


Harrl Lindgren, astronóm ESO, tesne polom, ako ui]rostred tábora dávnych prospektorov v Atacame našie] ĺragment vzácneho meteoritu Vaca
Muerta (Mŕtva krava). Tenlo kflmenno-že]ezný meteorit dopadol pred 3500 rokri 60 km od chilského prĺmorského mesta Talta] a okolo 100 lm
od hoTy Paranal, kde stojí Very l,arge Tdescope. Všimnite si, že ú]omok meteoritu je ovel'a tmavší ako horniny v okolitej púšti. V pozadí vidĺte i
kamennénástrojepotulnýchpľo§pektorov,ktorĺtentoúlomoknašlipredl30rolmi.Čierneodštíepbokolometeorilovsvedčiaotom,žeprospekbri

podo2rivé kamene qj skúmall.
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VeľU voz nad ]esom Farebnó
§m`mk`p ktorú uverejňujeme m
obálke,  urobi]  17.2.1991  pomo.
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SLOVO DO DISKUSIE
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sÚŤAž
Wážení čitatelia,

už v minulom čĺsle sme Väs požiadali, aby
ste  nám  pomohli  rozši`riť počet  našich pred-

platiterov.  Máme  ich  sĺce  oproti  iným  časo-
pisom relatívne viac (štyria z piatich čitaterov
si Kozmos predplácajú), na stánkoch však ne-
mä náš dvojmesačnik šancu, lebo zväčša leži`

pod hrubou vrstvou najrozmanitejšĺch novi'n
a časopisov, ktoré vychádzajú častejšie. A tak
len zriedka naň padnú oči prnežitostných čita-
teľov.  Chceme preto získať  nových  predpla-
titŔľôvž#ghŔ3ismseúsi#vypl'Sať

Zúčastniť  sa jej  môže  každý,  kto je pred-
platiteľom  näšho  časopisu  a  zi'ska  najmenej
jedného ďalšieho čitatel`a ako at)onenta Koz-
mosu. Za každého d'alšieho bude mať, prav-
daže, v osudi' o lístok viac.  Súťaže sa  môžu

LÍ...'.'.`''.`

(ti  E-LÁíft)
Nebyť    neštandardnej    zložky

bratislavskej akcie v dňoch  14.-
15.  4.,  malo  by  podujatie  chuť
druhý  raz vyvareného čaju. Spo-
mienková slävnosť na MFF UK z
priležitosti 200. výročia smrti Ma-
ximiliána Hella (na organizá9,ii sa
popri Hvezdärní M. H-ellav žiari      aru.)

EE, Äo;o3ešaÁivaá ssÄš#i sMAH
bola  do  tej  miery  rozriedeným
odvarom   žiarskej   akcie   spred
dvoch  rokov (270. výročie naro-
denia), až by sa mohlo zdať, že o
Hellovi  si  už  nemáme  čo  nové
povedať.  Viac-menej  sme  si  len
pošepkali, že ten ošarpaný   "hel-
lovský"  dom,  pri ktorom sme sa
vtedy tak krásne spravodlivo roz-
horčili,  nebol ten správny. Dr. J.
Vozár z Historického ústavu SAV
mal v rámci  diskusie snahu  (nie
však  čas  dôkazne  ju  dotiahnuť)
prekvapiť objavnými tvrdeniami,
že M. Hell údajne vedel slušne po
slovensky a že jeho Expeditio lit-
teraria ad polum arcticum nie je
dielo nedokončené, ale stratené,
ani to azda  nie  beznädejne.  No
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zúčastniť i všetci čitatelia neabonenti, ktorísa        `É'`
sami  stanú  predplatiteľmi.  Uzávierka  tejto      L".
jednoduchej  súťaže je 30.  septembra  a  do

_.,___       .    _ÝJ,,__                #.J:,záverečného  zlosovania  zaradĺme  každého,
kto sa preukáže kópiou objednávky nového
abonenta,  ktorým  môže byť i  nový  s  pred-
platiteľsám.Tietoprihlášpdosúťažepreverĺ
potom náš počĺtač, a to tak, Že porovná mená
nových  predplatiterov s tými, ktoré uŽ má v
pamäti, aby sa nestalo, ako naposledy, Že sa
nám ako nový prihlási abonent, ktorý si Koz-
mos predpláca uŽ niekoľko rokov.

Neváhajte, pretože ceny, ktoré pripravil náš
vydavateľ, S[ovenské ústred[e amatér-
skej astľoňómle,  naozaj stoja za to.

P"á ceľaa;.    d'alekohrad MDN-130 s mon-
tážou v hodnote 10 000,-Kčs

DrzťÁiá cena.. sada optických dielov a okuláre
pre d'alekohľad s © zrkadla
150 mm pre qrp Cassegrain
v hodnote 4000,-Kčs

rreŕŕa c.em:  sada optických dielov pre
ďalekohrad typu Newton
s parabolickým zrkadlom
v hodnote 2000,- Kčs

4.-J O. ce»a:  astronomické publikácie a kni-
hy s pribuznou tematikou

JJ.-20. ceĺia;. ročné predplatné na časopis
Kozmos.

ešte  stále  sme  si napr. nič nepo-
vedali  o  troch  historických  Hel-
lom pokrstených súhvezdiach -
o Vel'kom a Malom   Herschelo-
vom  teleskope a Jurajovom žal-
tári. (Aby sme sa nepýšili cudzím
peri'm:  my  to  vieme  od  L.  On-

Tento  ďalekohlhd  MDN-130 získa víťaz našej
súťaže. Priemeľjeho zrkad]aje 130 mp ohnis-
ková vzdíalenosť 1110 mm, oki.em paralaktĺckej
montáže .patrí do príslušenstva sada okti]árov a
hľadáčik. Cena kompletuje 10-lisĺc korún.

3±šEsrťt's   ä.:ťi
f!Ájft  }tgLĹ  `{lt'*ťi.  *fi!8*hi#%

#r`  Í3=`5Ý  #`t'ať. tL]tŔ..ŤŤ=#Ť` SÁ*L#SÍ}ä
i,#!a . Sí ,

ar.Ľ#€S;5   ST  jiťÁ#. S±SS[#&.
X##Ýn  ÁrÉzt`  ]Ss"#i+írsŤ±,

s=i','#ti#ÁŔ.í*t±ťnt`#íaiSäa€iÉ
Á#ŤSStjrÉ  *#+ftFHSS€r  lisŤ€#R,.

S##  VHffi . RĎSa#Ti#flHĺň
±zi7sä=to€, Ŕt±. aá#gasc3Ť. äffiE.tfiÄ L

ŔäT#Ťffi , Á*Eú.S  ""
#Ť!#  iEÉta. ffiŤ±L š§ääcň#§.

#gHi&ES# 3:@ ä=ÁČB
jús  & #  ft##se`##  á*€š##  ?aš#&Ť,

Ale že máme chuť aj na čosi iné
než  opakovať  sa,  naznačilo  na
druhý deň  uskutočnené  uctenie
pamiatky M. Hella v Maria En-
zersdorfe  pri  MČ}dlingu.  Pozor-
nosť miestnej mestskej správy, je-
zuitskej  rehole,  ako  aj  rakúskej
televĺžie,    venovaná    slovenské-
mu  astronomickému výletu (ne-
bojme sa tohto slova: ako výlet to
zasa  nebolo  bohviečo),  nás pre-
svedčila, že meno tohto astronó-
majeajvmiestejehoposledného

;J      odpočinku  pQjmom.  V  pwedo-
mi` ostalo,  kde bol jeho  hrob, a
čestné miesto sa po druhej sveto-

`~   a.      vej vojnenašlo i prepamätnú ta-
bul'u  z neho  (na obr.). Slová je-
zuitu Denisa tu  v  latinčine  hlá-
sajú   sláw   Štiavničana z Uhier,
príslušnika tejto rehole až do jej
zrušenia a po celej Európe zná-
meho astronóma s geniálnym du-
chom.

Sem teda položil astronomický
autobus svoju kyticu a potom tu
(a  v  slávnostnej   atmosfére  na
radnici  ešte raz)  preskočila iskra
sympatii'  medzi   Maria   Enzers-
dorfom    a    Žiarom    nad  Hro-
nom... Zamihotal sa aj akýsi nä-
znak  družby  a  nádejnej  spolu-
práce. Možno aj takéto autobusy
nás  časom  dovezú  k  vnútornej
potrebe priekopnikom  našej ve-
dy  sa  neklaňať,  ale  objavovať si
ich.                         A. I,ackovičová

Foto: P. Poliak
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Z CIRKULÁROV IAU

Supernova  1987 A je stáie v pozomosti
astronómov. Pozorovania na ESO sa zameriavajú
na sledovanie správaria troch susediacich hviezd v
tesnej blĺzkosti supemovy. Pozorovanie spektier z
októbra 1990, zo septembra a z novembra 1991 a
z januára 1992 ukázalo, že hviezda 3 je v čiare Hoí
jasnejšia než hviezda 2, na ostatných vlnových dÉ-
kachtotaknieje.Tbbymalbyťdôkazpretwdenie,
že hviezda 3 je Be-hviezda. Podrobná fotometria
na pásmach UBVRl na Cerro Tololo ukázala, že
JÉsá:asá,:w;e:gžm3eá?'g,3mYE:eob,eéĽ:Ei:_khoťž:;

potvrdzuje   aj   jej   farba   (U=15,03;   8=15,90;
V=15,86;R=15,62al=15,53).Nasevemejstrane
vonkajšieho  prstenca  supemovy  bol  pozorovaný
akýsi  výbežok  hmloviny  (nazvaný   `húmplerom
"Napoleonov klobúk'); jeho súvis s povahou hviez-

dy 3 je však ťažké preukázať, pretože hmlovinka je
veľmi slabá. PuLzar vo zvyšku supemovy sa zatiaľ
objaviť nepodarilo.

Asteroldy  rodín  A-A-A  (Apoiio-Amor-
Aten) pribúdajú každým dňom. Od začiatku roku
sa  na  observatóriách  Mt  Palomar  (3)  a  Siding
Spring(1)podariloobjaviťďalšieštyritelesá,ktoré
križujú dráhu Zeme.   Asteroidy 1992 BC i  1992
Cci patria do rodiny Apollo, ktorá má perihé]ium
vo vnútii  dráhy Zeme  a  afélium väčšinou  až za
dráhou Marsa. 1992 BC prešiel perihéliom 1: aprĺ-
la, najbližšie pri Zemi bol 11. februára (0,103 a.j.)
a jeho verkosť je rádove 100 metrov.1992 Cci bol
v perihélíu  už v auguste  1991,  ďalšĺ  prechod  ho
čaká koncom marca budúceho roku. Podľa vývoja
jasnosti by mal byť asi dvakrát väčšĺ ako jeho kole-
ga. Do zatiaľ malopočetnej  rodiny Aten tiež pri-
budli  dvaja  členovia.  1992  BF  i  1992  FE  majú
aféliumvnútridráhyMarsa,ichobežnádobaokolo
Slnka je  menšia  ako jeden  rok  a ich verkosti  sú
rádove okolo  100  metrov, pričom  1992 BF je o
niečo väčšĺ.  Základné parametre  dráhy všetkých
štyrochnovýchasteroidovkrižujúcichdráhuzeme
spolu s rovnakými parametrami dráh Zeme a Mar-
sa nájdete v tabuľke, kde je uvedená vzdialenosť
perihélia,  afélia,  obežná  doba  v  rokoch  a  sklon
dráhy telesa v stupňoch.

Objekt q Q P 1

1 992 BF ' 0.,67650 1 ,1 4421 0,87 6,809
1 992 FE 0,§5462 1 ,29688 0,89 4,739

Zem 0,98324 1,01672 1,00 Otoo1
1 992 Cci 0,86021 1 ,86046 1,59 32,677
1 992 BC 0,92072 1,91708 1,69 14,304

Maľs 1,38120 1 ,66620 1,88 1 ,850

Kvazar 0836+710 fotometricp monito-
rovali hamburskĺ astronómovia od roku 1`989. Až
do októbra 1991 jehojasnosť kolísala len v úzkom
rozpätí  0,05  magnitúdy.  Od  6.  februára  sa  však
začala 2väčšovať a maximum  (o  +0,7m)  dcBiahla
16.februára.Odvtedyjasnosťkvazaraopäťpokles-
la  o  O,2`r].  Pozorovatelia  z  Comptonovho  obser-
vatória však oznámili,  že v oblasti  kvazara zare-
gistrovali medzi  10. a 23. januárom gama zdroj s
energiou častĺc nad  1®  Mev.   Je vel'mi pravde-
podobné, že gama záblesk i optické zjasnenie sú
prejavom rovnakej udalosti.

Chlľón, pr`ý z rodiny Kentaurov, planétok na
dráhach s perihéliom v blĺzkosti dráhy Satuma, je
pre  astronómov  zaujĺmavý  najmä  preto,  lebo  v
rokoch  1988-90 sa zahalil do  plynového obalu
(komy či atmosfiéry). Predbežné výsledky ďalšieho
simultánneho pozorovania obj.ektu vo vizuálnej a
infračervenej oblasti spektra na Havaji ukázali, že
pomer odrazivosti  povrchu  Chiróna  v  obidvoch
pásmach je natoľko stabilný, že o prftomnosti ply-
m či prachu v okolĺ telcsa nemôže byť žĺadna reč.
Chirón je  teda znova v štádiu hibemácie, zrejme
dovtedy, pokial' sa opäť nenarušĺ niektorá z častí

jeho povrchu. Je však pravdepodobné, že čosi ako
komu okolo tohto telesa ešte uvidĺme -  perihé-
lium dosiahne až roku 1996.

Úprava  čaeu sa netýka len prechodov zo
zimného  na  ]etný slnovrat a naopak, ale  i  chodu
atómových  hodín.  Pcx]ľa  Bulletinu  C3  Medziná-
rodnej služby zemskej rotácie (IERS) je potrebné
poopraviť rozdiel medzi časom UTC a TAI. Stane
sa takv noci z 30.júna na l.júla l992, ked` pridáme
jednu sekundu k UTC, aby rozdiel medzi UTC a
TAl dosiahol -27 sekúnd. Bližšie pozri na s. 48.

KataJóg dľáh kométje zaujĺmavý aj z po-
hradu možnej kolĺzie Zeme s niektorou z komét či
j.ej  úlomkom.  Siedme vydanie  Catalogue  of  Co-
metary Orbits na 100 stranách obsahuje orbitálne
elementy pre  1353 objavov komét do decembra
1991. Všetky elementy sú prevedené na ekvinok-
ciumJ2000,0,usporiadaniejerovnakéakovpred-
chádzajúcich  vydaniach.  Cena  katalógu je  20,00
USD, hlavná časť a taburka pôvodných a budúcich
hodnót veličiny 1/a pre 276 dlhoperiodických ko-
mét spolu s vysokopresnými elementmi je k dispo-
zícii prostrednĺctvom elektronickej pošty za 50,00
USD. Katalóg tentoraz nie je na disketách ani na
magnetických páskach; takáto verzia azda vyjde v
priebehuniekoľkýchmesiacov.Vkapitoleonegra-
vitačných parametroch sa podľa Zdeňka Sekaninu
z JPL objavili na s. 74-75 tri chyby; ich opravy
nájdete v IAUC 5483.

1984 WEi  je  asteroidálny  objekt,  ktorého
dráhanasvedčuje,žeideovyhasnutúkométu.Tbto
teleso sa po objave v novembri 1984 vinou nedo-
statočného počtu pozorovanĺ stratilo. Jeho stopu
na platniach z novemt)ra a decembra 1991 sa poda-
rilo objaviť manželom Shoemakerovcom a D. Le-
vymu. Na základe 12 polôh z rokov 1984 a 1991 sa
ukázalo, že te]eso prešlo v marci 1992 perihéliom
o 10 dní neskôr, ako znela predpoveď. Hto vyhas-
nutä kométa paĽrĺ do Jupiterovej rodiny, perihé-
ljum má vo vzdialenosti 1,824 a.j.  od Slnka, ktoré
obehne za 6,998 roka.

Urán  sa  v zomom  poli  profesionálnych  prĺ-
stroj.ov po skončenĺ misie  Voyager objavuje  len
sporadicky. Ukazuje sa však, že je tu stále čo ob-
javovať.  Skupine  astronómov  okolo  U.K.  infra-

vf:?;n,;íä::eLgs:r:o:v:amr#3p;T;aťmť?:cn;#;iv,ipTe,:ä:

#:;i;;#ái:É,2sa::pun::išr#,3iL,'ióvií,že?ĽEn#::
menané len v spektre Jupitera roku 1988.

1 H 0e57-242 je novoobjavená trpasiičia no-
va, ktorá zrejme predstavuje magnetickú katakliz-
mickú premennú v štádiu wplanutia. Pozorovania
združiceluEukázali,že6.marcasazvýšilazáklad-
ná hodnota jasnosti (V=16,8) o viac než 4 mag-
nitúdy. Hoci 7. marca bola ideálna jasnosť približ-
ne   na   rovnakej   úromi,   ultrafialcwý  tok   oko-

i?ai:ľésn#krmrástv°iozkmhbuav,ťľo°j;ncáť°dbž:kiť;ri-
320 nm bolo v tom čase charakterizované strmým
kontinuom s ostfými absorpčnými čiarami dusĺka
(N V,124 nm; N rv 172 nm), kyslĺka (01,130 nm),
kremĺka (SÍ  IV  140 nm) a hélia (He 11,  164 nm).

8aiosv.eT8:gsgža±jťa;nc°hs,ťoš:oťdoí,toe5Eež;Ííoud'jt:::
pričom 10. marca nastala v spek(re prudká zmena- z plochého kontinua zreteľne začali vystupovať
emisné  čiary  N  V,  Si  IV  a  C  IV a  po  absorpcii
nezostala ani stopa. Tento jav možno vysvetliť ako
odvrhnutie časti hmoty z obálp hviezdy.

Peľiodická  kométa  Grlgg-Skjelle-
ľup je v týchio  dňoch  zrejme  najsledovanejšĺm
objektom.   Vzhľadom   na  stretnutie  so  sondou
Giotto 11. júla tohto roku snažia sa astronómovia
čo najviac spresniť dráhu kométy. Tomuto účelu
slúži  aj  katalóg  1021  referenčných  hviezd  s jas-

nosťou mv 11 -12,  ktorých  pozĺcie pre ekvinok-
cium J 2000,0 s presnosťou 0,11" v rektascenzii i v
deklinácii boli v priebehu prvých mesiacov tohto
roka odvodené z meranĺ pomocou automatického
meridiánového kruhu na La Palma. Tieto hodnoty
ležia vo vzdialenosti do l5' od polôh kométy v májĺ
až júli tohto roku. Katalóg je k dispozĺcii v riadia-
com stredisku ESA v nemeckom Damstadte. (0
misii sondy Giotto ku kométe pozri na s. 31.)

Dľužlca  GRO  (Gamma  Ray Observatory)
slúži od aprfla minulého roku na sledovanie zdro-
jov gama žiarenia. Prĺstroje BATSE od 244.1991
do  12.3.1992  zaregistrovali  262  zábleskov  gama
žiarenia kozmického pôvodu. Hoci presnosť urče-

:j:gg,':Tg,??|r=g'uéĹe.vmrá#,:ič:?:::egnpéeg=;:ite:
pn`padne záblcsky, ktoré majú pÓvod v LMC, M 31
a blĺzkych kopách galaxiĺ. Predbežným výsledkom
pozorovanĺ prostrednĺctvom GRO je, že citlivosť
BATSE sa pohybuje okolo 800  ±60% zábleskw
ročne,  ich  rozloženie je však zatiaľ neizotropné,
inak  povedané  -  gama  záblesky  by  mohli  mať
reálny pôvod v nejakých procesoch f)zikálnych ob-
jektow Galaxii.

zo%#nsaimgäan]aavTnlocv,kcthd&á:gľhaa,Tí:ánaodi::
ších ako  má viditeľné spektrum. Družica  Granat
pozoruje v oblasti rôntgenového Žiarenia. V okolĺ
jadra Galaxie, ktoré zrejme reprezentuje zdroj tvr-
dého a mäkkého gama žiarenia  lE 1740-29.42,
ležĺ niekoľko ďalšĺch zdrojov: GX354 -0 (úroveň
intenzityžiareniaokolo22mcrab),GX1+4(~35
mcrab, premenný zdroj), Terzan 2 (~20 mcrab),
SLX  1735-269  (~20 mcrab)  a  samotný  lE
1740,7-2942 (~45  mcrab),  o  ktorom sme na
tomto mieste písali v minulom čĺsle. Tok žiarenia
od GRS 1758-258 bol v oblasti vlnových dĺžok
40-100 Kev pod hranicou 20 mcrab, čo je len
25%  hodnoty, ktorú v prĺpade tohto objektu za-
znamenal teleskop SIGMA na Granate roku 1990.
Zdroj4V1700-37boll7.al8.februáranaúrovni
110  mcrab.  Správanie  najvážnejšieho  kandidáta
naobjektvjadreGalaxiejevšakpredsalenvcentre
pozomosti.Voblastijadrasúdominantnýmizdroj-
mi rtg. žiarenia lE  1740,7-2942 a GRS 1758-

szía8;Pa:zt::o#aLva:;giáeiyo:|=:ioTeTäz:k::úa-
20 cm ukázari, že zdroj A, ktorý je rádiovým ek-
vívalentom lE 1740,7 -2942, sa nachádza v strede
dvojitého rádiovéhojetu. Zdroj 8 sa prejavuje ako
horúffi škvma  na  konci sevemého ramena jetu.
Tento jet má rozmer asi  1 oblúkovej minúty a je

äsjtTceuýcsi::nkygcEnsgnr%?artí:i:ijck?émjlj:eh,ä:t:.itäh-
sové zmeny v rádiovej oblasti potvrdzujú ekviva-
lentnosť rádiového zdroja A a rôntgenového zdro-
jalE1740,7-2942.Rádiovýekvivalentrtg.zdroja
GRS 1758 -258 sa zatiaľ nájsť nepodarilo.

Nova Cygnl  1992 už tretĺ mesiac napino
zamestnáva  stelámych  astronómov celého sveta.
Jej jasnosť sa dlhý čas pohybovala na hranici vidi-
teľnosti  voľným  okom,  aj  preto  sa  do jej  pozo-
rovania  zapojilo  veľa  našich  astronómov,  čo  sa
prejavilo i v IAUC, kde figuruj.ú vĺzuálne odhady z
Rimavskej  Soboty  (P.  Rapavý,  1.  Gerboš),  CCD
Fotometria  z  Ondžejova  (J.  Borovička)  a  UBV
fotometria z Bma (D. Hanžl, F. Hroch, M. Zejda a
E.  Neureiterová).  Na  archĺvnych  snímkach  sa
predchodcu  zatiaľ vraj  nájsť  nepodarilo,  azda  aj

g::;:.,d;emíht,,átkoo;biais#:.'reonvamní:om:oF#á:g
:i=ci'::nsägpj:da#ežťaedr:emveet,Ŕ%gb:ggĽcehp:::3::
li; táto nova sa vyznačovala najmä svojou jasnos-
ťou,  ktorá  bola azda  spôsobená relatívne malou
vzdialenosťou objektu. 0 amatérspch pozorova-
niach pĺšeme podrobnejšie v Albume pozorovate-
ľa.                                       Podm lAUC 5448-5495

.rp-
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Sme pohybl[vý
[,T,      ,,T--          -fflB#[

KatastroFické scenáre globálneho ohrozenia l'udstva - či už atómovou vojnou,
zlyhaním jadrových priemyselných zariadení, rozpadom ochrannej ozónovej
vist`gr alebo zrážkou Zeme s iným kozmickým telesom - sa čoraz častejšie
objavujú na stránkach tlače, v rozh]ase i te]eu'zii. Nie je to prĺjemné, a]e téma je
užitočná, pretože včasné rozpoznanie nebezpečenstva a včasná prevencia sú to
jedíné, čo l'udstvu umožní vyhnúť sa takýmto katastroffim alebo aspoň zmierniť
ich následky. Najťažšia je prevencia práve v prĺpadg medziplanetárnych telies,
takéto ohrozenie je však časove najvzdialenejšie. Dlžka l'udského života, ba i
doba existencie terajšej civilizácie sú v porovnanĺ s priemerným intervalom
medzi katastrofickými zrážkami zanedbateľné. Osobné riziko každého z nás je
teda vel'mi malé, nebezpečenstvo katastrorického kammbolu však nemožno
zanedbať.

V dávnej  minulosti  zrážky s  kométami  a
asteroidmi zohrali dôležitú úlohu pri vzniku a
vývoji života na našej planéte. Ich opakovaniu
v  d`alekej  budúcn'osti  sa  nemožno  vyhnúť.
Otázkou zostáva, či bude l`udstvo včas schop-
né zrážkam predi'sť, alebo aspoň obmedziť ich
následky.

Stopy po nárazoch iných kozmických telies
vidieť na povrchu každého telesa slnečnej sú-
stavy, pokiar nie je zakrytý atmosférou a po-
kiaľ je zachytený z dostatočnej bli'zkosti, ako
tovposlednomčaseumožňujúkozmickéson-
dy.  Na  Mesiaci,  ktorý je  k  nám  najbližšie  a
ktorý bol vystavený zhruba rovnakému bom-
bardovaniu ako naša Zem, sa dopadové krá-
tery dajú  pozorovať aj  celkom  malými d`ale-
kohľadmi. Pretože Mesiac nemä atmosféru a
inéprocesynajehopovrchunebolivminulosti
prfliš výrazné, zachoval sa na ňom vemý zá-
znam  histórie  zrážok,  siahajúci  takmer  po
vznik slnečnej sústavy pred 4,6 mld rokov. Po
silnom  počiatočnom  bombardovani' sa  d'alší
proces pred 3 -4 miliardami rokov prakticky
ustálil a pokračuje s mierne klesajúcou inten-
zitou dodnes.

Aj na Zemi nachádzame takéto stopy, ale
overa menej výrazné. Zotiera ich prítomnosť
zemskej   atmosféry,   ovplyvňujúcej   priebeh
každej zrážky, prftomnosť a pohyb vody, rast
flóry,  ale  aj  väčšia  geologickä  aktivĺta.  Pr`qŕ
meteorický  kráter,  znämy  Arizonský  kráter

ĺ::oŤ::Í,áj±iapbôoá:akýv:ä#k3;eľgoakBoa;r#
zistil jeho  pÔvod),  bol  objavený  práve  pred
100 rokmi. Je Široký  1200 a hlboký  170 met-

4 KOZMOS 3/1992

rov a vzhradom na pomerne nĺzp vek (od-
hadovaný  na  50  0m rokov) je aj  pomerne
zachovaný.  Neskôr sa  našli  aj  krátery  pod-
statne väčšie - s priemermi nad 100 km - a
staršie - geologicky datované až na viac ako
200  miliónov rokov (čo predstavuje až 5  %
celkového veku Zeme). V mnohých z nich sa
našli  aj  úlomky telies,  ktoré  ich vytvorili,  čo
umožnilo  určiť  ich  zloženie  a  pÔvod.  Vel`mi

zaujímavou, ale dosiaľ jednoznačne neobjas-
nenou  stopou je obrovská sústava Karolĺn-
skych  kräterov  na juhovýchodnom  pobrežĺ
USA Mnohé z nich merajú vyše kilometra,
okrajmi sa prekrývajú a majú eliptický tvar s
rovnobežným  smerom  hlavnej  osi,  čo  pod-
poruje domnienku o zrážke Zeme s hustou
skupinou vel'kých telies spoločného pÔvodu.

Každé dve hodiny jeden
Čĺm sú medziplanetárne telesá menšie, tým

je ich viac, a tak dopadajú malé čiastočky na
Zem prakticky stále. rmkmer všetky zanikajú
uŽ vo výške 60-120 km. Podľa odhadu ka-

Je vel'mi pravdepodobné, že katastrofu v po-
vodí rieky Tlinguska spôsobil roku 1908 ú]o-
mok z materského telesa kométy Encke. Za
túto hypotézu sa prihovárajú najmä dráhové
parametre oboch telies.

!
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nadského astronóma 1. Hallidaya
aj tak však dopadne maý meteo-
rit na Zem priememe raz za dve

i#inďEZE;čášä:|apáää:dúÉ:;
asi jeden meteorit za rok. Z pre-
važnej väčšiny ide o maličké ka-
mienky, ktoré sa nikdy nenájdu.
Z ffekvencie pádov možno od-
hadnú€  aj  pravdepodobncx}ť,  že
meteorit  pri páde  zasiahne  člo-
veka; táje skutočne minimálna -
menej ako jeden zásah za storo-
čie! DCBiaľ nie je spoľahlivo cwe-
rený Žiadny talýto úraz. Edstuje
však niekorko pripadcN, keď me-
teoritzasiaholapoškodilbudovu;
jeden  z  najznámejšĺch  sa  stal  v
českom Broumwe roku 1847.

Najväčšou známou katastrofou
bol  päd  "nguského  telesa  na

#äí,r#:i.,iuS:älffiľäápté:,ätgsg3:
sobilobrovskélesnépožiareapo-
lomy v okruhu desiatok kilomet-
rov. Do atmosféry vyvrhol množ-
stvoprachuanĺmvyvolanútlako-
vú vlnu zaznamenali prĺstroje po

Astemidy z rodiny Apollo sa m snĺmkach oblohy pre-
ztmdia Úchlym pohybom, a to najmä v blĺzkosti Zeme,
kam   sa   dostávajú   po   svojích   ľýmzne   eliptických
dráhach.  D]há stopa na  našej  snĺmke patrf asteroidu
1982 DB, ktoú sm 23. januára 1982 priblĺži] na púhych
0,029 a. j., teda 4,3S milióna kilometrov® Snĺmku zĺskali
5. marca  1982  E. Helinová  a  E. Shoemakeľ  pomocou
0,46 m Schmidtovej komory m Mt. Palomare.

celejzemi.Podľavšetkéhotuišlo
o zräžku s úlomkom kométy Encke, merajú-
cim  až  100  metrov,  ktorý sa  pre  pomeme
malú súdržnosť rozpadol  už vo výške s km
nad Zbmou.

Svedectvoooveľaväčši'chaglobálnychkata-
strofách, ktoré sa odohrali pred miliónp]i ro-
kov,priniesligeologickéapaleontologickévý-
skumy.Naichsúvislosťsmimozemskýmitele-
sami ako prvíjasne upozornili otec a syn Al-
varezovcizKalifornskejuniverziqrvBerkeleyi
roku  1980. Našli súvislosť medzi dvoma na-
oko vzdialenými  poznatkami:  náhlym  vyhy-
nutĺm djnosaurov pred 65 miliónmi rokov a
podstatným  -  až  160-näsobným  -  oboha-
tením vtedajšĺch geologických wstiev vo veľ-
kých oblastiach o vzácny chemický prvok irĺ-
dium. Keďže v meteoritoch, ktoré sú úlom-
kami asteroidw,`je irídium oveľa bohatšie za-
stúpené ako v zemskej  kôre, vypracovali na
tomto podklade dômyselný scenár. Podľa ne-
ho pred 65 miliónmi rokov padol do severnej
časti Atlantického oceánu veľký asteroid, ma-
júci priemer okolo 10 km. Zrážka vyvrhla do
ovzdušja množstvo pýnu a prachu. Tb vyvo-
lalo kyslý däžď, na dlhšĺ čas zmenilo teplotu,
celú klímu, qyklus ročných obdobĺ, zastavilo
rast flóry,  a tým vyhubilo väčšinu vtedajšĺch
druhcw živočĺchov. Roku  1984 D. Raup a J.
Sepkoski  z  Chicagskej  univerzity  štatisticky
vyhodnotili paleontologické poznatky o záni-
ku rôznych živočĺšnych druhov za posledných
250 miliónov rokov. Došli k záveru, že takéto
katastroS sa  opakujú  s  periodicitou  asi  26
miliónov rokov a že sme nateraz präve v stre-
de pokojného obdobia. rläto periodicita však
ešte stále nie je jednoznačne štatisticky doká-
zaná.

Komé®, alebo asteroídy?

Vermi  zložité  procesy  pri  zrážke  Zeme  s
iným telesom  -  a najmä bezprostredne po

nej  -  nás nútia položiť si otázku: Čo je pre
nás  nebezpečnejšie  -  kométy,  alebo  aste-
roidy?  Riziko zľážok s asteroidmi je  nepo-
chybne  vyššie,  ale  práve  asteroidy  sú  kom-
paktnejšie a až do určitej verkcx5ti by ich ná-
sledky mali byť miestne aj časove obmedzené,
asi tak ako naprĺklad näsledky silných výbu-
chov sopiek.  Komét je v našom okolĺ oveľa
menej, ale približujú sa k Zemi vyššou rých-
losťou. Tb, že ich jadrä sú pomerne krehké a
obsahujú  veľa  ľadw,  presúva  katastrofické
deje ešte pred dopad na Zem, do vyšších vrs-
tiev  ovzdušia.  Dlhodobé  ekologické näsled-
ky môžu byť potom podstatne vážnejšie.

Je  tu  však  ešte jeden  otvorený  problém:
Viemejednoznačneodlĺšiťkométydasteroi-
dov? Dnes už je zrejmé, že medzi známymi
asteroidmi sú aj vyhasnuté kometárne jadrá,
v ktorých môžu P)ri zäsoby radu bud. celkom
vyčerpané, alebo len zakryté povrchovou kô-
rou. Aj pozorovania niektorých periodických
komét dokazujú, Že ich aktívita sa môže pre-
rušiť aj na veľa obehcw okolo Slnka a neskôr
zasaobnoviť.Jedinýmkritériomjepotomtvar
dráhy a výpočet jej  dlhodobého `ývoja pre
každý podozrivý objekt.

Zložitosť  takéhoto  rozhodovania  ilustruje
obrázok, na ktorom sú hore vyznačené dráhy
vybraných asteroidov a dole dráhy vybraných
komét. Slnko je v strede a hrubá čiara pred-
stavuje dráhu Jupitera, ktorý po Slnku pohyb
týchto  telies  ovpbr\ňuje  najviac.  Orientäcia
dráhy nie je dôležitá, pretože näm ide o rov-
naký, a nie spoločný pôvod. Na pr`ý pohľad
vidieť, že dráhy vnútri každej skupiny sa od
sebalíšiaoveraviacakodráhydvojícobjektov
rôznehovzhradu - od dvojice č.1, ktorú tvorí
asteroid  944  Hidalgo  a  periodická  kométa
Wild 2, až po č. 9, ktorú tvorĺ asteroid 2212
H©phaistos a  p®riodická  kométa  Encke.  Je
pravdepodobné,  že  zakreslené  asteroidy sú
väčšinou vyhasnuté kometárne jadrá.

Odhad rizika
Riziko zrážlqr možno posúdit len na základe

pozorovanĺ a výpočtov dräh medziplanetár-
nychteliesvokolĺzeme.Abykuzrážkedošlo,
musĺdrähaspl`ňattrizákladnépodmienky:

1/Bleso  sa  musf v perihéliu  približovať k•Šlnku viac ako Zem a v aféliu sa od neho viac

vzďaľovať.
2/Jedenzuzlw,t.j.zdvochbodov,vktorých

dráha pretĺna rovínu zemskej dráhý, musí byť
práve vo vzdialenosti Zeme od Slnka.

3/ Do tohto bodu skrĺženia dräh musĺ teleso
pri'sť súčasne so Zemou.

Už prvá, pomeme vol'ná podmienka vylu-
čuje  možnosť  zrážp  s  tisi`ckami  najväčšĺch
teliesslnečnejsústavy:sovšetkýmiplanétami,
ích mesiacmi a obrcwskou väčšinou  asteroi-
dov.  Keďže  roviny  a  smery  dráh  sa  plane-

::ĺäym:.Eaľúc:a#s#p:ieĽ#riômž:o:á
obmedzenéobdobiesplniťajdruhúpodmien-
ku. Potrebnú presnosťjej splnenia určujú roz-
mery  Zeme  a  sklon  dráhy:  je  to  zhruba
± 0,Oml  astronomickej jednotky. Potrebnú
presnosť  splnenia  tretej  podmienky  určuje
vzájomnárýchlosťobidvochtelies,ajetóprie-
merne asi ± 10 minút, čiže ±0,00002 obežnej
doqy Zeme.

Pre medziplanetárne telesá, ktorých dráhy

vTťzn#eéffimmo|ž?cohtĹej3ú#hgi##u:nárz'f;

Z#:#äErž#:rsä:a::itop*o*rčo?a:íož:ž:
dého telesa a od stability jeho dráhy. Pred-
povede sú podstatne sporahlivejšie pre aste-

Dráhy asteroidov (hore) a komét (dolu) pri
pohľade z pólu ekliptilgr. Dvojice s rovnalú
čĺslom majú pmvdepodobne rovmlú pôvod:
(1) 944 Hidalgo a P/Wild 2,  (2) 5025 P-L a
P0enning-Fujikawa9 (3) 3S52 a P/Swift-
Gehm[s, (4) 1982 YA a P«Ínlay, (5) 1984 BC
a Pflĺopff, (6) 1983 XF a Pďempel 1, (7) 1983
LC a Pclampain, (8) 1983 VA a lyGrigg-
Skjellerup a (9) 2122 Hephaistos a Pflncke.
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DO ľoku: 1600 1700 1800 1900 1930 1950 1970 1990 1992

Dlhopeľlodlcké kométy 50 67 106 226 257 281 310 351 355
Kľeutzova skuplna komét 4 4 4 5 24 24
Kométy typu Halley 3 3 4 10 10 12 12 13 13
Kométy Juplterovej rod!ny 4 8 8 10 10 12 12

Asteľoldy typu Apollo 7 13 61 99
Asteroldy typu Aten 1 9 11

Täbuľka1.Rastpočtupozorovanýchmedzip]anetárnychteliessoznámymidráhsmi,ktorésapriblĺžilikSlnkummenejako1astronomickú
jednotku.

roidyakoprekométy,pretožedrähykométsa
viac menia planetárnymi poruchami a popri
gravitácii ich pohyb mierne, ale nepravidelne
ovplyvňujú   aj   raketové   efekty   unikajúcej
hmoty. Nateraz nepoznäme ani jediné teleso,
ktoré by nás ohrozovalo zrážkou, a pre veľkú
väčšinu z nich takúto možnosť celkom vylu-
čuje poloha dráhy (dlhodobé nesplnenie dru-
hej podmienky) alebo vermi dlhá obežnä do-
ba  -  prĺpadne  aj  už  prebiehajúci  únik zo
slnečnej sústavy.

Priposudzovanĺcelkovéhorizikazrážoktre-

%sT|gňhaíä#g#iätiekynz:ĺEykcéh,áe:i33,ät=

#zkor#Ťiäájgvdenneépiemnätá,eäieátoo.rs,:c,?s,#j
prehľad poznatkov do l. januära l992 podáva
tabuľka  1, v ktorej sú jednotlivé objekty roz-
delené do šiestich skupín podra pohybu, pÔ-
vodu a aktivity.

Dlhoperiodické kométy sú tie, ktoré sa po-
zorcwali iba pri jednom prechode perihéliom;
nevrátia sa k Slnku skôr ako o 200 rokov - a
viac ako štvrtina z nich už nikdy. Osobitne sú
uvedené  kométy Kreutzovej  skupiny,  ktoré
vznikli postupným rozpadom jediného telesa,
pohybujú sa po takmer zhodných dráhach a v
perihéliu  sa  tesne  približujú  k  Slnku.  Patrĺ
medzi  ne  na  jednej  strane  najjasnejšia  ko-
méta  histórie,  pozorovaná  roku  1882,  a na
druhej  strane  najmenšie  znäme aktĺvne ko-
méty,   pozorované  len   po   niekol'ko  hodi`n
umelými družicami Solwind  (1979-1984) a
SMM   (Solar   Maximum   Mission,    1987-
1989) pri systematickom sni'manĺslnečnej ko-
róny. Pre teleso, ktoré by prechädzalo ýmto
prúdom kometárnych úlomkov, by sa riziko
zrážky podstatne zvýšilo; to však neprichádza
do úvahy ani pre Zem, ani pre inú planétu.

Kométy typu Halley obiehajú okolo Slnka
raz  za  20-200  rokov.  Kométy Jupiterovej
rodiny majú obežné dráhy kratšie ako 20 ro-
kov,  malé  sklony  dráh  a  ich  aféliá  sa  kon-
centrujúokolodráhyJupitera.Asteroidytypu

Apollo  majú  iba  menšiu  časť
dräh vnútri dráhy Zeme, takže
ich  obežné  doby  presahujú 1
rok; pre asteroiqy typu Aten je
situácia opačnä. Aj tu je pohyb
priamy v smere pohybu Zeme;
väčšie sklony dráh sú vzácne.

riäbuľka 2 udáva dráhwé Pa-

rametre, ktoré ovplyvňujú rizi-
ko zrážky. Je to obežná doba P
(pravdepodobnosťzrážpsňou
úmerne  klesá),  sklon  dráhy i
(pravdepodobnosť zrážky klesá
z   obidvcx)h  strán   smerom   k
i=90°)   a   rýchlosť   prĺpadnej
zräžky V (s jej druhou  mcx}ni-
nou rastie energia, a ým aj ni-
čivé  účinky  zrážky).  Vždy  sú
uvedené  tri  čĺsla:  prvé  udáva
hranicu  dolných  10  %,  druhé
strednú  hodnotu  a tretie  hor-

Takto museli roku 1931 wkopávať z dopadového krátera
známy železný meteorit Hoba West, ktorý našli roku 1920
m jednej z fariem pri Grootfonteine vo vtedajšej Juhozá-
padnej Afrike (dnešná Namĺbia). Hmotnosť tohto meteo-
ritu je zhruba 60 ton, väčšĺ kus sa doposiaľ nenašie].

ných 10 %. Okrem týchto veli-
čín sú, samozrejme, dôležité aj rozmery,  hus-
tota,  pevnosť a zloženie telesa.

Zem miniatúmy terč
Aksikaždételesoprechádzajúcecezúzdia-

lenosť Zeme od Slnka (približne  1  astrono-
mickú  jednotku)  predstavi`me  ako  strelu  a
Zem  ako  pohyblivý terč,  potom  tento  terč
vždy pokrýva iba 0,000 000 000 5 vystavenej
plmhy.Identitatohtozlomkuspravdepodob-
nosťou zrážky je, pravda, určiým zjednodu-
šením.  Zem je  totiž trojrozmemá,  rýchlosť
streý nieje pri jej rozmeroch zanedbateľná, a
viac striel sa pohybu].e blĺžko roviny jej drähy
akokolmonaňu.Skutočnäpravdepodobnosť
zrážky je  teda  o  niečo  vyššia,  ale  hlavným
faktorom zostáva počet a veľkosť striel. Len
časť z nich poznáme a tabuľka 1 ukazuje ob-
rovské rozdiely v raste počtu známych objek-
tov rôzneho pôvodu a zloženia.

\äčšina komét objavených v posledných de-
saťročiach má perihéliá za dráhou Zeme - a

niektoré až za dráhou Jupitera. Pre dlhope-
riodické kométy, zarátané do prvého riadka
taburky  1, sa uŽ ffekvencia objavov takmer
ustálila. V minulom storočĺ a v prvej polovici
tohto storočia bol priemerný časový interval
medzi prechodmi cez dráhu Zeme, jednu as-
tronomickú jednotku päť  mesiacov a v sú-
časnosti sú to tri mesiace. `fflčšina komét typu
Halley (10 z 13) bola objavenä už pred viac
ako 100 rokmi a sama Pfflalley pred viac ako
dvoma tisĺcročiami.  Pre kométy Jupiterovej
rodiny je naša evidencia ešte úplnejšia. Je tu
dokonca určitá rovnováha: zo štyroch takých-
to komét objavemých v 18. storočĺ sa uŽ pozo-
ruje len periodická kométa Encke, kým os-
tatné unikli do väčšĺch wdialenostĺ od Slnka,
rozpadli sa alebo vyhasli. Naopak, v prĺpade
nedávno  objavených  komét  P"achholz  a
Pfflartley 2 ide zrejme o obnovenie aktiviý
vyhasnutých kometárnych jadier, ktoré pred
terajšĺm objavom už raz boli dočasne pokryté
nepriepustnou kôrou.

P 1 V
(roky) 0 (km.s-1)

Dlhopeľlodické kométy 800 30 000 1 0 000 000 35 95 148 35 53 67
Kľeutzova skupina komét 500 800 1000 141 144 145 54 54 54
Kométy typu Halley 30 75 150 19 74 162 27 46 68
Kométy Jupfterovej ľodiny 4 5.3 7 3 10 40 17 23 36
Asteľoidy typu Apollo 1,2 2,2 4 2 10 37 15 20 31
Asteroidy typu Aten 0,7 0,9 1 3 16 37 13 18 24

Täburka 2. Obežné doby P, sklony dráh i a zodpovedajúce rýchlosti zrážok so Zemou V pre telesá z tabul'ky 1: dolná 10%-ná hranica, stredná
hodnota a homá 10%-ná hranica.
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Celkom  inä  je  situácia  s  asteroidmi  typu
Apollo a Aten. Pr`ý z nich,  1862 Apollo, bol
objavený až roku  1932 a po krätkom pozo-
rovaní sa stratil takmer na štyridsať rokov. Do
roku  1970 sa ich objavilo iba 14, ale vlani ich
počet už prekročil stovku! Pr`ý asteroid typu
Aten bol objavený až r.  1954, ale vzápätĺ sa
stratil; druhý, 2062 Aten, bol potom objavený
r. 1976. Nové objavy, pokračujúce nevĺdaným
tempom, registrujú v podstate menšie a men-
šie telesá. Najväčši' asteroid typu Apollo/Aten ,
2212 Hephaistos, meria asi 9 km v priemere.
Je teda  100-násobne menšĺ ako najväčšĺ aste-
roid hlavného pásma,  1 Ceres, a jeho hmot-
nosť je až milión ráz menšia! Necelá polovica
dnes známych  asteroidov    typu    Apollo    a
Aten  meria  viac  ako  1 km a najmenši',1991
BA, iba asi 10 metrov. Toto teleso dosiahlo aj
rekordnú vzdialenosť stretnutia so Zemou -
na  170 000 km, čiže na menej  ako  polovicu
vzdialenosti  Mesiaca.  Kým  teda  pre  odhad
rizika zrážok  Zeme s  kométami je súčasná
štatistika sporahlivá, pre zrážky s asteroidmi si
údaje vyžadujú  extrapoláciu  k menši'm  tele-
sám.  Zo  známych  telies  ani  jedno  nehrozĺ
zrážkou  v  dohl'adnom  čase.  Závery  o prav-
depodobných  katastrofäch  vo  vzdialenejšej
budúcnosti možno zhmúť asi takto:

Zrážka   s   neočakävanou dlhoperiodickou
kométou  - raz za 250 000 000 rokov.

Zrážka   s   očakávanou  krátkoperiodickou
kométou - raz za 90 000 000 rokov.

Zrážka s vyhasnutým kometámym jadrom
- raz za 10 000 000 rokov.

Zrážka s asteroidom priemeru nad 1 km -
raz za 1 000 0m rokov.

Vzník dopadového krátera   s   priemerom
nad 10 km - raz za 3 000 000 rokov.

Vznik  dopadového  krátera  s  priemerom
nad 1 km - raz za 30 000 rokov.

Tieto  odhady  sa  v  budúcnosti  ešte  budú
spresňovať,  ale  sotva  pČ}jde   o   zásadnejšie
Zmeny.

Možnosti prevencie

Podobne  ako  samu  zrážku,.tak  aj  účinnú
ochranu pred jej katastrofálnymi následkami
možno rozložiť do troch základných podmie-
nok. Sú to:

1/ Včasný objav približujúceho sa telesa.
2/ Presnä  znalosť jeho  dráhy  a  posúdenie

jeho možného zloženia.
3/ Presný zásah Špeciälnej kozmickej sondy

alebo aspoň preventi'vne opatrenia na Zemi.
Prvú podmienku  možno sotva splniť v pri'-

pade dlhoperiodických komét, ktorých obež~
né  doby  dosahujú  až  milióny  rokov.  Výža-
dovalo by to neprtetržité sledovanie celej ob-
lony až  po  vermi  slabé  objekty,  aké  si  aj  v
budúcnosti ťažko možno predstaviť. Našťastie

je práve tu časové riziko najnižšie - iba nie-
koľko prĺpadov za miliardu rokov. Ako sme
už spomenuli, krátkoperiodické kométy sú už
dnes pod dobrou  kontrolou. Jediný, celkom
výnimočný,  prĺpad by mohol nastať,  keby sa
niektorá z komét obiehajúcich v oblasti Jupi-
tera tesne priblĺžila k tejto planéte, a to presne
s takou geometriou stretnutia, že by ju  pri-
brzdenie Jupiterovou pri'ťažlivosťou   nasme-
rovalopriamonaZem.Okremtoho,žebyišlo

o trojnásobnú extrémnu náhodu (1.-3. pod-
mienka  zrážky),  stačilo  by na  objav s pred-
stihom 2-3 rokov sú§tavné sledovanie naj-
bližšieho okolia Jupitera.  Niet  pochýb, že k
tomu v budúcnosti naozaj dôjde.

Situácia s objavmi asteroidov typu Apollo a
Aten sa v posledných rokoch výrazne zlepšila.
Vd'ačíme za to najmä kolektívom manželov
E. a C. Shoemakerovcov a E. Helinovej, ktorĺ
ich systematicky hľadajú pomocou 46 cm fo-
tografickej Schmidtovej komory na palomar-
skom observatóriu, ako aj T Gehrelsovi a J.
Scottimu,  ktorĺ na podobný program využi'-
vajú 91  cm ďalekohľad na Rjtt Peaku v Ari-
zone,vybavenýmodernýmidetektormiccD.
Ak bude súčasný trend objavov pokračovať aj
v najbližších desaťročiach, dočkajú sa uŽ bu-
dúce  generácie toho,  že každú  väčšiu  kata-
strofu bude možné dlho vopred predpovedať.

S asteroidmi tiež nie sú nijaké vážnejšie pro-
blémy, pokiar ide o výpočý ich presných dráh.
Stačia  na  to  uŽ  pozorovania  z  dvoch-troch

EaŤZ:':ií,účgžeánnei:#ňžct:E:keorvj,o#camí:ä:
mych asteroidov typu Apollo a Aten. Horšie
je to už s kométami, pretože tie sa vplyvom
raketových efektov  unikajúcej  hmoty nepo-
hybujú presne podľa gravitačného zákona. Pri
kométach Jupiterovej rodiny tým vzniká ne-
istota v načasovanĺ nasledujúceho návratu o
minúty až hodiny. Pri kométach typu Halley,
kde je hrozba zrážky asi 20-násobne menšia,
môže odchýlka dosiahnuť aj viac než týždeň,
ako o tom svedčí prĺpad kométy Pmrorsen-
Metcalf z roku 1989. Je samozrejmé, Že aj pri
najmenšom       náznaku
ohrozenia sa takéto ko-
méty   budú   intenzívne
hľadať(pozdÉvypočĺta-
nej čiary na oblohe) uŽ
roky pred približeni`m k
Zemi.

A  konečne  posledný,
alesúčasnenajťažši'pro-
blém: prevencia. V pre-
važnej väčšine prípadov

pČ)jde  o  menšie telesá a
zemepisne    ohraničené
katastroĎ,   akou   bola
tunguskä  roku  1908,  a
postupovať sa môže po-
dobneakopriočakávani'
katastrof iného pÔvodu
- vel`kých zemetrasenĺ,
sopečných      výbuchov,
hurikánov, záplav. Proti
blĺžiacemu     sa     telesu
väčších  rozmerov  by  sa
asi   musela   vyslať   špe-
ciälna raketa, ktorej cie-
rom  by  bolo výbuchom
rozbiť teleso  na  menšie
časti.  Najmä  v  prĺpade
komét (znamenajú ove-
l'a   väčšie   nebezpečen-
stvo   globálnych  zmien
ako asteroidy) by to ne-
malo byť neprekonateľ-
ne   ťažké.   Kometárne
jadrá sa totiž často roz-
padajú  aj. samovoľne  a

ich pozorovania ukazujú, že vzájomné rých-
losti aj veľkých úlomkov sú dostatočné na to,
aby  ich  za  jediný  obeh  od  seba  vzdialili  o
stonásobok rozmerov Zeme. Využiť by sa tu
dal  dokonca  aj  vlastný slabý pohon  kométy
unikajúcimiplynmi.Kebykozmickésondyvo-
pred  podrobne preskúmali jej  povrch a  ro-
táciu, mohla by ďalšia sonda nárazom oživiť
aktivitu   vo   vybranej   oblasti   a   následným

žnry:cmh:ežnn''i?zr:`žekbuosšž;mmaáeu?''Eá!Fjde#gpä
sen d'alekej budúcnosti, ani zásahy proti aste-
roidom nemožno vylúčiť. Veď tu by na zne-
možneniezrážkystačilazmenarýchlostiojed-
nu  milióntinu, t.j. o niekoľko centimetrov za
sekundu,   dosiahnutá   rok-dva   pred   stret-
nutĺm, alebo úmerne menšia zmena pri väč-
šom časovom predstihu. Jednoduché to však
nie je, ak porovnáme hmotnosť medziplane-
tämych  telies  s  nosnosťou  dnešných  medzi-
p|äTt:tttrrnťick|Ôoždeí.sámurobiťv,astnézävery,

ale nazdávame sa, Že mali  by byť skôr opti-
mistické. Ak rudstvo nebude rozumné, môže
si zničiť pri`rodu, život a civilizäciu aj samo. Ak
bude rozumné, potom v čase, ktorý zostäva
do  budúcej  kozmickej  katastroS,  má veľkú
nádej  nájsť si spôsob,  ako jej  predĺsť, alebo
aspoň silno obmedziť jej ničivé následky. Zá-
klady takýchto krokov už dnes buduje astro-
nómia, čo ju zaraďuje medzi vedy veľmi dô-
ležité pre celé rudstvo.

ĽUBORmsÁK

äaE::Rpra:ivľm:ašheíi2úáá:Í3bd:o:|r:#iše3,:t.i:%e:ťä:äiepteidíbs;::
ľozmerom asi 120 metrov.
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Planétku 951 Gaspra objavil 30. júla 1916
vel'Iý ruský pozorovatel' Grigorij
Nikolajevič Neujmin, riaditel'
Pulkovského obseNatória a objavitel' 72
p]anétok a 6 komét. Pomenova[ ju podl'a
názvu južného výbežku Ki]mu, kde ležĺ
ľovnomenná dedinka, ktorú tak radi
navštevovali Tolstoj i Gorkij. Täto malá a
nenápadnä planétka z hlavného pásma
asteroidov, kde obieha v priememej
vzdialenosti 331 miliónov kilometrov od
Slnka, sa dosta]a do centľa pozornosti
astronómov až potom, čo bola začiatkom
80-tych rokov zvei.ejnená dráha letu
sondy Galileo. Vd'aka tomuto pi.ojektu sa
sta]a hádam najpreskúmanejšĺm
as€eroidom. Objem infoi.máciĺ, ktoré
zhromaždili vedci pred pľeletom sondy
okolo planétky, i tých, čo vyčítali z doteraz
jedinej detailnej snímky Gaspr3} sme
zhrnuli do nasledujúcich dvoch článkov.

predlll
Mohlo by se zdät, že pŤehled toho, co bylo o

planetce 951  Gaspra známo pŤed jejĺm ren-
dezvous se sondou Galileo, tedy z pozemnĺch
pozorování,  už  nenĺ  moc  aktuální.  Myslím
však, Že k tomuto ohlédnutĺ jsou dobré dú-
vody. Nejde jen o to, že na data z Galilea si
budeme muset počkat`až do jeho pŤibliženĺ k
Zemi (a na jejich solidnĺ analýzu ještč déle).
Právč okamžiky, kdy nčkterá z planetek po-
prvé zi'skává svou skutečnou tváž, mohou být
poučné i z mnohem širšflio pohledu.

Každý  si  asi  dokáže  pŤedstavit,  že  sonda,
kterásevetŤeladoblĺžkostipovrchuplanetky,
jej múže snímkovat či analyzovat jeho složení
(vzpomeňme neslavnou misi Fobosä k tčlesu,
které  má  s  planetkami  zžejmč  hodnč  spo-
lečného). PŤi pozorováni'se zemč nebo z dru-
žic kolem nĺ obmaji'ci'ch však planetku vidĺme
jenjakosvčtlýbodajedinoucestuktomu,jak
seonĺcokolidozvčdčt,jeanalýzajejmosvčtla.
Hedstava,kterousipakoplanetcevytvoŤi'me,
je jen modelem, konstrukcí, stejnč jako když
z namčžených dat budujeme model elemen-
tárních,`částic. Rozdil je v tom, Že ve sluneční
soustavč,  v  nejblĺžším  kousku  makrosvčta,
múžeme na cestu vypravit sondu a podi`vat se
na včci zblĺzka metodami geoí}rziky, minera-
logie či meteorologie u planet. Neplatí to ale
v astronomii obecnč. Hvčzdy budou  na své
Galileo čekat asi ještč hodnč dlouho.

Vraťme se ale na pevnou  Gaspru. Jejímu
studiu se v rámci pŽípravy mise Galileo včno-
val pŕedevši`m " vedený Jeffreyem D. Gol-
daderem  z  Havajské  univerzity.  Včtšina vý-
sledkúbylapublikovánavAstrophysicalJour-
nal z rijna  1991, za nčkteré novčjši' a dosud
nezveŕejnčné informace pak vdččíme laska-
vosti autorú.
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Gaspra zo vzdialenosti 262 mil. km po] roka pred stretnutĺm s Gali]eom.          Foto: ESO

Fotometrie na 2,4-metrovém dalekohledu
Havajské univerzity ukázala, Že Gaspra mčnf
hodnč nápadnč svou hvčzdnou velikost s pe-
riodou  7 hodin 2 minuty a 33 sekund (uvá-
dčná chyba je asi jen o,2 sekundy). Už pohled
na  svčtelnou  kŤivku  ukazuje,  Že je výraznč
nesoumčrná,  s  minimy  rúzných  hloubek  a
rúzného tvaru. StŤídání mčlkých a ostrých mi-
nim by naznačovalo, že pozorujeme rotující
planetku ve tvaru vejce, s pomčrem osí 1,6: 1.
Nejprve však  musĺme  vyloučit  možnost,  že
zmčny jasnosti jsou  zpúsobeny pžftomností
tmavších a svčtlejšĺch oblastĺ na povrchu Gas-

pry, která by pak mohla být trebas kulová.
Rozhodnout  mohou jen  současná mčženĺ

tepelného  záŕení planetky.  Už v  roce  1985
byla jednou zachycena pžístroji družice IRAS
- pozdčjši` zpžesnčné orbitálni' elementy nic-
ménč ukázaly, že tyto výsledky jsou falešné,
protože v dobč údajného mčŤení byla planet-
kamimopoledetektorúdru-
žice. Potŕebná data poskytla      m
fotometrie  na vlnové  délce
10  mikrometrú,  provedená
Goldaderovým "em. Shr-
nutía analýza všech mčŤení       it 6
ukázala, že vizuální geomet-
rické  albedo planetky je asi
0,22, a to po celém jejĺm po-
vrchu.  Pokud  se  týká  geo-      i"
metrického tvaru Gaspĺy, je
zevšehonejspišpodobnýva-
jit!ku   (na  jednom  konci  je
planetka    pončkud    oblejší       i2o
než  na  druhém)  s  nejvčtši'
osou  16 km. Nejširšĺčást pži-
tomleži'9kmodjednéšpičp
a7kmoddruhé.Kolmýrez       i2.2
v tomto místč je pak mírnč
eliptický, s osami  10 a  11 ki-
lometrfl.

Mčŕeni' variaci'jasnosti do-
volila žíct coci také o orien-
taci osy rotace v prostoru. V
opozici roku  1990 totiž am~

plituda svčtelné kŤivky pŤevyšovala 0,5 mag-
nitudy,  zatĺmco  o  rok pozdčji  činila jen  0,2
mag.  To  ukazuje,  Že  rotačnĺ osa je výraznč
sklončna  vúči  rovinč  občžné  dráhy  Gaspry

:o::jmúgiťa#o3.srotinoueHiptikysvírájen
Spektrum  slunečnfflo  svčtla,  rozptýleného

povrchem  planetky,  obsahuje výraznou  ab-
sorpci  kolem  vlnové  délky  1,0  mikrometru,
zpúsobenou pžítomností olivĺnu či pyroxenu.
Celkový prňbčh spektra dosti červené Gaspry
naznačuje existenci kovcwého železa v povr-
chové vrstvičce. I když data Goldaderovy sku-
piny nedostačujĺ ke kvantitativní analýze, po-
rovnání s ostatnĺmi planetkami napovi`dá, Že
Gaspra pochází ze spodní části pläštč (snad z
tčsné  bli`zkosti kovového jádra)  mateŤského
diferencovaného tčlesa.

I,eoš Ondra

Svételná kŕivka planetky 951 Gaspra podle pozorování sku-
piny Jeffa D. Goldadera. Na svislé ose je abso]utnĺ hvézdná
velikostvoboruv,navodorovnéoseffize.Jednotlivésymboly
odpovĺdají mčŕenĺ v rúzných mocĺch od ledm do dubna 1990.
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Predčasné Vianoce slávili vlani členovia tí-
mu, ktorý má na starosti projek[ Galileo, son-
du  mieriacu  k planéte Jupiter.  Galileo  totiž

ŕogs.ťg:t§bápsr]e:%eĽ3farfe:,oäsnt]ľ[g:e[íe6täŤ:::
metrov od planétky (951) Gaspra. Počas pre-
letu urobili kamery na palube sondy  150 zá-
berov,  očakáva  sa  však,  že  obraz  niektorej
časti planétky bude iba na zhruba troch tuc-
toch z ýchto historických sni'mok.

Astronómovia  majú  zatial'  k  dispozícii  len
jedenjedinýobräzokplanétb/.Hlavnáanténa
sondy je už dlhší čas otvorená len  čiastočne,
pretože sa,  zrejme  ešte  počas Štartovacieho
manévru, zasekol otváraci' mechanizmus. Na
komunikáciu  so  Zemou   musí  postačiť po-
mocná   anténa,   ktorej   prenosová   rýchlosť
zhruba  40  bitov za sekundu  však nestačí na
odvysielanie asi miliardy bitov vedeckých  in-
formácii'^, ktoré Galileo zhromaždil počas pre-
letu okolo Gaspry - prehrávanie týchto úda-
jov z  palubného  záznamnĺka  cez  túto  malú
pomocnú  anténu  by  trvalo  s a  pol  mesiaca
nepretržitého vysielania,  čo je  prakticky ne-
uskutočnitel`né.  Däta  však  stratené  nie  sú:
koncom roka pri poslednom prelete sondy v
blĺzkosti   Zeme  sa   technici   pokúsia   urobiť
všetko pre to,  aby sa  hlavná anténa otvorila.
Prihajhoršom  bude  prenos  zĺskaných  infor-
máciĺpritesnompribliženíovel'ajednoduchšĺ.

Jeden štvorfarebný obrázok planétky, prvý v
histórii  výskumu   asteroidov,   si  však  vedci

predsa len z pamäti Galilea vytiahli. Prišiel na
Zem 6. novembra minulého roka a prijala ho
70-metrová anténa NASA v Austrálii. Prenos
trval 8 dni'...

zj:oŠz3a# i o                                     i:sÍ,:#                  p,n:%že:ni:,

-35m                                       .25m                                      .i 5m                                        .5m                    . \                 +5m

Á<                  GAsiFm
Galileo pri Gaspre                                                        (bez mierky)

29. októbra l991                       4<o

:ooäacsiis:=tnné:áavsč:gsp_:3ua;P_:ävi'ráa:i,':eo,Í:i,ís:ľdernucáeúsanĺ:e:L:3.Tío,::3's:hisáá'í;:E::
obrázku. Snĺmku Gaspry, ktorú vidíte na dolnom zábere, urobi]a sonda 32 m pred priblĺžením
zo vzdia]enosti 16 200 km. Pos]edné merania ukončili prĺstroje na Gali]eu 20m po pre]ete.

Na snímke s rozlĺšenĺm zhruba 200 metrov
sa zjavil obraz, aký vedci v podstate očakávali.
Gaspra má veľmi nepravidelný tvar s rozmer-
mi okolo 20  X   12  X  11  kilometrov,  čo je o
niečo viac, ako vychádzalo z analýzy fotomet-
rických pozorovaní zo Zeme. Nbedo na po-
vrchu je naozaj asi 20%, Gaspra teda odráža
asi  pätinu   dopadajúceho  slnečného  svetla.
Obrúsený povrch  planétky hovorí podra Jo-
sepha Veverku,  člena obrazového ti`mu  Ga-
lilea, niečo o  úrazoch,  ktoré planétka počas
svojej histórie pretrpela. Gaspra nie je teleso,
ktoré  by  pretrvalo v  nezmenenom stave  od
čias vzniku slnečnej sústavy - je to fi.agment
nejakého väčšieho  materského  telesa,  ktoré
bolo rozbité počas niekdajšej dávnej koli'zie s
iným telesom v hlavnom páse asteroidov. No-
riyki Namikj a Richard Binzel predpokladajú,
že terajšĺ vzhl`ad  Gaspry môže mať približne
jednu miliardu rokov. Vyše tri tucty kráterov
na sivom povrchu Gaspry svedčia o tom, Že v
nezmenenom stave pretrváva Gaspra asi 300
až 500 miliónov rokov.

Úniková  rýchlosť  z  povrchu  planétky  do-
sahuje  len  10  metrov  za  sekundu.  To  zna-
mená, že každá zrážka s iným telesom akých-
korvek rozmerov znamenala pre Gaspru stra-
tu  hmoty,  ktorá  sa  s  pribúdajúcim  počtom
obehov okolo Slnka čoraz viac od telesa vzďa-

Vedci konečne dostali do rúk to, po čom tol'ko túžili. Obrázok nefalšovaného asteroidu
dáva netušené možnosti pre vznik najrôznejšĺch dohadov a teóriĺ. Napokon, skúste si
spo]u s nami porovnať oba Marsove mesiace s navštívenou p]anétkou. Podobnosť iste
nie je náhodná... Ako však moho] Mars zachytiť a pripútať k sebe dva takéto ba]vany,
to užje ďalšia otázka. Uspokojivú odpoveď zatiaľ vedci ešte len hľadajú.

rovala,  resp.  vytvárala  pri  opätovných  nära-
zoch na povrch asteroidu sekundárne krátery.
Do  akej  miery  je  povrch  týmto  spÔsobom
poznamenaný, to sa dozvieme až z podrob-
nejšej  mozaiky vytvorenej  zo všetkých zi'ska-
nýchsnímokatrojrozmernéhoobrazuplanét-
ky.

Vel`a nových poznatkov o zloženi' telesa sa z
jediného štvorfarebného obrázka získať nedá.
Planétka patrĺ skutočne medzi asteroidy typu
S, silikáty na povrchu sú však vermi bohaté na
kovy a kovové pri'mesi. Múdrejší budeme až
vtedy,  ked`  sa  podarĺ zĺskať  a  rozanalyzovať
údaje z  infračerveného  spektrometra  sondy
Galileo, ktorý počas preletu zaznamenal mi-
neralogický make-up,  poký/ajúci tvár  Gas-
Pry.

Záverečná oslava historického rendezvous s
planétkou  sa  teda  odkladá  na  polovicu  de-
cembra. Oneskorenie v prenose informácii'je
však len malou chybičkou krásy na inak vermi
vydarenom projekte. Verme, Že ďalšie stret-
nutie Galilea s planétkou (123) Ida 28. augus-
ta 1993 dopadne aspoň tak dot)re ako prelet
okolo planétky (951) Gaspra.

Podľa Sky&Tblescope 2/1992
-rp-

Gaspra, planétka č. 951
20  X  12  X  11 kilometrov

Deímos,  mesiac  Marsa
ls  X  12 X  11 kilometrov

<<,F2°7b%S'2tm;SíĺaocHToa=eatrov
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KlasiFikácia

Vyzerá to tak, že éra pionierskeho vyhradá-
vania  a  nadšeného  zaznamenávania  každej
novej  planétky sa skončila  -  veď na veľkej
Schmidtovej  platni je  ich niekedy aj  stovka.
Stäle rastúci počet upozornil na to, že treba
skúmať čosi iné, podstatnejšie. Täk sa k slovu
dostala  kvantifikácia  selektívnych  vlastností
planétok (veľkosť, pri'slušnosť k vonkajšiemu
či  vnútornému   pásu,  zloženie,   dynamické
vlastnosti, pÔvod a pod.).

Na  kvalitatĺvne  novú  bázu  prešiel výskum
planétok v  priebehu  posledného  dvadsaťro-
čia.  Nemalú  zásluhu  na  tom  má  Planetary
Science lnstitute v Tucsone (USA7 Arizona) a
nĺm  usporadúvané  kongresy venované  f}zi-
kälnemu Štúdiu planétok. Tu sa prezentujú aj
iné v tomto smere významné svetové praco-

viská (vrátane SAV). Nemälo podnetov pri-
niesla dľužica IRAS, sľubné sú sonda Galileo
(pozri snímky Gaspry), Cassini a vera sa oča-
káva od japon*ých kozmických programov.

Nästup  nových  hradísk  signalizoval  hneď
pr`ý z tucsonských  kongresov (1971).  Ďalšĺ
(1979)užvytýčilvyhranenejšieštúdium,opie-
rajúce sa o špecializované vedné odvetvía a o
taxonomickúklasifikáciuplanétok,čosajasne
odrazilo i v príslušnom kongresovom zbornĺ-
kuAsteroids.Jehopokračovanie,Asteroidsll
(1987 -produkt d'alšieho kongresu), je pre-
zentáciou diferencovaného štúdia problema-
tiky asteroidov v rámci 6 sekciĺ:

1/ technika a výskumné programy,
2/ forma a rotačné osi planétok,
3/ povrchové vlastnosti a Ďrzikálna podstata,
4/ pÔvod'
5/ evolúcia,
6/ spqjitosť s ostatnými malými telesami

slnečnej sústavy.
Nemožno však pochybovať o hl'bkovej pre-

pojenosti všetkých týchto problematĺk.

gn®endtoov:3dnaeF60®#gn:emsFmeá6:mzyaä:g:epäBahdogióĽoďv:#Sá:Syaä;:Fcohí%u®:?8sgaEg#Jíg,Šohho"#Éomv:
pnaméSĽSÍ,  ktoFé obiehajú  okoEo spoločmého ÚažÉska pFo€i smeffu hodimowých ručňčiek. T©môo
výnimočný objek6 objavina v augus6® 1989 EEeamoF Fo Helimová ma Mft E2'anomar© v KaEiflomňÉ
a  už o  dva  eýždn®  meskôF sa  ma  obs©watóH'iu v AF©oÉbo v EDor€oriku podarilo skupÉme H.  S.
OstFa zo vzdial©nosti §,4 miE. Em 300 m rádio6eHeskopom zobmzÉť podvojnosú obj©k€u. Je €o
priý  zmámy  prĺmad  maozaj  dvojitého  eel©sa;  1989  PB  j©  súčasme  prvým  ffinomeúFovým
objektom v snnečmej sústiveg kúorého vzm'ad sa podarilo zsiznamemaú.          Foto: JPL/NASA
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Je nesporné, že poznanie pravidelných i ne-
pravidelných foriem  asteroidov vedie  k po-
chopeniu sfl, ktoré určujú ich pohyb. I také
zistenia, ako sólovosť, binarita, stopy po ko-
lĺzĺi, prezrádzajú veľa o vývoji. Vyvodzuje sa
to  z  fotcM3lektrických  kriviek  (variácie  lumi-
nozity v priebehu rotácie); nerovnomerné al-
bedo po*ytuje vĺtané svedectvä o povrcho-
vých nepravidelnostiach telesa, ukazujúceho
pri  rotácii raz viac,  inokedy menej  odrazivú
časť. Značne sa tu využĺvajú  aj  progresĺvne
matematické postupy (Fourierova anaýza) a
modelovania  (trojosový elipsoid).  Radarová
technika  dovoľuje  zistiť  siluetu  a  charakter
telesa  -  tak bol  napr.  zistený  dvojasteroid
Kleopatra  Oeho  obrázkom  sme  v  minulom
čísleavizovalizäkladnútémutohtočĺsla).Veľ-
ké  šance  má  škvrnková  interferometria  Oej
priekopnikom   je   Jack   Drumond),   ktorá
umožňuje tvoriť albedové mapy planétok.

Z  pozorovanĺ polarimetrických,  rádiomet-
rických  a  fotometrických  sa  zrodila  taxono-
mická klasifikácia asteroidov. Je možnä (ako
každá klasifikäcia) z rozličných hradísk a roz-
hodne nie je uzawetá. Najviac sa ujala typi-
zácia Davida Tholena z Havajskej univerzity,
s  deleni'm  na  rodiny,  ktorých  členovia  majú
spoločnú obežnú dráhu aj isté črty dynamic-
ko-evolučné  a  štruktúrne.  Kým  pre  typy  S
(asteroidy silikátové, nachädzajúce sa vo vnú-
tornom páse) je charakteristická pribuznosť s
planétami, typy označované ako C, P, D pred-
stavujú tmavé objekty, azda potomkov býva-
lých vnútorných  komét.  Kometárnym `ývo-
jom   prešli   asi   aj   členovia  rodín  Apollo-
Amor-Aten,vyčlenenýchvsúčasnostivsku-
pine  objektov  križujúcich dráhu  Zeme ako
ostro sledované.

Modely a laboratórne pokusy, pochopiteľ-
ne, nemôžu chýbať ani tu. Umožňujú pätra-
nie po gzikälnych siläch (súdržnosť, rozdeľo-
vanie energie, rýchlosť a jej zmeny). Na aste-
roidálny pÔvod poukazujú aj prachové pásy.
0 menších asteroidoch (do 100 km) sa pred-
pokladä,  že  ide  o  úlomky  po  katastrofickej
koli`zii.  Modelovanie  naznačuje  ich  dve sku-
piny  -  so zwäčšujúcou a so zmenšujúcou sa
rotačnou  dobou  (v  obidvoch  prípadoch  za
zmenšovania priemeru). "Projektil", ktorý na
objekt  dopadne,  vymrštĺ do  priestoru vel'ké
množstvo úlomkov. Jedny ho navždy opu§tia,
iné dopadnú opäť na jeho povrch. Tie druhé
však zmenia rotačný moment telesa, čĺm ho
spomaľujú.Tozávisĺajodvel'kostiobjektu:od
malého telesa všetlq/ úlomky odletia, verké si
svoj materiál opäť gravitačne pripúta.

Za  predpokladu,  že  pásmo  planétok tvorĺ
nespotrebovaná  prvotná hmota slnečnej sú-
stavy, vynára sa otázka, čo tu  blokovalo po-
stup akrečných procesov. Podl'a všetkého ak-
réciabolaväčšiaarýchlejšiavprijupiterovskej
oblasti.  (Na Trójanov sa zameriavajú  najmä
fotoelektrické  výskumy v  Planetary  Science
Hnstitute.) Vel'kú pozornosť budípás planétok
v bli'zkosti  Marsa.  Predpokladá sa  ich štruk-
túrnapodobnosťsjehomesiacomphobosom.
Očakávané misie  k planétkam,  ktoré sa ne-
pochybne uskutočnia v budúcom storočĺ, by
mali potvrdiť alebo vyvrátiť i túto hypotézu.

Podl'a E'Astiromomi@ flďl988 -AL
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TakýĹo pohmd sa
naskyto] pllotovl
lletadla pri
prelete nad"nqiúrodnejšou"

časťou
háterového p oľa
slchotealin§kého
meteoritu

sNraotä:h,:upLo[L2
sa "urodllo"
obrovské množstvo
krákrov
- velTých

(prlemer
nqjväčšieho má
28 metrov)
1 "nevikov''
s priemerom
okolo 1 m.

Sichotealinský
meteorit

Je náhoda, že dva najväčšie meteority 20. storo-
čia  -  T\mguský  a  Sichotealĺnský  -  dopadli  na
územie bývalého Sovietskeho zväzu. Na rozdiel od
tajomstvamiopradeného(napriekznačnémuastá-
le  narastajúcemu  radu  "definitĺvnych"  výkladov)
Tunguského meteoritu (1908) stal sa Sichotealin-
ský meteorit (12.2.1947) akýmsi kl`účom od. kom-
nát meteoritiky - možno i tej, v ktorej je zakliate
tajomstvo meteoritu T\mguského.  Meteorit zo Si~
chote-Ainu zaujal vedcov vďaka dvom skutočnos-
tiam:  na  kráterovom  poli vel'kom  1  km2 sa  našlo
mn ožstvo lievikovi tých kráterov, z ktorých najväčšĺ
má priemer 28 m; vyše 100 kráterov má priemer
väčší akQ 1 m. V kráteroch i okolo nich sa po páde
našlo 27 ton meteorického materiálu, vrátane vyše
7000 Úlomkov s rozdielnou hmotnosťou  - od  1 g
do 1 t. (Pripomíname, že po Tunguskom meĹeorite
sa nenašlo nič.)

Sichotealinské   lievikovité   krátery  predstavujú
najmladšie impaktné  krátery na  Zemi,  ich  štnik-
túra  ešte  nie je  takmer vôbec  poznačená  denu-
dáciou. Vel'mi cenné bolo zistenie estónskych geo-
lógov, že štruktúra veľkých  i  malých  impaktných
kráterov je rovnaká. V jednom i druhom pn'pade
možno nájsť do seba vrastené zmiečka  premies-
tených i nepremiestených hominových úlomkov na
defomovanej  homine  podložia.  Na  rozdiel  od
povýbuchových kráterových štruktúr s centrálnou
symetriou vykazujú menšie lievikovité krátery zna-
ky osovej symetrie, súvisiacej s trajektóriou meteo-

ŔteuákTv;ap#ilavyĽ#:`:i#gť:eadánaesikr2á%r%:i,tf:h-
tlačkov dopadajúcich telies.

Výsledkom  prvých  štúdiĺ  (teda  koncom  40.  a
začiatkom  50.  rokov)  bolo  rozpracovanie  dvoch
variantov zóny rozptylu úlomkov meteoritu. Fakt,
že sa napokon prijala Krinovova teória, predpokla-
dajúca  smerom  na  sever pretĺahnutú,1X2  kilo-
metre vel'kú zónu,  ovplyvnil výskum  Sichotealin-
ského  meteoritu  na  dlhé  roky.  Výskumy  z  roku
1975  zistili,  že  rozptylová  zóna je  najmenej  päť-
násobne väčšia a orientovaná v smere SSZ-JJV, čo
rehabilitovalo už takmerzabudnutú koncepciu Di-
variho. Utvorila sa nová metodika, ktorá powrdila
zjavný súvis medzi trajektóriou telesa a zónou roz-
piylu jeho častíc pri dopade. Začalo byť zrejmé, že
brzdná sila atmosféry účinkuje na rôzne telesá rôz-

ne, a preto veľké kusy doletia ďalej ako drobné. Zo
štniktúry  rozptylovej  zó+ny je  teda  možné  vyvo-
dzovať sekundámu infomáciu  o  procesoch  roz-
Pašdt:áju°múocE:3:t;[cphô:#géE:ttee:gcarichtdiesj

najmä tých, čo sa v atmosfére rozpadajú (čĺm vzni-
ká úkaz meteorického dažďa), umožnilo v súčas-
nosti rozlišovať dva (v závislosti od heliocentrickej
dráhy) typy meteoritov. Pr`ý typ má charakter "as-
teroidálny", druhý je "kometámy". Ukazuje sa, že
Sichotealinský meteorit je typu "asteroidálneho".
Najmä vďaka tomuto meteoritu však moh]a takáto
diferenciácia vôbec vzniknúť.

Štúdiumsichotealinskýchfragmentovprezradilo
aj ďalšiu vec: šlo o meteorit, ktorého materiál bol
zložený  z  dvoch  komponentov.  Pr`ý je  minera-
logickymonokryštalickýšesťsten,zktoréhosúväč-
šie úlomky, a tým druhýmje po]ykiyštalický osem-
sten,  zodpovedný  za  úlomky  menšie.  Pritom  o
štruktúre rozhoduje obsah niklu  - čĺm je ho me-
nej, tým sú fragmenty väčšie.

Täkto sa pomaD skladá aj odpoveď na to, prečo
sasichotealinskýmeteoritprudkýmvýbuchomne-
rozpadolnamaléčiastočky,ktoréby(podobneako
fragmentymeteorituT\inguského)bolĺzhoreliešte
v  atmosfére.  Ten.tQ  meteorit  bol  podľa všetkého
súrodejšĺm  telesom.  Metódy  vyvinuté  pri  štúdiu
Sichotealinského meteoritu otvárajú však aj nové
možnosti skúmania T\inguského meteoritu. Ba eš-
te viac: dozriEwa model správania telies tohto typu
v blĺzkosti zemsk.ého povrchu.

Ibdľa Priroda S/89 - AL

LEW z Maisa
Lovcov meteoritov,  najmä tých, čo sa zameria-

vajú na ich geochemický rozbor, už dlhšie vzrušuje
zatiaľ víac-menej  raritná  skupina  draselno-vápe-
natýchplagioklastickýchsilikátov,ktorépodľahor-
nĺn  shergottity-nakhlityťhassignity označujú  ako
SNC, žargónovo "snics". Väčšina meteoritov wnik-
la približne vtedy,  keď sa fomovala slnečná sú-
stava,  teda  pred  4,5  mld  rokov  (najmladšie  me-
sačné  meteority  majú  3  mld  rokov),  "snics" však
majú  sotva  1,3  mld  rokov.  Podozrenie,  že  ide  o
"úlety"zMarsaspôsobenéimpaktom,wnikloužpo

snĺmkach  Vikinga  1.  Oblasti  okolo  marťanských
impaktných kráterov, najmä oblasť Tharsis, sú po-
rézne, rovnako ako "snics". Zvlášť podozrivýje po-
dra týchto kritérií kráterv sopke ceraunius "olus

(starej  cca 4  mld  rokov), ktorý vznikol pred  180
miliónmi rokov.

A 180 miliónov rokov má i SNC-meteorit, ktorý
našliP.HaivqyaD.B]ewetroku1988vAntarktíde.
Poďobaný 13,2-gramový tmavý kamienok sa výraz-
ne lĺšil od ostatných 700 meteoritov, čo v Antarktĺ-
de nazbierali,  a  Brian  Mason zo Smithsonian  ln-
stitute ho jednoznačne priradil k hŕstke raritných
(dovtedy len ôsmich) "marťanských kameňov".

Tento  nesmieme vzácny  meteorit  dostal  podľa
antarktického  náleziska  Le\híis  Cliff  meno  LEW
88516.                                                                      .

Podľa Sky & Tek#cope 11-12/1991 - AL

M,esačný kameň
z Austi.álie

Veda  už  nejeden  raz ocenila amatérskych zbe-
ratel'ov meteoritov. Ale to, čo jej poskytol Robert
A. Háag, ''Meteorite Man" z arizonského Tl]csonu,
si za.sluhuje osobitú pozomosť. Tento vlastnik naj-

ge®m:#šceí:a:aej#Šgeít:ä;krs::::Ítz]beíedro%ĺň:í:a::
hodnotnejšími exemplármĺ, nadobudol pred troma

#riá,E.eie:,.nť'nt:ájedt::;r|ogť:r::6oovývkazíEä:ä:j,
ktoý  odkíaľsi  doletel  na  ovčiu  famu v západo-
austrálskej Calcalong Creek, bol však čímsi odlišný
odostatných.Jemnéodchýlkyvofarbeaštruktúre,
ktoré by si laik ani ncvšimol, primäli Haaga k tomu,
Že kamienok s povrchom  karamélovej farby roz-
rezal. To,  čo na  obnažených  plochách  uvidel, mu
pripomenulo fotografie mesačných homín: zmíeč-
ka bieleho anortozitu na tmavosjvom podklade.

OdbomĺcizArizonskej.univerzity,ktorýchnavec
vzápätĺ  upozomil,  urobili  chemickú  analýzu  ka-
meňa. Z]oženie (železo, potaš, zlúčeniny mangánu
a lantánu) a najmä pomery týchto zložiek sa odli-
šovali od tohó, čo poznáme z pozemských kameňov
a iných meteoritov. Onedlho univerzitnĺ vedci po-
tvrdilinespomýmesačnýpôvodkameňa.Haagvzá-
pätísvojnálezpublikovalvNatureapopĺsalhoako
brekciu  kontaminovanú   materiálom   mesačných
pohorĺ a morĺ.

Všetky  doteraz  nájdené  "mesačné  kamene"  (v
rokoch 1979-89 sa ich našlo jedenásť) našli hra-
dači meteoritov na už známych antarktických reví-
roch.  Meteorit  z  Calcalong  Creek je  teda  pr`ý
svojho druhu, ktorý naš]i mimo šiesteho kontinen-
tu.  Podľa všetkého  ho  za  hranice  mesačnej  gra-
vitácie vymršti] náraz imp.aktu.

Impaktmi  podmienené  úlety  mesačného  mate-
riálu na Zem nie sú zatiaľ dostatočne preskúmané.
Nemalú zásluhu na tom, že práve týmto smerom
začĺnajú vedci  svoj  záujem  orientovať,  má  práve
"Meteorite Man".

Ptkllh Sky & Tblescope 2/P2 - AL

TLojcentimetrovávzácnosťarĺzonskéhožbemte]'a
- mesačný kamienok z austráLskej farmy. TTofej,
alri  sa  nepodarilo  zĺskať anl  ko2monautom  z
Apol]&..
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a[eboo dvadsať rokov
budeme múdrejší
Prof. Zdenék Ceplecha odpovedá na otázky KOZMOSu

Fboq:mos:. Na svete  nie je  veľa astronómov,
ktorí do mechanizmu medziplanetámej hmoy
vidia tak ako vy... Spýta;me sa vás takío: Ide o
jeden systém, ktoý má spoločného menova-
teľa, alebo o viac systémcN, ktoré sa na:vzájom
ovplyvňujú?  Eristuje  vôbec  spoľahlivý  kľúč,
poďa ktorého ich môžeme roz:I,íšiť?

Zdenčk Ceplecha: Hmotnosť známych te-

:ä:íe{t%rdéípójg]hd%dzĺ%j]ÝkkgzT:Tomj;Tášríágä€.r&za.
základe tohto poznatku môžeme vysloviť isté
základné zovšeobecnenia. V prvom rade to,
Že najdôležitejšie spomedzi telĺes sú tie naj-
väčšie.  Asteroidy  prinášajú  na  Zem  najviac

materiälu,  pravdaže, vo vermi  dlhých  inter-
valoch, tak raz za  10 miliónov rokov. Druhé
najdôležitejšie sú telesá, ktoré majú nanajvýš
niekoľko  desiatok  metrov;  tie  prinášajú  na
Zem rovnaké množstvo hmoty, lenže častej-
šieavmenšíchdávkach.Täkýchpriletíkzemi
desať,  možno  niekoľko  desiatok  každý  rok.
Donedávna sme o nich veľa nevedeli, ale iste
ste sa dočĺtali, že vlani sme zaznamenali nie-
korko 10-metrových asteroidov.

TLOT."os#.Sútoazda.nejakédoterazmznáme
telesá?

Zdenčk Cep]echa: Čo sa týka štruktúry, da-
jú  sa  odhadnúť iba  ťažko.  Profesor Kresák
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0brázok schematiclqr znázorňuje typické rozmery t€Iies danej hmotnosti (odjadier atómov
po celý pozorovaný vesmír)® Hraníca určená gravitačným polomerom oddeľuje "normálne"
fomy hmoty (naľavo) od liypotetických, sko)abovaných obj.ektov. V oblasti, ktorú sme podl'a
dávnelio zvyku označili Hic sunt leones, sa pravdepodobne nachádzajú neaktĺvne, zdege-
nerované kométy.
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tvrdĺ, že by to mohli byť malé kométy, či pres-
nejšie:  malé  kometärne jadrá,  vyhasnuté  a
neaktĺvne.AniRabinowitz,jednaznajväčšĺch
autori`t na MPH (z kolektĺvu pri Spacewatch
Rlescope),nepredpokladá,žebytomohlibyť
asteroidy. 0 týchto telesäch v rozmedzĺ 10-
100 ton však dodnes nemáme priame údaje,
hoci práve ony by boli najzauji'mavejšie. Keby
boli  z  kovu,  kameňa  alebo  zo  zmiešaného
materiálu,každoročnebyichdopadlonazem
tak 20 a spÔsobili by impaktné krátery s prie-
merom 10-1m m. Nič podobné zatiaľ nepo-
zorujeme. Nemôžu to P)ri ani chondrity, pre-
tože aj po nich by (pri hmotnosti 10 t) ostávali
neexplozĺvne niekoľko metrov Široké krátery.
Mali by to byť teda zdegenerované kométy,
ako vravĺ Kresák.

Fbozmos:.Akojemožné,žesmepráveoýchto
telesách donedávna nič m3vedeli?

Zdenčk Ceplecha: No, voľačo sme vedeli...
Ja, Mccrosky i dr. Halliday sme už dávnejšie
Mdili, že v medzere medzi normálnymi me-
teormi a asteroidmi niečo musĺ byť, ale nebu-
dilo to nijakú dôveru. Až ked` vlani na sym-
póziu vo Flagstaffe Rabinowitz prezentoval
svoju  štatistiku,  naraz  som  vedel,  že je  to
ono... Rabinowitz má štatistíku najväčšĺch te-
lies,  ktoré už roky sleduje Spacewatch ľléle-
scope, vie, koľko a za aký čas tých telies pri-
chádza k Zemi; tieto údaje porovnal s mojimi
o bolidoch. Položil svoju krivku na moju Oa
som ju získal, ako viete, na základe dlhoroč-
ných  údajov  fotografickej  bo]idovej siete) a
narazvidel,žemedzijehoasteroidmiamojimi
bolidmi  je  diera,  v  ktorej  jednoducho  čosi
musĺ byť  -  ak sa  len  v  celkovom  odhade

tt?.o|?,.k|tg-5ák;;,faŤäi:5ončenáýz|;äz:.sÄtz:k?oo:
sa pokúsil zohnať všetp údaje a dať ich do-
hromady.

PLozmos::. Poďľa všetkého na to,  aby sme o
tomtQ fieiwméne malí presnejšie predsta;vy, po-
trebujeme  asi oveľa viac údajov,  ako má:me.
Aletochcečcw]aprostrieďky.Nezdásaná;m,že
by práye výslam MPH mal v posledľľých ro-
koch konjunktúru.

Zdenšk Ceplecha: Myslím, že konjunktúra
je už predo dvermi. Dokonca hneď vo dvoch
oblastiach.  Prvú  garantuje  NASA  -  čoraz
viac pozornosti sa bude venovať asteroidom
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ROZHOVOR S Dr. Ceplechom

prichádzajúcim do blízkosti Zeme. Zatiaľ to-
tiž poznäme nanajvýš 5% takých  asteroidov,
ba vlastne ani toľko, a pochybujem, Že tento
systém môžeme poznať celý. Vo Flagstaffe a
v San  Capistrane sa však vytýčil cieľ:  objaviť
do 10-20 rokov všetky. Aj keď sa však vyna-
ložia  všetky  prostriedky,  ktoré  očakávame,
nemyslĺm, že ich v priebehu jedného I'udské-
ho  veku  všetky  objavi'me.  Najmenej  jedno
percento sa nám skrýva za rezonanciou, iné sú
v zornom poli iba za svetla a neobjavia sa v
noci, ked. by sme ich mohli pozorovať.

HLoz;mos#. Asteroidy  teda  máme  v  merku...
Ako  sa však vyrovnáf'ne  s  kometámymi  ob-
jektmi?

Zdenčk  Ceplecha:  Kresäk  študoval  Štatis-
tiku komét v blĺzkosti Zeme a zistil, že menšie
kométy ako s hmotou  109kg sa nevyskytujú.
Pripustiť  to sa  mi zdalo  nelogické.  Keď  má

:3=áttanäs#|ooS!j:o;ši::Šžt?baakttivkn3áF3,:seo-
tárny zvyšok; tých je ani maku, ale neobjavu-
jeme ich, lebo ich nevidi'me. Rn ďalši' systém
predstavujú bolidy, ktoré chytáme do našich
celooblohových sietí; sú to tie najobyčajnejšie,
ktoré vidíme na oblohe. Sú medzi nimi i malé
zvyšky aktívnych (krátkoperiodických aj dlho-
periodických) komét, ktoré sa vyskytujú v ro-
joch. Lenže v rojoch, keď idete od priemeru
k menšĺm a väčši'm častiam, neraz tápeme v
tme. Nevieme  o nich  takmer nič.  Sú  nesta-

;;:h:ti,:níe:ľňž::r:É::::á;od?,ieas;:?ScťioäpííĽ,r:ú;
ťažko povedať...

TLoz.mos#.Vdostiiprľýchperiodikáchsmósas
podobným triedením MPH zaiiaľ nestretli.

Zdenčk Ceplecha: Pred pár dňami som to
poslal do Astronomy and Astrophysics. Vy to
však počujete ako prvĺ.

UĹo:zmosx. Nespomemli ste zafiaľ ten posledr
ľý šNrtý systém...

Zdenšk Ceplecha: 0 meteoiickom prachu
sa vie, že ho produkujú karamboly asteroidál-

NajväčšízmeteoritovPŤibram(hmotnosť4,5kilogramu)reprezentujepevnékamennételesá
(asteroidálne) so vstupnou hmotou rádove tony.

nych  telies.  Vieme  o  tom  dosť  a ja  som  to
prevzal z práce prof.  Gruna. Oveľa viac ma
bavilo  skúmať,  aké  systémy  celú  tú  hmotu
prepravujú  k  Zemi,  ako  sa  dostanú  na jej
povrch... Verké teleso preleti' atmosférou ex-
plozĺvne, a ked' dopadne na povrch, vznikne
impaktný  kráter.  Ani  menšie  telesá  sa  ne-

g:ŠĹaímť!,aáiá,eankai,cahkérý5hí:s.ťs-?.š;eoE:ŠÍ:g:-
s.a všetko roztriediť, a pod.ľa toho, čo môžem
povedať o tejto hmote za posledných 100 mi-
liónov rokov, konštatujem, že najviac hmoty
prinášajú veľké, explozĺvne dopady.  Na dru-
hom mieste sú dopady meteoritov, až po nich
je meteorický prach. Tä odparená hmota, kto-
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rá ostáva v ovzduši', je zanedbatel'ná. Celkom
miniatúrne čiastočky dopadnú na povrch bez`
toho, že by sa čosi z ich hmoty stratilo ablá-
ciou. Täk to celé funguje ako systém.

HLoz;mos;:. Lenže ak sú tie telesá, pred ktorýrn.}
násvarujete,naomjz:vyškamikomét,potomby
na pcivrch nemalí dopadnúť. Malí by sa roz-
plynúť v atmosfére, ah potom by podíel ablo-
vanej hmoty bol porovnateľný s hmotou, ktoĺú
prinášajú asteroidy.

Zdenčk Ceplecha: To je pravda... Tieto te-
lesá by prakticky nemali spÔsobova€ vznĺk ex-
plozĺvnych  kráterov.  Významná je  tu  práve
ablovaná hmota, ktorá sa od telesa oddelí a
zostáva v ovzduší...

-20        -15        -10         -5           0             5             10           15
!og  m  .  [kg]

Na Zem v i.ozličných podobách neustá]e dopadá medziplanetárna hmota, a to v rozsahu hmotností od 10-2L do 10L5 kilogramov. Obrázok
v]'avo ukazuje, kol'ko takýchto telíes dopadne na Zem za jeden rok. MeteroiclS pracli padá na Zem vo vel'kých množstvách, najväčšie te[esá

:äapkoÄ:ĺ;:É:jz:g:úzten=Šjťea:tág::ä]češ:,.zĎr;:gĺľ:r:Ľzo]zyap=tír]í:::]:soák:v.sErmaoÝn::::ua]Leo6uE,z::ešúž:r:Úľís:e;ohkas:uÝe5hktoomt::íey:nkocae:ŕomv:je:=coÍ;
prachprflišnezaostáva.Najmenšívrcholprihmotnosti10-3kgprislúchatelesám,ktorépozorujemenajčastejšie-súdoodrobinlqrzkomét
a asteroĺdov, ktoré sa pi.i kolĺzii s atmosfiérou prejevujú ako meteory. Rozdvojemie kriviek na oboch obrázkoch spôsobi]a rôzna interpretácia
mpozorovanýchúdajov:spodnúčasťodvodilE.Shoemakerzfotograrickýchpozorovaníasteroidov,hornúčasťnanovodefinovaldr.Ceplecha
podľa pozorovaní D.-Rabinowitza ďalekohľadom Spacewatch.
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HioT,mos.. Ako Tiunguský mete orit?
Zdenčk Ceplecha: Nuž... Sekanina hovori',

že to bolo vel'ké uhlikaté teleso, Kresák prefe-
ruje  kométu  či  časť  rozpadnutej  (Enckeho)
kométy...  Pri tej vel`kosti, akú  mal Tunguský
meteorit, to však nehrá rolu. Asteroid, či ko-
méta  - jedno  i druhé by dopadlo na Zem
explozi`vne.

ŤLoz;mos.. Prečo sa tak ťažko pripúšťa, že to
bola kométa?

Zdenšk Ceplecha: Napriklad preto, lebo Se-
kanina pri svojej analýze využil všetko, čo vie-
me o bolidoch, aj so všetkými možnými extra-

poláciami.  Kresák však  nepoužil  nijaké Pzi-
kälne veličiny, svoju hypotézu postavil iba na
zákonitostiach vyplývajúcich z dráhy. Najväčši'

g;:Pelťégs:ľidTnuengäž3rjávtaenni,a:eúsäa?3Faôž|,3Fa:
vali tak dlho po úkaze, že ich cena je neveľká...
Nedávno  sme  mali  denný  bolid.  Išli  sme za
tým,  hovorili  sme  s  ľud'mi,  čo  ho videli,  ale
vyrätať z takých svedectiev miesto, kam dopa-
dol, je nemožné.  Ľudské zmysly nie sú spo-
ľahlivé.

EboHmos.. Wďaka vám má meteorická astro-
nómia u nás tradíciu a podľa všetkého ju čaká
nová koriunkfú;ra. Na,vrhli ste nejaké konkľét~
ne projekty na najbtižších desať rokov?

Zdenék Ceplecha: Dnes už vedu neplánu-
jeme. Aue to, čo máme, by sme si chceli udr-
žať... Začali sme pred tridsiatimi rokmi. Ame-
rickú sieť, ktorá pracovala desať rokov, pred
časom z finančných dôvodov odstavili. Teraz
sa preferujú krátkodot)é výsledky, ale toje pre
astronómiu  hotová  pohroma.  Keby  sme  na
tom, čo som vám ukázal, pracovali päť rokov,
naše výsledky by boli o dva rády nižšie a anija,
ani Rabinowitz by sme z nich vel'a nevyťažili.
Spojenie a  porovnanie asteroidov s bolidmi,
to je výsledok európskej siete po vel`mi dlhom
čase. Na to, aby sme o tej medzere vedeli viac,
budeme musieť nazbierať desaťnásobne viac
údajov o bolidoch; a o tých desaťmetrových či
stometrových pakométach tiež najmenej tol`-
ko. Asteroidy tu, na  Ondŕejove, už robiť ne-
budeme. To je program, ktorý skôr vyhovuje
pre  FĽeť  (tam  sa  s  tým  rátalo).  Máme  l`udi`,
ktori` sa o to zauji`majú;  aj ašpiranti pôjdu za
takým programom. My tu teraz rozbiehame
program sledovania komét pomocou CCD...

E&oz.moĺs.. Vy sám vraj teraz skúmate rozpad,
ftagmeľttáciu meteorov v ovzduší.

Zdenčk Ceplecha:  Požiadal som o grant a
dostal  som  ho.  Ked'  meteorit  letí ovzduši'm,
tak sa ráta s abláciou. Fragmentácia je samo-

áí,ži#.o#häánmee:eeo:;tzrpoazdpapdoádE|ygg,'aeč`npéohzo-
koeficientu.  Dozvieme  sa,  kol`ko hmoty od-
chádza z povrchu tohto telesa. Prišiel som na
to, že dôležitým momentom tohto procesu je
náhla fragmentácia  -  meteorit sa v určitom
momente  rozpadne  na  niekol'ko  kusov.  Po
rozpade sledujeme d`alej iba najväčši' kus.

ŤLoz.mosť:. Po rozpade sa akiste zmení aj rých-
losť...

Zdenék Ceplecha: Iste, pomocou optiky tú
zmenu rozlišime, a tak okamih rozpadu pres-
ne  určíme.  Overoval  som  si  túto  teóriu  na
snímkach  viacerých  bolidov.  Ak  sa  potvrdi',
veľmi nám bude pomáhať...
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ŤLoz.mos..Jenáchylnosťkftagmentáciivlast-
nosťou každého meteorického ma:teriálu?

Zdenškceplecha:Samozrejme...Kamenné
fragmentujú  vzäcnejšie.  Uhlikaté  chondrity
sa rozpadajú náhle a nevypočftateľne, je to ich
typická vlastnosť. Pre kometárne telesá je ty-
pická  nepretržitá  fragmentácia.  Majú vel'mi
krátke dráhy s vysokým ablačným koeficien-
tom. Pr`qŕ typ tejto skupiny sú Täuridy a prĺ-
buznýmateriálsúvisiaciskométouGiacobini-
Zinner. Patria sem i niektoré bolidy (asi po-
lovica), ktoré majú vysoký ablačný koeficient
a hasnú vysoko v atmosfére. Täký bol aj naj-
VäKčšoĺzbm°:ísd:'5;:,Ž§#:#ili"donašejsiete.

k#:gtčeŤsecE`l:SFgáK2,ďksÉ?sTiilKV:b?:šeb5o5,
kamenný  meteorit, zanikol  by pod  úrovňou
30 km. To sú meteority, ktoré priamo pozo~
rujeme počas preletu. Ja skúmam fragmen-
táciu  tých prvých  dvoch skupĺn.  Kometárny
materiál má malú zmenu rýchlosti, ťažko sa s
ni'm  pracuje.  To  nie je  let,  to je výbuch  do
vzduchu.

č%áľT:s:juHno#:,tdva#v:d:ťjed%äc#nvuo

všetkých ti.och skupinách bude pribúdať. Kedy
očakávate kvaliiaiívny skcik? Kedy pochopĺme
mechanízmus ých systémov?

Zdenčk Cep]echa: Ja som zažil pr\ý kvalita-
ti'vny  skok,  keď  som  začĺnal.  Medzi  rokmi
1947-52 mala meteorická astronómia pr`ý
boom. Začalo sa to už pred vojnou, keď Fred
Whipple  so  svojou  skupinou  začal  meteory
fotograficky  sledovať.  Po  vojne  sa  do  tejto
oblasti zapojili i radary. Z lavĺny údajov sme
zi'skaliprvéobjektĺvnepoznatkyometeoroch.
My  sme  k  tomu  prispeli  fotografovaním  z
dvoch stanĺc. Dodali sme najväčší počet dvo-
jito fotografovaných meteorov a pri'slušných
údajov. To bola prvá konjunktúra...

E5!oz:mos#. Potom to ochablo, lebo čcu§ť ka:pa-
ciy sa vydetila na saietity...

Zdenčk Ceplecha: Do roku 1973 sme foto-
grafovali ešte bolidy, ale potom to inde odu-
mrelo.  Iba v Amerike  sa  ešte  občas objavili
zauji'mavejšie práce o meteoritoch. Ale teraz
to opäť oži'va. Podchvil'ou mi pošta doruči'zo
zämoria  nejakú žiadosť  o experti'zu  alebo o
vyjadrenie  k  aktuálnym  problémom,  lebo v
Amerike dnes niet  nikoho,  koho by sa dalo
opýtať. Z toho usudzujem, že druhá konjun-
ktúra uŽ štartuje, a to práve v súvislosti s tými
problémami, o ktorých sme hovorili...

HĹoz.mos#. Viiacerí astronómovia sa vyjadrili,
že ide o primámy problém dneška. Neprehá-
ňajú?

Zdenčk Ceplecha: Pozrite sa. Zem sa otáča
okolo Slnka a všetky systémy medziplanetár-
nej hmoty križujú jej obežnú dráhu. Je to tak,
akoby ste boli na križovatke, na všetkých stra-
nách  by  bola  červená,  a vy  by  ste  to  aj  tak
skúsili... Niekoľkokrát by ste možno obišli na-
sucho,  ale  nakoniec  by  k  tomu  karambolu
došlo.  Naša  Zem  a všetky tie systémy majú
zelenú  ~  a  my nevieme  ani  to,  kedy bude
zrážka s telesom 400-500 m, hoci by to bola
katastrofa... Nemáme ešte znalosti, aby sme
mohli  povedať:  "Karambol  môže  nastať 27.
februára  1999..."

Ť&oz;mosť!. Môže byť ta:lý údaj naozaj presný?
Koeficienymôžemewiesťnašesťdesatimých
miest. Ale stačí to?

Zdenčk Ceplecha: To je geometricko-dyna-
mický problém. VJ'aka kozmonautike, vďaka
sondäm,  čo putovali  k planétam našej slneč-
nejsústavy,pomemepresneviemé,akogravi-

<tácia vplýva na ich dráhy. Pri Gaspre

sme sa o tom mohli presvedčiť. Gali-

Týpjckým prmadom telesa, ktoré tvorĺ ve['-
mimálosúdľžnýmateriál,bo]bo]idšumava.
Hoci  do  kontaktu  so  zemskou  atmosflérou
vstúpilo zhruba 1000 ton hmoqr (pravdepo-
dobne  ma]á  neaktívna  kométa),  na  povrch
Zeme sa  neHostalo  nič.  Takéto  telesá sa v
atmosfére ce]kom rozdrobia na miniatúrne
úlomky a ablačné produkey.   Bo[id Šumava
dosiaho]  rekoi.dnú  jasnosť  -21  magnítúd,
vd'aka   úplnému   rozprášeniu  a  vypareniu
všakzhasolužvovýške55kmnadi)ovrchom.
Snĺmka kamerou s ohniskom 750 mm uka-
zuje  množstvo  po  sebe  nas]edujúcich` zjas-
nenĺ.  Hrúbku stopy spôsobil skutočný roz-
mer svietiaceho objemu (priemer maximá[-
ne 60 metrov).



ROZHOVOR S Dr. Ceplechom

leo okolo nej preletel iba 300 km od vypoči'-
taného bodu. A to Gaspra nemá zd'aleka takú
presne vyrátanú dráhu ako Zem! Täkže drá-
hy asteroidov, ktoré sa občas približia k Zemi,
môžeme vypočĺtať oveľa presnejšie.

HLozmos=. Najbližší doieraz objavený  objekí
preletel vo vzďalenosti 170 000 km od Zei'm.
To už bolo naozaj blízko. A dovtedy sme ani
netušili, že eristuje!

Zdenék ceplecha: Spacewatch Télescope je
kompletne automatický systém, ktorý porov-
náva každú fotografiu s predchádzajúcou. To
porovnávanie celý proces spomal'uje, a tak sa
môže stať, najmä pri najrýchlejších objektoch,
že  nejako  ten  prelet  prepasú.  Fakt,  Že  ten
najbližší objekt zaznamenali, bola úžasná ná-
hoda.  Tuši`m  sám  Rabinowitz  sa  pozeral  na
obrazovku, a naraz tam niečo putovalo. Sys-
tém  nereagoval,  pretože  to  bolo  rýchlejšie,
než ako bol nastavený. Keby tam Rabinowitz
nebol,  o  rekordne  bli'zkom  prelete  by  sme
dnes nič nevedeli.

FLoz.mos..Tlensysíémbytedamaliýchlozdo-
konatilť.

Zdenšk Ceplecha: To sa uŽ deje. Onedlho
budú zachytávať aj 10-metrové meteority. Eš-
te pred rokom by ich to nebolo ani len napad-

t:ác?raeŕgži3hn;áäľ,iliäxžt:ai;3,ábci:emsat,:nÉysť:bne
FCoz.mos#.Tlenodhadjeterazpodľavásdosta-

točne overený?
Zdenšk  Ceplecha:  To  je.  Koncom  Šesťde-

siatych rokov, keď sme mali v rukách výsledky
bolidových sieti', to vyzeralo tak, že tých telies,
ktoré  sme  fotografovali,  teda  meteorov-  do
|03kg, je ovel`a viac ako sme čakali, a tak sme
si hovorili, Že keby ten trend pokračoval d`alej,
až po asteroidy s priemerom od  100 metrov
po 1 km, mohlo by to celkové množstvo hmo-

:yhrduobpaaf8#g?JJ;g|oZ:ngspmrgdvstteadv,ožäá:aaz:?|t
že  to  nemáme  či'm  podložiť,  že je  to  skôr
tušenie. A vidíte -  dnes o tom už nik nepo-
chybuje,  lebo  to  potvrdzuje  celý  rad  dlho-
dobých pozorovani'.

Fbozmos.. Tlraf ilí ste, veď vy sám dnes svojimi
ncijčerstvejšími e)ďrapoláciaml ten odhad po-
tvrdzujete.

Zdenšk  Ceplecha:  Dnes  sa  nazdávam,  že
hmoty priletujúcej na zem je najmenej desať-
krát viac, ako sa predpokladalo pred činnos-
ťou bolidových sietĺ. To podhodnotenie je cel-
kom  normálne,  lebo s  extrapoláciami začali
l`udia,   ktorí  pracovali   s   meteorickým   pra-
chom, a tak nemali tú trúfalosť. Nazdávali sa,
rovnako ako my,  čo sme sledovali bolidy, Že
populačný index bude v každej triede približ-

gtea:?:;.a#ä|,:Ežt3|?eospj:l,?ečäž:ndduecxh:i:jácŤon-
HLoz.mos;. Oďk}aľ sa tieto telesá berú?
Zdenčk  Ceplecha:  Všetko  nasvedčuje,  že

systém MPH raz za čas obohacujú vel`ké te-
1esá s priemerom niekol'ko desiatok či stovák
kilometrov, ktoré prichádzajú z priestoru mi-
mo slnečnej sústavy.

Uloz.mos:. Aké indície to potvrdz:ujú?
Zdenčk Ceplecha: Napriklad vel`ké kométy

a vyhasnuté  kometárne jadierka,  o  ktorých
sme už hovorili. Z nejakých dôvodov, najskôr
to budú kolĺzie, sa vótrelci rozpadajú na čoraz

Meteoroid sa pri vnorenĺ do atmosféry iýchlo pribrzdí a premenĺ sa na meteor či bolid, podl'a
hmotnosti. Ak ce]ý nezhorí, dopadne jeho zvyšok po nevÉditel'nej dráhe na Zem.

menšie kusy. Rozpad možno spÔsobujú aj iné
faktory, ale zrážky sú pre systém asi najdôleži-
tejšie. Keby však systém ovplyvňoval iba ten
medziplanetárny biliard, potom by mal vyka-
zovať, ak nie konštantnú, nuž aspoň plynulú
zmenu populačného indexu. Lenže ten index
skáče a to znači', že injekcie nového materiálu
tam t)yť musia.

WĹoz.mos:. Skúste  predpovedať,  ako budeme
systém MPH vnímc[f o takých dvadsaf rokov...

Zdenčk Ceplecha: Ja sa toho uŽ asi nedo-
Žijem,  ale  o  dvadsať  rokov  budeme  poznať
najmenej  95%  všetkých  asteroidov.  Nielen
ich dráhy - napriklad radar nám prezradi' aj
množstvo ďalši`ch vlastnosti' a detailov, najmä
o telesách, ktoré majú v priemere 500 a viac
metrov.  Z preletov  niekorkých  bli'zkych  ko-
mét vieme, že spolu s kométou leti' najmenej
25% jej hmotnosti po keplerovských dráhach.
"kže  uŽ čosi vieme  o tom, ako sa  kométy
rozpadajú.

WLoz,mosst. Dá sa povedať, že ten spoločný me-
novateľ,  kíorý  raz z.jednotí  všetky  tieio  done-
dávna ešte  oddelené  odbory  MPH, je  už na
svete?

Zdenék  Ceplecha:  rläk.  Onedlho  porozu-
mieme tomuto fascinujúcemu systému i z hra-
diska  rozličných  druhov  MPH...   Odjakživa
som tvrdil, že rozdel`ovať túto hmotu, povedz-
me,  na  kométy  a  asteroidy, je  vel`mi  zjed-
nodušené.  Materiál  vo  vyhasnutých  komé-
tach môže byť iný ako v akti'vnych. A prama-

;::;ík3stit.oé:hv?eť::i:l#kôlžaed:iťoä:ktäľn;nÉ
materiáli na povrchu komét? Málo... Raz sa
to všetko prepojí a potom budeme vedieť pri
každom druhu a pri každej hmotnosti, kol`ko
a akého materiálu  tam je.  Dočkáme sa ešte
rôznych prekvapeni'. Svet čaká, Že sa mu do-

stane do rúk poriadny kus kométy. Tie malé
kúsky sa už dávno zbierajú pomocou lietadiel
vo vyšši`ch vrstvách owdušia.

Kozmos#.  Máte  na  mysli  zľejme  míkrome-
teority...

Zdenčk Ceplecha: Aj  tak sa tomu  hovori'.
Aebo  prachové  častice. Je  medzi  tými  čas-
ticami jedna  kategória,  čosi,  čo je zloženĺm
absolútne iné ako všetky pozemské látky. Je
to záhadný konglomerát pevných zrniek, čosi
duté, čo stratilo li`niu, zvyšok po niečom, čo si
na základe zloženia sotva môžeme predstaviť.
Tieto čiastočky merajú menej ako 10#m a nie
sú uŽ nijakou vzácnosťou.

ĽLoz,mosí:. U  nás s  nimi pracuje  dr. Kapišin-
ský... Vraveli ste, že tá čiasiočka je dutá. Nie je
skôr porézna?

Zdenčk Ceplecha: Vlastne áno. Dá sa však
laboratórne  skúmať,  dá  sa  opĺsať.  Treba  si
však dať pozor, čo je ešte kometárne, a čo je
uŽ pozemské. Lenže vy ste sa ma pýtali, ako
sa tento záhadný systém  bude vyvíjať v bu-
dúcnosti.   Ten   systém   totiž   nie  je   jeden.
MPH tvorĺ viacero systémov, ktoré sa preli'-
najú. Zatial' o tom všetkom vierie nesmieme
mälo. Iba tuši'me, že to všetko dáko navzájom
súvisi'. Ale máme mälo údajov. Vo všetkom sú
ešte  diery.  Kým  sa  tie  diery  nevyplnia  hod-
novemými faktmi, dovtedy sa neodvážim vy-
sloviť nijaký názor.  Ale  bavi' ma  to,  doslova
vzrušuje, pretože viem, že  tento donedávna
(zdanlivo)  upadajúci  odbor  astronómie  mä
pred  sebou  vel`kú  budúcnosť.  Nepochybne i
medziplanetárna hmota v sebe skrýva jeden z
kl`účov od trinástej komnaty, kde sú najväčšie
tajomstvá vesmi'ru.

Zhováml sa Eugen Gindl
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ve slunečnĺ soustavč
Proces, pri nčmž se z protopla-

netámmooblakusloženéhozply-
nuaprachupostupnčslepovalaa
rostla tstále včtší tčlesa, již dávno
ustal. Nčkde probčhl až do konce
zformovánĺm  prakticky  nezniči-
telných planet a jejich družic, jin-
de se zastavil na Ĺpú]i cesty vytvo-
renĺm  planetek  a  jader  komet.
Dnes  ve  s]unečnĺ  soustavé  po-
zorujeme  spíše  opačný  dčj  -
stále   pokračujícĺ   rozrušovánĺ,
drolení a dezintegmc`i tšles pú.
vodné vétšĺch. V dfisledku toho-
to procesu  se ,do  meziplanetár-
nmo  prostoru meustále  dostävá
obrovské množstvi` drobných čás-
tic nej.rúznčjši'ch rozmčrú.

Balvany  o  prúmčru   nčkolika
metrú,   drobný   štčŕk   i   úlomky
sromatelné se zmit;P pĺsku,  to
vše  nejčastčji .pochází se  srážek
planetek. Täto -mnohakilometro-
vä   tčlesa  nacházi'me   nejčastčji
mezi drahami Marsu a Jupiteru.
Planetky, podobnč jako planety,
ki.ouž]' ko]em Slunce tak, jak jim
to`predepisujĺKeplerovyzákony.
Nepromčmé  elipsy  jejich  drah
jsou  však jen 'prvnĺ pŤibližení ke
skutečnosti. Vlivem gravitačni'ch
poruch  zp`fisobených  hmotnými
planetami  se  parametry  tčchto'drahvpr&bčhuvčkumčnĺ.Dráhy
se kžižujĺ, Lplanetlqr se srážejí, a to
nčkdy i dosti nešetmč. Po tako-
vém prudším närazu múže doji`t k
úplnému rozbitĺ obou  účastnikú
kosmické    nehody.    Vzniká
hoúfec   ostrohranných   úlomkú,
který se po čase úplnč rozptýli`.

Dvorními   dodavateli   pracho-
vých  částic  o  velikosti  nčkolika
desetin   milímetru   jsou   kome-
tärni'jádra. Kdýž se takové jádro,
složené ze špinavého ledu a tčka-
vých  látek, ,dostane  do  bli'zkosti
Slunce, začne odtávat a sublimo-
vat. Do prostoru se dostávají mo-
lekuly plynu ta  drobné prachové
částice. Odhaduje se, že pŕi prú-
chodu pžíslum`m zträci` kometa až
mifión tun své hmoty. Neni` divu,
že jen málokterá kometa pžečká
více než tisíc takových vže]ých a
srdečných setkání s  naší denní
hvšzdou.

Všechny zmĺnčné procesy, kte-
ré probmajĺ uŽ nejménč čtyŕi mi-
1iardy \leĹ, byjíž dávno mčly napč-
chovatslunečni'soustavu[drobný-
mi částicemi. Lze odhadnout, že
tčchto částic t)y mčlo být tolik, že
by  mčly zastl'nit  Slunce  a zlikvi-
dovat život na Zemi. Konec kon-
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cú, zaclonit Slunce není tak pŕĺ-
liš nákladné. Stačĺ k tomu obé-
tovat  nčjakou   nepžfliš  velkou
p]anetku o prúmšru asi tak 200
lm a rozemlítji na pmch o veli-
kosti setíny milimetru. Rozpros-
teme-1i takto vzniklé částice v ro-
vinč dráhy Zemč, zmizĺ pro po-
zemšťany Slunce v závoji prachu.
Je-li näm líto zničit planetku, mú-
žeme   sáhnout   po   kometách.
Rozpráši'me-li      deset      miliónú
kometárnĺch  jader,  dosáhneme
stejného výsledku. Pokud se vám
zdä, že je tčch 10 míliónú komet
pŤecejentrochumnoho,pakvéz-
te,žeivsoučasnostijeveslunečn]`
soustavč k dispozici kometámĺch
j ader desettĺsíckrát vi'ce.

Jaká je  však  skutečnost?  Cel-
ková hmotnost komplexu částic

Fu:zei:`aa3.e|ílr#,hpTi:gmsžen:,qvi,%

Nejdžĺve näs asi napadne, že by
tčmito   uklizečkami   mohly   být
planety.  Napŕíklad  naše  Zemš
dennč vysaje ze svého okolí ko-
lem 400 tun prachu. Drobounké
částečky mezipianetámĺ látky se
pŤi setkánĺ se zemskou atmosfé-
rou zabrzdĺ, a pak zvolna padají
nazemskýpovrchjakometeoric-
ký prach. Včtšĺ kousky mezipla-
netámĺ hmoty se stetävají s hor-
nĺmi vrstvami zemského owdušĺ
razantnčjším   zpúsobem   -   pži
prúletu atmosférou se rozžhaví a
rozprášĺ.  My jejich  konec  regis-
trujemejakopŤeletmeteoru.Jen
ty  nejvčtši' a  nejsoudržnčjší me-
teoroidypžežijĺletvzduchemana
zem dopadajĺ jakožto meteority.
Nutno  však  sebekriticlgr  pžiz-
nat, že ač se zemš smží,jak mú-
že, její podfl na úk)idu sluneční
soustavyjespĺšejensymboliclú.
Podobnč je tomu i v pŤĺpadč os-
tatnĺch planet.

Nebudu vás již dále napĺnat a
prozradi`m vám, že nejvčtšĺ uklí-
zme:kso,:ns::.nJeačknĺosä:;á?ťijt:,c:cah-

Do prstencú uspoŕádané částečky meziplanetárního prachu majĺ ve
sluneční soustavš své pevné místo. Občas se prozradĺ rozi)tylovánĺm
slunečnmo svčtla - temto jev nazýváme zv]`ŕetnikové svčt]o.

jsou zasLopena prachová tčli'ska o
prúmčru od jednoho mikromet-
ru do nčkolika desetin milimetru.
Kdybychom  veškeré  tyto  mezi-
planetárnĺ  nečistoty  smetli  na
hromadu a uhnčtli z nich kouli,
dostaneme   téleso   o   prúmčru
pouhých 2S kilometrú! V takové
kouli je obsaženo tolik pevného
materiálu, kolikje ho vjádrech
100  000  komet stŤednĺ tonáže.
Za dobu existence sluneční sou-
stavyjich však vzalo za své nej-
ménétisíckrátvĺc!Kdejsoutedy
zbytky  po  všech  tčch  zaniklých
kometách a roztlučených planet-
káóh?  Jak  to,  že je ve slunečnĺ
spustavč tak čisto? Závčr je jen
jediný - nčkdo nám ve slunečnĺ
soustavčukli`zĺ.

mechanismú tu funguje hned nč-
kolik.  Začneme  od  nejmenších
nečistot. Tčmy jsou atomy a mo-
lekuly  plynu,  pŕĺpadnč  tčli`ska  o
dost  menši',  než je vlnová  délka

:ädit3::Í,h?.z5ä.ŕleopj#.Si#,t5.Ejš:
botinu ze sluneční soustavy vy-
metá  tzv.  sluneční  vítr.  Je  to
proud  nabiSch  částic,  pŕevážnč

5š%toĽú.;-|k;:S,uTícž:oŠ:Ĺn2á:?:
vzdälenosti  Slunce  projde  i  m2
kolmo postaveným ke Slunci bi-
lión  až  deset  biliónú  částic  slu-
nečniliovčtruzasekundu.Vprú-
mčru jeden rok tu čekä atom vo-
diku, než se setká se "svým" pro-
tonem slunečnmo včtru, ve vzdá-
1enosti Merkuru vyčkává  už jen

dva mčsĺce. V bezprostednĺ blĺž-
kosti  Slunce  dojde  k  takovéto
srážce  již  po  pár  hodinách.  Po
stžetnutĺsčásticĺslunečnmovčtru
to pak už jde räz na räz. Atom po
srážce  získá  rychlost  nčkolika
im.s-L,kteristačĺktomu,abydo
roka opustil vnitňí část sluneč-
nĺ  soustaw.  Hmotnčjším  části-
cĺm  tento  exodus trvá  o trochu
déle, nicménč v časové Škále tisĺ-
cú  let jsou ze sluneční soustavy
vypuzepy rovnčž.

Prach  o  rozmčrech  srovnatel-
ných s vlnovou délkou  svčtla se
stává občti' tlaku  slunečnflio zá-
Ťeni'. Ten svými účinkami pžedčĺ i
gravitační sflu, která částice váže
ke  Slunci,  a  tčlĺsko  nekompro-
misnč  vyžene  ze  sluneční  sou-
stavy. U Cčásteček prachu včtších
nežjedenmikrometrvšakužpŕi-
tažlivá  sila  gravitačné  pževlädá
nad  odpudivou  sflou  vyvolanou
dopadem  fotonfi slunečniho zá-
Ťenĺ na osvčtlenou  část povrchu
tprášku.Tätotčlesa'bytedymohla
kolem Slunce kroužit vččnč. Ale
ani jim nenĺ souzen pžiliš dlouhý
život.  Zásluhu  na  tom mä opčt
slunečni'  záŤení.  Fotony  tohoto
zážem' se totiž stavčjĺ obmajĺcím
částicĺm do cesty. Na pžední po-
lovinu `tčlesa prodírajícmo se po-
lem  zážem'  dopadä  vĺce  fotonú
než  na  zadnĺ  stranu.  Je  to  týž
efekt, jak zakoušĺte, když utikáte
v  dešti.  Bčžĺte-li  pžitom  hodnč
rychle,  budete vpžedu  mnohem
vĺce zmäčeni než na zädech.

Slunečnĺ zäženĺ tedy pro tčlesa
ve slunečni' soustavč pŕedstavuje
odporujĺcí prostžedĺ, které jejich
pohyb brzdi'. relesa kolem Slun-
ce nekrouží i)o kružnici, ale po
utahujĺcí  se  spirále.  Sestup  ke
Slunci,  zprvu  velmi  pomalý,  se
stále  zrychluje.  Doba  pádu  na
Slunce je pžitom pži'mo úmčrnä
velikosti   tčlesa.   Meteoroidu   o
prômčru 1 m obmajícímu po drá-
zezemčjevymčŤenamiliardalet
života , milimetrové zrnĺčko mezi-
planetámĺlátkyspadnenaslunce
za  milión  let,  mikronový  prášek
nepíežije tisíc let.

Znamená to tedy, Že se Slunce
zbavuje  meziplanetärniho  smetí
tím,  že  ho  polyká?  Ó,  nikoliv!
Když se zrnĺčko mezip]anetámí
látlqr pŤiblíží ke Slunci na vzdá-
lenost nčkolíka jeho polomérú,
ohŕf2je se  na vysokou  teplotu a
vypaŤí  se.  Zmční se  v  obláček
atomú  a moleku].  S  nimi sÍ již
ráznč poradĺ sluneční yĺtr, který
je  promptnč  vykáže  da]eko  za
hrari ce sluneční soustavy.

Zflenčkmlášek
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škody prevýšili dva bilióny dolárov„. Katastrofa zjednotíla národy sveta ako nikdy
predtým. Rozhodli sa vybudovať obranu, @kú neprelomí ani najväčší asteroid. "k
vznikol projekt Spaceguard - Vesmĺrna ochrana. Začiatkom tohto roku vydala
NASA správu, ktorej názov - Spaceguard Survey - sijej autor David Morrison
požiča] z Clarkovho románu. Správa (podiel'a]i sa na nej najrenomovanejší
výskumníci medziplanetámej hmoty) zhmu]a argumenty dokazujúce nevyhnut-

::g5eťk:#Eížcue#i'ähnäŕárhnuunoaEeajnž=|c:uúyk:onT:jbú]!2Fí:#:sdaeťzŔtiá'ckoĽ#oakých
dopadnúť na našu planétu. Náklady projektu boli odhadnuté na 50 miliónov
do]árov. Je to mnohonásobne menšia suma ako škody, čo spôsol]Íl r]ktívny Clarkov
asteroid v severnom Th]iansku. Po vybudovaní Vesmímej ochrany by
celoplanetámej hliadke neuníklo ani teleso oveľa menšie.

S  podnetom  na  vznik  Vesmĺrnej  ochrany
prišiel americký Kongres. Poveril NASA, aby
vypracovala  projekt,  ktorý  by  podstatne
urýchril objavovanie tzv. Near Earth Objects
(NEO). Ide o asteroidy a kométy, ktoré kri-
žujú obežnú drähu Zeme, pričom niektoré z
nich ju minú v relatĺvne nevel'kej vzdialenosti.
Napriek tomu, že v posledných rokoch sa po-
darilo objaviť niekol'ko desiatok týchto telies
(dohromady ich poznáme 130), odbornĺci sa
nazdávajú, že ich celkový počet je najmenej
desaťkrát  väčšĺ.  Morrisonova  správa  si  toto
zadanie  ešte  rozši'rila:  do  projektu  Space-

guardnavThujeokremobjavovaniaasledova-
nia asteroidov (s priemerom presahujúcĺm  1
km) zaradiť i vyhradávanie komét, ako aj ďal-
ších  menších  objektov,  ktorých  kaliber  pri-

pomĺna Tunguský meteorit - teda približne

60  m.  Pátracie prĺstroje Vesmi'mej  ochrany
však zachytia i vera telies menších, ved` Spa-
cewatchTomaGehrelsazaznamenalvjanuäri
1991  asteroid  z  rodiny Apollo,  ktorý  mal v
priemere sotva 10 m. Na margo tohto objavu
hodno pripomenúť, Že tento trpasliči' asteroid
(1991  BA)  preletel  medzi  Zemou  a Mesia-
com vo vzdialenosti púhych 170 000 km. Čo
by sa bolo stalo, keby bol dopadol na Zem?
Keby  bol  Tunguský  meteorit  vybuchol  nad
New Yorkom, tvrdia autori Spaceguard Sur-
vey, bol by ho zničil. Njčivá sila trpaslika 1991
BA šesťkrát menšieho ako Tungus, je porov-
naterná s  účinkami atómovej  bomby,  ktorá
zničilaHirošimu.Nečudo,ženajednejztroch
významných  konferencií  organizovaných
Morrisonovouskupinoulanskéhorokuvkali-
fornskom  San  Juan  Capistrano  odzneli  re-

feráty, v ktorých sa objavil näzor, Že po skon-
čenĺ studenej  vojny  predstavujú  asteroidy
"na].väčšieho spoločného nepriateľa" pozem-

skej civilizácie.

Ako na Mesiaci, tak i na Zemi

Ešte pred pätnástimi rokmi by projektanti
Spaceguard neboli dostali na svoj- projekt ari
deravý groš.  V tom  čase totiž väčšina reno-
movaných vedcov pokladala karambol Zéme
s asteroidom skôr za blúznenie neserióznych
fantastov.  Pritom  už  roku  1941  publikoval
Fletcher  Watson  seriózny odhad  počtu  im-
paktov na povrchu Zeme, hoci vychádzal iba
z  dráh  planétok Apollo, Adonis  a Hermes,
čerstvo  objavených exotov z vtedy ešte ne-
znämych rodi'n asteroidov približujúcich sa na
svojej drähe k zemi. O pár rokov neskôrvyšla
v Amerike dnes už klasická kniha The Face of
the Moon (Tvár Mesiaca) od Ralfa Baldwina.
Autor poukázal na nesporny' fakt, že ak sys-
tém Mesiac-Zem exjstuje spolu takmer od
vzniku planetárnej sústavy, potom by z počtu
a vel`kosti kráterov, ktorými j e Mesiac posiaty,
bolo možné odhadnúť i počet a vel`kosť zása-
hov,  ktoré  musela  utížiť  Zem.  Baldwin  sa
sústredil  iba  na  mladé  krátery, viditeľné na
povrchu lávou zaliatych mesačných morí, kto-
ré predstawjú približne šestinu povrchu Me-
siaca.  Našiel tam  päť kräterov s priemerom
väčši'm ako 50 km. Povrch Zeme je však 80-
násobne väčší ako  povrch  mesačných  morí,
teda v rovnakom období(3,5 miliardy rokov)
musela byť Zem zasiahnutá približne štyrmi

:%k;%!,bt:nký;cĽ*:;erŕ:,paeEĹľk;bá|jisť;teľe::
Bullialdus, Eratosthenes, Aristillus. Menších
kráterov,  s priemerom od 25 do 50 km, by
malo byť okolo 2000. Baldwinovi sa takto po-
darilo  dokázať,  že  bombardovanie povrchu
planétasteroidmijekontinuälnyproces,skto-
rým treba rätať i dnes. Bolo to smelé tvrdenie,
pretožerenomovanĺplanetológoviavtedytvr-
dili,  Že  kráteď  na  povrchu  Mesiaca vznikli
najmä v dôsledku mohutného bombardova-
nia krátko po vzniku planetämej sústavy.

Baľringer a bratía Alvarezovci

Baldwinovi zástancovia zakrátko vypočítali i
dôsledky dopadu veľkých asteroidov na vývoj

"I\ingus",  kozmický  projektí],  ktorý exp[o-
doval s km nad sibírskou tajgou, zničil 2000
km2lesa.Kebybo]vybucholnadNewYorkom
či Washingtonom,  v zničených  mestácli  by
boli  zahyiiuli  státisĺce  ľudĺ  a  Škody  by  sa
rátali na miliardy
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hornĺn.  Ak  sa .čo  len jedno  percento  tohto
objemu dostane do horných vrstiev atmosfé-
ry,  na niekorko  mesiacov zavládne na Zemi
temnota a chlad - podmienky, v akých väčši-
na Živočišnych druhov nemôže prežiť. Z tohto
i z ďalšĺch výpočtov potom vyplynulo, Že kata-
stroý spôsobované kozmickými telesami mali
fatálny vplyv na vývoj Zeme. Ortodoxnĺvedci,
najmägeológovia,všakodmietalirekonštruo-
vať geologické a  biologické dejiny našej  pla-
néty len kvôli teórii impaktov, podl'a nich ne-
podloženej.

Kde sú tie krátery, o ktorých hovorĺte?  -
pýtali  sa vi'ťazoslävne  napriek tomu,  že nie-
koľkoimpaktnýchkráterovuždávnopredtým
vedci  preskúmali.  Daniel Barringer  už roku

i:o,5#iá2#ž#eiš;ä:okýbe:;tde:p(äá';e#::,:
kého  meteoritu.  Barringerovi sa však  nepo-
darilo nájsť ani kúsok meteorického úlomku,
a  tak  vo  vedeckých  kruhoch  vyšiel  na  po-
smech. Poučený Barringerovým osudom, bol
WalterButcher,objaviteľd'alšíchimpaktovna
pôde  SpQjených Štátov,  opatrnejši'.  Pripustil,
že krátery sú pozostatkom dávnej vulkanickej
činnosti. Až roku  1960 sa Edwardovi Chao a
Eugenovi Shoemakerovi podarilo dokázať, Že
aj Arizonský kráter, aj Butcherove krátery sú
jednoznačne impakty.

Nedôverčivých geológov a pochybovačných
klimatológov však  ani  oni  nepresvedčili:  ba-
riéru skepsy konzervati'vnych vedcov sa poda-
rilo prelomiť až Luisovi a  Walterovi  Alvare-
zovcom roku  1980. Alvarezovci (otec f}zik a
syn geológ)   pracujú na Kalifornskej univer-
zite v Berkeleyi. Vyrukovali s teóriou, Že vy-
hynutie  dinosaurov na  prelome  druhohôr a
treťohôr spÔsobilo obrovské teleso (asteroid
alebo kométa) s  priemerom  10  km. Dôkaz,
ktorým svoju  hypotézu  podložili,  bol mimo-
riadne presvedčivý: vo vzorkách z vrstiev hor-
nej  kriedy,  ktoré nazbierali na vyše sto loka-
litách po celom svete, zistili mimoriadne vy-
soký podiel iri'dia  -  prvku, ktorého výskyt v
meteoritoch je  tisíckrát  vyšši' ako  v  pozem-
ských horninách.

Katastroristi a gradua]Ísti

Alvarezovci svojím objavom oživili ideu ka-
tastrofizmu. Katastrofisti tvrdia, že vývoj Ze-
me  ovplyvňujú  nečakané  katastrofické  uda-
losti. Tradičnými oponentmi katastrofistov sú
gradualisti,  ktorí sa,  naopak,  nazdávajú,  že
evolúcia prebieha podľa harmonických záko-
nitostí,ktorézakotvilgeniálnyanglickýgeológ
IJyell v slávnom  diele  Princi'py  geológie  ešte
roku 1830. Katastrofisti v boji s gradualistami
ťahali  väčšinou  za  kratši'  koniec,  pretože  v
intelektuälnej atmosfére bielej civilizácie, ov-
plyvnenej  kresťanskou  teológiou,  ani  mnohí
renomovani' vedci nepripúšťali, že by rudstvo
mohlo byť hračkou v rukäch slepých prírod-
ných sil. Boh, ktorý má v rukäch naše osudy,
ten predsa nemôže byť taký zlý, aby nás trápil
katastrofami.  "Téológovia nikdy nesúhlasili s
myšlienkou hromadného vyhynutia druhov,"
napĺsalnedávnoznámyamerickýpaleontológ
Steven  M.  Stanley,  "biosféru  pokladajú  za

18

Objekt dátumpľiblíženia najmenšia vzdialonost pľibližnáveľkosť

Ozn. No. meno a.j. vzd. Mesiaca

1 989 AC 41179 Toutatis 8.12.1992 0,024 9,4 5
1951  Fm 1620 Googrsphos 25.   8.1994 0,033 12,9 -
1991  JX - - 8.   6.1995 0,034 13,3 0,4
1977 HB 2063 Bacchus 3i.   3.1996 0,068 26,6 1

1 982 TA 4197 - 25.10.1996 0,085 33,3 1,8

1 980 PA 3908 - 27.10.1996 0,061 23,9 1

1 989 AC 4179 Toutatis 29.i 1.1996 0,035 13,7 5
1 988 EG - - 28.  2.1998 0,032 12,5 1

1991  JX - - 2.   6.1999 0,050 19,6 0,6
1987 SB 4486 Míthľa 14.   8.2000 0,047 18,4 3
1 989 AC 4179 Toutatis 31.10.2000 0,074 29,0 5

Namenšiuvzdialenosťako0,1astronomickejjednotkysadokoncarokuZ000priblĺžikZemi
jedenás€ dnes známych asteroidov. V tabuľke nájdete okrem ich predbežného označenia,
definitívnelio čĺsla a mena (pwé tri stĺpce) aj dátum tesnéhó priblĺženia, najmenšiu vzdia-
lenosť v astronomických jednotkách a v jednotkách vzdialenosti Mesiaca (384 tisĺc km) a
predpokladanú vel'kos€ te]esa. Zaujĺmavéje, že najväčší z týclito asteroídov, (4179) Toutatis,
sa do konca tisĺcročia príblĺži k Zemi hned' trikrát najviac ešte tento rok v decembri na
vzdia]enos€ 396 milióna ki]ometrov.

perfektný(boži)výtvor.Zmieriťsasperiódou
vyhynutia viac ako  polovice druhov by zna-
menalo pripustiť, že Boh je nedokonalý."

Kozmické  sondy  za  posledných  20  rokov
objavili na väčšine terestrických objektov na-
šej  slnečnej  sústavy obrovské  množstvo  im-
paktných  kráterov.  Naposledy  nás  potešili
nádherné radarové snímky kráterov skrytých
pod atmosférou Venuše.

Na Zemi počet spoľahlivo identifikovaných
impaktných kráterov z roka na  rok narastá.
Iba v skupine najväčši'ch (priemer  140-200
km) registrujeme uŽ vyše  130 impaktov, tre-
tinu  počtu, ktorý predpovedal Baldwin.  Na-
priek tomu spor medzi katastrofistami a gra-

-2                 -t.S                 .i                 .a5                o                  o.S                  i

Krivka vyjadruje predpokladaný počet aste-
roidovkrižujúcĺchobežnúdráhuzemevjed-
notlivých  kategóriách  podl'a  priemeru.  Na
zvis[ej osi je dekadiclú logaritmus počtu as-
teroidov daného priemeru, dekadíclý loga-
ritmus priemeru telesa v kilometroch je na
osi vodorovnej. Príebeh tejto závis[osti od-
vodil E. Bowell.

dualistami  trvá.  Dnes  už  sĺce  väčšina  geo-
lógov,  paleontológoÝ i  klimatológov verĺ, že
impakty sú evidentným dôkazom dopadu as-
teroidov  na zemský  povrch,  no  nespočetné

žkmazyojs#r#át;1iĺruozdnna:ia`t:,stš?Sť#2
nichvšakeštevždyhľadáinépričinykatastrof.
Naprĺklad paleontológovia za posledných de-
sať rokov vyprodukovali najmenej desať dô-
myselných teóriĺ, objasňujúcich vyhynutie di-
nosaurov:obrovskávulkanickäčinnosť,priro-
dzené periodické zmeny klĺmy, rozšĺrenie no-
vého typu vegetácie, vytláčajúcej rastliny, kto-
rými sa  bylinožravé jaštery živili.  "Nepocho-

piteľné," konštatuje David Morison, "tĺto ľu-
dia  sa  podistým  ani jediný  raz v  živote  ne-
pozreli na Mesiac..."

Pi.]1iš pravide]né katastroD

Dodnes nie je celkom jasr`é, kde je impakt
po  "alvarezovskom"  asteroide,  ktorý údajne
pred  65  mil.  rokov zničil 90%  zemskej  bio-
masy a vyhubil 75% živočišnych druhov. Ari-
zonský geológ Alan R. Hildebrand predložil
vlani celkom presvedčivé dôkazy, že tento im-
pakt ležĺ v karibskej  oblasti, na pobrežĺ Yu-
catánskehopolostrova.Hildebrandovopátra-
nie  je  vzrušujúce  intelektuálne  dobrodruž-
stvo: na podozrivom mieste našiel nielen tek-
tity  a  drvivým  nárazom  "šokovaný"  kremeň
(na  0,1  mm  zrniečkach  ukázala  polarizácia
typické paralelné bräzdy, ktoré sú prĺžnačné
pre impaktom šokované horniny a ktoré ne~
odstráni  nijaká  erózia),  ale  porovnaním vý-
sledkov dávnejši'ch magnetických a gravitač-
ných  prieskumov podozrivej  oblasti so sate-
litnými  snĺmkami  identifikoval  na  Yucatáne
kráterový útvar, ktorý mal priam predpi`saný
rozmer:  priemer  170 km. Hildebranda pod-
poruje veľa renomovaných  geológov. Lenže
aj  odporcovia  majú v rukách závažné argu-
menty. V približne rovnakom obdobi', na roz-
hranĺ kriedy a treťohôr, vyhl'bilo čosi  100 km

rťcäktá:Pš:ä:8a]jonwaa:íž:ríbíy3:,v#eroávtsekrúví=eť
katastrofu spÔsobili postupne hned' tri aste-
roidy?
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Medzičasom sa zistilo, že K-T katastrofa
nebola v dejinách  Zeme  zd`aleka jediná:  na
konci triasu (asi 215 mil. rokov) vyhubilo čosi

(vedci  sa  nazdávajú,  že  najskôr  asteroidy)
75% tvorov vtedajšĺch mori', pričom vymizli i
desiatkydruhovnasúši.Inajväčšievyhubenie
fauny a flóry, s akým sme sa kedy stretli, pred
250 mil.  rokov, na  rozhraní permu  a  triasu,
mohol najpravdepodobnejšie spÔsobiť ozrut-
ný asteroid, presnejšie: dôsledkyjeho dopadu.
A v neskorom devóne (asi pred 360 miliónmi
rokov) zmizla z morĺ a oc€ánov väčšina rýb a
najmenej 70% stavovcov. V tomto prípade sa
nielen  astronómovia  nazdávajú,  že  záhubu

žpoÔšoábnĺ#ofíg::kd#:::ý:äž%ťáí:á::oáé.
ánu vytlačil vel`ký asteroid. A čosi podobné sa
muselo stať  i  na  rozhrani' ordoviku  a  silúru
pred  450  mil.  rokov.  Viaceré vedecké  ti`my
dokonca zistili, Že paleontologicky dokázané
katastroý  sa  periodicky  opakujú  približne
každých  26  mil.  rokov.  SpÔsobujú  ich  však
asteroidy?  Ak áno,  prečo do  katastroĎ ne-
vyústil dopad každého vel`kého telesa?

Niekorkomesačnú  temravu  pod  oblakmi
prachu a sadzĺ, spomalenie až zastavenie ras-
tu vegetácie, a tým vyhladovanie na rastlinnú
potravu  odkázaných  druhov,  vrátane  dino-
saurov,  neustávajúce jedovaté  kyslé  dažde,
obrovské požiary lesov, ničivé vlnobitia i Štart
l'adovej  doby  -  to všetko  by  naozaj  mohli

;ps3sf3Eíť:.:eľ[;Pcä_k:OmkéTaňt5E:ídsĺ,groekdäsíávt3
mechanizmus, akýsi kozmický biliard, čo by s
tol`kou  pravidelnosťou  vystreľoval  asteroidy
na terč, ktorým je naša modrä planéta. Preto
sa mnohým vedcom zdajú pravdepodobnejšie
kometárne spŕšky. Pokúsili sa teda nájsť me-
chanizmus,  ktorý  by  dokázal  pravidelné  es-
kadry komét o.dštartovať.

Eskadry z Oortovho ob]aku

Hned` dva nezávislé ti'my amerických astro-
nómov vyrukovali  s  názorom,  že  kométy z
Oortovho oblaku  Ú.e ich tam niekorko bilió-
nov) by mohlo smerom k Zemi vyrážať gra-
vitačné pÔsobenie malej tmavej hviezdy, kto-
rú pracovne pomenovali Nemezis. Tento pri-
tajený spoločnĺk  Slnka  by  mohol  po  excen-
trickej  dráhe  raz  za  26  mil.  rokov  obehnúť
sesterskú  hviezdu a v perihéliu  sa približiť k
Oortovmu oblaku. V spfške komét, ktoré by
Nemezis uvol`nila, by mohlo byť najmenej 100
miliónov objektov.  Dosť  na  to,  aby jedna  z
nich(aleboajviaceré)nacestekslnkuzasiah-
la  Zem.  Dôkazy  o  existencii  Nemezis  však
zatiaľ nemáme, podobne ani o pri'padnej de-
siatej planéte, ktorá by mohla rovnako vplývať
na vnútorný Oortov oblak.

Altematĺvnahypotézavychádzazpoznatku,
že Slnko sa okolo stredu Galaxie pohybuje po
tzv.  epiqyklickej  dráhe,  čiže  periodicky osci-
luje nad a pod rovinou ekliptiky, pričom pol-
perióda jedného qyklu trvá 31 -33 mil. rokov.
V čase, ked` krĺžuje rovinu ek]iptiky., pohybuje
sa Slnko v oblasti obrovských molekulárnych
oblakov;  ich  vplyv  by  mohol  spustiť  kome-
tárny dážd'. Oponenti tejto hypotézy však po-
ukazujú na to, že Slnko naposledy križovalo
rovinu Miiečnéj cesty iba pred miiiónom ro-

Doteraz sme objavilí na piatích kontinetoch Zeme 130 vel'kých impaktných kráterov. Ich
priemer kolíše od 140 po 200 km, ich vek od pomerne mladých až po dve miliardy ľokov.
Najviac ich je, ako vidíte, v Austrálii, Severnej Amei.ike a Európe; podl'a všetkého preto, lebo
práve tieto kontinenty prešli najstabilnejším geologiclým vývojom, takže krátery  sa dobre
zachovali, a nepochybne i preto, lebo práve tu Ích najintenzívnejšie hFadalí.

kov,  kým  posledné  masové  vymieranie  na-
stalo o  13 mil. rokov skôr. Hodno pripome-
núť,Žeaniperióda31-33mil.rokovsazďale-
ka nekiyje s rytmom  periodického vymiera-
nia, ktorá je 26 mil. rokov.

Neúnavný Alvarez sa pokúsil overiť nepre-
krývajúce sa periódy novým spÔsobom. Dia-
gnostikoval vek a rozmery 16 veľkých impak-
tov (poslúžila mu tabuľka lcH) impaktov, kto-
rú  zostavil  kanadský  geológ  Grieve)  a zistil
periodicitu 28,4 mil.  rokov. Rampino a Sto-
thers, au[ori "epiqĺklickej hypotézy", však na
základejehozoznamuimpaktovpotvrdilisvo-
ju periódu -31 až 33 mil. rokov. Täk či onak
-  uvedený  zoznam  (medzitým  rozši'rený  o
tretinu  novoobjavených  impaktov)   poslúžil
vedcom overa produkti'vnejšie v inom smere:
na základe podrobnej analýzy nájdených im-
paktov (spol'ahlivo sa dajú diagnostikovať iba
do veku 600 mil. rokov) zistili, že v priebehu
každého milióna rokov zasiahne Zem 1 1 bo-
lidov, pričom 70% padne do oceánov. Tento
výsledok sa výborne kryje s výpočtami astro-
nómov, ktori' z predpokladaného počtu aste-
roidov a komét križujúcich dráhu zeme vyrá-
tali  približne  rovnaký  počet  zásahov.  Prav-
daže,  v  obidvoch  prĺpadoch  išlo  o  telesä  s

priemerom najmenej 10 km. Inre tretiny tých-
to telies by mali byť asteroidy, zvyšok dlhope-
riodické kométy z vonkajšieho Oortovho ob-
laku.

Ako však tento poznatok zjednotiť s hypo-
tetickým bombardovaním  každých 26 milió-
nov rokov? Hádam najväčšĺ úder hypotézam
periodických  kometárnych  spŕšok  zasadila
správa  o podrobnom prieskume pôvodu Al-
varezom vytypovanej vzorb/ kráterov. Geo-
lógovia  zistili,  Že  väčšina  z  nich  vznikala  po
dopade asteroidov.  Ani energia vel'kých ko-
metámych telies by totiž nedokázala nataviť
povrchové norniny do takej miery, ako to vy-
p,Euá3á3ťsnkaúz:äj:e:FoaLZ:íťäFyý,cge#í%k.é

katastroý spÓsobené dopadom veľkých aste-

roidov či kometárnym dažďom nemožno za-
tiaľ vierohodne podložiť. Podrobné výskumy
tejto atrakti'vnej problematiky poriadne spo-
chybnili  dokonca  aj  donedávna  slušne  ove-
renú hypotézu, že katastrofickú redukciu bio-
sféry spÔsobovali v minulosti iba impakty. Ok-
rem Alvarezovej hranice medzi kriedou a tre-
ťohorami našli vedci na ostatných kataklizma-
tických  rozhraniach  iba  v  niektorých  pri'pa-
doch irídium, aj to v nepatrných množstvách.
Navyše: krivky výskytu irídia, vrstvy tektitov a
zmien repertoáru fosilii'v pri'slušných vrstväch
sa nevel`mi prekrývajú.

Spáceguard - pridrahá hračka?

I také názory sa uŽ ozvali. V tomto článku
nemáme  miesto  na  to,  aby  sme  ich  analy-
zovali. Zaujala nás skôr skutočnosť, ako sa v
priebehu  desaťročia  z  astronomickej  popo-
lušky  stala  privilegovaná  dísciplína,  ktorej
prominenti (i radovĺ pracovníci) utvoria one-
dlho malý pentagón. (0 sto rokov budú mať
dokonca traja najzasvätenejšĺ kľúče od miest-
nosti, kde budú gombĺlqr na odpal'ovanie ra-
kiet  s výbušnými  hlavicami.  Dnes  by  takýto
obrannýsystémstáltakmertol`koakovýprava
na Mesiac.)

Zopakujemesiaspoňvhesláchgenézuspa-
ceguard:

- Roku 1980 presvedčil Alvarezov ti'm časť
vedeckej obce, že masové vymieranie druhov
spÔsobil obrovský impakt.

-  0  rok  neskoršie  organizuje  NASA se-
minár "Kolížie asteroidov a komét so Zemou:
Ďzikálne a rudské dôsledp".

- Roku 1989 vychádza v USA kniha "Koz-
mické katastroD", v ktorej autori Chapman a
Morrison rozpracovali podnety koloradského
seminára.  Svoje závery predniesli i na semi-
nári  Geogzikälnej  únie;  hovorili  o  "natural
hazards", po slovensky: o rizikäch, ktoré hro-
zia civilizácii od prírody.

-  Krátko  predtým  minul  Zem  asteroid
1989 FC, Asclepius, ® 0,2 km. Vžápäti'Ame-
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rický  inštitút  pre  aeronautiku  a  kozmonau-
tiku (AIAA) odporúča sledovať objekty NEO
a rozpracovať ochranu Zeme pred nimi.

-  AIAA predkladä roku  1990 toto odpo-
rúčanie  Výboru  pre vesmĺr, vedu  a  techno-
lógiu pri americkom Kongrese.

-  Ešte v tom  istom  roku  dostáva  NASA

prikaz a peniaze, aby návrh projektu Ochrany
Zeme pred NEO vypracovala. Skupina vyty-
povaných pozorovaterov objavuje, ako na ob-
jednávku, celý rad NEO, asteroidov a komét,
očomsčorazväčšĺmititulkamiinformujecelé
spektrum masmédii'. (Täk sa robi' vedeckä po-
litika!)

-  Začiatkom leta  1991  sa v San Juan Ca-

pistrano  koná  konferencia  o  problematike
Near-Earth Objects, NEO. Závery konferen-
cie majú neobyčajne živý ohlas. O dva mesiace
sa koná podobné stretnutie v Petrohrade.

-  V  auguste  lanského  roku  odhlasovala
Medzinärodná astronomická únia (IAU) re-
zolúciu o NEO.  (Pozri na nasledujúcej stra-
ne.)

-  Medzičasom sa publikujú objavy nových
a nových NEO. Najväčšiu publicitu mal 10 m
"kamienok"  z januára  1991, ktorý nás minul

naozaj iba o "kozmický chlp"  -  170 000 km.
Medzi májom a decembrom 1991  bolo obja-
vených 17 nových asteroidov križujúcich drá-
hu Zeme. Najväčši'z nich,1991 VL, mal prie-
mer 5 km, najmenši',1991 BR, iba 5 m!

Earth Crossing Asteroids and Comets

Télesá  typu NEO zaškatul'kovali do dvoch
veľkých  skupi'n:  ECA  (asteroidy  križujúce
drähu Zeme) a ECC (kométy križujúce drá-
hu Zeme), pričom pri tých druhých ide najmä
o dlhoperiodické.kométy. Objektov ECA je
približne 75%, ECC 25% z odhadnutej mno-
žinyNEO,pričomnepatrnýzvyšokpripadána
krätkoperiodické kométy.

Helinovä  a  Shoemaker  predpokladajú, že
näs ohrozuje približne 2100  ECA od  1  km
vyššie.  `Äčši'ch  ako  2  km  mä  byť  vyše  4m.
Tých menších je pravdaže oveľa viac, ale iba
tie  najväčšie kategórie (najnovší odhad je od
2kmvyššie)môžuspôsobiťglobálnukatastro-
fu. Doteraz sme objavili iba 130 ECA, pričom
20-40% podozrievame, že by raz mohli ko-
lidovať  so  Zemou.  Pomocou  systému  Spa-
ceguard by sme za ,desať rokov mohli spoznať
71%  ECA väčši'ch  ako 0,5  km,  navyše, ako
vedľajšĺprodukt by sme objavili aj vera objek-
tovmenšiehokalibru.Tovšetkoibavtedy,ked`
systém špecializovaných  prístrojov,  rozmies-
tených na severnej a južnej pologuli, preskú-
ma každý mesiac 6000 štvorcových stupňov
oblohy a bude schopný rozlĺšiť objekty do 22.
magnitúdy. T]eto parametre umožnia objaviť
polkilometrový ECA uŽ vo wdialenosti 200
mil. km, pričom po štvrťstoroči' by mali mať
počĺtače  Spaceguardu  v  pamäti  vyše  91%
ECA od pol kilometra vyššie.

Ičasťkrátkoperiodickýchkomét(10-20%)
križuje obežnú dráhu  Zeme, ale sotva 40 z
nich má rozmery nad 1 km, teda kaliber, ktorý
by uŽ mohol spÔsobiť čiastočnú, prinajmen-
Šom kontinentálnu katastrofu. Dlhoperiodic-
tkých komét poznáme zatiar asi 700. Zhruba

polovica z nich križuje dráhu Zeme. A]ý je
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S]nko obehne stľed mšej Galaxie
r&z  zn  250  mil.  rokov.  Vlnovka

jeho  epicyklickej  dráhy  pretím
rovínu  Galaxie  každýclJ  32  mll.
rokov. Práve tam sa má dostať do
ob]astl   obrovslých   molekulár-
nych  mračlen.  Jedna  hypotéza
tvrdí,  že  kolĺzla s nimĺ by mala
spúšťať periodlclý dážd' komét z
Oortovho  oblalni.  Iná  hypotéza
vTaví,     že    veľké    molekulárne
mračná sa nachádzqjú v nqjod-
['ahlejších  bodoch  dráhy,  nad  a

pod rovínou Mliečnej cesty.

Pohyb Slnka

celkový počet týchto telies, to  zatiaľ iba  od-
hadujeme - desať až dvadsaťkrát menej  ako
ECA  asteroidov.  Znalci  odhadujú  verkosť
tohto typu komét na 3 -8 km. Napriek tomu
(vd`aka oveľa väčšej rýchlosti komét v  porov-
nani' s asteroidmi) mohli   by kométy spÔso-
bovaťažštvrtinuvšetkýchkatastrofickýchzrá-
žok.  VJ'aka  ich  narastajúcej. aktivite  počas
nävra[u k Slnku rozoznajú ich teleskopy Spa-
ceguardu už vo wdialenosti 5m mil. km.

Účinkykozmickejmunície

UŽ sme spomenuli, že ani najmenšie ECA

PdeTe:iá:?##g:ažoDfľ:Te#ea:::irá-
energiu o sile 50-100 kiloton TNT; čo zod-
povedä najmenej jednej hirošimskej bombe,
pravdaže,  bez  radiácie.  Stometro`ý    ECA
však po dopade vybuchne ako  100-megato-
nová bomt)a, čo sa rovnä účinku veľkej vodí-
kovej bomby. ECA tejto kategórie dopadá na
Zem každých 3m rokov.

Iba  raz za  5000  rokov  dopadnú  na  Zem
telesá kategórie lm m-1 km. Na rozdiel od
predchádzajúceho  typu  dopadnú pri  tomto
kalibre na Zem aj jadrá niektorých komét, tie
menšie väčšinou vybuchnú v atmosfére. Teó-
ria  hovorí, že kamenné či kovové asteroidy
väčšieakol50mužvyhĺbianapovrchukráter
s priemerom najmenej 2 km. Tieto ECA ešte
globálnu  katastrofii  nevyvolajú,  ale  uŽ  kilo-
metrovýobjektmôžeznišiťúzemieakostred-
nä Európa. V jeho hustejšie osídlených  ob-
'aätäÄhoäy|Zad:yšuid;if,!b?aTiäíenr?žträrdél'ňo

priemerbýval0-15Xväčši'akopriemerpro-
jektilu. Na kontinenty dopadne takéto teleso

Tento  diagram  uverejni]
pred ôsmimi rolmi Sep.
koski.  Jednot]lvé  vrcho]y
vxiadrujú obdobía mmo-
vého   úhynu   živočíšnych
druhov  na  250  minónov
rokovdlhompôdory§etri-
asug jury, kriedy a 2ačína-
júcích treťohôr. Podl'a su-
torov  lch  §pôsobova[i pe-
rlodícké  katastrofy.  Pre.
rušovaná  čĺam  ozmčuje

peľiódu   26    mil.    rokov.
Všimníle  sĺ  diery  v  lejlo

o   hypotéze m časovom ho-
rizonte 120 a 170 miL ro-
kov.  Údqje  na verlikálnej
osi   v)5adrujú   množstvo
vyhynutých druhov fauny
a flóry v percentách.

raz za  300  000 rokov.  Na  rozdiel  od  pred-
chádzajúcej kategórie v tomto prĺpade už vy-
vrhnuté horniny v podobe prachu preniknú i
do stratosféry a  rozsah globálnej  katastroý
závisĺ potom i od rozmerov telesa. DÔsledky
čiastočne pripomi`najú model tzv. jadrovej zi-
my (pozri Kozmos 6/85), ktorá by nastala po
použití  dvoch  tuctov  najničivejšej  jadrovej
munĺcie:prachvstratosférebypremenilideň
na noc, priemerná teplota by klesla o  io °C.
Atmosferický dusik, vznietený ohnivou roz-
buškou, by sa premenil na dážd` kyseliny du-
sičnej, ktorá by zamorila nielen sladké vody,
aleajpovrchovúvrstvuoceánov.Neskôrbysa
vytvorjl Silný sklenikový efekt a pod strechou
z vodných pár a  C02 by priemernä teplota
rýchlo stúpla o  10° oproti pÔvodnej, normál-
nej teplote.

Dopady ECA väčších ako 5 km možno oča-
kávaťrazza10-30mil.rokov.Vyššieopi'sané
dôsledb takéhoto karambolu by sa prejavili
ešte  silnejšie.  Následky  pre  ľudstvo  by  boli
fatálne: produkcia potravi`n by klesla takmer
na nulu, zahynula by štvrtina obyvateľov Ze-
me, znamenalo by to nielen ústup, ale možno
i zánik civilizácie.

DÔsledky kozmickej zrážky, najmä pri tých
menších telesách, závisia samozrejme i od ich
zloženia. Zatiaľ o ňom veľa nevjeme, najmä
pokíaľ  ide  o  asteroidy.  Programy výskumu
medziplanetárnej  hmoty sa  preto v budúc-
nostisústredianajmänadetailnéštúdiumtva-
ru, hustoty, súdržnoti a zloženia ECA a ECC
objektov. NASA plánuje mjsiu CRAF, ktorá
by sa v rokoch 2006-2009 mala zamerať na
štúdium kométy Kopff (Kozmos 2P1), ESA
má rozpracovanú štúdiu misie Rosetta, ktorá
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äoupr#:av%graľgioáke:Jieod,näjuztť3iiťHkaor:É;
alebo Hartley 2. Sonda Galileo v októbri mi-
nulého roka preletela v tesnej blízkosti okolo

E:a:,érteťneG:sg|raan?t#|uds::i#š=áosor:ää
Giottobudeužl0.júlaskúmaťzbezprostred-
nej  vzdialenosti  kométu  Grigg-Skjellerup.
Nepochybne sa v blĺžkej budúcnosti zrodia i
ďalšie projekty, najmä  na  skúmanie  niekto-
rého z asteroidcw, ktorého dráha okolo Slnka
križuje drähu Zeme.

Arzenál Kozmickej ochrany

Projektspaceguardnavrhujevybudovaťko-
ordinovanú  medzinárodnú sieť špecializova-
ných  pozemských  teleskopov,  ktoré  by  ob-
javovali,overovaliastrážilivšetkynebezpečné
NEO. V priebehu jedného mesiaca by pre-
zreli 6000 štvorcových stupňov oblohy. ľE3le-
skopy vesmírnej ochrany by mali 2-3- met-
rové apertúry, pozorovacie pole široké 2-3
stupne a v ohnisku by situáciu na. oblohe za-
znamenávali  veľkoplošné  citlivé  detektory
CCD.  Auťomatický  signalizačný  a  detekčný
systém by registroval pohyb NEO na pozadĺ
hviezdnej  oblohy.  Täkáto  technológia  auto-
matizovanéhoprehliadkovénoteleskopubola
úspešne  odskúšaná  na  91  cm  d'alekohl'ade
Spacewatch Arizonskej u niverzity.

Sú vôbec opodstatnené obavy, že asteroid či
veľká kométa môžu v dohľadnom čase opäť
znivočiť život na našej  planéte? Ak sú racio-
nálni  politici  amerického  Kongresu  ochotni'
fmancovať  projekt  Spaceguard,  rozhodli  sa
podistým na základe rukolapných argumen-
tov. Ibaže: podľa ekológow najbližšĺch desať-
ročiach vymrie na Zemi viac živočĺšnych dru-
hov ako po dopade Alvarezovho asteroidu.
Nespôsobĺ to  kozmický  projektil,  ale  nero-
zumnä činnosť ľudského rodu. Nemožno po-
chybovať,žetátokatastrofajepredttežneove-
ľa  pravdepodobnejšia  ako  slepý  zásah  koz-
mickej artilérie.

Nemalo by sa teda 50 miliónov dolárov vy-
daťskôrnaekológiu?Podravšetkého,čodnes
vieme  o  pohyboch  telies  križujúcich  dráhu
Zeme,môžemepovedať,žespaceguardbude
napriek všetkému rozumná investi'cia. Ekolo-
gickä záchrana sveta však bude vyžadovať in-
vestície o niekoľko rádov vyššie.

spracovalEugenGindl

Použitá literatúra:
David Morrison -Tbe spaceguard suwqy (Report of the NASA

]ntemational NEO Dctcction Workshop)

Sb and Telescope, March 1990, Juý 1991

Astror)omy, 7/1991, W199l, 9/1991

ScientiÉicAznericaTi, 4/1990,  10/1990

National Geographic, June 1989

Jeden  z najfotogenickejších impaktných  ki.áterov  -  Manicouagan  -  ]ežĺ. m územĺ ka-
nadského Quebecu. Tento kráter (i)ri`emer 60. ki]ometrov)je geologicky veľmi' staTý útvar.
Vzrikoľ preď 200 mi]ióhmi rokov.  Erózía` I)oJ uš'ettila, pretože tio v neskoĽšĺch obdbbiach
nadlhopokry[ikrubévrstvynaplávenýclihornímAžustupujúcĺlľadovecobmži]utvt.dýžu]ový
podklad, sformovaný ná mzom asteroidu.
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Nwý
Prešlo pätnásť rokov, v priebehu ktorých sa

medzi astronómami našlo veľa pochybwačov
o existencii  celej  skupiny  telies,  ktoré  by sa
mali pohybovať na vel'mi excentrických drä-
hach v oblasti medzi Saturnom a Neptúnom.
Hoci Kowal navrhol, aby telesá, ktoré sa náj-
du v oblastiach ešte vzdialenejších než Hója-
nia pri Jupiteri, dostávali mená mytologických
Kentaurov,  Chirón,  učiteľ  bäjneho  Achilla,
napoly človek, napoly kôň, dlho zostával osa-
motený.  Astronómovia  sa  obišli  bez  myto-
'Ó8ie.

Dave L. Rabinowitz našiel pri poromávaní
obrázkov z CCD  kamery 0,91  m  teleskopu
Spacewatch z 9. a 10. januára pomaly sa po-
hybujúci objekt stelárneho vzhľadu s jasnos-
ťouzhrubal7m.Rovnakýobjektnašliajshoe-
makerovci na filme z 0,46 m Schmidtovej ko-
mory na Mt. Palomare z  1. januára. Na zá-
klade tohto objavu dostal objekt asteroidálne
označenie  1992 AD. Jeho pohyb po oblohe
usilovne sledovali  Eleanor Helinovä  na  Mt.
Palomare  a   Robert  MCNaught   na  Siding
Spring. Získali dostatočný počet presných po-
lôh na to, aby Gary V. Williams z IAU Minor
Planet   Bureau   (Center   for   Astrophysics,
Cambridge) mohol vypočĺtať prvú presnejšiu
dráhu objektu. Jeho výsledok šokoval astro-
nomickú verejnosť.

Odborníci na planétky a kométy sú nadšenĺ.
~Teleso s označeni'm  1992 AD sa pohybuje po
najextrémnejšej   dráhe  v  celej   slnečnej sú-
stave.  K Slnku  sa približuje najviac k dráhe
Saturna,  naposledy 26. septembra minulého
roku, v aféliu však zachädza až za dráhu Nep-
túna, môže byť teda pri vhodnej konšteläcii aj
najvzdialenejšĺm známym telesom v slnečnej
sústave, d'alej než Pluto. Slnko obehne raz za
92 a pol roka, pričom sklon jeho dráhy voči
ekliptike je  až  25°.  Charles  Kowal  sa  teda
dočkal - na scéne sa objavil d'alši` Kentaur.

Astronómovia sa pochopiteľne snažili zistiť
o objekte čo  najviac. V takýchto prĺpadoch
býva prvoradá dokonalá znalosť dráhy objek-
tu, aby sa nestratil z dohľadu. Hľadajú sa pre-
to stopy, ktoré mohol zanechať na platniach či
filmoch exponovaných v minulosti.

Pred  pätnástimi  rokmi v  pri'päde  Chiróna
takéto úsilie prjnieslo svoje ovocie - planét-
ku sa podarilo näjsť dokonca na platni z roku
1895,  ktorú   exponovali  61 cm  Bruceovým
astrografom  na  Oak  Ridge.  Našiel  sa  i  na
snĺmkach z neskoršieho obehu, z rokov 1941
a 1943.

Kandidätov na obraz  1992 AD našli na fil-
moch, ktoré exponovali C. S. Shoemakerová
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s manželom a D. H. Levy pomocou 0,46 m
Schmidtovej komozy na Mt. Palomare 19. ja-
nuára  1991. Na základe týchto polôh potom
Jean Muellerová na platniach z 1,2 m Oschin
Schmidt Télescope, zÉkaných C. Brewerom a
1. C. Mendenhallom v rámci druhej palomar-
skejprehliadkyoblohy,našlatriobrazyobjek-
tu zo 6. novembra 1989. V archĺve ESO zistili,
že oblasť oblohy, v ktorej sa pohyboval objekt
1992 AD, je zachytená aj na troch platniach
ESO z rokov 1977-78 a na jednej platni zo
Siding  Spring,  exponovanej  roku  1982  po-
mocou U.K Schmidtovej komory. Práve na
nej sa veľmi jemná stopa nachádzala. Spätná
extrapolácia  dráhy však  ukázala,  že  teleso,
ktoré túto stopu na platni zanechalo, nebolo
totožné  s  1992  AD.  Našťastie  Robert  Mc-

%:uŽE:áť:nt2gÉo:3i`slporá::X#!:ktmsiJ;%,n%
predchädzajúceho,  navyše  sa  mu  1992  AD
podarilo nájsť aj na ďalšej platni z roku 1977.

Vď`aka pozorovaniam z rokov  1977,  1982,
1989,  1991 a  1992 mohol G. V. Williams na-
torko spresniť dráhu nového Kentaura, že mu
už bolo pridelené aj definitĺvne či'slo a čakä na
svoje  meno.  V MPC  19  850 sa  uvádza, že

definitĺvne   čĺslo   planétky   1992  AD  bude
(5145).  Právo pomenwať asteroid prinäležĺ
objaviteľom.  Istotne  sú  práve  teraz  zane-
prázdnenĺ štúdiom gréckej mytológie.

Fotometria  a  spektroskopia  objektu  mali
priniesť údaje o priemere, farbe, odrazivosti
povrchu, o jeho zloženĺ či o rotácii telesa.

Vel'kosť nového Kentaura sa pokúsili určit
arizonskí astronómovia. Skupina E. Howella
uskutočnila  simultánne  pozorcwania  pomo-
cou d'alekohľadu MMT a  1,5 m teleskopu v

v?nt3;iä3.1ašt?E:ivláái;eľdzÉokrecwlao?á:izlff;:r;
CCD  a snĺmok v červenej  časti viditefného
spektra umožnila určiť verkosť a albedo ob-
jektu:  1992 AD má priemer  140 km a jeho
povrch  odráža  zhruba  8%  dopadajúceho
slnečnéhožiarenia.Zĺskanéhodnotybymohli
byť rozdielne za predpokladu, že na povrchu
objektu jestvujú tepelné diskontinuity, resp.
tepelná  zotrvačnosť  povrchwého  materiálu
je väčšia. V tom prĺpade by vzrástol priemer
a kleslo albedo tohto Kentaura. Täkáto hod-
nota geometrického albeda sa blĺži k hodnote
0,10, ktorú vedci prijali pre Chirón. Aspoň v
tomto parametri môžeme teda obidve telesá
porcmävať.

V súvislosti s podobnosťou Chirónu zainte-
resovaných astronómov zaujhalo, či náho-
dou aj 1992 AD nie je neaktívna, maskovaná
kométa.  Podrobné  snímky  s  týmto cierom
spravili Oliver Hainaut a Alain Smette 2. feb-

Per,áe:Ľokboj,e::unlag:?v#::Eijrpó,Eg.JäípairtiÉai:,a::T:,dťzä;:,eE:::ŕi#aci::Tiťsp;izrahčĺä:eí#
po]ohu o po]noci 27. júna tohto roku. Všetky obiehajú proti smeru hodinových ručičiek. Z
drál)  pekne vidno,  že v určitom  momente  môže by€ noiý Kentaur najvzdialenejšĺm  po-
zorovaným te]esom v slnečnej sústave. Všimníte si aj zriedkavú polohu Pluta vnútri dráhy
Neptú m.                                                                                                                         Kresba: autor
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Počas tridsaťminútovej expozĺcie 2. februái.a sledoval 1,54 m Dán-
sky  teleskop  ESO  pohyb  asteroidu  1992  AD.  Oko]o  "bodového"
obrazu p]anétlqr nebo] zistený ani len náznak plynného obalu. Čiaľ-
ky na snĺmke sú stopy hviezd v zornom poli ďalekohľadu, v pravom
hornom rohu je rozmazaná stopa ga]axie. Séria takýchto fotografií
potvrdila, že nový Kentaurje dokonale neaktívny.             Foto: ESO

ruára pomocou  1,54 m Dánskeho teleskopu
na  ESO  na  la  Silla.  Vd'aka  dobrej  znalosti
dráhy  objek.tu  sa  im  podarilo  sledovať  po-
mocou CCD kamery pohyb telesa po oblohe.
Dokonalý stelárny vzhľad na všetkých obráz-
koch svedčĺ o jeho absolútnej pasivite. Potvr-
dili ju  aj  spektroskopické  pozorovania  Hai-
nauta a Wernera Zeillingera 2,2 m ESO/Mpl
teleskopom 5. februára. Spektrum objektu sa
celkom zhoduje  so slnečným,  neboli Ý ňom
objavené  ani  nijaké  emisné  čiary,  ktoré  by
prezradili prftomnosť plynného obalu (atmo-
sféry). Rnto  fakt  ukazuje, že hodnotou  al-
beda sa zrejme podobnosť medzi Chirónom
1992  AD  zrejme  končĺ,  pretože  Chirón je
teleso, ktoré si môže vytvoriť čosi ako atmo-
sféru v ktoromkoľvek bode svojej dráhy.

Výsledkom  fotometrických pozorovanĺ as-
teroidu je aj perióda jeho vlastnej rotácie. M.
W. Buie, 8. J. Bus a B. A. Skiff z Lowellovho
observatória za týmto účelom spravili pomo-
cou  1,1  m a  1,8 m reflektorov na Anderson
Mesa Station 25. a 26. januára a  1. a 2. feb-
ruára CCD fotometriu v spektrálnom pásme
R. Svetelnä krivka  objektu mä dva vrcholy,
hl`bky minĺm sú rôzne, maximá v zhruba rov-
nakejvýške.Objektmenípodľatýchtomeraní
jasnosťvrozmedzĺ0,17magnitúdysperiódou
9,996±0,030 hodiny, približne 0,42 dňa. Po-
zorovania M. Hoffmanna a jeho kolegov po-
mocou  1,54 m ďalekohľadu v Cataline, ktorý
patri' arizonskej  univerzite, však ukazujú, že
perióda rotácie  telesa  by mohla  byť až 0,55
dňa,  pričom  amplitúda  svetelných  zmien je
zhruba rovnaká, 0,20 magnitúdy. Nový Ken-
taur sa okolo jednej zo svojich osĺ rozhodne
otočĺ zhruba raz za pol dňa.

Problém aktivácie a reaktivácie hybridných
telies, ako je Chirón, sa pokúsili rozriešiť J. K.
Davies z Král`ovskej hvezdärne v Edinburghu
a M. V. Sykes z arizonskej univerzity. Pretože
David Tholen už krátko po objave telesa upo-
zornil na jeho mimoriadne červenú farbu (ta-
kúeštenevídelprižiadnominommedziplane-
tärnom objekte), urobili pomocou U. K. In-
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ffared Télescope infračervenú fotometriu ob-
jektuvspektrálnychpásmachJ,HaKazĺska-
névýsledkyporovnalishodnotamizviditeľnej
oblasti spektra.  Vyšlo im, že odrazivosť po-
vrchu v infračervenej oblasti je overa vyššia.

Toto  zistenie  podporuje  hypotézu,  že  tak
ako v prĺpade komét v Oortovom oblaku aj
pri telesách vo vonkajšĺch oblastiach slnečnej
sústavy dlhotrvajúce pÔsobenie galaktického
kozmického žiarenia vytvära na ich povrchu
určité chemické štruktúry (tzv. tholiny), osla-
bujúce kompaktnosť povrchového materiálu,
ktorý môže byť nächylnejšĺna pukanie. Prask-
linami  v  povrchovej  kôre  sa  potom  môžu
uvorňovať  tekavé  látky  z  podpovrchových
vrstiev a vytvoriť  pseudoatmosféru  či  akúsi
komuokoloobjektu.Novákôrka,ktorázacelf
jazvy na tvári takéhoto telesa a opäť zamas-
kuje jeho schopnosť byť aktĺvnym, Py sa mala
vytvoriť z  pÔvodného  ťažkotaviteľného  ma-
teriálu, spekaného tryskajúcimi látkami z ot-
voreného ohniska.

Markantný rozdiel medzi (5145) 1992 AD a
(2060) Chirónom, vyplývajúci präve zo zdan-
livej  neschopnosti  prvého  byť  akti'vnym  a  z

4Ô
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Čiarová         verzia   05
spektíer   Slnka   a
P]anétky 1992 AD,   8°
zĺskaného     2,2 m
ESO"Pl te]esko-
poHt  na  `h  Sil]a.   2o
Prítomnosť   p]yn-
ného  oba]u  okolo   i6
p]anétb  by  prez-
radili emisnéčiary,   io
pmch   by  odhalili
nové       absorpčné    6
čiary. Oba z týchto
znakov      však      v     °
spektre  asteroidu
chýbajú...

potenciedruhéhoaktivovaťsakedykol'vek,by
mohol  byť  prekonaný  vo  chvfli,  ked'  sa  na
povrchu  1992 AD vytvorĺ významnejšia trh-
lina. rlénto fakt zaregistrujeme práve mera-
nĺm spekträlnej odrazivosti -jej dnešné hod-
noty sa zmenia na  také,  čo pozorujeme pri
Chiróne či ostatných kométach.  Nový Ken-
taur je však už pol roka za perihéliom, mal by
teda zostať neaktĺvnym balvanom aj naďalej.

Dlho očakávaná planétka je teda na svete.
PohybujesavoblastiachslnečnejsústaÝ,kto-
ré sú  preskúmané  len veľmi málo;  tých pár
komét, čo sa v takejto wdialenosti podarilo
zaznamenať,bolomožnépozorovaťibaveľmi
ťažko a len povrchne. Chirón a  1992 AD`sú

ägvkaťdgäťkj:a:ä;éE;aztdoÉa:ťe;%äíáFáF;E,ájsáeá
dnešnými novými výkonnými a zajtrajšĺmi eš-
te výkonnejšími modernými prĺstrojmi.  Oba
zrejmereprezentujúprvé,hádamnajjasnejšie
z novej triedy asteroidov, ponybujúcich sa na
dráhach za Satumom.

V predstavách niekoľkých odvážnych astro-
nómov by snäď tĺto Kentauri mohli mať čosi
spoločné aj s Neptúnovým mesiacom Tritó-
nom, Plutovým mesiacom Cháronom a azda
i so samotným plutom. Hoci takáto predstava
odporuje väčšine kozmogonických teóriĺ, tie
sa predsa len  musia prispôsobovať napozo-
rovaným údajom. Nwá planétka je holý fakt,
ktorý  teória  musi' akceptovať.  Na  podobné
otázky však  dajú  odpoveď len  ďalšie  pozo-
rovania.

Spmcoval
-rp-

5000           A
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Zazrieť meteor ešte stále nie je (a najmä pre
astronóma) bohvieakä vzácnosť, nevraviac uŽ
o tom, že hlavné meteorické roje ich pozo-
rovaterovi dožičia aj niekoľko desiatok za ho-
dinu. Zriedkavejšie však vĺdame úkaz nazva-
ný meteorická stopa. Laici tento pQjem často
nechápu správne (predstavujú si pod nĺm me-
teor), v terminológii astronómov však ozna-
čuje konkrétny čiastkový úkaz: slabé svetiel-
kovanievtejčastioblohy,kdemeteorzanikol.

Stopa býva zväčša pozorovaterná po prelete
vermi  jasného  meteoru  (bolidu).  Nie je  to
však pravidlo (stäva sa, Že aj vermi jasný me-
teor má stopu takmer nepozorovaternú, kým
slabšĺ ju  môže mať  pomerne výraznú).  Pre-
važná väčšina stôp trvá len niekol`ko desati'n
sekundy, výnimočne i dlhšie  -  celé desiatky
sekúnd, ba až minúty. Boli dokonca prípady,
ked' stopa trva[a aj hodinu.

Meteorická stopa je vlastne úkaz atmosfe-
rický  - vzniká interakciou meteoroidu s at-
mosférou Zeme'. Jej mechanizmus je takýto:
V dôsledku kinetickej energie meteoroidu Sg
pozdÉ jeho trajektórie utvára ionizovaný stl-
pec ovzdušia. Ióny postupne difundujú a re-
kombĺnujú  sa,  a  Ým  klesä  ich  hustota.  Di-
fiúziou  sa  stopa  zväčšuje  a  pri  rekombinácii
iónov sa uvol'ňuje energia. Deje sa to vo for-
me žiarenia, ktoré vnĺmame okom. A ked'že
ionizovaný  valec  meteorickej  stopy je  elek-
tricky vodivý (preto má schopnosť odrážať a
rozptyrovať rádiové vlny), môžeme stopy re-
gistrovať  aj  radarom.  Stopy pozorované  ra-
darom  mávajú  sprgvidla  dlhšie  trvanie  ako
stopy vizuálne. (Odraz od meteoroidu samot-

:éai3š:3Eänž:ruegirsérruájái:;é3'rne;:š,9áFžeky:äÉ:-
použi`vajú meteorické radary.)

Hoci  meteorická  stopa  nevykazuje  denný
pohyb  oblohy  (atmosferický obal, v ktorom
jav  vzniká,  rotuje  spolu  s  pevným  telesom
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Zeme),niejevočipovrchuzemenehybnäani
tvarovo  stabilná.  Vietor vo vyššĺch vrstvách
atmosféry spÔsobuje neraz značné deformä-
ciemeteorickýchstôp,najmätýchdlhšietrva-
Jígi,ceho.ri%:Jfää:;t:Jáepteo,z3iadper.,-g%;:r=á:;:

tená na meteorickej expedĺcii roku  1987. Po-
čas svojho štvorminútového trvania dosiahla
na oblohe asi 3°, čo pri predpokladanej výške
javu(90km)predstavujetakmer10km(rých-
losť posunu tak vychádza na vyše 100 km za
hodinu).  Pozorovania  ukazujú,  že  stopy sa
deformujú v smere  proti dennému  pohybu
oblohy.(Podľainformácieoddr.Reichlavanú
výškové vetry  pomerne  rovnomerne,  a  to v
letnom obdobĺ od západu na východ, v zime
opačne.Zmenysmeruvetrovbývajúnáhlejšie
na jar a v jeseni.)

Pri štúdiu stôp sa uplatňujú vizuálne aj te-

Zdeformovaná  meteorĺcká stopa,  ktoi.ú po

.::Pae|Z;F,ec:a2'äh|P;::e5isd:É2Č.mp:5::tŔdayp:t
zakreslil jej vývoj a pohyb medzi hviezdami

:okx%ä:sčaísTauJ;aov#.rá::tz,?;oĹain;:iĺnčaáoml
označujú  čas  po prelete  meteoru  v sekun-
dách.                                     Foto: P. Zimnikoval
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Fotografia stopyjasnej Perzeidy z 13. augus-
ta 1981. Zdvojenie stopy vzniHo nedopatre-
ním, keď sa prakticky hneď po z@čiatku ex-
pozĺcie neopatrne pohol prístroj.

Snĺmka P. Zimnikoval
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leskopické pozorovania spQjené so zakresro-
vani'm, a to spolu s hviezdnym okolím javu. K
zákresu  -  prĺpadne aj niekoľkým (pri dlhšie
trvajúcej stope) - treba uviesť aj presný čas.
Po pozorovaní stopu prekreslĺme do mapky,
pripravenej  podľa vhodného hviezdneho at-

:a;:j(únc?ái.s?á`3s=Buos:,eu:`és2.evuEgíFaa:edťžätušiä
šírku, a to porovnávanĺm uhlovej vzdialenosti
dvojice blĺžkych hviezd v zornom  poli ďale-
kohl'adu. Täkýmto spÔsobom sa podarilo re-
gistrovať úkaz počas expedi'cie  1986. Dosiaľ
spracované pozorovania naznačujú isté (i šta-
tistickysignifikantné)spqjitostimedzijednot-
1ivými charakteristikami stopy (rozmer, trva-
nie,  výška,  hodnoty  ambipolárnej  difúzie  a
pod.),záverysúvšakzatiaľnejednoznačné.Je
nesporné, Že Í}rzikälnych procesov pri vzniku,
zániku i premenách stôp je niekorko a že sa
navzäjomprekrývajú.Zrejmetupoprijasnos-
ti meteoru  značnú  úlohu zohrávajú aj pod-
mienky vo vysokej atmosfére, v priebehu dňa
dosť premenlivé a závislé od slnečnej aktivity.
Okrem toho sa ukazuje, že na trvanie stopy
vplýva   i  geocentrická   rýchlosť   meteoroidu
(pretourojovsväčšourýchlosťoubývaipočet
dlhotrvajúcich stôp vyšši).

Aj sama chemiLuminiscencíaje vermi zložitá
a taktiež nie je dodnes dostatočne objasnená.
Ukazuje sa, že hlavný podiel na žiarenĺ tu má
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Stopa Perzeidy zo 17.8.1991.   Foto: 8. Jurčik

atmosferický dusĺk a kyslĺk (prvky meteoroi-
dusavdlhotrvajúcichstopächpraktickynevy-
skytujú  - tie sa dostávajú len do komy a do
"wake", chvQstika tesne za meteorom, ktorý v

priebehu desatĺn sekundy mizne).
Objasniť procesy v meteorických stopäch by

vel'mi napomohla spektrálna analýza. Lenže
získať spektrum stopy vôbec nie je jednodu-
ché a spektrálnych záznamov existuje zatiar
len niekorko: Ved` Ien  sfotografovať jav tak
krátkotrvajúcj, akým je meteor, je dosť ťažké;
stopa  býva  až  o  5  magnitúd  slabšia  (k  dis-
pozĺcii bolo len spektrum stopy Leonidy, kto-
ré sa podarilo zi'skať roku 1965 v AŠchabade).

Na hvezdämi v Banskej  Bystrici sme zho-
tovili prístroj  určený na  fotografovanie me-
teorických stôp (pozri Kozmos 3/1987), ktorý
sme pomenovali spektrostopofot. Je v pre-
vádzke od roku  1985 a použĺva sa najmä pri
sledovaní  akti'vnejšĺch   meteorických   rojov,
ked` je akä-taká pravdepodobnosť meteoru s
trvanĺm stopy,  aké je potrebné  na  expono-
vanie. Za šesť rokov použĺvania prĺstroja (asi
300 hodín  čistého pozorovacieho času) sme
zi'skali 5  fotografií meteorických stôp; v šty-
roch  pri'padocp  aj  spektrá.  Prvé z nich  (D.
Očenáš, 1986) sa podarilo J. Reichlovi a spo-
lupracovnikom vyhodnotiť. V spektre sa ob-
javiliajemisieFeaMg(lokolo460a480nm).
Výsledky budú zverejnené na sympóziu IAU,
ktoré  bude  začiatkom  júla  v  Smoleniciach.
Spektrá stôp získané v rokoch  1988-89 ne-
bolivhodnénaspracovanie.Ažcezmaximum
Perzei'd  roku  1991  sme  sa  dočkali  d`alšieho

gsE;§Eš3SvsEngcárg|e:e2,.a:ädá3inäupgeužtäidg
s odhadovanou jasnosťou  asi  -10  magnitúd.
Expozi'cia spektrostopofotom , ktorá sa začala
po troch  sekundách, priniesla  snímku  stopy
skutočne  unikátnej: vorným okom  bola po-
zorovateľná  10  minút,  a  delostreleckým  bi-
narom  (10X80) dokonca  20 minút!  Okrem
fotografie sa zi'skali aj dve spektrá. J. Škvarka
sfotografoval i samotný meteor, získať však aj
jeho spektrum náš pri'stroj už neumožňuje.

Okolo dlhotrvajúcich meteorických stôp j.e
stáledosťnejasnostĺ.Nato,abysatietootázky
lepšie objasnili, treba ešte vera pozorovani'. A
právetujed'alšiaveľkäšancapreastronómov
amatérov.

P. Zímnikowa], M. Znášik

METEORY

Meteorickä    astronó-
miavJaponskusamôže
hrdiťpremyslenouorga-
nizáciou  aj  pozoruhod-
nými   výsledkami.    Asi
300-člennä      Japonská
meteorická   spoločnosť
-  NMS  (Nippon  Me-
teor Society) - združu-
je  profesionálov i ama-
térov.

Pozorovanie    meteo-
rov v Japonsku má sluš-
nú tradĺciu, no systema-
tickýmsastaloažvtom-
to  storočí,  a  to  vd`aka
vzniku  OAA  (Oriental
Astronomical   Associa-
tion),    založenej    roku
1920.   Prezidentom  jej
meteorickej   sekcie   sa
roku  1928 stal priekop-

jekty, ktoré sú v popredĺ, majú označenia H
(kampaň  zameranä na  meteory súvisiace  s
kométou Halley), L (pozorovania Leoníd v
rokoch 1990-2010) a G (Giacobinidy - ok-
tóbrové Drakonidy).

Koordinácia prác sa nesmierne osvedčuje,
pravda, nechýbajú ani individuálne pozorova-
nia,  motivcwané  osobnými  záujmami  pozo-
rovaterov.Predsedoviapozorovateľskýchsek-
cií mesačne ohlasujú zhrnuté výsledky Astro-
nomickému  cirkuläru.  Cielené  pozorovania
priniesliužviacerocennýchplodov,o.i.objavy
komét  -  napr. 1988r a 1989a; tieto kométy
objavil  T  Yanaka vd`aka  142  nociam  poctí-
vého teleskopického pozorovania meteorov.
Vo  fotografickej  sekcii  dostatok  záznamov
(358   meteorov)   umožnil  natoľko  spresniť
obežnú dráhu niektorých objektov, že to mo-
holvýdatnevyužiťajdr.Lindbladvcentrepre

Na fotograrické §[edovanie meteorov sa v Japonsku mjčastejšie
použĺva talúto zostava:  m i)ara]aktickej  montáži  s  rotujúcim
sektorom sú pripevnené štyri fotoapará®.          Foto: K ohtsuka

nĺk japonskej meteorickej astronómie Kojiro
Komaki (1903-69). Rnto sa od svojich  18
rokov až do smrti venoval Perzeidám, roku
1935 vydal o meteoroch knihu  a roku  1943
začal vydávať Astronomický cirkulár, ktorým
podnietil japonských meteorärov na zverej-
ňovanie výsledkov. Od roku  1968 je vydava-
tel`kou  tohto cirkulára Japoriskä meteorickä
spoločnosť;jehoanglickýextraktvychádzaraz
za tri roky. Po smrti druhého prezidenta spo-
ločnosti,     dr.     Tädayoshiho    Murakamiho
(1985)  vzal  vedenie  spoločnosti  do  rúk jej
terajšĺ prezident  -  prof.  Ichiro  Hasegawa,
známy vo svete svojimi teoretickými prácami
o medziplanetárnej hmote i výsledkami zalo-
ženými na skúmaní historických záznamov o
astronomických  úkazoch (predovšetkým ko-
métach a meteorických rojoch) v starých čĺn-
skych, japonských a kórejských kronikách.

Dnešná Japonská astronomická spoločnosť
má racionálne organizačné členenie, založené
naprepojení6regionálnychskupi'n.Pracujúv
nej  4  komisie  (k.  meteorickej  literatúiy,  k.
pozorovacĺch  projektov,  k.  vydávania  nepe-
riodickej publikácie Priateľ hviezd, k. edičná)
a 7 sekcii' ( s. pre vizuálne pozorovania, s. pre
teleskopické pozorovania,   fotografickä s., s.
pre rádiové ozveny, s. bolidov, s. pre určova-
nie radiantov, s. pre meteorické dráhy). Pro-

meteorynaLundovomobservatóriuvošvéd-
sku. A spracovanie automatizovaných zázna-
mov o rädiových ozvenách meteorov viedlo k
talým  hodnotným  výsledkom,  že  Kazuhiro
Suzuki mohol na 126. kolokviu IAU (Kyoto,
1990) referovať o sezónnych variáciách me-
teorickýchradarovýchozvienzajedno5-ročie
(1985-90).Svetoznámymisastaliajvýsledky
M. Uedu, ktorý pomocou s mm videokamery
v rokoch  1987-89 zaznamenal 318 meteo-
rov, zachytených za 78 hodín v rámci 43 nocí;
z toho pre 28 rieteorov určil aj radiant.

Jediné, čo dnes nie celkom uspokojuje prof.
Hasegawu, je záujem mládeže o meteorickú
astronómiu - sĺce živý, no iba krátkodychý.

Japonské  prepojenie  spolupráce  profesio-
nálov a amatérov v oblasti pozorovania me-
teorov mä, ako vidíme, veľa pozitívnych čŕt -
nie náhodou navštĺvil roku  1990 japonských
meteorárov aj Colin Keay, prezident Meteo-
rickej (22.) sekcie IAU. Nečudo teda, že me-
dzi japonskými  meteorármi  je  v  súčasriosti
živý záujem aj o smolenické meteorárske ko-
lokvium IAU, ktoré sa uskutočni' tohto roku.
Tento  záujem podnecuje aj  istá  informova-
nosť o vyspelosti českej a slovenskej meteoric-
kej astronómie.

1. Hasegawa
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Veľké meteorické bolidy pri svojom prelete
atmosférou spÔsobújú niekol'ko odlišných ty-
pov zvuku. Najbežnejšie počuť tresk pripomi'-
najúci vzdialený  hrom;  prichádza  minútu -
dve po žiarivom úkaze bolidu.

Rovnako dobre sa dajú pochopiť aj tzv. zá-
verečné zvuky sprevádzajúce dopady meteo-
ritov, ktoré majú pÔvod vo veľkých pomalých
bolidoch.Pozorovateliavblĺzkostipádumôžu
počuť šuštivý zvuk (pripomínajúci  bli`zko le-
tiace bezmotorové lietadlo),  po ktorom na-
sleduje silné  tupé  buchnutie,  prezrádzajúce
dopad meteoritu na zem.

Eistuje však aj  tretĺ typ zvuku. Svedkovia
uvádzajú, že išlo o vnem súbežný so zrakovým
mĺmanĺm  bolidu. Ide o jav veľmi zriedkavý,
ktorý sa až donedávna nedarilo vysvetliť. Pro-
fesionáli ho zvykli označovať ako anomálny a
každú správu o tomto type zvuku v súvislosti
s bolidom odmietali s tým, že môže i'sť o efekt
psychologický. Nemôže nás preto prekvapiť,
že whradom na zriedkavosť úkazu mali jeho
svedkovia zjavne sťažené  dokazovanie hod-
novernosti svojho tvrdenia.

Dr.   Zdenčk Ceplecha   mi veľmi   ochotne
poskytol   údaje   o miestach viac než 500 vi-
zuálnych aj akustických pozorovaterov bolidu
Prĺbram  z  roku  1959.  Predstavovali  dobrú
sieť, rozloženú po celých Čechäch. Správu o
tresku  a rachote mal vtedy Ceplecha z viac
ako 90 miest; od miesta preletu  bolidu boli

26

vzdialené  až  do  100  km.  Šušťavé,  svištivé  a

praskavé zvuky boli hlásené z 26 miest až do
190 km od miesta preletu bolidu.

Súča§návedavysvetrujetentotajomnýzvuk
akojavelektrofonický.Zainteresovanýchnaj-
viacvzrušujeproblém,prečolentakmálol'udĺ
počuje tento t)p zvuku bolidov.

História výskumov
elektrofonického zvuku

Čínski pozorovatelia z Ho-nan si roku 817
pred  Kr.  všimli  veľký  meteorický  bolid  pri-
pomínajúci  "kŕder letiacich vrán". 0 mnoho
storočí neskôr slávny kometár Edmund Hal-
ley pri opise vermi jasného bolidu pozorova-
ného  nad Anglickom  roku  1719  uvädza, že
niektorípozorovateliapočuli,akobolidpočas
preletu  svišťal.  Halley však  tieto  správy od-
mietol ako či'ry výmysel. V tom čase boli pre-
svedčenĺ,Žemeteorysavyslqítujúveľminĺzko
vatmosfére;podratohoajdostalisvojepome-
novanie. Zdä sa pravdepodobné, že Halley
pokladal tieto zvuky za fantäziu výlučne pre-
to, lebo väčšina svedkov bolidu nepočula vÔ-
bec nič (čo je v prĺpade elektrofonických zvu-
kov celkom normálne).

Ďalšia  dôležitá  správa   pochádza  od  dr.
Charla Blagdona, sekretára Krárovskej spo-
ločnosti a bývalého lekára  Britskej armädy.
Blagdon zozbieral správy z celej Veľkej  Bri-
tánie po úkaze veľkého bolidu, ktorý zažiaril

Jasný bolid, vyfotografovaný stanicou boli-
dovej  siete na  Observatóriu  UK v Modre-
Piesok2.februáral992o20b|8msEČ.Vma-
ximejasnostidosiaholaž-13n,začalžiariťvo
výške97kmapohaso]vovýške44km®Prelet
atmosfiérou  trval 3,7  sekundy a za  ten čas

ä:eäi.ei::Ť#e::;:133,:8kmriYs:Íuap;áčŤac#onsí
hmotnosť te]esa predstavovala okolo 50 kg.
Pred vstupom do atmosfléry sa te]eso pohy-
bovalo po  krátkoperiodickej  dráhe, podob-
nej drÁhe asteroidov typu Apol]o.

18. augusta  1784 od Škótska až po Francúz-
sko. V článku uverejnenom v Transactions of
the Royal Society (po zváženĺ rýchlosti zvuku
vo vákuu) Blagdon odmietol možnosť, že by
sa zvuk okamžite dostal do vzdialenosti pre-
sahujúcej 80 km. Napriek poznámke, Že "to
všetko môžeme azda  pripisovať ustráchanej
predstavivosti...", pokladal svedectvo za také
závažné,Žesahoneodvážilcelkomodmietnuť
("nech sa to akokoľvek pokladá za nepravde-
podobné, radšej t)y som to prenechal na roz-
hodnutie  budúcim  pozorovateľom").  Sotva
mohol tušiť, že prejdú celé dve storočia, kým
sa nájde riešenie tohto problému.

Názory odbornikov na hlásenia zvukových
efektov súbežných s optickým javom bolidov
sa  v  priebehu  uplynulých  storočí nezriedka
navzájom  diametrálne  odlišovali.  Ešte  roku
1979  sa v  bulletine  Valného  zhromaždenia
Medzinárodnej astronomickej únie v Mont-
reali objavila informácia, že komisii č. 22 pre
meteory a medziplanetámy prach bol ozná-
mený "d'alši' prípad onoho zarážajúceho zvu-
ku, ktorý pozorovatelia počujú vtedy, keď vi-
dia bolid". A vzäpätĺ nasledujú otázky: "Ide o
elektromagnetické vlny generované rezonan-
ciami  plazmy v ionosfére? Alebo je to pole
skôr pre psychológov než pre fýzikov?"

Vel'ký bolid z roku 1978
v New South Wales

Dňa  7.  aprila  1978 o  4h44m AEST (18:44

#u::'Ĺ?J3vs?nd#a:::gsk,;v:f,:užd3ĺ:in:o:užmmŕan:,ľe;tž::
v  Novom  Južnom  Walese  medzi  Sydney a
Newcastlom.  Po  nĺzkej  dráhe  so zenitovou
vzdialenosťou 82 stupňov smeroval k moru,
kde jeho meteority, ak vôbec dáke boli, padli
do vody asi 50 km od pobrežia.

Pri zhromažd`ovanĺ údajov očiých svedkcw
tohto úkazu ma prekvapil počet spräv o sy-
čavých,  bzučivých,  svišťavých  a  praskavých
zvukoch, vyslqftujúcich sa súčasne s preletom
bolidu.Täkétozvukyuvádzazcelkovéhopoč-
tu  22  (vysokokvalitných)  správ  až  desať;  a
powrdzuje  ich  až  15  z celkového počtu 33
pĺsomných správ.

Priamosť všetkých svedkov, s ktorými som
bol v kontakte, ma presvedčila o hodnover-
nosti ich správ a o tom, že tento jav nemä
psychologický,  ale  Dzikälny základ.  Bolo tu
však  plno  paradoxov - takých  istých,  aké
znemožňovali aj  predošlé pokuy o riešenie
problému. Ek naprĺklad upratovačka pri is-
tom  obchodnom  centre zbadala  bolid,  ked'
vychádzalazosvojhoauta.Podalapresnýopis
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bolidu i jeho preletu nad neďalekým kopcom,
pričom opĺsala aj zvuky pochádzajúce z bo-
lidu, ktoré súčasne počula. Jej spolucestujúci
z druhej strany toho istého auta nepočul nič.

Rozp]etanie nitiek tajomstva

Len  málo  pokročila  veda  vo  vysvetrovaní
žähadnýchzvukov(akodhiiadnemeodobjas-
nenia Í)zikálnych detailov preletu  bolidu  at-
mosférou), kým som mal priležitosť pobud-
núť niekol'ko mesiacov v Herzbergovom as-
troĎzikálnom ústave v Kanade. Dôkladná re-
gistrácia bolidov v rozsahu elektromagnetic-
kého spektra od infračervenej oblasti po frek-
vencie pod hranicou počuteľnosti viedla k ne-
gatĺvnym výsledkom, s výnimkou oblasti me-
dzi  10 Ilz a  100 kHz, kde však neboli k dis-
pozícii konkrétne údaje, lebo nik nehl'adal bo-
lidy na týchto frekvenciách.

Nemälo referencií o "ohnivých guliach" ("fi-
reball"  - anglické označenie bolidu) sa vzťa-
hovalo  na  ich  "pribuzné"  -  na  úkazy spre-
vádzajúce jadrový výbuch.  Spektrum  rádio-
vých  frekvenciĺ jadrového  výbuchu  malo  v
jednom prĺpade maximum pri 12 kHz. Vojaci
v bunkri údajne počuli "cvaknutie" v momen-
te explózie,  teda skôr, než sa k nim  dostala
seizmická vlna. Tieto zistenia ma viedli k zá-
veru, Že elektromagnetickä  alebo elektrickä
energia meteorického bolidu na frekvencii v
počuternej  oblasti  by sa  nejakým  procesom
mohla  meniť  priamo  na  zvuk.  Problémom
ostalo nájsť menič. Je súčasťou l`udského slu-
chového systému, alebo je mimo neho? Akje
mimo, kde ho treba hl`adať?

Na Katedre Ďziky v Univerzite Západného
Ontária   som   mohol   uskutočniť    niekorko
zaujĺmavých  testov v akustickej komore. Pär
Helmholtzových cievok a veľkä kovová elek-
tróda mi poslúžili na to, aby sme vystavili dob-
rovol`nikQv meniacim sa magnetickým a elek-
trickým poliam na počuteľných  frekvenciách.
Priame  akustické emisie z prĺstroja boli po-
tlačené  na  nepočuternú  úroveň  dôsledným
ttmeni'm  (práve  tieto  emisie  sa  neskôr  stali
dôkazom, Že generovať elektrofonické zvuP
dokážu icelkom bežnéobjekty).       _

Z testov vyplynuli dva zaujĺmavé poznatky.
Zo 44 osôb,  ktoré sa im podrobili, tri boli v
registrovaní elektricky stimulovaných zvukov
výrazne lepšie ako ostatní. Boli to dve Ženy s
vtedy módnym účesom "afro", treťou osobou
bol muž s veľmi jemnými vlasmi miernej dĺž-
ky.  Vlasy  im  všetkým  evidentne  vibrovali  s
poľom, čím sa utváral zvuk, ktorý registrovali.
Tésty s magnetickým  porom  neviedli  k nija-
kým počuteľným zvukom.

Druhý výsledok bol celkom šťastnou náho-
dou. Ako experimentätor som bol pochopi-
terne  prvým  testovaným  subjektom,  a  aby
som mal kontrolu citlivosti systému, bol som
aj  posledným.  Medzi  týmito  dvoma  testmi
moje výsledky poklesli o 3 až 4 dB v rozsahu
použitých frekvencii'. Bolo to znepokojujúce
zistenie, lebo som bol presvedčený, Že použitá
experimentálna procedúra  nepripúšťa chyby
nad  1  dB.  Našťastie,  pred odchodom  z tes-
tovacejkomorysomzistil,žepridruhomteste
som  nemal  okuliare.  Keď  som  si  ich  opäť
nasadil, výsledok sa dostal na pÔvodnú hod-

notu v medziach 1 dB. Znamenä to, že i oku-
liare môžu P)ri do istej miery vonkajšĺm pre-
nášaterom elektrofonického zvuku.

Produkovanie VLF vĺn bolidmi

Počas pobytu v Herzbergovom ústave som
sa vermi dôkladne venoval otázke produko-
v#aa,:É#eT:kľr:ä;Pcýhchv,,nel3:t,;:#i?gEeéác;

pripomenúť, že pri frekvenciách, ktoré nás tu
zaujĺmajú,ideovlnovédl`žkymeranévdesiat-
kach až stovkách kilometrov, v tomto prĺpade
porovnaterné so vzdialenosťami medzi mies-
tami genercwania a prijatia prenášanej ener-
gie. Sú tu preto splnené podmienky na to, aby
sme  nemuseli  rozlišovať  medzi  poľom  elek-
tromagnetického žiarenia a rýchlo sa menia-
cim elektrickým poľom.

Svojou predchádzajúcou präcou mi pritom
výdatne  pomohol  D.  Revelle,  odbornik  na
f)ziku  atmosféry, ktorý pracoval v Herzber-
govom ústave predo mnou. Jeho práca o pre-
lete bolidov atmosférou  upriamila moju po-
zornosť na zmeny režimov pri prenikaní bo-
lidov do nižši`ch vrstiev atmosféry. Turbulen-
cia stôp bolidov nastáva len v hustejši'ch vrst-
väch   atmosféry.   Simultánne  zvuky  súvisia
obyčajne  len  s  jasnými  bolidmi  na  nĺzkych
drähach. Bolo teda logické dať tieto dva javy
do vzäjomnej súvislosti.

Z oblasti magnetohydrodynamiky ani f)rziky
plazmy sa nenašiel nijaký text ani iný dôkaz,
ktorý by zodpovedajúco rozoberal generova-
nie žiarenia turbulentnej plazmy na veľmi ni'z-
kychfrekvenciäch.Mechanizmytakéhotožia-
renia pri jadrových výbuchoch sa ukázali cel-
kom neadekvátne. Dostatok energie pritom
netiol problémom: vo vysokoionizovanej sto-
pe po vel'kom   bolide sa jej uvoľňujú stovky
gigawattov.  Inšpirovaný Hoylovou teóriou sl-
nečných  škvŕn  som  nakoniec  začal  skúmať
geomagnetické pole v stope bolidu.

Za podmienok, aké prevažujú v plazmovej
stope jasného  bolidu  v ni'zkych vrstvách  at-
mosféry, môže plazma zachytiť a viazať geo-
magnetické  pole  skôr,  než  by  sa  stalo  tur-
bulentným.  Keď potom  začne  dochädzať k
turbulencii, pole sa zvinie. Energia, ktorá sa
vo zvinutom poli nahromadĺ, sa po ochladeni`
a rekombinácii plazmy uvoľni'. Excitujú sa pri-
tom elektromagnetické vibrácie v oblastiach
ionosféry,  s  frekvenciami  charakteristickými
pre turbulentné pohyby.

Aj keď uvedený mechanizmus našiel ďalšiu
podporu   vo   výpočtoch Vitalija  Bronštena,
som hlboko presvedčený, Že bolidy môžu pro-
dukovať  VLF  žiarenie  aj  iným  spÔsobom.
Elektrofonické zvuky koincidujúce s náhlymi
vzplanutiami alebo výbuchmi  bolidov môžu
mať pÔvod skôr v nestabilitäch   prudko   ex-
pandujúcej   plazmovej   gule,  než  v  modeli
opi'saného zvinutého magnetického poľa.

Elektrofonické zvu ky
zo Space Shuttle

Skutočnosť,  Že  sa  našli  prijateľné  modely

produkcie VLF žiarenia, ako aj  procesy icn
prenosu, ešte nie je dôkazom, Že bolidy pro-
dukujú   elektrofonické   zvuky  práve   týmto
spÔsobom. Argumen[ácia si vyžaduje dôkaz.

Hľadanie  možného  potvrdenia  VLF emisie
bolidmi je mimoriadne sťažené tým, že dosta-
točne vel'ké a nĺžke bolidy sú vermi vzácne.
Monitorovanie VLF bolidov je nemožné, le-
bo zachytenie čo len jedného takého prfipadu
by si vyžadovalo niekorko desaťročĺ sústavné-
ho+ optického i rádiového patrolovania. Za 14
rokov, keď bolo v činnosti 12 stanĺc kanadské-
ho  programu  MORP  (Meteorite Observa-
tion and Recovery Program), bolo vyfotogra-
fovaných  1010  bolidov.  Analýza  svetelných
kriviek najjasnejšĺch bolidov ukázala, že l l ich
malo byť elektrofonických. Priemerný in terval
medzi  registráciou  VLF emisie z vyfotogra-
fovaných  bolidov  na  danom  pozorovacom
mieste by tak bol približne 15 rokov.

Skúsilismepretoinýprístup.Rokul984Jim
Oberg  a  Drew  Potter  z Johnsonovho  koz-
mického  strediska  začali  dostávať  správy  o
"svišťavých" zvukoch, pochádzajúcich z ame-

rických  raketoplánov  pri  ich  vysokých  pre-
letoch nad Texasom a Oklahomou pred pri-
stávanĺm  na  Cape  Canaveral.  Navrhol  som
niekoľko jednoduchých opatrenĺ na detekciu

Ľ:aeg::s,i;'cErjapTškmu.ež|Fat,:i:i#nzáágäjan?:F-
perimenty sa nemohli uskutočniť v dôsledku
tragédie s raketoplánom Challenger.

PotvrdenievLFemisieprišlovšaknakoniec
z celkom neočakávaného zdroja. Spoluprácä
troch japonských skupi`n,  ktoré viedli T. Wa-
tanabe, T. Okada a K. Suzuki, bola úspešnä v
dosiahnutĺ simultánnych fotografických a rá-
diovýchzáznamovneobyčajnejasnéhobolidu
rojaperzeíd.Jedenzčlenovfotografickejsku-
piny, ktorá bola k dráhe bolidu najbližšie, za-
znamenalajelektrofonickýzvukzbolidu.Rá-
diový signál trval len necelú pätinu sekundy.
Spektrálnaanalýzaukázala,žeffekvenciema-
li  zložky  v  rozsahu  s  dolnou  hranicou  pod
1 kHz a hornou hranicou nad 10 kHz.

Záver

Keď  sa  podarilo  rozriešiť  záhadu  elektro-
fonických zvukov bolidov, bolo možné uva-
žovať aj  nad  ďalši'mi pribuznými javmi. Ex-
perimenty v akustickej komore napr. ukázali,
Že zvuk sily až do 60 dB môže byť generovaný

gíí[:tt:#:,íe%:Íí%#íErepdoFuetdmoí,4V#y#%VÝ.n#;
meniacemu sa na frekvenciách od 500 Hz pc)
4 kHz. Je známe, že blesky sú  schopné ge-
nerovaťvLFžiareniesosilnýmizložkamiprá-
ve v tejto oblasti frekvenciĺ. Praskavé zvuky,
ktoré  sú  občas  hlásené  ako  sprievodný jav
zažiarenia  blesku,  sú  zrejme  produkované
vhodnými predmetmi, nachádzajúcimi sa ná-
hodou v blĺžkosti pozorovatel'a. Podobne by
sa azda dali vysvetliť aj občasné pri'pady hlä-
sených elektrofonických javov, sprevädzajú-
cich silné polárne žiare. Vjížaduje si  to však
d`alšĺ podrobný výskum.

prel.J.Štohl

CoMin S. L HLesiy je  profiesorom ffziw  na
univerzite  v_ Newcastli  (Nový  Južrťý  Wales,
Austrália).špecializujesana;adarojývýskum
meteorov.Vrokochl988-91bolprezidentom
Komisie č. 22 pre meteory a medziplanetámy
prach pri Medzinárodnej astronornickej únii.
T7eniočlánoknapísalšpeciälneprenáščasop.w;.
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SBIG   STL4

pre každého
Znie to možno neuveritel'ne, ale hoci pqjem

CCD sa v našom časopise udomácnil už pred
niekorkými rokmi, detektor sám prenikol do
čs. astronómie len pred pár mesiacmi.

Charge Coupled Devices sú slová, ktorých
prvé hlásky utvorili skratku, symbolizujúcu v
súčasnosti  absolútny  prevrat  nielen  v astro-
nómii.  Málokto `si dnes  uvedomí, že najjed-
noduchšia forma optického detektora v elek-
tronickej podobe tvorí podstatu videokame-
ry. CCD je v skutočnosti rovná plocha čistého
kremika, ktorý na povrchu pokrývajú  izolu-
júce vrstvy. Pod ni'm je sústava elektród, ktorá
na kremĺk prenáša určitý elektrický potenciäl.
Rozloženie tohto potenciálu v kremiku utvá-
ra znäme pjxely - kde je potenciál nižší, tam
sa zhromažd`ujú elektróny. Dopadajúci fotón
svetla v týchto dierach uviazne so 40-percent-
nou  účinnosťou,  čo je  oproti  fotografickej
emulzii 20-násobná citlivosť. V praxi to zna-
mená, že napr. 20-minútovej expozĺcii na fo-
tografickej platni sa pri použiti' rovnakého pri'-
stroja vyrovná minútová expozĺcia detektora
CCD,  alebo  detektor  pri  expozĺcii  rovnako
dlhej  zachyti' objékq/  20x  slabšie  než  foto-

grafická  emulzia,  čo
je rozdiel tri magnitú-
dy, nehovoriac o gra-
dačnej krivke.

Výhody CCD sú ta-
ké zrejmé, Že nám ne-
dalo, aby sme si prvú
používanú  CCD  ka-
meru v Českosloven-
sku   nešli  pozrieť  na
vlastné oči. Na Astro-
nomickom   ústave
ČSAV  v  OndŤejove
slúži  pracovníkom
oddelenia  medzipla-
netärnej  hmoty  naj-
mä na sledovanie ko-
mét,aleajinýchzaujĺ-
mavých objektov. CCD kamera SBIG ST4 pripojená k Maksutovovej komore Ze.is§

S,6/1000 slúži m obseNatóríu v Ondžejove m sledovanie komét a
kandidátov na optické ekvivalenty zábleskoľých gama zdt.ojov.

"Ka,i'mnL mÁme na l8-centĺmetrovém Mak~

sutovu  s  metrovým  ohniskeľn;'  hoNoií Mgi.
Petr Pravec, ktorý s kamerou pracuje najčas-
te;ľšÄe, "používáme  ale  čočku,  kíerou skracu-

jeme ohrústco. Ta kamera je totiž Vsaené iĺmlá,
má jenom 2,64x2,64 mílimetm Je to ien nej-
včtšĺkomerčnčvyrábčnýčipl92nal65pixelú.
Spektrální  citlívost  má  ma)dmum  v  červené
oblastiokolo700rwrLjealehodnčšíroká,sahá
od 400 nm pŕes celou viditelnou oblast až do
1000 nm. Dá se tedy pracovai pod filtrama; už
jjssmmeeporb§ceod%]#a%av].ačRáve%rŕĺ#ŕrmoeä[%uď2í

expozici 2x, vizuäl.ní 4x, v modré oblĹisti to
budealedalekohorší.Zatímjsmedčlaänejvíc
dvouminutové e)q)ozice, jejich dél]aí ale ovliv-
ňuje to, jak je knmera chl,azená. Tt[to SBIG

ST:4 cí.ladí jeden Peltiéräy článek na teplotii
zhruba -30 °C, co stačí Žhruba na 7 minut
expozice.  Cítlivost kamery je taková, že v in-
tegrálnímsvčtlesez.advčminutydostanemena,
17,5m.  Dá se  tedy %ct,  že  tato  kamera nám
nahraďla vellý pŕístroj. Snad jeďľý problém
jerozljšovacíschopnost.PŤidariémohniskuje
zornépoleasí22obloukovýchminut,najeden
píxel se tedy vejde asi 7", co je pomčrnč máb.
Nevidíme  detaíly,  na ú:kor velikosti zomého
pole by se ah získa:i ddy. Je to jakýsi kompro-
mju - prostč, nčco za nčco."

Členovia Santa Barbara lnstrument Group
(SBIG)konštruovalimodelsT4StarHacker
and lmaging Camera pôvodne ako automa-
tický  pointér.  Impulzom  na jeho  utvorenie

ST4 pozostáva z termoelektriclqr chladenej h]avy kamery a z kontrolného
panela.  Do  neho  sa  pripája  (zl'ava  doprava)  prĺvodný  kábel  zo  zdroja
napätia(12Vtransformátoralebobatéria),d'alejjekonektornapripojenie
pohonu montáže, sérioiý port rozhrania RS 232C m pripojeníe počítača a
nakonieccelkomvpravosajezapojenásamotnáhlavakamery.Akotovyzerá
vjejvnútri,tovidítenaobrázkuvľavo.Tomaléuprostredjenajväčšĺsériovo
vyrábaný čip 192xl6S pixelov, srdce kamery. Spo]u s objektĺvom 5,6/1000
so skráteným ohniskom dokáže naozaj divy.
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Kométa  Zanotta-Brewington  1991  gi  v  dvoch  vydaniach.  Na  l'avom  obrázku je výsledok
sčĺtania štyroch expozícií kamerou  CCD ST-4 21.1.1992. Výsledná integračná doba je 300
sekúnd, hviezdy sú pohnuté preto, že obrázky boli sčítané vzhl'adom na kométu. Na tejto
snímke je pekne vidieť,  že okrem  rovného  plazmového chvosta vytvorila kométa  aj  dva
zahnuté prachové chvostĺky, čo sú tzv. synchróny. Na pravom obrázku je kométa po radíálnej
denormalizácii - matematicky bo]a od obrazu kométy odpočítaná kruhová zložka, v]astne
koma. Zostala len zložka chvosta, v ktorej sú nepravídelné útvary vidieť ešte zreteľnejšie.
Obidva jety svedčia  o tom,  že zhruba  deň pred  exponovaním tejto snĺmky bo]a  aktivita
kométy o niečo vyššia ako zvyčajne  -  zľejme sa na povrchu jadra kométy odohral akýsí
výbuch,  ktorý odvrhol  z jadra prachové častice. Tie sa rozprestreli po syncliróne, menšie
častice tlak žiarenía odtlačil ďal`ej od jadra? ako častice hmotnejšie. Podl'a zakrivenia chvos-
tíka a jeho odk]onu od smeru od Slnka sa dá určiť, kedy úkaz na jadi.e mstal, porovnamĺm
záberov z viacerých nocí by sa v pn`pade opakovania úkazu dala zo spt.ávaria jetov odvodíť
dĺžkarotáciejadra®

bolo, že Richard schwartz a jeho kolegovia zo
SantaBarbaraAstronomyGrouppotrebovali
automatický pointér na hliadku gama zábles-
kov. Výsledkom ich snaženia je superpointér,
ktorý môže poslúžiť mnohým amatérom nie-
len ako  kompletný automatický pointér  pre
l'ubovoľnú paralaktickú montáž s motormima
ponon každej z osí, ale aj. ako ozajstná' CCD
kamera., Hoci ST-4 sám obraz neutvára, pri-
pojeni'm k PC XT/AT sa z neho stáva plno-
hodnotný prístroj`. Cena 890 USD nie je ani z
nášho pohl'adu veľmi vysoká.  CCD obrazy v
čiernobielejverziisúvpodani'ST-4vel'midob-
rou analógiou fotografie - 8-bitový AD pre-
vodnik zabezpečuje 256 úrovni' sivej; v novej
verzii ST-6, kťorá má čip 380.x260 pixelov, to
bude vďaka 16-bitovému A-D prevodniku uŽ
64 000 odtieňov. Navyše, elektronická forma
uloženia  obrazovej  informácie  Oeden  obraz
má 31792 bitov) vďaka kvalitnému  obsluž-
nému softveru  dovol'uje näsledné spracova-
nie  snímky,  ktoré  by vo  fotokomore  nepri-
chádzalo do úvahy. Priamo v počĺtači možno
sni'mky premeriavať, robiť astrometriu (hoci s
malou  presnosťou)  i  relati'vnu  fotometriu.
Program dokáže preniesť obraz do formátu
FITS  (Flexibile  lmage  Transport  System),
ktorý je akýmsi Štandardom pre prenos astro-
nomického  obrazu  -  tento  formät  prečĺta
hociktoré zariadenie  na  spracovanie obrazu
na svete. Pozná i formát TIFF, ktorý sa použĺ-
va pri DTP...

Petr  Pravec  našiel  ešte  veľa  d`alši'ch  pred-
nostĺ kamery,  pomocou  ktorej  pozoruje ko-
méty, zi`skava fotometrické profily ich komy a

monitoruje gama zdroje pre Reného Hudca.
DokáževšakCCDnahradiťfotograficképlat-
ne, ktoré majú stále svoje nesporné prednosti
-jemn`ézmo,veľkúplochu,skladnosťobrov-
ského  množstva  informácii?  Petr  Pravec  o
tom nepochybuje:

"Když se podíváte do cirkuláŕú IAU, tak drns

už víc  než jedna tŕetina pozičních mčŕení se
dčlá malými kĹimerami s  prämčrem 17-25
cm, vybaveľľými CCD s včtším počtem pĺxelú.
Jsou to pomčmč levné kamery  s rrinimólnč
512x512 pixelú, u kferých nepožadujem ab-
solutnírovi'iomčmost,nenmsejíbýtskľátkafo-
tometrickyhomogenní.Protožejsou20xĺych-
lejšĹ než kľasická fotogľafická ermlze, zvyšuje
se i pŕesnost mčŕenĺ polohy, protože na sním-
cích  se  za  krátký  čas  nic  nepŤee}cponuje.  U

fotografickédeskyjenapŕííkladnemožnéupŤe-
záŤené komy zmčŤit fotometrické tčžišĺč a pro-

fil,cojevpŤípadčelektrorickéhoobrazudoce-
la snadné.

Časem se začne ztrácet i hlcwní výhoda fo-
tografických desek - strašnč vel:ké zomé pole.
Cena velkoplošrľých detekíorä 2000x2000 či
4000x4000pixeläpújdedokoncetisíciletído-
lň. Nayíc, Tlom Gehľek; se svým dalekohledem
Spacewatch uká;zal, jak se hcLndicap mauho
zorného poh dá v pŤípadč CCD vyrovnat už
dnes. Když se nechá elekrické pole vytváŕející
pixelypuíovaímaíeriálemčipurychlostírotace
oblohy; budou fotony dopadat stále do stejné
misky'. Gegrels tomu Ťíká scaning mode. Spa-
cewatch má pň prúmčru zrcadla 91 cm zorné
pole 38', co by bylo na sledování planetek má-

lo. Oľi ak3 dalekohl,ed zamĺň na zyolené místo
na obloze, vypne pohon a púl hodíny ,vyčtiá'
sígnälzeCCD.ZatenčaspŤejdepŕedplochou
čipu 38'x7,5°  oblohy. Tu samou oblast takío
scamjetŕťkrátarn;úžezisťovatzmčny,kíeľéna
ťŕech  snímcích  stejné  oblastí  nastaly.  Déľka
qq]ozice je dána dobou, za kterou se obloha
posune o 38', co je l5 2 sekund. Za temo čas se
mu nae)q)onují objelq/  20-21m, na;vĺc  se za
tak kráikou dobu žádľľý ze satelitil prakticky
nepohne, takže je možné okamžitč mčňt pŕes-
nou pozici.  V jedné  l:unaci  zhmba za  deset
pozorqvacíchnocínajdoutímtopŤístrojemasi-2000 .asteroidú, včtšiňou sice zriámých, objeví

semezinimialeinové.Gehľelsevšakzajímají
jen asteroidy typu Äpollo, kíerých objeví zh:ru-
ba s za rok. Tyto teäesa pak sleduje dď| dčlá
jejich fiotometrii  a  pod.  Komety  jsou jenom
jakýsi vedlejší produkí tohoto pozorování."

Nova Cygni 1992 v podaní CCD kamery ST-4'.
Integrácia signálu  (po- našom expozĺcia) sa
zača]a 24.2.1992 o  18:00:33  UT a  trvala 30
sekúnd.Softverkameryumožňujeurčiťpodi
ľa  nasýtenosti jednotlivých  pixelov  spraviť
relatívnu  fotometriu  objektu,  pri jednodu-
chom postupe s presnosťou O,1m, dá sa však
postupovať aj z]ožitejšie a vt`edy môže pi'es-
nosť  určenia jasn.osti  dosiahnuť v prípade
tejto kamery až 0,02m. Čiarka, ktorá sa ťahá
smerom dolu od novy, je tzv® blooming gate,
jav spôsobený nahromadením\ nadherného
náboja. na jednom mieste, kťorý vzniká, väč-
šinou pri sledovanĺ slabších objektov. Nie je
to kaz, jeho potlačenie je však. zložité.

Hádam sme vás o prednostiach CCD pre-
svedčili. Nezostáva teda iné, len uviesť adresu,
kde si tento malý zázrak obstarať. Nepochy-
bujeme,  že  tých  svojich  zbytočných  30  000
investujete práve do CCD kamery. Tu je sľu-
bovaná adresa:

Santa Barbara lnstrument Group
1482 East Valley Rd.,
Suite 601
Santa Bárbara
California 93108,
U. S. A.

Roman Píffl, Mgr. Petr Pravec
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pristahe  na  kométe
Európska kozmickä agentúra ESA sa vážne

zaoberä myšlienkou vyslať začiatkom  budú-
ceho storočia  k jadru  niektorej  z komét vý-
skumnú sondu.

Cieľom  misie Rosetta je pristätie na jadre
kométy, zber materiálu a jeho dopravenie na
Zem. Tento projekt pokladä Európska koz-
mická agentúra ESA za prirodzené pokračo-
vanie nesmierne úspešného projektu Giotto k
Halleyovej  kométe. V rebrĺčku  priori't  ESA
má  byť  táto  misia  jedným  z  mil'nikov  skú-
mania vesmĺru.

Kométy sa sformovali ešte pred planétami.
V nich by mal byť uchovaný v pomeme nepo-
rušenom stave materiál, z ktorého sa neskôr
utvorili planetezimäly, zärodky terajšĺch pla-
nét. Vo vnútorných, teplejšĺch oblastiach pr-
votného  slnečného  mraku  sa  planetezimály
utvorili  z  prevažne  kremičitého  materiälu.
Bolitoakésizlepenceskalnýchhrúdsrozmer-
miniekoľkokilometrov.Vovzdialenejši'chob-
lastiach  zasa  prevažovali  ľady rôzneho  che-
mického zloženia a nestále prvky. Zo vzdia-
lenejšĺch  planetezimálov  sa  pravdepodobne
sformovalihmotnéjadránovýchplanét,ktoré
ponorené v primárnom slnečnom oblaku po-
kračovali vo svojom 2väčšovanĺ dovtedy, kým
neboli schopné udržať aj plyn z oblaku. Wmto
spôsobom sa mohli sformovať planéty oveľa
väčšie,  ako sú  terestrické,  ktoré však neboli
schopné udržať väčšie množstvá teplejšieho a
búrlivého plynu z vnútorných oblasti'. Proces
formovania mladých vonkajši'ch planét mal aj
vedľajšieúčinky.Mnohézplanetezimálovboli
z tejto oblasti účinkom perturbácii' gravitač-

Tmechod   m   2mtuTmú   dráhu

Na hornej  schéme sú znázornené rôzne fäzy predpokladaného
pristátia na jadre kométy potom,  čo bude sonda  navedená na
obežnú dráhu okolo nej. Vl'avo je schéma sondy Rosetta, ktorá
bude z dvoch častí. Jedna vytvorĺ hlavný satelit (tzv. lander)  s
podsystémami nevyhnutnými pre cestu a pristátie najadre, druhá
časť  (orbiter)  pojme  kontajnery  s  odobratými  vzorkami  a jej
h]avnou úlohou bude bez poškodenia Ích dopraviť na Zem.

ných polí Jupitera a Satuma vypudené sme-
rom  na  únikové  dráhy,  po  ktoiých  slnečnú
sústavu navždy opustili. Ak je táto predstava
správna,  mal  by byť medzihviezdny priestor
plný malých komét.

Menši' gravitačný účinok Urána a Neptúna
vymetal kométy opačným smerom, ale len po
vonkajšiu sféru slnečného vplyvu, do územia,
ktoré sa rozprestiera vo vzdialenosti 10 až 100
tisĺc astronomických jednotiek. Kométy, vo-
ľakedajšie  nedozreté planetezimäly, vytvorili

Objekt,
kométa P/Čurj umov.Gerasimen ko
štam
1.januára2001(nosíčTitan4/CentaurG)
Dráha:
prvotná heliocentrická dráha
prelet okolo Zeme
(6.11. 2002 vo wdialenosti 300 km)
drunotnä helíocentrickä dráha
stretnutie s kométou (11. 7. 2005)
Na kóméte:
pot)yt pri kométe

10. 2005)
a (25 ďnD

z obežnej dráhy (25 dni)
ris{ätie (25 dno
a komčte (25 dnl,

Návt.at:
uvoľnenie generátorov a manévre na
spia[očnej ceste (pár dnĺ pred návraĹom)
Óddelenie kontajneru so vzorkami
návrat na Zem 12. 11. 2008

tzv.  Oortov  oblak,  pomenovaný  podľa  ho-
landského astronóma,  ktorý ako pr`ý pred-
pokladal, že kdesi na periférii slnečnej sústavy
musĺ byť zásobáreň  "nových" komét  -  ma-
teriálu, z ktorého sa sformovala slnečná sú-
stava. Zložitou hrou najrozličnejšĺch porúch,
spÔsobovanýchveľkýmiplanétami,aleihviez-
dami, sa nakoniec dráha takéhoto telesa môže
zmeniť do tej miery, že ostane obiehať vnútri
slnečnej  sústavy.  Priblĺženie  k  Slnku  má za
následok   topenie   kometámeho   materiálu.
Utvárajú   sa koma a chvost, ktoré môžeme
dobre pozorovať. Ak teleso opäť neunikne z
bli'zkostj  Slnka,  nasleduje jeho  rýchle odpa-
renie, rozpad, respektĺve zánik. Toto štädium
nikdy netrvä viac ako niekoľko tisĺc rokov.

Kométy  predstavujú  spojivo  medzi  mate-
riälom, z ktorého slnečná sústava wnikla, a
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materiálom,  ktorý  ju  tvorĺ  dnes.  V  tomto
zmysle sú ozajstnou "Rosettskou doskou" pre
štúdium evolúcie slnečnej sústavy.

Projekt misie ROSETTA získal prvé kon-
túry v roku  1985, ked' ESA a NASA utvorili
medzinárodný tĺm  19 vedcov. Najskôr určili
stratégiu bezpečného priblĺženia ku kométe:
mnohé blÉzke kométy sú počas' priblĺženia k
Slnku natol'ko aktĺvne, že častice, ktoré sa z
ich povrchu uvoľňujú, by mohli sondu vážne
poškodiť.  V  aféliu,  kde  je  aktivita  kométy
prakticky nulová, sú však natol'ko vzdialené,
že by si priblĺženie vyžiadalo veľkú spotrebu
pohonných   látok.   Tieto  skutočnosti  veľmi
ovplyvnili výber možných kandidátok.

Druhým  problémom je  uviesť  na  obežnú

::í2:soúť=áoe:;FréoTáTí#uuŕák:%:;.h&pŽ::šä:g
môže    spÔsobiť    neznalost    topografických
zvláštnostĺ na  povrchu  kométy.  V priebehu
misie Giotto sa ukázalo, Že tmavý povrch jad-
ra  sa  dá  iba  veľmi  ťažko  skúmať.  Z  tohto
dôvodu navrhli buď osvetlenie kométy bles-
kom koherentného svetla, alebo vyslanie na-
vádzacej sondy, ktorá by radarom zistila tvar
povrchu.

Hetĺm  orieškom je zvoliť  také  pristávacie
miesto, ktoré by bolo nielen bezpečné (najmä
rovné),aleizaujĺmavé.Malabytobyťaktĺma
oblasť, na ktorej sa kôra vytvorila iba v prie-
behupredchádzajúcichobehov,tedanieprĺliš
hrubá, lebo by sa vrty  neprebili k unikajúce-
mu  plynu  a  prachu.  V  takýchto  oblastiach
však, ako ukázali kamery Giotto na Halleyo-
vej kométe, často panujú snehové vĺchrjce a
búrky.  Všetky  úkony  spQjené  s  prístátĺm  a
výberom vhodného miesta bude musieť pa-
lubný počĺtač zvládnuť samostatne,  pretože
nebude dosť času  na to, aby signál dva razy
absolvoval trasu  medzi  kométou  a  Zemou.
Sonda teda bude musieť Pyť obdarená urči-
tým stupňo.m inteligencie.

Popristätĺbudepotrebnéukotviťlod`vkôre,
pretože gravitácia je na komé[e vermi slabá.
Systém ukotvenia bude musieť byť dômyselný
a  spoľahlivý:  ľad zmiešaný s prachom,  ktorý

pravdepodobne  Worĺ povrch,  by  mohol  byť
nesúdržný - ako sneh "prašan", alebo by mo-
hol mať inú štruktúru ako bežný l`ad. Po pev-
nom  ukotvenĺ bude sonda  (vybavená  systé-
mom  vrtákov,  aby  mohla  preniknúť  aspoň
meter pod povrch kométy) odoberať v podo-
bevalčekowzorkyzoskál.Vedcidúfajú,žesa
im podarĺ preniknúť tak hlboko do podložia
kométy,žezískajúvz.orkyvrstiev,ktoréneboli
počas svojho jestvovania vystavené žiadnym
vonkajším vplyvom. Vzorky musia byť umies-
tené do hermeticky uzatvorených kontajne-
rov, ktoré budú chladené tak, aby sa z mate-
riálu  neuvoľnili  ani  prchavé  látky.  Navyše,
vzorky počas dlhej cesty nesmú byť vystavené
ani   mechanickým   vplyvom    (zrýchlenie   a
pod.),  aby  sa  neporušila  či  nezmenila  kryš-
talická štruktúra rozmanitého radu a pracho-
vých zrniek v ňom.

Kritickou  fázou  by  mohol  byť  návrat  na
Zem. Uvažovalo sa o tom, Že by sa vesmĺrny
návratový  modul  zachytil  na  kozmickej  vý-
skumnej stanici, ktorá by mala v prvom de-
saťročí budúceho storočia pracovať na obež-

nej dráhe okolo Zeme. V pripravených a pre-
ventĺvne sterilizovaných laboratóriách (či už
na  Zemi,  alebo  na  obežnej  dráhe),  zabez-
pečených voči kontaminácii vzoriek, použijú
sadnesešteneznämespôsobyskúmaniavzác-
nej  koristi.  Projekt Rosetta  bude pravdepo-
dobne pr`ý zo série kritických experimentov,
zameraných    predcwšetl@    na    podstatné
otázky kozmogónie.  Výskum  týchto vzoriek
näm umožnĺ objektĺvnejšie stanoviť 9zikälne
a teplotné podmienky v prvotnom slnečnom
oblaku a raz dovolĺ určiť i presné zloženie a
vývoj  Zeme  a jej  neobyčajného  súpútnika,

#,i:ira.fe.z"áebé2n:?`á:áohyčaž;kmeg'č?zkoMnäs:J;šä
zaregistrujú  planetárne sústavy  okolo  iných
hviezd.  Poznatky o našej  sústave budú  mať
potom  oveľa  hlbší zmysel a význam  pre po-
znanie,čijezrodsústavyplanétvovesmi`revec
zriedkavá, alebo častä, i pre navodenie správ-
nejšieho vzťahu  k  prírode,  ktorä nás obklo-
puje, aj z hľadiska takpovediac filozofického.

V  budúcich  rokoch  sa  teda  naša  slnečná
sústava stane nesmiemym laboratóriom.

H)dl'a l'Astrmomia 7P1
•ap-

má  nový  cieľ
Fúátko  po  stretnutí  s  kométou  PHalley

uviedlo riadiace stredisko 14. marca 1986 koz-
mickú   sondu   Giotto  do  stavu   hibemácie.
Predpokladalo sa však jej  neskoršie `/yužitie
pri prĺpadnom stretnutĺ s niektorou inou ko-
métou. VÁžnym kandidátom sa stala kométa
P/Grigg-Skjellerup,  ktorá  prejde  perihéliom
svojej dráhy 22. júla.

P/Griggi5kjellerup je krátkoperiodická ko-
m.éta. Apogeum vo wdialenosti 4,94 a. j. od
Slnka prezrädza, že patrĺ do jupiterovskej ro-
diny  komét.   Perihélium  0,99  a.j.  a  d`alšie
charakteristiky jej  dráhy  z  nej  robia  priam
ideálny ciel` pre kozmickú sondu. Stretnutie s
Giottom by sa malo uskutočniť 10. júla 1992,

a.j.     3.

dvanásť dní predtým, ako kométa prejde pe-
rihéliom.

Kométu  objavil roku  1902 John  Grigg na
Novom  Zélande.  Druhý  nezávislý  objav  sa
podaril až o 20 rokov J. F. Skjellerupovi. V
tomčasebolakométavzdialenäodZeme0,30
a..j. Pri treťom  (kométa  1927 V) a štvrtom
(1932 11) pozorovanom návrate do perihélia
mala kométa široký vejároví9 chvost, pri šies-
tom návrate bola vejárovitá pre zmenu koma.
Roku  1964  sa  však  kométa  priblĺžila  k Ju-
piteru  na vzdialenosť  0,33  a. j.,  v  dôsledku
čoho sa jej dráha zmenila - od roku 1967 sa
dráhakométyadrähazemepretĺnajútakmer
vo vstupnom uzle drähy kométy, čo v južných
zemepisných   šĺrkach   umožňuje   pozorovať
meteorický roj  tejto  kométy.  Roj  má  maxi-
mum 23. aprfla, jeho radiant ležĺ v súhvezdĺ
Korma. Po pr`ý raz ho pozorovali roku 1977
v Austrálii a  na Novom  Zélande, ked' jeho
hodinová ffekvencia (redukovaná na radiant
v zenite) dosiahla až 40 meteorov. Mnohé z
týchto meteorov boli mimoriadne jasné, vý-
nimkounebolianiminibolidysjasnosťou-3m
i -4m. Ténto rok sa kométa priblĺžila k Zemi
až na vzdialenosť 0,18 a. j.

Kométap/Grigg-Skjellerupjepomerneveľ-
ké teleso, počas pätnästich pozorovaných ná-
vratov bola 9-krät jasnejšia ako 11D. Efeme-

:ĺá;aťn+aít;,žtmo;ookkgĺĺesg:í#éa]fa:::Ú;Xäb%íäej;:;
uhlová  vzdialenosť  od  Slnka  asi  45°.  Pozo-
rovatelia s výkonnejši`mi prístrojmi by moh]i
kométu pozorovať od 20. júna, ked' krátko po
západe  Slnka  na  rozhranĺ súhvezdĺ Raka  a

5áe#u:gia#íálž.ezipp:.gá:áojl3h202;ghEÍ:
V čase prechodu perihélium sa bude nachá-
dzať na  hranici súhvezdĺ Sextant a Lev,  no
zapadä už krátko po 21. hodine. Po prechode
perihéliom by mala jasnosť kométy postupne
klesať. Začiatkom septembra v súhvezdí Pan-
na  prestane  byť dostupná  amatér*ymi  prĺ-
strojmi.

Počas  posledného  návratu   kométy  roku
1987 sa ešte nepredpokladalo, že Giotto nav-
Štívi práve ju. Aj preto zmena letových para-
metrov sondy 2. júna 1990 bola vykonanä iba
nazäkladehrubýchodhadov.Prevýpočetdrä-
hysapodarilozhromaždiťiba60použiteľných
polôh kométy, aj z tých vyše polovica pochä-
dza z roku  1982. Očakáva sa však, Že cielenä

Dočasná drát]a sondy
Giotto medzi Zemou a

dľáha kométy Gľigg-Skjelleľup    kométou. Geometria

dľáha Giotto  (necelé dva obehy)

stretnutie
(10.7.1992)

2.3.

a.j.

Zem Ý čase strotnutia

stretnutiajezatiaľ
otvorená, ešte nevedno,
či Giotto preletĺ okolo
kométy m slnečnej
strane, ateboju obletí zo
strany chvosta, ktorý
tlakžiareniavychyľuje
m opačnú §tranu.
PribLĺženie sa odohrá vo
vzdialenosti l,01 a. j. od
Slnka, preto na schéme
v bode stretnutia všetky
tri dráhy splývajú.
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Detailné  snĺmky jadra  Halleyovej  kométy
preslávili sondu Giotto už roku 1986.

kampaň pomôže zĺskať dostatok údajov na to,
aby korekcie dráhy sondy Giotto bolo možné
urobiť  čo  najpresnejšie.  Riadiace  centrum
spracovalo všetky dostupné  údaje  o  polohe
kométy z rokov 1987,  1982 a 1977, ktoré zi's-
kalo z nepublikovaných zdrojov. Pozorovacia
kampaň, akási obdoba lHW, je zacielená aj na
získavanie údajov o jasnosti a aktivite komy.
Paralelné sledovanie zo Zeme však bude ten-
toraz pomerne zložité, pretože pohyb kométy
po oblohe nie je výhodný pre pozorovatel`ov
zosevernej,aleanizjužnejpologule.Kľúčovú
rolu zrejme zohrä ESO, kde bude pozorova-
nie  kométy  koordinovať  Richard  M.  West,
ktorý zĺskal potrebné skúsenosti najmä počas
IHW. Rozhodne sa kométa zrejme stane dru-
hým najprebádanejším objektom svojho dru-
hu.

Vo februári 1990 oživil sondu Giotto impulz
z Európskeho kozmického operačného stre-
diska (ESOC); 2. júna pozmenili jej dráhu a
sonda bola opäť dezaktivovanä. Oživenie na-
stalo až teraz v mäji. Na základe dosiaľ zná-

:ä:ihs,p,ä:ägťeíi?yú::ťg;žroäF5bhy25Sam:b|e.tf'ôÍ
vo vzdialenosti  1,01 a. j.  od Slnka a  1,43 a. j.

3dosz:hT:iY3;ggm#.sq:hŕ:gťsí3;iš:Sbuy,#S:3
miesta a času stretnutia bude oznámené naj-
neskôr dva dni pred stretnuti'm.

exvŕ:,:á:át?vs.kgFeycikä,nmeégr,Zs:PoÍ,ŤeajÉuvdi3cenrao-
prĺklad  charakterizovať  zmeny  sprävania
slnečnéhovetravbližkostikométy,sledovaťsa
budú vyvrhované ióny,  určĺ sa  hustota elek-

:rí::3;r?ks,taadnroävíä;äg,:`yogyodnôo`;äiu#::äjrá-
budeskúmaťmagneticképolevokolĺkométy,
zmeriasa podiel prachových a plynných častĺc
v kome, urobĺsa ich spektrálna analýza a určĺ
sa podiel ich veľkosti a hustoty. Bohužiar, Hal-
ley Multicolor Camera (HMC) tentoraz ne-
bude   vyhotovovať   sni'mky  jadra,   pretože
vstupnú  apertúru  kamery s najväčšou  prav-
depodobnosťou     blokuje    kus    vonkajšej
ochrannej clony, ktorú poškodili nárazy časti'c
v  priebehu  tesného  priblĺženia  ku  kométe
Pfflalley. Vyradený z činnosti je aj neuträlny
hmotový spektrometer. Napriek tomu tútori
sondy v ESOC nepochybujú o tom, Že misia
ku kométe p/Grigg-Skjellerup nazbiera mate-
riál, ktorý bude` mať vel'kú vedeckú hodnotu.

Ibdľa ESO MessengeB September 1991
It!trvelfel
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podľa  abecedy
História sa opakuje po dvoch rokoch. Re-

kordný  počet 34  označených komét z roku
1989  dosiahli  astronómovia  aj  tento  rok.
Mohli by sme dokonca povedať, že rok 1991
bol  rekordným  -  extravagantnú  kométu
Machholz  1986  VIIH  sa  totiž  astronómovia
rozhodli  priebežne neoznačovať,  pretože ju
môžusledovaťpozdl'žcelejjejdráhy,podobne
ako  kométu  Pfl3ncke  či  P/Schwassmann-
Wachmann 1. Počet vlaňajšĺch komét by však
bol  ešte vyšší,  keby  sa  podarilo  pri  návrate
nájsť  všetky  periodické  kométy,  ktoré  mali
vlani prejsť podľa predpovedí perihéliom.

Podľa  očakávania zostali vlani neobjavené
kométy Pfliela (tá sa už zrejme načisto roz-
padla),  PDenning  a  P/Ilarrington-Wilson,
ktoré sme nepozorovali už počas niekorký'ch
obehov.  K nim však pribudli  aj  Pfl`ussell  1,
PHan eda-Campos, PKowal-Mrkos, P/Skiff-
Kosai  a  P/Arend-Rigaux.  Osem  stratených
komét za rok by svedčilo skôr o neúspešnom
období. Astronómia však nie je futbal a ko-
méty sú  telesá vermi nevyspytateľné.  0  ne-
úspechu teda nemôže byť ani reči, veď hned'
pr`ý  vlaňajší  objav  odhalil  dlho  stratenú  a
temer zabudnutú  kométu  P"etcalf,  ktorá
bola pozorovanä len počas troch mesiacov na
prelome  rokov  1906/1907.  Vráťme  sa však
ešte na chviTu k štatistike z vlaňajška.    .

Z 34 vlani  označených  komét bolo  až  19
takých, čo sme pozorovali vôbec po pr`ýkrát.
Z nich 9 je periodických a s patrí do Jupi-
terovej rodiny, ich obežnä doba sa pohybuje v
rozmedzí 6-8 rokov.

Na objavoch sa už tradične najviac podiel'ali
manželia Carolyn a Eugene Shoemakerovci,
ktorĺ spolu s Davidom Levym tvoria jednu z
posädok O,46-metrovej Schmidtovej komory
na observatóriu Mount Palomar. "mto prĺ-
strojom  bolo  vlani  "mimochodomv  objave-
ných až  10 komét  -  d'alekohrad  totiž slúži
najmä na vyhl`adävanie planétok križujúcich
dráhu Zeme, znämych ako ECA či NEO.

Ojedinelý výkon dosiahol v minulom roku
David Levy, ktorý okrem Ôsmich komét, náj-
dených na platniach exponovaných spolu  so
Shoemakerovcami,  objavil  na svojom  vlast-
nom observatóriu ešte kométu deviatu  -  tá
sa potom stala hádam najzaujímavejšou ko-
métou vlaňajška, najmä preto, že perióda jej
obehu okolo Slnka je čosi vyše 5 1 rokov. Ca-
rolyn Shoemakerovä vďaka siedmim vlaňaj-
ším  kométam  zaútočila  na  Ponsov  rekord,
ked` v devätnástom storočí objavil 35 komét.
Medzi popredných "hradačov" sa však priro-
dzene dostal aj David Levy.

co:%TäécEos%j:#jeúc,g:ä{g::s#:áí,:yo:hĎpa[ä:
kohrad Spacewatch popri hľadani` NEO, ob-
jektov v blĺžkosti Zeme, natrafil na štyri nové
a jednu očakávanú kométu Oe to vôbec pr`ý
d'alekohrad, ktorého meno kométa ponesie),

podobne sa darilo i Eleanor Helinovej a Ro-
bertoviMCNaughtovi,ktorĺsatiežvenujúsle-
dovaniu  planétok.  Naopak, TŠutomu  Seki z
Japonska sa na vyhľadävanie ohläsených ko-
mét špecializuje.

Vizuálnesavlaniamatérompodariloobjaviť
4  kométy,  naijasnejšia  z  nich  bola  P/I.evy,
ktorämalavčaseobjavujasnosťsm,Zanotta.
Brewington mala okolo 9-10m a P/Metcalf-
Brewington necelých loD. Najväčšiu jasnosť z
minuloročných  komét  dosiahne  hádam  ko-
méta Shoemaker.-I,evy 1991 ai, ktorä vjúni a
v júli bude na našej oblohe cirkumpolárnym
objektom s jasnosťou snäd' +6,5m. Medzi 8. a
9.  magnitúdou  sa  vlani  pohybovali jasnosti
komét  P/Hartley  2,  PyLevy,  Zanotta-Bre-
wington, Mueller, P/Machholz, Pffaye i Heh
lin-hwrence,  kométou  s  veľkým  K však  z
vlaňajšĺch nebola Žiadna.

Odbornikov v minulom roku okrem výbu-
chu na Halleyovej kométe a rozpadu kométy
P/Černych  zamestnávali  najmä  prĺpravy  na
stretnutie  sondy  Giotto  k  kométou  Grigg-
Skjellerup  (11.7.1992) a prepočty dráh oča-
kávaných komét. Dráhy komét, najmä z ro-
diny Jupitera, sú spoľahlivo známe až po nie-
korkých  pozorovaných  prechodoch  perihé-
liom, pretože tieto teresá sa pomerne často
približujú k najväčšej planéte, čo nemä dobrý
vplyv na stabilitu dráhy.r|äkýto osud postretol kométu PHartley 1,

ktorá dorazila do perihélia s dvadsaťdňovým
oneskoreni'm,  pretože vo  februári  1988  sa
opäťpriblĺžilakJupiteru,tentoraznao,36a.j.

=bsenhéuppr:gäižeiFaieosFfžodb#;äee:3mpeáäódsinJieí
sa posunulo perihélium dráhy (o 0,27 a. j., 42
mi]iónov km)  a zmenšila sa jej výstrednosť.

F,ačoep=ky,cäot3eží,äé,áäa3,ppoffanífe,;,í2k:omš%
dňa) a najmä kométa P/Kowal 2, ktorá prišla
skôr o celých 54 dnĺ. Zrejme aj preto sa ju
nepodarilo objaviť pri predchädzajúcom ná-
vrate roku  1986. Kométa sa naposledy tesne
približila k Jupiteru  roku  1936 na 0,27 a. j.,
čosi podobné ju čakä aj blĺzkej budúcnosti.

Prikladom nähodnej  návštevy boli koméý
MCNauglit-Russell 1991v a MCNaught-Rus-
se]] 1991w. Obe k nám zavftali na krátky čas

:vgäačría:a,Tmeäd:ieh,vki2z#ah,gnpái,e::3r#rphéč,?í:
sklondráhytý'chtokométvočirovineekliptiky
- obe prileteli k Slnku prakticky kolmo zho-
ra, od sevemého pólu ekliptiky. Malý rozdiel
medzi týmito dvoma telesami však predsa len
je. Zatiaľčo excentricita dráhy 1991v je men-
Šia než jeden, čo svedčí o jej pôvode v Oor-
tovom oblaku (obežnä doba tejto kométy sa
pohybuje  okolo   14  tisĺc  rokov),  kométa
1991w je zrejme teleso celkom cudzie - re-
kordná vzdialenosť perihélia 7,1 astronomic-
kej jednotky, ležiaceho kdesi medzi dráhami
Jupitera a Saturna, hovorísama za seba. Je to
navyšeobjektpomerneveľký,veďjasnosťl8m
vo vzdialenosti 6,5 a. j. od Zeme a 7,2 a. j. od
Slnka môže mať len teleso s priemerom rä-
dove desiatok kilometrov.

Kométu  P/Metcalf objavil John  Metcalf v
Täutone ešte 15. novembra 1906. Od posled-
ného pozorovania, ktoré urobil M. Simonin
16. januára  1907 v Nice, však kométu nikĺo
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nevidel plných 84 rokov. Hoci täto kométa má
obežnú dobu len 7,76 roka, nedostatok pozo-
rovanĺ v čase jej objavu znemožnil vypočftať
dostatočne presnú dráhu na to, aby predpo-
veď nävratu bola sporahlivá. Márne bolo hra-
danie z roku  1914, o rok neskôr bola za ko-
métu  považovaná  jedna  z  planétok.  Šťastie
prialo až Howardovi Brewingtonovi, ktorý 7.
januára po polnmi objavil v súhvezdĺ Verryby
hmlístý obläčik s  ostro kondenzovaným jad-
rom. Predbežný výpočet dráhy tejto kométy
ukázal, že kométa sa nachádza len necelý stu-
peň od miesta, ktoré predpovedal roku  1975
R. Buckley. Kométa dnes nesie názov, do kto-
rého sa premietla aj  zásluha  minuloročného
znovu obj avitera: P/Metcalf-B rewingto n.

Tol`ko teda o kométach, ktoré stihli astronó-
movia označiť v minulom roku. Ak by sme si
mali zaprorokovať,  tak komét bude naďalej
pribúdať, hoci skúsenosti hovoria, že sa úrod-
ný rok strieda s menej úrodným. Možno už v
budúcom roku sa však dočkáme kométy, kto-
rä  bude  niesť  označenie  .... ii.  Verme,  že  to
t)ude práve kométa, ktorú všetci tak túžobne
očakävame  -  s chvotom cez pol oblohy a s
komou jasnosti venuše.             Roman piffl

Náhoda dopriala Gabrielovi červákovi z AsÚ SAV že novoobjavená kométa Arai 1991b  sa
pri fotografovaní v noci 8./9. januára nachádzala práve medzi otvoremou hviezdokopou M 44
a Jupiterom. Tento pekný záber vznikol počas 40-minútovej expozĺcie astt.ografom 300/1500
na platňu ORWO ZU 21 na Skalnatom Plese.

ozn. ..   meno dátum ml objeäÝite,' miffito .  .p,ístrój ' A:.ť .::.       q..l   .' :..   ,.:,P.-:.         ..Ó

1991  a P/Metcalf-Bľewington 7.1. 9,8 Howard Brewington Cloudcroft V 0,40 refl +2 1,5921 7,76
1991  b Arai 5.1. 12 Masaru Arai Yorii F 0,16 refl +25 1 ,4341 (e<1)
1991  c P/Swift-Gehrels 7.1. 16,5 Tsutomu Seki Geisei F 0,60 refl -46 1 ,3551 9,21
1991  d Shoemaker-levy 22.1. 15,5 Carolyn a Eugene Shoemaker a David Levy Mt. Palomaľ F 0,46 sch +24 2,2494 -
1991  e P/Shoemaker-Levy3 7.2. 16,5 Carolyn a Eugene Shoemaker a David Levy Mt. Palomar F 0,46 sch +43 2,8143 7,25
1991  f P/Shoemaker-Levy4 9.2. 17. Carolyn a Eugene Shoemaker a Deivid Levy Mt. Palomar F 0,46 sch +210 2,0175 6,53
19919 MCNaught-F}ussell 12.   2. 16,5 F]obeľt MCNaught a Kenneth Flussell Siding Spľing F 1,20 sch +121 4,7703 -
1991  h Pnakamizawa 17.   2. 19,9 John Scotti Kitt   Peak C 0,91  sw -182 1 ,5897 7,22
1991  i     ' P/Kowal 1 21.   2. 18,4 John Scoti Kitt Peak C 0,91  sw -383 4,6691 15,02
1991  j P/Har['ey 1 12.   3. 16,5 Carolyn a Eugene Shoemaker a David Levy Mt. Palomar F 0,46 sch -66 1,8184 6,02
1991  k P/Mrkos 16.   3. 15 Antonín Mľkos K'eť F 0,83 mk -2 1 ,4087 •5,55

19911 Helin-Lawrence 17.   3. 15 Eleanor Helinová a Kenneth Lawrence Mt. `Palomar F 0,46 sch -309 1,5196 -
1991  m P/Giacobini-Zinner 16.   2. 22 Kurt Meeoh Mauna Kea C 2,20 refl -422 1 ,0340 6,61

14.   3. Walterweller Cerľo  Tololo C 0,60 sch -395
1991  n P/Faye 18,5 1 ,5920 7,3516.   4. Tsutomuseki Geisei F 0,60 refl -213
1991  o p/Čer`nych 8.6. (20,3) John Scotti a Dave Rabinowitz Kitt Peak C 0,91  sw -231 2,3563 13,96
1991  p P/Shoemakeľ 1 8.6. (18) Pamela Kilmariinová a Alan Gilmore Mt. John F 0,60 refl -191 1 ,9858 7 ,2!f,
1991  q F,lLJe!Ny 14.   6. 8 David Levy Tucson VO,41  refl -24 0,9825 51,28
1991  r Helin-Alu 13.   6. 16 Eleanor Helinová a Jeff Alu Mt. Palomar F 0,46 sch -251 4,8505 (e<1)
1991  s Pwirtanen 8.7. 17. Tsutomu Seki Geisei F 0,60 ľefl -74 1,0833 5,50
1991  t P/Haľtley 2 9.7. 11 Tibor Kľi.ačko Majdanak F 1,20 soh -64 0,9533 6,27
1991  u P/Arend 1.   -8. 17,5 Tsutomu Seki Geisei F 0,60 tefl +67 1,8501      , 7,99
1991  v MCNaught-F}ussell 30.   8. 17,5 Robert MCNaught a t(enneth Russell Siding Spring F 1 ,20 sch +119 3,1967 (e<1)
1991  w MCNaught-Russell 3.9. 18,0 Robert MCNaught a Kenneth F]ussell Siding Spľing F 1 ,20 sch +234 7,1126 -
1991  * P/.Spaoewatch 8.9. (21) Tom Gehľels a Spacewatch Kitt Peak C 0'91  sw +260 1 ,5806 5,32
1991  y P/MCNught-Hughes 30.   9. 16,5 F]obert MCNaught a Stephen Hughes Siding Spring F í ,20 sch +106 2,1253 6,70
1991  z P/Shoemakeľ-Levy 5 2'10. 16 Carolyn a Eugene Shoemaker a David Levy Mt, Palomar F 0,46 sch -12_ 1 ,9844 8,67
1991  ai Shoemal(eí-Levy 6.1 0. 16,5 Carolyn a Eugene Shoemakeľ a David Levy Mt. Palomar F 0,46 sch -292 0,8365 -
1991  bi P/Shoeamker-Levy 6 7.11. 13 Caľolyn a Eugene Shoemakeľ a David Levy Mt. Palomar F 0,46 sch +25 1,1325 7,57
1991  ci •Pftsuchinshan 1 8.11. 17 Tsutomu Seki Geisei F 0,60 Íefl +70 1 .4975 6,65
1991  di P/Shoemaker-Levy 7 13.11. 16,5 Carolyn a Eugene Shoemakeľ a David Levy Mt. Palomar F 0,46 sch +17 1,5289 6,72
1991  ei Pflsuchinshan2 3.12. (21,2) John Scotti a Dave Rabinowitz Kitt Peak C 0,91  sw -169 1 ,7822 6,82
1991  fi P/Kowal 2 12.12. 14,0 Masao ]shikawa Fukaya F 0,16 ag +38 1 ,4997 6,39
199191 Zanofta-Bľewington 23.1 2. 9 Mauro Zanotta Miláno V 0,15 rstl -39 0,6440 -

2412 10 Howard Brewington Cloudoroft V 0 40 refl -38
1991  hi Muelleľ 18.12. 17,5 Jean Muelleľová Mt. Palomar F 1,20 sch -94 0,1986 -
Prehľadv]aňajšĺchkomét.VpNomstĺpcijeoznačeniekoméú,vdrul)omjejmeno,nasledujedátumobjavu,jasnosťkomyvčaseobjavu(ak
je údaj v zátvorke, ide ojasnosťjadra), miesto objavu, metóda a i)rĺstroj použitý pri pozorovaní 0/ - vizuálne, F -fotograficky, C - CCD
kamera; refl - réflektor, scti - Schmĺdtova komora, mk - Maksutovova komora, sw - Spacewatch, ag - astrograo spoiu s priemerom
objektĺvu (v metroch), ko['ko dnĺ v okamiliu objavu zostávalo do ( -) či preš]o po ( +) prectiode kométy perihéliom, vzdialenosť perihéLia (v
astronomických jedhotkách) a obežná doba {v rokoch).
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FOTOGRAFICKÁ
FOTOMETRIA

Zĺskali sme negatĺv, na ktorom ).e zachytená pre-
menná hviezda spolu s hviezdami porovnávacĺmi.
Teraz musĺme obrazy hviezd na negatĺve premerať.
Jasnosť premennej by sme sĺce mohli odhadnúť aj
vizuálne, presnosť určenia by však bola ešte nižšia
ako pri priamom vizuálnom pozorovaní. Vo svete
sa  na  premeriavanie  negatívov,  na  fotometrické
spracúvanie, použĺvajú irisové mikrofotometre. U
nás v súčasnosti žiadny takýto prĺstroj nie je. Naj-
jednoduchšou  cestou j.e  preto zhotoviť si  mikro-
fotometervlastný.

Mikľofotometei®

Na veľmi jednoduchý mikrofotometer s pevnou
clonou možno upraviť fotografický zväčšovacĺ prí-
stroj. Výchádzať budeme z článku RNDr. A Plis-

Ŕuéeki:črýzdTäiát;p:eidkrg:3:a.time;r:ikE;/š2Ťs::ZĹs,:
Je v ňom podrobne rozobraná funkcia prĺstroja i
základná teória k jeho optickej sústave.

V  mikrofotometri  sa  svetlo zo zdroja štiepi  do
dvoch  vetiev.  Pomocou  jednej  sa  uskutočňuje
vlastné meranie,  druhá slúži ako referenčná. U-
kétousporiadanieznačneeliminujekolĺsaniezdro-
ja svetla, umožňuje l'ahké a presné nastavenie za-
riadenia a zabezpečuje vysokú citlivosť merania.

Na zostrojenie mikrofotometra sme využilí foto-
grafický  zväčšovací  pn'stroj  Axomat  4,  ktoiý je
upravený tak, aby bola zachovaná i jeho pôvodná
funkcia.

Me.chanika
Zdrojomsvetlamôžebyťklasická(220VA50W)

alebo  halogénová  (12  V/50-100W)  žiarovka,
napr. do diaprojektora. Druhývariantje lepšĺ, pre-
tože halogénová žiarovka poskytuje pri rovnakom
príkone  podstatne viac svetla,  produkuje menšie
množstvo stratového tepla a na jej napájanie sa dá
použiť jednosmemé  napätie  12  V  ktoré  sa  sta-
bilizuje  oveľa  ľahšie ako  napätie  220  V.  Pre  túto
Žiarovku  vyrobíme jednoduchý držiak  z  ohnutej
hlinĺkovej rúrky ® 10 mm, ktorú zalepĺme do kon-
covky klasickej žiarovky. Täkýto držiak možno za-
skrutkovať do žiarovkovej objímky v osvetrovacej
skrini zväčšovacieho pnĺstroja.

Medzi skriňu a kondenzor umiestime nosič de-
liča svetla a prvkov referenčnej vetvy. Nosič z hli-
nĺkového  plechu  hrúbp  3  mm  musí zabezpečiť
požadovanú vzdialenosť stredu žiarovky od deliča
svetla. Plech je ohnutý do tvaru skrine, deličje zo
sklĺčka pod mikroskop a má rozmery 110 X50 mm.

Kondenzor je pomocou redukcie, zasunutej do
držiaka  pôvodného  kondenzora,  umiestený  vo
vzdialenosti 52 mm  od deliča svetla a 48 mm  od
krížového  stolĺka.  Tľp  kondenzora volĺme  podľa
použitej žiarovky: pre klasickú môžeme použiť pô-

Schéma elektľonickej čast! fotometľa

vodný  kondenzor zväčšovacieho  prĺstroja  (©  67
mm,  f=71  mm),  pre  halogénovú  žiarovku  zho-
tovĺme konden?or z dvoch okuliarových šošoviek
+11  dioptriĺ ĺz 55  mm,  ktoré zlepíme  tak,  aby
smerovali  vypuklou  stranou  k  žiarovke  -  ich
vzdialenosť bude s mm, f=45 mm. Kvalita také-
hoto  kondenzora  nie je najvyššia,  pre naše účely
však  postačuj.e,  pretože  svetlo  do  meracieho  fo-
toodporu prechádza kondenzorom vždy cez to isté
miesto.

Križový stolĺk umožňuje plynulý pohyb preme-
ríavaného  negatĺvu  v  dvoch  navzájom  kolmých
smeroch.  Predstavuje  mechanicky  najzložitejšiu
časť celého mikrofotometra. Každý pohyb stolĺka
je niekoľkonásobne zväčšený projekčným  objek-
tĺvom, preto jeho kvalita veľmi ovplyvňuje prácu s
mikrofotometrom. Riešenie stolíka závisĺ od mož-
nostĺ konštruktéra, preto podrobný popis neuvá-
dzame. V mojom pn'pade stolĺk umožňuje merať
negatíw a  platne až do  rozmeru 9X13  cm. Ne-
gatívyaplanfilmysaprimeranĺvkladajúmedzidve
sklá,  ktoré sú zrezané zo skiel do maskovacieho
rámu zväčšovacieho prĺstroja Magnifax.

Projekčnýobjektĺvbymalmaťvysokúsvetelnosť
a krátku ohniskovú vzdialenosť. Dobrá svetelnosť
obmedzuje straty svetla, malá ohnisková vzdiale-
nosť umožňuje premeriavaný objektív dostatočne
zväčšiť.Jasompoužilobjektĺvcorrigonl,2A5mm
z 8-milimetrovej filmovej premíetačky Meoclub.

Meracĺ fotoodpor je prilepený na clonu z ume-
lohmotnej fólie hrúbky 0,5 mm. Do clony je vyvŕ-
taný  otvor  ĺ2}  4  mm  a  clona  s  fotoodporom  je
prilepená  na  prednú stenu  matice  M  14  tak, že
odpor je  v  matici.  Tento  celok  sa  dá  vtlačiť  do
otvoru, vyvŕmného do dosky maskovacieho rámu.
Posúvanĺm  rámu  po  základni  zväčšovacieho
prístroja sa  nastavuje meracĺ fotoodpor do  opti-
málnej polohy. Zaostrovanie a orientáciu na pre-
meriavanom negatĺve urahčĺ papier s otvorom pre
odpor, vložený do maskovacieho rámu.

Prvky vetvy (kondemor, filter a objektĺv) sú vlo-
žené do hliníkovej rúrky © 65 nm, ktorá je upev-
nená v nosiči deliča svetla. Kondenzorje z okulia-
rovej šošovky +12,5  dioptriĺ, ® 50 mm. Filter je
vlastne jedno polĺčko filmu, na ktoréje naexpono-

ž3ZÉoruoťu:::omuem:ž::Lez:sákab;er[3zĽ]oo:hd:,žĺä]:r::
pozĺcie).  Kinofilmové  polĺčko  je  v  diarámiku
50X50 mm, pre ktorý je do rúrky vlepená jedno-
duchä zásuvka, aby sa riltre dali  l`ahko vymieňať.
Akoobjektĺvslúžipôvodnýobjektĺv2väčšovacieho
prĺstroja (Belar 4,5/50). Jeho irisová clona umož-

L  _.    __

H_r

S.::Ľl.?vÉ'nfÉp#č=J pns?|pňä:`::č !:.nma..:;mdo,so::;:    |
tt`anzístorom Ti, odpormt R6-Rio a kondenzátoml C5
ac6. Mostĺkzx»ilňovača smvyvažuje potenclomelmml      |     ``
Pia p2O cltllvosfsa mstavuje  potenciometrom p3.  Na      1
i]ázy   dvojiúho  tTanzĺsbra §ú  iiripQjené  foloodporyi      L.`..
m€ľaci Rfi a reĺerenčný RÍ2.
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Optlcká schéma
m[kľofotometľa

Zo zdroJa Ž postupuje
svet[o  cez  dellč  D  do
memcej  vetvy  a  pre.
chádza cez kondenzor
Ki, ktoTý slúži m rov-
nomemé      osvetlenĺe
negatívu  N  na  krĺžo-
vom  stolĺ]ni  KS.  Ob-
jeklĺv OL premieta ob-
mz negatívu do roviny
clony CL, zn ktorou je
meracĺ  Íotoodpor  Fi.
Do   reíerenčneJ  vetw
sa cez delíč dostáva asi

S% sveth Prechádza, cez kondenzor K2, osvetľuje
fi[terF.Jehoobt'azpremletaobjektív02slrisovou
clonou cez c]onu C2 m referenčný rotoodpor F2.

ňuje regulovať množstvo svetla prechádzajúceho
cez referenčný fotoodpor, ktorý j.e spolu s clonou
s otvorom ĺ3 4 mm upevnený v rúrke ® 30 mm.
Rúrka je pripevnená na prednú stranu objektĺvu,
aby zostalo prístupné ovládanie irisovej clony.

Elektronjka
Vlastný princĺp merania spočíva vo vyhodnotení

rozdielu v osvetlenĺ meracieho a referenčného fo-
toodporu.  Toto vyhodnotenie sa realizuje pomo-
coudiferenčnéhozosilňovača,ktorýjenapájanýzo
stabilizovaného zdroja napätia. Na meranie prúdu
z diferenčného zosilňovača slúži  čĺslicový mikro-
ampémeter. Schéma elektroníckej časti fotomet-
ra je na spodnom obrázku.

Mikroampémeter je postavený z vel.mi jedno-
duchej stavebnice ADM 2001, ktorú možno kúpiť
v  predajniach  Tesla za  350,-  Kčs,  pn'padne ešte
lacnejšie v bazáre. Napája sa z vlastnej 9 V batérie
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SERVIS

Schéma elektľickéh® zapojenia stabilizovaného zdľoja.

TĽansformátor TF znížuje sieťové mpätie na 20 V. Toto mpätie je usmernené
diódami Di-D4 a vyh]adzovacím kondenzátorom Ci. Riadiace mpätie sa odo-
berá z bežca potenciomctFa P, ktorýjc pripojený na stabiHzované napälle, vyévá-
rané  zÄ!nerovou  diódou  D5,  komdenzátorom  C2 a  odpoFom  Ri.  Spälnoväzbový
tranzistorTi porovnáva výstupné mpätie s riadíacim a reguluje prostrednĺctvom
tranzistora T2 výkonotý tranzistor T3. Odpor R3 a kondemzátor C4 nltrujú napä-
ťové špičky. Výstupné  napätie je vyhladzované  kondemzátorom  C3.  Poistka Po
chráni obvod pred skratom. Dióda D6, mpáianá cez odpor R2, signalĺzuje pre-
vádzku stabl[izovaného zdroja.

Zoznam
elektľonlckých
súčiastok

Stabilizovaný zdroj

Ti              KC 508
T2                 KU  611
T3               KD 501

Di-4              KZ 717
D5            KZ 260/18
D6              LQ  1731
Ci      2x5000M/50V
C2          470 M/36V
C3         1000M/50V
C4            100k -ker.
P                2k5/N
R1            200/0,5W
R2         820/0,125W
R3           1 k/0,125W
PO                F  10A
Tr            220/20V,

240 VA

Mikrofotometer

stavebnica ADM 2001

Ioi             MA 723
Ti               KC 809

Di-5           KY 132/80
D6,7             LQ  1802

Ci,2,5,6         47k-ker.
C3          500 M/36V
C4             100 -ker.
C7            58k -ker.
Pi,3        .      25k/N
P2                    1 k/N

Rfi,2       WK65060a
Ri          3k3/0,125W
R2           10/0,125W
R3          1 k8/0,125W
R4         6k8/0,125W
R5         820/0,125W

R6,9         10k/0,125W
R7,8          1 k/0,125W
Rio        470/0,125W
Tri       TAH220/24V,

2,2 VA

a jeho spotreba je vermi  nĺzka.  Dióda a odpor
slúžia na napájanie LED, ktoré osvetrujú stup-
nicu   mikroampérmetra.   Všetp   elektronické
obvody (okrem dvoch fotoodporov) sú uložené
do montážnej škatule za 11,50 Kčs. Fotoodpory
sú pripojené pomocou tienených káblov, aby sa
zamedzilo rušeniu. Osvetl`ovacie LED sú pripev-
nené do držiaka nad zobrazovač.

Aby bola presnosť mikrofotometra využitá na-
plno,  je  potrebné  napájať  zdroj  svetla  (halo-
génovú   Žĺarovku)   zo   stabilizovaného   zdroja.
lnak  sa  na  meranĺ  prejaví  kolĺsanie  sieťového
napätia,  napffllad  spustenie výťahu,  zapojenie
chladničky  a  pod.  Schéma  jednoduchého,  ale

pomeme účinného stabilizovaného zdroja je na
homom obrázku. Zdroj je dimenzovaný na po-
meme vel'ký výkon,  podľa  toho  sú  zvolené  aj

:Ínči:;`ľa'jpaaáFeäsc3[:8iž;#a]nssf:mrg,á;OnTieá:a:
vinutie je z lakovaného medeného drôtu © 0,5

:::trhô,taä:ä*á=áh.o,:;#i|a5:ág,núg::.2j
:rhaĽzjät3ráeä:ž.ks|:#.YZ:Íanna,czhá::,iičpu',oocžt:;
do  krabice  z  hlinikového  plechu,  v  ktorej  sú
vetracie otvory.

Takýto   fotometer  sĺce  nemôže  konkurovať
profesioná[nym irisovým mikrofotometrom, je-
hopresnosťjevšakvysokáanaamatérskuprácu
plne vyhovuj.e. Ako s týmto pn`strojom merať, to
si povieme nabudúce.

Ing. Zfleno Velič
(Fx)kmčovanie)

Zemé
z Albatrosu

S nápadem, abych pro nejmladšĺ
čtenáíe    sepsal    astronomickou
knĺžku,  pfišla  pŕed  deseti  lety ús-

pčšná  autorka  dčtskýgh  knih  Mi-
lena  Lukešová.  Na  jejĺ  naléhání

jsem  napsal  jakousi  synopsi  pro
Albatros,  kde se  Ĺento  polotovar
dostal do rukou zkušené naklada-
telské   redaktorky   dr.   Amoštky
Kubelkové. Ta mi navrhla, abych z
toho   udčlal   obrázkovou   knĺžku
pro nejmenšĺ dčti, ale na to jsem si
netroufal - obvykle se obracĺm se
svým  psaním  k  dospčlým  nebo  k
odrostlejší mládeži. Napadlo mne
však, že tiy se úkolu mohla ujmout
manželka, která t)yla v té dobč na
mateŤské   dovolené;    mčla   tudĺž

(podle mého mĺnčni) v porovnánĺ
se  mnou spoustu  volného  času  a
navĺc doslova po ruce ratolest, na
nĺž se  daly dflčĺ výklady astrono-
mických otázek nenápadnč testo-
vat.

Na návrh našeho pŤednmo kniž-
nmo grafika Milana Kopfivy, který
pŕedtĺm  dčlal  mimo jiné  grafiku
enqyklopedie Vesmír, se ilustrová-
nĺ zamýšlené knĺžLy uj.al vzdčlaný
a vtipný kreslĺŕ Jaroslav Malák, a
tak se zdálo, že vše pobčžĺ hladce.
Manželka vskutku sepsala základ-
nĺ  kapitolky  o  Zemi  a jejím  kos-
mickémokolĺ,jájsempfidalnovčj-
Ší poznatky a sestavil  tabulky;  dr.

Zdenčk   Mikulášek   nikopis   ze-
vrubnč zrecenzoval a  pan  Malák
nakreslil  roztomi]é  obrázky.  Na-
šemu synovi bylo nčco pŕes tfi ro-
ky,  když jsme rukopis slavnostnč
odevzdali  do  nakladatelstvĺ a  ra-
dovali se, jak je to správnč nača-
sováno. Odhadovali jsme totiž, že
syn sejednou naučĺ slabikovat  -
právč v našĺ astronomické knížce.

Jak to už s knihami bývä, všech-
no  bylo jinak. Syn  už umčl  nejen
slabikovat, ale i plynule číst, a po
knĺžce  stále ani vidu,  ani  slechu.
Pak  se  stalo  nčco  nepochopitel-
ného. Právč když naše dĺtko kon-
čilo první tň'du,  pŕečetl jsem si s
pŕekvapenĺm, že knížka dostala v
anketč,  kterou poŤádal  Albatros,
3.  cenu v  kategorii  čtiva  pro včk
6-10  let.  Dokonce  tam  byl  uve-
den počet hlasú, které údaj.nč dčti
knĺžce daly!  Dodnes si  neumĺme
vysvčtlit, jakým zázrakem obdrže-
la  cenu  neexistujícĺ publikace  -
záhadu pŕenechávam k ŕešenĺ ar-
cheologúm 21. století. Po této epi-
zodč  pfišla  sametová  revoluce  a
následný rozpad knižnĺho trhu -
vše nasvčdčovalo tomu, že knížka
už  nikdy  nevyjde.  A  ej.hle,  vyšla;
dokonce  se  prodává,  byť  za  ne-
kŤesťanskou, nakladatelstvím sta-
novenou  cenu  98  Kčs.  A  synovi
jsme se pŕfliš nezavdččili: ledabyle
prolistoval dilko s poznámkou, že
tohleužpŕecedávnozná(poslednĺ
autorské korektury z roku 1989).

Jiň,Gry8aľ

Kbnfeľence o asbonomickém `mdélá`ání,

jižsedmávpožadí,seuskutečnĺvBmč,vprostoráchnovéhoplanetária
na Kravĺ hože ve dnech 30.6. až 3.7.1992. Naváže na pŕedchozí, které od
60.  let  poŕádají pedagogické  sekce  České  astronomjcké společnosti  a
Slovenské astronomické společnosti spolu s dalšími poŤadateli. Na kon-
ferenci  se sejdou  pedagogové ze škol,  výzkumných  ústavú,  pracovnĺci
hvčzdáren, planetáriĺ, vysokoškolštĺ učitelé zabývajícĺ se astronomickým
vzdčláváním,publicisté-popularizátofivčdyiastronomovéamatéfi,ne-
malá část účastnĺkú konference bude ze zahraničí.

Ph'pravný  výt]or  konference  sdčlĺ  všem  zájemcflm  dalšĺ  potŕebné
informace. Adresa: Hvčzdáma a planetárium M. Kopemika, RNDr. Z.
Pokomý, CSc.,pŕedseda ph'pravného výboru, Kravĺ hora, 616 00 Bmo
(tel.: 05#4 43 74).

Objednávanie
Astľonomickej ročenky
po novom
•  Ni?kton' od.beratelia  Astronomjckej : ró.čeriky  1$92  boli

::is:gfa:ä:;ín.evs§oúr#mmE?a.v,e.nĹTag?gu:ejoo:J:eá:ávnTkč:
vinou. Täk ako v minulbsti, prevažná čäšť`.ročeniek sa dis-
tribuovaTa prost'redníctvom sietci PNS. gočet objédnävok
adres:cwanýčh ^ pría.m:ó.:SÚAA  p.rg`ýšfl  naše pohotovostné
zäsoby,Pŕetosmečasť.PbjednáÝokmoplivybavĺťažpotom,
keď sa nám vr.átili 'nčpredané ročenky z PNS. Aby sme v
budúcnosti predišli  podopqcým i]roblémom, rozhodli  sme
sa zaviesť` pre:mšich odberaterov nóyúú §lužbu ~ stálu ob-

jedLnávku Astrónc>mickej  ročenky.. Stačí `s'i  teda  ot)jednať

razová  obvednávka  bude
zru'šená`Stá[eQbje.dnävkýprijíumaF]'

sov,  ako  aj  od  organizácí

Astronomi
Astronomické ú
Otäčavá mapa hviezdn
Mapa swemej a južnej
Stavba am. astr. ďa
Ilustrovaný slovník s

môžu

947 01.  H H R 8 A N 0 V 0

znamujeme, že si u nás
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pre Ľudovíta xvL
Bezhraniční optimisti,  najmä  tí poznačeni`

kozmológiou, sa nádejajú, Že už onedlho bu-
deme mať jediný vzorec vystihujúci celý ves-
mĺr a vytlačený na tričku. Neviem si'ce prĺsť na

koé,h:foJ;aoáítj?ekseejá:ák3=i':;:3Ji,::Óar,i:b:Š:á;
či človek dostane chuť na veľké čapované, ale
mysli'm, že definitĺvne a konečné zostanú len
prĺrodné zákony pána Murphyho a jeho po-
kračovaterov.  Zväčša  ide  o  najrozmanitejšie
rozvinutia  škodoradostného  zákona  schväl-
nosti,  ako  pravidla  o  relativite  času  formu-
lovaného P.D. Traceym: "Dobré časy sa pomi-
nú neuveriteľne rýchlo. Tie zlé trvajú doneko-
nečna."

Pekny`mdôkazom(akvôbectrebačositaké)
je frekvencia výskytu jasných komét. Pravda,
i dnes sa sem-tam nájde taká, ktorú vidieť bez
d'alekohradu aj na presvetlenej oblohe miest,
ale výnimky potvrdzujú aj Murphyho zákony.
Symbolom zašlej slávy môže byť sklamanie z

g:is#l:aÉ:v::ovcamna":ťeoso,ne?Ed:i::]o:,a.vhe:
]ežĺ ga]axia M 60, malý, ale veľmi jasný ob]á-
čik s dvoma zjasneniamí a jednou zdanlivou
hviezdou asi 10. magnitúdy. Obraz v d'aleko-
hl'ade zaznamenal, kresbu vidĺte na obrázku.
Nie je to však žíadm supernova v ga]axii s
dvojitým jadrom, a]e skupína štyrocli gala-
xií, ktoré sa pri memšom zväčšení zlíevajú do
takejto  podoby.  Zdanlivá  hviezda  +10tn je
galaxia NGC 4660, pravé zjasnenié ga]axia
NGC 4638 a zjasneníe pri homom vrchole
hmlistého  troujuholnĺka  vytvára  hlhdaná
ga]axia M 60 spo]u so svojou sprievodlqrňou
NGC  4647.  Objekty  m  požíadanie  autora

=ÚsbgA';devntšfiákro.:aiĹťe?,r.vetúrie:lru.:.:Et:
RCP (pozri Kozmos 1/92). Podobné prekva-
penia môžete zažiť aj pri d'alšĺch objektoch 'z
tejto či inej kopy gataxií. Pekným kompakt-
ným  objektom  pľe  letnú  noc je  naprĺk]ad
Stephanov kvintet- v Pegasovi.

36

posledného      nävratu
kométy Halley (po tej-
to návšteve mám sklon
veriť, že obrazy  zachy-
cujúce vlasatice, čo za-
metajú polovicu  oblo-
hy nad Parĺžom či inou
metropolou  minulého
storočia, sú iba maliar-
skou  licenciou).  V ča~
soch  Charla  Messiera
to,  samozrejme,  bolo
overa lepšie.

Vezmime si hneď je-
ho prvé stretnutie s ko-
métou. Mala to byť pÔ-
vodne  práve  PHalley
pri     svojom     prvom
predpovedanom     ná-
vrate,  ale osud  rozho-
dol inak. Na scéne pri-
pravenej  pre prvú dä-
mu  sa  zjavila  kométa
1758. Objavil ju  uŽ na
koncimájaonohoroku
de  la  Nux,  samozrej~
me,   viditeľnú   púhym
okom,   s  jadrom väč-

:]Ĺ#ostnoeÉd#ýp#erĺ,5o:

Dráha kométy z roku 1779 v kope galaxiĺ v Panne ukazuje, prečo
sú objekty M 58, M 59, M 60 a M 61 rozmiestené na oblohe práve'
takto. Keby Char[es Méssier nebol poznal ga]axiu M 49 už skôr,
zrejme by aj om patrila do tohto galaktíckého radu.

V júni ju bolo vidieť uŽ na začiatku súmraku,
keď obloha  bola  ešte značne jasná  -  sied-
meho mala vo výške iba 5° nad obzorom rov-
nakú jasnosť ako Betelgeuze (c* Orj), o deň
natojudokoncapozorovalilen7,5°odslnka!
BolapozorovanáajvLondýne(vornýmokom
v elongácii  18  stupňov za  splnu), aj  v okoli'
Drážďan.  Charles Messier ju v Parĺži pozo-
roval newtonovským ďalekohradom až do 15.
augusta,  ked' sa  dostala  približne  do  miest,
kde vyzeral kométu Halley. Pri sledovaní ko-

Foésid|a|;íshvmišv%á|aäučfku,Sá#álnvatájz:íZ|:
že obláčik sa medzi hviezdami nepohybuje, a
že  teda  patrí medzi vzácne a  pre hradačov
komét  zradné  hmloviny.  Hädam  uŽ  v  tých
nociach prišiel na myšlienku zostaviť ich súpis.

Kométa predpovedanä Edmundom Halle-
yom sa nakoniec po niekorkomesačnom meš-
kani' predsa len dostavila. Charles Messier sa
staljejdruhým,avšaknezávíslýmobjaviteľom
21. januára  1759. V tom čase mala kométa
P/Hal]ey   1759 I  iba  asi  Šiestu  až  siedmu
hviezdnu  verkosť.  Po  prechode  perihéliom,
keď ju Messier našiel za svitania  1. aprfla, sa
už  predstavila v  plnej  kráse  -  s  chvostom
dlhým  25°  a  so  stelämym jadrom  prvej,  či
dokonca  nultej  hviezdnej  veľkosti.  Voľným

okom  ju  potom  bolo  vidieť  ešte  začĺatkom
júna.

Menej slávne, ale celkom jasné kométy na-
sledovali  takmer  vzápätí.   Charles  Messier
spolu s Cassinim a Maraldim pozorovali Ôs-
meho januára  1960 kométu 1759 111  (obja-

žemnlŤs;aog#:feEŠFuig;,;:rjoavdartoeimi)2amk:
slabým chvostom dlhým Štyri uhlové priemery
Mesiaca. Už koncom februära toho roku ob-
javil sám kométu 1759 11  - pravda, d'aleko-
hl`adom, ale vlasaticu bolo vidieť aj bez neho.
Sám  Messier objavil  ešte  aj  kométu  1762  i
kométu 1764. Ako pozorovateľ bol vtedy už
taký slávny,  že mu  francúzsky  kráľ  Ľudovft
XV.  udelil   čestný   titul   ''lovec komét".   Od
roku   1758  do  konca  storočia  mal  Charles
Messier priležitosť pozorovať voľným okom
25  komét,  často  za  súmraku  či  za  svitania
alebo  na  oblohe  zaliatej  mesačným  svitom.
Nemálo z nich aj objavil - bez ďalekohľadu.

Krátkym,  ale  o  to  vzrušujúcejším  dobro-
družstvom bola kométa P/I€xell 1770 1. Štr-
násteho júna, ked` ju Messier d'alekohľadom

:Íč:a:V#+:s:i:äsíäzäa=:s°:guäš°;r::#:šľi::::ä;ä
šoval jednak uhlový priemer komy, a jednak
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Dátum Rektascenzia Deklinácia A r
(Oh El) (2000.0) (2000.0) a.j. a.j.

30.6,1770 | 8h42m 9,6S 150   9,50" 0,026 1,037
•      1.7.1770 18 58 44,3 39   557 0,017 1 ,025

2.7.1770 213116,9 791215 000 015 1,013
3.7.1770' 5 31 20,3 63 40 30 022 1,001

'     4.7.1770 559   2,5 48 38 '1 9 032 0,989

uhlová rýchlost kométy na hvjezdnej ot)lohe.
Dvadsiateho rôsmeho júna  mala  koma `prie-
mer 54', a 2. júla 1770, keď ,kométa preletela
v tesnej blízkosti Zeme, mala koma priemer
dokonca až 2°23'! Urobiť si predstavu o rých-
]osti  letu  hviezdnou  oblohou  vám  pomôže
{abuľka.

Kométa dnes však nenesie meno Messiera,
ktorý ju objavil, ale meno jného matematika,
ktorý vyrätal jej  dráhu.  A nesie  toto meno
plpým pľávom. Jednak išlo o historicky pr`ý
prípad stanovenia eliptickej . (teda uzavretej)
dráhy na zäklade jediného prechodu perihé-
liom, jednak  sa  dynamika  kométy  Pďexell
ukázala ešte zaujĺmavejšou než jej podoba na
nebi. Vyše 130 učenĺpolohy umožnilo Lexel-
lovi  vyvodiť,  že  ide 'o  kométu `krátkoperio-
dickú, s obežnou dobou iba 5,6 roka, ktorá sa
v perihéliu dostáva bližšie rk Slnku než planéta
Venuša a v aféliu kúsok za dráhu Jupitera.

To ,sú - spolu ,s vel'mi malým sklonom voči
ekliptike, predstavujúcim necelé 2° - ideálne
predpoklady  na  to,  at2y  Lexellova  kométa
mohla  ponúknuť častý  pôžitok  pozorovate-
ľom aj milovnikom astronómie. Ako to, že o
nejvôbec,nepočuť?Zjednoduchejpr;ĺčiny-
práve  teraz je  d'aleko-pred'aleko  za  dráhou
Pluta,  asi  56  astronomických  jednotiek  od
Slnka, a na kosť zmrznutá. A ešte dlho bude.
K materskej  hviezde ,sa vráti až o päťdesiat
rokov, a aj to iba k dráhe Jupitera.

On za to všetko aj môže. Ešte dákych tých
desať rokov predtým, čo ju pozoroval Charles
Messier, sa kométa PAexell pohybovala po
ekliptickej dráhe zodpovedajúcej obežnej pe-
/rióde vyše 9 rokov, na ktorej sa dostávala iba
asi na 2,9 astronomickej jednotky k Slnku. V
marci1767savšakdostaladobli`zkostiplanéty
Jupiter, ktorá ju usmernila na známu drähu
smeTiijúcu ,k Zemi. Zem minula 2. júla 1770
v  rekordne  malej  vzdialenosti  (ak  berieme

Ga]ariu M 58 (NGC 4579) nájdete v rpolohe
i2h35,|m a +|,2°05' pre ekvjnokcium 1950,0.

riadne  komé-
ty)  -2,2 .10Ó
km.  Na  tejto
krátkej  obež-
nej dráhe boli
však   kométe
dožičené   pú-
he   dva   pre-

#mťyčápkrás,lo-
ju  opäť  stret-
nutie s najob-

íeosvosäejšímeái;"Ó2
planétami    slneč-
nej    sústavy    -
druhého júla ju pre-
chod vo vzdialenosti
asi len  300 000 'kilomet-
rov  od  Jupitera vymrštil
na veľmi výstrednú  eliptickú
dráhu s  obežnou  dobou  asi
264 rokov. Fm sa jej história pre
I'udí (nateraz) uzavrela.

2.  Júl  |i79    176P

Kométy pre ffancúzskeho krára boli
však zaujĺmavé aj tým,že Charla Messiera (či
jeho  priateľa  Pierra  Méchaina)  priviedli  k
tmnohým  doposiar  neznámym  hm]istým  ob-

láčikom  a hviezdokopám.  Na utvorenie ich
slávneho súpisu sa odhodlal až roku 1764, ale
podnetom na  to preň  bola ruž  "falošná  ko-
méta"  z roku  1758,  neskoršia Kmbia  hmlo-
vina.  Niektoré galaxie, .hmloviny či hviezdo-
kopyMessierprevzalodsvojichpredchodcov,
veľa ich však sám našiel pri pátranĺ po nových
kométach,  a  o  niekoľko  rokov  dokonca  pri
sledovaní    púte    novoobjavených    vlasati'c
hviezdnou oblohou.

Najlepši'm  takýmto  sprievodcom  mu  bola
kométa 1779. Objavil ju Johann Eilert Bode
v Berli'ne, a to 6. januära, a Charles Messier
nezávisle od neho o trinásť dní neskôr. Ešte
tej istej noci, teda 19. januára, si vjej blĺzkosti
všimol "málo jasnú hmlovinu .bez h`riezd"; bo-
la to gul`ová hviezdokopa M 56 v ljýre. V tom
čase sa kométa pohybovala na západ, `a [ak o
niekol'kó dnĺ neskôr priviedla jného pozoro-
vateľa - Darquirera v Toullouse - k objavu
Prstencovej hmloviny M 57. V nasledujúčich
týždňoch však kométa do Messierovho kata-
lógu nepribudla, pretože prechádzala Herku-
lom,  Sevemou  korunou  a  Pastierom,  teda
ObiasťamiVPorovnanĺSMiiečnouLcestouPUS-
tými. Odčinila to však v kope galaxil` v Pame.
Pri sledovani' kométy 13. a 14. aprila sa Mes-
sierovi do zorného pol`a d'alekohľadu pripliet-
la  dvojica M  58  -  M  59,  o  deň  neskôr  aj
galaxia M 60.  Okolo 22.  a 23.  aprila prešla
kométa 1779 tesne vedľa M 49, ktorú Messier
poznal  už predtým. Nakoniec sa začiatkom
májacestaoqjavovskončila.Posledný.úlovok,

2:J. Marec `17€í]

'7b4

Poh]'ad zo sevemého pólu e®kliptilgr na vývoj

g:ávEťa::ľúévúžäffNX::]émB:::ksu:ešťppíLč::
zuje smer kjarnému bodu,`vnútomý kruh je
dráhazeme,vonkajšĺoblúkznázorňujedrá-
hu JupiteTa.

galaxiu M 61, zachytil Messier v ďalekohTade
uŽ 5.  a 6.  mája, ale pokladal ju za samotnú
kométu.Ažjedenástehozistil,žemupribudol
d'alšĺ hmlistý  obláčik do  nového vydania  ka-
talógu.

Iieoš Ondra

Svoju vd:alaA za nepostrádĹtieľnú pomoc i)ri
príprave tohto  článlaÁ  -  tak za zapožičanie
líteran1:ľy,akoajzavýpočypolôhkométp/Le-

=Ä:fflo%og=cvkyést=#a#gspAevft:Vä#daŤ:'%vvei.

Ga]axiu  M 90 v .súhvezdí Panny  nájdete `v
h ornom <vr.cho]e rovnostranného troj uholní-
rka, ktoú yytvára c,spom ,so známQu ga]axiou
M$7a,tgalaxiou'M€58.

-Úóz:Mos3«Bg2  3fl
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Obloha   v   ka
Všetlqr časové údaje sú v SEČ

Horúce slnečné dni a krátke, teplé a svetlé
noci  dvoch  nasledujúcich  mesiacov  skôr  lá-
kajú k vode a na dovolenku ako pod nočnú
oblohu. Na tých najviac päť použiteľných ho-
dín je však prichystaný  na oblohe  taký pro-
gram, že sa istotne nebudeme nudiť.  0 zá-
bavu sa postarajú najmä wdialenejšie planéty
a planétky,  no predovšetkým kométy, jedna
hádam  aj  s  veľkým  "K".  Mesiac  absolvuje
množstvo  konjunkciĺ s  planétami  i  jasnými
hviezdami,  hoci  jeho  najväčši' kúsok,  úplné
zatmenie  Slnka,  z  nášho  územia  opäť  neu-
vidĺme. Pre najbystrozrakejšĺch by mohol byť
začiatok  polotieňového  zatmenia  Mesiaca,
ktoré za Atlantikom budú pozorovať ako čias-
točné.  Za zmienku stoji' i maximum známej
premennej  hviezdy Mira Ceti, ktorej zmeny
jasnosti  možno  poľahky  sledovať  i  voľným
okom.  Zlatým  klincom  každého  posedenia
pod  nočnou  oblohou  však  istotne  bude  po-
hl'ad na skvosty Mliečnej cesty nad hlavou.

Planéú
Merkúrbudepozorovaternývobdobízhru-

ba od polovice júna do 5. júla, hoci najväčšiu

#.o±nnútá':ägí|:;opda::ää:dmoäi::nsev3šg=;,
najmä veľký sklon ekliptiky voči obzoru. Mer-
kúr budeme môcť vyzerať na večernej oblohe
krátko po západe Slnka pár stupňov pod Bli'-
žencami. V obdobĺ najlepšej viditel`nosti oko-
ló  24.6.  bude  mať planéta jasnosť asi  om  pri
priemere  kotúčika  zhruba  6,5".  Slučku  pla-
néty nad obzorom v uvedenom obdobi' uka-
zuje náš obrázok.

|8Vhe:su,šúapJ;ed:eEg::ä,%aot:#ákgireetso.ž%,:Í.gri?
Na tejto konjunkcii je však zauji'mavý fakt, že
nám Venuša nezmizne iba v slnečnom svetle,
ale že dokonca nastane zäkryt planéty slneč-
ným diskom. Ténto úkaj je samozrejme nepo-
zorovaterný, hädam  len vlastni'ci koronogra-
fov by mohli sledovať približovanie planéty k
Slnku. Täkýto úkaz je však pomeme vzácny,
pretože i]astáva len v určitých obdobiach. To-
to sa začalo v roku  1976 a až do roku 2048
Slnko každých osem rokov zakryje najbližšiu
planétu.  Ešte ovel`a  zriedkavejši' je však  pre-
chodvenušepopredslnečnýdisk:takýtoúkaz
je si'ce pozorovatel'ný, nastáva však len štyri-
krát za 243 rokov. Najbližšiu dvojicu precho-
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dovbudememôcťsledovaťaž8.júna2m4(aj
u nás) a 5./6. júna 2012 (z nášho územia nie).
Zatiaľvšakmôžemevypi'saťlensúťažoto,kto
pný  zbadá  Venušu  vorným  okom  po  tejto
konjunkcii so Slnkom. Malo by sa to podariť
až koncom septembra, najneskôr začiatkom
októbra, a vĺťaz od nás dostane peknú kolek-
ciu  originálnych  záberov  Venuše  zo  sondy
Ma8ellan.

Mars prejde 12.6. zo súhvezdia Rýb do Ba-
rana a 16.7. z Barana do Býka, čo samo osebe
veľa hcworĺ o jeho pozorovaternosti. Koncom
júla  však  na  rannej  oblohe  vytvorĺ spolu  s
Aldebaranom,  Plejádami a 25.7. aj s Mesia-
com roztomilú a vermi fotogenickú skupinku.
Červenkastý Mars bude mať jasnosť +0,8m a
my sa uŽ teraz teši'me na Vaše fotografie.

Jupiter v súhvezdĺ Leva  už veľa vody ne-
namúti. Ide to s nĺm z kopca, pretože sa bliži
do septembrovej konjunkcie so Slnkom. Za-
padä čoraz skôr pred polnocou, koncom júla
bude  mať jasnosť  iba  -1,8m,  zo vzdialenosti
6,188 a. j. uvidi'me jeho kotúčik pod  uhlom
necelých 30".

Saturn naopak smeruje do augustovej opo-
zi`cie, takže na jeho pozorovanie budeme mať
čoraz lepšie podmienky.  Od  10. júla  bude k
Zemi bližšie ako 9 a. j., takže v súhvezdi' Ko-
zorožca  rozhodne  nebude  nenápadný.  Jas-
nosťplanétydosiahnedokoncatohtoobdobia
skoro maximálnych +0,3m. Zaujímavé bude v
tomto obdobísledovať i saturnove mesiačiky,
ktorých najväčšie elongácie nájdete v Hvčz-
dážskej ročenke 1992 na str. 103 alebo v spra-
vodaji Astro 8-9Pl na str. 37.

vzĽ:aá,gn;:äi#anneé,:pao,z:c;ť7:šo23PhTžžáetá:Ú:;
kotúčik s jasnosťou +5,6m nájdete v súhvezdĺ
Strelca  na  polceste  medzi ý  a 7J  Sgr. Jeho
pohyb medzi hviezdami tohto súhvezdia v ob-
dobí od 1.6. do konca prázdnin ukazuje map-
ka J. Duška. Ak ho nájdete (nemal by to byť
Žiadny problém), skús-
te pohradať i niektorý z
jeho mesiačikov - mali
by  sa  prezradiť  pohy-
bom     voči     okolitým
hviezdam.  Najbližšie  k

ťi%?3éÉ;sJ;ebež#;ruanddo:
bou  1,413 dňa, najd'alej

góbá5:noá:ä,:ml)3,S46P3ed:
Obežné  dráhy  Uráno-
vých  mesiačikov  sa  na
oblohe javia ako elipsy,
mierne   pretiahnuté  v
smere  S-J.  Najväčšia
u h lová        wdial en osť
Oberona od planéty je
asi 43", Miranda obieha
v   uhlovej  vzdialenosti
7-9" od kotúčika pla-
néty.

Mars  spo]u  s  Mesíacom,  P]ejádami  a  A]-

:::::::og5.#|:ri:ähad.askeúvteorofiÝ,::::ľcE
skupinku. Téšĺme sa m vaše fotografie.

Neptúnbudevopozĺcii9.7.ol4b,jehomod-
rastýkotúčikdosiahnenajviac+7,9m.Najeho
näjdenie zhruba stupeň nad Uránom budete
potrebovať mapku, pretože hviezdne pole v
tomto kúte Mliečnej cesty je naozaj bohaté.
Majitelia verkých pri'strojov sa môžu pokúsiť
o  nájdenie najväčšieho  mesiaca modrej  pla-
néty. Tritón obieha planétu raz za 5,877 dňa,
mä jasnosť  + 13,6m a jeho obraz sa vzd`aruje
od disku planéty najviac na 16" nad alebo pod
planétou.  Správy  o  vydarenom  pozorovaní
všetkých  spomínaných  mesiačikov radi  uve-
rejnĺme.

Pluto sa pohybuje v Hlave Hada a našli by
smehonávečernejoblohe.Jehojasnosťstäle
neklesá pod i4m.

Mesiac

Či chceme, alebo nie, väčšinu času je präve
naša obežnica jedným z dominantných objek-
tov nočnej oblohy. Na svojej púti näm pripra-
vuje z pozorovateľského hľadiska mnohé prĺ-
jemné i neprilemné chviTky. Medzi tie prĺjem-
né väčšinou  patria zmeriy fázy a zatmenia a
zákryty, neprijemný je vtedy, keď svojĺm les-
kom  presvetruje  práve  tú  časť  oblohy,  kde
sme chceli pozorovať niečo zaujímavejšie. V
júni budeme  svedkami  niekoľkých  zaujĺma-
vých úkazov.

•.......- n ,...  :.     .

•.otä.j."É.eiptuĹn._._.T,.'......'..
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J

Prvoradou zvláštnosťou je skutočnosť, že v
júni nastanú  dva  novy.  Naposledy  sme boli
svedkami čohosi podobného v auguste 1989.

Druhou zaujĺmavostou bude čiastočné za-
tmenie Mesiaca, ktoré nastane v dopoludňaj-
šĺch  hodinách  15. júna.  Z näšho  územia  by
sme mohli sledovať len vstup Mesiaca do po-
lotieňa,  aj  to  iba  nĺžko  nad  západným  ob-
zorom. Ak však bude niekto na západnej po-
loguli, bude môcť úkaz sledovať prakticky ce-
lý. Fáza tohto zatmenia bude 0,687 jednotiek
priemeru mesačného disku.

Pochybujem, že sa tento rok niekto vyberie
za  úplným  zatmenĺm  Slnka.  Jedno zo  série
saros č.  146 sĺce nastane 30.6., ani dÉka jeho
ťrvania 5m21S však zrejme žiadneho astronó-

1 Cetég

dátum
CZ2ooo,o            Ô2000,0

0'
hm

2.6. 2100,3        -2444
7.6. 2100,7        -2507

12.6. 2100,4       -2532
17.6. 2059,5       -2559
22.6. 2058,0       -2629
27.6. 2055,9        -2701

2.7.
•  2053,2       -2734

7.7. 2049,9       -2807
12.7. 2046,2       -2840
17.7. 20 42.1         -2912
22.7' 2037,6       -2942
27.6. 20 33,1         -3010

2;É'allas
2.6. 18 08,1          2421
7.6. 18 04,2        24 39

12.6. 18 00,1          24 50
17.6. 1755,8        2453
22.6. 1751,6         2448
27.6. 17 47,4        24 36

2.7. 17 43,4        2416
7.7. 17 39,6        23 50

12.7. 1736,2         2317
17.7. 17 33,1         22 38
22.7. 1730,5         2155
27.7. 1728,4         2107

:4Vesta    Ú

2.6. 1124,3         1256
7.6. 1128,9           1211

12.6' 1133,9          1124
17.6' 1139,3          1034
22.6. 1145,1             942
27.6. 1151,1              849

ma neprinúti vybrať sa do ústia rieky La Plata
či loďou na zäpadný okraj lndického oceána.

Mesiac v priebehu nasledujúcich dvoch me-
siacov  absolvuje  niekoľko  konjunkciĺ s  pla-
nétami,najtesnejšiabudesNeptúnom,zákryt
planéty však  z  nášho  územia  budeme  môcť
pozorovať až 6.9. o  18b54m. Mesiac prekr}je
ajtrijasnéhviezdy,2.6.pozápadeslnkaTejad

ľ+ri3o,Zm`)„a#.T.,#'mn);.ĺg;6;vTea::+"4,3E,|
Dva  zákryty viacnásobných  hviezd  budeme
môcť pozorovať počas jedinej  noci 23.Á24.7.
Bližšie údaje nájdete v Kalendári úkazov.

Planétky

Konečne sa do opozfcie so Slnkom dostanú
aj  prvé  dve  planétky,
nebude to však Žiadna

Efemeridy najasnejších  plané-
tok pre obdobie, ked' ichjasnosť
nieje menšia než +10,Om. Rek-
tascenzia  a  deklinácia  sú  pre
ekvin`okcium  2000,0,  ktoré  sa
použĺva aj cirkulároch IAU.

1612,9        -2056
1607,8        -2053
1603,0       -2050

27 Euterpe

1724,4       -2230
1719,1         -22 27
1713,7        -2223
1708,5       -2220
1703,5        -2216
1658,8        -2212
1654,7       -2208
16 51,1         -22 05
1648,2        -2202
1645,9        -2201
1644,3        -2201
16 43,4        22 02

532 Heľcullna

1632,8        -419
1628,2        -444
1623,7        -512
1619,7        -544
1616,1          -619
i613,0        -657
1610,5        -737
1608,7        -818
1607,5       -902
1607,0        -945

sláva.   (1)   Ceres  totiž
svoju   opozi'ciu   absol-
vuje až dolu v Mikros-
kope, čo je pre teleso s
jasnosťou  +7,5m po|o-
ha  naozaj  nevýhodná.
Záto (2) Pallas sa po-
hybuje  na  pozadí  sú-
hvezdia Herkula, ktoré
je  vysoko  nad  západ-
ným     obzorom.   Täto
planétka  však  nebýva
veľmi jasná, maximum
dosahuje oko|o +9,4m.
Do  konca  júna  bude
preto stále najzauji'ma-
vejšia (4) Vesta, ktorá v
súhvezdi'  Leva  putuje
medzi  rôznymi  zhluk-
mi  galaxii'.  Mapku  jej
pohybu po oblohé náj-
dete v Kozmose č.1/92.

Koncom    mája    do-
siahli opozíciu dve zau-
jímavé    planétky,    (9)
Metis  a  (532)  Hercu-
Iina. Prvá sa pohybuje
v  Škorpiónovi,   kde  v
noci  7./8.6.  prejde po-

g;:zá2dsvájii?uani:#_
kominútseverneodctj2
Sco  (+4,6m).  Herculi-
nu  nájdete v súhvezdi`
Hadonosa  a Váh, tam
je i (27) Euterpe, ktorá
by v opozĺcii 11.6. mala

podra niektorých   pra-
meňov  dosiahnuť  jas-

Tľojica mapiek ukazuje situá-
ciu  tesne  po  výstupe  zložiek
dvoch   viacnásobných   hviezd
spoza  neosvetlenej  časti  Me-
siaca.  Pri  ADS  2042  (Z  291)
budeme môcť sledovať v krát-
kom časovom intervale výstup
hned'  troch  hviezd jasnejšĺch
než  10,Om.  ADS  2122  je  tiež
trojhviezda,   jej  zLožka  C má
Všakjasnosť iba +|2,6m.

nosť   +9,3m.  Efemeridu  všetkých  spomína-
ných telies nájdete v tabuľke.

Kométy

Nebyť  čerstvých  komét,  ktoré  k nám  pri-
lietajú po pr`ý raz z dial'av Oortovho oblaku,
mohli  by sme  tento  odsek  uzavrieť  konšta-
tovaním, Že pre amatérske pozorovania nič s
pri'vlastkom kométa na oblohe zaujímavé nie
je. Veď kométa P/Kowal 1, ktorá prejde pe-

JriEÉ::ť:uli.Í3,áilaenkos#ač#Gn!::e-SsokTe,:
lerup,  ktorá  sa  10.  júla  stretne  so  sondou
Giotto, sa za tých 16 obehov okolo Slnka, čo
sme pozorovali, uŽ značne vyčerpala. Dosiah-
ne najviac + 13,2n, aj to na ceste zo súhvezdia
Raka do Leva, ktoré zapadajú večer skoro po
Slnku.

Jasnä kométa sa však blĺži. Shoemaker-Le-
vy 1991ai, ktorú objavili na Mt. Palomare 6.
októbra  minulého  roka,  keď  mala  jasnosť
16,5m,kondenzovanúkomuakratučkýchvost
v pozičnom uhle 200°, smeruje do perihélia.
Ešte predtým však vystúpi vysoko na severnú
oblohuastanesaprenašichpozorovateľovna
skoro päťdesiat dní cirkumpolárnou. Najbliž-
šieprizemi(0,9a.j.)budeokolol5.júla,keď

a2000,O                   Ô 2000, O

h      m      §                      o     '      .

13041,8        534825
13628,6        5550   6
14320,2        58   313
15144,4         60291
2   225,8        63   841
21640,4        66   252
23644,5        691046
3   658,3    .  722747
355.49,3        753916
51655,3        78    531
71127,8        782742
85724,7       754954

10   556,8        705056
104638,9        6430   2
111150,8         572520
112822,8        50   240
113945,5        4242   2
114752,4        353851
115348,4        29   336
115813,5         23152
12133,8         173517
12   4   6,7        124245
12   6   4,6          82133
12   736,8           42819
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dosiahne aj najväčšiu jasnosť. Jej hodnota pri
predpokladanej   absolútnej   magnitúde   7,5
(takú by mala kométa vo vzdialenosti 1 a. j. od
Zeme i od slnka) a fotometrickom exponente
n=4,O by mohla dosiahnuť až +6,6m.

pr3,Pd:éat8izvač#:oSvvi3U:Uejpťíd?:,ggs€ígesázgí.6Ô.

ggzäizži:a;:rť:idaosziäEišri.S?ng,ľssé::`;nn;|Í?
bod svojej dráhy, ked' sa bude nachädzať len

iléä;iäícneeovdH,ž=:är6ť7.DkoúsáEv:ze:i:rľ:`'k±
dvojice  interagujúcich  galaxiĺ M 82 a  M 81

|popzä#ä;k;!e:dpeoT:.d7?igouvbnhúe,raaMveer,?kkéĹ%
voza, odkiar rýchlym pohybom zamieri skoro
kolmo na juh:  19.7.  prestäva  byť cirkumpo-
lärnou a začiatkom aiigusta východne od De-
neboly 09 Leo)ju budeme vo večernom sú-
mraku  môcť  pozorovať  naposledy  z  našich
zemepisných ši'rok. Najbližšie pri Zemi bude
kométa  12. júla  pri  Dubhe,  perihélium  do-
siahne 24. júla na polceste medzi y CrB a v
UMa.

Presnú efemeridu dlhej púte tejto kométy
medzi cirkumpolárnymi súhvezdiami uverej-
ňujeme. Ciel'om jej pozorovania bude zi'ska-
nie  priebehu  jasnosti   komy,  najlepšie Hol-

:aann?ž:,ue:#::ÍFroazvoercožaÄuúkägE#oo::
dŕejov.

Trochu v tieni spomĺnanej kométy bude jej
slabšia pribuznä,  kométa Tanaka-Machholz
1992d, ktorá sa svojim objaviteľom prezradila
koncom marca rýchlym pohybom po oblohe.
V  čase  objavu  to  bol  difúzny  objekt  s jas-
nosťou okolo  10tn a s priemerom zhruba 2'.
Najlepšie podmienky na sledovanie tohto ob-

aT)a`,ai  ,ac     oZ'

dátum
C,2ooo,o Ô2ooo.o

mag.hms 0

2.6. 4      5      1,1 65  40  46 9,4
7.6. 4  49  40,0 65   16   15 9,6

12.6. 5  29  10,3 64  15  37 9,8
17.6. 6    8    3,4 62  50  55 10,0
22.6. 6  31   34,6 61    11       3 10,2
27.6. 6  55  40,1 59  23  59 10,3

2.7. 7   16     6,4 57  34   18 10,5
7.7. 7  33  36,6 55  45   .7 10,7

12.7. 7  48  45,8 53  58  21 10,9

jektu boli začiatkom mája, ked' mala na ran-

3:j8:;FEefi:iúe?ľde:áíoRpäp.si3;P8áejjúa,San:á;dzeh,reu;
taburke.

Meteory

Jún a júl sa vyznačujú množstvom slabšĺch
letných rojov; ich prevažná časť patrĺ do kom-
plexurojovscorpionidy-Sagittaridyakom-
plexu,   ktorého   hlavným   prúdom   sú Boo-
tidy.  Všetky  tieto  roje  sú  však  veľmi  mälo
výdatné a nepravidelné, navyše krätke letné
noci pozorovaniu meteorov priliš nežičia.

Začiatkom júna mávajú maximum aktivity
veľmi pomalé 7-Herculidy, ktoré zrejme sú-
visia  s  Bootidami.  Tých  zopár  meteorov za
hodinu by sa malo prezradiť veľmi pomalým

ä:äí;*:oúá%:.tFkŤogjé:hgsúc±,:,::oguk±bo:t.:n5.
nosť môžeme sledovať zhruba od 15.6. do 6.7.
0  polnoci  15./16. júna  má  svoje  maximum
hádamnajzaujĺmavejšízÝchtorojov,pomalé

fo-sťo#í'äo.:€i.w#iÉ,d=átzT:#h#š?:
patria meteory roja Pegasidy, ktorý má maxi-

EučeTnoek;l.oh?ó3;o#oäs.sT#ep,ród,:eTosrtá,?Š
sú však len predprĺpravou na meteorické ho-
dy, ktoré každoročne nastanú v auguste.

Premenné hviezdy

Jedným z prototypov premenných hviezd je
nepochybneajomikronzosúhvezdiaverryby,
známa Mim Ceti. Zmena jasnosti tejto dlho-
periodickej pulzujúcej premennej hviezdy je
natol'ko výrazná, Že si ju všimol  už D.  Fab-
ricius roku 1596. Ténto hviezdny balón môže-
me v maxime jasnosti, keď je naftiknutý do
priemeru  vyše  pol  miliardy  kilometrov,  po-
zorovať ako červenú hviezdu spekträlneho ty-
pu M5 s jasnosťou až +2,Om. V minime, ked'
balón spľasne, klesne jasnosť Miry na púhych
+10,1m.Zpohraduneozbrojenéhopozorova-
teľatovšakvyzerátak,žehviezdajednoducho
zmizne,  aby sa  po  čase  opäť  na rovnakom
mieste znovu zjavila. Práve täto vlastnosť robí
Miru takou nápadnou. Jej zmiznutie budeme
môcť  pozorovať počas  nasledujúcich mesia-
cov, pretože prememä o Cet dosiahne maxi-
mum svojej jasnosti okolo 19.7.

Z ostatných dlhoperiodických prem enných,
ktoré  dosiahnu  svoje  maximum  v  nasledu-
júcom období, je ešte celkom zauji`mavá pre-
menná hviezda R Leo, ktorá menĺ svoju jas-
nosť v rozmedzĺ 5,9 až 10,1 magnitúdy.

Nočná obloha

Po  úrode  galaxiĺ na jarnej  časti  oblohy sa
situácia zásadne menĺ. Pozeräme sa smerom
do  stredu  našej  Galaxie  a  to  znamená,  Že
obloha  začiatku  prázdnin  bude  bohatá  na
hmloviny,gurovéaotvorenéhviezdokopy.Ich
domov -naša Galaxia -je však tojediné, čo
majú  tieto  objekty  spoločné.  Nehľadiac  na
morfológiu  lišia  sa  už  svojĺm  rozloženi'm  v
priestore.  Zatiarčo  otvorené  hviezdokopy a
hmloviny nájdeme blížko roviny Galaxie, gu-
ľové hviezdokopy vytvárajú okolo nej gurové
halo s koncentráciou stúpajúcou smerom ku

rrh652S
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®,®
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®

*

•9o0,          '         .          ,                     '         '          '         '00

Zaujĺmavou  úlohou je určiť vol'ným okom
(prípadne d'alekohľadom) závislosť medznej
hviezdnej veľkosti od výšlqr nad obzorom (na
určovanie mhv sa dobre hodĺ Gnomonický
atlas Bmo 2000,0). 0 čosi také sa začia.tkom
jú]a 1990 pokúsi] Jiň' Dušek na pozorova-
teľni m Bučinách, asi 20 kmjuhozápadne od
Brna. Na vodorovnej osi je vyznačená výška
nad obzorom v stupňoch, na zvis]ej medzná
hviezdna veľkosť v decimagnítúdach.

stredu. Práve preto prevažnú väčšinu týchto
objektov môžeme  uvidieť  iba  na  letnej  ob-
lohe.

Jednu z najjasnejšĺch gurd`ých hviezdokôp,
M4,vjužnýchšĺrkach(napr.vstrednejAme-
rike)viditeľnúdokoncabezd'alekohradu,náj-
dete necelé dva stupne od Antara (cz Sco). V
triédri  a  v  Somete  25X100  ju  uvidíte  ako
vel'kú (asi  15', to však zävisĺ od pozorovacích
podmienok) kruhovú hmlistú škvmu, mierne
sa zjášňujúcu smerom do stredu. Vo väčšom
d'alekohľade sa vám môže podariť zbadať aj
jeS;3á|ávdén3ÝáedzdJ.sco'4,5,juhozäpadneod

hviezdy 8,5Ín iežĺ druhá kopa - M 80. Vď'aka
svojim  menši'm  rozmerom  (asi 2,5') a silnej
koncentrácii je  overa  näpadnejšia ako  M 4,
hocitájejasnejšia.Zaujímavéjeajjejhviezd-
ne okolie. Ned'aleko sa nachädzajú hneď tri
premenné hviezdy:  dve dlhoperiodické typu
Mira Ceti -S Sco a R Sco -ajedna nova -
T Sco (pozri Kozmos 3/90),

Vräťme  sa  však  opäť  k  Antarovi.  Vď'aka
tomu, že jeho svetlo musĺ prejsť dlhú cestu

Rozhodnejednou z najväčších udalostĺ tohto
rokaje Nova cygni l992. Terazje síce už dosť
s]abá,  majitelía väčších  prístrojov  sa  však
stále môžu pokúšať o jej pozorovanie. K ne-
mu vám poslúži výrez z Vehrenbergovho at-
]asu s priemerom asi 1,25., ktoTý zachytáva
hviezdy zhruba do 13m. Nova je približne v
strede výrezu.
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nepokojnou  zemskou  atmosférou,  hviezda
hýri všetkými farbami.  Ak máte k dispozĺcii
d.alekohľad  s  veľkým  zväčšeni'm,  pozrite  sa
naň pri miernom rozostrenĺ. Uvidíte úchvat-
nú kypiacu a pulzujúcu škvrnu, ktorej zábles-
ky ožarujú ceié zomé poie. Präve preto ne-
možno  uvidieť jeho sprievodcu:  Antares je
t°ÉEa,§ľe°i#;evzédäúezdokopynájdebvHado-

nosovi (predovšetkým M 10, M 12, M 14, M
107 a  M  9)  a v  Herkulovi  (M  92).  V tom
druhom súhvezdí sa nachädza aj kopa, ktorú
pozná snáď každý milovmk astronómie - M
13. Je viditel.ná aj bez ďalekohl'adu, iba veľké
prĺstroje však  ukážu  to  úchvatné  množstvo
drobulinkých hviezdičiek, z ktorých je poskla-
danä.

mľácEgi:á:Šsakshe:iáz:;kc:EydEeti%zddSkfipear:
Kúsok od trojice hviezd asi ôsmej  hviezdnej
vel'kosti môžete v triédri zbadať stelárny ob-
jekt zelenkavej či modrastej farby. `Ačšĺ d'ale-
kohrad vám ukáže, že ide o planetárnu hmlo-
vinu NGC 6210. Vo svojej triede patri' medzi
najj.asnejšie,   presné   hodnoty  jej   vizuálnej
hviezdnej  vel`kosti  sa  však  v  rôznych  kata-
lógoch  lišia.  Pokúste  sa  preto odhadnúť jej
jasnosť  sami.  Na  porovnávanie  s  okolitými
hviezdami vám poslúži mapka, na ktorej majú
označené hviezdy nasledovné jasnosti: a -7,3,
b - 9,0, c - 7,9, d - 8,8, e - 8,3, g - 8,0, h - 9,4 a
k - 6,7.  Poloha  hmloviny  NGC 6210 je vy-
značená krĺžikom.

Zači'na sa teda leto. Na vašich nočných pre-
chádzkach  po oblohe vás čakä  čosi,  čo  naj-
lepšie vystihuje poznámka,  ktorú  si vlani za-

pĺsaldosvojhopozorovaciedennikapaľoJab-
lonický. Dajme mu na záver slovo:

"2.7.1991. Pozoroval som v Prietrži na chate

triédrom  10X50  a  monarom  25X100.  Cez
deň nebolo moc pekne, na večer sa skoro cel-
kom zaiíah:k>. Už som sa chystal ísť spať,. ale
ešte raz som vyšiel von.  Prekvapila ma čístá,

jasná a krásna letná obloha.  Celá noc  bola
nádhemó prevoňaná senom. U susedov chví-
ľamĺizaštekalpes,kde^-tiizašteboialvtáčik,ob-
čas preletel netopier. Kdesi v dial:ke sa pobili
mačky. Od priehrady boľ počti vytrvalý krkot
žíab.Všsadeboljatmaamňapripozorovanínič
nerušib  -  len  nadránom trochu  Mesíac  a
""b..."    Roh"piFFi.TIŔÍDUŠEK

Kalendár úkazov
dátum   čas                                                             úkaz

i.6.         4h58m           novMesiaca

i.g:     v3Pr           :äíäcru:éažkt:ťj7nh::e;ä=3:šcoEbé:h:Sr-:,#av7a-ZŕTructue,i:yl,2=Oo5-11

2.6.       19h51m            výstuphviezdyTejad prior(ľ Gem, +3,7m)spoza mladulinkého
kosáčika Mesiaca starého 39 hodi'n

7.6.        8h                  ]upíter v konjunkcĺi s Mesiacom, Jupiter 6,6° severne (večer
pozorovateľné priblĺženie)

Íi i   :!i         !;iíľi:jikíjniíjeĺí:i:Iieíík:Íjgíäí4i,n;;i;iig:íaiífji':Ieťals9:gg; +9,"
iš:g:   2#3:       #päf:zEý: 3# ,(t3,,á:,)=jsziä#:si,a6#í:äĺrnesrsepáns:Tn,om
15.6.     ráno                čiastočné zatmenie Mesiaca, u nás pozorovatel'né pred začiatkom

čiastočného ako polotieňové
i5.6.        5h5|m            spln Mesiaca

Í; ;   ;:         igií;ií:;:n:i:ií:iciív;ĺj:aä;;I:;j;!::;9L:5:Íií!:u;:nl:aopJr:geE1::ť:;vg;:m,
2i.6.      4hi4m          8:nzŕ:%::e#jée%ľn[an::ĺ2ia Rakaietný stnovrat,

začiatok astronomického leta

24.7.        11b

25.7.          1h
2:5J.       Sh;h
25.].     22h;h
26.7.         |h34m
26.7.        2biim

=53'3;j)užne

Merkúr v konjunkcii s Polluxom, Merkúr 5,0° južne
Mars v konjunkcii s Mesiacom, Mars 5,5° južne (räno pozorovateľné
pribllženie)
úplné zatmeníe S]nka, u nás nepozorovateľné
nov Mesiaca

##k:ú:ä:E:e:pX:(:á,=:36ki:Tá:á:4:Tmíg:;r,rpú=:3::,:í,:::elrd:e
Zem najd'alej od Slnka (152,1 milióna kilometrov)
Jupiter v konjunkcii s Mesiacom, Jupiter 6,7° seveľne
Merkúr v najväčšej východnej elongäcii od Slnka (26°)
Mesiac v konjunkcii so Spicou, c* Vir 2,97° severne
Urán v opozícii so Slnkom (maximálna jasnosť +5,6m)
Neptún v opozícii so Slnkom (maximálna jasnosť + 7,9m)

=ä#ľgruoTZ;k#EdTn:,e;e=o;;cEémh.S.,r,ojapegasídyts8_ĺ5

Eää!ä;AÍM:i:fA:=;Í:3:-:1:ií2:m::g,,.,:P:=;íÍ;;,
Urán v konjunkcii s Mesiacom, Urán 1,8° južne (priblĺženie pozo-
rovateľné ráno)
Neiitún v konjunkcii s Mesiacom, Neptún 0,8° južne (približenie
pozorovateľné ráno)
spln Mesiaca
maximum SS Vir (A=6,0-9,6 mag., P=355d)
Saturn v konjunkcii s Mesiacom, Saturn 5,1° južne
maximum o Cet (A=2,0-10,1 mag., P

§osruépt:r:;gvrííegz%;E,Šež#2VtĽe=j#Sn=j:,%*,íacj=sgn,3äť,áä3Ĺ2]%,o
3,4", AC 241° 65,7") spoza Mesiaca
Výstup dvojhviezdy ADS 2122 (A=7,4m, 8 =8,2m, AB 308° 3,7")
spoza Mesiaca
kométa Shoemaker-Levy 1991ai v perihéliu (max. =  +6,6m)
Mars v konjunkcii s Alcyone, Mars 5,0° južne
Mars v konjunkcii s Mesiacom, Mars 3,6° južne
planétka (1) Ceres v opozícii so Slnkom (maximálna jasnosť +7,5m)
zákryt hviezdy 94 7 Tau ( +4,3m) Mesiacom
výstup hviezdy 94 7 Tau ( + 4,3m)'spoza neosvetlenej strany Mesiaca
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Galaxia M 33 zo súhvezdia Trojuliolník v podanĺ Franm Klausera z rakúskeho St. Pôltenu, ktorý 10.9.1991  exponoval hypersenzibilizoľý
Kodak TP 2415 70 minút v ohnisku flatr]eld-camery 4/760 mm. Za súbor takýchto fotografií zĺska] 3. cenu v 1. kategórii autorov nad 19 r.

V
dium stereoty-pu. Čelit sa mu dä jedine zme-
nou, oživenĺm. K podobnému zäveru dospeli
aj organizátori súťaže Astrofoto. Stalo sa tak
pred  vyše  rokom,  po  zhodnotenĺ  trinástich
ročn[kov súťaže. Vďaka novému poňatiu pri
vlaňajšom vyhlasovanĺ súťaže môžeme o Štr-
nástom ročniku,. ktorý práve hodnoti'me, po-
vedať,  že  v porovnanĺ s  minulosťou  zazna-
menal  značné  zmeny.  Predovšetkým:  súťaž
Astrofoto bola pr`ý raz medzinárodná, a tak
si naši astrofotografisti merali sily s kolegami
z Bulharska,  Fĺnska,  Maďarska a  Rakúska.

:ä:osmpokrojäá,íkžúetn.?aďľaEáľgmzaT:adnziignáä
účasť,  veri'me  však,  Že  v  15.  ročniku  bude
počet krajín minimálne dvojnásobný. Ďalšou
novinkou 14. ročnika bolo značné zredukova-
nie súťažných kategórii'. V minulosti sa totiž
neraz stalo, že niektoré kategórie boli zastú-
pené  len  jednou-dvoma  prácami,  dokonca
niekedy  neboli  oboslané  vôbec.  Preto  sme
niekdajšie štyri vekové kategórie zredukovali
na dve a obdobne sa znĺžil aj počet tematic-
kých  kategórií.  Vd.aka  tomu  boli  v  hodno-
tenom 14. ročniku pomerne rovnomenne za-
stúpené všetky _súťažné kategórie (bolo ich 8,
lým  v  minulosti  ich  bývalo  až  32)..Okrem

42

) všetkom, čo sa dlhšie opakuje, sa ča-
om objaví t_o isté riziko - Že prĺde štá-

KOZMOS 3/1992

toho sme opäť (po mnohých rokoch) vyhod-
notili najlepšiu snímku roka.

Aj jubilejný 15  ročnik prinesie určité zmeny
v   podmienkach   súťaže   (pozri   propozi'cie
Astrofoto  '92).  Predovšetk}ím  predlžujeme
termi'n  odoslania  prác  o  1  mL.qiac.  Tým  od-
stránime prekážku, pre ktorú sa v minulých
rokoch nemohli do súťaže zapojiť snĺmky ex-

ponované koncom roka. Túto zmenu umož-
nila skutočnosť, že sa podstatne skrátila výro-

:i%i#oS#rí,9buú:8:?ú°ťsa'ž::°ĎP;,§í:`zamze°ns:Íšap:[8:
mymdôsledkomtoho,žesasúťažstalamedzi-
národnou:vkategóriifotogräfiísabudúpriji'-
mať nielen čiernobiele fotog,ľafie, ale aj foto-
grafie farebné.

:%::ográ* äism"opĹTriJ#::odrneí   A
porota udelila titu] Snĺmka roka 1991. AutoF
toto  slnečné  divadlo  vyfotografova]  15. 1.
1991, s expozĺcíou 1/250 s pri clone s objek-
tívom 28 mm na film Kodachrome 64.
AutoĽ.om záberu na I'avom dolnom
je  Tomáš  Cihe[ka,  ktorý  T7e»«š«  S
Mesricom  fotógrafoval  15.5.|ggi  o  2oh4om
SEčobjektívomSoligor3,9/50naAgfachro-
me CT 100. Bola z toho druhá cena.

gž:gígprgnť#egas#:ŽoŤ pomrib':nJ;emĽ::   D D

;:e:é,:i:eo#1:í:3sEíkÉk5.íťäg,::ogei:s:.:
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A  aký  bol  ročnik,  ktorý  sme  vo  februári
hodnotili?  Na  takto  položenú  otázku  môže-
me odpovedaťjednoznačne: dobrý. Predstavy
organizátorov  sa  splnili   -  počet  domácich
autorov sa udržal na úrovni predchádzajúcich
rokov,  zahranični' účastni`ci vniesli  do  súťaže
novú kvalitu. Aj keď sme mali určité obavy, či
budú môcť naši autori úspešne súperiť so za-
hraničnými, nedopadli sme v tomto merani` sil
vonkoncom  zle  -  a  to  aj  napriek  tomu,  že
práce zahraničných  účastnikov, najmä z Ra-
kúska  a  Fínska,  mali  vel`mi  vysokú  úroveň.
Pravda,  na  tom  mali  značnú  zásluhu  tech-
nické  možnosti,  pre  našich  amatérov  nedo-
stupné.   Technický   a   materiálový   handicap
všakčesko-slovenski'astrofotografivyvažovali
výt)erom  námetu,  kompozi'ciou  a  celkovým
spracovani'm,  takže  sa  v  tvrdej  konkurencii
nestratili, o čom svedčia aj výsledky. Ak uvá-
žime skutočnosť, že ich technické možnosti sa
budú  čoraz viac približovat' úrovni amatérov
vo  vyspelých  krajinách,   nebudeme   v  tejto
sút`aži ani neskôr hrat. druhé husle, a to ani v
tom  prĺpade, ak sa jej  úroveň ešte viac zvýši.
Sme totiž presvedčení, že As{i:ofoto si obl`úbia
aj.zahraničníastronómovia.

Zeláme  všetkým,  aby  sa  aj   d`alší  astrono-
mický rok vydaril, a my sa už teraz teši'me na

práce   15.  ročnika  Astrofoto.  Hl'ädáme  pre
túto súťaž primeraného sponzora, aby vecné
ceny  boli  väčšou  motiváciou  a  zodpovedali
úrovni súťaže.
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"aja ocenení autori si vy-
bralí  ako Lnámet pre svoju
súťažnú fotografiu diflúznu
hmlovinu  NGC  7000,  pre
charakteristický  tvar  pre-
zývanú  aj  Severná  Ameri-
ka. Istotneje zaujímavé po-
rovnaťvýsledokichúsilia,a
to  najmä  z  hľadiska  pou-

äítdéĺĽ:yp:íspt:2jcai'e.mKaá::ií]au-
ri] z Viedne (horná snímka)
použil  obj.  Canon  1,2/85 s
červeným  filtrom  a  hyper-
senzibilizovaný film Kodak
TP 2415,  ktopí `yvolával 7

t:i:á,tev2o.oÝo#žekaDeL9.pz::
cie  bola   10   minút.  Franz
Klauser zo St. Pältenu (obr.
vľavo)  použĺva flatfield-ca-
meru 4/760 a tiež hypersen-
zibilizovaný film Kodak TP
241S.  Exponova]  80  minút
pod Deep Sky filtrom. Ten-o
to  fi]ter  použĺva  aj  Milan
Antoš  z  Jablonca  nad  Ni-
sou, ktorý exponoval pravý
obrázok Sonnarom 2,8/180
na platňu ORWO WP-1 hy-
persenzibi]izovanú v zmesi
vodíka a dusíka.
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zoznam                        2. Cena
cxBnených pľác    3.cena

Čiernobiele fotografie

1. KATEGÓRIA:
ASTRONOMICKÉ SNÍMKY

auiori do 19 rokov
1. cem -Marek Bujdoš (2 seriäly: Planétka

7 Iris, Kométa Pffaye; M 13,
chĺ a h Persei)

2. cena - neudelená
3. cena - neudelenä

auíori nad 19 rokov
1. cena - Rudolf Conrad (M 42, M 64,

Konskä hlava, M 5)

JanŠafáž(3seriály:Jupiter,mčsíce
a dvojhvčzda; Jupiter + M 44;

Fázy Venuše v r.1991)
Milan Antoš (seriál Mléčná dráha
v souhvčzdĺ Labutč)  .
• Franz Klauser (M 33, NGC 2024
a IC 434, NGC 7000, M 31)

Ocenenĺ - Libor Vacek (serjäl
Hvčzdná obloha)

- Karl Paril (NGC 7000 a 6910
a IC 5067-70...; NGC 7000,
M 39, IC 5 146)

- Gerald Rhemann (Plejády  M 45)

11. KATEGÓRIA:
VARIÁCIE NA TÉMU OBLOIIA

autori do 19 rokov
1. cena - neudelená
2. cena -JiŤĺ Soukup (Konjunkce Mčsĺce

a Venuše)
3. cena - Daniel Fiker (Kráľ planét)

auiori nad 19 rokov
1. cena - neudelená
2. cena - Jan ŠafáŤ (Neni' nad praktický

výk]ad - wnik rezonance,
Skutečnou oblohu takto
nikdy nevyfotografuj ete)

3. cena - Tbmáš Cihelka (Slunce zapadá
za Chrám sv. Víta)

Farebné diapozitívy

1. KATEGÓRIA:
ASTRONOMICKÉ SNÍMFff

autori do 19 rokov
1. cena - David Farinič (Boh vojny a Ku-

riatka, chi' a h Persei)
2. cem -Zdeno Grajcar (Labuť, 2. a 3. snfm-

ka zo seriálu Perzeus stäle iný)
3. cena - Daniel Fiker (Evergreen ze

souhvčzdí orion)
- Tomáš VÁla ( 1. a 3. snĺmka zo se-

riálu Mlhoviny a hvčzdokupy
ietnĺ a podzimnD

Ĺiutori nad 19 rokov
1.cena-Josefvnučko(JupiteraM44,Mars

a Plejády, Jupiter a jeho mčsĺce)
2. cena - Miroslav Znášik (seriál Mars

a Mesiac po zákryte)
3. cena -Iveta Antalová (Konjunkcia

Mesiaca, Venuše, Jupitera
a Marsu)

- Libor Vacek (Labuť)

11. KATEGÓRIA:
VARIÁCIE NA TÉMU OBLOIIA

ĹMtori do 19 rokov
1.cem-Janašajnerwá(1.snímkazoseriálu

Festival planet)
2. cena - Marián Garaj (4. sni'mka zo seriálu

Festival planét v súhvezdi' Cancer,
Západ Večemice ,... a Luna za
Lunou sa vali'...)

3. cena - Eva Csôrgeiovä (Orión)
- David Farinič (Halo)

autori nad 19 rokov
1. cena - Jukka Rysä (seriäl Východy

Mesiaca)
-:isTnoeč#t##;?'ho#ési:Eäáso

zelenkavo-modrým odtieňom
na vrchu)

2.cem-Petrpravec(prvéštyrisnímkyseriá-
lu Veliká konjunkce den co den)

-Tomáš Cihelka (1., 3. a 4. snĺmka
seriälu Mčsĺc a Venuše '91, seriál

`.    Východy Mčsi'ce)

3. cena - Pavel Marek (4. sni'mka ze seriálu
Záse jednou spolu)

- Erwin Filimon (Mesiac a Venuša)
- Pavel Zabystžan (Krása nebes)

SNÍMKA Rom 1991:

Timo Martola - Falošné Slnkä
a slnečný stĺp
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Podmienky
súĽáže
Astľofoto 1 992

Slovenské ústredie amatérskej astronómie v
Hurbanove vyhlasuje pätnásty ročnik súťaže
Astrofoto. Astrofoto '92je medzinárodná sú-
ťaž  určená  pre astronómov amatérov  (pra-
covnikov hvezdární nevyni'majúc) a fotoama-
térov.

Súťaž je  rozdelená  do  mládežni'ckej  kate-
górie (autori narodeníod roku 1973, vrätane)
a do kategórie dospelých (autori narodenĺ do

Slnečné Škvrny v podanĺ Zoltána  Gielem  z
Budapeští. Exponované 28.1.1991 na ORWO
MA-8 1/250 s obj. 80/840 + Bar[ow 2 X .

roku  1972, vrátane). Zvläšť sa budú
hodnotiť    čiernobiele    fotografie  a
zvlášť   farebné  diapozitfvy.  Súťažné

práce   budú   rozdelené   do   týchto
dvoch tematických kategóriĺ:

1. Astronomické snĺmky. Do tejto
kategórie patria astronomické a fo-
tometrické snímky komét, planétok,
sni'mp spektier astronomických ob-
jektov, sni`mky bolidov, slnečnej foto-
sfiéry  a  chromosféry,  detaily  slneč-
ných  Škvfn, seriály snĺmok premen-
ných   hviezd,   hviezdokopy,  galaxie,
hmloviny, Mesiac, planéty, zatmenia
a konjunkcie, snímky súhvezdi'a pod.

2. Variácie na tému Obloha.  r|äto
kategória poskytuje  autorom  široké
pole   pÔsobnosti. Patria sem snĺmky
z  mestského alebo  prírodného  pro-
stredia,  na  ktorých je  pÔsobivo  za-
chytený  astronomický  alebo  atmo-
sferický  úkaz  či  objekt  (konjunkcie
nebeských telies, ich východy a zápa-
dy, blesky, dúhy, halové javy a pod.),
ako aj sni'rilqr dokumentujúce vzťah
autora k astronómii (zábery z astro-
nomických  podujatí,  astronomickej
techniky a pod.).

Upozomenie.   Do  súťaže  sa   pri-
ji'majú  len snímky exponované roku
1992.

Označenie   sni'mok   všetkými   po-
trebnými údajmi  je jedna  zo  súťaž-
ných  podmienok. Každá práca musí
obsahovať näzov sni'mky, meno, ad-
resu  a presný dätum  narodenia au-

Do tretice Franz Klauser. NGC 2024 a IC 434 (inak
Konskú  hlavu)  exponovsl  12.11.1991  S0  minút na
hypersenzĺbilizovaný Kodak TP 241S flatfie[d-came-
rou 4/760 s Deep Slqr r!ltrom.

i:cri?,.r#Íe:ísÍ3t3ää:i:at'rggáuumviäťčaa:áxÉpkou-
expozi`cie,  použitý pri`stroj a materiäl. Pri  fo-
tografiäch napište všetky potrebné údaje ce-

ruzkou na zadnú stranu fotografie. Každý za-
rámovaný diapozitĺv označte v l`avom dolnom
rohu (pri prehliadani' voľným okom) čiernou
bodkou  a vložte  do  osobitného vrecúška  či
obálky,  na  ktorú  napišete  všetky  potrebné
údaje.

Rozmery. Fotografie musia mať minimálny
rozmer   18X24  cm.  Diapozitĺvy  prijĺmame
všetkých rozmerov.

Počet prác.  Každý  autor  môže  do  súťaže
poslať najviac Štyri súťažné práce. Za súťažnú
prácu sa považuje samostatnä snímka alebo
seriál  do  5  ks.  Práce  bude  hodnotiť medzi-
národnáodbornáporota,ktorävyberieajnaj-
lepšiu sni'mku roka.

Ceny. Vi'ťazné präce budú ocenené vecnými
cenami.

Výsledky. Vyhodnotenie bude uverejnené v
treťom či'sle časopisu Kozmos 1993 a násled-
ne vo všetkých časopisoch, v ktorých boli zve-
rejnené podmienky súťaže. Ocenené fotogra-
fie sa stávajú  majetkom vyhlasovateľa.  Dia-
poziti'vy (aj  ocenené) autorom vrátime. Vy-`=€ri  +     hlasovater si vyhradzuje právo zhotoviť si kó-

Samozrejme,  k astronómii  neodmysliteľne  patria  Í  pozorovatelía a  ich  expedície.  Peknú
snĺmku z prípravy m Perzeidy 1991 pos]a] do súťaže Petr Vacovský z P]zne.

46

pie ocenených prác pre archĺv súťaže.
Výstava:  Z vybraných  fotografiĺ sa v júni

1993  pripravi' výstava,  ktorá bude podľa zá-
ujmu putovnou. Po ukončenívýstavy vrätime
neocenené fotografie tým autorom, ktorĺ o to
pi'somnepožiadajú.

Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dá-
tum  podania zásielky,  najnejskôr 31.1.1993.

:áäac:r:sz:%äÁh=E|%:rrobfaont:v:?Sé%lfie.
PeterAugusd'n
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na leto

Každoročne sú práve dva letné mesiace ťa-
žiskovým obdobím v práci väčšiny hvezdárnĺ.
Aj tento rok budú mať ich pracovnĺci počas
júla a augusta plné ruky präce s prĺpravou a
organizovaním najrôznejších zrazov, pozoro-
vacĺch  expedi'ciĺ, exkurziĺ,  s letnými  návštev-
nĺkmi,ktoríprávevletezavi'tajúnahvezdárne
v najhojnejšom počte. Pokúsili sme sa zhro-
maždiť  informácie  o  akciách,  ktoré  na  leto
pripravujú,  a  obrátili  sme  sa  na  55  väčšĺch
astronomických pracovíck, aby näs informo-

vali o tom, čo pre svojich krúžkarov, pre mi-
lovnikov astronómie, pre amatérov, pre po-
zorovateľov  i  pre  laickú  verejnosť  chystajú.
Odpovede sme zhmuli do informatívnej  ta-
burky, ktorá si sĺce nekladie nárok na úplnosť,
zachytáva však akcie a podujatia tých, čo na
n.ašu `ýzvu odpovedali. Z taburky sa dozviete,
ktoré hlavné podujatia budú na našich hvez-
dárňach v lete  prebiehať. V prvom stl`pci je
dätum akcie, v druhom jej názov (často práve
on najviac prezradí o náplni podujatia), v tre-

•  <teŤrii`ĺn   .L
'Äkóia    ú:

riiesto    .
'`Ó6Šah . :

''::.'  .Óŕé'äŕiižá.or  '

20.6. Deň letného slnovratu H  F]ožňava V H  Rožňava

TP `ô ` - 7 J . Variable '92 Ludomjrov E+ H Huhen.né

30.6.  - 3.7. Konference o astronomickém vzdčlávánĺ Hap Brno 0 Hap Brno
•    2..  -  5.7'.. `. '

lnteí.hatlona! Meteor Conference Smoieníce 1,0 iMo  +  H.Banš'ké..B.ý.Strica  +•':'MPH,ŠAS

4.  -  12.7. Kurs broušení astronomických zrcadel Rokycany K Hap Praha +  H Rokycany

6.  -  12'7` ýxJN.Z:MNS
ÓM.odrava

Z  (15-2Q)iú  1 Š'úAA Hurbanovó. `

12.  -18.7. Kurs stavby astronomických dalekohledú Rokycany K,P H Rokycany +  Hap Praha

18.  -25.7. Zraz mladýcóh ástronómov Zápädného Slovenska  . Čingov Z (14-18) riap Hio.novéc

19.7.  -2.8. Letní astronomická expedice mládeže Úpice '92 H  Úpice Z (12+),  P H  Úpice

:20..  -33| .7` 32. ceiostátní`praktikum pľo pozorovateie Ždánice E+ HapcBího
proménných hvézd Vyškov)

2A . - TR J . 11. celostátní semináľ Život ve vesmĺru VšB Ostrava 0 Hap BMZ píi VšB Ostrava

:ž5'7`  -1'8, Astronoúickáexpeqice '  `Zachotín
E+,O 'Hap.P`ra.ha  :

27'7.  -1.8. Študijná exkurziapohvezdárňachČSFR Morava a Čechy 0 Hap H[ohov©c

júl. L.etný.astrohomickýtábor •     Roztoky z (1:0-1..5)  ',
•. `H  Miohaiovoe  + `Šýj.dhík   +. .':

•  Ľät .'`ä2 . ' numétiné  .

27.7.  - 8.8. . Meteorická expedícia Ž,iabky E+
Ri:a33Iäksáoi#ári:ažtinaAkvaridy-Perzeidy

•'.? P.eľzeidy '92 Luďomirov p HHuménné

31.7.  - 4.8. Perseidy '92 H Pľerov P H Valašské Meziľíčí

3,+7. .-9.8. Soustľedčnĺ pomaturftního studja
] H Valašské Meziľíčí o H Valašské' Meziľĺčí

3.  - 7.8. Praktikum pre pozorovateľov zákrytov a Hlohovec P Hap Hlohovec
premennýoh hviezd Záp. Slovenska

o  3,.  -  8.8.    r
Ľetný` zr& mladých `astronómov.Záp. Slovenska Liptovský Ján z..(.10-15) Hap.Hlohov`ec

16.  -22.8. Letná škola astronómie Vanovka Z (10-15) H Banská Bystrica

171  -2i`8. Letnéastrónomické`praktikuhi Kolonica z(14-,18) H Huhiónhé +. Mióhalovce. + `
:Läp ,92 Trebišov

17.  -22.8.
'     Všeobecné astronomické praktikum

Hap BMZ Ostrava P Hap BMZ Ostrava

17.  -.23'8. . .    Týdenní astronomické praktikum H Valašské Meziľíčí z tl4--t8) . H ýalašské Meziľíčí

22.  - 30.8. Dovolená s dalekohledem Zhorelec u Nečtin V,P Hap Praha

24'  - 30.8. Letný astĺcmomický .tábor .Rimavská'Sobota z(10-t5) Ú  H Rimavská Sóbota

26.  - 29.8. 11. Valné zasadnutie Harmónia 1 1UAA + SZM
Európskej sekcie [UAA

Vysvetlivlqr k rubrike Obsah podujatia: E+ - expedĺcia pre skúsených pozorovateľov, V - akcia pre verejnosť, 0 - odbornéla vzdelávacie
podujatie,.seminár, I - medzinárodné podujatie, K -praktický kurz, Z -všeobená rekreačno-pozorovatel'ská akcia pre vékovú skupinu
uvedenú v zátvorke, P - pozorovateľské zameranie.
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ťom miesto konania akcie, vo Štvrtom obsah
(pozri vysvetlivky pod taburkou) a v piatom
usporiadater. Nezahrnuli sme do nej návštev-
né hodiny pre verejnosť ani možnosť exkurzií,
ktorú  ponúka väčšina  z  týchto  zariadeni`  -
všetko nájdete v osobitnom prehrade spolu s
telefónnym čĺslom, na ktorom sa môžu vážni
zäujemci  podrobnejšie  o  činnosti  tej-ktorej
hvezdärne informovať. Veríme, Že tento pre-
hľad  sprijeômnĺ  vašu   dovolenku   s   astronó-
miou. Ako to všetko dopadne, o tom si môže-
te preči'tať v šiestom či'sle Kozmosu.

IP+al

Návštevné hodiny

vo vybraných
astronomických
zariadeniach

Hv. Bamská Bys€ricaQíartovka, 088# 1707)
-Exkurzie Po-Pi (podľa dohody, čas
neobmedzený); pre verejnosť So 14-24
Ne 10-17.

Hap české Budčjovice (038/37453)
-Po-Pi 6-16, U 20-22
Hv.  Handlová (08629lp15336)
-Pi 9-12 a od 18 .
Hap Hloho+ec (0804/22855)
-Exkurzie U-Pi 9,10,30,13,14,30
U a Ne večerné pozorovania.

Hv. Humenné (0933/4753)
- U a Š besedy pri ďalekohl'ade v kupole
hvezdárne a pozorovania do 22,00

Hv. Kleť (0337/3274)
-So 13-18, Ne 10-15

=VÉrikE::zcĺ:épE:Lé,Fessio2(00826"
verejnosť  St 8-23 a Ne : 17-23.

=ai?:Zeops:r-aša8`,o36o:`f#,ä)oa|3'30
verejnosť St 16 a 18
každú pámu So o 14 pre deti
a o 16 a 18 pre dospelých.

Hv. Partizánske (08154/3251)
- Exkurzie Po-Ne 8-16

verejnosť St do 22
Hap Praha (02/535351-3)
- Pre verejnosť západná a hlavná kupola

Štefänikovej hvezdáme na Petŕi'ne
U-Pi 14-19 a 21 -23
So-Ne 10-12,14-19, 21 -23

ípipť:zvdeärrej3:sťšäbiig,!:Eozl`ciiikupola
a Kopernikova kopule na Kleti).

Hap Prešov (091Á22065)
-F#Uprrz:;rťm-yp;:r:'díoĺs'#ýcĺh6Úĺ§;ŠS:;?

Hv. Rimavská Sobota (0866/24709)
- Večerné pozorovania každý Po do 22.
Hv.Rokycany(0181#622)
- Pozorovania Slnka vo všedné dni 8-12

Hv:eú#::eé{Por4°389r/ag#ž#9f2(LSBč)
-St, júl 21,30, august 21; So 10-12

( 18.7. -2.8. hvezdäreň zatvorená.)
Hv. Valašské Meziŕĺčĺ (0651/21928)
-J:ú%-=;t:i§,=š:i?šPŠ;#3ra°Éž2?Í%S[nka

48   kó-zMTÔsTA992                 ----

ägná'syúí;eTSč,u,teedc;

ZMAS 11 992
Tak ako predchádzajúcich 23 rokov, aj za-

čiatok tohoročných prázdnin  bude patriť as-
tronómii. Od 6. 7. do 12. 7. 1992 sa uskutočnĺ
Zrazmladýchastronómovslovenskasmedzi-
närodnou  účasťou.  Bude sa  konať na  chate
Chirana v Modrovej pod Bezovcom pri Pieš-
ťanoch.

Zraz je určený pre vekovú kategóriu od  15
(požaduje  sa  držiterstvo  občianskeho  preu-

baáus),n|,:;2gorp:ä,o.vkáryokm=frb#e3kao,logz2*
Kčs,  pričom  dopravu  na  miesto  akcie  bude
hradiť usporiadateľ. V tejto nĺžkej cene bude
obsiahnutý nocl`ah, strava, a čo je najdôleži-
tejšie,bohatýodbornýastronomickýprogram
pod vedenĺm naslovovzatých odbornikov.

Prihlášky a bližšie informácie môžete zĺskať
v l'ubovornej hvezdárni alebo astronomickom
kabinete na Slovensku. Ak takéto zariadenie

;:iav:š.eJ;abgsk,::tjien;emj:,,ér:fž,F;:,f:n3Ľr,äetiť
Hurbanove alebo na najbližšiu Miestnu orga-
nizáciu SZAA prípadne na jej sekretariát, a
to buď pĺsomne, alebo telefonicky.

-Pa-

Posun časových
signálú

Mezinárodnĺ služt)a rotace Zemč IERS ve
svém Bulletinu A č. 9 ze dne 27.2.1992 ozná-
mila, že na konci června 1992 bude do svčto-
vého   koordinovaného   času   UTC  vložena
•pžestupná sekunda (leap second). Tĺm bude
tento čas pžesnč o 1 s zpoždčn a s ním stejnč
se zpozdi` i všechny časové signály. Ve skuteč-
nosti dojde k posunu 1. 7. o
o pfilnoci svétového času. Protože u nás bude

:etíudnodbačŕ.a;:äžnv`eot2hĺgE,Lpá?u;eevá:%,í::šesneĺ
kundy v okoli' posunu budou 1.7.1992 číslová-
ny takto:

01 h  59 min  58 s SELČ
59s
60s

02 h  00 min  00 s
Ols
02 s atd.

Poslednĺ minuta pŤed  posunem  bude tedy
mi't 61 sekund!

V časovém signálu OMA 50 se posun pro-
jeví tak, že pŤi`slušná minutová značka pŕijde
o  61  sekund  za  minutovou  značkou  pŤede-
š|l.9ť;v:a;gsreoáä`azsnoa?e#ss?ľšesáĽnoá|bp:gá|:u`,:

ženou.
Jestliže pŕed posunem  budou, podle  bŕez-

nového  odhadu,  časové  signály asi  o  0,56  s
pŤed časem  UT1, tedy UT1-signál  =-0,56 s,
bude po posunu UTIsignál  = +0,44 s. Sou-
časnč se ovšem zmčnĺ i vztah mezinárodnffio
atomového času TAl k UTC, takže dosavadni`
TAI-UTC = +26 s bude pak +27 s. PŤedešlý
posun  byl k 31.12.1990; v&bec prvnĺ o celou
sekundu byl k 31.12.1971, po nčm byl rozdil
TAI-UTC = + 10 s. Pŕedti'm se posouvalo jen

o 0, 1 s, zato však mnohem častčji. To se však
neosvčdčilo, takže se pŤešlo na posuny o celou
sekundu. Kdyby se časové signály vysilaly pži'-
movatomovémčaseTAlužodjehozavedenĺ
k  1.1.1958 bez posunú, byly by dnes témčŤ o

pôlminutypŤedčasemUT1.AtobypŤipozo-
rovánĺjistč dčla!o potiže.

V Ptáček
]Tiýždeň otvorených

dverí v Hurbanove
Na tohoročné jarné prázdniny, teda od 24.

do  29.  februára,  sme  v  hurbanovskej  hvez-
dámi a planetáriu pripravili pre našich odpo-
čĺvajúcich  (ale  ako  sme  si všimli,  vôbec nie
unavených) školákov lákavú akciu  -  Týždeň
otvorených  dverí.  Naším  zámerom  bolo
umožniť Žiakom  z Hurbanova a okolia indi-
viduálne  navštĺviť  hvezdáreň  a  pozrieť  si jej
zariadenia, resp. programy troška ináč ako pri
organizovaných   hromadných   návštevách   v
rámci vyučovania, kde bývajú účastnikmi už
pomerne rutinného a viazaného spÔsobu pri-
jĺmania  informáciĺ,  navyše časovo obmedze-
ného.

Pre návštevnikov Týždňa sme pripravili voľ-
nývýberpodľavlastnéhozáujmu:premietanie
krátkych náučných filmov, videokazety so sci-
fifilmami,planetärium,počĺtačovéhryaprak-
tické  pozorovania  Slnka  a  večernej  oblohy.
Možnosť vol'ného výberu sa stretla s veľkým
ohlasom všetkých návštevnikov. Možno pove-
dať, že sme uspokojili celé vekové spektrum
- od najmenšĺch detĺz materských škôl až po

Školákov odrastenejši'ch - nevyni'majúc tých,
pre ktorých každé präzdniny znamenajú zin-
tenzi'vnenie    starorodičovských    povinnosti'.
DÔchodcovia  prejavili  o  našu  akciu  vskutku
Živý zäujem.

Samo  podujatie  sme  sa  snažili  čo  najviac
propagovať v masmédiách; v ústrety nám vy-
šla denná i regionálna tlač, STV aj rozhlas, čo
sa napokon prejavilo na počte i zloženĺ účast-
nikov. Mali sme šťastie aj na mimoriadne dob-
répočasie,atakmožnosťnávštevyvyužiloviac

:ká°r:ať#:#gh°ž`iakEvU,r§taúnr°ovvaá,aŕ:žzkš°a-

g%attás:apTógTaä:šyt:#v:zedg:íj:,T3[;]ä::Táerí#
a vo večemých hodĺnách - prakticky bez ob-
medzenia - na večerné pozorovania ďaleko-
hradmi Coudé 150 mm a Celestron 14 , ako aj
prenosnými prĺstrojmi z terasy hvezdáme.

Sprevádzanie záujemcov bolo dosť náročné,
pretože väčšinou prichádzali v malých, 3-5-
členných skupinkách a  s rôznymi záujmami.

Foamt3áťečľeš:ävbÁoa#:ťE:abvuenpĺrfssúyyÄyatä:=
nával zvládli. Rebrĺček záujmu návštevnikov
sa ukäzal takýto: praktické pozorovanie, pla-
netárium, video - sci-fi, počítačové hry, krát-
ke filmy. Návštevníci si okrem toho pochvaľo-
vali neformálne besedy, resp. odpovede pra-
covnikov na najrozmanitejšie otázky.

Podujatie  môžeme hodnotiť ako veľmi vy-
darené a na základe tejto skúsenosti budeme
podobné akcĺe pripravovať aj v budúcnosti.

-Ič-
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Ako je to
s pozorwaním Slnka
na Slovensku?

Ukazuje s?, že napriek problémovému ob-
dobiu, ktoré sa nevyhlo ani hvezdárňam, po-
pularita pozorovania Slnka u näs stúpa. Roku
1991 sa Slnko pozorovalo na  19 staniciach, z
toho na  13  nepretržite.  Pozorovani`m  nepo-
krytých bolo za celý rok 32 dnii  najnepriaz-
nivejšie   pozorovacie   podmienky   boli v no-
vembri  (9 dni)  a v decembri  (7 dni). Počet
jednotlivých   pozorovani'  dosiahol   hodnotu
2456, čo v priemere predstavuje 7 pozorovni'
na  deň.  Najaktĺvnejšie  pozorovacie  stanice

ž3:iávE::D:dÉrveeňzžä:igavvsžki?jnseoi2oÍ;)(,2gtEg:
nomická pozorovatel'ňa v Brodku (251) a La-
dislav Oravec v Nitre (230).

Täkýto  bohatý  napozorovaný  materiál  uŽ
možnoporovnaťsmedzinárodnýmetalónom.
Na grafe sú rovnakým spÔsobom spracované
medzinárodné relatívne čĺsla Ri (čiarkovane)
a neredukované hodnoty relati'vnych čĺsel Rp
(plná čiara) napozorované na Slovensku. Na
pr`ý pohl'ad je zrejmé, Že hodnoty Rp sú vo
všeobecnosti vyššie ako hodnoqr Ri. Je to spÔ-
sobené tým, že naše hodnoty Rp nie sú redu-
kované na parametre Wolfovho d'alekohľadu
(priemer objekti'vu s cm a 64-násobné. zväč-
šenie).Potešitel`nájevšakvzájomnákorelácia
kriviek a zhoda v ich sekundárnych minimäch
i maximách.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, Že gra-
fický priebeh  relati'vneho  čísla  mal  podobný
charakter  ako  roku  1990;  vykazuje  značné
koli'sanie, avšak bez náznaku  celkovej stúpa-
júcej či klesajúcej tendencie. Výraznou črtou
sú prudké zmeny medzi  po sebe  nasledujú-
cimi  sekundámymi  minimami  a  maximami.
Fotosférickú aktivitu  tiež možno charakteri-
zovať  ako  značne  rozkolísanú,  avšak  okolo
vysokej priememej úrovne. Dynamickosť ak-
tivity fotosféry je zrejmá z graft.

Najvyššiepriemernémesačnérelatĺvneči'slo

(Rp=235,7) bolo zaznamenané v júli, najniž-
Šie (136,8) v máji. Najvyšši' denný priemer Rp

(413,7) bol 21. augusta (Ri bolo vtedy 300,0)
a najnižší (Rp=50,6) 24.  aprila  (Ri  predsta-
vovalo 33,0). Denné extrémne hodnoty sú v
úplnej zhode s dennými hodnotami medziná-
rodných  relatĺvnych  čísel.  Priememé  Rp  za
rok  1991  bolo  190,9; Ri= 145,7. Oproti roku
1990 to znači' vzrast aktivity.

Myslím, že sa  nemáme za  čo  hanbiť ani v
medzinárodnom meradle. Ved' máme 4 až 5
pozorovatel'ní, ktoré by obstáli aj takto. A to
nie je až také zlé.

Pétff lun
Hap Pmšov

Slnko (VlanD
bez d'alekohl'adu

Vidieť škvrny na Slnku bez d'alekohľadu ne-
bol  roku  1991  žiadny problém.  Nahromadili
sa u  mňa pozorovania,  ktoré pokrývajú 296
dni' z vlaňajška. Z tohto počtu boli cez vhodný
filter bez ďalekohradu  pozorovaterné škvmy
počas   186  dni',  čo  predstavuje  63%.  Tento
výsledok bude pre mnohých prekvapenĺm, z
pozorovanĺ za posledné štyri roky však vyplý-
va, že vidieť škvrny bez ďalekohľadu je skôr

pravidlom. Navyše, viditernosť takýchto Škvŕn
zrejme vôbec nesúvisi` s  ročným  priebehom
relati'vneho čísla. Za minulý rok sa u mňa zišlo
845 pozorovani' od 13 pozorovateľov. Prehľad

pozorovanĺje v pripojených tabuľkách.
Kdesi som čĺtal, že prevažuje názor, že škvr-

nu na Slnku môžeme bez d`alekohl'adu uvidieť
len vtedy, ak sú jej uhlové rozmery väčšie ako
1  oblúková minúta, čo je rozlišovacia schop-
nosť oka.  Predbežné spracovanie napozoro-
vaného materiálu však ukazuje, že viditernosť
bude pod touto hranicou. Kde presne, to uká-
že  až  ďalšie  spracovanie.  Ak sa  chcete  pre-
svedčiť sami, stačí si pozorovanie vyskúšať. Je
nenáročné  na  čas  i  pri'stroje,  postačĺ jedno-
duchý filter, kúsok papiera a ceruzka - škvr-
ny,  ktoré zbadáme vorným okom  cez tmavý
filter   (vyvolaný   neexponovaný   film,   tmavé
zváračské sklo) zakresli'me do kružnice s prie-
merom 25, 30 alebo 50 milimetrov; ku kresbe
pripišeme dätum, čas, pozorovacie podmien-
ky, použitý filter a intenzitu škvmy v nasledu-

júcej  škále:   1   -  veľmi  slabá,  2  -  stredne
jasná, 3  - veľmi jasná, 4  - špecifický útvar.
Ak škvmy nevidíme, stači' napĺsať dátum, čas,
pozorovacie podmienky a použitý filter. Váž-
nejším záujemcom pošlem bližšie informácie.

PéterBegeni
Tbmášiko" 4
080 01 Ppešov

;--.,rea ::P.QZQrcivari  ' ,

Mesiac PD PV PN

január 21 17 4
február 26 18 8
mar©C 20 14 6
aprfl 29 12 17
máj 29 21 8
jún 28 19 9
júl 29 15 14
august 27 19 8
september 28 13 15
október 26 17 9
november 12 3 9
december 21 18 3

Súčet 296 186 110

PD - počet dnĺ s pozorovaním, PV - počet
dnĺ s viditeľnou škvrnou, PN - počet dnĺ bez
pozorovatel'nej škvrny

• `  . .Pren.i'aci.: b.ožóŕť!ý
äťä'i,óvÓ :  '

^     za..r.óK:::19g.

Pozorovateľ P N

J určíková Mirka 148 134
Ŕeznĺček Mirek 87 79
Ďurech Josef 44 49
Bulĺčková Lucie 44 39
Nedvéd Tomáš 46 24
Fabián Peter 32 29
KrtičkaJirka 8 15
Macková Marcela 15 7
Begeni Peter 11 3
Korčáková Dana 11

Dlouhá Markéta 8
Gondor Andrej 8
Rathousky Jirka 5

P - počet pozorovaní, pri ktorých bola škvr-
na viditeľná, N - pozorovania bez škvmy

3.10.1991

PP:1
Zákres  SlnEca  pozoľovaného voľným  okom.
Šípka vyznačuje smer k zenieu, P P sú pozo-
rovacie podmíenky. Kresba: M. Jurčíková.

KOZMOS 3A992 49
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Zbytek
po supernovč

V záí`ĺ loňského  roku  jsem  strávil  nčkolik
nocĺ na východoslovenské hvčzdärnč v Roz-
tokách. Zdejši' obloha je tak nádherná, že do-
voluje prohlĺžet si ty "nejdelikätnčjšr' objekty
nočni' oblohy  -  mlhovjny.  Bylo  už  k ránu,
kdyžjsemsvújsometbinar25xlmnamffilna
mlhovinuIC443,kteräsenacházĺpoblĺžhvčz-
dy v Geminorum. Pŕi pečlivém pohybu a sou-
časnč  pomalým  kmitáním  s  dalekohledem
jsem ji spatžil jako slabý svčtlý oblouk s nej-
jasnčjši``částívokolínejsevernčjši`hvčzdy,kte-
rou  obsahuje (viz mapku). Jeji' druhou část,
která je bliže k ? Gem, jsem nespatžil.

Z literatury jsem se pozdčji dozvčdčl, Že se
jednáopozústatekposupernovč,kteráwpla-
nula  pred  5000  lety.  Objevil ji  fotograficky
roku  1893 Wolf.

Jedná se tedy po Krabi` hmlovinč a Ŕasách o
dalši'viditelný zbytek po supernovč.

J. Dušek

Messierwský
maraton   `

Když jsem  koncem  ledna  psal  pro  druhé
či`slo  Kozmosu  do  Nočni` oblohy  o  messie-
rovském maratonu, použil jsem k tomu kro-
mč  nčkolika  textú  o  samotném  katalogu  i
články z časopĺsu Sky and Telescope. Z nich
jsem si vytvoŕil dojem, že prohlédnout si ales-
poň osmdesät M-objektfi  bčhem jediné noci
(v dobč jamí rovnodennosti) neni' vúbec nic
snadného. Když si totiž pŤedstavi`te, že máte
čistého času asi devčt pozorovaci'ch hodin, z
toho  dvč  občtujete  na pŕestávky  a  podčli'te
7x60 minut stoosmi, zjistĺte, že na nalezenĺ a
zapsáni'každéhoznichmátenčcokolemdvou
apfilminuty.Atovčrunenímnoho.Protomč
lákaloM-maratonprobčhnout.Tosemispolu
s Janem Mušinským podarilo v noci z 28. na
29.. rbŤezna na hvčzdárnč v Roztokách.

Vyzbrojerisometembjnarem25xl00aAt-
lasem Coeli jsme kolem 193° UT nalezli prvni'
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objekt-asipčtstupňdnadobzoremM31(M
74 a M 77 jsme uŽ zmeškali). Pak následovaly
33, 34, 76... Kolem 21 hod. se zatáhlo a my se
s necelými 40 kousky šli ohŤát. Asi za hodinu

jsme  pokračovali  galakticko-messierovskou
žmn::v:ä?c?.č*ž2Xj,sY:aae::b3á:i;i#raakYyYe#;

však za necelé  tži  hodiny prohlédli vĺce  než
polovinu (pŕesnč 65) objekt& katalogu.

Druhý pŤíchod mrakô se ukázal jako defi-
nitivníkonec.PŤestožejsmečekaliaždorána,
krutä matka pŕĺroda nám uŽ pokračovat ne-
dovolila. Stanovili jsme však iirvní českoslo-
venský z€kord v messierovském maratonu.

Když to tak zpčtnč rekapituluji, je mi jasné,
že pži troše štčsti', dá-lí počasí a čistý vítr, neni`
spatŕenĺvšech (ne-li 108, určitč alespoň deva-
desáti)  objektú  žádný  problém.  A  tak  jen
krouti'm  hlavou  a  pžemýšli'm,  proč  s  tĺm  ti
Američani nadčlajĺ [olik cirkusu a co na tom
vlastnč vidĺ.

Jirka Dušek

Vide]i ste
Capľeru?

Až do 9.  marca ani ja...  Vzhrad,om  na jej
jasnosť ( 14m) záporne odpovie asi väčšina.r|énto podivný názov má planétka S či`slom

479. Možnosť "nepriamo vidieť" tieto telesá sa
naskytne pri pozorovanĺ zákrytov hviezd pla-
nétkami. Jedna z predpovedĺohlasovala takú-
to možnosť na 9. marec 1992  o 19b37m UT:

Zíia7n3é4tšaja(s4n7o9s)ťo#,r6emr.azakrriehviezduAc
Počasieneboloideálne,noobrazhviezdybol

pri pozorovanĺ refraktorom Coudé 150#250
dostatočne výrazný oproti nie celkom tmavé-
mu pozadiu. Ked' ma už opúšťala nädej (ach,

::a[',k3ťtäát,Smn:čS,Yyzbrraa:Ĺngta5hé4t;mpdš;3sr°Eať
hviezda zmizla. Prekvapilo ma to natol'ko, Že

:gt:uhgg,PaTí,:eggí%Xä[7g:TZ:#Tŕnovasasís.
Bol to v Rimavskej Sobote pný prfpad ús-

pešného (?) pozorovania zákrytu hviezdy pla-
nétkou, ale vzhľadom na nevyhovujúce pod-
mienkyniesmesisvojĺmtvrdeni'mcelkomistí.
V prfipade, že sa našiel nadšenec, ktorý zákiin
tiež pozoroval, nech mi, prosi'm, dá vedieť.

P Rapavý

Neznámý
meteorický ľoj :
alfaiLyridy

(ukázka lAYC reportu)

Prvni' nádhernč jasnou  noc našeho tábora
IAYC (6.n.8.1991) jsem strävil se stopkami,
tužkou a pravi'tkem v rukou. Pozoroval jsem
meteory a  zakresloval jejich  dráhy  do  gno-

mických  map Ailasu  Brno 2000,0.  Za  tuto
velice pčknou noc jsem vjdčl 35 meteorú v
bčhem  tži a  púl hodiny a zakreslil jsem jich
právč dvacet za dvč a púl hodiny.

Uvádĺm    polohy   radiantu    (ekvinokcium
2000,0, noc 6.#.8.1991) nčkterých meteoric-
kých rojú a počty meteorô z roje, které jsem
zakreslil:

alfa     delta
P-Cassiopeidy                     18       +58
Á:-Cassiopeidy                      16       +68
ô-AquaridyN                  334        -6
a-IJyridy(fiktivnĺč.1)    282      +38
Sporadickémeteory       -          -

Jak jsem získal počty zakreslených meteorú
pro jednotlivé roje? Bčhem pozorovánĺjsem
zaznamenával  následující údaje:  pžesný čas
(UT),  hvčzdnou velikost  meteoru  (tu jsem
pro  každý  meteor odhadoval  srovnáním  se
dvčma či troma srovnávacĺmi hvčzdami), úh-
lovourychlost(užitĺmrelativni'stupnice,jdou-
ci` od nuly do pčti), trvánĺ stopy meteoru (po-
kud byla), a samozejmč, nejd&ležitčjšĺ infor-
maci  - pozorovanou trajektorii. Ke zpraco-
vání jsem užil jednoduchou metodu, založe-
nou na srovnáváni` skutečných radiantfi s ra-
dianty fiktivni'mi. Nejdôležitčjšĺ kritérium pro
rozhodnutí, zda meteor patžil do roje, či ne,je
jeho trajektorie prodloužená zpčt. Dalšĺ kri-
téria pak jsou úhlová délka meteoru (meteor
bli'zko  radiantu  musĺ  být  krátký)  a  úhlová
rychlost(meteoryvestejnévzdálenostiodra-
diantumuseji'býtstejnčrychlé).Užiljsemdva
fiktivnĺ roje a sedm skutečných (z nich však

jentŕijsouvtabulce;meteoryzostatníchjsem
nespatŤil).

Nyníbylosnadnézjjstit,žejedenzfiktivních
rojú  (vlastnč jsem si to uvčdomil již pŕi po-
zorováni) se jevi' jako skutečný, avšak žádný
roj není v tomto mi`stč a čase uvádčn v (1) a
(2).Konečnč(3)uvádíroja-Lyridsmaximem
aktivity právč v noci ze 6. na 7. srpna.

Bylo tedy snadné zjistit, Kierý meteor patfil
kterému  roji, a  který byl pouze sporadický..
Nejlepši`m výsledkem je pak ztotožnčni' jed-
noho z fiktivnĺch radiantfi  s radiantem sku-
tečným.Jehoidentifikacejejistä,všechnakri-
téria jsou  splnčna velmĺ dobe. Täké skuteč-
nost, Že cr-Ijyridy majĺ být pomalé, samozžej-
mč sedí.

Poloha radiantu a-Lyrid určená z mých po-
zorováni'   pro   zmínčnou   noc  je cz = 282°,

á:+#,Yef3)je4ž5:äzt,ger2gänat:#:ne2
dobrá.

ZHR  (zenitová hodinová ffekvence) počĺ-
tanä z mých pozorovánĺ pro a-IJyridy je 6,3
meteoru za hodinu. Strednímagnituda pozo-
rovaných o-l;yrid je M = 4,3m.

Rďermce :
(1) Pŕĺhoda, P: Hvčzdáŕská ročenka 1991.

Academia, Praha 1990.

(2) Koschack, R.: Hints for Vĺsual Obseivers.
IMO INFO 5A991.

(3) Roggermans, P. and €ol.: Handboek of
Visuele Meteorwaamemíngen,  Deel 1.
Uitgave van de VVS Werggroep Meteoren.

Tmáš F. Rezek
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Zákryty
mám rád

Pozorovať zákryty hviezd Mesiacom je ne-
náročné, no užitočné a krásne.  0 tej  užitoč-
nosti v praxi mnoho neviem, noje mijasné, že
ak predpovedné centrum investuje množstvo
strojového  času  do výpočtu  predpovedi' pre
stabilne pracujúce stanice, samoúčelné to iste
nebude. Niekol'ko myšlienok na túto tému už
napi'sal J. Mánek v Supernove i Astre. Samo-
zrejme, pri čĺtanĺtýchto riadkov sa nájdu i takl',
čo  okamžite zareagujú,  že zákryty  majú vý-
znam  pri  spresňovaní dráhy  Mesiaca  alebo
určovaní  nepresnosti   zemskej   rotácie.   Po-
drobnejšie však o tom vie asi len úzky okruh
zainteresovany'ch.

Filozofia  pozorovanĺ je  u  nás jednoduchá.
Máme určité prístrojové vybavenie a potom
pozorujeme  všetko,  čo  nám  toto  vybavenie
umožňuje. Zákryty sem patria akosi organic-
ky. Neviem, ako pre vás, no pre mňa je vzru-
Šujúcesledovať,akosahviezdapomaličkybliži

Šv#oe:ča:.:Trua:íumž:í2snve:t,čfoév:ťopmoFr,ía#F.
čenĺstopiekprebehnečosiakomalýelektrický
šok. Alebo pri vstupe: uprene sa dĺvate kamsi
do prázdna, a zrazu sa tam zjaví žiariaci bod,
hviezda. Fotóny, ktoré doteraz osvetrovali od-
vrätenú stranu Mesiaca, zrazu pošteklia vašu
sietnicu. Podvedome registrujete pohyb Me-
siaca, je to pocit povznášajúci a upokojujúci
zároveň.

Na  10. marca  1992 boli predpovedané dva
krásne zákryty dvojlwiezd a už len pomyslenie
na  [esnú  dvojicu  hviezd,  ako sa  bli2i  k  me-
sačnému okraju, ma vopred naplňalo rados-
ťou.Počasiesĺcezaveranestálo,nodvojhviez-
dičky sa  matne jagali  a  chystali  pre  mňa  to
krásne  predstavenie.  Vzrušenie rástlo,  prsty
pripravené na stopkách. Teraz! Hviezda ozna-
čená v "zákrytovniku" ako 0594 (v Kozmose
lp2 ako ADS  2926) zrazu  zmizla a sedem
sekúnd po nej aj druhá. Téraz rýchlo k rädiu s
časovým  signálom,  zastaviť  stopky  a zmerať
časovú  korekciu.  Prvá  dvojica  teda  bola  ús-
pešná. 0 necelé Štyri hodiny neskôr pozoru-
jem druhú dvojhviezdu, kde je rozdiel časov
len necelá sekunda.

Keď sa nad tým teraz, s odstupom času za-
myslím, je mi až l'úto, že v protokole sú z tohto
nádherného úkazu  nakoniec len strohé čísla,
súvisiace s mojĺm pozorovacím stanovišt`om.

10.3.1992
i.  i7ho7m|0,|4SUTvstup hviezdy0594      \
2.17  0717,69  UTvstup hviezdy X05230
3. 20  58  55,28  UTvstup hviezdy X05389
4. 20  58  56,12  UTvstup hviezdy 0612

Dospievam k presvedčeniu, že zákryty vlast-
ne pozorujem rád pre silný emoti'vny zážitok,
ktorý ma vnútorne obohacuje. Samo meranie
je len  utvrdenĺm:  to všetko  nerobím  len pre
seba,  pre  svoje  potešenie,  ono je  to  aj  uži-
točné.

P Rapa`Ú Rimavská Sobota

Naijasnejšia  hviezda   uprostred  je   Nova
Cygni  1992  dňa  26.2.,  keď  mal,a jasnosť
+4,9m. Snímku  urobil  Gabriel  Cervák na
Skalnatom plese astrografom 300/1500 Po-5,o
čas 20-minútovej expozícíe.

sGprraaf;:v#ienjpEž#nýNzoFes:äÉ:iTe|š::26,o
na zák]ade v]astných pozorovanĺ. Jasnosť
novy  odhadoval  pomocou  binaru  10x80,
pri odhade použĺval Arge]anderovu metódu  7,0
určenía jasnosti. Najväčšĺ pokles jasnosti
nasta] prvé dva marcové dní, keď jasnosť
hviezdy poklesla o O,8m. Pozorovanía d'al-
šĺch amatérov i profesionálov werejnĺme v
budúcom čĺslé.

Spomienka
na Novu

Dvadsiateho prvého februára bolo večer v
Rimavskej Sobote počasie, aké astronómovia
amatéri priliš neobl'ubujú: zäkal nad mestom
dovoroval  pozorovať len  niekol'ko  najjasnej-
šĺch hviezd. A tak som išiel domov. Druhý deň
räno ma čakala v práci správa o objave jasnej
novy v Labuti, ktorú sme dostali prostredni'c-
tvom informačnej siete AAVSO.

Zmocnilo sa ma zvláštne vzrušenie. Hlavou
sa  mi  mihali  spomienky  na jednu  z  prvých
premennárskych akcii', ktoré som organizoval
ešte ako člen krúžku v Prešove. Vtedy, v au~

guste   1975,  sme  na  expedi'cii  "Premenné
hviezdy" spozorovali v Labuti hviezdičku "na-
vyše". Boli sme mladi', neskúseni', a tak sa nám
zdalo takmer nemožné, aby sme objavili novu.
Spojenie  so  svetom  nebolo,  a  tak  sme  sa  o
nove dozvedeli až po návrate domov, z telefo-
nátu  na Skalnaté Pleso.  Keby sme náš objav
boli  ohlásili  okamžite,  mohli  sme  byť  medzi

prvými...
Na stole mám teda správu o jasnej nove, no

:ír&°ľneeňh:ĺezudváerdn:reupj:sTá.ŽceeJ:eč%°Etgy:a:ä
správa mohla rozletieť rýchlo, a tak po chvil'ke
uvažovania  a  niekoľkých  telefonátoch  na

Nova Cygni 1992

26.2.            1.3.        5.3.            10.3.          15.3.         20.3.

hvezdáme posielam správu aj tam. Novu cyg-
ni  1992, ktorú  objavil P.  Collins  19. februára
ako  objekt  +6,8m,  budú  môcť  pozorovať aj
našinci možno už v pondelok.

Hned'  v  sobotu  večer  som  zamieril  binar
kúsok severne od Deneba a skutočne, aj bez
podrobnejšej mapky bolo jasné, že tá krásna
biela hviezdička je ona. Hl'adel som na ňu ako
v hypnóze a takmer som zabudol urobiť nie-
koľko odhadové5ej jasnosti;  mal som štastie,
bola v maxime. Zjasnosti +4,2m potom už len
klesala,  môj  pozorovací elán  však  nie.  Pre-
niesol sa aj na manželku a školopovinné deti
a ich všetečné otázp nemali konca. Labuť sa
pomaly začala  strácať v mestom znečistenej
atmosfére, a tak v nasledujúcich dňoch okrem
večerných  pozorovani' začalo  aj  ranné vstá-
vanie s nelákavou cestou do hvezdárne. Po-
hľad  do  Labute  však  okamžite  zmazal  spo-
mienku  na  teplo  postele  a  popri  nove  sa  k
slovu  dostali  aj  dlhoperiodické  premenné či
fotografický program pozorovania symbiotic-
kých premenných hviezd.

Priam  ma  zarmútilo,  keď  som  sa  po  čase
dozvedel, že niektori' kolegovia sa o nove ne-
dozvedeli ani po týždni od jej objavu. Žiaľ, aj
ked' máme sieť hvezdární vybudovanú, rýchly
prenosinformáciĺviazneaoastronómiu,mys-
lĺm tú pozorovatel`skú, záujem akoby sa vytrá-
cal. MÔže však byť v tejto oblasti niečo krajšie
ako pohl'ad na krásu hviezdnej oblohy?

P Rapavý
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#eTo%?:átšľ,skej
astronómie na Slovensku
Prednedávnom,  13.4.1902,  sme  si  pripomenuli

nedožité 90. výročie narodenia priekopníka našej
amatérskej  astronómie a astronomického hnutia
- Jána Očenáša.

Ako synovi deputátnika  u grófa  Andrássyho v
Humennom  mu  bola  súdená  neláhká  cesta  ku
vzdelaniu aj kspoločenskému uplatneniu. To sa mu
spočiatku podarilo nájsť v amáde; ako príslušník
finančnej pohraničnej. stráže pracoval od konca 20.
rokov na rozličných miestach Slovenska. Už vtedy
mal  newšedný  záujem  o  pozorovanie  nebeských
telies, poznatky o nich si rozširoval samoštúdiom.
Okrem toho vyrábal d'alekohl'ady a spolupracoval
séE:gsľ:vue::#á:tňr::,or:ŕcuk:jgs3psoi3čsn`3:t::enom

Za druhej svetovej vojny prejavil svoj antifašis-
tický postoj, pre pomoc partizánom bol zatknuý a
život si zachránil iba útekom.

Plodné obdobie jeho činnosti nastalo po druhej
svetovej vojne, keď našiel uplatnenie vo verejnom
živote  (SNR  ho  poverila  reorganizáciou bývalej
finančnej stráže na oslobodenom územĺ;  od 1949
pracoval na KNV v Košiciach) a presadil sa aj ako
popularizátor  astronómie.  So  svojĺm  Cassegrai-
nom  90/1750,  kúpeným  roku  1946,  usporadúval
verejné pozorovania pre Širokú verejnosť Košíc a
ich okolia a začal popularizovať astronómiu aj ako
publicista. Vývinul veľké úsilie o vybudovanie l`u-

gfav,e#:er:d|ágT;žaT.ežtiioppoo::či:hčE:hporgl::;::
chopenie   kompetentných   orgánov   hvezdáreň  v
tomto období však v Košiciach nevznikla, a tak Ján
Očenáš odišiel do svojho rodného kraja - do Hu-
menného.  T\i  sa  roku  1952  podiel`al  na  zriadení
ľudovej hvezdáme, v pozorovateľnĺ umiestil i svoj
nový  d'alekohl`ad.  Roku  1955  zanechal  prácu  na
finančnom odbore. ONV a prijal funkciu riaditel`a
Ľudovej hvezdáme v Humennom. Popri rozsiahlej

:gä::aáí:Í::ádpĺ:äkcáĺčtľnenrá,;:,ésp%opr,,3:Tnjíaáe::3:é
večemým stredoškolským štúdiom.

Ked'  zavŕšil  svoje  úsilie  (dostavba  hvezdáme z
pÔvodnej provizómej pozorovateľne), odišiel roku
1960 do dôchodku. Opustil Humenné a usadil sa v
Bratislave. Aj tu čoskoro sústredil okolo seba zá-
ujemcov  o  astronómiu.  V  rokoch  1962-63  bol
riaditel'om   obnovenej   hvezdáme  v  Hurbanove.
Roku  1967  ukončil  pomaturitné  Štúdium  astro-
nómie vo Valašskom Medziň`čŤ:©

B;t:;'vegEfe::Zi|ÍĹva:tfi3::á:i:,Jpáond3čmeäí:zvdľa:a::Sj,
neúnavne pracoval, viedol tri astronomické krúž-
ky.  Zomrel  po  ťažkej  chorobe  17.4.1974.  V  po-
vedomĺ astronómov amatérov je však jeho  meno
známe podnes - ako neúnavného popularizátora
a jedného z prvých riaditel'ov ľudových hvezdámí.

Micha] Havril'ák

Životné jubileum
Koncom minulého roka (28. novembra) sa dožil

75 rokovjeden z najaktívnejších spolupracovníkov
Astronomického kabinetu v Nitre, astronóm ama-
tér Karol Krá]Íček. Astronómii je vemý od svoj ich
13 rokov, keď sj  ako mladý skaut začal osvojovať
orientáciu  podl'a  oblohy.  Gymnázium  v  Banskej
Bystrici, kde študoval, vlastnilo malý d`alekohľad a
študenti so záujmom o astronómiu našli vel`kú opo-
ru v p.  Hofmanovi,  tamojšom  profesorovi  Dziky.
Na    vytvorení    gymnaziálneho    astronomjckého
krúžku  roku  1935  sa podieral  i gymnazista  Karol
Králiček,  ktorý  (bez  toho,  že  by  si  to  bol iivedo-
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moval)  už vtedy robil priekopnícku prácu na poli
popularizácie  tej.to vedy,  lebo  pozorovania  usku-
točňované na vorných priestranstvách priťahovali
i  nezainteresovaných občanov mesta. Jeho vzťah k
astronómiisastáleprehlboval.Ťäžkérokyvojnové
a  povojnové  mu však  na  dlhý čas  znemožnili  ve-
novať sa tejto ušľachtilej zál'ube.

Opätovne sa k astronómii vrátil až v päťdesiatych
rokoch. S jeho menom j.e spojený rozvoj astrono-
mického hnutia v okrese Nitra. Stál pri zrode pivé-
ho  astronomického  krúžku v  meste  (1951).  Keď
roku 1973 vznikol v Nitre Astronomický kabinet,
stal sajeho aktĺvnym spolupracovnĺkom. Ľudia  ho

poznajú  ako fundovaného odbomĺka a zanietené-
ho  prednášateľa.  Prvoradú  pozomosť  venuje  vý-
chove mladej generácie;  ako vedúci viacerých as-
tronomických krúžkov zapálil pre amatéisku astro-
nómiu mnoho mladých ľudí.

Zapája sa i do činnosti astronomických organi-
záciĺ na Slovensku, je aktívnym členom Slovenské-
ho zväzu astronómov amatérov a Slovenskej astro-
nomickej spoločnosti pri SAV. Vemý zostal i skaut-
skému hnutiu. Za dlhoročnú prospešnú prácu mu
bolo udelených viacero diplomov, čestných uznanĺ

šUP#H=r:adno°v#sVASN;t:ešAHv:PVHlohovci,
Želáme mu do ďalších rokowera tvorivého elánu

a dobré zdravie.
Text Í foto: Peter Poliak

Umrel
M, N. Gnevyšev
V januári t.r. umrel vo veku 78 rokov významný

ruský slnečný fyzik, odbomĺk vo výskume slnečnej
koróny, Mstislav Nikolajevič Gnevyšw. S jeho me-
nom je spojená najmä organizácia služby Slnka v
rámci Pulkovského observatória. Počas vojny pra-
coval v  lrkutsku,  kde sa pre potreby arinády zú-
častňoval na prognózovaní podmienok pre šĺrenie
rádiového žiarenia na krátkych vlnách.

Po vojne, v päťdesiatych rokoch, organizoval vý-
stavbu koronálnej stanice na Kaukaze; po dokon-
čenĺ sa stal jej riaditel`om a v tejto funkcii pôsobil
až po svoj odchod do dôchodku. Práve tu, pri vý-
skume slnečnej koróny, sme sa s nĺm stretlj ako s
nezištným starším radcom a pomocnikom.

Roku  1964  strávil  niekol`ko  týždňov  na Lom-
nickom Štíte a jeho pomoc pri  uvádzanĺ korono-
grafu do prevádzky bola neocenitel'ná. Aj  neskôr
nám pomáhal pri zĺskavanĺ skúsenostĺ vo výskume
slnečnej koróny a pri prezentovaní  výsledkov  na
medzinárodnch fórach.

Prosíme všetkých,  ktorĺ  ho  poznali,  aby si  naň
spomenuli s úctou a pietou.

M. Rybanský

va#3Egrso#ťBtpfo€TĺN9#,#dĺásšvtéeEgnx:vaa.
hvčzdámavpraze.Pžedpokládáme,žeročenkabu-
de mít rozsah äsi 200 stran, jejĺ cena bude asi 44, -
Kčs  a  bude  k  dispozici  nejpozdčji  koncem  ŕíjna.
Vzhledem k tomu, Že distribučnĺ sĺť pžestala fun-
govat, jediná  možnost, jak zĺskat ročenku na rok

::9a3jrjá::bi:gfnáanti;:J;iaphovkčuzáámmo:,nfe?ŕoĺn3žó5j:::3
46 Praha 1.

PRODÁM    stavebnici    mikropočĺtače    (MHB
8080A; 48 kB; Basic -G) - 595 Kčs, ajednoduché
programy pro výpočty v astronomii -  po 20 Kčs.
Pň`padnč počítač sestavĺm a oživím. Libor Vacek,
Zámčstĺ 175, 549 54 Police nad Metujĺ.

KÚPIM hl'adáčik sX -10X (do Zj 50 mm), naj-

LeEÉiÉÁÍ   oassYreo'á:nmýi:k, záď:,eerkn.yĹFad kr5ĺč/o5Tj
(Zeiss) s okulármi  H16 a  H25, vyhotovený podľa
návodu v Kozmose.  Cena 1200 Kčs. Tibor Hege-
dú;SkÉ.DS#°aťeuóš.*9##Uže3::äiaktickézr-

kadlo s dohodnutými parametrami: šošovkový ob-

jektív Epijunktar 3,8/400 - zeissovský typ 8. Do-
hoda,  odpĺšem  všetkým.  Anton  Drĺmaj,  920  56
Dž°Rmoq%ti dáfu°i:.ry:  Širokoúhié  W  6,3X,  10X$

16X, ortoskopický 10 X,15 X, 20 X, MF-projektiv
K 6,3:1,  KFU 2,5X, P10  X  Po s kŕĺžem a H 6X.
Zdenčk Sobotka, Kosmická 755, Praha 4, 149 00,
tel.: 02/9213 70.

KOUPÍM    astronomický    obj.ektiv    100/1000,
110/50  nebo  80/1200  od  ý  Zeiss,  dále  mono-
centrický  okulár  F  5  nebo  5  mm.  Ing.  Zdenčk
Pospíchal,69002Strachotín267,č.tel.:0626#151,
°dKPo°3:čÍ`#fn#kEužancev:covyprávčidaleko-

hled. Albatros, 1981. Múžete nabĺdnout i jiné ast-
ronomické a kozmonautické knihy. Karel Rúžička,
26753 Žebrák 346.

PRODÁM  hvčzdáŕský dalekohled,  prúmčr ob-
jektivu 85 nm, f-  1000 mm, za 8000 Kčs; prúmčr
objektivu 155 mm, f -  2000 mm, za 18 000 Kčs.
L:bÉLmÉrÄozzszayťpť:v:gĺa:ťa:ĺLvo,d7o6Zro;aŤR::#ož;ť

minimálne 50 kg. Vhodný na pozorovanie a foto-
gr:f3:a|nkežgžr#oešTjágo,37í4a|rá:?a2v3.Mi,ata,Vý-

strkov 1147/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Zadná strana obálky:

Jukka Rysä z Fĺnska zĺskal medz.j automi nad
19  rokov v  kategórii  Variácie  na  tému  obloha
prvémiestozasériudiapozitívov,zktorýchjeden
uverej.ňujeme.   Východ   Mesiaca   27.4.1991   na
homom  obrázku autor exponoval  na  film  Ko-
dachrome 25 objektívom 400 mm.

Na dolnom obrázkuje reprodukcia oceneného
diapozitívu  Pavla  Zabystŕana  Krása  nebies  (3.
cena). Autor použil fotoaparát FĽjev 6C s o
tĺvp^m Veg;a 2,8PO, ktoiým 15.6.1991 od 21!jedk;
23]°SELčkáždé4minútyisekunduexponoval
film Agíachrome 100 RS Professional.



Južná časť Hmloviny Andromédy, galaxie M 31. Snĺmka je reprodukciou p]atne z druhej pa]omaiskej prehliadlq/ oblohy, ktorá sa na tomú;.'
observatóriu robí pomocou 1,2 m Oschinovej Schmidtovej komory. Pozoruhopdnéje nebývalé rozlĺšenie jedmotlivých hviezd v oblastiach,
ktoré boli ešte nedávno kompaktnými objektamí. Hláto snĺmka je to najlepšie, čo bo]o m túto tému v asti.onómii spravené.
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