1993 FW:
druhá
transplutonická
planétka
V minulom čísle sme
priniesli správu o objave
druhej planétky za dráhou
Pluta. Objavili ju David
Jewitt a Jane Luu z Observatória na Mauna Kea
- Havajské ostrovy. Deň
objavu - 28. marta tohto
roku. 1993 FW po druhýkrát pozorovali Olivier
Hinaut, astronóm ESO
na La Silla. Pomocou
Dánskeho teleskopu získal celý rad CCD záberov,
ktoré potom na počítači
porovnal. Z niekofkých
vefmi presne stanovených
pozícif planétky, (špeciálny satelit ich preniesol z
Chile do ústredia ESO v
Garchingu, odtiaf ich postúpili do Minor Planet
Bureau) vypočítal potom
Brian Marsden kruhovú
dráhu, ktorá lež[ v heliocentrickej vzdialenosti 3948 AJ (5,800 - 7,200 mil.
km), čo znamená, že planétka obieha Slnko (momentálne) tesne za obežnou dráhou Pluta. V čase
ESO - pozorovania hola
rýchlosí planétky iba 1,7
oblúkovej sekundy za hodinu. Marsden z viacerých
po18h (prvú a poslednú
delilo 41 oblúkových sekúnd) a časových údajov
jednotlivých expozfcií vypočítali priemer planétky,
ktorý odhaduje na niekofko sto kilometrov. FW
1993 sa velmi podobá na
prvú transplutonickú planétku, ktorú Jewitt a Luu
objavili 2. októbra 1992.
ESO Press Photo
02/1993
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Náš galaktický svet / George Lake
Návrat k Rudé planetě l Ing. Marcel Grün
HST zkoumá srážku galaxií
Věda na oběžné dráze (dokončenie) /

Ing. Marcel Grün
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Obloha v kalendári /Roman

Pifff/ Jiří Dušek

Uvidíme dážd' perzeíd / Vladimír Porubčan
Steárnici opál na Bezovci / Zdeněk Komárek
Nova Aquilae / Gabriel Červák
Naše dotyky s vedou / Daniela Rapavá
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NA OBALKE:
Spirální disk a kulové
hvězdokupy v centru
srážky galaxií
Snímek z Hubblova kosmického teleskopu odhalil v
jádru pekuliárni galaxie
NGC 7252 minispirálovou
strukturu plynu a hvězd a 40
mimořádně jasných a mladých kulových hvězdokup.
Kulové hvězdokupy leží v
těsné blízkosti galaktického
jádra. Jejich věk se odhaduje
na 50 až 500 milionů let. Závěry vyvozené z pozorování
jsou nejlepším důkazem teorie o formování kulových
hvězdokup a eliptických galaxií (blíže viz text článku na
14. str.).
Foto: HST News,
Photo Caption STScl-PRC93-

Komety roku 1992 / Jan Kyselý
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nemožno privatizoval
Po náhlom skone RNDr. Jána Štohla, DrSc.,
uchádzali sa o miesto riaditel'a dvaja renomovaní slovenskí astronómov.ia Z konkurzu
vyšiel nakoniec víťazne RNDr. Juraj Zverko,
CSc. , vedúci stelárneho oddelenia AU SAV.
Kozmos: Stali ste sa riaditel'otn najúspešnejšieho vedeckého ústavu SAV...
Dr. Zverko: Jedného zo štyroch najúspešnejších, pokial berieme do úvahy všetky
kritériá. Najúspešnejšf sme však podia kritéria najvýznajmejšieho a tým je počet uverejnených a citovaných prác vo významných
zahraničných, ale aj domácich vedeckých periodikách...
Kozmos: Základy tnodernej slovenskej astronótnie sa začali formovat tu v Tatrách...
Dr. Zverko: ... pred paídesiatimi rokmi, ak
pravda, neberieme do úvahy dávnejšie výsledky viacerých talentovaných jedincov doma i v
zahraničí. Začalo to postavením observatória
na Skalnatom plese počas Druhej svetovej
vojny...
Kozmos: Pripomeňme si v krátkosti trvalé
prínosy toltto pracoviska do svetovej astronómie.
Dr. Zverko: Na počiatku bol, nepochybne,
Bečvářov Atlas Coeli. Odkedy bol vydaný,
vznikli různe atlasy, ale ani jeden nic je tak
široko používaný ako toto Bečvářovo geniálne dielo. Polohy hviezd sa síce od roku 1950
podstatne zmenili, ale tvorcovia aktuálnejších
atlasov používajú dodnes tú istú filozoflu,
farby, typy písma, znaky... Možno povedať, že
Bečvář využil mimoriadne pozorovacie podmienky v druhej polovici 40. rokov naozaj
dokonale. Atlas Coeli je produktom funkčného spojenia jeho pracovitosti a geniality...
Dobré meno si získali už v 50. rokoch aj naši
"lovci komét"... 18 komét nesie mená našich
astronómov. To bol základ k neskorším, často
citovaným prácam ich talentovaných následovníkov, ktorí staršie i aktuálne pozorovania
využili v invenčných teoretických prácach z
rozličných oblastí medziplanetárnej hmoty:
Za "empehákmi" v ničom nezaostali ani naši
"slniečkári". Ich výsledky sa vo svete často
citujú, slovensky koronálny index sa použfva v
celom svete ako nákladná pomůcka pre vyjadrenie určitej aktivity Slnka...
Kozmos: Spotnemtli sme tn na seba nadvtiznjúce, či presnejšie prelínajúce sa konjunktúry slovenskej astronómie. Tá posledná,
konjunktúra stelárnej astronómie však akoby
dávala na seba čakat..
Dr. Zverko: Nesúhlasím... Tá konjunktúra
tu už je. Astrofyzika je na našom ústave najmladšou disciplínou. Začala sa rozvíjať až za-
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RNDr. Juraj Zverko, CSc
čiatkom 60. rokov. Spočiatku boli stelárnici
handicapovaní: nemali sme (a nemáme) verký
d'alekohrad, takže drvivú váčšinu zaujímaných hviezd z hradiska mnohorakosti ich javov
nemůžeme pozorovať. Museli sme sa preto
zamerať na také objekty, ktoré možno, vd'aka
dobre postaveným programom, študovať i
pomocou menších prístrojov. Študujeme
najmá dvojhviezdy, novy, pekuliárne hviezdy
a viaceré d'alšie objekty a můžem povedať, že
sme, vd'aka výsledkom, prepracovali na tomto
poli do svetovej špičky. Čoraz častejšie nám, z
najrenomovanejších pracovísk ponúkajú spoluprácu...
Kozmos: Nevyužívajú vaši' kapacitu iba
preto, že napozorovaných údajov je toTko, že
ich tamojšie posádky nedokážu zvládnut; prípadne, že si smni povyberajú hrozienka a vám
posttípia iba tie "menej zaujítnavé problémy"?
Dr. Zverko: Nesúhlasím... Tých údajov nic
je nadbytok. Velkých prístrojov je stále málo
a na pozorovací čas pri nich treba čakať zavše
celé roky. Fakt, že nás prizývajú k spolupráci
svedčí o tom, že si našu prácu cenia.
Kozmos: Je známe, že konjunkhíru v hociktorej oblasti astronómie (i jednotlivých obser-

vatórií) spósobujú investície do prístrojov, do
experimentálnej bázy...
Dr. Zverko: Nic vždy... Úspech našich špecialistov na medziplanetárnu hmotu nestojí
na vetkej Schmidtke... Tú nikdy nemali. Na
druhej strane úspechy našich "slniečkárov" by
bez velkých investícií do prístrojov do expedfciía do stanice na Lomničáku neboli myslitelné. Boli to však investície, ktoré sa bohato
vrátili.
Kozmos: Velký d'alekohl'ad je však velký
d'alekohCad. Najtnd pre stelátnikov.. Pokial'
vjem, v najbližšom desa(ročís ním ťažko móžete rátať.
Dr. Zverko: Nepotrebujeme velký d'alekohrad na Slovensku. Hranice sa otvorili, kto
má dobrý nápad, může ho uplatniť vo svete,
integrovať sa do tímov, ktoré majú k velkým
d'alekohradom prfstup. Skoro každý dobrý
nápad nám otvára dvere, čakať sa nedá.
Navyše, s dobrým nápadom sa můžeme
dostať aj k takým prístrojom, ku ktorým
mnohf naši kolegovia majú prfstup iba vd'aka
tomu, že ich krajiny zaplatia organizácii požadovaný vklad.
Kozmos: Nášštát si predbezne takýto vklad,
Noci do pokladnice ESO, nemóže dovolit:..
Dr. Zverko:...hoci takýto vklad, či členský
poplatok na mnoho rokov predstavuje overa
nižšiu sumu, ako stavba velkého d'alekohradu.
Kozmos: Kto na takúto investíciu má, tomu
sa bohato vláti...
Dr. Zverko: To je pravda. Naprldad Nemecko investovalo do astronómie obrovské
prostriedky. Vzhradom na národný produkt
prerátaný na počet obyvatefov ide o vůbec
najváčšf vklad vo svete. Z nemeckých peňazí
sa vybudovala časť zariadenf ESO na La
Silla, ústredie v Garchingu~ observatóriá na
Kanárskych ostrovech i v Spanielsku. O vysokej návratnosti týchto investícií nikto nepochybuje. My však nemůžeme mať velké
oči, sme realisti, vieme, že astronómia bude u
nás ešte dlho Popoluškou. Ale to nás nedemobilizuje, naopak...
Kozmos: Nevedie aj v astronómii cesta do
Európy, do sveta cez Višegrád? V osemdesiatych rokoch sa predsa hovorilo o možnosti
vybudovat' spoločné observatórium niekde,
kde stí dobré pozorovacie podmienky, ale nie
príliš daleko... (V Grécku?)
Dr. Zverko: Akadémie vied v postkomunistických štátoch sú v prestavbe, integračné
snahy momentálne pohasli. Všetko zlé je však
na niečo dobré: očistný proces bol potrebný.
Vedecký výskum, ktorý nepatrf do akadémie
musí si nájsť mé spůsoby financovania, tak
ako inde vo svete. Astronómia sa však privatizovať nedá.
Kozmos: Akadémie vied vznikali ako štátne
inštitúcie...
Dr. Zverko: Áno, v Paríži, v Budapešti, v
Bratislave, v mnohých dalších štátoch, ale z
hradiska dnešných podmienok nic je efektívne, aby štát financoval celý vedecký výskum,
najmá aplikovaný... Slovenská akadémia vied
sa s tomto tlakom vysporiadala. Lo je dobré,
čo malo výsledky, to ostáva... My výsledky
máme, ostali sme na akademickej půde.
Dokončeme na 35. strane
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VI974 Cygni (N Cyg 1992)
Táto nova je pozoruhodná tým, že v jej
spektre sa pozorujú vysokoionizované a zakázané spektrálne čiary. Spektrá získané na Kanadskom Dominium Astron Observatory
medzi 26. a 29. marcom ukazujú silné zakázané čiary železa [Fe X], [Fe XIV] a argónu [Ar
X]. Také vysoké ionizačně stavy stí výsledkom
silných nárazových vín, ktoré sa širia od novy.
Pozorovania Hubblovým teleskopom odhalili
niekofko svietiacich flamentov pohybujúcich
sa pomeme pomaly, rýchlostou asi 100 km/s.
Aj v infračervene oblasti sa objavili nové
koronálne čiary. 2,7 m McDonaldovým teleskopom pozorovali 7aká7anú čiaru hlinfka [Al
IX] 2,04µm a síry [S IX] 1,25µm. Koronálna
fáza nastala začiatkom druhej polovice roka
1992 a že ionizácia v obálke tejto novy stále
rastie, dokladajú aj najnovšie pozorovania.
To, čo predvádza táto nova, sa bežne pri
novách nepozoruje.

pri

24. marta 1993 objavili na filmoch z 0,46 m
palomarskej schmidtky obraz kométy velmi
podivných tvarov. Mala tvar čiarky asi 1' dlhej
približne v smere východo-západnom. Obraz
nemal žiadnu centrálnu kondenzáciu, ale dali
sa rozoznat stopy chvosta v severozápadnom
smere. O dye noci neskór SPACEWATCH
potvrdil reálnost objavu aj tvar. V obraze
kométy sa dalo rozoznat 5 kondenzácií zoradených do "vlečky" dlhej 47" a široku 11"
orientovanej v pozičnom uhle 80 - 260 . Od
jednotlivých kondenzácií sa šírili rózne dlhé
stopy prachového cvosta. Kométa sa nachádzala v blízkosti dráhy Jupitera. 27. marca pri
pozorovaní 1,5 m ďalekohfadom a CCD detektorom znala kométa meteorický vzhlad,
"vlečka" bola dlhá 41" v smere pozičného uhla
78 - 258°. 2,2 m teleskopom na Mauna Kea
pozorovali dokonca až 17 kondenzácií - subjadier, ktoré vyzerali "ako perly navlečené na
niti". Kométa sa nachádza v blízkosti Jupitera
a podra viacerých výpočtov dráhy sa zdá, že sa
mohla priblížit k Jupiteru až do blízkosti
0,007 AU. Podfa niektorých názorov toto
priblíženie mohlo mat za následok rozpad
jadra kométy, aj keď slapová deštrukcia telesa by mala nastat až
priblížení do vzdialenosti 0,001 AU. Je tiež pravdepodobné, že sa
kométa dostala, aspoň dočasne, na dráhu
okolo Jupitera. SPACEWATCH 28. marca
potvrdil 11 subjadier zoradených pozdíž pozičného uhla 76-256°. Kométa mala viacero
chvostov, niektoré z nich prachové.

čiatkom roka náhle došlo k nárastu pravo i
favopolarizovanej emisie, pričom pravopolarizované žiarenie má podstatne vyššiu intenzitu. Intenzita oboch zložiek však klesá len
pozvolna. Podobný jav sa pozoroval v roku
1985 pri R Leonis.

68 Ophiuchi

pri

Francúzsky tím okolo 2-m áalekohfadu na
Pic du Midi oznamuje úžasný objav. 26.
augusta minulého roka
pozorovaní jasnej
(4,45 mag) hviezdy 68 Oph CCD kamerou,
objavili diskovitý útvar. Za vynikajúcich pozorovacích podmienok sa javil ako tenký prúžok
(disk videný zboku), ktorý sa začínal 1,5" od
hviezdy a siahal áalej ako 7". Pil vzdialenosti
hviezdy 68 Oph 48 parsekov od nás sa teda
tento disk rozprestiera do vzdialenosti 350
AU od hviezdy. Jeho jasnost smerom od
hviezdy na obe strany klesá od 16 do 22
mag/aresec2.68 Oph je známa ako dvojhviezda. Jej spnievodca leží 0,6" daleko, v pozičnom uhle 70°. Disk sa javí ako asymetrický a
navyše sevemá vetva sa zdá byt zakrútená
smerom k spomenutej zložke. To naznačuje
možnú interakciu disku so sprievodcom. Po
j Pictoris je to teda druhý priamo pozorovaný disk, ale prvý vo dvojhviezde. Zatiar ešte
oje je jasné, prečo sa 68 Oph nedetegovala
ako infračervený zdroj pri prehliadke oblohy
IRASom.
X Ophiuchi
Počas monitoringu dlhoperiodických premenných typu Mira Nancayským rádioteleskopom na frekvencii OH-radikálového
masera 1665 MHz, pozorovali silné vzplanutie z hviezdy X Oph, ktorá je dvojhviezdou s
jednou zložkou typu Mira. V období 19881991 sa vyskytla iba jedna krátkotrvajúca a
slabá emisia na frekvencii 1667 MHz (radiálna rýchlost -55 kmns. Posledné vzplanutie v
roku 1992 malo dramatickejší priebeh. Za-

PSR 1259-63
Tento pulzar spolu s Be hviezdou SS 2883
vytvára dvojhviezdu. Medzinárodnému tírnu
sa podarilo spresnit elementy tejto dvojice, a
to po trojročných pozorovaniach rádioteleskopom v Parkes. Perióda pu!zara je 47,762
05392 a jej zmena 2,28 x 10"u. Vetká poloos
sústavy (a x sin i) je 1296 svetelných sekúnd a
perióda obehu 1236,81 dňa. Minimálna
hmotnost Be hviezdy je 3,2, ale může byt aj 10
hmotností slnka. Dráha je silne excentrická a
naposledy boli zložky najbližšie pri sebe (peniastron) 21. augusta 1990. Nabudúce to bude
9. januára 1994 a vtedy může pulzar narušit
cirkumstelárny disk Be hviezdy. To sa může
prejavit rentgenovou i gama emisiou, zmenami jasnosti a profilov spektrálnych čiar. Hor sa
teda pod južnú oblohu!
HD 98800
Hviezda hlavnej postupnosti, spektrálneho
typu KS akých je mnoho a predsa niečím púta
ďalekohfady. 25. apríla pri pozorovaniach infračerveným teleskopem na Mauna Kea, sa
zistil velmi silný exces infračerveného žiarenia. Taký prebytok sa obvykle pnipisuje prachu v blízkom okolí hviezdy, obdobe
zodiakálneho prachu v našej slnečnej sústave.
Podia prebytku infračerveného žiarenia má
však táto hviezda prachu vo svojom okolí
miliónkrát viac. Vysokodisperzné spektrálne
pozorovania z Kitt Peaku súčasne okrem
spektra KS hviezdy hlavnej postupnosti ukazujú aj silnú emisiu vo vodíkovej čiare Ha.
Hviezda by mala byt fotometricky premenná
a je potenciálnym zdrojom silného rentgenového i rádiového žiarenia.
PKS 0528+134
Kvazary sú čoraz častejšie pristihované pil
gama emisii. Nedávno sa podarilo detegovat
túto emisiu z PKS 1406-076, teraz, medzi 23.
a 29. marcom 1993 pozoroval EGRET-tím

na Comptonovom (GRO) observatóriu
gama emisiu z PKS 0528+134. Intenzita
gama žiarenia trojnásobne prevyšovala úroveň, ktorú mal zdroj počas prvých pozorovaní
v máji 1991; kvazar teda žiaril v gama pásme
na oblohe tak silno, ako Krabia hmlovina.
Medzi 13. a 25. májom, kedy EGRET dostal
ďalšf pozorovací čas, monitorovanie v oblasti
anticentra Galaxie pokračovalo. Potvrdila sa
silná premennosť tohto kvazara, pretože tentokrát sa žiadna gama-emisia v pásme nad
100 MeV nezistila.
GRS 1915+105
Tento rentgenový transient (občasný zdroj)
objavili v rámci experimentu WATCH/GRANAT ešte v roku 1992 a na BATSE (GRO)
pozorovali jeho postupný rast do maxima. Na
rádiových vinách sústavou VLA sa teraz zrejme podarilo detegovat jeho rádiového predstavitefa.
Experiment WATCH na palube EURECy
potvrdzuje, že rok od objavu je zdroj stále
aktfvny, čo posilňuje domnienku, že existuje
súvislost medzi rentgenovým a rádiovým obrazom zdroja. Pomocou ROSATu sa podarilo spresnit polohu rentgenového zdroja na
10".
Na platniach Druhej palomarskej prehliadky sa našli až tni objekty slabšie ako 21 mag,
ktoré ležia v takto vymedzenej oblasti. Všetky
tni sú sune načervenalé, pričom dva z nich stí
premenné. Jeden z nich sa výrazne zjasnil
medzi 10. júnom a 8. augustom 1992, práve v
období, ked' GRANAT tento transient objavil. Rádiová poloha však najlepšie súhlasí s
tretím, nepremenným objektom.
GRO J0422+32 na pokračovanie
Pozorovania z prvej polovice apríla potvrdzujú rýchly pokles jasnosti optického predstaviteta tohoto gama zdroja. Spektrá z 1,8 m
Perkinsovho teleskopu na Lowellovom observatóriu, urobené 7. apríla, ukázali vodíkové čiary Ha a H/3 a héliovú čiaru 468 nm v
emisil. Vtedy mal objekt vizuálnu hviezdnu
vefkosť 15 - 16 mag. CCD fotometria 1,2 m
ďalekohladom Observatória v Haute Provence dala 8. apríla hviezdnu velkost 16,2 a
11. apríla 16,6 mag. Pokles optickej jasnosti k
normálnej hodnote takto trval už asi 250 dní
od okamihu, keď sa spozoroval rentgenový
výbuch zdroja. Podobne sa chovala aj V616
Mon v rokoch 1975-76.
Dlhodobé monitorovanie na frekvencii tvrdého rentgenového žiarenia s využitím zákrytu zdroja Zemou indikovalo, že okolo 14.
marca poklesla emisia žiarenia v pásme 203000 keV pod úroveň 3000 MCrab. Charakteristický čas poklesu na hodnotu 1/e
(exponenciálny pokles od maxima bol asi 40
dni) bol rovnaký pre primárny výbuch, ktorý
nastal v auguste, aj pre sekundárny v decembri 1992. Súčasne sa zistilo, že spektrum zdroja
počal poklesu "stvrdlo" -maximum jehovyžarovania sa presúvalo postupne do vyšších energií
(kratších vinových dl ok). Kým v auguste bole
maximum 90 keV, v septembri už 115 keV.
Pnitom spektrálne zmeny sa až do marca 1993
už nepozorovali.
pni

Shoemaker-Levy (1993e)

J. Zverko
KOZMOS 4/1993
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Klasickú kozmológiu defmovali kedysi ako vedu, "ktorá
hladá dye čísla": hodnotu, vyjadrujúcu rýchlosť rozpínania vesmíru a parameter, v ktorom je
zakliaty jeho osud - bud' nekonečné rozpínanie, alebo prípadný kolaps. Kozmológia je však
vedou s ovePa širším záberom:
skúma tmavú hmotu, fluktuácie
teplůt v mikrovinnom žiarení
pozadia, Velký Atraktor, Velký
(galaktický) múr a d'alšie, širšej
verejnosti zatiaP ešte nesprístupnené vedecké senzácie.
Nevídaný rozvoj pozorovatel'skej techniky, najmá v druhej
polovici tohto storočia, primal
zvedavých astronómov zamerať
sa na najodiahlejšie končiny
vesmíru, kde v posledných rokoch pozoruj štruktúry, ktoré
vznikli, relatívne krátko po Big
Bangu. Žatva objavov, sprevádzajúca tento pochod do hlbín
času základné problémy kozmológie nevyriešila, naznačila
však, kde by mohli nájsť astronómovia kPúč od jej trinástej
komnaty. Čoraz viac astronó-
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mov verí, že dye základné čísla
(hodnoty), v ktorých je obsiahnuté tajomstvo vesmíru můžu
ovela dókladnejšie, presnejšie a
lacnejšie, (bez závislosti na vzácnom pozorovacom pse pri mamutích prístrojoch) hl'adať aj v
našom galaktickom archipelagu v našej, lokálnej skupine galaxií.
Naši galaktickí susedia
Všetky, doteraz známe galaxie
našej Lokálnej skupiny (d'alej LG
podia anglického Local Group)
nájdete v tabufke na vedfajšej
strane. Vyčítate z nej, v akej sú
vzdialenosti, akú majú magnitúdu, aké sú velké. Už zbežný pohlad do tejto tabulky prezrádza
ich enormnú různorodosť. Pravdaže najvzdialenejšie, ťažko pozorovatelné galaxie nedokážeme
ešte presne defmovať. Pil takom
hmlistom ostrovčeku ako Ursa
Minor nedokážeme presne zistiť
ani jej •magnitúdu. Jasnosť takýchto trpaslíčích objektov je dokonca ovePa nižšia ako jas nočnej
oblohy.

Rovnako i priemery takýchto
objektov můžeme určiť iba
bližne. Obyčajne sa odvodzujú zo
škály jasných štruktúr na niekofkých hlbokých fotografiách, nie
sú teda výsledkom presnej, jednoznačnej množiny meranL
Tieto galaxie nie sú teda zatial ani
jednoznačné, ani dokonale preskůmané/definované.
pri-

V nasej (lokálnej) skupine galaxií dominujú dye ozrutné špirály: Mliečna cesta a M31 v Andromede. Tieto dva vel'ké
hviezdne ostrovy a ostatných 30, doteraz objavených
menších galaxií vytvárajú náš "lokálny vesmír". Výsledky pozorovaní posledných rokov naznačujú, že naše galaktické súostrovie sa může stat' laboratóriom, v ktorom si upresníme
tak zákonitosti dynamiky galaxií ako i podstatu a funkciu
tmavej/skrytej hmoty, čo může mať d'alekosiahly vplyv na
formovanie modernej kozmológie.

Najvdčšími a najjasnejšími objektami Lokálnej skupiny je naša
Mliečna cesta a najjasnejšie Messierove špirály - M31 v Andromede a M33 v Trojuholníku.
Ďalšími v poradí sú Velký a Malý
Magellanov oblak, dominujúce
na južnej oblohe. Oba Oblaky sú
velké a pomerne blízke, takže
máme o nich naporúdzi množstvo bohatých, detailných štúdií.
Zvyšok LG tvoria menšie,
váčšinou eliptické a nepravidelné
objekty.
Dye slabé, vzdialené galaxie,
hodné pozornosti velkých teleskopov sú nepravidelné galaxie
NGC 6822 (Barnardova galaxia)
v súhvezdí Strelca a IC 1613 v
súhvezdí Vefryba. V oboch můžeme pozorovať premenné hviezdy
ktoré
(cefeidy),
sú
najspofahlivejším indikátorom
vzdialeností galaxií, vzdialených
okolo 10 miliónov svetelných
rokov od Zeme. V oboch galaxiách sa priebežne radia nové
hviezdy, pričom z neznámych důvodov počet hviezdnych půrodov

v Barnardovej galaxii je ovePa
váčŠí ako v podobnej IC 1613.
V stÍpci (tabulky), kde můžete
porovnávať jasnosť jednotlivých
galaxií LG pol'ahky nájdete aj
"sedem trpaslíkovi", malé, slabo
svietiace elipsy, nachádzajúce sa
v bezprostrednom susedstve
Mliečnej cesty. Všetky sa do
takej miery odlišujú od ostatných
eliptických galaxií, že sa pre ne
najlepšie hodí označenie "dwarf
sferoidals". Takýchto trpaslíčích
galaxií je podistým celá hfba aj
okolo mých "velkých galaxií", ale
ešte diho ich nebudeme můcť pozorovať.
Roku 1990 narástol počet objavených trpasličích sferoidov na 9
objektov. Celkom nedávno, objavili hvezdári z Cambridgeskej
univerzity v súhvezdí Sextant dva
nové ako vedfajšíprodukt hladania vzdialených kvazarov. Jasnosť
ich povrchu je taká nepatrná, že
oko svetelný otlačok týchto galaxiív "objavitefskej fotoplatni" ani
nedokáže rozlíšiť. Objav umožnil
iba automatizovaný, supercitlivý
scanner, ktorý medzi slabými
hviezdnymi objektami na platni
nasnímal aj obe slabučké hmlovinky.
Táto galaxia nevyzerá lepšie ani
na hlbokých CCD snímkach.
Hvezdári z observatória v Carnegie však dokázali aj z takýchto
snímok - odhadnúť vzdialenosl'
"neviditelnej hmlovinky" na
290 000 svetelných rokov a jej
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vizuálnu magnitúdu na 10,3.
Nech vás však ani nenapadne
hladať galaxie s magnitúdou 10,3
vo vašom teleskope. Jej svetlo je
rozptýlené na stokrát vdčšej ploche ako povrch mesiaca.
Hvezdárom z Anglo-austrálskeho observatória podarilo sa
nedávno získat spektrá šiestich
hviezd v tejto hmlovinke. Vyhodnotenie spektier ich zarazilo:
bole v nich prekvapujúco málo
čiar ťažkých kovov, lenže hviezdy
samotné boli ovela hmotnejšie
(ťažšie) ako porovnatelní trpaslíci v Malom medved'ovi a Draku.
Možno práve tu kdesi je klúč k
mystériu, ako sa trpaslfčie, sferiodické galaxie sformovali a vyvfjali.
Astronómovia z austrálskych
observatórif Mount Stromlo a Siding Spring objavili d'alšíz týchto
záhadných sferoidov. Nachádza
sa v južnej konštelácii Tukana.
Najprv ho pokladali za sferoid,
neskór mé pozorovania ho priradili skór k nepravidelným (galaktickým) objektom. Ba dokonca,
ešte donedávna, pokladali tento
objekt za hviezdy, dnes však je
(skoro) isté, že ide o galaxie LG.
Aké sú však kritériá, podia ktorých určujeme členstvo objektu v
lokálnej skupine? Najdóveryhodnejšfm sa zdá byť jeho blízkost a
dost často práve toto kritérium je
s'~ppo~lahlivejšie ako kritériá mé.
Žial, pri viacerých kandidátoch
LG nemóžeme vzdialenosť presne odhadnúť. Ak by sme do LG
zahrnuli všecky galaktické objekty do vzdialenosti 4 mil. svetelných rokov, mal by tento klub 30
členov, pričom najmenej o troch
máme vážne pochybnosti.
PomÓcť nám móže i meranie
radiálnych rýchlostf. Potila tohto
kritéria všetky tni objekty patria
jednoznačné do LG, ibaže: spolu
s nimi by sa do našej Lokálnej
skupiny prikmotrili i d'alšie dye,
ovela vzdialenejšie hmlovinky:
malé, nepravidelné galaxie,
známe ako Lev A a Pegas.
Na čakacej listine by sme však
našli aj d'alšfch kandidátov. Dye
slabé, nepravidelné galaxie v Sextante (nazývané bez fantázie Sextant A a B) holi nedávno
vyradené medzi hviezdy. Ďalšf
malý, nepravidelný objekt, známy
ako UCG A86 by mohol byť
vd'aka jeho vzdialenosti v LG
odobrený. Nachádza sa presne
na hranici 4 mil. svetelných
rokov. Do úvahy pripadá i jasná,
nepravidelná galaxia v súhvezdf
Hydry, ktorá sa však na periférii
LG pohybuje akomak nepatričnou rýchlosťou.

Z listiny kandidátov však už deflnitívne vypadli špirálovité galaxie NGC 6946v súhvezdí Cefeus
a IC342v súhvezdí Žirafa, rovnako ako v infračervenom okne viditelné galaxie Maffei 1 a 2 v
súhvezdf Kasiopea. leh rýchlosti
sa nedali akceptovat ani s prižmúrením oka a navyše sa nachádzajú prfliš daleko.
Zatial sme hovorili iba o eliptických, špirálovitých a nepravidelných galaxiách. Tieto prívlastky
majú tzv. normálne galaxie, bez
aktívneho jadra. Nemáme snád'v
našej Lokálnej skupine i galaxie s
aktívnym jadrom? Máme: rovno
za humnami v strede našej Mliečnej cesty pozorujeme divokú, tajomnú aktivitu najrozličnejšieho
druhu, ktorú (možno) spósobuje
čierna diera o hmotnosti 1 milióna Sfnk. Ešte v8čšie čierne diety
tušíme v jadrách M31 a jej nepatrného, eliptického spoločníka
M32.
Velký Magellanov oblak sa
dostal na svojej obežnej dráhe
tak blízko k Mliečnej celte, že
rázová vina ohla závoj plynu putujúci pred ním o celých 180°.
Tento Magellanický prúd sa pozemskému pozorovatelovi javí
ako polárny kruh v rovine kolmej
na disk Mliečnej cesty. Zhodou
okolnost(, práve v tejto rovine
bolí nedávno nájdené dva sferoidy. Možno, že ad produktom
toho istého "lahkého" karambolu, ktorý vyrobí i Prúd.
Naša LG, hocako zaujímavá, je
však iba mikrokozmom v Univerze galaxií. Teraz, ked' sme sa s
ním ako tak zoznámili, je čas na
trochu kozmológie.
Dynamika "tmavých" galaxií
Lokálna skupina galaxií nám
slúži ako unikátne laboratórium,
v ktorom možno porovnávat distribúciu galaktického svetla a
hmoty. Porovnáva sa obyčajne
meraním rýchlostí a vzdialeností.
Už roku 1912 zlatil Vesto M.
Slipher z Lovellovho observatória v Arizóne, že M31 sa rúti smerom k nám rýchlosťou 300
km/sek. (Žiadne strachy: karambol s našom Mliečnou cestou
nastane najskór o 20 miliárd
rokov!) Slipher okrem toho objavil v spektrálnych čiarach (sklon),
čo mu prezradilo, že obrovská
špirála sa krúti ako veterný mlynček v čerstvej bríze.
Roku 1917 použil Francis G.
Pease 60-palcový reflektor na
Mount Wilsone, aby zmeral rotačnú rýchlosť M31 ako funkciu
polomeru vzdialenosti. O páí
rokov neskoršie vyčítal Ernst

GALAXIE LOKÁLNEJ SKUPINY
Meno

WLM
IC10
NGC 147
Androméda III
NGC 185
NGC 205
M32
M31
Androméda I
SMC
Sochár
Ryby
IC 1613
Androméda II
M33
Pec
LMC
Kýl
L.ev A
Lev I
Sextant I
Lev II
GR8
Malý voz
Drak
Mliečna cesta
SagDIG
NGC 6822
DDO 210
IC 5152
Tukan
Pegas

Rekt.
Dekl. Hubbleov Zdanl. Vzdial. Priemer
(2000.0)
typ
mag. (l06 ly) (l03 ly)
hm
° '
modrá
002.0
020.3
033.1
035.3
038.9
040.3
042.7
042.7
045.7
052.7
059.9
1 03.7
I 04.9
116.3
133.9
239.6
5 23.6
641.7
959.4
1008.5
1012.8
1113.5
1259.2
15 08.8
17 20.2
1745.7
1930.0
1944.9
2047.0
2202.9
2241.9
2328.6

-1528
+5919
+4831
±3631
+48 20
+4141
+40 52
+4116
+3800
-72S4
-3342
±2203
±207
+3325
+3039
-3431
-6947
-5058
+3045
+1218
-141
+2210
+1409
+6707
+5755
-2900
-1741
-1446
-1251
-51 17
-6425
+1446

Ir
Ir
ES
ES
E3
ES
E2
Sb
E3
Ir
E3
Ir
Ir
E2
Sc
E3
Ir
E4
Ir
E3
E
E0
Ir
ES
E3
Sbc
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

11.3
11.7
10.4
10.1
8.6
9.0
4.4
14.4
2.8
9.1
15.5
10.0
6.3
8.5
0.6
12.7
11.8
12.3
14.6
15.6
9.3
15.3
11.7
12.4

2.0
7
4.0
6
2.2 10
2.2
3
2.2
6
2.2 10
2.2
5
2.2 200
2.2
2
0.3 15
0.2
1
3.0
0.5
12
2.5
2.2
2
2.5
45
0.5
3
0.2
20
0.3
0.5
5.0
7
0.6
1
0.3
3
0.6
0.5
4.0
0.2
0.3
1
0.3
0.5
0.03 130
4.0
5
1.7
8
3.0
4
2.0
5
5.0
8

Hubbleov typ: S - špirálovitá, E - eliptická, Ir - nepravidelná galaxia
Vzdiaeenost a priemer Mliečnej cesty sú vzhFadom na galaktický stred
v súhvezdí Strelca
Öpik v Taškente z tejto (Peasovej) rotačnej krivky, že M31 obsahuje 2-3krát viac hmoty pre
danú svietivosť ako Mliečna
cesta. mými slovami: M31 má o
polovicu menšiu svietivosť na
jednotku hmoty ako naša galaxia.
Č)pika napadlo, že M31 by
mohla byť "čiernou galaxiou",
preto ešte raz preveril jej vzdialenosť. Ak by sa ukázalo, že Andromeda je d'alej, ako vtedajšf
hvezdári predpokladali, bol by to
dókaz, že "chýbajúce svetlo" je
vlastne v norme a M31 žiari rovnako intenzfvne ako naša galaxia.
Ak určujeme hmotnosť galaxie
pomocou napozorovaných uhlových priemerov a rýchlostí, hodnota, ktorú získavame rastie v
priamej úmere so vzdialenosťou
objektu. Ak však určujeme svietivosť tej istej galaxie, vychádzame
z jej jasnosti a štvorca vzdialenosti. Takže ak by sa nám stalo, že pri
výpočtoch sa opneme o vzdialenosť, ktorej hodnota je o polovicu
menšia ako v skutočnosti, hmotnost skúmaného objektu sa znlži
tiež o polovicu, lenže hodnota vy-

jadrujúca svietivosť bude v tomto
prípade až 4-krát menšin! Takže:
ak spočftame pomer hmotnosti a
svetla, výsledok bude dvakrát
taký, aký by mal byť. Toto vysvetlenie ukazuje, prečo namerané
hodnoty vzdialenosti a "tmavosti"
hvezdárov spočiatku tak miatli.
Opikovi z jeho výpočtov vyšlo,
že M31 je skoro dvakrát tak daleko, ako tvrdí Edwin Hubble v
štúdii o premenných hviezdach
typu cefeidy: teda namiesto
930 000 až 1,6 miliónov svetelných rokov. Ale aj epik sa pomýlil: najnovšie odhady posunuli
Andromedu až do vzdialenosti
2,2 mil. svetelných rokov.
Roku 1932 porovnal Jan Oort z
Leidenského observatória všetky
známe hviezdne objekty v blízkosti Slnka s hodnotami hmotnosti, odvedených zo štúdia ich
pohybov, kolných na rovinu našej
galaxie. Zistil, že pomer hmoty a
svietivosti je pri najbližšfch
(hviezdnych) susedoch Slnka
bezmála dvojnásobne váčší, ako
sa v danom súbore očakávalo.
Oortova skúška ukázala, že svieKOZMOS 4/1993
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tiacej/viditefnej hmoty je minimálne 050 % menej, než hmoty,
ktorá sa prezradila iba gravitačným vplyvom na dynamiku pohybu hviezd.
Tak katalóg skúmaných objektov ako aj dynamické merania vytipovaných hviezd sa Oortovým
súčasníkom nezdali byť prfliš dóveryhodné. Rozličné tímy astronómov ich znovu a znovu
skúmali, ale doteraz sa Oortova
hypotéza zakaždým potvrdila.
Najnovšie, ovefa presnejšie merania však ukázali výkyvy (hmotnosť odhadnutá zo svietivosti je
podl'a týchto meraní menšia až o
25 %, zatiaf čo hmotnost, odvodená z dynamiky pohybu narastá
až o 35 % oproti starším údajom), z čoho pri koeficiente neurčitosti okolo 20 % vyplýva, že
existenciu tmavej/skrytej hmoty
nemožno (zatiaf) ani definitívne
potvrdiť, ani vyvrátit. John N.
Bahcall z Inštitútu progresívnych
štúdií sa nazdáva, že bez ohfadu
na tieto pochybnosti prinajmenšom jedna tretina hmoty v
Mliečnej celte musí byť hmota
skrytá/neviditefná.
Pod'me však pekne poporiadku: rok po uverejnení Oortovej
práce, Fritz Zwicky z Caltechu
využil namerané rýchlosti galaxií
sústredených v Kope galaxií
Vlasy Bereniky na určenie ich
spoločnej hmotnosti. Ked' oba
údaje porovnal, vyšlo mu, že
pomer hmotnosť/svietivosť je tisíckrát vyšší ako v prípade Slnka.
mými slovami: na každú jednotku solárnej luminozity, pripadalo
vo Vlasoch Bereniky 1000 jednotiek slnečnej hmotnosti! 500- násobne vyšší odhad skrytej hmoty,
(vypočítaný Zwickym) vyzeral
ovefa presvedčivejšie ako Oortova "chýbajúca polovice hmoty".
Neskoršie pozorovania však dali
Opikovi za pravdu: súčasný
odhad vzdialenosti Vlasov Bereniky vyjadruje 10-krát nižšia hodnota, ako používal Zwicky. Po
takejto korekcii nám z príslušných výpočtov vyjde ovefa prijatefnejší pomer Hmotnosti
svietivosť - 100:1. mými slovami
skrytej hmoty je iba 100-krát viac
ako hmoty viditefnej, čo nové a
nové experimenty v podstate potvrdzujú.
Pri štúdií LG - galaxií máme už
dávnejšie naporúdzi techniky,
ktoré vo velkých škálach iba začíname využívat. Ich presnosť do
značnej miery odstraňuje dvojznačnost medzi vzdialenosťou a
"tmavosťou" a preto sa využívajú
čoraz častejšie.
Potom, ako Slipher objavil, že
M31 sa približuje k Mliečnej
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celte, začal tento vedec študovať
i pohyby dalších 40 najbližších galaxií. Zistil, že okrem štyroch sa
všetky od nás vzd'afujú. Koncom
dvadsiatych rokov zistili Robertson z Caltechu a Hubble na obWilson
servatóriu
Mount
(nezávisle na Slipherovi), že vesmír sa rozpína. Roku 1959 začali
Kahn a Woltjer (v Princetone)
skúmať, čo zvrátilo původne
"normálne" odstredivý pohyb
M31 vzhfadom k Mliečnej celte
na približovanie.
Najrozumnejším vysvetlením
tohto jaw sa zdá byť vzájomné
gravitačně pósobenie oboch dominantných galaxií našej Lokálnej skupiny. Zo známych hodnÓt
rýchlosti približovania i veku
oboch galaxií sa dá odvodit ich
spoločná hmotnost. Výsledok
kolíše od 2 až k 3 biliónom slnečných hmotnost[. Ked'že vieme, že
celková svietivosť celej LG predstavuje "iba" 100-300 miliard
Sink, znamená to, že skrytej
hmoty v LG musí byť 10-20-krát
viac ako hmoty viditefnej!!
Tento pozoruhodný výsledok je
potvrdený unikátnym množstvom meraní, možných, vzhfadom na dnešné prístroje, iba v
podmienkach LG. Dnes dokážeme napríklad využívati vzdialené
gufové hviezdokopy a satelitně
galaxie na to, aby sme zmerali
hmotnost Mliečnej cesty bez ohfadu na ich vzdialenosť. Tak sa
zistilo, že hodnoty nameraných
hmotnost( Mliečnej cesty stúpajú
úmerne vzdialenosti systému, pomocou ktorého ju "vážime". Ked'
Dennis F. Zaritsky z Arizonskej
univerzity "vážil" Mliečnu cestu
pomocou trpaslfčej, eliptickej galaxie Lev I., vyšlo mu, že v okruhu
galaktického polomeru 600 000
svetelných rokov dosahuje hmotnost Mliečnej cesty bilión slnečných hmotností.
Štúdium Velkého Magellanovho oblaku ponúka i d'alšiu možnost: štruktúru
pohyb
a
Magellanického prúdu (pozvi
vyššie) můžeme najlepšie vysvetliť tak, ak predpokladáme, že ho
vychýlil posledný "karambol" s
Mliečnou cestou. Japonskí a anglickí hvezdári sa pokúsili vypočítat hmotnost Mliečnej cesty z
rýchlosti čela/špičky tohto prúdu
a aj im vyšlo, že hmotnost Mliečnej cesty je bilionkrát vačšia ako
hmotnost Sloka. Najpresvedčivejšie potvrdenie správnosti
predchádzajúcich odhadov/výpočtov však prinieslo štúdium vysokej
rýchlosti
dvoch
približujúcich sa sferoidov v súhvezdí Sextant.
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Na obrázku vidíte
našu Lokálnu skupinu galaxií, (bez objektov,ktorých poloha je ešte
sporná). Výtvarník ich polohu v priestore znázornil s prihliadnutím na škálu v približných intergalaktických vzdialenostiach. Špirálne galaxie sú
ngjsvetlejšie, eliptické sú sivé,
nepravidelné zasa čierne. Hrana každého
štvorca v kocke meria milión svetelných rokov.

Nikto už nepochybuje, že skúmaním pohybov kmeňových gaIaxiíLG možno overiť i to, ako sa
obe masívne galaxie a ostatné,
menšie galaxie LG sformovali
působením gravitácie v rozpínajúcom sa Vesmíre do podoby
nášho galaktického súostrovia.
Súčasný model vývoja LG nespochybnili ani najraflnovanejšie
testy. James Peebles z Princetonskej univerzity už dávnejšie postrehol, že dynamika LG má
fatálne kozmologické důsledky.
V posledných rokoch inflačný
madel vesmíru sa nebývalo upevnil. Podia tohto modelu prekonal
vesmír fáze velmi rýchlej expanzie
(inflácie) - v čase prvých 10'30 sekúnd po Big Bangu, aby sa jeho
vývoj stabilizoval na ostrí žiletky
medzi nekonečným rozpínaním a
možným kolapsom. Toto nekonečné rozpínanie celého vesmírneho organizmu by nemai
narušovat ani jediný subsytém,
(čo ako hustej hmoty), ktorý by
sa, hoci v lokálnych merítkach
začal zmršťovať.
Nanešťastie pre pyšných kozmológov (zástancov tohto modelu), teória, ktorá tak úspešne
vysvetl'uje správanie sa našej

LG, sugeruje, že vesmír má iba
desatinu tej hustoty, ktorú intlačný model predpokladá. Dokázaný kolaps LG může totiž
obrátiť hore nohami nielen
terajšiu, konvenčnú predstavu o
prvých 1030 sekúnd nášho vesmíru!
Srdcia temnoty
Astronómovia, ktorí nadviazali
na priekopnícke práce Oorta a
Zwickyho prišli nezávisle k výsledku, že 99 % hmoty vesmíru
torí tmavá/skrytá hmota. Najviac poznatkov o pomere svietivej a tmavej hmoty sme odvodili
z pozorovaní našej LG. Sfubné
výsledky prinesie, ako sa zdá,
najmá skúmanie temnoty (tmavého vesmíru) ako funkcie jasnosti galaxií, ppričom štúdium LG
je pre prehibenie týchto štúdií
naozaj skvelým laboratóriom.
Velké galaxie, také ako Mliečna cesta, sú najjasnejšie v centre
a najtmavšie v periférnych oblastiach. Spůsobuje to fakt, že
pomer svietiacich žiariacich
hviezd a plynu k tmavej/skrytej
hmote klesá smerom od stredu k
halo. Predpokladá sa, že plyn, (z
ktorého sa asi radia nové hviez-
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Krivka na prvom obrázku znázorňuje orbitálne rýchlosti planét
našej Slnečnej sústavy vzhladom na vzdialenost ad Slnka. Krivka
klesá presne podfa Newtonových zákonov, rýchlost obehu jednotlivých planět klesá úmerne so vzdialenosťou od Slnka. Takéto správanie obiehajúcich objektov je typické pre systém s jedinou solárnou
masou uprostred.

Na galaktických škálach (ako se zdá) vesmír už tieto zákony natol'ko
nerešpektuje. Rotačná krivka vyjadruje vztah orbitálnej rychlosti k
polomem pozorovaných objektov NGC 3198, (špirálovitej galaxie vo
Velkom medved'ovi). Distribúcia svetla slúži ako spolahlivý indikátor pre distribúciu hmoty. Pokles pozorovaných rýchlostf (čierne
body) oproti očakávanej krivke naznačuje, že tento efekt spósobuje
neviditelná tmavá hmota.

dy), bol schopny zbavovat sa kinetickej energie a klesat do centra systému, pretože tmavá/
skrytá hmota sa z akýchsi dóvodov pribrzdiť nedokáže.
Ak tmavá/skrytá hmota bota
kedysi obyčajným plynom, musela sa včas skumulovať do nesvietivých hviezd ešte predtým, ako
začal klesat do centra. Ovefa populárnejšia, (ale spochybňovaná
teória) však predpokladá, že
tmavá hmota je akousi odrodou
exotických, subatomárnych čiastočiek, ktoré nedokážu strácať
energiu v interakcii s obyčejnou
hmotou a preto sa sústred'uje
najmá v odfahiých častiach galaktického halo.
Senzačným, ale takmer nepovšimnutým objavom boto zistenie akýchsi tmavých jadier v
trpasllčlch sferoidoch v súhvezdiach Draka a Malého medved'a.
Marc Aaronson z Arizonskej univerzity vypočítal, že pomer hmoty
a svetla v ich centrálnych oblastiach sa blíži hodnote 100. O
niečo neskoršie další astronómovia objavili bazén temnoty v srdci
galaktického trpaslíka Kýl galaxie
M31.
Aaronson sa nazdáva, že takéto
minigalaxie sú príliš malé na to,
aby dokázali udržať akúkofvek
"horúcu" tmavú hmotu, naprlklad rýchlosťou svetla sa pohybujúce neutrfna. Autor tohto
článku nedávno vytvoril model
týchto tajomných trpaslíkova zistil, že hustota tmavej hmoty v ich
jadrách je desaťnásobne váčšia
ako v jadre Mliečnej cesty. Táto
hodnota (ak je správna) naprosto
vylučuje, že by túto tmavú hmotu

rotačnej krivky v čoraz váčších
polomeroch.
Holandskf astronómovia ho
poslúchli a podfa jeho receptu
študovali M31 pomocou rádioteleskopu vo Westerbroku. Svoje
výsledky publikovali spoločne so
štúdiou Maartena Schmidta,
ktorý zverejnil model distribúcie
hmoty v Andromede. Údaje holandského rádioteleskopu však
dlho nik nekonfrontoval ani so
Schmidtovým ani so Schwarzschildovým modelom. Až roku
1963 Arrigo Finzi z Rfmskeho
observatória sa na to podujal v
merítku velkých polomerov a zistil, že sa objavuje čosi náramne
záhadné. Z výsledkov vyplývalo,
akoby sa gravitačný zákon so
vzdialenosťou menu. Finziho argument bol presvedčivý: ak je
gravitačná sila váčšia oproti Newtonovej sile v tesnej blízkosti vetkej hmoty, Newtonove zákony
prestávajú platit a my sa nezaobf-

mohla tvoriť "chladná" hmota,
napríklad masívne, pomaly sa pohybujúce elementárne častice.
George Lake je presvedčený, že
značná časí, ak nie celá tmavá
hmota (a nielen v týchto exotických objektoch) móže existovat v
neprfliš exotických formách: najpravdepodobnejšfmi samu zdajti
byť malé hviezdy, alebo substelárne objekty, naprfklad hnedí trpaslíci. Lakeho hypotézu však
móžu potvrdit iba infračervené
d'alekohfady nasledujúcej generácie. Ak totiž v temných jadrách
niektorých galaxií naozaj takéto
objekty prevládajú, malo by sa
ich slabučké tepelné sálanie prejaviť.
Magická gravitácia?
Hádam najpresvedčivejšie argumenty v prospech existencie
tmavej/skrytej hmoty, (prezývanej i chýbajúca) poskytujú hvezrotačné
krivky
dárom
špirálovitych galaxií. Ako sme už
uviedli (dpik, Pease), z týchto
kriviek sa dá vyčítat, ako kollšu
orbitálne rychlosti hviezd v závislosti na vzdialenosti od centra.
Roku 1954 vypočítal Martin
Schwarzschild z Princetonskej
univerzity rotačnú krivku hmloviny Andromeda, odvodenej z profilu svietivosti tejto galaxie a
porovnal ju s dostupnými údajmi
optických pozorovaní. Súbor napozorovaných údajov potvrdil rotačnú krivku, Schwarzschild však
upozornil svojich nasledovníkov
na to, že koktail pozorovaných
hviezd sa móže s polomerom
vzdialenosti dramaticky meniť,
takže vhodné bude robit meranie

deme bez všeobecnej (teórie) relativity. A naopak: ak gravitačná
sila, daleko od materskej hmoty
zoslabne, všeobecná relativita
tam neplatí. Mordechaj Milgrom
z Weizmanovho vedeckého inštitútu (Izrael) navrhol podobná

všetky galaxie, které sa na seba
podobajú a existujú v rovnakom
type prostredia/priestoru musia
mať rovnaké rotačně krivky.
Jednoduchšie: všetky takéto galaxie by malí rovnaké množstvo
rovnako rozptýlenej tmavej
hmoty. Lenže my už vieme, že to,
prinajmenšom v našej LG, vonkoncom neplatí!
Tak ako móžeme zmiešať
suché a mokré martini, máme
dočinenia s galaxiami, vytvorenými z koktailu, v ktorom raz dominuje tmavá, inokedy viditefná
hmota. Trpaslíci našej Lokálnej
skupiny sú vymiešané --podfa
oboch receptov.IC 1613 a Pec
majú velmi málo (ak vóbec nejakú) tmavej hmoty, zatiaf čo
Drak, Malý Voz a Kýl sú tmavé
najmá v jadrách.
Róznorodosť objektov LG
podnecuje hvezdárov k novej aktivito. Práve tu sa nám móže podaní overiť teórie o prvých i0 °
sekundách vesmíru, otestovat

platnost gravitačných zákonov a
obohatit naše vedomosti o tmavej hmote a to všetko pozorujúc
nádherná Andromédu a jej milých sedem (teraz už 9) trpaslíkov.

revíziu gravitácie, ale nic v závislosti na vzdialenosti od stredu
hmoty, ale v závislosti na zrýchle-

nf objektov.
Finzi a Milgram sa teda
pokúšajú vysvetliť povahu rotačných kriviek bez zohfadnenia
(nespofahlivej) tmavej hmoty.
leh dóvtipné hypotézy sa však
zrútili ako domček z karát, ak
ich konfrontovali s pozorovaniami našej LG. Podfa ich teórif

Autor spracovaného článku
zo Sky and Telescope 1992/12
je profesoroin astronómie afyziky na Wasl:ingtonskej univerzite, kde sa venuje najmu
štúdiu tmavej hmoty a vývoju
galaxií a galaktických kop.
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k rudé
planetě
Mars Observer, krátko po dohotovení a preskúšaní v priestoroch
Kennedyho vesmírneho centra na Floride. Sondu pomenovali po
bývalom administrátorovi NASA Thomasovi O. Painovi.

už
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Koncepce sondy, kterou za předem dohodnutou částku 511 miliónů dolarů postavila
Astro-Space Division firmy General Electric
vycházíz osvědčených meteorologických družic Tiros a vojenských DMS a řada součástek
byla použita z telekomunikačních satelitů
Satcom K. Základní těleso má tvar hranolu o
rozměrech 2,1 x 1,5 x 1,1 m, k němuž jsou
připevněny dva přehradové nosníky o délce 7
se směrovanou
m s vědeckými přistroji,
anténou o průměru 1,4 m a šestidílný panel
slunečních baterii. Na meziplanetární dráze
je rozevřený jen z části, avšak v dubnu 1994,
kdy bude Mars nejblíže slunci, poskytne až
1400 W elektrické energie. Počáteční hmotnost sondy byla 2573 kg, z toho 1346 kg tvoří
zásoby pohonných látek korekčních motorů.
MARS OBSERVER je vybaven dvěma nezávislými pohonnými systémy. Pro dráhové
korekce a přechody dráhy je určen dvousložkový systém (hydrazin + oxid dusičitý),
tvořený čtyřmi motory s tahem po 490 N a
čtyřmi tryskami stahem po 22 N. Pro činnost
na oběžné dráze kolem Marsu slouží 16 trysek na hydrazin. Tříosou stabilizaci zajišťují
setrvačníky, schopné udržet po několik sekund stabilitu s přesnosti ± 0,17°, což je také
maximální chyba orientace v prostoru pomocí
slunečních a hvězdných čidel. Protože sonda
je určena pro poloautomatický provoz, jsou
na její palubě dva výkonné počítačové systémy GE/RCA 1750A, vyvinuté původně pro
tajné vojenské družice. V jejich paměti lze
uložit 2000 povelů, které je sonda schopná
přijímat rychlostí 12,5 povelu za sekundu.
č

v

Prvé snímky
Marsu boli zverejnené už roku
1988/89. Wrightove snímky (Hardvarská hvezdáreň) róznych
farbách zviditeřnili mnoho detailov,
ktoré dopfňali neurčité kresby pozorovatefov
alebo, (a to sa stávalo rovnako
často) po-tvrdzovali správnost
skór na- kreslených máp vrátane
časti spochybňovaných"Schiaparelliho kanálov".
Pri hornej dvojici
porovnajte snímku z roku 1941 s
mapou Marsu,
roku
ktorú
1924 publikoval
Trumpler z Lickovho observatória. Pil dolnej
dvojici můžete porovnat fotografiu z roku 1916 so Slipherovou kresbou z roku 1911. Sám
Slipher použil vel'a podobných dvojíc aby dokázal, že "kanály" ale sú optickou ilúziou, ale
realitou. Stvoricu, ktorú uverejňujeme, publikoval roku 1962, dva roky pred snímkami,
ktoré z Marsu sprostredkoval Mariner 4. Obrovské kaňony a riačištia na snímkách Marinera bolí na rovnakých miestach ako "kanály". Ukázalo sa, že kresby pozorovatel'ov, i
tých, čo v kanáloch videli dielo Marťanov, boli presné.

ry

Letošního léta kosmonautika okurkovou sezónu nezažije.
Rušno je nejen na dráze kolem Země a signály kosmických
sond se ozývají z nejrůznejších míst sluneční soustavy. Nejvíc práce čeká americké specialisty vjet Propulsion Laboratory a u radioteleskopů Deep Space Network během srpna.
28.8. prolétá sonda Galileo pouhých 1000 km od planetky Č.
426 Ida - a i když přenos dat může zprostředkovat pouze
všesměrová anténa (pokusů o rozevření zaseklého deštníku
antény směrované se museli v březnu bez úspěchu vzdát),
můžeme se těšit na zajímavý portrét dalšího člena planetárního systému. Hlavní událostí se ovšem stává závěr jedenáctiměsíční cesty sondy MARS OBSERVER.
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‚'Lachytávacla dráha
3 dni

Kresba znázorňuje let sondy Mars Orbiter k Marsu, jej zachytenie na eliptickú obežnú
dráhu, ktorej postupnou korekciou prejde sonda na kruhová (mapovaciu) obežnú dráhu.
Tri body TCM (Trajectory Correction Maneuver) znázorňujú miesta, kde sa pomocou
motorčekov postupne upravuje rýchlosť a tým i navádzacia dráha sondy. MOI (Mars Orbit
Insertion) označuje miesto kde sonda prechádza na obežnú dráhu okolo Marsu. Je to
najkritickejší manéver celej misie, ktorý sa musí previesf s maximálnou presnostou. TLO
(Transfer to LoW Orbit) označuje miesta, kde sa začne sonda spúštat na nižšie obežné dráhy.
Zachytávacie obežná dráha bude prebiehaf vo výške 400 - 77800 km, mapovacia kruhová
dráha by mala viest v optimálnej výške 378 km.

Hlavním cílem
programu je výzkum geologie, geofyziky a
klimatu Marsu. Proto je přístrojové vybavení o hmotnosti 156 kg zaměřeno zejména
na studium topografie povrchu, stanoven[
chemického složení povrchových hornin,
měření gravitačního a magnetického pole
planety, analýzu atmosférického prouděn[
a sledování sezonních změn obsahu oxidu
uhličitého, vodní páry a prachu v atmosféře
Marsu.
Na jednom nosníku jsou umístěny citlivé
magnetometry a elektronový reflektometr
(MAG/ER), jejichž měření by mělo definitivně odpovědět na otázku, zda Mars má magnetické pole nebo nemá. Sovětské sondy
Mars ho sice r. 1973 na hranici citlivosti aparatury zaznamenaly, ale pozdější měření
tento objev nepotvrdila. Přístroj bude také
pátrat po zbytcích magnetického pole, které
mohl Mars mít v dávné minulosti a bude
studovat interakce částic slunečního větru s
čísticemi horních vrstev atmosféry.
Na protilehlém nosníku je umístěn gama
spektrometr (GRS), schopný zachytit s
rozlišením několika set km záření z radioaktivních prvků na povrchu nebo z interakce
kosmického záření s atomy v atmosféře či na
povrchu. Cílem je především zjištění chemického složení hornin (uran, thorium, draslík,
železo, křemík aj.).
Infračervené tepelné záření z atmosféry i
povrchu v rozsahu 6 až 50 hhhhm měří spektrometr TES, skládající sez napájecího zrcadMichelsonova
dalekohledu,
lového
interferometru a šesti detektorů, dopiněný
bolometrem a čidlem pro měřen( albeda. S
rozlišením 3 km umožňuje zkoumat složen(
hornin, materiálu v polárních čepičkách i oblaků v atmosféře Marsu. Aby se snížilo zatíže-

chu této planety.
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Měření okamžité vzdálenosti sondy od povrchu s přesností až 1,5 m umožní pulsní
laserový výškoměr MOLA, konštrukčně odvozeny od radarů se syntetickou aperturou
SAR dálkového průzkumu Země. Získané
informace o topografii jistě přispějí k pochopení vztahů mezi topografií, gravitačním
polem a silami, které vytvořily strukturu povr-

ní telemetrického přenosu, procházejí data
předběžným zpracováním na palubě sondy.
Hlavním přístrojem pro studium atmosféry je
devítipásmový
radiometr
infračervený
PMrRR, určený pro získávání vertikálního
profilu tlaku, teploty, obsahu vodní páry a
prachu až do výšky 80 km.

Mars vysychá
Planetole5go' čoraz vine vzrušuje záhada,
preča mal Mars v d'alekej minulosti celé
oceálny vodý a dnes jeHZO v akomkol'vek

skupensketye na.červenej planéte doslova
vzácnostou. Traja rádioastron6movia zis-

tlli, že'cellcové mtivžstvo v®dnýcb pár rozptýlených v martanakej' atmosfére počas
tohor®čne,j jari by vytveyrilo so'' O:d)r(ld
niilimeťrov hrcgbý srieňový koberec, aj to
tBa v prípade, že by sa eelý obJ+ém.výparov
skondenzovai nu povrchu. Táto hodnotá je
o pplovfcu nižsia ako: údaje, ktoré spr®siredD~®vali oba Vákimgy na sklonkar• rol~n .
1970 a o tretinu nižšla ako>namerali;Ir«

Největší pozornost
vzbuzuje zobrazovací systém MOC o hmotnosti 24 kg, vybavený dvěma kamerami. Kuriózní je, že původní záměr odborníků s ním
nepočítal a z úsporných důvodů měl být instalován jen infračervený mapovací spektrometr. Teprve když se nad nepřítomností
kamer pozastavil náměstek ředitele NASA L.
Fisk, bylo rozhodnuto jej dodatečně zařadit
mezi vědeckou aparaturu. Jde o unikátní
zářízení bez pohyblivých mechanických součástí, řízené vojáky vyvinutým čipem o kapacitě 24 MByte. Kamera s malým rozlišením je
vybavena jedenáctimilimetrovým objektivem
"ryb( oko" a každodenně bude poskytovat
globální zobrazení povrchu s rozlišením 7,5
km. Součástí zařázení je 32 bitový mikroprocesor, který záběr zlepší na rozlišení 240 m.
Kamera s velkým rozlišením je tvořena zrcadlovým dalekohledem systému Ritchey - Chrétien s ekvivalentní ohniskovou délkou 3,5 m a
zorným polem 0,44°, napájejícím detektor s
lineární mozaikou 2048 prvků CCD, každým
o rozměru 13X 13 1um. Vybrané oblasti
1,5X1,5 km bude možno studovat s
rozlišením až 1,4 m. Také tato kamera je
vlastně produktem vojenské špionáže z oběž-

čiary, takže podpis atmosféry martanskej
(vytepaný iba slabučkou, stonásobae
redšou atmosférou) vyzerá potom na záz-:.
name ako ostrý štít oproti hrubému pozemskému otlačku.
Vedcom sa takto podarilo zmapovat vý
skryt vody na niekofkých tuctoéh miest

vytipovaných v rovnomerných odstupech
po celom povrchu Marsu. Využili na to 27
"tanierov" rádioteleskopu Very Large
Array v novom Mexiku. Výsledná hydrolo•
gkká mapa Marsu s rozlišením l oblúko
vejsekundy 4400 km vo chvíli kecl' bol Mars
od más vzdialený 0,54 astronomiekej jed«

norky - v dece nbri 1990) ukazuje "vodné
ostrovi~ky na povrchu suchej planéty.
Nad obonca pólnai sa voda v atmosféra
teleskopickí pozorovatelia po%as ti' istej ,. takmer nevyskytuje, pretože ju tvrdé'
mrazy prikovali k zemi. VIA, >pravdaže,
sezóny roku
nivhlo ; ohmatat iba atmosferickú vodu`
pre
pa»
.
Detegovani.e ®ady na Marse bolo
blízko nad povrchom Marsu, pretože voda
zemských pozorovatel'ov vždy tažke,
vrstiev putuje príliš krátko na to,
natjm:i.preto, že v pozemskej atmosfére sa z vyšsích
vytvorit meratel'ná emisia (v
aby
mohla
sa
vyskyíuje v takom hojnom množstve.
konkurencii so silnými emisiami povrchu).
Koncem lanského roku oznámili traja
americkí planetológovia, že sa im podarila

Vďaka úspešnému experimentu : mažu

mimoriadne HyO - mapovanie povrchu
iYlarsir a to pomocou emisnej čiary vodnej
pary na 1,35cm. Táto emisnú čiaru formujá atmosféry oboch planét každá po svo-

teraz vedci na vine 1,35 cm>monitorovat z
pova'ebii Zeme obsah vody v martanskej.
atmosfére, bez ohCadu na'vzdialenost od
Zeme. Výsledok sa bezpochyby dostaví: už
o pár rokov budeme vedicí:o.marfanskej
- dl
klíme ovel'a vine. ::

atmosféra
Hustá
pozemská
join.
spíásobuje "tlakové hrubnutie" emisnej
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Otrasy
na Marse

aj

Budúci prieskumnfči Marsu musia
okrem mých nástrah počítať is znarsotra °
sením. Díikazov o enormnej tektonickej
aktivíte na ,Marse ev; dávnej ` minulosti
máme napoirúdzi došť obrovské,-vyhasnuté sopky, kolosálne tektonické zlomy, ůdolfa,, terén posiaty,trhlinauii.. Je však Mars
.,
aktfvny i dnes?
Oba Vikingy.řoku 1976 vysadili,na povrehů červenej ,planéty i seižmometre. AparatúřazVikiagu 1 zlyhalaav6bec, nezačala
pracovať. Seizmometér'Vikingú 2 pracoval .
približné 3,5 roka a za celá dobu zaznamenat iba jediný otraš. )< ten však veďci analyzovali ako dósledok nárazu "vetra a nie
pohybov pí3dy, é
Chudobná žatva Vikiingov však nedoka•
attje; že Mars je geologicky mEtva planéta.
Cltlivosť seizmontetrov na aback sondách
: bola malá, dokázali zaznamenať°otrasyaž,
od3.stupňa (podfapozemskej Richterovej
stupnice) za vzdialenosti maximáhxe 200
km od prisťávacieito modulu, l?okonca
marsotrasenie8.stupňa, ak by sa odohralo.
na opačnej strane planéty, nemohli tieto.
pristroje zaznantenať.
Matthew P. Golombek z Jet Propulsion
Laboratory však napriek tornu tvrdí; že°°
marsofrasenia sú i dnes pomerne.časté. V
spr•áve, (uverejmenej. ,v 'časopise Science
né dráhy kolem Země. Připoměňme si, že
nejlepší záběry z družic Viking dosahovaly
rozlišení kolem osmi metrů.
Dalšívědecké informace bude možné získat
ze studia šíření rádiových signálů. Vždy, když
sonda při pohledu ze Země vychází nebo
zapadá za disk planety, můžeme sledovat lom
a změnu frekvence signálů a z nich odvodit
vlastnosti atmosféry. Kromě toho měření oblouku dráhy, viditelného ze Země dovoluje
zjistit přesnou rychlost sondy, což poslouží k
výzkumu gravitačního pole Marsu.
MARS OBSERVER je vybaven vysílačem,
schopným při 44 W výkonu přenášet data
rychlostí až 85,3 kbit/s. Technická vylepšení
antény v Goldstone o průměru 34 m umožni-

4

Snímka hore: Na obrázku, ktorý nasnímal
Viking, vidíme členitý terén kaňonu v oblasti
Labyrinthus Noctis: zaujímavé sú najmd
formácie naviateho piesku. (Oblasť sa nachádza na západnej pologuli, tesne pod
marťanským rovníkom).
Snímka dolu: Na tejto fotomozaike, ktorú
spravovali v Americkom geologickoni ústave
vo Flagstaffe vidíme celková geologický
štruktúru oblasti Valles Marineris: údolie
ústi vl'avo v strede do kaňonu Labyrinthus
Noctis. Celkom naI'avo vidíme časť oblasti
Tharsis so sopkami Arsia, Pavonis a Ascraeus.

6/1992), ,popisuje aka on a členovia, jeho
tírnu skútnali tisíce fotografif, které prvá
15 rokmi exponovali a vyslali na Zem Vi.
kingy a našli na nich mnoho„ lokálnych
neostrostí, ktoré sa dajú vysvetliť iba tak;
že terén sa vo chvíli expozície otriasaL Zo`
štatistikychýb, rozložených do abdobiá aktivity aback Vikingov vyrátali, že každý rok
otrasie Marsom 5 marsetruseui o sile 5 a
dalších 100 okolo 3 stupňov. Navyše, bezmila každá hodinu rozocbvie povrch,
Marsu otras o sile 1 stupňa, podobný tým,
ktoré zaznamenali seizmometre, zaneeha•.
ně na povrchu Mesiaca astranautauii misii
Apollo.
Takáto frekvencia°`otrasov dovolí v badúcnosti zmapovn4 vaútornú .štruktúru
Marsu. Vedel navrhli vytvorie,na povrchu
zdonlivo métvej planéty sieť seitntomet.
rov, podobných tým, žo vysadili.naMesiaci
posádky lodí Apollo. Golomb"ek navrhuje,
aby táto sieť vytvorilo 16 malých pristávacích modulov, ktoré by as malí postupne` :
vypúšťať do °'štartovacfcb:okieu' v rokoch
1999, 2001 a2003. Na výsledky projektu
Mars Environmental Survey (MESUR) sa
už dnes tešia všetei planetológoviá, pričom
:dúfajú že podobný súbor.údajov získajú
do desiatich rokov aj z geologicky aktfvneho povrchu Venuše. Porovnanie vuátornej,
štrektúryoboch planět š vnútornou štruk
túrou Zeme nám prezradí o vzniku a vývoji '
terestrických obežníc Slnka vlas, aha milí=
6n sebadetailnejšfch fotografii povrchu.

, pol7
to využívat nejen pásma X (3,5 em), nýbrž i
pásma Ka (9 mm). Sonda nese též francouzskou aparaturu MBR pro retranslaci dat z
ruských sond, které budou startovat r. 1994,

příp. i v r. 1996 a jejichž orbitální úseky nemají
větší přenosovou kapacitu než 16 kbit/s.
Dramatický start
Dosavadní průběh letu byl více než uspokojivý, i když start se neobešel bez vzrušujících
problémů. Koncem srpna m.r., kdy už se
sonda nacházela pod aerodynamickým štítem
na vrcholku nosné rakety, zasáhl Cap Canaveral uragán Andrew. Aby k sondě nepronikla atmosférická vlhkost, rozhodli se technici
napustit hlavici dusíkem. Avšak použili k
tomu zcela nové potrubí a tak došlo ke kontaminaci sondy zbytkem barev, rzí apod. V
rekordním čase byl MARS OBSERVER
znovu vyčištěn. Start rakety Titan III dne 25.
9. 92 proběhl dobře. Zážeh jejího druhého
stupně i nového, dosud nevyzkoušeného
stupně TOS byl vizuálně registrován ze sledovacích letadel nad Indickým oceánem - jenže
radiopřijímače mlčely. Až po 84 minutách
byly zachyceny telemetrické údaje ze sondy,
potvrzující, že start proběhl podle plánu a
MARS OBSERVER dosáhl rychlosti 11,494
km/s vzhledem k Zemi. Jenže se ukázalo, že
směrová anténa se správně nevyklopila. Když
se po pěti hodinách závadu podařilo odstranit, vyskytly se problémy s hvězdnými čidly
navigačního systému, která se při vyklápění
nosníků a tyče zřejmě zaprášila. Teprve 27.9.
začal systém fungovat normálně a řídící personál si mohl oddechnout.
První korekční manévr se uskutečnil 10.10.,
ve vzdálenosti 5 mil. km od Země, kdy zážeh
dvou větších motorů na 2 min 13 s urychlil
sondu o 50 m/s. Během následujících měsíců
byly postupně zapojeny a vyzkoušeny všechny
přístroje, v polovině ledna se uskutečnil
zkušební provoz kamer. Od 9. 12. zařízení
MAG/ER provádělo systematická měření v
prostoru chvostové části zemské magnetosféry ve větších vzdálenostech, než kterákoliv
sonda před tím. Ve dnech 21. 3. - 14. 4. 93

* Mars ma priemer 4200 mff (6794 km), o polovice menej aka Zem.
• Bezohl'adu na podstatne menšie rozmery má Mars, na,ktorom nie sú oceány, rovnakil plochu súše aha Zem.
• Deň na.Marse trvá'24 hodin 37 tninút,,čaje doba jednej dovřšenej rotácie.
• Marťanský rok má 6$7, pozemských dní, čo sú takmer dva pozemské roky.
F Giravitácla.na p,ovxChn. Marsu p.ásobíú 62 % menšou silou aka na povrchu Zexne.
• Tlak atmosféry
povrchu Marsu je S hPa; čo je 1f125 hodnoty tlak;tpozemskej at~
mosféry.
. V marťanskěj atmosféro domaluje oxid uhličitý (95 %); 2-3% dusíka,l-2 % argónu
a 0,1- 0,4% kyslíku oopfňajú skladbu čoraz chudobnejšej atmosféry.
•. Hodnota povrchovej ťeplotykolíše podia sezóny od; 120 do 300 K.
• Najvdčšiasopka Marsu, Olympus Mons, vypfna sa nad povrchom Marsu .!o výšky ,
25 km: je bezmála trlkrát vyšší alto Mount Everest, meraný od hladiny mora.
' Mars doteraž navštfvllo dorvána 11 sond. Prvá, Mariner 4, prenikla k Marsu už
roku 1964.
. Doteraz najúspešnejšínil. mislami boll. Mariner 9(tzv Orbiter, krúžiacl okolo
Marsu na,obežnej drúhe) a Viking [a 2- orbitery, ktoré v rokoch 1976 a 1980 i prístali na povrchu planéty.
.
Posledné misie Marsu uškutočnili sovietske sondy Phobos 1 a 2 vypustené roku ,
1,988: Prvá sa odmlc"ala ešte počas letu, s druhou riadiace centrum stratilo kontrolu
krátko po dosiahnutf Marsu.
' Posledně najvačšie priblfženie Marsu k Zemi sa odohralo 3.. januára tohto roku,
keď vždlalenosť medxi obonia planětami bola =95 miliónovlon.
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proběhl pokus o registraci gravitačních vin, k
němuž byly využity sondy MARS OBSERVER, GALILEO A ULYSSES: signál o
přesně známé frekvenci byl z antén na Zemi
vyslán k sondám, které ho vyslaly zpět s tou
frekvencí, kterou přijaly. Pokud žádné gravitační viny detekovány nejsou, musí být frekvenční posun způsoben pouze Dopplerovým
efektem.
Do nového roku
vstoupila sonda ve vzdálenosti asi 40 milionů km od Země a její anténa je adjustována
přesně na nás. Druhý korekční manévr se
uskutečnil 8. 2. 93 všemi čtyřmi motory změnila se jím nejem rychlost (o 9,6 m/s),
nýbrž především sklon dráhy, aby se usnadnil
přechod na polární dráhu kolem Marsu. Třetí
korekce proběhla 18.3. a ke změně rychlosti
o 0,46 m/s stačil zá3eh čtyř malých trysek na
dobu 17 s. Sonda se při tom nacházela 30
milionů km od svého cíle, vůči kterému se
pohybovala rychlostí 3,06 km/s. - rádiovému
signálu z jejího vysílače to už trvalo 444 sekund, než dorazil k Zemi. Poslední malá
změna dráhy je plánována na počátek srpna.
19. 8. se dostane MARS OBSERVER do
blízkosti Rudé planety a začne klíčový manévr, který vyvrcholí 24.8., kdy zážehem dvou
hlavních motorů musí být sonda zbrzděna
tak, aby se dostala na záchytnou excentrickou
dráhu s periodou 3 soly (jak známo, je sol
marsovský den, trvající 1,027 pozemského
dne) ve výšce 400 -77800 km, jejíž periapsis
bude ležet nad severním polem Marsu. V
následujících měsících bude dráha několikrát
upravena. Nejprve se změní na přechodovou
s periodou 1 sol, posléze na předběžnou s
periodou 4,2 h a konečně na tzv. mapovací
dráhu - optimální je kruhová ve výšce 378 km
(ale nejvýše 430 km) se sklonem 92,87° k
marsovu rovníku a periodou 118 min. Tato
dráha bude synchronizována se Sluncem,
takže MARS OBSERVER bude přelétat
rovník vždy ve stejnou dobu - ve 14 h 30 min
odpoledne a 2 h 14 min ráno místního času.
Vždy po 26 solech bude sonda křižovat rovník
nad stejným místem planety.
Protože zásoby pohonných látek se během
meziplanetárního letu nevyčerpaly tak, jak se
předpokládalo, bude možné zvolit rychlejší
přechod na konečnou dráhu a začátek vědeckých pozorování (včetně mapováni) byl
přesunut z původního 16. 12. již na 22.11. t.r.
Pracovní režim sondy počítá s pozorováním
Marsu vždy po dobu 24 hodin, kdy se data
ukládají do palubní paměti o kapacitě 1,39
Gbit a s následným desetihodinovým přenosem dat. Tak by tomu mělo být po celý marsovský rok, tj. nejméně po 687 našich dní.
Poznamenejme, že 4. 5. 1994 začne léto na
jižní polokouli a 26. 5. 1995 léto na severní
polokouli Marsu. Za tři roky činnosti by mělo
být získáno nejméně 6. 1011 bitů informací,
což při celkových nákladech na projekt ve výši
0,9 miliard USD znamená, že jednotka informací přijde pouze na desetinu amerického
centu.
MARS OBSERVER zahajuje druhou
etapu výzkumu Marsu bezpilotními sondami - vrátíme se k ní v příštím čísle.
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Túto kresbu Marsu vyhotovili 14. októbra 1988 na parížskom observatóriu Meudon. Autor
kresby pozoroval Mars počal vtedajšieho priblíženia pomocou 83 cm refraktoru, za ktorým
celé tisíce hodín strávil (často pri pozorovaní Marsu) chýrny Camille Flammarion, autor
dvojzvázkovej knihy "La planéte Mars". .Na kresbe vidíme tzv. "Oko Marsu", srdcovitú
škvrnu uprostred, totožnú s planinou Solis Lacus. VIavo od "Oka" vidíme koryto
vyschnutého vel'toku Ganges, ináč jeden zo starých Schiaparelliho kanálov. Ako v každom
refraktore je obraz obrátený.

Oblast Tharsis, nedaleko sopky Nix Olimpica, pokladajú planetológovia za
najzaujímavejšiu geologická formúciu na Marse. Póvod týchto čudných, vyše 300 km dlhých
"vrások" sa zatial' nepodarilo vysvetliY.
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Především před takovými 330 000 lety zrodila
Gemingu, unikátní objekt, který svou kariéru začal
jako prázdné místo na nebi, odkud přicházelo nevídané množství gama záření. Teprve v minulém roce
se potvrdilo, že jde o neutronovou hvězdu, přesněji
řečeno pulsar, který sice mlčí na radiových vinách,
ale o to aktivnější je při produkci podstatně tvrdších
fotonů. Jeho pulsy, opakující se s periodou 0,237
sekundy, zachytil jak rentgenový satelit ROSAT, tak
Comptonova Gamma Ray Observatory.
Gemingu se kromě toho podařilo ztotožnit se
slabou hvězdičkou asi 25. velikosti, která sevyznačuje nápadně velkým vlastním pohybem. Uspěšný
HSTpracuje na tom, aby určil jej[ ročníparalaxu, ale
už dnes je zřejmé, že tato neutronová hvězda je
velice blízko, snad jen 40 parseků (asi 130 světelných
let). Pravěká supernova, po níž Geminga zbyla však
mohla být sluneční soustavě ještě blíž. Pulsary se
totiž obvykle pohybuj[ velice rychle, běžně kolem
100 kilometrů za sekundu, a my nevíme, jestli se
tenhle od nás nevzdaluje podobnou rychlostí.
Tak blízká supernova už se dotýká pozemských
záležitostí. Výpočty Malvin Rudermana (Science
184, 1079, 1974) naznačují, že po výbuchu supernovy ve vzdálenosti 10 pc by toho z atmosféry naší
planety moc nezůstalo a gama záření supernovy I.
typu by ještě z odstupu 1000 pe vážně narušilo
ozónovou vrstvu. Událost, při níž vznikla Geminga
samozřejmě byla supernovou typu II, u nichž je tok
gama záření asi tisíckrát slabší, ale zase byla podstatně blíž Zemi. Odvěké obavy z podobných nebeských
jevů tedy alespoň v tomto případě nebyly tak docela
plané.
Je také možné, že supernova, která zrod této neutronové hvězdy provázela, vyfoukla v mezihvězdném
plynu dutinu, zvanou Místní bublina, na jejímž okraji
leží Slunce. V našem koutku Galaxie se v jednom
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Blízké okolí Slunce s Místní bublinou a možnými polohami supernovy, která zrodila
Gemingu (výseč vlevo nahoře), to vše v projekci na rovinu Galaxie. Místa stejné sloupcové
hustoty mezihvězdného vodíku (počet atomů ve sloupci o průřezu jeden centimetr čtvereční,
který sahá od Slunce po dané místo) jsou spojena tečkovanými čarami, popsanými
logaritmem dané hodnoty. Čísla na okrajích obrázku udávají galaktickou délku.
metru krychlovém nachází asi 500 000 atomů vodíku, ovšem v této protáhlé kaverně o velikosti
zhruba 150 parseků, protáhlé kolmo k rovině galaktického disku, je jich stokrát méně. Pro astronomii studující vesmír n pomezí ultrafialového a
rentgenového záření je to veliké štěstí. Nebýt Místní bubliny, poznamenává Virginie Trimblová, nemohl by Voyager zkoumat horké bílé trpaslíky a
vypuštění družice EUVE v loňském roce by zdale-

ka nebylo tak vzrušující událostí. Původ užitečné
bubliny byl donedávna záhadou. Neil Gehrels a
Wan Chen z Laboratoře pro astrofyziku vysokých
energií (NASA) však nedávno ukázali, že mateřská
supernova Gemingy - pokud k výbuchu nedošlo ve
vzdálenosti větší než 60 pc - je přirozeným vysvětlením (Nature 361, 706, 1993).
Leoš Ondra

Vypůjčený závoj
Známé mlhovinyv Plejádách nejsou zbytky zárodečné mlhoviny, jak tvrdí řada
učebnic, ale jen oblakem plynu a prachu, kterým tato 100 milionů let stará
hvězdokupa náhodně prolétá. Mozaika sestavená Richardem Whitem a Johnem
Ballym (Astrophys. J. 409, 234, 1993) z infračervených snímků pořízených
satelitem IRAS (viz obrázek) zřetelně ukazuje brázdu v mezihvězdné látce,
kterou za sebou hvězdokupa nechává podobně jako loď plující n vodní hladině.
Podrobné mapování molekulárního vodíku, studium polarizace světla hvězd a
rychlostí plynu v této oblasti odhalily řadu zajímavých detailů.
Plejády mračnem prolétávají nadzvukovou rychlostí, asi 18 kilometrů za
sekundu, takže n západním okraji kupy vzniká rbzová vin a zde také najdeme
nejhustší plyn. Hlavním mechanismem, jím* hvězdy působí na mlhovinu, není
zřejmě ani odhánění prachu tlakem světla, ani nahřívání plynu ionizací (n to
jsou Plejády málo horké). Nejspíš je to tak, že plyn nahřívají srážky s elektrony,
které jsou z povrchu prachových částeČekvyráženy ultrafialovým zářením hvězd.
Zdá se, že oblak plynu a prachu pochází z místa, které leží v souhvězdí
Lištičky, asi 200 parseků od Slunce. V této oblasti se nenachází žádná známá
oblast tvorby hvězd ani rozpadlá asociace či hvězdokupa. Vzrušující je však
to, že v těchto končinách a dokonce ve správné vzdálenosti se potlouká první
objevený pulsar PSR 1919+21, jehož stáří, určené ze zpomalování rotace,
vychází přibližně na 15 milionů let. A to odpovídá době, kdy se budoucí
mlhoviny Plejád vydaly na schůzku.
Leoš Ondra
Snímek družice IRAS ukazuje průlet Plejád oblakem plynu a prachu.
Hvězdokupa samotná se nachází uvnitř vyznačeného obdélníku, nejjasnější část odpovídá známé Mlhovině Merope (NGC 1435). Brázda, kterou
Plejády v okolní mezihvězdné látce vytvořily za poslední milion let, se
táhne doleva jako tmavý pás o šířce asi jeden stupeň.
KOZMOS 4/1993
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HST zkoumá srážku galaxií
Hubblův kosmický teleskop objevil novou třídu
mimořádně jasných a mladých hvězdokup v oblasti
střetu dvou galaxii. V místě kolize také odhalil rotující disk spirálové struktury. Disk galaxie má průměr
pouhých deset tisíc světelných let, což je asi 1,20
celkového průměru útvaru vzniklého gigantickou
srážkou.
Nově objevené hvězdokupy jsou koncentrovány
do blízkosti jádra pekuliární galaxie NGC 7252 a
zjevně vznikly jako důsledek kolize dvou galaxií diskového tvaru, ke které došlo zhruba před jednou
miliardou let. Dnes jsou obě účastnické galaxie v
procesu spojování, na jehož konci bude jediná obři
eliptická galaxie.
Objev je také nejlepším důkazem vysvětlení vzniku
a původu obřích eliptických galaxií. Některé z teorií
předpokládaly jejich vznik z kolize mezi diskovými
galaxiemi.
"Věděl jsem, že máme v ruce mimořádný výsledek,
výsledek pouhých deseti sekund pozorování kosmickým teleskopem1" říká Bradley Whitmore z objevitelského tímu. "Šlo o jasný klíč k odpovědi, jak se
formují všechny kulové hvězdokupy. Kromě toho
nám Hubblův teleskop potvrdil, že galaxie diskového tvaru mohou formovat i jiné útvary."
Hubblova pozorování byla úspěšná díky
mimořádně dobré rozlišovací schopnosti, která
umožnila rozeznat kulové hvězdokupy i přes jejich
extrémně malou zdánlivou velikost i ohromnou
vzdálenost. Galaxie NGC 7252 ze souhvězdí
Vodnáře je od nás totiž vzdálena přibližně 300 milionů světelných let a kulové hvězdokupy mají v takové vzdálenosti průměr jenom čtyři setiny úhlové
vteřiny. Tato úhlová velikost odpovídá pozorování
mince ve vzdálenosti devadesáti kilometrů. Skutečný průměr každé kupy je 60 světelných roků, což je

prakticky stejná velikost, s jakou se setkáváme u
kulových hvězdokup v naší Mléčně dráze.
K získán( spektrogram$ dvou nejjasnějších objektů astronomové použili i pětimetrový dalekohled na
Mt. Palomaru. Ukázalo se, že spektra objektů nejvíce odpovídají charakteristickým spektrům mladých
kulových hvězdokup.
Kulové hvězdokupy nalezené v NGC 7252 jsou
pravděpodobně stejní prapředkové, jakým vděčíme
za vznik kulových hvězdokup i v našívlastní Galaxii.
Protože kulové hvězdokupy obvykle obsahují staré
červené obři hvězdy, jsou pradávným záznamem a
dokladem formování a vývoje galaxií. Každá z kulových hvězdokup obsahuje zpravidla kolem jednoho
milionu hvězd, které se shlukují do hustého sféricky
symetrického útvaru. Jejich stáříse obvykle pohybuje i kolem 15 miliard let. Čtyřicet kulových hvězdokup v NGC 7252 objevených Hubblovým
teleskopem je vzácnou výjimkou z tohoto pravidla.
Podle Whitmorea jsou tyto hvězdokupyv blízkosti
jádra mimořádně svítivé, více než několiksetkrát
jasnější než kulové hvězdokupy v naší Galaxii. Jejich
výkon i barvu přisuzuje Whkmore přítomnosti horkých namodralých hvězd, které nám zároveň umožňují odhadnout věk celých hvězdokup. Tyto hvězdy
mají velmi krátkou dobu života, mezi 50 až 500
miliony roky, a snad právě proto nebyly objeveny v
kulových galaxiích naší Galaxie. Pokud byly kulové
hvězdokupy v naší Galaxii v prvotních fázích vývoje
stejně jasné jako kupy v NGC 7252 dnes, většina z
nich musela být kdysi jasnější než hvězdy v obrazci
Velkého vozu a tím i spolehlivě viditelná i pouhým
okem.
Od Hubbiových dob astronomové hledají vysvětlení, proč se ve vesmíru vyskytují převážně galaxie
spirální a eliptické. V průběhu posledního desetiletí

se začaly objevovat hypotézy, podle nichž se spirální galaxie mohou srážet a spojovat, následkem
čehož se začnou formovat eliptické galaxie. A tyto
teorie začínají nabývat na popularitě.
NGC 7252 je považována za učebnicový příklad
spojováni dvou galaxií, které mají diskový tvar. Galaxiesevyznačujípárem dlouhýchohonů, jednoznačně dokazujících přítomnost efektu gravitačních
slapových sil při galaktickém slučování. Galaxie byla
okamžitě označena termínem "Atomy pro mír", protože její hvězdy vytvářejí fantastickou strukturu podobnou smyčce, která schématicky zobrazuje pohyb
elektronů kolem atomového jádra.
Jestliže se kulové hvězdokupy rodí v průběhu
střetu galaxií, posílí tento fakt i teorii, že diskové
galaxie mohou svým spojením vytvořit obří eliptickou galaxii. Proti této teorii hovoří zatím jediná
skutečnost - eliptické galaxie obsahují více kulových
hvězdokup, než kolik bych jich mělo být při jednoduchém sloučení galaxií diskových. Ty totiž obsahuj[
kulových hvězdokup relativně malé množství. Uvedené nesoulady mohou potvrdit nebovyloučit pouze
další pozorování Hubblovým teleskopem. Není totiž
vyloučeno, že spojením galaxií může docházet ke
tvorbě dalších, nových hvězdokup.
Všechny kulové hvězdokupy i minispirála vznikly
jako důsledek galaktické srážky, k nfž došlo přibližně
před miliardou let. Srážka spustila proces formování
nových hvězd z mezihvězdného plynu, kterého byl v
obou galaxiích dostatek. Podle odhadů by se z něj
mohlo vytvořit až 8 miliard hvězd velikostí podobných našemu Slunci. Fakt, že minispirála rotuje v
protisměru vůči zbytku útvaru, svědčí jednoznačně o
tom, že materiál tvořící spirálu pochází skutečně ze
srážky galaxií.

Podle HST News,
Press Release STScI-PR93-11,
přeložil a upravil Petr Velfel.

Galaxie NGC 7252v souhvězdí Vodnáře ve vzdálenosti 300 mil. světelných let je považována za učebnicový příklad srážky dvou diskových galaxií Vzhled
výsledné galaxie dokreslují dva dlouhé ohony, které jsou důkazem přítomnosti gravitačních slapových sil při srážce galaxií Galaxie nese poetické jméno
"Atomy pro mír", protože díky svému vzhledu připomíná model atomového jádra - smyčky představují dráhy elektronů obíhajících kolem atomového jádra.
Snímek vlevo pořídil Francois Schweizer pomocí 4m teleskopu na Cerro Tololo v Chile. Širokoúhlá a planetární kamera HST odhalila v jádru galaxie
NGC 7252 minřsplrálovou strukturu plynu a hvězd, a čtyřicet mimořádně jasných a mladýchkulových hvězdokup. Snímek vpravo pořídil Hubblův kosmický
teleskop 10. října 1992. Jasná spirálová struktura má v průměru 10 000 světelných let a vynikající rozlišovací schopnost Hubblova teleskopu umožnila
změřit úhlovou velikost jednotlivých kulových hvězdokup. Z úhlové velikosti 0,04" se podařilo určit skutečnou velikost kupy - asi 60 světelných let Tato
velikost odpovídá známým kulovým hvězdokupám v naší Galaxii.
Foto: HST News, Photo Caption STScI-PRC93-11B
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na oběžně
0
(Dokončenie z minulého čísla)
Výprava k planetě Zemi
je heslem známého amerického
programuj Mezinárodního kosmického roku a současně nápiní dalšího
oboru základního kosmického výzkumu, upřeného především na globální
změny zemského klimatu a ekologické
důsledky rozvoje civilizace. V průběhu
mnoha let má družice UARS (Upper
Atmosphere Research Sat.) sledovat
koncentrace těch látek, které nejvíce
rozrušují ozonovou vrstvu atmosféry.
Loňská hl ipni jsou neradostná:
UARS sledovala značný úbytek ozonu
nad Evropou v první části soku a starší
NIMBUS 7 v září potvrdil, že "díra"
nad Antarktidou je o 15% větší než r.
1991.
Od r. 1984 jsou prováděna přesná
měření radiační rovnováhy systému
zemská atmosféra - Slunce, především
družicí Earth Radiation Budget Satellite se sadou detektorů k registraci
intenzity slunečního a odraženého
záření. Mj. bylo prokázáno, že výbuch
sopky Pinatubo x.1991 způsobil snížení průměrné teploty zemského povrchu o 0,5 °C Kalibrace obdobných
přístrojů na družicích ERBS, UARS,
NOAA. NIMBUS? a METEOR 3 je
každoročně kontrolována ultrafialovým spektrometrem SSBUV z paluby
raketoplánu (letos S15-56). Letos
přibude pro podobná měřční francouzský Scarab (Scanner for Radiation Budget) na ruském Meteoru 3.
Pro topografii oceánů a měření koncentrace vodních par v ovzduší slouží
od loňského srpna americko-franTOPEX/POSEIDON,
couzský
schopný mj. měřit výšku vin s přesnosti ± 0,14 m a rychlost větší v různých
výškových hladinách. Na cirkulaci
oceánů bude zaměřena evropská družice ERS- 2, vybavená radarem, infračerveným teplotním radiometrem a
hyperfrekvenční sondáží pro atmosférické korekce. Pro výzkum dynamiky
ekosystému oceán-pevnina-atmosféra
bude vybavena japonská družice
ADEOS (Advanced Earth Observ.
Sat.), s jejímž startem se počítá v r.

váno pozemskému segmentu a zpracování dat. R. 1998 bude startovat
družice COLOR (podíl oceánů na
uhlíkovém cyklu) a AM-1 (fyzikální
parametry globálního klimatu), na
přelomu století pak pro podobné
úkoly přibudou satelity AERO a
PM-i. Evropským příspěvkem za
více než dvě miliardy dolarů bude
program velkých plošin POEM na
polární dráze - první družící sa stane
EVNISAT r. 1998 pro studium fyzikálně-chemické rovnováhy stratosféry a troposféry, do kterého patří
samozřejmě měření variací koncentrace CO2, CHa, DO, aerosolů a O3
(novou metodou Global Ozone Monitoring Occultation of Stars). Japonci
počítají r.1997 s družící TRMM (Tmpical Rainfall Measuring Mission) ve
spolupráci s NASA a později s vlastní
polární plošinou J-POP (Polar Platform) a ani Rusové nechtějí zůstat
stranou...

Česko-slovenská družica MAGION 3 pracovala do roku 1992. Jej
mladší súrodenci, MAGION 4 a MAGION 5, vždy v tandeme s
družicou Prognoz budú podrobne skúmaf: prvá chvostovú magnetosféru, druhá aurorálnu zónu okolo našej Zeme.
Aeronomický výzkum bývá každoročně nápiní práce několika menších
družic - např. loni indické SROSS-C
a dvou malých ruských satelitů PION
5 a 6, což jsou koule o průměru 0,33
m a hmotnosti 50 kg pro měření hustoty vysoké atmosféry. Pro studium
atmosféry i další fyzikální výzkum je

Přesný tvar Země

1996.
Vyvrcholením mezinárodního programu Geosféra-Biosféra budou starty
větších satelitů před koncem století.
NASA na ně hodlá uvolnit 8 miliard
dolarů, ovšem 60 %z toho bude věno-

důležité znát negravitační vlivy, působící na dráhy družic. V astronomickém ústavu ČAV byl připraven
experimentální mikroakcelerometr,
jehož technologický exemplář je
určen k vyzkoušení na návratové
družici RESURS (původně v létě
1992). Realizace vlastní družice
MACEK je nyní v nedohlednu, ale
zůstává možnost uskutečnit kosmický let v rámci spolupráce zemí tzv.
Středoevropské iniciativy někdy v r.
1996.
Výzkum atmosféry je součástí dlouhodobého programu startů komplexní laboratoře ATLAS na palubě
raketoplánu - podrobněji se k němu
vrátíme v následující části přehledu.
Na polovnu desetiletí je připravováno unikátní měřeni "in situ" ve
výškách 90- 200 km z italské družice,
vlečené 100 km pod raketoplánem.

Jedna zo štyroch družíc Cluster (USA), ktoré budú skúmaf priestorové štruktúry magnetosférickej a ionosférickej plazmy 30- 200 000
km od Zeme.

a jejího gravitačního pole pomáhají zjišťovat geodetické družice. Od r.
1988 vypouštějí Rusové satelity
GEO-IK - první byl Kosmos 1950,
loni startoval Kosmos 2226. K americké družici LAGEOS (Laser Geodynamics Sat.) z r. 1976 přibyla loni
téměř stejná sestra, vyrobená tentokrát v Itálii: kompaktní kovová
koule o hmotnosti 405 kg a průměru
0,6 m je osazena 426 křemennými
koutovými odražečí. Laserovými pozorováními lze stanovit okamžitou
vzdálenost s centimetrovou přesností a zkoumat i časové změny gravitačního pole, pohyby kontinentů,
pohyby pólů, slapové síly a pod.
KOZMOS 4/1993
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Marcel Grün / VĚDA NA OBĚŽNÉ DRÁZE (2)
Před koncem století by mohl být
uskutečněn rozsáhlý projekt ARISTOTELES (Applications and Research Involving Space Techniques to
Observe the Earth's field from Low
Earth Orbiting Satellites), který však
zatím ani NASA, ani ESA nezařadila
ko konkrétních plánů. Velká družice,
vybavená především magnetometry a
gravitačním gradiometrem a pracující
v tandemu s ERS-2 a navigačním systémem GPS bude schopná stanovit
geoid s přesností ± 0,03 m a gravitační pole s přesností ± 10'5 m/sz. Na
nové poznatky se může těšit geodynamika, oceánografie,výzkum souvislostí klimatu s kolísáním výšky moří,
geodézie, kosmická mechanika a modelování atmosféry. Alternativním
programem by se mohl stát levnější
projekt GAMES (Gravity and magnetics Exp. Sat.) sestávající z jedné
střední a dvou miniaturních, leč těžkých družic, pohybujících se pokraji
husté atmosféry. S vypuštěním se počítá během nízké sluneční aktivity, tj.
buď r. 1998 nebo 2005.

Geofyzikální družice
začaly přinášet již na počátku kosmické éry zcela nový pohled na naši
planetu jako součást systému vyššího
řádu. Odhalování jednotlivých procesů vzájemného propojení mezi impulsy sluneční aktivity a ději v
geomagnetosféře, bezprostředně souvisejícími s biosférou Země patří mezi
nejvýznamnější oblasti kosmického
výzkumu.
Především pro studium fyziky atmosféry v souvislosti se změnami sluneční aktivity během jedenáctiletého
cykluje určena laboratoř ATLAS (Atmospheric Lab. for Application and
Science) na dvou paletách stavebnice
Spacelab, vynášená v nákladovém
prostoru raketoplánu. První start se
uskutečnil v březnu 1992 (STS-45),
druhý letos na jaře (STS-56) a s
dalšími osmi lety se ještě počítá. Příprava komplexní laboratoře za 52,6
mil. dolarů trvala odborníkům z USA,
Francie, Belgie, Švýcarska, Japonska a
ESA deset let - a jen zpracování 9.10"
bitů dat z prvního letu jim poskytne
práci na další desetiletí. 6 přístrojů
bylo zaměřeno na chemii atmosféry
(mj. stopové příměsi, koncentrace
ozonu, metanu a sloučenin dusíku ve
výškách 15-150 km), 3 na sluneční fyziku (sluneční konstanta, struktura
aktivních oblasti), 3 na fyziku plazmy
(zejména japonský urychlovač elektronů SEPAC - proud elektronů o
intenzitě 1,6 A, urychlený napětím 7
kV vyvolával umělé polární záře) a 1
na astrofyziku (teleskop Faust registroval
krátkovinné
ultrafialové
záření).
Loni byl zahájen dlouhodobý cela
světový program International Solar
Terrestrial Physics, v jehož rámci
bude během příštích čtyř let koordinováno měřění z 35 různých družic.
Prvním příspěvkem byl start japonského satelitu GEOTALL e hmotnosti
přes 1 t a ceně 50 mil. dolarů loni v
červenci. Nese sedm japonských a
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Sonda SOHO, v rámci možno najv jznamnejšieho projektu 90. rokov
pomóže (možno) vyriešiť základné otázky slnečnej a heliosferickej
fyziky.
amerických přístrojů (měření elektrického a magnetického pole, plasmy s jejích vin, nabitých částic) s
cílem objasnit mechanismus přenosu
sluneční energie v geomagnetosféře
ve vzdálenosti až 341 000 km od
Země- Navazuje tak na dosavadní
úspešnou činnost družice AKEBONO (EXOS-D) z r.1989 pro výzkum
urychlování nabitých částic v radiačních pásech Země.
NASA chystá dvě družice programu
Global Geospace Science, také
zaměřeného na přenos a uchovávání
energie v systému Slunce-Země.
Letos bude startovat družice WIND,
jejíž dráha počítá s dvojím swingovým
průletem kolem Měsíce a o rok později družice POLAR na eliptické polární
dráze.
S výzkumem mangetosféry a ionosféry máme značné zkušenosti i my. Na
mezinárodní programy Aktivnía Apex
nyní naváže projekt INTERBALL,
zaměřený také na přenos energie slunečního větru do magnetosféry Země.
Letos na podzim bude startovat první
dvojice družic Prognoz a MAGION 4
do chvostové magnetosféry (apogeum
200 000 km, vzdálenost tandemu družic 103 až 104), o půl roku později
druhá dvojice PROGNOZ a MAGION 5 do aurorálnf zóny (apogeum
20000km,vzdálenost10-1 km).Pro
hlavní družice je v České republice
připravován rentgenový fotometr FR151-PRAH, ve Slovenské republice
detektor km rádiových vin (Geofyzikální ústav SAV) a detektor částic
středních energií (Ustav exper. fyziky
SAV); za zahraničních přístrojů stojí
za pozornost iontové "dělo". Subsatelity MAGION jsou původní české
konstrukce a jejich vědecké vybavení

je připravováno v mezinárodní spolupráci.
Rusové chystali ještě projekt REGATTA, jehož geofyzikální část předpokládala vypuštění pěti družic
vybavených mj. i slunečními plachtami
(1993 -1997), avšak pro neúčast Kanady a USA bylo z finančních důvodů
od realizace upuštěno.
ESA se do programu ISTP zapojí od
r. 1995 projekty CLUSTER a SOHO.
Cílem prvního z nich je získání komplexních znalostí prostorové struktury
magnetosférické a ionosférické plasmy ve vzdálenosti 30-2O0 tisíc km od
Země souběžným měřením ze čtyř totožných satelitů. Každý bude mít
hmotnost 1150 kg a jejich vynesení
bylo svěřeno - poněkud riskantně premiéře nové rakety Ariane 5 v druhé
polovině r. 1995.

Sluneční fyzika
bude pracovní nápiní multidisciplinární observatoře ESA a NASA s názvem SOHQ (Solar and Heliospheric
Obs.), která má odpovědět natři základní otázky sluneční a heliosférické
fyziky. jaká je struktura a dynamika
slunečního nitra; proč existuje korona
a jak je zahřívána; kde a jak jsou urychlovány proudy slunečního větru. První
problém bude řešen metodami helioseismologie, zaměřěné na oscilaci různých vrstev. K tomu budou na palubě
zobrazovací Mechelsonovo-Dopplerovo zařízení, detektor nízkofrekvenčních oscilací a detektor gravitačních
oscilací a variací záření. Pro studium
slunečního větru budou instalovány
dva komplexní analyzátory. Výzkum
sluneční atmosféry se uskutečni šesti
přístroji, jejichž jádro tvoří koronální
spektrometr, širokoúhlý a spektro-

metrický koronograf, UV koronografický spektrometr a koronograf
pro zobrazení v krátkovinném UV
oboru, umožňující pozorovat vývoj
chromosférických a koronálních
struktur do 10 slunečních poloměrů.
rozlišovací schopnost 100 km by
měla odhalit magnetické struktury,
související s nestabilitou plasmy. Satelit o hmotnosti 1850 kg bude vynesen raketou Atlas IIAS v červenci
1995 do blízkosti libračního bodu Li
soustavy Země-Slunce, tj. do vzdálenosti 1,5 mil. km. Po dobu nejméně
dvou let bude možno nepřetržitě pozorovat Slunce s pointací dlouhodobě 10 " a krátkodobě o řad vyšší.
Kosmický výzkum Slunce ovšem
probíhá už dávno z řady družic. Připomeňme si třeba observatoř GROCOMPTON, která 15.6.1992 vyslala
první snímek Slunce, tvořený detekcí
250 neutronů. Sluneční koronu a aktivní oblasti sledovala také aparatura
SPARTAN (Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy)
při letu raketoplánu STS-56 letce v
dubnu - a další starty budou následovat. Od srpna 1991 pilně pracuje 14.
japonská vědecká družice SOLAR-A
jménem Jóko -jen za loňský rok získala přes milión rentgenových portrétů
Slunce, korony a aktivních erupčních
oblastí s rozlišením až 3"a přispěla tak
k novému pohledu na dynamiku
vnějších částí sluneční atmosféry. Výzkum je doplňován starty balónů v Antarktidě, vybavených podobnými
přístroji jako byly na družici SMM,
jenže o několik řádů citlivějších (v
oboru 20-700keV je rozlišení pod 2"a
časové 0,1 až 2 sekundy).
Na roku 1993 bylo posunuto zahájení programu KORONAS, zahrnující
dvě družice typu AUOSSM ruské výroby a zaměřené na výzkum aktivních
oblastí, sluneční seismologii, koronu,
detekci částic slunečního větru apod.
KORONAS-I ponese i český detektor
kosmického záření SKI-3-PRAM a
rentgenový spektrometr Diogenes a
slovenský sluneční koronograf v bílém
světle a detektor Song. Pro druhou
družici KORONAS-F se počítalo s
novým typem koronografu,pointovaného s přesností 20".
Pokud budou finanční prostředky,
uvažuje se v USA pro přelom století o
družici HESP (High Energy Solar
Physics) s přístroji pro zobrazeníSlunce v tvrdém rentgenovém záření
(rozlišení 2" zlomky milisekund), zobrazení v toku neutronu, zobrazení v
záření gama (4-8 ') a vysokorozlišovací gama-spektroskopii. Rusové
plánují pro 23. sluneční cyklus program MUSTANG (Multispacecraft
Study of Angular Characteristics of
the Solar and Interplanetary Dynamics). Poznamenejme, že významná
měření jsou prováděna z kosmických
sond (např. ULYSSES). Pro počátek
století se diskutuje o sondách Ciolkovskij a Solar Probe Mission...

Marcel Grün / VĚDA NA OBĚŽNÉ DRÁZE (2)
Stelární kosmická
astronomie

sopisy. Od dubna do října je plánováno testování aparatury, pak operační
provoz. Začátek pozorování byt více
než slibný, protože ASCA se zapojila
do soustavného sledování letošní astrofyzikální senzace - supernovy SN
1993 J. Ta byla nejprve registrována
28.3. družicí IUE, pak 3.4. v rentgenovém oboru satelitem ROSAT a
souběžně i observatořemi GRO a
HST.
Novým pomocníkem astronomů se
loni v létě stala 67. družice série Explorer - EUVE (Extreme Ultraviolet Explorer) o hmotnosti 3,28 t. Nese tři
dalekohledy pm snímkování v pás-

rozsahu 15-150keV a 10-100 MeV.
Měli bychom se také dočkat družice
RELIKT-2 pro výzkum anizotropie
reliktního zářční: Češi na ní budou
mít aparaturu ELION pro studium
slunečního větru, Slováci DOK-2
pro měření nabitých částic středních
energií. Počínaje r. 1994 ponese každých 13 měsíců raketoplán komplex
HITCHHIKER-M, vybavený spektrografickým teleskopem (pointace
+ -3", rozsah 40- 130 nm, rozlišení
0,1 nm) pro studium planet, mlhovin, H II oblastí, zbytků po supernovách a vzdálených galaxií.
Na r. 1995 sklouzlo vypuštění ita-

nyní prožívá svůj zlatý věk - a blíží se
platinový. Už déle než15 let spolehlivě
funguje mezinárodní observatoř IUE
s teleskopem o průměru 0.45 m a
dvěma UV spektrografy, která
předala přes 70 000 spekter více než
tisíce objektů. Do konce tohoto roku
by mohla ještě vydržet. HIPPARCOS dokončil plánovaný rozsah
měření a najde-li se 10 milionů dolarů, mohl by fungovat do léta 1994, i
když nyní jen se dvěma z pěti gyroskopů. Vykonal3přes dva miliony pozorování (101 bitů informace) polohy 120 000 hvězd do 12 magnitudy byly měřeny s přesností 0.002 " a
polohy téměř milionu hvězd s přenoste
0,1 ". Až budou v roce 1997 vydány
nové katalogy, bude to znamenat revoluci v astronomii...
Německý ROSAT pracuje od léta
1990, kdy pořídil historický první rentgenový portrét Měsíce Letos mu sice
dojdou zásoby pohonných látek, ale
hlavni aparatura by mohla pozorovat
ještě celý příští rok Družice COBB
uskutečnila přes 300 miliónů měření
její diferenciální mikrovinný radiometr sleduje odchylky od průměrné
teploty reliktního záření s citlivosti o
řad vyšší než dokážeme na Zemi.
Mohla by sice pracovati nadále, ale z
tiinančnfch důvodů bude zřemě koncem roku vypojena.
Obře observatoř GRO-COMPTON
(sedmnáctitunový kolos, zaměřený na
studium záření gama) funguje už jen v
reálném čase, protože palubní paměť
vypověděla službu a polubní baterie
jsou poškozené, avšak její služby jsou
Roku 1999 vypustí ESA sondu XMM (X-ray Multimirror Mission).
natolik cenné, že letosvčervnu techniTni rovnaké teleskopy na palube sondy zabezpečia v rozsahu 10- 0,1
ci plánjí zvýšení dráhy na původních
nm rozlíšenie až 20".
450 km. Tolik kritizovaný HST chrlí
informace z nejrůznějších oblastí as- mech
9-15,17-25,40-6,55-75nm lské observatoře SAX o hmotnosti
trofyziky; čtenář KOZMOSu je o nich a
další dalekohled pro přehlídky ob- 1,4 t, vybavené čtyřmi dalekohledy a
průběžně a akutálně informován. Na
lohy v rozsahu 9 - 40 nm, napájející dvěma širokoúhlými kamerami pro
počátek prosince letošního rokuje při
také spektrometr (7- 76 nm) s sledování dlouhodobých změn intenletu 515- 1 naplánována komplexní
rozlišením 0,1 nm. Prvními výsledky zity rentgenových zdrojů ve velmi
oprava. Během 11 dnů vystoupí kosse mohli pracovníci University of širokém rozsahu 0,1 až 200 keV, širomonauti pětkrát do prostoru, aby
California pochlubit už na světovém
kopásmovou spektroskopii a zobraHubbleovu observatořzachytili, instakosmickém
kongresu.
zování s rozlišením 1'. Koncem léta
lovali novou širokoúhlou planetární
V nejbližší budoucnosti přibudou onoho roku očekáváme start velkého
kameru NASA se zabudovanou kompenzací vady primárního zrcadla, na další přístroje pro kosmickou astrono- infračerveného dalekohledu ESA.
mii. Ještě letos na jaře malá družice Družice ISO (Infrared Space Obsermísto vysokorychlostního fotometru
umístili korekční zařízen( COSTAR, ALEXIS (Array of Low-Energy X- vatory) je první skutečná infračerveray Imaging Sensors) vynesená rake- ná observatoř, schopná s pointací ±
vyměnili panely slunečních baterií a
několik vteřin zajistit až desetihoditou Pegasus z paluby letadla B-52 za
případně i palubní paměť a gyroskopy.
nové expozice astronomických obJestli to všechno stihnou, dojde k další pouhých 17 milionů dolarů bude šesti
teleskopy pozorovat dvakrát ročně jektů všech druhů a to s citlovostí
servisní návštěvě až v červenci 1997,
nejméně o tři rády vyšší než předkdy bude mj. instalován přístroj NIC- celou oblohu. V příštím roce by na
japonské víceúčelové plošině SFU chozí družice podobného zaměření
MOS (Near Infrared Camera and
Multi-Objekt Spectrometr) rozsah 1 - měl být dalekohled IRTS pro pozoro- IRAS. Hlavním přístrojem je kryvánív rozsahu od blízkého infračerve- ogenicky chlazený teleskop Ritchey2,5,um, rozlišení až 0,045 ".
ného záření až k submilimetrovému a Chrétien s aperturou 0,6 m a
20.2. 1993 odstartovala japonská
družice ASTRO-D nebo-li ASCA po dobu jednoho týdne budou prová- ohniskovou délkou 9 m. Napájí nás(mýtický pták nebo též Anvanced Sat. děna měřění z autonomní německé ledující komplexy: ISOCAM - kafor Cosmology and Astrophysics), vy- družice ASTRO-SPAS, vybavené meru s polarimetrem (2,5 - 17 um,
metrovým teleskopem Orfeus (v roz- rozlišení 1,5 "), ISOPHOT - fotopobavená velkoplošným rentgenovým
teleskopem a kamerami. 15 % pozo- sahu 40-125 nm má být 30 x citlivější larimetr (3-110 ř'm), IR kameru
naž podobná zařízení). Oba experi- (30-200 ř'm) a spektrofotometr
rovacího času budou mít Američani,
protože NASA poskytla novou tech- menty jsou závislé na americkém rake- (2,5-12 ř'm); SWS-krátkovinný
nologii, s níž se počítá pro observatoř toplánu. Po dobu dvou týdnů pobytu spektrometr (2,5-45 lem) a LWS AXAF. Činnost družice naváže na družice FOTON na oběžné dráze dlouhovinný spektrometr (45-180
velmi úspěšnou GUNGU z r. 1987, bude r. 1994v činnosti indicko-ruský gm). Oba spektrometrické systémy
jejíž výsledky dosud piní odborné ča- gama-teleskop pro souběžná měřenív využívají mřížkových a Fabry-Péro-

tových inter- ferometrů. 2140 litrů
kapalného hélia zaručuje minimální
životnosti 18 měsíců.
Někdy v polovině 90. let můžeme
očekávat start menší izraelské družice TAUVEX Tel-Avivské university pro ultrafialová pozorování
třěmi teleskopy Ritchey-Chrétien o
průměru 0,2 m. Podle ruských finančních možností by se měl uskutečnit
let družice
RADIOASTRON s anténou o průměru 10
m, pracující vždy na dvou frekvencích 0,3; 1,6; 5,0; 22 GHz a urččné
pro pozorování rádiových zdrojů s
vysokým úhlovým rozlišením (princip VLBI). Na přípravě vědeckého
programu se podílejí Eracovníci
Astronomického ústavu CAV. Obdobné cíle bude mít japonská družice pro kosmickou interferometrii
VSOP. Osud ruské infračervené
observatoře SPEKTR-IR je nejasný; také družice LOMONOSOV s
cassegrainovým teleskopem o apertuře 1 m, která měla být obdobou
proslaveného HIPPARCOS zůstane asi jen na papíře - pokud se nenajde západní investor.
Počátkem druhé poloviny desetiletí
by mohla být postavena družice
SWAS (Submilimeter Wawe Astronomiy Sat.) pro studium záření v rozsahu 100 m až 1 mm, o níž nyní NASA
uvažuje. Ovšem prioritu má dvojice
satelitů AXAF (Advanced X-ray Astrophysics Facility) za téměř 2 miliardy dolarů. V září 1998 je cílové datum
startu AXAF-I, vybavené zobrazovactm spektrometrem s detektory CCD
a rentgenovou kamerou s vysokým
rozlišením (lepším než 0,5 "), v prosinci 1999 bude následovat AXAF-S
pro spektroskopický výzkum v rentgenovém oboru zářění.
Ve stejném roce by měl být uveden
na dráhu jeden ze stěžejních programů plánu ESA "Horizon 2000",
známý jako XMM - X-ray Multimirror Mission. Optický systém bude
tvořen třemi totožnými teleskopy, z
nichž každý bude složen z 58 koaxiálních, konfokálních zrcadel. Výsledek:
rozlišení 20" v rozsahu 10-0,1 nm.
Počátkem příštího století doporučuje americká akademie věd uskutečnit
projekt
(Space
SIRTF
IR-Telescope Facility) s heliem chlazeným metrovým teleskopem. ESA
by ráda kolem r. 2003 vypustila ještě
větší infračervený teleskop: Cassegrain o průměru 4,5 m (70 m-1 mm),
ochlazovaný 45000 litry hélia. Observatoř FIRS (Far IR Space Telescope) by se ovšem musela začít stavět
od roku 1997.
Pokud bychom chtěli ve výčtu budoucích kosmických zařízení pro astrofyzikální výzkum pokračovat,
dostali bychom se na půdu snů.
Kromě toho v příštím století se
možná začnou stavět první observatoře na Měsíci - a lety k jiným kosmickým tělesům zůštávají mimo rámec
tohoto přehledu. I tak jsme v závěru
článku psali o programech, jejichž
výsledky bude moci číst až příští generace čtenářů KOZMOSu.
KOZMOS 4/1993
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(Od zrození po objev)

Toto je stránka z dějin čínské dynastie Sung [1], kterou sepsal Tchuo-tchuo
(1313- 1355), zčásti, která je věnovaná zvláštním nebeským jevům zvaným kchesing, hvězda host. Píše se tady: °V prvním roce éry Č'-che [1054], v pátém měsíci,
v den ťi-čchou [4. Července], se [hvězda host] objevila několik palců jihovýchodně od Tchien-kuan [Dzeta Tauri. Po více než jednom roce poznenáhlu zmizela."
[2] Na nebi však po sobě zanechala výraznou stopu známou pod jménem Krabí
mlhovina. Pozůstatek, který ještě dnes, po více než 900 letech, znovu a znovu
překvapuje astrofyziky a bez problémů zaplňuje celé konference a tlusté svazky
monografií. Číslo jedna ve slavném Messierově katalogu, mlhovinu, která svítí
ze zcela jiných důvodů než všechny ostatní objekty dostupné dalekohledům amatérů. Objekt, jehož příběh zaujímá přední místo v historii astronomie a který už
svým příchodem na svět ovlivnil život mocných říší.
Zrozena v červencovém ránu
Je podivné, že žádný ze záznamů o této hostující
hvězdě nepochází z Evropy. Obvykle se to jednoduše vysvětluje vládnoucí církevní, původně
Aristotelovou, doktrínou neměnných nebes, avšak
problém je složitější. Zatímco oslňujíc[ supernova
z roku 1006 byla ještě zaznamenána i v kronice
alpského kláštera Sankt Gallen (v dnešním Švýcarsku), situace o pouhou jednu generaci později už
byla úpině jiná. Italský astronom Giovanni Lupalo, jehož studie byla publikována minulý rok [3],
upozorňuje na to, že hvězda se na nebi objevila jen
několik dní před významnou historickou událostí,
roztržkou mezi západní, římskou, a východní, byzantskou, částí křesťanstva 16. července 1054. Lupato podrobně rozebírá sociální, politické a náboženské důsledky příchodu hvězdy v tak citlivé
době a tvrdí, že nepochopitelné mlčení středověké
Evropy neznamená, že by se o zázrak na ranní
obloze nikdo nestaral. Právě naopak. 7á7namy se
nedochovaly proto, že si to nepřály církevní hierarchie a cenzura byla opravdu účinná. Přesto se
zmínky o hvězdě dají podle Lupata najít v nezveřejněných textech, například v zápiscích svatého Petra Damianiho (1007 -1077).
Není pochyb o tom, že hvězda byla viditelná z
celé severní polokoule. Když se přesuneme z Evropy na západ, najdeme proslulé piktogramy amerických Indiánů, které ukazují srpek Měsíce v těsné konjunkci s jakousi jasnou hvězdou (nebo planetou). Do souvislosti s hvězdou hostem z roku
1054 je poprvé dal W. C. Miller (1955), který
vypočítal, že odpovídají skutečné situaci 5. července před svítáním. Od té doby k prvním skalním
kresbám ze severní Arizony přibyly další, je však
Skalní kresby amerických Indiánů, často
považovné za vyobrazení konjunkce supernovy 1054 s Měsícem, v podání Jamese
Cornella.
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velmi obtížné určit jejich stáří a prakticky nemožné dokázat, že nejsou jen obecnými symboly bez
vztahu k jakékoli konkrétní události. Ještě tak
nejnadějnější se některým archeologům zdá keramický pohár z Nového Mexika, datovaný do období 1000 až 1070 n. 1., na němž hvězdu místo srpku
provází králík, měsíční božstvo. Ať už se však na
tyto kresby díváme skepticky nebo s nadšením,
nemění to nic na tom, že o hvězdě se z nich
nedovíme vůbec nic. Dokonce i tu spornou identifikaci umožnily pečlivé záznamy pořízené na
Dálném východu, především astrology na dvoře
čínského císaře.

Jeden z nejpozoruhodnějších záznamů v
historii astronomie, svědectví o supernově z
roku 1054. Laskavostí Josefa Kolmaše
(Orientální ústav Praha)
Zprávy z Číny a Japonska jsou důkladně analyzovány v knize Davida Clarka a Richarda Stephensona Historické supernovy. [4] Shrnu jenom
výsledky jejich úsilí. Hvězda host se na nebi poprvé objevila ráno 4. července 1054, blízko Dzeta
Tauri. Jeden ze zdrojů, deník japonského dvořana
Fujiwary Sadaieho žijícího ve 13. století, sice
uvádí, že byla spatřena už těsně po 29. květnu, ale
v tomto případě jde zřejmě o chybu, protože v té
době byla Dzeta Tauri v konjunkci se Sluncem. Na
začátku července však už návštěvnice byla snadno
viditelná před východem Slunce, a dokonce - jak
dosvědčuje Sung-chuej jao (Výnosy a ustanovení
Sung) - po 23 dní i na denní obloze. Stejná zpráva
obsahuje ještě jeden fotometrický údaj, datum 17.
dubna 1056, kdy hvězda přestala být patrná pouhým okem.
Získaná data jsou, jak vidět, velmi chudá, nicméně jejich dopad na moderní astrofyziku byl
nesmírný. Mezitím však události z léta roku 1054
upadly na dlouhá staletí do zapomnění.

Příliš mnoho komet
V roce 1758 žili astronomové čekáním na kometu, jejíž návrat předpověděl Edmond Halley. V
sázce nebyla jen jeho koncepce komet obíhajících
kolem Slunce, ale také Newtonova teorie gravitace, která v té době ještě zdaleka nebyla všeobecně uznávaná.
Nicholas De l'Isle, astronom pověřený péčí o
Námořní observatoř v duny (Paříž), byl jedním z
těch, kteří Halleymu věřili. Po několika falešných
zprávách se z londýnských novin dozvěděl o jasné
kometě v souhvězdí Vozky, která byla spatřena 18.
června, pouhých několik stupňů od Slunce. De
'Isle pověřil svého schopného asistenta, Charlese
Messiera, aby po kometě začal pátrat, ale špatné
počasí dlouho bránilo pozorování. Messier ji ulovil
až 14. srpna. Od té noci ji pečlivě sledoval a měřil
její polohu vzhledem k blízkým hvězdám. Pozorovaná dráha dobře odpovídala té, kterou pro
kometu předpovězenou Halleyem určil De 1'Isle,
avšak jeho výpočty - jak se ukázalo později - byly
zcela chybné. Jak se kometa pohybovala k jiho-
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západu, mezi "rohy Býka", začalo být jasné, že ani
toto není Halleyova vlasatice. Kometa 1758 však
přesto vstoupila do historie. [5]
Osmadvacátého srpna začal Messier pozorovat
kolem půlnoci, když kometa byla jenom 12 stupňů
nad obzorem a dorůstající Měsíc, který byl tři dny
po poslední čtvrti, právě vycházel. Používal přitom
dalekohled Newtonova typu s ohniskovou vzdáleností asi 4,5 stopy (136 cm), s pevným 66-násobným zvětšením a přídavným vláknovým mikrometrem. Průměr objektivu není bohužel známý, ale
Kenneth Glyn Jones se domnívá, že to mohlo být
něco kolem 10 centimetrů. Když Messier změřil
polohu komety, využil ještě čisté oblohy k tomu,
aby určil souřadnice slabých hvězd, které nebyly ve
Flamsteedově katalogu. To nejzajímavější však
přišlo až před koncem pozorování. Při prohlížení
oblohy poblíž Dzeta Tauri narazil na další mlhavou skvrnu, která byla "trochu živější a bělejší" než
kometa 1758 a na rozdíl od ní protáhlá. Polohu
nového objektu, snad třetí komety příběhu, už
bohužel nestačil určit, protože se mezitím zatáhlo.
Taková věc je vždycky nepříjemná, protože
špatné počasí může trvat několik týdnů a kometu,
jejíž pohyb není znám, se pak už nepodaří najít.
Když se ale obloha nad Paříží hned příští noc
znovu vyjasnila, zjistil Messier - nejspíš ke svému
zklamání - že obláček u jižního rohu Býka se ze
svého místa ani nehnul. To znamenalo, že je to
jenom jedna z těch nezajímavých a otravných mlhovin. Snad už v té době se De 1'Isleův asistent
rozhodl pořídit jejich soupis, aby, jak později napsal, "si je astronomové nepletli s kometami, které
se sotva objevily." První vydání jeho katalogu, obsahující prozatím jen 45 objektů, se však v tisku
objevilo až o třináct let později. [6] Krátce po jeho
vydání přišel Messierovi dopis z Anglie. John Bevis, lékař a astronom amatér mu v něm psal, že
mlhovinu uvedenou pod číslem jedna objevil už v
roce 1731 a zanesl ji do svého atlasu (ten však za
Bevisova života nikdy nevyšel, protože tiskař ještě
předtím zbankrotoval). [7] V pozdějších verzích
katalogu už Charles Messier uváděl Bevise jako
skutečného objevitele.

schémat. To je docela přirozené, přírodní vědy
jsou ve své podstatě konzervativní a dost dobře
nemohou jinak. Pokaždé však dřív nebo později
přijde doba, kdy už jsou omšelé škatulky příliš
těsné a staré způsoby myšlení neudržitelné.
Okrajové roli, kterou mlhovina zpočátku hrála v
rodící se syntéze astronomie a fyziky odpovídá
pozornost, jakou jí věnovala v roce 1905 Agnes
Clerkeová v knize Problems of Astrophysics. Pokud na ní shledala vůbec co zajímavého, vešlo se to
do jediného krátkého odstavce, mimochodem zařazeného v kapitole o "nepopsatelných mlhovinách". Dozvíme se z něj, že Lord Rosse, inspirován jejím vzhledem v obřím reflektoru, ji pojmenoval Krabí mlhovina, že fotografie získaná
Issacem Robertsem roku 1892 ukazuje hustou
svítící hmotu oválného tvaru, a že spektrum mlhoviny, nepochybně plynné ve své podstatě, se
skládá z typických zelených čar a neobvykle jasného spojitého pozadí.
Užv té době se ale chystalo spojení dvou proudů
historie. Čínská zpráva o hvězdě z roku 1054 byla
astronomům přístupná od roku 1846, kdy Biot
otiskl její překlad do francouzštiny v Connoissance des Temps, ve stejném časopise, v němž
Messier kdysi zveřejnil konečnou verzi svého
katalogu. Musela však být znovuobjevená Koutem
Lundmarkem [9], který cituje Biota ve svém soupise nových hvězd uvedených ve starých kronikách.
V poznámce pod čarou také poprvé upozornil na
to, že v uvedené poloze nedaleko Dzeta Tauri se
nachází Krabí mlhovina (NGC 1952). Článek pak
obsahuje komentář - pozůstatky po bývalých novách je prý radno hledat převážně mezi planetárními mlhovinami či Wolf-Rayetovými hvězdami. Připomeňme, že astronomové měli v té době
s pozůstatky po nových hvězdách čerstvé zkušenosti, protože jasná Nova Persei 1901(GK Per) a
ještě jasnější Nova Aquilae 1918 (V 603 Aql)
vytvořily mlhoviny, které bylo možné velkými dalekohledy obdivovati vizuálně.
Souvislost Krabí mlhoviny s hvězdou, jejíž úmrtní list vystavili v roce 1054 čínští astrologové, byla
potvrzena o něco později Johnem Duncanem z
hvězdárny na Mount Wilsonu. Srovnáním snímků
pořízených v letech 1909 a 1921 vyšlo najevo, že
vlákna na okraji mlhoviny se od jejího středu
vzdálila asi 02 úhlové vteřiny. Tato první studie ve
skutečnosti jenom naznačila, že se Krabí mlhovina
rozpíná, chyby měření byly zatím příliš velké. V
roce 1939 však Duncan měření zpřesnil [10] a
tentokrát s jistotou ukázal, že expanze Krabí mlhoviny začala prakticky z jednoho bodu, a to
zhruba v době, kdy na nebi zazářila hvězda dynastie Sung.
Konec třicátých let také přinesl nové slovo a s
ním i novou koncepci. Walter Baade a Fritz

Stalo se na Mount Wilsonu
Bevisova mlhovina se pro astronomy stala atraktivní teprve tehdy, když si ji dali do souvislosti s
hvězdou z roku 1054 a když si pro sebe vynutila
zavedení úpině nové kategorie objektů, pozůstatků po supernovách. Dnes už v ní není osamocená - nová verze Greenova katalogu [8] obsahuje
174 těchto zbytků jen v naší Galaxii. Tehdy, před
šedesáti lety, to však vyžadovalo vzdát se řady
tradičních názorů na dění ve světě hvězd. Než k
tomu rodící se astrofyzika dospěla, snažila se
vlastnosti mlhoviny vysvětlit v rámci dosavadních
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Julii Detailní výřez z Messierovy mapy, která
ukazovala dráhu ko!S
mety 1758. Poblíž jižního rohu Býka
(hvězdy Dzeta Tauri)
je vidět Krabí mlhovina.
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Fotografie v knize Historical Supernovae:
Věž pro pozorování hvězd v Kjongdžu,
postavená v roce 637, patří mezi nejstarší
dochované observatoře Východu.
Zwicky (opět z Mount Wilsonu) přišli s hypotézou,
[11] že dosud pozorované a zřejmě i budoucí nové
a hostující hvězdy ve skutečnosti patří do dvou
odlišných tříd, lišících se svítivostí. Vedle běžných
nov existují i ohňostroje mnohem slavnostnější,
které se mohou jasností vyrovnat celé galaxii, supernovy. Konkrétně přitom mysleli na supernovu
z roku 1572, kterou proslavil Tycho Brahe, a
hvězdu S Andromedae (v maximu asi 6 mag) která
v roce 1885 vzplanula ve známé galaxii M 31 a
vedle mnohem slabších nov (asi šestnácté velikosti) pozorovaných později Hubblem krásně ilustrovala novou klasifikaci. Hvězda z roku 1054 se na
seznam supernov dostala zanedlouho, když se podařilo alespoň zhruba odhadnout její absolutní
hvězdnou velikost. [12] Představě výbuchu supernovy odpovídalo i to, že se Krab rozpínal podstatně rychleji než mlhoviny zůstavené obyčejnými
novami - rozštěpení emisních čar v jejím spektru
ukazovalo na nějakých 1300 kilometrů za sekundu.
(Pokračování v příštím čísle)
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[1] Sung-š' (Dějiny Sungů, oddíl Astronomie),
kap. 56, list 25a
[2] Překlad Josefa Kolmaše (Nový Orient 33,
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[3] Lupato, G., Astronomia UM No. 1/2, 17,
1992 [4]
Clark, D. H., Stephenson, F. R., The Historical
Supernovae (Oxford 1977), str. 140
[5] De l'Isle, J. N., Mem. Acad. Roy. des Sciences
1759, str. 154
[6] Messier, Ch., Mem. Arad. Roy. des Sciences
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[7] Glyn Jones, K., J. Brit. Astr. Ass. 78, 450,
1968
[8] Green, D. A., Publ. Astron. Soc. Pacific 103,
209,1991
[9] Lundmark, K., Publ. Astron. Soc. Pacific 33,

225,1921

[10] Duncan, J. C., Astrophys. J. 89,482, 1939
[11] Baade, W., Zwicky, F., Proc. Nati. Arad. Sci.
USA 30, 254, 1934
[12] Mayall, N. U., Oort, J. H., Publ. Astron. Soc.
Pacific 54,95, 1942
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Podle běžného výkladu představuje souhvězdí Labutě
nejvyššího boha Dia při pronásledování krásné Lédy,
jedné z mnoha jeho nedobrovolných milenek. Lada s labutí
byla po věky oblíbeným námětem umělců, toto je antický reliéf z města Argos, dnes
uložený v Britském muzeu
(podle Jahna). Sám mýtus, v
jehož raných podobách se Lada
prolínala s bohyní pomsty Nemesis, je starý, ke ztotožnění
dotyčné labutě se souhvězdím
však došlo až mnohem později.
Setkáme ses ním například u
Manilia kolem roku 15 n. L,
ale ještě Koperník v patnáctém
století používá pro souhvězdí
oba názvy: Labuť čili Pták,
čteme v jeho Obězích.

~
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z Mléčn
dráhy

Před časem jsem od Briana Skiffa, asistenta na
Lowellově hvězdárně, který si ve volných chvílích
prohlíží hvězdnou oblohu jen tak pro své potěšení,
nečekaně dostal tlustou obálku s kazetou uvnitř Byly na ní ukázky americké space sová hvězda Albirea je na tom podobně. Už v
munic, především skladby vytvořené Stevem Roachem. Pomalé viny zvuku,pozvolna se dřevních dobách astrofyziky bylo známo 1, že
dvou naprosto
vynořující odkudsi z dálky a zase odplouvající, navozujípředstavu nesmírných prostor jejísvětlo v sobě skrývá detaily
rozdílných spektrálních tříd, podle dnešní klaa ničím nerušeného klidu. Myslím, že třeba "Magnifcent Gallery" skvěle vystihuje sifikace K3II a B9V.2 Na dvě složky ji až
pohled, který se otevírá z okrajových končin Galaxie. Celý náš hvězdný domov je tam mnohem později rozlišil skvrnkový interferojako na dlani, přes velký kus nebe, ale za zády už je jenom prázdnota, a nedření z metr CHARA (Center for High Angular Revelkolepé vyhlídky na spirálu protkanou shluky zářivých hvězd a mlhovin se neodbytně solution Astronomy). Harold McAlister,
mění v pocit opuštěnosti a samoty. Vesmír nám připadá kouzelný, krásný a vzrušujíc' kterému se to poštěstilo, mi o tom napsal:
ale jenom proto, že sami žijeme v tom nejútulnějším místě, které se v něm dá široko
"Když jsem v roku 1976 poprvé identifikoval
daleko najít. Jeho skutečnou tvář, mrazivou, děsivě černou poušť, jejíž rozlehlost si novou složku Albirea, měl jsem samozřejmě
naštěstípro nás nedokážeme představit, může vyjádřit jenom mrtvé ticho. Pokud se na radost z toho, že jsem našel něco nového v tak
něj ale dívám z letní louky, kde voní seno a poletují světlušky, dávám přednost hudbě známé soustavě. Stejně tak mě překvapilo, že
tuto složku nespatřil už dříve některý z vizupozemské, piné života.
Slyšeli jste už někdy o dvojhvězdě McAlister 55? Nesplš ne, i když bych vsadil boty, že
jste ji už mnohokrát obdivovali. Její třpyt
barvy žlutého topasu zvlášť vyniká vedle
dalšího drahokamu, vybroušeného z modrého safíru. Dvojic, které zdobí tento barevný
akord Vincenta van Gogha je na nočním nebi
víc, ale Albireo (Beta Cygni), pár jasných
hvězd 3,2 a 5,4 magnitudy, je z nich asi nejznámější.
Vzájemná poloha složek (úhlová vzdálenost 34,8" a poziční úhel 55°) se od prvních
solidních měření z roku 1832 znatelně nezměnila, a většina astronomů donedávna jaksi
mlčky předpokládala, že to svědčí o fyzické
spřízněnosti. Výsledky Jamese Kempa (Oregonská univerzita) a jeho kolegů z roku 1985
proto bylo značným překvapením. Albireo
leží přímo v Mléčné dráze, kde je světlo hvězd
po cestě k ním poznamenáno prachem
soustředěným kolem roviny Galaxie. Ten
světlo zeslabí, změní jeho barvu více do červena a kromě toho je může polarizovat.
Všechny tyto efekty jsou tím výraznější, čím je
ta zaprášená pouť delší. Měření 61 cm dalekohledem na Pine Mountain ukázala, že polarizační úhly jsou u obou složek Ablirea
stejné (49°), ale světlo slabší hvězdy je polarizované podstatně víc než světlo té jasnější. V
procentech to dělá 0.132 proti 0,091, přičemž
chyby je asi 0.01. Zdá se tedy, že jedna hvězda
je od nás asi 1,5-krát dál, než druhá a Beta
Cygni patří mezi klenoty letního nebe jenom
díky příhodné perspektivě.Tím však její přek-
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vapeníanizdaleka nekončí. Drahé kameny se
v přírodě jen vzácně vyskytujív čisté podobě.
Obvykle je nacházíme zbarvené nějakou
příměsí tak ještě přitažlivější. Jasnější, topa-
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Interferometrická měření dvojhvězdy McAlister 55 (jasnější složka Albirea) od jejího
objevu v roce 1976. Počítat elementy z tak
krátkého oblouku by zatím bylo předčasné,
už dnes je ale jasné, že McA 55-narozdíl od
širokého páru Beta Cygni - je dvojicí fyzickou. Podle dat laskavě poskytnutých Haroldem A. McAlisterem.

álních pozorovatelů, kteří jsou běžně schopni
průvodce ve vzdálenosti 0.4" snadno uvidět.
Rozdíl hvězdných velikostíje pravděpodobně
větší než jedna magnituda, a to, spolu s obvyklými problémy, které pozorovatelům působí jasné hvězdy, je zřejmě příčinou
opožděného objevu.
Pověst klasických dvojhvězdárů napravil
alespoň dodatečně Charles Worley. Jednou z
jeho povinností na Námořní observatoři ve
Washingtonu je péče o databanku pozorování vizuálních dvojhvězd. Když do ní ukládal
jeden ze seznamů McAlisterových interferometrických měření, zaujalo ho rozlišení jasnější složky Albirea. Při nejbližší příležitosti,
ještě za soumraku, pak nový pár snadno
rozštípl 66 cm refraktorem na dvě složky ve
vzdálenosti 0,42" od sebe. Jejich vzájemnou
polohu určil mikrometrem spíš jenom pro
úpinost, protože skvrnková interferometrie je
mnohem přesnější. Dosavadní měření, poskytnutá Haroldem McAlisterem, zachycuje
obrázek. Oblouk je zatím příliš krátký na to,
aby bylo možné určit jakékoli elementy dráhy,
už dnes je ale jasné, že McAlister 55 - na
rozdíl od širokého páru Beta Cygni -je dvojhvězdou fyzickou.
A ještě jednou Albireo, tentokrát samotné
jeho jméno. Na první pohled to vypadá na
klasicky arabský původ, podobně jako třeba u
Algolu (Kozmos 2/92, str. 30), avšak tahle
historie je mnohem zamotanější. Když se to
vezme od úpiného začátku, jako to udělal
Paul Kunitzsch,3, německý odborník na
jména hvězd, ukáže se, že kořeny jména Albi-
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reo jsou v Ptolemaiově Almagestu. Tam se
souhvězdí Labutě nazývá prostě Pták,
řecky Ornis. Arabští učenci toto slovo
nepřeložili, ale jen přepsali do podoby
urnis, takže způsobili značné problémy
pozdějšímu latinskému překladateli, který
neměl řecký originál k dispozici. Nutně tak
došlo k dalším mutacím a v různých rukopisech díla se objevily různé formy, které
latinsky jen zněly: eurisim, eirisun, eirisim a
pod. Poté do hry vstoupil jeden středověký
komentátor, který si etymologii záhadných
slov vysvětlil po svém. Eirisim odvodil ze
jména jakési vonné byliny, ireus, o níž se
zmiňuje už Plinius (Hist. Nat. 18.10;
22,25). Tento svůj výklad, jenž končil slovy
ab ireo, pak v překladu Almagestu připojil
za název souhvězdí. Za poslední akt celé
podivuhodné proměny může skutečnost, že
dnešní Beta Cygni byla v Almagestu uvedena jako první stálice souhvězdí, hned za
jeho názvem. Kdosi neznámý se totiž domníval, samozřejmě opět chybně, že slova ab
ireo ve skutečnosti patří až k popisu této
stálice a že jde o její jméno, zkomolené z
původního arabského tvaru Albireo. Opravdu spletité jsou někdy cesty hvězdných
jmen.
Bublina v Lištičce
Nepředstavujte si však hladkou a
kulaťoučkou bublinu mýdlovou. Tahle
bublina je vyfouknutá, a vlastně ještě pořád
vyfukovaná, hvězdným větrem v okolním
plynu a prachu, který je tu hustší, tu řidší, a
to má za následek, že její tvary jsou mnohem bohatší. ten základní kdysi Johnu He-

rschelovi připomněl činku (anglicky dumbbell). A protože mladší z Herschelů nebyl
jen tak někdo, ujalo se to jako její přezdívka, třebaže planetární mlhovina m 27
(NGC 6853) za všeho nejvíc vypadá jako
ohryzek.
Studium morfologie planetráních mlhovin se v posledních letech díky kvalitním
CCD snímkům stalo dobře propracovanou
částí astrofyziky. Se základní představou
přišel už S. Kwok v roce 1978. Horký, řídký
a rychlý vítr z centrální hvězdy (obnaženého
jádra někdejšího červeného obra), jehož
částice mají rychlosti od 1000 do 5000 kilometrů za sekundu, se střetává s pomalou,
hustou mlhovinou, což je vlastně obálka
bývalé obří hvězdy, rozpínající se rychlostí
jen asi 10 až 50 km š ~.
Kwokův model později úspěšně rozvinul
Bruce Balick z Washingtonské univerzity.
Ten ukázal, že roztodivné tvary planetárních mlhovin lze vysvětlit předpokladem, že
obálky červeného obra není kulově souměrná, ale kolem rovníku hustší než u pólů.
Rychlý vítr z jádra mlhoviny pak snadněji
proniká ve směru menšího odporu, vyfukuje protáhlou, eliptickou bublinu, a nakonec
ji na koncích protrhne. Vzniklými otvory
vytryskne ven, kde se už šíří volně, a za
sebou nechává zbytek obálky v podobě erodovaného rovníkového prstence s hvězdným jádrem uprostřed.
Činka podle Balickovy klasifikace patří k
typu "late elliptical", což jsou planetární
mlhoviny s původně střední koncentrací
látky k rovině rovníku, u nichž popsaný
vývoj dospěl do závěrečného stadia. Mlhovinu přitom vidíme prakticky z boku. Její
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Mapování Činky v infračervené čáře molekulárního vodíku (2,1gum) ukazuje, že hlavní část planetární mlhoviny, viditelná v
dalekohledu, je jen vnitřkem rozsáhlého
plynného prstence (který vidíme z boku),
ionizovaným centrální hvězdou. Severní a
jižní hranici ohryzku tedy vidíme tam, kde se
příděl fotonů schopných ionizace na cestě od
horkého jádra zcela vyčerpá ještě předtím,
než záření dosáhne skutečného okraje mlhoviny. Podle Zuckermana a Becklina (1988).

Na snímku z celooblohové přehlídky satelitu
ROSAT vypadá Činka zase jinak. Interpretace jev tomto případě zatím nejistá. Spektrum rentgenového záření mezi 0,1 a 2,4 keV
odpovídá záření hustého plynu o teplotě
přinejmenším 200 000 K Snad jde o plyn
nahřívaný hvězdným větrem z jádra planetární mlhoviny, a to bud' přímo srážkami
částic, nebo prostřednictvím zvukových vin,
podobně jako je nahřívaná korána u našeho
Slunce. Podle H. C. Kreysinga et al. (1992).

Rozmanité podoby planetární mlhoviny M 27 (NGC 6853) v Lištičce. Nejjasnější část ve
tvaru ohryzku, důvěrně známá všem milovníkům astronomie přinejmenším z fotografií, je
na tomto obrázku zachycena pinou, případně přerušovanou čárou (a). Na fotografiích s delší
expozicí začínají být vidět slabší laloky (b), které vyplňují obrys planetárky na severozápadě
a jihovýchodě. Historické kresby Lorda Rosse (Kozmos 5/91, str. 171 nahoře) svědčí o tom,
že tyto laloky bývají patrné i vizuálně. Hluboké CCD snímky rozšíří hranice hlavní mlhoviny
(c) ještě dál od centrální hvězdy (taje označena úsečkami) a kromě toho odhalí slabé vnější
halo. V zakázané čáře kyslíku [0 HI] o vinové délce 500,7 nm se halo skládá z několika
difúzních oblouků (d). Podle Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (Perek a Kohoutek,
Praha 1967) a nepublikovaných CCD snímků laskavě poskytnutých Karen Kwitterovou
(Williams College).

vzhled je samozřejmě dán nejen rozložením
plynu, případně prachu, v prostoru, ale také
tím, jestli táto látka svítí. Nutným předpokladem k tomu je ionizace vodíku ultrafialovým zářením centrální hvězdy. Povrch jádra
10'
sice každou sekundu vyzáří zhruba 8 x
fotonů, které jsou toho schopné (to znamená s vinovou délkou pod 91 nm), ale i to je
jen omezené množství, rozdělené navíc do
všech směrů stejně, zatímco poptávka po
jeho službách je v rozsáhlém a poměrně
hustém prstenci mnohem větší než v řídkých polárních lalocích. Důsledkem je to,
že na vnější části prstence se už nedostane,
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a ty jsou proto tvořené molekulárním vodíkem který nesvítí. Naproti tomu ve směru osy
prstence pronikne záření bez potíží až k
vnějšímu halo, objevenému teprve nedávno
na CCD snímcích s dlouhou expozicí. Halo je
zřejmě látkou, kterou někdejší červený obr
poztrácel ještě před vznikem samotné planetární mlhoviny.
Nejzajímavější částí Balickovy teorie je její
základní předpoklad. Proč je rozpínající se
obálka červeného obra podstatně hustšípoblíž rovníku (ať už toto slovo znamená cokoliv), než u pólů? Příčinou snad může být
rychlá rotace hvězdy, obdobnou asymetrii by
však mohla mít na svědomí i její podvojnost
(v tom případě by "rovníkem' byla oběžná
rovina). Z navržených scénářů je nejzajímavější zánik průvodce, který se v obálce obra
po spirále přibližuje k jádru a svůj značný
moment hybnosti přitom předává budoucí
mlhovině.
Tento problém je zřejmě mnohem obecnější a netýká se jen červených obrů a planetárních mlhovin. Snímky supernovy 1987Ave
Velkém Magellanově mračnu ukazují, že
látka, kterou Sanduleak -69°202 znečistil své
okolí (a proměnil se tak z červeného veleobra
v modrého), je soustředěna ve výrazném,
úzkém prstenci. Podle nedávných výpočtů5 se
zdá, že k tomu bylo zapotřebí, aby poměr
hustot hvězdného větru z pólů a z rovníku
červeného veleobra byl alespoň 1:20.
Goodrickeovo dědictví
Jednou z nejsympatičtějších postav v dějinách astronomie je John Goodricke (1764 1786), amatér z anglického Yorku. Byl od
dětství hluchoněmý a osud mu dopřál jenom
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Tsan Tne - poznali byste, kterou proměnnou
hvězdu to Petr Hlous pozoroval? Asi ne,
protože jsme si na naše, západní jména
hvězd už příliš zvykli, jako by ani neexistovala jiná možnost. Nikdyvšak nemůže škodit
podívat se na věci novým, netradičním způsobem. Právě Sheliak či Beta Lyrae, jak
hvězdě říkáme po našem, je toho živým
důkazem. Tato světelná křivka je výsledkem
trpělivého pozorování v letech 1990-91.
Každý bod je průměrem z 5 až 13 odhadů
jasnosti, úsečky vyznačují směrodatnou odchylku. Na vodorovné ose je fáze periody
(12,93578 dne), na ose svislé vizuální hvězdná velikost. Pokud si chcete něco takového
vyzkoušet sami, můžete použít stejné srovnávací hvězdy: X Lyrae (3,24 mag), 103 0
Herculis (3,83 mag) a Lyrae (4,39 mag).
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mentálně ověřit. Koncem roku 1889, tedy ve
stejné době, kdy na Harvardské hvězdárně
objevili první spektroskopickou dvojhvězdu
(Kozmos 6/92, str. 31), zjistil Hemann C.
Vogel v Postupimi, že radiální rychlost Algolu
se mění se stejnou periodou jako jeho jasnost V souladu s dvojhvězdnou koncepcí
byla i fáze těchto změn - před zákrytem se
Algol od nás vzdaloval, po něm naopak
přibližovala. Algol v tomto případě znamená tu složku, která je při hlubokém, pouhým okem pozorovatelném minimu
zakrývána. Druhá hvězda je naneštěstí
příliš slabá na to, aby do společného spektra
mohla propašovat své vlastní absorpční
čáry. To podstatně komplikuje výslech světla soustavy a astrofyzici jsou při její rekonMyersův model soustavy Beta Lyrae pochází strukci odkázáni na nepřímé náznaky a
už z roku 1898, nicméně dodnes v nejrůz- analogie s obdobnými objekty (pokud takonějších variantách straší v učebnicích a vé existují).
Zvlášť složité to je u zákrytové dvojhvězdy
příručkách. Při své rekonstrukci dvojhvězdy
Myers vycházel jednak ze spekter, která -jak Beta Lyrae, která formálně k jednočarose tehdy zdálo - obsahovala čáry obou složek, vým spektroskopickým dvojhvězdnm patří
jednak z vizuálních odhadů jasnosti od sa- také. složkou, která je ve spektru čarami
motného Argelanderal° Základní argument zastoupena, se naposled podrobně zabýval
proto, že hvězdy jsou v řezu eliptické, byl S. Balachendran se svými kolegy.s Podle
prostý: jasnost proměnné se mění neustále, jejich studie je to hvězda spektrální třídy
nejen během zákrytů, jak je tomu v prvním B6,5 II-III, s efektivní povrchovou teplotou
13 300 K, která je však velmi chudá na
přiblížení v Algolu.
vodík. Zatímco na povrchu Slunce (a ve
velmi krátký život, přesto však vstoupil do vesmíru vůbec) se vodík na celkovém počtu
historie studiem několika jasných proměn- jader atomů a iontů podílí asi 90 procenty,
ných, včetně dvou klasických zástupců zákry- ve vnějších, viditelných vrstvách jasnější
hvězdy Sheliaku je to asi jen 40 procent,
tovýeh dvojhvězd.
V zimě 1782/83 zjistil, že změny jasnosti zbytek tvoří helium. Nápadné je také miziAlgolu (Beta Persei), kterých si povšiml už vé množství uhlíku kyslíku ve srovnání s
Montanari v 17. století, jsou pravidelná zesla- dusíkem. Podobné poměry jsou podle
bení trvající jen několik hodin, která se opa- autorů hluboko v nitru hvězdy asi 12-krát
kují jednou za necelé tři dny. Algol spolu s těžší než Slunce krátce po tom, co vyhořel
ním pozorovat i jeho přítel Edward Pigott, vodík v jejím jádru. To zní docela smysluplkterý jej do tajů astronomie zasvětil (vůbec ně, protože primární složka Bety Lyrae
první zápis v Goodrickeově pozorovacím de- podle všeho vyplňuje svůj Rocheův lalok
níku je ze 16. listopadu 1781: "Pan E. Pigott (viz Kozmos 4/92, str. 20) a rychle tak ztrácí
mi sdělil, že včera večer o deváté hodině svou látku. Odhady se různí, ale zdá se, že
objevil kometu"). Navzdory rozšířenému ná- je to řádově kolem 10'4 hmotnosti slunečzoru to byl právě Pigott, kdo první přišel s ních za rok. To, co pozorujeme dnes, je
nápadem, že chování Algolu by bylo možné vlastně už jen zbytek původní hmotné hvězvysvětlit planetou "asi poloviční velikosti, obí- dy, její obnažené jádro obsahující popel
hající kolem něj, a proto jej občas částečně jaderných reakcí. Přítomnost obrovského
zakrývající." Což, jak dnes víme, v podstatě množství plynu mezi složkami dvojhvězdy i
odpovídá realitě, jen místo té planety je tam v prostoru kolem nich potvrzují silné emisní
čáry vodíku a helia, které jsou nejvýrazhvězda, poměrně chladný podobr.
nějším rysem vizuálního spektra (objevil je
Goodricke představu zákrytů převzal, ale už v roce 1866 klasik hvězdné spektroskopouze jako jednu z možností. Nevylučoval ani pie Angelo Secchi). Důkazem, že alespoň
jiná vysvětlení, například rotaci hvězdy se část látky, která opustí jasnější hvězdu se
skvrnami na povrchu. Tato druhá interpreta- nakonec stane součástí druhé složky, je výce nakonec zvítězila, především díky tomu, že razná změna oběžné doby, která se podle
Pigou a Goodricke objevili v létě a na podzim Herczega (1973) ročně prodlouží o celých
roku 1784 další tři proměnné hvězdy. 22 sekund. Od Goodrickeových dob to už
Všechny měly periodu několika dní, podobně dělá víc než hodinu.
jako Algol, avšak jejich světelné křivky šlo
Křivka radiálních rychlostí je hladká, jedzákryty vysvětlit jen těžko. Byla to Eta Aqu- noduchá a
dobře proměřená. Odpovídá
ilae, Delta Cephei (obě ve skutečnosti patří
kruhovému pohybu s amplitudou 184 km
mezi hvězdy pulsující), a Beta lyrae, zvaná s',
což spolu s délkou periody (12,94 dne)
Sheliak, kterou odhalil Goodricke 10. září, a
sklonem oběžné roviny asi 80° (určeným
při srovnávání Lyry s Flamsteedovým atla- ze
světelné křivky) váže dohromady hmotsem.6 Sheliak byl podle záznamů v jeho denínosti obou složek. V minulosti se zdálo
ku také poslední hvězdou, kterou ve svém
přirozené předpokládat, že hmotnější je ta,
životě pozoroval.
která je svítivější. To však vedlo k rekoPůvodní Pigottova teorie se dočkala rehabi- rdním parametrům. Například pro poměr
litace hned, jakmile bylo možné ji experi- hmotností 2:1 vychází 157 a 79 hmotností
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Podstatně mladší model stejné dvojhvězdy, tentokrát při pohledu zboku, vytvořený
nedávno Mirkem Plavcem a Ivanem Hubeným.9 Ten už bere v úvahu mnohem větší
množství dat o této záhadné soustavě, včetně pozorování mimo vizuální oblasti spektra.
Například sledování Tsan Tae v ultrafialovém světle, v oblasti vinových délek kratších
než asi 150 nm, ukazují, že role minim jsou prohozeny, primární je mělčí než sekundární.
Data z Voyageru dokonce naznačují, že pod 120 namometry Beta Lyrae možná vůbec
není zákrytovou proměnnoul tt Co je však ještě zajímavější, v Plavcově a Hubeného
modelu není sekundárním zdrojem viditelné/m světla nějaká protáhlá hvězda, ale vnější,
"svislý" okraj akreěního disku.
slunečních! Jasnější složka Bety Lyrae se
proto ve 40 letech považovala za jednu z
nejtěžších hvězd, oslňujícího veleobra, který
je jako maják viditelný z větší části Galaxie.
Tyto modely ale brzo skončili v propadlišti
dějin. Předního místa ve světě hvězd Sheliaka
zbavil jeho vizuální průvodce HD 174664 (7,2
mag), který leží asi 47" jihovýchodně. Ten se
zákrytovou dvojici vytváří s největší pravděpodobností fyzickou soustavu hvězd společného osudu, stáří (snad nějakých 20 milionů
let) a ve stejné vzdálenosti od nás. Abt pro ni
v roce 1962 odvodil 850 světelných let a odtud
absolutní hvězdnou velikost Sheliaka v maximu -3,9 mag. Dobias a Plavec (1985) to nedávno upravili na 1200 světelných let a -4,7
magnitudy (V).

Sonda Magellan už bezmála tli roky
předává na Zemi údaje, z nichž se v superpočítači vytváří podrobná mapa povrchu Venuše. Počítačem vykreslená
krajina ukazuje vysoká pohoří, kužely
sopek, náhorní i údolní planiny, protkané sítěmi prasklin, brázd, kaňonu, dómů
a impaktními krátery. To vše je potřební
vhodně pojmenovat a podle dřívějšího
usnesení mezinárodní astronomické
unie majú útvary na Venuši dostávat
ženská jména. Zprvu se vystačilo s bohyněmi různých starověkých náboženství a
kultur, ale sonda překonává postupně i
ta nejoptinzističtější očekávání a do této
chvíle zmapovala již 98 % povrchu
Venuše s nevídaným rozlišením.
Takže došlo i na mladší dámy. Odborníci z Laboratoře pro tryskový pohon
(JPL) v Pasadeně v Kalifornii se obrátili
na světovou veřejnost, aby poslala další
návrhy. Podmínkou je, že jde o ženy nejméně tři roky po smrti, a že jejich zásluhy
nesmějí spadat do oblasti politické, ná-

Menší svítivost Bety Lyrae znamenala
menší celkovou hmotnost a astronomové
museli připustit, že hmotnější složkou dvojhvězdy je ta, jejlž čáry ve spektru chybí. V
malém tak vznikl problém skryté hmoty (ve
skutečnosti problém chybějící svítivosti, jak
podotýká Mirek Plavec). Některé slabší povahy se tváří v tvář čemusi, co má kolem 10
hmotnostíslunečnfch a skoro to nesvítí, domnívaly, že Sheliak v sobě ukrývá černou díru.
Ani dnes není v případu Bety Lyrae zcela
jasno, ale všeobecně se má za to, že druhou,
hmotnějšísložkou je poměrně obyčejná hvězda obklopená mohutným akrečním diskem.
Ten, jak vyplývá z nového modelu Ivana Hubeného a Mirka Plavice,9je na okrajích značně
široký a hvězdu, snad spektrální třídy B0,5 V,

Božena
Němcová
na Venuši

by mohl skoro celou zakrývat. Ve vizuální
oblasti je tato druhá složka mimo hru. Jedním
zdrojem viditelného světla je povrch jasnější
hvězdy typu B 6II, druhým pak vnější, "svislý"
okraj disku (na řezu modelem, Obr. 8, jsou
vyznačené tečkovaně). To, že partnerem obyčejné hvězdy je akreční disk, má za následek
výraznou nesouměrnost primárního minima,
změny jeho tvary a hloubky, a změny maximální jasnosti proměnné až o desetinu magnitudy od cyklu k cyklu. Striktně vzato proto
Sheliak není příliš vhodnou hvězdou pro skiádánísvětelné křivky z mnoha period do jedné.
Nakonec ještě upozornění na jednu zajímavou vlastnost tohoto modelu (a snad i skutečné Bety Lyrae), které si všiml Jirka Dušek.
Okraj akrečního disku je tak široký a tak
blízko hvězdě, která jej zásobuje plynem, že
vzájemné zákryty by bylo možné pozorovat
ještě při sklonu oběžné roviny 52 stupňů. Při
pohledu z náhodného směru je tedy šance, že
Beta Lyrae bude zákrytovou proměnnou
větší než pravděpodobnost, že to tak nebude.
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5, Astrophys. J. 405, 337, 1993
6, Hoskin, M., Stellar Astronomy. Historical
Studies (Chalfont St Giles 1982), str. 37
7, Astron. Nachr. 123, 289, 1889
8, Mon. Not. R. Astron. Soc. 219, 479, 1986
9, Astron. J. 102, 1156, 1991
10, Argelander, F. W. A., De stella Beta Lyrae
(Bonn 1859)
11, Space Sci. Rev. 50, 85, 1989

boženské a vojenské (!). U nás se o přípravu prvního návrhu zasloužili zejména
pracovníci historické a astronautické
sekce České astronomické společnosti,
kteří v dubnu 1992 odeslali do Pasadeny
seznam 33 vynikajících ženských osobností, od královny Dagmar (+ 1213) až
po prof. Jiřinu Popolovou (t1985). Seznam vyšel česky v časopise Říše hvězd č.
12/1992, str. 186.
Nynípřišla z Kalifornie zprá va, že první
českou ženou, která dostala kráter na
Venuši (souřadnice kráteru jsou: 6. stupeň severní šířky a 125. stupeň východní
délky), se stala Božena Něnzcová, uvedená na pátém místě zmíněného seznamu.
Tím ovšem nominační naděje nekončí.
Na Venuši je třeba pojmenovat dalších
nejméně 5000 útvarů, takže případné
další vhodné návrhy zasílejte na adresu:
Česká astronomická společnost, Královská obora 233, 170 00 Praha 7 Holešovice.
Jiří Grygar
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NÁZOV A SÍDLO:
Astronomický ústav Slovensku akadémie vied
05960 Tatranská Lomnica
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO:
Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica
Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Dúbravská cesta 9
84228 Bratislava
PRACOVISKÁ VO VYSOKÝCH TATRÁCH:
Ústredie: Stará Lesná
Observatóriá: Stará Lesná - horizontálny slnečný spektrograf
(0,6 m celostat)
- dvojitý slnečný áalekohPad (0,2 a 0,15 m)
- 0,6 m reflektor na hviezdnu fotometriu
Skalnaté pleso - 0,6 m reflektor na hviezdnu
fotometriu
- 0,3 m astrograf na fotografická astrometriu
Lomnický štít - dvojitý koronograf (0,2 m)
Pomocné prístroje: ASCOREMAT a
MESSGERAET (poloautomatický a klasický merací stál na astrometriu), digitálny
a analógový mikrodenzitometer,laserový
spektrokomparátor s TV systémom, blinkkomparátor (prfstroj na vyhfadávanie pohybujúcich sa objektov)
Počítače: SM 4-20, SM 16-22, IBM RISC
6000, PC/AT 286 - 486, (16 ks, v sieti s IBM)
Spojenie so svetom: FAX, e-mail, telex,
telefón
Personálne obsadenie: 25 astronómov (z
toho 2 na čiast. úvázku), 20 technických
pracovníkov (inžinieri-elektronici, soft- a
hardware, pozorovatelia), 4 administrativa,
6 služby
Publikácia: Ústav vydáva Contributions of
the Astronomical Observatory Skalnaté
Pleso - publikácia v anglickom jazyku s
celosvetovou cirkuláciou, vedený v indexe
Current Contents
Akreditovaný v kategórii "A" (najvyššej) ústav základného výskumu, s výsledkami
medzinárodne úrovne.
J. Zverko
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Každý potóčik či rieka pramení kdesi v horách. Pri hI'adaní prameňa
slovenskej astronómie sa musíte vybrat do Vysokých Tatier. V Tatranskej
Lomnici nasadnete na lanovku, ktorá vás vyvezie na Skalnaté Pleso. Tu,
ktísok stranou od jedného z najnavštevovanejšfch horských jazier stojí
budova, ktorá je dnes už samozrejmou súčasfou panorámy plesa pod
majestátnym Lomnickým štítom. Tu sa zrodila pred pfltdesiatimi rokmi
moderná slovenská astronomia, matka vied. Tu sa začali pred polstoročím dejiny slovenského observatória, ktoré je dnes známe na celom svete. Až sem siahajú korene Astronomického
ústavu SAV, pýchyslovenskej vody, ktorej Akadémia v tomto roku slávi svoje štyridsiatiny.Vďaka
tomuto observatóriu neskór vzniklo d'alšie, slnečné, o pasrhodie vyššie na samotu vrchole Štítu.
Dolu, v prízemf, sa časom rozrástlo sídlo slovenských astronómov, ktorí sa prod pár rokmi z Vily
Tatry v Tatranskej Lomnici presfahovali do nového areálu Astronomického ústavu SAV v Starej
Lesnej. Na počiatku však bolo observatórium na Skalnatom Plese. Dobudoval ho práve pred
pifdesiatimi rokmi nezabudnutel'ný Dr. Antonín Bečvář.
totiž treba pozrieť dopredu. Aby prozaická súčasHistória inšpiruje
nosť vyústila do optimistickej budúcnosti. Dalšie
pred narvi.
Pri okrúhlom jubileu sa zvykne pozerať najmd do polstoročie je
minulosti. Tú má observatórium aj samotný AstroPrítomnosť zaviizuje
nomický ústav bohatá, a prečo si to nepriznať, i
slávnu. Na Skalnatom Plese vznikli prvé moderně
atlasy hviezdnej oblohy, stále inšpirujúce hviezMohli by sme povedaf, že astronómia na Skalnadnych kartografov na celom rvete. Na Lomnickom tom Plese je po temen páťdesiatich rokoch opáť
Štíte vyrástla koronálna stanica, bez ktorej si sl- rýdzo slovenská. Odčlenenie oboch republik však
nečnú astronómiu vedci ani nevedia predstavif. Na neprinieslo faktická samostatnosť, skór samostatPlese i a Štíte objavili usilovní hvezdári desiatky ná zodpovednosť. Vďaka samostatnosti Slovennových komét a planétok v čase, ked boto toto skej akadémie vied sa po rozdelení štátu nezmenila
odvetvie cite nedocenené. Tam hore sa predchod- organizačná štruktúra vedy na Slovensku. Zmenili
covia dnešných astronómov po prvý raz započúvali sa výstupy na medzinárodné fórum. Národný asdo signálov z kozmu a sledovali dráhy prvých po- tronomický komitét IAU sa rozdelil a na Slovenzemských vyslancov. Observatárium na Skalna- sku sa úspešne konštituoval Slovenský komitét
tom Plese, Lomnickom Štíte znamená tisíce MPI17inárodnej astronomickej únie. V tajnom hlapozorovacích nocí, kvantum nových údajov o blíz- sovaní všetci členovia IAU zo Slovenska vyslovili
kych i áalekých telesách nášho vesmíru. História svoj názor, na základe ktorého sa ustanovil 7-členje bohatá, plodná a zavázujúca, inšpiruje dnešných ný komitét IAU. Jeho predsedom sa stal Prof.
slovenských astronómov. Na prahu novej éry sa RNDr. Lubor Kresák DrSc., podpredsedom
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Za málo peňazí málo muziky
Hospodárska situácia v štáte sa v prvom nade
dotkla vedeckých ústavov SAV. Ak problémy pracoviska rozdelfine na odborná a ekonomická časť,

musíme konštatovať, že práve ekonomická nedá
hvezdárom pokoja. Jednoducho povedané, dnes
nie je dosť finančných prostriedkov na všetky vedecké aktivity, ktoré ešte v nedávnej minulosti
ústav vykonával.
Granty sú síce dobrá ve; ak ste odborne fundovaní, ale sama fundovanosť nestačí. Koncem každého roka sa totiž granty prehodnocujú. Abyste sa
udržali v najlepšej skupine, musí váš grant produkovat. Prezentovať sa na medzinárodných fórach,
publikovať vedecké práce v renomovaných mcťt'inárodných časopisoch, napr. v najznámejšom
európskom časopise A+A. Uverejnenie práce v
indexovanom odbornom časopise zaručuje registráciu citácif od zahraničných kolegov, a tie sa
počítajú. To je síce pekný cief, ale na jeho dosiahnutie treba peniaze. Astrónom musí cestovat a
svoje práce osobne prezentovat na róznych sympoziách a konferenciách, či už formou prednášky,
alebo posteru. Referát sa totiž nedá len tak poslat.
Vtedy je úspech či pravdepodobnosť publikovania, hoci by to bol akokofvek dobrý referát, jednoducho nižšia. Tak to vo svete chod[. Nedostatok
financif však astronómov núti precízne zvažovat
kedy, kam a čo.
Našťastie, ústavy Akadémie, teda aj ten astronomický, majú pre tento rok rozpočet účelovo viazaný. SAV ústavom hradí energiu podia potreby a
nákladov ústavu. Nie je teda priamo ohrozený
chod observatorií. Vyriešené sú pre rok 1993 aj
mzdové prostriedky, takže nehrozí ani
prepúšťanie, hoci začiatkom roka neobišlo ani Astronomický ústav. Najhrozivejšie je čerpanie neinvestičných prostriedkov. Nie je dost penazí na
služby, telefóny, faxy, poštovné, e-mail. Inak povedané, hrozí informačná blokáda. Čo to vo vede
znamená, to snáá netreba zdórazňovať.
Akvásv tomto okamihu napadne hfadanie sponzorov, máte pravdu. V oblasti základného výskumu to však nie je také jednoduché. Móžeme nájsť
frnančnú a materiálnu pomoc
usporadúvanf
konferenci[ a sympózií, na expedície, vydávanie
publikácií a iné mimoriadne akcie. Aj vo svete však
platí, že váčšinu rozpočtu základného výskumu
hradí štát. Základný výskum si totiž na seba hneá
nezarobí. štát by však mal vedieť, čo potrebuje,
kofko má a kofko je ochotný investovat. Aby sa
mohlo aplikovat v praxi, musí prebehnúť akreditácia jednotlivých výskumných smerov, tá však v
rezortnej oblasti ešte neprebehla. Inak povedané,
stále nevieme, v čom sú naši vedci dobil až svetoví,
a čo teda treba podporovat, a v čom sú pod úrovňou bežnou v zahraničí a čo treba utlmiť. Astronomický ústav SAV však v akreditácii v rámci SAV v
tomto [neraní obstál. Podfa súčasných kritérií
patrí medzi najlepšie v rámci celej SAV. Nedostatku finančných prostriedkov však astronómovia
musia podriadiť svoj odborný program a zameranie.
pri

RNDr. Juraj Zverko,
DrSc., za členov boli zvolení doc. RNDr. Pavol
Pafuš, CSc., RNDr. Jozef 7ižňovský, CSc., RNDr.
Milan Rybanský, CSc., RNDr. Juraj Tremko,
DrSc. a RNDr. Ladislav Hric, CSc. Na žiadosť
Prof. Kresáka bola za člena komitétu nominovaný
ešte RNDr. Pittich, CSc., ktorý pomáha predsedovi vo funkcii tajomníka. Prvým krokom komitétu
bole požiadanie o začlenenie do redakčnej rady
svetového odborného časopisu Astronomy and
Astrophysics. Našej žiadosti bole vyhovené a za
člena redakčnej rady bol navrhnutý priamo Prof.
Kresák. Pre úpinosť, na Slovensku máme 25 členov
IAU, čo je v porovnaní so svetom nadpriemerné
zastúpenie. Aj preto snáá neprekvapuje, že IAU
akceptovala rozdelenie československej astronomie na dva samostatné komitéty, pričom oficiálne
potvdenie Slovenska ako členského štátu IAU sa
očakáva na najbližšom kongrese IAU v Haagu na
budúci rok.
Na Astronomickom ústave však nastali aj interně zmeny. Po dlhých rokoch prevzal funkciu riaditefa opáť stelárny astronóm - od 1. mája 1993 si
nová rolu osvojuje RNDr. Juraj Zverko, DrSc.
Hoci s jeho nástupom sa zmeny v koncepcii ústavu
velmi neočakávajú, predsa len si menovanie nového riaditefa určité úpravy v štruktúre ústavu vyžiadalo. Bole potrebné zmeniť vedúcich oddelenf i
dalšie funkcie. Vedúcim stelárneho oddelenia je
dr. Ližňovský, ktorý bol doteraz vo funkcii zastupujúceho riaditefa. 7ástupcom riaditefa bude v
nasledujúcom období RNDr. Vojtech Rušin, Csc.,
ktorý je aj vedúcim slnečného oddelenia.
Činnosť oddelenia medziplanetárnej hmoty usmerňuje RNDr. Anton Hajduk, DrSc. Vedeckým
tajomníkom ústavu sa stal RNDr. Ján Svoreň,
CSc. Kzákladným vedeckým a organizačným otázkam ústavu sa vyjadruje aj vedecká rada, ktorej
predsedom je dr. Hric. Rada má 9 interných a 3
externých členov a zaoberá sa najmá vedeckými
programami pracoviska, kontrolou pinenia grantov a podobne.
Systém grantov, ktorý sa na pracoviskách Akadémie vcelku ujal, je akýmsi prvotným ukazovatefom a hodnotiacim kritériom kvality práce ústavu.
Treba povedať, že všetky granty na MU patria do
kategórie "A", sú teda medzi najlepšími. Otázkou
je, či a ako dlho sa v tejto "extralige" pracovníci
MU udržia. Nie je to totiž iba otázka z odbornej
spósobilosti, ale dnes najmá otázka ekonomická.
A tu sa dostávame k jadru najváčšieho problému.

Budúcnosť motivuje

Lomnický štít

Všetko budúce vychádza z prítomnosti. Tá je z
hfadiska perspektiv MU SAV nakoniec celkom
dobrá. Vďaka rozumným investíciám minulých
dvoch-troch rokov sa podarilo pre ústav zabezpečit výkonnú výpočtová techniku na slušnej úrovni.
Tento rok pracovníci ústavu nainštalovali nový
počítač na báze RISC procesora a celkom nedávno
špičkový európsky software MIDAS, ktorý pracuje
pod systémom UNIX. Dostatečný počet počítačov
PC a ďalších komponentov výpočtove techniky
spósobil, že na ústave dnes dokážu spracúvať aj
dála získané na mých svetových observatóriách a
na družiciach. Vedia prečítať informácie, ktoré
móžu bezplatne získať z archfvov róznych svetových astronomických centier a sledovacích stredísk astronomických družíc. Móžeme tak na
Slovensku hfadaťvlastně riešenia vedeckých prob-

Skalnaté Pleso
lémov, prfpadne na tom úzko spolupracovat so
zahraničím.
Možnost pracovat s materiálom svetovej úrovne
je predsa len výnimočná, protože prístroje ústavu
nedokážu v pínej miere vo všetkých parametrech
poskytnúť svetové charakteristiky napozorovaných údajov. Je to dósledok malého priemeru objektfvov našich ďalekohfadov a ich horšieho
vybavenia prídavnými zariadeniami. Tento handicap však móžeme využívat v dlhodobých radoch
sledovania jednotlivých objektov a v monitorovacích programoch, ktoré sa inde ako na menších
prístrojoch uskutočňovať nedajú.
Okrem objektívov a počftačov na spracovanie
vstupujú do astronómie ešle dva prvky - detektory
a interfejsy. Detektory (fotografické platne, fotonásobiče, filtre, CCD kamery) sú často alfou a
omegou celej astronómie. Dokážu totiž z toku
žiarenia sústredeného objektfvom vyťažiť určitý
druh informácie. Jej kvalita závisí práve od vlastností detektoru. V prfpade náhleho zbohatnutia
bude ústav investovat práve do týchto detektorov,
do zlepšenia kvality napozorovaných dát.
Interfejsy zabezpečujú spracovanie signálu z detektora do čitatefnej podoby napozorovaných
údajov. Vo svete (ekonomicky vyspelom) je to
najmenší problém - máte peniaze, pridete do špecializovanej firmy a vyberiete si prfstroj, aký potrebujete. Nie je ani velmi drahý a je pomerne
spofahlivý, pretože sa vyrába sériovo na komerčnej báze. Ak sa nebodaj pokaz!, zavoláte a servismani prídu a opravia, prípadne vymenia. U nás je
však situácia opačná. Váčšinu interfejsov vyrobili
šikovní inžinieri priamo na ústave. Sú na dobrej
úrovni, problém je však v súčiastkovej základni,
jednotlivé kusy sú poruchovejšie ako sériový výrobok. Stojí teda áaleko viac námahy udržať tijto
zariadenia v chode. Tu sa však situácia len tak
nezlepší, pretože ak sa podarí získat nejaké prostriedky, istotne ich budú astronómovia investovat
do detektorov. Dye CCD kamery už majú vyhliadnuté...

Páťdesiatnik sa teda má k svetu a je piný elánu,
hoci ho kvária rózne problémy. Z celej návštevy na
MU SAV som mal velmi dobrý pocit. Mladí sú celt
žeraví do nových kompjuterov a programového
vybavenia, starší majú už dostatočný nadhfad nad
problematikou, a tí najstarší, tí majú komu odovzdať štafetu slovenskej astronómie. Páťdesiatročná budova observatória na Skalnatom Plese
nebude mať kedy spomfnať na staré dobré časy.

podl'a rozprávania dr. Hrica a dr. Zverka
pripravil Roman PUB
KOZMOS 4/1993
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Renesancia MPH
na Skalnatom Plese
Rozhovor s RNDr. Jánom Svoreňom, CSc.,
vedeckým tajomníkom AsU SAV v Starej Lesnej
Skúmanie nejmenších telies slnečnej sústavy, teda asteroidov, komét,
meteorov a meteorického prachu, súhrnne označovaných ako medziplanetárna hmota, patrí od založenia observatória pred pi ťdesiatimi
rokmi na Skalnatom Plese medzi ťažiskový program slovenských
astronómov. V tejto oblasti astronómie sme dosiahli svetovú úroveň,
o čom svedčí aj obsadzovanie našich odborníkov do významných funkcií v medzinárodných
organizáciách. Najvýznamnejšou bola funkcia viceprezidenta Medzinárodnej astronomickej únie, d'alej to boli funkcie prezidentov komisií15- Fyzika komét, asteroidov a meteoritov,
20- Polohy a pohyb malých planét, komét a satelitov, 22- Meteory a medziplanetárny prach,
funkcia člena komitétu predsedníctva Bl organizácie COSPAR a člena riadiaceho výboru
IHW. Medzinárodný ohlas sa prejavil i v častých menovaniach do organizačných výborov
medzinárodných sympózií a kolokvií, pozvanie predniesť na nich hlavné referáty, ako aj
žiadosti o recenzovanie rukopisov pre zahraničné redakcie a časopisy. Výsledky prát našich
odborníkov sú publikované v medzinárodných časopisoch. Citovanosť leh výsledkov je
pomerne vysoká - vyše 2500 citácií za posledných 15 rokov. Dókazom dobrého medzinárodného postavenia Asú SAV je aj usporiadanie medzinárodnýho sympózia "Meteors and their
parent bodies" vlani v Smoleniciach za účasti viac ako stovky vedcov z celého sveta. O
výsledkoch i perspektívach úspešného odvetvia slovenskej astronómie sme sa pri príležitosti
50. výročia založenia observatória na Skalnatom Plese pozhovárali s RNDr. Jánom
Svoreňom, CSc., vedeckým tajomníkom AsÚ SAV v Starej Lesnej.

MEDZI JEDNOTLIVÉ NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSLEDKY V OBLASTI
VÝSKUMU SÚSTAV METEOROIDOV PATRÍ:
- zistenie zákonitostí a anomálií vnútornej stavby rózne starých meteorických rojov,
- dókaz, že s postupným starnutím rojov sav nich uplatnuje gravitačná tvorba vláknitej štruktúry a
negravitačná separácia meteoroidov podfa vefkosti,
- zistenie výrazne prúdového charakteru dráp sporadických meteorov a jeho súvislosti s komplexom
rojov a telies geneticky spojených s Enckeho kométou,
- rekonštrukcia vývoja prúdu L exellovej kométy počítačovým modelovaním,
- odvodenie celkovej hmotnosti a dókaz vysokého veku meteorického prúdu Halleyovej kométy,
-vypracovanie nového vrstvového modelu tohto prúdu a odvodenie metódy, ktorá umožnuje využiť
pozorovanú štruktúru prúdu ako indikátor dynamickej histórie materskej kométy,
- dókaz, že mikrometeorické produkty rozpadu komét sa nemóžu koncentrovať do prachových
prúdov.
- dókaz, že medziplanetárnou eróziou a priamym tlakom žiarenia sa výrazne menf dynamika
mirkometeoroidov a že ich životnosť sa až 10-násobne skracuje oproti hodnotám, dosiaf určovaným
na základe Poytingovho-Robertsonovho efektu.

VO VÝSKUME KOMÉT A ASTEROIDOV
SA DOSIAHLI NASLEDUJÚCE NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSLEDKY:
- najdihšie integrácie pohybu všetkých známych periodických komét,
- modelovanie extrémnych porúch pri tesných stretnutiach komét s planétami vrátane najdlhšieho
zachytenia do satelitnej dráhy,
- objav dlhodobých stabilizujúcich librácií komét typu Halley okolo rezonancie s Jupiterom,
- objav predtým neznámych vlastností Tisserandovho invariantu velmi dóležitých pre vývoj komét,
- objav rezonančných medzier v sústave periodických komét,
- zistenie póvodu dvoch komét v rozpade spoločného materského telena pred 140 rokmi - jediný
dosiaf známy prípad tohto druhu medzi periodickými kométami,
- dókaz nezávislosti výbuchov komét od polohy v drápe,
- určenie rýchlosti fyzického starnutia komét - viac ako o rád menšej než sa predtým všeobecné
prijímalo,
- určenie frekvencie rozpadov periodických a neperiodických komét,
- zistenie asteroidálnych objektov, ktoré mŮžu by vyhasnutými kometárnymi jadrami,
- preskúmanie vývoja jasnosti komét vo velkých vzdialenostiach od Stnka,
- zfskanie nových poznatkov o rozmeroch jadier komét,
- zistenie, že Tunguzskú katastrofu najpravdepodobnejšie zaprfčinil dopad úlomku Enckeho
kométy,
- určenie geometricko-dynamických podmienok pre optimálne vypustenie sondy k novoobjavenej kométe.
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Roman Plít: Hned na začiatku sa natíska otázka,
čo bobo vlasme skór...
Ján Svoreň: V rokoch po druhej svetovej vojne bol
v Tepliciach vyvinutý kvalitný rvetelný binokulárny
áalekohfad, známy pod menom Somet Binar. Ten
sa stal základom úspešnej objavitefskej série nových
komét. V tomto období boto na Akalnatom Plese a
na Lomnickom Štfte objavených dovedna 18 nových
komét. Systematické pozomvanie a hfadanie komét
pokrývalo takmer v každej lunácii celú oblohu až po
difúzne objekty 10. vefkosti; jedna nájdená kométa
pripadala pritom v priemere na 300 hodín hfadania.
Aby sa využili aj inak bezvýsledné pozorovania, zaznamenávali pozorovatelia údaje o teleskopických
meteoroch, ktoré pri hfadanf komét preleteli zorným potom ďalekohfadu. Takto vznikla databáza
vyše 4000 pozorovaní vefmi slabých meteorov, vtom
čase najbohatšia na svete. Na nej sa podarilo zistit
dva významné poznatky, až neskŮr potvrdené zahraničnými radarovými pozorovaniami: výraznú koncentráciu dráh slabých meteorov k základnej rovine
slnečnej sústavy a pokles zastúpenia rojových meteorov medzi sporadickými s klesajúcou vefkostou
čiastočiek.
Roman Piffl: Objavlli sere teda na Slovensku 18
nových koméS meteorický roj Urríd a niekolko asteroidov. To bolo v obdob! 50-tycit a 60-tych rokov.
Preoval niektorý z rychto prvomých programov až do
drrešnýclr dní?
Ján Svoreň: Najdlhodobejšfm programom observatória na Skalnatom Plese je program merania
presných polóh malých telies v slnečnej sústave.
Prvé presné polohy komét bolt získané roku 1946
pomocou 0,6-m refiektora v 3,3-m Newtonovom
ohnisku. Od roku 1965 sa pre tieto účely využfva
0,3-m Zeissov astrograf, umiestnený v malej kupole
observatória. Prístroj má 4-šošovkový objektív s ohniskovou vzdialenosťou 1,5 metra.
Z vedeckého hfadiska je astrometria čiastkovou
úlohou určovania dráb nebeských telies. Vzhfadom
na nespojitý charakter úniku hmoty z kometárneho
jadra v blízkosti perihélia je presné určovanie polóh
s čo najlepším pokrytím dráhovej krivky nenahraditelné sebalepšími počítačmi a metódami interpretácie poruchového problému. Je to preto jediná cesta,
ako prispieť k lepšiemu poznaniu dráb malých telies
a ich rozloženie v slnečnej sústave.
Astrometrický výskum na Skalnatom Plese celý
spadá do medzinárodných spoluprác a je zameraný
na tni skupiny objektov - kométy jasnejšie ako 13,5
hviezdna velkosť (organizuje ústredie pne malé planétky IAU v Cambridgei, USA), asteroidy typov
Athen-Apollo-Amor (výskum koordinuje Univerzita v Uppsale) a malé telesá, vybrané za cielové
projekty kozmických výskumov, kde je astrometria
životne dŮležitá pne úspešné navedenie sondy
(ICCE, IHW, CRAF, Galileo, Vesta).
Najviac pozícif komét v jednom roku - 199 - sme
získali roku 1985, k čomu nám výdatne pomohli
pozorovanie komét P/Giacobini-Zinnera P/Halleyv
rámci IHW. Celkove sme od roku 1946zmerali 2218
polóh komét a 2361 polóh malých plané[.
Roman Plíti: Medzf d/hodobé programy však m&
žeme považovat ajsledovanie bolidov..
Ján Svoreň: Istotne, sieť na sledovanfe bolidov,
ktorá má na Slovensku 6 stanic, začala svoju činnosť
už roku 1964. Je súčasťou Európskej bolidovej siete,
naše stanice v nej pokrývajú 11 % jej efektívnej
plochy. Cielom a úlohou tejto svete je získavanie
fotografických záznamov preletovvefmi jasných bolidov, aby sa dali určiť ich dráhy a vypočftať pravdepodobné miesta dopadu prípadných meteoritov.
Doposiaf sme získali 160 fotografií bolidov, z toho
najviac na Skalnatom Plese. V jednom prfpade sa s
istotou zaregistroval pád mateoritu -29. mája 1979
dopadol na zem meteorit "Zvolen". Vypočítali sme
Observatórium ústredia
AÚ SAV v Starej Lesnej

Roman Piffl / TATRANSKÁ ASTRONÓMIA: 50 ROKOV
že pred vstupom do atmosféry bola hmotnosť
jeho telesa 225 kg, najvúčší z troch úlomkov mal hmotnosť 1 kg. Úlomky
však nanešťastie dopadli do oblasti velmi nevhodnej na hfadanie (priamo v meste Zvolen alebo v
jeho najbližšom okolí) a napriek úsiliu niekorných
expedícií sa nám ich nájsť nepodarilo.
Dá sa však povedať, že dlhodobé úspešné fungovanie takejto sietejez vetkej časti založené na náhode.
I našu slovenskú sjet postihol efekt prvotného úspechu, náklady na jej udržiavanie a neistota pozitívneho výsledku nás však nútia postupne redukovat
počet stanic. Dnes je totiž celé jej fungovanie založené na dobrovolnosti a ochote procovníkov hvezdárnf, ktorf komory obsluhujú.
Roman Piffl: Ktorý typ pozorovaní teda dnes na
ústave preferujete?
Ján Svoreň: Prvým je fotometna komét. Jej cie1om je určovanie fyzikálnych charakterickít jasných
komét. Na základe fotoelektrických meranf cez špeciálne strednopásmové filtre určujeme toky, počty
molekúl a produkčné rýchlosti v emisných pásoch
molekul Cz C3, CN a radikálu CO'. V tejto oblasti
spolupracujeme s Univerzitou v Marylande, ktorá
nám pre tento účel započičala dlhodobo špeciálny
filter.
Hlavný dóraz však dnes kladieme na radarové
pozorovanie Vedle nás k tomu podstata týchto
pozorovaní. Sú hlavným materiálom pri určovaní
štruktúry meteorických prúdov. K tomu využívame
cielené i patrolné pozorovacie dáta z observatórií v
Čechách, Taliansku, Tadžikistane a Kanade. Un!kátne výsledky sa však dajú získať aj na základe
spracovania Lundskej databázy presných fotografických dráh. V poslednom čase sa velmi srubne rozbehla spolupráce najmu s talianskymi astronómami.
Pomocou ich radaru získavame hodnotný materiál,
ktorý nám pomože potvrdit naše predstavy o štruk-

túre a zložení celého komplexu medziplanetárnej
hmoty.
Roman Pifl1: Overujete si teda výsledky svojich
teoretických výskumov...
Ján Svoreň Získali sme dostatok skúsenostf, aby
sme mohli na ústave vytvoriť vlastnú predstavu o
funkci! tohto gigantického mechanizmu. Zameriavame sa najmú na prehÍbenie základného poznania
o stavbe, dynamike, póvode a vývoji sústav komét a
asteroidov, významných meteorických rojov (najmú
rojov Halleyovej kométy) a komplexu sporadického
pozadia, vrátane mikrometeoroidov, registrovaných
pomocou umelých družíc a kozmických sond.
Zvláštnu pozornost venujeme problematike lnterakcie medziplanetárnych telies s medziplanetárnym prostredím (kométy a mikrometeorldy v poli
sinečného žiarenia) as prostredím zemskej atmosféry. Navyše, hradáme riešenia v prelínajúcich as oblastiach. Profesor Kresák as intenzívne venuje
genetickému vývoju a vztahu medzi asteoridami a
kométami, dr. Porubčan, dr. Neslušan a ja sa zameriavame na oblasťvzťahov meteory-kométa, najmú v
súvislosti s doteraz neobjavenými rojmi. Známe sú
práce doc. Hajduka o kompleee rojov Halleyovej
kométy, práce dr. Piticha, dr. Kubačka a dr. Zvolánkovej o interakci! kometárnej plazmy s medzipinetárnym prostredfm, i práce dr. Kapišinského
skúmajúceho najdrobnejšie čiastočky medziplanetárnej hmoty. Nedávno zosnulý dr. Štohl významne
prispel k spojeniu sporadických meteorov, rojov
Taurid a !m príbuzných, niekorných bolidov, asteroidov a Enckeho kométy do jediného systému dcérskych telies dávneho praobjektu. Výpočet výsledkov
však lepšie prlbližuje zhrňujúca taburka.
Roman Pifil: Záujem o tzv. NEO, objekty približujúee sa Zemi, i nový pohl'ad na celkovú ekológiu
sůzečnejsústavynavodiazrejme renesanciumedziplanetámej hmoty v rámci jej významu z pohl'adu celej
astronómie...

Ján Svoreň: Nové objavy a hromadenie údajov o
jedinom objekte sú často mútúce a zavádzajúce.
Dnes je dóležité nájsť objektívnu podstatu týchto
objektov. Uvediem prlklad.
Pred vyslanlm sond k Halleyovej kométe si nik
nevedel predstavi, že by kométa mohla mať albedo
menšie ako 0.1 - predstava kométy ako klasickej
snehovej gule, čo ako zaprášenej, - to proste nedovolovala. Ukázalo as však, že Halleyova kométa po
torkých pribllženiach k Slnku vyvíja aktivitu už len
vďaka niekorkým ohniskám, ktoré ešte presvitajú
spod skórovatelého povrchu telena. Albedo kométy
0,055 sa teda prijalo ako reálne, vedel ho však začali
brat ako všeobecný jav. Tak as mohlo stať, že nedávno objaveným telesám v Kuiperovom pásme sa prisúdilo albedo 0,04 a sú považované za objekty s
priemerom 200 - 300 km, div nie za malé planéty.
Urobil som experiment a aplikoval som na tieto
vzdialené objekty opáť model snehovej gule s albedom 0.6- veď čo by leh mohlo v takej vzdialenosti od
sloka zaprášit až na úroveň alebeda 0,04? A pozrite
sa - vyšli mi priemery pod 30 kilometrov, teda akurátne panenské kometárne jadrá! Tu kdesi vidíme
tušíme s kolegami správnu cestu k roznešeniu podstaty medziplanetárnej hmoty.
Roman Pifll:Pre budácnosljeto velmi optimistické
konštatovanie...
Ján Svoreň: Prečo nie!? Teoreticky sme na výške
máme dostatočné množstvo pozorovacieho materiálu (iba ten o Halleyovej kométe je na 26 CD), dobrú
výpočtovú techniku a metodiku modelovania, chuť
do práce. Ked' vyriešime a v kompletnom zložení
prečkáme dnešné ekonomické problémy, vidím budúcnosť medziplanetárnej hmoty na Slovensku optimisticky.
Roman Piffl: Držímepalce a d'akujemza rozhovor.
Roman Pill, Ján Svoreň
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POZORUJ'1'h S MAMI

Všetky časové údaje sú v SEČ
Večerná a nočná obloha v druhej polovici
leta prinesie niekofko prekvapenf a zaujímavostí, ktoré nie sú velmi bežné. Okrem posledného Pluta, ktoré aj tak nevidno, nájdete
na oblohe počas noci všetky planéty, Noci oje
každá bude v najváčšom lesku. Fotogenické
bude stretnutie Venuše s Regulom, a Marsa
s Jupiterom, výnimočné sú vzájomné konjunkcie Urána s Neptúnom, Nevšedné budú dva
septembrové spiny. Jesenná rovnodennost a
návrat k normálnemu počítaniu času (azda
definitfvny) zavfšia dva mesiace s najkrajšou
oblohou roka. Korunu všetkému snád' nasadia už v noci z 11. na 12. augusta Perzeidy meteorický dážd' je velmi pravdepodobný.
Planéty
Merkúr sa už 4.8. dostane do najváčšej
západnej elongácie, v ktorej sa uhlovo vzdiali
od Sloka až na 19°. Na rannej oblohe priaznivé geometrické podmienky úkazu dovolia
planétu sledovat až do polovice mesiaca.
Koncom augusta sa planéta dostane do hornej konjunkcie so Slnkom a v jeho blízkosti
zotrvá po celý september.
Venuša svieti na rannej oblohe ako Zornička s jasnosťou -3,9 mag. Počas nasledujúceho
obdobia prejde zaujímavú púť medzi hviezdami: od u Gem pomedzi M 44 a M 67 okolo
ď Cnc tesne nad Regulom (konjunkcia s a
Leo nastane 21.9. o siedmej ráno) až kp Leo.
V polovici každého mesiaca sa k planéte priblfži Mesiac, tesnejšie a zaujímavejšie to bude
15.8.
Mars je nízko na večernej oblohe, zapadá
krátko po Slnku a pohybuje sav Panne pozdlž
spojnice hviezd tg a a asi 1° nad ekliptikou.
Konjunkciu so Spikou absolvuje planéta
16.9., 7.9. sa Mars priblíži na necelý stupeň k
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Jupiteru — úkaz bude najlepšie pozorovatelný večer 6. septembra.
Jupiter sa blfži do konjunkcie so Slnkom.
Nájdeme ho na večernej oblohe, kde rýchlo
klesá. Okrem konjunkcie s Marsom budú
možno zaujímavé dye priblíženia mladučkého Mesiaca k planéte, 21.8. a 17.9. Po konjunkcii planéty so Slnkom, ktorá nastane
18.10., uvidíme planétu až v zime.
Saturn dosiahne 20. augusta opozíciu so
Slnkom, nasledujúce dva mesiace stí teda pre
sledovanie tejto planéty najvhodnejšie. V období opozície bude planéta kulminovat asi
31° nad obzorom, pohybuje sa od t Aqr k d
Cap. Na prstence planéty sa dívame odspodu,
z južnej strany. Zaujímavé budú okrem niekofkých priblfženíMesiaca k planéte aj mesiačiky, ktoré Saturn obklopujú v hojnom počte
— kofko ich narátate?
Urán je po júlovej opozícii so Slnkom stále
vo dvojici s Neptúnom. Od roku 1821 pozorujeme tento rok po prvýkrát konjunkcie planět v rektascenzii (navyše, ani roku 1821 ich
nik nepozoroval — Neptún astronómovia objavili až roku 1846). Budú tni, prvá bola v
januári, nasledujúce dye krátko po sebe, 17. a
28. septembra, ked' budú planéty necelý stupeň nad sebou (severnejšie je Neptún). Skúste si tento výnimočný úkaz zaznamenaí a
pošlite nám kópiu takého záznamu.
Pluto v súhvezdí Váh veta vody nenamúti je opát najvzdialenejšou planétou a na jeho
sledovanie by ste museli mať naozaj silný prfstroj.
Planétky
Do opozície sa v nasledujúcich dvoch mesiacoch dostanú štyri zaujímavé planétky, do
pozornosti dávame najmá najjasnejšiu z nich,
Vestu. Pred ňou sa však do opozície dostane
najprv (2) Pallas, ktorá dosiahne najváčšiu
jasnost +9,1 mag. 25.8. kúsok pod Enifom (e
Peg). (4) Vesta, najjasnejšia medzi planétka-

mi, by hádam hola pozorovatelná aj vonným
okom, nebyt nfzkej deklinácie, v ktorej sa
bude v čase opozície 28.8. pohybovat. Napriek tomu sa pokúsne tento balvan nájst vo
Vodnárovi nedaleko hviezdy Skat (d Aqr).
Planétka (9) Metis bude v opozíeii 23.9.,
ako hviezdička +8,9 mag. sa bude pohybovat
asi i ° nad hviezdou i Ceti. Najslabšia z opozičných planét bude posledná (27) Euterpe,
ktorá v opozícii 30.9. ledva dosiahne +9,4
mag. Nájdete ju v Rybách kúsok pod rovníkom.
Jasnejšia ako +10 mag bude v nasledujúcich mesiacoeh ešte planétka (15) Eunomia,
ktorá bulav opozfcii so Sinkom 17.7. Pohybuje sa v Strelcovi ned'aleko dvojice planét
Urán—Neptún. Efemeridu všetkých spomínaných telies nájdete v pripojenej tabufke.
Kométy
Je to nezvyčajné, ale práve táto rubrika je
dnes prázdna. V auguste ani v septembni
neprejde penihéliom žiadna známa kométa a
ani tie, čo sa práve pozorujú, nepatria do
kategórie pozorovatelných triedrom či
váčším amatérskym prístrojom. V čase čftania týchto riadkov však móže byť všetko celkom ináč...
Meteory
Augustové roje pninášajú pozorovatefom
takmer vždy najkrajšie zážitky a najviac uspokojenia. Súbor rojov zo súhvezdia Vodnára t Aquaridy J, ď Aquaridy S i l Aquaridy Svytvárajú pekné pozadie pne najváčšie letně
predstavenie, spfšku meteorov z pozostatkov
kométy Swift-Tuttle, meteorický roj Perzeidy. Po vfaňajšom mrholení optimistickí odborníci predpokladajú menší dáždik, ktorého
maximum by malo nastat v noci z 11. na 12.
augusta okolo 2. hodiny SEČ. Ak by ste sa
stali svedkami čohosi podobného, skúste spočítat výdatnosť roja, najlepšie počet mateorov
za krátky časový úsek v malej časti oblohy,
povedzme vo štvorci Pegasa. A nezabudnite
otvoriť uzávierku fotoaparátu — istotne zanamenáte pekný úlovok. Už sa tešíme...

POZORUJTE S NÁMI
Nočná obloha

dátum
1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26.8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
25.9.
30.9.

23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

04,9
01,5
58,0
54,2
50,4
46,6
42,9
39,4
36,1
33,2
30,6
28,5
26,9

02,1
59,6
56,5
52,8
48,7
44,2
39,7
35,1
30,8
26,7
23,2
20,2
17,9

11 41
11 07
10 28
943
853
7 59
7 01
6 00
458
354
2 51
148
048

-15
-15
-16
-17
-17
-18
-19
-19
-20
-20
-20
-21
-21

05
45
27
10
53
33
11
44
12
35
52
03
07

(15):

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39,6
40,9
41,6
41,5
40,8
39,3
37,0
34,1
30,6
26,6
22,2
17,5
12,7

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

32,8
28,2
24,1
20,6
17,7
15,6
14,3
13,7
13,9
14,8
16,4
18,2

Eunomia

1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26.8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
25.9.
30.9.

1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26.8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
25.9.

-4 19
-4 25
-4 35
-4 50
-5 08
-5 29
-5 54
-6 20
-648
-7 17
-7 45
-811
-8 34

Súhvezdie Krfž Svátej Heleny by ste na
oblohe hradali máme. A to aj napriek tomu,
že práve v tomto čase kulminuje nad južnym
obzorom. Ked ale prezradfine aj druhy názov
— Severný kríž — možno spoznáte, že sa
takto označujú najjasnejšie hviezdy súhvezdia Labute.
Toto súhvezdie, ležiace v Mliečnej celte, je
priam prepinené nápadnými a zaujfmavými
deep-sky objektami. Pre trieder sú vhodné
nápadné stmavnutia Mliečnej cesty — UhoPný vak severne od Deneba, Ryba na mise v
okolí e Cygni — ale aj otvorené hviezdokopy
M 39, NGC 6811 a hmloviny Riasy (NGC
6992 až 5) a Severná Amerika (NGC 7000).
Pre váčšie prI troje dvojhviezdy a slabšie otvorené hviezdokopy, hmloviny svetlé i tmavé
a nepreberné množstvo premenných hviezd.
Napriklad ešte stále pozorovatelná Nova
Cygni 1992! Podrobnejšie sa však móžeme
pristavit len pri nekol'kých z týchto objektov.
Hodi to rozhodne tvrdí nejedna astronomická knižka, nie je pravda, že by Severná Amerika bota viditelná len na fotografiách.
Naopak. Pri lepších podmienkach pri medznej hviezdnej verkosti aspoň 5,5 mag. je rahkým objektom pre Somet Binar 25 x 100. V
ňom, ak požijeme pozemské terminológiu, je
najnápadnejšia Stredná Amerika s temným
Mexickým zálivom (tu sa nachádza tmavá
hmlovina LDN 935) a celé východné pobrežie, naopak menej nápadná je severná časí
(Kanada) a pobrežie Tichého oceámu. Na
celom kontinente pritom nájdete chaotické
štruktúru svetla a tmy, v Kanade potom dye
zreterné tmavé škvrnky — Barnard 352 vy-

chodne od hviezdokopy Bar 1 a južnejšie
položenú bezmennú tmavé hmlovinu. V
štáte Ohia si Balej všimnite otvorenú hviezdokopu NGC 6977, ktorá sa v šestcentimetrovom refraktore javf ako mierne eliptická,
hmlistá škvrnka s verkostou približne 15 x 10
uhlových minút, v ktorej rozoznáte asi desat
slabých hviezd ( na skici je jej poloha vyznačená prázdnym krúžkom). Už v Tichom oceáne, západne od Kalifornie, nakonec nájdete
jasné ' 62 Cygni (3,7 mag.), ktorá patrf medzi
nadobrov spektrálnej triedy K4,5 a je vdaka
farebnému indexu 1,7 mag. najoranžovejšou
hviezdou na okolí.
V západnom krfdle asi 0,5° od 16 Cygni a
čosi vyše stupňa od 9 Cygni leží NGC 6826
(pozni mapku, na ktorej je poloha označená
krúžkom). Podra odhadov pozorovaterov
projektu Amatérska prehliadka oblohy má
táto planetárna hmlovina jasnost 8,3±0,5
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21
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21
21
21
21
21
21
21
21
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a2000,Ú

nJ►eti:

1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26.8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
25.9.
30.9.

«2000,0
h m

-20
-19
-19
-19
-19
-18
-18
-18
-18
-18
-17
-17

04
52
39
26
12
58
44
30
16
01
46
31

(27) Euterpe ≥
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
25.9.
30.9.

0
0
0
0
0
0

51,7
48,9
45,4
41,5
37,1
32,5

2 39
2 17
152
124
0 54
0 23

Na kresbe zachycujúcej vzhFad súhvazdia Krfž Sv. Heleny zo 17. storočia si všimnite
poznámku Nova An. 1600. V tomto roku sa tu totiž zjavila hviezda 3. verkosti, ktorá bole
takto pozorovaná asi šest rokov, potom začala slabnút (1620 asi 6. verkost) a v rokoch 1626
až 1654 nebola vůbec vidno. Okolo 1655 sa opál zjasnila. Dnes můžete premennú P Cygni
vidief ako hviezdu 5. veFkosti.
KOZMOS 411993
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HI'adacia mapka pre planetárnu hmlovinu
NGC 6826, ktorá má jasnost 8,3ž0,5 mag.
mag. Je teda lahkým objektom pre trieder, v
ktorom má stelárny vzhlad. Jej neostrost
prezradí vilčší d'alekohlad s dostatočným
zváčšením, v ktorom ju móžete zbadat ako
nápadne rozostrenú hviezdu, čo vynikne pri
porovnaní ovela slabšou hviezdou, ktorá leží
od nej na západ.
Ked' budete NGC 6826 hladat, pozrite sa aj
na východnú susedku 8 Cygni. Je to dlhoperiodická premenná R Cygni, ktorá s periodou
426 dni menf jasnost zhruba medzi 7,5 a 13,9
magnitúdy. Podia predpovede AAVSO by
mata byt v minime v polovici júna a v maxime
koncom novembra, začiatkom augusta by
však už mala byt jasnejšia ako 11 mag.
Druhá nápadná planetárnu hmlovinu nájdete 2° od 62 Cygni. Je taká jasná, že sa ako
hviezda 8,5 mag. dostala aj do známeho atlasu Bonner Durchmusterung, ktorý v polovici
minulého storočia zostavil F. W. A. Argelander. Výrez z tohto atlasu vám poslúži pri jej
identiíiikácii. NGC 7027 je uprostred knížku,
v pravom hornom rohu je 62 Cygni. Naj.
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Kresba M 2 urobená Jiřím Duškom v noci
24./25. júla 1992 (mhv 6,0 mag.) refraktorem
160/1800, zv.115x. Zorné pole má priemer
20', západ je vFavo, sever dolu. Premenná V
lije označené úsečkami.
Enifa (e Pegasi). V triedri 10x50 vyzerá ako
"rozmazaná hviezdička bez nápadného centrálneho zjasnenia, tvoriaca vrchol trojuholníka s dvoma blízkymi jasnými hviezdami".
Odporúčame vám prezriet si aj dye rovnako
vefké, tentoraz otvorené hviezdokopy —
NGC 7209 a 7243 v Lfštičke. Mimoriadne
zaujímavá je najmil NGC 7243. V Somete
25 x 100 uvidíte množstvo jasnejších hviezd,
zoskupených do tvaru písmena Y a okolo
neho d'alšie ovefa slabšia, ktoré vytvárajú
hmlistý podklad hviezdokopy. NGC 7209 je
síce o niečo slabšia, ale aj tak ju odporúčame
všetkým začiatočnfkom.
A nakoniec jednu malá perličku. Viete že
nedaleko, na hraniciach Cephea s Lacertou
objavit 18. júna 1936 Záviš Bochníček jednu
z najjasnejších nov tohto storočia?
Roman Pifll, Jiří Dušek
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slabšie zakreslené hviezdy majú jasnost asi 9,5
magnitúdy.
Než opustíme tento druh objektov, nechajme ešte prehovorit "klasika" Johna Herschela, ktorý spolu so svojím otcom Williamom
objavil vilčšinu známych planetárnych hmlovín:
"Ak prisúdime týmto objektom rovna/cí
vzdialenosf od nás, ako majú hvkzdy, musia
ich skutočné rozmery byt také, že by vypinili
prinajmenšom orbitu Urána. Nemenej zrejmé
je i to, že ak by sa jednalo o pevné telená
slnečnejpovahy, skutočný jas ichpovrchov by
musel byt ovela menší ako v prtpade Slnka.
Kruhová časí jeho povrchu, zaberajúca uhol
20", by ale aj tak dávk svetlo oko 100 spbwv.
Dotyčné objekty sú však púhym okom tazko,
ak v8bec, rozoznatelné. Rovnomemost' ich
diskov a nedostatok nápadnejšieho centrálneho zhustenia by istotne naznačovali, že ich
svetlo je iba povrchové a má podstatu dutej
gulovej šupy. Dohadovat sa, Čije napinená
plynům alebo pevnou látkou, by bolů stratou
Času." Čo na to hovoríte?
Zaujímavé objekty však nájdeme aj inde.
Nad juhovýchodným obzorom, 5° nad beta
Vodnára už v triedri bez problémov uvidíte
ako hmlistú hviezdu gufovú hviezdokopu
M 2. Jej jednotlivé najjasnejšie hviezdy potom
zobraz( až vúčšf prístroj (od 10 centimetrov
nahor). V ňom si pozorne všimnite jasnost
hviezdy ležiacej pre jej východnom okraji.
Jedná sa totiž o premennú hviezdu typu RV
Tauri, ktorá sa v rozmedzi zhruba 67 dní
menf v rozpatf 12. až 14. vefkosti (pozn aj
obrázok). Objavil ju 4. septembra 1897 francúzsky pozorovatel Chevremont, ked si prezeral kopu svojím 13,5 centimetrovým refraktorom. Preto ju často nazývame aj Chevremontova premenné.
Ďalšiu nápadná, možno ešte viac než M 2,
gufovú hviezdokopu M 15 nájdete kúsok od
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A nezabudujte — 12. augusta po polnoci začne predstavenie zo všetkých najkrajšie...
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Uvidíme
dážd' Perzeíd?

Kalendár úkazov
dátum
2.8.
2.8.
4.8.
4.8.
4.8.
9.8.
9.8.
12.8.
12.8.
15.8.
17.8.
19.8.
20.8.
20.8.
20.8.
21.8.
21.8.
25.8.
28.8.
28.8.
28.8.
28.8.
29.8.
29.8.
31.8.
1.9.
1.9.
1.9.
7.9.
7.9.
7.9.
9.9.
10.9.
13.9.
14.9.
14.9.
15.9.
16.9.
16.9.
17.9.
17.9.
18.9.
21.9.
21.9.
21.8.
23.9.
23.9.
23.9.
24.9.
24.9.
27.9.
28.9.
30.9.
30.9.
30.9.

čas
2h22m
15h11m
4h224m
4h48m
1h29m
2h
4h54m
221 29m
Oh00m
18h
6h

4h
4h
22h19m
3h12m
1ih12m
8h
OhOlm
5h34m
2h

Oh42m
5h42m
6h11m
12h
23h50m
4h55m
1h44m
8h
3h23m
22h33m
913
913
ji
3h05m
19h55m

úkaz
minimum ď Cep (A=3,48-4,37 mag., P=5,366341x)
spin Mesiaca
Merkúr v najváčšej západnej elongácil,19° od Slnka
Saturn v konjunkcii s Mesiacom, Saturn 7° južne
maximum činnosti meteorického roja t Aquaridy J
minimum/ Per (A=2,13-3,40 mag., P=2,86732442x)
maximum R Soo (A=6,2-13,1 mag., P=2235
maximum činnosti meteorického roja Perzeidy
maximum činnosti meteorického roja Aquaridy S
Venuša v konjunkcii s Mesiacom, Venuša 2° severne
nov Mesiaca
maximum R Opii (A=7,0-13,8 mag., P=307x)
Saturn v opozícii so Slnkom
Mars v konjunkci! s Mesiacom, Mars 5° severne
maximum činnosti meteorického roja c Aquaridy S
Jupiter v konjunkci! s Mesiacom, Jupiter 6° severne
maximum T Aqr (A=7,2-14,2 mag., P=202x)
planétka (2) Pallas v opozfcii so Slnkom (max. jasnosť +9,1 mag.)
Urán v konjunkc! s Mesiacomi, Urán 3° južne
Neptún v konjunkci! s Mesiacom, Neptún 4° južne
minimum ď Cep
planétka (4) Vestav opozfcii so Slnkom (max. jasnosť +5,9 mag.)
minimum J3 Per
Merkúr v hornej konjunkci! so Slnkom
Saturn v konjunkcii s Mesiacom, Saturn 7° južne
minimum J3 Per
spin Mesiaca
maximum V Opii (A=7,3-11,6 mag., P=297x)
Mars 0,9° južne od Jupitera
maximum S CMi (A=6,6-13,2 mag., P=333x)
maximum T UMa (A=6,6-13,4 mag., P=257x)
maximum W Lyr (A=7,3-13,3 mag., P=198x)
maximum R Peg (A=8,1-14,8 mag., P=378x)
maximum R Gem (A=6,0-14,0 mag., P=370x)
minimum ď Cep
Venuša v konjunkci! s Mesiacom, Venuša 6° severne
maximum R Sgr (A=6,7-12,8 mag., l?=269x)
nov Mesiaca
Mars v konjunkci! s a Vir, Mars 2° severne od Spiky
konjunkcii Urána a Meptúna v rektascenzii
Jupiter v konjunkcii s Mesiacom, Jupiter 5° severne
minimum Per
minimum j3 Per
Venuša 0,4° severne od Regula (a Leo)
maximum R UMa (A=6,7-13,4 mag., P=302x)
začiatok astronomickej jelene, jesenná rovnodennosť
minimum (3 Per
planétka (9) Metis v opozícii so Slnkom (max. jasnosť +8,9 mag.)
Urán v konjunkcii s Mesiacom, Urán 3° južne
Neptún v konjunkci! s Mesiacom, Neptún 4° južne
Saturn v konjunkci! s Mesiacom, Saturn 7° južne
konjunkcia Urána a Neptúna v rektascenzii
minimum ď Cep
spin Mesiaca (druhý septembrový!)
planétka (27) Euterpe v opozfcii so Slnkom (max. jasnost +9,4 mag.)

a

Vidiet verký meteorický dážá, oblohu doslova posiatu meteormi, je rozhodne velkým
zážitkom, na ktorý je prfroda velmi skúpa.
Mohutné meteorické dažde Leonfd a Lyríd
stáli pri zrode meteorickej astronómie začiatkom minulého storočia. Zatial najvýraznejším d1 ďom v tomto storočf boli Leonidy
1966 a s nedočkavostou očakávame ich návrat koncom desaťročia. Pri najmohutnejšfch
dažďoch pozorovatelia móžu vidiet v maxime
až desiatky meteorov za sekundu, vyletujúce
z malej oblasti na oblohe - radiantu. Vilčšinou
sú to len krátkodobé úkazy, trvajúce najviac
niekofko desiatok minút.
S velkým napiltfm očakávame maximum
aktivity tohoročných Perzeíd v noci z 11. na
12.8.,ktoré by malo byť podstatne silnejšie
ako ho poznáme z každoročných pozorovaní.
Je to zásluhou návratu materskej kométy
P/Swift-Tuttle 1992t k Slnku, ktorá prechádzala koncom minulého roka perihéliom.
Zem prechádza rojom mesiac, od 22. júla do
24. augusta. Prvý upozornil na ich existenciu
Quetelet v roku 1835 a v starých čfnskych
análoch ich možno spatne sledovať až do roku
35 n.l. Výpočtom dráhy Perzefd mdzi rokmi
1864 a 1866 Schiaparelli zistil, že je velmi
podobná dráhe kométy Swift-Tuttle 1862 III
s obežnou dobou 120 rokov. Z toho vyvodil
správny záver, že meteory pochádzajú z kométy a dokázal poprvýkrát genetickú súvislosť roja s kométou. Zvýšené frekvencie roja
pozorované v rokoch 1861-1863, teda okolo
prechodu kométy perihéliom sa potom začali
dávať do súvisu s návratom kométy ako nedávno uvornené častice z jej jadra. Pri každom návrate kométy k Slnku sa z jej povrchu
uvorňujú nové častice a dósledkom rozptylu
ich ejekčných rýchlostf a pÓsobenúm negravitačných efektov sa postupne roztahujú pozdÍž
celej dráhy.
Kométa 1862 III prechádzala perihéliom
23. augusta 1862 vo vzdialenosti 0.9626 AU
od Slnka. Mala výrazný 30° chvost a jej absolútna hviezdna verkosť sa odhaduje na +4.0
mag. Podobnú hodnotu má aj P/Halley a teda
Swift-Tuttle má pravdepodobne rovnako
velké jadro ako Halley. Hoc! Swift-Tuttle
bola pozorovaná 3 a pol mesiaca, jej dráha
nebola dostatočne presne určená. Pr!obežnej
dobe 120 rokov sa jej opátovný návrat očakával okolo roku 1982. Podra predpovede Marsdena, perihéliom mala prejst 17. septembra
1981. Zvýšené hodinové frekvencie Perzefd
pozorované začiatkom 80-tych rokov nasvedčovali možnému návratu kométy. Hodinové
frekvencie v maxime sa z priemerných 60
meteorov zvýšili nad 100 a v roku 1983 až na
187, ale kométa sa nenašla. Fšte predtým
Marsden pri hradanf predchádzajúceho návratu Swift-Tuttle upozornil na to, že kométy
1862 III je pravdepodobne kométou Kegler
1737 II s priemernou obežnou dobou za 5
storočf blízkou 130 rokom a predpovedal jej
návrat k perihéliu na 25. novembra 1992.
Kométu úspešne objavl126. septembra 1992
Kiuchi ako objekt 11.5 hviezdnej velkost! a
KOZMOS 4/1993
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tlak slnečného žiarenia,
vynáša ich na váčšie dráhy
a tak za kométou zaostávajú. Tohoročné Perzeidy
sa nachádzajú 8 mesiacov
za kométou a zo systematického posunu maxima v
posledných troch rokoch
sa dá očakávat, že i v
tomto roku sa maximum
objaví pribtižne o 0.1° v
dlžke Sinka skór. Zodpovedá to v rámci dost vetkej
neistoty maximu v noci z
11. na 12. augusta okolo
01 hod. UT (03 hod.
LSEČ). Čas maxima je výhodný pre Európu, ale
maximum sa může vyskytnút i niekolko hodín pred
alebo po tomto čase.
Z predošlého návratu
kométy okolo roku 1862
sa o pozorovaniach Perzefd zachovali len strohé informácie. V rokoch 1861
a 1862 boil zaznamenané
vysoké počty meteorov
len v Číne. O roku 1863
máme nepriamu informáciu z Anglicka, že Perzeidy
boll 3-4 krát silnejšie ako
normálne maximá. Vtedy
Meteorický dážd' Leoníd v noci z 12. na 13. novembra 1833
však Zem prechádzala
v dobovej maPbe.
prúdom 12 mesiacov za
perihéliom prešla 13. decembra vo vzdiale- kométou a v tomto roku je to 8 mesiacov,
nosti 0.9566 AU od Sinka, len 18 dní po teda bližšie ku kométe a hustejšúm oblastiam
dátume vypočítanom Marsdenom.
meteoroidov za ňou. I keby sa Perzeidy 1993
Na približujúcu sa kométu upozornili sa- neprejavili ako silný meteorický dážd' a zostali
motné meteory niekol'ko rokov pred jej obja- na úrovni roku 1992, máme sa na čo tešit.
vom a v roku 1988 priniesli vizuálne Pozorovacie podmienky maxima budú z hrapozorovania prekvapenie. Na celkovej frek- diska Mesiaca lepšie ako vlani. Mesiac je v
venčnej krivke sa ukázalo známe maximum a poslednej štvrti, vychádza o pomoci, svojím
naviac sekundárne, ktoré predchádzalo hlav- svitem bude rušit pozorovania hlavne nad
ně maximum. Ďalší rok sa zdvojené maxi- ránom, ale nie tak intenzívne ako vlani a
mum opakovalo. Bole zrejmé, že ide o nový budeme móct pozorovati relatfvne slabé mefilament v meteorickom prúde Perzefd posu- teory, kterých jev roji najviac.
nutý ešte 0.2° v dlžke Sinka za uzlom kométy.
Vladimír Porubčan
V roku 1991 boto prvé maximum už výrazné,
bohaté na jasné meteory a posunuté bližšie k
uzlu kométy. Nasledujúci rok sa ukázalo ešte
výraznejšie a časovo posunuté presne na
dlžku uzia kométy. Boto bohaté na jasné meteory a dokazovalo blízkost materského teleHvezdáreň a planetárium Hlohovec, Stelárna
sa celého prúdu a mladého filamentu
Perzefd, ktorý prešiel perihéliom o4 mesiace sekcia SAS pri SAV a Slovenský zvdz astronóneskór. Vizuálne pozorovania z roku 1992 sú mov amatérov opt aj napriek neutešenej ekodost rozporné, hlavne pre nepriaznové pozo- nomickej situácii usporiadali tradičný stelárny
rovacie podmienky. Pozorovania holi silne seminár, tentoraz s jednoduchým názvom "Sterušené svitom Mesiaca. Rádiové pozorovania láma astronómia". Konal sa samozrejme, ako
pine potvrdili skutečnost, že maximum v roku už mnoho rokov, na Bezovci pri Piešťanoch v
1992 bole velmi výrazné a nachádzalo sa rekreačnom zariadení Slovakofarmy Hlohovec
presne v dlžke uzly kométy. Najrozptýlenejšia v dňoch 21. - 23. 5.1993.
je stará, plochá zložka prúdu zodpovedajúca
S potešením můžeme konštatovat, že poztradičnému maximu. Mladý filament pohybu- vanie prijali
aj zahraniční hostia z Moravy a
júci sav drápe kométy musel vzniknúť nedávSliezska a dokonca aj z Čiech, i ked ich tentono a doteraz sa všetky z neho pozorované
raz bole pomerne málo. Tento rok sa trvanie
meteoroidy nachádzajú v oblastiach pred koseminára obmedzilo. V piatok účasntfci len
metou.
pricestovali a stretli sa na neoficiámych diskuNajvyššiu koncentráciu uvol'nených mete- siách po večeri, ktorú si musel každý zadováoroidov možno očakávat za kométou, preto- žit sám, lebo spoločná večera sa tentoraz
že na častice hned' po uniknutí z jadra pósobf nekonala.

Stelárnici
opát na Bezovci
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Oficiálne seminár otvoril riaditeI hlohoveckej hvezdárne J. Krištofovič a odborný garant
programu L. Hric z AsÚ SAV v Tatranskej
Lomnici v sobotu dopoludnia. Potom sa začal
odborný program prednáškou J. Zichy
(ČVUT Praha) o konštrukcii astronomických
prístrojov - obrfch zrkadlových d'alekohTadov
a o mikrofotometroch. J. Zverko (MÚ SAV
T. Lomnica) informoval o rýchlo rotujúcej
chemicky pekuflárnej hviezde 21 CVn a o
dvojhviezde 53 Aur. L. Hric (AsÚ SAV T.
Lomnica) referoval o pozorovaniach Novy
Cygni 1992. S pozorovanfm a vyhodnocovaním ultrafialových spektier z družice IUE nás
oboznámi R. Komžík (AsÚ SAV T. Lomnica). Potom Z. Stuchlík (Sliezska Univerzita
Opava) rozprával o pojmoch gyračného polomeru a odstredivej sily v rámci všeobecnej
teórie relativity a o emisných čiarach z akrečných diskov okolo čiernych dier. S. Hledík
(Sliezska univerzita Opava) nás obeznámil s
dósledkami merania fluktuáciív teplote reliktového žiarenia z družice COBB pre teóriu
vzniku verkoškálovej štruktúry vesmíru.
Nasledovala obedňajšia prestávka a pre
zdatnejších a turisticky nadaných aj tradičná
vychádzka na vrchol Bezovca. V neskorších
popoludňajších hodinách pokračoval program prehIadovou prednáškou Z. Urbana
(AsÚ SAV T. Lomnica) o kataklizmatických
premenných hviezdach, ich klasifikácii a charakteristikách. Na ňu nadviazal I. Kudzej
(Hvezdáreň Humenné) referátom o kataklizmatických dvojhviezdach a ich katalógoch.
Nasledovala večera a ako vždy aj zábavný a
skutočne společenský program za podlhovastým stolom, kde sa niektorí (azda aj takmer
všetci) účastníci dobre bavili. Niektorf až do
nedel'ného rána.
No a v nederu ráno začínal program prehradovou prednáškou J. Ambroza (AsÚ SAV T.
Lomnica) o záznamových médiách pre digitálny záznam informácií, zameranou predovšetkým na záznam na CD. Potom Z. Velič
(Pov. Bystrica) informoval o amatérských fotografických pozorovaniach zákrytovej symbiotickej dvojhviezdy AX Per a o
pravdepodobnom zaznamenaní sekundárneho zákrytu v tejto sústave. L. Lenža (Hvězdárna Val. Meziříčí) informoval o
technických možnostiach fotografického pozorovania symbiotických hviezd u nich na
hvezdárni a o možnostiach spracovania týchto snímkov. J. Šilhán (Hvězdárna a planetárium M. Koperníka Brno) zhrnul
pozorovania zákrytových premenných hviezd
brnenského programu v roku 1992. Nakoniec
obeznámil Z. Komárek (Hvezdáreň Michalovce) prítomných s klasifikáciou, vznikem,
účinkami a možnosťami pozorovania čiernych dier.
Tým sa vyčerpal odborný program tohtoročného stelárneho seminára. V závere podakoval všetkým za účast, pozornost a za
zaujímavé prfspevky riaditeI hlohoveckej
hvezdárne J. Krištofovič. A nám všetkým,
tradičným účastníkom týchto seminárov opat
nezostáva nič iné, len pod'akovat za organizáciu tohto tradičného podujatia a verit, že sa
nám podarf stretnút sa o rok opáť na Bezovci.
RNDr. Zdeněk Komárek

ALBUM POZOROVATELA /

Nova
Aquilae

Na pravej fotografii je zachycen{ nova Aquilae 19.5.1993 30
cm astrografom na Skalnatom Plese. Savý obrázok je porovnávací snfmok z roku 1953. PodFa predbežných zistení nova dosiahla jasnost asi 7.8 mag. Doba expozfcie 16 minút.

Naše dotyky
s vedou

Gabriel Červák
Po uplynulom Medzinárodnom kozmickom
roku a roku vzdelávania, v ktorom OSN programovo zdóvodňovala potrebu popularizácie
astronómie a kozmonautiky prostrednfctvom
hvezdární a planetárií, možno skonštatovat, že
u nás sa táto prlležitost podčiarknut význam
siete našich astronomických zariadení neprfliš
využila.

O.

Nova Aquilae, 19.5.1993, a=19h10.5m, ď=+1°28', expozícia: 00e35m00S - 00h51m00s SEČ,
prfstroj: ASTROGRAF 300/1500, materiál: ORWO ZU 21
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Porovnávací snfmok, 2.9.1953, expozfcia: 2109m - 21b41m, prfstroj: TESSAR 4.5, materiál:
FOMA
OPRAVA: V Kozmose 1/93 sme uviedli opravu počítačového programu pre výpočet
heliograflckých súradnlc. Riadok 290 má mat tvar:
290 if L(i) <O then L(i) = L(i)+360
V programe na výpočet súmraku, časovej rovnice a pravého poludnia došlo k chybe na
riadkoch 220, 230, 260. Ich správne tvary sú:
220 if e > 0 then print"+';:print using"## min ";em;:print using"## sec. ";es
230 if e < 0 then Print"='••
>•P riot usin h"## sec. "9es
~•Print using"## min ">em••
260 T=(sin(hs) - (sin(fi) * sin(ds)))/ (cos(fi) * cos(ds))
Čitatefom i autorovi sa ospravedlňujeme.

Upozornit na kozmonautiku ako na prostriedok riešenia giobálnych problémov Zeme a
poukázat i na kultúrny význam astronómie v
histórii vzdelanosti na Slovensku, boto ciefom
výstavy Naše dotyky svedou, ktorá sa realizovala na hvezdárni v Rimavskej Sobote. Pretože
inšpiráciou hola i spolupráce s MO Matice slo
venskej, výstava bota širšie koncipovaná a na 12
paneloch predstavuje celkovú inštitucionálnu
základňu vzdelanosti na Slovensku (Academiu
Istropolitanu, Prešovské evenjelické lýceum,
Trnavskú a Košickú univerzitu ako i Banská a
lesnfcku akadémiu v Banskej Štiavnici). Zároveň približuje i plejádu konkrétnych osobností,
ktoré v nich pósobili, no i množstvo tých, ktorf
odchádzali za svojím uplatnenfm do zahraničia.
Obsahovo tak poskytuje ucelený prehfad o najvýznamnejšlch osobnostiach vedy a jej popularizácie na Slovensku. U mnohých sa ukázalo, že
astronómia bola pre nich bránou k vede a veda
zas prostriedkom pozdvihnutia národa. Okrem
Štefánika to bol aj J. A. Wagner, ktorý ho
bezprostr*i ne ovplyvnil, d'alej L B. Zach, D.
Lichard, alej Dionýz Štúr, ktorého 200. výročie
úmrtia pripadá na tento rok. I spomienka na
Gustáva Reussa, ktorý je považovaný za zakladatefa sci-ff na Slovensku je aktuálna aj vzhfadom na Rok sci-il. Priekopnlci techniky ako J.
M. Petzval, J. Murgaš, A. Stodola, Š. Banič sú
dostatočne známi, menej však fakt, že až pat
kráterov na Mesiaci je pomenovaných po osobnostiach póvodom zo Slovenska. Okrem Petzvala je to i J. A. Segner, F. X. Zach, M. K. Hell,
E F. F. Chladny. Spomenút možno i d'alšie
osonosti ako F. Weis a Daniel Kmet, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj astronómie v rámci Uhorska.
Napokon, pozoruhodný je aj fakt, že najstaršou
kontinuálne pÓsobiacou vedeckou inštitúciou
na území Slovenska je observatórium v Hurbanove, že najd'alej do minulosti siahajú korene
Prešovskej hvezdárne. Výstava sa stručne dotýká i významu odborných pozorovaní hvezdární
a základných poznatkov o vesmíre.
Najstaršia veda - astronómia, zdanlivo nepraktická, hola v dejinách mnohých kultúr považovaná za merltko ich rozvoja. Nepochybne
zasahuje čioveka v celej jeho bytosti a je pre
neho zároveň filozofickou, etickou i estetickou
hodnotou. Jej popularizácia je neodmyslitelnou
súčastou v mnohých vedeckých centrách vo
svete, ktoré u nás tak postrádame a ktorých
ideou sa nadchli v projekte Schola Ludus. Ich
metódy interaktivnosti a komunikatfvnosti v
procese vzdelávania stí ideálnou, ale ůnančne
náročnou perspektívou na celte k radosti z
poznania a ku globálnemu porozumeniu.
Daniela Rapavá
KOZMOS 4/1993
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(aneb nejen o Swift-Tuttle)
Část první: Komety očima
pozorovatele
Zatímco rok 1991 byl chudý na
jasné komety, v roce 1992 jsme sklízeli doslova kometární žeň. Celkem
pět komet bylo z našich zeměpisných
šířek viditelných triedrem a jejich
jasnost překročila 8 mag, což se v
roce 1991 nepodařilo vlastně vůbec
žádné (asi 8 mag dosáhly v r. 1991
P/Levy 1991q a P/Hartley 2 1991t).
Přitom nebyla očekávána žádná jasnější periodická kometa, která by sa
mohla dostat do dosahu menších
přístrojů (pominu-li Swift-Tuttle).
První z komet, o nichž bude zmínka, Shoemaker-Levy 1991d, nevzbudila přílišný zájem. Pohybovala se
začátkem roku 1992 na ranní obloze
velmi pomalu poblíž deklinační kružnice +40°. Perihelem prošla tři dny
před koncem roku 1991 daleko za
drahou Marsu (q=2.25 AU), přesto
dosáhla až 10 mag, což svědčí o tom,
že se jednalo o těleso úctyhodných
rozměrů. Autor těchto řádků ji viděl
v lednu pohodlně i v 8-cm dalekohledu, po celé první čtvrtletí se její jasnost pohybovala mezi 10-11 mag.
Kromě největší perihelové vzdálenosti mezi jasnějšími kometami jí
patří ještě jeden primát: ze všech
komet v roce 1992 byla nejdéle v
dosahu menších přístrojů.
Daleko větší pozornost byla věnována kometám Zanotta-Brewington
1991gr a Mueller 1991hí. Obě měly
hodně společného: byly objeveny na
sklonku roku 1991, měly malé perihelové vzdálenosti, dosáhly podobné
jasnosti a na večerní obloze se promítali nedlouho po sobě do přibližně
stejných míst. První z nich, ZanottaBrewington 1991g1, se u nás stala
známou zejména díky jejímu nezávislému objevu Martinem Lehkým na
Silvestra 1991. Chovala se velice
spořádaně: po celý leden sezjasňovala až na 7.5 mag koncem měsíce, v
téže době prošla perihelem a ztratila
se v paprscích Slunce. Pravým opakem byla Mueller 1991hí. Koncem
února byla až o3 magnitudy jasnější
než očekávala předpověď, dosáhla
7.5-8 mag, ale rychle se začátkem
března ztratila v sluneční záři - perihelem prošla v opravdu rekordní
vzdálenosti 0.2 AU 21.3.1992. Poslední předperihelové pozorován[ je
zřejmě z 8.3., první a jediné poperihelové (V. Kornejev, Rusko) ze 4.4.
udává jasnost 7.3 mag, rozsáhlou
komu (12') a 1.5° dlouhý chvost.
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Krátce poté zřejmě vyhasla nebo se
rozpadla, protože všechny další pokusy o nalezení byly neúspěšné. Na
snímcích T. Sekiho z 10./11.4. s dosahem 17-18 mag nebyla patrná ani
jako asteroidální těleso.
Jarní oblohu zpestřila v březnu objevená (u nás dlouho cirkumpolární,
deklinace až +65°) Tanaka-Machholz 1992d. Maximální jasnosti (7.58 mag) dosáhla začátkem května,
krátce po průchodu perihelem, o
~

krátce po průchodu perihelem zřítila
do sluneční propasti nad západním
obzorem. Ačkoli zcela nespinila očekávání, stala se završením bohatého
prvního půlroku, ve kterém 4 komety
dosáhly téměř shodně jasnosti 7.5-8
mag.
V červenci objevená Machholz
1992k začala trochu rozpačitý druhý
půlrok, který však naštěstí zachránila
koncem roku Swift-Tuttle 1992t. Ale
k té se ještě dostaneme. Machholz
1992k měla sice 9 mag, ale byla příliš
blízko Slunce, ke kterému navíc
mířila, takže po ní zůstala jen nezodpovězená otázka, proč nebyla objevena mnohem dříve, vždyť v jarních
měsících byla sice o něco slabší, ale
zato v optimální poloze vysoko na
severní obloze.
Tentýž problém oživila o dva měsíce později kometa Brewhngton
1992p, objevená dlouho po období
ideální viditelnosti, téměř 3 měsíce
po průchodu perihelem. Přitom
okolo perihela byla kometa ve vysoké deklinaci a ůhlově 70° od Slunce!
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Kegler z r. 1737 a tudíž projde přísluním koncem roku 1992. Kometa
dostala označení 1992t, ale hned z
prvních pozic bylo zřejmé, že je opravdu totožná se Swift-Tuttle 1862
II, od počátku 80. let toužebně očekávaným mateřským tělesem Perseid. Užv době objevu byla velmi jasná,
Kiuchi udává 11.5 mag, což je zřejmě
velmi podceněno, neboť následující
dny je odhadována na 9 mag. První
měsíc od objevu byl nárůst jasnosti
raketový, cca o magnitudu za týden,
takže už koncem října měla 6. velikost. Její deklinacezvolna klesala, od
objevu (+59°) byla cirkumpolárnf až
do začátku listopadu, kdy se nacházela právě uprostřed spojnice M13 a
M92v Herkulu, byla podobně jasná,
ale výrazně vetší než obě kulové
hvězdokupy. V té době procházela
nejblíže k Zemi, takže její úhlový
průměr dosáhl maxima (10'). Hlavní
představení však měla kometa až po
listopadovém úplňku v druhé polovině měsíce, kdy se u ní vyvinul snadno
pozorovatelný chvost až 3° dlouhý a
jasnost se vyšplhala mírně přes 5
mag. Pár dní po průchodu perihelem
12.12. pak kometa zamířila do paprsků Slunce, ze kterých se vynořila
koncem února 1993 na jižní obloze,
kde stráví několik příštích let. Ani u
této komety není příliš jasné, proč
byla objevena tak pozdě: už dlouho
před objevem musela být dost jasná
a Marsdenem předpovězená dráha
téměř souhlasila. Svědčí to zřejmě o
tom, že jeho předpověď nebyla
brána příliš vážně.
Poslední jasnější kometou (a poslední objevenou v roce 1992 vůbec)
byla Ohshita 1992a1, nalezená koncem listopadu opět téměř měsíc po
průchodu perihelem jako objekt 11
mag.
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Graf zachycuje průběh jasnosti komety P/Swift-Tuttle 1992t v posledních
měsících roku 1992 (od objevu až do konce prosince, kdy přestala být
pozorovatelná). Dobře patrný je téměř lineární nárůst jasnosti z 9.0 mag
začátkem října až na 6.0 mag začátkem listopadu, pak se růst jasnosti
přibrzdil. Maximální jasnosti dolhla kometa okolo 20. listopadu, další
měsíc pak následoval jen pomalý pokles. Křivka byla sestavena na základě
odhadů vybraných domácích(M. Lehký, •, 14 odhadů; V. Znojil, o, 5
odhadů; J. Kyselý, •‚ 15 odhadů) a zahraničních pozorovatelů (X, v závorce
počet odhadů J. E Bortle (56), Clr. Morris (30), G. Kronk (32), D. Green
(29), H. Mikuz (12), M. Zanotta (11), P. Collins (7)).
měsíc později byla o magnitudu
slabší, stále ale v dosahu triedrů.
To již však byla s napětím očekávána kometa, která se měla stát hitem
roku: Shoemaker-Levy 1991aí. Už
první vizuální pozorování u nás koncem května (M. Lehký, J. Kyselý) ale
ukazovala, že kometa zřejmě nedosáhne očekávané jasnosti na hranici
viditelnosti volným okem. Koncem
června měla 8.5 mag a procházela
pouhých 11 stupňů od severního
pólu, v červenci se pak zjasnila asi na
7.5-8 mag, přesto zůstala o magnitudu slabší než bylo očekáváno. Nicméně se stala nejpozoruhodnějším
objektem na letní obloze; po dva měsíce byla v dosahu triedrů, než se

Brewington 1992p (jak se později
ukázalo krátkoperiodická) měla v
době objevu koncem srpna 10 mag, v
září však již rychle slábla. (28. srpna
ráno, pár hodin před jejím objevem,
jsem si prohlížel kulovou hvězdokupu NOC 2419v souhvězdí Rysa, kde
širokodaleko není žádný jiný jasnější
difúzní objekt. Ještě neobjevená kometa se v té chvíli nacházela asi 5°
jihozápadně.)
A pak o přišlo. Japonec Tsuruhiko
Kiuchi nasadil korunu rozpakům z
"pozdě objevených komet", udělil
lekci všem skeptickým amatérům i
profesionálům a potvrdil Marsdenovu předpověď ze 70. let, že SwiftTattle z r. 1862 je totožná s kometou

Co říci na závěr? Určitě si nelze
nevšimnout, že jasné komety v roce
1992 preferovaly velmi výrazně severní oblohu: vždyť z pěti nejjasnejších byly tři v období ideální
viditelnosti dlouho z našich šířek cirkumpolární. Vysoké deklinace měly
(zvlášť před objevem) i Machholz
1992k a PBrewington 1992p, i v
dubnu vyhasnuvší Mueller 1991hí.
Vlastně všech devět komet, o kterých je výše zmínka, měly - více nebo
méně, ale vesměs - lepší pozorovací
podmínky ze severní polokoule než z
jižní, na kterou tak zbyla jen kometární druhá třída Vždyť i Shoemaker-Levy 1991a1 a P/Swift-Tuttle
1992t se tam staly pozorovatelnými
až dlouho po období nejvyšší jasnosti. Bradfield sice objevil dvě jižní komety asi 10 mag, ale ty se vlastně
vůbec nevymanili ze slunečního zajetí.
Jinak bylo definitivně potvrzeno,
že "planetka" 2060 Chiron je kometou, neboť koncem roku byla kromě
komyzjištěna i přítomnost dobře definovaného ohonu. Vně dráhy Jupitera (6 AU od Slunce) se pohybující
superkometa
P/SchwassmannWachmann 1 opět prodělala mohutné výbuchy, při nichž se zjasnila

Jan Kyselý / KOMETY ROKU 1992

Co se týče počtu označených (tj.
objevených, resp. znovuobjevených)
komet, rok 1992 zaostal za rokem
1991: 27 označených komet je o 7
méně než v předchozím roce. Pouze
12 z těchto komet bylo pozorováno
poprvé, což je opět o 7 méně než v
r.1991.
Za zmínku stojí, že se příliš nepodařilo trojici Shoemakerovci-Levy,
kteří si připsali jen jeden objev (oproti sedmi v r.1991), ani David Levy
Po delší době nerozmnožil svou sbírku sedmi vizuálně objevených
komet. Nikdo neobjevil (z prvně pozorovaných komet) více než dvě (v
r.1991 Levy 8!), po dvou si připsali
na konto Helinová, Shoemakerová,
Bradfield a Machholz. Pro Carolyn
Shoemakerovou to byla 27. a 28. kometa nesoucí jej( jméno, čímž detinitivně překonala Ponsových 26 komet
z 19. století. Tato čísla však lze stěží
porovnávat, navíc Pons objevil okolo
deseti dalších komet, které dnes nenesou jeho jméno. Ještě obdivuhodnější je však výkon Australana

Kuriózní je, že 26.9.1992 byly objeveny hned 3 komety: kromě SwiftTuttle 1992t ještě dvě očekávané
periodické komety P/Váisálá a
P/Gehrels 3. P/Gehrels 3 měla největšíperihelovou vzdálenost ze všech
komet objevených v r.1992 (3.43
AU), naopak nejmenší měla Bradfield 1992b (0.5 AU). Z dvanácti
nově objevených komet jsou tři krátkoperiodické: P/Shoemaker-Levy 8
1992f (P=7.5 roku), P/Mueller 4
1992g (P=6.0 roku) a P/Brewington
1992p (P=8.6 roku). Nejdéle po průchodu perihelem byla objevena Brewington 1992p (+85 dní), naopak
nejdříve před perihelem P/ uttle
1992r (téměř 2 roky), která by měla
být v létě 1994 jasným objektem. Z
dvacetisedmi objevených komet jich
15 prošlo přísluním v r.1992, 10 procházf v r.1993 a 2 dosáhnou perihela
až v r.1994.
Ze sedmnácti očekávaných periodických komet, které měly v r.1992
projít perihelem, nebylo šest nalezeno, kromě P/Shoemaker 2 a P/DuToit-Hartley jsou ostatní čtyři již
dlouho považovány za ztracené.
Kromě těchto jedenácti očekávaných komet dosáhlo perihela dalších
14 nově objevených (piných 8 z nich

Astronómiu nemožno privatizovať
Dokončeme z 2. strany
Kozmos: To je všetko pekáč, ale peňazf na
výskwn máte oveTa mdnej ako v minulosti...
Dr. Zverko: Na granty máme štvrtinu toho,
čo viani. V novembri sice možno dostaneme
doplatok, ale bude už neskoro. Napriek tomu
robíme všetko preto, aby sme sa na pozfciách,
ktoré máme udržali. Nebude to fahké: cestujeme za svoje, korešpondujeme za svoje, telefonujeme za svoje. Elektronická pošta
funguje zadarmo iba v Bratislave a tak, pomocou počftača, využívame tento kanál v
noci, keď sú poplatky nižšie.
Kozmos: V takejto situácii sa veda nedá
plánovat:..
Dr. Zverko: Plánovať vedu je nezmysel.
Riadiť vedu z centra, může viesť iba k jej
kolapsu. i reba však vytvárať podmienky na
tvorivú prdnu. To je ťažšie, ako stavať plány...
Kecl' však vytvoríme podmienky, fudia zfskajú
motiváciu a sami sa vynájdu...
Kozmos: Ako dokážete bez peňazt vytvárať
podmienky?
Dr. Zverko: Nejaké peniaze zasa máme.
Ale tie dostanú iba tf, čo dokážu za svoju
prácu niesf zodpovednosf. mými slovami, ak
zfskaš podporu na vedecký projekt - grant,
musíš sa koncom roku preukázať výsledkami.
Tie neprfdu sami. Nositef grantu musí byť
nielen invenčný a pracovitý veden, ale aj zdatný organizátor. Musí sa presadif v medzinárodnej konkurencii, na konferenciách, alebo
publikovanfm v renomovaných časopisoch.
Vystaviť sa priamej i nepriamej oponentúre.
Aj vo vede existuje trh. Nesmieme sa báť fsť s
vlastnými nápadmi, s výsledkami do konkurenčného prostredia.

Kozmos: Stí slovenskf astronómovia pripravení rest' takúto zodpovednosf?
Dr. Zverko: Odpoviem vám jedinou vetou:
celá vedecká kapacita nášho ústavu je pokrytá grantami. (Grantov je 9, pozn. red.)
Kozmos: Íst' do mlyna s vlastnou invenciou
na svetový trh nie je jednoduchá, najmi[, Iced'
tam nemáme vlastné lobby. Nestáva sa, že sa
na našich nápadoch občas ktosi priživí?
Dr. Zverko: Stávajú sa aj také veci. Stalo sa,
že póvodné nápady boli nie s čistým úmyslom
utlmené, alebo využité inými. Nedá sa však
nič robiť. Naša invencia je vo váčšom nebezpečí, pretože zatiaf posudzujú oni nás, nie my
ich... Pritom pravidlá sú také, že iba zriedkakedy sa dozvieme, kto sú posudzovatelia. Tak
sa může stať, že človek po čase zistf, že jeho
nápad ktosi využil, inšpiroval sa ním, alebo
d'alej rozpracoval...
Kozmos: PokiaT viem, viacero astronómovz
vášho ústavu pracuje v zahraničL Kde a ako sa
tam dostali?
Dr. Zverko: Získali kontakty, prezentovali
sa originálnymi myšlienkami... Aleš Kučera,
slniečkár, stráví celý rok na Kippenheumerovom observatóriu v Freiburgu, originálne
myšlienky Gusta Skopala v problematike
symbiotických dvojhviezd nadchli zasa Angličanov. Královská astronomická spoločnosť v
Londýne mu hrad[ ročný pobyt... Vážim si
však i prácu (mojich) mladých stelárnikov,
Komžíka, Budaja, a Zborila, ktorf dokázali
využiť kontakty na konferenciách v Viedni a v
Terste, čo vyústilo do spolupráce a publikovania článkov... Mladí sa náramne obracajú a
budú mať moju podporu...
Kozmos: Vy sám sa už bezmála 30 rokov
venujete stelárnej astronómii. Nemrzí vás, že

mělo alespoň 10 mag!), 5 z nich bylo
objeveno v r.1991, 9v r.1992. Celkový počet 26 komet, které v r.1992
prošly přísluním, doplňuje SwiftTuttle 1992t, kterou není možno
zařadit ani mezi očekávané, ani mezi
nové. Tento počet samozřejmě ještě
nemusí být konečný, nicméně už teď
je vyšší než 24 komet prošlých perihelem v r.1991. Nejvíce komet v
r.1992 dosáhlo přísluní v červenci
(4), nejméně v říjnu, listopadu a prosinci (1). Zajímavé je, že ze 14ti nových komet jich 13 prošlo perihelem
do konce července, ve zbylých pěti
měsících pak pouze jediná! Nejmenší
perihelovou
vzdálenost
přitom měla Mueller 1991ht (0.2
AU), největší Helin-Alu 1991r (4.85
AU).
Jaký bude rok 1993? Pokud bude
pokračovat v trendu let minulých,
kdy se střídaly roky s velkým počtem
objevených komet (1989, 1991) a
roky bohaté na jasné komety (1990,
1992), pak by sice neměl být tak atraktivní, zato by měl obstarat pár
jasných komet pro rok 1994. Uvidíme.

Jan Kyselý

vzlzl'adom na skromné vybavenie pracoviska
na Skalnatom plese, nemóžete sa podielaí na
hitoch "modernej astronómie° napríklad
štúdiu aktfvnych jadier galaxii; skrytej lunote?
Dr. Zverko: Ani najmenej... Moja odbornosť zahfňa v rámci hviezdnej astrofyziky
najmá chemické, magnetické, pekuliárne
hviezdy, hviezdne spektrá, hviezdne atmosféTáto oblasť nepodlieha konjunktúre. Je
to akási astronomická klasika, ktorá ma v
zásobe spústu nevyriešených problémov súvisiacich s vývojov a chovanfm sa hmoty. Máme
to šťastie, že sme sav tejto oblasti v priebehu
posledných dvadsiatich rokov svojou troškou
do mlyna podiefali na prevratných zmenách v
chápaní týchto záhadných objektov...
...

Část druhá: Komety očima
statistika

Wiliama Bradúelda, který si po
tříleté odmlce připsal svůj 15. a 16.
vizuální objev. Co se týče znovunalezených komet, o většinu z nich se
rozdělili dílem téměř rovným J. V.
Scotti (6) a T. Seki (5).
Celkem 7 komet bylo v době objevu 11 mag a jasnější (v r.1991 jen 4),
všechny byly nalezeny vizuálně: obě
Bradfieldovy komety 1992b a 1992i,
Tanaka-Machholz 1992d, Machholz
1992k, Brewington 1992p, SwiftTuttle 1992t a Ohshita 1992at. Zajímavé je, že pouze u jedné vizuálně
objevené komety byl "včas" oznámen
nezávislý objev více pozorovateli. Už
téměř tři roky (od března 1990) nenese žádná nově objevená kometa tři
jména nezávislých objevitelů (což je
maximální možný počet - naposledy
Černis-Kiuchi-Nakamura 1990b).
Zatímco z devatenácti nově objevených komet v r. 1991 byly jen dvě
nalezeny vizuálně, v r.1992 to byla
celá polovina, šest z dvanácti! Za
zmínku stojí i fakt, že v posledních
letech se kromě úspěšných japonských lovců mezi vizuálními objeviteli jen vyjímečně vyskytuje jiné jméno
než Brewington, Machholz, Levy,
Bradfield.

ry

ze 17-18 mag až na 12.5 mag (únor),
resp. 13 mag (listopad-prosinec).

Kozmos: Máte "na sklade" nejaký zaujfmavý
problém?
Dr. Zverko: Poslali sme do Astronomy and
Astrophysics článok postavený na spektrálnej
analýze jednej nie velmi vychytenej, ale komplikovanej hviezdy. Posudzovatef má pripomienky, ale uznáva, že to, o čo sa pokúšame,
je na samej hranici dnešných možností... Trochu nás to zaskočilo: sme takf dobrí, alebo
nevieme odhadnúť, čo je ešte možné?

Kozmos: Nebol by z toho článok pre Kozmos?
Dr. Zverko: Napíšem ho... Ale vy by ste
nemali zabudnúť na dye naše podujatia s
medzinárodnou účasťou: Kolokvium IAU
Solar Coronal Structures a medzinárodnú
konferenciu k problematike chemických, pekuliárnych a megnetických hviezd blízko horného konce hlavnej postupnosti. Do Tatier
pri oboch príležitostiach zavíta spústa významných odborníkov. Rozhovory s nimi by
Kozmos zaiste obohatili.

Zhováral sa: Eugen Gindl
KOZMOS 411993
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SERVIS

Vývojová

a optická
dílna AV ČR,
Skálova 89,
511 01 TURNOV,
tel. 0436-22622,
fax 0436-22913

Zájemcům nabízím soubor vzájemně propojených programů astronomických výpočtů na PC pod MS DOS. U
programového vybavení zajistím jeho údržbu, inovaci a
další rozvoj podle Vašich připomínek. Soubor programů
je koncepčně postavem s ohledem pro potřeby astronomů-amatérů. Zájemcům zašlu podrobný popis se seznamem úloh.
Ing. J. Sťástka, 67164 Božice 324.

nabízí:
kusovou a maloseriovou výrobu
následujících výrobků:
- kompletní čočkové, zrcadlové optické soustavy všech typů
- rovinná, sférická a asférická zrcadla do Ů 500
- planparalelní desky (např. pro
uzavření tubusu dalekohledu)
jednoduché čočky všech tvarů do
U 300
- dvoučočkové achromatické objektivy typu E, AS
- retušování optických ploch
- chromové neutrální a barevné filtry různých propustností
- hranoly všech typů včetně složených spektrálních
- kompletní sortiment krystalové
optiky z křemene a vápence, např.
klasické polarizátory, Šolcovy úzko-

pásmové filtry
- vrstveni - antireflexe jednoduchá i
vícevrstvá, hliník s ochranou vrstvou
SiO2, polopropustná zrcadla, filtry
- výrobky z netradičních materiálů
(Si, Ge, zušlechtěná ocel)
- výroba drobných mechanických
dílů

práce na polotovarech:
- řezání, vykružování, kulacení, frézování, broušení, leštění

servisní služby a konzultace:
- kontrola sklovin - vnitřní pnutí,
šlíry, index lomu a pod.
- kontrola zrcadel, soustav, objektivů,justáž
- měření propustnosti filtrů neutrálních i barevných, určení barevných souřadnic
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Vífaz predplatitefskej súfaže časopisu KOZMOS Tomáš Kolesár z Košfc pri preberanf prvej
ceny, d'alekohl'adu MDN 130 od riaditePa Siovenskej fistrednej hvezdárne, Ing. T. Pintéra.
Foto:JozefCsipes
PREDÁM novy triéder značky TENTO 10 x 50 s
príslušenstvom (puzdro, oranž. filtre, krytky na
objektfvy a okuláre), kůpim knihy od Erhardtovcov, dva širokouhlé okuláre f = 30 mm ( napr. zo
starého mikroskopu), objektfv zo starého divadelného kukátka a zvščšovacf prfstroj do 1000 Sk.
František Hlušek, žarec bl. 43/32,02201 Čadca
PRODÁM teleobjektfv Sonnar 4/300 za 4500 Sk
a amatérsky mikrofotometer (viď Kozmos Č. 3/92,
str. 34 a Č. 4/92, str. 35) za 3480 Sk. Podrobné
informácie pošlem za známky. Pri osobnom odbere zi'ava. Ing. Zdeno Velič, Rozkvet 2029/54-43,
01701 Považská Bystrica
NABÍZÍM za knihu "I. D. Novikov -Vývoj vesmíru" - 50 Kč. Vít Richter, Dobiášova 855/4,460 06
Liberec 6
PRODÁM kvalitní čtyřnásobnou revolverovou
hlavu firmy ZEISS bez okulárů do hvězdářského
dalekohledu. Nevyužitá. Cena dohodou. Vlastimil
Hrabal, Za zahradami 5,78501 Šternberk
KOUPÍM Kalender fOr Sternfreunde rok 1985,
1986 nebo prodám rok 1990. Koupím Kplanétam
(Obzor), I( horizontom vesmíru (Obzor), Ahnert
P. - jleohachtungobjektc (J. A. Barth), Ri kl
Souhvězdí (Artia). Vladimír Valášek, sfdl. Družba
655, 667 01 Židlochovice
PRODÁM okuláre: Zeiss O-10, f =25 mm, í3
24.5 mm za 550,-; Meopta Ramsden, f =24 mm,
Qf 27 mm za 500; + dobierka. J. Brašeň, 02061
Lednické Rovne 46.
PRODÁM výborný refraktor 80/1200, duralový
tubus, hřebenový okulárový výtah, okulár Meo ta f
= 6 mm - 5200 Kč, dále Zeiss sluneční filtr !3105
mm -1500 Kč. Ing. Pospíchal Zdeněk, 69002 Strachotfn 267, tel. 06262151 kl. 220, Po-Pá 8~-1500.
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dvojitý kvazar
Objavili ho 11. mája 1993 pomocou
ESO New Technology Telescope.
Dieter Riemers, ktorý túto CCD snímku vyhotovil, odhadol jeho jasnosť na
16. magnitúdu. Oba kvazary (HE1104
- 1805 AB) vidíme ako dva okrúhle
objekty uprostred snímky. Komponent A (ten nižšie položený) jej jasnejší, jeho dvojička svieti slabšie.
Vzdialenosť medzi oboma kvazarmi je
3,0 oblúkovej sekundy. Snímku zložili
z troch 200 sek. expozícií získaných cez
červený filter.
Jasný objekt vlavo bore je najskór
hviezda (z našej galaxie). Objekt vpravo dole je galaxia (21 mag.). Leží príliš
daleko na to, aby mohla pósobiť sťaby
gravitačně šošovka zdvojujúca snímku
kvazarov. V budúcom čísle prinesieme
podrobnejšiu správu o tomto objave.
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Heather Couperová
a Nigel Henbest
Ilustráeie: Luciano Corbella

Text:

Ďalšia kniha zo série obrazových atlasov prináša zaujímavou
výtvarno-umeleckou formou plastický pohl'ad na vesmír.
Sprievodný text priněša informěcie o kozme, našej planéte
Zemi, o Mesiaci i d'alších planétach, hviezdach a mých
útvaroch, o letectve, kozmonautike, ako aj o mnohých s
kozmom súvisiacich javoch. Pre náročnejších čitatefov sú tu
podrobné mapy jednotlivých planět. Kniha uspokojí každého čitatefa, čo sa chce oboznámiť s kozmom, ale siahne po
nej rád aj odborník, ktorého upúta atraktívne výtvarné
spracovanie témy.
Slovenský preklad revidoval známy odborník, astronóm
RNDr. Igor Kapišinský, CSc.
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Formát: 265 x 350 mm
Rozsah: 60 strěn
Laminovaný polep, 4-farebné ilustrěcie
Vychědza v slovenčine a češtine.
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P. O. Box 64,
811 05 Bratislava
Tel.:(427) 49 79 40, (427) 49 1214
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