, no využit aspoň jednu z dvoch
šancí zbadat ho bude pomerne zložité.
Hoci je 6. 12. v najváčšej východnej
elongácii (21° od Slnka), postavenie
obidvoch telies bude také, že nepatrná
možnost uvidiet Merkúr bude len večer
10. 12. Potom už budú obidve telesá
zapadat temer súčasne, navyše, Merkúr sa blíži do konjunkcie so Slnkom.
Tá nastane na Vianoce, ked bude najmenšia aj vzdialenost Zem—Merkúr,
o 1811 len 0,676 AU. Reparát v hTadaní
Merkúra budeme móct zložit v období
najváčšej západnej elongácie, ktorá nastane 14. 1. o 1011. Uhlová vzdialenost
Merkúra od Slnka bude vtedy najviac
24°.

Takúto slučku vykreslí v decembri a januári kúsok pod Plejádami planéta Mars.
má však stále dost. Stále viac bude
skór na večernej oblohe, kde kúsok
pod Plejádami urobí 1. 1. o 17,211 zastávku a začne sa pohybovat opat
v smere rastúcej rektascenzie, odborne
povedané: prográdne. Jasnost Marsa sa
počas týchto dvoch mesiacov zníži
z —1,8m na —0,1"1, uhlový priemer sa
zmenší zo 17,2" na 10,6". Nevyužit tieto
podmienky na kreslenie Marsa by bol
skutočný hriech. Ak sa chcete poradit,
nalistujte si s. 164 v minulom Kozmose.
Jupiter si tiež vo svojom pohybe po
oblohe urobí zastávku, od 31. 12. 12,9h
;a však začína pohybovat retrográdne.
Opozíciu so Slnkom dosiahne 29. 1.
o 1,411, takže počas obidvoch mesiacov
bude kulminovat v druhej polovici
noci. Jasnost planéty sa zmení v rozsahu dvoch desatín magnitúdy, na
—2,6m. Priemer rovníkových častí dosiahne na oblohe koncom januára hodnotu 42,7". Že sa na Jupiter vztahuje

to isté čo na Mars, to hádam ani nemusíme pripomínat. Pekné kresby a
fotografie radi uverejníme v Albume.
Saturn a ostatné planéty už za zmienku hádam ani nestoja. Prstencu budeme móct na rozlúčku zakývat ešte v decembri tesne po západe Slnka nízko
nad obzorom, 18. 1. o 8,711 však planéta
už bude v konjunkcii so Slnkom. Až
zasa na jar.
Urán a Neptún sa v žiare Slnka strácajú už dlhší čas, do konjunkcie s ním
však vstúpia až teraz. Urán ako prvý,
31. 12. o 1711, Neptún pár dní po ňom,
5. 1. o 4,411.
Pluto, tento nezmar, sa nám opSE objavuje na rannej oblohe. Trčí na rozhraní Váh a Hlavy Hada a stále je
o vyše jednu astronomickú jednotku
k Zemi bližšie ako Neptún. Jasnost
+13,7m je fotograficky dostupná pomerne Tahko, takže dúfame, že nám
túto postavu z ríše chladu predstavíte
aj na svojich fotografiách. Čakáme.

ZAUJIMAVÉ KONJUNKCIE V DECEMBRI A V JANUARI

Venuša bola v hornej konjunkcii
so Slnkom síce už 1. 11., z jeho lúčov sa
však nevymaní zrejme až do začiatku
februára. Kto by chcel skúsiE šťastie
skór, musí Večernicu hYadaE po 20. januári nizučko nad západným obzorom.
Červený Mars je po opozícii, munície
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Dátum

Čas

2. 12.
6.12.
16.12.
19. 12.
29. 12.
3. 1.
25. 1.
:30. 1.

Oh
1711
2211
16h
211

Oh
1611
611

Úkaz
Mesiac ± Mars 2,6° južne.
Mesiac ± Jupiter 2,0° severne.
Mars ± Plejády. Zaujímavá slučka Marsa.
Mesiac ± Saturn 0,2° severne.
Mesiac ± Mars 2,3° južne.
Mesiac ± Jupiter 2,0° severne.
Mesiac ± Mars 2,0° južne.
Mesiac + Jupiter 2,0° severne.

KONJUNKCIE
KOMÉTY
532 Herculina
Austin, Levy i Tsuchiya-Kiuchi sú
Hoci žiadnu špičkovú konjunkciu neočakávame, je tu niečo, čo by mohlo už preč a o žiadnej áalšej sme koncom
Dátum
augusta nevedeli. Z dohladu sa stratili
m
a
S
zaujat najmá náruživých fotografistov
nočnej oblohy. Vydarených záberov i periodické Honda-Markos-Pajdušáková
a Encke, takže kometári, aby nevyšli
slučky planéty medzi hviezdami je vo
svete tak málo, že narýchlo si na žiadny z cviku, budú sa musiet uspokojit aj
3.12.
7h08m28s
-f-16°40'16" 9,9m
ani nespomínam. Ideálna možnost získat s kométou, ktorá ledva prekročí ma9. 12.
7 05 09
17 10 18
9,7
gickú hranicu jasnosti +lom.
15. 12.
7 00 54
17 4441
takýto unikát sa črtá práve v nasledu9,6
21. 12.
6 55 51
1822 55
9,4
Koncom decembra bude takouto kojúcich dvoch mesiacoch. Mars sa zvrtne
27. 12.
6 50 11
19 0412
9,3
métou P/Wild 2, ktorú poznáme od 6. 1.
kúštik pod Plejádami, čo sa dá zachy2.1.
6
44
08
19
47
32
9,1
tit pomerne Iahko aj na jedno poličko 1978, ked ju Paul Wild našiel na fo8. 1.
6 37 57
2031 56
9,2
tografickej platni exponovanej na obfilmu.
14. 1.
6 31 54
21 16 21
9,3
Filozofia takéhoto záberu je nasle- servatóriu bonnskej univerzity pri mo20. 1.
6 26 17
21 59 53
9,5
26.1.
nitorovaní planétok. Kométu nájdeme
6 21 21
22 4150
dovná: ak budeme uzávierku stabilného
9,6
1.2.
6h17m18s
-f-23°21'42" 9,7m
na rannej oblohe, kde sa pohybuje
fotoaparátu otvárat vždy v rovnaký
zo súhvezdia Panny smerom do Váh.
hviezdny čas, bude sa na film exponovat
Efemeridu uvádzame v tabuYke.
stále tá istá oblast oblohy, a dokonca
Pretože sa naša kampaň neujala
na tie isté miesta na filme. Hviezdneho
(nikto sa podTa našich správ do nej nesvetla bude teda na emulzii pribúdat,
P/Wild 2
zapojil), týmto číslom sa s ňou lúčime.
planéta, ktorá sa pohybuje medzi hviezOd budúceho čísla však vyhlásime kamdami, sa však zobrazí vždy mam. Tak
Dátum
paň na odhadovanie jasností vybraných
a
vznikne výsledný obraz. Ak budeme
1S
m
planétok. Je to pozorovanie velmi perod začiatku decembra do konta januára
spektívne, pretože táto oblast je zatial
uzávierku otvárat každý tretí deň v rov2.12.
13h05,5m
— b°28'
-I-l0,lm
pole neorané a v jasnostiach malých
naký hviezdny čas na 6 sekúnd, bude
7.12.
13 49,6
6 45
10,1
výsledok taký, ako keby sme Plejády
planét je pomerne velký zmátok. O tom
12.12.
8 00
13 33,6
10,0
však nabudúce.
pointovali dye minúty, čo je dostaču17. 12.
13 47,7
911
10,0
22.12.
14 01,7
1020
9,9
Nakoniec to najlepšie — zákryty
júce. Mars pod nimi vybodkuje slučku,
27.12.
14h15,7m
11°25'
± 9,9m
hviezd planétkami. Máme predpoved
na ktorej sa bude dat rozoznat i to,
dvoch takých úkazov, ktoré by mohli
že jasnost pianéty sa znižuje. Ako by
konečne priniest aj vytúžený výsledok.
takáto snímka mala vyzerat, ukazuje
PLANÉTKY
Už 19. 12. o 17h41,4m SEČ by planétka
náš obrázok. Skutočnú fotografiu kráDo
rámca
astrometrického projektu
Patientia mala na 24 sekúnd zakryt
lovsky odmeníme.
ITA, ktorý sme celý tento ročník bezhviezdu SAO 111 204 s jasnostou +7,9m.
K ostatným konjunkciám, ktoré sú
úspešne propagovali, spadá v decembri
Zoslabenie svetla hviezdy bude predsta
zhrnuté v tabuYke, dodajme pre zaujia januári planétka 4 Vesta, ktorá je
vovat 3,2m a úkaz sa odohrá asi 27°
mavost to, že v noci z 15. na 16. januára
sa nad juhozápadnou Austráliou odohrá v súhvezdí Velryby dokonca nad hra- nad obzorom v azimute približne 290°.
nicou viditelnosti volným okom. Možno
Zaujímavé móže byt aj zakrytie hviezdy
prstencové zatmenie Slnka a ráno 30. 1.
ju nájst večer podTa efemeridy v Astro- SAO 93 228 (+7,4m) planétkou Vesta
tesne pred východom Slnka bude aj
nomickej ročenke na s. 145. V Blížen4. 1. o 1h32,6m SEČ. Pozorovanie tohto
u nás tušitelné polotieňové zatmenie
coch sa nachádza planétka 532 Hercu- úkazu však bude problematické, pretože
Mesiaca. Obidva úkazy však s najváčlina, ktorú možno sledovat po celú noc.
planétka je jasnejšia ako hviezda. Konšou pravdepodobnostou neuvidíte.
Jej efemeridu uvádzame v tabuYke. Zajunkciu bude vidiet presne nad zápaMETEORY
ujímavé by mohlo byt odhadovanie jej
dom vo výške zhruba 14°. Mapka zobZákon schválnosti neobišiel ani mejasnosti.
razuje časí oblohy s obidvoma hviezteorickú astronómiu. Dva najvýraznejšie roje majú maximum práve v čase, •2d
..
ked sledovanie meteorov je len pre
silné nátury. Pre ne sú vyhradené nasledujúce riadky.
. ..
.
Výborné podmienky móžeme (až na
.
.
počasie) tentoraz zaručit pri silnom roji,
ktorý má maximum zvyčajne na Luciu.
Geminidy budú tentoraz v maxime až
.
14. 12., a to okolo druhej po pomoci.
Mesiac je 2 dni pred novom, takže rušit
nebude. Pripomíname, že teleskopicky
slabšie Geminidy majú maximum o deň
. .
skór,
.
,.
Zaujímavé by mohli byt aj Ursami.
..o
noridy 23. 12. okolo pol piatej ráno.
.
•lSA~ 932šB
leh maximum je velmi výrazné, Mesiac
.
.
.'
bude v tom čase už zapadnutý.
•
.
Naj- sú však nesporne Kvadrantidy,
. •
_!
•
najbohatší pravidelný roj, ktorého frek.
.
vencia polahky prekročí aj 100 meteolSAa 91120y
rov za hodinu. Ako sa v poslednom čase
ukázalo, pozorujeme tu zrejme pozostatky kométy P/Machholz (pozni Koz.
..
mos 5/90), ktorá je podobne extrava.
.•
gantná. Prekážkou pri pozorovaní maxi.
.
ma tohto roja 3. januára bude „iba"
Mesiac dva dni po spine.
.
~•
.
..
Prehlad činných meteorických rojov
•
v tomto období doplňame súpisom rojov
. .
rojčekov),
ktorých
aktivita
je
(či skór
ovela slabšia. Sú to x Orionidy Južné
..
i Severné (v podstate maskované Tau.
.`
.i
ridy), 6 Arietidy, a Hydridy, Monocero- 0' ~ .
~
tidy (všetky s maximom okolo 12. 12.),
4
a Orionidy (10. 1.), d Aurigidy (14. 1.),
Comaberenicidy (15. 1.) a d Cancridy
Mapka okolia hviezd SAO 93228 a SAO 111204, ktoré majú byť zakryté planétkami
(17. 1.).
Vesta a Patientia.
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dami. Pozorovanie zákrytov radi uverejníme v Albume pozorovatela.

Jazyk náš slovakocentrický

NOČNÁ OBLOHA

SESTRY
Obloha zimných nocí pripravila okrem
známych otvorených hviezdokop — Plejád, Hyád, M 35, M 44 — i dalšie zaujímavosti. Ak máte Atlas Coeli a
Somet 25 X 100, móžete si v súhvezdiach
Monoceros, Canjs Major a Puppis prezriet niekolko desiatok menej známych
otvorených hviezdokop. Nezabudnite
však najmi na NOC- 2244, ktorá sa
podia svojho tvaru nazýva Vianočný
stromček.
Pre refraktory s priemerom objektívu
aspoň 10 cm sú pripravené pekné planetárne hmloviny. Ja som si ich spolu
s Leošom Ondrom prezeral refraktorom
150/2250 brnenskej hvezdárne. Rozhodne
sa pozrite na NOC 2438, ktorá sa nachádza v otvorenej hviezdokope M 46.
Pri zváčšení 160X ju bobo vjdiet ako
kruhový difúzny útvar bez zjasnenia,
viditelný hned na prvý pohlad.
Z dalších jasnejších hmlovín tu máme
NOC 2022, ktorú som zbadal už pri
100-násobnom zváčšení. Pri 390-násobnom bola sice menšia než predošlá, bola
však jasnejšia a na západnom okraji
mala hádam asymetrický „fúzik".
Zimnej oblohe však kraluje niekolko
jasných hmlovín. Najznámejšie sú M 42
a M 78. Tá je už v binare 25 X 100
velmi nápadná, má mierne oválny tvar,
zjasňuje sa ku stredu, ktorý má stelárny vzhlad.
Premenárov jste poteší pekná zákrytová dvojhviezda HU Tau. Nie je vyznačená ani v Atlase Coeli, pretože
bola odhalená len pomerne nedávno.
Peknú svetelnú krivku si však móžete
urobit aj sami, najlepšie poskladaním
odhadov z niekolkých nocí. Hviezda
mení jasnost s periódou 2,0562997 dňa
v rozmedzí 5,9 až 6,7m a jej poloha spolu
s jasnostami blízkych hviezd je vyznačená v pripojenej mapke.
i
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Výrez zo Sky Atlasu Tirion. Premenná
hviezda HU Tau je označená prázdnym
krúžkom. Vhodné porovnávacie hviezdy
majú uvedené svoje jasnosti (diagonálne od stredu kotúčika) v decimagnitúdach.
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Zmysel vedeckých internacionalizovaných
pojmov kozmogónia a kozmológia je podia
bežných výkladových slovníkov viac-menej
identický (náuka o vzniku a vývoji vesmíru).
Tých, čo si potrpia na nevelkú, v názve skór
utajenú nuansu medzi významami, je pravdupovediac nevela. Grécke základy obidvoch
druhých zložiek (goné — vznik, logos — platnost, výklad) v tom obidvoch utvrdzujú, ved
o prepojenosti niet pochýb.
Pojem kozmogónia zaznamenávajú dejiny
vedy skór, už v staroveku. Vztahoval sa póvodne na evolúciu telies vesmíru i na vesmír
ako taký. Presadenie pojmu kozmológia vo vedeckom (samozrejme internacionálnom) jazyku nastalo v tomto storočí, výrazne až v jeho
3. desatročí. Ako konštatuje americký historik vedy Robert W. Smith (Physics Today
4/1990), bolo treba špeciálne označit odvetvie
zamerané na stavbu vesmíru, na jeho súčasné usporiadanie. Toto zameranie mu určil
E. P. Hubble. Nová, modelom vesmíru venovaná veda, kozmológia, ponechala starej
kozmogónii iba užší rámec — zameranie na
evolúciu jednotlivých telies (hmlovín, hviezd
atd.). Objektívna prepojenost problematik si
však vynucuje obidva pojmy občas alternovat.
„Najprv treba poznat stavbu vesmíru, až
potom možno uvažovat, ako vznikol.` (Z. Horský — M. Plavec: Poznávaní vesmíru, 1962).
Podla Agnes A. Clerkovej (Modern Cosmogonies, 1905) je „kozmológia staršou sestrou
kozmogónie" —je reč o nápini vied, nie o ich
menách. Sestry akoby stále zostávali poznačené tým, že na vlastných nohách začali stát
pomerne neskoro.
I1ié dye sestry, tentoraz označitelné ako
„múdra a hlúpa", sa dokázali rozíst, hlúpa
však svoje príbuzenstvo s múdrou stále rada
pripomína. Astronómia a astrológia. Radový
občan tu neraz býva zmatený, ved práve
-lógia mu signalizuje vedu (biológia, geológia,
kozmológia atd.); -nómia síce tiež, no v menej
prípadoch (agronómia, ekonómia). Rozhodne
moderné jazyky už nerozlišujú nuansu v pojmoch platnost-zákon, gréckymi slovami:
logos a nomos. To malo význam ešte tak
v stredovekom spore realisti—nominalisti
(11.-14, stor.), kecl sa odehýlkou medzi logos
a nomos vyjadroval rozpor večného (nepostihnutelné) a pominutelného (postihnutelné).
Obidve odnože interpretovania pohybov
telies po oblohe sa spočiatku vyvíjali vo vzájomnom prepojení, pod menom astrológža.
Zahíňala vedu aj pavedu. Ved predpovedanie
zákonitostí pohybu nebeských telies a predpovede iudských osudov v očiach prostého
človeka splývali, kedže interpretátormi bývali
neraz tí istí (a tí dobre vede1i už vtedy, kde
je hranica medzi vedou a podfukom). Popularita nepravej vedy, hrdiacej sa vedeckým
dedičstvom viazaným na jej meno, sp6sobila,
že skutočná veda bola tou múdrejšou, čo ustúpila: ponechajúc póvodné meno hlúpejšej, začala vystupovat ako astronómia. Astrológii
zostalo postavenie zblúdenej odnože, márnotratnej sestry. Začína svoju cestu tam, kde ju
astronómja prerušuje: pri omyle.
Múdra sestra sa prestala stýkat s hlúpou,
na výčitky i tak nereagujúcou a nehodnou ich.
Zato hlúpa sa jej zalieča stále, klame svet
zneužjvaním jej terminológie a nesmierne
pružne si osvojuje sestrine nové pojmy, čím
sa pokúša dokázat, že sa jej vyrovná. Ved
ono sa jej to napokon vypláca .. .
A nezdá sa vám, že u nás od istého času
až príliš?
A. L.

E PREDAM velmi výhodne NEWTON ¢ 140/1070 mm a refraktor
ZEISS
63/840. Ing. Ladislav Fico, Pod Katrušou 15, 949 05 Nitra.
Tel. 415 320 po 18. hodin, do práce 415 271.
• PREDAM objektiv ZEISS 80/500
k
4
H216, 010 (Ú 350);
350) ; disk ~ 210 mm
hrúbka 20 mm (240) ; Zenit E (650) ;
mapu Mesiaca (35), Marsa (35) ;
Encyklopédiu
astronómie
(100),
Prehlad astronomie (30) ; Hvězdná
obloha 2000,0 (30), Sky ATLAS
2000,0 (400) ; 2 ks zenitový hranol
(á 80) ; okulárový výtah (200), časopisy Říše hvězd roč. 85; 1-5,
7-12 86; 1-5, 7-12 87; 88; 1-3,
5-11 89; Kozmos 1, 2, 84; 1, 5, 685;
1-5 86; 1, 3-6 87; 2-6 88; 89; 2 ks
sklených parabolických antén
350 mm F asi 1500 mm; nevyhnutné postriebrit (á 500) Marián Cabuk, Krušovice 392, 955 04 TopoIčany.
r. PRODÁM malou paralaktickou
montáž s ručním pohonem (p.
Vorucký), fotokameru s obj. Epijunktar 1:3,8; F = 400, leštičku
26X32 a mask. rám 18X24. Petr
Stanzl, Růžičkova 14, 690 02 Břeclav.
• PRODÁM skleněné disky průměrů: 100, 125, 150, 175, 200 mm,
bez pnutí. Oldřich Pacelt, Podlezl
52, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
PRODÁM kompletní hvězdářský
dalekohled aj s montáží s optikou zrcadlem
220 F = 840 mm,
hodinovým strojem. V dobrém stavu. (5200 Kčs). Jirka Šnajdr, U
Hřiště 40, 783 71 Olomouc-Holíce.
., Kt7PIM sklenený optický hranol na získanie spojitého spektra.
Juraj Hlačina, Hlavná 144, 919 26
Zavar.
., PRODÁM Newton 110/805 zvětšeni 32X, 54, 96 a 169X, paralaktická montáž, dělené kruhy, hledáček 6X, sada filtrů (5000 Kčs) ;
Newton 65/502, zvětšení 33X, 88,
133X; azimuální montáž, sluneční
filtr (2500 Kčs). Vše nové, tovární
výroba. Ing. Jaroslav Holík, 763 45
Březůvky 164.
.
PRODÁM
80/2O, 80/840 t vární
j
vvýroby50/540
Zrcadlo ¢ 150 mm nutno pohliníkovat, okuláry, obj. EPIJUNKTAB,
hranoly atd. Vladimír Dráb. Navigátorů 622, 16100 Praha 6.
• PRODÁM časopisy Kozmos ročníky 83-90, jen vcelku za 200 Kčs.
Zdarma přiložím časopisy Líše
hvězd a Popular Science. Zdeněk
Krampera, Jablonecká 416, 190 00
Praha 9.
- KOUPIM astronomickou literaturu a rozptylku na prodloužení
ohniska. Martin Navrátil, Škroupova 724, 500 02 Hradec Králové L
- PREDAM zrkadlový teleobjektiv sov. výroby MC-5CA 8/500
s filtrami (2000) alebo VvMENIM
za TAIR-3A 4,5/300. Vladimír Adamčo, Tepličany 15, 044 31 Družštevná pri Hornáde.
PRODÁM Kozmos, ročníky 8689 (kompletní), u ročníku 87 chybí
Č. 2 a 5, nejraději vcelku po
3,50 Kčs za číslo, to je 73,— Kčs
±
poštovné. Zdeněk Neubauer,
KOněvova 2020, 436 01 Litvinov.
• PREDAM pohliníkované parabolické zrkadlo (výroby Vorlický).
Balej Kl7PIM dalekohlad Newton
alebo Cassegrain
zrkadla 200350 mm, s paralaktickou montáhodinovým
pohonom
žou,
a inými prídavnymi zariadeniami. Cena
podla dohody. Marek Božík, Gorkého 2, 085 01 Bardejov.
DAM prémiovou knihu
Sto
astronomických omylů" za sklený
disk ® 120 až 150 mm o tlouštce
16 až 20 mm, bez vnitřního pnutí.
Martin Vyhlídal, 783 72 Vsisko Č.
70, okr. Olomouc.
• PRODÁM astronomický dalekohlad Newton
200/1200 na paralaktickej montáži. Prístroj získal
2. miesto v sútaži „Dalekohlad roka 1988". Cena podla dohody. Jozef Kuraj, SNP 291, 055 62 Prakovice.
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HYADY
Ked sa tak dakedy zamýšlam nad dejinami astronómie, prichádza mi na
um, že azda v nijakom inom odbore
ludskej činnosti nie je taký zrejmý ten
ustavičný pohyb dopredu, umožnený
tým, že každá generácia nadvázuje na
tie, čo tu boll pred ňou.
NESTÁLE STÁLICE
Roku 509 n. 1., presnejšie: 11. marta,
pozorovali v gréckych Aténach Aldebarana po zákryte Mesiacom v takej
pozícii, že zákryt musel byt takmer
centrálny. Záznam o tejto bezvýznamnej maličkosti sa cez rozličné pohromy
a ustavičné vojny uchoval až do čias,
ked už boto možné spátne vyrátaf vtedajšiu polohu Mesiaca na oblohe a celý
úkaz zrekonštruovat. Pritom vyšlo najavo, že v šiestom storočí musel byt
Aldebaran podstatne severnejšie, ako
je dnes.
Podobné disproporcie medzi polohami uvádzanými v starovekých prameňoch a súčasnými objavil Edmund Halley (viac známy svojou kométou) aj
v prípade Síria a Arktúra. Tak bol odhalený vlastný pohyb hviezd; slovo
stáliea už zostalo iba pre historikov
a básnikov. To je príklad objavu, aký
je lahko pochopitelný i pre nezasváteného — napokon, obrázky ukazujúce,
ako sa zmenila podoba napr. Kasiopeje za stotisíc rokov vplyvom vlastných pohybov jej hviezd, nájdeme
v množstve populárnych kníh. Ďalej
už však astronómov študujúcich vlastné
pohyby hviezd čakala úmorná a rutinná práca: neustále merania polóh, zloMO
I
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Charakteristický obrazec
Hyád tvaru písmena V
nájdeme vplave Býka.
Jasný Aldebaran pred_
stavuje jeho jedno oko,
O
hviezda s Tauri, menom
Ain, tvorí druhé. Podia
antického podania bolí
Hyády v príbuzenskom
vztahu s Plejádami a podobne ako v prípade ich
sestier poznáme z dlel
starovekých autorov ich
mená. leh podoba, a do~
konca ani počet Hyád
však neboli ustálené —
napr. Hesiodos uvádza aj
mená jednotlivých piatich Hyád. Tieto mená
však nikdy neprešli na
a
hviezdy, ktoré nájdeme
na oblohe.
Najjasnejšia hviezdy
Hyád, Aldebaran, má
meno arabského p®vodu
— Al Debaran značí Nasledujúci, čím sa myslí
to, že nasleduje Plejády
v ich dennej ceste oblohou. Málo známe je to, že
meno AI Debaran póvodne označovalo celú skupinu Hyád. V stredovekej verzii klasického
_
- J~
Ptolemaiovho diela v
tzv. Liechtensteinskom
~
Almageste z roku 1515,
sa napríklad jasne hovon, že dnešná a Tauri
je plata hviezda v obrazci Al Debarana. Ešte v Kopernikových časoch sa okrem toho najjasnejšia
hviezda Býka označovala menom Palilicium, ktoré malo pripomínaf starorímske
parilie, póv. palilie, slávnosti bohyne pastierov menom Pales. Konali sa každoročne 21. apríla, vo výročný deň legendárneho založenia večného mesta.

‚Jo

žité a laikovi nič nevraviace opravy,
registrujúce rad vplyvov, pričom výsledkom toho všetkého boli iba tabulky
čísel.
Taká bola bezosporu i obrovská práca
Lewisa Bossa, ktorý na konci minulého
storočia začal na Dudleyovom observatóriu v Albany (štát New York) meraf
polohy hviezd. Pretavené a upravené
výsledky meraní tisícok hviezd publiAO
I
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V Hyádach nájdeme medzi najjasnejšími hviezdami jednak hviezdy
čistobiele (horúce hviezdy hlavnej postupnosti),
a jednak štyroch oranžových obrov. Graf závislosti členov kopy Mel
25 od ich farebného indexu (a teda aj od teploty) potom prezrádza,
že táto časí Hyád je
staršia ako ich sestry
Plejády. Horná stupnica
spektrálnyeh tried zodpovedá stupnici farebných indexov presne iba
pre hviezdy hlavnej postupnosti.

koval postupne v troch katalógoch1.
V priebehu tejto práce vypadol však
op5f z nahromadených údajov- priezračný a lahko reprodukovatelný výsledoy.
SKUPINA TULÁKOV
Už v čase, ked Boss začal pracovat na
svojom diele, boto známe, že vačšina
hviezd Hyád sa na hviezdnej oblohe
pohybuje rovnakým smerom a rovnakou rýchlosfou — vlastným pohybom
prejdú za rok asi 0,12" smerom k súhvezdiu Orióna. Vďaka tomu vi čšia
časí Hyád na rozdiel od Velkého voza
nezmení svoj tvar ani za sto ani za páfstotisíc rokov.
Táto skupina tulákov, putujúcich spolu vesmírom rýchlosfou asi 42 km . s",
utvára otvorenú hviezdokopu Melotte 252. Jasný Aldebaran, podobne ako
niekolko dalších hviezd Hyád, k nej
nepatrí, na druhej strane však fyzických členov kopy nájdeme i za hranicami súhvezdia Býka.
Hviezdokopa Melotte 25 ani po miliónoch rokov nezmení príliš svoj tvar,
bude mať však podstatne menšie uhlové
rozmery. O tom, že sa od nás vzáaluje,
sa dozvedáme z radiálnych rýchlostí
jednotlivých hviezd. Popritom sa však
jej vzdalovanie prejavuje, ako ukázal
práve Lewis Bossa, aj vo vlastných
pohyboch.
HRA PERSPEKTIVY
Pozrime sa ešte raz na náš obrázoy.
Meradlo na znázornenie vlastných pohybov je zvolené tak, že šípky predstavujú zmenu polóh hviezd v priebehu
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budúcich dvadsattisíc rokov. Mapku
Hyád na rok 21990 preto dostaneme jednoducho tak, že kotúčiky hviezd presunieme na konce šípok. V tom čase bude
však vzdalujúca sa kopa na oblohe
menšia, preto sa šípky musia zbiehat
k sebe. Starostlivý rozbor skutočne
ukázal, že všetky smerujú približne do
jedného bodu hviezdnej oblohy, ktorý
leží nedaleko hviezdy Betelgeuze —
približne v polohe (1950,0) 6h33m, +6°
Dnes má charakteristický obrazec Hyád
velkost asi 5° a najjasnejšie hviezdy
kopy sú štvrtej velkosti. V priebehu
nasledujúcich 100 miliónov rokov sa
však táto nápadná skupina scvrkne na
slabulinkú hmlistú škvrnku s uhlovým
priemerom asi 3', v ktorom budú všetky
hviezdy slabšie než 14m.

Iba niekolko stupňov na sever od vlastných Hyád nájdete na oblohe dalšiu
skupinku hviezd (viaceré z nich patria
do hviezdokopy Mel 25), navlečenú
priamo na ekliptike. Nikde inde na
svoje] cesto po hviezdnej oblohe neprechádza Sinko tak tesne tolkými jasnými hviezdami. 1 phié zatmenie, ktoré
by Slnko zastihlo práve tu, by preto
bobo unikátnou príležitostou zmerat
ohyb svetla hviezd v jeho gravitačnom
poli a overit správnost všeobecnej teórie relativity. Neuveritelná náhoda zaradila, že to nastalo púhe štyri roky
Po Einsteinovej predpovedi tohto javu,
29. mája 1919. Už niekolko týždňov
pred sviatočným dňom sa preto na svojich stanovištiach pripravovali dye
britské astronomické expedície. Jedna
zaujala pozície v brazílskom Sobrale,
druhá, vedená Arthurom Eddingtonom,
odplávala do Guinejského zálivu na
ostrov Principe. Napriek problémom
s prístrojmi i s počasím holi napokon
obidve skupiny úspešné. Na snímkach
exponovaných v priebehu zatmenia holi
hviezdy Balej od miesta, kde práve
ležal stred slnečného kotúča, než bol
na snímkach exponovaných za normálnych okolností. Posun bol tým vdčší,
čím bola daná hviezda k tomuto miestu
bližšie; pre okraj Slnka zodpovedal
Einsteinom predpovedanej hodnoto 1,75"
(Newtonova gravitačná teória predpovedá presne polovicu).
Na obrázku je schéma jednej snímky
urobenej expedíciou v Sobrale — merané hviezdy, slnečný kotúč a okraj
žiariacej korány.
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O vzdalovaní hviezdokopy od nás
máme teda dva nezávislé zdroje informácií — radiálne rýchlosti a vlastné
pohyby. Ich kombinácia umožňuje pnamou metódou určit vzdialenost hviezdokopy (podrobne o tom pozni Kozmos
Č. 1/1982). Na rozdiel od ostatných metód merania astronomických vzdialeností (okrem merania ročných paraláx)
je táto metóda nezávislá od kalibrácií
a od zoslabenia svetla pil prechode cez
medzihviezdnu látku.
ORANŽOVA A BIELA
Hyády sú celistvým skvostom iba pri
pozorovaní volným okom alebo triádrom s velkým zorným polom. Bez dalekohiadu sa móžete pokúsit o rozlíšenie hviezdy á Tauri (E I 10) na dye
zložky (3,6 a 4,09 vo vzdialenosti 5,6'
od seba. Severná zložka dvojice (81 Tau)
je v triédri pekná oranžová, kým jej
južná a o čosi mladšia partnerka (á2
Tau, najjasnejší skutočný člen Mellotte
25) je čistobiela.
Každá zložka tohto páru zastupuje
jeden z dvoch typov jasných hviezd,
čo v kope nájdeme. V prípade Plejád
sme videu (pozni Kozmos 1/1989), že
na všeličo sa móže hodit, ak si človek
pre hviezdokopu nakreslí závislost absolútnej hviezdnej velkosti členov od
ich spektrálnej triedy (teda aj od teploty). Ak si podobný graf nakreslíme
aj pre hviezdokopu Melotte 25, zistíme
(pozni obr.), že hviezdy v ňom tvoria
dye zretelne oddelené skupiny. Nápadný pás prebiehajúci šikmo doprava hore
už poznáme — je to hlavná postupnost,
podobná ako v prípade Plejád. V prípade Mel 25 sú hviezdy danej spektrálnej triedy jasnejšie, protože sú
k nám bližšie ako Plejády. Pripomíname, že hviezdy hlavnej postupnosti
sú tie, čo prežívajú najdlhšie a najpokojnejšne obdobie svojho života, ked
tlejúci termojadrový milier v ich strode
pomaly premieňa vodík na hélium. Vodíka je dost, ved ide o najbežnejší
prvok vo vesmíre, takže tieto hviezdy
majú o seba nadlho postarané.

Nič však netrvá večne a raz príde
čas, ked sa v milieri minie palivo a zostane iba popol. Hviezda sa dostane do
situácie, ked vo svojom strede, kde je
dostatočná teplota, nemá dostatok vodíka; od jadra Balej je sice čerstvého
paliva dostatok, tu je však hviezda
prichladná na to, aby ho mohla premieňat. V tomto období sa začne menit
vnútorná stavba hviezdy, teplota v jej
vnútri vzrastie tak, že sa zapália termojadrové reakcie vo vodíkovej šupke
obklopuj úcej héliové jadro. Aj nadalej
je vo hviezde zdrojom energie premena
jadier vodíka; hviezda ani velmi nezmení svoj výkon. Navonok sa však
táto prestavba hviezdy prejaví — v našom grafe opustí hlavnú postupnost a
rýchlo sa presunie vodorovne dolava,
ku spektrálnej triode K.
Tejto triede zodpovedá povrchová
teplota asi 4500 K. V kope Melotte 25
móžeme tieto hviezdy odhalit už pomocou triédra, sú to štyri najjasnejšie
oranžové hviezdy — s, y, á1, Dl Tauri.
Tomuto dalšiemu vývojovému štádiu
hviezd sa hovorí oranžoví (červeni)
obri — to preto, lebo svojimi rozmermi
podstatne prevyšujú nad rovnako jasnými hviezdami hlavnej postupnosti;
konkrétne v Melotte 25 sú asi pátnásobne váčšie ako Slnko.
A tak astrofyzika v tomto storočí dopinila antické báje. Dnes vieme nielen
to, že Hyády sú sestry Plejád, ale aj
to,. že sú to sestry staršie — od ich
vzniku už uplynulo 660 miliónov rokov.
LEOŠ ONDRA
Poznámky
1 Prácu dokončil Benjamin Boss, ktorý zostavil aj konečný výsledok. General
Catalogue of 33342 Stars for the Epoch
1950, Carnegie Institution of Washington,
1936. Toto dielo sa stalo podkladom pre
hviezdny katalóg Atlasu Coeli.
2 Je teda 25. kopou v katalógu guIových
a otvorených hviezdokáp, ktorý začiatkom storočia zostavil P. J. Melotte
(Mom. Roy. Astron. Soc. 61, 75, 1915).
V katalógu sú uvedené prakticky všetky kopy s priemermi všČšími ako 1' a
jasnejšie ako 16-17m.
a Astron. J., 46, No. 4, 1908.
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Váčšina hviezd, ktoré
v Hyádach nájdeme, sa
v priestore pohybuje
rovnakýui smerom a rovnakou rýchlosfou a utvára jadro otvorenej hviezdokopy Melotte 25. Jasný Aldebaran (podobne
ako niekolko ďalších
hviezd) však k tejto skupino tulákov nepatrí.
Vlastné pohyby hviezd
sú podla Bossovho General Catalogue (1936).
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Levy 1990c

Roky snívam o veTkej kométe a rovnako dlho závidím
astronómom 19. storočia. Kométa s jasnosfou okolo nuly
a s chvostom cez pol oblohy
je okrem supernovy na dennej oblohe hádam to jediné,
čo by som v astronómii ešte
chcel zažit. V poslednom čase
sa mi však zdá, že moja vysnívaná kométa príde čonevidief. Frekvencia jasných komét sa totiž zvyšuje, ba zvyšuje sa aj ich jasnosf. Naposledy kométa Levy 1990c,
ktorú sme ohlásili na naše
pomery rekordne skoro, už
v čísle 4, bola v maxime už
taká jasná, že by ju poTahky
volným okom našiel na jasnej
oblohe aj pomerne neinformovaný amatér, pardon, záujemca o astronómiu. Koncom
augusta bola pomerne velká
a bole možné zbadaf aj jej široký chvost. Dnes však chceme ukázaf, ako vyzerala táto
kométa ešte v čase, keá bola
len na hranici viditelnosti
volným okom. Dvojica záberov Dalibora Hanžla z Brna
pekne dokumentuje
pohyb
kométy nedaleko hviezdy Alpheratz (e And). Horný záber je
z 25. 6. 1990, exponovaný
v čase 017-0 27 UT, dolný je
z 30. 6. 1990, exponovaný od
001 do 0r' UT. Obidva sú snímané astrografom 150/970 na
platňu WO-1 na hvezdárni
v Brne. Ak si snímky lepšie
prezriete, zistíte, že sa líšia aj
. Hviezdička navyše na
v in
vrchnom obrázku je záhadou
zatial aj pre nás. Tento rébus
však móžete vylúštif aj vy.
Fotografiu kométy dolu urobili Peter Pazour a Daniel Fiker na hvezdárni vo Vlašimi.
Použili Newton 300/1580 a exponovali kométu 6 minút na
Foma Special 800. Stred expozície bol 22. 7. 1990 o 2311 UT.
-rp-
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NAPÍŠTE
0SVOJOM
ĎALEKOHL'ADE

I

2O

Severné Čechy móžeme právom považovat za centrum
stavitefov amatérskych astronomických pozorovatelní. Josef Vnučko v Jílovom, MUDr.
Vladimír Brable v Kytlici,
Milan Antoš v Jablonci nad
Nisou, akad. arch. Michael Bílek v Petroviciach si postavili
w využivajú vhodnú pozorovatefňu či hvezdáreň. Všetkých sme už v tejto rubrike
predstavili. Nic je to však
kompletný súpis tých, ktorí si
na severe svoju hvezdárničku
postavili. Dnes predstavujeme
piateho v poradí, Pavla Válu
z Liberca. Drevená chatka
s odsuvnou strechou v záhradkárskej kolónii na okraji mesta skrýva dalekohfad, ktorý by
na prvý pohfad mohol byt pýchou hociktorého technického
múzea. Zdanie však často klame. Optika nestarne a montáž je v stave, aký často nenájdete ani na oficiálnej Fudovej hvezdárni (žiaf!). Navyše, pán Vála si prístroj nenechána len pre seba — často
ho využívajú členovia Astronomického krúžku PKO v Liberci. Bodaj by amatéri mali
takýto prístup aj k technike
na profesionálnych hvezdárňach ...

Snad jako každý začínající astronóm-amatér, jsem si nejprve postavil brýlový dalekohled. S ním jsem pozoroval
krátery na Měsíci, srpek planety Venuše a další objekty v blízkém i vzdáleném vesmíru. Kvalita obrazu brýlového dalekohledu není ale nejlepší, a
tak jsem si z astronomického kroužku
půjčil větší dalekohledy. Ani tyto prístroje mne pině neuspokojovaly, takže
nakonec ve mně dozrála myšlenka postavit si vlastní malou pozorovatelnu
se stabilně umístěným dalekohledem.
Pozorovatelnu jsem začal stavět v roce
1978 na okraji Liberce v zahrádkářské
kolonii. Jelikož jsem při stavbě musel
respektovat požadavek sedlové střechy
a půdorysnou plochu chatky do 14 m'
rozhodl jsem se pro dřevenou chatku
s odsuvnou střechou. Část sedlové
střechy je pevná, a část se odsouvá
po rolnách mimo objekt chatky. Nevýhodou ale je, že dochází k clonění
částmi sedlové střechy pro pozorování
při obzoru.
Na oddilatovaném železobetónovém
pilíři je na ocelovém sloupu osazena
německá osová montáž (výrobce Heyde
Dresden). Polární osu lze nastavit do
správné výšky pomocí otočné hlavice.
Na horní konec polární osy je nasazeno
duté pouzdro, v nemž je uložena deklinační osa. Obě osy jsou opatřeny dělenými kruhy a ustanovkami. Šnekové
kolo s 720 zuby bylo původne poháněno
mechanickým hodinovým strojem pomocí závaží. Za vydatné pomoci Ing.
Petra Mudry jsem jej předělal na pohon pomocí krokového motorku SMR

300/300/24 V (výrobce ZPA Nový Bor).
Pro pohonnou jednotku zajištuje stabilizovanou frekvenci elektronický převodník s urychlením nebo zpomalením
pro pointaci v rozsahu ±15 °/o. V deklinaci je řešen jemný pohyb mechanicky,

pomocí tečného šroubu. Na obou koncích deklinační osy jsou umístěny přístroje.
Hlavním dalekohledem je refraktor
s objektivem AS 110/1650 mm s 5 výměnými okuláry (30, 25, 16, 10, 6 mm).
Tento dalekohled využívám pro pointaci. Z kořistné vojenské optiky jsem
použil hlavici se střechovým hranolem.
Osvětlení destičky pointačního okuláru
je provedeno přes zvonkový transformátorek s možností ztlumit intenzitu
osvětlení. Na hledáček je použita optika
z dalekohledu Somet-Monar 25 X 100.
V mezikruží mohu umístit bud teleobjektiv Sonnar 2,8/180, anebo komoru
s objektivem Tessar 3,5/210 na formát
60 X 60 či 24 X 36. Na protilehlém konci
deklinační osy umísfuji komoru s objektivem Tessar
mm na desky
13 X 18 cm, nebo dalekohled typu Newton 200/800 mm uzpůsobený pro fotografii na kinofilm. Pro pozorování sluneční fotosféry používám Zeissův filtr
SFO 120. Hlavní dalekohled využívám
k pozorování zákrytů hvězd Měsícem a
částečně k fotografii v projekci za okulárem. Člen našeho klubu Pavel Dostál
obdržel za snímek planety Jupiter získaný pomocí tohoto přístroje v soutěži
Astrofoto 1987 první místo v kategorii
Astronomické snímky autorů nad 25 let.
Časem možná provedu některé úpravy
(temperování objektivu), v každém případě se i teď podělím o své zkušenosti
s případnými zájemci.
Pavel Vála
Polní 354
46013 Liberec 12
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nost poněkud proměnnou, ale stále zůstává objektem dvanácté až třinácté
magnitudy. Dosah fotografie by tedy
musel být přibližně 18 až 19 magnitud,
a to se mi zdálo príliš. Proto jsem vyhledal v časopise Sky and Telescope
mapku kvazaru (na kterou se odvolává
i pan Červák) a fotografii jsem zrovnal
s mapkou, kterou přikládám. Ihned
bylo patrné, že identifikace kvazaru je
chybná. Skutečný kvazar je na fotografii označen šipkou. Hvězda, která
byla původne označena za kvazar (na
fotografii označena dvěma čárkami),
má jasnost l0,lm a je zakreslena u levého okraje podrobnější mapky. Na
ní jsou uvedeny hvězdné velikosti srovnávacích hvězd, pomocí nichž se dá odhadnout jasnost kvazaru v době expozice na přibližně 12,5 magnitudy a dosah
fotografie na asi 15,5m.
Pokud budete tento kvazar hledat
nebo odhadovat jeho jasnost, přeji
Vám mnoho štěstí. Velkou motivaci pro

Kvazar 3C 213
V rubrice „Album pozorovateIa"
v čísle 4/90 byla zveřejnena fotografie
kvazaru 3C 273, jejímž autorem je pan
Gabriel Červák. Objekt označený na
fotografii jako kvazar se mi jevil vzhledem k použitému přístroji a délce expozice příliš jasný.
Kvazar 3C 273 má, podobně jako
ostatní objekty tohoto druhu, sice jas-
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Hledací mapka kvazaru 3C 273
První stupeň hledací mapky je výřezem z atlasu URANOMETRIA 2000.0 s vyznačeným okrajem podrobnějšího druhého stupně mapky. Pro jednodušší orientaci
je zde uvedena rektascenze a deklinace. Ve druhém stupni mapky jsou zakresleny
hvězdy do 15. magnitudy. U některých je uvedena jejich hvězdná velikost v decimagnitudách. Tyto hvězdy slouží jako srovnávací při odhadování jasnosti
kvazaru.
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jeho pozorování je skutečnost, že kvazar 3C 273 je jedním z nejvzdálenějších objektů, které může astronom-amatér spatřit na vlastní oči. Jeho
vzdálenost je totiž 1,8 až 2,2 miliardy
světelných let.
Kamil Hornoch

Zákryt nenastal!
V Č. 4/90 sme avizovali priblíženie
planétky 679 Fax k hviezde SAO 186 343
s jasnosfou +6,54m. Priblíženie, prípadne zákryt v maximálnom trvaní 7 sekúnd, malo nastat 9. augusta o 211104,4m
UT.
Podia prvých informácií to vyzerá
tak, že pre územie ČSFR zákryt nenastal. RNDr. Pavol Rapavý z Rimavskej Soboty nám tamojšie pozorovanie
opísal takto:
„Zákryt hviezdy SAO 186 343 (6,6m)
planétkou 679 Pax u nás s určitosfou
nenastal. Hviezdu, spoTahlivo identifikovanú, sme sledovali 9. 8. 1990 od 2052
do 2112 UT. Daniela Purdeková, Mária
Széplakyová a Jaroslav Gerloš pozorovali delostreleckými binarmi 10 X 80,
Gabriel Csomós Sometom 25 X 100 a
Oto Pósa Coudé refraktorom 150/2250
pri zváčšení 56X. Pozorovanie rušil
svit Mesiaca. Súradnice pozorovaného
stanovišfa (pre takéto pozorovania je
ich uvádzanie nevyhnutné — pozn. red.)
sú A = 20°00'47,8" E, q = 48°22'36,0" N,
h = 210 m."
Aj keá sa pozorovanie ,nepodarilo",
treba pripomenúf, že takéto zistenia sú
rovnocenné s tými, ktoré by sa získali
pri zákryte. Pomůžu spresnif dráhu
planétky a pozorovatelia si osvoja tento
druh pozorovania — ved aj teraz máme
pred sebou niekoIko avizovaných zákrytov hviezd planétkami. Hádam to raz
vyjde.
-rp-

Měsíc
24 hodin po novu
V Kozmosu Č. 2/90 jste vyzvali astronomy amatéry, aby se pokusili překonat
rekord v pozorování Měsíce. Nejvhodnější podmínky k překonání rekordu
v tomto roce nastaly 25. dubna. Nejdůležitější podmínka pro pozemského
pozorovatele, jasná obloha, v ten den,
(alespoň v Rožnově) spiněna ale nebyla.
S potěšením však mohu napsat o pozorování dne 23. 6. 1990, kdy jsem spatřil Měsíc ve 20:15 SEČ triedrem 7 X 50.
Nov nastal 22.6. v 19:55 SEČ, Měsíc
byl tedy pouze 24 hodin a 20 minut
po novu. Geometrické podmínky k pozorování nebyly právě vhodné, protože
v období slunovratu je úhel sevřený
ekliptikou a obzorníkem nejmenší. To
znamená, že v okamžiku západu Slunce
je Měsíc i při dostatečně velké úhlové
vzálenosti od Slunce nízko nad obzorem. Atmosférické podmínky k pozorování však byly ten den vynikající.
Po přechodu studené fronty se večer
vyjasnilo a v čistém průzračném vzduchu bylo možné Měsíc spatřit poté,
co dostatečně poklesl jas oblohy.

Kromě triedru, kde byl obraz Měsíce
nejnápadnější, jsem Měsíc pozoroval
i dalekohledem 80/1200 mm při zvětšení
48X. Velmi pěkně byla vidět nestejná
šířka srpku, takže celý Měsíc se jevil
jako více-méně „hrbolatý". Terminátor ovšem není hladkou křivkou nikdy,
v tomto případě vzhledem k malé celkové šířce srpku se ale srpek Měsíce
zdál mnohem více „nepravidelný" než
například o den později. Popelavé světlo
jsem vzhledem k velmi jasnému pozadí
nespatřil. Po pěti minutách pozorování
se Měsíc začal ztrácet v korunách
stromů blízkého lesa a po dalších několika minutách zapadl docela.
Měsíc jsem nefotografoval, protože
nevlastním montáž s pohonem, která
je podle mého názoru nutnou podmínkou pro úspěšné vyfotografování tohoto
delikátního jevu.
Miroslav Janata

Proměnné hvězdy
volným okem

Netradiční snímky
sluneční fotosf éry
Snad každý amatér zná potíže při
zakreslování polohy slunečních skvrn.
Nastávají tehdy, když dalekohled a stínítko nejsou na dostatečně pevné montáži. Tyto problémy nám ale odstraní
fotografie obrazu Slunce na stínítku.
Zde je zapotřebí dbát na to, aby osa
objektivu fotoaparátu byla totožná
s normálou, vedenou ze středu slunečního disku.
Pořizujeme-li snímky v pravidelných
časových intervalech, umožní nám
i takto jednoduše získané záběry pozorovat vývoj a pohyby obřích slunečních skvrn.
Domnívam se, že mezi námi amatéry
je vzhledem k situaci na našem trhu
stále velmi početná skupina těch, kteří
nevlastní kvalitní dalekohled na pevné
montáži. Přesto ani jim nechybí touha
získat vlastní astronomické fotografie.
Právě jejich nadšení a lásce k astronomii posílám tento skromný nápad.
Dr. Pavel Kovář
Napajedla

Jupiter
a Venuše
Nevím, jaké počasí vládlo 13. 8. 1990
ve 4 hodiny ráno nad různymi místy
ČSFR. V Praze se východní obzor vyjasnil téměř na poslední chvíli. A ti,
kdož se tím směrem podívali, skutečně
nelitovali. Pohled na Venuši a Jupitera,
vzdálené od sebe pouhých 8', rozhodně
vynahradil velmi brzké probuzení.
Zasílám Vám fotografii, kterou jsem
pořídil ve 4h54m SEČ. Použil jsem
Practicu MTL 5B, objektiv Vivitar
Zoom nastavený na 3,8/150. Expozice
4s na ORWO NP 22, vyvolávané 13 minut v A49 (21 °C). Na fotografii jsou
vidět odcházející mraky a také svítání,
které fotografování rušilo mnohem více,
než se z fotografie může zdát. Proto
také (musím přiznat) zaostává fotografie
hodně za pohledem vlastníma očima.
Tomáš Cihelka

.. ..«.

. , . .....

.

• >

Ospravedlnenie
V Kozmose 4/90 na strane 111 sme
uverejnili fotografiu zatmeného Mesiaca nad Prahou, do ktorej sme
vpasovali citát Antonína Bečvářa.
Pil prezerani prvých výtlačkov čísla
sme však boli nemilo prekvapení
vlastnou zábudlivosfou — ved sme
neuverejnili ani popis tejto fotografie, ani sme neuviedli meno jej
autora! Mrzí nás to a ospravedlňujeme sa autorovi aj čitate!om aspoň
tak, že uverejňujeme chýbajúci text:
Zatmenie Mesiaca 9. 2. 1990. Exponované o 19h50m SEČ prístrojom
Agfa Compur s objektívom Apotar
4,5/105 10 sekúnd pri clon 5,6 na
film ORWO NP 22. Vyvolávané
8 minút vo vývojke A 03. Autorom
snímky je Tomáš Cihelka z Prahy,
ktorému sa ešte raz ospravedlňujeme.
Redakcia

Zákrytové dvojhvězdy se mi příliš
nezalíbily, protože u nich bylo důležité
zachytit větší část sestupné a vzestupné
křivky. Ve většině případů bylo zapotřebí několik hodin pozorování, což je
v období školního roku časově neúnosné. Hlavně z časových důvodů jsem
tedy přešel na jiný typ proměnných
hvězd. Nejvíce sympatické mi byly
proměnné hvězdy typu 6 Cep, díky
nimž
se určují vzdálenosti bližších
galaxií.
Vybral jsem si dva nejjasnější záAql) a několik slabstupce (6 Cep a
ších proměnných viditelných i v triedru.
U nich ale již nevyšly tak krásné křivky změn jasnosti. K těmto hvězdám
jsem přibral několik proměnných hvězd
typu !S Lyr, u nichž se mi zalíbilo dvojité minimum.
S odhadováním jasnosti S Lyr a
Aql jsem začal koncem srpna 1989.
O několik měsíců později jsem začal
pozorovati 6 Cep a .1 Tau. U těchto
několika proměnných hvězd jsem udělal
131 odhadů. Odhady jsem prováděl 3 až
5 měsíců pomocí Argelanderovy metody,
jakmile to bylo jen trochu možné,
třebas i v mezeře mezi mraky. Právě
proto se nedaly všechny odhady použít
k získání grafu, poněvadž některé body
ležely více mimo výslednou křivku.
Zpracování jsem provedl podle schematu, které se dá ale využít jen u pravidelných proměnných hvězd: v grafu
se na vodorovnou osu vynáší tzn. fáze,
což je neceločíselný násobek periody
proměnné hvězdy, na zvislou osu pak
jasnost. K získání fáze jsem použil
odhady a periodu, která je např. u d Cep
5,366 341 dne. Nejdříve jsem si určil
nějaký časový okamžik jako počátek
(pro d Cep se jím stal 15. říjen 1989,
21 hodin 45 minut SEČ). Dále jsem
určil, kolik času uplynulo od prvního
k poslednímu odhadu, u 6 Cep 131,906
dne. Tento čas jsem vydělil periodou
a vyšel mi počet period, které proběhly
v průběhu pozorování (u d Cep celkové
24,58 periody). Neceločíselná část je
fáze. Do grafu jsem nakonec vynesl
fázi a jasnost proměnné hvězdy.
Kromě těchto dvou zajímavých typů
proměnných hvězd bych chtěl zkusit
pozorovat ještě diouhoperiodické proměnné hvězdy typu Mira Ceti a krátkoperiodické pulsující proměnné hvězdy
typu RR Lyr.
Petr Hlous
^:%r
~Cep
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ked' sa zima opytuje...
Už je to tu zasa: predvianočná nálada a zhon, koncoročné bilancovania, čas,
ked zima kladie svoju otrepanú otázku, čo sme robili v lete, na čo sa vzápč,tí
začíname prehrabávaf vo fotografiách a denníkoch z neho. Tieto pekné zvyklosti
už tradične nahrávajú nášmu 6. číslu — pravdupovediac aj preto, lebo ho do
tlače zadávame koncom augusta.
Ked sme skladali túto mozaiku o letných amatérskoastronomických podujatiach (aspoň o tých, o ktorých ste nám napisali), boli spomienky na ne ešte
teplé. Predkladáme, že ešte nestihli vychladnúÉ natoTko, aby duša astronóma amatéra pri nich znova nepookriala . . .

KH Hlohovec
Zraz mladých astronómov
Západoslovenského kraja —
čingov 1990
Prekrásne prostredie Slovenského raja
sa i tohto roku stalo prechodným domovom účastníkov Zrazu mladých astronómov Západoslovenského kraja, už
tradičného prázdninového vyvrcholenia
činnosti astronomických krúžkov na
stredných školách. V odbornej časti
programu účastníci pracovali v sekciách, ktoré boll zamerané na pozorovanie Slnka, zákrytov hviezd Mesiacom,
premenných hviezd i na spracúvanie
výsledkov pozorovaní výpočtovou technikou a prácu s ňou. Pre krátkost času
bola práca sekcií zredukovaná na poskytovanie základných údajov, umožňujúcich účastníkom zorientovat sa
v problematike natolko, aby sa získané
poznatky dali napino uplatnit v astronomickom krúžku. Prácu v sekciách
vhodne doplňali hodiny venované pozorovaniu oblohy.
Príjemná bola i oddychová čast, naplňalo ju poznávanie krás Slovenského
raja, súťaž o najzdatnejšieho účastníka
a čarovné večery pri táboráku.
Na záver zrazu sa uskutočnila sútaž

. Astronóm Západoslovenského kraja
1990". Účastníkom, ktorý preukázal najlepšie vedomosti z astronómie, bol Igor
Daňo, študent trenčianskeho gymnázia.
18. zraz mladých astronómov Západoslovenského kraja sa i tentoraz vydaril.
A mládež, ktorá má záujem o astronómiu a príbuzné prírodné a technické
vedy, to zaiste ocenila.
Jozef Krištofovič
riaditef KH Hlohovec

Študijný zájazd
CieTom nášho, už tradičného, študijného zájazdu pre vedúcich astronomických krúžkov Západoslovenského kraja
po hvezdárňach a planetáriách bolo
i tentoraz: získat skúsenosti a námety
pre prácu s mládežou na poli astronómie.
Tak sa štyridsatdva účastníkov tohto
podujatia vydalo 23. júla 1990 na svoju
týždennú púE. K slovenským hvezdárňam a planetáriám tentoraz pribudol,
a hned na začiatku, i další atraktívny
zážitok: návšteva Astronomického observatória Jagelovskej univerzity v Krakove, ktoré budúci rok oslávi svoju
dvestoročnicu.
Jeho kupoly, pyšne sa vypínajúce nad
Krakovom v prekrásnom parkovom
prostredí, dobrá atmosféra, milé prijatie, ako aj prehliadka tohto krásneho

mesta, to všetko znamenalo zážitky,
na ktoré účastníci len tak nezabudnú.
Nesmierne cenné poučenia priniesla
návšteva hvezdárne v Žiline, Banskej
Bystrici, planetária v Prešove, Technického múzea v Košiciach, AÚ SAV
v Tatranskej Lesnej. Príjemné boli
i prehliadky pekných historických miest,
napr. Krásnej Hórky, Levoče, Antola
a dalších.
Účastníci získali nielen cenné využitelné poznatky o možnostiach práce
v oblasti amatérskej astronómie, ale
i veTa propagačného materiálu, ktorý
vo svojej dalšej práci určite vhodne
uplatnia.
Jana Struháriková

OH Partizánske
Letná škola astronómie
Horúce dni letných prázdnin užitočne
strávila takmer tridsiatka vedúcich astronomických krúžkov Západoslovenského kraja na hvezdárni v Partizánskom.
Tohtoročný astronomický seminár a
praktikum v týždni od 30. 7. do 3. 8.
boli venované pozorovateTskej činnosti
astronomických krúžkov a využívaniu
hvezdární a planetárií vo vyučovacom
procese. Pozorovali sa najmá zákryty
a zatmenia, úkazy Jupiterových mesiacov, Slnko a premenné hviezdy.
O vysokú úroveň akcie sa postarali
lektori; popri odborných pracovníkoch
hvezdární boli medzi nimi i známi popularizátori astronómie — RNDr. E.
Csere, RNDr. L. Hric, CSc., prom. fyz.
I. Molnár.
Na príjemnej atmosfére seminára
malo zaiste nemalý podiel aj pekné,
útulné a účelovo zariadené pracovisko
podnecujúce
invenčnosť
hvezdárne,
v tejto ušPachtilej činnosti. Podujatie
usporiadala Krajská hvezdáreň Hlohovec v spolupráci Okresnou hvezdárňou
v Partizánskom a hlohovskou pobočkou
SAS pri SAV.
P.H.

HaP Prešov
Letné akcie v Prešove

Práca sekcií v prírodnom prostredí (Čingov 1990).
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• Ešte pred začiatkom astronomického leta hladina astronomických aktivit v Prešove stúpla. Zaslúžila sa o to
velmi milá akcia — vyhodnotenie krajského kola výtvarnej súfaže žiakov základných škól V e s m í r o č a m i d e t í.
Vo Východoslovenskom kraji sa do nej
tohto roku zapojilo 1436 žiakov zo 105
ZŠ a 65 materských škál. Ocenenia
za výtvarné stvárnenie pojmu vesmír
preberali najmenší účastníci súťaže
s velkým rozochvením. Tento pekný
zážitok znásobil deiom zaujímavý program pripravený pracovníkmi KHaP.
Z prác, ktoré nepostúpili do celoslovenského kola, vybrala porota tie najlepšie, ktoré potom boli inštalované vo výstavných priestoroch planetária. Celkove
možno konštatovat, že podujatie Vesmír očami detí sa už ujalo a získalo
si veTkú oblubu medzi mládežou, preto
by boto vhodné aj v budúcnosti pokračovat v tejto tradícii, ale azda s dvojročnou cyklickosiou.
• Koncom školského roka sa zišli pe-

dagógovia a vedúci astronomických
krúžkov na stredných školách a stredných odborných učilištiach na 1 - d ň ov o m s e m i n á r i, ktorý usporiadala
KHaP v spolupráci s KPÚ v Prešove.
Témou bolo vyučovanie astronómie na
tomto stupni. Na potrebu maximálneho
prepojenia fyziky s astronómiou Poukázal hlavný lektor — doc. RNDr.
Pavol PaYuš, CSc., z MFFUK v Bratislave. Toto potrebné prepojenie si
vynucuje aj skutočnosf, že sa, žial,
podla pripravovaných nových osnov fyziky dostáva astronómii v stredoškolskom učive ešte menší priestor ako doposiaT. A tak sa nadalej očakáva, že
astronomické zariadenia budú doplňať
tieto poznatky podporovaním krúžkovej činnosti, rozmanitými formami popularizácie (diafónové a videoprogramy,
kvalitná lektorská činnost).
• Medzi atraktívne a nezvyčajné podujatia tohto leta patrila aj c es ta
amatérov astronómov z a z a trn e n í m
do Fínska. (O nej píšeme na inom
mieste.)
• Aj v Prešove maid tradíciu letné
expedície. Pozorovatelia meteorov z Východoslovenského kraja sa v dňoch
11.-25. augusta zúčastnili c e 1 os 1 0v Ďubakovenskej expedície
v e. Počasie už síce nebolo také bezproblémové ako v prvej polovici prázdnin, no nie zasa natolko, aby výsledky pozorovaní nedopinili dnes už bohatú databanku pozorovaní meteorov
svojich programov.
• Ponuku letných podujatí doplňa
prešovského
zvýšená aktivita
planetária.
To veru nepozná uhorkovú sezónu, lebo leto je obdobie, ked
vychádza v ústrety turistickým skupinám a detským táborom v prírode a
predkladá im výber zo širokej škály
Štefánia Lenzová
svojich programov.

teory, Slnko, zákryty a premenné hviezdy — dali dvadsiatim mladým záujemcom dobrú predstavu o tom, čo móže
astronóm amatér z diania na oblohe
sledovat. Najváčším hitom letnej školy
bola samozrejme kométa Levy 1990c,
ktorá bola nesporne najobdivovanejším
objektom.
-do-

Meteorická expedícia 1990

SÚAA Hurbanovo
ZMAS pod mrakmi
RNDr. Peter Augustín, památník,
hlavný organizátor a duša celého Zrazu
mladých astronómov Slovenska, si spomína, že takéto odporné počasie bobo
naposledy hádam roku 1974 v Banskej
Bystrici. Skutočne, prvý týždeň tohtoročného júla si v ničom nezadal so sychravými týždňami nevyspytatelného apríla. Búrky a studený vetrisko niekoTkokrát vyhnali účastníkov 22. ZMAS-u
zo stanov, aby sa pred nepohodou ukryli
v teple motela ROH v Lubine na Myjave.
Mohol by som si pochvaTovaf, ved
nočné pozorovania, ktoré som mal na
starosti, sa scvrkli na dye hodiny naháňačky s mrakmi, počas ktorej som
trikrát vylieval z dalekohladov nazrážanú vodu a ktorú sme nakoniec aj tak
prehrali: Celestron 14 so zrkadlom priemeru 35 cm zostal nevyužitý, kométu
LEVY 1990c som mladým adeptom astronómie neukázal, no a poklad na Saturnove prstence je predsa len otrepaný,
aj ked poteší.
Tohtoročný ZMAS sa teda niesol skór
v teoretickej rovine. Mládež sa v jednotlivých sekciách podkula v problematike Sluka, premenných hviezd, medziplanetárnej hmoty, histórie astronómie
i zo všeobecnej astronómie. Zaujímavé
hry a súfaže Petra Augustína spravili

týždeň v Lubine pestrým a zaujímavým.
Zahraniční účastníci z Polska, Bulharska, ŽSSR aj z Rumunska spoznali kus
Slovenska a navštívili niektoré hvezdárne a planetáriá. Organizácia „klapala", súkromníci, ktorí si motel vzali
do ekonomického prenájmu, sa o nás
starali ako o svojich. Mohli sme byť
spokojní. Neboli sme. Chýbalo nám to,
čo je pre astronómiu podstatné — nočná
obloha. O rok, zasa v Lubine, bude
Roman Piffl
azda počasie žičlivejšie.

KH Banská Bystrica
Letná škola astronómie
Pre stredoškolákov Stredoslovenského
kraja pripravila hvezdáreň v Banskej
Bystrici v dňoch 28.-31. augusta na
Vartovke pestrý program. Praktické pozorovania v štyroch sekciách — me-

Jubilejná, dvadsiata meteorická expedícia (na usporiadaní sa od roku 1970
podielajú pracovníci Krajskej hvezdárne v Banskej Bystrici) bola ako váčšina
astronomických akcií tohto leta poznamenaná nepriazňou počasia. Z dvanástich plánovaných pozorovacích nocí
medzi 14. a 26. augustom vyšla len polovica.
Cielom pozorovaní na Brložne (medzi
Kokavou nad Rimavicou a Poltárom,
pohorie Jasenina vo výške zhruba 900 m
nad morom) boto sledovanie aktivity
meteorických rojov. Vizuálne sme určovali príslušnosf k roju a základné
charakteristiky štyroch rojov Akvaríd,
Pegasíd. Akvaridy sme
x Cygníd a
sledovali v rámci programu IMO (International Meteor Organization). Teleskopicky sme pozorovali podla programu
V. Znojila a P. Pravca „Perseidy 198892"; meteory sme zakreslovali do pripravených máp. Dopinkovým programom boto fotografické dvojstaničné sledovanie meteorov — okrem Brložna boll
fotoaparáty v pohotovosti zachytit jasný
meteor či bolid aj na Vartovke.
Výsledky zdaleka nenapinili naše
očakávanie. Za šesf nocí sme vizuálne
nazbierali 716 záznamov o 492 meteoroch; 166 meteorov videli súčasne aspoň
dvaja pozorovatelia. Nafotografovali sme
1 meteor (z Vartovky). Dye noci sme sledovali teleskopicky Perzeidy, programu
IMO sme venovali 4 noci. Materiál
z týchto pozorovaní sa spracúva a pošleme ho koordinátorom programov.
Zaujímavé (z negatívneho hradiska)
boto to, že tento rok sme zažili akoby
hluché obdobie v aktivite meteorov.
Nezaregistrovali sme nijakú meteorickú
stopu, ktorá by mohla byť sústom pre
náš zlepšený spektrostopofot. Tak málo
jasných meteorov hádam ani nepamátám. Navyše, zo začiatku expedície značne obmedzoval dlžku pozorovacích intervalov jasný Mesiac, ktorý presvecoval oblohu. Jedinou potechou pre oko
bola teda iba velmi pekná kométa Levy.
O rok to azda na Brložne bude lepšie.
Dano Očenáš
Z príspevkov doručených po uzávierke
sme sa ešte dozvedeli, že
• V predposlednom augustovom týždni dobre dopadla partizánskou hvezdárňou organizovaná tradičná akcia
v Omastinej, kde sa o zážitok popni Saturne postarala kométa Levy. (Anna
Róžová).
• Na ZMASe si podraz počasia vykompenzovali dramatickou nástenkovou
súfažou, v ktorej prvé miesto zaujala
Všeobecná astronómia a posledné Dejiny astronómie. (Zuza Holešová a Kiwi)
• 14 astronómov na Kolonickom sedle zameraných v júli na určovanie miním krátkoperiodických zákrytových
dvoj hviezd napozorovalo za 5 nocí materiál do 27 protokolov, ktoré sa budú
spracúvaf na počítači. (Igor Kudzej,
CSc.)
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MALÝ KALENDÁR VÝROČÍ
December 1990
2. — 110. výročie narodenia zakiadateIa sovietskej rádiolokačnej astronómie
akad. Nikolaja Dmitrijeviča Papaleksiho
(zomrel 1947).
4. — 25. výročie vypustenia americkej
kozmickej lode Gemini 7 (posádka: Bormann — Lovell). Šlo o najdlhší let uvedeného typu (13,5 dňa) ; najtesnejšie priblížsnie k cielovej družici (dalšie Gemini sa s ňou už spojili).
7. — 85. výročie narodenia amerického
astronóma holandského póvodu Gerarda
Petra Kuipera (zomrel 1973), skúmatela
atmosfér planét a ich mesiacov, objavitela Mirandy a Nereidy, autora kozmologickej teórie vzniku protoplanét z medzihviezdnej hmloviny.
24. — 250. výročie narodenia ruského
astronóma fínskeho póvodu Andreja Ivanoviča Lexella (f 1754). Ako prvý dokázal
krátkoperiodický charakter kométy (1770
I: Lexellova kométa), ako aj pósobenie
poruchových vplyvov Jupitera, výrazne
ovplyvňujúce dlžku obehu komét.
— 80. výročie narodenia priekopníka americkej kosmonautiky Williama H. Piekeringa (projekty prvých družíc a sond).

Január1991
1. — 190. výročie objavu prvej a najvžěšej pianétky (Ceres, priemer cca 1000
kilometrov). Tento slávny objav z prvého
dňa 19. storočia prislúcha Talianovi G.
Piazzimu (k dramatickým okolnostiam
okolo dokazovania objavu sa vrátime
v niektorom z čísel).
13. — 350. výročie smrti anglického astronóma Jeremiaha Horrooksa (nar. 1618),
ktorý významne rozvinul Keplerovu teóriu o tiažových silách determinujúcich
dráhy planét a Mesiaca. Značne tým
ovplyvnil Newton.
14. — 110. výročie, čo sa narodil F. G.
Pease, americký astronóm a optik, ktorý
sa nemalou mierou zaslúžil o rozvoj velkých amerických observatórií (Mt. Wilson.
Mt. Palomare). Viacerě z jeho meraní
orali priekopnícky sráz.
— 25. výročie smrti Sergeja Pavloviča
Korolova (nar. 1906), slávneho „hlavného
konštruktéra", ktorému sovietska raketová
technika vdačí za svoj úspešný nástup.
19. — 140. výročie narodenia všestranného holandského astronóma Jacoba Cornelia Kapteyna (zomrel 1922). Venoval
sa kozmonogickým otázlmm („Kapteynov
vesmír"), stelárnej štatistike, fotometrii. Zostavil katalóg hviezd južnej oblohy.
28. — 380. výročie narodenia polského
astronóma Jána Hevelia (zomrel 1687),
tvorcu slávneho hviezdneho katalógu (300.
výročiu jeho vyjdenia i celému Heveliovmu dielu sme venovali článok v č.2/90).
— 60. v očie narodenla Vladimíra Vasiljeviča Zelezňakova, sovietskeho astrofyzika, ktorý produktívne ovplyvnil výskum kozmickej plazmy a podnietil sledovanie rádiového žiarenia Sloka.
29. — 100. výročie narodenia priekopníka sovietskej astronómie Borisa Vasiljeviča Numerova (zomrel 1941). Jeho doménami holi astrometria, nebeská mechanika a geofyzika; vo všetkých týchto
oblastiach bol tvorcom originálnych metód.
31. — 20. výročie štartu americkej kozmickej lode Apollo 14 (Shepard — Mitchell — Roosa). Tretce pristátie na Mesiaci.
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Znamenia sa menia
Vážená redakcia,
obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc v trocha neobvyklom probléme.
V poslednom čase sa v mnohých nomnách a časopisoch objavujú horoskopy.
Fri jednotlivých zvieratnikových znameniach bývajú uvedené aj prislušné
dátumy. Prekvapilo ma, že deň, ke l
se končie Váhy, nie je v každých novinách rovnaký. Obvykle to býve 23. 10.,
ale už som se stretol i s dátumom
24. 10. Zaujima ma to preto, lebo som
se narodil 23. 10. 1966 o 12 . Siahol
som preto po astronomických ročenkách.
Lial, mám ich len z rokov 1984-87. To,
čo h(adám, som sice našiel, ale z roka
na rok se to mení. No a pra ma má
cenu údaj z roku 1966 — a k tomu sa
neviem dostat. Verim že mi móžete
Róbert Oslanec
poradit...
Nové Zámky
Vaša otázka nás trocha priviedla do
rozpakov a takto širšie odpovedat sme
sa rozhodli preto, lebo nás začína trápit
masovost problému, ktorého sa dotýkate. Zistt, akým bodom ekliptiky prechádzalo Slnko v čase Vášho narodenia
(ide o Váhy, do Škorpióna prešlo o 2151
SEČ), sa sice dá, no za podstatnejšie
pokladáme zdóraznit, že súvislost,
v ktorej to chcete vediet, si tento záujem nezaslúži.
Stanovenie zdanlivého pohybu Sluka
Po oblohe pomocou jeho prechodov
súhvezdiami ekliptiky bol skvelý vynález starovekých astronómov. Toto pomocné vyznačovanie 12 rovnakých
úsekov ekliptiky pomocou 12 vóbec nie
rovnako velkých súhvezdí na nej a
okolo nej nám v mnohom vyhovuje
doposial, aj ked sme si vedomí všetkých
nejednoznačností. Na samotnej ekliptike
sú totiž aj také prázdne úseky, že nebyt
dohody, vlastne by sme ani nevedeli,
ku ktorému kandidujúcemu znameniu
ten-ktorý úsek prislúcha; inde zasa
akoby sa o ňu uchádzali dye súhvezdia
naraz. Hovorit preto o narodení v tom-ktorom zvieratníkovom znamení je pomerne problematické. Prečo?
Občianska časomiera a jej dómyselne
prispósobený kalendár (písali sme o tom
v Č. 1/88) zabezpečujú dlhodobú jednoznačnost v rátaní času, ktorá všetky
astronomické aspekty akceptovat nemaže. Aj trvanie roka sa dá merat
astronomicky róznymi spósobmi a výsledok nebýva do detailu rovnaký. Napríklad: úpiný obeh Zeme okolo Sluka
trvá 365,2564 dňa, no ročné obdobia sa
vystriedajú za 365,2422 dňa. V občianskom živote sa tým bežne nezatažujeme.
Hovoríme, že napr. rovnodennosti bývajú okolo 21. 3. a 21. 9., o slnovratoch,
že sú okolo 21. 6. a 21. 12. Astronomické
ročenky tieto 1-3 dňové odchýlky zaznamenávajú a tí „osvietenejší" z astrológov to zvyknú i zachycovat a neurčujú hranice znamení od štandardného 21. do 21.
Problém je však v inom: spósob,
akým sa rátajú horoskopy, je rovnaký
ako v počiatkoch tejto pavedy. Nerešpektuje dlhoperiodický tzv. precesný
pohyb zemskej asi trvajúci 25 700 rokov.
To však za dye tisfcročia astrológie
predstavuje úsek (cól sem-cól tam) asi

30°, čo zhruba zodpovedá dlžke jedného
znamenia. Posun o jeden deň (dozadu)
nastane zhruba za 70 dní, čo by vo
Vašom prípade bobo asi 8 hodin smerom
k Váham. Ale to hovorime len o čase
odžitom. A čo tých cca 2000 rokov,
za ktoré astrológovia precesný pohyb
nezaznamenávali? Potom by vlastne
Vaša otázka mohla zniet, či ste sa náhodou nenarodili na rozhraní Panny
a Váh ... Nuž ale nadit sa tromi horoskopmi, to by boto ešte komplikovanejšie než nadit sa dvoma .. .
REDAKCIA

Pozdrav z Juhoslávie
Vážená redakcia!
Volám sa Pavel Kevensky a hiásim
sa Vám z Báčskeho Petrovca z Juhoslávie. Po troch rokoch sledovania časopisu KOZMOS rozhodol som sa Vám
napísat tento list. Báčsky Petrovec je
mesto v blízkosti Nového Sadu, obývané prevažne obyvatelstvom slovenskej
národnosti, ktorí počtom dosahujú okolo
8 tisíc. Považuje sa za kultúrne centrum
Slovákov v Juhoslávii. Naša spolupráca
je rozšírená i na spojenie s takmer všetkými viičšími astronomickými spolkami
v Juhoslávii, za pomoci ktorých uverejňujeme svoje príspevky v astronomických ěasopisoch. Tak som prišiel na
ideu napísat Vám tento list a poprosit
všetkých milovníkov astronómie v Československu, ktorí by mohli a chceli
spolupracovat s nami, nech sa nám
ohlásia.
Chcel by som Vám predstavit aj moju
pozorovatelňu, ktorú som urobil v rodinnom dome. Ako vidiet z fotografie,
strecha pozorovatelne sa otvára na dye
strany. V samej pozorovatelni je na
troch nezávislých betónových stlpoch
umiestený hlavný inštrument — teleskop Cassegrainovho typu so zrkadlom
250/3750 mm. Na ňom je umiestený
hladáčik 50/550 mm, ako aj teleobjektiv
pre Praktiku — Tair 4,5/300 mm. Teleskop sa nachádza na masívnej nemeckej montáži s elektrickým pohonom
v obidvoch osiach. Elektrický pohon je
vybavený frekvenčným korektorom.
V pozorovatelni sa nachádza aj teleskop
Newtonovho typu 200/1200 mm. Pre
tento teleskop sa zhotovuje aj kvalitná
montáž a po prestahovaní teleskop bude
použitelný na pozorovanie a fotografovanie. Pozorovatelňa má velkost
3 X 3 m a nachádza sa na mieste adclonenom od pouličných svetiel.
Pozdravujem Vás aj ostatných milovníkov astronómie v Československu.
Pavel Kevensky
Kosovska 26
214 70 Báčsky Petrovec
Jugoslavija

Obsah 21. ročníka
KOZIIIOLOGIA
Vesmír sa mení — J. Pecker .
4/115
Stephen W. Hawking a súčasná kozmológia — A. Surda .
.
.
4/126
Kniha dychtivo očakávaná (Stručné
dejiny času) .
4/128
.
.
.
.
Kosmická pena — H. Fahr .
6/182
Vedecký status kozmológie — J. Dubnička
6/183
Expanduj úce kvazary a expanzia vesmíru — V. Bahýl .
.
.
.
6/186
Velký můr — a či len múrik? — rp .
6/187
Kvantová kozmológia a definitívne
chápanie vesmíru — M. Heller .
6/192
Voroného mozaika — predobraz vesmíru? — V. Bahýl
6/195
Najdóležitejšie býva to, čo nám ešte
nenapadlo — W. Moyers — S. Weinberg (interview)
6/199
STELARNA ASTRONOMIA
Cygnus X-3 znova aktfvny — J. Zverko
1/2
.
.
Berkeley 87 — J. Zverko .
1/2
Riintgenové burstery objavené na Stanici Mir — J. Zverko
.
.
.
1/2
Dalšie pulzary v gulových hviezdokopách — J. Zverko
1/2
Hviezdotrasenie na pulzare v Krabej
hmlovine — J. Zverko
1/2
IR 0021-72 — J. Zverko
1/2
Rekurentná nova V45 Sco — J. Zverko
1/2
Kandidát na supernovu? — A. L. .
1/19
Porrima sa blíží do periastra — Z
Komárek
1/34
Aktívna 47 Tucanae — J. Zverko .
2/38
Nová elementárna častica z Krabej
hmloviny? — J. Zverko .
.
.
2/38
Rádiový zdroj PKS 0018-27 — J. Zverko
2/38
Hladanie dvojníkov Slnka — Z. Komárek
2/49
Interferometrické pozorovania Capelly — Z. Komárek
2/49
3C 368 — J. Zverko
3/74
HDE 245 770 — J. Zverko .
3/74
Rtintgenový pulzar GX 1-{-4 — J. Zverko
3/74
NGC 7078 — J. Zverko
3/74
V 635 Cassiopeae — J. Zverko .
.
3/74
AX Persei — J. Zverko
3/74
Záhada hnědých trpaslíků — P. Koub.
.
ský .
.
.
.
3/76
.
.
3/78
Symbiotické hviezdy — A. Skopal .
Kvazary z Hamburgu — V. Bahýl .
.
3/81
V pazúroch čiernej diery — V. Bahýl .
381
Trampoty s pulzarom — -rp- .
3/84
.
.
3/86
Ako vznikalo Slnko — -rp- .
.
.
.
4/110
LMC X-2 — J. Zverko
.
.
4/110
4 AU 1850-08 — J. Zverko .
EP Eridani — J. Zverko .
.
4/110
J
1990E
NGC
Supernova
V
1035 —
4/110
Zverko
4/122
Železná hviezda? — I. Dorotovíč .
Symbiotická hviezda AX Persef — J
5/146
Zverko
Objavy pulzarov v gurových hviezdo5/146
kopách — J. Zverko
5/146
DW Ursae Maioris — J. Zverko. .
5/146
BZ Ursae Maioris — J. Zverko .
5/146
MWC 560 — J. Zverko
Trampoty s pulzarom ukončené —
5/160
.
.
.
A. L. .
.
Najmenšia gravitačná šošovka — Z.
.
.
.
5/161
.
.
Komárek .
.
V 3890 Sagittarii opat vybuchuje —
6/182
.
J. Zverko .
6/182
Jasný nadobor HD 34664 — J. Zverko .
R6ntgenový pulzar OAO 1657 — 415 —
6/182
J. Zverko
6/182
Kvazar 345 — J. Zverko
6,1182
CC Cancri — J. Zverko
6/182
.
.
Markarian 231 — J. Zverko .
Tlačenica v centre Mliečnej cesty —
6/182
J. Zverko
6/182
Kvazar E 1821 - I-64 — J. Zverko .
MEDZIHVIEZDNA HMOTA
3/74
Extragalaktické oblaky — J. Zverko .
3/80
.
Oblaky V NGC 5128 — V. Bahýl
Čím sa křmi čierna diera? — M. Zbo4121
ril
CO2 v medzihviezdnom prostredf — V.
4/122
Bahýl
4/123
Uhorné vrece — V. Bahýl
Žiaríace molekuly oxidu kremíka —
6/182
J. Zverko
1/2,
Z CIRKULAROV IAU — J. Zverko .
2!38, 3/74, 4/110, 5/146, 6,182
ZAUJIMAVOSTI NOCNEJ OBLOHY
1/30
.
.
Zrodenie Orióna — L. Ondra .
2/68
.
.
Staré, ale jaré — L. Ondra .
3/96
.
.
Srdce Škorpióna — L. Ondra .
4/124
.
.
.
L.
Ondra
Nebeská Arktida —
6/205
Hyády — L. Ondra
SLNKO, VZfiAHY SLNKO—ZEM
Štvrtstoročie s korónou — E. Gindl
2/40
(rozhovor)

Předpověď sluneční aktivity — L.
2/47
Křivský
Kniha o tajomstvách heliobiológie —
2/72
A. Lackovičová
Zem v palba slnečných aktivit —
2/53
A. L.
4/112
HIadanie súvislostí — M. Rybanský
4/114
Slnko a život — L. Kulčár .
4/123
Oscilácie a jadro Slnka — V. Bahýl
SLNECNA SUSTAVA
1/2
Jupiter — J. Zverko
1/10
Neptún a Tritón — eg.+rp. .
1/13
Percival Lowell by sa čudoval — eg.
1/1 4
Pluto: povrch a atmosféra — al+eg.
1/15
Ako sa Pluto sevrkol — rp.
Treba hladat planétu X? — Z. Ko1/16
márek
Jupiter v infračervenom svetle — J
Zverko
2/38
Zemetrasenla podia hviezd? — L. Ne3/81
slušen
4/110
Jupiterov mesiac Io — J. Zverko .
4/110
Venuša — J. Zverko
4/110
Jupiter — J. Zverko
4/110
Chirón — J. Zverko
.
5/164
Mars v opozfcfil — R. Piffl .
MEDZIPLANETARNA HMOTA
1/17
Nebezpečná planétka — V. Pohánka
1/18
.
.
.
Galaktický biliard — A. L. .
IMC '89 - D. Očenáš
2/52
2/53
Obor medzi trpaslíkmi — V. Pohánka .
3/74
Kométa 1989r — J. Zverko .
Piffl
3/103
kométy
—
R.
Vlaňajšie
.
.
.
4/vn. ob
Naše kométy
4/121
Ako vyzerá Flora — J. Svoreň .
5/146
O kométe Austin 1989c1 — J. Zverko
Meteory kométy Eneke — V. Porub5/148
čan — J. Stohl
5/151
.
.
Apollo z Kiete — R. Piffl .
5/157
Oortov oblak — J. Štohl .
5/158
Nezvyčajná kométa — -rp- .
Má Tunguzský meteorit súrodenca? 5/159
-luKométy za Neptúnom? — L. Neslu5/161
šan
P/Encke opSt V perihéliu — P. Pra5/165
.
.
.
.
.
vee .
.
5/180
Adieu, Austin 198901
DEJINY ASTRONOMIE
1/11
. a dostala meno Pluto — E. Csere .
Otec bratislavského nultého poludnf1/35
ke — A. L.
2/70
Pieseň o obloha — E. Csere
Osobnost M. R. Štefánika z pohladu
3/94
meteorológa — D. Podhorský .
150-ročné Harvardovo observatórium
31106
— E. Csere
Nesmrtelné dielo Ch. Messiera — E
4/144
Csere
Z dejín spektrálnej analýzy — 1. —
5/176
E. Csere
KOZMONAUTIKA, KOZňIICKA TECHNIKA
1/vn. ob
Galileo sa dočkal — -rpN-1 — tabu sovietskej kozmonautl1/3
ky — S. Leskov
1/6
Program HIPPARCOS — P. Koubský .
2/38
Tajný let Discovery — T. Přibyl .
2/49
Koronas — L. Klocok
Nasledujúcích 40 rokov vo vesmire —
2/49
A, L
2/50
Projekt SOHO — V. Vaculík
HST: per aspera ad astra — J. Šaj2/54
galíková
Spomienka zvaná Fobos — A. Lac5/152
kovičová
HST: Senzácie zatiar V nedohladne!
6/188
— R. Piffl
POZEMSKÁ ASTRONOMICKÁ TECHNIKA
M.
ucha —
nebeského
V strede
1/29
Schmógner
Orientácia obrazu v dalekohlade —
4/142
Kovář
V.
4/143
Nový ďalekohlad — J. Vnučko
5/159
Triumf adaptfvnej optiky — A. L.
Achromatický katadfoptr — K. Kubát . 5/174
ALBUM POZOROVATELA
(1/20, 2/61, 3/100, 4/138, 5/169, 6/211)
1/20
Zákryt hviezdy Titanem — -rp1/20
17. srpna 1989 — M. Lehký
1/20
Kométa fotoelektricky — D. Hanžl
1/21
Škvrny a krátery — M. Ondovík
V.
Šipovrchu
—
Kresby měsíčního
1/21
mon
1/21
Kresba mes. povrchu — R. Formánek
1/21
Dar proměnářúm — J. Šilhán .
2/61
Zaostřeno na Mars — M. Vorel
P.
Prateleskopicky
—
Perseidy 1988
3'100
vec .
Brorsen-Metcalf Watch '89 — P. Pra3'100
vec
4!138
Eunomia fotograficky — Z. Velič
4!l38
G.
Okša
.
Ceres a Beta Taurf —
Fotografování planet v Prostějově —
41139
P. Kolář — V. Kolář — J. Kříž
4/140
Oriónov meč — R. Mušuta
4!140
Aarseth-Brewington — D. Hanžl
41140
Kresby planet — J. Horký
5/169
Kresby Měsíce — M. Schořík .
5/169
Slnečné škvrny — P. Rapavý .
6/210
Kvazar 3C 273 — K. Hornech .
6/210
Zákryt nenastal — -rpMěsíc 24 hodin po novu — M. Janata . 6/210

Netradiční snímky sluneční fotosféry
— P. Kovář
Jupiter a Venuša — T. Cihelka .
Proměnné hvězdy volným okem
P. Hlous
AMATERSKA ASTRONOMIA
Pozorujte zatmění Měsíce — M. Vorel
Získame rekord? — r, p. .
.
.
Co s nimi? — R. Píffl
Symbiotické hviezdy amatérsky — L
Hric — F. Michálek — Z. Velič
Astrofoto '89 — I. Dorotovič .
Pozorujte Jupiter — J. Dušek .
Rovnomerne cieleně pozorovania — L
Neslušan
Zatmenie Mesiaca 9. 2. 1990 .
Upině zatměni Měsíce — M. Vorel .
.
Kométa Austin 3. mája 1990 — -rp- .
NAPIŠTE O SVOJOM DALEKOHIIADE
Napište o svojom dalekohlade: Amatérska Schmidtova komora (ul aj
u nás) — M. Kamenický
Napište o svojom dalekohlade — P
Velfel
Napište o svojom dalekohlade: Cassegrain 182/2400 — J. Paš
Napište o svojom dalekohlade: Nasmyth 200/2300 — F. Kozelský .
Napište o svojom dalekohlade — P
Vála

6/211
6/211
6/211
1/24
2/60
2/60
3/82
3/88
3/101
3/104
4/135
4/141
5/171

1/27
2/64
4;130
5;173
6/208

POZORUJTE S NAMI
1 — R. Piffl; 2 — R. Piffl — J. Dušek; 3 — R. Pifffl; 4 — R. Piffl
— J. Dušek; 5 — R. Piffl — J. Dušek; 6 — R. Piffl — J. Dušek
1/22,
2/58, 3/98, 4/132, 5/166, 6/202
CINNOSfi HVEZDARNI
Dvojročná bilancia OL'H Trebišov —
A. Reiskupová
Protuberancie v Prešove — M. Kamenický
Astronomické sebareflexfe — A. Lackovičová
Dye premenované hvezdárne — A
Lackovičová
Kecl sa zima opyluje
Vo Finsku a na Cukotke .
.
.
JAZYK NAŠ SLOVAKOCENTRICKY
Prirodzený
rod
v
astronomických
názvech — A. L.
Sférický, ale atmosferický . . ,? —
A. L.
Astronomické pojmy v Kultúre slova
a my — A. L
Perigeum dráhy pri Mesiaci? — A. L.
Tým sme si len vypomohli — A. L.
Sestry — A. L.
LISTY — RADY — OHLASY
4/142, 5/175, 6/216
ROZNE
Kvazary v zozname — -rp- .
ve
třech
amerických
Astronomie
.
knihovnách — J. Zavřel
Astronómla očami didaktíkov — A. L. .
Domov (Sej-li) — L. Ševčík .
Vychádza vo Vyd. Obzor — Sme detmi mimozemštanov'
Nebuďme amatéru — R. Piffl .
Superpočítačové modelovanie zrážok
galaxií — Z. Komárek
Pred 20 rokml vyšiel prvý KOZmos
— A. L
Trinást rokov (jednou nohou) v Kozmose — M. Lackovič
Vychádza vo vydavatelstve Veda —
.
Slnečná koróna — A.L.
Poláme súvislosti — J. Kamenistý .
Slovenské astronomické fórum .
.
.
.
.
Volme súdnost — R. P1111
.
Nová Prehliadka oblohy — A. L. .
A.
L.
a
Zem
—
Nebo
XII ERAM v Atlantiku — L. Hric
Astrofyzíkálne símulácie — A. L. .
Výsledok ankety z Č. 2 — A. L. .
Vychádza v SÚAA
Astronomické fotografie a minilaby
M. Kment
Zpravodaj pro pozorovatele — J. Dušek
Bílý trpaslík — -rp.
Návraty — A. L. .
Vídeňské okamžiky — J. Dušek .
Stredoeurópska univerzitná astronó.
mia — V. Vaculík
.
Zabudnutá hvezdáreň — R. Piffl .
Znášik
.
Konečnel — M.
Použití československých obvodů CCD
.
.
v astronomií — P, Svoboda .
Život a dielo Edgara Everharta —
L. Kresák
Šestdesiatnik Jozef Koprda — J. Krištofovič
Druhé vydanfe Přehledu astronomie
— A. Lackovičová
J.
katalóg
—
hviezdny
Najvdčší
Vondrák
Atlas Venuše — A. L.

1/23
1/36
2t 67
5/179
6/214
6;216

1/34
2/66
3/105
4/137
5/179
6/204

1/25
1/18
1/32
1/33
1/36
2/39
2/53
2/56
2/57
2/72
3/ob.
3/75
3/75
3/81
3/108
4/120
4/122
4/129
4/134
4/137
4/139
4/140
5/147
5/157
5/161
5/162
5/170
5/174
5/178
5/179
5/180
6/216
6/216

Najvóčší
hviezdny katalóg
Špičková astronomická technika Hubblovho kozmického ďalekohladu kladie
ovela vyššie nároky na hviezdny katalóg než pozorovania robené zo Zeme.
Fri príprave pozorovacieho programu
HST sa totiž ukázalo, že výhodnejšie
ako pre každé pozorovanie hIadat pointačné hviezdy je ešte pred vypustením
observatória vypracovat nový katalóg,
taký, čo bude splňaf znásobené požiadavky. Tak sa zrodil Guide Star Cataobsahujúci
údaje
(GSC),
logue
o 18 818 291 objektoch do +15w, z toho
je 3 649 418 nehviezdnych — najmá
hmlovín a galaxií. Digitalizované obrazy 1477 podkladových fotografických
platní sú uložené na 400 optických diskoch. Súhrnný počet 1,2.109 Bytov sa
vošiel na 2 kompaktné disky (CD-ROM),
ktoré si móže kúpif aj amatér. V knižnej forme by katalóg s tolkými informáciami mal 400 zvázkov, každý po 500
stranách so 100 údajmi na jednej.
GSC je výsledok 8-ročného úsilia
astronómov a programátorov zo Space
Telescope Science Institute v Baltimore. Ideu katalógu splodil technický
superpresnej
zabezpečenia
problém
pointácie HST (pozni Kozmos 2/90).
Počítač navedie pozorovaný objekt do
stredu zorného poTa a dva z troch senzorav jemného navádzania na jeho
okraji zameria na pointačné hviezdy.
V priebehu pozorovania udržujú senzory
teleskop pevne zameraný s presnosfou
0,007". Takéto nastavenie si však vyžaduje asi 100 pointačných hviezd na
štvorcový stupeň oblohy. Katalóg SAO
(roku 1979, keá koncepcia HST vznikla,
bol najkompletnejší) ich na štvorcový
stupeň poskytuje len šest, a to do +9m;
GSC preto pokračuje tam, kde sa SAO
končí.
Na rýchle utvorenie katalógu sa využila 49" Schmidtova komora na Mt Palomare.
expozície
Dvadsaiminútové
v žltom svetle zachytili hviezdy do
+19m. Južnú oblohu snímali v Siding
Spring (hodinové expozície v modrom
svetle; dosah do +22m). Každá z výsledného počtu 1477 platní zachycuje
oblast 6,5 X 6,5 stupňa oblohy.
So zhotovovaním katalógu sa začalo
roku 1984 a celý proces trval 4 roky.
Každá platňa bola premeraná mikrodenzitometrom. Tento prístroj ihlicoPRODÁM malý dalekohled s čtyřčlenným objektivem o 4í 105 mm a ohnisku 400 mm na azimutální montáži (2000 Kčs). Další
informace na tel. 806 823, nebo na adr. Michal Pitrák,
Komunardů 9, 170 00 Praha 7.
,f KÚPIM kvalitný astronomický dalekohIad (ponuky
zasielajte písomne — odpíšem určíte). Pavol Mikulíček, Dimitrovova 546, 905 01
S enica.
KOUPYM Bečvářův Atlas
Coeli. Richard Kotrba ml.,
F. Halase 762, 500 09 Hradec
Králové.
„ PRODÁM Kozmosy ročníky 1982-1990 a knihu Obloha na dlaní (Obzor 1981).
Pavel Rychetský, Matoušova 48, 460 01 Liberec 1.
PREDAM dalekohTad 5
Zeiss s troma oku-

vým lúčom presvecuje platňu, fotonásobič zaznamená množstvo svetla prejdeného fotografickou emulziou. Elektronické zariadenie potom digitalizuje
signál v rozmedzí 0-32767 (biela—čierna) a toto číslo počítač uloží na magnetickú pásku. Scanovaním platne
každých 0,025 mm (14 000-krát vo dvoch
na seba kolmých smeroch) vznikne raster 196 000 000 pixelov. Snímanie 1 platne trvalo 12 hodín, všetkých 1477 takmer
3 roky.
Na utvorenie GSC však bolo treba
ešte vytvorit trojrozmerný model oblohy, čo si vyžiadalo další rok práce. Referenčnou hladinou katalógu je hladina
zodpovedajúca jasnosti +15,5 magnitúdy. Slabšie objekty sa do katalógu
nedostali. Nasledovala identifikácia objektov presahujúcich referenčnú hladinu; program určil ich geografické súradnice a výšku nad hladinou. Okrem
súradníc boll ako funkcia priemeru a
hustoty svetelného toku prechádzajúceho platňou určené jasnosti objektov
(s presnosfou na 0,4m). Potom počítač
rozlíšil hviezdne a nehviezdne objekty.
Inak je celý GSC rozdelený na 9357
(pochopitelne, nerovnakých) oblastí,
z ktorých každá má niekoTko tisíc objektov. Každý objekt dostal 10-miestne
identifikačné číslo.
GSC je základom výberového systému
pointačných hviezd pre Space Telescope
Science Institute. Na jednotlivé pozorovania poskytne systém automaticky 35
párov a určí ten najvhodnejší; pre
prípad jeho zlyhania sú v zálohe ďalšie
dva páry.
Pohodlný prístup k spomínaným digitalizovaným snímkam umožňuje program GASP, ktorý poskytuje presné informácie o objekte, grafickú podobu
poTa i súvisiace informácie z mých katalógov.
Pravda, vlastný pohyb hviezd nevyhnutne spósobj, že GSC bude čoraz
nepresnejší: už o pat rokov bude nepoužitelných 10 9/0 pointačných hviezd.
Preto dalším krokom dotvárania GSC
je odvodzovanie vlastného pohybu každej pointačnej hviezdy. V súčasnosti
sa už scanujú platne palomarskej Prehliadky oblohy z roku 1950. Pretože táto
bola robená v modrom a červenom
svetle, umožní ich spracovanie zahrnút
do GSC aj program na určeme farebného indexu hviezd.
Dá sa teda predpokladat, že po tomto
dotvorení bude GSC čo do presnosti
postačovat dalších 40 rokov.
Podia Sky and Telescope 12/89
Ing. Josef Vondrák

lármi O-6, O-10, O-25 H a
hTadáčikom (stojan a kufrík
sú k dispozici!). Cena podIa dohody. Lubo Tužinský, Odbojárov 5/16, 06101
Kežmarok (tel. 0968-3948).
~, PONÚKAM kvalitnú fotokomoru s objektívom Sonnar 4/300 za zachovalý delostrelecký binar 10X80 na
stative. RNDr. Dušan Brozman, Zupkova 4, 949 01 Nitra.
PRODÁM
astr,
zrcadlo
pohliníkované Qj 140 mm,
f = 1000 mm, síla 25 mm,
1000 Kčs. Binar am. vyhotovený pj 50 mm zv. 32X
(nebo 25 a 50X) i se stativem,
vzpřímený
obraz,
3000 Kčs, Cassegrain 0/
180 mm zv. 80X, vzpřím.
obraz,
stavební
délka
60 cm, možno použít i jako teleobjektiv na záv.
42X1 (praktika), 4000 Kčs.
Bez stativu. Sklenený disk

140 mm síla 25 mm.
Vlastimil Radvan, Bezručova 5, 736 01 Havířov-Bludovice.
PRODÁM větší množství
literatury z oboru astronomie, fyziky, matematiky
a fotografování a různé fotografické pomůcky. Seznam pošlu za korunovou
známku. Daniel Kábal, J.
Malého 2226, 397 01 Písek.
KOUPIM stativ pro Samet Binar 25X100 — i poškozený. R. Krejčí, Fr.
Bubníka 5, 370 05 české
Budějovice.
PRODÁM
refraktor
ŠÓ
56 mm, ohnisko 801 mm
s okuláry F 10, F 20;
S hranolem na pozorování
Slunce; se stojanem. Výborný stav. 2000 Kčs. Jan
Dvořák, Školní 265, 294 20
Bezno.

ATLAS
VENUŠE
Keď sme v č. 3/84 uverejnili článok
Sopky na Venuši o prvých výsledkoch
sond Venera 15-16, bolo zrejmé, že
technika rádiolokačného snímkovania, ktorej prednosti ukázali už
americké sondy, predstavuje tú najdómyselnejšiu metódu, ako preniknúi k nepoznanému povrchu planéty
cez opticky nepreniknutelný závoj
jej oblakov. Vizualizované pásy radarových snímok sa stali základom
detailných máp s identifikáciou konkrétnych útvarov. Akým pokrokom
v poznaní Venuše boli tieto mapy,
sme uviedli (spolu s ich ukážkami)
v Č. 4/86 (Nový obraz Venuše) a 6/87
(Portrét Venuše).
Prešli tni roky, a je tu další výsledok: na základe spomenutých máp
vydala tohto roku Hlavná správa
geodézie a kartografie pri Rade ministrov ZSSR Atlas Venuše. Už predbežné publikovanie popisu niektorých „fragmentov" (v atlase je ich
300) s numerickými identifikátormi
polóh podla schémy predstavujúcej
pohlad zo severného pólu Venuše
(Zemla i Vselennaja 5, 6/89 a 1, 2,
3/90) naznačilo dost. Z popisu útvarov jednotlivých fragmentov (hory,
planiny, roviny, vulkanické aj impaktné krátery, príkrovy, kaňony atd.
— všetky i s menami, presnými udaniami geografických koordinát a rozmerov) jasne vplynulo, že Venuša
má reliéf nesmierne rozmanitý, miestami až chaotický. Stále ostávajú
i záhady; najvýraznejšiu predstavujú
kruhovité útvary, vence, s priemerom
150-600 km, ktoré sú špecialitou Venuše a v slnečnej sústave nemajú
páru.
Za spracovanie podkladových detailných máp a geologickú analýzu
dostalo 12 autorov štátnu cenu. Ďalší
podklad atlasu predstavuje dielo
Nomenklatúra detailov reliéfu Venuše od G. A. Burbu (Nauka 1988).
Vydanie Atlasu Venuše je závažný
čin, završuj úci jedno významné obdobie poznávania tajomnej planéty.
Medzičasom však nastalo obdobie
nové — vlani vyštartovala americká
sonda Magellan. O tom, aké komplexné mapovanie sa očakáva od nej,
sme písali v Č. 1/89. Prvé snímky
(z augusta t. r.) sú nádejné. Vedci sa
netaja s očakávaním, že Magellan
okrem podrobnej mapy takmer celého povrchu planéty zodpovie jednu
z najzávažnejších otázok: Je Venuša
vulkanicky aktívna? Hypotéza, že na
Venuši je velké množstvo horúcich
škvřn, ovela viac ako na Zemi, a že
dioxid síry vytryskuje do velkých
výšok, má vela prívržencov. Šlo by
o iný typ vulkanizmu, než je pozemský, a navyše, vyvreniny vzhladom
na odlišný charakter kóry Venuše
čaká iný osud než ich pozemské koiegyne. A tak by Magellan najv5čšiu
radost urobil vedcom tým, keby sa
mu podarilo zachytit erupciu venušskej sopky v jej priebehu . . .
A. L.

Sovietsky Atlas Venuše je nateraz najdetailnejším dokumentem o mnohotvárnom reliéfe
tejto zahalenej planéty. Zaiste na v5čšine
snímok budia najv5,čšiu pozornost krátery. Na hornom obrázku, zachycujúcom krajinu západne
od pohoria Maxwell, zaujme
dvojkráter (Q5 60 a 25 km).
Vfavo dolu zasa 10-kilometrový kráterík Erika, nachádzajúci sa blízo pahoria Lukelong,
uzatvárajúceho zo severu veTkú rovinu Atalanta. Kráter na
obrázku vpravo dolu (z oblasti
blízko severného pólu) je jedným z najväčších; má priemer cca 140 km.

