MESIAC na muške Clementine
-ULYSSES nad severným pólom Slnka
SUPERNOVY odhalia tmavú hmotu

Kométa 1995 Ql (Bradfield) na 20-sekundovej expozícii, ktorá urobili Alain Smette a Manuel
Pizarro v ohnisku NTT pomocou inštrumentu EMMI 19. augusta 1995 cez červený filter. Zretelhe vidno pretiahnutú komu a začiatok vebni dlhého úzkeho plynového chvosta. V blízkosti
hlavy kométy možno rozlišil aj niekolko krátkych výtryskov prachu a plynu z jadra. Obraz má
rozmery 9,1 x 9,1 oblúkovej minúty, sever je hore, dálekohl'ad pil expozícii sledoval pohyb kométy.
Na ESO sa podarilo získat aj spektrum hlavy kométy, ktorého časí, zachytávajúcu výsek v zelenožltom pásme (od 490 do 620 nm), vidíte na obrázku. Počas 60-sekundovej expozície sa zretelhe zachytili tzv. Swanove pásy, prislúchajúce excitačným hladinám molekuly C2. Táto hydrokarbónovú emisiu po prvýkrát pozoroval priekopník spektroskopie, anglický astronóm William Swan (1828-1914).
Snímky: ESO

I(omě#a
1995 01
(Bradfieldj
Počas večerného súmraku 17. augusta objavil nízko nad obzorom najlepší hl'adač komét v
tomto storočí Austrálčan William Bradfield
svoju sedemnástu kométu. Objekt s chvostom
dlhým asi 1° mal jasnost zhruba 6 magnitúd a
nachádzal sa v južnom súhvezdí Pohár, uhlovo
iba necelých 30° od Sinka. Krátko po objave začali kométu pozorovat aj na Eurápskom južnom observatáriu na La Srna v Chile. Kométa
prešla perihéliom 31. augusta. Smeruje skoro
kolmo na sever a onedlho bude v našich zemepisných šírkach cirkumpolárna. lioci sa už
vzďaiúje od Zeme i od Sloka a jej jasnost sa tým
pádom zmenšuje, stále je vhodným objektom
na pozorovanie a fotografovanie amatérskymi
prístrojmi (predpoveďpozri v rubrike Pozorujte.., na stranách 28-32).
ESO Press Photo 23/95 — rp —
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Deváťdesiate roky sa zapíšu do dejín
astronómie aj ako roky vesmírnych observatórií, ktoré v jednotlivých „spektrálnych oknách" nadviažu na výsledky
pozemských pozorovatelbv a jednoduchých špecializovaných sond. Infračervené vesmírne observatórium — (ISO) —
ktoré vidíte na obálke, je po Hubbleovom vesmímom observatóriu druhým
takýmto zariadením na obežnej dráhe
okolo Zeme. Vypustili hov septembri
tohto roku. Očakáva sa, že podobne
ako HST vo viditelhom svetle rádovo
posunie možnosti infraastronómie, ba
čo via; prispeje k vyriešeniu viacerých
klíčových problémov modemej astronómie, ktoré by bez pohládu cez infračervené okno zostali ešte dlho nevyriešené. • Snímku družice IRAS, na vinovej dlžke 60 mikrónov ukazuje rovinu
ekliptiky. Všimnite si prachový pás,
ktorý sa vytvoril po kolíziách materského asteroidu z odpadu deštruovaných
planétiek. (Ideo zretelhý pruh, šikmo
pretínajúci obrázok.) • Orión sa stal
najobliíbenejším terčom infrahvezdárov, lebo je zatial'najproduktívnejšou
kolískou mladých hviezd. Za prachovoplynnou clonou ich dokážu nájsť a
študovať iba infrad'alekohl'ady. Sonda
IRAS objavila niekolko takých kolísok
jednu z nich vidíte v pravom dolnom
rohu snímky, kde expandujúce plyny,
sprevádzajúce zrod mladej hviezdy, zárodočnú obálku roztrhali. S Hviezda
Beta Pictoris bude áalším významným
ciel'om ISO. Na optickom snímku vidíte
obrysy protoplanetárneho disku, ktorého infraštúdium nám prezradí velaa
aj o vzniku našej planetárnej sústavy.
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Z CIRKULÁROV IAU

PRESTUPNÁ SEKUNDA
ZOSULADÍ ČAS
Ti, čo budú pozorovat počal silvestrovskej noci
19'95, mali by vziaf do úvahy, že poradie sekundových značiek bude takéto:
1995 december 31d 23h 59min 59s - 31d 23h 59min 60s —1996 január ld 00h 00min 00s.

TU LEONIS
25. marca 1917 pozorovali v Moskovskom observatóriu zjasnenie hviezdy v súhvezdí Leva.
Hviezda dosiahla 11. zdanlivú fotografická magnitúdu. Dostala označenie premennej, TU Leo, s predpokladaným typom premennosti U Geminorum.
Za takmer 80 rokov sa už žiadne áalšie zjasnenie
tejto hviezdy nepozorovalo, a tak sa skupina nemeckých astronómov domnieva, že vtedy lilo vlastne o pozorovanie malej planétky (8) Flora, ktorá
sa nachádzala iba 1' od spomenutej hviezdy.

LACERTIDY
Lacertidy sú kompaktně mimogálaktické objekty
charakteristické rychlou prememiosfou vyžarovaného elektromagnetického spektra. Sám predstavitel tohto typu, BL Lacertae, sa však v máji a jáni
nachádzal v štádiu neobvyklého p©koja, v akom sa
doteraz nepozoroval. Prvým naznakom boli spektroskopické pozorovania Keckovým ďalekohlhdom
21. mája, zopakované a potvrdené 1. Jána. Dominujúcim rysom spektra bolašůoká emisia H-alfa a
absorpcia (D-čiara) neutrálneho s®dtka. Následné
fotometrické pozorovania skutočňe potvrdili neob
vyklú nečinnost tohto objektu. Podia nich sa za až
dni vizuálna magnitúdy objektu nezinenila o viac
ako o 0,15 mag, pričom normálne je, že za deň sa
odohrajú zmeny jasnosti až 02 magnitúdy.
Iný objekt tohto typu, Markarian 501, emituje
silné gama žiarenie v pásme TeV. Podla pozorovaní 10 m Whipplovým optickým teleskopom, presahoval tak jeho gama žiarenie v období ed konta
marta do začiatku jána obvyklá šumovú úroveň až
desatnásobne. Mrk 501, ktory' má červený posun
0,034, je už druhým objektom tohto typu (prvým je
Mrk 421), ktotý bol detegovaný v TeV pásme elektromagnetického žiarenia.

NOVÉ DOLARY
Polary, objekty typu AM Herculis, sú tesné (interagujáce) dvojhviezdy, so svetlom polarizovaným
v silnom magnetickom poli. Dva nové objekty tohto.typu našli členovia amerického tknu, keďv archíve pozorovaní ROSAT-u hladali zdroje velmi
mákkého róntgenového žiarenia. Jedným z nich je
WGA J1047,1+6335, ktorého optickým náprotivkom je objekt 19,4 magnitúdy. V spektre má silné
emisie vodíka a ionizovaného hélia a fotometricky
sa prejavuje 40-minútovou periodicitou. Tento objekt pravdepodobne predstavuje nová triedu polarov. Druhý zdroj, WGAJ1802,1+1804 má optický
náprotivok 1. magnitúdy. Jeho spektrum je tiež
charakteristické silnými emisiami, pričom emisné
čiary ionizovaného hélia sú silnejšie ako čiary vodika. Jeho fotometrická perióda je približne 113
minút.
K druhému zdroju nemecko-americko-francúzsky kolektív dodáva: perióda je 113,037 minúty a
krivka zmien jasne ukazuje takmer úpiný zákryt
róntgenového žiarenia. Optické spektrum je typické pre vysoko vybudenú kataklizmickú premennú
so silnými emisiami vodíka a neutrálneho i ionizovaného hélia. V spektroskopických pozorovaniach
sa navyše indikuje perióda 1,8841 h. Fotometrické
zmeny dosahujú 0,1 magnitúdy, nenastáva však zá-
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kryt. Výskyt r®ntgenového zákrytu a neexistencia
optického znamená, že oblast emitujáca róntgenové žiarenie zaberá malá časí povrchu jednej zo
zložiek dvojhviezdy — bieleho trpaslíka.

1991 JX
1991 JX je jeden z asteroidov približujácich sak
Zemi. V posledných troch májových dňoch získali
jeho CCD spektrá 1,54 m áalekohfádom Arizonskej univerzity. Podla spektier tento objekt patrí k
rodine asteroidu Vesta. Z tohoto predpokladu bula z pozorovaní infračerveným áalekohladom na
Havajských ostrovech odhadnutá velkost asteroidu. Ekvivalentný sférický priemer je 340 m.

OXID SÍRY
NA JUPITEROVOM MESIACI
V máji a júni pozorovali pomocou 30 m rádioteleskopu IRAIvI (Institut de Radioastronomie Milimetrique) na Pico Veleta v Španielsku emisiu oxidu síry na úekyenčii.219,949 GHz, a tona zapadajúcom i vychádzajúcořn okraji Jupiterovho mesiaca
Jo. Už v íokh.,1990 týn stým rádioteleškopom ábjavili ná Io čiáru SO2, ktorého obsah oproti SÓ je
však takmer stonásobný.

KVAZAR PKS 1622-297
AKTÍVNY

KOMÉTA CHIRÓN
Pri pozorovaní Chiróna pomocou 12 m rádioteleskopu na Kitt Peaku objavili 10. jána emisiu na
&ekvencii 115 GHz, ktorá patrí molekule CO.
Centrálna vinová dfžka vykazovala modrý posun
0,5 km/s. Za predpokladu, že to zodpovedá rychlosti expanzie kómy, vyparovanie plynu z povrchu
Chiróna sa deje tempom 4x 1028 častíc za sekundu.
Viac však povedia pozorovania počal prechodu
Chiróna perihéliom.

ĎALŠÍ KANDIDÁT
NA ČIERNU DIERU
QZ Vulpeculae je náprotivkom občasného rántgenového zdroja GS 2000+251. 4,2 m teleskopom
„William Herschel" na Kanárských ostrovoch konečne získali spektroskopické pozorovania sekundárnej zložky, podla ktory'ch je jej spektrum v rozmedzí K2)3 až K7. Velmi výrazná je dvojitá H-alfa
emisia, kkořá~však patrf disku. Krivka radiálnych
rychlostí šekutídárnej zložky má semiamplitúdu
490 km/s, z čoho sa odvodzuje funkcia hmotnosti
4,2 hmotňostí Sloka. Z konfigurácie dráhy sa dá
odhadnúf hmotnósť kompaktnej zložky na 5,5
hmotnostíSlnka, éo ju robí nádejným kandidátom
na čiernuldieru. Medzi róntgenovými dvojhviezdami s možnou čiernou dierou, je teda QZVuI druhou najmasívnejšou po V404 Cyg.

í Zariadenie EGRET na Comptonovoin družico- PREMENNÁ
ivom observatóriu detegovalo medzi 6 az 1j. jánom výrazný nárast toku v pásme energr( nad 100 V SUHVEZDI HADA
MeV. Takáto vysoká úroveň emisie kvazara trvala
avalským22 m áaInf racervené
"
' pozorovania
' Havajským
po celý nasledujáei mesiac, auto ná~všetkýchpás- lekohladom odhalili výrazné zjasnenie mladej
mach elektromagnetického žiarenia; Vo vizuálnej~hviéždy ponorenej v molekulárnom oblaku v súoblasti sa kvazar, podla pozorovaní na Calar Alto a
hvezdí Hada. V pásme K (2,2 µnr) sa hviezda za
La Silla, zjasnil z 20,5 na 17. magnitúdu. Maximum uplynulý rok zjasnila o viac ako 4 magnitúdy. Obaktivity sa však v róznych vinových dížkach preja- klopujáca hmlovina svieti rozptýleným svetlom. So
vovalo s oneskorením. Kým vysokoenergetické ga- skracujúcou sa vinovou dÍžkou sa postupne stráca z
ma žiarenie vrcholilo 25. jána, r®ntgenové žiarenie dohládu najprv hviezda, potom aj hmlovina. Zjas50-200 keV malo maximum v prvých júlových nenie tejto velmi mladej hviezdy nastalo pravdedňoch a ultrafialové žiarenie 260 am, pozorované
podobne v dósledku výbuchu po nahromadení madružicou IUE, až 8. júla.
teriálu, ktory' na povrch hviezdy nepretržite dopadá z obklopujúcej hmloviny.

GRO J1629-49
Nový silný zdroj gama žiarenia, dokonca doteraz
najsilnejší v pásme nad 100 MeV, objavil tím EGRET pri prehliadke pola, na ktoré bole Comptonovo observatórium zamierené po dobu niekolkých dní začiatkom júla. Nové CCD obrázky z
okolia tohto zdroja ukázali prítomnost nového
zdroja okolo 18. vizuálnej magnitúdy. Staršie ESO
prehliadky v R ani v B hltal v danom mieste neodhalili žiadny zodpovedajáci objekt. Spočiatku sa
zdalo, že nový zdroj sa prejavil aj v rádiovej oblasti
spektra. Následné podrobné štúdium okolia austrálskym rádioteleskopom však ukázalo, že domnelý rádiový náprotivok je už dávnejšie známa blízko ležiaca oblast ionizovaného vodíka HII.

RÓNTGENOVÁ EMISIA
Z RÁDIOVÉHO PULZARA
Medzinárodný tím oznámil objav róntgenovej
emisie z rádiového pulzara PSR JO538+2817, ktorý leží v hmlovine S147, ktorá ostala po výbuchu
supernovy. Pozorovania zatial pre svoju krátkost
nedovolujú určií premennost žiarenia, aj keávelký
komplex difúznej emisie súvisiacej so zvyškom
S147, bol vo vysokoenergetickom pásme detegovaný už sk6r. Zdroj ležívo vzdialenosti asi 1,5 kpc a
doterajšie pozorovania naznačujá, že je to celkom
nonmina neutrónová hviezda.

EXO 063109-6609,2

SATURN
POD DROBNOHL' ADOM

Vo Velkom Magellanovom mraku je Be hviezda s občas sa vyskytujúcim róntgenovým žiarením.
Jeho zdrojom by však mala byt iná hviezda, taká,
ktorá by bola sprievodeom Be, ak by, pravda, lilo o
dvojhviezdu. Pomocou satelitu ROSAT sa teraz
zistilo, že róntgenové žiarenie pulzuje s periodou
13,7s. A nielen to. Frekvencia pulzov sa predlžuje
takým tempom, že sa to dá vysvetlií iba ako Dopplerov posun v dósledku pohybu zdroja po dráhe
okolo Be hviezdy. Z prvých pozorovaní sa dá perióda dvojhviezdy iba odhadnúf. Móže byt od 4 do
40 dní, s najpravdepodobnejšou hodnotou 25,4 d.

23. mája pozorovali Saturn Keckovým teleskopom na Mauna Kea. V infračervenom svetle 2,3 µm
siahal prstenec „E" do vzdialenosti 5 Saturnových
polomerov. Zdá sa, že sa im podarilo uvidief aj prstenec „G" vo vzdialenosti 2,8 polomerov. 91 em
refraktorom na Lickovom observatóriu videli 10.
augusta nielen stopu prstenca „E" do vzdialenosti
2,9 Saturnových polomerov, ale aj dye svetlé škvrny na jeho povrchu v severnej časti rovníkovej zóny. Váčšia a menej kontrastná slabla a z,rni7la už do
13. augusta.
Juraj Zverko

NOVINKY

~ES UJC~
Hubbleovu Iconštantu
Pred niekolkými mesiacmi 17-členný medzinárodný tím objavil v extrémne vzdiallenej galaxii explodujácu hviezdu — supernovu. Štádium získaných spektier ukázalo,
že sa jedná o doteraz vóbec najvzdialenejšiu pozorovaná supernovu. Hoci je vei'mi
slabá, je možné ju klasifikovat ako supernovu typu Ia. Tento poznatok spresní určovanfe kozmologických vzdialeností.
Spektrum supernovy
Supernovu po prvý raz zaznamenali na Cerro Tololo 30. marta 1995. Dostala označenie SN 1995K.
Jej spektrum nasnímali o niekolko nocí neskór pomocou inštrumentu EMMI na áalekohlade NTT
na La Silla. Pomocou tohto zariadenia a ešte citlivejšieho inštrumentu SUSI získali aj priame obrazy
supernovy s vysokým rozlišením. Supernova sa na
nich premieta iba 1 obhíkovú sekundu od stredu
materskej galaxie.
Kedže jasnost supernovy bola iba 22,7 mag, na
zachytene dostatočného množstva fotónov pre určene jej spektra bola potrebná až 2,5-hodinová expozícia. Kvóli malej uhlovej vzdialenosti bobo navyše svetlo supernovy kontaminované svetlom samotnej galaxie. Váaka vynikajúcej rozlišovacej schopnosti NTT boto možné zo spektra určit velkost červeného posunu galaxie (a teda aj supernovy) —
0,478. Táto hodnota potvrdila, že SN 1995K je velen najvzdialenejšou pozorovanou supernovou, ale
aj hviezdou.

Jedinečný typ Ia
Supernovy typu Ia móžu poskytovat nezávislé informácie o vzdialenosti galaxie a tým aj o rychlosti
rozpínana celého vesmíru. Jednou i ciest pal určovaní vzdialenosti galaxií je merane posunu spektrálnych čiar v ich spektre, spósobené Dopplerovým
javom. Z posunu čiar sa odvodí rychlost pohybu galaxie. Z rychlosti sa použitím Hubbleovho vztahu vypočíta vzdialenost galaxie. Klúčovú úlohu pritom
hrá Hubbleova konštanta, H0. Pre supernovu SN
1995K astronómovia z merania červeného posunu
jej materskej galaxie (z=0,478) určili rychlost vzáaIovana 116 000 km/s, teda vyše tretinu rychlosti
svetla. Pal použití hodnoty I1a=20 km/s/Mly vychádza, že supernova a jej materská galaxia leží zhruba
5800 miliónov svetelných rokov od nás. Explózia supernovy teda nastala pred 5,8 miliardami rokov,
zhruba miliardu rokov predtým, ako sa sformovala
naša slnečná sústava!
Porovnanie spektra najvzdialenejšej supernovy SN 1995K (spodná krivka) a relatívne blízkej supernovy typu Ia, SN
1989B (horná krivka, spektrum z CTIO).
Horná škála udáva vinová dÍžku (farbu)
svetla SN 1995K v Angstrrimoeh (10 ` m),
spodná škála vinová dlžku, na akej bobo
svetlo póvodne emitované. Posun svetla
do červenej oblasti je spósobený expanziou vesmíru. Po redukcii tohto posunu
je možné porovnat dye spektrá rózne
vzdialených objektov. To umožnilo klasifikovat SN 1995K ako supernovu typu
Ia, explóziu bieleho trpaslíka v kompaktnej dvojhviezde. Velká vzdialenost SN
1995K spósobila, že jej jasnost je 600 tisíckrát menšia než jasnost SN 1989B.
Pri vynášaní oboch spektier do tohto grafu hola intenzita (energetický tok) spektra SN 1995K opravená aj o tento faktor.
Snímky a graf: ESO

Takéto výpočty však možno aplikovat len na relatívne blízke objekty, zhruba do niekolkých stoviek
miliónov svetelných rokov. Ako sa ponárame hlbšie
do vesmíru v priestore, zároveň sa posúvame hlbšie
aj v čase. Tu naražajú astronómovia na áalší problém. Nie je totiž vóbec dokázané a overené, že hodnota Hubbleovej konštanty, teda rychlost rozpínania
vesmíru, bota vždy taká, akú pozorujeme dnes. Preto nemóžeme ani spoPahlivo určit vek vesmíru a
„dátum" jeho počiatku.
Hoci stále nepoznáme presnú hodnotu Ho, oveFa
váčšia pozornost sa dnes venuje určenu možnej
zmeny tejto konštanty — tá sa označuje sa ako deceleračný parameter, qo. Hodnota qo súvisí totiž s celkovou hmotou vesmíru. Meranie qo móže postavit limity pre objem skrytej/tmavej hmoty vo vesmíre.
Inak povedané, ak je hodnota qa blízka nule, vesmír
sa bude neustále rozpínat (tečna „otvoreného" vesmíru). Ak je qo váčšie ako 0,5, postupne sa expanzia
zastaví a nahradí ju v budúcnosti kontrakcia („zatvorený" vesmír). Pne stanovenie velkosti tohto parametra je nevyhnutné získavat nezávislé určena či
odhady vzdialenostf vzdialených objektov. Najschodnejšou cestou je pozorovane supernov typu
Ia, preto sú tieto objekty tak významné pre kozmolágov.
Podarilo sa dokázat, že všetky supernovy typu Ia
vyžarujú v čase maxima vzplanutia rovnaké množstvo energie (s neistotou ±15-20%). Práve to nám
umožňuje priamo merat ich relatívne vzdialenosti —
supernova, ktorá je dvakrát áalej ako má, bude
oproti nej štyrikrát slabšia. Zo vzdialeností nekolkých bližších supernov typu Ia astronómovia stanovili „nulový bod", absolútnu jasnost typu Ia v maxime. Na tomto základe je potom v princípe možné
nezávisle merat presné vzdialenosti všetkých ostatných supernov tohto typu, vrátane SN 1995K.

6000

SN 1995K na snímkách NTT (+ EMMI, SUSI).
Na snímke z mája už supernovu nenájdete.

Meranie
Klasifikácia supernov do typov je založená na
spektrách, získaných blízko maxima jasnosti úkazu,
čo ale vóbec ne je jednoduché. Jednoduché ale nic
je an určene okamihu maxima jasnosti — vo vzdialenostiach z=0,4 by sa malo pohybovat v
pazorovan9á0Dv0lnová djžka rozmedzí 22,3-23,3 mag (v závislosti na
hodnote q0). Fotometria SN 1995K ukázala, že vrchol jasnosti v červenej oblasti
spektra bol niekde pni hodnote 22,7
mag. Neistota určena tejto hodnoty je
však taká velká, že táto jedinú hodnotu
zatial na spoTahlivé odvodene velkosti
parametra qo nemožno použit. Odhad
približnej hodnoty qo bude možný až
vtedy, keď sa podarí objavit, odpozorovat a namerať presnú svetelnú krivku so
zretelným maximom aspoň pne 20 supernov typu Ia. Medzinárodný tím astronómov na tom usilovne pracuje.

Základným predpokladom pne používanie supernov s vysokým červeným posunom na meranie
vzdialeností je ich správna klasifikácia a určene
svetelnej priebehu svetelnej krivky.
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Elementy dráhy
kométy C11995 01 (Hale-Bopp)
Epocha 1997 Mar. 13.0 TT
T=1997 Apr. 1,6416 TT
e = 0,994441
q = 0,913023
o=130,6678
52 = 282,4729° 2000.0
i=89,4142

Obloha má dye tváre. Tú prvá popisujú
astronomické ročenky, projektory planetárií, orloje či počítačové simulátory.
Tú druhá, aktuálnu, však máme ovelh
radšej — prekvapuje novými neznámymi
objektami, vzplanutiami nov, supernov,
návratom jasnej kométy, objavom novej
vlasatice, meteorickým daždóm, jasným
bolidom. Táto druhá tvár je však nevypočitatelhá — nevieme, kedy velká kométa príde, kedy vzplanie dálšia nova, kedy
čo priletí z kozmu, zažiari ako jasný
bolid a dopadne na Zem.
Prečo sa nič nedeje?
Pri listovaní históriou a jej porovnávaním s
našou súčasnosťou sa natíska malá výčitka s
nádychom rozčarovania — prečo tí naši praprapra-predkovia vídali tolko jasných komét,
nov a supernov, a my stále nič? Za posledných
dvadsaf rokov sme po astronomickej stránke
skutočne akosi ochudobnení — vo veku masívneho rozvoja všetkých možných druhov pozorovacej techniky sme okrem supernovy 1987A
vo Velkom Magellanovom oblaku (a aj ten je
na južnej oblohe) okrem niekolkých jasných
bolidov nič poriadne nevideli. Celkovo mohli
astronómovia v doterajšom priebehu dvadsiateho storočia sledovať iba dye novy okolo a
nad hranicou nultej magnitúdy (10 do 2,5
mag) a 6 jasných komét (15 do 2,5 mag). Ani
jeden z týchto objektov však neprekročil jasnosťou —2 magnitúdy a nebolo tu nič také, čo
by sa zapíralo do povedomia verejnosti tak,
ako hned' niekolko komét v 19. storočí. Pnčin
tejto absencie výrazných javov, pozorovatelných volným okom, móže byt niekolko — buď
náhodnosť nie je až taká náhodná, alebo máme jednoducho smolu. Móže to byť aj akési
„ticho pred bárkou", ktoré sa skončí riaďnym
harmatancom, alebo...?
Kométa s velkým K
Objavovanie nových komét má mnoho podób. Od klasického hládania systematickými
metódami až po náhodné objavy, produkt pozorovania mého objektu či javu. Ráno 23. júla
skfbili dvaja americkí amatéri oba spósoby do
nezávislého objavu novej kométy. Alan Hale v
Cloudcrofte v Novom Mexiku našiel pomocou
41 cm reflektora v súhvezdí Strelca difúzny
objekt s centrálnou kondenzáciou bez chvostu,
jeho jasnosť odhadol na 10,5 mag. Vtom čase
sa neďaleko Stanfieldu v Arizone pripravoval
Thomas Bopp za asistencie J. Stevensa na po-
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Prvá infračervená snímku kométy Hale-Bopp. Získali ju Chris Lidman a Patrice Bouchet 5. augusta 1995 počas 8-minútovej expozície 2,2 m dálekohl'adom ESO na La Silla.Infračervená jasnosty pásme J bola 11,2 mag, kométa bola od Zeme vzdialená 860 miliónov kilometrov.
zorovanie galaxie M 70 svojím 44 cm Dobsonom (f/4,5). Pri hladaní galaxie v zomom poli
narazil na difúzny objekt podobného vzhl'adu,
ktorého jasnosť odhadol na 10,8 mag. Hoci
obaja dúfali, ani jeden z úspešným pozorovatel'ov vtom čase netušil, čo práve objavili.
Oznam o objave jasnej kométy okolo 10
mag sa vďaka cirkulárom IAU (č. 6187 z 23.
júla) rozniesla čoskoro do celého astronomického sveta. Do Centrály pre astronomické telegramy sa od tej doby hrnú desiatky odhadov
jasnosti a meraní presných polóh novej kométy. Jej jasnosť ďalší pozorovatelia posunuli
skór medzi 11 a 12 mag, ovel'a nápadnejší je
však pomalý pohyb telesa po oblohe.
S jasnými kométami sa
v poslednom čase roztrhlo
vrece. Necelý mesiac po
kométe Hale-Bopp objavil
William Bradfield vizuálne
svoju 17. kométu. V súhvezdíPohára malajasnosf +6,1 mag. Dva dni po
objave získali snímku kométy na ESO. Zaujímavý
je na nej meteor, ktorý v
čase expozície preletel zorným polom ďalekohl'adu.
Snímka: ESO

Hoci nehrozí, že by sa takéto teleso astronámom stratilo, nedočkavosť ich núti počítať už
po troch dňoch pozorovaní prvá, velmi približnú dráhu —26. júla z 57 pozorovaní za prvé
tni dni od objavu kométy, ktorá medzitým dostala svoje meno — C/1995 Ol (Hale-Bopp), astronómovia vedia, že kométa bude výnimočná:
je dálej ako Jupiter, sklon jej dráhy voči ekliptike sa blíži k pravému uhlu a prechod perihéliom nastane až v roku 1997! Pozorovania kométy pokračujú a 1. augusta Brian G. Marsden
počíta nová dráhu: z 208 polóh medzi 24. jálom a 1. augustom vychádza o niečo presnejšia
dráha telesa, potvrdzuje sa však to čo sme už
vedeli. Navyše, z presnejších elementov už

Roman Piffl / KOMÉTA STOROČIA?!
možno anticipovat prvé detaily - 5. aprIla 1996
sa kométa približi k Jupiteru na 0,75 AU a 23.
marca 1997 na 1,32 AU k Zemi. Sklon dráhy
voči ekliptike sa o niečo zvýšil, chýba už len necelý stupeň do pravého uhla. Marsden prosí o
predobjavové pozorovania — pátranie po archívech by mohlo naisto ukázat, či sa k Shile po
prvý raz vo svojom živote bliti panenská kométa. Objavila sa aj ďalšia zaujímavost — na
CCD snímkach W. Offutta z Cloudcroftu sa
ukazuje akýsi chvost, asymetria v kome. Zdenek Sekanina z JPL vysvetluje úkaz ako špirálovú komu, aká sa pozorovala napríklad po
výbuchoch v jadre kométy 29P/SchwassmannWachmann 1. Toto vysvetlenie indikuje zlomyselnú otázku — je vysoká jasnost objektu
spósobená jeho velkostou a vitalitou, alebo sa
jedná iba o dočasné zjasnenie?
Robert H. McNaught 2. augusta vytrhne
Brianovi G. Marsdenovi tfň z paty: na červenej platni, ktoní získal C. P. Cass 27. apríla
1993 počas 50-minútovej expozície pri prehliadke oblohy U. K Schmidtovou komorou
na anglo-austrálskom observatóriu v Siding
Spring, kométa vytvorila stopu o dlžke 3,7 oblúkovej sekundy. Pohyb i rychlost sedia, objekt
má dokonca slabú komu o velkosti 0,4 oblúkovej minúty. Vtom čase sa teleso nachádzalo
vo vzdialenosti 13,1 AU od Slnka a jasnost jeho jaďra sa pohybuje medzi 18-19 mag. Kométu sa podarilo nájsť aj na troch fotografiách mladšieho dáta: 29. mája mala jasnost
11,7 mag, 17. a 18. júla 10,5 mag. Marsden
móže vypočítat z 248 známych polóh objektu
nová, relatívne presnú dráhu. Z jej štúdia sa
vynára další otáznik — je pravdepodobné, že
kométa neprichádza k Slnku po prvý raz!?

Čo bude nasledovat
Nezvyčajná jasnost telesa, ktoré sa v čase
objavu nachádzalo vyše 200 miliónov kilometrov za dráhou Jupitera, móže byt spósobená
(ak nerátame málo pravdepodobný výbuch)
iba velkým rozmerom jej jadra. Prvé odhady,
odvodené z fotometrickej jasnosti jadra a platných modelov odrazivosti jeho povrchu, ukazujá, že jeho priemer by mohol dosiahnut v
lepšom prípade až 100 kilometrov (realistickejšie okolo 70 km). Jadro kométy Halley má
najváčší rozmer necelých 15 km... Priemer komy podla uhlových rozmerov obrazu kométy
bol v čase objavu asi 1 milión kilometrov! Také obrovské teleso kométy sme v novodobej
ére ešte nepozorovali. Astronómovia si teda
právom kladů otázku, akú asi jasnost kométa v

Hustota astronomických úkazov
V posledných rokoch vzniklo niekolko prác na tému pravdepodobnosti, náhodnosti a periodicity určitých javov na oblohe, ktoré Mark Gingrich v časopise Sky&Telescope June 1995
zhrnul do prehladnej tabulky. Je velmi podnetná a poskytuje mnoho námetov pre amatérskych i profesionálnych pozorovatelov.
úkaz
hustota (A,)
prameň
sporadický meteor
(tmavá obloha, jediný pozorovatel)
6-10/h
Bone
Bolid
0,005/h
Roggemans
Perzeidy (blízo maxima)
60/h
Levy
perzeida zachytená na film 400 ASA
50 mm objektívom f/1,8
0,6/h
Levy
velká kométa (celková jasnost 1 mag alebo jasnejšia,
tmavá obloha či súmrak)
0,1/rok
Kresák
jasná nova (3 mag alebo jasnejšia)
0,06/rok
Norton
supernova (3 mag alebo jasnejšia)
0,004/rok
Clark
hviezda viditelná volným okom
(5,5 mag a jasnejšia, áalej ako 20°
od galaktického rovníka)
0,056rty. stupeň Lampkin; Hoffleit
planétka (17 mag a jasnejšia, blízko opozície)
2,6rty. stupeň
Marsden
dopad lúča kozmického žiarenia
na 1 cm2 CCD na hladine mora
0,5-1,5/min
Walker
impakt s kráterom
na štvorcovú míru zemského povrchu
0,0000001/storočie
Dodd
impakt s kráterom hocikde na súši
6/storočie
Dodd
dopad planétky či kométy
s globálnymi dósledkami
0,000003/storočie
Shoemaker
čase prechodu perihéliom dosiahne. Bhži sa k
nám „kométa storočia, ak nie tisícročia"?
Z novej dráhy objektu vyplýva, že perihéliom prejde 1. aprtla 1997 vo vzdialenosti 0,91
astronomickej jednotky. Ak je orbitálna perióda asi 3000 rokov, bude patrif kométa do
prvej kategórie — jasnost v okolí perihélia dosiahne zhruba —1,5 mag (optimisti však dali do
obehu po Internete aj hodnotu —7 mag). Kométa Hale-Bopp teda bude zhruba rovnako
jasná ako Jupiter. Navyše, kométa si táto jasnost udrží po dobu niekolkých týždňov a zo
severnej pologule bude viditelná každá noc
počas niekolkých hodin. Na prelome marca a
apría 1997 bude súčasne aj najbližšie pri Zemi. Jej deklinácia bude v čase jarnej rovnodennosti až +45°. Predpokladaný velký chvost
spósobí zrejme aj velkú pozornost verejnosti,
čo istotne astronómovia využijú na popularizáciu svojej disciplíny i javov na oblohe. Pozorovania objektu sa rozbehli na observatóriách
po celom rvete. O ich výsledkoch budeme pravidelne informovat.

Roman Piffl
Jasnou kométou, ktorá zamestnáva astronómov, je
aj periodická ďArrest.
Trojicu snímok, dokumentujúcu pohyb objektu medzi hviezdami, získal Jan
Šafář v Brne 6.8. 1995 fotografickým objektívom
200/4,5, v ktorého ohnisku
bola pripojená CCD kamera SBIG ST-7. Začiatky
3-minútových expozícií
(z prava dol'ava)1:37,1:45
a 2:49 SEČ.

Pravdepodobnost
náhodněhojavu
Pravdepodobnosf vzniku náhodnej udalosti
sformuloval súčasník velkých mechanistov Lagrangea a Laplaceho, &ancúzsky matematik Siméon-Denis Poisson (1781-1840). Jeho formulka okrem mého pomáha stanovif, aká je pravdepodobnosf, že skúmaný jav sa v stanovenom časovom úseku neudeje. Samozrejme, pravdepodobnosf je kategória nevyspytatefná a pósobí na
velmi rozličných škálach. Navyše, ako hovorí klasik, nič nie je nemožné.
Pravdepodobnosf P (v percentách) že nastane
n javov v časovom intervale t je
P = (100/n!)(A,t)°e,
pričom A je počet úkazov za zvolené obdobie,
e je matematická konštanta (Eulerovo číslo —
2,71828...) a ni je faktoriál čísla n.
Napríklad, kométy. Posledným velkým návštevníkom z dalekého kozmu bola roku 1976 kométa West. Ak sa velká jasná kométa zjaví v
priemere každých 10 rokov, bude Ä.=0,1 kométy
za rok. Pravdepodobnosf 19-ročného kometárneho „výpadku" je podfa Poissonovho vzfahu
15% (1:5,7). Alebo, pre sporadické meteory sa
odhaduje, že za hodinu ich na oblohe zažiari v
priemere 6. Podla rovnice móžeme Iahko (pomocou kalkulačky či jednoduchého programu)
určit, aké pravdepodobnosti prislúchajú zaznamenaniu žiadneho, jedného, dvoch, atd meteorov za povedzme 15 minút. Vyjde nám, že je
pravdepodobnosf 22%, že neuvidíme žiaden
sporadický meteor, pre jeden je to 33%, viac
ako jeden 44%, ale napríklad zbadanie piatich
sporadických meteorov za 15 minút má pravdepodobnosf iba 1,4%. To však neznamená, že čosi také sa nikdy neudeje...
Podfa Sky&Telescope, June 1995 — rp —
KOZMOS 5/1995
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INFRAČERVENÁ ASTRONÓMIA

otvori
infraokno
dokoran
V septembri, po vyše dvojročnom odklade, vynesie francúzska raketa Ariane-4 na obežnú dráhu
ISO — prvé astronomické observatórium, ktoré
bude skúmatvesmír na infračervených vinových
dlžkach. Astronómovia si už mádlia ruky, pretože získajú ovel'a viac a presnejších údajov nielen
o chladných telesách, ktoré vi čšinu svojej energie vyžarujú práve cez toto spektrálne okno, ale
aj o celej palete exotických vesmírnych útvarov,
vytvorených z atómov, iónov, molekúl, či prachu.
Infradiagnóza týchto vedeckých terčov umožní
upresnit ich fyzikálne parametre — energetická
bilanciu, teplotu, hustotu, hmotnost i rýchlost.
Už výsledky vesmírneho predchodcu ISO
(Infrared Space Observatory), ktorým bola
neobyčajne úspešná sonda IRAS naznačujú, že
práve štádiuni medzihviezdnej hmoty móže priniest priam senzačné výsledky. Tie nielenže rozšíria katalóg doteraz objavených infračervených
zdrojov (je ich v ňom vyše 250 000), ale móžu
vygenerovat i kvalitatívne nový pohlád na vznik,
vývoj a štruktúru vesmíru.
Ariane-4 vynesie ISO na mimoriadne excentrická obežná dráhu: apogeum bude vo vzdialenosti 70 000, perigeum 100 km. Doba obehu bude 24 hodín. Sestnást hodín denne sa ISO bude
pohybovat mimo vplyvu radiačných pásov Zeme. Je to dóležité najmá preto, že infračervené
detektory na ISO vyrobili z malých čiastočiek
kremíka a germánia, ktoré velmi citlivo reagujú
na bombardovanie energetickými časticami (najmá protónmi a elektránmi), ktorých nárazy detektory ohrievajá. Ohriate prístroje uvolňujá potom elektróny, ktoré znižujú ich citlivost.
ISO bude mat na palube viacero prístrojov:
ISOPHOT, snímkujáci polarimeter, ISOCAM —
kameru s polarimetrickými schopnostami, SWS —
spektrometer pre krátke vinové dížky a LWS —
spektrometer pre dlhé vinové dížky. Všetky priPrimárne zrkadlo teléskopu
družice ISO.

stroje na základe objednávky Eurápskej vesmírnej agentúry (ESA) vyrobilo medzinárodné konzorcium vedeckých inštitúciL
Ako je známe, infraprístroje musia byt chladené na teplotu blízku absolútnej nule: (-273 °C),
aby na ich citlivost a presnost nevplývala teplota
uvolňovaná činnostou ich mechanizmov. ISO
preto vyrobili ako obrovskú termosku, ktorá prinajmenšom 18 mesiacov udrží na satelite predpísanú teplotu. Chladiacim médiom je 2000 litrov
ultratekutého hélia, v špeciálnom kryostatickom
kontajneri. Osobitné kryogenické chladenie má
aj samotný teleskop. Maximálny chladiaci účinok
začne po 18 mesiacoch v dósledku odparovania
hélia slabnút, čím sa citlivost prístrojov bude postupne 7ni~ovat.
Astronámia má dnes bezmála 60 odborov a
každý z nich očakáva z ISO nové údaje.
Slnečná sústava — planéty a ich satelity
Váčšina planět slnečnej sústavy má atmosféry,
ktoré sa vytvorili z molekul viacerých plynov.
ISO preskúma ich chemické zloženie. Zvláštnu
pozornost bude venovat najmá Marsu a Titánu.
Marsológovia sú zvedaví najmá na teplotu martanského povrchu, pretože iba takto móžu porozumiet dynamike tamojšej atmosféry (prachové bárky), ktoré vyvolávajú zahrievanie atmosféry tepelným vyžarovaným povrchu. Na Titáne
preskúma ISO neobyčajne hustá atmosféru najváčšieho mesiaca slnečnej sústavy, ktorá pripomína atmosféru Zeme. Štúdie Titánovej atmosféry umožní vedcom pochopit vývoj a transformáciu atmosféry nalej planéty.
Na svoje si prldu aj obdivovatelia velkých planét. Váaka ISO budeme vediet o ich gigantických atmosférach oveIa viac.
Kométy
ISO dokáže detegovat kométy vo vzdialenosti až 5 astronomických jednotiek od Zeme. Kometológovia tak budú móct študovat aktivitu,
vývoj a zloženie kómy od chvíle, keď slnečné
papršleky prebudia prvé molekuly exotických Iadov, ktoré spoluvytvárajú teleso komét. Kometámy prach i jadro majá velmi nízku teplotu i albedo, preto ich možno najlališie detegovat v infračervenej oblasti. Citlivosť prístrojov ISO, spojená s výhodami excentrickej dráhy, dovolí vedcom porovnávat medziplanetárny prach s vlastnostami prachu v blízkosti materských telies,
komét (kometárnych chvostov) ale i asteroidov
a rojov meteoroidov.
Medzihviezdna hmota
Už dávno vieme, že priestor medzi hviezdami
nie je prázdny. Naopak je to priestor aktívny, ba
búrlivý, ktorý vypíňajá plynné hmloviny, zbytky
po výbuchu supernov, tmavé molekulárne oblaky, prach a prudké hviezdne vetry z mladých
sínk. Tento materiál je extrémne róznorodý čo
do teploty i hustoty.
Cirrus
ISO preskáma i nedávno objavené útvary medziplanetárnej hmoty — pretiahle, riedučké oblaky, ktoré majú neraz podobu vlákien. Ich velkost
je rózna: od desiatok stupňov až po niekolko oblúkových minút. Tieto tajupiné oblaky, nazývané
aj infračervené cirusy, móžu objasnit vznik a vývoj medzihviezdnej hmoty.
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Hviezdne kousky
Zatial sme ešte celkom nepochopili ako vznikajú hviezdy. Hviezdotvorné procesy skrývajú
husté mračná prachu, ktoré prepúšťajú iba infračervené žiarenie. Ako vieme, protohviezdy, v ktory'ch zažihajú jadrové reakcie, vznikajú gravitačným kolapsom zárodočných oblakov. Až po zažatí jadrových reakcií sa protohviezda stáva hviezdou. ISO má hvezdárom odpovedať na tieto otázky: Čo spósobuje kolaps oblaku? Je akrečný disk
nevyhnutným dósledkom nabaJovania hmoty? Čo
určuje relatívny počet velkých a malých hviezd v
oblaku? Akú úlohu hrá vysoká rychlost' odmršfovanej hmoty (niekolko sto km/s), ktorá pozorujeme okolo mladých hviezd? Aké sú vlastnosti ešte
zababušených mladých hviezdnych objektov?

Chemická fabrika
Medzihviezdna hmota obsahuje atómy vodíka,
kyslíku, uhlíky molekuly kysličníka uholnatého, či
vodných pár. Správa sa ako ozrutná chemická
fabrika. Atómy a molekuly sa neustále zrážajú a
zároveň absorbujú žiarenie blízkych hviezd. Tieto dva procesy umožňujú vytváranie váčších molekilL Takéto podmienky sa dajú v pozemských
laboratóriách napodobniť iba ťažko. ISO preskúma chemické procesy v molekulárnych oblakoch
i v obálkach mladých hviezd.

Hviezdy (fyzika hviezd)
Hviezdy sú husté gule plynu, ktoré počas celého svojho života horia, či presnejšie vo svojom
vnútre fúzujú vodík do formy hélia, podobne ako
naše Sluko. Keď hviezdy zostarnú, spustia sa mé
jadrové reakcie a osud hviezdy určuje potom jej
hmotnosť. O hviezdach už vieme veta, ale najdóležitejšie poznatky nám móže priniesť práve dlho
zanedbávané infračervené okno.

Hviezdy typu Vega
Neáaleká hviezda Vega je vo viditelnom svetle piatou najjasnejšou hviezdou na našej oblohe.
Pozorujeme ju vo fáze, keď ešte pokojne spaluje
vodík. Hvezdári ju už podrobne preskúmali na
všetkých vinových dfžkach, preto boto velkým
prekvapením, keď na dfžke 25 mikrónov zaznamenali nedávno nečakane sinů emisiu. Hvezdá-

Testovanie modulu ISO v dielňach firmy
MBB v Mníchove.
Foto: FSA
ri usúdili, že tento úkaz spósobuje disk chladného materiálu (85 K), ktory' Vegu obieha. Tento
disk by mohol byt zárodkom rodiacej sa planetárnej sústavy.
Snímky, fotometria a spektroskopia na vinových dfžkach medzi 3 a 200 mikrónmi viacerých
podobných hviezd pomóže nám lepšie pochopit
ako sa vyvijala naša slnečná sústava. ISO zmapuje i rozptyl hmoty okolo vytipovaných hviezd.

Hviezdna evolúcia
Vodík, palivo hviezd, sa raz vypotrebuje. Apetít
hviezd, množstvo spotrebovávaného paliva, závisí
od ich hmotnosti. Čím sú váčšie, tým ry'chlejšie vodík spotrebúvajú. Hviezdy, podobné nášmu Sluku
sa po 5-10 miliardách rokov premenia na červených obrov — obrovské studené hviezdy. Ovela
masívnejšie hviezdy, 40-krát hmotnejšie ako naše
Slnko, dospejú do tohto štádia už po niekolkých
miliónoch rokov. Počas tejto fázy rozptylia váčšinu
hmoty prostredníctvom slnečného veta a mohutných výronov do okolitého priestoru. Tak sa nezriedka vytvorf okolo hviezdnych obrov obálka,
cez ktorú optické ďalekohlady nepreniknú. Na
konci tejto fázy sa obri transformujú do planetárnej hmloviny, ktorú tvorf malá, horúca hviezda,
obklopená vyvrhnutou hmotou; tú ionizuje žiarenie materskej hviezdy —bieleho trpaslíka.
ISO zviditelní aj najutajenejších bielych trpaslíkov. Pomóže zároveň rekonštruovať i proces

neuveritel'ne iýchlej transformácie obrovskej
hviezdy na bieleho krpáňa. Najzaujúnavejšia jetá
časí chradnutia, v ktorej hviezda vracia materiál,
z ktorého sama vznikla, do medzihviezdneho
priestoru — obohatený tažkými prvkami. Z tohto
stavebného materiálu vznikajú neskór hviezdy
ďalšej generácie, ktorých chemické zloženie je
nanajvýš zaujímavé. Spektrometre ISO budú
preto podrobne diagnostikovat' atómové a molekulárne spektrá planetárnych hmlovín.
Zvláštnym prípadom sú supernovy — hviezdy,
ktoré končia svoj život obrovskou explóziou.
I tento gigantický rozprašovač vracia hmotu
hviezd od medzihviezdneho priestoru ako použitelný stavebný materiál pre nové hviezdy. ISO
zvyšky po výbuchu viacerých supernov starostlivo
preskúma. bude v nich hladať železo i ďalšie ťažké
kovy.

Vzdialené galaxie
Štúdiom vzdialených galaxií spoznávame i procesy, ktoré v našej Mliečnej celte pozorovat nemóžeme. Najvzdialenejšie galaxie sú zasa také
vzdialené, že ich pozorovanie je vlastne akýmsi návratom v čase až do doby, keď sa vesmír začal vyvrjať do dnešnej podoby. Je záhadou, prečo infračervené žiarenie najvzdialenejších galaxií je také
róznorodé: namerané žiarenie v ďalekej-infračervenej oblasti kolice v rozpátí siedmych magnitúd!
ISO odpovie aj na ďalšie otázky: Aké mechanizmy štartujú a radia formovanie hviezd a galaxůf? Prečo niektoré galaxie produkujú spústu nových hviezd v mohutných výbuchoch, pripomínajúcich ohňostroj? Prečo jadrá niektotých najsvietivejších galaxií (tzv. aktívne jadrá) vyžarujú oveta viac energie ako ich pokojnejší susedia? Iba
odpovede na tieto otázky nám umožnia porozumieť, prečo sa vesmír vyvinul do dnešnej podoby,
odhalit' podmienky, ktoré umožnili vznik takých
exotických zdrojov, ktoré v ňom vidíme.
Možno najváčšie výsledky prinesie porovnanie
údajov ISO s údajmi prístrojov mapujúcich vesmír na ostatných vinových dfžkach.

Kozmológia
Kozmológovia očakávajú, že im ISO umožní
upresnit' celkové množstvo hmoty vo vesmíre, čo,
ako vieme, je hodnota, z ktorej sa dá odčítat, či
bude vesmír expandovat' donekonečna alebo sa
raz (a kedy?) začne opál zmršťovaí. Objem spoIahlivo detegovanej hmoty predstavuje zatial' iba
20% objemu, ktoiý hvezdári odvodili z rychlostí
pohybu galaxií. Časí skrytej hmoty, neviditelhej
pre optické prístroje by ISO mohlo objaviť. Očakáva sa, že ISO celkom určíte objaví niekolko
hnedých trpaslíkov — zakrpatené telesá, ktoiých
hmotnosť nikdy nedosiahla hodnotu, pri ktorej sa
v hviezdach zažíhajú jadrové reakcie. Mali by ich
byt stámilióny, najmá v halo galaxií.
ISO bude hládaí nové zdroje s malým červeným posuvom váčším ako z=2. Z relatívneho
pomeru medzi modrými, zlučujúcůni sa, aktívnymi a typickými galaxiami by sa možno dal odvodiť mechanizmus, ktotý galaxie kedysi sformoval.
Sformovali sa van zároveň po jedinom velkom
výbuchu, alebo sa formovali hierarchickým zlučovaním sa, tak&e postupme rástli, pričom apetit
najváčších žrútov postupne slabol?
Tak alebo onak: výsledky z ISO budú inšpirovaťvšetkých hvezdárov.
Spracoval: Eugen Gindl
KOZMOS 5/1995
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Dekáda

astronómie
Posledné desaťročie druhého tisícročia možno bez preháňania nazvat dekádou
infračervenej astronómie. Pozemské, lietajúce a družicové infračervené observatóriá
poskytujú vdáka novovyvinutým IR detektorom výsledky zásadného významu pre
všetky oblasti astronómie.

IR astronómia študuje vesmír na vinových
dlžkach v rozsahu 1-1000 mikrometrov. Táto
spektrálna oblast sa nachádza medzi viditelnou oblasfou spektra a rádiovými vinami, o
ktory'ch ste sa dočítali v minulom čísle Kozmosu. Doménou infračervenej astronómie je
štúdium chladnej hmoty. Váčšina hviezd je
chladnejších ako Slnko a vyžaruje maximum
energie v infračervenej oblasti. Vznikajúce
hviezdy, mračná medzihviezdneho prachu a
plynu, planéty a ich atmosféry, kométy, asteroidy a medziplanetáma hmota emituje žiarenie výlučne v IR oblasti.
IR oblast spektra je velmi dóležitá nielen
preto, že chladné objekty o teplote 15-300 K v
nej vyžarujú maximum energie, ale aj preto, že
pri nízkych teplotách sa okrem atómov a jánov vyskytujú aj molekuly a tuhé častice. Infračervená astronómia skúma teda skrytý vesmír. Mračná prachu a plynu zastierajú ako
medzihviezdna hmla mnohé astronomické objekty, ktorě sú preto ťažko pozorovatelné vo
viditelnom svetle. Infračervené žiarenie však

móže preniknúť cez prachoplynné mračná a
priniesť astronómom informáciu o podmienkach a procesoch v astronomických objektech,
ktoré sú nimi zastreté. Optická emisia z centra
Galaxie je zoslabená triliónnásobne, ale IR
žiarenie je zoslabené iba nepatrne.
Okrem spojitého spektra možno nájsť v IR
oblasti množstvo absorpčných a emisných
spektrálnych čiar atómov, iánov a medzihviezdnych molekul. Pomocou nich je možné
študovať podmienky v planetárnych atmosférach, v prachom zabalených hviezdach ale aj v
aktívnych galaktických jadrách.
IR pozorovania umožňujú študovať raný
vesmír. Reliktové žiarenie z obdobia Velkého
tresku registrujeme ako 2,74 K emisiu čierneho telesa s maximom žiarenia na 1000 mikrometroch. Svetlo najvzdialenejších kvazarov a
galaxií vyžiarené týmito objektami vo vizuálnej
oblasti v ranom vesmíre registrujeme v súčasnosti vdaka velkým červeným posunom v IR
oblasti.
Zemská atmosféra absorbuje takmer všetko

1.0

100,140 a 240 urn

Celkový pohf'ad na našu Galaxiu na róznych
vinových dlžkach v IR oblasti poskytol Difúzny infračervený experiment (DIRBE) na palube družice COBE, ktorý previedol meranie
infračerveného žiarenia kozmického pozadia.
Na sérii 4 obrázkov je vidieť našu Galaxiu ležiacu horizontálne s galaktickým centrom v
strede. Galaxia je dominantným zdrojom IR
žiarenia s galaktickou vypuklinou a hviezdami sune žiariacimi v IR oblasti.
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Horný panel:
Priepustnosť pozemskej atmosféry je vlastne
funkciou jednotlivých vinových dlžok Všimnite si, že pre pozemského pozorovatel'a je
výhl'ad umožnený iba cez niekolko „okien",
znázornených čiernou farbou. Na IR-dlžkach
medzi 30-300 mikrometrov je atmosféra
zváčša nepriehl'adná.
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Dolný panel:
Krivka znázorňuje relatívny tok tepelného
žiarenia čierneho telesa ako funkciu vinovej
dlžky. Všimnite si tepelné emisie tmavého telesa, v tomto prípade optiky v infra-teleskope. Má maximum na hodnote 300 K, čo zodpovedá vyžarovaniu atmosféry na dlžkach
okolo 10 mikrometrov. Tieto emisie z prístrojov rušia infrapozorovanie na dlžkach,
kde atmosféra čiastočne prepúšťa tepelné
žiarenie.

Drahomír Chochol / DEKÁDA IR ASTRONÓMIE
infračervené žiarenie priehádzajúce z Vesmíru. Pozorovanie zo Zeme je možné len cez úzke spektrálne „okná". Dokonca aj vo výškach
30-40 km nic je atmosféra úpine priehl'adná.
Atmosféra samotná ale aj dalekohl'ad a detektory emitujú IR žiarenie. Kozmické zdroje IR
žiarenia treba hfadaf v tomto nežiadúcom šume. Uvedené ohraničenia možno odstrániť
pozorovaniami mimo zemskej atmosféry, pomocou IR d'alekohl'adov umiestnených na
umelých družiciach. Aby sa odstránil nežiadúci tepelný šum spósobený dálekohfadom a detektormi sú prístroje ochladzované kvapalným
héliom.
Pozemská IR astronómia
Vzhfadom na absorpciu vodnými parami a
inými atmosferickými plynmi vesmírne žiarenie v IR oblasti preniká na Zem len cez niekolko úzkých spektrálnych okien. Sedem z
nich sa nachádza v oblasti 1-30 mikrometrov a
dálšie štyri v submilimetrovej oblasti 300-1000
mikrometrov. V oblasti 30-300 mikrometrov

UKIRT (United Kingdom Infra-Red Telescope) je s priemerom 3,8 m najvi čší infračervený dálekohl'ad na svete. Postavili ho na
vrchole Mauna Kea, kde sú najlepšie podmienky pre infra-pozorovania na celej Zemi.

je zemská atmosféra úpine nepriehl'adná. Observačná technika v krátkovinnej IR oblasti
pozostáva z optických dálekohl'adov dopinených infračervenými detektormi, zatial' čo submilimetrová IR astronómia využíva d'alekohl'ady z rádiovej oblasti. Z rastúcou nadmorskou výškou klesá absorpcia IR žiarenia vodnými parami a podmienky pre IR pozorovania
sa zlepšujú.
Srdcom IR prístrojov je detektor, polovodičový senzor citlivý na IR fotóny v ohraničenej
oblasti vinových dlžok. Zavedenie IR detektorov obsahujúcich 256 x 256 obrazových elementov alebo pixelov dramaticky zvýšilo účinnost pozemských IR pozorovaní. IR detektory
sú podobné CCD detektorem, kde namiesto
kremíka, ktory' nic je citlivý na nízkoenergetické infračervené viny sa využívajú exotické prvky ako telúrium, kadmium, indium a antimón.
Velkoplošné IR detektory sa používajú na
snímkovanie kozmických zdrojov IR žiarenia,
ale sú aj súčasťou vysokodisperzných spektrografov, ktoré detegujú absorpčné a emisné
čiary atómov, iánov a molekúl a poskytujú informácie o chemickom zložení a pohyboch
chladnej hmoty.
V tzv. tepelnej IR oblasti od 2,3 do 30 mikránov móže žiarenie z okolitej atmosféry a samotného d'alekohfádu presiahnuť signál z kozmických zdrojov. Pozorovanie na 10 mikrónoch, kde emisia z objektov izbovej teploty je
maximálna, pripomína štúdium slabých hviezd
počas denného svetla. Našfastie dalekohfady
umiestnené vo vysokých suchých pozorovacích miestach a vyvinuté tak, aby dávali minimum tepelnej emisie móžu efektívne rozlíšiť
signál z oblohy od pozadia.
Ideálnym pozorovacím miestom pre IR asUž v polovici 60. rokov Gerry Neugebauer
a Eric E. Becklin detegovali v srdci Galaxie
silný infračervený zdroj. Použili jednopixelový
detektor, ktorý umiestnili v ohnisku 5 m dálekohládu na Mt. Palomare, a oblasť skenovali
bod po bode. Získali mapu na spodnom obrázku. Súčasný IR pohl'ad na táto oblasť pomocou 1,25m dálekohfadu na Kitt Peaku je na
velkom obrázku. Kódovaním obrazov v J oblasti (1,2 µm), H oblasti (1,6 µm) a K oblasti
(2,2 µm) móžu astronómovia získať aj zložený
farebný pohl'ad na infračervenú oblohu.
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Na obrázku vidíme NGC 2024, oblast, ktorá je
príveskom Orióna. Práve tu vznikajú hviezdy.
Spústu mladých hviezd, zviditelhených infračervenou
kamerou na 3-metrovom Lickovom teleskope, by sme vo
viditel'nom svetle nemohli pozorovat: Na optických vlnových dlžkach by zárodočné oblaky plynu a prachu
mladé hviezdy úpine zaclonili.

-

Všimnite si rozdiel medzi oboma obrázkami, na
ktory'ch vidíte tú istú hmlovinu Omega (M 17)
súhvezdí Strelca. Vo viditelhom svetle (vfavo) je srdce
hmloviny prázdne. Na obrázku vpravo vidíte továreň na
výrobu hviezd v pinej kráse.
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trondmiu je vrchol vulkánu Mauna Kea na
Havajských ostrovoch. Vzduch v nadmorskej
vyške 4200 m je velmi suchý a stabilný, niet
preto divu, že sú tu umiestnené IR áalekohlady a ďalšie sú vo výstavbe. Prvé cenné IR
snímky boli urobené Keckovým 10 m áalekobladom. Je tu umiestnený aj 3,8 m infračervený ďalekohiad Velkej Británie (UKIRT), áalšíin je kanadsko-francúzsko-havajský 3,6 m
áalekohl'ad. V r. 1998 bude uvedený do prevádzky japonský 8 m opticko-infračervený áalekohlad, o ktorom sine priniesli informácie v
Kozmose Č. 2. Ďalekohiad bude vybavený velkoplošnými IR detektormi pre zobrazovanie a
spektroskopiu. Využitím adaptívnej optiky dosiahne rozlišovaciu schopnost 0,2 uhlovej sekundy. Na Mauna Kea je umiestnený aj britsko-kanadsko-holandský submíiimetrový ďalekohlad.
Infračervené pozorovania nad oblasťou vodnej paty, ktorá pohlcuje IR žiarenie, umožňuje ale aj lietajúce observatóriá, ktoré poskytuje informácie o celom IR spektre. Podrobnejšie o nich píšeme v článku Lietajúce observátóriá na s.16-17.
Družicová IR astronómia
Infračervený ďalekohlád na obežnej dráhe
okolo Zeme je oslobodený od ohraničení kladených zemskou atmosférou. Termálna emisia áalekohládu a príkrojov sa rieši chladením
kvapalným héliom. Prvé družicové infračervené observatórium IRAS vybavené 0,6 m ďalekohiadom previedlo počal 300 dňovej prevádzky v roku 1983 prvá prehliadku infračervenej oblohy. IRAS detegova1250 000 bodových zdrojov, objavil prachové pásy v shiečnej
sústave a prachové disky okolo blízkych
hviezd. Výskum reliktového žiarenia a difúzneho infračerveného pozadia bol uskutočnený
družicou COBE. Pokračovatelom IRAS—u je
Infračervené vesmírne observatórium (ISO)
vypustené na obežnú dráhu okolo Zeme v
septembri 1995. Pomocou 0,6 m áalekohládu
prevedie vskum kozmických objektov v oblasti 2,5-200 mikrometrov.
Galaxia Mliečna cesta a jej stred
Prach a plyn ležiaci v galaktickej rovine zabraňuje pohiad na galaktický stred volným
okom. Zatialčo viditelné svetlo je zoslabené o
viac ako 30 mag, lúče na 2,2 mikrónoch sú zoslabené iba o 3 mag, takže pohiad sa zlepšuje
100 miliardkrát.
IR pozorovania pomocou KAO odhalili,
že, okolo galaktického stredu rotuje prsteň
chladného molekulárneho plynu a prachu.
Štúdium detailnej štruktúry a dynamiky prsteňa bude uskutočnené pomocou observatčria
SOFIA. Prsteň pravdepodobne predstavuje
menej energetický náprotivok akrečných diskov obklopujúcich superhmotné čierne diety v
~
Táto snímky jadra našej Galaxie vznikla pomocou filtrov, ktoré separovali emisie vodíka
na vinových dlžkach 2,2 a 4,0 mikrometra.
Iba takto sa zviditelhil chladný plyn krúžiaci
okolo jadra našej Galaxie.

aktívnych galaktických jadrách. IR pozorovania pohybu stoviek hviezd v centrálnej oblasti
galaxie by mohlo odhalit prítomnosť čiernej
diety v našej galaxii.
Vznik a vývoj hviezd
IR astronómia hru fundamentálnu úlohu v
štúdiu interstelárneho prostredia, od ktorého
závisí život hviezd. Vznik hviezd prebieha hlboko vo vnútri nuračien prachu a plynu, ktoré sův
optickej oblasti nepriehladné. IRAS pri skenovaní oblohy od 8 do 120 mikrónov objavil vela
skrytých kóp mladých práve sformovaných
hviezd v tmavých mračnách Mliečnej cesty.
Formácia hviezd a planét pravdepodobne
začína kolapsom hustých mračien medzihviezdneho prachu a plynu, pričom sa vytvorí
protohviezda obklopená protoplanetárnym
diskom. Pri akrécii hmoty z protoplanetárneho disku na centrálny objekt dochádza k odtoku hmoty vo forme opačne orientovaných
tryskových javov—„jetov". Nová generácia IR
ďalekohladov by mala odhaliť kolimačný mechanizmus jetov a študovať štruktúry na škálach menších ako 10 AU od protohviezdy.
Po skončení akrečnej fázy sa prach v protoplanetárnom disku ustáli a začína vytvárať
planetezimály a neskoršie akumuluje do planét. Velké telená vymetá materiál z okolia vytvoriac medzery v disku. Tieto medzery by
mall byť detegovatelné v IR oblasti.
TRAS objavil mračná alebo disky častíc
okolo blízkych hviezd. Na snímke hviezdy Beta Pictoris, získanej IRAS-om (pozn 1.s. obálky), jasne vidíme rozsiahly disk obklopujúci
hviezdu hlavnej postupnosti. Obrázok ukazuje
na pokles látky v blízkosti hviezdy, čo móže
byť spósobené planétami, ktoré vo vnútornej
časti vymietli okolitý prach. Prachová obálka
bola detegovaná aj u hviezdy Vega.
Pri kolapse mračien móžu wnikaí okrem
hviezd a planét aj hnedí trpaslici — objekty
fažšie ako Jupiter ale nie dostatočne hmotné
aby v ich jadrách prebiehala termonukleáma
premena vodíka. Nová generácia IR áalekohladov by ich mohla detegovať.
Kométy a asteroidy sú svedkami zrodu slnečnej sestavy. V kométach je zachovaná che-

Pomocou l0m Keckovho ďalekohládu bobo
možné identifikovať galaxie s červenými posunmi 4,25, ktoré k nám vyslali svetlo v čase,
keď mal vesmír iba 10% terajšieho veku. Na
snímke v K oblasti, získanej Keckovým d'alekohl'adom, sú zachytené galaxie do 24 mag.
micku história hmloviny, kde boli formované.
Vysokodisperzné IR spektrá plynných a tuhých látok v našej slnečnej sústave a ich zrovnanie s protoplanetárnymi diskami dávaje
možnosť zistií ako boll formované planetárne
systémy.
Hviezdy v neskorších fázach života vracajú
materiál pretvorený termonukleárnymi reakciami do okolitého priestoru. Hviezdy obohacuje medzihviezdne prostredie mnohými cestami. Najviac pozornosti vzbudzujú výbuchy
nov a supernov. Najdóležitejším mechanizmom je však odtok materiálu hviezdnym vetrom a fomácia planetárnej hmloviny v záverečných štádiách vývoja hviezdy, keá sa z nej
stáva biely trpaslík. Nové IR áalekohlady preskúmajú mechanizmus straty hmoty a poskytnú informácie o chemickom zložení materiálu
a jeho dynamike.
Raný vesmír a galaxie
Podia teárie Velkého tresku mikrovinné
žiarenie kozmického pozadia má priebeh žiarenia absolútne čierneho telesa. Presné merania získané Dalekým infračerveným absohitnym spektrometrom (FIRAS) na družici COBB ukázali, že jeho teplota je 2,726 Ks neurčitosťou 0,01 stupňa.
IRAS objavil Galaxie tisíckrát jasnejšie než
Mliečna cesta, ktoré emitujú 99% žiarenia v
infraoblasti. Zdrojom IR žiarenia v týchto galaxiách je vznik nových hviezd, akrécia na masívne čieme diety prpadne zrážky galaxií. Plánované IR experimenty umožnia študovaí
evolúciu galaxií a kvazarov v období ich vzniku. Mladé galaxie, niekolko desiatok miliónov
rokov po ich vzniku, produkujú váčšinu žiarenia v chladných červených hviezdach, ktoré
majú maximum žiarenia na 1.6 mikrometroch.
Toto žiarenie je ďalej posunuté k dlhším vinovým dÍžkam expanziou Vesmíru. Z tohto dóvodu práve IR astronómia umožňuje detailné
štúdium vzniku galaxií, ich štruktúry a spektier
za účelom určenia chemického zloženia a červeného posunu.
Drahomír Chochol, AsÚ SAV
KOZMOS 5/1995
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PODLÁ MÓJHO NÁZORU... (Polemika

Život nevznikol náhodou
Postrehnutie hlbokých súvislostí medzi konštrukciou vesmíru a existenciou života
človeka, ku ktorým sa fyzici a astrofyzici dopracovali, patrí, bez ohl'adu na to, čo si
kto o tom myslí, medzi najfascinujúcejšie výsledky bádaní posledných desatročí.
Dva komentáre k problematike antropického kozmologického princípu, ktoré napísali Vladimír Pohánka (v č. 3/95) a dr. Teodor Múnz (v č. 4/95), ma nenechali na
pokoji. (Dr. Hajduk písal naposledy o antropickom princípe v Kozmose 3/1989.)
Nedegradujme antropický princíp
na antropocentrizmus
Prvotné parametre vesmíru sú také, že umožňujú
vznik života a človeka. Čo i len nepatrné zmeny niektorého z nich (napríklad aj pomeru hmotností protónu a elektrónu, ktoré urguje V. Pohánka, či vetkosti ich náboja alebo ry'chlosf expanzie atá.) by
viedli k takému vývoju vesmíru, v ktorom by živá
hmota vůbec nevznikla. S týmto faktom sa musí vyrovnat aj filozof, aj každý kritik antropického princípu, resp. jeho dósledkov.
Pokialsa dr. Teodor Mdnz pýta, čije život vskutku
taký, aby bol hodný „velkého Vesmíru", potom už len
pri vypočítavaní astrofyzikálnych podmienok, ktoré
boli nevyhnutnými (ale ešte ale postačujúcimi) pre
vznik javu života nám vychádza, že „velký Vesmír" sa
nám ani nezdá dostatočne velký nato, aby vytvoril také množstvo kombinácií, ktoré by viedli aspoň na jedinom mieste k šťastnej zhode faktorov potrebných
ku vzniku života. Práve preto dnes už prakticky nikto
z astrofyzikov zaoberajúcich sa touto problematikou
neved, že život na Zemi vznikol náhodou. Proto aj
otázka položená Miinzom, „prečo by život na Zemi
nemoha! vzniknút jednoducho preto, lebo tu boli na
to všetky podmienky" nerieši nič, iba konštatuje fakt,
že tie podmienky tu boli, ale nepýta sa, ako dochádza
k vytvoreniu takých podmienok, neporovnáva, kde
všade také podmienky ale sú a prečo tam nie sú, nepýta as na pravdepodobnosť súhry všetkých potrebných okolností a faktorov pre vznik života, nekonfrontuje velkosf vesmíru a čas s pravdepodobnosfou
takej súhry faktorov, hoci práve od odpovedf na tieto
otázky závisí, či sa vesmír chová k životu „Pahostajne"
alebo je sním v pnčinnom vzfahu.

Budúcnosť lidstva otvorená
Obaja spomínaní komentátori radi zdůrazňujú, že
berú vesmír a človeka v ňom tak ako sú. Ale ani vesmír ani človek nezostanil v stave, v akom sú, večne.
Vesmír je napriek svojím 15-16 miliardám rokov neuveritelne mladý. Aj v prípade uzavretého vesmíru
s opátovným kolapsom (čo závisí od hodnót hustoty
a rychlosti expanzie) má vesmír pred sebou niekolkonásobok terajšieho veku. A o človekovi ani nehovoriac. Veď v časových dimenziách vesmíru ešte sotva
prestal byt v štádiu opočloveka. Ale fakt je ten, že
oproti svojej minulosti, rátanej maxůnálne v mihánech rokov, má pred sebou prinajmenej miliardy rokov, a berúc do úvahy možnú kolonizáciu vesmíru
(a to naozaj, nielen teoreticky), má prinajmenej desiatky miliárd rokov. Zaujímavé je, že táto možnost filozofi prebliadajú, ako keby život a človek boli naozaj
via mí iba na Zem. Neprekáža iru, že hovoria o možnosti existencie iných vesmírov, čo as síce aprióme vylúčif nedá, hoci nijaký fakt táto možnosť zatial nepodporuje, kým človeka s jeho potenciami preniknúf
do vesmíru maid experimentálne overeného, ale důsledky toho ignorujú. Majú obavy z toho, že o 5 miliárd rokov Zem zhorí v Slnku, ale o 5 miliárd rokov
už může človek obývat prinajmenšom našu Galaxiu.
A pritom si ale sme lstí, či život, prípadne aj civilizácia neexistujú aj inde vo vesmíre. V takej situácii by
aj otázka hrozieb pre ludstvo bola irelevantná. Život a
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evolúcia by prebiehali áalej, ako je to pri vyhynutí niektory'ch druhov. Hoci aj problém hrozieb má svoje
fascinujúce stránky.
Mohli by sme sa pýtať, preťo súčasne s vytvorením
možností zničena života na Zemi vytvoril človek možnost' žit' na kozmických staniciach s biologicky uzavretým cyklem v nezávislých kozmických kolóniách. Prečo nastáva hrozba jadrového zničenia ludstva v dobe
akútneho preludnenia — práve teraz, keá as vytvára
dostatočný pomer pre udržanie as pozitívnych mutácií
k negatívnym v důsledku ožiarena. Svoju vnútomú
logiku má aj to, že k tak intenzívnemu znečisfovaniu
prostredia Zeme dochádzavtedy, keáhustota obyvatelstva narastá do rozmerov priamo vyháňajúcich človeka hladaf iné prostredie vo vesmíre, najskůr, pochopitelne, v blízkom okolí. Uspeje človek?

Druhé vyhnanie z raja?
Sám považujem za takmer nemožné udržať duhodobo nepoužité zbrane hromadného ničenia, pretože, obrazne povedané, aj to sú důsledky jedena zo
stromu poznania dobrého a zlého. Možno dójde k
akejsi obdobe vyhnania z raja, ktorým je pre nás ešte
stále Zem so svojiná lesmi, píkami, bystrinami či
vtáctvom nebeským. Na mých planétach čaká človeka
piesočná či kamenná púšť, lady, sopečná láva a popel.
Takdto zem bude musieť človek vyhnaný z raja obrábaf, aby znej vydobyl kyslík, vodu a půdu na živobytie. Predpokladá sa, že rastlinstvo a živočišstvo si
vezme so sebou do kozmických kolónií a bude ich
rozmnožovat v uzavretom biologickom cykle. Vyrábajúc energiu z medziplanetárnej hmoty, může pomaly, ale isto kolonizovat' celý vesmír. Tento proces v
malom už ludstvo uskutočňuje.
Je preto dost relatívne tvrdene Mü075, „že človek
je maximálne nespokojný s podmienkami, ktoré mu
vesmír na Zemi nachystal". To, že chce vždy viac a
lepšie, jev jeho prirodzenosti, lebo, ako hovorí Sartre, človek sa chce stať bohem. Rozporupinost človeka, jeho schopnost tvoriť, ale aj ničit, je důsledkem jeho slobody rozhodovat sa. Literárne to nádherne
spravoval Imre Madách vo svojej Tragédii človeka,
keá Adam, ktorému Lucifer predstavil budúcnosf
človeka cez tragické etapy dejín, sa rozhoduje, či nemá radšej skončit so sebou a tým aj s celou touto budúcnosíou. Nakonec sa predsa rozhodne pre budúcnosf so záverečnými slevami Boha, které vo
Hviezdoslavovom preklade znejú: „Riekol som, človek bojuj, drž sa, dúfajl" Dnešní situácia vyzerá tak,
ako keby Ihdstvo opál stálo pred Adamovým rázcestím: má na výher, skončit' alebo pokračovat, úspešnejšie bojovať, viac si verif a dúfaf.
Tieto hrozby sa týkali a týkajú aj celého života na
Zemi. Stačilo napríklad, aby niektorá supernova vybuchla o niečo bližšie k nám, než sa to stalo. Toto
všetko sú javy, ktoré nemožno odbit jednoduchým
konštatovaním, že tak to náhodou je. Prekážky i
hrozby sú zároveň aj podmienkou vývoja. Bez nich by
aj človek duchovne zakrnel. Celá nespokojnosť so sebou i so svetom a jeho nedokonalosfou, ktorú vmietli ateisti Bohu (resp. velkému Vesmíru) do tváre,
spočíva v onom Sartrovskom resp. augustfnovskom
vyznaní Túžia totiž stať sa bohem, beztoho, aby si to
uvedomovali.

Evolúcia sa ešte neskončila
Vesmír nic je večný kolobeh hmoty, v ktorom sa
jedny hviezdy tvoria a mé zanikajú v nekonečnem
striedaní, ako to tvrdili marxisti a nedovofovali o tom
ani len pochybovat. Hviezdne generácie sú čoraz bohatšie na fažšie prvky. Až z materiálu dostatočne bohatého na fažké prvky, rozptýleného zánikem hviezd
vznikli medzihviezdne mračná s molekulami organických zlúčenín, základných stavebných látek živej hmoty. Z týchto mračien sa formovali i planéty podobné
našej Zemi. Počet planět ve vesmíre sa odhaduje na
1022• Vesmír pracuje so štatistikou, vytvára príležitosti pra biogenézu. Badaťv ňom, podobne ako v živej
prírode, smer vývoja, pričom ide o nezvratný vývoj
smerujúci k biogenéze. V kolkých prípadoch skutočne
k biogenéze došlo, zatial nevieme.
Biologický vývoj na Zemi došiel za cca 3 miliardy
rokov až po človeka. Opáť zdórazňujem, že zatiat,
pretože áalšie miliardy rakev má evolúcia celého vesmíru pred sebou. Niet žiadneho důvodu domnievaf
sa, že evolúcia vesmíru sa už skončila. Pritom každý
evolučný krok je štatisticky vysoko nepravdepodobný,
vedle totiž k vyššej usporiadanosti (s menšou entmpiou) danej sústavy cez tzv. nerovnovážne stavy.
Na bielogickej rovine je neodškriepitelná tendencia k vytváraniu stále zložitejšej nervovej sústavy a
vyššej mozgovej činnosti. Teilhard de Chardin prvý
postrehol možnú tendenciu psychosociálneho vývoja
smerom k zduchovňovaniu človeka i spoločnosti.
Ale ak vývoj v prírode je nezvratný proces, a všetky
poznatky tomu nasvedčujú, potom je namieste otázka, která marxisti obchádzali ako čert svátenú vodu:
kam ten vývoj speje? Preto iru vyhovoval len večný
kolobeh. A niečo viac ako človeka siv duchovnej sfére marxisti nedokázali predstavif. Aj preto bojujú
proti antropocentrizmu. Ešte stále valch koluje desafročia pestované presvedčenie, že vesmír či príroda nemůže, ba nesmie ani naznačovat' nejakú inteligenciu alebo zavíšenie.

Kliíčom k vesmíru je človek
ruďom usilujúcim sa za každú cenu dokázat, že
boha niet, vždy bude Teilhardeva vízia osi vývoja od
bodu Alfa po bod Omega iba nevedeckeu špekulácieu alebo „mudrovaním o zmysle vece", hoci prvý z
komentátorov V. Pehánka s typicky agnostickým
(všetko spochybňujúcim, ale nové riešenia nenavrhujúcim) prikupom k veci si sám protirečí, keá iným vytýka, že „je scestné myslief si, že niekto nemůže myslief takto, ale len onak" Na rezdiel od V. Pohánku
nebudem jeho názory, odlišné od mojich, považovat'
za smiešne, ani názory dr. T. Miin7a za prejavy nadutosti (ako on posudzuje
za to, že si je taký istý
svojím pohfadom, pretože každého z nás formuje
prostredie, v ktorom čita, premýšsla a pracuje.
Myslím si len, že ludia, ktorí nemalí možnost'
stretnúf sa s posolstvom obsiahnutým v Biblii, sú
ochudobnení o nesmierne bohatstvo inšpirácií v chápaní sveta. Aspoň jednu vec by určite pochopili, že
človek nemusí byť centrom sveta. Po čase by možno
pripustili aj taký názor, že človek je vyzvaný vo všetkej svojej pokoru spolupracovat' na úžasnom diele,
na premene a zduchovňovaní vesmíru, že vesmír aj
s človekom majú svoj hlboký zmysel a spejú k onému
bodu Omega.
Podobnu končí aj póvodný rozhovor s Demaretom
a Lambertom v Kozmose: „To, čo tvrdíme, je optimistické: Ak fyzikálna štruktúra vesmíru musela zákonite vytvorif človeka, potom vesmír prestáva byť absurdným a nadobúda hlboký zmysel. Jedným z klúčov
k pochopeniu tohto zmyslu sme my sami." K tomu V.
Pehánka poznamenáva: „Ja si to nemyslím." Ja by
sem dodal: No a? Za to Albert Einstein prežň al hlboký pocit tajonrstva nad důmyselnosfou a inteligenciou vesmíru.
mých)

Rozhovor „Vesmír nie je absurdný" (Kozmos 3/95) komentuje dr. Anton Hajduk

Doc. RNDr. Anton Hajduk, DrSc.

Mesiac
Van najlacnejšia sonda v dejinách kozmonautiky krúžila vlani okolo Mesiaca
bezmála štvrť roka. Planetológovia však
ešte nikdy za tak málo peňazí nezískali
tolko nových údajov. Milióny snímok
Clementine sa budú vyhodnocovat celé
roky. Už prvé výsledky z dielní tímov, čo
údaje z Clementine študujú, naznačujú,
že náš doterajší pohFad nielen na geografiu, ale aj na geológiu, ba dokonca i
na vývoj ešte vždy tajomného súputníka
našej planéty sa móže radikálne zmenit.
Posledným človekom na Mesiaci bol Eugene Cernan, velitel' Apolla 17. Ked' ním pilotovaný lunárny modul odštartoval v decembri
1972 z krátera Littrow smerom k materskej lodi, krúžiacej okolo Mesiaca, nikto na svete by
nepripustil, že najbližšia lunárna misia (aj to
bez 1'udskej posádky), sa uskutoční až o 20 rokov neskoršie. Sonda Galileo, ktorá na svojej
púti k Jupiteru dvakrát preletela okolo Mesiaca, vyslala však roku 1990 a 1992 také zaujímavé snímky známych i neznámych končin Mesiaca, že planetológovia priam horeli nedočkavosťou, kedy iru Clementine, vybavená najmodernejšínú prístrojmi, ponúkne po predkrme z
Galilea viac.
Clementine (pomenovaná dodatočne podlá
hrdinky známej odrhovačky z divokého západu — „říkali jí Clementajn"), ich nesklamala.
Po štarte (4. mája 1994) krúžila okolo Mesiaca

Naša Zem nad severným pólom Mesiaca.
Tento unikátny záber získala Clementine počas 102. obletu 13. marta 1994 pomocou troch
liltrov pred objektívom ultrafialovo-optickej
kamery. Najvi čší kráter v popredí je 110 km
široký Plaskett.

Najváčší slnečnej sústave
v

zmapovala

75 dní po dost excentrickej dráhe — 415-2940
km a po celý ten čas snímali povrch mesačného telesa štyri kamery. Clementine však nerobila iba snímky. Laserový výškomer na jej palube ohmatával mesačné pohoria a údolia a
dodal vedcom vyše 72 000 užitečných údajov.
Další prístroj mapoval lokále koncentrácie
hmoty vo vnútri — tzv. masány Mesiaca, ktorých gravitácia spomal'ovala, či zry'chl'ovala i
obeh lodí Apollo. Podobný prieskum robili i
prístroje na sondách Lunar Orbiter a na lodiach Apollo. Boli to však iba lokálne prieskumy, z ktorých sa globálny obraz Mesiaca nedal
zostaviť.

Doteraz najváčším prekvapenún je zistenie,
že rozdiel medzi najnižšou a najvyššou kótou
Mesiaca je až 16 000 metrov, čo je 05000 metrov viac ako sa očakávalo. Clementine dokázala spofahlivo zmerať hlbku najváčších impaktných kráterov a potvrdiť i existenciu impaktných bazénov, o ktorých sme donedávna
nevedeli, alebo sme iba zo sekundárnych príznakov predpokladali, že existujú. Jeden príklad za všetky: Basin Orientale, kráter, v ktorom rozoznávame niekolko kruhov poklesnutých hornin, je podl'a všetkého najmladším impaktom na povrchu Mesiaca. Časť jeho vonkajšieho valu mohli pozemskí pozorovatelia
vidieť nedaleko západného limbu Mesiaca,
kúsok pod rovníkom. Na juh od tohto krátera
sa však nachádza Mendell-Ridbergov kráter s
priemerom 630 km, ktorý bol úpine neznámy,
pretože ho ani nízko letiace sondy a lode pod
hrubou vrstvou drte, vymrštenej vo chvíli vzniku jeho ozrutného suseda, nerozoznali. Clementine zmerala, že Mendel-Ridberg je v
priemere hlboký 5-6 km.
Nijaký z mesačných kráterov sa však nemóže rovnať obrovskej depresii krátera Južný
pól-Aitken, ktorého priemer je 2250 km. Tento gigantický elipsovitý útvar je momentálne
najváčším známym impaktným kráterom v celej slnečnej sústave. Dvojité meno dostal kvóli tomu, že mesačný Južný pól a pomerne
vzdialený kráter Aitken definujú najvzdiale-

Clementine nasnímala aj
všetky miesta, kde pristávali
lunárne moduly projektu
Apollo. Na snímke planina,
kde pristálo Apollo 16
(miesto je označené šípkou).
Ani mimoriadna rozlišovacia schopnosť kamie však
prístroje zanechané na povrchu nedokázala z danej
výšky zviditehhit. Približovací manéver bol nakonec
kvóli šetreniu palivom odvolaný.
KOZMOS 5/1995

13

CLEMENTINE ZMAPOVALA MESIAC
nejšie body na jeho nekompletnom okraji.
Clementine zmerala, že kráter South Pole-Aitken je hlboký vyše 8000 metrov. Vedci vypočítali, že teleso, ktoré ho vytvorilo, muselo sa zanonií do hlbky 120 km, čo by znamenalo, že
prelomilo i vonkajší plášť hornín. Ak je to tak,
potom sa museli na povrch dostať horniny,
ktoré obsahujú podstatne viac železa a horčíka
ako povrchové vrstvy. Už snímky z Galilea
ukázali tmavé, na kovy bohaté škvrny kremičitanov, rozosiatych po celom dne krátera.
Astronómovia Hartmann a Kuiper predpovedali existenciu tohto „skrytého krátera" už
roku 1962, keá okolo južného limbu Mesiaca
pozorovali zubaté hrebene na jeho okraji. South Pole-Aitken neobjavili ani prístroje na lodiach Apollo, pretože bol, podobne ako alektoré ďalšie krátery, príliš dobre zamaskovaný
menšími krátermi a vyvrhnutými horninami.
Zaplombované pátery
Geofyzici sa donedávna nazdávali, že váčšina kráterov vznikla v čase, keďvnútro Mesiaca
bole ešte honíce a plastické. Podia tejto tedn e, pohoria, vytvorené okolo krátera impaktom, ponárali sa postupne do plastického podložia, až kým sa v procese tzv. „izostatickej
kompenzácie" nevytvoril, rovnako ako po
spustení sa ladovca z pevniny do oceánu, taký
stav, že viditelné hory na povrchu zapustili také hlboké „korene" do plastických hornin vo
vnútri, že na nich mohli pokojne plávať.
Ibaže: už údaje zo sondy Lunar Orbiter v

roku 1960 ukázali, že viaceré lunárne oblasti
ale sú ani zdaleka v gravitačnej rovnováhe.
Nápadné bole najmá to, že lokále koncentrácie hmoty — tzv. maskóny sil dost často totožné s krátermi. Výskumníci dospeli k názoru, že po ka~dom impakte sa obrovskými trhlinami v mesačnom plášti museli z híbok vyvaliť rieky čadičovej lávy a vypíňali kráter, ako
amalgám plombujúci deravý zub, až kým kóra
neochladla a tok lávy nepriškrtila. Kým kóra
ochladnutím nestulila a nestratila pružnosť,
vydúvala sa pod ťarchou pribúdajúcej lávy
smerom dovnútra mesačného telesa; tak sa
mohlo stať, že celkový objem vyvretej hmoty s
váčšou špecifickou váhou je váčší a gravitačne
„mocnejšíf`, ako keby „plomby" vypinila iba
kráter s plochým dnom.
Vylepšené mapy Mesiaca, topografické i
gravitačné, zviditelňujú komplikované štruktúry, ktoré prezrádzajú, že Mesiac sa iba z
dialky mohol zdať jednoduchým, nekomplikovaným telesom. Napríklad: topografický
profil privrátenej strany, kde (pozn zadnú starnu obálky) je i najviac maskónov, ukazuje, že
lávový príkrov v najváčších kráterech je príliš
tenký nato, aby kumuloval tolko hmoty, ktorá by mala tvoriť maskón. Vo váčšine prípadov tvoria príkrovy iba 20% celkovej hmotnosti maskónu. Tým však záhady okolo podstaty maskónov nekončia: v niektorých kráterech odhalili prístroje „gravitačné ostrovčeky", hoci v nich nevidia ani lávový príkrov, ani
nadbytok mého „ťažkého" materiálu.

Pohoria v podzemnom oceáne
Vedci z tírnu, ktorí tieto záhady, dodané z
Clementine, lúštia, zisťujú ďalšie zvláštnosti:
vo viacerých kráterech sa po impakte vytvorili
velké pahorky s relatívne tenkým plášťom. Tieto výdute vytvoril tlak spodných hornin na tenký, horáci a pnete pružný plášť. Pripadné pukliny však vychladli tak rýchlo, že výlevy lávy
ustali skór, ako by sa mohla vytvoniť gravitačná
nerovnováha. Na mape, ktorá zviditelňuje
hrúbku kóry a vonkajšieho plášťa, vidieť celé
súostrovia škvír (pozn obrázok na s.15), z ktorých jednoznačne vyplýva, že povrch Mesiaca
chladol nerovnomerne, čo vyvracia všeobecný
názor, že kedysi povrch Mesiaca tvoru, či presnejšie pokrýval, hlboký „oceán" hornín. Na prvý pohlád vidieť, že kóra je v pniemere ovela
tenšia na privrátenej strane (60 km) ako na odvrátenej strane, kde priemerná hrúbka dosahuje hodnotu 68 km. Na niektorých nůestach
je kóra dramaticky tenká, najhrubšia jev priestoroch bazénov South Pole-Aitken a Procollarum. Nie je vyhlčené, že práve impaktom
premiestnený materiál z oboch obrovských
pniehlbnívytvorili typický mesačný povrch. Povrch, který tvoria kryhy deštruovanej kóry.
Ďalšie analýzy údajov z Clementine a Galileo
objasnia, či a ako sa to stalo i to, prečo kóra
pod vysočinami privrátenej strany, ktorá sa vytvárala počal chladnutia Mesiaca, ostala taká
tenká.
Podlá S+T spracoval E. G.

Clementine: rodný/ list a krstni rodičia
Clementine vyvinuli na objednávku Strategic Defense Initiative
Organisation (SDIO), ktorú nedávno premenovali na Ballistic
Missile Defence Organization
(BMDO), po slovensky Organizácia obrany pomocou balistických rakiet. Patrónmi sondy boli
pracovníci programu Vedeckých
experimentov v hlbokom vesmíre
(Deep Space Program Science
Experiment). Tá mala podia
programu istý čas krúžií okolo
Mesiaca a potom preletieť popni
asteroide Geographos, pričom
hlavným poslanún nebol prieskum spomínaných takes, ale najmá dókladné otestovanie novej
elektroniky a spojárskych čidiel
umiestnených na jej palube v tvrdých podmienkach otvoreného
kozinu, kde ani pozemská magnetosféra nechráni pred kozmickým a silným energetickým žiarením. Zároveň so snímkovaním
Mesiaca, z kterého mali takú
zlosť selenológovia, špeciálne vojenské prístroje monitorovali a
zameriavali podlá pnkazov zo Zeme hviezdy, ktoré simulovali Nížiace sa nepriatel'ské rakety.
Clementine vypustili v januári
1994 z kalifornskej leteckej zá-
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kladne Vandenberg. O týždeň neskoršie začala mapovať povrch
Mesiaca. Na palube mala súbor
CCD kamier: po jednej pre viditelné a ultrafialové svetlo, dye pre
blízke a daleké infračervené vlnové dlžky. Ďalšia kamera s vysokým rozlišením sa používala v súčinnosti s laserovým výškomerom.
Iné dye kamery, nazývané i
„hviezdni stopári", boll súčasíou
vojenského programu. I tieto kamery poskytli zopár senzačných
snímok, ale na ich vyhodnotenie
predbežne ešte řakáme.
Mozgovým centrom Clementine bolo niekolko nenápadných
Navigačná
kamera

Zariadenie kontrolujúce
výšku (nad povrchom)

Vedecké
kamery

Solárne panely

Na schéme Clementine si
všimnite umiestnenie kamier,
ktoré počas štartu a letu ehráni poklop. Druhá schéma
ukazuje obežné dráhy dvoch
fáz mapovania. Bod najvi čšfeho približenia —400 km
nad povrchem. V tej chvíli dokázali kamery rozlršiť 40 m
velké objekty.

1.fáza
mapovania

Poklop!
senzorov
Mnohosmerná
anténa
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baráčikov na pravom brehu nieky
Potomac, v meste Alexandria vo
Virginii, neďaleko hlavného melta Washingtonu. Novinári nazvali
táto budovu, postavená z červených, neomietnutých tehličiek,
„Jaskyňou netopierov". Keď sa
Clementine dostala na obežnú
dráhu okolo Mesiaca, pracovalo
sa tu celé týždne nepretržite na
dye smeny, pričom najdóležitejší
akténi robili 18 hodin derme. K
rodinám odchádzali iba vo výnimočnom prpade, v noci boli
chodby i trávniky okolo centra plné spáčov v spacích vakoch. Pracovný deň mal páť vrcholov: za-

každým, keďmetrová anténa Clementine vyslala na Zem najnovších 5000 snímok, které si počas
300 minút naukladala do památe
s obsahom 1,9 gigabajtov. Zvlášť
zaujímavé snímky sa premietali
na velké plátno v kontrolnej
miestnosti. Zvláštny čip, dodaný
Francúzmi z CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), umožňoval komprimovať snímky bez
toho, aby sa znižila ich čitatelnosť.

~ ~.

•
\
Hlavná anténa

2. fáza \
mapovania
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topografická elevácia (v kilometroch)
Po misii Clementine vieme, že Mesiac je drsnejší a pestrejší ako sme predpokladali. Na mape vidíte odvrátenú (vpravo) i privrátenú stranu. Sever je hore, centrálny poludník sa kryje so západným okraljom. Východný okraj korešponduje s tým, ktory' vidíme na oblohe. HIboká depresia vl'avo od Južnélro pólu je najhlbším doteraz známym impaktným kráterom v slnečnej sústave.

Clementine kole oči NASA

Množstvo detailov v kráteri Tycho odhalila kompozícia záberov na vinových dÍžkach 750-1000 nm, kde sa výrazne prejavujú metalické horniny.

Astronomickú Ameriku pobavila i
rozhorčila malichernost byrokratov
NASA. Tito jednoducho odsabotovali tlačovku o úspechu misie Clementine, navyše sa podaktorí predstavitelia
tejto národnej vesmúnej inštitúcie pomerne opovržlivo vyjadrili o jej vedeckom prose. Dóvod sa dá fahko
dešifrovat: Clementine, jednu z najlacnejších misií v dejinách modemej
kozmonautiky realizovali vojaci a urobili to bez vetkej reklamy tak jednoducho a efektvne, že spochybnili filozofiu pripravovaných programov NASA. Clementine dodala totiž za 55 miliónov dolárov až 1,5 miliónov detailných snímok mesačného povrchu,
ktoiých róznorodost a úpinost vedcom - selenológom umožní opravit
viaceré klasické teórie o štruktúre a
vývoji Mesiaca. Tento úspech neznižuje ani fakt, že další cief misie - priblíženie Clementine k satelitu Geographos sav dósledku technickej poruchy neuskutočnilo. Rovnako smiešny je i argument hovorcov NASA, že
vedecký program bol iba vedfajším
produktom misie, ktorej hlavným poslaním boto testovat vojenskú elektroniku v podmienkach kozmu.
Vojenskí tútori Clemenine predviedli, že to, čo by NASA dokázala
urobiť za miliardy, dokážu urobit za
sumu rádovo nižšiu. Škandálik okolo
Clementine tak zviditefrúl už dávnej-

šie pritajovaný sporo celkovej stratégii a filozofii výskumu našej planetárnej sústavy pomocou prieskumných
sond. Výskum planét, ich satelitov, ale
i planétok, asteroidov a komét vstupuje totiž do novej éry. Rozlišovacia
schopnost pozemských i Zem obiehajúcich teleskopov vo všetkých spektrálnych oknách sa neustále zlepšuje.
Tento trend sa v priebehu nasledujúecho desatročia ešte umocní keá sa
prfstroje novej generácie ocitnú na
obežnej dráhe okolo Zeme a HST dostane rovnocenných pomocníkov i na
neoptických vinových dížkach. Napriek tomu sa ta~isko prieskumu objektov našej planetárnej sústavy bude
presúvat na špecializované sondy, ktoré budú vytipované telesá skúmat
zblízka, či už počal obletu, alebo neskór jako dočasné obežnice, či „hopkajúce laboratóriá" na povrchu. Úspech Clementine mimoriadne podporil tú skupinu odborníkov, ktorá presadzuje stratégiu — „menšie, iýchlejšie, lacnejšie". Svoje stanovisko zdóvodňujú tým, že čoraz nákladnejšie a
zložitejšie misie, ktoré plánuje alebo
realizuje NASA, sú práve váaka prekomplikovanosti čoraz zranitefnejšie.
Zlyhanie jediného prvku systému dokáže ohrozit celá misiu (potvrdzuje
to i neúspech nedávnej martanskej
misie), pričom miliardy dolárov i
dlhoročná práva vedcov, inžinierov a
konštruktérov vyjde nazmar. Tí; čo do
hrna americkej kozmonautiky vidia,
sil presvedčení;že práve tieto pochyb-

nosti spósobujú neustále odkladanie
sondy O sini k Saturnu.
Obavy s kuloárov sa po úspechu
Clementine preniesli do konferenčnej
haly Hopkinsovej univerzity, kde pod
patronátom Laboratória aplikovanej
fyziky rokovalo 335 členov vedeckej
komunity z celých Spojených štátov.
Najvplyvnejší rečnfci tu sugestívne
spochybnili monopol NASA na výskem vesmíru. Velký záujem vyvolali i
projekty dvanástich „malých misií"
pre výskum každého typu objektu v slnečnej sústave, ktoré boli prezentované v rámci alternatfvnej filozofie —
„menšie, iýchlejšie, lacnejšie". Prišiel i
administrátor NASA pre kozmický
výskum Wesley T. Huntress Jr., ktorého predložené projekty nadchli tak,
že vyzval všetkých kompetentných
„nasákov", aby zašli do Virginie a prinajmenšom sa nimi inšpůovali.
Vzbura, či presnejšie trucprojekt
armády, mal úspech. Misia Clementine, či už ide o dizajn sondy, management celého projektu alebo operačné
metódy, doslova revolucionizovala
americká koznionautiku. „Na kopyte"
Clementine sa čo nevidiet dokončí
prfprava drhej misie na Mesiac, pnipraví sa niekolko letov na Mars, vytipované asteroidy a kométy. Horenosi
z NASA dostali príučku a tak aj oni,
na príkaz vlastných šéfov, zintenzívnili práce na vlastnej sérii malých projektov, ktorú predbežne pomenovali
Program Discovery.
Podlá S+T 1994/8 spravoval EG
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ako netopiere nad sedadlami. Ako
naberáme výšku začínajú ma oziabať nohy. Turbulencie vzduchu kymácajú trupom lietadla. Ako sa dá v
takomto prostredí robiť špičková astronómia?
Štartujeme o desiatej ráno z Ames
Research Center neďaleko San Franciska. Vo vyške 10 km sa odsune
poklop na chybte lietadla: 80-centimetrový ďalekohlad sa ocitne pod
holou oblohou. Hviezdy križujú televízny monitor ako meteority. Nad
hranicami Arizony zameaame teleskop na prvý objekt: nepravidelná
galaxiu M82, kde sa húfne radia
mladé hviezdy.
Kabína pozorovatelov, umiestnená pri favom krídle pripomína jaskynku. Rovnako, ako ostatně kryté
priestory lietadla, je od teleskopu
hermeticky izolovaná. Dómyselná
výstuž a tlmiče vzduchových vakov
eliminujú vibrácie spósobované motorom a turbulenciou vzduchu. Citli-

Kuiperovo lietajúce
observatórium
je vlastne vojenské nákladné lietadlo
typu C-141, prispósobené požiadavkám hvezdárov. Vo výske 13 000
metrov absorbuje teplo vzdialených
objektov už iba 1% vodných pár pozemskej atmosféry. Ideálnejšie podmienky by boli iba na raketopláne,
krúžiacom na obežnej dráhe. Infraastronómovia si však na miestenku v
raketoplánoch ešte nejaký ten rok
počkajú.
Letecká astronómia sa narodila v
polovici šesťdesiatych rokov. Prví
priekopníci začali lietať do stratosféry v polovici 60. rokov. Studovali atmosféru Zeme i teplotu vyžarovanú
Slnkom. Tridsaťcentimetrový ďalekohlad na staručkom Lear Jete pinil
svoje poslanie cez obyčajné okienko, ktorým kedysi pozerali pa 'ieri.
Počas letu mali astronómovia na tvá
rach kyslíkové masky. Turbulencie
ich zavše natriasali tak, že búchali
hlavami do plafónu.
Z Lear Jetu astronómovia po prvýkrát študovali teplotu velkých a
hustých prachových oblakov vo vesmíre. Tieto oblaky blokujú viditelné
svetlo, ale dlhšie infračervené viny
prenikajú cez ne nehatene, čo umožňuje objavovať mladé hviezdy amo v prachoplynových materniciach.
Tie, ako vieme, vznikli gravitačným
zhustením zvyškov po explóziách
hviezd i objektov v centrách galaxií.
Malý teleskop a nedostatok času (Lear
Jet sa udržal vo vzduchu iba 2,5 hodiny, z čeho sa polovica vyplytvala na
stúpanie a klesanie) však zabránili
získať vedecky významnejšiu korisť.
Roku 1974 si však americkí hvezdári
-

pn

Na obrazovke spojenej
s teleskopom sa práve
objavila M 17, oblast,
v ktorej sa rodí spústa
mladých hviezd.
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vybojovali KAO. Lietajúce observatórium pomenovali podla Gerarda
Kuipera, prominentného planetológa, otca leteckej astronómie.
Prvé kamery na KAO boll nevýkonné: nedokázali rozlišiť objekt pod
hranicou štvrtej magnitúdy. Pozorovatel musel teleskop riadií ručne.
Svetlo kabíny clonili „konské klapky" okolo očí pozorovatela. Hvezdárov najviac kvárili turbulencie. So
smiechom spomínajú, ako sa vracali
zo smeny s modrým mejkapom okolo očí a na čele. Hvezdári sil z milkšieho materiálu ako ich teleskopy.

Zima a hviezdy
Ani na vynovenom KAO, v ktorom letíme, nepodarilo sa zmierniť
hluk motorov. Každý hvezdár používa shichadlový telefón, ktorý slúži i
ostatným 11 astronómom a technikom. Na palube je citelná zima. Všetci máme niekolko svetrov, spodné
prádlo i vetrovky. Mrazí najmá
kovovom trupe lietadla. Nápoj položený na zem sa okamžite premení
na zmrzlinu.
Na monitore, kde sa pomaly vynára mapa oblasti Sharples v súhvezdí
Labute, študujú hvezdári detaily,
ktoré sa zviditelnili už po niekolkých
minútach snímania. Harper ukazuje
na zretelný výtrysk materiálu, prezrádzajúci v chumáči vyžarujúcom
intenzívne infračervené žiarenie
vznik novej hviezdy. Na opačnej strav chumáča objavili hvezdári áalší
dókaz jej zrodu: oblasť, z ktorej
prudký hviezdny vietor dočista vymietol prach i plyny.
Harperov tím sa pokúša porozumieí fungovaniu oblastí, kde sa rodia
hviezdy. V našej Mliečnej celte i v
mých galaxiách.
— Vieme o nich čoraz viac — vraví
Harper — najskór zmeriame celková
energiu, ktoró vyžarujú. Teraz študujeme štruktúry v oblakoch prachu
a plynu. Detailné mapy infračerveného žiarenia nám pomáhajú odhaliť
všetky hnezda, kde sa vykl'uli nové
hviezdy, Noci sú ešte zabalené do
hustých zárodočných zhustení. Tie,
ako viete, viditelné svetlo neprepúšfajú. Viditelné žiarenie však prachoplynné maternice prehrievajú a
tie potom vyžarujú energiu najmá na
ďalekých infračervených vinových
dlžkach od 30 do 200 mikrónov. O
týchto interakciách a transformáciách energie sa chceme dozvedieť
viac.
pri

ohutné motory lietadla sp6soM
bujú obrovský rachot a vibrácie. Vidím kyslíkové masky, visiace

ai

Horáci vesmír bol pre pozemských astronómov dlho zakliaty.
Pozemská atmosféra, nasýtená
vodnými parami, neprepúšfa vi čšinu infračerveného žiarenia.
Pozorovací čas na infrasatelitoch
je drahý a diho dopredu rezervovaný. Americkí infraastronómovia však našli zo slepej uličky
východisko: sedemdesiat dní
v roku študujú svoje objekty
z Kuiperovho lietajúceho observatória (Kuiper Airborn
Observatory — KAO). Približne
raz do týždňa vzlieta upravené
nákladné lietadlo C —141 s infračerveným d'alekohládom na palube do výšky 13 000 metrov. Počas
osemhodinovej smeny nalieta
okolo 6000 km. Investícia sa
vypláca: infrakorist posádok
prevýšila všetky očakávania.
V reportáži Sally Stephensovej,
ktorú prinášarne, vám priblížime
jednu smenu na KAO; dočítate
sa vzrušujúce novinky o dlho
zanedbávanej oblasti astronómie.

vý gyroskop spojený so sústavou silných elektromagnetov nebadane koriguje trojtonový teleskop tak, aby
udržal ciel v zomom poli. Keď lietadlo mení kurz, mechanizmus prevedie i brutálnu korekciu teleskopu
tak, že sa objekt na monitoroch ani
nepohne.
Posádku dnes tvoria hvezdári z
Yerkesovho observatória a Chicagskej univerzity. Al Harper kontroluje
infračervená kameru. Štvorhranný
detektor, ukrytý v jej srdci je zložený
zo 64 tenkých kremíkových kocočiek
zoradených do 6smych etáží v ósmych stlpcoch. Každá z nich meria
intenzitu infračerveného, teplého
žiarenia na vinových dlžkach 60,100
a 200µm v závislosti na vrstvení mtrov. Spoločne dokážu mapovať jasnosť infračerveného žiarenia cele]
oblasti, v ktorej sa rodia hviezdy. Novonarodenú hviezdu okamžite zaregistrujú, porovnajú so „starou mapou" a blikaním označia jej polohu.

Dye desatročia objavov
Dvadsaí rokov pravidelných pozorovaní zo stratosféry (701etov ročne) priniesli mimoriadne výsledky.
Jedna z posádok KAO zistila roku

Sally Stephensová / LIETAJÚCE TELESKOPY
1977, počas zákrytu istej hviezdy
Uránom, že i tento zelený gigant má
deváf uzučkých prstencov. O jedenásť rokov neskoršie (tiež počal zákrytu) práve Kuiperovci zistili, že
Pluto je obklopené riedkou, pravdepodobne metánovou atmosférou.
Oba objavy sa poštastili iba vďaka
tomu, že v danej chvíli bola hviezda,
planéta i pozorovateTv jednej zornej
línu: pre lietajúce observatórium to
nie je problém. Pozemskí pozorovatelia pri nehybných teleskopoch musia na takúto zhodu okolnosti čakat
zavše i stáročia.
hiá posádka KAO ako prvá detegovala molekuly vody v kométach,
čo podporilo Whippleho hypotézu.
Tvrdil, že kométy sú vlastne obrovské „špinavé snehové gule". Ďalší
Kuiperovci zistili, že hviezdy sa rodia
i v tzv. Bokových globulách, ako uhof
čiernych oblakoch prachu a plynu, o
ktorých sa predpokladalo, že v nich
niet ani jedinej hviezdy. Krátky výpočet ďalších významných objavov: v
medzihviezdnom priestore identifikovali molekuly, medzi nimi spústu
uhlíkatých materiálov podobných
tým, z ktory'ch sa na Zemi vyvinul život. Okolo dynamického centra našej galaxie objavili prstenec chladného plynu a prachu. Analýzou mohutných tepelných výronov zo špirálových galaxií zistili, že ich skutočná
svietivosí je prinajmenšom dvakrát
taká silná ako sa predpokladalo.
Výhoda KAO je i v tom, že je oveTa pružnejšie ako satelity. Ak sa niektozý prístroj porúcha, opravia ho
na Zemi. Opravy na obežnej dráhe,
ako vieme, stoja miliardy dolárov.
To isté platí i o modiňkácii prístrojov
a ich priebežnom nahrádzaní prístrojmi najnovšúni, najvýkonnejšúni.
No najváčšou výhodou KAO je jeho
mobilita. Tni mesiace do roka križuje
KAO priestory medzi Amerikou, Havajskými ostrovmi, Austráliou, Novým Zélandom, Chile a inými kraji-

nami. Podlá potreby můžu prístroje
na jeho palube pozorovat fubovolný
sektor na oblohe v určenom čase.
Bez problémov sa dokáže premiestnif do optimálnej lokality.

SOFIA
pobije všetky rekordy
Aj infraastronómovia majú čoraz
váčšie oči. Rozlišovacia schopnost
teleskopu na KAO im už nestačí
rovnako i jeho schopnost sústreáovat svetlo zaostáva za technickými
možnosfami novovyvinutých prístrojov. Naprojektovali preto Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), zariadenie, ktorého 250-centimetrový teleskop bude umiestnený neďaleko chvosta Boeingu 747. Tento teleskop by aj na
Zemi patru medzi najváčšie infračervené áalekohíady: rozlili desatkrát slabšie objekty. Jeho snímky budú trikrát ostrejšie ako tie, čo dokáže
urobit starší brat na KAO. Podstatne
sa zvýši i celkový počet letov — zo 70
na 160 ročne,i dfžka pozorovania
na smenu. Sedem hodín za let na
KAO sa pracovitým infraastronómom máklo.
Smelé plány pribrzdila finančná
kríza v NASA;180 miliónov dolárov
na projekt ešte neschválili. Možno
pomůžu Nemci. DARA, Nemecká
komická agentúra ponúkla, že 20%®
celkových nákladov zaplatí z vlastného rozpočtu, pričom Nemci, za vlastné, postavia i teleskop. SOFIA by
mata po prvýkrát štartovaí roku
2000. Aby sa to podarilo, NASA sa
rozhodla odstavit KAO a ušetrit tak
12 miliónov dolárov, potrebných na
prevádzku a údržbu starého lietadla
C-141. Ak sa to stane, infračervení astronómovia stratia na štyri roky priamy kontakt s váčšinou infračerveného vesmíru. Bojujú teda o to, aby
KAO lietalo aspoň do roku 1999.
Podla Astronomy 11/1994
spracoval a preložil Eugen Gindl

Šesfdesiate roky: infračervená astronómia sa zrodila na palube Lear
Jet-u, malého dopravného lietadla. Počas pozorovania museli astronómovia sedief na zemi.

Roky 1974 až 2000: Na Kuiperovom lietajúcom observatóriu (nákladné
lietadlo C-141) nahradil 30 cm teleskop jeho trojnásobne váčší brat.

V rámci programu SOFIA umiestnia na palube Boeingu 747 už 250
centimetrový infateleskop. Prvý let by sa mal uskutočnif roku 2000.

Zajímavá místa Internetu

http://www.skypub.com
V polovině letošního roku bylo uvedeno do
provozu několik desítek hypertextových stránek
dostupných pomocí World Wide Webu, o které
se starají redaktoři bezesporu nejznámějšího a
nejrozšiřenějšího astronomického časopisu na
světě, časopisu Sky and Telescope (má náklad
asi 115 000 kusů).
Samozřejmě zde najdete podrobný obsah právě vycházejícího i nejbližšího dalšího čísla časo-

pisu a návodu jak si jej objednat. Mimo to se ovšem na uvedené adrese dočtete o zajímavých
úkazech, které lze v nejbližších několika týdnech
pozorovat, můžete získat některý z programů,
které byly v minulosti publikovány v Sky and Telescope a v brzké době si například budete také
moci vybrat některý z produktů, který nabízí vydavatelství časopisu. Mimo to je zde velký prostor věnován i ryze praktickým věcem, se kterými

jste se v minulosti mohli setkat na stránkách Sky
and Telescope. Je zde rubrika Backyard Astronomy, kde najdete nejen tipy na pozorování, ale
i návod jak zacházet s otáčivou mapkou, jak si
zhotovit LED svítilnu, jak pozorovat deep-sky
objekty, za úplňku či ve městech. Dále je tu několik testů ve Spojených státech nejrozšířenějších dalekohledů, adresář severoamerických astronomických institucí (snad v brzké době přibude i evropský adresář) a kalendář zajímavých
akcí (zatím také jen pro státy za „velikou louží").
Přitom nechybí ani informace o jednotlivých členech redakce časopisu.
Http://www.skypub.com je tudíž adresa, kterou by si měl pamatovat každý aktivnější pozorovatel hvězdné oblohy.

dusek@sci.muui.cz
KOZMOS 5/1995
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prelet ponad severný p61
()ún — september 1995)

VOJTECH RUŠIN /

SIAHLI SMS
PO HVIEZDE
alebo
pri Slnku
KeďKepler postuloval svoje zákony nebeskej mechaniky, určite netušil
ich praktické využitie. Keď aolkovskij postuloval svoju rovnicu o pohybe telesa v bezváhovom stave, videl
význam a dosah svojho činu, ale iste
netušil, akým tempom bude vývoj v
kozmonautike napredovať. Keá realizačný tím vyslal kozmickd sondu
ULYSSES k najbližšej hviezde — Slnku, určíte vedel, čo tým sleduje, ale
nepochybne tfpol, či všetko vyjde
podlá plánu. Všetko však fungovalo
ako v čarovnej rozprávke: komplikované výpočty, riskantné gravitačné
manévre, technika. A výsledok, sonda Ulysses v období medzi júlom
1994 a júlom 1995 preletela ponad
oba póly Slnka, a človek siahol na
najbližšiu hviezdu. Slnko sa tak stalo
za 35 rokov kozmonautiky predposledným váčším telesom slnečnej sústavy, ktoré mapovali kozmické sondy. Geniálny projekt, geniálny výkon,
mohli by sme povedal na adresu
Ulyssesa. Avýsledky? Tie sa postupne spracovávajú a interpretujú.

Pod Slnkom, nad Sinkom
Sloko je ústredným a najváčším
telesom slnečnej sústavy, ktoré svojom gravitáciou a elektromagnetickým žiarením ovplyvňuje všetko diaale v slnečnej sústave, teda i dianie
na Zemi, počmíc počasím cez rádiové spojenie až po prenos elektrického prúdu vo vysokom napátÉ Sluko
ako najbližšia hviezda je aj obrovským astrofyzikálnym laboratóriom,
v ktorom sa dajú verve študovať zákony magnetohydrodynamiky, testovat naše teórie o mých hviezdach.
Pri výskume Sluka nás však obmedzuje to, že toto obrovské teleso vidíme vždy len z jedného zorného uhla,
z orbitálnej dráhy našej Zeme okolo
Sluka, ekliptiky, ktorá je viac menej
predlženňn sličného rovníka do
priestoru. Poláme oblasti Slnka sú
preto priamym pozorovaniam neprstupné. Vlastnosti polárnych oblastí
sú ale mieme odlišné od ostatných
častí Sluka — nepozorujú sa tu šlcvrny,
erupcie, siločiary magnetického pol'a
sú tu permanentne otvorené, rotácia
je pomalšia, a pod. Aby sme mohli
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lepšie zmapovat poláme oblasti Slnka, a tým vlasti lepšie poznat aj Slnko a prejavy jeho aktivity, boto potrebné vyslaí kozmickú sondu mimo
rovinu ekliptiky, pokial možno s čo
najváčšún sklonom.

620 lun za sekundu
Doposial' len dye kozmické sondy
„vybočili" z roviny ekliptiky: Pioneer
11 (o 10°) a Voyager 2 (48°), ich
hlavným cielom ale nebol výskum
Sluka. Vyslat sondu k Shiku ale je
jednoduché, pretože nemáme také
silné raketové motory, aby sme udelili kozmickej sonde rychlost, ktorá
by prekonala jeho gravitačnú silu
(620 km/s). Ale riešenie sa našlo.
Treba vypustit sondu k najváčšej planéte slnečnej sústavy—Jupiteru, ktorý svojou gravitáciou dokáže dodal
sonde taká rychlost, aby sa príslušná
sonda dostala tam, kam chceme. Tak
sa napr. poslala komická sonda Voyager 1 do medzihviezdneho priestoru. Znie to velmi pekne a jednoducho, ale celý projekt si vyžiadal na
reali7áciu dlhý čas.
Projekt vyslania sond ponad póly
Sluka sa začal rodit už v 70-tych rokoch. V r. 1979 NASA (Národný
úrad pre letectvo a kozmonautiku v
USA) a ESA (Eurápska vesmírna
agentúra) podpísali dohodu o vyslaní
dvoch sond (každá orgrni7ácia po
jednej), ktoré by v r. 1983 preleteli
ponad póly Sluka, a to tak, že by leteli oproti sebe. Takýmto letom by sa
získal unikátny stereoskopický pohl'ad na Slnko a čase heliosféry. Uvedený projekt mul názov International
Solar Polar Mission (ISPM). Krátenie rozpočtu NASA v r. 1981 a z neho vyplývajúce trampoty spósobili, že
sa celý projekt nielenže oneskoril, ale
aj poriadne reorganizoval. Z dvoch
sličných sond ostala len jedna, ktorá bola na parkovaciu dráhu okolo
Zeme vynesená 6. októbra 1990 v
priestore raketoplánu Discovery (let
STS-41). Sonda ešte v r. 1984 dostala
názov Ulysses (navrhol ho Bruno
Betrotti z Univerzity v Pávu, Taliansko) po hrdinovi Odysseovi, ktorého
Rimania prekrstili na Ulyssesa. Potrebnú xýchlosť 370 kg sonde sme-

dráha Jupitera

priblíženie k Jupiteru
(február 1992)

prechod cez
ekliptiku
(marec 1995)

lužná dráha
prelet ponad južný pol f
(jdu — oktdber 1994)
100 dní

rom k Jupiteru dala malá trojstupňová raketa (pred štartom mala družica
úctyhodné rozmery: 3,2x 3,1 x 2,1 m).
Ulysses niesol 9 vedeckých experimentov, z toho 5 európskych a 4
americké, a na dóvažok, pre výskum
heliosféry sa dajú využíval aj rádiové
signály zo sondy, ktoré prenášajú napozorované údaje (2 experimenty
naviac). Prehl'ad expeřimentov je
uvedený v tabulke.
Na spojenie so Zemou slúži parabolická anténa s priemerom 1,6 m
(výkon palubného vysielača je 5 W).
Ako zdroj energie slúži rádioizotopový termoelektrický generátor s výkonom 285 wattov, ktorého princíp
je založený na rozpade rádioaktívneho plutónia 238.11. februára 1992 vo
vzdialenosti asi 430 0'00 km od Jupitera (a 5,4 AU od Sluka) sa dráha
sondy nasmerovala na polámu dráhu okolo Slnka so sklonom k rovine
ekliptiky asi 80,2°. Zložitý manéver
sa podaril, a sonda sa začala postupne približovať opáť k Slnku (v prvej
fáze sa od neho vzďalbvala), ale už
mimo roviny ekliptiky. Prelet nad
južným pólom prebiehal od júna do
októbra 1994, pričom maximálnu
južnú šírku —80,2° dosiahla sonda 13.
septembra 1994. Vtom čase bola od
Sluka vzdialená asi 2,29 AU (1 AU
= 150 miliónov km). Po prelete nad
južným pólom sa sonda začala postupne približovaí k ekliptike, ktorú
prekročila 12. marca 1995, a vydala

Dráha sondy Ulysses k Slnku
sa nad severný pól Slnka. V jeho ob
lastiach sa ešte stále nachádza (bude
tam až do októbra). Maximálnu šírku
+80,2° dosialla 31. júla 1995. Od severného pólu Sluka sa sonda bude
vzďaJoval až k dráhe Jupitera a k pólom Slnka by sa mala opál približil
na prelome tisícročí, v rokoch 2000
až 2001, keďbude vrcholil maximum
cyklu 23 (obežná doba sondy je 6,°
roka).

Fotograňe nebudú
Ulysses nesie so sebou 9 vedeckých prístrojov, ktory'ch cielom je
skúmaí vlastností sličného vetra
(zloženie, rychlost a teplotu častíc),
póvod sličného vetra, magnetické a
elektrické polia heliosféry, rádiové
bárky na Slnku a plazmové viny v heliosfére, gama žiarenie Sluka a okolitého kozmického priestoru, sličné a
galaktické kozmické žiarenie, vlastnosti plynu a prachu v medziplanetárnom priestore. Možno zostaní
sklamaní tí, ktorí očakávali fotografie
Sluka, ale snímkovanie Ulysses
programe nemá. Sonda doteraz vyslala na Zem obrovské množstvc
údajov, ktoré sa postupne analyzují
a publikujú.
Jedno z prvých prekvapení, ktorE
sa napozorovalo, bota rýchlosl sličného vetra, ktorý mal svoj póvod
oblastiach nad južným pólom. Rýchlosl sličného vetra so vzrastajúcou
šírkou postupne narastala zo 450 na

Šesthodinové priemery rýchlosti protónov (škály vl'avo hore) slnečnéhc
vetra a ich hustoty (škály vpravo dole), škálované pre 1 AU (astrono•
mická jednotka). Na lávom obrázku sú znázornené hodnoty od 16. feb•
ruára 1992 (gravitačný manéver pri Jupiteri) do 31. júla 1993. Na pra•
vom obrázku sú priebehy rýchlosti a hustoty od 1. augusta 1993 do 7. ja•
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PrehPad experimentov 9 špecializovaných prístrojov (1 až 9) a 2 rádiových experimentov (10 a 11)

V. Rušin / ULYSSES PRI SLNKU

Cief experimentu

skratka, krajina experimentu Predmet merania
1. Magnetické pole
VHM/FGM; Aglicko
Priestorové a časové variácie magnetického pofa heliosféry
— od 0,01 do 44,000 nT
2. Plazma slnečného vetra
SWOOPS; USA
lány slnečného vetra: 260 eV do 35 keV ionizačného náboja;
elektrány slnečného vetra s energlou od 0,8 do 860 eV
3. Zloženie iónov
SWICS; Švajčiarsko, USA
Základné alán-nábojové zloženie, teplota a stredná rychlost
slnečného vetra
iónov slnečného vetra od 145 km/s (H') do 1350 km/s (fed)
4. Rádiové a plazmové viny
URAP;USA
Plazmové viny, rádiové búrky Sinka, hustota elektrónov
a elektrické pole (plazmové viny: 0 — 60 kHz;
rádio: i —940 kHz; magnetické viny: 10— 500 Hz)
5. Energetické častice a meEPAC/GAS; Nemecko
Zloženie energetických iónov: 80 keV-15 MeV na nukleón;
dzihviezdny neutrálny plyn
atámy neutrálneho hélia
6. Nfzkoenergetické lány
HISCALE; USA
Energetické lány: 50 keV-5 MeV;
a elektrány
energetické elektrány: 30-300 keV
7. Častice slnečného a galak- COSPIN; USA
Kozmické žiarenie a lány energetických častíc: 0,3 — 600 MeV
tického kozmického žiarenia
na nukleón; elektrány: 4-2000 MeV
8. Rtg. žiarenie Slnka a záblesky GRB; USA, Nemecko
Ri ntgenové žiarenie slnečných erupci(
gama žiarenia z vesmíru
a záblesky kozmického gama žiarenia: 15-150 keV
9. Kozmický prach
DUST; Nemecko
Častice prachu: 10"-10 7 g
10. Detekcia korány
SCE; Nemecko
Hustota, rýchlosf a turbulenčné spektrum v slnečnej koróne
a slnečnom vetre
11. Gravitačné viny
GWE; Taliansko
Dopplerov posun rádiového signálu sondy
ako dósledok gravitačného vinenia
750 km/s. Velké fluktuácie v rychlosti
aj hustote sa pozorovali približne do
írky —30° (približný uhol sklonu
magnetického dipólu Slnka), s rotačaou periódou okolo 26 dní. Tieto
smeny súvisia s prechodom pomalej
a rýchlej zložky častíc slnečného vetra, ktorých póvod je alebo v koronálaych oblastiach blízko heliosférickej
aeutrálnej vrstvy (pomalá zložka)
alebo vo vysokých šírkach (rýchla
složka), kde sä tvorila južná koronálaa diera. V šírkach nad —50° ry'chlosť
;lnečného vetra zostávala takmer
konštantnou. Nameraná rýchlosť
slnečného vetra takmer dvojnásobne
prekročila hodnotu rychlosti slnečného vetra ako sme ju v polárnych
~blastiach namerali zo Zeme. Slnečný vietor mal svoj póvod vo velkej
koronálnej diere, ktorá sa rozprestierala v oblasti nad južným pólem. Na
áklade pomerného zastúpenia
iónov sa určila teplota tejto koronálnej diety, ktorej maximum 1,5 miliónov K by znalo byt vo výške asi 3 polomery Shnka (je to vel'a — pre koronálnu dieta sa odhadovala teplota
okolo 1 milión K). Pre nameranú

rýchlosť slnečného vetra je to ale teplota nízka — na unýchlenie častíc musia teoretici hládať pomocný mechanizmus.
Z okolia južného pólu Slnka uniká
za 1 sekundu milión ton hmoty (H,
He, malé čiastočky kovov a ťažkých
atómov). Vonkajší tlak častíc slnečného vetra nad pólem je ovela váčší
ako nad rovníkem. Z toho vyplýva,
že tvar heliosféry je nad pólami predižený, hoci sa predpokladalo, že heliosféra je napuchnutejšia práve nad
rovníkom.
Zistila sa tiež asymetria plazmových vín (vytvárajú ich elektrické a
magnetické polia ako dósledok nerovnomemého rozdelenia častíc v slnečnom vetre) v prospech severnej
pologule. Dóvodyzatialnie sú známe.
Zloženie ťažkých iónov pomalej
(nízkošírkovej) a rýchlej (vysokoš&kovej) zložky slnečného vetra bolo
podstatným spósobom odlišné, s ostrou hranicou skladby medzijednotlivými typmi tokov. Horčík, který má
nižší ionizačný potenciál, mal v pomalej zložke slnečného vetra váčšie
zastúpenie ako kyslík, ale pomer

auára 1995, ked sa ULYSSES nachádzal vo vysokorýchlostnom slnečaom vetre. Z tohto dóvodu sú škály hodnót rýchlosti a hustoty na I'avom
a pravom obrázku odlišné. Plné trojuholnrkcy pri hornej stupnici označujú heliocentrickú vzdialenost; pri dolnej stupnici heliograflckú šírku
v stupňoch.
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Mg/O sa menil skokem medzi zložkami. Tento rozdiel zrejme nespósobuje ionizácia v koróne, ale už v
chromosfére.
Ukázalo sa, že magnetické polev
polárnych oblastiach je trvalo prítomné (predstavujúc dipólový charakter magnetického poFa Sluka),
pričom jeho intenzita sa mierne mení
v závislosti od šírky (neplatí to ale
pre radiálou zložku magnetického
popa, která je temer konštantná), a
naviac, jeho vplyv na slnečný vietor je
sllnejší než sa doteraz predpokladalo. Matematické modely, ktoré sa
používali pre opis magnetického pora
Sluka a jeho vplyvu na slnečnývietor,
tento efekt ignorovali, takže budú
musieť byt prepracované. Pravdepodobne v dósledku velkej amplitúdy
transverzálnych fluktuácií a silných
vín sa vysokošírkové magnetické pole
podstatným sp6sobom odlišuje od
modelu magnetického pola Slnka,
které vypracoval Parker. Vysoká variabilita sa pozorovala v nízkofrekvenčných fluktuáciách magnetického
poEa. Rýchlosť výskytu diskontinuit v
magnetickom poli vo vysokých šírkach tiež podstatne vzrástla. Všetky
tieto závery svedčia o tom, že naše
predstavy o magnetickom poli Slnka
vo vysokých heliograřických šírkach a
interakciách pomalej a rýchlej zložky
častíc slnečného vetra, které tam nastávajú, sú velmi zjednodušené.

Oblet za slnečne'ho minima
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Ešte pry, než sa vydal Ulysses na
svoju púf k Slnku, sa predpokladalo,
že tok častíc kozmického žiarenia v
polárnych oblastiach bude omnoho
váčší než v oblasti rovníka, pretože
radiálny smer siločiar magnetického
pofa nebráni časticiam v týchto miestach vniknúť fahko do heliosféry. Na
prekvapenie sa zistil len miemy
vzrast častíc kozmického žiarenia v

polámej oblasti voči rovníku, čo by
znamenalo, že vo vnútomej časti slnečnej sústavy je modulované kozmické žiarenie takmer sféricko-symetrické. Kozmické žiarenie, na rozdiel od magnetického pora a toku
častíc v shiečnom vetre, ukazuje
26-dňovú moduláciu aj v šírkach nad
—55°.
Detektor prachových častíc ukázal, že rýcblosf dopadu častíc pozd(ž
trajektórie Ulyssesa sa menila porvaly, od 0,2 do 0,5 dopadu za deň. Dominantná zložka častíc prachového
toku prichádzala z ekliptikálnej šírky
10°±10° a ekliptikálnej dlžky 280°
±30°, čo by znamenalo jeho interstelárny póvod. Dodatočný tok malých častíc, ktoré neprichádzali z interstelárneho smeru, vyskytol sav šírke okolo —45°. Nezdá sa ani, že by
tieto častice mali svoj póvod v prachových zmiečkach zvieratníka. Dá
sa predpokladaf, že týmito časticami
by mohli byt beta-meteoridy, ktoré
sú od Sluka odnášané tlakom slnečného žiarenia a elektromagnetickými
silami. Počas letu sa zaznamenali ti
zrážky s časticami, kterých hmotnosť
hola vyššia ako 10-9 g, a sedem zrážok s časticami hmotnejšfmi ako
10 10 g. Namerané hodnoty súblasia
s údajmi, které získali sondy Pioneer
10 a 11.
Cielom tohto článku nic je konfrontovať všetky nové výsledky so
staršími meraniami, ale upozomiť na
niektoré nové, zaujímavé údaje. Niet
pochyb o tom, že bude treba urobiť
korekcie v našich predstavách o slnečnej aktivite, slnečnom vetre a heliosfére. Ale sonda zatial' pri prvom
obehu okolo Sluka prešla „len" polovice svojej dráhy, a naviac, Sluko oblietava na zostupnej vetve slnečného
cyklu, takmer v čase minima. Bude
velmi dóležité porovnat výsledky,
ktoré sa získali z preletu ponad južné
oblasti Sluka s tými, ktoré sa získajú
pri terajšom prelete ponad severný
pól. Aby údaje o Sluku, najmá o koróne, holiče najkompletnejšie, v čase
extrémnej polohy Ulyssesa sa robia
celosvetové koordinované pozorovauia Slnka ze Zeme aj z kozmu.
Koncem augusta mal byť Američanmi vypustený koronograf, který
by robil pozorovania koróny v bielom
svetle a v ultraňalovej oblasti spektra, na obežnej dráhe je tiež slnečná
družka Yohkoh.
Do koordinovaného pozorovania
sa zapája aj koronálna stanica Astronomického ústavu SAV na Lomnickom štíte. Druhý interval pozorovaní,
ktorý čaká na „slniečkarov", bude
okolo 24. októbra, keáv krajinách juhovýchodnej Ázie nastane úpiné zatmenie Sluka.
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
MU SAV T. Lomnica
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Úpiné zatmenia Slnka poskytujú jedinečná príležitosť pre pozorovanie najvrchnejšej časti slnečnej atmosféry — korány. Výsledky takých pozorovaní slúžia nielen pre
súčasné poznanie fyzikálnych, dynamických a morfologických vlastností korány pre
Slnko ako hviezdu, ale v porovnaní so staršími pozorovaniami pomáhajú objasňovat
prejavy slnečnej aktivity v dávnejšej minulosti. Je všeobecne známe, že 11. augusta
1999 pás totality bude prechádzaf aj európskym kontinentom, v nie velkých vzdialenostiach od južných hraníc Českej a Slovenskej republiky. Toto zatmenie nepochybne poskytne jedinečná príležitosť pripraviť si výnimočné experimenty pre pozorovanie slnečnej korány. Určitou pomůckou pre prípravu nových experimentov můžu byt
aj dálšie zatmenia, ktoré do roku 2000 nastanú, a to 24. októbra 1995, 9. marta 1997
a 28. februára 1998. Okrem pozorovaní slnečnej korány sa počas úpiných zatmení
robia aj rózne mé experimenty, ktorých cielom je napr. skúmaťvplyv zatmenia na
živý organizmus, testovat teóriu relativity, merať priemer Slnka a pod.
Zatmenie 24. októbra 1995
Zatmenie je 22. členom cyklu Saros Č. 143.
Celkovo SAROS 143 obsahuje 72 zatmení,
z toho 30 čiastočných, 26 prstencových, 4 prstencovo-úpiné a 12 úpiných. Všetky zatmenia
tejto série nastávajú pri výstupnom uzle Mesiaca a gama klesá s každým zatmením tejto série. Prvé zatmenie tejto série nastalo 2. marta
1617 ako čiastočné zatmenie Slnka vo vysokých zemepisných š&kach na severnej pologuli. Počas ďalších 150 rokov sa fáza čiastočných
zatmení zváčšovala, až 24. júna 1797 nastalo
prvé úpiné zatmenie. Bobo viditelné z Arktického mora a východnej časti Sibíri a jeho zvláštnostou bota nezvyčajne velká šírka pásu totality, až 1000 km (zvyčajne je to do 300 km). V
XIX. storočí dlžka úpiných zatmení narástla až
na 4 minúty.
Niektoré zatmenia tejto série prispeli významnou mierou k poznaniu fyziky Slnka. Napríklad, počal zatmenia Slnka 28. júla 1851
Airy detailne opíral chromosféru Slnka a Grant,
Swan a von Littrow určili, že protuberancie sú
fyzikálne spojené so Shikom a nie s Mesiacom. Prvá fotografia korány, daguerotypom,
bola počal tohoto zatmenia urobená v Prusku.
Pri zatmení Slnka 7. augusta 1869, ktorého
tieň prechádzal centrálnym územím USA, Young a Harkness nezávisle objavili zelenú čiaru
korány (hypotetické „coronium"), ktorej existenciu vysvetlil B. Edlén až v r. 1941 (čiara
patrí trinástkrát ionizovanému železu — Fe
XIV). V Rusku pri zatmení Slnka 19. augusta
1887 Mendelejev použil balón, aby zatmenie
mohol pozorovat nad mrakmi. A čo je pre nás
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mimoriadne vzácne, 30. augusta 1905 v Španielsku úspešne pozoroval svoje prvé zatmenie Dr. M. R. Štefánik.
Hoci každé nasledujúce zatmenie sa postupne blížilo smerom k rovníku, dlžka zatmení sa začala postupne skracovať. Bobo to
spósobené tým, že zatmenia nastávali v apogeu a vzdialenost medzi Mesiacom a Zemou
vzrastala. Pri zatmení 12. októbra 1939 jeho
dlžka klesla dokonca pod 3 minúty. Zatmenie

Slnka 24. októbra 1995 je dvanástym a zároveň posledným úpiným zatmením tejto série.
Najbližšie zatmenie v tejto sérii bude 3. novembra 2013, a bude prstencovo-úpiné. Prstencovým bude pri začiatku a na konci, v prostrednej fáze bude úpiným. Dodajme, že šírka
mesačného tieňa na zemskom povrchu bude
už aj pri tohtoročnom zatmení úzka. Pri východe a západe Slnka sa bude pohybovat len
okolo 30 km, a v mieste maximálnej fázy to
bude len zhruba 78 km. Pri celkovej dlžke pásu totality 13 600 km pokryje tieň len 0,1%
plochy Zeme. Vzhl'adom na to, že v Indii prechádza cez územia s vysokou koncentráciou
obyvatelstva, napr. cez Kalkatu, uvidí tento
nádherný prírodný úkaz velké množstvo Pudí
(pokial' nepodl'ahnú panike a poverám a nezabarikádujú sa do svojich chatrčí).
Aj ďalšie tni zatmenia tejto série budú prstencovo-úphié. Až zatmenie Slnka 16. decembra 2085 bude celé prstencové. Potom, počas
ďalších 250 rokov, budú sa vyskytovat len prstencové zatmenia, pričom ich dlžka sa bude
postupne predlžovať až na 4 min 48s. Toto zatmenie nastane 16. septembra 2536 a bude
zároveň posledným zo série prstencových zatmení. Potom vo vysokých južných zemepisných šírkach sa vyskytne ešte 20 čiastočných
zatmení tejto série, pričom to posledné nastane 23. apríla 2897. Pre úpinost dodajme, že súčasná dlžka zatmení je len o niečo viac ako
2 minúty.
Postup zatmenia
Mesačný tieň začína pri východe Slnka
(2:52 UT) v Irán, asi 100 km južne od hlavného mesta Teherán (šírka tieňa tu bude len
16 km a trvanie 16 s.) Týchto miestach sa mesačný bude pohybovat velmi rýchlo — 2,255
km/s — a bude prechádzaf Afganistanom a Pakistánom do Indie. Severná hrana pásu totality bude prechádzaf južne od svetoznámej pamiatky Taj Mahal a pokračuje cez Varanasi
a Kalkatu. Trvanie zatmenia v Indii je len o niečo viac ako 1 minúta (v delte rieky Ganga to

Pás úpiného zatmenia Slnka 24. októbra 1995.
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Vojtech Rušin / ÚPLNÉ ZATMENIA SLNKA V ROKOCH 1995-1999

Trojsekundová expozícia bielej koróny počas úpiného zatmenia Slnka 11. júla 1983v Indonézskom mestečku Cepu.
Foto: SAV (archív)
telových zariadeniach mesta Kota Kinabalu).
Opatrnosti nikdy ale je dosť. Zatiai nie je známe, či v Malajzii bude nejaký koordinátor pre
vedecké výpravy za zatmením.
Predbežne je známy koordinátor pre Vietnam (Nguyen Mau Tung, Committee for the
Total Solar Eclipse, 39, Tran Hung Dao St.,
Hanoi, Vietnam). Podia jeho informácií v pobrežnom meste Phan Tiet bude pripravený tábor — zatmenie v tomto mieste by malo trvať
125 sekund.
Zatmenie 9. marca 1997
Zatmenie patrí do série Saros č. 120 a podmienky pre jeho pozorovanie nie sú velmi
priaznivé. Maximálna výška Slnka nad horizontom nebude viac ako 23°. Zatmenie bude
pozorovatelné v ťažko prístupných podmienkach Mongolska a Sibíri (z Mongolska sa pás
totality pohybuje severovýchodným smerom).
Maximálna dlžka zatmenia bude 2 min 50 s.

Časť pásu totality počas úpiného zatmenia 24. októbra 1995.

Schémy: NASA

Záujemcom sa odponíča použiť na pozorovanie lietadlo. Specialitou zatmenia bude
tomnosť kométy s jasnosťou asi —2 mag. Bude
to druhý prípad od r.1898, keáhvezdári mohli súčasne pozorovať zatmenie i kométu.
pri-

bude 1 min 18 s a výška Slnka nad horizontom
bude 40°), pričom ale pravdepodobnosť pekného počasia je tu velmi vysoká, najmá vo východných častiach Indie. Po krátkej prechádzke Bengálskym zálivom zatmenie d'alej pokračuje cez Barmu, Thajsko, Kambodžu (na centrálnej čiare je dlžka zatmenia 1 min 57 s a výška Slnka nad obzorom 62°) do Vietnamu. V známom komplexe Angkor Wat zatmenie bude
trvat 2 minuty. V týchto krajinách tieň postupuje rýchlosťou 0,7 km/s. Potom zatmenie
vstupuje do Juhočínskeho mora, kde je dlžka
zatmenia maximálna (o 4:32:29,5 UT presne
2 min 40 s), výška Slnka nad obzorom bude
69°, Tieň tu postupuje rýchlosťou 0,564 km/s.
Potom tieň prechádza cez ostrovy Indonézie a
Filipín, z ktorých je najznámejší ostrov Borneo, na ktorom sa nachádza aj štát Malajzia.
Na Borneu pás totality prechádza severne od
najbohatšieho štátu na svete, sultanátu Brunei. Zatmenie Slnka končí pri západe Slnka
006:13 UT vo vodách tichého oceánu (170° E,
5° S), kde potrvá len 23s (šĎ ka tieňa je 22 km).
Pravdepodobnosť pekného počasia je najvyššia (90 %) v Pakistan až po centrálne oblasti Indie. Oblasti okolo Kalkaty, a potom aj v
dalších krajinách, móžu byt zasiahnuté monzúnmi. V Kambodži, Thajsku a Vietname je
mesiac október najvlhkejším mesiacom v roku. Napriek tomu ale je vylúčené, že v niektorých oblastiach týchto krajín by mohlo byt
aj pria7r,ivé počasie — pravdepodobnosť pekného počasia je tu okolo 40-50%. Pre ostrovy
v Juhočínskom mon štatistika neexistuje a počasie tu móže byt všelijaké. Z vlastnej skúsenosti ale viem, že pravdepodobnosť je jedna
vec, a reálny stav počasia počas zatmenia vec
druhá, často diametrálne odlišná. Takže odpoveď na otázku, kam sa na zatmenie vybrať,
znie: podla hníbky peňaženky. Pri prípadnej
ceste do Malajzie (na ostrov Borneo) sa treba
informovať na očkovaciu povinnosť (odponíča
sa očkovať proti cholere a žltačke, závisí to
však od toho, či sa cestovatelia budú pohybovat aj po divokej krajin alebo ostanú len v ho-

Zatmenie 26. februára 1998
je zo série Saros č.130 a patri k strednodobým
zatmeniam s trvaním 4 min 8s. Pás totality začína pri východe Shika v Tichom oceáne a
prechádza cez ostrovy Galapágy (ale však ich
hlavné turistické centrá), pokračuje cez Panamu, Kolumbiu a Venezuelu do vod Karibského mora a množstvo ostrovov, ktoré sa tam
nachádzajú, napr. Aruba, Curacao, Guadelup. V maximáluej fáze je výška Slnka viac
ako 70° a pravdepodobnosť pekného počasia
je tiež dosť vysoká. Ak sa to spojí s prijemnou
klímou, potom sa tam oplatí cestovať.
Zatmenie 11. augusta 1999
patrí do série Saros č. 145 a konečne prechádza aj eurápskym kontinentom, kde je najviac
astronómov. Plná fáza totality sa začína v Atlantickom oceáne neďaleko New Yorku a
končí pri západe v Bengálskom zálive. Výška
Sloka sa bude šplhať k hodnote 60° a maximálna dlžka zatmenia bude 2 min 23s. Pás totality bude prechád7ať napr. cez Anglicko, Franciízsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko (cez jazero Balaton), Turecko a pokračuje ďalej do
Iraku a centrálnych častí Indie. Severná hrana
pásu totality mime južné časti nášho územia
asi len o 50 km. Aj napriek tomu je to zatmenie, ktoré je k nám najbližšie. Ak by vyšlo aj
počasie (august jev Európe relatívne dobrým
mesiacom) potom sa máme na čo tešiť.
Vojtech Rušin, MU SAV
Informácie o najbližšom zatmení
nájdete prostredníctvom Internetu
na adrese:
http://umbra.gsfc.nasa.gov/eclipse/951024
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Programy expedicii
za zatmenim Slnka
Na zatmenie 24. októbra sa chystajú astronómovia z celého sveta. Nebudú medzi nimi chýbať ani expedície, ktoré sa zúčastnili
pozorovaní ostatne'ho zatmenia v novembri minulého roka v Južnej Amerike — pracovníci AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici a SUB
v Hurbanove. Prinášame stručný program výprav:
AsÚ SAV Tatranská Lomnica
Pozorovacie miesto si pracovníci Astronomického ústavu zvolili
v indickom meste Nim Ka Thana, kde síce totalita nepotrvá viac
ako 80 sekúnd, pravdepodobnost jasného počasia je však temer
100-percentná. Program bude nadvázovat na 7 predchádzajúcich
expedícií (pozri Kozmos 1/1995):
1. Velkoškálová štruktúra bielej korány (20/300 cm objektív + radiálny filter).
2. Farba bielej korány (4,0/30 cm teleobjektiv, hranolový spektrograf, CCD kamera ST-7, notebook).
3. Rýchle zmeny v koráne (5,6/1000 objektív, kamera); TV kamera.
4. Fotometria bielej korány (8,0/1000 objektív).
Expedíciu sponzorujú: Tesla, a. s., Liptovský Hrádok; VUJE, a.
s., Trnava; Chemosvit, a. s., Svit; Naftoprojekt, a. s., Poprad; Matador, a. s., Púchov.
SÚH Hurbanovo
Prístrojové vybavenie a teda i program expedície bude oproti
brazílskemu zatmeniu čiastočne redukovaný, v hrubých rysoch
však na predošlé pozorovania bude nadviizzovat. Expedícia bude
prebiehat v termíne 7.10. —2.11., pozorovacie miesto v mestečku
Nakhon Sawan leží v strede pásma totality asi 250 km severne od
thajského Bangkoku. V pláne majú traja hurbanovskí astronómovia uskutočnit 3 základné a 2 dopinkové experimenty:
1. Meranie farebnej teploty slnečnej korány prostredníctvom získaného spektra korány. Tentoraz bude na snímkovanie použitá citlivejšia CCD kamera ST-7, ktorá má aj váčšie rozlišenie,
pripojená v ohnisku komory s objektívom Zeiss 80/270 so spektrografom. Plánuje sa (po skúsenostiach z Brazílie) získat jedna
detailná snímka spektra.
2. Velkorozmerová snímka slnečnej korány CCD kamerou za
objektívom Pentacon 2,8/80 do zhruba 6-tich polomerov Sinka.
Vzhládom na citlivost kamery v infračervenej oblasti spektra do
800 nm by sa mohlo podariť zmerat skok v intenzite slnečnej
korány, ktorú v minime aktivity Slnka spósobujú zhruba na hranici 5-tich polomerov rozptýlené prachové častice.
3. Fotometria bielej korány — cez neutrálny filter objektívom
MTO 1000 získat fotometrickú škálu a vellcoškálové snímky korány počas úpinej fáty zatmenia.
4. Dopinkovými experimentami bude snímanie priebehu zatmenia videokamerou a získavanie farebných dokumentačných záberov zatmenia pre popularizačné účely.
_ rp _

Sedem záhad
3.ZÁHADA

Kde sú
slnečné
neutrína?
Napriek čoraz nákladnejším experimentom nachádzajú fyzici príliš
málo neutrín. Menej ako predpovedá teória. Buású navine nedokonalé pasce, do ktorých neutrína lapáme, alebo sa teoretici kdesi pomýlili.
Nič vo vesmíre neprevyšuje počtom neutrína, tieto mysteriázne,
takmer nehmotné čiastočky, ktoré
hladko ako prízrak prenikajú aj tými
najmasívnejšími prekážkami. V
klepcoch, ktoré sme mi doteraz nastrážili, uviazlo zatial' nepochopitel=
ne málo neutrín.
Supernova, ktorá 23. februára
1989 vybuchla vo Velkom Magellanovom oblaku, nebola iba efektným
nebeským ohňostrojom. Práve tento
úkaz opát konfrontoval fyzikov s nevyriešeným problémom neutrín.
Gigantický záblesk nebol iba
akýmsi mejkapom obrovského výronu energie. Na svetlo sa totiž premenilo iba jej malé množstvo: tisíckrát viac energie sa po výbuchu
uvolnilo práve vo forme neviditel=
ných neutrín. Presnejšie povedané —
takmer neviditelných. Prakticky každé neutrino vyžiarené supernovou

preletí naprieč zemegul'ou bez toho, aby to ktokořvek spozoroval. A
predsa sa stáva, hoci mimoriadne
zriedkavo, že aj v ovel'a menšom detektore akým je naša Zem, koliduje
neutrino s atómom, a tak sa na okamih odhalí.
Vo chvíli, keď sprška neutrin zo
vzdialenej supernovy prenikne Zemou, jeden z miliána Pudí, ktorí mal
náhodou zatvorené oči, uzrel slabučký záblesk. Tento mikrozáblesk
vznikne tak, že neutrino náhodou zasiahne atám v oku človeka. Naštastie,
detegovat neutrína dokážeme aj spo1'ahlivejšie. Dva obrovské detektory
hlboko pod povrchom Zeme na protil'ahlých miestach planéty, v každom
1000 ton vody, boli roku 1987 ovel'a
citlivejšími očami ako tie naše ludské.
V každom detektore-nádrži ležali tisíce svetlocitlivých rúr a v úpinej temnote striehli. 23. februára sa dočkali:
V 10-sekundovom rytme zaznamenali oba detektory zároveň 19 „neutrínových príhod" — skoro tolko, kořko by sa dalo očakávat od supernovy,
ktorá vybuchla daleko od našej
Mliečnej cesty.
— Zakaždým ma fascinuje — vraví
Lawrence M. Krauss, profesor na
fakulte fyziky a astronámie Case
Western Reserv University — keď
premýšfam o povahe neutrín: vyleteli z hustého, kolabujúceho jadra
hviezdy. Prinášajú nám posolstvo o
rozhodujúcich sekundách hviezdnej

CCD kamery
firmy Santa Barbara Instrument Group
Modely ST- 4, 5, 6, 7, 8
a príslušenství SBIG!
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Oficiální zástupce SBIG pro ČR:
Ing. Jan Soldán, C_SOFT
251 65 Ondřejov 236, Česká republika
Tel.: 0204/857 161
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na

vyžádání

Zariadenie na detegovanie neutrín vyzerá ako gigantická, šestramenná
morská hviezda. Toto zariadenie vybudovali v Egejskom mor, nedáleko gréckych brehov.

súčasnej fyziky

Galaxie rotujú ovel'a ry'chlejšie ako by rotovali, keby neobsahovali ove1'a viac hmoty ako pozorujeme. Na snímke NGC 1965.

4. ZÁHADA

Existuje
tmavá
hmota?

-

o

Vo vesmíre sa musí nachádzať
desaticrát tolko hmoty, ako tej, ktorú pozorujeme v podobe hviezd,
hmlovín a galaxií. Možno to bude
úpine iný druh hmoty ako tá, ktorú
poznáme
Miliardy vesmírnych telies pozorujeme vo viditelnom svetle. Hmota
sa však prejavuje aj na ďalších vinových d(žkach, ktoré naše oko nevníma. V infračervenom, ultraflalovom, róntgenovom a dalších oknách
„vidíme" ovefa viac hmoty ako cez
optické áalekohfady. Astrofyzici
však zistili, že hmoty musí byt ešte
viac. Možno desaflrát, podfa niektorých až stokrát viac ako tej, ktorú
pozorujeme. Toto tvrdenie odvodili
hvezdári zo správania sa galaxií,
rév kopách galaxií rotujú tak iýchlo,
že by sa museli dávno roztratiť, keby... Keby neboli spútané gravitačnou silou ovel'a váčšieho balíka
hmoty, ktorý ich drží pohromade,
kr

pr

katastrofy. Prinášajú nám dókazy,
že teória hviezdnych kolapsov, ktorá vznikla za stolom a za počítačem
naprosto vyhovuje údajom, ktoré
dostávame teraz zo supernovy."
Další zdroj neutrfn, ktorý je ovela
bližšie, totiž naše Slnko, tedrie
hvezdárov zatial nepotvrdzuje. Pri
jadrovej fúzii vodíka a hélia, ktorá
produkuje svetelnú a tepelná energiu Slnka, uvolňujú sav hlbke našej
hviezdy aj neutrína. Preletia slnečným telesom a vykfznu do vesmíru —
aj smerom k Zemi. Fyzikom sa však
doteraz nedarí detegovať ani záaleka tolko slnečných neutrín, ako
predpovedala teária. Pritom experimenty, pasce na slnečné neutrína
sú čoraz drahšie a zložitejšie.
Energie neutrín sa rozkladajú do
bohatého spektra, rovnako ako slnečné svetlo. Zo začiatku dokázali
experimenty zachytiť iba vysokoenergetické neutrína. Už pri tých sa
nká7alo, že ich tok smerom k Zemi
je slabší ako sa očakávalo.
Rusko-americký
experiment
SAGE v Baksane na Kaukaze, dokáže detegovai aj neutrína s menšou energiou. Výsledky záhadu potvrdili: križom cez celé neutrínoenergetické spektrum je tok slnečných neutrín ovel'a slabší, ako sme
očakávali. Vedci si nad „stratenými
neutrínami" pravdaže lámu hlavy.
Hladajú, kde je chyba: váčšina ju
tuší v technológii detekcie. V prípade, že aj ďalšie experimenty „stratené neutrína" potvrdia, budú sa vedci musieť zamysliet nad tým, či ich
predstavy o tom, ako Slnko funguje,
sú správne. Útechou pre slniečkarov je iba možnosi, že sa s neutrínami deje čosi medzi Slnkom a Zemou. Čo by to mohlo byť, zatialnikto ani len netuší.
S neutrínami je spojená aj ďalšia
fyzikálna záhada: majú tieto čiastočky hmotnosť, alebo ide o rovnako „éterické čiastočky" ako sú čiastočky svetla? Táto otázka vzrušuje
najmá kozmológov, pretože sa týka
najváčšieho mystéria astrofyziky —
tzv. tmavej hmoty, v ktorej je zakliaty osud, alebo vedeckejšie, scenár vývoja nášho vesmíru. Je podozrenie, že tmavé hmotu by mohli
tvoriť tajomné, nepolapitel'né neutrína, pravdaže iba v pade, že majú nenulové hmotnosť. Ak ju majú,
potom násobok tejto hmotnosti
počtom neutrín by mohol tmavé
hmotu odkliať. Neutrfna by mohli
tvoriť prinajhoršom časť tmavej
hmoty, ktorú celkom oprávnene nazývajú astrofyzici i hmotou skrytou,
či chybajúcou.

ale nevidíme ho v mjakom zo známych spektrálnych olden. Tento nepriamy dókaz posilnili nedávno aj
výsledky satelitu COBB. Táto dómyselná sonda, ako je známe, mapovala teplotu „tmy medzi hviezdami", vedeckejšie — teplotu žiarenia
vesmírneho pozadia, ktorú tvori relíktné (zvyškové) žiarenie, táto ozvem Big Bangu. Štruktúry, ktoré sa po
roku merania na „najnovšej mape
vesmíru" vynorili, prezrádzajú astrofyzikom i kozmológom, že počal takého krátkeho času, čo nás delf od
Big Bangu, sa z počiatočného chaosu, viditelného na mape z COBB,
nijako nemohli vyvinúť také komplikované štruktúry, aké vidíme
dnes, ak len Big Bang nevytvoril
ovefa silnejšie gravitačně hniezda,
okolo ktory'ch sa potom viditelná
hmota organizovala. Tieto gravitačné hniezda by však podia súčasných
názorov mohla tvoru iba tmavá,
predbežne neviditelná hmota.
Akú podobu má táto tmavá
(skrytá) chýbajúca hmota? I v našom časopise sme informovali o
viacerých hypotézach, ktoré astrofyzici hfadajúci tmavá hmotu vyprodukovali.
Pripomeňme si aspoň tie najzná-

mejšie: hnedí trpaslíci, čieme diery,
neutrína (pravdaže, ak majú nejakú
hmotnost) alebo mé, ešte neznáme
čiastočky.
Hnedí trpaslici sú malé, zakrpatené hviezdy, ktoré nemajú dostatočne velké hmotnosť nato, aby dokázali zažať vo svojom vnútre jadrové
reakcie. Viacerí hvezdári predložili
dost presvedčivé dókazy o tom, že
ich v susedstve niektory'ch váčších
hviezd našli. O existencii čiernych
dier už dnes nepochybuje vani ani jeden astronám. Ale ani hnedí trpaslíci, ani čierne diery nemóžu obsahovať tolko hmoty, ktorá by mala také
mohutné gravitačně účinky, aby sa
viditelné objekty správali práve tak
ako sa správajú.
Chýbajúcu tmavé hmotu by mohli podia mienky viacery'ch astronómov tvoriť práve neutrína. Majú
však tieto čiastočky vóbec nejakú
hmotnost? Dokázat by to mall nákladné experimenty, pomocou krory'ch sa skúmajú neutrína produkované Slnkom.
Podia najnovších pozorovaní na
Keckovom teleskope, ktorý stojí na
havajskom vulkáne Mauna Kea,
existuje vraj mimo našej galaxie
množstvo hviezd „mého druhu".
Netvorí ich hmota, ktorú poznáme
z nám známeho sveta, ale exotické
ne-baryonické čiastočky. Teoretici
ich pomenovali skratkou WIMP.
Ide o masívne čiastočky so slabými
vázzbami. Hviezdy vytvorené z takýchto čiastočiek mali by sa nachádzaf v galaktickom halo. Tieto
hviezdne objekty nevydávajú nijaké
žiarenie a preto ich len velmi ťažko
móžeme objaviť a diagnostikovať.
Chýry, ktoré prenikli z Kecku, neboli zatial oficiálne publikované, ale
špecialisti čakajú na ich zverejnenie
s napátfm.
Ako to už býva, popri nadšených
hfadačoch tniavej hmoty existujú aj
astroskeptici, ktorí chcú teoreticky
dokázal, že pre súčasný model vesmíru tmavé hmotu nepotrebujeme.
Další sa spoliehajú, že tento problém už čoskoro vyriešia dokonalejšie
teleskopy, najmá na obežnej dráhe
okolo Zeme.
Tajomstvo tmavej hmoty sa však
netyla iba vzniku galaxií a ich dynamiky. Scenár ďalšieho vývoja vesmíru je zakódovaný práve v jeho hmotnosti. Ak vesmír nemá viac hmoty
ako pozorujeme, bude sa donekonečna rozpfnat. Ak je však hmoty
tolko ako astronómovia predpokladajú, rozpínanie sa raz zastaví a vesmír sa začne opáť zmršťovať. Zmršťovať sa bude dovtedy, kým nový Big
Bang neotvorí nové dejstvo.
Spracoval: Eugen Gindl
(Polančovanie v budúcom čísle)
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Saturn bez

prstence -

7~v~ uuo
Mezi 22. květnem a 10. srpnem
jsme pozorovali Sluncem přímo
neosvětlenou, jižní stranu prstenů. Protože počátkem července
vycházela planeta kolem půlnoci,
byla před svítáním již dostatečně
vysoko na to, aby pohled na ní nerušil neklid atmosféry. V této době také dosáhlo rozevření prstenů
své největší úhlové šířky, zhruba
-0,6°. Saturnocentrická deklinace
Slunce pak činila asi 2 stupně.
Majitelé menších dalekohledů
těsně před svítáním kolem třetí
hodiny letního času spatřili Saturn
s nápadným temným „pásem",
ktery' se přimykal z jihu k rovníku.
Po prstenci sice nebylo ani památky, v těsném okolí ale bylo snadné
nalézt družice Titan a Rheu. I bez
dalekohledu byla také nápadná
malá jasnost planety — velmi úzké
prstence totiž Saturnu ubraly asi
0,7 magnitudy.
Už v patnácti centimetrovém
dalekohledu si bystřejší pozorovatelé za klidného vzduchu všimli
nezřetelného šedého protažení
„rovníku" až za okraj kotouče planety — neosvětleného prstenu.
Mnohem lepší pohled skýtaly ještě větší přístroje, ve kterých byl
úzký prstenec pozorovatelný v plné kráse. Nápadnější byl na své
východní straně, kde jako světlá
skvrnka zářilo Cassiniho dělení.
Za ním prstenec sice pokračoval,
ale byl mnohem méně zřetelný.
Nenápadné zjasnění bylo vidět i

zhruba uprostřed mezi okrajem
kotoučku planety, kde byl prstenec rozšířený, a ('. siniho dělením. Že se nejednalo o satelity bylo zřejmé podle toho, že stejná
zjasnění byla pozorovatelná (nikoli však tak výrazně) i v západní
části prstence. V atmosféře samotné planety byly dva tmavé pásy. Nápadnější, širší severní pás a
světlejší, užší pás jižní. Nepřehlédnutelné bylo i ztemnění v okolí pólů.
V prostoru kolem Saturnu bylo
možné sledovat hned několik měsíců. Snadný byl Titan, Rhea a
Dione. Obtížnější byla identifikace vzdálenějšího Japeta a naopak
k oslnivému kotoučku Saturnu
blízké Tethys. Pozorovatelná byla
četná vzájemná přiblížení satelitů,
příp. jejich výstupy zpoza planety.
Naopak, nesnadné, ba přímo nemožné bylo si všimnout stínu, který některý z nich vrhal na planetu.
Vzhledem ke vzájemnému postavení Saturnu, Slunce a Země se
totiž stín promítal do těsné blízkosti stínu, který vrhaly na planetu prstence. Za většího seeingu
byl tudíž úhlově malý stín nepostřehnutelný.
Velkým dalekohledem byly ovšem pozorovatelné zajímavé detaily také přímo v atmosféře planety. V noci z 9.110. srpna například W. Sheeham, D. Graham a T.
Dobbins 0,91 m refraktorem Lickovy observatoře nalezli dvě nevý-

Druhý průchod roviny saturnových prstenů na snímku z Hubble Space Telescope pořízený 10. srpna 1995. Zleva doprava jsou zřetelné satelity Enceladus, Tethys, Dione a Mimas. Kromě nich HST zřejmě objevil jako slabá zjasnění v prstenech i další měsíce. Potvrzení jejich
existence si ale vyžádá několik dalších týdnů pozorování. Reprodukovaný obrázek je ve skutečnosti kompozicí dvou snímků. Dlouhou expozicí byl zachycen vzhled slabého prstence, krátkou detaily Saturnovy atmosféry.
Foto: NASA

Saturn v noci z 6. na 7. července 1995 mezi 1:10 a 1:18 UT. K pozorování byl použit 20 cm refraktor, zv. 188x a 300x. Jih nahoře, východ
vpravo. Východní část prstence byla zřetelnější než západní. Nápadné
bylo Cassiniho dělení, za kterým sice prstenec dál pokračoval, ale zdaleka nebyl natolik výrazný.
Kresba: Jiří Dušek
Takto pozoroval Saturn 15 cm Coudé refraktorem z 8. na 9.
července 1995 mezi
0:20 a 1:40 UT Tomáš
Havlík. Jih je nahoře,
východ vlevo. Planetocentrická šířka Země byla —0,6°, planetocentrická šířka Slunce byla asi
2°. Na jižní polokouli pozoroval nevýraznou světlou skvrnu, prstenec mu
připomínal dvě tenké jehly na bocích kotouče planety. Při zvětšení 365 x
se na konci prstenů těsně před svítáním objevily dva zářící body — Cassiniho dělení. Výraznější bylo u východního konce. V západní části prstenu mimo to pozoroval ještě druhé, méně nápadné zjasnění— zřejmě satelit Rheu. Prsteny a měsíc jsou nakresleny inverzně, tedy co je zakresleno nejtmavší, je ve skutečnosti nejsvětlejší a naopak.

Snímek Saturnu pořízený na základě šesti 60-ti sekundových expozic v K filtru (max. propustnost na vinové délce 2,2 mikronu) 2,2 metrovým reflektorem Havajské univerzity. Je na něm zachycena neosvětlená část prstence A a několik satelitů. Jejich obrazy jsou díky skládání několika expozic mírně protaženy. Kontrast snímku byl upraven tak, aby byly vidět i velmi slabé satelity jako je Helene (hvězdná velikost v oboru K je
17,5 mag) a Janus (14 mag), které se nalézají uvnitř prstence A. Právě v této době tak máme jedinečnou možnost zpřesnit jejich dráhové elementy.
(Autoři Chrisophere Dumas, Natalie Domergue-Schmidt a John Dvorak.)
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Japetus
Titan.

Rhea

iIi.

Tethys
Dione

CCD snímek z 16. července 1995 3:14 UT zhotovený Nickem Jamesem
30 cm Newtonem (expozice 2 sekundy). Zachycuje těsné přiblížení dvojice satelitů Tethys a Dione. Z přeexponovaného kotoučku planety na
obě strany vybíhají neosvětlené prsteny.
CCD snímek pořízené infračervenou kamerou na 3,6 metrovém reflektoru ESO observatoře v Chile (expozice 60s, fotometrické pásmo K)12
až 13 hodin před předpokládaným průchodem roviny prstenů Zemí
(10.8.1995, 20:54 UT). I při pohledu na neosvětlenou (západní) stranu
je rozlišitelný prstenec C, B, A (zleva doprava) a satelity Tethys a Dione. Úhlové rozlišení snímku je kolem 0,3". Původ zjasnění na západním
konci prstence A je ovšem neznámý. Mohl by to být nový satelit, zhuštěnina v prstenci F, resp. materiál z Enckeho mezery.
(Autoři J. L. Beuzit, P. Prado, B. Sicardy)
razné skvrny (průměr 2 a 4") v severní části rovníkové zóny. V této
době, necelých dvanáct hodin
před průchodem, přitom byly prsteny stejným přístrojem pozoroSaturn 10. srpna 1995v podání 2,2 metrového reflektoru Havajské uni- vatelné ještě do vzdálenosti jedverzity ve fotometrickém pásmu R Oslnivý kotouček Saturnu byl za- noho průměru planety.
kryt, obdobně jako u slunečního koronografu, terčíkem umístěným
Od 10. srpna 20:54 UT ale opět
v ohnisku. Symetricky rozptýlené světlo kolem planety bylo dodatečně sledujeme severní stranu prstenů.
počítačově odstraněno. Na východní straně (vlevo) je zobrazen přeex- Sluncem osvětlené prsteny jste
ponovaný (tzv. saturovaný) měsíc Rhea a Dione. Na západní je Mimas přitom mohli spatřiti v 15 cm da(na konci prstence A) a Tethys. Mezi nimi je potom mnohem slabší lekohledu už 72 hodin po průchoHelene a Telesto. Na obě strany (do větší vzdálenosti, než ve které leží du roviny Zemí, tedy během neTethys) vybíhá prstenec F.
(Autoři D.Jewitt, P.Kalas) dělní noci 13./14. srpna.

Dva či čtyři nově satelity Saturnu
Díky Hubblově kosmickému dalekohledu se
i tentokrát pokračovalo v tradici — při průchodu
roviny saturnových prstenů Zemí 22. května
byly objeveny nejméně dva a možná dokonce
čtyři nové satelity. Dva z nich S/1995 Sl a S2 se
nachází uvnitř tenkého, excentrického prstence
F, třetí S3 na vnější straně a čtvrtý asi šest tisíc
kilometrů za prstencem F. Ani jeden nemá
průměr větší jak 70 kilometrů. Dráhy Sl a S2
ovšem velmi dobře souhlasí s drahami již známých měsíců Atlas a Prometheus. Jestli se jedná o tyto měsíce (ovšem nacházející se na jiném
místě, než vychází z dosud používaných elementů) se ale zjistí až po dalších pozorováních
Na reprodukované sekvenci čtyř snímků najdete satelit S/1995 S3, který' se jeví jako protáhlá skvrna poblíž středu každého z nich. Ve fotometrickém oboru V má hvězdnou velikost
asi 17,5 mag. Vlevo od něho se nachází Epimetheus. Oba satelity během 30 minut, kdy byly pořizované 400 sekundové expozice na vinové délce 890 nm, znatelně změnily svoji polohu.
U pravého okraje je jako přeexponovaná bílá
skvrna zobrazen Saturn. Směrem do levého
horního rohu z něj vybíhá prstenec, jehož světlo bylo pomocí počítačové techniky odstraněno
tak, aby vynikly případné slabé satelity. Průměr
kulového S3 nepřevyšuje 24 km, obdobně jako
Prometheus a Pandora ale obíhá v těsné blízkosti prstence F. Gravitačním působením těchto tří satelitů
(Autoři A. Bosh a NASA)
lze přitom vysvětlit podivuhodný tvar tohoto prstence.

Nyní se budou prsteny s rostoucí planetocentrickou šířkou Země
až do 19. listopadu postupně rozevírat. Zároveň však bude klesat
planetocentrická šířka Slunce a
bude se zužovat stín, který prsteny
vrhají na planetu. V této době se
tak nejvděčnějšími objekty ke sledování stanou jednotlivé měsíce,
často přecházející před nebo za
prsteny. K identifikaci těch nejjasnějších vám poslouží česká Hvězdářská ročenka, polohy těch slabších si můžete spočítat například
pomocí programu, který' lze získat
Po Internetu na anonymním
ftp serveru psycho.fine.vutbr.cz
(147.229.32.10). Určite se přitom
pokuste sledovat některý' z úkazů
spojených se satelity.
Mezi 17. a 21. listopadem projde rovina prstenů Sluncem. Během necelých čtyř dní tak získáme
opět výhled na jejich neozářenou
stranu. Uhlová šířka prstenů však
bude v této době piných 2,7°! Budeme tedy na nějakou dobu ochuzeni o stín, který' vrhají na planetu, ale ostatní jevy popisované
v úvodu tohoto článku se stanou
oto výraznějšími.
Důležité je také říci, že tak
dobrý' pohled na neosvětlenou
stranu prstenů nebudeme mít na
severní polokouli až do roku
2097! Např. roku 1966 sice byly
prsteny ještě o pár desetin rozevřenější, Saturn byl ale v této době
pozorovatelný ráno jen nízko nad
obzorem. Naopak roku 2068, kdy
bude úhlová šířka prstenů o trochu větší než letos, bude Saturn
nízko na večerní obloze. Takže
neváhejte a dívejte se.
Jiří Dušek
KOZMOS 5/1995
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Jubileun'
Ako sa to vlastne začalo

pal

Stalo sa to tak, že Dr. Kišš, vedúci odboru kultúry
ONV, bol na nejakom aktíve, kde sa okrem mého hovorilo o význame hvezdární. Povedal si, že ak móžu
mat hvezdáreň inde, prečo by nemala byt aj u nás.
Ďalšia činnosť ukázala, že to bole rozhodnutie správne — 14. 2. 1975 bole vydané povolenie na stavbu
hvezdárne v rámci akcie „Z", organi7ačne bola zriadená 1. októbra 1975 uznesením pléna ONV a 4. októbra 1977 bola slávnostne daná do užívania prevádzková budova, v tom čase prvá účelová budova hvezdáme na Slovensku.
Astronomické zázemie v okrese Rimavská Sobota
bole pred rokom 1975 takmer nulové, pracovalo tu
len niekolko krúžkov (pp. Csomós, Killner, Kolesárová, Kováčová, Uhrinová). V januári 1975 telefonoval
riaditel Krajskej hvezdáme v Banskej Bystrici Igor
Chromek Františkovi Zlochovi, že v Rimavske Sobote sa stavia hvezdáreň, ktorá potrebuje agilného riaditefa. F. Zloch teda prišiel a ako pracovník OOS zabezpečoval stavbu a činnost ustanovenej hvezdáme —
v čase jeho príchodu boli vykopané len základy.
Po odchode F. Zlocha do Ondřejova (december
1981) sa stal na základe konkurzu riaditelom hvezdáme Pavol Rapavý. K nervu sa postupne pridávali
áalší kolegovia, ktorým práva vo hvezdárni nebola len
zamestnaním, ale aj komčkom a napokon i srdcovou
záležitosfou (D. Rapavá, O. Pósa, neskór J. Gerboš).
Postupne sa vytvorila a vybavila dielňa, skladové
priestory, fotokomora, počítačová miestnosf, zásadne
sa upravila prednásšková miestnosť, ktorá dnes takmer
spl ia naše požiadavky, upravil sa vestibul, chodby i
schodište.
Nadšenie z čias výstavby hvezdáme sa oživilo v roku 1983 po získaní refraktora 160/2450 (Gajdušek —
Kozelský) z Ostravy výmenou za prenosný ('assegrain
150/2250. Vlastnými silami sme pre prístroj vyhotovili projekty budovy a kupoly (Ing. Zsolt Komlósy),
svojpomocne sa začala aj stavba. Dodnes s milým úsmevom spomíname na „Astrostav — spoločný stavebný podnik
hvezdárni v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote", pomáhali ale aj naši knížkari a ochotní
kolegovia — kultúmici, vedúceho odboru kultúry Arpáda Hanka nevynímajúc. Stavba však pokračovala
len pomaly, ťažko sa nešili problémy s kupolou vlastnei konštrukcie i jej pohonom. Deň „D", keása prvýkrát pozorovalo, prišiel až v apríli 1994.
Koncem 80-tych rokov sa uvažovalo o prístavbe
planetária, existuje dokonca kompletný vykonávací
projekt. Spoločenské zmeny v roku 1989 a následná
delimitácia plány na prístavbu zmarili, zostalo len niekolko kilogramov projektov...

Slávnostný výkop

Stavba hvezdárne v roku 1976...

Činnost odborno-pozorovatelská

Slávnostné otvorenie 4. októbra 1976

Kultúrno-výchovná činnost
Po vzniku hvezdáme sav okrese rozvrjalo vhodné
podhubie pre rozsiahlu kultúmo-výchovnú práce,
počty spolupracovníkov a krúžkov sa počítali na desiatky. V snahe skvalitniť prípravu vedúcich krúžkov
sme začali s pravidelným organi7ovanún okresných
seminárov, vydávali pre nich časopis Astronomické
informácie, poriadali okresné astronomické semináre,
súťaže, rozosielali putovné výstavy. Dnes je situácia
podobná ako v prvopočiatkoch, čo však viac súvisí so
zmenami v oblasti spoločensko-ekonomickej ako s
poklesom záujmu o astronómiu. Podobná je situácia v
celej mimoškolskej výchove a vzdelávaní.
Stúpajúci záujem verejnosti evokoval stále nové
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formy práce, z nich mnohé pretrvávajú dodnes, ako
napríklad cyklus „Čs. astronómovia medzi narvi", v
rámci ktorého nás navštívili mnohí vynikajúci odborníci, napr. dr. Horský, doc. Kleczek, dr. Štohl, dr. Hajduk, dr. Jakeš, dr. Rušin, dr. Eliáš, dr. Grygar, Ing. Zicha, dr. Hric, dr. Svoreň, dr. Chochol, dr. Pokorný,
dr. Křivský, Ing. Grün a mnoho ďalších.
Snaha viesť záujemcov o astronómiu k praktickej
činnosti sa prejavila v náraste pozorovatelského dorastu i v podiele krúžkarov na pozorovaniach, najmá
meteorov. Mnohí nadi spomínajú na praktiká, expedície ale najmá okresné astronomické zrazy. Dnes letné
astronomické tábory realizujeme priamo v areáli
hvezdáme, v posledných dvoch rokoch v spolupráci s
hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste. Záujem o
tieto podujatia aj z mých okresov rastie natolko, že
postupne sprísňujeme vyber účastníkov.
Starostlivosť o knížkarov sa vracia aj v úspechoch
krajských a celoslovenských súťaží Co vieme o
hviezdach, v SOČ, ale najmá v ich prítulnosti k materskej hvezdárni. Jej podnety mnohých nasmerovali k záujmu o štúdium techniky a prírodných vied.
Hodnotu astronómie vo vzdelanosti na Slovensku
podčiarkuje aj výstava z dejín vedy a techniky na
Slovensku, ktorá po niekolkých putovaniach je teraz
trvalo inštalovaná v priestoroch hvezdáme a približuje významné inštitúcie a osobnosti prírodných
vied na Slovensku.
Ambíciou pracovníkov hvezdárne vždy bole organizovať akcie, ktoré by boli uielen kvalitne pripravené,
ale aj zaujímavé pre verejnosť. Bole tu niekolko
úspešných výstav ako Človek a čas, pravidelnou sa stala výtvarná súfaž s výstavou Vesmír ořami detí, ktorá
sa z nášho podnetu stala neskór celoslovenskou. Zážitkom pre verejnosf bola aj výstava Antropický princíp akad. mal. R. Sikom. Aj krajská ekologická literáma súťaž Zem je len jedna prirodzene zapadla do
koncepcie činnosti, v rámci ktorej sa 10 rokov systematicky venujeme ekologickej výchove.

Deň otvorených dverí

Od začiatkov hvezdáme bol pozorovatelský program zameraný na slnečnú fotosféru, o niečo neskór na
nepriamu rádioastronómiu. Za zmienku stojí napr.
fotografiu Pluta, ktorá bota prvou „neprofesionálnou" na Slovensku (M. Dujnič), či okrem Skalnatého
plesa prvá fotografiu Halleyovej kométy (O. Pósa).
V pozorovaniach Sluka si hvezdáreň už niekoiko
rokov udmava popredné miesto v sieti pozorovacích
staníc. V poslednom období sa kresby fotosféry spracovávajú počítačem a poskytujú tak bohatý materiál
na seriózne štúdium. Pozorovania fotosféry putujú aj
do zahraničia (SrDC, Sonne, ČR), ako jediní v strednej Európe dostávame informácie priamo z centra.
Eke v počiatkoch hvezdáme sa začalo s nepriamou slnečnou rádioastronómiou, výsledky publikujeme spolu s ďalšími stanicemi (71lina a Žiar nad Hronom) v
Solar Geophysical Data. Pre podporu pozorovatelškej
aktivity na Slovensku sme usporiadali niekolko odborných celoštátnych serninárov. Mimoriadny záujem
vyvolal seminár o zákrytoch hviezd telesami shiečnej
sústavy, o brúsení astronomickej optiky a tri ročníky o
astrofotografii.
Postupne, ako sa hvezdáreň zapájala aj do dalších
pozorovaní, bota prijatá téza, že na „ludových hvezdárňach" sa má pozorovať všetko, čo je v dosahu jej
prístrojov. Na začiatku bol vo hvezdárni len Coudé
refraktor 150/2250s dvoma astrokomorami a slnečnomesačnou komorou. V súčasnosti je situácia lepšia a
„strojový park" obsahuje delostrelecké binary 10 x 80,
Somety 25 x 100, prenosné refraktory a reflektory a
('aesegrain 350/4200 s protuberančným ďalekohl'adom, ktory' je umiestnený v novej kupole, ktorú niektorí kolegovia nazývajú NTT.
V rámci programu International Halley Watch
sme získali najviac vizuálnych odhadov jasnosti ko-
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František Zloch, prvý riaditeT
méty na Slovensku, za čo sme získali aj uznanie medzinárodného koordinátora IHW. Váaka spolupráci s
kolegami v Maďarsku sme sa zapojili do pozorovania
nezákrytových premenných hviezd, ktory'ch počty sa
pohybovali od niekolko desiatok až do niekolkých
stoviek mesačne.
V Rimavskej Sobote sa ujali aj meteory. Pravidelná
účasť našich pozorovateTov na celoštátnych expedíciách postupne prerástla v pravidelnejšie pozorovania
aj mimo letných prázdnin. Veía podnetného sme sa
dozvedali na pravidelných meteorických seminároch v
Bme. Staré priaterstvá a teraz i kolegialita (D. Očenáš, M. Znášik, P. Zimnikoval, J. Hollan, V. Znojil)
sa podpísali pod terajšie výsledky. V sáčasnosti je v
Rimavskej Sobote silná pozorovacia skupina, ktorej
aktivity už ne sú sústredené len na niekolko hlavnýeh
rojov.
Samostatná kapitola v pozorovaní meteorov začala
po účasti slovenských pozorovatefov na IMC 88 v
Holandsku. Začala sa výmena informácií, vznikla databáza. V súúsenosti sa pozorovania meteorov z celého Slovenska spracovávajú v Rimavskej Sobote. Váaka softwaru kolegu Ing. Gerboša už aleje spracovanie
časovo tak náročné, ako v minulosti a formát nás'ho
zápisu sa možno stane štandardom IMO. Mladých
pozorovaterov z Rimavskej Soboty potešil úspech Slovenska v rámci TMO (Kozmos 1/95), v roku 1993 najviac pozorovaní a najaktívnejší pozorovatelia boll práve od nás.
ObTábenosti sa tešia aj zákryty hviezd Mesiacom.
V počte odpozorovaných zákrytov je naša hvezdáreň
vždy medzi tými najlepšúni. Zorganizovali sme nekolko pozorovaní dotyčnicových zákrytov hviezd Mesiacom, úspešný, aj to len čiastočne, bol však iba jeden. Získali sme ale dostatok skúseností a pri najbližšom vhodnom úkaie by sa to už malo pedant. S úsmevom spomíname s kolegom Gerbošom na posledné federálne pozorovanie, kde predpoveďna úspešné
pozorovanie bola vynikajúca a vo Valašskom Meziříčí sa ziši okrem nás pozorovatelia z Čiech. Murphyho
zákony však zase fungovali perfektne a počasie sa
umúdrilo až cestou domov. V minulosti sme zhotovovali a rozosielali aj mapky na pozorovanie zákrytov
planétkami. Dnes máme informácie nielen z EAT či
mých zdrojov, ale aj priamo zo zahraničia. S mapkami
už aleje problém, dostatok astronomického softwaru
je vždy poruke.
Tieto možnosti sa usilujeme zúročit' aj pre SZAA,
ktorého sekretariát sídli v našich priestoroch od roku
1994. Prvé skúsenosti (napr. celoslovenské praktikum
Lyríd) ukazujú, že to bobo rozhodnutie správne, aj keá
situácia v Zváze je naáalej velmi komplikovaná.

Pohl'ady do budúcna
Samostatná kapitolku by si zasl,ížili brigádnické
aktivity v areáli hvezdáme. Keásme s manželkou prišli do Rimavskej Soboty, boll tu len tni malé smreky,
niekolko starých sliviek a mohutná planá hruška.
Dnes sa pozemok začiha podobat skutočnému parku,
sú tu desiatky okrasných kríkov a stromov a práca ešte nekončí. Najpozoruhodnejšie však na tom je, že to-

Prvá kupola hvezdárne (horný obrázok) slúži dnes na zakresl'ovanie Slnka a popularizáciu, na
odborný program slúžia prístroje (dolu) v novej kupole (stredný obrázok).
Foto: autor
to všetko sa realizovalo bez finančných prostriedkov.
Ruku k dielu okrem pracovníkov a knížkarov pravidelne prikladali aj rodinní príslušníci či priaterskí ansedla (nebohý J. Vajdfk, J. Fabricius). Teraz sáv areáli ubytovacie kapacity pre 20 osób, kuchynka, sociálne
a športové zariadenia a čaká nás ešte realizovat kvetinovú pergolu, jazierko ...
Ešte v tomto roku zahájime štandardný pozorovací program protuberancií pomocou CCD kamery a
naším snom je vlastnit a efektívne využívat' niektoni z
kvalitných CCD kamie.
Dobré výsledky práce hvezdáme v Rimavskej Sobote sú výsledkom nadšenia a elánu jej terajších
(A. Kohuláková, K Kerekešová, Dr. Rapavá, Ing.
Gerboš, R. Stehlík) i bývalých pracovníkov, no ak
mám poďakovaf len jednému, je to moja manželka
a kolegyňa zároveň. Bez jej pochopena by mnohé
moje plány ostali len v štádiu úvah či na papieri.
Z oficiálych materiálov i osobných spomienok napísal
RNDr. Pavol Rapavý
KOZMOS 5/1995
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POZORUJTE S NAMI
7. október
0:00 SEČ
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Saturn

20,5°

OblohavkaIenari
Všetky časové údaje stí v SEČ
Október a november bývajú spravidla pre astronomické pozorovania
nevýhodné — zmena ročných období
a poveternostné výkyvy nedovolujú
plánovati si áaleko dopredu žiadne
vážnejšie pozorovanie. Napriek tornu, ako na potvoru, práve této jeseň sú posledné dva mesiace roka
priam prepchaté najrozličnejšími astrononiickými úkazmi, konjunkciami či priaznivou polohou zaujímavých objektov. Medzi najzaujímavejšie udalosti bude patriti najlepšia
tohtoročná elongácia Merkúra, impozantná konjunkcia troch jasných
planét, niekolko velmi zaujímavých
zákrytov, no najmá — kométy.

Planéty
Merkúr bude 5. októbra v dolnej
konjunkcii so Slnkom, ry'chlo sa
však spamátá a ako znovuzrodený
zažiari na rannej oblohe vo výnimočne dobrej polohe pre dlhodobejšie sledovanie. V najváčšej západnej elongácii (18° od Slnka) bude 20.10. V tomto období bude na
rannej oblohe žiariti ako objekt
+0,3 mag, najlepšie bude viditelný
desať minút pred šiestou ráno v období zhruba od 10. do 28. októbra.
h
18
16

Do áalšej hornej konjunkcie so Slnkom dorazí planéta 23. novembra.
Venuša sa po augustovej konjunkcii so Slnkom vyšplhá na večernú
oblohu až začiatkom novembra, to
však neznamená, že dovtedy bude
nepozorovatelná — stačí ročenka,
trocha zručnosti a v áalekohfade ju
nájdete aj za bieleho dňa. V druhej
polovici novembra sa Venuša nízko
nad obzorom zapojí do dvoch pozoruhodných konjunkcií: 22.11. večer
nastane tesné priblíženie planéty s
Marsom (+1,3 mag), ktory'sa bude
nachádzati iba 0,2° severne od Večernice. O dva dni neskór sak dvojici pripojí aj Jupiter a spolu s mladým Mesiacom vytvoria vo večernom súmraku zhruba 6° nad nápadným obzorom hádam najkrajšie zoskupenie tohto roka. Veríme, že vydarené fotografie uvidíme aj pri
vyhodnocovaní súíažeAstrofoto 95...
Mars sa nachádza nízko nad juhozápadným až západným obzorom
a hoci sa zúčastní na spomú anej
konjunkcii, jeho pozorovanie vóbec
nebude jednoduché, o dákom sledovaní úkazov na jeho tvári ani nehovoriac.
Jupiter nájdete večer v súhvezdí
Hadonosa nízko nad obzorom, kde
svieti ako jasná žltkastá hviezda
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—1,9 mag. Vlavo dolu od planéty sa
nachádza Mars a prebehne tam aj
už avizovaná konjunkcia. Dye konjunkcie s Mesiacom 27.10. a 24.11.
budú priannivé, objekty nebude delit viac ako 3,6°.
Saturn jev terajšom období najmá vďaka svojim (ne)prstencom istotne najsledovanejšou planétou slnečnej sústavy. V súhvezdí Vodnára
je viditelný skoro až do rána, v novembri prakticky do polnoci. Má
jasnost +0,9 mag a uhlový priemer
kotúčika bez prstencov je necelých
17°. Pre sledovanie úkazov medzi
jeho mesiačikmi sme pripravili tabulku.
Urán a Neptún v súhvezdí Strelca zapadajú v neskory' večer a pretože sú už dost áaleko od opozície,
uleje už na nich velmi čo obdivovati.
Jasnosti planét sa pohybujú okolo
+5,8, resp. +7,9 mag. Pluto zapadá
skoro večer, jeho jasnosti nepresahuje +14,1 mag a práve prechádza
zo súhvezdia Váh do Hadonosa.

Úkazy mesiačikov Jupitera
v októbri
Okt. 2- 18:41 III.Ec.D.; Okt. 618:52 ILEc.R.; Okt. 9- 18:18
III.Oc.D.; Okt. 15-17:50 I.Tr.E.;
Okt. 20- 17:33 III.Sh.I.; Okt. 2217:39 I.Tr.I.; Okt. 27- 17:16 III.Tr.I.;
Okt. 29- 17:5 II.Tr.I.; Okt. 3016:54 I.Oc.D.; Okt. 31-17:28 I.Sh.E.
Skratky znamenajú: I., II., III., IV. sú
označena mesiacov (v poradí Io, Europa, Ganymedes a Kallistó), za bodkou je označenie úkazu (Tr=prechod,
Sh=tieň, Ec=zatmene, Oc=zákryt)
a za áalšou bodnou je skratka pre typ
úkazu (D=zmiznutie, vstup, R=objavene, výstup, I=vchod, vstup, E=východ, konec zatmenia). Časy sú v SEČ
Úkazy pre november neuvádzame —
18. decembra bude planéta v konjunkcii so Slnkom.

Úkazy mesiačikov Saturna
v októbri a v novembri

Zákryty a zatmenia satelitov
Saturna a prechody tieňov a mePlanétky
siacov Rhea (5) a Titán (6) poDo opozície sa v nasledujúcich pred kotúčik planéty. Časy sú
dvoch mesiacoch dostanú dye rela- uvedené v UT.
2.10.18:07 5.Ec.R.; 4.10.19:59 5.Tr.I.,
tívne velké a najmá jasné telesá.
23:45 5.Tr.E.; 5.10.0:23 5.Sh.E.; 7.10.
Najjasnejšou bude (7) Iris, ktorá
2:08 5.Oc.D.; 11.10. 19:03 5.Ec.R.;
dosiahne až +6,8 mag, to ale bude 13.10.20:43 5.Tr.I.;14.10.0:24
až posledného novembra. Ešte 5.Tr.E., 1:19 5.Sh.E.; 20.10.19:59
predtým vstúpia do opozície so Sln- 5.Ec.R.; 22.10. 21:28 5.Tr.I.; 23.10.
kom (6) Hebe (19.10., maximálne 1:06 5.Tr.E.; 29.10.20:55 5.Ec.R.;
+7,8 mag) a (13) Egeria (26.11., 31.10. 22:14 5.Tr.I.; 7.11.16:48
najviac +9,9 mag). Najmá druhá z 5.Oc.D., 21:51 5.Ec.R.; 9.11.23:02
tejto dvojice bude zaujímavá tým, 5.Tr.I.; 14.11. 16:35 5.Sh.E.; 16.11.
že sa nachádza neáaleko asteroidu 17:38 5.Oc.D., 22:48 5.Ec.R.; 23.11.
Iris. Necelých 10° priamo na východ 15:50 5.Tr.E., 17:31 5.Sh.E.; 25.11.
od Plejád (M 45) vytvoria medzi 15. 18:29 5.Oc.D.
a 20. októbrom tesný pár, keá obe Vzájomné zákryty a zatmenia
telesá nebude delif viac ako 2°.
štyroch najjasnejších satelitov
Okrem planétok v opozícii pod- Saturna Tethys (3), Dione (4),
mienku jasnosti nad +10 mag spl- Rhea (5) a Titan (6). Časy sú v UT.
ňajú v nasledujúcom období ešte 15.10.18:29 4E3 C;18.10. 23:59 5E4
ďalšie tri objekty: (16) Psyche (+9,5 C; 25.10.19:17 4E5 P;1.11. 23:37 4E6
mag, v opozícii bude 6.12.), (18) A; 2.11.19:47 3E6; 3.11.19:39 4E3 P;
Melpomene (krátko po opozícii, +9 5.11.18:53 5E3 P;17.11.15:46 4E6;
mag) a (29) Amphitrite (+9,3 mag, 18.11.18:48 5E6, 20:58 5E4 P; 22.11.
opozícii 22.12.). Pri týchto planét- 20:10 4E3 A; 23.11.21:10 5E4 C;
kach je zaujúnavé sledovat najmá 25.11.15:57 4E5, 20:02 3E5; 26.11.
zmenu ich jasnosti —výrazná je pre- 15:59 6E4 C.

POZORUJTE S NÁMI

~

P/d'Arrest

2424,,
.22
NOC07207
0
~PfJ
Pe'CMňy

21m

~

•ž+,~

.24~

2.10. 23h 50,8min SEČ (41) Daphne — CSC 5223 00565
-5'20 .

S
~s
_5'30 -

-54O -

-5<50 _

—6'00 -

—6'l0.

21859

21858

217,57

21h56

21h55

17. 10. 6h 34,7min SEČ (605) Juvisia — PPM 74070

.

ó

ovdi.rawn.nku

~
.aa

9020 7247

dovšetkým u posledne menovanej.
Efemeridu pre všetky spomínané
objekty nájdete v pripojenej tabul=
ke.
Na obdobie október—november
pripadajú aj štyri predpovede zákrytov hviezd planétkami — po dva v
20'
každom mesiaci. Podrobnejšie údaI
je nájdete v mapkách a v časti Kalendár úkazov, preto len stručne.
Najdlhšie trvanie bude mat (v prípade úspešnej predpovede) zákryt
hviezdy GSC 5223 00565 (+12,1
mag) planétkou (41) Daphne, ktory'
má nastat 2.10. medzi 23:30 až 0:00
SEČ. Pohasnutie hviezdy o 1,1 mag
by malo trvat až 21 sekúnd, malý
pokles jasnosti však efekt trocha
oslabuje. Najváčší pokles jasnosti
hviezdy, o 4,7 mag, bude možné pre
zmenu pozorovat pri najkratšom zákryte — centrálny prechod planétky
(605) Juvisia popred hviezdu PPM
21h54 a~a
74070 (+11,4 mag)17.10 okolo 6:30
SEČ nebude trvat ani 3,5 sekundy.
Každopádne, každé spolahlivé pozorovanie, aj negatívne, uvftame a
radi uverejníme.
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Tak, a už je to tu! Dlho sme vzývali oblohu a čakali na jasnú novú
kométu, a teraz sú tu naraz až dye.
Jedna síce už jasná bola a druhá iba
bude (a velmi!), obe sú však práve
teraz dostupné aj amatérskymi prístrojmi — možno ich sledovat fotograficky aj vizuálne a zaujúnajú nás
predovšetkým nepravidelné javy v
kome, jej blízkosti a v štruktúre
chvosta. Samozrejme, vývoj jasnosti
a vzhládu objektu nevynímajúc.
Kométu 1995 Ql objavil 17. augusta William Bradfield v južnom
súhvezdí Pohára. Je to už jeho 17.
vizuálne objavená kométa. V čase
objavu mala jasnost okolo +6 mag,
jej chvost sa rozprestieral do vzdialenosti vyše 10 od jadra. Kedže bola
blízko Zeme a smerovala do perihéha (31.8.), jej jasnost sa zvyšovala,
nebola však pre malá uhlová vzdia-

dátum
3.10.
8.10.
13.10.
18.10.
23.10.
28.10.
2.11.
7.11.
12.11.
17.11.
22.11.
27.11.

a2000.o
h m
0 49,0
0 49,0
0 49,0
0 49,3
0 49,8
0 50,7
0 52,0
0 53,8
0 56,1
0 58,8
1 01,9
1 05,4

-

‚.

sz000.o
o
-35 03
-35 04
-34 49
-34 18
-33 35
-32 41
-31 37
-30 27
-29 11
-27 51
-26 28
-25 02

m
mag
8,0
8,2
8,5
8,7
9,0
9,2
9,4
9,7
9,9
10,2
10,4
10,6

P/Jackson-Neujmin
3.10.
8.10.
13.10.
18.10.
23.10.
28.10.
2.11.

22
22
22
23
23
23
23

30,7 -22
41,9 -23
53,8 -24
06,1-25
18,7 -25
31,3 -25
44,0-24

33
49
43
15
25
16
49

C/1995 01 Hale-Bopp
3.10.
8.10.
13.10.
18.10.
23.10.
28.10.
2.11.
7.11.
12.11.
17.11.
22.11.
27.11.
2.12.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16,2 -29
16,5 -28
17,0 -28
17,9-28
18,9 -28
20,2 -28
21,8 -27
23,6 -27
25,6-27
27,8 -27
30,1 -26
32,6 -26
35,3 -26

12
58
45
31
17
04
51
38
24
11
58
45
32

21h40

21h35

21hš0

alQO®9

10,5
10,5
10,5
10,4
10,4
10,4
10,3
10,3
10,3
10,2
10,2
10,2
10,2

C/1995 Q1 Bradfield
3.10.
8.10.
13.10.
18.10.
23.10.
28.10.
2.11.
7.11.
12.11.
17.11.
22.11.
27.11.
2.12.

1111,0 +22
1110,7 +25
1110,4 +29
1110,0 +32
11 09,1 +36
11 07,6 +40
11 04,9 +45
11 00,6 +50
10 53,4 +55
10 41,6 +61
10 21,4 +67
9 44,9 +72
8 35,7 +77

45
57
18
51
41
51
25
23
45
26
14
49
27

?

lenost od Slnka dlho pozorovatelná.
Na severnej pologuli sa objavila na
večernej oblohe až okolo 20. septembra, teraz však smeruje skoro
kolmo na sever (pozn mapku a efemeridu), kde bude dlhší čas cirkumpolárna, a teda pozorovatelná po
celú noc. Jej jasnost sme však v čase
písania tejto kapitoly (29.8.) odhadnút nevedeli, pretože bola práve pri
Slnku a v perihéliu (pozn aj 2. stranu
obálky).
Druhou kométou, hitom tejto i
nasledujúcich minimálne dvoch sezón, je ale iná kométa, 1995 Ol
(Hale-Bopp). O jej histórii a budúcnosti obšírne píšeme na stranách
4-5, preto len krátko —jej jasnost sa
dnes pohybuje na hranici +10 mag,
má okolo seba slabá pretiahnutú
komu a je od nás už celkom dob((r~~e
KOZMOS 5/1995

217,45

12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,9

27
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(6) Hebe
x2000.0

dátum

h

5.10.
10.10.
15.10.
20.10.
25.10.
30.10.
4.11.
9.11.
14.11.
19.11.
24.11.
29.11.

52000.0

m

m

'

mag

54
55
49
35
11
35
48
48
38
16
45
05

7,9
7,9
7,8
7,9
7,9
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5

°

2 22,5
2 19,9
2 16,7
2 13,1
2 09,2
2 05,4
2 01,7
1 58,4
1 55,5
1 53,3
1 51,7
1 50,9

-12
-13
-14
-15
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-15
-15

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

+27
+27
+27
+27
+27
+27
+26
+26
+25
+25
+24
+24

( ) Iris
5.10.
10.10.
15.10.
20.10.
25.10.
30.10.
4.11.
9.11.
14.11.
19.11.
24.11.
29.11.

35,5
39,1
41,7
43,3
43,8
43,2
41,6
39,0
35,5
31,4
26,8
22,0

31
32
30
24
14
0l
42
20
53
22
49
12

8,3
8,2
8,1
7,9
7,8
7,7
7,5
7,4
7,3
7,1
6,9
6,8

(13) Egeria
19.11.
24.11.
29.11.

4 09,8 +30 14 10,0
4 03,6 +30 37 9,9
3 57,1 +30 56 9,9

(16) Psyche
4.11.
9.11.
14.11.
19.11.
24.11.
29.11.

5
5
5
5
5
4

15,6
13,2
10,1
06,4
02,3
57,9

+18
+18
+18
+18
+17
+17

29 10,0
21 9,9
13 9,8
05 9,7
57 9,6
43 9,5

(18) Melpomene
5.10.
10.10.
15.10.
20.10.
25.10.
30.10.
4.11.
9.11.
14.11.
19.11.
24.11.
29.11.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

32,8 -14
31,0 -15
29,9 -15
29,5 -16
29,9 -16
31,2-16
33,4 -16
36,3 -15
40,0 -15
44,3 -15
49,4 -14
55,0 -13

45
25
55
15
24
24
15
57
32
00
22
39

8,2
8,3
8,4
8,5
8,7
8,8
8,9
9,0
9,2
9,3
9,4
9,5

(29) Amphitrite
25.10.
30.10.
4.11.
9.11.
14.11.
19.11.
24.11.
29.11.

3.0

6
6
6
6
6
6
6
6

29,1
31,1
32,3
32,6
31,9
30,3
27,8
24,5

~
KozM

+31 14 10,0
+31 30 9,9
+31 47 9,8
+32 04 9,7
+32 22 9,6
+32 39 9,5
+32 56 9,4
+33 11 9,3

pozorovatelná (pozn efemeridu). O
tejto kométe budeme istotne písať
aj v nasledujúcich číslach.
Ale okrem dvojice nových objektov je na oblohe aj zopár už známych komét, ktoré majú tiež velmi
peknú jasnost a stí aj inak zaujímavé. Už 6. októbra prejde perihéliom
kométa P/Jackson-Neujmin, ktorej
jasnost by mohla klesnúť pod +10
mag. Kométa P/Churyumov-Gerasimenko bude 7.10. najbližšie pri
Zemi (0,904 AU), jej jasnosť bude v
tom čase asi +13 mag. O dva dni
neskór sa do perihélia dostane periodická kométa Longmore, to je
ale prípad pre profesionálov (+17
mag). Stále jasná je ale aj kométa
Okolie asociácie Cygnus OB2. Mapka vpravo má rozmery 4x2° (sever hore, zád'Arrest, hoci jasnosťou trochu za- pad vpravo) a obsahuje hviezdy do 9,5 mag. V pravom dolnom rohuje zakresleostáva za očakávaním. A nakoniec, ná hviezda gama Cygni. Necelé dva stupne od nej smerom na sever nájdete
poznaly sa blíži kométa P/Honda- otvorenú hviezdokopu NGC 6910. V blízkosti Cygnus OB2 potom leží ďalšia
Mrkos-Pajdušáková, ktorá by za- hviezdokopa Do 44.Obe stí vhodné pre váčšie dálekohlády.
čiatkom budúceho roka mala byť viPodia Briana G. Marsdena, ve- hviezdu, ktorá prináša slávu a šťasditelná aj volným okom. Na záver,
ako námet pre fotografov, treba dúceho Centrály pre astronomické tie v manželstve. Je to svietivý obor
spomenúť nezvyčajný úkaz, kome- telegramy IAU, ktorá upozorňuje spektrálneho typu M0, ktory' leží vo
tárnu konjunkciu. Kométy Jackson- astronámov z celého sveta na nové vzdialenosti 27 parsekov. Jeho abNeujmin a Churyumov-Gerasimen- objavy, je najčastejšie za „novú" fa- solútna hviezdna velkosť je asi 0,5
ko sa 2. a 3. októbra budú° nachá- lošnú kométu považovaná galaxia mag a sprevádza ho sprievodca 14.
dzať vo vzájomnej uhlovej vzdiale- NGC 404v Androméde. Táto nevel- velkosti vo vzdialenosti 30' juhozánosti necelý stupeň, a to všetko v sú- mi nápadná hrnlistá škvrnka s odha- padne. Pretože obe hviezdy majú
hvezdí Vodnára, neďaleko velkej a dovanou hviezdnou velkosťou 10 rovnaký pohyb v priestore, je to
jasnej planetárnej hmloviny NGC mag (uhlová rozmery 4,4x4,2') totiž pravdepodobne fyzický pár. Medzi
leží iba 6 uhlových minút severozá- hviezdami jev priestore vzdialenosť
7204 Helix. Držíme palce!
padne od oranžovkastej (3 Andro- asi tisíc astronomických jednotiek.
Meteory
medae. Vo váčšine hviezdnych atlaMirach je stredná z trojice jassov
(napr.
v
Atlase
Coeli),
pretože
ných
hviezd, ktoré vytvárajú telo
Jesenné obdobie je po auguste z
by
jej
symbol
prekrýval
symbol
krásnej
Andromedy. Na východ od
bladiska
meteorického
druhým najhviezdy
2.
velkosti,
teda
ale
je
vynej
leží
y Andromedae — Alamak,
zaujímavejším. Maximum aktivity
majú v tomto čase dva významné značená! NGC 404 je pritom, ako na západ c Andromedae, Alpheroje, Orionidy (22.10. ráno) a Leo- nesymetria vo svetlom halo okolo ratz či častejšie Sůrah. Druhá hvieznidy (o polnoci 17./18.11.), ktoré sa 3 And, vidieť na tmavej oblohe aj v da je niekedy spolu s R Cassiopeiae
bližia do obdobia dažďov (1999) a Somete binare 25 x 100. Bez problé- a y Pegasi nazývaná Traja sprievoduž teraz je ich aktivita vyššia než v mov ju zbadáte vo váčších prístro- covia, pretože západne od nich prejoch, musíte však použiť také zváč- bieha nultý poludník.
medziobdobí.
Gama Andromedae je známa
Okrem týchto dvoch rojov stí v šenie, aby bola blízka jasná hviezda
mimo
zorného
polk.
móže
Galaxia
dvojhviezda,
ktoní pravdepodobne
činnosti aj rozplizlé Tauridy, komplex rojov súvisiaci s kométou En- slúžiť aj ako test kvality vášho ďale- v druhej polovici 18. storočia objavil
cke, ktory' sa vyznačuje množstvom kohládu — či ste v tubuse odstránili Johann Tobias Mayer. Farba pribolidov, a niektoré slabšie roje, za- všetky plochy, ktoré rozptyl'ujú svet- márnej hviezdy spektráhieho typu
lo.
KO s jasnosťou 2,3 mag je prirovnánikajúce v sporadickom pozadí.
Zaujímavá je aj samotná (3 An- vaná k žltej, často dokonca k zlatej,
dromedae, nazývaná Mirach. V as- farba sprievodcu 5. velkosti k zeleNočná obloha
trológii ju považovali za šťastná nomodrej. Keď ale uvidíte hviezdy
Každý, kto si pravidelne prezerá
..
hviezdnu oblohu, skór alebo neskór
• ••
.i:
•..
.
objaví medzi hviezdami nenápadný
.
' •
)
hmlistý obláčik, ktory' nie je vyzna.. .
čený v práve používanom hviezd.
.
.•
nom atlase — nová kométu! Po niekolkých minútach či hodinách horúčkovitého hladania v mých do•.
.
.
stupných atlasoch a na fotografiách
.
.
sa znej zváčša vykluje tesná skupin•
ka slabých hviezd, menej známa jas••.
.
nejšia galaxia či hmlovina. Sklama.
°
a
. .
nie býva často velké, patrí však k ži.
votu pozorovatela.
.
A
.
• t ~' . 7008 ' . ® °
. •
Hviezdne okolie planetárnej hmloviny
NGC 7008. Najslabšie hviezdy majú 9,5
mag. Sever je bore, západ vpravo.
.. •.
.
.
.

.
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Výrez mapky vl'avo, zhotovený na základe Guide Star Catalogue, má velkost
50x 40 uhlových minút a obsahuje hviezdy do 12,5 mag. Jednotlivými číslami sú
v ňom označené najjasnejšie hviezdy asociácie Cygnus OB2. Hviezda Č. 9 je jednou z najsvietivejších hviezd Galaxie. Jej bolometrická hviezdna velkosť sa odhaduje na —11,6 mag. Hviezda Č. 8 je nápadná štvorhviezda, hviezda Č. 7 je jedinou hviezdou spektrálneho typu O3, známou na severnej hviezdnej pologuli.
farebne inak, nezúfajte. Farebné severovýchodný roh štvorca Pegaodtiene hviezd `sú totiž všeobecne sa, charakteristického útvaru jesenvelmi nevýrazné a výsledný dojem nej oblohy, ktorý je zretelhý aj na
velmi závisí od citlivosti vášho zra- svetlej mestskej oblohe.
V Andromede nájdete (ak vyneku, kontrastu s okolím a nepokoja
atmosféry. Zelenomodré zafarbe- cháme známu M 31) aj nápadnú otnie sprievodcu ale so skutečným fa- vorenú hviezdokopu NGC 752, ktorebným odtieňom nemá nič spoloč- rá leží asi 5° južne od y And. Na
né — vzniká ako dopinkový farebný tmavej oblohe ju zbadáte aj bez ďaodtieň k žitému nádychu jasnej lekohladu ako nápadná kruhová
škvmku, azda mierne pretiabnutú, s
hviezdy. Je to tzv. Purkyňov jav.
Bez zaujímavosti ale je ani to, že priemerom asi 3/4 stupňa s hviezv októbri 1842 Wilhelm Struve roz- dou 56 And na zápáde. V triédri
štiepil sprievodcu y And na dvojice 7x50 má podobu zrnitej, hmlistej
5,5 a 6,3 mag, ktory'ch vzdialenosť škvrny, z ktorej vystupujú slabé
za 61 rokov obehu nikdy neprevýšsi hviezdy. V Somete binare 25 x 100
0,6". V súčasnosti sú od seba asi sa premení na asi 60 hviezd, ktoré
0,5", slabšia hviezda leží voči jasnej- sa koncentrujú smerom k východšej približne východným smerom. nému okraju. Z rozborov vlastných
Jasnejšia hviezda tohto tesného pá- pohybov pritom vyplýva, že ku kope
ru je pritom zároveň spektroskopic- celkovo patrí vyše pol stovky hviezd,
kou dvojhviezdou — dvojitou horá- z tých jasných však žiadna. Výnimcich hviezd typu B9.5, ktoré okolo kou ale je ani dvojica 56 And.
NGC 752 leží asi 1300 svetelných
seba obiehajú s periódou 2,67 dňa.
Vzdialenosť cele] štvorhviezdy sa rokov áaleko, jej skutečný priemer
je teda asi 20 svetelných rokov. Preodhaduje na 37 parsekov.
Najbližšou z trojice jasných tože je dost vzdialená od roviny Gahviezd Andromedy je a —22 parse- laxie (zhruba 600 svetehiých rokov),
kov. Opáť je to dvojhviezda, tento- vnikla všetkým možným rušivým
raz iba spektroskopická. Podstat- gravitačným vplyvom, ktoré otvorenejšie je ale to, že ju v mnohých sta- né hviezdokopy spravidla po jedrých hviezdnych atlasoch nájdete nom obehu okolo galaktického strepod označením S Pegasi. Tvori totiž du roztrhajú na jednotlivé hviezdy.
Kresba planetárnej hmloviny NGC 7009. Urobil ju
Kamil Hornoch v noci
23./24. júla 1995 medzi
22:20 a 22:34 UT 35 cm
Newtonom psi zváčšení
207x. Najslabšie zakreslené hviezdy majú približne 15 mag. Na šírku má
kresba 4,5 uklovej minúty, západ je vpravo, sever
bore. Hviezdnu velkosť
planetárnej hmloviny určil Morrisovou metódou
na 10,4 mag.

Mohla sa tak dožit vysokého veku
1,1 miliardy rokov.
Záaleka to však ale je najstaršia
známa otvorená hviezdokopa. Medzi skutočné ,vykopávky" patrí
napr. M 667v Rakovi, ktorej vek sa
odhaduje na 6 až 8 miliárd rokov, a
NGC 6791 na východnom okraji Lýry, která je ešte o miliardu rokov
staršia. Druhá v Somete binare
25 x 100 vyzerá ako velmi nenápadný, kruhový zrnitý obláčik (snáá sa
dajú rozlišit aj jednotlivé hviezdy),
na kterého okraji sa nachádza U
Lyrae, nepravidelne sa meniaca v
rozmedzí 8 až 13 mag.
Bizarnú planetárnu hmlovinu
NGC 7008 nájdete blízko hraníc Labute a Cephea, asi 7° juhozápadne
od
Cephei (pozn kresbu). V
triédri sa tvári ako hviezda asi 10.
velkosti, ve váčších áalekohladoch
sa premení na čosi neskutočné.
Hmlovina leží severne od dvojhviezdy h1606 (9,3 a 10,2 mag, 18").
V 30 cm reflektore sa na hmlisté
pozadie premietajú tri-štyri slabé
hviezdy. Okolo centrálnej hviezdy
je zreteíná tmavá oblast, na severovýchode naopak svetlý pruh, který
obsahuje jasnú, takmer stelárnu
škvrnku. Celkové rozmery planetárnej hmloviny sú 1,5 x1'. Vzdialenosť
NGC 7008 sa odhaduje na 800 parsekov, objavil ju roku 1917 F. G.
Pease.
Další pozoruhodný objekt nájdete v Labuti, dva stupne severovýchodne od y Cygni. Tu v roku 1958
Munch a Morgan objavili asociáciu
Cygnus OB2, ku ktorej patrí niekolko stoviek hviezd spektrálneho
typu O a B. Asociáciu ako takú ale
neuvidíte. Je velmi riedka a prezrádza sa len štatisticky váčším počtom
hviezd s rovnakými vlastnosťami.
Zaujímavé sú však jej najjasnejšie
členky. Všetky majú velký farebný
index (B—V), priemerne okolo —1,8
mag (hviezdy majú vysoká povrchová teplotu), čo pri hviezdach typu O
a B indikuje výrazné sčervenanie
medzihviezdnym prachom a plynom. Najčervenšia je hviezda s poradovým číslem 12, ktorá má (B-V)
index približne 3,3 mag.
Vzdialenosť Cygnus OB2 sa odhaduje na 1,7 kiloparseka. Ak leží
hviezda č. 12 v asociácii, má absolútnu hviezdnu velkost —10 mag,
svietivostou teda dvamiliónkrát a
rozmerom 240x prevyšuje naše
Sinko. Vo vizuálnej oblasti spektra
je tak najsvietivejšou hviezdou nalej
Galaxie. Bohužial, tohto rekordéra
neuvidíte ani v Somete 25 x 100. Má
totiž iba 11,8 mag! Sám za to ale nemóže, pretože medzi ním a Zemou
leží silná vrstva medzihviezdneho
prachu a plynu, ktorá ho zeslabuje
o viac než 10 magnitúd. Keby sa táto plynoprachová opona zdvihla,

objavila by sa na oblohe hviezda prvej velkosti! To by však pomohlo aj
ostatným členem tri milióny rokov
starej asociácie — hviezdy by bdi
okolo šiestej až siedmej velkosti,
druhou najjasnejšou by bole č. 5 s
jasnosťou 2,8 magnitúdy.
Keby sme sa mohli na Cygnus
OB2 pozerať z róznych vzdialeností,
samozrejme bez onoho prachového závoja, nestačili by sme sa čudovat. Len o kások severnejšie nájdete
Deneb, ktory' patrí medzi dvadsaí
najjasnejších hviezd oblohy. Má
hviezdnu velkost 1,25 mag a leží asi
500 parsekov daleko. Keby sa však
na jeho mieste nachádzala hviezda
Č. 12, mali by sme na jesennej ohlohe druhého Síria. Pravý Sírius ale
leží od nás iba 2,7 parseka daleko,
takře na jeho mieste by č. 12 malo
—13. velkost, mall by sme teda velké
problémy s nočným pozorovaním.
Naopak, v galaxii M 31 by bole v
dosahu 20 cm refraktora ako hviezda 14. velkosti.
Ind, jasnejšiu, ale tiež nevelmi
nápadnú asociáciu Melotte 20 (Per
OB3) nájdete v okolí Mirfaka — a
Perzea. Do vzdialenosti 3° od nej
leží niekolko desiatok hviezd kopy.
Patrí medzi ne napríklad a a 0 Persei, 29, 31 a 34 Persei, ale zrejme aj
o niečo vzdialenejšia S a e Persei, 30
a 48 Persei, ktoré majú rovnaké
priestorové pohyby. V malom ďalekohfade vyzerá asociácia ako hrsf
pohodených diamantov s najjasnejším, mierne nažltlým drahokamom
Mirfakom. Je však stará iba 10 miliónov rokov, teda ovela menej, ako
diamanty pozemské.
Prehliadanou je aj hmlovina
NGC 281, ktorá nájdete jeden a pol
stupňa východne od najjasnejšej
hviezdy Kasiopeje. Ako škvrnka s
trojuholníkovým tvarem obklopujúca hviezdu asi 7. velkosti je pozorovatelná na tmavej oblohe aj Sometom binarom 25 x 100. Vo váčších prístrojoch v malom zváčšení sa
centrálna hviezda rozpadne na
štvorhviezdu (ADS 719, R 1). Pri
hviezde 7,9 mag nájdete sprievodcov 8,8, 9,3 a 9,8 mag. Dóležitá je
pritom najetá primárna zložka HD
5005, hviezda spektrálneho typu
O6. Je to výdatný zdroj energetických ultrafialových fotónov, které
ionizujú — odtrhnutím jedného
elektrónu — okolitý neutrálny vodík.
Elektróny ale vzápátí s iónmi rekombinujú, čím nastáva opátovné
vyžiarenie energie, tentoraz však na
róznych vinových dížkach, predovšetkým ale vo viditelnej oblasti
spektra. Bez HD 5005 by teda existencia emisnej hmloviny NGC 281
možná nebola.
Roman Piiftll, Jiří Dušek
(časť Nočná obloha vzniká
v spolupráci s APO)
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Kalendár úkazov
úkaz
dátum čas
2.10. 17h55m zákryt dvojhviezdy ADS 12728 (P=236°, a=7.1 mzg,
b=7,6 mag, ab=10,2") Mesiacom
2.10. 23h45m zákryt hviezdy GSC 5223 00565 (+12,1 mag)
planétkou (41) Daphne (Am=1,1 mag, t=21,2 s)
maximum R Aql (A=5,5-12,0 mag, P=284°)
4.10.
5.10. 2h18m Merkúr v dolnej konjunkcii so Slnkom
kométa P/Jackson-Neujmin v perihéliu (max. +9,1 mag)
6.10.
6.10. 23h18m Saturn v konjunkcii s Mesiacom, Saturn 6° južne
7.10.
kométa P/Churyumov-Gerasimenko
najbližšie pri Zemi (0,904 AU)
8.10. 16h53m spin Mesiaca
8.10. 17h04m polotieňové zatmenie Mesiaca
9.10.
kométa P/Longmore v perihéliu (max. +17 mag)
12.10. 20h03m výstup dvojice hviezd (Sl a SZ Tau, 3,9 a 4,8 mag)
spoza Mesiaca
12.10. 23h17m výstup dvojice hviezd (SAO 93962, 7,3 mag
a SAO 93963, 7,1 mag) spoza Mesiaca
15.10. 3h17m minimum (3 Per (A=2,13-3,40 mag, P=2,86732442°)
15.10.
maximum R Peg (A=6,9-13,8 mag, P=378°)
16.10. Ohllm minimum S Cep (A=3,48-4,37 mag, P=5,366341°)
16.10. 21h09m minimum rl Aql (A=3,48-4,39 mag, P=7,176641°)
17.10. 6h35m zákryt hviezdy PPM 74070 (+11,4 mag) planétkou
(605) Juvisia (Am=4,7 mag, t=3,4 s)
maximum S CrB (A=5,8-14,1 mag, P=360°)
17.10.
18.10. Oh06m minimum (3 Per
19.10.
planétka (6) Hebe v opozícii (max. jasnost +7,8 mag)
20.10. 14h36m Merkúr v najváčšej západnej elongácii (18° od Sluka)
20.10. 20h55m minimum (3 Per
22.10. 5h
maximum činnosti meteorického roja Orionidy
Merkúr v konjunkcii s Mesiacom, Merkúr 4,3° severne
22.10. 23h
24.10. 5h23m úpiné zatmenie Sluka (u nás nepozorovatelné)
24.10. 5h34m nov Mesiaca
26.10.
maximum R Cnc (A=6,1-11,8 mag, P=362d)
27.10. 6h
Jupiter v konjunkcii s Mesiacom, Jupiter 3° južne
29.10. 17h0lm zákryt dvojice hviezd (pl Sgt, 4,0 mag
a SAO 162545, 8,0 mag) Mesiacom
30.10. 17h05m zákryt dvojice hviezd (13 Cap, 3,3 mag
a SAO 163471, 6,2 mag) Mesiacom
1.11. 2h34m minimum S Cep
4.11. 4h59m minimum (3 Per
4.11. 20h25m zákryt hviezdy ACRS 226992 (+9,9 mag)
planétkou (387) Aquitania (Am=3,0 mag, t=6,4 s)
7.11. 1h48m minimum a Per
7.11. 8h21m spin Mesiaca
9.11. 5h12m zákryt hviezd Sl a Sz Tau (3,9 a 4,8 mag) Mesiacom
9.11. 22h37m minimum (3 Per
11.11. 20h09m minimum S Cep
12.11. 19h26m minimum (3 Per
17.11. Oh24m minimum Gem (A=3,62-4,18 mag, P=10,15073°)
18.11. Oh
maximum činnosti meteorického roja Leonidy
19.11.
prechod roviny prstencov Saturna Slnkom
20.11.
maximum U Ori (A=4,8-13,0 mag, P=368°)
22.11. 16h44m nov Mesiaca
22.11. 23h
Venuša v konjunkcii s Marsom, Venuša 0,2° južne (!)
23.11. 6h24m Merkúr v hornej konjunkcii so Slnkom
24.11. 9h
Venuša v konjunkcii s Mesiacom, Venuša 5° južne
(večer zoskupenie Venuše, Marsu, Jupitera a Mesiaca)
26.11. 23h28m zákryt hviezdy PPM 207779 (+9,5 mag)
planétkou (50) Virginia (Am=3,1 mag, t=7,3 s)
26.11.
planétka (13) Egeria v opozícii (max. jasnost +9,9 mag)
27.11. 3h31m minimum (3 Per
27.11. 4h0lm minimum ř Gem
27.11. 22h32m minimum S Cep
30.11. Oh20m minimum 3 Per
30.11.
planétka (7) Iris v opozícii (max. jasnost +6,8 mag)
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Jednoduchý spektroskop
Spektrum části či celého oboru
elektromagnetického záření je pro
astronomy nejdůležitějším zdrojem informací o vzdálených vesmírných objektech. Podle jeho
vzhledu lze určit povrchovou teplotu, přítomnost jednotlivých prvků, magnetického pole, existenci
okolohvězdné obálky, rychlost
vzdalování, rychlost rotace a mnoho dalších zajímavých údajů. Jsou
přitom dva způsoby, jak rozložit
viditelné světlo na spektrum: pomocí hranolu a mřížky. Každý má
své výhody i nevýhody, v praxi se
ale používá mřížka — skleněná
deska, do niž jsou vyryty rovnoběžné veypy. Typický počet těchto
veypů bývá kolem pěti set na jeden
milimetr délky. (Hustotou veypů
je dána rozlišovací schopnost.)
Od mřížky se světlo vinové délky A odráží jen v určitých směrech. Je-li cpi úhel dopadu, cpe
úhel odrazu, d mřížková konstanta (velikost jednoho veypu), m tzv.
řád maxima (0, 1, 2, 3 atd.), platí
rovnice d.(sin cpi + sin cpZ) = m.Ä.
V nultém řádu tedy úhel odrazu
nezáleží na vinové délce a my vidíme jen obraz původního zdroje
(klasický zákon odrazu). V dalších řádech ale na vinové délce
záleží a lze pozorovat spektrum.
Jednoduchý spektroskop pracující na principu lomu světla (tzv.
difrakce) na soustavě vrypů kupodivu vlastní téměř každý. A ti,
kteří ho nemají, si jej snadno
opatří. Stačí si vypůjčit kompaktní
disk, známé „cédéčko". Na něm
je totiž hudba (resp. počítačová
data) zaznamenána v podobě bodů či čárek umístěných v dlouhé
spirále. Jednotlivé části jsou tak
těsně u sebe, že disk u jasných
světelných zdrojů funguje jako
difrakční mřížka. Jak ho použít?
Nejdříve si večer vyberte osamocenou pouliční lampu s výbojkou a postavte se zhruba dvacet
metrů od ní (aby byla úhlově co
nejmenší, zároveň však dostatečně

jasná). Vezměte si „cedéčko" a
nastavte ho tak, abyste na jeho
spodním okraji viděli obraz výbojky — spektrum nultého řádu. Když
nyní disk nakloníte tak, aby se obraz lampy dostal za okraj, spatříte
v jeho horní polovině spektrum
výbojky ve tvaru částí kružnic —
spektrum řádu prvního. Nebude
však spojité, ale v některých barevných odstínech bude výraznější
a naopak jiné odstíny budou zcela
chybět. To proto, že výbojky nezáří na všech vinových délkách (jako
například klasické žárovky — přesvědčte se), ale jen na některých.
Obzvlášť pěkný bude pohled na
různé neonové nápisy, které v „cédéčku" uvidíte několikrát a v různých barvách (nejen v té, ve které
svítí při pohledu bez mřížky).
Když si budete s nastavením
kompaktního disku hrát, záhy
zjistíte, že pozorovat lze také
spektrum druhého řádu a při troše umu i část spektra řádu třetího.
Okrajové části spektra se však budou překrývat a pohled nebude
tak pěkný.
Po experimentech s pouličními
výbojkami (brzo zjistíte, že jich
existuje několik různých typů) si
můžete prohlédnout i nejjasnější
hvězdy. U Slunce si počkejte až
bude zapadat, u ostatních hvězd
se neobejdete bez velkého dalekohledu o průměru nad 15 cm.
Pouze tak velký objektiv je totiž
schopen sesbírat dostatečné
množství světla. (Uvědomte si, že
se „bílé" světlo hvězdy na mřížce
roztáhne a má tak velmi malý jas.)
U Sira nebo Vegy pak můžete
uvidět tři tmavé absorpční čáry
vodíku tzv. Balmerovy série, u
hvězd spektrální třídy M — například Betelgeuze, Aldebaran či Ras
Algethi — několik tmavých molekulárních pásů. V porovnání s výbojkami a neonovými reklamami
to ale budou velmi nevýrazné jevy.
Jiří Dušek
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Pozorujte trpasličie novy
Počas hladania novej planétky objavil 15.
decembra 1855 anglický astronóm John Russell Hind v súhvezdí Blizencov novú hviezdu.
Hviezda však zo dňa na deň bledla a onedlho
sa stala pre Hinda neviditelnou. O pár mesiacov ju ale „znova našiel" iný astronóm. Od
tohto okamihu sa U Geminorum stala sledovaným objektom nočnej oblohy. Pozorovali sa
i ďalšie zjasnenia, zhruba každých 100 dní. Bol
to prvý objekt svojho druhu, prvá trpasličia
nova. Dodnes (podia Downes a Shara, 1993)
ich poznáme okolo 350. Mnohé z nich sú však
slabé, málo pozorované a často je ich klasifikácia robená z malého počtu pozorovaní.
Pozorovania trpasličích nov sú teda ďalšou
oblasťou, v ktorej by mohli astronómovia amatéri značne pomócf a doplňať pozorovania profesionáhiych staníc. Nepredpovedatelhé výbuchy mnohých kataklizmických premenných sú
hlavným dóvodom, prečo ich velké observatóriá nesledujú systematicky a často ich pozorovanie ani nemajú v programe. Z toho dóvodu
dobre nepoznáme ani mechanizmus výbuchov
a svetelného kolísania trpasličích nov. Na ich
objasnenie sú potrebné ďalšie pozorovania.
Pre tento účel vznikla svetová sieť (amatérskych) pozorovatelov trpasličích nov.
Čo sú to trpasličie novy?
Za trpasličie novy sa v súčasnosti pokladá
špeciálny typ interagujúcich dvojhviezd — tzv.
kataklizmické dvojhviezdne sústavy. V takejto
sústave sa sekundárna hviezda pohybuje po
velmi blízkej drápe oko)o primárnej hviezdy —
bieleho trpaslíka. Ich vzdialenosť je taká tesná,
že obeh sa deje vo vnútri Rocheovho laloka
primárnej zložky. Cez vnútorný Lagrangeov
bod L1 preto mas áva prelievanie hmoty medzi
zložkami. Okolo bieleho trpaslíka sa vytvára
akrečný disk, z ktorého hmota postupne klesá
na primárnu zložku. V mieste, kde sa prúd
hmoty dotkne disku, vzniká horúca škvrna,
ktorá spolu s jasnosťou disku ovplyvňuje svietivosí celého systému.
Perióda obehu takého systému je velmi malá, od 1 po 15 hodin. Zjasnenia v sústave móžu
trvať aj dva týždne, perióda medzi jednotlivými výbuchmi móže byt desaťdenná, ale aj
dvojmesačná, ba v niektory'ch pripadoch aj
dvojročná.
Trpasličie novy sú rozdelené do štyroch
podskupin:
1. SS Cyg (UGSS) - klasické trpasličie novy,
napr. U Gem a SS Cyg.

2. Z Cam (UGZ) — erupčná svetelná krivka
takejto novy je prerušovaná tzv. prestávkami,
ktoré móžu trvať od niekolkých dní po niekolko
rokov. Počas takejto prestávky sa jasnost hviezdy ustáli niekde medzi minimom a maximom.
3. SU UMa (UGSU) — tento typ je charakteristický častými úzkymi výbuchmi, ale aj tzv.
supervýbuchmi, počas ktorých sú v mnohých
prípadoch pozorované krátkoperiodické svetelné zmeny, superhrby. Pozorovanie superhrbov je velmi dóležité, pretože pomocou nich
možno určit obežnú periódu sústavy.
4. WZ Sge (UGWZ) — pri tomto type možno
výbuchy pozorovatlen zriedkavo.Pozorovanie
výbuchov týchto vzácnych objektov je velmi
dóležité.
Najuznávanejším modelom vysvetl'ujúcim
výbuchy trpasličích nov jev súčasnosti model
nestabilného disku (disk-instability model),
navrhnutý nezávisle od seba Jozefom Smakom a Yoji Osakim v 70-tych rokoch. Podlá
nich je akrečný disk schopný akumulovaí určité množstvo hmoty, ale od istej hranice sa v
dósledku presýtenia stane nestabilným. Keďsa
dosiahne nestabilita, akrécia alebo prelievanie
hmoty na primárneho bieleho trpaslíka sa dramaticky zvýšsi. Výbuch sa prejaví zvýšenou jasnosťou sústavy. Keá sa disk takýmto spósobom zbaví prebytku hmoty, zvýšená akrécia sa
zastaví a disk sa stane znovu stabilným — jasnost systému sa minimalizuje Nova je pripravená na znovuprepinenie a na nový výbuch.
Pozorovatelia, ich prístroje a technika
Váčšiu časť pozorovaní trpasličích nov robia
zanietení aktívni pozorovatelia, ktor si dopodrobna památajú mnohé hviezdne polia. Na takúto „polovačku" po hviezdach velmi dobre
postačí napr. aj azimutálny Dobson, reflektor s
priemerom okolo 20 až 50 cm. Pomocou podobných ďalekohladov možno za jednu noc
preskúmaí50 až 100 hviezdnych poli.
Počas typickej noci je vo fáze výbuchu 3 až
10 trpasličích nov. Jasnosť novy je v minime
slabá, okolo 17-21 magnitúd, preto sa mnohé
pozorujú iba v maxime a váčšina pozorovaní je
negatívnych (novu nevidieť). Tieto pozorovania sú však rovnako dóležité, pretože pomáhajú pri zostrojovaní spojitej svetelnej knivky.
Mesačné tabulky, ktoré obsahujú aktivity
všetkých trpasličích nov, vytvára a rozširuje
napr. AAVSO (American Association of Variable Star Observers), ktorá vydáva AAVSO
cůkulár.

Aj 1(ozmos na Internete:
Tak sme sa už dočkali aj my. Váaka ponuke MU SAV v Starej Lesnej, kde je jeden z
uzlov slovenskej počítačovej siete, a ochoty a
usilovnosti RNDr. Richarda Komžíka, ktory'
naše konto na sieti spravuje, pri blúdení po
počítačových sieťach móžete už naraziť aj na
najnovšie číslo nášho časopisu. KOZMOS
od čísla 4 ročníka 1995 figuruje na adrese:
http://www.ta3.sk/kozmos/kozmos.html
Zatial tam síce nájdete iba holý text bez
obrázkov a s pomerne tažkopádnym listova-

KUZÁ~US
ním, čoskoro však (aspoň sa o to budeme
snažit) pribudne základný obrazový materiál
a v budúcnosti snáď aj v podadresároch napríldad niektoré vydarené seriály z minulosti,
návody, aktuálne efemeridy a prepovede
úkazov a mnoho ďalších vecí, ktoré by mohli
(nielen astronámov) zaujímať. Tešíme sa na
Vaše ohlasy, názory a pripomienky. — rp —

AAVSO vytvorila na pozorovanie dlhoperiodických trpasličích nov program, ktory' počíta s pozorovanín okolo 75 róznych typov
premenných hviezd. Hlavné kritériá pri výbere
objektov boli nasledovné:
1. perióda výbuchov je najmenej jeden rok,
2. je nedostatok presných údajov o dlžke cyklu
vzplanutí a ich amplitúde.
Keď sa zistí očakávaná aktivita niektorej
hviezdy zahrnutej do programu, všetci členovia siete dostanú o udalosti podrobné informácie. Podobné služby poskytuje napr. The
Astronomer Electronic Cůculars (UK) — Astronomické elektronické cůkuláre a The Cataclysmic Variables Cůcular (B) — Cůkulár
kataklizmických premenných.
Fotometrické pozorovania dostávajú amatéri elektronickou poštou, informácie sú dostupné najmá po Internete a CompuServe. Email je pre amatérov velmi dóležitý, pretože v
prpade zaujímavého odhalenia móžu o ňom
bleskurychle informovať profesionálne stanice,
ktoré potom následne zmobilizujú dalších pozorovatel'ov. V takýchto pripadoch sa pozorovania robia róznymi prístrojmi a metódami v
róznych vinových dlžkach, čín sa zvyšuje šanca
pre lepšie spoznanie mechanizmu týchto katakliziem. Sumarizované výsledky od všetkých
pozorovatel'ov publikujú rózne magazíny.
Perspektívy do budúcnosti
V súčasnosti sú neoddelitelnou súčasťou astronámov CCD kamery, ktoré sa už (zatial
hlavne na Západe) dostávajú medzi široká astronomickú verejnosť — aj menšie prístroje sa
po pripojení CCD kamery dajú pri pozorovaní
trpasličích nov stať velmi dobre využit. Tu je
niekolko námetov, ktoré máku pomócť pripadným záujemcom o tento druh pozorovaní:
1. Monitorovanie trpasličích nov počas pokojného štádia.
Mnoho amatérov s váčšími prístrojmi dosahuje hraničné jasnosti okolo 14,5-15,5 magnitúdy. V stave pokoja je vela trpasličích nov
pod touto hranicou. Pomocou CCD kamery
sa aj tieto „neviditelné" novy stávajú pozorovatelnými a zaznamenanie začiatku výbuchu je
tu vysoko pravdepodobné.
2. Potvrdenie výbuchu pozorovaného vizuálne.
Predtým, ako pozorovatel svoje vizuálne
pozorovanie výbuchu oznámi astronomickému svetu, musí jeho objav potvrdiť aj iný pozorovatel. Vždy je „bezpečnejšie" mať ďalšie
pozorovania urobené pomocou CCD kamery.
3. Astrometria
Pomocou CCD kamery možno urobiť presné merania pozície, ktoré pomóžu znižiť počet
nepresne určených diagramov.
4. Fotometria
Snímky premenných hviezd sa dajú použiť
na presné fotometrické merania, ovela presnejšie než pri vizuálnych pozorovaniach. Dajú
sa takto detegovať napr. superhrby pri UGSU
hviezdach.
Spolupráca amatérov i profesionálov v tejto
oblasti je teda velmi dóležitá a pre amatérov aj
inšpirujúca — ich pozorovania možno využiť pri
odhalovaní tajomstiev kataklizmických nov.
Mehés Ottó
KOZMOS 5/1995
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Slnečná aktivita
J~o J2 9
Ako vidiet padla priebehov na obrázku, slnečná aktivita nadalej klesá. Na Sloku sa vyskytovala jediná aktívna oblast s Carringtonovou dfžkou okolo 0O_ vidiet to z priebehov W
a R10. Klesá aj geomagnetická aktivita podlá
priebehu indexu Ak. Úroveň kozmického žiarenia postupne stúpa (začiatkom januára 1995
bola okolo 163 000, koncom júla 1995 okolo
168 000).
Už v minulom čísle sine sa dotkli otázky
počiny zmien úrovne CR. Pretože nemáme
žiadny aktuálny zaujímavý úkaz, opis ktorého
by sme mohli čitatelom poskytnut, vrátíme sa
ešte k spomenutej otázke.
Úroveň kozmického žiarenia (CR — Cosmic
Rays) je úmerná počtu neutrónov, ktoré dopadajú na jednotková plochu povrchu Zeme.
U nás sa meria neutrónovým monitorom na
Lomnickom Štíte. Registrované neutróny vznikajú prevažne pri zrážkach primárneho kozmického žiarenia s jadrami atómov a molekul
zemskej atmosféry. Primáme kozmické žiarenie tvoria prevažne protány vysokých energií
(rýchlostí) a je ním (pokial'vieme) prestúpený
celý priestor Galaxie homogénne a izotrápne,
t.j. ich hustota toku je nazávislá od polohy
a smeru. má je situácia v slnečnej sústave,
hlavne v blízkom okolí Sloka, kde sa nachádza
aj naša Zem. Priestor slnečnej sústavy je zaplnený rozpínajúcou sa koránu (slnečným vetrom) s kolísajúcou celkovou hmotou v rytme,
ktorý udáva cyklus slnečnej aktivity. Cím je
vyššia úroveň slnečnej aktivity, tým váčšia je
celková hmotnost korány a tým nižšia je úroveň meraného kozmického žiarenia, lebo hmota korány absorbuje čase primárneho kozmického žiarenia. Kolísanie CR pbčas cyklu slnečnej aktivity má rozsah asi 20 %.
M.Rybanský
60

W

Plejády
3° nad obzorom
Po zamračenom večeri som sa utešil, že aspoň tá dnešná štátnica dopadne dobre ...a mal
som pravdu. Navyše aj počasie pripravilo príjemné prekvapenie v podobe prejdeného frontu. Sloko zapadalo a vůbec pritom nemienilo
znížit svoj oslepujúci jas. To svedčilo o mimoriadnej čistote ovzdušia. Vybral som sa teda na
Pasienok za Královým vrchom nad Dlhými dlelmi v Bratislave — miesto, ktoré som si pred týždňom vybral ako najvhodnejšie. Rozložil som
statív, do prístroja som natiahol film, zakomponoval som obraz tak, aby mi stromy a krky vytvárali prirodzené orámovanie. Ostávalo už len
čakat. Zhruba o 20:10 SEČ som konečne zbadal Merkur volným okom. Svietil na prekrásne
zafarbenej oblohe. Nastavil som teda časová
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časopis KOZMOS odebírám
již od roku 1973 a pro mne jako amatéra je po celá léta přínosem. V letech 1969-71 jsem
absolvoval PSA ve Valašském
Meziříčí (se mnou mj. také pan
F. Zloch a ing. J. Reček), nyní
jsem už dva roky důchodce.
Aby jsem i já přispěl svou trochou do časopisu, kterého úroveň po stránce grafické i obsahové neustále vzrůstá, přikládám fotografie z mého občasného snaženi.
Josef Pozdmček
Pohyb hvězdné oblohy v souhvězdí Persea na film HAPPA
ISO 100/21° (ASA 100) obj.
4,5/300, ZENIT FS-12; 5.8.
1994v 02:18-3:18 s přerušením
na 30 sekund, v 03:15 LSEČ.

automatiku, korekciu expozície som nastavil na
—lEV (podexponovanie o jedno clonové číslo).
V priebehu expozícií som táto korekciu menu.
Zo súboru som vybral najlepší obrázok. Na
origináli je vidiet Mesiac s popolavým svitom,
Aldebaran, Merkúr a tri-štyri najjasnejšie hviezdičky Plejád. Velmi jasný obzor spósobil ich
presvetlenie. Ja som sa týmto presvedčil, že fotografovat Plejády takto blízko pri obzore aleje
vůbec jednoduché. Pre úpinost ešte technické
údaje: Fotografované 2. mája 1995 fotoaparátom CANON A-1, objektívom CANON FD
1,4/50, clonou 4, pri korekcii o —1EV vyšla expozícia 10 sekund na film FUJICOLOR SUPER G 400 ASA. Volba filmu hola vzhfadom
na jeho nikku zrnitost a vysoku expozičnú pružnost vynikajúca. Na malom obrázku je Býk o
niečo vyššie nad obzorom. (Obe snímky uverejňujeme v čiernobielom prevedení —pozn. red.)
Tomáš Maruška
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Pozorujte
WZ And!
A. Paschke si všiml, že jsou v rozporu pozorování WZ And od H. Petera a „zbytku světa". Proměnnost objevila Leavittová na Harvardských
deskách a později ji potvrdili Walker a Fairfiield.
Cesevič určil podle světelné křivky charakter Algolu a postupně vylepšoval elementy až na
Min = 2424018,488 + 0,695649*E +
+ 0,017*sin(1,°104*E+168;96).
Naproti tomu Nijland určil typ jako (3 Lyr (tak
uvádí GCVS 1985) a světelné elementy
Min = 2425918,335 + 0,695649*E.
Nejdůkladněji zkoumal hvězdu Jordan a určil
také typ R Lyr a pině symetrickou křivkou s periodou 0,69565672 dne. Periodické změny periody ani Nijland ani Jordan nezaznamenali. Martynov uvádí periodu ještě větší 0,695661 dne. Poslední vydání GCVS z roku 1985 udává elementy
s největší periodou
Min = 2440872,290+0,6956576*E.
Rozptyl výsledku pozorování je poměrně velký. Důvodů může být více. Jedním z nich je podle J. Šilhána nepříznivá situace se srovnávacími
hvězdami v okolí proměnné hvězdy. Navíc jsou
zde nejasnosti s parametry světelné křivky.
Podle Jordana je hvězdná velikost v maximu
M=(11,55-11,57)mag a hvězdné velikosti v minimech m1=12,52 mag, m2=11,99 mag (vše fotograficky), zatímco podle Ceseviče (vizuálně)
je Am1=1,67 mag a 4m2=0,12 mag! GCVS 1985
dává za pravdu spíše Jordanovi, neboť uvádí:
M=11,6 mag, m1=12,7 mag, m2=11,9 mag (vše P).
Jak je vidět, WZ And nám může přinést ještě
řadu překvapení.
M. Zejda
(Perseus 1/95)

Cassiopea
Bezmesačná noc, čistá obloha, to sú podmienky na pozorovanie deep-sky objektov ako stvorené. Takáto noc nastala aj 27. júla 1995. Vytiahol
som Somet a rozhodci som sa, že si poprezerám
zaujímavé a mójmu prístroju dostupné objekty
súhvezdia Kasiopeja.
Ako prvá som vyhladal otvorenú hviezdokopu
M 103, ktorá sa nachádza nedaleko hviezdy
S Cas Ruchbaeh. Hodi má dosť malý rozmer (len
6'), dá sa Sometom rozložiť na jednotlivé hviezdy
celkom pohodlne. Druhým objektom, ktorý som
našiel, hola NGC 663. Zaberala asi 13', pričom
jasnejšie hviezdy tvorili viac-menej nepravidelný
obrazec s dvoma skupinami slabších hviezd. Nedaleko tejto nádhernej otvorenej hviezdokopy
sa nachádza NOC 654, ktorá však hola už len
hmlistou škvrnkou. Další objekt, NGC 559 tiež
nijak zvlášť nevynikal. Oto krajšou bola otvorená
hviezdokopa NOC 457, ktorá sa rozkladala na
plóške s priemerom 12' a ktorej hviezdy vyzerali
v pozadí zamatovo čiernej oblohy ako perly. Potom som sa pokúsil nájsť emisnú hmlovinu NOC
281. Hladanie bole spočiatku neúspešné, ale po
dlhšom čase sa mi pomocou bočného videnia
podarilo táto hmlovinku nájsť. Nakonec už len
M 52 a NOC 7789. M 52 sa predstavila ako
hmlistý obláčik, NGC 7789 prekvapila vysokým
počtom jasných hviezd s hmlovitým pozadím.
Na záver už len želám šťastný lov tým, ktory' sa
rozhodná pozrieť si objekty v Kasiopeji na vlastnéoči.
Roman Mikušinec
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Nova Cassiopeiae 1995
M. Yamamoto z Japonska objavil 24. 8. 1995
na fotografickej snímke novu v súhvezdí Kasiopeja. V čase objavu bola jej fotovizuálna jasnost
9,2 mag. Poloha nevyje:
a2000 = 01" 05" 05,37`; SZ000 = +54° 00' 40,5"
Spektrogramy získané 26.8.1995 na observatóriách v Japonsku a v Taliansku potvrdili, že ide
o klasická novu. Spektrá vykazujú modré kontinuum a emisné čiary vodíka a Fe II s absorpciami typu P Cygni. Šírka vodíkových čiar naznačuje expanzné rychlosti do 800 km/s. Mapka zachytáva hviezdne okolie novy Cas 1995, ktorá je
označená krížikom. Hviezdy (S1=9,4, S2=9,1,
S3=10,0 a S4=10,8 mag) můžu slúžiť na porovnávanie jasnosti novy pri poklese jej svetelnej
krivky. V čase uzávierky tohto čísla (31. 8.) mala
nova jasnosť +8,9 mag.
Drahomír Chochol

Prvý prirodný
kozmický laser
V auguste t. r. bol z paluby lietajúceho observatória KAO uskutočnený dlho očakávaný objav
prírodného kozmického lasera. Uskutočnila ho
skupina vedená V. Strelnickým z Národného
vzdušného a vesmírneho múzea vo Washington.
Prírodný kozmický laser bol detegovaný na vinovej dike 169 mikrometrov pomocou mriežkového spektrometra chladeného kvapalným héliom,
pokrývajúcim spektrálnu oblasť 50-500 mikrometrov. Nájdená, laserovým efektem zosilnená
emisia má intenzitu šestkrát váčšiu ako spontánna emisia na tej istej vinovej d(~ke. Laserový
efekt vzniká v prachoplynnom disku obklopujúcom mladá, velmi horúcu a svietivú hviezdu
MWC 349v súhvezdí Labute. Silné UV žiarenie
honícej hviezdy excituje vodíkové atómy v hustorn prachoplynnom disku. Pni prechode infračerveného žiarenia takto excitovanými atómami
dochádza k vynútenej (stimulovanej) emisii a
vzniká laserový efekt — všetky atómy emitujú intenzívne žiarenie na tej istej vinovej d(žke.
Zosilnenie elektromagnetického žiarenia stimulovanou (vynútenou) emisiou navrhol v r.

Nova Cas 1995 dia 29.8.023:30 SEČ. Snímané
60 sekúnd CCD kamerou ST-7 v ohnisku reflek
tora 150/2250 HaP MK v Brne. Nova je označená
krížikom, jej jasnost je zhruba 9 mag.
Snímka: Andrej Dobrotka
1951 americký fyzik a nositel Nobelovej ceny
Charles Townes. V r. 1954 jeho skupina na Univerzite v Kolumbii vyvinula prvý laboratórny zosilňovaf mikrovin MASER (mikrovinné zosilnene stimulovanou emisiou žiarenia). Roku 1960
Theodor Maiman z Hughesových výskumných
laboratórií vyvinul prístroj na zosilnenie viditelného svetla LASER (svetelné zosilnenie stimulovanou emisiou žiarenia). Kým prvé prírodné
kozmické masery bdi nájdené v mračnách medzihviezdneho a okolohviezdneho plynu na rádiových vinách už roku 1965, objav prírodného
lasera nechal na seba čakať dalších 30 rokov.
Astrofyzikálne lasery a masery sáv důsledku ex
trémne vysokej intenzity žiarenia a spektrálnej
čistoty cennými nástrojmi pre štúdium podmienok v okolohviezdnych prachoplynných diskoch
obklopujúcich mladé hviezdy, z ktorými sú spojené.
Je paradoxné, že objav prírodného kozmického lasera bol uskutočnený pni poslednom lete
prístroja Ames Cryogenic Orating Spectrometer
na KAO. Kedže KAO ide na jeseň t. r. do výslužby, dalšie pozorovania prírodného lasera
možno z lietajúceho observatória očakávať až pni
letoch observatória SOFIA v roku 2000.
Podlá NASA news Drahomír Chochol
KOZMOS 5/1995
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Mgr. Juraj Bardy
7 5-ročný

Subrahmanyan
Chandrasekhar
(191O-1995J
21. augusta 1995 zomrel v chicagskej univerzitnej nemocnici na zlyhanie srdca najvýznamnejší súdobý teoretický astrofyzik a nositel' Nobelovej ceny za fyziku Subrahmanyan Chandrasekhar.
S. Chandrasekhar sa narodil v Lahore v Indii v
roku 1910. Jeho otec bol štátnym zamestnancom, starý otec vedeckým pracovníkom a strýko
C. V. Rama nositefom Nobelovej ceny za fyziku.
V roku 1930 Chandrasekhar ukončil školu a odplával loďou do Anglie na postdoktorantské štúdium na univerzitu v Cambridge. Počas cesty vypracoval teóriu, za ktorú dostal o 53 rokov neskór Nobelovu cenu. Zistil, že hviezdy, ktoré po
vyčerpaní termonukleárneho paliva presiahnu
hmotnost 1,4 hmotnosti Sirka (Chandrasekharova hranica), nekončia ako bieli trpaslíci, ale ako
objekty nesmiernej hustoty, teraz známe ako
neutránové hviezdy a čierne diery. Najprv bola
jeho teária zavrhnutá a Sir Arthur Eddington si z
nej dokonca robil posmech. V súčasnosti patrí k
základným konceptom astrofyziky. V r. 1937 znechutený Chandrasekhar odcestoval do USA. Počas svojho nesmierne produktívneho 58-ročného
pósobenia na Univerzite v Chicagu významne
prispel k rozvoju viacery'ch oblastí teoretickej astrofyziky. Svoje fenomenálne matematické
schopnosti uplatnil vo výskume v oblasti prenosu
žiarenia, hviezdnych atmosfér, pohybu hviezd v
galaxii, magnetohydrodynamiky, všeobecnej tedrie relativity a čiernych dier. O každej z týchto
disciplín napísal monografiu. Všade sa prejavila
jeho schopnost fundamentálneho porozumenia
základných fyzikálnych konceptov a formulácie
najdóležitejších myšlienok, rozhodujúcich pre
rozvoj danej disciplíny. Takmer 20 rokov bol editorom najvýznamnejšieho astronomického časopisu Astrophysical Journal. Nesmierne veta času
venoval študentom a ich vedeckej výchove. Dvaja z nich, I ee a Yang, dostali v r. 1957 Nobelovu
cenu za fyziku. Poslednou Chandrasekharovou
prácou bol preklad Newtonovej práce „The Prin-

cipia" do jazyka modernej matematiky. Jeho kniha „Newton's Principia for the Common Reader" vyšla v tomto roku v Clarendon Press Univerzity v Oxforde.
S. Chandrasekhar udivoval brilantnou angličtinou a širokým rozhfádom v oblasti filozofie, literatúry, hudby a umenia. Hibka jeho znalostí v
tejto oblasti sa prejavila v jeho knihe o filozofii a
estetike vo vede „Truth and Beauty: Aesthetic
and Motivation in Science" a v jeho početných
prednáškach o vzťahu umenia a vedy.
S. Chandrasekhar bol poctený 20 čestnými
doktorátmi, bol zvolený do 21 vedeckých spoločností a okrem Nobelovej ceny získal Zlatě Medailu Kráfovskej Astronomickej Spoločnosti v
Londýne, Rumfordovu Medailu Americkej Akadémie Umení a Vied, Kráfovskú Medailu Kráfovskej Astronomickej Spoločnosti v Londýne,
Národně Medailu Vedy a Medailu Henryho
Drapera Národnej Akadémie Vied.
Biografiu „Chandra: A biography of S. Chandrasekhar" napfsal Kameshwar Wali a vyšla v
Univerzity of Chicago Press v r. 1991.
Drahomír Chochol

Objednajte si ...
Astronomická ročenka 1996
Autor. RNDr. Eduard Pittich, CSc. a kolektiv
Cena: 40,— Sk
Publikácia obsahuje základné' časové polohové efemeridy nebeských objektov, astronomických ííka7ov, vysvetlivky zamerané na metodiku astronomických pozorovaní. Je nevyhnutnou
pomůckou pne široký okruh záujemcov o amatérsku astronómiu

Astronomický kalendár 1996
Autor. Ladislav Druga
Cena: 50,— Sk
V reprezentačnom astronomickom kalendári nájdete základné informácie o možnosti pozorovania zaujímavých astronomických ííkn7ov počal celého roka i výročia významných svetových a našich astronómov v slovenskej i anglickej mutácii. Kalendár je ilustrovaný unikátnymi farebnými fotogra5ami planét slnečnej sústavy, ktoré získali americké prieskumné sondy
Mariner, Viking, Voyager I, Voyager II, Magellan a Galileo počal obletov, z obežných dráb
a v jednom prípade i z povrchu (Marsu), dopinené o snímku červenej planéty z obežnej dráhy okolo Zeme, ktoní urobil Hubbleov vesmfrny teleskop.
Kalendár i Ročenku si můžete objednat u vydavatefa, ktorým je
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (adresa jev tiráži Kozmosu).
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Významné životné jubileum —75 rokov — oslávil 23. septembra spoluzaldadatel'Astronomického kabinetu Regionáhíeho kultúrneho strediska
v Považskej Bystrici stredoškolský profesor Juraj
Bardy.
Od skorého detstva pozoroval Slnko, ktoré
prechádzalo oblohou a zapadalo za obzor. Už
vtedy sa mu začal otvárať pohfád na svet. Ako
chlapec zo zaostalej kysuckej dediny musel začat
pracovat v súkennej fabrike na výrobu látok. Tvrdá práva nádenníka ho naučila vážit si ciel'avedomost a oddych. Po návrate z vojenčiny začal pracovat v továrni na letecké súčiastky. Začína študovat na večernej priemyslovke. V tomto období
sa vážnejšie začína zaujímat o matematiku, fyziku a astronómiu. Po maturite odchádza študovať
matematiku a fyziku na Prírodovedeckú fakultu
UK v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského
štúdia začal působit na Gymnáziu ako stredoškolský profesor, kde zotrval až do dóchodku.
Volné chvíle už skoro polstoročie venuje veTkej záfube — popularizácii vedy. Vo svojich prednáškach dokáže upútat pozornost každého poslucháča, vie vhodne využívat učebné pomócky,
ktoré si vytvoril pre tieto účely. Mgr. Juraj Bardy
je vynikajúcim prednášatel'om, vie sa prispósobit
vekovému i sociálnemu zloženiu poslucháčov a aj
tě najkomplikovanejšiu problematiku vie podat
zrozumitefne, populárnou formou.
Jeho činorodá, záslužná práva má široký záber. Velké úsilie venoval vytváraniu a vedeniu astronomických a vzdelávacích krúžkov, ale i kněžku pre obsluhu meteorologickej stanice pri Gymnáziu v Považskej Bystrici. Mgr. Bardy je okrem
mých ocenení aj držitefom 1. ceny Mikuláša Konkolyho za šírenie astronomických poznatkov. V
roku 1985 sa nemalou mierou zaslúžil o vznik
Astronomického kabinetu pri Okresnom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici.
Do áalších rokov života prajeme oslávencovi
pevné zdravie, radost v rodine a nech sil dosiahnuté úspechy tým najcennejšfm darom k jeho životnému jubileu.
Mária Labudíková
Koupím binokulární nástavec. Uveďte laskavě popis a
cenu. Prodám zrcadlový teleobjektly f = 500 mm/8, zrcadlový, stav. délka 11 cm, oranž. a UV filtr, sl. clona, cena
2600,— Kč. Vlastimil Radvan, Bezručova 5,73601 Havířov-Bludovlce, tel:zázn. 069/6410 713.
Prodám úpině nový, čočkový dalekohled BUSHNELL 345 —
prúm. 60/750 mm. K tomu nabízím okuláry 5 a 15 mm,
stativ s azimutální montáží, bariow 2x a sadu převracecích
čoček. Martin Plšek, 66431 Lelekovice 380, tel.: 05/784 239.
Predám: Detský atlas vesmíru od Robina Kerroda —95
stránkový, cena cca 155,— Sk; Obrazový atlas vesmíru,
ilustroval Luciano Coebella —formát A3, 64 stránkový,
cena cca 155,— Sk; UFO — edícia záhad, vydavaterstvo
Gemini —157 strán, cena cca 165,— Sk; Tajomstvo času a
vesmíru — edícia záhad, vydavaterstvo Gemini,144 strán,
cena: cca 160 Sk; Anatómia Zeme —Vydavaterstvo Mladé
letá, 126 strán, cena cca 60,— Sk; Stern-Bilder, nemecké
vydanie — kniha o súhvezdiach a hviezdach, údaje o postavení planět do roku 2005, cena cca 100,— Sk. Adresa:
Branislav Gálik, Novojelčanská 853, 925 23 Jelka.
Kúpim knihu Stručná histórla času od S. Hawkinga a okulár Č. 20. Adresa: Martin Trenkler, Horec 17,05984 Vyšné
Hágy, tel.: 0969 927 44.
Prodám Newton 115/1300 mm so zameriavacím dalekohradom a s montážou. Cena 4000 Sk. Ing. Stanislav Vrbický, Tatranská 51,97401 Banská Bystrica, tel.: 088/770406.
Kúpim dalekohrad typu Cassegrain priemer 150-200 mm
alebo Maksutov Cassegrain priemer okolo 150 mm s
montážou, rahký, prenosný. Zn. Perfektný stav. Bartolomej
Kocák, Zakarpatská 11,071 01 Michalovce.
Kúpim mapu hviezdnej oblohy, mapu Mesiaca, okulár 0,4
— 0,6 mm, 40 mm okulár, ůalekohíad s 15-20 cm zrkadlom. Adresa: Pavol Kratochvíra, Na Riviéro 9,841 04 Bratislava, tel.: 726 395 (práva), 482 764 (večer).

Pyramidy na Marse?
Vážená redakcia,
Som odberatelom Vášho časopisu od samého začiatku. Aj ked'neuskutočňujem žiadne pozorovania,
zaujímam sa o to, „čo sa mi deje nad hlavou ".
Nedávno som sa dostal do spono spriatelom, ktoiý mi začal dokazovat'enstenciu tajomných utvarov na
Marsy a to na základe publikácie J. Von Buttlar: Život na Marse a informácie v časopise Květy.
Bol by som rád keby Ste k problematika mohli zaujaťstanovisko na stránkach Vóšho časopisu. Predpokladám, že by to mohlo zaujímat'širšiu čitatelskú obec.
Gustáv Luczy

t

Toto sú inkriminované snímky z
Vikingov. Aj ked' tušíme odpoved;
že ide o hru tieňov, predpokladáme, že presnejšiu odpoved'nám dá
program Mars Surveyor. Už v roku
1997 pristane prvý z modulov tohto
programu asi 850 km od miesta s
týmito výtvormi. Na obrázkoch dole je vyznačená oblast pristátia a
pohyblivý modul — „marsochod".

Náš stály čitatel'Ing. G. Luczy
z Istebného nás prosí o vyjadrenie
k otázke tzv. pyramíd na Marse.
Pokúsime sa mu vyhovief a zároveň
to využijeme na oboznámenie
verejnosti s dalšími plánmi NASA
na prieskum Marsu.
Medzi približne 52 000 snímkami s rozlíšením pod 100 m, ktoré získali orbitálne
moduly sond Viláng 1 a 2v rokoch 1976 až
1980, boto niekolko, na ktorých hra tieňov
vytvára obraz pripomínajúci 1'udskú hlavu.
Na inom mieste zase priame hrany pripomínajú tvarom pyramídu. „Tvár", dlhá 2,5
km a široká 2 km, vystupuje 500 až 800 m
nad povrch planéty. Pyramída by mala až
800-krát váčší objem ako pyramída Chufevova.
V niektorých časopisoch (napr. české
Květy č. 44/94 z 27.10.1994) sa objavili nekompromisně tvrdenia, že ide o umelo vytvorené útvary, ktorých tvorcovia sú nám
doteraz neznámi. Odborná komunita je vo
svojich vyjadreniach opatrnejšia. Rád by
som pri tej príležitosti pripomenul epizódu
z projektu „Gemini" z rokov 1965-1966:
HTadala sa odpoved na otázku, či sa pri
prehliadke množstva získaných snímok
zemského povrchu dajú nájsf také, na ktory'ch možno rozoznať stopy civilizácie. PokiaT sa dobra památám, nenašlo sa ani 10
takýchto objektov. Porovnanie so skutočnosíou ukázalo, že približne polovica z nich
je prirodzeného póvodu. Na jednej snímke
bola napríklad identifikovaná stavba prístavu. Bobo na nej vidief niekolko kilometrov dlhú, ideálne priamkovú stenu, ktorá
vytvorila zátoku. Konfrontácia so skutočnosfou ukázala, že ideo prírodnú piesočnú
kosu, vybiehajúcu do mora.
Teda, hoci myšienka existencie stavieb
na Marse je lákavá, musíme zatial' počkat
na definitívne riešenie, ktoré závisí od budúcich experimentov.
Práve na budúci rok začína program
„Mars Surveyoť', ktorý plánuje štart sond k
Marsu každých 26 mesiacov (v rokoch
1996, 1998, 2001, 2003 a 2005) s predpokladanými finančnými nákladmi 100 miliónov
US dolárov ročne. Každá sonda je zložená
z dvoch častí (orbiter a lander). Orbiter
bude navedený na polámu dráhu s obežnou dobou asi 2 hod. a bude mapovat povrch počal celého marfanského roku (1,88
roku). Zároveň bude shížif ako retranslačná stanica pre prenos údajov z pristávacieho modulu. Ten bude pozostávaf z pevnej
časti, v ktorej bude umiestnená automatická meteorologická stanica a z nůkrovozíka
„Pathfinder", v ktorom bude nainštalovaný
stereoskopický zobrazovací systém a róntgenový s ektrometer na analýzu vzoriek
povrchu. Start prvej sondy s názvom „Mars
Global Surveyor" je plánovaný na november 1996. Pristatie prvého modulu sa má
uskutočnif aerodynamickým brzdením (na
padáku) 4. júla 1997 v oblasi Ares Vallis,
cca 850 km IV od miesta, kde v roku 1976
pristala sonda Viking 1.
Milan Rybanský
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gravitačná anomália (v miligaloch)

HORNÁ MAPA: početné bazény (impaktné krátery) na povrchu Mesiaca sa prejavujú ako gravitačné anomálie. Tieto útvary,
selenológovia ich nazvali maskóny, zviditelnil počítač na mape z Clementine červenou farbou. Potila všetkého vznikli tak,
že po dopade meteoritov, ktoré vyhlbili kráter, praskla i mesačná kůra a z puklin vyvreli z hlbky do bazénov t'ažké horniny.
Na stupnici vidíte hodnoty gravitácie vyjadrené v minigaloch i farebných odtieňoch.
SPODNA MAPA: táto unikátna mapa, znázorňujúca hrúbku mesačnej kůry, vznikla kombináciou topografických a gravitačných
údajov z Clementine. Oblasti s najváčšou hrúbkou kůry znázorňuje červená farba, oblasti s najtenšou kůrou modrá.
Ako vidíte, kůra na odvrátenej strane je hrubšia ako na privrátenej strane. Najváčšiu hrúbku, 120 km, dosahuje pod rovníkom,
vl'avo od bazéna Orientale. Čísla pod odtieňmi na farebnej stupnici vyjadrujú hrúbku mesačnej kůry v kilometroch.
Mapy: Naval Research Laboratory

