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asteroidu 4179 Toutatis 

V listopadu minulého roku začala pozorovací kampaň planetky 
Toutatis v souvislosti s jejím těsným přiblížením k Zemi 9. 12. 1992. 

Asteroid byl sledován v široké spektrální oblasti. První pozorování se 
uskutečnily radioteleskopem v Goldstone, infračerveným dalekohledem 
UKIRT a 60-cm dalekohledem pro UBVRI fotometrii na Mauna Kea. 

Postupně se do pozorovací kampaně připojili pozorovatelé z Austrálie, 
USA, Itálie a také Československa (Petr Pravec, Ondřejov a Tomáš 
Hudeček, Brno), kteří pořizovali data pro sestavení světelné křivky. 

Kromě toho planetku sledovaly také družice WE, Space Telescope 
a sonda Galileo. Na Zemi probíhalo infračervené měření, spektrosko-
pie ve vizuální oblasti i sledování zákrytů hvězd touto planetkou. 

Již podle prvních pozorování se ukázalo, že planetka bude nepravi-
delného tvaru o průměru asi 2 až 4 km, S-typu, s velmi dlouhou rotační 
periodou. 

Radarové pozorování prováděl tým pracovníků Dr. Stevena Ostro, 
JPL, z Goldstone Deep Space Communications Complex v kalifo-
rnské Mojave. Na Toutatis byl vyslán 0.4 MW svazek kódovaného 
rádiového zářeníz Goldstonské 70 m antény. Odraz, kterému to trvalo 
24 s k planetce a zpět byl přijímán novou 34 m anténou a předán zpět 
na 70 m stanoviště, kde byl dekódován a sestaven do snímků. 

Nejzajímavější výsledky poskytovalo rádiové pozorování z Gold-
stonovy observatoře a Areciba. 

Radarové snímky ukazují dva nepravidelné útvary, které jsou prav-
děpodobně v kontaktu a tvoří objekt složitého tvaru přibližně 4 a 2.5 
km velký. Čtyři snímky zde ukázané (zleva doprava) byly získány 8., 9., 
10 a 13. prosince, kdy Toutatis dělila od Země vzdálenost asi čtyři 
milióny kilometrů. Časy potřebné k pořízení snímků byly 55, 14, 37 
a 85 minut. V každém dni měla planetka odlišnou orientaci vzhledem 
k Zemi. Radarové osvětlení jde z horní strany, takže na žádném 
snímku není pozorovatelná spodní část planetky. Obě složky jsou 
poseté krátery, ale za povšimnutí stojí zejména velký kráter, který je 
na snímku z 9. prosince (v pravém horním rohu) jehož průměr je 
asi 700 m. 

Přeloženo podle informacaí JPL, Dalibor Hanži, Eva Nc ueitewvá 



KOZMOS 2J93 

POPULÁRNO-VEDECKÝ ® 
IA44 

O ASTRONOMICKÝ ČASOPIS 

2 
3 
4 MEDZJNÁRODNÝ KOZMICKÝ ROK 

6 
10 
12 HST 

14 
18 
20 

22 AMATÉRSKE POZOROVANIA 

24 
26 NAPfŠTE O SVOJOM ĎALEKOHLADE 

28 POZORUJ'1'h S NAMI 

32 ALBUM POZOROVATEI:A 

36 SERVIS 

2. strana obálky: 

4. strana obálky: 

Vyhodnotenie sútaže predplatltePov KOZMOSU 

ROSAT našiel skrytá hmotu 

Raketoplány na piný plyn ITomášPřibyl 
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Pohyb Hyperion m Saturnova s .i .' ého satelitu 

Vážení čitatelia, 
Napriek tomu, že sme v minulom čísle uverejnili zoznam stánkov PNS, v kto-

rých možno Kozmos pravidelne ku, ovať, stovky telefonátov a listov n' 
sviedčajú, že volný predaj časopisu s našou periodicitou je predbežne pre 
distribútorov nevelmi rentabilný. Zaregistrovali sme asi 730 nových pred#latite-
l'ov. Ako sme už oznámili, f,>redplatitelom poskytneme 20% zlavu, takže za 
jedno číslo nebude bonent /r?latit' 15, ale len 12 korun. Celoročné predplatné ho 
teda vyjde na 72 korůn. V súvislosti s tým sa ospravedlňujeme č/tatelom, ktoré 
s ,,svým číslom dostali zloženky, vypísanú na 60 Kčs celoročného predplatného 
Prvé číslo, s pÓvodnou cenou na obálke sme museli podlá harmonogramu 
poslat' do tlačiame ešte hlboko v decembri, ked'sme ešte netušili, ako sa do ceny 
premietnu nové ceny distribúcie. Prosíme vás, vyplňte zloženky a zaneste ich na 
poštu: Slováci, ktorí už zaplatili 60 korán, doplatiti 125k Abonenti z Č/ech a Mo-
ravy zaplatia 72 Kč, akonáhle bude podpíaná prtslušná dohoda meďzi českou 
a slovenskou vládou a české pošty budu zloženky pnjímat: Samozrejme, čitatelia, 
ktorí nám predplatné poslali poštou v hotovosti, Kozmos dostanu. Budu len musiet' 
priplatiť 12 konin, aby dostali aj posledné tohotoročné číslo, Kozmos 6/93. 
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č.2 - Špitálska 33 
č.22 - Mierové nám.-podchod 
Č.57 - Gorkého 
č.81 - nám. Slobody 
č.82 - VI. Klementisa-BudúcnosY 
č.63 - Hálkova ul. Slimák 
č.100 - Saratovská ul. 
č.127 - Šustekova ul. 

Pov. Bystrica 
Prievidza 
Rim. Sobota 
Verky Krtíš 
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Žiar n/H 
Kremnica 
Žilina 
Spolu 
Východoslovenský kraj 
Košice č.95 
Košice-vidiek č.3 -
Bardejov č.l -
Humenné č.i -
Michalovice č.2 -
Poprad č.41 
Prešov č.40 
Rozňava č.1 -
Sp. Nová Ves č.3 -
Stará Lubovňa č.l -
Svidník č.3 -
Vranov n/T č.2 -
Trebišov č.l. - 
Spolu 

kraj 
Č.2 - Modra, nám. L. Štúra 
č.l - Hlavná ul. 
č.19 - Hlavná ul. 
č.l - nám. VOSR 
č.l - Sládkovičova ul. 
č.23 - hotel Atóm 
Č.3 - Štefánikova tr. 
Č.27 - ČSAD 
č.17 - Bitúnkova ul. 
č.30 - OKSS 
č.l - OKST 
č.26 - Šoltésovej ul. 
Č.6 - námestie 
Č.5 - Hlavná ul. 
Č.10 - Winterova ul. 

č.40 - Radvaň,bud.pošty 
Kalinčiakova ul., 
č.2 - nám. Slobody 
č.15 - pri OÚNZ 
č.9 - nám. 1. mája 
Č.19 - Novohradská ul. 
Č.6 - autobusové nádr., Vrútky 
Č.2 - ul. 29. augusta, 
č.22 -Nár. front 
č.3 - Štefánikova ul. 
Č.25 - ul. SNP 10 
č.3 - autobusové nádražie 
č.8 - Sliač pošta 
č.23 - ul. Ca1. armády 
Č.8 - nám SNP, 
č.5 - ul. A. Bernoláka 

- OC Dargov 
Moldava 
železničná stanica 
nám. Slobody 
nám. Osloboditerov 
- Dostojevského 
- ul. M. Benku 
nám. Banfkov 
pri pošle 1 
nám. Sv. Mikuláša 
Goltbergerova 
pri reštaurácii Tatran 
stanica ČSAD 
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Tento 
dYaleko-
hI ad 
vyhráva 
Tomáš 
Kolesár 
z Košíc 

Dnes uveze jňu jsme 
D 

naše j kozmicke j sút'aže 
Desiateho marca konala pravidelná porada nášho redakčného 
kruhu. Pil tejto prlležitosti riaditer SÚAA v Hurbanove, Ing. 
Teodor Pintér ako reprezentant vydavaterskej organizácie, ktorá 
venovala ceny na Verkú kozmickú sútaž, vytiahol z osudia, v ktorom 
sa zhromaždili mená vyše 500 nových predplatiterov Kozmosu, 
i tých, čo ich získali pre odber, mená výhercov troch hlavných cien: 
♦ d'alekohPad MDN-130 s montážou, v hodnota 10 000 korán 
zfskava 

Tomáš Kolesár z Košíc 

♦ sadu optických dielov a okuláre pre d'alekohl'ad s 150 mm 
pre typ Cassegrain v hodnota 4 000 korán získava 

Petra Loužicová z Plzne 

♦ sadu optických dielov pre d'alekohFad typu Newton s parabo-
lickým zrkadlom v hodnota 2000 korán zfskava 

Jiří Klouda z Pardubíc. 

Ďalšíčlenovia našej redakčnej rady potom z osudia vytiahli mená 
dalších siedmich výhercov, ktorf zfskajú astronomické publikácie a 
knihy: 

Alexander Meleg z Nových Zámkov, Vtliam Svitek z Bratislavy, 
Peter Dragoun z Ústí nad Labem, Miloš Slaný z Přerova, Pavel 
Augusta z Adamova, Radomír Filipik z Mostu, Peter Jarabica z 
Bratislavy. 

Ďalej uverejňujeme mná desiatich výhercovi, ktorf získavajú pred-
platné na Kozmos pre rok 1993: 

Stanislav Kováč z Banskej Bystrice, Peter Malý z Trenčína, 
Josef Holomáč z Hodonína, Dalibor Matula z Kyjova, Michal 
Kroupa zo Zvolena, Albert Sčavnický z Košfc, Břetislav Ruprecht 
z Pardubfc, Peter Godovič z Hlohovce, Jan Hudec z Liptovského 
Mikuláša, Zdeněk Ratislav z Brna. 

Vífazom srdečne blahoželáme avšetkých našich čitaterov upozor-
ňujeme, že v tomto roku vyhlásime dalšiu súíaž s podobnými 
podmienkami. Pripomeňme si ich už dnes: Každý, kto zfska nového 
predplatitera Kozmosu bude spolu s ním zaradený do zlosovania o 
hodnotné ceny, ktoré aj tentokrát pripraví Slovenské ústredie 
amatérskej astronómie v Hurbanove. 
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ASTRONOVINKY 

Našli tmavú hmotu 
(v'Rypickej" kope galaxii 

Mimoriadne koncentrovaný balík ešte viac zá-
hadnej tmavej skrytej/hmoty objavili pomocou 
róntgenovej astronomickej družice ROSAT. 
Jeden z objaviterov, John Mulchaey (Vedecký 
inštitút kozmického teleskopu), vyhlásil, že podia 
poznatkov, ktoré zhroma3stil jeho tím, najviac tma-
vej/skrytej hmoty sa sústreduje okolo malých sku-
pín galaxií, takých, medzi ktoré patrí i naša Mliečna 
cesta. Tieto nakopeniny by mohli byt dákazom 
toho, ako je tmavá skrytá/hmota vo vesmíre rozlo-
žená. 

Nový objav podporuje teoretické modely Big 
Bangu, podia ktorých váčšinu hmoty vo vesmíre 
predstavuje práve tmavá/skrytá hmota. (Pripo-
meňme si - pozvi Kozmos 1991f3 - že tmavá/skrytá 
hmota je hmota zatmi' neznámeho typu, ktorá by 
mala predstavovatváčšinu matérievesmfru.) Tieto 
vlastnosti jej prisudzujú teoretické modely i nep-
riame astronomické pozorovania. Astronómvia 
sice predpokladali, že tmavá/skrytá hmota as bude 
najviac sústredovat v malých skupinách galaxií, ale 
až do objavu družice ROSAT nemohli túto hypo-
tézu podložit konkrétnym dákazom. 

Senzačný objav odvodili vedci zo štúdia rSntge-
nových snímok malej skupiny galaxií, označova-
ných ako NGC 2300. Táto "kapka" galaxií leží vo 
vzdialenosti 150 miliónov svetelných rokov od nás 
v súhvezdf Cephea. Snímky ROSATu zhotovil cit-
livý polohový proporcionálny čítač koncem apríla 
minulého roku. Po ich podrobnom preštudovan sa 
zistilo, že kopu galaxii obaruje obrovský oblak 
horúceho plynu, ktorého priemer odhadli astronó-
movia na 1,3 milión svetelných rokov. Stopou 
prítomnosti tmavej skrytej hmoty je skutočnost, že 
sa oblak horúceho plynu počal svojej existencie 
nerozplynul vo vesmíre. Vedci as nazdávajú, že ho 
gravitačne viazal ozrutný balík hmoty. Mulchaey 
podčiarkuje, žev okolí NGC2300vidíme dásledky 
rovnováhy medzi účinkom tmavej/skrytej hmoty, 
snažiacej as stlačit a zhustit oblak plynu a tlakom 

samotného oblaku horúceho plynu. Vedecký tím 
takto dol áaal odvodit aj detailnejšie paramet-
re. Meranie, vykonané na základe pozorovaní 
ROSATu určili teplotu plynu na 10 miliónov Kel-
vinov. Vyrovnat tlak horúceho plynu mohlo iba 
také množstvo hmoty, ktoré minim tlae 15krát, 
najskár však až 25krát prevyšuje hmotnost troch 
galaxií typu, ktorý tvor[ NGC 2300. 

HPadanie tmavej/skrytej hmoty 

Modely popisujúce vznik hélia a dalších lahkých 
chemických prvkov počal vzniku vesmíru, 

pri 

tzv. 
Big Bangu predpokladajň, že "normálny materiál", 
naprtklad protóny a neutrony, tvoria sotva 5% ves-
míru. Znamená to, že viac ako 90% (na presnejšie 
vymedzenie podielu si zrejme ešte nejaký čas poč-
káme) v$vára neznámy materiál, ktorý neprodu-
kuje nijaký druh žiarenia, aspoň nic takého, ktoré 
by sme dolrí7ati zaznamenat daešnými pozorova-
cími technikami. 

Tajomnú tmavá/skrytů hmotu teda mažeme od-
vodit iba z gravitačných vplyvov na pohyby hviezd 
v galaxiách a kopách galaxií. Jej prftomnost maže-
me tiež odhadnút aj z relatívneho množatva rah-
kých prvkova izotopov, ktorévznikli pri Big Bangu 
a najnovšie i z vlastností vysoko zahriateho plynu, 
prítomného v kopách galaxií. Najnovšie pozorova-
nia HST, ale aj mých prístrojovv poslednom obdo-
bí, potvrdzujú, že v prfpade, ak je teoria Big Bangu 
naozaj správa (a po výsledkoch COBB už o tom 
iba málokto pochybuje) potom 90-95% hmoty vo 
vesmíre musí vytvárat tmavá/skrytá hmota. Z vý-
počtov však vyplýva i fakt, ktorý podaktorých 
šokuje: tmavá/skrytá hmota by znala mat 10-
20krát vyššiu hmotnost ako hmota klasická. 

Dávnejšie štúdie predkpokladali, že maximáln 
hmotnost tmavej/skrytej hmoty nebude viac než 
2-4krát vňčšia ako hmotnost známej hmoty. 
Tento omyl vyplynul z toho, že prakticky všetky 

pozorovania ambicióznych timov hladačov tajom-
nej hmoty as zamerali na o®era zaujfmavejšie 
a najmá váčšie skupiny galaxií, ktoré obsahovali 
mimoriadne koncentrácie stoviek až tisfciek gala-
xii Mulchesyov tím začal intuitfvne hladat dákazy 
najmáv malých kopách galaxií. Mulchesysiratégiu 
svojho tfmu vysvetluje takto: "Obrovské skupiny 
galaxií, obsahujúce stovky, ba tisíce galaxií nic sú 
v rámci viditelného vesmíru reprezeatatfvnou 
vzorkou. Naopak: galaxie sa sústredujú pre-
dovšetkým do malých skupte. "Mulcheay Balej pri-
pomína, že další velký mzdiel medzi NGC 2300 
a jej velkými sestrami je ten, že horáci plyn 
v menšom systéme nemá zdaleka tolko tažkýeh 
prvkov. Vieme, že labké prvky, najmá vodík či 
hélium, ad čisto produktom Big Bangu. Ťažké 
prvky, ako železo, vznikajú vo hviezdach, alebo 
počal hviezdnych explózif, ktoré as na obloha ob-
javujú ako supernovy. Nakolko pávodný plyn z Big 
Bangu by mal tažké prvky obsahovat v ovela 
menšom (až nulovom) množstve, je plyn v malých 
kopách .pbvodnejšf, ako plyn v kopách bohatých. 
Malé kopy ad teda reprezentatfvnejšou vzorkou 
ako kopy bohaté. 

Nový pohFad na tmavú/skrytú hmotu 

Tak, alebo onak: najnovšie výsledky astronómov 
podstatne rozšfrili naše vedomosti o rozložení 
a pásobenf tmavej skrytej hmoty vo vesmíre. 
Ďalšie pozorovania malých káp galaxií rozlože-
ných v eelom vesmíre umožnia astronómom po-
rovnat vo velkých mer ítkach podiel tmavej/skrytej 
a klasiekej hmoty. Okrem objasnenia záhady tma-
vej/skrytej hmoty budú mat astronómovia v rukách 
materiál, ktorý im umožni ovela istejšie predpove-
dat budúci vývoj vesmíru. Ak sa nájde dost tmavej/ 
skrytej/chýbajúcej hmoty a teda i dost gravitácie, 
bude sa dat odhadnút kecly dájde k zastavenu 
expanzie vesmíru, alebo stanovit aspoň presnejšf 
harmonogram jeho spomalovania. 

Mulcheaey zdárazňuje, že tieto prognózy musí 
najskár podopriet velký počet pozorovaní. "Zatial 
vychádzame iba z jediného systému a to je málo 
— vyhlásil Mulchaey — máme však pocit, že dalšie 
merania malých káp galaxií v rántgenovej oblasti 
nám okrem očakávaných výsledkov prinesú 
i cenné, "vedrajšie" úlovky. 

Podra Staci News/január 1993 
spracoval Petr Velfel 

HST objavil najvzdialenejšiu kopu galaxií: kopa obsahuje okolo 30 velmi nejasných (slabých) objektov, ktoré sa zdajú byť neobyčajne 
malé a kompaktné. (Vůčšie objekty v popredí patria do inej kopy galaxií, ktorá leží o4 miliardy svetelných rokov bližšie.) Zdá sa, že 
najvzdialenejšia kopa neobsahuje špirálovité a eliptické galaxie aké poznáme z bližších kóp galaxií Zdá sa, že ide sk8r o ostrovy mocných 
hviezdnych formácif, poprekladaných najstaršfmi, primordiálnymi galaxiami, ktoré však žlaria tak slaho, že ich ani citlivá optika IST 
nerozlíšI. Kopa sa nachádza vo vzdialenosti najmenej 7 ntiliárd svetelných rokov. V prfpade, že do kopy patrí i kvazar (pozvi svetelný bod 
najbližšie k pravej hran snímky), ktorého červený posun prezrádza vzdialenost 10 miliard rokov(l), leží čerstvo objavená kopa galaxií v 
jeho susedstve, z čoho by vyplynulo, že vidíme čosi, čo sa odohrávalo v najranejšom období formovania sa galaxií, pred desiatimi miliardami 
rokov, v dobe, ked' mal vesmír sotva tretinu dnešného veku. 
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MEZINÁRODNÍ KOSMICKÝ ROK 

na piný plyn 
Snad poprvné v historii se roku 1992 podařilo americkému Národnímu úřadu 
pro letectví a vesmír (NASA) dodržet letový řád raketoplánů — uskutečnily se 
všechny naplánované expedice. Celkem čtyři kosmické letouny se na oběžnou 
dráhu vydaly hned osmkrát, což je druhý nejvyšší počet startů za rok (v r. 1985 
vzlétly devětkrát). 

DISCOVERY STS-42 mikrogravitační 
lLboratoř 

Provoz americké vesmírné flotily v loňském 
roce zahájil raketoplán Discovery svým ledno-
vým startem. Na oběžnou dráhu vynesl deví-
titunovou výzkumnou stanici 1ML-i 
(International Microgravity Laboratory —
Mezinárodní mikrogravitačnílaboratoř), jejíž 
expedici připravovalo po mnoho let přes 220 
vědců z třinácti zemí celého světa. Na její 
palubě provádělo sedm astronautů (mezi 
nimi německý fyzik Ulf Merdolb a kanadská 
lékařka Roberta Bondarová — první zahra-
ničnfvýzkumníci na palubě amerického rake-
toplánu od tragické havárie Challengeru 
v lednu 1986) přes tři desítky pokusů tykají-
cích se biologie a deset technologických expe-
rimentů. Discovery navíc nesl ve svém 
nákladovém prostoru i soubor dvanácti kon-
tejnerů GAS, v nichž se prováděly pozorování 
automaticky. Raketoplán přistál po osmiden-
ním letu na kalifornské základně Edwards 
AFB. 

ATLANTIS STS-45 sledoval 
atomosféru 

Velice dlouho očekávali zainteresovaní od-
borníci z celého světa let výzkumné observa-
toře ATLAS (Atmospheric Laboratory for 
Applications and Science — Atmosférická la-
boratoř pro aplikace a výzkum), od níž si 
slibovali záskání nových poznatků týkajících 
se atmosféry naší planety a jejího nejbližšího 
okolí. Nakonec ji do vesmíru vynesl raketo-
plán Atlantis po startu z mysu Canaveral. Na 
své palubě měl také sedmičlenný výzkumný 

Přistání raketoplánu 
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tým, v němž nechyběl ani Dirk Frimout —
první belgický astronaut. Celekm jedenáct vě-
deckých aparatur bylo rozmístěno na dvou 
plošinách v raketoplánu, s nimiž byly prová-
děny pokusy 24 hodin každý den,— posádka 
se rozdělila do dvou týmů a ty se střídaly 
v pravidelných dvanáctihodinových směnách. 
Mimo sledování atmosféry byty v plánu také 
pozorování galaxií, kvasarů a sluneční aktivi-
ty. V příštích deseti letech má být ATLAS 
vypuštěn do kosmu ještě devětkrát. Atlantis 
pracoval v kosmu devět dní. 

ENDEAVOUR STS-49 zachránil 
družici 

Čtyři roky práce a dvě miliardy dolarů si 
vyžádala stavba nového raketoplánu Ende-
avour (Snaha), jež v americké kosmické floti-
le nahradil zničený Challenger. Svou 
premiéru si odbyl v prvních květnových dnech 
se sedmičlennou posádkou. úkolem astro-
nautů bylo nejen prověřit všechny systémy 
nové lodi, ale také zachránit družici Intelsat-6, 
která byla v březnu 1990 navedena na špat-
nou dráhu vinou selhánínosné rakety Titan-3. 
Astronauti Pierre Tňout a Richard Hieb měli 
k 4500 kg těžké stanici připevnit nový motor, 
jež by ji navedl na vyšší orbitu. Při prvních 
pokusech neměli úspěch, neboť se satelit vždy 
nekontrolovatelně rozhoupal a ohrožoval as-
tronauty i raketoplán. Až nakonec zbývalo 
Endeavouru palivo jen na poslední přiblížení. 
Astronauti se po poradě s řídicím střediskem 
rozhodli improvizovat a riskovat. Poprvé 
v historii vystoupili do otevřeného prostoru tři 
lidé — k výše uvedené dvojici se přidal Tho-
mas Akers. Tato trojice se pevně zapřela 
v nákladovém prostoru raketoplánu a piloti 
Endeavour dovedli až na vzdálenost několika 
centimetrů ke družici. Muži ve skafandrech 
na určený povel v jednom okamžiku družici 
uchopili do rukou. Satelit za stamilióny dolarů 
byl zachráněn! Výstup astronautů trval 
rekordních 8 hodin a 29 minut. Endeavour se 
na Zemi bezpečně vrátil po devíti dnech, což 
činilo o dva dny letu více, než předpokládal 
plán. V závěru expedice byl proveden ještě 
jeden výstup, v jehož rámci byly testovány 
části chystané stanice Freedom. 

COLUMBIA STS-50 dva týdny 
v kosmu 

V posledních červnových dnech přišla řada 
i na nejstarší raketoplán USA — Columbii, 
která se v minulých měsících podrobila roz-
sáhlé rekonstrukci, přičemž byla mimo jiné 
vybavena pomocným brzdicím padákem (po-
prvé otestován při letu Endeavouru) a také 
speciální plošinou EDO, která jí umožnila 
pracovat na oběžné dráze déle než dosud. 
Však také tato mise sedmi astronautů byla 
připravována jako třináctidenní. Díky 

Start Columbie 

nepřízni počasív místě přistání se ale nakonec 
protáhla na celé dva týdny. Posádka raketop-
lánu prováděla nejrůznější pokusy ve stanici 
USML-1 (United States Microgravity Labo-
ratory — Mikrogravitační laboratoř Spoje-
ných států), která byla v nákladovém prostoru 
raketoplánu. 

ATLANTIS STS-46 
a evropské družice 

Na přípravách tohoto letu se značnou 
měrou podílela Evropská kosmická agentura 
(ESA), a tak není divu, že do sedmičlenné 
posádky raketoplánu Atlantis, který se k nebi 
vznesl poslední červencový den, se dostali 
i dva evropští specialisté italsky Franco 
Malerba a švýcarský Claude Nicollier. Prvním 
úkolem astronautů v kosmu bylo vypuštění 
samostatné experimentální plošiny Eureca-1, 
která má v příštích měsících pomocí patnácti 
přístrojů realizovat 57 experimentů. Poté ji 
zachytí některý z raketoplánů a dopraví do 
pozemního střediska k vyhodnocení. Její na-
vedenína samostatnou orbitu však neproběh-
lo hladce pro potíže s palubními aparaturami 



Tomáš Pribyl / RAKETOPLÁNY NA PLNÝ PLYN 

satelitu. Vše se nakonec podařilo vyřešit ke 
všeobecné spokojenosti, ale letový harmo-
nogram už dostal citelný skluz. Pak přišel na 
řadu pokus s italskou družicí TSS, který od-
borníci označovali za nejriskantnější a nejne-
bezpečnější v dosavadní historii pronikání 
člověka do kosmu. Pět set kilogramů těžký 
satelit měl totiž zůstat s raketoplánem spoje-
ný pomocí 22 km dlouhého kabelu. Vědci pak 
chtěli sledovat chování soustavy satelit—rake-
toplán. Těchto pozorování by se dalo využít 
např. při startech meziplanetárních sond nebo 
výrobě energie (mezi tělesy letícími zemským 
magnetickým polem na různých drahách se 
indukuje značný proud). Kvelkému zklamání 
všech zúčastněných se pokus podařilo realizo-
vat jen částečně a naviják odvinul jen 259 
metrů kabelu. Nakonec bylo rozhodnuto, že 
pokus bude upraven a zopakován v r. 1993. 
Atlantis pak bezpečně přistál po osmi dnech 
letu. 

ENDEAVOUR STS-47 

Druhý let raketoplánu Endeavour v září 
1992 s japonskou experimentální laboratoří 
Spacelab—Japan byl dalším ze série orbitál-
ních expedic s mikrogravitačními labora-
tořemi. Pozornost vzbudila nejen přítomnost 
japonského fyzika Mamoru Mohriho v po-
sádce, ale také fakt, že poprvé v historii letěl 
do vesmíru společně manželský pár — Mark 
Lee a Jane Davisová. Ředitelství NASA 
k tomu dalo souhlas po dlouhých diskusích, 

Montáž raketoplánu Endeavor 

neboť především psychologové si nebyli jisti, 
zda je let do kosmu pro manželství vhodný. 
Spousta bulvárních plátků na celém světě pak 
rozvířila diskusi na téma "cože to ti manželé 
budou ve vesmíru doopravdy dělat?" NASA 
podobné spekulace a jiné "zaručené" zprávy 
ohledně aktivity těchto manželů v kosmu co 
nejdůrajzněji odmítl. Let Endeavouru byl už 
padesátou kosmickou výpravou amerického 
raketoplánu. 

COLUMBIA STS-52 a italská družice 

Pět Američanů a jeden kanadský odborník 
(Steve MacLean) pilotovali raketoplán Co-
lumbia v průběhu desetidenního letu v říjnu. 
Hlavní úkol mise byl spiněn krátce po startu, 
když z nákladového prostoru vzlétla italská 

družice Lageos-II s pomocným motorem Iris. 
Ten ji navedl na vyšší dráhu, odkud bude po 
dobu mnoha let sledovat s fantastickou přes-
ností pohyb desek zemské kůry — k tomu je 
vybavena odrážečem laserových paprsků. 
Vědci doufají, že právě sledování těchto po-
hybů je klič k předvídání zemětřesení. Zda-li 
mají pravdu, ultá  e až čas a výsledky měření 
Lageosu-II. Raketoplán navíc nesl dvě velké 
plošiny s vědeckými aparaturami — jedna 
byla vyrobena v USA, druhá v Kanadě. 

DISCOVERY STS-53 — naposledy 
pro armádu 

Stejný raketoplán, který r. 1992 otevíral, jej 
i zakončoval. A byl to shodou okolností i ten-
týž raketoplán, který v lednu 1985 zahajoval 
vojenské využívání raketoplánů. Nyní se 
v prosinci vydával na definitivně poslední ex-
pedici pro potřeby vojenského Pentagonu 
a ministerstva obrany. V kosmu pracoval 
týden, v jehož průběhu vypustil velkou zpra-
vodajskou družici pro sledování zemského 
povrchu, poté přistál přímo na mysu Canave-
ral. Pilotovalo jej pět astronautů. 

s~s 

Ani v r. 1993 by neměly raketoplány s ame-
rickou vlajkou zahálet, na oběžnou dráhu 
vzlétnou opět osmkrát. 

lbmáš Přibyl 

Raketoplány v r. 1993 
Letošní provoz kosmické flotily USA měl být zahájen už v lednu 

startem raketoplánu Endeavour spěti astronauty a velkou spojovou 
družici TDRS-6 na palubě. Pomocí přídavného stupně IUS na tuhé 
pohonné hmoty měla být družice přemístěna na vyššíoběžnou dráhu, 
odkud má pomoci udržovat spojení mezi objekty na nízkých drahách 
a sledovacími středisky NASA. Hmotnost satelitu je 5000 kilogramů. 

Plných 800 mil. marek investovala německá kosmická agentura 
DARA do přípravy letu laboratoře Spacelab—Deutsch-2, k němuž 
mělo dojit v průběhu února na palubě nejstaršího raketoplánu Co-
lumbia. Připraveno je více než sto nejrůznějších mikrogravitačních 
experimentů, které bude provádět sedm odborníků. Mezi nimi jsou 
i dva němečtí astronauti. 

V březnu odstartuje z myse Canaveral raketoplán Discovery se 
souborem jedenácti přístrojů Atlas-02. Tyto se budou zabývat sledo-

Vědecká družice Eureca. Kresba: ESA 

váním sluneční aktivity, astronomickými pozorováními a především 
výzkumem zemské atmosféry. První laboratoř tohoto typu byla 
vypuštěna loni, NASA je chce do kosmu vyslat v průběhu jedenácti 
let hned desetkrát. Obsluhovat ji bude pět astronautů. 

Na přelom dubna a května připravují technici NASA vypuštění 
Endeavouru s šesticí výzkumníků na palubě. Jejich úkolem bude 
především zachytit a do pozemního střediska dopravit západoevrop-
ský satelit Eureca-1, který v průběhu samostatného letu automa-
ticky prováděl šest desítek pokusů. Navíc raketoplán odzkoušínovou 
laboratoř Spacelab, kterou připravili italští a američtí konstruktéři. 
Oproti předchozím typům laboratoří tato nezabírá cely nákladový 
prostor raketoplánu a ponechává jej ze tříčtvrtin volný pro dalšínáklad. 

V posledních červnových dnech opět na mysu Canaveral zaburácí 
raketové motory a Discovery vynese na oběžnou dráhu dvě družice. 
První z nich bude experimentální spojová AC15, na níž budou po 
několik následujících let ověřovány nové technologie, jež budou 
využity na nové generaci spojových satelitů. Druhým satelitem bude 
samostatně létající německá plošina ORPEUS/SPAS s astronomic-
kým dalekohledem, kterou pět astronautů nejprve vypustí a před 
koncem letu opět zachytí. 

Na srpen je plánovaný druhý let raketoplánu Columbia s laboratoří 
SLS (první se uskutečnil v červnu 1991). Šest astronautů se má 
v průběhu dvoutýdenní mise zabývat různými medicínskými a biolo-
gickými testy. V posádce raketoplánu budou i dvě ženy. 

Raketoplán Discovery opět odstartuje v listopadu, aby do vesmíru 
dopravil další exemplář stanice Spacelab-2, pro nějž bude připraveno 
80 experimentů z oblasti biologické a technologické. Posádka rake-
toplánu se bude skládat z amerických i z ruských astronautů. 

Symbolickou tečku za letošními expedicemi raketoplánů uskuteční 
Endeavour. Jeho start bude zároveň šedesátým letem raketoplánu 
s vlajkou USA do vesmíru od r. 1981, kdy začaly být používané. 
Úkolem sedmičlenné posádky bude uskutečnění dlouho očekávané 
generální opravy a modernizace astronomického teleskopu HST. Za 
tímto účelem jsou plánovány hned tři výstupy astronautů do volného 
prostoru ve skafandrech. Tomáš Přibyl 
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RICHARD M. WEST/ 

KOMÉTY 
A ASTEROIDY 

Pozorovania malých teliesslnečnej stlstavyzves-
miru sa robia z dialky, zvščša zo satelitov króžia-
cich okolo Zeme, alebo bezprostredne (in — situ) 
počal projektovaných obletoch, či stretnutí vybra-
ných telies so sondou. Pozorovania zo satelitov 
umožňujú pracovat i na takých vinových dlžkach, 
ktoré sú zo Zeme slepé: naprfklad v ultrat alovej 
oblasti, v rozmedzf 100-300 nm, alebo v stred-
ných a áalekých infračervených oblastiach nad 
hranicou (čiarou) 24Um. Fotometria a spektmfo-
tometria zo satelitov v polapdných rokoch neraz 
rozšfrila pozorovatelské programy pozemských 
observatórií, Jenže ich slabinou je, že zatial nedo-
kážeme prfstroje na družiciach nadit na diarky tak 
spolahlivo, aby sme ich mohli zametat na váčšf 
počet sledovaných telies. Pni sledovaní komét 
v ultrafialovom svetle z vesmíru móžeme zachytit 
z komy, alej z chvosta, také emisie, o ktorých móžu 
pozemskf pozorovatelia, (i za najsilnejšími pris-
trojmi) iba spívat. Hodnotu údajov získaných 
z vesmíru zvyšuje jednak menšia intenzita žiarenia 
vesmírneho pozadia a v neposlednom rude i výho-
dy pozorovania bez rušivého vplyvu turbulencií 
v atmosfére. 

Bezprostredné pozorovanie velkých telies sa pr-
výkrát uskutočnilo v prfpade oboch satelitov 
Marsu — Phobosu a Deimosu, ktoré sú pravdepo-
dobne asteroidmi, polapenými gravitáciou červe-
nej planéty. Velkým frspechom skončili misie sond 
vyslaných k Halleyovej kométe roku 1986 i astero-
idu Gaspra v oktobri 1991. V budúcnosti daleké 
stretnutia špecializovaných sond s malými telesa-
mi slnečnej stístavy dopinia misie typu "rendez-
vous" počas ktorých sonda zotrvá v blízkosti 
pozorovaného telena dlhšf čas. Prirodzene, pri 
tomto type misií sa už dnes táta i s pristátím sond 
na povrchu a v budúcom desatročf i s návratom na 
Zem. V áalekej budúcnosti budú asteroidy a ko-
méty sledovat z blízka i posádky velkých sond, pri-
čom v budúcnosti nie je vylúčené ani zakladanie 
bani na asteroidoch, alebozaloženiestálej výskum-
nej stanice, alebo dokonca váčšej bázy. Pravdaže, 
taketo projekty nepočftajú prfliš s kométami, hod 
na niektorých starších a menej aktfvnych by sa 
podistým dali vytipovati celkom bezpečné miesta 
na pristátie a krátkodobý pobyt. (Rovnako by sa 
dal využit na pristátie i povrch vzáalujúcej sa ko-
méty, na ktorej postupne utfcha aktivita. 

V nasledujúcej kapitole sa pokúsime zhrnúť 
predbežné výsledky pozorovaní oboch mesiacov 
Marsu porovnaním výsledkov viecerých misií. 

Phobos a Deimos: éra Marinerov 

Nedlho potom, ako 4. júla 1965 obletela Mars 
sonda Mariner 4, vyslali Američania k červenej 
planéta áalšie dye sondy z tej istej rodiny: Mariner 
7 mal na palube tni televfzne kamery a tým sa 

Phobos z Marineru IX: táto sonda vyslala na Zem vyše 100 fotografif oboch 
mesiacov. Snímky s vysokým rozlišením ukázali, že Phobos je husto pokrytý 
kráterml. Najváčšf kráter — Stickney (za obzorom vFavo dole) sa dal z tejto 
snímky Iba tušit. 

podarilo na pozadí Marsu po prvýkrát zaznamenat 
podlhovastý tvar Phobosu. Vzápštf sa podarilo 
získat dalšie tni zábery tohto mesiačika, ale ani na 
jedinej snfmke sa neobjavil Deimos. Napriek tomu, 
že svetelný otlačok Phobosu na snfmke nebol 
v priemere viičšf ako — 6 pixelov (na najlepšej 
snimke), planetológovia mohli pomerne sporahli-
vo odhadnát jeho rozmery na 18x22 km. Overa 
dóležitejšim poznatkem (po fotometrickej kalibrá-
cii) však bolo zistenie, že geometrické albedo Pho-
bosu bulo neuveriterne nfzke — sotva -- 0,065. 
Predpovede, že Phobos bude pokrytý pomerne 
hrubou vrstvou prachu sa skbr potvrdili. 

Prvé podrobné snímky oboch polapených aste-
roidov však získala až sonda Mariner 9 roku 1971. 
Počas novembra toho roku vyslal Mariner 9 na 
Zem viac ako 100 fotografii oboch mesiacov. Na-
priek tomu sa však nepodarilo získat snímky celého 
ich povrchu: velká časí Phobosu a vyše polovice 
povrchu Deimosu sonda nenasnímala. Hodno prl-
pomenút, že skvelé výsledky skúmania oboch me-
siacov Marsu umožnil fakt, že v čase, keď Mariner 
9 doletel k planéte, zúrila na jej povrchu velká 
prachová bárka. Iba preto, z rozhodnutia nadia-
ceho centra, zametali sa prfstroje sondy na Phobos 
a Deimos. 

Vefa mrzutosti spůsobila okolnost, že oba mesia-
čiky majú syncůrónnu rotáciu. Astronómovia vy-
počítali, že doba, potrebná na dosiahnutie takejto 
synchrónnosti musí byt minimálne 104 — loórokov 
pre Phobos a 106— lospre Deimos, inými slovami, 
tolko rokov uplynulo od chvíle, keá mesiačiky, 
(každý zvlášť) roztočila posledná kolfzia s nejakým 
iným asteroidom. Podatatne sa spresnili i údaje 
o obežnej dráhe oboch satelitov. Dóležité bolo 
i zistenie, že nameraná akcelerácia Phobosu (0,001 
stupňa za rok) je spósobená slapovými silami, 
z čoho an dalo odvodit, že Phobos po približne 100 
mil. rokoch dopadne na povrch Marsu a zanikne. 
Tento poznatok podporu hypotézu, že oba mesia-
čiky nemajú nič společné s Marsom, ale sú skór 
jeho zajatcami. Spósob polapena týchto satelitov 
sa zatial nepodarilo uspokojivo vysvetliť, hoci 
zopár hypotéz, napríklad brzdiaci vplyv protoat-
mosféry Marsu, stojí za overene. 

Snímky, z rozlišením iba nekorkých desiatok 
metrov, ukázali, že Phobos je husto pokrytý kráter-
mi. Je to nepravidelné teleso, ktorého rozmery 
charakterizujú tni osi o polomeroch 13,5 ± 0,5 x 

10,8 ± 0,7 x 9,4 ± 0,7 km. Pomocou 9 snímok 
Marinera 9 sa podarilo vytvorit i sporahlivú geode-
tická siet, ktorá zlatila libtdciu mesiaca do — 5°. 
Na povrchu Phobosu, okrem niekorkých velkých 
kráterov vidno i zreterné trhliny a ryhy. Najváčšf 
kráter Stickney (s pniemerom 10 km) svedčí o zráž-
ke s telesom, ktorá bola dost silná na to, aby Pho-
bos úpine rozbila. Skutečnost, že mesiac ostal 
pokope svedčf o tom, že 'e zložený z pevného, ho-
mogénneho materiálu. Dalšie krátery, rozličného 
veku a velkosti, pokrývajúce povrch, podra všetké-
ho nemóžu spbsobovat prílišné kolfs nie hodnot 
albeda. Konštatovalo sa, že povrch Phobosu je 
podobný tomu, ktorý sa našiel na vyvýšených pla-
ninách nášho Mesiaca. Hustota kráterov pokrýva-
júcich Phobos je taká velká, že v prfpade, ak sa 
bombardovanie jeho povrchu odohralo v blízkosti 
Marsu, musel by byť tento mesiačik rovnako starý 
ako slnečná sňstava. I táto sonda namerala velmi 
nfzke hodnoty albeda, v rozmedzf 0,05-0,06. Po-
larimetrické pozorovania, rovnako ako krivka fo-
tometrickej fázy zhodne naznačujú, že povrch 
Phobosu by mal pokrývat regolit, čiže vrstva hru-
bého prachu. Spektrum v rozmedzf 200-1100 nm 
spolu s nízkým albedom naznačujú, že tento mate-
riál je zložený z uhlíkatých chondritov. 

Deimos je pravidelnejšie teleso ako Phobos, jeho 
polomer sa odhaduje na 5,7 ± 0,5 km a na prvý 
pohrad je posiaty overa menším počtom kráterov. 
Okrem niekoikých jasných škvfn, akých na Phobo-
se net, všetko, čo sme si o Phobose povedali, platí 
i pne Deimos. 

Phobos a Deimos: éra Vikingov 

Pozorovane oboch mesiačikov Marsu zvesmfru 
rozšírili v áalšom období misie Viking Orbiters 1 a 
2. Dopinili senzačné skúmanie Marsu z obežnej 
dráhy na konci roku 1976, ktoré vyvrcholilo pristá-
tím dvoch modulov Viking na.povrchu vyprahlej 
planéty. V nasledujúcich rokoch vyhodnocovalo 
niekorko astronomických tímov stovky fotografií, 
získaných od roku 1976 do roku 1980, kým obe 
sondy fungovali. Predstavy, ktoré vznikli študova-
nfm koristi Marinerov, podarilo sa podstatne pre-
h(bit a spresnť. 

Viking Orbiter 1 sa pniblížil k povrchu Phobosu 
v polledných dvoch týždňoch februára 1977 až na 
80 km. Podarilo sa mu získat a odoslat 125 snfmok, 
z ktorých sa dala zostaviť mapa 80% povrchu tohto 
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mesiaca. Najlepšie fotografie mali rozlfšenie — 30 
m. Tesné priblfženie dovolilo určit na základe 
povrch obežnej dráhy sondy po prvýkrát i hmot-
nosť Phobosu: prvý odhad (9,5 ± 3.10i8g) bol 
neskórspresnený na 1,27 ± 0,11 x 1019g. Spresnili 
an i polomery troch oaf (13,3 x 11,1 x 9,3 ± 0,3 
km), pričom celkový objem bol odhadnutý na 5751 
± 460 km3 a stredná hustota p = 2,2 ± 0,3 g/cm3, 
čo zodpovedá zloženu uhlíkatých chondritov typu 
I. Toto zistenie pine korešpondovalo i s údajmi 
ultrafialového spektrometra na polube Marineru 
9 a mnohopásmového fotometra na pristávacom 
module Vikingu 2 (Viking Lander), či z hodnota-
mi, ktoré namerali pozemskf pozorovatelia. 

Na základe snfmok Vikingu sa dala podrobne 
študovať i topografia povrchu mesiaca Phobos. 
Okrem krátermi posiateho regolitu objavili skú-
matelia celý rad zaujfmavých útvarov. Medzi naj-
zaujímavejšie patrf sieť lineárnych depresif dlhých 
až 20 km, ktoré vznikli ako nepriamy následok 
najmohutnejšieho impaktu dopadnuvšieho na po-
vrch Phobosu: jeho výtvorom je velký kráter Stic-
kney. Na hranici rozlišena sa objavili viaceré 
izolované bloky, velké 15-30 m. Váčšina z nich 
leží okolo krátery Stickney a zdá sa, že ideo nára-
zom vyvrhnuté horniny. Bobo objavených i niekoť-
ko jasných kobercov vyvrhnutých hornin a zopár 
čudných trhlin, ktorých póvod an zatial nepodarilo 
vysvetliť. V niektorých kráteroch leží, oproti 
váčšine povrchu, ovefa tmavší materiál. 

Viking Orbiter 2 sa priblfžil k povrchu Deimosu 
(15. októbra 1977) až na 26 km. Séria snfmok, 
ktoré získal znala rozlfšenie — 2 m. Na základe 
týchto snfmok sa zistilo, že bez ohPadu na rozmery, 
Deimos sa od svojho váčšieho brata odlišuje iba 
tým, že an na jeho povrchu nevyskytujú nijaké 
trhliny a ryhy. Deimos má jasnejšie albedo, k čomu 
prispieva i to, že jeho povrch (na rozdiel od Pho-
bosu) je posiaty menšími krátermi, takže na snfm-
kach s menším rozlfšenfm pbsobf menej drsne 
a odráža viac svetla. Na Deimose nenájdeme krá-
ter sváčšfm priemerom ako 3 km, čo vysvetfuje aj 
neprftomnoaf ryh, ktoré an vytvorili na Phobose po 
dopade telena, ktoré vyhfbilo kráter Stickney. Na-
priek tomu i povrch Deimosu pokrývajú kusy vy-
vrhnutých hornfn, ktoré majú rozmery 3-20 m. 

Šesf rokov po Marineri priblfžil sa k Phobosu Viking 1. Na snfmke zo vzdialenosti 120 km 
vidíte ryby prekryté neskoršfmi krátermi, z čoho sa usúdilo, že vznikli pred 1 mld. rokov. 
Ďalšie analýzy naznačujú, že ryby na Phobose sú vlastne "zacelené" pukliny po impakte, 
ktorý vyhfbil kráter Stickney. 

Štúdium rozptylu a vefkosť frakcie vyvrhnutých 
hornin okolo jedného krátera s priemerom 800 
m ukázalo vePkú podobnosť týchto rozptýlených 
fragmentov s útvarmi, ktoré sa pozorovali a našli 
na Mesiaci. Pri podrobnejšom skúmanf boli obja-

Deimos z Viking Orbiteru 1: vzdlalenosť 3300 km. Na tejto snímke si vedci všimli, že menšie 
krátery nemajú valy a pripomínajú skór jamky. Na rozdiel od Phobosu nenájdeme na tomto 
mesiaci ryby, stopy po dopade velkého telesa. Nečudo: najvičšf kráter na Deimose má 
priemer asi 3 km, tj. vine ako trikrát menší než Stickney na Phobose. 

Časťsevernej pologule s najstaršfmi brázda-
mi typu A 

vené i svetlé prúdy a ďalšie prfznaky zosúvania 
hornin z vyvýšených oblastí. Dokazuje to, že i sla-
bučká gravitácia tohto mesiačika dokázala pbsobiť 
na pomerne velké kusy impaktmi rozmetaných 
hornin. 

Celkový objem Deimosu, vypočítaný zo strednej 
hodnoty priemerov (7,5 x 6,2 x 5,4 km) odhadli 
vedel na 1052 ± 250 km3 a jeho strednú hustotu na 
p = 1,7 ± 0,4 g/cm3, čo je skoro rovnaká hustota 
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avietsku misiu Phobos znehodnotila poru-
~a vysielačiek. Van i najcennejšou korlstou 

iihobosu 2, ktorý pracoval dva meslace, sú 
spektrá namerané zo vzdialenosti 200 km. 
Prezradill, že povrch Phobosu tvori starší 
typ uhlíkatých chondritov C4. Snímky optic-
kých kamier merania amerických sond iba 
upresnili. 

akú má Phobos. Oba mesiačiky majú teda približne 
rovnaké zloženie. Špecialisti si lámu hlavy iba nad 
tým, či svetlé škvrny na Deimose nevytvárajú čias-
točky uhlíkatého materiálu, ktoré majú iné rozme-
ry ako na Phobose. 

Phobos: sovietska misia 

Históriu sovietskej misie Phobos z roku 1988 
popfsali Sagdejev a Zacharov. Oproti americkým 
sondám, ktoré skúmali mesiačiky iba v rámci ved-
lajšfch programov, (hlavně sa zamerali na Mars) 
cielom Phobosu bole preskúmat predovšetkým 
oba satelity Marsu. Naneštastie, spojenie s Phobo-
som 1 sa prervšilo už počal letu sondy k Marsu 
a po navedeni na obežnú dráhu okolo červenej 
planéty sa odmlčala i vysielačka Phobosu 2, takže 
táto misia spinila iba časť svojho programu. Najdó-
ležitejším cielom misie — priblfženie sondy na 
vzdialenosť 50 m od povrchu Phobosu a vyslanie 
dvoch prieskumných modulov vybavených rozlič-
nými prfstrojmi, určenými na prieskum povrchu, sa 
teda nekonalo. 

Napriek zlyhaniu spojenia získal Phobos 2 počal 
aktívnej fázy (2 mesiace) niekolko významných 
poznatkov. Snímky zo vzdialenosti 200 km, 
s rozlišením do 30 m overili a spresnili merania 
amerických sond. Nedaleko Phobosu sa zlatila 
i nevelká magnetická porucha, ktorá naznačuje gn Po J 
pravdepodobnú existenciu venca nabitých častfc 
pozdfž obežnej dráhy mesiaca. Zaujfmavě sú dye 
snímky Phobosu, ktoré zo vzdialenosti 190 km 
získal širokopásmový infračervený radiometer 
(6-50Lim) a multikanálový vizuálny infračervený 
fotometer (9 pásov od 320-600 nm) : rozllšenie 
na povrchu dosiahlo 2-1 km. Rozdiely medzi naj-
vščšou a na'1nižšou nameranou teplotou neboli 
velké (T = 320 K; 200 K), pričom táto teplotná 
inercia prezrádza, že povrch Phobosu tvori homo-
g R J P tS'énn 'emne rašna materiál vo vákuu s rozmer-
mi zrniek od 0.01-0,1 mm ale i vščších. 
Mineralógiu povrchu Phobosu študovali na Zemi 
z údajov, ktoré nameral obrazový spektometer zo 
vzdialenosti — 200 km z rozlišením 0,7 km. Zo 
vzorky Pe viac ako 600 s ktier 06 — 7 3,14$m)sa 
zistilo, že na Phobose je obsah vody v horninách 
podstatne nižší ako na Marse. Albedo Phobosu je 
štyrikrát slabšie ako albedo planiny Tharsis na 
maríanskom povrchu. Z týchto údajov vyplýva, že 
horniny tvori skór starší typ uhlíkatých chodritov 
C4 ako na vodu bohatších typov Cl a C2. 

Nové pozorovania Phobosu a Deimosu spro-
stredkuje misia Mam Orbiteru, ktotý bol vypuste-
n ý na sklonku roku 1992 

Spektrálne pozorovania: 
Ceres, Pallas a vesta 

Prvé pozorovania početných asteroidov z vesmí-
ru sa uskutočnili z paluby družice Orbiting Astro-
nomical Observatory (OAO-2). Zamerali sa 
okrem štyroch velkých mesiacov Jupitera a Satur-
novho prstenca najmá na trl jasné asteroidy (1) 
Ceres, (2) Pallas a (4) Vesta Merana sa vykonali 
v piatich 20 nm širokých pásoch v spektrálnom 
intervale od 211 do 430 nm. Pri tomto experimente 
sa po prvýkrát podarilo získat spektrálne údaje 
o asteroidoch, Noci metania na intervale 211 nm 
boha hranici citlivosti prfstrojov. Za cennú korist 
o vtedy pokladafl najmá albedá troch velkých 
asteroidov. 
Vypustenie úspešnej družice International 

Ultraviolet Explorer (IUE) roku 1978 umožnilo 
zfskanie prvých UV spektier. Pretože tok v dalekej 
UV-oblasti, (pod 200 nm) bol velmi slabý, čitatel'-
né boli iba spektrá z oblasti 210-320 nm. Už 
krátko po vypustení IUE bota publikovaná obsiah-
la štúdia, ktorá analyzovala spektrá 28 asteroidov. 
Údaje z tejto oblasti ša kryli s údajmi vo viditel-
nom i infračervenom spektre, hoci ani v jedinom 
prfpade neboli spektrálne otlačky v UV-spektre 
také zretelné ako v spomfnaných dvoch. Pozoru-
hodné bole paralelně pozorovanie Vesty zo Zeme 
a z IUE počal niekolkých rotácif. Zistilo sa, že 
svetelná krivka IR a UV je temerzhodná, pričom 
istým prekvapenfm bol údaj, z ktorého vyplynulo, 
že UV spektrum Vesty je červenšie ako Slnko. 

Do 31. mája 1991 získalo IUE 155 spektier zo 43 
asteroidov. Najpozorovanejším objektom je (4) 
Vesta so 40 spektrami. Po nej nesleduje (1) Ceres 
s 15 a (16) Psyche s 10, (2) Pallas s 9, (3) Juno so 
6 a (44) Nysa s5 pozorovaniami. Z 19 asteroidov 
sa zatial podarilo získat iba jediné spektrum. Naj-
menej preverované objekty sú (21) Lutetia a (54) 
Alexandra (obe majú jasnost 11,9 mag), pričom 
(704) Interamia je spektrálne diagnostikovaný as-
teroid s nejvyšším čfslom. 

Doba Názov sondy Sp8sob Objekt 
satelitu 
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IR fotometria: Phaeton a ďalšie... 

Až vypustenie prvého velkého infračerveného 
observatória (Infrared Astronomical Satelitte —
IRAS) umožnilo po prvýkrát realizovat velkošká-
lové programy v oblasti dalekého, infračerveného, 
tepelného žiarenia i z asteroidov. Pozorovania sa 
robili na vinových d1 kach 12, 24, 60 a 100 ~Um. 
Velkým problémom bole zostrojenie aparatúry, 
ktord neskór dokázala automaticky zaznamenávat 
pohybujúce sa telesá na základe IR- impulzu a po-
rovnaním s údajmi v památi potvrdit, že ideo reál-
ny, (prfpadne známy) objekt, pričom spolahlivo 
funguje aj pri nahustenom hviezdnom pozadí 
a takmer neomylne indikuje telesá, pohybujúce sa 
vovnútomej slnejčnej sústave. 

IRAS vykonal 1200 detekcif z vyše 500 "týehlo sa 
pohybujúcich" asteroidov a po porovnaní s efeme-
ridami všetkých najznámejšfch zmetal infračerve-
né prejavy 1800 planétiek. TRAS objavil i 4 dovtedy 
neznáme asteroidy, vrátane dvoeh z rodiny Apollo. 
O jednom z nich, 1983 TB = (3200) Phaeton dnes 
vieme, že je rodičovským telesom meteorického 
roja Geminfd. Pomerne nízký počet novoobjave-
ných asteroidov možno pnipísat tomu, že IRAS 
pracoval metódou snfmania (scanning mode) 
a nebol v stave prevádzat dalšie priebežné sníma-
nie pohybujúcich sa objektov, čo pni pozorovaní zo 
Zeme nerobí žiadne problémy. Tak, či onak IRAS 
vyslal do kooperujúcich pozemských observatórif 
37 hlásní o objave nového asteroidu, ale 17 z nich 
sa kvbli zlému počasiu nepodarilo zo Zeme overlt. 

Záverečný materiál, zhrňujúci výsledky tohto 
projektu, uvádza kompletný zoznam priemerov 
a albed skúmaných asteroidovpričom po prevere-
ní údajov na mých vinových dlžkach vyšlo najavo, 
že údaje o priemeroch asteroidov z IRASu boli 
o5-10% váčšie ako v skutečnosti. Prfčinu tejto 
poruchy sa nepodarilo zlatit. 

Astrometria: 48 planétok z družice 
Hipparcos 

Satelit Hipparcos vypustili na obežnú dráhu 
(okolo Zeme) v auguste 1989. Jeden zo špecializo-
vaných programov skúmal i jasnost asteroidov, 

~; : X~.... ..... 

1976-80 Viking RV Phobos, Deimos 

1983 IRAS RO 1800 asteroidov I 

Pozorovante 

fotografovanie, hmotnost 

........ d?f%~f~t? ......................... 
R fotometria 

1989 Hipparcos 

Galileo°;:°°°;>`°'° 
RO 48 asteroidov astrometria 
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1992 HST RO Ceres, Pholus fotoerafovanie 

- ---------------------- ....................... 
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1993 Mars Observer RV Phobos, Deimos fotografovanie ' 

lj::'•;—:€>;okope~ kťiáš::::;:;......... ......... ......_.. 
7 Cacsini FB 1 asteroid 
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fotografovanie, atd. 

Vysvetlenie k tabulku: skratky v tretom stfpci (FB, RO, RV) vyjadrojú charakter misie. FB - flyby, 
znamená oblet, RO — remote observation, znamená pozorovanie zdiarky, zo satelitu krúžlaceho okolo 
Zeme, RV — rendezvous, znamená stretnutfe, dočasne spoločný let, krúženie okolo zvoleného telesa, 
alebo i prlstátte na ňom.. 
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pravda, iba po hranicu 12,5 magnitúdy. Úspech 
pozorovania závisel najmá od presného udania 
polohy, (až na 1 oblúkovú sekundu) a jasnosti 
s presnostou na 0,5 mag. Tieto údaje zabezpečoval 
celí rad "servisných" observatórif po celej zemegu-
li. 

Fotografovanie: Hubblov d'alekohl'ad 

Medzi aprflom a júlom 1992, fotografoval HST 
dva asteroidy: (1) Ceres a (5145) Pholus, (totožný 
s označením 1992/AD. Na snlmkach Ceresu sa 
objavili náznaky štruktúry povrchu. Na snlmkach 
Pholusu sa však okolo asteroidu neobjavil ani ná-
znak komy, (ktorá by naznačovala, že ideo velké, 
kometárne teleso), čo je v súlade s pozorovanfm 
pozemských astronómov. 

Pozorovanie zblízka: zatial' iba Gaspra 

Prvé pozorovanie asteroidu zblízka urobila v ok-
tóbri 1991 sonda Galileo. Vo chvíli stretnutia po-
zorovali (951) Gaspru zo zeme dalekohrady 
viacerých velkých observatórif. Galileo sa priblížil 
k asteroidu na 1600 km. Počas stretnutia, které sa 
uskutočnilo pri relatfvnej rychlosti 8 km/s, podari-
lo sa získat 150 fotografií. Styri z nich boli vyslané 
na Zem tzv. "pomalou cestou", pretože, ako je 
známe, Galileo má problémy s anténou. Najos-
trejšie snímky mali rozlfšenie 200 m na povrchu. 
Gaspra je nepravidelné, hranaté teleno 
(20X 12x 11km), čo dokazuje, ževznikla procesem 
rozpadu váčšieho, materského telesa. Povrch aste-
roidu je relatívne mladý (3-5.108 rokov) pričom 
rozbor spektra v blfzkej IR oblasti dokázal, že 
prinajmenšom povrchové vrstvy sú zložené z kre-
mičitanov bohatých na kovy. Abedo je 0,2. V blíz-
kosti Gaspry sa nenašli nijaké stopy po prachovom 
závoji. V auguste tohto roku preskúma Galileo 
další asteroid hlavného pásu — 243 Ida. 

Budúce misie 

Obrovské, "infračervené" vesmfrne observató-
rium (ISO) vypustia v priebehu roku 1994. ISO 
preskúma z dialky viac malých telies slnečnej sú-
stavy ako HST. Na palube bude mat 4 hlavné 
prístroje, které preskúmajú oblast na vinových 
dfžkach 3-180~um, teda od blfzkych až do daleké 
vinové d1 ky infračervene časti spektra. IR-sním-
ky a spektrálny prieskum bude podporovaný po-
zemskými observatóriami, pričom oproti IRASu, 
dokáže ISO sledovat skúmané telesá overa dlhšie, 
takže bude shopné diagnostikovat aj neveleti jasné 
objekty. Senzačné výsledky sa očakávajú najetá od 
spektrofotometru s vysokým rozlišením. Z detail-
ných IR-spektier sa bude dat zistit aj výskyt menej 
hojných minerálov na povrchu. 10-15-krát citli-
vejšf scanner umožní ISO overa spolahlivejšie de-
tegovat doteraz neznáme objekty, takže sa 
s istotou očakáva, že tabulka známych asteroidov 
sav priebehu tejto misie podstatne predíži. 

V rámci plánovanej misie NASA—ESA, nazva-
nej C'assini/Huygens k Saturnu a Titanu, ktorá sa 
uskuteční ešte v tomto desatročf, podarf sa prav-
depodobne naprojektovat aj stretnutie sondy 
s niektotým asteroidom. Výbor asteroidu sa určí až 
potom, ked bude jasný dátum štartu a preštudujú 
sa varianty optimálnej dráhy. Stretnutia s asteroid-
mi sa uskutočnia i počal vism pozastaveného pro-
jektu Comet Rendezvous Asteroid Flyby Mission 
(CRAP), pričom sa počas dlhého letu v pásme 
asteroidom skúmajá i možnosti vyhradávania 
a štúdia mnohých malých, neveleti známych, či 
úpine neznámych planétiek. 

Vóbec: o misiách do oblasti pásu asteroidov sa 
užvelakrát diskutovalo, ale zatiar sa neuskutečnila 
ani jediná. Typickým prfpadom takejto misie je 
VESTA — sonda k malým telesám slnečnej sústa-
vy, ktorá však neprežila úvodná (Phase A) štúdiu 
z roku 1988. Rakety Proton orali vynest na určená 

dráhu dye diarkovo ovládatelné sondy (vybavené 
vlastnou pohonnou jednotkou). Tie po kompliko-
vaných manévrech s pomocou gravitačních ko-
pancov Marsu malí byt nesk& nasmerované tak, 
aby sa stretli so 7 asteroidmi a 2 kométami. Každé 
stretnutie by umožnilo pomocou rozličných prfs-
trojov previesť podrobná analýzu vybraných telies. 
Pre výher týchto objektov mala byt určujúca najmá 
ich róznorodost, pričom pozovnanie získaných 
údajov oralo objasnit a zevšeobecnit varianty tejto 
genézy. VESTA však ostala ibav projektoch. Rizi-
ká tejto komplikovanej misie sú vzhradom na vyna-
ložené prostriedky príliš velké. 

Vzhladom na konjunktúru malých telies slnečnej 
sústavy, najetá tých, čo križujú dráhu Zeme, sa zdá, 
že sklamanf projektanti nerealizovaných misií 
majú opál nádej. Priživia sa pri nich i planetológo-
via, ktorých v poslednom čase najviac vzrušujá 
"mftve", či lepšie "spiace" kometárne jadrá. Po 
poslednej Morrisovej správe, (pozn Kozmos 
199213), práve premyslená publicita okolo telies, 
potencionálne ohrozujúcich pozemská civilizáciu, 
umožnila vedcom najmá v dielňach NASA a ESA 
opál projektovat misie k asteroidom. Jednou 
z nich je i americký projekt NEAR (Near Earth 
Asteroids Rendezvous), popfsaná lanského roku 
v časopise Spaceflight. Sondu vypustiti začiatkom 
roku 1998. Zamieri k planétke z rodiny Apollo —
(4660) Nereus a bude ju vyše roka obiehať. Plane-
tológovia si od tejto misie srubujú velmi veta. Na 
prvých štúdiách sa už horúčkovfto pracuje, rovna-
ko ako v ESA, kde sa na novom projekte s týmto 
zameranfm pracuje paralelne s vývojem dávnejšej 
misie Rosetta. 

(Pokračovanle v budúcom čísle) 

Podlh ESO Scientific Reprint spravoval 
EUGEN GINDL 

Gaspra, ako ju nasnímali prístroje sondy Galileo 29. októbra 1991 zo vzdialenosti necelých 1600 kilometrov 
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MARTIN LEHKÝ / 

Kometa P/SWIFT-TUITLE 1992t 
Chmurná nálada a hlavně špatné pozorovací 

podmínky vládly večer 10. října 1992 na hvězdárně 
v Hradci Králové. Obloha byla dosti světlá a díky 
Měsíci na ní zářily jen ty jasnější hvězdy (mhv 40). 
Takže na sledování difúzních objektů nemohlo být 
ani pomyšleni. 

Přesto jsme se ale rozhodli, že zkusíme vyhledat 
jednu z nejslavnějších vlasatic, matku Perseid, ko-
metu P/SWIFT-T1JT rLE 1992t. K tomuto účelu 
jsme použili velký refraktor 200/3500 se zvětšením 
87x. Hledání trvalo skoro půl hodiny, ale vynah-
radila nám to radost z úspěchu, když jsem v zor-
ném poli dalekohledu zaznamenali slaboučkou 
mlhovinku s náznakem centrální kondenzace (DC 
1). Na první pohled vypadala jako nenápadné zjas-
něni na obloze a byla na hranici viditelnosti. Prů-
měr komy jsme přibližně odhadli na 2' až 3' 
a jasnost komy se pohybovala okolo + P.3m. 

Další pozorování komety jsme získali o dva dny 
později a opět pomocí velkého refraktoru. S nale-
zením slabé mlhovinky tentokráte již nebyli žádné 
problémy. Neboť jasnost komy se zvětšila o 0.2 
magnitudy a centrálné kondenzace se zesílila na 2. 
Téměř beze změn zůstal snad jen úhlový průměr, 
kolem 2'. 

Vzhledem k větší jasnosti komy a také k lepším 
pozorovacím podmínkám (mhv 5,5m), jsme večer 
13. října 1992 pozorovali kometu Sometem 
250x 100. Vzhled měla přibližně stejný jako minu-
lou noc — slabá difúzní mlhovinka s ještě slabší 
centrální kondenzací (DC 2) — akorát s tím roz-
dílem že byla výraznější. Jasnost se pohybovala 
mezi + 8.6 a + 8.7m a průměr komy jsme odhadli 
vůči hvězdám v rozmezí 6' až 7'. 

Během dalších 24 hodin se kometa opět znatelně 
změnila. Samozřejmě, že k lepšímu. Průměr dosti 
difúzní mlhovinky sice zůstal beze změn na 6', ale 
zato jasnost se vyšplhala o čtyři desetiny na hodno-
tu + 8.3w a kondenzace se zvětšila na 3. 

První listopadové pozorování jsme získali hned 
v úvodu měsíce, večer 3. XI. 1992. K nalezeni ko-
mety jsme potřebovali jen minimum času, neboť 
pouze slepý by ji nedokázal nalézti. Kometa totiž 
během poloviny měsíce, kdy jsme ji nemohli kvůli 
nepřízni počasí pozorovat, totálně změnila svůj 
vzhled. Na první pohled nebyla k rozeznání od 
jasné kulové hvězdokupy. Okraje mlhovinky byly 
celkem ostře ohraničeny a v centrální části se na-
lézala silná kondenzace (DC 4 až 5), takže vypada-
la jako pěkná, trošku difúzní kulička o průměru 7', 
jejíž jasnost jsme odhadli na + ú.4m. 

O šest dní později. 9. listopadu 1992, řádil na 
obloze úpiněk (mhv 3,5m) a velmi ztěžoval pozoro-
vání komety, ale ne již tolik jako v říjnu, protože 
byla nesrovnatelně jasnější. Dokonce překročila 
magickou hranici šesté magnitudy. Podle našich 
odhadů se jasnost komy totiž pohybovala mezi 
+ 5.3m a + 5.4w. S průměrem to bylo již o trošku 
horší — klesl na hodnotu 5' až 6'. Jinak celkovou 
vizáž si kometa udržela bez větších změn, snad jen 
v centru se zvýraznila kondenzace (DC 5). 

a 
Maximální jasnost dosáhla kometa P/Swiít-
Tuttle 1992t 25. listopadu. Odhad pouhým 
okem +4,3m. Snímek CCD kamerou ST-6 
pořídil Petr Pravec v Ondřejově 27.11. od 
16:39:39 UT, expozice 60 sekund. Dolní sní-
mek je z 15. prosince, kdy vypadala kometa 
pořád skvěle, jasnost mezi 5,6m — 5,7m . V 
pozičním uhlu 60— 80 měla široký, zřejmě 
prachový chvost dlouhý 25'. Snfinek od Petra 
Pravice začal ve 16:55:38 UT, exp. gpět 60 s. 

Také večer 12. listopadu 1992 jsme i přes 
zhoršené podmínky (mhv 4,0m) vyhledali kometu. 
Nejprve jsme ji pozorovali Sometem a posléze i dě-
lostřelákem 10x80. Ve velkém binaru se jevila 
opět jako kulovka, jako difúzní mlhovinka o prů-
měru 8' s velmi silnou bodovou centrální konden-
zací (DC 7). Takže oproti 9. XI. byla kometa větší 
a měla silnější DC. Pokles, sice jen přechodně, ale 
přece, zaznamenala pouze jasnost. Odhadli jsme ji 
na + 5.9m. 

Během několika následujících dní se kometa 
opět dala do pořádku a přibrala několik desetin 
magnitudy. Takže dne 21. listopadu 1992 se při 

R--~1 

~ 

Kresba komety 1992t pořízená 21. listopadu 
1992 mezi 17h10m UT a 17h30m UT pomocí 
binaru SB 25X100 na hvězdárně v Hradci 
Králové 

Koma Jr 4 K 3 Sr 
J2 1 K 
Jt SAO 123142 + 3.7m
J2 SAO 123140 + 4.7II7
Sr SAO 103709 + 6.5 m 

Jádro JJ 2 V 2 SS 
Ji SAO 103761 +8.2m
SS SAO 103750 +8.8m

45 
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Kresba komety 1992t pořízená 23. prosince 
1992 mezi 16h15m UT a 16h30m UT pomoct 
binaru SB 25X100 na hvězdárně v Hradci 
Králové. 

Koma Jr 2 K 4 Sr 
Jr SAO 163141 + 5.0m
Sr SAO 163050 + 6.8m

pozorován! binarem 25x100 její jasnost pohybo-
vala v rozmezí + 5.2m až 5.4m. Jinak toho večera se 
také P/Swift-Tuttle poprvé skutečně projevila jako 
kometa, neboť v pozičním úhlu 44 stupňů jsme 
měli možnost spatřit výrazný plazmový chvost 
dlouhý asi 55'. Mimo to jsme byli svědky zajímavé-
ho úkazu viditelného po celou dobu pozorování 
v čase okolo 17h 30m UT. 

Již při prvním pohledu na hlavu komety, která 
měla průměr 10' a DC 8-9, nás silně upoutala 
v centrální části načervenalá záhadná "hvězda". 
Jejíž jasnost jsme odhadli na + 8.5m. 

Podle mého vlastního názoru se mohlo jednat 
o silně zkondenzovaný oblak prachu, který byl vy-
vrhnutý nedlouho předtím explozí  jádra komety. 

Po pozorování Sometem jsme jen tak zkusili 
vyhledat kometu i pouhým okem — dokonce 
úspěšně! Na obloze vypadala celkem nenápadně 
jako mlhavá hvězdička. Jasnost jsme s menšími 
problémy odhadli na + 4.5m. 

Maximální jasnosti však kometa dosáhla až 25. 
listopadu 1992. Při 

1!
ívolným okem jsme 

ji odhadli na + 4.3 1l Díky tomu také dokázala 
upoutat, i když si od minule zachovala stejný 
vzhled. 

Zato v sometu vypadala jako opravdová první 
dáma obloh. Průměr komy 7', DC 6, jasnost 
kolem + 5.5 a samozřejmě měla i dobře viditelný 
plazmový ohon dlouhý 30'. 

Ještě o něco lépe pak na tom byla večer 27. 
listopadu 1992 a to zřejmě díky výborným pozoro-
vacím podmínkám (mhv 5,8m). Prostým okem jsme 
ji viděli bez potíží, přestože měla "jen" + 4.8m. 
Navíc již vzhledem připomínala malinkou difúzní 
mlhovinku s centrální kondenzaci (DC 3), jež se 
při pohledu sometem změnila v krásnou vlasaticL 
Větší difúzní kouli o průměru 8' se silnou budovou 
centrální kondenzací (DC 7), ze které v pozičním 
úhlu 50° vycházel úzký a výrazný plazmový chvost 
dlouhý 50'. Nakonec jsme odhadli její celkovou 
jasnost na + S.3m. 

Následující dvě pozorováni jsme získali 29. listo-
padu 1992 a z důvodu nemilosrdného počasí 
a tudíž i nedostatku času jsme se museli omezit 
pouze na odhady jasnosti. Volným okem jsme 
získali hodnotu + 4.6m a Sometem + 5.2m. 

Poté přes půl měsíce jsme museli čekat než se 
počasí umoudří a dovolí nám nalézti kometu. Tím 
šťastným dnem byl 15. prosinec 1992. Samotné 
hledání bylo celkem náročné, neboť pozorovací 
podmínky dané polohou komety na obloze se již 
značně zhoršili. A jelikož se měli zhoršovati nadá-
le (zmenšování elongance a tím i přibližování se 
k jihozápadnímu obzoru), měl jsem obavy, že po-
rozovánf z poloviny prosince bude poslední. Přesto 
kometa vypadala v Sometu skvěle. Průměr komy 
5', centrální kondenzace 7 a jasnost mezi + 5.6"' a 
+ 5.7m. Navíc v pozičním úhlu 60 až 80 stupňů 
měla široký (zřejmě prachový) chvost dlouhý 25'. 

Definitivně poslední pozorováni komety P/Swift-
T uttle 1992t získané na královehradecké hvězdár-
ně nese datum 23. prosinec 1992. Hledání bylo 
opět velmi náročné, protože jsme museli po kome-
tě pátrat za soumraku, za světla (mhv 30)! Díky 
tomu vypadala v zorném poli celkem nenápadně 
— jako mlhavá kulička o průměru 6' se silnou 
bodovou centrální kondenzací (DC 7). Jasnost se 
pohybovala mezi + 5.6m a + 5.7m. Po chvilce za-
hledění a s trochou fantazie jsme dokonce v pozič-
ním úhlu 83 stupňů spatřili široký chvost dlouhý 
15'. 

Vlasatice P/Swift-Tuttle 1992t sice nebyla nejpo-
zorovanější kometou roku 1992, ale díky své znač-
né jasnosti se stala nejkrásnější ozdobou 
podzimního nebe a zařadila se také mezi nejjas-
nějšf komety uplynulých let. 

Martin Lehký 
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HST 

Nové detaily 
v rázové vině 
supernovy 
(K obrázku na 1. straně obálky) 

Na 181. schůzi Americké astronomické spo-
lečnosti ve Phoenixu představil 6. ledna 1993 
Jeff J. Hester z Arizonské státní univerzity 
sérii mimořádně zajímavých snímků. Záběry 
pořízené širokoúhlou a planetární kamerou 
WF/PC Hubblova kosmického teleskopu de-
tailně zobrazují malou část oblohy v souhvěz-
díLabutě, kde se nacházejí zbytky po výbuchu 
supernovy. Smyčka vypadá jako okraj bubli-
ny, která neníničím jiným, než rázovou vinou 
vzniklou obrovskou hvězdnou explozí z doby 
před přibližně 15 000 lety. 

Snímky zobrazují strukturu prostředí za rá-
zovou vinou a vyznačují se dosud nepřekona-
nou jasností a ostrostí. Získaný materiál 
poslouží astronomům v první fázi ke srovnání 
teoretických modelů s pozorovanou skuteč-
ností. Kromě výzkumu zbytku supernovy jsou 
rázové modely důležité pro pochopeníširoké-
ho spektra astrofyzikálních jevů od hvězdné-
ho větru nově se rodících hvězd až po 
kataklizmatická hvězdná vzplanutí. Superno-
vy hrají významnou roli ve studiu hvězdného 
vývoje a při vzniku těžkých prvků, a jsou rov-
něž i spouštěcím mechanismem formování 
nových hvězd, protože při explozi zahušťují 
mezihvězdný plyn. 

Hubblův kosmický teleskop zaznamenal 
strukturu řídkého oblaku mezihvězdného 
plynu po průchodu rázové viny. Ačkoliv kos-
mický teleskop umožňuje uchytit detaily 
menší než je rozměr naší sluneční soustavy, 
větší koncentrace plynu stále rozlišeny nebyly. 

Modravý pruh světla procházející celým 
snímkem zleva doprava může být výtryskem 
plynu ze supernovy. Mezihvězdná "střela" pu-
tující vesmírem rychlostí přes 5 milionů kilo-
metrů za hodinu (pět tisícin rychlosti světla) 
právě dostihla rázovou vinu, která se při prů-

chodu zpomalila odporem v mezihvězdném 
materiálu. 

Smyčka se jeví jako slabý kruh horkého 
plynu o průměru tří stupňů (šestinásobku 
měsíčního úplňku) v souhvězdí Labutě. Zby-
tek supernovy leží v rovině naší Galaxie, 
Mléčné dráhy, a je od nás vzdálen asi 2 600 
světelných let. 

Barevný snímek vznikl složením tří obrazů 
pořízených ve třech barvách. Kyslíkové atomy 
(modrá barva) emituji záření odpovídající 
teplotě od 30 000 do 60 000 stupňů Kelvina. 
Vodíkové atomy (zelená) prostupuji oblaky 
plynu za rázovou vinou, atomy síry (červená) 
se projevují v oblastech chladňejšího plynu 
o teplotách kolem 10 000 stupňů Celsia. 

Podel HST News, STScI-PRC-93011, 
January 1993 přeložila zpracoval 

1htVelfel 

HST objevil 
mladou planetární 
mlhovinu 
(K obrázku na zadní straně obálky) 

Snímek pořízený Hubblovým kosmickým 
teleskopem zobrazuje mladou nedávno sfor-
movanou planetární mlhovinu, astronomům 
známou pod označením Hen 1357. Rozpína-
jící se oblak plynu byl do prostoru vyvržen 
hvězdou v centru. Většina plynu je 
soustředěna do prstence, který je skloněn pod 
úhlem 35 stupňů ve směru k pozorovateli. 
Pozorovaný objekt byl veřejně představen na 
181. schůzi Americké astronomické společ-

nosti ve Phoenixu 5. ledna 1993 Mattem Bob-
rowskym z CTA v Rockville. 

Kromě velkých shluků v prstenci rozlišil 
Hubblův kosmický teleskop mnoho menších 
shluků a nepravidelnostív koncentraci plynu, 
které napovídají, že v mlhovině dochází k tur-
bulentním pohybům a cialšíaktivitě. Dvě bub-
liny plynu nad a pod prstencem jsou otevřené 
a z těchto konců může plyn unikat. 

Předchozípozemská spektroskopická pozo-
rovánív průběhu uplynulých desetiletí ukáza-
la, že Hen 1357 se změnila z objektu 
podobného klasické horké hvězdě na objekt 
s charakteristickými vlastnostmi pro mladou 
planetárnímlhovinu. Ačkoliv mohla centrální 
hvězda začit vyvrhovat plyn před více než 
několika tisíci roky, teprve nedávno mohlo být 
záření hvězdy dostatečné na to, aby se 
vytvořila jasná obálka. 

Před pozorováním Hubblova kosmického 
teleskopu byla struktura mlhoviny známa ve-
lice nedokonale, neboť detaily potřebné k po-
chopení zákonitostí byty příliš malé pro 
pozemské teleskopy. Hen 1357 je od nás 
vzdálena kolem 18 000 světelných let a leží 
v souhvězdí Oltáře (Ara) na jižní obloze. Ml-
hovina nese svůj název díky astronomu Karlu 
Henizemu, který objekt zařadil jako 1357. 
v pořadí do svého katalogu neobvyklých 
hvězd. 

Termín "planetární mlhovina" je nesprávné 
a zavádějící pojmenování, proto-
že objekty tohoto typu nemají 
s planetami nic společného —
pouze byly na obloze špatně 
rozlišitelné od kotoučků planet. 
Planetární mlhoviny se formují 
v době rozpínání hvězd do formy 
"červených obrů", kdy se hvězdy 
zbavují své vnější obálky. Jak se 
mlhovina rozpíná, zbytek jádra 
hvězdy zvětšuje teplotu a ohřívá 
rozpfnajfcíse obálku, čímž dodává 
mlhovině charakteristické zabar-
veno. Rychlý hvězdný vítr vanoucí 
z hvězdy zahušťuje plyn a vytváří 
tvar bubliny. Prstencový vzhled je 
pak pouze vizuálním klamem —
ve středu mlhoviny je plynu méně 
a k okrajům ho pochopitelně 
přibývá. 

Hen 1357 je jednou z mnoha 
mladých planetárních mlhovin, 
které Bobrowsky pomocí Hub-
blova kosmického teleskopu po-
zoroval. Jeho pozorování 
pomohou astronomům pochopit, 
jak se planetární mlhoviny vyvíjejí 
vraných fázích svého vzniku. 

Předkládaný snímek byl složen 
ze samostatných obrazů poříze-
ných na vinových délkách dvou 

typických chemických prvků v mlhovině. Ze-
lené a žluté zabarvení je způsobeno zářením 
kyslíku a červená složka patří vodíku. Snímek 
byl pořízen širokoúhlou a planetární kame-
rou WF/PC v planetárním módu v průběhu 
několika dní v srpnu 1992. 

Podle HST New cI-PRC93-02, 
January 1993, přeložil a zpracoval 

PeirVelfel 
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HST pozoruje 
nejvzdálenější 

galaxii 

V minulom čísle sme na tretej, čierno-
bielej strane obálky uverejnili snímku 
najvzdialenejšej galaxie s krátkym tex-
tom. Dnes prinášame obsiahlejší mate-
riál, ktorý vám priblíži pozadie a vý-
znam tohto vzácneho úlovku teamu 
okolo Hubblovho vesmírneho ďaleko-
hl'adu. 

Mezinárodní tým astronomů pracující s 
Hubblovhm kosmickým teleskopem zveřejnil 
nové informace o pozorování detailních po-
drobností u nejvzdálenější galaxie, kterou 
dnes známe. Její světlo k nám putuje více než 
10 miliard let. 

Kosmický teleskop odhalil překvapující 
řetěz jasných oblastí v galaktickém jádře. 
"Tyto oblasti mohou být místy, kde se mohou 
formovat gigantické hvězdné kupy. Pokud by 
to byla pravda, každá z nich by mohla obsaho-
vat kolem 10 miliard hvězd a jejich průměr by 
se dal odhadnout na 1500 světelných let," říká 
George Miley z Leidenské univerzity v Nizo-
zemí. 

Alternativní teorie nabízí jiné řešení —
jasné oblasti jsou plynová nebo prachová 
mračna prozařovaná energetickými výtrysky z 
masívní černé díry skryté v galaktickém jádru. 

Primordiálnígalaxie 4C41.17 existovala jižv 
průběhu raných fází vesmíru. Veliká vzdále-
nost od Země napovídá, že se zformovala 
méně než dvě miliardy let po Velkém třesku 
v době, kterou označujeme jako počátky po-
zorovatelného vesmíru. V této rané epoše 
vesmíru se též zrodila velká většina galaxií. 

Novy snímek galaxie 4O41.17 pořízený širo-
koúhlou a planetární kamerou na Hubblově 
kosmickém teleskopu rozlišil detaily deset-
krát lépe než dosud získané snímky z pozem-
ských teleskopů. Nabízí se tak astronomům 
možnost studovat střed galaxie s nevídanou 
spolehlivostí. 

"Vzrušujícím výsledkem je zaznamenáni 
zvýšené emise ve viditelné oblasti, napovídají-
cí tomu, že vnitřní oblasti pozorované galaxie 
jsou ve stádiu bouřlivých procesů," říká Miley. 

Pozorování byla uskutečněna mezinárodní 
skupinou astronomů pod vedením George 
Mileye. V týmu pracovali Kenneth Chambers 
z Havajské univerzity, Wil van Breugel z Law-
rence Livermore National Laboratories Kali-
fornské univerzity a Duccio Macchetto z 
Vědeckého institutu kosmického teleskopu v 
Baltimore a Evropské kosmické agentury 
ESA 

4C41.17 je jednou z několika vzdálených 
galaxii emitujících zejména v radiové oblasti. 
Byla objevena před několika lety. Výzkumná 
strategie je založena na mimořádné intenzitě 
a speciálním charakteru radiové emise vzdá-
lených galaxií V galaxii 4C41.17 se podle 
teorií nachází černá díra, která rotuje spolu s 
jádrem a je energetickým zdrojem produku-
jícím dvojitý výtryskvysokorychlostních částic. 
Energie výtrysků je též pravděpodobným 
zdrojem radiové emise. 

"Hubblův kosmicky teleskop poskytl snímky 
s výrazně podobnými prvky, takovými, s jaký-
mi se můžeme setkat u radiových map poříze-
ných radioteleskopem Very Large Array 
Národní radioastronomické observatoře v 
Novém Mexiku," říká Miley. "Již několik let je 
známo, že radiové výtrysky silně interagují s 
vnějšími oblastmi vzdálených radiových gala-
xií. Nové výsledky nyní poprvé ukazují úzkou 
souvislost mezi optickými a radiovými para-
metry v centrální oblasti takové galaxie." 

Jedním z možných vysvětleni pro zjištěné 
souvislosti mezi optickou a radiovou emisi 

mohou byt vysoké rychlosti výtrysků částic, 
které jsou zdrojem radiové emise. Zároveň 
podél dráhy částic dochází k zahušťováni ply-
nových a prachových oblastí a následně se 
spouštíproces formovánínových hvězd. Nové 
hvězdy se budou rodit častěji v blízkosti dráhy 
výtrysku, což se pochopitelně projeví i ve 
vzhledu ve viditelné oblasti spektra. 

Další možnosti je, že optická emise nemá 
svůj původ ve hvězdách, ale je pouze proje-
vem světelných efektů na oblacích prachu a 
plynu. Tyto oblasti mohou být ozařovány svět-
lem akrečního disku kolem masívní černé 
díry, ukryté hluboko v galaktickém jádru. A 
toto aktivní galaktické jádro, případně kvasar, 
může být skryto našemu pohledu díky silné 
koncentraci prachu a světlo z nich vyzařované 
se bude šířit pouze ve směru radiové osy. 

Hubblův kosmický teleskop může podat 
vysvětlení pouze dalším studiem barvy a ostat-
ních vlastností tohoto nebo podobných objek-
tů. Po předpokládané servisní cestě 
amerického raketoplánu ke kosmickému te-
leskopu by měli mít astronomovév ruce mno-
hem kvalitnější snímky v kratším expozičním 
Čase. 

Kosmický teleskop může zatím provádět 
detailní studie dalších galaxii srovnatelných s 
právě popisovanou galaxii 4C41.17. "Tako-
vých kandidátů dnes známe nejméně pade-
sát," říká Miley. "Jejich pozorování pomoct 
rekonstruovaného kosmického teleskopu by 
mohlo otevřít nové okno k pochopení rané 
historie našeho vesmíru." 

Podle HST News, 
Press Release STScI-92-26, 

přeložil a zpracoval Petr Velfel. 
Materiál byl poskytnut Vědeckým 

institutem kosmického teleskopu STScI, 
Baltimore, MD. 
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kataklizmy II. 
Od fenomenológle 

ku zjednotenému pohl'adu 

V predchádzajúcej časti som 
kládo! dóraz na tú čast fenome- 
nológie KD, ktorá je podkladom 
ich základnej klasiflkácie. Teraz 
prejdem k niekoikým aspektom, 
ktoré sú pre všetky typy KD unk- 
verzálne. 

V podstate u všetkých KD 
(menej výrazne u NPH typu 
AM) sa vyskytuje rýchla nepravi-
delná premennosf v časovom 
meradle sekúnd až minút a am- 
plitúdami stotín až niekorkých 
desatín mag, tzv. flickering ("mi- 
hotanie" ) — obr. 7. V priemer- 
ných amplitúdach a časových 
meradlách flickeringu však jest- 
vujú rozdiely medzi jednotlivými 
typmi KD, ako aj medzi róznymi 
štádiami kataklizmickej aktivity 
v rámci jedného typu KD. 

Na pozadí flickeringu sa u nie- 
ktorých objektovzviacerých typov 
KD vyskytujú tzv. oscilácie jas-
nosti v časovom merítku sekúnd 
až stoviek sekúnd a amplitúdami 
stotfn mag (obr. 8). Na rozdiel od 
flickeringu však sú to javy striktne 
periodické, alebo kváziperiodické. 

U tých KD, ktoré sú súčasne aj 
zákrytovými dvojhviezdami, sa na 
svetelných krivkách často po znač-
nú časí orbitálneho cyklu vyskytuje 
tzv. "orbitálny hrb", ktorý vrcholí 
tesne pred vlastným zákrytom 
(obr. 7). M6že fst o ostrý hrb pred 
zákrytom, ale aj o akúsivinu pokrý- 
vajúcu polovicu orbitálneho cyklu. 
Až cez túto vinu je namodulovaný 
flickering, prípadne aj oscilácie. 
Výskyt a rozsah hrbov je rózny 
u r8znych typov KD. 

Spektrálne sa KD vyznačujú sil-
ným modrým kontinuom, na po-
zadí ktorého sa vyskytujú počet-
ně, niekedy dvojité emisně čiary 
hlavne vodlka a hélia, ale aj mých 
prvkov (obr. 9). Spektrávykazujú 
výraznú, aj vel'mi rýchlu premen- 
nosť v kontinuu i čiarach v závis-
losti na fáze orbitálneho cyklu 
a na štádiu kataklizmickej aktivi-
ty danej KD, niekedy móžu nado- 
budnút aj absorbčný charakter 
(vzplanutia nova TN). 

Kombinácia fotometrických 
(zákryty) a spektroskopických 
(radiálne rýchlosti) pozorovaní 
viedla k odhaleniu univerzálnej 
dvojhviezdnej podstaty katakliz-
mických premenných hviezd, t.j. 
k definovaniu všeobecnej kate-
górie KD. Počet KD so známymi 
orbitálnymi periódami dnes dosa-
huje takmer 200. Hodnoty orbi-
tálnych periód sa pohybujú od 
2 dní po asi 80 minút (pod touto 
hranicou je vyššie zmienený výni-
močný typ AC), platí však, že ob-
jekty s periódami nad 10 hodni sú 
velmi zriedkavé. Donedávna 
brala velkú úlohu — hlavne v te-
oretických úvahách — zdanlivá 
absencia KD s orbitálnymi perió-
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Obr. 7. Úsek svetelnej krivky trpasličej novy U Gem v míníme 
aktivity vzplanuti Úsek pokrýva značnů časí orbitálneho cyklu 
hvlezdy, fáza 0 zodpovedá stredu zákrytu. Nápadný je výrazný flicke-
ring, amplitůda ktorého narastá s približovanfm sa ku zákrytu, 
počas samotného zákrytu je všakv podstate nulová. Zvýšenke jasnos-
ti pred zákrytom vo fázach 0,6 až 0,9 zodpovedá tzv. orbitálnemu 
"hrbu', ktorý vzniká v období, ked' sa tzv. jasná resp. horúica škvrna 
v akrečnom disku nachádza na stran pnlvrátenej k ppzorovatel'ovL 

dani v intervale 2 až 3 hod, tzv. 
periódová medzera. Nové pozo-
rovania však viedli u viacerých 
sústav z róznych typov KD k ur-
čeniu orbitálnymh periód práve 
medzi 2 a 3 hod. 

Kanonický model KD 

Z množstva fotometrických 
a spektoskopických pozorovaní 
sa zrodil tzv. Kanonický dvoj-
hviezdny model KD. Predpokla-
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Obr. 8. Osdlácke jasnosti novy DQ Herculis s perlódou 71 sekund. Tieto pravidelné osdláde sú 
namodulované na nepravidelnom iUckeringu. U mých KD (hlavne trpaslfčlch nov) sa můžu sůčasne 
vyskytovat vkaceré osdláde s róznyml perlódamk, alebo u nich může počal niekofkých hodin d®jst 
k podstatnej zmene periódy jediných v danom okamihu sa vyskytujůdch osdládf (napr. u trpaslfčej 
novy VW Hyi došlo počal noci k posunu v hodnote periódy osdládf z 28 na 34 sekúnd! 
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Obr. 9. Typické spektrá KD, v danom prfpade vdčšinou nov v minime vzplanutia. 

U Gem 
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HR Lyr (1919) 
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Obr. 10. Štruktúra kanonického modelu KD. Sústava typickej KD 
sa skladá z červenej trpaslíčej hviezdy, která vypfňa svoj Rocheov 
lalok a stráca hmotu vnútorným Lagrangeovým bodom. Hmota je 
v podobe plynného prúdu prenášaná smerom ku drnhej zložke —
ovePa menšiemu bielemu trpaslíkovi (na obrázku je znázornený 
bielym krúžkom v strede akrečného disku, načrtnuté pomery rozme-
rov sú realistické). 

Obr. 11. Štruktúra typickej magnetickej NPH typu AM. Silné magne-
tické pole bieleho trpaslíka bráni utvoreniu akrečného disku, prená-
šaná hmota sa preto na povrch bieleho trpaslíka dostáva prostred-
nfctvom tzv. akrečných stfpcov, akýchsi "lievikov" nad magnetickými 
pólmi bieleho trpaslíka. 

dá sústavu bieleho trpaslíka s 
hmotnostou 0,6 až 1,3 hmotnosti 
Sinka a červeného trpaslíka, kto-
rého hmotnost vyjadrená v desa-
tinách hmotnosti Sinka 
zodpovedá s orbitálnou periódou 
pod 10 hod a nad 80 min približ-
ne orbitálnej perióde vyjadrenej 
v hodinách. Rozmery sústavy sú 
pritom také, že takmer všetky 
známe KD by sa pohodine vošli 
do vnútra nášho Sinka. Obidve 
zložky rotujú, u bielych trpaslf-
kov sa uvažujú rotačně periódy 
od sekúnd až po hodiny, rotácia 
červenej zložky je znejme 
vúčšinou synchronizovaná s orbi-
tálnym pohybom. 

Významným rozlišovacím kri-
tériom magnetických NPH typov 
AM DQ je predpoklad, že bieli 

trpaslíci v sústavách AM rotujú 
synchrónne s orbitálnym pohy- 
bom sústavy, zatial čo u sústav 
DQ tomu tak nie je. 

V sústavách KD červená hviez-
da vypfňa svoj Rocheov lalok 
a stráca hmotu, která prúdi vnú-
torným Lagrangeovým bodom 
L1 smerom ku bielemu trpaslíko-
vi, okolo ktorého vytvára tzv. ak-
rečný disk (obr. 10). Až po 
prechode vdčšej časti prenášanej 
hmoty (iba menšia časí móže 
unikat ven zo sústavy vonkajšfmi 
Lagrangeovými bodná) akreč-
ným diskom dochádza k jej akré-
cii na povrch bieleho trpaslíka. 
Ak má biely trapslfk silné magne-
tické pole a tzv. Alfvénov polo-
mer určujúci sféru, kde 
magnetické účinky dominujú, sa 

v danej sústave blíži rozmerom 
jeho Rocheovho laloku, režim 
akrécie sa narušuje. Magnetické 
pole rozruší vnútorné oblasti ak-
rečného disku (podra definfcie 
u NPH typu DQ, ale asi v róznej 
miere u všetkých typov KD), 
alebo dokonca úpine zabráni 
jeho vytvoreniu (u NPH typu 
AM). Akrécia prenášanej hmoty 
potom prebieha pozdfž magne-
tických siločiar na jeden, alebo 
obidva magnetické póly bieleho 
trpaslíka (obr. 11). 

Významným parametrem je 
odhadovaný rozsah prenosu 
hmoty medzi ziožkami. Jednotli-
vé typy KD sa v tomto ohfade 
1 ia. Dominujú novy a NPH typu 
UX (asi 10 8 hmotnosti Sinka 
ročne), potom nasledujú TN 
a NPH typu VY (asi 10-10 až 10_9 

hmotnosti Slnka ročne), 
najmenší je rozsah prenosu 
hmoty u NPH typu AM (10 ‚

až 10 11 hmotnosti Sinka ročne. 
Z uvedeného kanonického mo-

delu sa priamo odvljjajú vysvetle-
nia niektorých javov pozorovaných 
u KD. Hrby na orbitálnych kriv-
kách vynikajú v dósledku menia-
ceho sa aspektu (pri pohlade zo 
Zeme) tzv. "horúcej škvrny" na 
povrchu akrečného disku, ktorá 
vzniká v mieste vstupu prúdu 
prenášanej hmoty do disku. Ne-
homogenitami prúdu resp. disku 
v mieste horúcej škvrny sa vysvet-
ruje flickering. Na vzniku flicke-
ringu sa však móžu podierat aj mé 
oblasti disku, alebo, v závislosti 
na danom režime akrécie, určité 
špecifické miesta v blízkosti bie-
leho trpaslíka. 

Vzhfadom na vefmi malé vlast- 
né svietivosti bieleho a červeného 
trpaslíka je dominantným zdro-
jom žiarenia vo vSčšine KD ak- 
rečný disk a na ňom zasa horúca 
škvrna (obr. 12). Oscilácie jasnos- 
ti KD sa vysvetrujú buď rotáciou 
bieleho trpaslíka (periodické 
javy), alebo pulzáciami v akreč- 
nom disku (kváziperiodické 
a multiperiodické javy). Neprt 
tomnost akrečných diskov u AM 
hviezd vedie k menej výraznému 
flickeringu, zdrojom ktorého, po-
dobne ako aj oscilácif pozorova-
ných u AM, sú tzv. akrečné stfpce 
nad magnetickými pólmi prf- 
slušných bielych trpasltkov. 

Podstata vzplanutí 

NOVY 

Akrécia hmoty vytvára na povr-
chu bieleho trpaslíka vrstvu bo-
hatá na vodík. Ak sa akrečná 
enegia dostatočne rozptýli a prf-
slušný biely trpaslík nie je prfliš 
horáci, v spodnej časti tejto vrst-
vy obálky sa pri postupnom lokál-
nom náraste hustoty a tlaku 
v dósledku mstu celkovej hmot-
nosti a vrstvy utvorí oblast elek-
trónovo degenerovaného plynu. 
Hustota a tlak v tejto degenero-
vanej oblasti nakonec nadobud-
nú hodnoty, ktoré povedú 
k zahájeniu nukleárneho sparo-
vania vodíka. 

Podmienka zapálena nukleár-
nych reakcif v degenerovanom 
prostredf je v kontexte teórie 
vzplanut( nov kritická. K objas-
nenu vzplanutia novy je totiž 
potrebné prudké, explozfvne 

Obr. 12. Jasná resp. horúca škvrna sa na tomto, tentoraz už ale 
schématickom, ale pokusne reaiistickom znázornenf typickej štruk-
túry KD, nachádza v mieste vstupu plynného prúdu do akrečného 
disku, kde vzniká v dósledku premeny kinetickej energie častfc prúdu 
na energlu tepelná. Jasná škvrna jen mnohých KD (spolu s vnútor-
nými častami akrečného disku) dominantným zdrojom žiarenia 
v období minim aktivity vzplanuti Meniaci sa aspekt jasnej škvrny 
vyvoláva pri pozorovaní zo Zeme jav orbltálneho "hrbu" (viď obr. 7). 
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Obr. 13. Zdrojom energie vzplanutia novy je zlúčenie štyroch jadier 
vodíka na jeden atóm hélia pri katalyzačnom působení izotópov 
uhlfka, dusfka a kyslfka. Druhy častfc, uvorňovaných v rámci jednot-
livých fáz obidvoch naznačených uzatvorených cyklov sú na diagra-
me vyznačené spolu s prfslušnými polčasml rozpadu produktov 
jednotlivých fáz cyklov () =energetické fotóny, e+ = pozitróny 
4/ = neutrfna). 

uvol nenie energie, ktoré povedie 
k náhlemu podstatnému zvýšenu 
žiarivého výkonu, ako aj ku "vyz-
dvihnutiu" značného množstva 
hmoty smerom nahor v hlbokej 
gravitačnej potenciálovej jame 
bieleho trpaslíka a eventuálne aj 
k jej vyvrhnutiu ven zo sústavy 
v podobe obálky novy. 

Miera explozfvnosti vzplanutia 
je úmerná stupňu degenerácie v 
danej oblasti. Keďže rýchlost 
nukleárnych reakcif je mimoriad-
ne citlivá na teplotu, náhly náraat 
teploty ďalej vedie k prudkému 
zintenzfvneniu reakci!, k tzv. ter-
monukieárnemu "splašeniu" (ru-
naway). Po dosiahnutf teploty asi 
108 kelvinov sa plyn začína rozpí-
nat. 

Vzplanutie novy je v podstate 
gigantickou vodíkovou bombou, 
ktorá vybuchla na povrchu biele-
ho trpaslíka. Vo vlastných nukle-
árnych . reakciách sa pritom 
nespáli nejako osobitne vefa vo-
dfka — ide asi o jednu resp. nie-
kofko málo hmotností Zeme. 
Množstvo uvornenej energie 
navyše priamo závisí na zastúpenf 
atómov skupiny CNO (uhifka, 
dusfka a kysllka) v obálke, ktoré 
slúžia ako katalyzátory nukleár-
nych reakcif v rámci tzv. CNO 
cyklu sparovania vodfka. (obr. 
13). Sú tiež potrebné ako tzv. 
beta - nestabilné jadrá, ktorých 
rozpad uvolňuje d'aišiu energiu 
napomáhajúcu vyvrhnutiu obál-
ky. C, N a O by sa do vodíkovej 
obálky mali dostávat difúziou 
resp. premiešavanfm z vlastného 
jadra bieleho trpaslíka. Predpo-
kladá sa, že bieli trpaslíci v KD sú 

váčšinou C - O typu (t j. majú 
uhlíkovo-kyslíkové jadro), pri 
hmotnosti 1,2 hmotnosti Sinka 
a vyššie až po Chandrasekharovu 
medzu by malo fst o O-Ne-Mg 
(t.j. kyslfkovo-neónových-horčf-
kových) bielych trpaslíkov. 

Otázka pbvodu CNO atómov 
u nov (v celom rade vyvrhnutých 
obálok nov sa zvýšenie relatfvne-
ho zastúpenia CNO prvkov sku-
točne pozoruje, čo potvrdzuje ich 
účast na vzplanutí) je však zloži-
tejšia, rovnako ako otázka štruk-
túry povrchových oblasti bielych 
trpaslíkov v KD. Z vývojových 
úvah totiž vyplýva, že tito by mall 
pod vonkajšou vodíkovou obál-
kou disponovat aj ovefa hmot-
nejšou obálkou hélia, v prípade 
O-Ne-Mg bielych trpaslfkov 
navyše ešte rovnako hmotnou C-
O obálkou (obr. 14). Váčšia časí 
vyprodukovanej energie sa spo-
trebuje na "nafúknutie" naaku-
mulovanej obálky bieleho 
trpaslíka (prlslušný návast plochy 
fotosféry trpaslíka je hlavnou prf-
činou prudkého vzrastu jasnosti 
novy) a k vyvrhnutiu jej časti 
v podobe obálky novy. Hoci idea-
lizované modely predpokladajú 
vyvrhnutie celej naakreovanej 
obálky, v reálnych situáciách 
vzplanutí sa možno aj jej'váčšia 
časí vracia po "sprasnutl" spát na 
povrch bieleho trpaslíka, napriek 
tomu, že po vyvrhnutí primárnej 
obálky novy dochádza ešte k tzv. 
spojitému odtoku hmoty. Je tu 
však problém ako uhasit z teore-
tických modelov vyplývajúce dl-
hodobejšie (roky) stacionárne 
sparovanie vodíku, aby bole 

možné vysvetlit návrat váčšiny 
nov na pbvodnú úroveň jasnosti 
už zhruba po roku. Predpoklad, 
že vodíkovým reakciám jednodu-
cho úpiným vyvrhnutím obálky 
dÓjde palivo, zrejme sám o sebe 
nestačí. 

Z kanonického modelu KD 
vyplýva, že pokračujúci dlhodobý 
režim prenosu a akrécie hmoty 
povedie po určitom čase k obno-
veroiu vodíkovej obálky na povr-
chu bieleho trpaslíka, úpine, 
alebo čiastočne rozrušenej 
v rámci vzplanutia novy. S nams-
taním hmotnosti obálky situácia 
opál začne dozrievat k novému 
termonukleárnemu výbuchu. To, 
ako rýchlo k tomu dojde, závist 
od parametrov ako sú hmotnost 
a svietivost bieleho trpaslíka, roz-
sah prenosu a akrécie hmoty 
a pod. V modelových štúdiách sa 
pri dosadenf reálne pravdepo-
dobných hodnot podobných pa-
rametrov podarilo dosiahnut 
intervaly medzi vzplanutiami od 
asi 105 - 103až po niekor'ko málo 
desiatok resp. niekolko rokov 
u bielych trpaslíkov s hmot-
nostami v blízkosti Chandrasek-
harovej medze. Takéto krátke 
hodnoty zodpovedajú pozorova-
ným intervalom u rekurentných 
nov. Z celkovej teórie nov 
v rámci kanonického modelu KD 
však logicky vyplýva, že v podsta-
te všetky novy sú rekurentně 
a lfšia sa — aj velmi podstatne —
d1 kou intervalu medzi vzplanu-
tiami, ktorá je určená rozdielny-
mi parametrami pitlušných KD. 

TRPASLIČIE NOVY 

Pozorovania TN s určitostou 
ukázali, že za ich vzplanutia zod-

povedá prudké zjasnenievakreč-
nom disku. Z tohoto základného 
faktu vychádzajú dye hlavně jest-
vujúce teórie vzplanutíTN. 

Prvá koncepcia predpokladá, 
že vzplanutie vzniká v dósledku 
náhleho zvýšena prftoku hmoty 
do disku z chladnej červenej 
hviezdy. V jej povrchových vrst-
váchvznikajú dynamické nestabi-
lity v okolí bodu Li. leh prfčinou 
je konvektfvny charakter týchto 
vrstiev u chladných hviezd, kom-
binovaný s pósobenrm podpovr-
chových zón ionizovanej látky. 
Konečným výsledkom je, že stra-
ta hmoty a jej prenos do akrečné-
ho disku prebiehajú nespojite, pri 
značných fluktuáciách v množ-
stve prúdiacej hmoty. Náhly prí-
tok velkého množstva hmoty do 
disku a následná akrécia je 
potom prfčinou vzplanutia. 

Druhá koncepcia hradá vzpla-
nutia v samotnom akrečnom 
disku. Modelové štúdie ukázali, 
že ak teplota disku klesne pod asi 
7000 kelvinov, prudko vzrastie 
jeho priezračnost pre žiarenie 
a disk sa v dósledku toho áalej 
prudko ochladí na teploty, pri 
ktorých je turbulentná viskozita 
látky velmi nfzka a relatfvne po-
hyby hmoty v disku sú vefmi po-
malé. Pokiar množstvo hmoty 
pritekajúcej do disku presahuje 
určitú hodnotu, disk v ehladňom 
stave nezostane dlho. Hmota sa 
v disku bude akumulovat (prav-
depodobne v jeho vonkajšfch 
častiach, kde vznikne akýsi akreč-
ný prstenec), čo nakonec spósobf 
prudký pokles priehradnosti 
disku pre žiarenie a následne 
zodpovedajúci nárast jeho teplo-
ty. Disk potom prejde do horú-

Obr. 14. Schématický náčrt štruktúry C-O a O-Ne-Mg bielych trpas-
líkov. Nad príslušným jadrom sa nachádzajú jednotlivé obálky, 
hmotnost ktorých klesá smerom k povrchu: héliová a vodíková (C-O 
jadro) resp. uhlíkovo-kyslíková, héliová a vodíková (O-Ne-Mg 
jadro). Takéto obálky by si prfslušnf bieli trpaslíci znali do KD 
"priniesV' zo štádia jadra planetárnej hmloviny, pričom sú tlete 
obálky nepochybné d'alej "kultivované" v rámci dlhodobého režimu 
prenosu a akrécie hmoty v KD. Obrázok je len schématický a nezná-
zorňuje reálne proporcie — napr. rozmery bielych trpaslíkovi klesajú 
s rastúcou lunotnostou, takže O-Ne-Mg biell trpaslíci, priemerná 
hmotnost ktorých by orala byt rozhodne vyššia ako obdobná hodnota 
pre C-O bielych trpaslíkov, by na realistickejšom obrázku boll 
vyobrazení podstatne menšie ako objekty s C-O jadrom. 
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Zdeněk Urban / KATAKLIZMICKÉ DVOJHVIBZDY (2) 

ceho stavu s teplotou vysoko nad 
7000 kelvinov. Prudko vzrastie 
jeho viskozita a v dbsledku nej aj 
rozsah prietoku hmoty diskem 
a jej následnej akrécie. "Rezer-
voár" hmoty naakumulované 
v disku počas jeho chladného 
stavu sav podstate "vyleje" na po-
vrch bieleho trpaslíka, čo vyvolá 
vzplanutie. Akrečné disky v TN 
tak kváziperiodicky oscilujú 
medzi dvoma základnými stavmi 
v akomsi "limitnom cykle" medzi 
limitnými hodnotami parametrov 
disku (obr. 15). 

Váčšina pozorovanf TN dnes 
podporuje skór myšlienku nesta-
bility v samotnom akrečnom 
disku. Teória nestabilft vychádza-
júca z koncepcie dvoch základ-
ných stavov akrečných diskov 
("horúceho" a "chladného") ele-
gantnevysvetTuje rozdielne pozo-
rované vlastnosti nov v minime 
a róznych typov TN a NPH roz-
dielnymi stavmi akrečných dis-
kov, ktoré sú podmienené 
rozdielnymi rozsahmi prenosu 
hmoty v prfslušných KD. Niekto-
ré pozorované vlastnosti TN 
(hlavne typu SU, ale nielen ich) 
však podporujú aj možnost variá-
cif v rozsahu prenosu hmoty. Je 
pravdepodobné, že u reálnych 
TN sav rbznom stupni dlhodobo 
uplatňujú obidva mechanizmy. 

Výraznejšie dlhodobé nepravi-
delné zmeny jasnosti pozorované 
u viacerých typov NPH sa 
váčšinou vysvetfujú určitými va-
riantami obidvoch práve popfsa-
ných základných mechanizmov 
modulácie akrečného režimu. 

(pokračovanie) 

EQUIUBFIIUMF 

0 
UNSTABLE 

BRANCH~`~. 

SUl%FACE DENSITY 

Obr. 15. Limitný cyklus akrečného disku v sústave trpaslíčej novy. Vysvetlenie p6sobenia pozn v Článku 
Ako pracuje Hmitný cyklus akrečného disku. 

Ako pracuje limitný cyklus akrečného disku 
Diagramy z ulzornené na obr. 

15 udúvajú závislost povrchové 
hustoty od teploty v akrečnom 
disku. V ktoromkotvek mieste 
v disku sa vyskytujú dva rovno-
váňte stavy, jeden v oblasti vyso-
kých teplót a druhý pri nižších 
teplotách (lavý diagram). Stred-
ná časí knivky určuje tepeme ne-
stabilml oblast Oblast' disku 
vyznačená hore smerujucimi šip-
kami sa nahrieva a postupne pre-
chádza do stavu s vysokou 
teplotou. Oblast so šipkami sme-
rujucimi nadol sa ochladutje 
a prechádza do stavu s nízkou 
teplotou. Horná verva kavky 
zodpovedá vzplanutiu, dolná 
stavu kTudu. Akrečný disk obklo-
pujuci bieleho trpaslíka v sústave 
trpasltčej novy teeto dva stavy 
strieda nasledujúcim sp8sobom. 
Uvažujme obručovitú oblast 
disku nachádzajucu sa v určitej 
jEmej wdinlrnosti od bieleho tr-
pasl[ka, kde teplota a povrchová 

teplota zodpovedajú bodu A na 
strednom diagrame. 

Horizontálna šipka ukazuje 
rozsah, v klorom je hmota 
prenášaná zo sekundárnej zložky 
do akrečného disku. Hmota 
prúdi do thoru (obruče) rých-
lejšie, ako dochádza k akrécü na 
bieleho trpaslíka, takže povrcho-
vá hustota i teplota narastajú. 
Ked thorns dosiahne stav odpo-
vedajúci bodu B, dochh't7a v 
nom k narušenu tepeme] rovno-
váhy. Viskózne nahrievanie 
prevyšuje straty energie žiarením, 
takže thorns sa pri postupe na 
tepeme stabilml vetvu v bodu 
C rýchlo nahrieva. Pri týchto vy-
sokých teplotách je viskozita 
v disku relatívne silná. V d8sled-
ku toho naakumulovaná hmota 
rychle pnldi smerom dovmltra 
a je akreovaná na bieleho trpas-
lflax Kedže disk sa takto náhle 
"vyprázdni", lokálna povrchová 
teplota a teplota klesa'ú, takže 
oblast sa pohybuje od bodu C k 

bodu D. V bode D znovu nastu-
puje tepelná nestabilita Teraz 
všakstraty energie žiarením vyso-
ko dominujú nad viskáznym 
nahrievani takže teplota rých-
lo klesá. Po určitej dobe ochla-
dwvania obruč končí opili 
v bode A a cyklus sa opakuje.. 

Uvedený model pprredpokladá 
viac-menej [ubovoPnú hodnotu 
intenzity viskozity v disku. J. K 
Cannizo a A.G.W. Cameron 
z Harvardove] univerzity vyvinutu 
fyzikálne úpinejší model, v kto-
rom sa predpokladá, že viskózne 
nahrievanie vzniká v d8sledku 
pósobena turbulencie silvisiacej 
s konvekttvnymi pohybmi v ak 
rečnom disku. Vztah teploty 
a hustoty v tvare S uvedený na 
tavom a strednom diagrame 
v takomto prípade tvori len časí 
všeobecnejšiej krivky v Ivane 
W (pravý diagram). 

(podlls J.K. Canniz7a) 

Nej jasnější hvězdou naši hvězdné oblohy je dvoj-
hvězda Sírius ze souhvězdí Velkého psa. Hmot-
nější složkou hvězdné dvojice je zcela běžná 
hvězda, jež spaluje ve svém jádru vodík na hélium. 
Tento Sírius A je 2,35krát hmotnější než Slunce, 
1,8krát větší a 23krát zářivější než naše mateřská 
hvězda. Mnohem zajímavější je Sfriův průvodce, 
označovaný též jako Sírius B. Tato hvězdička má 
hmotnost stejnou jako slunce, její rozměry však 
nedosahují ani rozměrů Země. Ano, jedná se tu 
o zhroucenou hvězdu, o bílého trpaslíka. O hvěz-
du, která už má celý svůj jaderný vývoj za sebou. 
Září už jen na dčet tepla, které v sobě nashromá~-
dila v průběhu předchozího vývoje. V čem tedy 
tkví podivnost této hvězdné dvojice? 

Snad jen to, že společenství dvou hvězd — hmot-
nějšího Síria A, který je asi někde uprostřed svého 
vývoje a méně hmotného Síria B, jenž už dospěl do 
závěrečného stadia své evoluce, přímo odporuje 
našim představám o vývoji hvězd. 

Jak známo, více než tři čtvrtiny hvězd žijí v pá-
rech nebo větších hvězdných seskupeních. Soudí se 
přitom, že takto žijí odjakživa. Jsou to tedy hvězdná 
dvojčata, trojčata či n-tročata. Složky těchto sous-
tav vznikly v tutéž dobu, z téže části zárodečného 
oblaku mezihvězdné látky. Jsou tedy stejně staré 

Co je divného 
na dvojhvězdě 
zvané Sírius? 
a zpočátku měly dokonce i totéž chemické složení. 
Teorie hvězdného vývoje praví, že hvězdy se vyví-
její tím rychleji, čím jsou hmotnější. Jak je tedy 
možné, že méně hmotný Sírius B svého hmot-
nějšího kolegu ve svém vývoji předběhl? V tomto 
momentu se teorie a skutečnost dostávají do 
sporu. Existuje nějaké přijatelné vysvětlení této 
situace nebo bude nutno jinak dobře prověřenou 
teorii hvězdného vývoje přebudovat? 

Teorii nezatracujme. Jev pořádku. Dokáže vy-
světlit i vývojový paradox Síria. 

Když se zrodila dvojhvězda Sírius, sestávala ze 
dvou složek — z dnešního Sfria A o hmotnosti 2,35 
hmotností Slunce a hvězdy asi třikrát hmotnější 
než Slunce. Kdybychom tento hvězdný pár zastihli 
krátce po jeho vzniku, museli bychom symbo-

lem A označit tu druhou, hmotnější hvězdu. Tato 
hvězda seve shodě se základní poučkou hvězdného 
vývojevyvíjela rychleji než její družka. Kdyžvyčer-
pala ve svém jádru vodík, došlo k přestavbě jejího 
nitra i zevnějšku. Hvězda se změnila v červeného 
obra a zářila ješte silněji než kdykoli předtím. 
Řídký obal zahalující hutné jádro byl nestabilní. 
Do prostoru z něj unikalo množství látky v důsled-
ku silného hvězdného větru. Hvězda se rozplývala 
do prostoru a brzy po ní nezůstalo nic než husté 
zhroucené jádro o hmotnosti Slunce. 

Další jaderný vývoj v nitru zbytku hvězdy byl 
násilně přerušen. Termonukleární reaktor nmístě-
nývcentru hvězdy se ocitl bez čerstvého jaderného 
paliva, které tam předtím proudilo z obalu. Posled-
ní zbytky obalu v podobě rozpínající se planetární 
mlhoviny postupně unikaly z dosahu umrtveného 
jádra. 

Jádro hvězdy začalo postupně chladnout a změ-
nilo se v dnešního Síria B — bílého trpaslíka. Bu-
deme-li se tedy někdy v budoucnu obdivovat 
skvělosti Síria, měli bychom si uvědomit, že to je 
jen odlesk jeho bývalé slávy, kdy současný Sírius 
B svého tehdejšího souputníka Síria A v zářivém 
výkonu mnohonásobně překonával. (Z.M.) 
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Nová gravitační čočka 
a rekordní kvasar 

Všeobecně rozšířený názor, že 
Albert Einstein jako první ukázal 
možnost ohybu světla v gravitač-
ním poli, není zcela správný. Za 
otce této myšlenky můžeme 
prohlásit s největší pravděpodob-
ností Soldnera, který v roce 1801 
počítal gravitační odchylky světla 
Pomocí Newtonovy teorie, ačko-
. i ještě před ním Micheli (1783) 
a Laplace (1796) nezávisle před-
pověděli existenci černých děr. 
Einstein byl skutečně prvním 
vědcem, který formuloval správ-
nou teorii gravitačního ohybu 
světla v rámci své obecné teorie 
relativity. Einsteinem nabízená 
teorie byla obhájena již 
v roce 1919, kdy byla při měřeni 
ohybu světla v blízkosti Slunce při 
jeho zatměni zjištěna předpově-
zená hodnota ohybu s uspokoji-
vou přesností. 

V mnohem větším měřítku je 
možné efekt ohybu světla v gravi-
tačním poli pozorovat ve vzdále-
ném vesmíru. Stejného efektu je 
možné dosáhnout, leží-li v blíz-
kosti spojnice mezi pozorovate-
lem a velmi vzdáleným 
pozorovaným objektem, zpravid-
la kvasarem, velice hmotné těle-
so, například galaxie či skupina 
galaxií. Za určitých geometric-
kých podmínek je možné spatřit i 
vícenásobný obraz vzdáleného 
kvasaru. Další charakteristickou 
vlastnost[ popsaného systému je 
fakt, že vzrůstá jasnost pozorova-
ného tělesa. Protože často velmi 
slabé galaxie nebo hvězdné kupy 
o velikostech desítek kiloparseků 
působí jako gigantické teleskopy 
přibližující vzdálený vesmír, ujal 
se pro popsané geometrické jevy 
termín "gravitační čočky". 

Aby bylo možné gravitační 
efekty pozorovat, je třeba, aby 
elementy čočky, tedy gravitačně 
působící objekt ve formě galaxie 
a objekt pozorovaný, nebyly od 
sebevzdálenyvíce než dvě úhlové 
vteřiny. V případě, že se světlo 
ohýbá v gravitačním poli skupiny 
galaxií, je možné odchylku mezi 
nimi zvětšit až na deset úhlových 
vteřin. Teoretické modely napo-
vídají, že velká část gravitačně o-
vlivněných kvasarů (v literatuře 
se uvádí až 50 procent) bude mít 
vícenásobné obrazy s rozlišením 
jedné úhlové vteřiny nebo s 
rozlišením ještě menším. Správ-
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Obrysová mapa snímku pořízeného 300 s expozicí na 3,6 m kanad-
sko-francouzsko-havajském teleskopu CFHT na Havajských ostro-
vech. Obraz pořízený přI 0,6" seeingu měl velikost jednoho pixelu 
0,2". Poměr svítivosti obou složek je 3,5 pří jejich vzájemné vzdále-
nosti 0,9". 

nost uvedené předpovědi však 
závisí na rozdělení hmotnosti 
směrem k jádru v gravitačně pů-
sobícím tělesu. Většina z dosud 
známých a dosud pozorovaných 
vícenásobných obrazů kvasarů se 
rozprostírá do vzdálenostivětšfch 
než je předpovězeno všemi teore-
tickými modely. 

Z analýzy obou složek vzdále-
ných kvasarů, při niž se potvrdí 
identita ždroje a existence gravi-
tační čočky, je možné získat uni-
kátní pohled na galaxii působící 
na světlo a velkorozměrové roz-
dělení temné hmoty ve vesmíru. 
Proto z odhadu vlastností a para-
metrů gravitačními čočkami o-
vlivněných kvasarů lze úspěšně 
vyčíst dovolené hodnoty kosmo-
logických modelů vesmíru. 

Analýzou světla z vícenásobné-
ho obrazu stejného zdroje, kdy 
světlo prochM prostorem rozdíl-
nými cestami a různými 
prostředími, je možné zkoumat 
složení plynových oblak, která 
leží v cestě putujícímu světlu. 
Protože světlo vytvářející vícená-
sobné obrazy kvasaru se pohybu-
je prostorem po nepatrně 

různých drahách, je pochopitel-
ně, že se tato skutečnost projeví i 
v čase, v němž světlo doraz[ k 
pozorovateli. Typické časové 
zpoždění se odhaduje na dobu 
jednoho roku. Bude-li jasnost 
kvasaru kolísat, bude kolísat i jas-
nost 'mniších složek s periodou 
danou právě časovým zpoždě-
ním. Měřením zpožděnia srovná-
ním s modely gravitačně 
působícího objektu je možné 
měřit jeho vzdálenost a odtud 
přímo odvodit hodnotu Hubblo-
vy konstanty. 

Při průzkumu a hledání gravi-
tačních čoček je možné pině vy-
užít zvýrazněných vlivů na vzhled 
kvasarů se vzrůstajíc( optickou 
hloubkou a s tím souvisejícím 
vzrůstajícím rudým posuvem. 
Jasné kvasary na strmé větvi funk-
ce svítivosti kvasarů jsou deset-
krát více pravděpodobné při 
pozorováni ovlivněném gravitač-
ní čočkou než kvasary slabé, stej-
ně tak jako kvasary s rudým 
posuvem větším než 3 jsou deset-
krát vice pravděpodobné než 
kvasary s rudým posuvem 
menším než 1. 

Předchozí řádky naznačuj(, že 
objekty, u nichž existuje největší 
pravděpodobnost zobrazení po-
mocí gravitační čočky, jsou nej-
vzdálenější kvasary. 

V průběhu několika posledních 
let pracovala skupina astronomů 
na Kanárských ostrovech na zají-
mavém problému. Pokusili se 
zkoumat zdánlivě všechny kvasa-
ry s rudým posuvem blízkým hod-
notě 4. Při pozorováni se dostali 
téměř na odhadovanou samot-
nou hranici pozorovaněhovesmí-
ru. Kromě hledání gravitačních 
čoček se zaměřili i na otázku, zda 
efekt gravitačníčočky napodobu-
je pozorované jasnosti, poněvadž 
tato skutečnost musí být vzata v 
úvahu v modelech svítivosti a 
hustotního vývoje populace kva-
sarů v čase. 

Pomocí 2,2 m dalekohledu Ha-
vajské univerzity a CCD detekto-
ru Tektronix s 2048 X 2048 pixely 
na fotocitlivé ploše pořídili astro-
nomové Richard McMahon, 
Mike Irwin a Cyril Hazard 4. 
února 1992 snímek kvasaru 
BRI0952-01. Expozici trvající 
600 s provedli v pásmu R při po-
měrně špatných pozorovacích 
podmínkách, nebol seeing dosa-
hoval hodnoty pouze 1,3" (úhlo-
vé vteřiny). I přesto bylo zřejmě, 
že obraz kvasaru je silně defor-
mován, což nasvědčovalo tomu, 
že by mohlo jít o zcela 
mimořádný případ kandidáta na 
gravitační čočku. Mnohem deta-
ilnější analýza prováděná i za po-
moci počítačového zpracování a 
doostření snímku ukázala, že pr-
votní vyhodnocení snímku za 
předpokladu jediného světelné-
ho zdroje neodpovídá charakteru 
získaných dat. Modelování uká-
zalo, že snímek souhlasí se situa-
cí, při níž existuji dva zdroje 
rozdílné jasnosti, jejichž vzdále-
nost od sebe odpovídá hodnotě 
0,9" (úhlové vteřiny). 

Aby se získané výsledky potvr-
dily, další přímé snímkování se 
provádělo 25. března 1992 na 
Havajských ostrovech pomoct 
3,6 m kanadsko-francouzsko-ha-
vajského teleskopu CFHT v pás-
mech V, R a I za vynikajících 
podmínek, kdy střední seeing vy-
kavoval hodnotu 0,6" (úhlové 
vteřiny). CCD prvek firmy Ford 
obsahoval 2048X2048 pixelů. 
Získané snímky zcela jasně 
rozlišily dvě obrazové složky a 
poukázaly i na shodu ve všech 
snímaných pásmech, čímž 
podpořily hypotézu o gravitační 
čočce. Obrazy jsou od sebe vzdá-
leny 0,95" (úhlové vteřiny), 
přičemž měřený rozdíl jasností 
činí 1,35 magnitudy. 

18 KOZMOS 2/1993 



Spektrum kvasaru bylo 
pořízeno na La Palma 6. dub-
na 1992 pomocfteleskopu Willia-
ma Herschela. Výsledek potvrdil 
shodu spekter obou složek, je-
jichž rudý posuv dosahuje hodno-
ty 4,5. V blízkosti čáry Lyman alfa 
intenzita vykazuje plynulý pokles 
a na vinové délce 610 nm se obje-
vují silné absorpční čáry. 

Ačkoliv dosud neníznáma hod-
nota rudého posuvu galaxie způ-
sobující efekt gravitační čočky, 
lze ze znalosti měřených složek 
vyslovit pravděpodobné dom-
něnky o parametrech působící 
galaxie. Při modelu galaxie jako 
singulárního izotermického ob-
jektu sférického tvaru ve vzdále-
nosti odpovídající rudému 
posuvu z = 1 astronomové určili 
následující předpoklady 

D 
Spektra obou složek získaná te-
leskopem Williama Herschela a 
zařízení ISIS na La Palma pří 
900 s expozici v červené a Infra-
červené oblasti spektra. Byla 
použita mřížka R158R při dis-
perzi 0,27 nm na pixel s efektiv-
ním rozlišením 0,5 až 0,6 
nanometru. Na vodorovné oseje 
vinová délka v angstr®mech 
(1 angstrom = 0,1 nanometru), 
na svislé oseje poměrná intenzi-
ta detekovaného zářeni v relativ-
ních jednotkách. 

~ 
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1. Obrazy kvasaru jsou zesíleny 
3X, resp. iX . 

2. Čočka (působící galaxie) leží 
mezi obrazy kvasaru. Slabší 
složka je od ní vzdálena 0,25", 
jasnější obraz 0,7". 

3. Charakretistická rychlost 
uvnitř rozložení čočky je kolem 
200 km/s, resp. vnitřní hmotnost 
v působfcfm prostoru kolem 
2 kpc je přibližně 1011 hmotností 
Slunce. 

4. Časové zpoždění mezi slož-
kami je 1 rok. 

Závěrem lze tedy konstatovat, 
že objekt BRI0952-01 je kvasa-
rem s nejvyšším rudým posuvem, 
u něhož je pozorován efekt gravi-
tační čočky. Zároveň se řadí do 
skupiny gravitační čočkou ovliv-
něných objektů, jejichž složky 
jsou od sebevzdáleny na hodnotu 
menší než 1". 

Uteratura: 

[ 1 ] McMahon, R., Irwin, M., 
Hazard, C., Corrigan R.: A Sub-
aresecond Gravitationally Len-
sed Quasar with a Redsbift of 
4,5", Newsletter of the Royal 
Greenwich Observatory, No. 36, 
červen 1992. 

Podle flteratmy přeložil 
a zpracoval Petr Velfel, 

září 1992 

Vzduch 
na Plute 
Po nedávnom objave redučkej, "pulzujúcej" 

atmosféry na Plute, (pozn Kozmos 1990/1) 
ostáva otvorená otázka jej zloženia, hoci as-
tronómovia majú viac ako důveryhodné dů-
kazy, že ju tvorí najma metán. Vyplynulo to 
zo spektrálnej analýzy metánových Padov na 
povrchu planéty, ktoré sa počas periodického 
približovania k Sluku po excentrickej dráze 
vyparujú, abyvzápatf, počasvzďatovania, me-
tánový vzduch opať kondenzoval a v podobe 
velkých, metánových vločiek padal naspat na 
povrch Pluta. Kým sa chladnúca atmosféra 
celkom "nevysnežf', je na Plute celé 
desatročia trvajúca chumeliaca. 

Dnes vieme, že okrem metánu tvori atmos-
féru Pluta i dusfk a kysličnfk uhofnatý. Minuly 
rok to zistil tím planetárnych astronómov pod 
vedením Tobiasa Owena z Havajskej univer-
zity. Koncom mája získali planetológovia 
spektrum systému Pluto—Charon pomocou 
infračerveného teleskopu United Kingdom 
(Spojené kráfovstvo). Identifikovali v ňom 
slabé absorbcie Padov Nz a CO na vinových 

dížkach 2,15 a 2,35 mikrónov. (Hodno pripo-
menút, že Pluto je podstatne jasnejšf ako jeho 
satelit a tak sa možno spofahnút na to, že 
v spektre dominujú najma spektrálne otlačky 
jeho atmosféry.) Keďže vieme, že v dennej 
teplote na Plute —58° K dusfk i kysličník 
uhornatý sublimujú z pevného do plynného 
skupenstva ovefa rýchlejšie ako metán, ich 
podiel v atmosfére by mohol byť podstatne 
vyšší, ako sine sa ešte nedávno nazdávali. 

- Ind -

Yucatán: 
o d®kaz viac 

Iv Kozmose sa už naši čitatelia mohli viac-
krát dočítat, že na hrane mexického polostro-
va Yucatán sa nachádza 180 km široký kruh 
vytvorený vyvrhnutými horninami, ktoré 
prezrádzajú mohutný impakt, pravdepodob-
ne ten, ktorý vyhubil na rozhraní druhohór 
a tretohór dve tretiny rastlinnych a žtvo-
čfšnych druhou na povrchu našej planéty. 
Konzervatívnejšf geológovia však tvrdošijne 
brána vlastnú hypotézu: globálnu kataklizmu 
pred 65 miliónmi rokov nespósobil obrovský 

asteriod, ale mohutný sopečnývýbuch. Ozrut-
ný kráter podia nich časom poklesol do vín 
oceánu a vrstvy usadenín ho počal miliónov 
rokov dókladne zamaskovali. 

Vlani sa podarilo výskumnfkom z Arizon-
skej univerzity dokézat, že Yucatán nijakov-
sky nemůže byť dielom vulkánu. Analýzou 
hornfn, získaných z vrtov naítárov z roku 
1965 dospeli k názoru, že zmes silikátov, tvo-
riacich steny kráteru sa nemohla vykryštalizo-
vat iba z magmy. Horniny stí skór 
geologickým gulášom roztavenej zemskej 
kóty a nadložných sedimentov pod bruchom 
čoraz reálnejšieho impaktu. Delintfvny 
důkaz sfce ešte.vždy chýba, ale geológovia stí 
si istf aspoň v jednom: Vieme — vyhlásil Wi-
11am V. Boynton — že to nebola sopka. 

Pár týždňov po tomto vyhlásenf mohol Boyn-
ton prostrednfctvom časopisu Nature oznámit 
svetu ďalšf z retaze "malých yucatánskych sen-
zácif': hrubá vrstva vyvrhnutých homfn, ktorá 
leží na morskom dne okolo ostrova Haiti je na 
nerozoznanie od hornfn tvoriacich "potopený 
kráter" pa Yucatáne. V dobe konjunkturál-
nych, neserióznych senzácif z ptvej ruky je pro-
fesionálna nedóverčivost vedcov, inšpirovaných 
yucatánskym impaktom nielen vzrušujúca, ale 
i produktívna. 

-EG-
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MIKULÁŠ KOPERNIK 1473-1543 

~ 

Kopernikovho života 
Niekol'ko miest v Pol'sku si osobuje právo nazýval' sa "Koperniko-
vým mestom". Patrí k nim, samozrejme, Toruň, kde sa Mikuláš 
Kopernik narodil a prežil svoje detstvo. V Krakówe zasa študoval 
a zoznámil sa so súdobou astronomickou vedou. Do istej miery si 
tento čestný titul zaslúži aj Olsztyn, v ktorom vel'ký astronóm nie-
kol'ko rokov žil ako administrátor warminskej kapituly a bránil 
ho proti plazivej invázii Križiackeho rádu. Najvdčšie právo nazý-
vat sa "Kopernikovým mestom" má však nepochybne Frombork, 
pretože v tomto nevel'kom mestečku pri Balte prežil Kopernik naj-
dlhšiu a najplodnejšiu čase svojho života, tu napísal dielo "O obe-
hoch" a nakoniec tu skončil i svoju pozemskú pút'. Telesné 
pozostatky vel'kého astronóma spočívajú v podzemí fromborskej 
katedrály. Náš pol'ský čitatel a priaznivec Stanislaw R. Brzostkie-
wicz napísal pre Kozmos pŮvodný článok o posledných rokoch 
velkého polského astronóma, v ktorom i znalci jeho života nájdu 
množstvo zaujímavých, na Slovensku menej známych informácií. 
Článok je našim príspevkom k dvojnásobnému výročiu Mikuláša 
Kopernika v tomto roku. 

V posledných rokoch svojho života bol Ko-
pernikvefmi aktfvny. Napriekvysokému veku 
pinil povinnosti duchovného, nikomu neod-
mietol lekársku pomoc a popri tom sústavne 
cibril a doplňoval rukopis už dávno hotového 
diela, ktoré mu malo priniest slávu. Bol čoraz 
osamotenejšf, pretože sa okolo neho začali 
motat fudia, kterých takmer nepoznal. Keď 
bol pred štyridsiatimi rokmi prijatý do stavu 
warminskej kapituly, bezmála všetci kanonici 
holi potomkovia pomoranských a gdaňských 
rodin. Mnohých z nich už vtedy osobne po-
znal. Žiaf, mladost pominula a starých priate-
fov bolo čoraz menej. Do kapituly prichádzali 
kanonici, ktorí holi ovefa mladší ako Koper-
nik. Niektorf z nich velkému astronómovi ne-
žičili, ba našli sa i takt, čo ho podozrievali 
z kacfrstva. Katolici, zoči-voči lavfnovite sa 
šíriacej reformácii, v každej novej myšlienke 
hfadali "čertovo kopýtko". 

Osamelý Kopernik sa na konci svojej po-
zemskej púte neraz zamýšfal nad svojím osu-
‚lom. Pravdepodobne si uedomoval, že 
práca — výsledok prakticky celého jeho života 
— leží už roky ukončená, avšak bez naj-
menšfch vyhliadok na jej sprfstupnenie svetu. 
Akiste ho sužovala myšlienka, že vo frombo-
rskom zapadákove premárnil život, bál sa, že 
celoživotně úsilie, drobná, mravenčia práca 
i geniálne vfzie, výjdu nazmar. Uvedomoval si 
dósledky svojej "na hlavu postavenej teórie", 
ktorá nerešpektuje antické a súdobé autority, 
že Zem a ostatně planéty sa pohybujú okolo 
Slnka, nachádzajúceho sa v strede ich obež-
ných dráh. 

Kópiu a rekonštrukciu 
chýbajúcich fragmentov 
portrétu Kopernika urobil 
roku 1986 Józef Fink. 

Hlupák Gnapheus a tolerantný pápež 

Neochotu Kopernika zverejnit tlačou svoje 
životné dielo však ovplyvnila zdržanlivost 
a obava pred prflišnou slávou. Jeho objav 
predsa negoval stáročiami upevnenú tradfciu. 
Kopernik vede], že fudia, ktorf nepoznajú 
matematiku dostatočne, budú sa novej dok-
tríne o stavbe sveta vysmievat. Neboli to ne-
odóvodnené obavy, pretože protestantský 
humanista Wilhelm Gnapheus, který prišiel 
z Holandska a usadil sa v Elblagu, napísal v 
roku 1539 komédiu, v ktorej sa snažil zo-
smiešnit Kopernika. Nemenoval síru astronó-
ma podia mena, avšak súčasnfci sa mohli 
fahko dovtípit, koho myslel. Velkého učence 
tento hlúpy pamflet dost znechutil. 

Zvest o Kopernikovom geniálnom objave 
sa šírila ďaleko za hranice Warmie a Polska, 
prenikla dokonce do ďalekého Ríma. Už 
roku 1533 orientalista Jan Albert Widman-
stadt (1506-1557) v prítomnosti kardinálov 
Františka Ursina a Giovaniho Salviata, vi-
terbského biskupa Giovanniho Petra a vati-

kánskeho lekára Matúša Curtiusa vysvetfoval 
pápežovi Klementovi VII. Kopernikovu te-
óriu o pohybe Zeme. Hovoril, že stredom 
sveta nie je zemské údolie, ale ostro svietiace 
Slnko. Jeho Svátost zaujfmavá prednáška 
zjavne potešila, pretože Widmanstadt ako 
ocenenie dostal nádherný grécky kódex pfsa-
ný na pergamene, obsahujúci veta farebných 
a zlatých miniatúr. Tento dar ho musel velmi 
potešit, pretože na druhej strane listu tovlastno-
ručne zaznamenal slovami: "Pápež Klement 
VII. dal mi tento kódex darem v roku 1533 

NtCOLAó'á COPf,M8~M1e~,~ 

v Rime, kedy sem mu ve vatikánskych záhra-
dách vysvetlil názor Kopernika o pohybe 
Zeme. Jan Albert Widmanstadt nazývaný In-
cretius, tajomník~ sukromný pracovníka sluha 
Jeho Svatosti." 

List Kardinála Schonberga 

Je velmi pravdepodobné, že od Widman-
stadta alebo od niektorého z warminských ka-
nonikov zdržiavajúcich sa na pápežskom 
dvore sa o Kopernikovej teórii dozvedel i kar-
dinál Mikuláš Schonberg (1472-1537). Mu-
sela ho velmi zaujat, pretože 1. novembra 
1536 poslal velkému astronómovi list nasle-
dovného obsahu: "Ked'sa mi pred rokmi do-
nesli ze všetkých strán jednoznačné chýry 
o tvojej odvahe, získal si moju priazeň a do-
konca som pochvalme prij(mal správy od 
našich Tud' podIa ktorých žiariš takou velkou 
slávou. Dozvedel som sa totiž že Ty nic si len 
výnimočným zmakom učena dávnych mate-
matikov, ale že okrem toho si stanovil nový 
vesmírny systém, v ktorom učíš, že Zem je 
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Stanislaw R. Brzostkiewicz / POSLEDNĚ ROKY KOPERNIKOVHO ŽIVOTA (1) 
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v pohybe a Sluko zaujíma vo vesmíre najnUlie 
a teda stredné miesto; že nebo ako 8sma sféra 
ostáva nastálo na mieste vo večnej nehybnosti; 
že Mesiac, umiestnený medzi polom Marsa 
a Venuše spolu s prvkami začlenenými do jeho 
okruhu, vykonáva Točný obeh okolo Sluka; 
a že 7).' si na tému toho celého astronomického 
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Pozárnka Jána Alberta Widmanstadta na gréckom rukopise, ktorý 
dostal od pápeže Klemensa VIL — Zviičšenina tej istej poznámky. 

systému nap/sal dielo a pohyby planét vypočí-
tané v č/slach si zastavil do tabuliel4 čím všet-
kých neobyčajne udivuješ. A preto, učený muž 
pokiaF Ti nenarob/m starosti, prosím Ta velmi 
naliehavo, aby si sa so svojím objavom podelil 
s vedychtivými a čo najry'chlejšie mi poslal 
ovocie svojej umornej práce spolu s tabulkami 

a so všetkým, čo by si 
ešte mal a čo by sa tý-
kalo toho istého prob-
lému. Táto záležitost 
som zveril Teodoriko-
wi Redenowi, aby tam 
na mieste boto všetko 
na moje trovy prep/sa-
né a sem mi poslané. 

Polda/ teda budeš m8ct mi v tomto vyhovie(, 
spoznáš čoskoro, že máš do činenia s člove-
kom, ktorý si želí, aby Voje meno sa stalo 
slávnym a ktorý Tvojej tak vetkej odvahe chce 
vzdaíto, čo jej patTL" 

Ako reagoval Kopernik na tieto velmi licho-
tivé slová od osoby tak vysoko postavenej 
v hierarchii katolfckej cirkvi? Niet najmenšfch 
pochybností, že ho velmi pozdvihli na duchu 
a on akiste s patričnou úctou kardinálovi od-
povedal. No napriek hladaniu vo vatikán-
skych archfvoch sa Kopernikov list nenašiel 
a ani sa nepodarilo zlatit, či spinil prianie 
Schonberga a poslal kópiu svojho diela.. 
(Pokračovanie v budúcom čísle) 

Preložila Mgr. L.Vašečková 
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AMAT$RSKE POZOROVANIA 

Jupiter 90191 
Roku 1990 bola atmosféra na Jupiteri zrledkavo aktívna a tak pozorovatelia 
— špecialisti na pásy, škvrny a zóny rotujúce okolo ozrutnej planéty — si 
prišll na svoje. Náš spolupracovník Vojta Šimon z Hranic nám poslal mimo-
riadne hodnotný materiál, v ktorom spracoval a vyhodnotil kresby vyše 130 
pozorovatePov, ktorí sa sústredili najmu na južný rovníkový pás SEB. 

Atmosféra Jupitera je stále aktivní  změny útva-
rů, které se v ní nacházejí, můžeme i nevelkým 
dalekohledem zpozorovat aodstupem jen několika 
dnů. Aktivita atmosféry ale nebývá v jednotlivých 
letech stejná. Někdy je atmosféra poměrně klidná, 
jindy se naopak silně rozbouří a pak můžeme být 
svědky velmi zajímavých událostí. 

V červnu 1989 začal velmi rychle slábnout jižní 
rovníkový pás (SEB) a byl vizuálně prakticky ne-
pozorovatelný až do poloviny roku 1990. Velká 
rudá skvrna (GRS) se naopak stala v tomto období 
velmi nápadným objektem. 

Jižní rovníkový pás se začal znovu objevovat v 
polovině roku 1990, právě v době, kdy se pozoro-
vací podmínky Jupitera zvolna zlepšovaly. 
Utvářeni pásu bylo velmi dramatické a atmosféra 
Jupitera byla aktivní jako málokdy. Pozorování 
těchto událostí se v Československu věnovala sku-
pina astronomů - amatérů. Byli to J. Horký (New-
ton QS 210 mm) V. Šimon (Newton Q) 80 mm, refr. 
QJ125 mm), P. Štěpán (refr. ® 130 mm), K. Koss 
(refr. QS 200 mm), J Dušek, P. Šretr a K. Trutnov-
ský (refr. ® 150 mm), P. Šťastný a P. Gabzdyl 
(Newton fČf 110 mm), M. Konečný (refr. 0 63 mm). 

Změny poloh pásů a zón 
Nejjednodušší zpracování kreseb je určeni poloh 

pásů a zón na planetě, nejlépe pomocí souřadnico-
vé síťky. Jestliže máme 
kreseb více, můžeme 
polohy pásů vynést do 
grafu a sledovat jejich 
změny v závislosti na 
čase. Na grafu Č. 1 vidí-
me, jak se měnily polohy 
a vlastní šířky pásů a 
zón, především SEB. Z 
grafu je zřejmé, že 
rozšiřování jižního rov-
níkového pásu bylo vý-
razně asymetrické. 
Přestože v pozorová-
ních je značná mezera, 
můžeme říci, že rychlé 
rozšiřování severního 
okraje pásu začalo po-
čátkem ledna 1991. Až 
do 21. února byl pohyb 
severního okraje pásu 
směrem k rovníku 
téměř lineární a činil asi 
9°,  asi 0,2° za den. 
Potom se rozšiřování 
přechodně téměř zasta-
vilo, ale asi od 25. 
března se opět značně 
zrychlilo. 

Posun jižního okraje 
SEB nebyl tak výrazný. 
Rozšíření jižního okraje 
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proběhlo v období od 11. února do 6. dubna 1991. 
Potom se možná začal pás znovu zužovat, ale zde 
již pozorování končí. Je zajímavé, že prudký posun 
jižního okraje SEB nastal přibližně v té době, kdy 
se pohyb severního okraje pásu přechodně téměř 
zastavil. 

Jižní jižní mírný pás (SSTB) se téměř nepohybo-
val, jeho krátkodobý posun s maximem okolo 21. 
února je nejistý. 
Severní rovníkový pás (NEB) pravděpodobně 

osciloval. Jednotlivými body je možné proložit si-
nusoidu s periodou asi 60 dní. Této periodě přibliž-
ně odpovídají i čtyři pozorování z řfjna 1990. Šířka 
pásu se přitom podstatně neměnila a stejně tomu 
bylo u přiléhajíc[ severní tropické zóny (NTrZ). 

Vzhled pásů a zón 

Z druhé poloviny roku 1990 pochází jen málo 
pozorování, vyplývá z nich však, že v říjnu 1990 byl 
SEB mírně ztmavlý a byly v něm patrné rozsáhlé 
tmavé difúzní skvrny. Na některých místech byl 
jižní okraj pásu lemován tmavým proužkem. Poně-
kud ztmavlá byla i rovníková zóna (EZ). 

Začátkem roku 1991 byl SEB poměrně úzký, na 
jeho jižním okraji byly tmavévelmi protáhlé skvrny 
(snad segmenty tmavého lemu). V severní části 
byla řada tmavých difúzních skvrn. Tyto skvrny se 
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Obr. 1: Změny poloh a vlastních šířek pásů a zón 
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držely severního okraje pásu i v době jeho rychlého 
rozšiřování. 

V jižní polovině SEB vznikaly protáhlé světlé 
skvrny a v dubnu 1991 byly patrné náznaky podél-
ného rozdělení tohoto pásu. 

Rovníková zóna (EZ) byla ještě na počátku roku 
1991 značně široká a ztmavlá (avšak světlejší než 
SEB). Poblíž severního okraje zóny se nacházely 
výrazné bílé skvrny a také řada úhlopříčných tma-
vých přechodů, které spojovaly oba rovníkové 
pásy. Severní rovníkový pás (NEB) byl nestejno-
měřně tmavý. Na obou jeho okrajích bylo velké 
množství tmavých oválných skvrn. Tyto skvrny 
způsobily, že okraje pásu byly velmi nerovné. 

Severní mírný pás (NTB) procházel v 1. třetině 
roku 1991 nápadnými změnami. Na začátku roku 
byl pás velmi úzký, občas v něm byla patrná místní 
ztmavnutí a rozšířeni. V polovině února 1991 se 
začal objevovat úzký proužek asi 5° severně od 
NTB z tmavé nepravidelné oblasti v NTB, která se 
nacházela v planetograflcké délce 170°. Nově 
vzniklý proužek byl zřejmě severní složkou NTB, 
protože mezera mezi nimi začala brzy tmavnout. 

Podle údajů ALPO (asociace pozorovatelů Mě-
stce a planet - USA) tmavý pás, který leží jižně od 
STrZ, není jižní mírný pás (STB), ale jižní jižní 
mírný pás (SSTB). STB před několika lety výrazně 
zeslábl a jsou z něho nyní pozorovatelné jen někte-
ré segmenty. 

Zajímavé detaily v atmosféře Jupitera 

Velká rudá skvrna (GRS) 

Tento obrovský vír v Jupiterově atmosféře byl 
zřejmě pozorován už G. ( s'oEinim v roce 1665. 
Skvrna se nachází na rozhraní jižní tropické zóny 
(STrZ) a SEB. Skvrna byla v letech 1990/91 dobře 
pozorovatelná, protože byla obklopena velmi tma-
vým nestejnoměrně širokým lemem. Samotná 
skvrna byla nejtmavšf v lednu a únoru 1991. Po 
celou dobu opozice se GRS téměř nepohybovala. 
Na grafu (obr. 3), který byl sestaven zpozorování 
V. Šimona, J. Horkého, K Kosse, P. Šretra, K. 
Trutnovského, P. Štěpána a M. Konečného, může-
me vidět, že pohyb skvrny byl skutečně velmi malý. 
Zajímavá je náhlá změna polohy s maximem v 
období kolem 21. února 1991. 

Na obr. 4 a-e jsou změny vzhledu Velké rudé 
skvrny a jejího okolí. 

Tmavý proužek v STrZ 
(na obr. 2 označeni 12) 

V únoru 1991 byl poblíž ORS pozorován tmavý 
proužek dlouhý asi 24°, který se nacházel blízko 
jižného okraje STrZ. Pravděpodobně šlo o seg-
ment STB. Na tomto objektu byly zajímavé 
především změny jeho polohy. Proužek se nejprve 
pohyboval ve směru otáčeni planety, pak sezastavil 
a začal se rychle pohybovat proti směru otáčení 
Jupitera. Doba jeho rotace se tak prodloužila z 9h 
55 min 13s na 9h 56mřn 46s. Zpětný pohyb proužku 
ale nebyl lineární a proto mohla být perioda jeho 
rotace v tomto obdob[ určena jen přibližně. (Viz 
obr. 3) 

Bělavý ovál v NTZ. 
(na obr. 2 oznáČení WO) 

Ve vyšších planetogratických šířkách Jupiterovy 
atmosféry bývá pozorováno jen málo nápadnějších 
detailů. V období od 20. února do 15. dubna 1991 
byl ale v severní mírné zóně (NTZ) několikrát 
pozorován velký bělavý ovál s rozměry asi 28°.10°. 
Ovál se pohyboval zvolna proti směru otáčení 
planety (v systému II) a jeho pohyb byl přibližně 
lineární. 
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Obr.2: Ukázky synoptických map Jupitera podle pozorování V.Šimona. Mapky a, c byly pro 
úsporu místa složeny z pozorování z několika nocí 

Rotační periody atmosférických 
detailů 

Zproměřených kreseb byly sestaveny synoptické 
mapy, ktoré znázorňovaly změny vzhledu planety v 
závislosti na čase (posloupnost map z jednotlivých 
nocí seřazených pod sebou). Na těchto mapách se 
podařilo identifikovat řadu atmosférických detailů 
a bylo také možné sledovat jejich vývoj a pohyb. Na 
obr. 2 vidíme ukázky synoptických map, zde jsou 
však pro dsporu místa spojena pozorování z vice 
nocí do jedné mapy, aby byly pokryty pokud možno 
všechny délky. 
Polohy detailů pozorovaných během více nocí 

byly vyneseny do grafu (obr. 5), kde na vodorovné 
ose je délka v systému II a na svislé ose je čas v 
juliánských dnech. Tento graf nám dává informaci 

w 
•N 
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o pohybu detailu v atmosféře planety. Z grafu 
můžeme odečíst, jakou dráhu urazil detail za urči-
tou dobu, a odtud lze již snadno spočítat periodu 
jeho rotace. 

Je známým faktem, že Jupiter má diferenciální 
rotaci, tedy že detaily, které jsou v blízkosti rovní-
ku, rotuj( poněkud rychleji než ty, které se nachá-
zejí ve středních šířkách (až na výjimky). 

Jestliže známe u zkoumaných detailů nejen peri-
odu rotace každého z nich, ale i planetografické 
šířky, můžeme tyto detaily vynést do grafu, který 
vyjádřuje závislost rychlosti rotace na planetograf. 
šířce. 

Je skutečně patrné, že detaily, které jsou blíže 
rovníku, se většinou pohybují rychleji, ale rozptyl 
je poměrněznačnýa aniv rámci jednoho pásu nebo 
zóny se detaily nepohybují stejně rychle. Zvlášť 
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Obr. 4: GRS a okolí. a) 22./23. 10. 1990 V. Šimon — refr. ®125 mm; b) 17.1 18. 1.1991 
V. Šimon — Newton íZ$ 80 mm; c) 25./26.1.1991 J. Horký — Newton Q3 210 mm; d)14.115. 
3.1991 K. Trutnovský, P. Šretr — refr. ŠÓ 150 mm; a)10. /11.4.1991 V. Šimon — refr. Šla 
125 mm (GRS je vlevo). Orientace obrazu jako na obloze. 
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Obr.3 

W 

zajímavé je sledováni detailů, které se pohybuj[ 
výrazně odlišnou rychlostí než jejich okolí, nebo 
detailů, které výrazně mění rychlost svého pohybu, 
například segment STB. 

Zdá se tedy, žel menšími přístroji je možnézfskat 
kresby planet, které jsou vhodné na další zpraco-
váni.Je ovšem nutné, aby pozorování byla systema-
tická a pokrývala co nejdelší časový interval. 

Vojtěch Šimon, 
Hnmlce 
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Obr. 5: K — tmavá skvrna na severním 
okraji NEB; Bt — tmavá skvrna v severní 
části SEB; 4 — okraj protáhlé skvrny na 
jižním okraji SEB; 6 — okraj tmavé oblasti 
(poruchy?) v STrZ; 8— okraj tmavší části v 
SSTB;10 — okraj světlejšího úseku v NTZ 
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fez prekážok 

Geostacionárne družice sa stali neodmyslitefnou súčastou technic-
kého potenciálu rudstva a ich postavenie v súčasnom rvete telekomu-
nikácif je nezastupitefné. Problémom nastavena parabolickej antény 
na družice vysielajúcu televfzny signál, sa KOZMOS, podobne ako i 
áalšie periodiká prírodného i technického zamerana, už zaoberaL 
Skúsenému technikovi nakonec stačí skusmé nastaven podia kvality 
prfjmu signálu. Váčšf problém však je nastavit na geostacionárnu 
družicu ďalekohfad. 

Vlaňajšia návšteva Krymu a exkurzia po ich astronomických zaria-
deniach hola počiatočným impulzom záujmu o to, kde tie družice 
skutočne sú. Na Kryme sine pomocou 50 cm 
Coudé reflektoru (tzv. televfzneho) videu družice 
ASTRA. Družicu pozorovali v momente precho-
du zo svetla do tieňa Zeme viackanálovým fota 
metrom (o dóvodoch si móže čitater urobit 
predstavu sám). Podfa ich výsledkov je priemerná 
vizuálna jasnost kružice 9m, a takto predsa k 
pozorovaniu postačí aj malý ďalekohfad. Na jar a 
v lete som naviac niekofkým návštevnfkom Hvez-
dáme v Žijme sfúbil, že im družicu ukážem; sruby 
sa majú pinit. Výsledok uchvátil nielen ich, ale aj 
mňa a verfm, že i ostatných. 

S myšlienkou geostacionárnej družice pre sys-
tém spojena na Zemi prišiel spisovater sci-fl A. 
Clarke. Vo vhodnej vzdialenosti od stredu Zeme 
je obežná doba družice presne taká, ako jej side-
rická rotačná doba — jeden hviezdny deň. Takáto 
družica potom "visf' nad jedným miestom Zeme 
a možno ju využit ako prijímat a vysielač signálu. 
Niekofko takýchto satelitov je schopné pokryt 
napr. televfznym signálom celý povrch Zeme. 

Pri vypočte polohy družice S voči pozorovatelo-
vi v mieste M na povrchu Zeme, je potrebné 
poznat polohu družiceťs, dlžku miesta nad rovní-
kom, kde je umiestnená; astronomické súradnce 
miesta M (dlžku.M, šírku j a nadmorskú výšku h). 
Pri vypočte použfvame konštanty (polomer rovnf-
ka, gravitačnú konštatu a pod.) na čo najvilčšf 
počet platných miest. 

Siderická rotačná doba Zeme je 86 164,0954 
sekúnd. Po zavedení jednotiek vzdialenosti rovnej polomem Zeme -
(na rovníku 6378 160  metrov), jednotky hmotnosti rovnej hmotnosti 
Zeme (5,975. l0~kg) a jednotky času jednu sekundu, má geocentric-
ká gravitačná konštatna kehodnotu 0,001239444 rad/s. Táto hodnota 
je presná. 

Vzdialenost a družice S od stredu Zeme O nájdeme potom z III. 
Keplerovho zákona, zanedbanfm hmotnosti družice voči Zemi, podfa 
vztahu: 

kg2(1+ms). P2 = (2.II)2.a3 (1.) 
kde člen 1 +mr položíme rovný 1. Význam konštanty kgje obdobný ako 
u Gaussovej gravitačnej konštanty k = 0,01720290985: je to stredná 
uhlová rýchlost družice. Vynásobením polomerom Zeme dostaneme 
známu hodnotu I. kozmickej rýchlosti. Vynásobením konštatny k28 
(1,5362214.10~presne) trefou mocninou polomem Zeme a delenfm 
univerzálnou gravitačnou konštantou K „ (6,673. 10"" m3 š  2 kg') 
dostávame hmotnost Zeme. 

V strede Zeme O (podia obrázku č.1) zavedieme súradncovú 
sústavu Oxyz, kde os x mien do miesta na rovníku, kde sa s rovnfkom 
pretfna poludnik pozorovacieho miesta s dlžkou iťM, osy je v rovnne 

rovnfka kolmá na x a os z mien do severného pólu Zeme. V tejto 
sústave súradnfc určíme jednotlivé zložky polohy družice 

Xs = a . cos (ňM -.$) (2.1) 
z= 

U 
. sin ( M - ) s) 

(2.3) (2.)
a v rovnakej súradnicovej sústave i zložky polohy miesta pozorovania 

XM=p •COS~P' (3.1) 
yM =0 (3.2) (3.) 
zM = p . sin ~p' (3.3) 

kde je geocentricky sprievodič a So' geocentrická šírka pozorovacieho 
miesta na povrchu Zeme, ktoré možno určit pomocou sústavy rovnic 
( 4. ), pomocou konštánt stanovišta S a C, podia ich rozvoja do 
radov (5. ): 

p . sin g ' = (S + 1,568 h .107 sin ~o (4.1) 
p . cos o' = (C + 1,568 h. 10 ) cos S' (4.2) (4.) 

S = 0.99497418 - 0.00167082. cos 2p + 2,10.10~cos 4~o 
C = 1,00167997 - 0,00168208. cos 2p + 2,12.10~cos 410 (5.) 

kde o je astronomická šfrka a h nadmorská výška miesta (v metroch). 
Hodnotu geocentrickej šírky o' určíme z pomenu rovnic (4.1)a (4.2); 

sprievodičp ako odmocninu zo súčtu druhých mocnin pravých strán 

rovností (4.1) a (4.2). 
Ak zavedieme v pozorovacom mieste M nová sústavu súradnfc 

Mx'y'z' tak, aby os x' mierila do priesečníka svetového rovnfka s 
miestnym poludníkom, os y' bota kolmá na x' v rovin svetového 
rovníka a os z' mierila do severného svetového pólu, možno s ohfadom 
na rovnobežnost zodpovedajúcich asi súradných sústav Oxyz a M'y'z' 
získat relatfvne súradnce družice voči miestu pozorovania: 

x' = xs - xM = a . cos (AM -i s) -p . cos So' (6.1) 
Y = ys - yM = a . sin (2M-Äs) (6.2) (6.) 
z' = zS - ZM = . sin o' (6.3) 

Vzdialenost družice od miesta pozorovania r možno potom určit ako 
odmocninu zo súčtu druhých mocnin zložiek relatfvnych súradnfc 

r = [(XS - XM)2 + (yS - yM)2 + (ZS - ZM)2] 
m (7•) 

a vyjadrit relatfvne súradnce družice pomocou hodinového uhla t a 
deklinácie ď družice: 

x' = r . cos d cos t (8.1) 
y' = r . cos ď sin t (8.2) (8.) 
z' = r . sin ď (8.3) 

Zo sústavy rovnic ( 8.) možno jednoducho určit hodinový uhol 
družice a jej deklináciu: 

tg t = y'/X' tg a =(z'/r) / [(X'/r)2 + (y'/r)2]1  (9.) 
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Z vypočftanej hodnoty deklinácie a hodinového uhla určíme výšku 
družice nad obzorom 

sin h = sin d . sin So + cos 8 , cos So . cost (10.) 
a pomocou klasickej refrakčnej formuly 

R = 60",343 (Bí160) . [273/(273+T)].tg(90 — h) (11.) 
kde B je atmosferický tlak a T teplota v °C, určíme refrakciu R, ktorú 
premietneme do zložiek súradnfc ď a t: 

ai-do=±R.cosq (12.1) (12.) 
ti -to= ±R.sinq.secď (12.2) 

pričom znamienko (—) v ( 12.1) platí pre kladné zemepisné šfrky a 
znamienko (—) v ( 12.2) platí pre hodinové uhly od 1211 do 2411 (180°
— 360°). Paralaktický uhol q možno jednoducho určit zo sférického 
trojuholnfka pól—zenit—družica 

sin q = (sin t . cos gyp) / (cosh) (13.) 
Nakoniec nastavíme ďalekohlad pomocou delených kruhov na sú-

radnice ti a & podia sústavy (12.). Paralaktickú refrakciu, spósobenú 
konečnou vzdialenostou družice od pozorovatera, můžeme zanedbat. 

Pomaturitné štúdium 
astronómie 

Stredná priemyselná škola stavebná v 
Hurbanove a Slovenské ústredie amatér- 
skej astronómie v Hurbanove otvárajú v 
školskom roku 1993 - 1994 XII. cyklus 
Pomaturitného štúdia kvalifikačného v Od-
bore astronómia. 

Pomaturitně štúdium astronómie je dvoj- 
ročné diafkové štúdium formou konzultač- 
ných sústredení. Je určené absolventom 
stredných šk61 s maturitou, ktorí po absol- 
vovanízfskajú kvalifikáciu pre prácu na as-
tronomických zariadeniach. V každom 
ročníku poslucháči absolvujú 10 trojdňo- 
vých ústredenf (raz mesačne) a jedno týž-
denně praktikum. Štúdium sa končí 
maturitnou skúškou po absolvovaní ročnf- 
kových skúšok z jednotlivých predmetov. 

Záujemci o štúdium sa můžu prihlásiť na 
SÚAA, 947 Ol Hurbanovo do 15. apríla 
1993. Prijfmacie pohovory sa uskutočnia v 
máji 1993. Bližšie informácie poskytneme 
na požiadanie. 

SÚAA Hurbanovo 

Popularizácia astronómie 
ocenená 

Vytrvalému divákovi televfzneho seriálu 
"Okná vesmíru dokorán" určite neuniklo 
meno RNDr. Jaroslava Čorbu, ktoré sa neus-
tále opakovalo vo všetkých 30 odvysielaných 
dieloch. Dr. Čorba, redaktor hlavnej redakcie 
vzdelávacích programov Slovenskej televfzie 
v Bratislave, bol totiž iniciátorom, dramatur-
gom a vůbec anjelom strážeym tohto najsle-
dovanejšieho astronomického televízneho 
programu. Záber Dr. Čorbu v popularizácii 
vedy na televíznej obrazovke je však ďaleko 
širší, čoho dókazom sú aj ďalšie televfzne 
seriály: "Z mosta doprosta", "Mojich sedem 
divov sveta", "Mozog a jeho duša" a pod. 
Preto nikoho, kto prácu Dr. Čorbu pozná 
bližšie, neprekvapilo, že mu predsedníctvo 
ČSAV udelilo Cenu za popularizáciu vedy za 
rok 1992. Redakcia Kozmosu gratuluje a 
praje d'alšie úspechy v popularizácii vedy. 

L Hric 

Celý postup sme prakticky vyskúšali s družicou ASTRA 2. septem-
bra 1992. Pre polohu Hvezdárne v Žiline (18°45'13E, 49°12'22N a 
h=404 m n.m.) a družice (As = 19°,2 E) sme vypočítali hodnoty: 

ti = - 
ol ®58` ď1= - 7°12'36" 

Skutočné hodnoty uhlov deklinácie a hodinového uhla: 
t = —01101®45' á= —7°09' 

sa od vypočítaných lfšia tak málo, že nemůžeme rozhodnút, či ide o 
nepresnost nastavenia ďalekohfadu, delených kruhov, alebo o ind 
odchýrku v polohe družice, pohybujúcej sa v silovom poli reálnej 
planéty. Už v okulári pri 81- násobnom zvdčšenf je zreterný pohyb 
hviezd voči družici asi 9 magnitúdy. Refraktorom s priemerom 
objektivu 11 cm je družica pozorovatelná i počal spinu Mesiaca, 
pokiar je dostatočne ďaleko od kulminácie. Máme tak ďalšf objekt, 
ktorý můžeme sprístupnit verejnosti i bez ohradu na mesačné fázy. 

Po zistenf súradnfc ďalších družíc sa pokúsime i o pozorovanie 
ostatných. Radi prijmeme všetky podstatné pripomienky k výpočtu i 
správy o ďalších pozorovaniach. 

Hvezdáreň 
Sonneberg 
— tretlfcla a tlnešok 

Koncom minulého roka sa nám po dlhšom čase ozval prispie-
vatel' Kozmosu Mathias Schmógner, už ako nemecký štátny 
občan, ktorému hola zverená úloha prebudovaf hvezdáreň v 
Sonnebergu. Jeho zahraničné poznatky můžu byt zaujfmavé 
aj pra slovenská astronomická obec. 

Osud mnohých výskum- 
ných ústavov na území býva- 
lej NDR sa určite podobá 
slovenským — pre mnohora- 
ké prfčiny zanikajú. 7Anikom 
obrozená je aj jedna z najvýz- 
namnejších hvezdárnf vý- 
chodnej časti Nemecka — 
hvezdáreň Sonneberg. 

História tejto hvezdárne je 
spojená s menom muža, 
ktorý vošiel do dejín astronó-
mie akverký objavovater pre- 
menných hviezd: Prof. Cuno 
Hoffmeister. Už pred založe-
ním vlastnej hvezdárne, 
ktorá stojí na kopci Erbisbiihl 
v niekdajšej dedinke Neu- 
fang, nachádzajúcej sa 200 
metrov nad mestom Sonne-
berg, mal Cuno Hofimeister 

pozorovatefňu pod strechou 
svojho domu v Sonnebergu. 
Presne tak ako každý astra 
nóm, ktorý začal ako amatér. 
Roku 1925 dostal profesor 
Hoffmeister peniaze, za 
ktoré postavil profesionánnu 
hvezdáreň na už spomína-
nom Erbishilhli. 

Po druhej svetovej vojne 
prešla hvezdáreň do akadé-
mie vied NDR a neskoršie sa 
stala súčastou Ústredného 
inštitútu pre astrofyziku Aka-
démie vied NDR so sídlom v 
Postupimi. Hlavným progra-
mom hvezdárne už od jej 
vzniku bole podia želania 
7akladatera, pozorovanie 
premenných hviezd. Ved 
dodnes tu objavili viac ako 

Miroslav Znášik 

30 000 takýchto hviezd, z 
ktorých sám Cuno Hoffmeis-
ter objavil vyše 10000, Hvez-
dáreň Sonneberg má druhú 
najvllčšiu zbierku fotoplatnf 
na svete, ktoré boli získané 
pozorovaním hviezdnej oblo-
hy. Obsahuje vyše 140 000 
záberov. Len priskoro zesnu-
lý pozorovatel Huth urobil 
viac ako 110 000 týchto zábe-
rov. Z tejto obsiahlej doku-
mentácie hviezdnej oblohy 
vydala hvezdáreň nádherný 
fotografický atlas hviezdnej 
oblohy. V dnešnej doba však 
sotva bude niekomu z bývalé-
ho východného bloku finan-
čne dostupný. 

So zánikom NDR zaniklo 
aj monštrum Akadémie vied 
NDR. Tým sa naraz hvezdá-
reň Sonneberg dostala ze 
štátnej platformy na krajská. 
A pre kraj stí dye hvezdárne 
(Tautenburg pri Jene a Son-
neberg) finančne neúnosné. 
Takže v súčasnosti bojuje o 
záchranu v akejsi podobe 
významného regionáineho 
múzea, ktorého nositelom je 
podporný zvilz priaznivcov 
hvezdárne Sonneberg. Tento 
spósob prebudovania hvez-
dárne by mohol byt garan-
tom zachovania observácie 
oblohy a pozorovania pra-
menných hviezd. Astronó-
movia Nemecka sa pri každej 
prfležitosti zasadzujú o za-
chovanie profesionálnej časti 
hvezdárne, i keď hlavný 
dórazsa teraz kladie naverej-
no-vzdelávaciu činnost. Ne-
mohol by byt tento postup 
prfkaldom aj pre slovenské 
profesionálne astronomické 
zariadenia? 

Mathias SchmSgner 
hvezdáreň Sonneberg 

KOZMOS 2/1993 25 



NAPÍŠTE O SVOJOM ĎALEKOHL' ADE 

KRÁČAJ ÚCA 
MONTÁŽ 
V rubrike Napíšte o svojom d'alekohPade som za dobu jej úspešnej 
existencie čital mnoho zaujfmavého o najróznejšfch amatérsky 
skonštruovaných prístrojoch. Teraz by som sa aj ja chcel podeiit so 
svojimi skúsenostami, pretože v Kozmose o podobnom ď'alekohfa-
de — či správnejšle povedané montáži — akú som si zhotovil, za-
IaP nepísail. Možno tento článok bude pre niekoho podnetom na 
stavbu podobného prístroja. 

V začiatkoch mójho astrono-
mického amatérčena som si po-
stavil malý ďalekohrad. Mal som 
ho umiestnený na paralaktickej 
montáži, ktorej asi tvorili stredo-
vé osky z bicykla značky Favorit. 
Takáto montáž samozrejme ne-
hola vermi kvalitně a pri jej pou-
žívaní som mat rózne problémy 
predovšetkým s chvením a pres-
nostou chodu. Nuž som sa rozbo-
dal postavit si vdčšiu a hlavne 
lepšiu montáž. To holo v roku 
1980. 

Postupne som začal montáž 
kreslit, pričom som niekofkokrát 
zmenil jej koncepciu i rozmery. 
Mojfm ciefom boto postavit para-
laktickú montáž pre malý refrak-
tor s hfadáčikom, ktorá by 
umožňovala robit dlhšie pointo-
vané expozfcie pomocou teleob-
jektivu Sonnar 41300. Pritom som 
však uvažoval s určitou rezervou, 
čo do nosnosti aj do kvality. Ako 
sa ukázalo o niekorko rokov ne-
skór, bol to správny postup. 

Nakoniec som sa rozbodal pre 
klasickú nemeckú montáž, ktorú 
som sa snažil dimenzovat na nos-
nost asi 30-40 kg. Mal som ob-
medzené možnosti strojárskej 
výroby súčiastok. Preto som sa 
usiloval znfžit množstvo a prac-
nost mechanických dielov a na-
hradit ich pokiaf možno 
elektronikou. Vtom mi pomohol 
článok Pavla Mayera Krokové 
motory a dalekohled uverejnený 
v Řfši hvězd 1983/3. Priviedol ma 
na myšlienku použit krokové mo-
tory na pohon mojej montáže. 
Hlavnou výhodou tohoto 
riešenia je, že motor móže byť 
namontovaný priamo na hlav-
nom šnekovom prevode, pretože 
jeden a ten isty motor zaistf poin-
táciu, jemné pohyby i rýchlopo-
suv pri prestavovanf áalekohfadu 
na novy objekt. Krokové motory 
sú totiž schopné pracovat v ex-

trémne velkom rozsahu otáčok 
(krokov), od zlomku kroku až po 
desiatky tisíc krokov za sekundu. 
Touto úpravou hola stanovená 
konečná podoba montáže 
a mohol som začat s jej výrobou. 

Ukázalo sa, že je jednoduchšie 

pevne spojené s osami. Hodinové 
koleso má 230 zubov. Je poháňa-
né prostrednfctvom šneku s pnie-
merom 14 mm, ktorý je uchytený 
v malom držiaku s možnostou 
nastavena vo všetkých troch 
smeroch. Ku kolesu je šnek prit-
láčaný plochou pružinou. Jej tlak 
je regulovaný prftlačnou skrut-
kou. Šnek je spojeny ďalšúm jed-
noduchým šnekovým prevodom 
1:16 s krokovým motorčekom 
777 LT105 (obr. 4). Obdobne je 
riešený pohon deklinačnej osi 
motorčekom 777 LB104 cez 
deklinačně koleso so 180 zubami 
(obr. 5). Montáž je dopinená de-
lenými kruhmi. 

Použité krokové motory sa 
móžu nekomu zdat na pohon 
malej montáže zbytočne predi-
menzované. Tu si však treba uve-
domit, že ich výkon pri vysokých 
kmitočtoch rychto klesá, tak3e 
tieto motory práve postačujú na 
rýchloposuv maximálne 2°/se-
kundu. Motory tniedy 7.77 sú 

Obr. 1: Bloková schéma zariadenfa 

niečo vymysliet, ako to postavit. 
Problémy s realizádou mecha-
nických častí montáže odsunuli 
jej dokončeme až do áalšieho 
desatročia. Podstatne kratšie tr-
vala stavba elektroniky ovládania 
krokových motorov. A tak po 
takmer desatročných peripetiách 
uzrela svetlo sveta, či presnejšie 
tmu jasných nocí, montáž, ktorú 
vidíte na obr. 2. 

Priemer oboch osf je 30 mm. 
Uložené sův púzdrach priemeru 
75 mm vo valivých ložiskách. 
"Nosné" konce osí sú upevnené 
v dvoch jednoduchých guličko-
vých ložiskách. Na druhej strane 
hodinovej osi je kuželíkové ložis-
ko a na deklinačnej osi je guličko-
vé ložisko s axiálne nastaviternou 
vófou. Na hodinovú os, ktorej ko-
niec je osústružený do kužela, je 
nasadený malý stotfk nesúd dek-
linačnú os. Na túto je obdobným 
spósobom upevnený vdčší stolik 
pre ďalekohrad. Vynechal som 
mechaniku jemných pohybov 
a namiesto toho sú priamo na 
oboch stolíkoch pniskrutkované 
ozubené kolesá, ktoré sú takto 

ODPOROVÁ 

JEDNOTKA 

staršej konštrukde. V súčasnosti 
sa už vyrábajú modernejšie typy 
s aktfvnym rotorom, ktorých roz-
mery aj prikon pri rovnakom vý-
kone sú podstatne menšie. 
Bohužiar, ich cena je asi 4 až 
6 krát vyššia. 

Elektronická výbava montáže 
je rozdelená do štyroch častí —
zdroj, odporová jednotka, výko-
nové spínače a riadiaca elektroni-
ka. Modulárne usporiadanie 
umožňuje verkú variabilitu systé-
mu. Napríklad je možné nadit 
rubovofný typ krokového moto-
ra. Stačí len pripojit vhodnú ad-
porovú jednotku. Rovnako je 
možné ovládat montáž počfta-
čom, ktorý v tomto prfpade na-
hradí riadiacu elektroniku. 

Motory a aj všetko ostatně vy-
bavenie je napájané za zdroja 
jednosmerného napátia, ktorý 
má dva výstupy — is 30V a stabi-
lizované is 24 V — s celkovým 
výkonom 125 W. Naphtie sa pni-
vádza na odporové jednotky, 
ktoré regulujú napájací prúd na 
protrebnú úroveň (2 A pre 
LT105, 1,2 A pre LB104) a cez 

výkonové tranzistory sa budia 
jednotlivé vinutia krokových mo-
torov. Výkonové tranzistory sú 
ovládané niadiacou elektronikou, 
ktorú tvorí generátor niadiacej 
frekvencie, obvody delenia kroku 
a obvody riadenia spfnania —
naprogramovaný prepínač a spí-
nade tranzistory. Bloková sché-
ma je na obr. 1. 

Ako zdroj napátia využfvam 
viacúčelový stabilizovaný zdroj, 
ale to len preto, že som ho mal 
k dispozfdi už pred stavbou mon-
táže. Inakvyhovie aj úpine jedno-
duchý nestabilizovaný zdroj 
s dostatočným výkonom. 

Odporovú jednotku som zho-
tovil z dvoch odporov. Odpory 
tvorf špirála z odporového drátu 
uložená v kenamickom telese. 
Pre LT105 má odpor hodnotu 15 
Sa a je napájaný napatím 30 V v 
režime "rýchloposuv" a "jemné 
pohyby" a cca 14V pri pointách. 
Toto naphtie sa dá nastavit v roz-
sahu 9-24V. Na potrebnú hod-
notu som ho nastavil skusmo 
počal prevádzky montáže. Obe 
napátia sa prepínajú automaticky 
relátkom podia zvoleného reži-
mu. Takéto usporiadanie je po-
trebné vzhradom na verký výkon 
motoru pri nfzkych frekvendách. 
Pni maximálnom prfkone v reži-
me pointácie dochádzalo vply-
vom nadbytku výkonu 
k zakmitávaniu rotoru, ktoré sa 
prenášalo na montáž a vyvoláva-
lo chvene ďalekohfadu. Pre LB 
104 má odpor hodnotu 20 52 a je 
napájaný naplitím 24V. 

Výkonové tranzistory sú umiest-
nené v samostatnej skrinke, 
spolu so stabiUzátormi pre napá-
janie elektroniky (5 V) a pne na-
pájanie vyhrievania optiky (8 V). 
Táto skrinka tvori zároveň akúsi 
ústredňu celého zariadenia. Sú 
v nej konektory na pripojenie ad-
porovej jednotky, motorov a ria-
diacej elektroniky a konektor na 
zapojenie osvetlenia delených 
kruhov, osvetlenia pointačného 
okuláru a vyhrievania a k nim 
patriace vypínače. Taktiež je tu 
centrálny vypínač, ktorým sa za-
niadenie pripája k napátiu zdroja 
(obr. 3). 

Posledný článok retazca tvori 
riadiaca elektronika, ktorá je ulo-
žená v krabici oiíládača. Aby som 
elektroniku uložil do malej krabi-
ce, rozložil som ju na tni dosky 
plošných spojov: astabilný multi-
vibrátor s deličom, ktorý generu-
je prevádzkové kmitočky na prvá 
dosku, obvody delenia kroku, ria-
denia smeru čftania a ovládanie 
spínacích tranzistorov na druhů 
a spfnacie tranzistory na tretiu. 
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Obr.2: Celkový pohlad na montáž 

Obr. 4: Pohon hodinovej osi. (Motor Z22 LT 105, pomocný 
závitovkový prevod, nosič závitovky hlavného prevodu). 

Na favej strane ovládača sú 
upevnené prepfnače typu isostat, 
ktorými sa ovládajú oba motory. 
Nezávisle na sebe sa dajú zapínat 
a vypínat aj prepfnať smer otáča-
nia. Spoločný je iba prepfnač reži-
mu činnosti — rýchloposuv 
a pointácia. Vefkosť otáček pri 
rýchloposuve sa plynule reguluje 
otočným kondenzátorem. Pri 
najnižšfch otáčkach sa rýchlopo-
suv využfva na jemné pohyby. Na 
pravej strane ovládača sú dva 
mikrospínače, pomocou ktorých 
sa dá meniť rýchlosť o cca i - 30% 
v režime pointácie. Takáto 
zmena pine postačuje na opravu 
odchýlok v chode montáže. Ovlá-
dacie prvky dopfňajú otočné kon-
denzátory hrubého a jemného 
naladenia "pointačnej" frekven-
cie generátora a v prednej časti 

krabice je umiestnený potencio-
meter nastavenia jasu osvetlenia 
pointačného okuláru spolu s vy-
pínačem tohoto osvetlenia. 

Montáž je pripevnená tromi 
skrutkami k nosnému stfpu, 
ktorý tvorf hrubostenná ocelová 
rúra s priemerom 165 mm, 
výškou h = 1 300 mm a váhou 
asi 90 kg. Stfp je privareny na 
ocefovom tanieri, ku ktorému sú 
privarené tni nohy z "U" profilu. 
Na koncoch nóh sú stavacie 
skrutky. Hmotnost celej montá-
že je okolo 120 kg, čo jej dodáva 
výbornú stabilitu a odolnost 
proti otrasom. 

Na montáži mám osadený re-
fraktor 80/1200 mm vlastnej 
konštrukcie. Je vybavený objek-
tfvom od fy Zeiss AS80/1200, 
okulárovým výťahom s hrebeňo-

Obr. 3: Hore: Skrinka výkonových tranzistorov. 
Dole: Odporová jednotka 

vým posunom, zenitovým hrano-
lom a okulárovou koncovkou na 
jemné doostrenie zeissovho typu. 
Pri pozorovanlvyužlvam tni oku- 
láre: H 16, O 10 a O 6. Okulár 
O 10 mám upravený na pointač- 
ný okulár. Vlepil som do neho 
sklennú doštičku s vyrytým krf- 
žom, ktorú som kúpil od p. Ka-
menického. Doštička je z boku 
osvetl'ované LED diodou: Na 
pozorovanie Slnka som si zhoto-
vil adaptér s nepokoveným hra- 
nolom a zásuvkou na výmenné 
neutrálne fiitre. K refraktoru je 
pripevnený hTadáčik s objektf- 
vom 50/540 a okulárom O 40 
S krížom. 

Na opačnej strane deklinačnej 
osi je závažie a malý nakiápatel'- 
ný stolík na upevnenie teleobjek- 
tfvu Sonnar 4/300, prfpadne 
mého fotoprfstroja. Všetky tni 
prfstroje majú vyhrievanie optiky 
cievkami z medeného dr®tu 
Q3 0.1 mm. Cievky sa pripájajú do 

rozvodného pultíku, na 
ktorom sú aj LED diody 
signalizujúce ich správnu 
funkciu. 

Ďalekohl'ad mám umies-
tnený v minidomčeku 
(1.6X1.6 m) s odsuvnou 
strechou na záhrade u rodi-
čov v obci Beluša. Okrem 
občasného pozorovania za-
ujfmavých astronomických 
objektov ho využfvam hlav-
o na astronomickú foto-
grafiu, posledné štyri roky 
na fotografickú fotometriu 
symbiotických hviezd. 

Táto montáž má viacero 
výhod, predovšetkým veTkú 
presnosť chodu, ktorá je 
daná vysokou stabilitou 
otáček motora. Ďalšou vý-
hodou je, že všetky operá-
cie pri prestavovanf d'ale-
kohfadu a pri pointách sú 

riadené z ovládača. Odpadajú 
rÓzne akrobatické cviky, ktorom 
sa pri klasickej montáži nevyhne-
me. Motorický pohon deklinač-
nej osi taktiež ul'ahčuje foto-
grafovanie komét pri pointácii 
priamo na kométu. Moderná 
konštrukcia umožňuje využitie 
automatického pointéra, prfpad-
ne už spomfnané riadenie počíta-
čem. Hlavnou, aj ked' disku-
tabilnou nevýhodou montáže je 
dlhšia doba nastavenia na navzá-
jom uhlovo viac vzdialené objek-
ty. Táto nevýhoda sa však vóbec 
neprejavf, ak máme dobre zorga-
nizovaný program pozorovania 
a neskáčeme od obzoru po obzor. 

Zostáva mi ešte pod'akovať sa 
tým, bez pomoci ktorých by som 
montáž a d'alekohfad nepostavil. 
Vd'aka patrf najmd mbjmu otco-
vi, d'alej p. Michálkovi, Ing. Ku-
charovi, Ing. Doležalovi a mojej 
manželke za pochopenie. 

Zdeno Velič 

Obr. 5: Pohlad na okulárový koniec d'alekohPadu a motor 
Z22 LB 104, ktorý poháňa deklinačnú os. 
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Obloha v Ilií'l endári BY1*J1
Všetky časové údaje sú v SEČ 

Jarně planéty nám v apríli a v máji veta ra-
dosti neurobia, s výnimkou Jupitera by sme 
ich sledovali naozaj iba symbolicky. Podobné 
tvrdenie platí i o ich menších kolegyniach, jas-
nejšie planétky sa pohybujú len nízko nad 
obzorom. Zaujfmavou by mohla byt spomien-
ka na kométu Schaumasse, či pokus o zazna-
menanie zákrytu dvoch hviezd planétkami, no 
zrejme najzaujfmavejšie z toho najbližšieho 
vesmíru budú zániky najmenšfch teliesok 
v zemskej atmosfére. Je však jar, a teda oblo-
he vládnu galaxie. V súhvezdiach typicky jar-
nej oblohy ich už v malých d'alekohfadoch 
nájdete neúrekom. 

Planety 

Merkúr sa sice 5. aprIla nachádzal v naj-
vdčšej západnej elongácii až 28° od Slnka, ale 
jeho deklinácia v tomto období zdaleka nedo-
sahovala ani tú slnečnú, takže podmienky na 
sledovanie tejto planéty neboli nijako priazni-
vé. V polovici mája sa Merkúr dostane do 
hornej konjunkcie so Slnkom a vyzerať ho na 
večernej oblohe budeme až koncom jar. 

Venuša sfce bola tiež v (dolnej) konjunkcii 
so Slnkom a súčasne iba 0,18 aj. od Zeme, ale 
geometria tohto úkazu spósobf, že už koncom 
aprlla začne planéta vychádzať viac ako hodi-
nu pred Slnkom, v máji sa z nej dokonca stane 
nefalšovaná Zornička, ktorá dosiahne jasnost 
až —4,6 magnitúdy. Zaujfmavé bude v tomto 
prfpade sledovat obrovský srpok planéty a po-
kúsiť sa vysledovat v ňom stopy venušianskej 
atmosféry. Vaše pozorovania radi zverejnfine. 

Mars slabne a pri prechode z Blfžencov do 
Raka sa javf už len ako červenkastá hviezdička 
s jasnosťou +1,1 mag. Nájdeme ho na večer-
nej oblohe a okolo 19. mája budeme mócť 
sledovať jeho prechod ponad Jasličky (M 44). 
Koncom mája zapadá planéta asi hodinu po 
polnoci. 

Jupiter sa v Panne dostáva čoraz vyššie na 
večernú oblohu a ked'že 30.3. absolvoval opo-
zfciu so Slnkom, móžeme podmienky na jeho 
pozorovanie vyhlásiť za temer ideálne. Túto 
šancu treba využiť na sledovanie dejov v jeho 
atmosfére a pohyb galileovských mesiacov, 
ktoré sú stále zaujfmavé. Koncom mája absol-
vuje Jupiter pomernevofnú konjunkciu s Me-
siacom. 

Saturn je v Kozorožcovi stále nízko na ran-
nej oblohe, koncom mája bude vychádzať 
stále až okolo druhej po polnoci, musíme si 
teda na prekrásne prstence vyčkať do leta. 

Urán a Neptún sa pohybujú stále bok po 
boku súhvezdfm Strelca a ich poloha stále 
pozorovatefom nepraje. Koncom mája bude 
dvojica vychádzať okolo polnoci, ešte predtým 
však 11.5. na rannej oblohe absolvuje dvojitú 
konjunkciu s Mesiacom. 

Pluto sa blíži do svojej pravidelnej jarnej 
opozfcie so Slnkom, ktorá tentoraz nastane 
18.5. Na hviezdnej oblohe nájdeme planetu 
na pomedzf súhvezdia Hlavy hada ako putuje 
smerom do súhvezdia Váh. V tomto čase je 
blúšie pri Zemi ako Neptún, najmenej nás 
bude deliť 15.5. 28,7555 a. j. Jasnost planéty 
+14,2 mag. jej sledovanie ale značne obme-
dzuje. 

Mesiac 

Tento odstavec zvykneme plať len pre jarně 
mesiace, kecly sa ponúka možnosť zlepšit si 
osobně rekordy v disciplfne sledovania kosáči-
ka Mesiaca krátko po nove. Šance na absolút-
ny rekord sfce v tomto roku nebude mať nik, 
prfležitosť na slušný výsledok sa však predsa 
len ponúkne. Večer 22. aprda v čase západu 
Slnka bude mať Mesiac púchych 18 hodin a tni 
minúty a bude dostatočne vysoko na to, aby 
sme pri priaznivom počasí mohli jeho kosáčik 
7a7rieť aj vofným okom nizučko nad obzo-
rom. Lepšia prlležitosť sa naskytne 22. mája, 
tu by sme však kosáčik starý skoro 28 a pol 
hodiny malí na jasnej oblohe nájsť bez problé-
mov všetci. Fotografie, kresby či farbisté po-
pisy vašich pozorovaní majú už vopred 
vyhradené miesto v Albume pozorovatefa. 

Planétky 

Tni "opozičné" planétky sav okamihu svojej 
maximálnej uhlovej vzdialenosti od Slnka 
budú nachádzať tak nízko nad obzorom, že by 
snád' o tom ani nebolo treba plať. Chceme 
však byť úpiní, a preto uvádzame, že planétky 
(29) Amphitrite bude vo vefmi nepriaznivej 
opozícii voči Slnku 25.4., o štyni dni nato ju 
bude nasledovať (13) Egeria, ktorá je sice zo 
všetkých troch nad obzorom najvyššie, je však 
zároveň i najslabšia, a tretia vstúpi do opozfcie 
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Výrez zo súhvezdia Panny so stredom 1352m 

a —8 zachytáva oblast s rozlohou 4x4 stup-
ne. Vyznačená je hviezda PPM 508165 (+7,0 
mag.), ktorú by 5.4. medzi 2 a 3  mala na 4 
sekundy zakryt planétka Arne. 
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Výrez zo súhvezdia Váho rozlohe 4x4 stupne 
so stredom 15e24m a —7' obsahuje vyznače- 
nú hviezdu PPM 508 841 +7,6 mag.), ktorú 
zrejme 16.4. medzi 2  a 2 zakryje planétka 
(744) Aguntina. 

(8) Flora, ktorá sa bude pohybovat súhvez-
dím Hadonosa, 20. mája však prejde do Škor-
pióna, kde 26.4. absolvuje avizovaný 
geocentrocký úkaz. Efemeridu pre všecky tni 
planétky nájdete v pripojenej tabufke. 

Ovefa lepšie je to však so zákrytmi hviezd 
planétkami. Avizovaných máme poť úkazov, 
z ktorých aspoň jeden by mohol priniesť žia-
dané ovocie v podobe úspešného pozorova-
nia. Najprv 5.4. prekryje planetka (959) Arne 
(priémer 59 km, jasnost v čase zákrytu +15,8 

(8) Flora ' 

dátum a200o,o 
h m 

az000,o 
o 

23.4. 16 46,3 -15 05 
28.4. 16 43,6 -14 56 
3.5. 16 40,3 -14 46 
8.5. 16 36,3 14 37 

13.5. 16 31,7 -14 28 
18.5. 16 26,7 -14 19 
23.5. 16 21,4 -14 11 
28.5. 16 15,9 -14 05 

(13) Egeria 
23.4. 14 35,7 -12 14 
28.4. 14 30,1 -12 22 
3.5. 14 24,6 -12 30 
8.5. 14 19,2 -12 38 

(29) Amphitrite . 

3.4. 14 23,0 -19 42 
8.4. 14 19,0 -19 36 

13.4. 14 14,6 -19 28 
18.4. 14 09,9 -19 16 
23.4. 14 05,0 -19 02 
28.4. 14 00,1 -18 46 
3.5. 13 55,4 -18 28 
8.5. 13 50,9 -18 09 

13.5. 13 46,8 -17 51 
18.5. 13 43,2 -17 33 
23.5. 13 40,1 -17 16 
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Zákryt hviezdy SAO 100 735 planétkou Tanete. 

mag.) hviezdu PPM 
508 165 s jasnostou 
+7,0 mag., zákryt by 
mohol trvat až štyri 
sekundy, pozorova-
nie však bude rušit 
Mesiac krátko pred 
spinom, ktorý sa 
bude nachádzat iba 
38° odtial. Potom 
16.4. budemem moct 
sledovat priblfženie 
(apulz či zákryt) pla-
nétky (744) Aguntina 
(62 km, + 14,5 mag.) 
k hviezde PPM 508 
841 (+7,6 mag.); 
zákryt by mohol trvat 
až 7 sekund. Na máj 
sú predpovedané tni zákryty, ktorých tieň sice 
neprechádza cez naše územie, ale človek 
nikdy nevie: 4.5. sa o 3"03m Tanete približi 
k hviezde SAO 100 735 (+8,5 mag.), 26.5. 
01. 46® sa Elpis priblfži k hviezde SAO 140 
990 (+7,6 mag.) a 28.5. o 23sl3m sa Moira 
pniblíži k hviezde SAO 159 886 (+8,8 mag.). 
Podia predpovedf tieň Elpis preletf krížom 
cez africký roh pozdlž rovníka, tieň Moiry 
prejde krfžom cezJuhoafrickú republiku, pri-
čom zasiahne Zimbabwe a tieň Tanete prejde 
cez JAR a Angolu do Južného Atlantiku. 
Predpovedné mapky troch posledných úka-
zov uvádzame tak, ako sme ich prevzali z bul-
letinu IOTA.ES. 

Kométy 

Ako-tak zaujfmavou kométou bude odchá- 
dzajúca P/Schaumasse, ktorá bude mat ešte 

aU[Yi15 

dátum a2000,0 
h m 

a2000,0 

° 

1.4. 7 56,1 45 55 
6.4. 8 24,8 44 25 

11.4. 8 51,7 42 31 
16.4. 9 16,6 40 16 
21.4. 9 39,3 37 46 
26.4. 10 00,1 35 08 
1.5. 10 19,1 32 24 
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Zákryt hviezdy SAO 140 990 planétkou Elpis. 
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Zákryt hviezdy SAO 158 886 planétkou Moira. 

1. mája deklináciu vyše +32 stupňov. Okrem 
tejto kométy, ktorej efemeridu uverejňuje-
me, prejdú penihéliom v apr0i kométy P/Hol-
mes (10.4., max. +17,4 mag.) a P/Váisllli 
(29.4., max. + 13,8 mag.), ktorá bude v priaz-
nivej polohe voči Slnku. Ani jedna z týchto 
dvoch komét však nebude objektom pre ama-
térske prístroje, čakéme však vaše pozorova-
na kométy P/Schaumasse i staršie snímky či 
kresby z návratu kométy P/Swift-Tuttle. 

Meteory 

Konec aprfla každoročne patní Lyridám. 
Tentoraz pripadá ich maximum na piatu ho-
dinu ráno 22.4., podra pozorovaní z posled-
ných rokov sa však ukazuje, že existuje ešte 
druhé maximum (hádam nateraz výdatnejšie 
ako prvé) ktoré je o čosi posunuté voči plav-
nému maximu. Lyridy teda stoja za pozor-
nost, navyše, ich extrém pripadá na obdobie 
novu. To sa však nedá povedat o májových 
i Aquaridách, ktoré sú v maxime práve počas 
spinu poobede 5. mája. Nadránom teda uvi-
díme zrejme iba nekolko z toho množstva 
úlomkov Halleyovej kométy, ktoré začiatkom 
mája knižujú dráhu Zeme a zanikajú v našej 
atmosfér•. 

Nočná obloha 

Dnešné potulky po hviezdnom nebi začne-
me v rozsiahlom, ale v našich zemepisných 
šírkach opomenutom súhvezdí Hydry. Asi 
2 stupne od hviezdyu Hya objavil roku 1785 
William Herschel planetárnu hmlovinu, ktorá 

8 . 

ó~ 

dostala v Dreyerovom New General Catalo-
gue číslo 3242.Objavitelov syn, nemenej sláv-
ny astronóm John Herschel, ju neskór ve 
svojom 18-palcovom reflektore popisal ako 
"výrazne modrá, eliptická v pozičnom uhle 
140 stupňov (20"x30"), rovnomerne jasná 
s ne celkom ostrými oknajmi, nachádzajúcu 
sa ned'aleko štyroch hviezd, velmi takko, ak 
vóbec, pozorovatelná aj bez d'alekobladu". 
Ked' však zalistujeme v literatúre, zistíme 
aloisi nezrovnalosť. New General Catalogue 
pri hmlovine uvádza fotografická hviezdnu 
velkost 9 mag, známy Webb Society Deep-
Sky Observer's Handbook tiež 9,0 mag a len 
Brian Skiff ju v Observing Handbook and 
Catalogue of Deep-Sky Objects ohodnotil na 
7,8 magnitúdy. Ako sa ale mažete presvedčit 
aj sami, aj v Somete 25 x 100 je viditelná už na 
prvý pohrad v porovnaní s okoliými hviezda-
mi ako nápadný jasný kotúčik. Dalším dóka-
zom nesprávnosti katalógových údajov by 
mohla byt hviezda asi 7. verkosti, vyznačená 
v Atlase Coeli (na 8. liste) pni jej západnom 
okraji. V skutočnosti sa žiadna takto jasná 
hviezda pni NGC 3242 nenachádza a je Preto 
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Pomocou tejto mapky I'ahko nájdete nielen 
jasná planetárnu hmlovinu NGC 3242 (polo-
ha vyznačená krúžkom), ale aj jej susedku, 
záluytovú dvojhviezdu HS Hya. Tá s peri- 
ódou 1,568 diba menf svoju hviezdnu vel'kosB 
v amplitúde 0,5 magnitúdy — v maxime má 
8,1 mag a v primárnom i sekundárnom mini-
me 8,6 mag. 
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pravdepodobé, že sa jedná o samotná plane-
tárnu hmlovinu, vyznačená po druhýkrát. 

Ale aby ešte nebol všetkému koniec, NGC 
3242 má aj velmi zaujfmavé pomenovanie —
Jupiterov prfzrak (Ghost of Jupiter). Auta 
rom pomenovania je Admirál W. H. Smyth, 
ktorému svojimi rozmermi, jasnostou, sfarbe-
ním a hviezdnym okolím pripomínala naj-
váčšiu planétu našej slnečnej sústavy (pozn 
jeho kresbu z The Bedford Catalogue). 

Ďalšou zaujfmavostou súhvezdia Hydry je 
jasná dlhoperiodická premenná hviezda 
R Hydrae, ktorá je po Mire Ceti a X Cygni 
v poradí tretou objavenou hviezdou tohto 
typu. Prvenstvo jej objavu sa pnpisuje Maral-
dimu z roku 1704. V maxime má hviezda asi 
3. verkosť, v minime klesá až na 11 mag. 
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Gul'ová hviezdokopa M 3 leží blízko rozhra-
nia troch súhvezdí. Preto hviezdy označené 
na našej mapke vl'avo dole patria do Pastie-
ra, vpravo dole do Viasov Bereniky a vpravo 
hore do PoFovných psov. Tam patrí i samotná 
M3. 

S menšími tažkostami ju možno pozorovat aj 
z našich zemepisných šírok. 

Jasná 11hmlovinu" nájdete aj zhruba 3 stup-
ne severozápadne od hviezdy 9 Bootis. Pomo-
cou triedra v týchto miestach uvidíte severne 
od hviezdy asi 9. verkosti hmlistú "hviezdu" 
s nenápadným centrálnym zjasnením. Vdčší 
prfstroj ukáže asi 5' vefkú gurovú hviezdoko-
pu s difúznymi okrajmi, zjasňujúcu sa sme-
rom do stredu, zrnité a s množstvom slabých 
hviezd, ktoré okolo nej a na nej vytvárajú 
drobunkú pavučinu. M 3 (NGC 5272), ktorú 
máte v zornom poli, totiž patrí medzi naj-
krajšie a najjasnejšie (odhady pozorovaterov 
sa pohybujú okolo 
6,8 mag) gurové 
hviezdokopy našej 
oblohy. 

7~stupkyne tohto 
druhu objektov náj-
dete i vo Vlasoch 
Bereniky — jasná 
M 53 a velmi slabá 
NGC 5053, v Pastie-
rovi — NGC 5466 
a v Hadovi — M 5. 
Iný nápadný ob-

jekt viditerný aj bez 
d'alekohradu —
Praesepe — sa na-
chádza v jarných 
mesiacoch nad ná-
padným obzorom. 
Táto otvorená 
hviezdokopa bola 
známa (ako 1lhmlo-
vina") už v antike. 

Hviezdne okolie guPovej hviezdokopy M 3. 

b 
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Súhvezdie Raka z Al Sufiho Knihy stálic. 

Píše sa o nej naprfklad v Knihe stálic od 
perzského pozorovatera Al Suliho. V repro-
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Výrez z atlasu Uranometria 2000,0 (W. Tirion, B. Rappaport, G. Lovi, 
Willmann-Bell Inc. 1987) vám pomóže pri identifikácii množstva 
galaxií, ktoré sa nachádzajú na rozhraní Vlasov Bereniky a Panny. V 
pravom hornom rohu je vyznačená hvizeda 6 Com. 

dukovanej kresbe súhvezdia Raka (z rovna-
kého diela) je vyznačená bodkovane nedale-
ko stredu. Zaujímavé je na nej aj to, že mala 
významnú úlohu v fudovej meteorológii. 
Napríklad Plinius uvádza: "Ak nie sil Praesepe 
na čist«] oblohe viditetné, je to neklamné zna-
menie blfžiacej sa bárky". Skúste vysledovat, 
čo je na tom pravdy. 

Jarná obloha je ale zasvátená predovšetkým 
galaxiám. Ak móžete pozorovat Sometom 
25x100, namierte ho niekedy do oblasti 
medzi8 Leo a 8 Vir. Budete mat vefkú smolu, 
ked' aspoň jednu z nich nezbadáte — tofko ich 
tam je! Prezeranie týchto objektov je však 
pomerne nudné, pretože na galaxiách nie je 
temen nič zaujfmavé. Zváčša sú to len rózne 
slabé drobné hmlisté obláčiky kruhového 
alebo oválneho tvaru, občas s centrálnym zjas-
nením alebo s blízkou hviezdou - to je všetko. 

Napnek tomu aj tu nájdete jednu lahódku. 
V oblasti dvojice messierovských objektov M 
84 a M 86 zbadáte v zornom poli Sometu 
hned' sedem galaxií naraz! Najnápadnejšie, 
približne rovnako jasné a kruhové sú M 84 a 
M 86, slabšia a mierne pretiahnutá (v pomere 
1:2) je NGC 4388, jej sa dotýka menšia a tiež 
pretiahnutá NGC 4435, d'alej tu je kruhová a 
nenápadná NGC 4387, o trochu jasnejšia a 
velmi natiahnutá (1:3) NGC 4388 a velmi 
slabulinká galaxia NGC 4442. V hradaní a pni 
identifkácii vám pomóže výrez z atlasu Ura-
nometria 2000,0 (list č.193). 

Na konec sme si nechali jednu kuriozitu. 
Jarné mesiace nie sú vhodné len na absolvo-
vane messierovského maratónu po objek-
toch z tohto katalógu, ale práve teraz móžete 
zbadat (aj bez d'alekohfadu) najjasnejšie 
hviezdy z exotického súhvezdia Kentaura, 
ktorého prevažná časí sa nachádta na južnej, 
od nás nepozorovaternej oblohe. Podarí sa 
vám to? 

Roman Piúi5 Jiří Dušek 
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V oblasti galaxie 
M 84 (na obráz-
ku) v súhvezdf 
Panny nájdete v 
zornom poli Sa-
metu aj približne 
rovnako jasnú 
galaxiu M 86, ale 
aj menšře a 
slabšfe galaxie 
NGC 4388, 4435, 
4387, 4388 a 
4442. Pri řdenti-
fikácll týchto ga-
laxií vám pomóže 
mapka na pre-
došlej stran. 

Kalendár úkazov 
dátum čas úkaz 

1.4. 
1.4. 
5.4. 
5.4. 
6.4. 
6.4. 

10.4. 
16.4. 
22.4. 
22.4. 
22.4. 
22.4. 
23.4. 
25.4. 
29.4. 
29.4. 
2.5. 
4.5. 
4.5. 
5.5. 
6.5. 
9.5. 

11.5. 
11.5. 
12.5. 
14.5. 
15.5. 
15.5. 
16.5. 
18.5. 
19.5. 
21.5. 
22.5. 
25.5. 
26.5. 
26.5. 
28.5. 
30.5. 

Venuša v dolnej konjunkci so Slnkom 
Venuša najbližšie pri Zemi (0,28 a. J.) 

3"05"' zákryt hviezdy PPM 508165 (+7,(Ý") planétkou (959) Arne 
Merkúr v najvičšej západnej elongácii (28° od Slnka) 

20"44"' spin Mesiaca 
2122m minimum Gem (A=3,62-4,18 mag., P=10,150734) 

kométa P/Holmes v perihéliu (maxdmálna jasnost +17,4"') 
2"37"' zákryt hviezdy PPM 508 841(+7,6"') planétkou (744) Aguntina 
1h50m nov Mesiaca 
3"19m minimum b Cep (A=3,48-4,37 mag., P=5,3663414) 
4,8" maximum aktivity meteorického roja Lyridy 

večer pil západe Slnka Mesiac starý 18,05" 5° nad obzorom 
maximum T Her (A=6,8-13,7 mag., P=1654) 
planétka (29) Amphitrite v opozíci so Sinkom 
planétka (13) Egeria v opozícü so Slnkom 
kométa P/Váisžlä v perihéliu (maximálna jasnost +13,8"') 
maximum V CVn (A=6,52-8,56 mag., P=1924) 

3h03m zákryt hviezdy SAO 100 735 (+8,5"') planétkou Tanete 
maximum R Cam (A=6,97-14,4 mag., P=2704) 

14,4" maximum aktivity meteorického roja 'j Aquaridy 
5"35"' spin Mesiaca 

maximum W Cet (A=7,1-14,8 mag., P=3514) 
1,5" Neptán v konjunkcii s Mesiacom, Neptún 3° severne 
3,9" Urán v konjunkcii s Mesiacom, Urán 4° severne 

minimum 6 Lyr (A=3,25-4,36 mag., P=12,935584) 
maximum R Cry (A=6,7-14,4 mag., P=3174) 

8" Pluto najbližšie pil Zemi (28,7555 a. J.) 
maximum R Leo (A=4,4-11,3 mag., P=3104) 
Merkúr v hornej konjunkci so Slnkom 
Pluto v opozícii so Slnkom 
maximum V CrB (A=6,9-12,6 mag., P=3584) 

16"07"' nov Mesiaca 
večer pri západe Sřnka Mesiac starý 28,471150 nad obzorom 

minimum$ Lyr 
1"46"' zákryt hviezdy SAO 140 990 (+7,6"') planétkou Elpis 

planétka (8) Flora v opozícii so Slnkom 
23"13"' zákryt hviezdy SAO 159 886 (+8,8"') planétkou Moira 
22,7" Jupiter v konjunkcii s Mesiacom, Jupiter 7° severne 

Seminář majitelů a kon-
struktérů amatérských 

dalekohledů 
Rokycany, 23. —25. dubna 1993 

Téměř po roce Hvězdárna Rokycany 
(Voldušská 721, 337 11 Rokycany, tel. 
018112622) a Hvězdárna a planetárium hl. m. 
Prahy (Petřín 205, 11846 Praha 1, tel. 02/53 
5351-3) pořádají seminář o amatérské astro-
nomické technice. Seminář každým rokem 
mění svůj název podle tematického zaměření 
programu. Při tomto setkání majitelů a kon-
struktérů amatérských dalekohledů a zájem-
ců o tuto oblast jde nejen o přednášky, o 
sobotní "obchodní odpoledne", ale také (a 
možná především) o setkáni lidí, které spojuje 
stejná záliba. 

Seminář je letos poprvé (pořádá se od r. 
1986) sponzorován. Zahraničním sponzorem 
je Carl Zeiss Jena — astronomické přístroje, 
tuzemským je firma ATC Přerov. Z jejich 
nemalých příspěvků je hrazena větší část ná-
kladů na seminář, takže bylo možné dokonce 
snížit účastnický poplatek na 30 Kč. Tento . 
poplatek budou účastníci platit předem spolu 
s ubytováním poštovní poukázkou, kterou 
zašle Hvězdárna Rokycany po obdržení 
přihlášky, kterou dostanete na hvězdárně. 

Páteční program se uskuteční na hvězdárně. 
Program semináře v sobotu a v neděli proběh-
ne v budově gymnázia v Rokycanech (jako v 
minulých letech). Gymnázium je blízko ná-
městí a také nedaleko vlakového i autobuso-
vého nádraží. 

V programu je vyhrazen čas na příspěvky 
účastníků, ve kterých se můžete s ostatními 
podělit o své zkušenosti a názory. Doporučená 
témata: zprávy o vlastním dalekohledu, detaily 
konstrukcí, diapozitivy přístrojů, kuriozní ná-
pady, výsledky pozorovánía fotografováníatd. 
Doporučené délka příspěvku je 5 až 10 minut, 
maximální 15 minut. K dispozici bude diapro-
jektor (kino! 6x6), promítačka 16 mm, video 
VHS, psací projektor a tabule. Příspěvky se 
přihlašují předem v přihlášce. Pořadatelé si 
vyhrazují právo výběru. Autorům, jejichž pří-
spěvky budou přijaty, včas tuto skutečnost 
oznámíme. Těmto účastníkům bude promi-
nut účastnický poplatek. 

Krátký příspěvek RNDr. Martina Setváka 
"Jupiter na snímcích z Voyageru očima mete-
orologa" uvede do oblasti počítačového zpra-
cování dat uložených v podobě barevných 
snímků na optickém disku. Přednášku o ty-
pech dalekohledů (z hlediska optického i užit-
ného) bude mít vsobotu po zahájenísemináře 
Ing. Jan Kolář, CSc., po ní bude následovat 
další o typech montáží. V neděli bude dopo-
ledne přednášet RNDr. Miroslav Zejda o po-
zorování proměnných hvězd, po něm RNDr. 
Jiří Grygar, CSc., o úspěších a zklamáních 
Hubblova teleskopu. 

Hlavním aktérem sobotního "obchodního" 
odpoledne bude možná vaše peněženka. 
Bude se nakupovat, prodávati inzerovat. Ne-
odmyslitelnou součástí semináře bude taky 
dražba a burza, tedy pultový prodej. 

Těšíme se na setkání s Vámi. - r - 
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Fotog raf ovanie 
úpiného zatmenia Mesiaca 
9.-10.12. 1992 v Modre 

Už 25 rokov sledujem, pozorujem a podra 
možností za vhodného počasia aj fotografu-
jem u nás viditelné úpiné a čiastočné zatme-
nia Mesiaca, a ked' vyjde počasie a mám 
radost z nafotografovaných záberov. 

V mrazivej noci 9.12.1992 okolo 21.00 hod. 
až do 22.00 hod. bola obloha zamračená a ne-
bob o ničvidiet. Okolo 22.05, keá sa, chvalabo-
hu, začal sem-tam objavovat niedzi mrakmi 
Mesiac, rozbalil som stojan, MTO 100/1000 
mm, nachystal Praktiku MTL SB a farebný 
diafilm FOMACHROM II D20, a čakal som 
na začiatok. 

Podstatou mesačného zatmenia je, že Me-
siac sčasti alebo celý vnikne do zemského 
tieňa, a potom hovorfine o čiastočnom alebo 
úpinom zatmení Mesiaca. Polotieňové za-
tmenie vniká vtedy, keďsa Mesiac ponorf iba 
do zemského polotieňa. 

Tieto jednoduché podmienky komplikuje 
pil zatmenf Mesiaca zemská atmosféra. Sve-
telné lúče sa v atmosfére lámu, pohlcujú 
a rozptyrujú. Najviac sa pohlcujú krátkovinné 
časti svetla (fialová) a preto sa Mesiac javf 
v strede tieňa červenkastý. Skutočná farba 
a stemnenie mesačného kotúča sú pil ka3-
dom zatmenf Mesiaca mé. 

Podra stupnice francúzskeho astronóma A 
Danjona boto toto zatmenie vermi tmavé, 
čierne, Mesiac takmer neviditelný, najmtl 
v strode zatmenia, a typujem ho L0 (podra A. 
Danjona stupnice je od L0 až po L4). 

Mesiacvstúpil do polotieňa 021 hod 59 min 
SEČ, ale toto sa nedá vůbec vizuálne zistit, 
lebo hustota polotieňa pil okrajoch je vermi 
malá. Asi po pol hodine, keá sa blfži Mesiac 
k hranici úpiného tieňa (cca 25-15 min.) je 
pozorovaterné stemnenie časti mesačného 
kotúča polotieňom. Fotograficky sa dá zistit 

polotieň ešte skór tým, že sa usilujeme obraz 
Mesiaca mierne podexponovat a potom bude 
polotieň podexponovaný viac, teda zreterný. 

Zatmenia Mesiaca vidiet všade, kde je Me-
siac v tom čase nad obzorom a nastáva na 
každom mieste v ten istý čas. 

Mesiac sa pohybuje po oblohe od západu na 
východ, vniká do zemského tieňa najprv 
Iavým (východným) okrajom a opúšťa ho na 
západnom (pravom) okraji. Zemský tieň má 
vo vzdialenosti Mesiaca priemer asi tni razy 
váčšf ako Mesiac, t j. asi 9200 km, takže sa doň 
může ponoriť celý Mesiac a úpiné zatmenie 
může trvat až 1 3/4 hod., čiastočné až'3 3/4 
hod. 

Za 100 rokov může nastat 81 čiastočných 
a 71 úpiných zatmenf Mesiaca, spolu teda 154 
zatmenf. Mesačné zatmenia sú zriedkavejšie 
ako slnečné, a každý rok musia nastat aspoň 
2 slnečné zatmenia, mesačné zatmenia niek-
torý rok nenastanú vůbec. 

Za jednu periódu saros býva 28 mesačných 
zatmenf, z toho 13 úpiných. 

Prvú fázu zatmenia som pozoroval a foto-
grafoval medu mrakmi, čo bolo dost kompli-
kované, ale dali sa vystihnút diety medu 
mrakmi. Po najvdčšej fáze zatmenia sa krásne 
vyjasnilo, výborne sa fotografovalo, ale asi 
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Zatmenie Mesiaca 9.-10.12.1992 cez MTO 100/1000 mm I
fotoaparát Praktika MTL 5B, farebný diafilm FOMACHROM H 1)20 Kre s by

Mesiaca Obr. Čas sekúnd exp. SEČ h m 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1/4 
1/8 
1/15 
1/15 
1/15 
1/15 

7. 1/15 
8. 1/8 
9. 1/8 
10. 1/4 
11. 1/2 
12. 1/2 
13. 1 
14. 1 
15. 1 
16. 1 
17. 1 
18. 1,5 
19. 3 
20. 5 
21. 8 
22. 16 

23. 5 
24. 1 
25. 1 
26. 1 
27 1 
28. 1/2 
29. 1/4 
30. 1/8 
31. 1/8 
32. 1/15 
33. 1/15 
34. 1/15 

35. 1/15 
36. 1/15 
37. 1/15 

2228 
22 36 
2240 
22 51 
22 56 
22 58 

Polotieňové zatmenie 
Mesiaca (6 obr.) 

ó
 
®
 ó
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 00 

07 
14 
18 
20 
28 
32 
37 
41 
50 
54 
58 
00 
03 
06 
09 obr. 7 

Začiatok úpiného zatmenia 

~
~
~
~
~
~
~
~
~
o
®
o
 

34 Koniec úpiného zatmenia 
46 
53 
02 
09 
11 
15 
21 
23 
25 
27 
28 obr. 34 

02 30 
02 32 
0234 

Polotieňové zatmenie 
Mesiaca (3 obr.) 

15-20 minút pri balení techniky po konci 
čiastočného zatmenia o 02 hod 29 min sa 
zrazu zase znenazdania zamračilo. V Modre 
som mat štastie, Lebo sa mi podarilo nafoto-
grafovat celý priebeh zatmenia Mesiaca. Spo-
čiatku to vyzeralo, že pójdem spat, kedže na 
celom území republiky bolo zamračené. Ale 
u nás sa nakrátko vyjasnilo, v čom sme boll asi 
iba miestna výnimka, lebo podra mne dostup-

pých informácif inde nemali štastie nafotog-
rafovat cely priebeh zatmenia. Nakofko mne 
to vyšlo, napínal som tento článok a priložil 
diafilm zo zatmenia Mesiaca. 

Na záver uvádzam prehlad u nás viditel-
ných úpiných a čiastočnéhh zatmení Mesiaca 
dor. 2000 a prajem Vám k nim jasné bezob-
lačné nebo. 

Ing. Puboslav Dobrovoda 

Dátum Začiatok Stred Konec Velkost 
29.11.1993 5hod43min (7hod26min) (9hod09min) 1,11 
25.5.1994 3hod30min (4hod28min) (5hod26min) 0,27 
3.-4.6.1996 23hod21min 1hod09min 2hod57min 1,37 
27.9.1996 2hod07min 3hod53min (5hod39min) 1,24 
24.3.1997 4hod04min (5hod41min) (7hod18min) 0,93 
16.9.1997 18hod02min 19h02min 21hod32min 1.20 

Velkost jev jednotkách mesačného priemeru 

COLOMBO 

6. dubna 1992 se konečně po několika za-
mračených dnech vyjasnilo. Stále jsem 
přemýšlel, na co bych se mohl podíval. Nako-
nec to vyhrál Měsíc, který byl něco přes 3 dny 
po novu. Při mímém chvění obrazu jsem 
nakreslil okolí kráteru COLOMBO (i5S 45 
E). Ve stínu stínu za kréterem Colombo, jsem 
mohl pěkně vidět vystupující vrcholky nevel-
kého pohoří Montes Pyrenaeus. Kresbu jsem 
nakreslil pomocí dalekohledu Al) 800 při 
zvětšení 40X. Kreslil jsme od 19.30 do 1950 
hod SEČ. 

David Koval, Havířov Bludovice 

'1'Hl+;OPHILUS 
A CYRII.LUS 

Posielam Vám kresby mesačných kráterov 
Theophilus a Cyrillus aj s ich okolím. Robil 
som ich podra svojho triedra 10 X50 s prídav- 
ným okulárom so zvilčšením 40X. 9. 3. 1992 
od 21.40 do 21.45. Zaujalo ma najmil rozlo- 
ženie postupujúceho tieňa. 

Marián Luptovec, Raková, 
okres Čadca 
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Mezi zajímavé útvary na přivrácené straně Měsíce patří lozato - né krátery a valové roviny. 
Je jich na měsíčním povrchu celá řada a jsou to ve vh é objekty pro amatérská 
astronomická pozorování 

Pokud vlastníte zrcadlový dalekohled většího průměru a můžete použít zvětšení alespoň 
dvěstěnásobného, pak lze velmi dobře pozorovat podrobnosti uvnitř těchto útvarů a stupeň 
jejich zatopení: Loni v květnu při pozorování Měsíce mě velmi zaujal téměř okrajový poloza-
topený kráter Eddington. Průměr kráteru je 125 km, jižní strana kráteru je zatopena a z okolní 
roviny ční jen jednotlivé vrcholky hor, zbytky prstence valové roviny. Uvnitř této valové roviny 
se nalézá malý kráter o průměru asi 10 km. V blízkosti najdeme krátery Seleucus, Briggs, 
Krafft. Těsně s Eddingtonem sousedí zatopená mohutná valová rovina Struve, která měří 170 
km. 

Valovou rovinu Eddington jsem se pokusil nakreslit tak, jak jsem jí viděl loni v květnu 
v dalekohledu typu Cassegrain o průměru 200 mm F=2050 mm při zvětšení200 X. K orientaci 
na povrchu Měsíce nám dobře posloužíAndělova mapa Měsíce, ale ještě lépe výtečný a velmi 
podrobný Atlas Měsíce od A Rickla. 

‚. 
‚‚ SI 

E Kordk, Košov, Lomnice nad Pop. 

1°H! MOON 

Přiznejme si, že Měsíc je jedním z nejfantas-
tičtějších objektů oblohy. Jeho blízkost k Ze-
mi dovoluje pozorovat podrobnosti na 
povrchu už nejmenšími dalekohledy. Při po-
bledu větším přístrojem se zatají dech nad 
obrovským množstvím detailů — kráterů, 
zlomů, dómů, brázd, atd... A to je samozřej-
mě hlavní důvod , proč astronomové tak rádi 
obracejísvé přístroje na jeho vrásčitou tvář. 

Také já, i když na Měsíc často nadávám, jej 
hrozně rád pozoruji a kreslím a z téhle mé 
série asi 50 obrázků tváře Měsíce představuju 
pět asi nejhezčích a nejzajímavějších. Chtěl 
bych podotknout, že všechny až na obr. Č. 
2 jsou kresleny Newtonem 110/805 mm při 
zvětšení96X, obr. Č. 2 je kreslen refraktorem 
o průměru 50 se zvětšením asi 35X. 

Obr.1 

Obr. Č. 1 je zobrazením okolí krátera "Aris-
tellus" a "Autolycus" ležící severně od Měsíč-
ních Apenin. Vůbec nejzajímavější na téhle 
kresbě jsou stíny, které vrhají oba krátery 
v blízkosti terminátoru, které napovídají něco 
jako složitosti terénu, tak valu obou kráterů 
a také jakýsi "kaňon", který mezi oběmi "stíny" 
probíhá. Ten jsem zatím pozoroval jen jed-
nou. 

Obr. 2 

Obr. Č. 2 — Největší kráter obrázku "De-
lambre". Tahle krajinka je zajímavá jakýmsi 
hvězdicovým útvarem vlevo nahoře. Co to 
může být, nevím, snad mi poradí někdo z vás? 

Obr. č. 3 — Krátery "Maurolycus" a "Baro-
cius". Byl to jeden z nejkrásnějších pohledů na 
Měsíc, jaký jsem zažil  Velká blízkost terminá-
toru způsobila zatopení dna obou kráterů, 
a nejen jejich, zatímco vala kráterů zůstavají 
zatím stále osvětleny Sluncem. 

Obr. Č. 4 — Dómy na Měsíci jsou již samy 
o sobě podívanou. To dokumentuje i článek 

Obr. 3 

Obr. 4 

o nich v Kozmosu 5/92. A když to jsou ještě 
dómy u kráterů "Arago", je senzace — ales-
poň ta duševní — dokonána. Zajímavé na 
tomhle obrázku je hlavně jakási nitka„ výbě-
žek od "Araga" severním směrem, i velký 
tmavý pás "běžící" stejným směrem. 

Obr. 5 jest kapitola 
sama o sebe - "Rima 
Areadeus", brázda 
z nejhezčích. Je jí 
vykreslena pouze 
malá část, poněvadz 
jej[ okolí je tak roz-
manité, že by bylo 
třeba dlouhé doby 
na kreslení - což by 
vzhledem k rychlé-
mu pohybu terminá-
toru bylo neob-
jektivní. Obr. S 
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Obr. 6 

Obr. Č. 6 — je pouze jakási skica kráteru 
"Erastothenes". 
Tímto způsobem bych rád zpracoval 

všechny větší krátery na Měsíci, snad mi bude ° 
přát štěstí. 

Pavel Šťastný 
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ALBUM POZOROVATEL A 

PRVÁ KRESBA MESIACA 
12-ročného Juraja 

Vážená redakcia! 
Posielam Vám tento malý prfspevok o mojej 

prvej kresba povrchu Mesiaca. Minulý rok v 
novembri bob o velmi málo nocí vhodných na 
pozorovanie. Ja som si vybral večer dňa 13. 
novembra 1992 0 21.45 hod. Počasie mi velmi 
neprialo, bola riedka hmla. Okolo Mesiaca 
boto haló. Najskór som si ho prehliadol len tak 
a po chví'ke som začal kreslit. Najviac ma 
upútal Oceán Búrok. Keáže sa Mesiac začal 
velmi rýchlo ponárat do hnily, moja kresba je 
zjednodušená. 

Posielam Vám jedinú a zároveň aj moju 
prvé kresbu tohto nádherného satelitu Zeme. 

Juraj Bánovský (12 rokov) Zvolen 

SWIFT-TUTTLE 1992t 
ZO SKALNATÉHO PLESA 

Vážená redakcia! 
7a5ielam Vám fotografu kométy Swift-

Tuttle 1992t, získanů 24.11.1992 na observa-
tóriu Skalnaté Pleso. Snfmka sa pomerne 
vydarila napriek nevhodným poveternostným 
podmienkam (nárazový vietor okolo 10 m/s 
a slabší zákal.) V tejto dobe sa kométa nachá-
dzala v maximálnej jasnosti asi 5,1 m, koneč-
ne viditelná volným okom. Exponované od 
17.30 do 18.10 SEČ. Prfstroj: Astrograf 
300/1500. Materiál: ORWO ZV21. Velkost 
hviezdneho pola 5,5° X 4°. 

Gabriel Červák 

Měsíc v primáru. 26. srpna 1992 
o 2.46 UT. Přístroj: Refraktor 
200/3500 + Pentac9n Six TL Ma-
teriál: Fomapan speciál 30 Din. 

Vážená redakce, 
zastlám Vám dvě fotografie Měst-

ce, foceného dva dny před novem 
největším dalekohledem na hvěz-
dárně v Hradci Králové. 

Jozef Kujal, Hradec Králové 

Západní okraj Oceánus Procella-
rum, krátery Hevelius a Grimaldi. 
26. srpen 1992 o 2.51 UT. Přístroj: 
Refr. 200/3500 + Barlow 3x (14 
mm) + Pentacon Six TL Materiál 
Fomapan speciál 30 Din. 
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SERVIS 

Astronomie v Žebráce 
Městečko Žebrák se nachází na hlavní silnici 

Praha—Plzeň, přibližně uprostřed obou měst na 
západním konci Středočeského kraje. Nedaleko, 
severním směrem, se nachází známé hrady Žeb-
rák a Točník. Hvězdárna v Žebráce je jižně od 
městečka, v místě zvaném Na kozlu. V kopuli se 
ukrývá reflektor o průměru zrcadla 35 cm a oh-
nisku 220 cm. Náš dalekohled je zmenšená kopie 
bývalého najvětšího dalekohledu na světe — zná-
mého pětimetru v Americe na Mont Palomeru. 
Dále jev kopuli refraktor o průměru 10 cm a oh-
nisku 100 cm, kterým pozorujeme Slunce. Máme 
ještě refraktor se třemi okuláry, což je bývalý 
vojenský dalekohled (z bývalé Rakousko-Uher-
ské monarchie). 

Zabýváme se obyčejnou astronomickou čin-
ností. Fotografujeme Slunce z projekce, Měsíc 
v ohnisku dalekohledu a dále planety a hvězdy. 
Máme zde fotoaparáty ZENIT Tli, EXAKTA 
VAREX IIb. Fotografujeme uvedenými foto-
aparaty hvězdy přímo na obloze s pohonem da-
lekohledu. Fotografujeme na černobílý film 19 
DIN SSSR a barevně na diapozitivy a barevné 
fotografie. Nejbližší hvězdárna 
od nás jev Rokycanech, kde je 
profesionální činnost. V Pří-
brami je také hvězdárna, kde 
však činnost ustala. Při fotogra-
fování vadí výbojky z města 
a továrny TOS. Také jedoucí 
auta po silnici Praha—Plzeň 
a od Hořovic. Nedaleko hvěz-
dárny bude také dálnice na 
Plzeň, která nám asi znemožní 
fotografování. Snad tím naše 
činnost nezanikne. 

Ohlédnutí za pozorovací činností 
pro veřejnost v roce 1992 
na hvězdárně v žebráce 

Letošní pozorování pro veřejnost začalo v mě-
síci březnu a skončilovřfjnu. Pozoroval se Měsíc, 
planety Jupiter a Saturn a letní souhvězdí. Dále 
sluneční skvrny, naše činnost byla především 
zaměřena na fotografováníslunečních skvrn, pak 
fotografování Měsíce a hvězd. V letošním roce se 
několikrát vyskytly na Slunci velké skvrny, které 
bylyvidět i pouhým okem přes tmavé sklo (např.: 
svářečský filtr nebo sklo tmavené kouřem svíč-
ky). Velké skvrny byly na Slunci v měsících: 
leden, únor, březen, květen, červenec, srpen a 
říjen. Služby na hvězdárně měli pánové Jetel, 
Kunc, Růžička a Závora. Celkem hvězdárnu v 
letošním roce navštívilo 190 dospělích a děti. Na 
hvězdárnu také zavítali bývalí občané Žebráku —
pán Adam z Montrealu v Kanadě, paní Srpová z 
Paříže a také jeden astronom z USA z Los Ange-
les, který podnikal turné po hvězdárnách v Čes-
koslovensku. Pro porovnáni, v roce 1990 bylo na 

naší hvězdárně 120 návštěvníků, v roce 
199190 lidi. Naše hvězdárna spolupra-
cuje s hvězdárnami v Praze, Rokyca-
nech, Valašském Meziříčí a Úpici. V 
časopisu SPEKTRUM byly otištěny fo-
tografie pořízené na naší hvězdárně. 

Na rok 1993 připravujeme v létě, 
vzhledem k letnímu času a dlouhé vidi-
telnosti, prohlídku hvězdárny spojenou 
s výkladem o zařízení hvězdárny a pro-
hlídku fotografií a diapozitivů poříze-
ných na hvězdárně. 

Karel Růžička 

Predám vákuové pokovovacie zariadenie. Volal 
po 16. hod. 07/8154 87. 

Koupím originální okulár od dělostřeleckého 
binaru 10x80 a širokoúhlý okulár Zeiss f 31 mm 
(WW31). Milan Antoš, Táboritská 8,46601 Jab-
lonec nad Nisou. 

Predám Binar 25 x 100 podobný s Binarom uve-
rejneným v Kozmose č.1/91(cena 3600 Sk). Mož-
nosť protihodnoty — napr. 2 ks parabolických 
prim. zrkadiel priemer cca 170 mm vrátane sekun-
dárnych zrkadiel, systém Newton. Ing. Ladislav 
Fico, Pod Katrušou 15,94905 Nitra. Tel. 4153 20 
Nitra, kedykofvek. 

Koupím Říše hvězd: 3/60, 6-7/61 a 11-12/61 
nebo celý rok 1961, celý sok 1962, 2/63 a celý rok 
1965. Dále různé časopisy, například Kosmické 
rozhledy a knihy. Nabídněte cenu. Karel Růžička 
Žebrák 346, 267 53 

Prodám refreaktor 50/540 - objektív Zeiss, zeni-
tová prizma, okulár Erfle 10 mm, slnečné filtre 
(foto, resp. vizuálny) závit M55 x0.75 a konvertor 
2x, fotoring M42x1 (4 000) a paralaktickú mon-
táž so statívom (1 000) M. Haliak, Jankolova Č. 4, 
85104 Bratislava, tel. 07/84 0720 

Predám Cássagrain 200/3000 bez montáže 5 000 
Sk s montážou 7000. Dohoda možná. Tubus 1 m 
djžka, okulárový výtah. Volat večer do 23.00 aj 
v sobotu a nederu na číslo 0848/25690 Ružombe-
rok. Adresa Marcel Bukový, Papiernícka 3/1, 
03400 Ružomberok 

Predám dalekohled AD-800 v původní sestavě 
od výrobce —2 okuláry, zvětšení44 x a 88x. Cena 
asi 1800 korun. 

Kúpim okulár 7.5 až 12 mm, prípadne vymením 
za objektív 32 mm s ohniskovou vzdialenosíou 

128 mm. Rozdůel doplatím. Vladimír Ondáš, Rich-
nava Č. 49, 053 51 

Predám Schmidtovu komoru 135/200/297mm 
(Kozmos 5/92 str.26). Michálek František Robot-
nícka' :/3-15, 01701 Považská Bystrica. 

Nabízím obrázky planet pořízené kosmickými 
sondami s doprov. ným textem. Můžete je získat 
na disketách pro PC AT/XT s programovým vyba-
vením k jejich rekonstrukci. Zájemcům zašlu se-
znam. Adresa: Ing. a. Zeman, Čapkova 85,68201 
Vyškov. 

Prodám astronomické a fraktálové programy na 
PC pre DOS ů WINDOWS (100-150). Peter Mrva, 
Kráska 244,925 31 GAŇ. Tel.: 0707/5635 - večer. 

Prodám na hvězdařský dalekohled teleobjektiv 
MTO-11 / f= 1000, Transfok. Vario-Openar 1,9 
f=10-40, okuláry H12x, 6x, Mikros 60XK. Re-
fraktor s objek. Zeiss Jena AS 80/1200, okulár. 
výtah s zenital. hranolem, zaostřeni závit, matic(, 
original Zeiss Jena, spolu s okulárem 25-0. Starší 
zrcadlový dalekohled MDN 120, nutno postříbřit 
zrcadla. i' alekohled je včetně montáže. Šiller 
Karel, Sychrov 60,75501 Vsetín, Tel.: 0657/2188 

Pr kvalitnd fotokomoru EXAKTA VX 
1000 vhodná pre astrofotografovanie. (2 500), 
I:udovít Javorka, Pod lesom 59, 05 981, Dolný 
Smokovec 

Kápím okulár od 4-7 mm. Vrbický Stanislav, 
Tatranská 51, 97401, B.Bystrica, tel.: 0 :/80406 

Predám: 
-refraktor 80/1250 (hliníkový tubus rozoberater 

ný na 3 časti + híadáčik 45/260)4500 Sk 
- Newton 170/1350 (hliníkový tubus + hladáčtk 

50/250) 6 500 Sk 
- Maksutov-Cassegrain 100/2000 (Al tubus, sta-

vebná dižka 400 mm + hTadáčik) 4 000 Sk 

V čísle 1/1993 sa nám stala nemilá 
chyba. Negatfvna snfmkakométy na 
prvej strane obálky nie je kométa Shoe-
maker-Levy 1991at od M. Lehkého, ale 
P/Swift-Tuttle od L. Vyskočila. Autorovi 
i čitatefom se ospravedlňujeme. 

- Tair 3 4,5/300 upravený na pozorovanie (zeni-
tový hranol + okulár + Al statí"), 3 000 Sk 

- robustný statív pre refraktor (stíp 100 mm, 
výška 1600), 2000 Sk 

- robusný statív pre reflektor (výška 600 mm), 
1500 Sk 

-paralaktická montáž nemecká preváčší prfstroj, 
2 500 Sk. 

Záujemcom zašlem obratom fotografie ďaleko-
hfadov. 

Váččšie množstvo optického skla BK 7 G14 špič-
kovej kvality, bez bublin a pnutia, so zaručeným 
indexom lomu. Sklo je v blokoch 50 x 170 x 400 mm 
(cca 8.5 kg jeden blok). Cena 350 Sk/kg, v prípade 
odberu váčšieho množstva dohodou. 

Optický brúsiaci a leštiaci stroj 3-vretenový typ 
14B (do priemeru 450 mm). Cena 25 000 Sk. 
10-vretenový typ 03B (do 90 mm) 25 000 Sk. 

František Tornyai, Hrubá Borša 60, 92525 Krá-
rová prů Senci, telefón 07/90377 

Predámváčšie množstvo programov na počítače 
PC z oblasti amatérskej astronómie. Zoznam po-
núkaných programov pošlem obratom. Ing. Peter 
Hubinský, Makarenkova 645, 958 01 Partizánske. 

ZADNÁ STRANA OBÁLKY 
Fotogžafia. HST :zobrazuje mlac►ú, nedá"-
no SfQrIXtovanú plazteffiruit hiailovinu,:i 
ktorú poznáme pod symbólom Hen 1357:: : 
Rozpfnajuci sa:oblak plynu vyvrhla tló
prleštortt celntr&ltaa :bviezda... Vlaa sh.: 
o tomto fotogentckotu ukaze'dozvte₹e :'.: 
v článku P:Yelfeia na 12..strttrié 
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Obr. 1.: Snímek Saturnova satelitu Hyperiona, pořízený kosmickou sondou Voyager při jejím 
největším přiblížení k tělesu. 

Pohyb Hyperiona -
Saturnova sedmého satelitu 
Po úspěšném průzkumu vnějších planet slu-
neční soustavy americkými kosmickými son-
dami Voyager 1 a 2 se připravuje další 
projekt, tentokrát s názvem Cassini. Podle 
plánu by měla byt v roce 1997 vypuštěna 
sonda, která po pěti letech putování kosmic-
kým prostorem dorazík planetě Saturn. Před-
pokládá se, že kosmická sonda za dobu čtyř 
let vykoná přibližně třicet až čtyřicet oběhů 
kolem planety, přičemž bude zkoumat nejen 
planetu samotnou, ale i jej[ satelity včetně 
soustavy prstenců. Cestou ke konečnému ús-
pěchu připravovaného programu je vynikající 
znalost dráhových parametrů satelitů a vzá-
jemného působení. 

Hyperion je sedmou objevenou družicí Sa-
turnu. Objevili ji nezávisle na sobě Bond v 
Cambridge (Massachusetts) a Lassell v Liver-
poolu o dva dny později v roce 1848. Vzhle-
dem k obtížnosti modelování dráhových 
poruch Hyperiona způsobovaných převážně 
gravitačním působením Titanu a nedostateč-
nému množství pozorování vhodných pro 
analýzu je třeba využít analytických metod 
známých z pohybů Měsíce a galileovských 
měsíců. 

Většina dráhových poruch Hyperionu je 
důsledkem blízké rezonance 4:3 oběžné doby 

Hyperionu s oběžnou dobou Titanu, která je 
mnohem přesnější než u kterékoliv jiné dvo-
jice těles ve slunečnísoustavě vyjma Trojanů. 
V průběhu každých čtyř oběhů Titanu kolem 
Saturnu dokončí Hyperion právě tři oběhy. 
Satelity se tak při svém přiblížení opakovaně 
setkávajíve stejné části svých drah. Vzájemné 
poruchy jsou největší při vzájemném přiblíže-
ní. Vskutku rezonance stabilizuje pohyb a 
zajišťuje, že se oba satelity k sobě přibližují ve 
stejném místě svých drah (v obrázku 2 je 
označeno symbolem A). Největší poruchy se 
projevujídíky rezonanci s periodou 1,75 roku. 
Kromě toho Titan působí na Hyperiona nejen 
dlouhodobě (zde je nejvýznamnější perioda 
18,8 roku), ale i krátkodobě (perioda 63,6 dne 
a méně). 

Blízká rezonance oběžných dob, velká a pro-
měnná excentricita Hyperionovy dráhy a 
velký poměr velkých poloos oběžných drah 
(0,825) brání vývoji teorie využívající klasic-
kých vztahů dynamiky. V roce 1928 J. Woltjer 
na observatoři v Leidenu publikoval teorii 
využívající speciální metody, jejíž výsledky 
byly v souladu s mikrometrickými pozorová-
ními pořízenými v letech 1875 až 1922. Tato 
teorie byla vyvrcholením mnohaleté práce a 
byla přijímána dokonce až do nedávné doby. 

Nově zdokonalená teorie pro Hyperionův 
pohyb byla vyvinuta na Královské Greenwich-
ské observatoři při využití numerické integra-
ce dráhy. Numerická integrace se totiž 
popisem vice přibližuje skutečnému dráhové-
mu pohybu a jev dobrém souladu s několika 
stovkami fotografických záznamů pořízenými 
v rozmezí let 1967 až 1982 pomoci 33 cm a 
66 cm teleskopů observatoře v Herstmon-
ceux. V této teorii jsou poruchy způsobované 
Titanem zavedeny uměle na základě nume-
rické integrace (včetně časů integrace a frek-
venci, které jsou lineární kombinaci 
základních frekvencí systému). 

Pro teoretické úvahy jsou velikosti dlouho-
periodických poruch spojeny s řadou para-
metrů, například s hmotnost! Titanu či 
dráhovými elementy obou těles. Uměle odvo-
zené velikosti poruch však tyto vztahy nemo-
hou využít. Na univerzitě v Liverpoolu byla 
vyvinuta teorie pro diouhoperiodické poru-
chy využívající i prvky, s nimiž pracoval Wolt-
jer. Na rozdíl od něj však tato nová teorie 
počítá i s přesností pozorování a představuje 
dnes nejpřesnější a dostupnou teorii pro 
popis Hyperionova pohybu. 

Uvedená teorie je však založena na pou-
hých patnácti letech pozorování, což není 
doba dostatečná pro ověření poruch s velmi 
dlouhou periodicitou. Opravy velikosti drá-
hových poruch bude možné zavést po zpraco-
vání pozorováni, která se prováděla v letech 
1990 a 1991 na observatoři La Palma (Kanár-
ské ostrovy) CCD kamerou. V roce 1992 má 
výsledky dopinit série měření prováděná po-
moci Carlsbergova automatického meridia-
nového dalekohledu. 

Podle článku The Motion of Hyperion, 
Satvnzs Seventh Satellite autorů Dona 

Taylora a Jima Message, zveřejněného v 
Časopise Gemini, Newsletter of the Royal 

Greenwich Observatory, No. 36, červen 
1992, přeložil a zpracoval Petr Velfel 

Hyperion 

Obr. 2.: 
rezonance systému Titan - Hyperion. 

Schématické znázornění 

3n 4 4n' 

dráhové 

Základní parametry 
diskutovaných satelitů 

Parametr Titan Hyperion 
Hmotnost [kg] 1,4. 10 2. 1019
Poloměr [km] 2575 205x130x110 
Oběžná doba [d] 15,95 21,28 
Fxcentricita dráhy 0,029 0,105 
Poloměr dráhy 
[Sat.polbměr] 20,26 24,57 
Jasnost 
[magnituda] 8,3 14,2 
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