Kométa C/1996 B2 Hyakutake sa právom stala najsledovanejším objektom prvých jarných dní a týždňov. Pripomenula profesionálem i lnikom, čo vlastne kométy sú a ako s nimi treba zaobchádzaí, ako preyentovaťverejnosti, ako koncipovat pozorovací program. Treba povedat,
že kométa vhodnejšie ani prísť nemohla: všetci sme si mohli urobiť
akúsi malá generálku na predstavenie, ktoré sa pomaly začína, show

menom Hale-Bopp. Kedže pozorovaní sme dostali neúrekom, venujeme v tomto čísle kométe Hyakutake i tým druhým značný priestor. Na
obrázku je kométa C/1996 B2 Hyakutake 26. marca 1996. Snímku exponoval 35 minút od 2:42 SEČ v ohnisku astrografu 300/1500 observatória MU SAV na Skalnatom Plese na platňu ORWO ZU 21 Gabriel
Červák.
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Kométe Hyakutake sme tentoraz dali
prednost pred snímkami sútaže Astro.
foto `95, dóvod hádam netreba vysvetrovat. Snažili sme sa vybrat zábery od róz2
3
nych autorov, ktoré by urobili akýsi
prierez správaním sa kométy i fotografickou zručnostou našich i svetových
autorov. V popisoch k obrázkom uvá5
6
dzame len technické údaje (dátum, dlžka expozície a zvolený prístroj).
1-23. 3. 1996,1:33 SEČ, exp. 7 minút
7
8
objektívom 1,8/50 na film Konica 3600
ASA, pointované na kométu. Foto: David
Farinič; 2— Počítačovo dofarbený záber
hlavy kométy snímaný CCD kamerou ST-7 na Vartovke. Foto a spracovanie: Juraj Škvarka; 3-25. 3. 1996, 22:40 SEČ, exp. 15 minút objektívom
5,6/500 na film Kodak Gold 200 ASA, pointované na kométu. Foto: Vladimír Mešter; 4-28.3. 1996, 21:15 SEČ, exp. 10 minút v ohnisku ďalekohradu Newton 240/1500 na film Konica 400 ASA, pointované na kométu.
Foto: František Michálek; 5-26.3. 1996,0:17 SEČ, exp. 10 minút objektívom Orestor 2,8/135 na film Kodak Gold 400. Foto: Svetozár Štefeček;
6-8. 4. 1996, 20:11 SEČ, exp.
4 minúty objektívom Sonnar
2,8/80 na film Kodak Gold 200.
Foto: Miroslav Znášik;
7,8 — Z agentúrnych kanálov sa
k nám dostali aj snímky od róznych zahraničných autorov, presné údaje o použitých prístrojoch
a spósobe expozície však nemáme.
Preto sa aspoň pokochajte pohradom na vydarené zábery a zamyslite sa nad kompozíciou snímok,
ktorá jev mnohom poučná.
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V čísle 2 letošního ročníku časopisu
Kozmos bylo několik článků věnováno
první produkci antivodíku, uskutečněné
v mezinárodní laboratoři CERN.
Do článku se vloudilo několik nepřesností a navíc se podle mého názoru
vytratila podstata a hlavní kouzlo celého
experimentu.

rychle elektrickým polem produkuje pár elektron
a pozitron (částice a antičástice). Antiproton (má
záporný náboj) odpuzuje elektron (záporný náboj)
a přitahuje pozitron (kladný náboj). V ideálním případě je pak pozitron zachycen a vzniká antivodík.
Jako zdroj elektrického pole se využil atom xenonu.
Xenon byl vybrán proto, že se jedná o nejtěžší stabilní interní plyn. Jeho jádro má tedy velký náboj,

Jednotlivé stavební komponenty, ze kterých se
antivodík skládá, známe už desetiletí. Antiprotony,
pozitrony (antielektrony) a další antičástice jsou produkovány na současných urychlovačích ve světě ve
značném množství. Zdálo by se, že tedy stačí sestavit
z vytvořených antiprotonů a pozitronů antivodíky.
To však vůbec není jednoduché. Základním problémem je, že antiproton a pozitron musí být blízko
u sebe a jejich vzájemná rychlost musí být nepatrná.
Jen tehdy je antiproton schopen pozitron zachytit
a udržet A teprve pak vzniká neutrální antivodík.
Pozitrony a hlavně antiprotony jsou produkovány
hlavně při strážkách jader s vysokou energií a zajistit pro ně podmínku stejného místa a malé vzájemné
rychlosti je obtížné. Právě to byl důvod, proč se produkce antivodíku podařila až nyní. Hlavní půvab
experimentu v CERN spočívá v tom, jaké řešení
bylo nalezeno. Fyzikové si totiž uvědomili důležitost slůvka „vzájemná" rychlost. Není totiž potřeba
získat antiprotony a pozitrony, které jsou v laboratoři v klidu, ale mohou se pohybovati rychlostí blízkou rychlosti světla (s jejich produkcí není problém). Důležité je, aby jejich rychlosti byly téměř
totožné. Toho lze docílit nejlépe, jestliže samotný
antiproton si vyprodukuje příslušný pozitron. Tím
se řeší i problém stejného místa. K produkci pozitronu pomůže antiprotonu v částicové fyzice velmi
dobře známý jev, kdy nabitá částice letící velmi

Půvab většiny
průlomových
experimentů spočívá
v neobvyklém a zároveň
elegantním spojení
dobře známých
0
principu

Kozmické
žubrienky
NASA v posledných týždňoch zverejnila niekolko sérií záberov, pomocou
ktorých chceli vedci detailne skúmať
plynový prstenec najbližšej planetárnej
hmloviny, Helix zo súhvezdia Vodnára.
Na zábere z augusta 1994 sa objavili neznáme žiariace objekty, podobné obrovským žubrienkam. PodJa Roberta O'Donnela a Kenyho P. Handrona, ktorí sa
výskumom Helixu zaoberajú, mohlo by
sa jednat o tzv. kometáme globuly, zopár ktorých sa podarilo nájsť aj na snímkách z pozemských d'alekohTadov. Také
velké množstvo na malom priestore je
však prekvapením. Velkost jadra „žubrienok" zhruba dvojnásobne prevyšuje
rozmery slnečnej sústavy, plynný
„chvost" siaha do vzdialenosti 1000 AU.
Astronómovia prirovnávajú objekty
k dymu zo sfúknutej sviečky, podstata
a důsledky pozorovaných útvarov však
zatial zostávajú nejasné.
STScI-PRC96 — rp —
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který vytváří dostatečně silné elektrické pole. Zároveň je díky úpinému zapinění jeho atomových slupek velmi stabilní vůči ztrátě elektronů z atomového
obalu, což je důležité pro snížení znečistění nežádoucími elektrony a nežádoucího pozadí. Z popsaného
je vidět, že použití pojmu srážka antiprotonu s atomem xenonu, který se v článcích v Kozmosu vyskytoval, je zavádějící (i když terminologicky správné).
Antiproton musí proletět elektrickým polem jádra
xenonu, aby mohl vytvořit elektron-pozitronový pár,
ale nesmí ses ním „srazit", jinak by byl zničen. Je to
něco podobného, jako když bychom při popisu využití gravitačního pole Slunce pro urychlení mezihvězdné sondy napsali, že mezihvězdná sonda se

srazila se Sluneční soustavou a tím bylo dosaženo
rychlosti potřebné pro její další cestu.
Pak už třeba antivodík jen oddělit a identifikovat.
Antivodík je celkově elektricky neutrální a proto
nepokračuje ve své cestě magnetickým polem
urychlovače LEAR jako samotné antiprotony, které
jsou záporně nabité. Vydělí se po svém vzniku
z oblaku antiprotonu a letí přímo do detekční aparatury. Aby mohl být identifikován, musí být nejdříve
rozbit na jednotlivé složky a samotný antiproton se
pak detekuje klasickými metodami.
Jak je vidět, celý experiment je postaven na
jevech a metodách již dlouho dobře známých. Použitá měřící zařízení nejsou také příliš nová. Zcela
nové je však jejich zkombinování. A právě na takové geniální spojení známých postupů se přicházívá
nejlépe při volné diskusi v bufetu, jak popisuje
v přetištěném rozhovoru W. Oelert.
Půvab tohoto způsobu „výroby" antivodíku je
i jeho hlavní slabinou při úvahách o masové produkci. Pravděpodobnost, že vznikne pár elektron pozitron při průletu antiprotonu elektrickým polem jádra,
je velmi malá a velmi malá je i pravděpodobnost, že
bude mít vzniklý pozitron parametry vhodné k jeho
zachycení antiprotonem. Zároveň má pak vzniklý
antivodík značnou rychlost vůči laboratoři, což ztěžuje jeho dlouhodobější uchování. Pro produkci většího množství antihmoty bude tedy třeba vymyslet
novou kombinací známých jevů, nebo něco zcela
nového. Totéž se týká i případného přidání antineutronu a vytváření těžších jader. Navíc je otázkou, jestli nebude případné palivo pro anihilační motory
výhodnější vyrábět a skladovat ve formě nabitých
antiprotonů než neutrálních antivodííků. Pro separaci
antihmoty a hmoty bude totiž asi nejvýhodnější použít magnetická a elektrická pole. Podle mého názoru
bude tedy budoucí masová výroba antihmoty vypadat úpině jinak, ale v každém případě se jedná
o příldad krásného experimentu se značným dopadem na rozvoj lidského poznání.

Vladimír Wagner
Ústav jadernéfyzikyAVCR,
25068 Řež u Prahy
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Na celom Slovensku ani prilhhlej strednej Európe neexistuje
vedecké pracovisko, ktoré nepretržite, kontinuálne pracuje
125 rokov, pričom jeho výsledky
vrcholných obdobiach
spoluvytvárali dejiny európskej i svetovej astronómie.
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanove jubiluje.
už

eda je pokus vytvoriť ostrovček organisovanosti proti
chaosu, ktorý je základnou tendenciou v prírode i spoločnosti — napísal začiatkom 50. rokov otec informatiky, Norbert Wiener. Astronomický
ostrovček vo votakedajšej Ógyalle na
Podunajskej nížine vznikol v doba, ked
obdobie velkých osamelých hvezdárov porvaly končilo. V civilizovanom
svete sa začali etablovať astronomické
pracoviská: v Európe v gravitácii akademických observatórií, v Amerike
tam, kde sa hvezdárom podarilo sústrediť prostriedky súkromných donátorov, ochotných financovať astronómiu. Mikuláš Konkoly-Thege sa rozhodol vybudovať hvezdáreň v Ógyalle
sám: bol čistokrvný amatér, v Uhorsku
sa nemohol spoliehať ani na podporu
akademickej obce, ani na štedrých donátorov:
—A/co sa človek stane astronónwm?
— spomína vo svojich památiach. —
Najrýchlejšie tak, že si zadováži akýtaký dalekohTad, postaví ho na terase
a spočiatku iba zo záPuby, laickými
očami, ale postupne s čoraz vtičšdm
zaujatím a znalostami študuje zázraky
vesmíru.
Vlastný á'alekohíad majú dnes milióny astronómov-amatérov na celom svete. V druhej polovici 19. stornčia si však
takúto výstrednosť kvóli zátube mohol
dovoliť iba ten, kto nato mal, alebo ten,
ktorého „prozreteízost obdarila schopnostou žasnát nad tajomnou krásou
vesmíru, pokornou, vytrvalou zvedavostou, ktorá sa premenila na potrebu pochopit viac, ako stojí v učených knihách". Mikuláš Konkoly-Thege všetky
majetieto vlastnosti mat navyše
tok, vďaka ktorému neuveritetne vybudoval jednu z najproduktívnejších hvezdární vtedajšej Európy.
Stratený v blbke Podnajskej nížiny
mohol tento všestranný humanista, tiberál a van aj posledný uhorský polyhistor zakrnieť a pastovat svojho výstredného koníčka iba na vlastnú pásť
Vychádzal z presvedčenia, že „veda je
s£ce bezočivostou voči Bohu, ale zároveň i povinnostou, ktorú nám Boh uložil". Včas pochopil, že čas osamelých
hvezdárov už skončil, že modemá astronómia stojí zoči-voči problémom,
ktoré sa dajú vyriešiť iba spoluprácou,
neustálou výmenou informácií a spoločným vyhodnocovaním získaných

Na počiatku bol
Konlcoly-Thege

Konkolyho protuberančný spektroskop z vlastnej dleme. Ide
o druhý, zdokonalený model
údajov. Mikuláš Konkoly-Thege európsku vedu poznal. Jeho cestovatelský deník svedčí o tom, že skčr ako
vybudoval observatórium v Ógyalle,
navštívil všetky popredné európske
hvezdárne. Šůoké vzdelanie, znalost
cudzích jazykov (slovom i písmom
ovládal šesť jazykov), ale najmň pronikavá intehgencia spojená s neodolateT
ným tudským šarmom umožnila mu
získal si priatetov spomedzi najrenomovanejších hvezdárov taj doby. Aj
vd'aka nim si osvojil nielen ducha, ale
aj ciele a know-how vtedajšej špičkovej astronómie. Poučený sa vrátil domov a dokázal tieto poznatky zúročil
tak, že sa jeho skromná pozorovatelna
premenila v krátkom čase na vedecké
pracovisko, aktívne a dihodobo spolupracujúce s najvýznamnejšími astronomickými pracoviskami v Európe
i v Spojených štátoch.
Vybudovat špičkové observatórium
uleje lacný špás: ani Konkolymu by sa
to nepodarilo, keby popri schopnosti
pastovat špičkovú astronómiu vo viacerých oblastiach neboli praktickým člo-

Observatórium v Starej Ďale roku 1875. Drevoryt z budapeštianskeho
časopisu Természet (Pi*oda). Do roku 1900 stálo v areáli hvezdárne
14 kupolí. Jedna, Heydeho, shížila už vtedy popularizácii astronómie.

vekom. Vščšinu svojich prístrojov sám
projektoval, ba niektoré dokázal vo
svojej dielni, súčiastku po súčiastke, aj
sám vyrobil. Mal rád krásne prístroje,
pretože krása bola pre nebo aj v technika súčasťou užitočnosti.
Na rozdiel od mnohých učených kolegov bol Konkoly-Thege i skvelým
organizátorom. Jeho observatórium sa
stalo priam zázračným ostrovom cietavedome a s láskou organisovaného vedeckého výskumu, akýmsi zámočkom
racionálnej modernosti, aké si tak rád
vymýšTal Jules Veme. Na dobových
obrázkoch i sám Konkoly vyzerá ako
jeden z čudáckych Vemeho hrdinov;
na rozdiel od nich však nikdy nebol
osamelým blúznivcom, ale človekom,
čo pochopil ducha času a produktívnom spoluprácou ponad hranice štátov
stal sa i priekopníkom novej, duchovne
integrovanej Európy.
Nikdy netrpel komplexom, ktorý
dodnes kvári mnohých Stredoeurópanov: od svojich kolegov z vetkej Európy sa dokázal poučit, na oplátku ich
v mnohom inšpůoval. Velká Európa
využívala celé desaťročia astronomické
údaje, ktoré získaval, študovala jeho
vedecké práce, učila sa z jeho odborných knih. Konštruovala prístroje, ktoré vyvinul. Pne najváčšie učené spoločnosti sveta boto elou prijať ho za svojho člena. Ógyaua, kedysi zabudnuté
hniezdo na dunajskej nížine, stala sa
astronomickou Mekkou strednej Európy, kam neraz zavítali aj najslávnejší
astronómovia tých čias.
Mikuláš Konkoly-Thege predbehol
svoju dobu, ale mal šťastie. Stal saj doma prorokom, hoci napnldad Technická
univerzita v Bratislave roku 1891 odmietla prevziať správu nad observatóriom, ked'jeho prevádzka už začalayrevyšovať možnosti jej zakladatefa. Škoda: prišli sme o vzácne dedičstvo. Viac
vzácnych korb, starostlivo uchovávaných pozorovaní a originálnych prístrojoy mohlo byť dnes majetkom Slovenskej republiky.
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, ktorá pokračuje v tradícii velkého zakladateta, slávi v tomto roku
125. jubileum. Na rovnaký rok pripadlo i 80. výročie smrti Mikuláša Kontroly-Thegeho. Hvezdáreň i jej geniálny
7akladatet sú živou súčasťou slovenskej duchovnej kultúry.
Eugen Gindl

Konkolyho portrét z roku 1902.

Najváčší Konkolyho dálekohl'ad
25-centimetrový refraktor naprojektoval sám Koukoly, vyvinul ho
bavorský konštruktér Merz, zhotovili ho Zeissove závody.

Mikuláš Konkoly-Thege počas
pozorovania Halleyovej kométy
v roku 1910. Vpravo jeden z prominentov velkého kometárneho
mítingu v Starej Ďale, riaditel'
hvezdárne v Góttingene, Johannes Hartmann.
KOZMOS 3/1996
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DAN DURDA /

spárenj/ch asteroidov
Otlačky dvojitých asteroidov sa našli na Zemi
i na Mesiaci. Zdá sa, že ich je ovela viac, ako sme si
ešte donedávna mysleli. Ako vznikli, ako dlho sa
udržali v spoločnom systéme?
Prcd rokom 1989 záujem o asteroidy utíchal. Aj
podaktorí špecialisti sa nazdávali, že „nebeské kamene"
už žiadnu vedeckú senzáciu neskrývajú. Práve v tom
roku však bol objavený asteroid 4769 Castalia, ktorý
vzápátí preletel okolo Zeme. Radarové analýzy z bezprostrednej blízkosti ukázali, že Castalia má podivuhodnú štruktúru: vytvárajú ju dve, kukuričným zrnkám
podobné telesá.
O tri roky neskoršie vystrašil pozemšfanov asteroid
4179 Toutatis. Ten, ako vieme, patrí do rodiny križovačov, jeho dráha periodicky pretína dráhu Zeme.
(Poplašné chýry o jeho zrážke so Zemou pri niektorom
z najbližších návratov planetológovia vyvrátili.) Tentoraz Toutatis obletel Zem v devátkrát vžčšej vzdialenosti, ako ju obieha Mesiac. Aj v tomto pripade však prsty
radarov vyhmatali, že ozmtnú planétku vytvárajú vlastne dva gmvitačne spárené asteroidy.
Roku 1993 odfotografovala sonda Galileo asteroid
243 Ida, ktorý obieha Sloko v páse asteroidov, medzi
Jupiterom a Marsom. Na snímkach sa vedla Idy objavilo malé teleso, asteroid: hvezdári mu dali meno Dactyl a zistili, že po (zatial) iba približne odhadnutej drahe
kníži okolo Idy ako jej, podla všetkého dočasný súputnrk. Najmň tento posledný objav astronómov vzrušil.
Vesmírna sonda Galileo fotografovala z blízka iba dva
vzdialené asteroidy a hned pri jednom z nich, našla
súputníka. Pravdepodobnosť tohto objavu vyjadmjú
špecialisti pomerom 1: 1000 000 ! Záujem o asteroidy
saj váaka dvojičkám v posledných rokoch prudko zvýšil. HTadači dvojičiek majú naponídzi čoraz výkonnejšiu techniku: pribúdajú výkonné radarové prístroje, plánuje sa vypustenie viacerých sond, ktoré budú mať
v programe i oblet vytipovaných planétok. Kolko dvojičiek v8bec v našej slnečnej sústave vzniklo? Ako dlho
trvajú tieto gravitačně manželstvá? Ako vznikajú? Zdá
sa, že popri pozorovaní ešte obiehajúcich dvojičiek
(i viacčlenných asteroidov?), najčitatetnejšie odpovede
nachádzame v štruktúrach, ktoré vznikli priamo v okamihu ich zániku: ideo dvojité, alej refazovité impaktné
krátery, ktoré sme objavili na Mesiaca, na Zemi, na
Venuši a nepochybne ich nájdeme aj na áalších planétach a mesiacoch.

sa stala najostrešovanejším zo všetkých terrestických
terčov. lba neprestajný, miliardy rokov trvajúci hojivý
mejkap vetra, vody, sopečnej činnosti, horotvorných
procesov a najmá činnosť geologického stroja — tektonických krýh, zničený povrch matičky Zeme zacelil
postupne do tej miery, že v porovnaní s ostatnými,
impaktami doráňanými telesami, vyzerá stále „ako
nová".
Pripomeňme si, že aj menší asteroid, letiaci rýchlosťou 20-60 km za sekundu, vyhfbi na povrchu planétyterča kráter mnohonásobne váčší ako objem samotného
asteroidu. Velkosť krátera je priamoúmerná velkosti
a rychlosti asteroidu. Posledný z velkých kráterov,

famózny Barringer Meteor Crater v Arizóne, vyhlbil
iba 30 m asteroid. Asteroidy s priemerom 1 km však
vytvoria krátery s priemerom desiatok kilometrov,
v ktorých už rozoznávame aj centrálnu vyvýšeninu
uprostred a valy po jeho obvode. Všetky krátery sú
okrúhle, hoci uhol dopadu býva rózny. Okrúhle štruktúry impaktných kráterov objavili pozemské ďalekohTady i prístroje kozmických sond na všetkých
detailnejšie preskúmaných telesách našej slnečnej sústavy.
Na Mesiaci a Zemi sme okrem sólokráterov objavili i niekofco kráterov dvojitých. Nic je celkom vylúčené, že ich vytvorili zásahy dvoch rozličných telies,
(asteroidov, či komét), medzi ktorými uplynuli i milióny rokov. Detailnejší prieskum však naznačuje, že
v mnohých prípadoch išlo skór o dvojité telesá, alebo
dokonca niekolko, buď gravitačne viazaných telies, aleho častí rozpadnutého objektu, akým bola napríklad
kométa Shoemaker-Levy 9, ktorej 24 úlomkov vlani
bombardovalo Jupiter.
Na Mesiaci, uprostred Oceanus Procellarum, leží
dvojkráter Bessarion B. Nachádza sa na polceste medal
krátermi Aristarchus a Kepler. Ide stopercentne o dvojzásah, pričom váčší z oboch kráterov má v priemere

Impakty na povrchu Zeme ani z obežnej dráhy nevidíme tak zretelne ako na mých tčrrestrických
telesách. Pósobenie vody a vetra rany na zemskej kóre vyhojí. Na snímoe dvojité jazero Clear Lake,
severne od kanadského mesta Quebec, ktoré pred 290 miliónmi rokov aj s medzerou vyhlbil dopad
spárených asteroidov.

28 dvojkráterov na Zemi
Na povrchu Zeme sa impakmé krátery neobjavujú
Tahko. Zem je živá planéta, neprestajné geologické procesy a bujná vegetácia mnohé impakty d8kladne
zamaskovali. Objavujeme ich iba postupne: vďaka
čoraz váčšej rozlišovacej schopnosti prístrojov na palubách satelitov, mapujúcich Zem. Kombináciou snímok
na rozličných vinových d(žkach. Pomocou čoraz dokonalejších počítačov, ktoré dokážu vytvárať virtuálnu
realitu, zhodnú s áalekou minulosťou, či steroefekty,
zviditelňujúce i pritajené štruktúry.
Odborníci zatiaT objavili na povrchu našej planéty
vyše 200 impaktných kráterov. (Bobo by ich určite viac,
keby prístroje mohli zmapovať aj povrch pod hrubými
Tadovcami Antarktidy.) Ani naša Zem sa teda nevyhla
kozmickému bombardovaniu, ktoré zanechalo výrazné
stopy na povrchu všetkých terrestrických telies našej
sústavy. Ba dá sa predpokladať, že najváčšia hmotnost
a teda aj najsilnejšia gravitácia spósobili, že práve Zem
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Dupl'ované krátery na Mesiaci sa dlho pokladali za výtvory lunárneho vulkanizmu. Dnes vieme, že
prinajmenšom čase týchto útvarov, napríklad Bessarion B v Oceanus Procellarum, vznikli súčasne po
dopade velkého asteroidu a jeho menšieho spoločníka, ktorým mohol byti mesiačik.

Dan Durda I ZÁHADA SPÁRENÝCH ASTEROIDOV
12 km. Dókazom simultánneho impaktu je zreteTná
priehrada, masív vytvorený z oboch impaktov vyvinutých a vzápátí stuhnutých hornín. Posun oddefujúceho
hrebeňa do plochy menšieho krátera spósobil mohutnejší tlak zo strany váčšieho impaktu, ktorý však bol
neutralizovaný protitlakom vyvrhnutých hornín z menšieho krátera. Keby oba objekty nedopadli zároveň,
kráter toho, čo dopado neskoršie by bol pokrytý triešťou vymršteného materiálu. mým známym dvojkráterom sú dvojičky Messier a Messier A v Mare Facunditatis: vyhibila ich dvojica telies, ktoré pod ostrým
ublom prileteli z východnej strany.
Z 28 najzachovalejších velkých kráterov na povrchu Zeme sú 3 krátermi dvojitými. Kráter Ries
v Nemecku, s priemerom 24 km a jeho dvojča Steinheim, nachádzajúci sa 46 km na západ, boli vytvorené
pred 15 miliónmi rokov. Dvojičky Kamensk a Gusev
v Rusku vznikli pred 65 miliónmi rokov. No najmalebnejším príkladom dvojitého krátera na Zemi sú jazerá
Clearwater Lakes v Kanade, ktoré vytvorili dye rovnaké telesá pred 290 miliónmi rokov. Oba prileteli od
východu a na kanadský žulový štít dopadli východne
od zátoky Hudson.
Zo štúdií, ktoré holi publikované počas posledných
rokov vyplýva, že každý desiaty velký impaktný kráter
na Zemi je dvojitý. Znamená to, že i v rodine asteroidov pohybujúcich sav blízkosti Zeme (patria medzj ne
i križovače, pretínajúce obežnú dráhu Zeme) musí byť
zhruba každý desiaty „duplák".

Mr. Ostro a tí druhí
Pozorovatelia i v tomto prípade potvrdili hypotézy
teoretikov. V jeseni roku 1989 si čas pri riadiacom pulte najváčšieho (statického) rádioteleskopu v portorickom Arecibo rezervoval Steven Ostro z Jet Propulsion
Laboratory. Ostro je už dávnejšie známym lovcom
asteroidov. Rádiové viny zameral tentoraz na čerstvo
objavenú planétku 4769 Castalia. Z otlačkov rádioozveny zostavil difúznu snímku 1,5 km velkého asteroidu. Celý týždeň získaná fotografiu študoval a zistil, že
Castaliu tvoria dva asteroidy, ktoré sa dotýkajú! Tak
bol objavený prvý binámy asteroid, či presnejšie kontaktná dvojplanétka.
Roku 1992 zacielil Ostro arecibskú anténu na asteroid 4179 Toutatis, ktorý sa práve priblížil k Zemi.
Váaka zdokonalenej technike získal nekolko skvelých
fotografií zlovestného exota. Ukázalo sa, že aj v tomto
prípade sav priemere 3 km velké teleso skladá z dvoch
častí: z podlhovastého, 2,7 km dlhého a podobného 1,3
km velkého laloku. Ukázalo sa, že aj v tomto prípade
jde o kontaktné dvojičky.
Aj áalšie, podrobne prešetrené asteroidy, boli dvojičky: 1627 Ivar a 1986 DA (oba z rodiny Near-Earth
asteroids), približujúcich sa periodicky k Zemi, ale
i 216 Kleopatra pripomínajú činky pre kulturistov. Aj
nektoré z ďalších, okolie Zeme navštevujúcich asteroidov, napríldad 433 Eros a 1620 Geographos odrážajú svetlo, ktorého jasnosť sune kohše, a tak aj v týchto
prípadoch je pravdepodobné, že ideo podlhovasté telesá, ktoré móžu byť i dvojičkami.
OdkiaT sa nabralo tolko dvojitých asteroidov? Vedci
sa nazdávajú, že z rovnakého miesta, odkjal prišiel
i Dactyl, jba nedávno objavený súputnrk Idy.
Viacerí vedci sú totiž presvedčení, že Dactyl nic je
potomkom Idy, ale ide sk6r o súrodenca, ktorý vznikol
rozbitím velkého materského telesa po karambole
v rodinnom roji asteroidov. Ida, ako vieme (pozn
KOZMOS) paní k rodine asteroidov Koronis, do ktorej
paní 158 telies, pohybujúcich sa po podobných dráhach. Ide o jednu z mnohých rodin asteroidov, vzniklých deštrukciou velkých materských telies. Po deštrukcu sa podIa všetkého v každej rodine vytvorí nekolko gravitačne zviazaných dvojičiek, ale vylúčené
ne sú an skupiny viacerých, gravitačne spríbuznených
satelitov.
O mechanizme párena asteroidov však zadal vela
nevieme. William Hartmann z Tucson's Planetary

Twistujúci Toutatis
Dvojhlavý
križovač dráhy
Zeme, 4179
Toutatis, je van
najpopulárnejším asteroidom
posledných rokov. Vo zvinItnej pozornosti
ho má najmá
Steven Ostro
z Jet Propulsion
Laboratory, ktorý sa vypracoval
medzi najúspešnejších radarových portrétistou planétok
a asteroidov.
Spolu so Scottom Hudsonom
z Washington
State University nedávno zistili, že bizarný asteroid twistuje na svojej dráhe ako fotbalová
lopta kopnutá falšom. Okolo dlhšej osi sa otočí
raz za 5,4 dňa, okolo kratšej osi raz za 7,4 dňa.
Tieto periódy sa kombinujú tak, že vzhladom na
slnečnú sústavu sa Toutatisova onientácia nikdy
neopakuje. Pripomeňme si, že miery Toutatisu
—1,9x2,4x4,6 km — definujú dvojhlavé, kráterScience Institut dokárai, že pri gravitačných hrách
nemusia vzniklť iba páry (obiehajúce spoločné ťažisko,
obiehajúce sa navzájom, alebo, ako v prípade Dactyla,
menšje teleno obiehajúce teleso váčšie), zopár fragmentov mohlo po „nežnom karambóle" vytvoriť i viazaný, kontaktný pár. Práve takéto objekty pripomínajú
činky kulturistov.

Rethze kráterov
O tom, že dvojité asteroidy existujú, dnes už nepochybuje nik. Planetárni geológovia sa teda pustili do
štúdia tvarov, ktoré v dósledku dupIovaného impaktu
vznjkajú. Na povrchu Mesiaca i Zeme. Roku 1991 Jay
Melosh a John Stansberry z Lunar a Planetary Laboratory (Arizonská univerzita) preskúmali záhady, ktoré
vystupujú najmá pri dvojitých impaktoch na Zemi.
Vedci zatiaT nechápu, prečo sú medzi nimi vo váčšine
prípadov dosť široké medzery, každopádne oveIa širšie,
ako by sa očakávali po náraze kontaktných dvojičiek.
Podaktorí sa nazdávajú, že dvojičky móže oddeliť i sila
rázovej viny. Melosh a Stranberry však radšej preverili možný vplyv slapových sít Zeme na dvojičky, približujúce sak nalej planéte v rozličných možných ubloch.
Z prvých výpočtov vyplynulo, že slapové sily sú prislabé nato, aby najmá tie hmotnejšie dvojičky separovali, zvlášť ak aj najnižšia rýcblosť do atmosféry sa vnárajúcich asteroidov je ešte priliš vysoká na to, aby sa
proti nej slapové sily mohli presadiť.
Dvojičky sú nerozlučitelné, prečo teda nachádzame
medzi dvojitými krátermi onú záhadnú medzeru? Krátery s medzerami nemohli vyhibiť bináme dvojičky.
Vysvetliť dupTované krátery znamená, že by sme museli pripustiť 10-20 % podiel dvojitých NEO — asteroidov
(tých, čo sa na svojej dráhe približujú k Zemi), čo sa aj
najvžčším nadšencom vidí priveTa. Keby sa podarilo
vysvetliť mechanizmus oddelena pred impaktom, mnohí by sa s jednou patinou dvojičiek zmierili.
So zaujímavou hypotézou vyrukoval Paolo Farinel-

mi pokryté teleso. Snímky, ktoré vidíte, vyhotovili Hudson s Ostrom roku 1992.Obaja sa už
dnes tešia na 29. septembra roku 2004, keď sa
Toutatis opáť priblíži k Zemi a preletí okolo nej
vo vzdialenosti 1 200 000 km. Obaja dúfajú, že
podrobnejší portrét asteroidu bude taký zaujímavý, že opáť obletí svet.

Astronomy 1995/1
la z univerzity v Pise. Tvrdí, že po viac ako jednom priblížení sak Zemi musia slapové sily spňsobiť „predseparáciu" kontaktných dvojičiek. Pni d'alšom stretnutí sa
asteroidy opáť o kúsok oddelia. O centimetre, o metre,
o kilometre, pravdaže počas mnohých obletov.
Američana sa pokúsili Farinelliho nápad preveriť.
Na počítači nasimulovali kombináciu modelu pósobena slapových sf1 s možnou evolúciou dráh „pohýbaných asteroidov". Vyšlo im, že pri opakovaných približenach sak Zemi sa kontaktné dvojičky vzdialia naozaj tak áaleko od seba, že medzi krátermi ostanú také
medzery, aké pozorujeme.
Silu slapových st1 nám príroda bravúme previedla
v prípade kométy Shoemaker-Levy 9. Gravitácia Jupitera roztrhala kométu, ktorá sak nej pruiš priblížila, na
dva tucty fragmentov, ktoré potom, predvlan v júli,
Jupiter bombardovali.
Keá Melosh a Schenk z houstonského Lunar and
Planetary Institut zistili, čo dokáže slapové žmýkane,
rozhodli sa preskúmať snímky štyroch najváčších Jupiterových Mesiacov, ktoré dodali na Zem alte v 70.
rokoch sondy Voyager. Našli na nich nekolko reťazí
impaktných kráterov, ktoré dokazujú, že helen kométu
Shoemaker-Levy 9, ale doslova bezpočet mých komét
slapové sily Jupitera rozbili na máme kúsky.
Planetológov-mesačnticov vzápáti napadlo, či aj
„šnúrky perál", ktoré sa vyskytujú na Mesiaci, ne sú
snáá reťazou impaktných kráterov. Viaceré americké
tímy nezávisle na sebe potvrdili, že napnldad reťaz kráterov Davy v Mare Nubium vznikla tak, že blízka priblížene k Zemi rozbilo neznámu kométu alebo asteroid
na kúsky, z ktorých časť neskór dopadla na povrch
Mesiaca.
Dvojičky i reťaze kráterov sú tichým svedectvom
premenlivej dynamiky sil, ktoré dodnes utvárajú našu
slnečnú sústavu.
Podfa Astronomy 1995/1
preložil a spracoval Eugen Gindl
KOZMOS 3/1996
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NOVINKY

Nové meteority
z Antarktídy

Čierna diera
ako z vel'kej knihy
Aspoň podra hvezdárov, ktorí študovali túto
snímku, nemůže špirálovitý masívny disk skrývať
vo svojom centre nič mé ako masívnu čiernu
dieru. Mohutný disk čiemu dieru výdatne prikrmuje a spolu s ňou tvori aktfvne jadro galaxie
NOC 4261, ktorá leží 100 miliónov svetelných
rokov daleko, v súhvezdí Panny.
Priemer diskovitej špirály, ktorou sa čierne
diery nepriamo prezrádzajú, je 800 svetelných
rokov. Z rýcblosti zbesilo rotujúceho plynu a prachu hvezdári vyrátali, že čiema diera v jeho centre má 1,2 miliardy hmotnosti Slnka a vypfňa
oblasť o niečo väčšiu ako naša slnečná sústava.
Čierna diera bude ešte diho rásť: v neobyčajne
hrubom, až topoidnom disku je totiž hmoty nadostač. Dalo by sa z nej vytvoriť 100 000 Slnku
podobných hviezd. To sa zistilo už pred štyrmi
rokmi, keď HST urobil predbežnú diagnózu tohto
útvaru. Najnovšie snímky HST zviditelnili po
prvýkrát aj záhadnú štruktúru v disku, ktorú
můžu spósobovať rázové viny alebo mé nestability v tomto útvare. Najšokujúcejším zistením
i pre špecialistov na čierne diery je však zistenie,
že disk a jeho čiema diera neležia presne v centre
NOC 4261, čo signalizuje dynamické poruchy
ozrutného systému. Ak sa ich podati vysvetliť,
budeme možno o povahe čiernych dier vedieť
viac.
HST NEWS

Na snímkach vidíte polohu
hviezdneho obra IRAS 045536825 vo Velkom Magellanovom
oblaku, ktorý je satelitnou galaxiou
našej Mliečnej cesty (na velkej
snůnke vo štvorčeku). Delí ho od
nás 160 000 svetelných rokov.
V atmosfére tohto hviezdneho
„monštra" sa podarilo objaviť po
prvýkrát mimo našej galaxie maser
oxidu kremičitého. Vzácny objav
sa podaril váaka mimoriadne citlivému detektoru na submilimetrovom teleskope SEST (ESO, La Silla Observatory). (Maser je zdroj
mikroviného, monochromatického
žiarenia, ktoré vzniká v molekulách stimulovaním emisie žiarenia.)
Velkú snímku, reprodukovanú
z CCD, naexponova13,5 NTT d'alekohTad pomocou pridavného zariadenia EMMI.20-minútová expozí-
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Meteority sa najTahšie hTadajú v Antarktíde. Na
Tadovcom pokrytých svahoch pohoria Královny
Alexandry sa stretávajú zberatelia zo všetkých kontinentov, ktori si můžu takúto nákladnú expedíciu
dovoliť: špecializované tírny vedeckých ústavov
i súkromní zberatelia. Augustové vydanie periodika
Antarctic Meteorite Newsletter publikovalo portréty
novoobjavených exotických návštevníkov z Marsu
a Mesiaca.
Iba 12 gramov váži QUE 94201, typický predstaviteT vulkanických čadičov. Brian H.
Mason (Smithsonian Institution) oznámil, že Tabko načervenalý meteorit je čo
do zloženia vzácnym kúskom shergottitov, ktoré podla všetkého tvoria stuhnuté lávové polia na Marse. Smerom
k Zemi ho kedysi dávno vymrštila sila
ozrutného impaktu.
Ďalšie dva meteority priputovali
z Mesiaca. Každý je iný: QUE 94269
váži 3,2 gramu a ide o kompaktný frag-

ment pochádzajúci z lunárnych vysočín. Má rovnaké zloženie a štruktúru ako meteorit nájdený roku
1993. Vedci sa nazdávajú, že oba dopadli na
Antarktídu súčasne. Zaujímavejší je QUE 94281.
Váži 23,4 gramu a jeho vnútro je pozliepané z najrozličnejších druhov skál. Vysoký podiel železa
a mangánu prezrádza podia Masona mesačný původ.
Počet lunárnych meteoritov stúpol takto na 15
kusov, pričom čo do původu predstavujú 11 rozličných druhov hornin. Marťanských je o 3 menej.
Posledným overeným ktiskom Marsu je meteorit
Yamato, ktorý bol nájdený v Antarktíde pred 15
rokmi. Tolko trvalo, kým geochemici s určitosťou
zistili, že ideo kúsok marťanskej kůry.

Podlá S&T - ind -

ALH 84001,17-centimetrový shergottit, kúsok marfánskej horniny.

MARŤANSKÉ METEORITY

LUNÁRNE METEORITY
Označenie / názov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ALHA 81005
Asuka 881757
Calcalong Creek
BET 87521
MAC 88141
MCC 88105
QUE 93069
QUE 94269
QUE 94281
Yamato 791197
Yamato 793169
Yamato 793274
Yamato 82192
Yamato 82193
Yamato 86032

hmotnosť (g)
31,4
442,1
19,0
30,7
61,2
662,5
21,4
3,2
23,4
52,4
6,1
8,7
36,7
27,0
648,4

hmotnosť (g)

Označenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ALHA 77005
ALH 84001
Chassingy
BETA 79001
Governador/ Valadares
Lafayette
LEW 88516
Nakhla
QUE 94201
Shergotty
Yamato 793605
Zagami

480
1930,9
4000
7900
158
800
13,2
40,0
12,0
5000
16
18,0

* Prvé dvojčfslie za označením meteoritu určuje rok nálezu

(červená, 600-700 nm), I (infračervená, 700-900 nm). V modrej farbe je hviezdu (v strede) sotva
vidieť, zato v infračervenej sa mení
na jeden z najžiarivejších infražiaričov oblohy.
— ind —
ESO, Information and
Photographic Service

Prvý extragalaktický Si0 maser

cia na spektrálnej čiare Ha zviditelňuje velké, mef17ihviezdne oblaky v danej oblasti Velkého Magellanovho oblaku. Hviezdny obor leží
na okraji oblaku, z ktorého, vďaka
gravitačnej kontrakcii, vznikol.
Extrémne červenú farbu tejto
hviezdy demonštrujú štyri menšie
snímky. Každá bola exponovaná
v inej spektrálnej oblasti. ZTava
doprava: B (modrá, 400-500 nm),
V (zelená — žitá, 500-600 nm), R
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Exotické galaxie
„na dne" vesmíru

seamy

Na december lanského roku sa tešili
všetci astronómovia v Space Telescope
Science Institute (STScl) pri sneste Baltimore v americkom štáte Maryland.
Riaditel inštitútu Robert E. Williams už
rok predtým rozhodol, že prideli vyše
100 pozorovacích hodin zo vzácneho
času Hubbleovho vesmímeho áalekohladu na projekt, ktorého ambíciou bolo
zistiť ako a kedy sa sformovali galaxie.
Astronómovia sa zhodli na tom, že
„najhlbšiu snímku oblohy" naexponujú
tam, kde ani najmocnejšie pozemské
áalekohlady neobjavili doteraz nijaký
objekt —v zdanlivo prázdnomkúsku oblohy „kúsok" nad Velkým vozom.
Vdččšina snímok získaných pomocou
HST sa dostane do rtík astronómov približne rok po expozícii. Hubble Deep
Field z lanského decembra bol však
zverejnený už niekolko dní po spracovaní. Ray A. Lucas z počítačového
centra STScI zdóvodnil rozhodnutie
takto: „Tento projekt nebol iba náš, bol
to projekt všetkých axtronómov ".
Najhlbšia vizuálna snímka oblohy
bola vyhotovená zo 342 fotografií na
štyroch rozličných vinových dížkach
získaných počas Vianoc. Snímky holi
vzápátí spracované počítačom a poskladané do jediného celku. Výsledok
montáže, najhlbšia snímka oblohy, bol
prezentovaný astronómom a vybraným
novinárom na 187. stretnutí Americkej
astronomickej spoločnosti, ktoré sa
konalo 15. decembra 1996v texaskom
San Antonio. Wiliatns s pýchou oznámil, že výsledok projektu „prekonal
všetky očakávania". Na Hubble Deep
Field (HDF), doteraz najhlbšej snímke
oblohy, zviditelnil HST vyše 1500 galaxií, niektoré na hranici 30. magnitúdy! Tieto slabučké objekty žiaria tisícmiliónkrát slabšie ako hviezdy, ktoré
ešte človek dokáže rozlíšiť volným
okom. Všetky tieto objekty sa zmestili
do priestoru, ktorého rozmery nie sú
Snímke Hubble Deep Field, za pomoci
pozemských počítačov, podarilo sa
prekonaťzačarovanú hranicu 29.
magnitúdy. Niektoré zo slabých galaxií v zornom poli HST móžu byť i malé, slabo žiariace galaxie v popredÉ
Hvezdárov však zaujúnajú najmň tie
najvzdialenejšie, ktoré žiaria slabo
preto, lebo sána samotu dne času.
Graf znázorňuje vzdialenosť
v miliardách rokov po Big bangu
v prípade „otvoreného vesmíru"
(od 2 do 13,5 mld rokov) iv prípade
„uzavretého vesmíru" (od 0,9 do
10 mld rokov). Obe alternatívy pri
hodnota Hubblovej konštanty
Ho= 65 km.s'.Mpc, Qo=0,5.

váčšie ako plocha, ktorú na oblohe
zatleni zrnko piesku vo vystretej ruke
dospelého človeka!!! To znamená, že
ešte najmenej 50 miliárd galaxií sa
zatial nachádza mimo dosahu pozemských pozorovatelov.
Exponovanú oblasť nevybrali hvezdán náhodne. Je prázdna, poťažne relatívne prázdna. Svetlo jasnejších hviezd
odfiltrovali CCD detektory napojené na
nová planetárnu kameru (WFPC 2).
Ďalšie dúmyslené triky „vygumovali" aj
svetlo neáalekých, pomerne bohatých
zhlukov galaxií. Najdóležitejšie však
bolo, aby bol zvolený „prázdny terč"
v jednej z dvoch nepretržite pozorovatelných zón: sú to úzke pásy okolo každého pólu oblohy, z ktorých mlže HST
skúmať oblohu aj v slnečnom svetle.
Astronómov priam šokovala rozmanitosť galaxií na snímke. Rozlišili
medzi nimi aj niektoré unikátne, doteraz nevídané typy. „Celkom určíte vieme, že viaceré z týchto galaxií sil celkom mladé, do tejto podoby sa sjbrmovali sotva miliardu rokov po Big bangu
— vraví riaditel Robert Williams — keá
sine sa na ne pozerali na obrazovkách,
mali sine pocit, že vidíme náš vlastný
počiatok Tých desať dní boto pre mís
neuveritePným zážitkom. "
Hany Ferguson, jeden z tírnu HDP
dodáva: „Ukazuje sa, že najvdičšón prínosom HST sa stand práve tieto hlboké
snímky oblohy, na ktorých sa objavujú
aj tie najslabšie objekty na najzadnejšom horizonte vesmíru. Podarilo sa
mim zobrazil iclz s najvdčšou dnes
dosažitelnou jasnost'ou "
Treba upozorniť, že termín „hlboký"
v žargóne astronómov znamená zviditelňovanie najslabších objektov vo vesmíre. Váčšina najvzdialenejších objektov však patrí k zdanlivo najslabším,
takže „hlboké snímky", sá po odseparovaní bližších objektov akýmsi „časovým strojom", ktory' umožňuje študo-

Tieto to snímky sú výsekmi z celkovej Hubble Deep Field, doteraz najhlbšej
snímky vesmíru. HDP bola zostavená z 342 snímok (doba expozície 15-40
minút), z ktorých na počítačoch spracovali 276. Okrem klasických, špirálových a eliptických galaxií, vidiet na snímke aj doteraz nevídané útvary. Najslabšie, doteraz nepozorované galaxie dosahujú 30. magnitúdu. Na základe
týchto snímok vyselektujú hvezdári, najskór štatisticky, vzdialenost, vek
a zloženie galaxií.
vat vývoj galaxií v najranejšom štádiu,
podla všetkého menej ako miliardu
rokov po vzniku vesmíru.
Študijný materiál snímok je taký
dóležitý, že ich Hubbleov inštitút okamžite sprostredkoval všetkým astronámom sveta, najmň tímom, ktoré sa zaoberajú základnými problémami štruktúry a vývoja kozinu. Tieto i áalšie hlboké snímky potešili aj kozmológov,
ktorí terez majú v rukách konkrétny
materiál: vďaka nemu možno už čonevidieť dokážu presnejšie odpovedať na
základné otázky: Bude sa vesmír rozpínať donekonečna? Kedy sa objavili
prvé galaxie? Ako sa vyvíjali galaxie

v expandujúcom vesmíre? Astronómovia prirovnávajú táto „hlbokú vzorku"
oblohy so vzorkami z geologických
vrtov zemskej kúry. Podobne, ako ge lógovia dokážu zo vzoriek odčítať
minulosť Zeme, budú mócť astronómovia získavať informácie o vesmíre
z rozličných stupňov vývoja. Ani v geológii, ani pri vesmírnych vzorkách nie
je hned jasné, ktoré galaxie sú bližšie,
a teda staršie, a ktoré sú vzdialené,
juvenilné, vyvíjajúce sav ešte mladom
vesmíre. „HST nám umožňuje nazrieť
do časovej rúry a preštudovať všetky
galaxie pozdíž zorného lúča. Vidíme
iclt naskladané jednu nad druhou —
vraví Mark Dickonson z HDF-tírnu —
ruišou úlohou je teraz zistiť ich polohu
v priestore a Čase."
Najhlbšia snímka bude čonevidieť
prekonaná. Ale i táto korisť si ešte
vyžiada dlhodobé, náročné štúdium.
Hlboké políčko bude pozorovať celý
rad pozemských i vesmírnych áalekohladov na všetkých vinových dížkach
elektromagnetického spektra. Roku
1997 dopraví špeciálny servisný tím
pomocou raketoplánu na palubu HST
aj infračervenú kameru. Tá umožní
objaviť áalšie galaxie v zárodočnom
štádiu, ktorých svetlo je posunuté
k infračervenej oblasti spektra expanziou samotného vesmíru.
Hubble Space Telescope News
KOZMOS 3/1996
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Sme
v Mliečnej ceste.
Ale kde?
Pozícia Sloka v našej Galaxii je určujúca
pre pochopenie jej vzhladu/tvaru, štruktúry
i vývoja. Vieme, že Sloko obieha stred Galaxie vo vzdialenosti 25 000 svetelných rokov:
jeho polohu vzhTadom na rovinu Galaxie
však hvezdári neustále opravujú.
Už vyše 50 rokov hvezdári konštatujú, že
smerom k južnému pólu Galaxie, ktorý leží
v súhvezdí Sochára, vidíme viac hviezd niko
smerom k jej severnému pólu vo Vlasoch
Bereniky. VzhTadom na to, že váčšina
hviezd je skoncentrovaných v rovine galaxie, skúsenosť pozorovateTov hovori, že viac
hviezd smerom k južnému pólu Galaxie
vidíme preto, že Sloko sa pohybuje v jej
severnej hemisfére. Lenže kde? Početné štúdie publikované počas uplynulého polstoročia zverejnili celý rad čísiel — od 13 do 130
svetelných rokov. Posledné tni pokusy sa
zdajú byť dóveryhodnejšie.
Pomocou katalógu bodových zdrojov,
detegovaných satelitom IAS, spočítal Martin
Cohen (Jamieson Science and Engineering)
hviezdy v okolí oboch pólov. Infračervená
zbierku porovnal potom s kolekciou vo viditelnom svetle a v rádiovej oblasti. Tak získal
doplňujúce sa, porovnatelné perspektívy
z oboch smerov. Vypočítal, že Sloko sa
momentálne nachádza vo vzdialenosti 50±2
svetelných rokov severne od roviny Galaxie.
Cohen analyzoval aj kolekciu hviezd, ktorú vydodal raketoplánom na obežnú dráhu
vynesený Far Ultraviolet Space Telescope.
I kolekcia hviezd, viditelných okolo oboch
galaktických pólov v dalekej ultrafialovej
oblasti poskytla údaje, z ktorých mu vyšiel
výsledok 47±5 svetelných rokov, na prvý
pohiad potvrdzujúci predchádzajúce výpočty.
K podobnému výsledku došli aj hvezdári
z Minesotskej univerzity, ktorí zanalyzovali
12 platní oblohy z Palomarskej prehliadky
oblohy. Tento výskum zahrnul polohy vyše
10 000 hviezd (rádovo viac oko Cohenova
vzorka), ale výsledok sa od Cohenovho príliš nelišil: Sloko leží podia nich 67±11 svetelných rokov severne od galaktickej roviny, teda smerom k Vlasom Bereniky.
Aj tretí prieskum, ktorý uskutočnil tím
z Institute of Astrophysics na Kanárskych
ostrovoch, umiestnil Sloko tam, kde Cohen:
do vzdialenosti 50,5±10 svetelných rokov
nad rovinu Galaxie. Zdá sa, že dalšie spresnenia budú možné už iba v rámci pomerne
úzkých mantinelov.
S+T 1996/3
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Tvar a rozmery planetárnej hmloviny sa najvýraznejšie zobrazili na snímke H-alfa, zviditelňujúcej najmá hmlovinu. Ako vidieť, ide o okrúhly útvar s najvýraznejšími emisiami v severovýchodnom kvadrante. Priemec 32 oblúkových sekund.

Poslednj/ vyIcrilc
umiera júcej hviezdy
Yukio Sakurai, japonský astronóm-amatér,
objavil vo februári jasnú „novú" hviezdu. Ked svoj
objav ohlásil v Central Bureau for Astronomical
Telegrams, okamžite boll preťažené všetky linky
tak, akoby sa objavila rýcble sa približujúca kométa alebo vzplanul neznámy gama-pulzar. Nová
hviezda v busto zahviezdnenej oblasti severozápadne od M 23 v súhvezdí Strelca sa ukázala byť
naozajstným exotom: medzi 6000 okom viditelnými hviezdami a niekolkými miliónmi zaregistrovaných v hviezdnych katalógoch je iba jediná, ktorá má podobné vlastnosti: Nova Aquilae, objavená
ešte roku 1919!
Ukázalo sa, že vzplanutie neznámej premennej
hviezdy je najskór labuťou piesňou stelárneho
objektu v poslednom štádiu fmálnej jadrovej fúzie,
krátko pred jeho premenou na bieleho trpaslíka.
Zánik červených obrov sprevádzajú obvykle
opakované vzplanutia z jadrových fúzií hélia, ku
ktorým dochádza v úzkej obálke obklopujúcej
uhlíkato-kyslíkové jadro. Periodické erupcie, sprevádzajúce tento proces nedokážeme zatiaT priamo
pozorovať rozoznáme však zmeny, objavujúce sa
v štruktúre hviezdnej atmosféry. Nepravidelné
nárazy silných hviezdnych vetrov nafúknu vonkajšiu obálku umierajúcej hviezdy a vytvárajú planetárou hmlovinu. Zbytok degenerovaného jadra sa

vzápátí nažhaví a zmršťuje sa postupne až do podoby bieleho trpaslíka.
Dávnejšie teoretické štúdie predpokladali, že
táto zbytková obálka z hélia exploduje naraz v istej
etape zmršťovania. Hvezdári sa nazdávali, že toto
vzplanutie je posledným pokusom dohárajúceho
obra ukázať sa ešte aspoň raz v pinej sile. Spektrum
Sakuraiovej hviezdy je bohaté na čiary uhlíka
a hélia, ale emisné čiary typické pre mohutný
odsun hmoty v klasickej nove nenašli. Napriek
tomu sa okolo obra objavila očakávaná planetáma
bmlovina. Teoretici rýchlo vypočítali, že postupná
premena na bieleho trpaslíka bude trvať niekolko
storočí, pričom dohasínajúca hviezda ešte niekoTkokrát zjasnie a vzápátí sčervenie, pohasne. Agonizujúca Sakuraiho hviezda má teraz približne 11
magnitúd. Proces pomalého zjasňovania trvá nanajvýš niekolko rokov, rovnako sa roku 1919 správala „pomalá nova" v Orlovi. Pozorovatelia teoretikom veria, ale ich predpoved budú pravidelne
preverovať. Iba raz za život sa hvezdárovi pošťastí
pozorovať hviezdu pritom, oko si prod zánikom
pochutnáva na poslednej jadrovej vedeni. Hoci,
prečo poslednej? Twist umierajúcej hviezdy mňže
trvať dlho. Čím dlhšie potrvá, tým viac sa hvezdári dozvedia, čo sa odohráva v poslednom dejstve
hviezdnej evolúcie.
ESO PR 19/96

SALLYSTEVENSOVÁ/

EST galaxií
so svätožiarou
Objav viacerých prstencom opásaných galaxií spočiatku astronómov
šokoval. Zakrátko však prišli na myšlienku, že práve tento fenomén
im móže objasnit' úlohu tmavej hmoty v procese formovania galaxií.
Celé roky pokladali astronómovia galaxiu Helix
(11. mag) za jednu z mnohých nepravidelných galaxií. Tento, do podoby cigary sformovaný hviezdny
ostrov, tvoria hviezdy, zbrčené okolo jeho stredu,
a husté klbko vlákien plynu a prachu, piné roztratených hviezd. Pred desiatimi rokmi však hvezdári
zistili, že centrálny valec pripomínajúci cigaru je
vlastne plochý disk, presnejšie jeho časti, ktorý
obieha jadro, pričom celý systém vidíme zboku.
Vzápátí zistili i to, že pavučina plynných a prachových vlákien, piná hviezd, neobieha centrálny
disk v rovine, tak ako by sa patrilo, ale rotuje ponad
póly centráhiej zdureniny, podobná ozrutnej, trochu
poklesnutej svdtožiare. V katalógu galaxií pribudol
nový exot: galaxia s polárnym prstencom.
Hvezdári začali hTadať dalšie podobné galaxie,
ale doteraz ich objavili iba šest: galaxiu Helix (NGC
2685), NGC 4650A v súhvezdí Kentaura, UGC 7576
vo Vlasoch Bereniky, UGC 9796 v súhvezdí Pasdera, ESO 415-626v súhvezdí Pece a A 0136-0818
vo Velrybe. V najnovšom prehrade Space Telescope
Science Institute v americkom Baltimore registrujú
dalších sto kandidátov, ale na potvrdenie ich identity si ešte nejaký čas počkáme.
Zatialčo pozorovatelia hradajú dalšie galaxie so
svätožiarou, další hvezdári žasnú nad vlastnosťami
prvej šestky. Unikátny sklon prstencov im umožňuje velmi presne preštudovať gravitačně polia
bizarných galaxií. Z tvaru gravitačných poli dokážu
potom odvodit nielen ako je v galaxii rozmiestnená
tmavá hmota, ale i to, aké sú jej vlastnosti. A práve
štúdium záhadnej tmavej hmoty, ktorá by mala podľa výpočtov tvoriť viac ako 90% celkovej hmoty
vesmíru, povýšilo galaxiu so svňtožiarou mezi najzaujímavejšie objekty vesmíru.

Tři mechanizmy
Vedci už začínajú tušit, ako sa poláme prstence
sformovali, ba trúfajú si aj odhadnúť ich vek. Nikto
nepochybuje o tom, že poláme kruhy sa mohli sformovať až po vytvorení materskej galaxie. Kolaps
ozrutného oblaku plynu do galaxie prebieha tak, že
plyn, prach i hviezdy obiehajú jadro v jedinej, ale
v dvoch rovinách. To, že sa neskór vytvoril i polárny prstenec, mohli spósobiť tni mechanizmy.
Prvým mechanizmom mohla byť „galaktická
lúpež". Tá sa mohla odohrať tak, že galaxiu Helix
tesne míňala má galaxia, ktorej Helix časť hmoty
z vonkajšieho disku „gravitačne uchmatla". Podmienkou takejto „lúpeže" je však skríženie dráh
oboch galaxií v pravom uhle.
Vedcom sa spočiatku zdalo, že polárny prstenec
neobsahuje veta hmoty: je prfliš jemný, tenký

a obsahuje primálo hviezd. Podrobnejšia diagnóza
pomocou rádioteleskopov však už po roku 1987
ukázala, že prstenec obsahuje oveTa viac plynu ako
sa zdalo, je teda oveTa masívnejší ako sa zdá vo viditeTnom svede. Ukázalo sa, že iba vodila je v prstenci trimiliárdkrát viac ako v Slnku. Tolko vodíka
obsahuje normálna špůálová galaxia! Pritom celkovú hmotnost sa doteraz nepodarilo zaokníhliť pripočítaním hmotností jednotlivých hviezd, ktoré prstenec spoluvytvárajú.
Vedci priebežne nechápu, ako mohla Helix, táto
pomerne malá galaxia (menšia ako naša Mliečna
cesta) „uchmatnúť" tolko materiálu. Na základe známych gravitačných zákonov je takáto veIlká kozmická „lúpež" vylúčená.
Druhým mechanizmom může byť gravitačný
kanibalizmus. Helix mohla inú, menšiu galaxiu gravitačne deštruovať a jednotlivé jej časti po častiach
integrovat do vlastného organizmu. Pri tomto procese by sa tiež mohol vytvoriť polárny prstenec. Hvezdári galaxie-kanibalov pozorujú už dávno. Najpravdepodobnejšie obete galaktických kanibalov, trpaslíčie galaxie, ktorých priemer nepresahuje niekolko
svetelných rokov, ale ani velké eliptické galaxie však
neobsahujú toíko hmoty, ktorá by mohla vytvoriť
taký masívny prstenec aký pozorujeme. OveTa viac
hmoty majú velké špůálové galaxie, ale ťažko si
predstaviť, ako by tieto kozmické kolosy mohla deštruovať gravitácia malej galaxie Helix.
V okolí známych galaxií s polárnym prstencem sa
obvykle vyskytuje i niekolko trpasličích galaxií.
Neolúpila ich Helix postupne o časť ich materiálu?
Trpasličie galaxie sa však neintegrujú do zhlukov.
Hvezdári si preto iba ťažko dokážu predstaviť, akoby
takáto „reťazová lúpež" prebiehala. Najviac sa im
pozdáva možnost že sa hmota z trpasličích galaxií
uvolňovala do okolitého priestoru postupne, po viacnásobných priblíženiach působením sít gravitačného
biliardu. V takomto prípade by bole myslitelné, aby
sa takto uvoTnená hmota dostala do gravitačného
poTa galaxie Helix a vytvorila okolo nej polárny prstenec. Zdá sa, že aj táto tečna je skór hypotézou.
Hvezdári sa preto rozhodli preskúmať okolie
galaxií s polárnym prstencem aby zistili, či tam
nájdu stopy po velmi rozriedenom difúznom medzigalatickom plyne, kterého výskyt by mohol podporiť možnost fungovania tretieho, tiež hypotetického
mechanizmu tvorby polárnych prstencov galaxií.

Staré hviezdy v mladom prstenci?
Ako sa poláme prstenec vytvorili je zatial záhadou. Rovnako ťažko je odhadnúť aj ich vek. Odpoved na této otázku může priniesť skúmanie hviezd

Astronómovia zatial' nevedia, ako vznikajú poláme prstence okolo niektorých galaxií. Preskúmali však zopár možností, ktorých funkčnost
namodelovali na počítači: na prvom obrázku vidíte, ako SO galaxia odoberá materiál z vonkajších oblastí velkej špirály; druhý obrázok znázorňuje galaktický kanibalizmus, ktorého ved1'ajším produktom by mohol byť aj polárny prstenec; tretí obrázok ukazuje polárny kruh ako
produkt postupného odsávania hmoty z troch
blízkých trpasličích galaxií. Ani jeden z týchto
modelov však hvezdárov zatial' neuspokojil.
Kresby: ASTRONOMY
KOZMOS 3/1996
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v polárnom prstenci. Má to však háčik: hviezdy
v prstenci určite vznikli až potom, ako sa prstenec
sformoval, možné však je, že sa začali vytvárať ešte
v procese jeho tvorby.
Hvezdári modelujú možnosti, ku ktorým m6že
dójsť ak sa galaxia stretne s obrovskými oblakmi
plynu. Dochádza k chaosu, ale koktail premiešaného materiálu gravitačné sily opóť usporiadajú. Do
disku alebo do prstenca, vo vzácnych prípadoch do
oboch. Pohyb hviezd, gravitačne zviazaných s galaxiou, ani kolízia s najhustejším oblakom plynu
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neovplyvní. Ak sa v oblaku ešte pred kolíziou
vytvorili hviezdy, tie sa po zrážke stanú gravitačnými hosťami galaxie. Každá však obieha hostitePskú
po vlastnej, neraz extrémnej dráhe. Dráhy privandrovaných hviezd móžu rovinu hostiteTskej galaxie
pretínať pod najrozličnejšími uhlami. Ku kolízii
s „domácimi" hviezdami však asi nedochádza, lebo
periférie galaxií bývajú aj v rovine disku hviezdoprázdne. V polárnom prstenci by sa však nemala
ocitnúť ani najmenšia z privandrovaných hviezd.
Preto sa hvezdári domnievajú, že hviezdy v prstenci

Do polárneho prstenca galaxie Cartwheel by sa
zmestila celá Mliečna cesta. Priemer ozrutného
kolesa je 150 000 svetelných rokov. Na základe tajto snímky z HST prišli hvezdári na další z možných mechanizmov, ktorý takýto útvar mbže vytvorit Je velká pravdepodobné, že vytvorenie prstenca spósobila jedna z dvoch menších galaxií nad
galaxiou Cartwheel. Podl'a všetkého to bude tá
modrá, v ktorej je vela mladých hviezd. Cartwheel
ju gravitačne nedokázala pripútať, ale zrážka obrovských mrakov plynu a prachu spósobila rázová
vinu, ktorá sa šíri do priestoru rýchlostbu 300 000
kilometrov za hodinu. V zhusteninách čela viny
vzniu jú mladé hviezdy.
Foto: NASA/ESA
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Obrysy tmavej hmoty
V galaxiách s polárnym prstencom však hmota
ideje sústredená iba v disku. Galaktický materiál je
rozptýlený na najrozličnejších miestach, nad i pod
rovinou galaxie. Práve tento fakt hvezdárom umožňuje vytvoriť ovela presnejšie mapy gravitačných
poli. Na týchto mapách sú sférické súostrovia viditelnej a skrytej hmoty jasne ohraničené. Gravitačná
diagnóza NOC 4650A priniesla zistenie, že tmavá
hmota obklopujúca galaxiu má tiež formu disku.
Vyplynulo to zo správania hviezd a oblakov plynu
v centrálnej časti tejto galaxie. Z tvaru galaktického
halo sformovaného do disku vyplynulo, že jeho kratšia os (výška) predstavuje iba 30-40 % osi dlhej.
Inými slovami ide naozaj o plochý disk. Co je na
tom zaujímané? Presne takéto proporcie má i disk,
tvoriaci centrálne, žiariace teleso galaxie. Nikto však
nedokáže vysvetliť, prečo má phika tvar koláča. Nikto netuší, či ideo náhodu, alebo zákonitosť.
Tmavé, diskovité halo objavili americkí hvezdárj aj
dhlšej galaxii s polárnym prstencom,
A 0136-0801. Prišli k uzáveru, že vdaka galaxiám
s polárnym prstencom možno povedať že galaktické
halo, oproti predpokladom, ale sú sférické, ale diskovité. Presnejšie: ale sú také ploché, ako disky
galaxií, sú o niečo hrubšie. Pripomínajú skór neviditelnú formu, ktorá viditelnej hmote dáva tvar.
Hvezdári vedia, že ak si majú byť načistom,
museli by preštudovať viac takýchto galaxií. Nanešťastie ide o zriedkavé objekty. Navyše, sú velmi
daleko a sd velmi slabé. Študovať sa dajú ilia pomocou najsilnejších dalekohladov, ktorých pozorovací
čas je na roky dopredu vypredaný.
Tvary galaktických halo pomůžu hvezdárom lepšie porozumieť podstate tmavej hmoty: po pútnásť
ročných diskusiách oleje jasné, či ide o obyčajnú,
baryonickú hmotu, zloženú z protónov, neutránov a
elektrónov, alebo jde o zatial neznámu hmotu, zloženú napríklad zo subatomických častíc.
Zopár kandjdátov na tmavú hmotu nájdeme podia
všetkého skór v galaktických halo ako kdekolvek
inde. Napnldad špirálová galaxia vytvorená baryonickou hmotou je plochá preto, lebo časť plynu, pointerakcii s oblakmi plynu okolo jadra, stráca energiu
a usadzuje sa na jej periférii do podoby plochého disku. Astrofyzici však upozorňujti: zo samotného faktu,
kedhalo je sférjckejšie, gulatejšie ako viditelný disk
vyplýva, že by ho mohli tvoriť aj exotickejšie častice,
napnldad masívne neutrína. Tak či onak: vhodnejšie
objekty, ktoré by hvezdárom pomohli pokročiť v rješení tohto problému, vo vesmíre nepoznáme.
Galaxie s polárnym prstencom vyhladáva a študuje viacero ambicióznych tímov. Veria, že o dva,
či trj roky budú o nich i o tmavej hmote vedieť podstato viac. Citlivejšie detektory, pozorovania na
rozličných vinových dfžkach i stále dóvtipnejšie, na
počítačoch overované modely interakcií mabi galaxiami, prinášajú čoraz prekvapujúcejšie výsledky.
Podla Astronomy 1995/4
spracoval EUGEN GINDL
pal

SO galaxie

dokážu vypočítať silu týchto gravitačných polí:
čoraz presnejšie vedia odmerať rýchlosť prachu
a plynu, obiehajúcich jadro. Z týchto výpočtov
vyplýva, že v špirálovitých galaxiách sa velké
množstvo hmoty zhromažd'uje na periférii (v ich
vonkajších oblastiach), kde je velmi málo hviezd.
Jedným z vysvetlení tohto paradoxu je domnienka,
že táto neviditelná, jalová, ale gravitačne účinná
hmota je práve onou záhadnou skrytou/tmavou
hmotou, o ktorej podstate zatial veta nevieme. Zdá
sa, že práve táto hmota gravitačne formuje a usporadúva viditelnú hmotu v galaxiách.

Astronómovia zatial ilia hádajú, či galaxie so svátožiarou sú jedným z najnovších typov možného
vývoja galaxií, alebo iba pohrobkami, či oneskorencami dávnejšieho vývojového stupňa. Vedia iba to,
že aspoň 5 percent galaxií typu SO (nazývanými aj
šošovky, ktoré pripomínajú) má poláme prstence.
Populácia SO galaxií je zo všetkých ostatných typov
najpočetnejšia. Zdá sa však, že okrem SO galaxií
majú svňtožiaru aj niektoré eliptické galaxie.
SO galaxie hvezdárov fascinujú. Podla typológie
ich zaradujú kdesi mední eliptické a špůálové galaxie. Podobne ako špitály majú ploché disky piné
hviezd, s eliptickými galaxiami ich spríbuzňuje to,
že aj ony obsahujú isté množstvo plynu. (Spirály už
svoj plyn a prach vypotrebovali na tvorbu hviezd.)
Hvezdári sa zamýšlajú aj nad ďalšou záhadou: „Prečo práve SO galaxie majú poláme prstence?" Prečo
ich nemajú normálne špirály, to chápu. Plyn špirál je
sústredený v rozsiahlom, plochom disku. Ak by sa
v takomto útvare vytvoril prstenec obiehajúci galaxiu
kolmo na rovinu disku, oba systémy by sa dostali do
kolízie, prstenec by sa skoro rozpadol a v zhusteninách kolidujúceho materiálu by sa začali mdiť hviezdy.
Čo však s eliptickými galaxiami? Ukazuje sa, že
aj okolo nich obiehajú poláme prstence. Tieto svdtožiary sú matnejšie, obsahujú viac prachu (menej
plynu), a preto zacláňajú žiarenie hviezd z pozadia.
Sú to menšie prstence, v priemere o málo väčšie
ako materské galaxie. Poláme prstence, oproti týmto „tmavým opaskom", sú prežiarené vlastným svetlom a ich obvod je ovela vňčší ako obvod centr'alnej
galaxie. Napriek tomu může ísť o príbuzné útvary.
Eliptické galaxie opásané tmavým polámym pásom
mažu byť sesternicami galaxií s polárnymi prstencami. Či je to naozaj tak uvidíme o niekoiko rokov.
Ovela ť šie bude zistiť, prečo niektoré SO galaxie majú poláme kruhy a mé ale. Ich tvorbu najskór ovplyvňujú rozdiely gravitačných poli. Astronómovia zdokonalujú metódy, pomocou ktorých
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sa museli vyvinúť v ňom. Ak je tak, potom by sa
časom dal odhadnúť aj vek prstenca.
Prstence sa dlho zdali byť pomerne mladé. D6kazom kozmickej mladosti je ich modravé sfarbenie.
Hviezdy, ktoré emitujú modré svetlo, sa vysokého
veku nedožívajú, takže vkčšina, ak ide všetky hviezdy v polárnych kruhocb, by mali byť hviezdy mladé.
Majú najviac miliardu rokov.
Zatial nje je jasné, či staršie, načervenelé a menej
svietivé hviezdy nezacláňa jas mladších sestier.
Z faktu, že pozorujeme modrý prstenec vyplýva, že
obsahuje veta mladých hviezd. To však neznamená,
že tam staršie hviezdy ale sú. Hvezdári však poznajú trik, ako ich objaviť Staršie hviezdy v porovnaní
s mladšími vyžarujú viac tepelnej energie, ktorá sa
zviditelňuje na infračervených vinových dlžkach.
Porovnanie snímok polárnych prstencov na rozličných vinových dížkach ešte istý čas potrvá, ale už
o pár rokov sa dozvieme, či detegované svetlo
vyžiarili aj staršie hviezdy.
Ked' určíme vek prstenca, dozvieme sa i to, ako
dlho v takejto podobe vydrží. Čím starší sa ukáže byť,
tým bude stabilnejší, trvácnejší. V gravitačne nestabilizovanom prstenci by totiž spodnejšie vrstvy začali
obiehať po polámej dráhe okolo galaxie rýcblejšie,
vonkajšie zasa pomalšie. Po pomeme krátkom čase by
sa takýto nestabilný prstenec musel rozpadnúť.
Hvezdári zmerali rychlosti plynu v rozličných
častiach prstence Hodnoty nameraných rychlostí sa
príliš nelíšia. Navyše: hmota prstenca obieha koncentricky okolo jeho stredu. Obe pozorovania naznačujú stabilný pohyb, a teda i relatívnu dlhovekosť.

Najrýchlejšie hviezdy
našej Galaxie
Nespočetné hviezdy Mliečnej cesty rútia sa
po svojich dráhach rýchlosťou prevyšujúcou 30
kilometrov za sekundu. Sú teda ovela rýchlejšie
ako „priemerné" hviezdy podobné Sluku. Váčšina týchto hviezdnych rýchlikov patrí k spektrálnemu typu O alebo B, kam patria zvačša
mladé a masívne hviezdy. Najpravdepodobnejší
důvod ich nadpriememej rychlosti může byť to,
že patrili kedysi k binárnemu systému. Z neho
holi gravitačne „vykopnuté" po explózii rovnako hmotnej sesterskej hviezdy, ktorá vybuchla
ako supernova. Počas výbuchu stratila mnoho
hmoty, čím sa porušila gravitačná rovnováha binámeho systému.
Už roku 1988 zistili americkí hvezdári, že alektoré ztýchto rýchlych hviezd obklopujú oblaky
plynu, ktoré intenzívne žiaria v infračervenom
svede. Mohli by to byť rázové viny vytvorené
vtedy, keď rýchle hviezdy penetrovali oblaky medzihviezdnej hmoty. Energetický hviezdny vietor
ich jednoducho skomprimoval a pomocou gravitácie hviezdy sformoval do neúpiných oblúkov.
Rýchle hviezdy ich odvtedy unášajú.
Ďalšie tímy preverili doteraz 188 rýchlych
hviezd. Najviac údajov iru poskytol Infračervený astronomický satelit. Pomocou neho hvezdárj zistili, že 58 zo skúmaných hviezd má spomínané oblúky.
Astronómovia z Caltechu nedávno pozorovali smerovanie týchto útvarov vzhladom na smer
pohybu rýchlych hviezd po oblohe. Zistili, že
oblúky rázovej viny „obtekajú" hviezdu podobo, ako vzduch letiace lietadlo. Dókazom je najme symetria rázových oblúkov, ktoré po oboch
stranách slabnú v opačnom smere, ako sa pohybujú hviezdy (pozn snímky).
Samotné hviezdy na týchto infračervených
snímkach nevidíme. Infračervené žiarenie oblúkov zviditelnili počítače na troch vinových infradfžkach —12, 60 a 100 mikrónov — ktoré zakódovali modrou, zelenou a červenou farbou.
Snímky nadchli najmň špecialistov na medzjhviezdnu hmotu, ktorým sa dostal do rúk důkaz
toho, že medzihviezdny prach, vdaka rychlosti
týchto hviezd, sa dokáže k nim dostať tak blízko, že ho radiácia hviezd nahreje. Hviezdny
vietor pomalších hviezd by „hviezdny prach"
odfúkol skór, ako by ho žiarenie dokázalo tak
silne nahriať.
S&T 1996/5
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S blížiacim sa dovolenkovým obdobím si opátovne
spomfnam na príhodu, pri ktorej som si uvedomil spojitosť pozemských javov s kozmickým prostredím.
Pozoroval som &ancúzskych rybárov, ktorí počas prílivu doslova obsadili brehy delty malej riečky, vlievajúcej sado Stredozemného mora. Niektorí z nich dokonce lovili v potápačskej výstroji priamo v prúde riečky.
Zatiar čo on vychutnávali pocit dobrého
úlovku spósobeného palivovou vinou,
pričom určite netušili, aká hra kozmických sr1 stojí v pozadí ich dobrých úlovkov, ja som zase vychutnával ten velkolepý pocit poznana, nakolko ako astronám som chápal, že toto je práve jeden
z tých pozemských javov, kde sa uplatňuje pósobenie kozmických sr1 až na
správane sa samého človeka. Rozoberme teda tieto sily detailnejšie, aby sa
nám p8sobene fyzikálnych zákonov
ukázalo v pinej kráse.
Mesiac a Sloko v důsledku gravitačného působena
spósobujú na Zemi slapy globálnej vodnej hladiny,
vzdušnej masy, ako aj v samom telese Zeme, čiže
v Geoide. Fm človeka sú najzaujfmavejšie prejavy slapového p6sobenia na vodnej hladine, nakolko s nimi
prichádza do kontaktu. Obidve telesá, Mesiac aj Sloko,
produkujú dye slapové vypukliny; jednu medzi Zemou
a daným telesom, druhú na opačnej strane Zeme. Pre
lepšie pochopme celého javu může poslúžiť pripojený
obrázok. Každé z telies spůsobuje dye vypukliny, lebo
priťažlivosť na vodnú hladinu na strane privrátenej
k danému telesu (na obrázku je ním Mesiac) je váčšia
oko príťažlivosť v ťažisku Zeme a táto je ale váčšia, než
príťažlivosť na vodnú hladinu na odvrátenej strane
Zeme. Hovoríme o gravitačnej príťažlivosti vzbTadom
na dané teleso, v našom pripade na obrázku je ním
Mesiac. Úpine rovnaký charakter má aj gravitačné
působene Slnka, ibaže ním spůsobená slapové vypuklina je o niečo menšia oko polovica vypukliny sp6sobená mesačnou prtťažlivosťou. Znovu sa pozrime na
pripojený obrázok a uvažujme. Najprv si musíme predstaviť, že sa na sústavu Zem—Mesiac pozeráme z miesta ležiaceho nad sevemým pólom Zeme. Keáje Mesiac
v danom bode, výsledný slap vodných más je taký, že
jedna vypuklina smeruje k Mesiacu a druhá je presne
na opačnej strane Zeme. Vo vypuklinách pozorujeme
na Zemi priliv, pričom výška slapu je na obidvoch stranách Zeme rovnaká. Fresne v polovici medal týmito
Už v minulom čísle nás Dr. Grygar
oboznámil s novými objavmi na Flute,
ktoré boli ilustrované aj malým obrázkom. V správach NASA sme našli ďaTšie podrobnosti.
Skupina amerických planetológov
pod vedením Dr. A. Sterna publikovala
výsledky spracovana snímok povrchu,
ktoré získal HST (Hubble Space Telescop) v polovici roku 1994. Po prvýkrát
od objavena Pluta pred 66 rokmi můžeme hovoriť o nektory'ch podrobnostiach
viditerných na jeho povrchu. Objavitelia
tvrdia, že štruktúry vykazujú najváčší
velkoškálový kontrast zo všetkých planet slnečnej sústavy s výnimkou Zeme.
Z analýzy snímok vyplynula existencia jasnej Tadovej polámej čiapky so
zubatým okrajom, ktorá je preťatá tmavým pásom. V rovmkovej oblasti možno vidieť množstvo tmavých aj svetlých
škvín a tiež čiarové štruktúry. Z ich
pohybu bole určená dÍžka trvania rotácie planéty na 6,4 dňa.
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vypuklinami je slap nízky a tu pozorujeme odliv. Ďalej
si treba uvedomiť, že oko Zem rotuje okolo svojej osi,
unáša aj vodné masy, ale nie uvedené vypukliny. Tieto
zostávajú fixované voči spojnici Zeme a Mesiaca a oko
stojaté viny sa šín a po oceánoch Zeme. Za týchto okolností by mal byť velký slap pozorovaný každých 12
hodin a nízky vždy v polovici medzi nimi. Avšak

Mesiac sa tiež pohybuje na svojej dráhe a ťahá slapovú
vinu so sebou. Perioda rotácie Zeme voči Mesiacu sa
takto prediži na 24 hodin a 50 minút. Na Zemi sa bude
teda velký slap opakovať každých 12 hodin a 25 minút.
Do áalšej hry vstupuje ešte efekt slnečného slapu, ktorý může zosilniť alebo naopak čiastočne zoslabiť
mesačný slap. Slapy spůsobené Slnkom majú 12 hodinovú periódu, nakoiko však ich působme je menšie
oko polovica mesačného slapu, bude dominovať mesačný slap a výsledný slapový efekt sa bude opakovať
s periodou 12 hodin 25 minút medzi dvoma vysokými
slapmi.
V čase novu alebo spinu, keá všetky ní telesá, Sloko, Zem a Mesiac ležia na spoločnej priamke, obidva
typy slapov sa navzájom zosilňujú a rozsah slapu je
najváčší. Paliv vodnej hladiny sav tomto čase nazýva
skočný. Naopak, v prvej a v poslednej štvrti Mesiaca,
keá uhol medzi Mesiacom, Zemou a Slnkom je 90°,
nastáva čiastočné zrušme rozsahu výsledného slapu
a amplitúda prdivu je v tomto čase najmenšia. Príliv
v tomto čase nazývame hluchým.
Prejav slapového javu je na vodnej hladine oveTa
zložitejší, oko by sa mohlo zdať na prvý pobJad. Na
otvorenom oceáne je amplitúda skočného prflivu asi
90 cm. Najpresnejšie údaje o topografii svetového oceána poskytuje od augusta 1992 družica s priliehavým
názvom — Poseidon, ktorá mela výšku hladiny oceánu
s presnosťou 5 cm a s plošným rozlišením 10 km. Uká-

zalo sa, že amplitúda slapov je váčšia na sevemej pologuli než na južnej. Dnes vieme, že neustálym pohybom vodných más vzniká tzv. slapové trenie, ktoré
zmenšuje rotačnú energiu Zeme a spomaruje jej rotáciu
asi 00,001 sekundy za rok. Ďalej sa slapy prejavujú na
zváčšovaní vzdialenosti Mesiaca od Zeme o niekolko
cm za rok. Fri pobreží je prejav slapov velmi ovplyvnený sklonom oceánskeho dna, tvarom pobrežia, zemepisnou šírkou daného miesta a tzv. lievikovaním
v zužujúcich sa zálivoch. Nakonec treba poznamenať,
že sila slapu závisí aj na ročnej dobe.
Spomedzi dbsledkov slapového
působena na oceánoch a moriach by
sa dalo popísať množstvo zaujímavých,
ba až neuveriteFných prípadov. Je známe, že palivové viny sa značne prejavujú v deltách velkých dek, kde dvíhajú vodnú hladinu a počas palivu sa
obrátí smer toku. Slaná morská voda se
vlastne vlieva spáť do deky. Najváčší
dosah prílivu sa pozoruje na Amazonke
(Južná Amerika), až do vzdialenosti
850 km od ústia deky. Vůbec najvyšší
paliv sa pozoruje v zálive Fundy (Kanada), kde dosahuje až neuveritelných 19,6 m. Niekolko áalších miest
sveta s najvyšším prílivom je uvedených v pripojenej
tabulke.
Miesto

výška prílivu

ústie deky Gallegos
Argentina
Frobisher Bay (Baffinov o.) Kanada
ústie deky Sevem
Velká Británie
Granville
Francúzsko
King Sound
Austrália
St. Malo
Francúzsko
Penžinský záliv
Rusko
Khambátsky záliv
India
ústie deky Colorado
Mexiko

18,0 m
17,4m
16,3m
14,7m
14,4 m
14,1 m
13,2m
12,1 m
12,1 m

Napokon treba ešte spomenúť, že gravitačně p8sobene Mesiaca a Sloka spůsobuje aj slapy v samom
telese Zeme s amplitúdou asi 23 cm. Na základe toho
sa vypočítalo, že Zem oko teleso má dvakrát vžčšiu
pevnosť oko má ocel.
Keá si budete plánovať miesto vášho najbližšieho
dovolenkového pobytu s návštevou nektorého z prímorských stredísk, nezabudnte, že astronóm sa rudl aj
tým, aký druh prílivu chce počas dovolenky vychutnávať.
Ladislav ric

Alty je povrch Pluta?

Povrch Pluta po spracovaní snímok
HST počítačom. Vedci na jeho povrchu
rozlišili prinajmenšom 12 rozlične vel=
kých bielych škvéu. Nazdávajú sa, že ide
o velké impaktné krátery vypinené najmá zamrznutým metánom.

šíát

u

Priliv a odliv očami astronoma

Ve1kosť tohoto úspechu vystúpi
vypuklejšie, ak si uvedomfine, že
mesiac Pluta, Charón, bol objavený až
v roku 1978. Jeho priemer je 1270 km
pri priemere Pluta 2320 km. Pluto zo
vzdialenosti Zeme vidíme pod uhlom
okolo 0,1" a aj v najváčších ďalekohTadoch ho můžeme vidieť iba oko svetlú
škvrnku.
HST bol zamierený na Pluto už
v roku 1990, tj. krátko po štarte. Pd
týchto pozorovaniach jasna rozlišili pla
nétu a jej satelit oko dva objekty vo
vzdialenosti 1,2". Na detaily povrchu
však boto možné pomýšrať až po oprave optiky v roku 1993.
Experti NASA plánujú v roku 1999
nainštalovať na HST lepšiu kameru
s nádejou, že s ňou získajú ešte o trochu
lepšie snímky povrchu tejto najvzdialenejšej planéty slnečnej sústavy.

Podl'a správy NASA
M. Rybanský

DUŠAN BROZMAN/

ASTRONÓMIA V POČÍTAČI

Dialkovo ovládaně

'~EcKn~~y

(aj

pre

amatérovy

V nedávnej dobe sa objavili rozličné skratky vzťahované k anglickým slovám Computer
Aided ..., ktoré vyjadrujú využívanie výpočtovej techniky v určitých oblastiach, ako napríklad CAD/CAM — počítačovo podporované navrhovanie/výroba (resp. modelovanie),
CAE — počítačovo podporované vzdelávanie, atd: Neviem či už bola použitá skratka
CAA (Computer Aided Astronomy) alebo CAT (Computer Aided Telescope), ale myslím,
že by mohla byť oprávnene používaná, najmá v posledných rokoch, ked'sa sieť Internetu
rozšírila takmer po celom svete a objavili sa prvé dialkovo ovládané d'alekohl'ady.
Pravdepodobne jeden z prvých pokusov o diaTkové pozorovanie sa uskutočnil začiatkom júna
1981 v Michigane, USA, kde bol ovládaný cez tri
telefónne linky (osobitne dáta, zvuk a video) 2,1 m
áalekohfad v KPNO (Kitt Peak National Observatory). Projekt vyžadoval, aby bol na observatóriu pracovník zabezpečujúci telefónne spojenie, operátor
dalekohTadu a musel byť vopred pripravený časový
plán pozorovaní. Skutočná výhoda a pohodlnosť
takéhoto typu pozorovania sa prejavila až pni využití počítačovej siete a robotizovaných teleskopov
začiatkom 90-tych rokov. Takéto observatóriá pracujú pine automaticky, bez zásahu človeka rozhodujú o poradí pozorovaní na základe rózne stanovených priorit, automaticky sledujú počasie a svit
oblohy, na základe čoho otvárajú, resp. zatvárajú
kopulu, po pozorovaní zasielajú správu a snímky
zadávatelovi úlohy, atd Z týchto pracovísk si zasluhujú zmienku napr.:
— Apache Point Observatory v Novom Mexiku
s3,5 m teleskopom oflciálne pracujúcim od roku
1992, vybaveným CCD snímačom s 800x800
pixehni
— Astronet — sieť talianskych teleskopov napojená
na ESO/NTT v La Sffia
— Program K12 — časí tohoto programu zahfňa
využitie 60 cm dialkovo ovládaného dalekohfadu
a 25 cm Schmidt Cassegrainu s CCD kamerou
ST-6 na Mount Wilsone pre potreby výučby
astronómie
— Santa Barbara Remote Observing je pre celosvetové všeobecné verejné použitie cez Internet
(WWW). Je tu počítačom riadený Celestron 14"
s chladenou CCD kamerou 384x576 pixelov.
— Iowa Automated Telescope je univerzitné pracovisko v meste Iowa, USA, pre študentov a všetkých, ktorí sa prihlásia cez WWW s vypracovaným pozorovacím plánom
— Bradford Robotic Telescope je taktiež určený pre
všetkých záujemcov, ktorým je dostupný Internet. 42 cm Newtonov áalekohTad sa nachádza vo
Vetkej Británii v Penninskom pohon.
Posledné tni robotizované teleskopy sú bežne prístupné pre astronómov amatérov — pozorovateIov
cez Internet. Ako prvý popíšeme ten najbližší, na
ktorým pri priememe zaťaženej sjeti trvá odozva z
nášho územia 2-5 sekund.

ciplín začala s vývojom pine automatizovaného teleskopu, ktorým by mohli študenti pozorovat' priamo
z tried a laboratórií. V súčasnosti je vypísaných niekoTko tém pre získanie vedeckých hodností PhD.
v spojitosti s týmto projektom. Samotný teleskop je
umiestnený v Pinninskom pohon v západnom Yorkshire (stredné Anglicko), 439 m/hl.m, z.d. —1,983,
z.š. + 53,79. Ide o 42 cm Newton, f = 1997 mm,
vybavený CCD kamerou 585x385, rozmer je
13,3'x19,7' (2,27"/pixel, t. j. 103,3 /mm). Minimálna expozícia je 20 ms, maximálna pre bežných
užívatelov, tzv. hosťov, je 2 minúty. ĎalekohTad je
vybavený filtrami B, V, I, R, Z, Neutral (10 %, 1%,
0,1 %). Počítačový systém teleskopu pozostávajúci zo štyroch PC-486 je pripojený na „zbytok"
sveta využívajúci Internet, a dostupný cez
http://www.telescope.org/. VeIlké množstvo snímacích, kontrolných a zabezpečovacích senzorov
umožňuje úpine autonómnu prácu. Užívatelia potrebujú len tzv. „Web prezerač" — program pre prácu s hypertextom, čo je pre systém Windows 3.XX
napr. program Mosaic, alebo Netscape ver.l.l
a vyšší. Toto prostredie umožní pohodlné prihlásenie sa na teleskop, zadanie úlohy, prezeranie získa-

ného snímku a prípadné porovnanie napr. so štandardnou databázou v NASA. Prihlásenie úlohy
a výsledky sú chránené heslom. Praž zotmením
(17:30 GMT) sú úlohy počítačku zoradené, ráno sú
kompletné úlohy k dispozícii užívateTovi vo formáte obrázkov zo CCD kamery. K dispozícii sú aj údaje o spinených a plánovaných úlohách, o počasí
počas predchádzajúcich dní, zoznam užívateTov, atd

PRÁCA S TELESKOPOM
Po prihlásení sa na uvedenú hypertextovú stránku
musí uživatel vypiniť základné údaje o sebe, tj.
meno, e-mail adresa, ale napr. aj odkial sa dozvedel
o prístupe na teleskop, zvou si heslo a po odoslaní
týchto informácií čaká na správu o zaregistrovaní,
ktorá mu pride na jeho e-mail adresu. Prijatie tejto
správy potvrdí, čím sa skontroluje spojenie. Bežnému externému uživatelovi, čiže hosťovi, je na začiatku priradená úroveň 10 (z 11 možných), čiže najnižšia, ktorá udáva jedno z kritérií priority pni zoradovaní úloh do časového plánu pozorovania. Túto
úroveň je možné viacerými sp8sobmi zvýšit', napr.
pomocou pni zdokonalovaní obsluhy teleskopu, kvalitným pozorovacím plánom, virtuálnou platbou
a dalšími možnosťami, ktoré sú v prlslušných statiach obsahu www stránky popísané.
Prihlásené pozorovacie úlohy móže mať host'
maximálne tni súčasne, inak budú zrušené. Pd zadávaní úlohy vyplňame protokol, kde je možné vybrat'
objekt z ponuky, alebo zadať súradnice. Stručne je
potrebné popísať účel pozorovania. Nasleduje psípadný výber filtra a dlžka expozície. Po odoslaní
zvolenej úlohy je táto automaticky zaradená do
pozorovacieho časového programu podla viditelnosti, a priority. Pd jasnej noci je uskutočnených
100-200 pozorovacích úloh. Tnak sa móže stať, že
uživatel s nízkou úrovňou čaká vzhfadom na počet
pozorovateTov, počasie a fázu mesiaca aj niekolko
týždňov, kým je jeho úloha spinená. Automatický
zoradovač úloh však poradie aktualizuje každý deň
a jedno z kritérií je aj dátum zadania úlohy, teda dlhšie čakajúci má prednosť pni inak rovnakej úrovni.
V správach je možné získat' údaje z různych senzorov počasia od augusta 1993 vo forme grafu, krorý je každý deň doplňaný. Okrem toho sú uvedené

BRADFORD ROBOTIC TELESCOPE
Na univerzite v Bradforde pred niekolkými rokmi skupina študentov astronómie a technických disKOZMOS 3/1996
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tabulkové údaje z posledného týždňa, a posledných
7 pozorovacích dní.
Ďalšia stať správ je venovaná užívatelom, kde
m6žeme zistiť, kolko užívatelov teleskopu je prihlásených z jednotlivých krajín. Tak sa dozvieme, že
z USA je zaregistrovaných na tomto teleskope približne 7500 užívatelov, z Velkej Británie 1155, zo
Švedska, Austrálie a Kanady približne po 500,
z Nemecka a Talianska približne po 210, z Českej
republiky 19, zo Slovenska 8 a napr. z Indie a ostrovov Fidži po 1 pozorovatelovi. Spolu je tuk 19. 11.
1995 12129 užívatelov-hosťov (samozrejme, všetci
nemajú súčasne zadané úlohy a navyše váčšina
z nich je nahlásená na užívanie viacerých teleskopov v mých krajinách).
Ďalšie pomocné služby a nápovedy na tejto www
stránke umožnia užívatelovi vypočítať orientačne
potrebnú expozíciu pre sledovanie objektu s danou
jasnosťou. VzhTadom na parametre dalekohfadu je
ale zrejmé, že pri priemerných podmienkach je
možné dosiahnuť hviezdy slabšie ako +15mag.
a taktiež získať pekné zábery difúznych objektov.
Prechodom cez ponuku na mé stránky je možné
využiť „Virtuálne observatórium" pre porovnávanie
našich snímok so snímkami z katalógov. Takýmto
observatóriom je napr. SkyView na stránke
www.skyview.gsfc.nasa.gov, ktoré čerpá z NASA,
Goddardovho kozmického centra a.i., a ponúka
obrázky TubovoTnej časti oblohy v TubovoTnej spektrálnej oblasti, od rádiovej až po gama oblasť.
Okrem prezerania týchto obrázkových katalógov je
možné samozrejme aj TubovoFné obrázky nahrať na
náš počítač. Okrem SkyView je potrebné spomenúť
ešte Messierov katalág, ktorý je velmi dobre spracovaný ako textovo, tak aj obrazovo pre všetkých
110 objektov a aj ďalších nemessierovských objektov do +12 mag.
Obrázky získané z Bardford teleskopu sú ako
mnohé mé astronomické obrázky získané zo CCD
kamery vo formáte FITS (Flexible Image Transport
System). Je to nekompresovaný štandard používaný
v astronómii. Krj1 e A/D prevodník CCD snímača
je na tomto teleskope 16 bitový, zodpovedá mu
65536 úrovní šedej (8-bitovému prevodníku by zodpovedalo 256 úrovní signálu). Z toho vyplýva nutnosť používania spomínaného FITS formátu obrázkov a nie napr. oveFa viac rozšíreného formátu GW,
ktorý móže reprezentovať maximálne 64 róznych
šedých odtieňov. Z uvedeného vyplýva značná strata informácií z póvodného obrázku pri konvercii
FITS obrázku na iný bitmapový — GW, s čím sa
móžeme často stretnúť. Konverzia sa aj napriek uvedenému používa z dóvodu objemu súboru (FITS
zaberá približne 400 kB, GW len okolo 20-40 kB).
Na prezeranie FTTS súborov je potrebný špeciálny
program, ktorý je pod názvom „ShowFITS" (bežiaci pod DOS-om) dostupný cez www stránku Bradford teleskopu. Tento program je optimalisovaný
pre prezerane záberov z Brrdford teleskopu a preto
dáva kontrastnejšie zobrazene ako mé programy
určené pre FITS súbory. Umožňuje zvňčšovane
obrázku 32x vzhIadom na Tubovolný stred zváčšena, skanovať hodnoty jednotlivých pixelov, priemerovať s hodnotami okolitých pixelov, automatické spracovanie obrazu pre identifikáciu hviezd,
porovnávane ich vzájomnej jasnosti, atd. Využitie
programu vyžaduje zodpovedajúcu grafická kartu
v našom počítači (VESA kompatibilnú).

SANTA BARBARA RAAP PROJEKT
RAAP (Remote Access Astronomy Project) bol
vypracovaný pro študentov astronómie na Kalifornskej unverzite a neskór rozšírený na ostatných záu-
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Bradford Robotic Telescope
The world's hrst remote and robot teDescope
on the World-Wide Web

User Guide and Telescope
Submit Jobs [please hy this]
Operate telescope in real time [staff only at present]
Weather Reports and Pictures [direct from the telescope]

Details
Learn about Stars and Galaxies
~s
View the sky from existing N A S A Sky surveys
Details about the EIA Group
~
Anyone at all can experiment by clicking on Submat lobs". Have alook at an annotated3lst oá
other interactive hardware on the Web.
l7August 1994 Mník Cox mj.cox@bradford.ncuk
Back Forwardl Nome Reload)

save ~5 J Gone New Window Ciose Windowl

jemcov o dialkové pozorovanie a spracovanie astronomických obrázkov. Tento projekt je prístupný na
stránke http://www.deepspace.ucsb.edu/, alebo na
BBS (805-893-2650).
K dispozícii pre užívatelov je „laboratórium" pre
spracovanie získaných záberov a dialkovo riadený
teleskop typu Celestron 14" (35,6 cm) umiestnený na
streche pavilónu fyziky Kalifornskej univerzity
v Santa Barbare (plánuje sa premiestnenie na protiraketovú radarovú základňu na vrchole hory Santa
Ynez). Konštrukciu ďalekohTadu (jeho robotizáciu)
začali vyvíjať študenti na jeseň 1988 a prvé pozorovanie „z kuchyne" sa uskutočnilo v lete 1992. Medzi
prvé vedecké úspechy patrilo pozorovanie svetelnej
krivky supernovy 1993J v M 81. Celý projekt sa
neustále zdokonaluje za finančnej podpory NASA,
Kalifornskej univerzity a nekolkých vedeckých
inštitúcií. Vypracované sú v súvislosti s týmto projektom akési skriptá, asi 180-stranová osnova pre
pozorovanie a manuál pre spracovanie obrazu, ktoré
sú používané pre výučbu. K dispozícii sú u Dr. Philipa Lubina, vedúceho programu, na oddelení fyziky
Kalifornskej univerzity v Santa Barbare, CA 93106.

IOWA AUTOMATED TELESCOPE
Tento pine automatizovaný teleskop je určený predovšetkým pre študentov, ale aj pre ostatných záujemcov pozorovana cez Internet Žiadosť na pozorovane je akceptovaná pridelením kódu, ktory' je obdržaný po zaslaní mona, intemetovskej adresy a stručného opisu pozorovacieho programu na adresu
ccdoper@astro.physics.uiowa.t'rl» Pozorovací objem

je maxinLne 20 minút a 10 obrázkov za noc. ŽiadateT o pozorovanie musí vypracovať pozorovací plán
podia pokynov na stránke www.infemo.physics.uiowa.edu, ktorý zahrňa technické detaily ako expozičný
čas (musí byť odóvodniteIne vypočítaný), filter, počet
opakovaných pozorovaní, poloha objektu, jeho viditeTnosť pne pozorovanie miesto (Iowa City) a popis
programu. Tieto údaje je možné v požadovanej úprave (podia pokynov) zaslať bud na anonymný HP
server sunlightphysics.uiowa.edu, alebo elektronickou poštou. Operátor ďalekohTadu prod každou jasnou notou tieto žiadosti skontroluje a v prípade
správneho formátu presunie do počítača ďalekohiadu,
ktorý podia zadaných údajov v súbore zaslanom žiadateTom uskutoční pozorovanie. Priorita pro poradie
pozorovaní je čas zaslana a džka pozorovana (kratšie pozorovana sú uprednostnené). Do sedem dní po
pozorovaní je potrebné prihlásiť sa o výsledky na 1 1P
server, adresár /pub/remote/logs, kde sú všemi internetovskí pozorovatelia. Textové súbory sú s koncovkami .log, .ok (okrem bežných), obrázky sú v súboroch s koncovkou .fts (F1'I S).
Záverom je možné konštatovať, že konečne prichádza obdobie, kedy už nebude nutné vlastnť velký ďalekohIad umiestnený na odiahlom mieste.
Každý, kto už dlhé noci mrzol pri dalekohlade, určito takýto spósob pozorovana ocení. Na druhej sirane, odhliadnuc od vecných výsledkov, vnem pni
pohfade na počítačovú obrazovku nikdy nemóže
nahradiť pocit, ker človek stojí v nemom úžase pni
pohTade na nočnú oblohu. Teda, vyberte si...
Dušan Brozman
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Vinováno památce Adolfa Neckaře (1907-1995), zakladatele a prvního ředitele Lidové hvězdárny v Prostějově

1 .2. Meziplanetární látka
1.11. Planetky
A) KřÍŽiči
• Zevrubně sledovaným krížičem zemské dráhy se
stává planetka (4179) Toutatis, která se 8. prosince 1992
přiblížila k Zemi na vzdálenost 0,021 AU (3,2 milionů
km). K. Noll aj. zjistili ze snímků, pořízených HST o dva
dny později ze vzdálenosti 4,35 milionů km, že největší
průměr planetky dosahuje 1,7 km, což odpovídá infračervené radiometru planetky, avšak nesouhlasí s výsledky
radarových měření. Podle J. Spencera aj. a S. Hudsona
a S. Ostra vychází z rozboru světelné křivky i radarových
měření, že Toutatis se místo pravidelné rotace převaluje
s charakteristickou periodou 5,4 dne. Během této doby
cestuje rotační pól po povrchu planetky, takže případný
pozorovatel by se na planetce vůbec nevyznal v kolotání
oblohy kolem sebe.
Radarová pozorování z téhož přiblížení vykonaná na
observatoři v Goldstone dávají typické rozměry Toutatise
4,7x2,4x 1,9 km a odhalila na jeho povrchu impaktní krátery o průměru až 0,8 km. Náraz menšího tělesa v nedávné minulosti vyvolal zmíněné převalování, jež se dosud
nestačilo utlumit vnitřním třením. Dne 29. září 2004 bude
Toutatis jen 4krát dále než Měsíc od Země — mezi známými planetkami a kometami je to do r. 2060 vůbec největší přiblížení kosmického tělesa k Zemi.
• S. Ostro aj. využili k radarovému sledování také mimořádného přiblížení planetky (1620) Geographos k Zemi dne 30/31. srpna 1994 na vzdálenost 0,034 AU, což je
pro tuto planetku rekord pro nejbližší dvě století. Odhalili tak mimořádnou protáhlost planetky v poměru os 2,8:1,
tj. rozměry 5,1x1,85 km a rotační periodu 5,2 h. Tak se
stal Geographos nejprotáhlejším tělesem sluneční soustavy vůbec.
• Podle statistických údajů známe nyní asi 300 křížičů,
avšak skutečný počet křížičů s typickým průměrem nad
1 km činí asi 1500 a křížičů s průměrem nad 100 m je asi
135 000.

B) Hlavní pás planetek
• Největší množství prací se týkalo studia planetky
(243) Ida a jejího průvodce Dactylu v souvislosti s průletem sondy Galileo v blízkosti planetky v r. 1993. Pracovníci NASA s možností existence průvodců planetky předem počítali a z toho důvodu směrovali sondu do vzdálenosti piných 2400 km od Idy, aby se vyhnuli případnému
střetu s průvodcem planetky. Tak velká vzdálenost však
bohužel znemožnila určit hmotnost Idy ze změny dráhy
sondy. Podle R. Binzela patří Ida k typickým planetkám
typu S, kde hlavními složkami jsou olivín a pyroxen s příměsí kovů.
Podle C. Chapmana aj. byl Dactyl zachycen celkem na
47 snímcích Galilea a kromě něho tam již nenašli žádný
další objekt o průměru nad 50 m do vzdálenosti
10 000 km od Idy. Celkový objem Dactylu představuje
1,4 km' při rozměrech 1,6x1,4x1,2 km. Nejdelší osa Dac-

tylu mí k Idě a nejkratší je kolmá k oběžné rovině. Dactyl obíhá Idu po kruhové dráze o poloměru 85 km rychlostí 6 m s-1, tj. v oběžné době 24,7 h. Rotace je souhlasná s rotací Idy v periodě 4,63 h, ale opačná proti směru
oběžného pohybu Idy vůči Slunci, přičemž rotační osy
obou těles jsou prakticky rovnoběžné. Geometrické albedo povrchu Dactylu ve viditelném světle činí 0,20. Satelit
byl zčásti osvětlen popelavým svitem Idy! Na jeho povrchu bylo rozpoznáno 29 impaktních kráterů.
Obě tělesa vznikla zároveň při rozpadu rodiny planetek
Koronis před několika sty miliony let. Z pohybu Dactylu
bylo nakonec možné odhadnout hmotnost Idy na
(4,2±0,6).1016 kg, což při středním poloměru planetky
15,7 km resp. objemu 16 900 km' dává střední hustotu
2,5-násobek hustoty vody. Jelikož hustota obyčejných
chondritů je vyšší (3,6-násobek hustoty vody), musí být
látka planetky velmi porézní; stupeň porozity se odhaduje na 23-48 %.
Objev průvodce Idy vyvolal znovu diskusi o tom, jak
časté jsou páry planetek. Podle V. Prokofjevové aj. z 500
sledovaných planetek je nejméně 10 % dvoj- a vícenásobných. Průvodci mají průměry od 1,5 do 150 km
a obíhají ve vzdálenosti od těsného dotyku až do 1600 km
od ústředního tělesa. Ke kontaktním planetkám patří např.
(44) Nisa, (216) Kleopatra a (4179) Toutatis. K podvojným planetkám (2) Pallas, (6) Hebe, (9) Metis, (433)
Eros a (532) Herculina. K planetce Eros má v r. 1999 doletět kosmická sonda NEAR a studovat její chemické
složení zblízka. Všeobecně se má zato, že mezi planetkami dochází k prudkým a poměrně častým srážkám. Podle
F. Marzariho aj. tak vznikly zejména rodiny planetek Koronis, Bos a Themis. Themis je ostatně vůbec největší planetka, která byla srážkou rozbita.

Technikou, ktorá šetrí bity informácie tak, že ich podia príkazu selektuje zo snímky iba v niekolkých
pásoch, sa získal odtlačok Dactyla
(šípka), satelitu Idy.

Kresba americkej sondy NEAR,
ktorá má byt v roku 2001 „zakotvená" pri planétke Eros vo výške
25 km nad jej povrchom.

• Kamery WFPC2 a FOC na HST pořídily na přelomu listopadu a prosince 1994 ze vzdálenosti
252 milionů km několik snímků planetky (4) Vesta s rozlišením od 80 do 55 km. Podle H. Hammelové a B. Zellnera aj. snímky ukazují, že jde fakticky o šestou terestrickou planetu (k nim totiž
řadí také náš Měsíc), byť o průměru pouze 525 km. Na povrchu Vesty lze rozlišit vyvřelé horniny,
stará lávová pole a impaktní pánve — plášť planetky, obsahující olivín, je zčásti odkryt a naznačuje, že nitro planetky bylo přetaveno, neboť obsahuje basalty. Příčinou tavení byl zřejmě radioaktivní rozpad izotopu Al, takže uvolněné teplo vyvolalo diferenciaci hornin. V r. 1970 byl v poušti
v západní Austrálii nalezen meteorit, který tam dopadl v říjnu 1960. Jeho chemické složení naznačuje, že přiletěl právě z Vesty.
G. Sitarski a B. Todorovic určili hmotnosti Vesty a Cerery z poruch při blízkém přiblížení jiných planetek v letech 1879 až 1995. Podle toho činí hmotnost Vesty 1,4.10'° Mp a Cerery
4,6.10 10 M.
• D. Hughes a G. Cole zjistili, že odchylky od koule
jsou zřetelné pro planetky s průměrem menším než 290
km. Planetky s průměrem menším než 140 km jsou již
vesměs zcela nepravidelného tvaru.
Jistou kuriozitou je odhalení, že proměnná hvězda TU
Leo, klasifikovaná jako eruptivní proměnná typu U Gem,
ve skutečnosti neexistuje! Byla zaměněna s planetkou
(8) Flora při pozorování 26.3. 1917.
• V posledních letech se vysoké tempo objevování nových planetek ustálilo: v r. 1991 bylo katalogizováno
333, v roce 1992 již 396 a v r. 1993 dalších 383 planetek.
Na těchto počtech se stále významnější měrou podílejí pozorovatelé na jihočeské Kleti. To se odráží i ve velkém
počtu českých a slovenských jmen pro očíslované planet

Planétka Vesta
a meteorit
(pravdepodobne úlomok
znej) nájdený
v Austrálii.
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ky: (3490) Šolc, (3550) Link, (3571) Milanštefánik,
(3636) Pajdušáková, (3645) Fabini, (3701) Purkyně,
(3715) Štohl, (3716) Petzval, (3980) Hviezdoslav, (3981)
Stodola, (3993) Šorm, (4018) Bratislava, (4054) Turnov,
(4369) Seifert, (4552) Nabelek a (6076) Plavec. Počet
očíslovaných planetek již podstatně překročil hranici
6000. Jubilejní 6000. planetka dostala název United Nations, neboť shodou okolností její předběžné označení
znělo 1987 UN.
Chiron. Snímka zo 16. 1. 1991
z 2,3 m dálekohl'adu na Hawaji.

C) Kentauři a transneptunské objekty

• Nejznámějším Kentaurem, tj. tělesem, jež se pohybuje v prostoru mezi drahami Saturnu
a Uranu, se stal zajisté (2060) Chiron, který prošel v únoru 1996 přísluním ve vzdálenosti 8,5 AU.
Byl objeven r. 1977 a zhruba od r. 1988, kdy byl asi 12 AU od Slunce, vykazuje kometární aktivitu. Proto je nyní označován rovněž jako periodická kometa 95P/Chiron. Koma, skládající se zejména z CO, CH4 a N2, sahá až do vzdálenosti 300 000 km od jádra. Proto dle S. Sterna ji lze považovat za obří kometární jádro o hmotnosti 60-tisíckrát vyšší než mají standardní komety, tj. asi
miliontinu hmoty Země. Chiron obíhá kolem Slunce v periodě 51 let a v odsluní se dostává do
vzdálenosti až 19 AU. J. Elliot aj. pozorovali v jižní Africe zákryt hvězdy Chironem dne 9. března 1994 a rozborem pozorování zjistili, že Chiron byl obklopen několika plynnými výtrysky, jež
mají původ v gejzírech z povrchu tělesa, obdobně jako je tomu u Neptunovy družice Triton. Průměr Chironu je větší než 166 km a menší než 312 km.

J. Luuová, pracovníčka observatória na Havajských ostrovoch.

Táto dvojica obrázkov, ktorú pomocou HST získala Anita Cochran (Texaská univerzita), ukazuje
najmenší objekt spomedzi kandidátov, ktorí patria do Kuiperovho
pásu, s rozmermi 20-30 km.
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• Odhalování transneptunských těles se již od r. 1987
věnují D. Jewitt a J. Luuová pomocí 2,3 m teleskopu na
Havajských ostrovech, vybaveného velkou maticí CCD.
Snímky s expozicí 900 s se pořizují vždy kolem jarní
a podzimní rovnodennosti, když je Měsíc v novu a neklid
obrazu je lepší než 0,7". Zorné pole snímku má hranu 7'.
Z rychlosti pohybu objektů, snímaných kolem opozice,
lze pak odhadnout heliocentrickou vzdálenost. Objekty se
hledají očima v blinkmikroskopu, neboť se ukázalo, že tato metoda je účinnější než jakékoliv výpočetní algoritmy.
Testy s umělými objekty ukázaly, že člověk odhalí prakticky všechny pohybující se objekty jasnější než 24,5
mag, avšak žádné objekty slabší než 25,2 snag.
První úspěch se dostavil až po pěti letech marného hledání, když se autorům podařilo objevit těleso 1992 QBt
ve vzdálenosti 40 AU od Slunce. Dor. 1994 však nalezli
již 17 transneptunských těles o průměru 100 _ 380 km
a vzdálenostech 32 _ 45,75 AU od Slunce.
Autoři soudí, že celková hmotnost transneptunských těles s průměrem nad 100 km dosahuje asi 0,003 hmoty Země a je tudíž podstatně vyšší než hmotnost všech planetek
hlavního pásu. Tělesa mají rozličné výstřednosti dráhy
(až do e = 0,32) i sklony (doj =18,1'). Představují nejspíše nejbližší a největší tělesa Kuiperova disku, do něhož ovšem patří také dosud neobjevitelná kometární jádra.
Tento názor dále podpořili A. Cocbranová aj., když se
jim zdařilo statistické sledování menších těles Kuiperova
pásu pomocí HST. Mezi 21. a 23. srpnem 1994 sledoval
HST oblast v souhvězdí Býka pomocí lominutových expozic kamerou WFPC2 s meznou hvězdnou velikostí
V = 28,6 mag. Našli tak dostatečný přebytek těles
s průměrem řádu 10 km (při předpokládaném albedu
0,04), aby mohli odvodit, že na čtvereční stupeň oblohy
v ekliptice připadá asi 60 000 transneptunských těles tohoto rozměru. To znamená, že v Kuiperově disku je alespoň 200 milionů kometárních jader do 28 mag, což postačí k objasnění četnosti krátkoperiodických komet ve
vnitřních částech planetární soustavy. Největšími a nejhmotnějšími transneptunskými tělesy je zřejmě dvojice
Pluto-Charon -- ostatní tělesa jsou vesměs menší a nacházejí se v disku o tloušťce 12' souměrně podél ekliptiky
a do vzdálenosti až 500 AU od Slunce.
• C. Ipatov studoval na počítači stabilitu drah v Kuiperově disku a ukázal, že životnost těles s průměrem pod 100
km je kratší, než stári sluneční soustavy. Tělesa se nejprve
dostávají na chaotické dráhy Kentaurů, kde setrvají nanejvýše milion let. Pak se stanou křížiči Jupiteru, popřípadě
terestrických planet. Pokud je perihel či afel takto přetransformované dráhy poblíž Země, hrozí Zemi nebezpečí sráž-

I y. Tělesa s průměrem nad 1 km se srážejí se Zemí v průměru jednou za 100 000 let, i když je desetkrát pravděpodobnější, že křížič je vymrštěn ze sluneční soustavy spíše
než aby se srazil se Zemí. Životnost križičů Země však
v žádném případě nepřevyšuje 10 milionů let.

1.2.2. Meteority a meteory
• H. Melosh, ukázal, že mnohoprstencová impaktní
struktura Lise Meitner na Venuši o průměru 150 km má
své obdoby na Zemi v podobě kanadského impaktu Sudbury a jihoafrického Vredefortu. Tyto obří struktury jsou
přitom staré 1,9 miliardy let, takže je zázrak, že se dochovaly.
• G. Longo aj. analyzovali přes 7 tisíc prachových částeček v pryskyřici ze stromů v oblasti dopadu Tunguzského meteoritu a nalezli v nich přebytek železa, vápníku,
hliníku, mědi, zlata, zinku a kyslíku. Odtud usuzují, že šlo
o normální kamenný meteorit. Jak známo, meteorit vybuchl ve výši 8 km nad zemí a přitom se uvolnila energie
ekvivalentní 15 Mt TNT. Podle Z. Sekaniny šlo o těleso
typu Apollo s původním průměrem asi 140 m.
• H. Hildebrand aj. stanovili rozměry ponořeného ihnpaktního kráteru Chicxulub v Mexiku na 18 km na základě měření gravitačních anomálií v celé oblasti. Odtud vyplývá, že průměr planetky Chicxulub byl asi 10 km a impaktní rychlost 20 km s'. Při dopadu se uvolnila energie
řádu 10 J, tedy asi o dva řády vyšší, než při dopadu jednotlivých úlomků komety Shoemaker-Levy 9 na Jupiter v
r. 1994.
• T. Jopek si vybral 17 jasných fotografických bolidů
s dobře určenými drahami ke studiu dynamické evoluce jejich drah během posledního milionu let před dopadem na
Zemi. Ukázal, že bolidy s původním průměrem kolem 1 m
pocházejí z téhož zdroje jako planetky-krížiči s průměrem
kolem 1 km, tj. z vnitřní části hlavního pásma planetek. V.
Kručiněnko si povšiml, že malé úlomky meteoroidů rotují při průletu atmosférou rychle, kdežto velké meteority pomalu. Rychlost rotace souvisí se srážkovým vznikem
úlomků. Pokud je úlomek velký a rotuje příliš rychle, rozpadne se na menší části odstředivou silou.
• Mezi meteorickými roji budí stále největší zájem
Perseidy, zejména pro své mimořádně velké frekvence
v posledních pěti letech. N. Harris aj. integrovali zpětně
dráhu mateřské komety roje (Swift-Tuttle) za posledních
270 000 let. Země se dotýká vnitřního okraje proudu meteoroidů, jehož jádro se nalézá ve vzdálenosti 1,2 AU od
Slunce. Se Zemí se však mohou srazit jen Perseidy, které
byly kometou vyvrženy během posledních 160 000 let.
Pokud by ztráta hmoty komety byla stejná jako dnes
(3.10" kg na oblet, což je totéž, kolik nyní ztrácí Halleyova kometa), nestačilo by tok vytvoření tak bohaté populace Perseid (4,6.10" kg). Je zřejmé, že dříve ztrácela kometa Swift-Tuttle relativně více hmoty než kometa Halleyova, což je ostatně pochopitelné, neboť průměr jádra je
asi 30 km a hmotnost 34krát vyšší než u jádra Halleyovy
komety. Hmotnost Perseid je ostatně asi 30krát vyšší než
hmotnost obou rojů komety Halleyovy - tl Akvarid
a Orionid.
Kometa Swift-Tuttle byla určitě pozorována již při návratu r. 69 př. n.l. a dále v letech 188, 1737, 1862 a 1992
n.l. Příště proletí přísluním 12. července 2126. V perihelu
se pohybuje heliocentrickou rychlostí 42,2 km.š', tedy jen
00,4 km.š' méně než kolik činí rychlost úniková. To mamená, že mnohé meteoroidy, které se v přísluní uvolní,
uniknou ze sluneční soustavy, neboť průměrná rychlost
vyvržení z jádra dosahuje 0,6 km.š'.
Podle radarových pozorování K. Suzukiho dosáhla frekvence Perseid v r. 1995 maxima 300 meteorů za hodinu l '
délku Slunce 139,6°, tj. 12,75 UT. Četné byly zvláště dlouhé ozvěny, které překročily normál až osmkrát. J. Jones připomněl, že nebezpečí Perseid pro kosmonautiku nelze
v době zvýšených maxim podceňovat. V r. 1993 byly v do-
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bě maxima poškozeny sluneční panely kosmické stanice
Mir 1 a kosmonauti slyšeli údery meteoroidů na plášť kosmické lodi. V tutéž dobu utratila družice Olympus (ESA)
orientaci po zásahu jednoho slunečního panelu Perseidou.
• Z tohoto hlediska musíme též posuzovat předpovědi
velkých meteorických dešťů v nejbližších letech. P. Jenniskens uvádí, že za poslední dvě století astronomové sledovali celkem 35 dešťů od 17 různých meteorických rojů.
Navíc k dešťům dochází i tehdy, když je mateřská kometa daleko od perihelu. V nejbližších šesti letech může dojít až k šesti meteorickým dešťům — každý z nich bude
ovšem trvat jen několik desítek minut, takže pravděpodobnost jejich spatření je omezena na malá území, kde
může být navíc zrovna zataženo.
• Nejdešťovitějším meteorickým rojem současnosti
jsou evidentně listopadové Leonidy s mateřskou kometou
55Pf1'empel-Tuttle (1866 1) o oběžné době 33,2 roku.
Deště se v tomto případě dostavují v době, kdy je kometa
méně než 1750 dnů od přísluní. V letech 902-1969 bylo
zaznamenáno celkem 23 dešťů Leonid, zejména pak
v letech 1799, 1833 a 1866. Vůbec největší déšť, či spíše
průtrž Leonid, viděli pozorovatelé v severní Americe 17.
listopadu 1966, kdy během 25 minut proletělo zorným polem jednoho pozorovatele přes 100 000 meteorů! Na
snímku standardní fotografickou komorou o světelnosti
f/3,5 bylo během 43 s zachyceno 43 meteorů.
V současné době se Leonidy tváří jako by nic; loňská
nejvyšší frekvence dosáhla 18. listopadu jen 30 meteorů
za hodinu, ale před námi jsou léta mnohem tučnější. Nar.
1996 se předvídá maximální frekvence 300 meteorů.h-'
v r. 1997 již 100 meteorů.h-' a v dalších dvou letech dokonce 5000 meteorů.h-'. Teprve v r. 2002 se Leonidy opět
vytratí z povědomí a zůstanou v klidu i při dalším návratu mateřské komety v letech 2029-2033.
Jestliže na deště Leonid si ještě počkáme, nečekaným
překvapením loňského podzimu se stal nepravidelný meteorický roj c Monocerotid, jenž vykazuje vyšší frekvence obvykle jen jednou za 10 let. Podle předpovědí měl roj
dosáhnout maxima v listopadu mezi 22,00 a 22,25 UT. To
se báječně potvrdilo a patrně nejlepší podívanou zažili
pracovníci hvězdárny v Rimavské Sobotě, kteří v čase
22,06 UT zaznamenali během hodiny více než 600 Monocerotid. Vysoké frekvence potvrdili též pozorovatelé
v Ondřejově, Postupimi, Saské Kamenici a na Kanárských ostrovech.
• Snad nejpodivněji se chová jiný standardní meteorický roj — dubnové Lyridy. Podle T. Artera a I. Williamse existují záznamy o činnosti roje již Zr. 687 př. n.1. Jejich relativně velmi nízké frekvence výrazně stoupají po
12 letech nebo jejich násobcích. V posledních dvou stoletích se tak Lyridy prosadily v letech 1803, 1922, 1934,
1945, 1946 a 1982. S oběžnou dobou mateřské komety
Thatcher (1861) to souviset nemůže, jelikož její oběžná
doba činí 415,5 roku.

1.2.3. Komety
• Vloni se ke Slunci vrátila řada periodických komet —
hned v lednu tak byla nalezena kometa 41PfT uttle-Giacobini-Kresák jako objekt 21 mag. V téže době dosáhla periodická kometa 19PBorrelly 9,7 mag. Dne 23. ledna
1995 byla nejblíže Zemi kometa Schwassmann-Wachmann 2 za období let 1600-2400, neboť v r. 1997 změní
přiblížení k Jupiteru její dráhu tak, že perihel se odsune
z dosavadních 2,1 AU na 3,4 AU. Při druhém návratu se
podařilo objevit kometu Shoemaker-Levy 4 (P11991 C2)
s oběžnou periodou 6,5 let, která projde přísluním v lednu 1997. Podobně byla loni znovu nalezena periodická
kometa Parker-Hartley (P/1989 El) s oběžnou periodou
8,9 let, jež projde přísluním 26. června 1996. V červenci
1995 dosáhla periodická kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko jasnosti 17,1 mag. Koncem července objevil teleskop Spacewatch periodickou kometu P/1987 U2 (Muel-

ler 1) s oběžnou dobou 8,4 roku, jež prošla přísluním
v dubnu 1996. Týž teleskop objevil počátkem srpna 1995
kometu 32P/Comas Sola— obě komety byly v době objevu kolem 22 mag. V polovině srpna dosáhla periodická
kometa 6P/d'Arrest maximální jasnosti 7,6 mag. Zároveň
se nápadně až na 7,7 mag zjasnila kometa 41PíIuttle-Giacobini-Kresák.
• HST v té době snímkoval jádro komety 19PBorelly
a ze snímků vyplynulo, že jádro komety je protáhlé (hlavní rozměry 8,3x3,3 km) a rotuje v periodě 24,7 h. Asi
10 % povrchu je vlivem ozáření Slunce aktivní. Koncem
srpna byla pozorována kometa 81P/Wild 2 jako objekt 22
mag. a ještě před koncem měsíce byla znovunalezena kometa P/1989 E3 (Shoemaker-Holt) s oběžnou periodou
8,05 let. V září následovalo objevení komety 58P/Jackson-Neujmin jako objektu 13,5 mag. V říjnu pak byla
znovuobjevena kometa P/1989 E3 (West-Hartley) s oběžnou dobou 7,6 roků a koncem téhož měsíce kometa
45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, když byla 21 mag. Všechny tyto objevy spadají na vrub teleskopu Spacewatch
většinou zásluhou J. Scottiho. Kometa 45P s oběžnou periodou 5,2 let dosáhla největší jasnosti 6,8 mag až koncem
prosince.
• Pozoruhodný je příběh komety 1995 S1, objevené
v polovině září 1995 Japonci Nakamurou a Ucunomijou
jako objekt 7 mag. Kometa byla v následujících týdnech
na hranici viditelnosti očima (nejjasnější byla 1. října
1995, kdy dosáhla 5,4 mag) a vzápětí se ukázalo, že jde
o periodickou kometu, kterou poprvé pozoroval r. 1846 de
Vico (P/1846 Dl). Její návrat ke Slunci počátkem července 1995 předpověděl R. Buckley již r. 1979, když při
předešlém návratu v dubnu 1922 ji astronomové propásli.
Podle nových měření prošla kometa přísluním 6. října
1995 ve vzdálenosti 0,66 AU od Slunce a její oběžná doba nyní činí 74,4 let. Díky velkému sklonu 85° byla i kolem přísluní pozorovatelná ze Země jako objekt až 5,4
mag a ještě počátkem listopadu byla jasnější než 7 mag.
• Počátkem dubna zjistil J. Scotti, že od komety 1994
Gl (Takamizawa-Levy) se odlouplo sekundární jádro.
Podle Z. Sekaniny došlo k rozpadu hlavního jádra počátkem září 1994, tedy 105 dnů po průchodu komety přísluním. Periodická kometa Schwassmann-Wacbmann 3 se
radiově zjasnila v polovině září 1995, jak zjistili radioastronomové na observatoři Nancay v čáře OH. Kometa se
výrazně zjasnila koncem září také opticky a počátkem října byla již 5,8 mag. Tyto výbuchy předznamenaly štěpení komety, k němuž podle Z. Sekaniny došlo nejprve koncem října rychlostí 1,3 m.s'. Další štěpení nastalo koncem
listopadu a znovu počátkem prosince rychlostí 4,6 m.s'.
• Po delší době ohlásil objev nové komety Australan
W. Bradfield dne 17. srpna (1995 Ql) v souhvězdí Poháru. Další den dosáhla dokonce 5 mag. Je to již jeho 17.

Nepravidelný meteorický roj a Monocerotidy predviedol vlani na jeseň poriadny daždík. Maximálna
frekvencia sa odhaduje na 1800
meteorov za hodinu.

17. 9. 95 sa náhle objavila kométa
P/1995 Sl De Vico, už ako objekt
7. magnitúdy. Považovala sa už za
stratenú.

• Nejvýznačnější kometu roku objevili 23. července
Američané Alan Hale a Thomas Bopp (1995 O1) poblíže
kulové hvězdokupy M 70v souhvězdí Střelce. V době ob- Kométa Hale-Bopp v súhvezdí
jevu byla kometa 10,5 mag a zejména T. Bopp z Arizony Strelca z Hubbleovho teleskopu
si musels oznámením objevu pospíšit z pouště k nejbliž- kamerou WFPC-2.
šímu telefonu celých 140 km. Ke zpřesnění předpovědi
dráhy výrazně přispěl Australan R. McNaught, který dodatečně našel kometu na snímku z 27. dubna 1993, kdy byla 18,5 mag ve vzdálenosti 13 AU od Slunce. Tak se ukázalo, že kometa 1995 Ol
se stane nejspíše jednou z nejjasnějších komet 20. století, neboť v době objevu byla vzhledem ke
vzdálenosti 6,6 AU od Slunce již velmi jasná a v přísluní dne 1. dubna 1997 bude jen 0,92 AU od
Slunce. Navíc má velký sklon k ekliptice 89'.
Podle všeho bude kometa Hale-Bopp viditelná očima již na podzim r. 1996 a optimální podmínky
pro pozorovatele na severní polokouli nastanou na přelomu března a dubna 1996, kdy dosáhne +44°
deklinace a jasnosti —1 mag. Po průchodu perihelem bude zase dobře vidět z jižní polokoule. Její oběžná doba kolem 3 800 let svědčí o tom, že nejde o novou kometu z Oortova mračna, ale ani to neusnadňuje spolehlivou předpověď jasnosti, která může být chybná o celé řády (od -4 do +6 mag). V dnihé polovině roku 1995 bylo této kometě přirozeně věnováno nejvíce pozornosti. Kolem jádra byla pozorována spirální struktura a výtrysky, vedoucí až k odtržení úlomků jádra rychlostmi kolem 30 m.s'.
Kometa je viditelná i v pásmu mikrovin a radiových vina zdá se, že vyniká spíše svou aktivitou než
rozměry. Jde tedy oto, aby se předčasně nevyčerpala před zmíněným přiblížením do přísluní.
KOZMOS 3/1996
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Stopy na Jupiter! po dopade úlomkov kométy Shoemaker-Levy 9.
Zl'ava krátery po fragmentoch H,
N, Ql, Q2 a R, vpravo dole spoločný kráter fragmentov DIG.

úlovek nové komety. Poslední jasnější kometu roku objevil na vánoce Japonec Y. Hyakutake (1995 Yl). Kometa
prošla přísluním koncem února 1996 a těsně předtím dosáhla 8,5 mag.
• Velké množství prací se ještě stále tyká komety
Shoemaker-Levy 9 a jejího zániku v atmosféře Jupiteru
v červenci 1994. Podle L. Benem a W. McKinnona byla
kometa uchvácena Jupiterem již na přelomu 19. a 20. stol.
Od té doby podléhala dráha chaotickým změnám, kdy se
střídaly dráhy s nízkých sklonem a vysokou výstředností
s drahami opačných vlastnosti. T. Nakamura a M. Jošikava studovali blízká přiblížení k Jupiteru numerickými simulacemi pro 165 krátkoperiodických komet v intervalu
4400 let a dostali interval mezi srážkami s Jupiterem asi
950 let. Měli jsme tedy velké štěstí — jak poznamenal G.
Shoemaker — že k pozorované srážce došlo v době, kdy
k Jupiteru směřovala sonda Galileo, kdy byl opraven
HST, existovala dobrá infračervená čidla a Kongres USA
dosud podporoval základní výzkum.

• K Jupiteru se v posledním století přiblížilo nejméně šest dalších komet a z nich se následkem
těsného přiblížení tři rozpadly na více úlomků — vskutku šlo o případy, kdy se kometa ocitla nakrátko pod Rocheovou mezí. J. Solem ukázal, že hustota komety Shoemaker-Levy 9 před rozpadem
činila asi 55% hustoty vody za normálních podmínek. Kdyby byla hustší, spojila by se jádra opět
v jeden celek. Kdyby byla řidší, nevytvořily by se kompaktní úlomky. Při slapovém roztrhání se
uvolnilo tolik prachu, že se jadérka natolik zjasnila, aby byla pozorovatelná ze Země. C. Shoema
kerová popsala objevitelský snímek jako „pohled na kometu, kterou někdo rozšlápl".
Na specializovaných konferencích v německém Garchingu v únoru 1995 a v americkém Baltimoru v květnu 1995 se docílilo značného pokroku v pochopení jevů, souvisejících s dopadem úlomků komety do Jupiterovy atmosféry.
Větší úlomky pronikly do větších hloubek — maximálně k tlakové hladině 10 kPa — ale žádný asi
neměl průměr větší než 1 km, i když většina byla obklopena sekundárními úlomky (meteority).
Množství energie uvolněné při dopadu jednoho úlomku se proto odhaduje spíše jen na 1 Tt TNT
(4.1021 J); úhrn tedy nedosáhl ani 10 J.
Podle P. Leonarda začala světelná křivka při dopadu úlomku vždy nejprve slabou září, vyvolanou
vzplanutím velkého množství meteorů, jež úlomek předcházely. Teprve pak vstoupil do atmosféry
hlavní úlomek a začal se prudce zjasňovat jako mimořádně jasný bolid. Tato fáze netrvala déle než
10 s. O několik desítek sekund později úlomek po zabrzdění explodoval a vznikla žhavá ohnivá
koule, která se rychle rozpínala a chladla, a současně stoupala v atmosféře planety vzhůru až nad
hranici mraků. Vytvořil se klobouk explozívního hřibu, jenž ve všech případech dosáhl téže výšky
asi 3300 km nad hranicí atmosféry. Odtud se pak kondenzované částice vracely zpět po balistické
dráze do atmosféry a vyvolaly ještě jedno tepelné infračervené vzplanutí okrouhle čtvrt hodiny po
původní explozi. Pokud byly světelné efekty pozorovány i ze Země resp. z HST současně se sondou
Galileo, šlo zřejmě o odrazy na opožděné prachové vlečce úlomků nad atmosférou planety.
Spektrální analýza v ultrafialovém, optickém, infračerveném i mikrovinném oboru spektra prokázala výskyt sloučenin síry, vodu, křemík, hořčík a železo, tj. kombinaci látek z atmosféry Jupiteru a z komety. Názory, že snad mělo jít o rozpadlou planetku, byly jednoznačně vyvráceny. Nepříliš jasné je chemické složení tmavých skvrn, jejichž výdrž v atmosféře byla podstatně větší, než
se čekalo. Odborníci hovoří o „hnědé břečce", obsahující jednoduché sloučeniny uhlíku a síry.
Na obou konferencích byl patrný neobyčejný teoretický pokrok ve výkladu nesmírného množství
nejrozmanitějších pozorovacích dat Přesto si mnozí autoři povzdcrhli, že by potřebovali sledovat ještě alespoň jeden další dopad komety na Jupiter, aby se objasnily všechny detaily — s ohledem na uvedené statistické výpočty však k něčemu podobnému hned tak nedojde. Na druhé straně G. Wetherill
upozornil, že význam Jupiteru pro zachytávání a ničení přebytečných těles ve vnitřní části planetární
soustavy nelze docenit Téměř každá kometa, jež z Oortova mračna či Kuiperova disku směruje dovnitř sluneční soustavy, je zachycena dříve či později Jupiterem popřípadě Saturnem, anebo odmrštěna na dráhu mimo sluneční soustavu. Kdyby nebylo tohoto ochranného mechanismu, dopadaly by komety na Zemi v průměru jednou za tisíc let a nebyla mi naděje, že by se zde život stihnul rozvinout!
• Z komet, jež mohou ohrozit život na Zemi, je asi nejhrozivější již zmíněná kometa Swift-Tuttle, jejíž budoucí
dráhu lze naštěstí počítat velmi přesně, jelikož známe dráhu za poslední dvě tisíciletí a navíc jsou u této komety negravitační síly zcela zanedbatelné. Kometa sek Zemi nejvíce přiblíží 15. září 4479 na vzdálenosti pouhých 6 milionů km. Uzel kometární dráhy se od Země nevzdálí na více
než 0,1 AU v nejbližších 20 000 letech. Jelikož dráha komety je téměř kolmá k ekliptice, může však nakonec přejít
na dráhu, kdy bude těsně míjet Slunce, a to ji zahubí spíše
než málo pravděpodobná srážka se Zemí.
• Zajímavý dráhový vývoj prodělala v posledních
dvou stoletích také kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, objevená v říjnu r. 1948. Během zmíněného období
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se celkem desetkrát přiblížila k Jupiteru, nejblíže v r.
1935 na vzdálenost 0,079 AU. Tím se snížila vzdálenost
perihelu o 0,6 AU, což přispělo k jejímu objevu. Vůbec
nejblíže Zemi byla 4. února 1996— pouze 0,164 AU. Toho využili japonští technici k navedení kosmické sondy
Sakigake ke kometě 45P (sonda, jak známo, v r. 1986
zkoumala ze vzdálenosti necelých 7 milionů km kometu
1P/Halley). Sonda předtím proletěla v blízkosti Země
v lednu 1992, červnu 1993, říjnu 1994 a říjnu 1995. Dne
3. února 1996 se sonda přiblížila k jádru komety 45P na
vzdálenost pouhých 10 000 km.
• Kometa 45P má sice dlouhé jméno, ale nikoliv nejdelší; tím se může patrně už navždy pyšnit kometa 1994m
(Nakamura-Nišimura-Machholz). Od r. 1995 dostávají
totiž komety jména nanejvýš dvou prvních nezávislých
objevitelů. Posledně jmenovaný Američan D. Machholz
začal komety hledat v r. 1975. První úlovek získal až v září 1978, když neúspěšnému hledání komet věnoval již
1700 h. Na svou druhou kometu musel čekat až dor. 1985
dalších 1742 h. Teprve pak začala být tato nezměrná trpělivost lépe odměňována, takže celkem už našel 9 komet
během 2500 nocí (!) a 5600 h pozorování, což představuje piných 622 h najeden objev.
• Podobně už asi hned tak někdo nepřekoná rekord
v celkovém počtu objevených komet, který drží od r. 1827
Francouz J. Pons. Za 27 let činnosti objevil 37 (dle jiných
pramenů jen 35) komet V poslední době sena něho silně
dotahovala Američanka C. Shoemakerová, která v letech
1983 až 1994 objevila na Mt Palomaru celkem 32 komet
Bohužel tento program, iniciovaný jejím manželem G. Shoemakerem, jenž přinesl úhrnem objevy 47 komet, skončil
pro nedostatek finančních prostředků 3. prosince 1994.
• Komety lze ovšem lovit nejen na obloze, nýbrž i ve
starobylých archivech. Touto cestou se vydali Japonci I.
Hasegawa a S. Nakano studiem čínských, korejských a japonských archivů. Tak se jim loni podařilo identifikovat tři
dlouhoperiodické komety. Kometa Pons-Gamart 1827 Ml
byla ztotožněna s kometou 1110 Kl a dále kometa 1861 Jl
s kometou 1500 Hl. Navíc se podařilo ukázat na totožnost
dvou středověkých komet 1337 Ml a 1468 Sl.
• Nejnovější Marsdenův generální katalog komet
s uzávěrkou ke 31. prosinci 1995 tak obsahuje údaje 0883
různých kometách při jejich 1470 návratech, z toho je
185 krátkoperiodických (oběžné periody do 200 let). Také
291 dlouhoperiodických komet má vcelku kvalitně určené
dráhy.
• Podle P. Weissmanna slaví v těchto letech znovuvzkříšení názor, s nímž přišli na počátku padesátých let K.
Edgeworth a G. Kuiper, že kometární jádra — budoucí
krátkoperiodické komety — se skladují v hypotetickém
pásmu za drahou planety Neptun, kde je již dostatečně
malá hustota látky na tvorbu velkých planet Krátkoperiodických komet je totiž příliš mnoho a jejich sklony zdaleka nejsou rozloženy vůči ekliptice náhodně, jak je tomu
u dlouhoperiodických komet, přicházejících z mnohem
rozsáhlejšího a kulově souměrného Oortova kometárního
mračna.
• Oortovo mračno obsahuje asi bilion komet ve vzdálenosti 10 =100 tisíc AU od Slunce. Tyto ledové planetesimály byly podle názoru M. Duncana aj. vyvrženy poruchami od velkých planet z vnitřních oblastí sluneční soustavy na periférii. Naproti tomu v Kuiperově disku se nacházejí původní tělesa. Vnitřní hrana disku se nalézá ve
vzdálenosti 39 AU od Slunce, kdežto vnější hrana sahá
zhruba do 1000 AU.
• Podle H. Levisona a M. Duncana obsahuje°Kuiperův
disk asi 10 miliard komet — tím lze zabezpečit stálý přísun
krátkoperiodických komet k Zemi. Úhrnnou hmotnost těles
v tomto disku autoři odhadují na 8% hmotnosti Země. Obdobné disky kometárních jader velmi pravděpodobně obklopují většinu hvězd hlavní posloupnosti, jak prokázala infračervená měření družice WAS v r. 1983 a souvisí fzre
s procesem vzniku zejména osamělých hvězd
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1 .3. Planetární systém

1 .4. Slunce

• Infračervená měření družice IRAS naznačila, že uvnitř planetární soustavy se nachází prachový prsten,
vzniklý drcením planetek při srážkách. Podle W. Reache
aj. byla existence prstenu potvrzena aparaturou DIRBE na
družici COBB. Mapa celé oblohy v pásmu vinových délek 1,25 - 240 µm ukazuje prstenec naprosto zřetelně.
• Kosmické sondy Pioneer 10 ve vzdálenosti 61 AU
od Slunce a Voyager 1 v 58 AU zjistily podle F. McDonalda aj. anomálně vysoké zastoupení jader vodíku a hélia v kosmickém záření. E. Christian aj. porovnali údaje
o anomálním výskytu těchto jader v letech 1993-4s obdobnými údaji pro r. 1987 a odtud odvodili, že se sondy
výrazně přiblížily k obloukové rázové vině slunečního
větru a mezihvězdného magnetického pole, tj. k tzv.
magnetopauze. J. Anderson aj. využili telemetrických
údajů o poloze a rychlostech zmíněných sond k odhadu
množství neviditelné látky ve vnějších oblastech planetární soustavy. Za předpokladu, že skrytá látka je rozložena kulově souměrně, dospěli k závěru, že do poloměru
dráhy Uranu činí skrytá hmota méně než šestinu hmoty
Země a do poloměru dráhy Neptunu pak méně než jednu
hmotu Země.
• S. Ragnarsson přišel se zajímavou alternativou klasického Titiusova-Bodeova zákona o posloupnosti vzdáleností planet od Slunce. Zatímco pro Titiusovo-Bodeovo
pravidlo nebylo nikdy nalezeno přijatelné genetické vysvětlení, Ragnarssonova formule klade za základ vzdálenost Jupiteru od Slunce (5,2 AU). Vzdálenosti ostatních
planet jsou pak ve formuli závislé na vzdálenosti od Jupiteru, a to má svou genetickou logiku. Jupiter byl zřejmě
první a současně nejhmotnější planetou sluneční soustavy.
Proto nová formule prostě odráží skutečnost Jupiterovy
nadřazenosti a poukazuje na stabilní „povolené" dráhy
ostatních planet vůči dráze Jupiteru. Proto též dává lepší
souhlas s pozorováním než formální Titiusovo-Bodeovo
pravidlo. Ragnarsson zároveň objasňuje, proč selhaly pokusy najít podobná pravidla pro planety s početnými družicemi. Mezi přirozenými družicemi planet totiž nikde nevzniklo takové ústřední dominující těleso.
• B. Zuckerman aj. vskutku ukázali pomocí numerických simulací raného vývoje sluneční soustavy, že jádro
Jupiteru o hmotnosti kolem 100násobku hmoty Země
muselo vzniknout rychle (za méně než 1 milion let) a dále přibíralo plyn ze sluneční pramlhoviny po dobu kratší
než 10 milionů let, podobně jako zárodek Saturnu. Porovnání s20 mladými blízkými hvězdami o stáří jednoho milionu let ukazuje, že pokud masivní planety nevzniknou rychle, tak už nevzniknou vůbec. Přitom role
masivních planet pro ochranu planet zemského typu
před příliš četnými dopady kosmických těles je klíčová.
Lze říci, že obří planety slouží doslova jako kosmické
vysavače pro likvidaci přebytečného smetí v zárodečném planetárním systému. Obří planety též zařídí odklizení ledových planetesimál do Oortova mračna a naopak
mnohé navrátilce z Oortova mračna vymetou ze sluneční soustavy definitivně na hyperbolické dráhy. Proto je
poněkud překvapující, že sluneční soustavu jen vzácně
navštěvují interstelární komety — opět to nepřímo naznačuje, jak vzácná je tvorba obřích planet u hvězd
hlavní posloupnosti.
• A. Cameron dává do souvislosti vznik sluneční
soustavy s výbuchem supernovy typu Ib s hmotností
přes 40 Mp ve vzdálenosti nanejvýš 10 pc od molekulového mračna, z něhož se naše soustava vytvořila. Takto
masivní supernova evidentně skončila jako černá díra,
takže je dnes nemožné ji odhalit. Supernova vstřikla do
mračna radioaktivní jádra Al, jejichž dceřinné produkty byly nalezeny v meteoritech a nejstarších horninách.
Podle A. Bosse měla vnitřní část sluneční pramlhoviny
do vzdálenosti 3 AU od Praslunce teplotu vyšší než
1200 K.

• V loňském roce skončila sonda ULYSSES první etapu výzkumu polárních oblastí Slunce, když
31. Července 1995 dosáhla 80° severní heliografické šu~ky ve vzdálenosti 1,9 AU od Slunce. Severní průlet započal loni v dubnu ve vzdálenosti 1,3 AU od Slunce a trval do listopadu 1995. Z dosud
publikovaných výsledků obou polárních průletů je asi nejvýznamnější důkaz těsné interakce mezi
slunečním magnetickým pole a slunečním větrem L. Lanzerottim aj. Do meziplanetárního prostoru
se tak dokonce přenášejí oscilace slunečního povrchu, a to v širokém rozmezí period, od klasických
5-minutových oscilací až po oscilace s periodou 3 h. Ty se zvláště hodí k průzkumu nejhlubších oblastí slunečního nitra. V polárním směru je vítr až dvakrát rychlejší (800 km.s') než ve směru slunečního rovníku, ale obsahuje méně částic, takže jeho energetická hustota je stejná jako na rovinku.
Ve střeních šířkách se nachází přechodná turbulentní zona a ve vyšších šířkách stoupá intenzita interstelárního kosmického záření — roste však méně, než se čekalo. Kromě slunečního větru proudí ze
Slunce také volné elektrony rychlostmi až 100 000 km.s', takže již p020 min byly zaznamenány
u Země. Zásluhou sondy Ulysses získáváme zkrátka mnohem plastičtější trojrozměrný obraz o vztahu Slunce k meziplanetárnímu prostředí.
Ulysses byl vypuštěn z raketoplánu Discovery v říjnu 1990 a zprvu putoval k Jupiteru, jenž mu
udělil potřebnou energii k odpoutání od roviny ekliptiky. Na palubě nese devět přístrojů pro studium slunečního větru, magnetického pole, částic kosmického záření a analýzu plazmatu ve sluneční atmosféře, korúně a meziplanetárním prostředí. V současné době směřuje Ulysses opět
k Jupiteru, k němuž se nejvíce přiblíží v dubnu 1998. Odtamtud zamíří zpět ke Slunci, kde by mohl
případně celý manévr s polárními průlety zopakovat počínaje zářím r. 2000. Jelikož dosavadní měření probíhala v době minima sluneční činnosti, bylo by jistě nesmírně cenné dopinit údaje o stavu Slunce a jeho okolí v období příštího maxima sluneční činnosti.
• Minimum 22. cyklu zřejmě nastane v nynějším roce.
Průměrné relativní číslo klesalo v průběhu roku 1995
z R = 24 na R =12 (maximum 22. cyldu v r. 1989 mělo R
= 158) a v květnu minulého roku se již objevily první
skvrny 23. cyklu. Zajímavé údaje o sluneční koroně
v blízkosti minima byly získány při úpiném zatmění Slunce 24. října 1995, viditelném zejména v jihovýchodní
Asii, kde pobývaly rovněž slovenské i české výpravy. R.
Ulrich a L. Bertello objevili závislost poloměru Slunce na
slunečním cyklu, neboť podle magnetické aktivity Slunce
kousá též zářivý výkon Slunce. S. Baliunasová tvrdí, že
v polovině 21. stol. klesne sluneční zářivý výkon o 0,4 %
v důsledku nižší magnetické aktivity, což se projeví snížením průměrné teploty Země o 1 °C a malou ledovou dobou na severní polokouli.
• Podle V. Obridka a J. Rivina se změny slunečního
magnetického pole podepisují i na nečekané korelaci se
změnami neutrinového toku Slunce. R. McNutt totiž ukázal na základě 19 let trvajících měření intenzity slunečního větru z družic, že existuje souvislost mezi změnami intenzity slunečního větru a příslušným tokem neutrin. Naproti tomu D. Morrison soudí, že takové korelace netřeba
brát vážně, a že ani dlouholetý problém deficitu slunečních neutrin v porovnání s předpovědmi modelu termonukleárních reakcí ve Slunci už není akutní. W. Dziembowski aj. dotvrzují porovnáním s údaji o slunečním nitru, jak je poskytuje helioseismologie, že astrofyzikální
údaje o Slunci jsou s teorií termonukleárních reakcí v naprostém souladu, takže pokud má problém deficitu řešení,
musí se o ně postarat částicová fyzika.

Kresba sondy Ulysses psi Jupiteri.

Jednou z príležitostí skúmať slnečnú aktivitu v čase minima bolo úplné zatmenie Slnka 24.10.1995, pozorované najmá v Indii a Thajsku.

• J. Bahcall tvrdí, že deficit slunečních neutrin je na základě dosavadních čtyř neutrinových experimentů jasně prokázán, jak ukazuje následující tabulka:
Měření toku slunečních neutrin
Pozorováni/Teorie SNU %
Průměrná hodnota
Název experimentu
33
0,25
2,55
Homestake (R. Davis)
50
Kamiokande (Jap.) jednotlivá neutrina
60
12
79
GALLEX (Itálie)
56
14
74
SAGE (Kavkaz)
• P. Anselmann aj. ověřili spolehlivost experimentu
GALLEX ozářením galliového detektoru 40 kg radionuklidu 51Cr, jenž dodával neutrina o energii 0,75 MeV po
dobu tři měsíce. Podle výpočtů by měl detektor zachytit
62 SNU a ve skutečnosti zachytil 64 SNU, což je výtečný
souhlas a důkaz, že experiment nevykazuje žádné systematické chyby.
KOZMOS 3/1996
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Prvá planéta, objavená v gravitácii
inej hviezdy (51 Peg), nedáva hvezdárom spávat. Nechápu, ako sa
planetárny obor mohol ocitnúť tak
blízko materskej hviezdy. Kresba
znázorňuje jednu z možností: planéta sa z póvodnej vzdialenejšej
dráhy spustila na súčasnú dráhu
preto, lebo ju zabrzdila hmota hustého planetárneho disku, obklopujúca hviezdu 51 Pegasi.

• V příštích letech by se měly rozběhnout experimenty,
jejichž cílem bude najít příčinu deficitu slunečních
neutrin. Nejpokročilejší je kanadský experiment v dole
Sudbury s 1000 t těžké vody jako detektorem. Kromě toho se připravuje 100 t jódový detektor. Neutrina o vysokých energiích bude možné zachytit také ve scintilačních
detektorech v jezerní a mořské vodě či ledu (experimenty
DUMÁNO, AMANDA, NESTOR aj.)
• Pro výpočet slunečního neutrinového toku v jednotkách
SNU je klíčová hodnota centrální teploty Slunce Tc, neboť
na ní velmi citlivě závisí produkce neutrin v tennonukleárních reakcích. Podle H. Antiy a S. Chitra kombinace laboratorních údajů o opacitě v tabulkách OPAL a helioseismických měření dává hodnotu Tc = (15,6 _ 0,4) MK. Y. Elsworth aj. zjistili na základě helioseismologických údajů, že
jádro Slunce rotuje jako tuhé těleso podstatně pomaleji, než
přechodová oblast konvektivní zóny a povrch Slunce. S.
Tomczyk aj. odvodili rotační profil Slunce pro poloměry
0,2 _ 0,85 Rp s přesností lepší než 5 %.
• Helioseismologie je schopna vbrzku poskytnout ještě kvalitnější údaje, neboť koncem r. 1995 se již napino
rozběhl program soustavného nepřetržitého sledování slunečních oscilací GONG na 6 observatořích podél celé zeměkoule. Kromě toho oscilace bude měřit také kosmická
sonda SOHO, jež se počátkem prosince 1995 začala přemisťovat do bodu Ll soustavy Slunce-Země, kde se tato
měření uskuteční.

1 .5. Exoplanety a hnědí trpaslíci
• Počátkem října 1995 se konala ve Florencii mezinárodní astronomická konference, na níž švýcarští astronomové M. Mayor a D. Queloz oznámili užaslé odborné veřejnosti, že se jim podařilo objevit první exoplanetu u hvězdy hlavní posloupnosti 51 Pegasi (5,6 mag, sp. G3 V, vzdálenost 17 pc,
rotační perioda 30 d). Šlo o výsledek systematického hledání planetárních průvodců u 142 trpasličích hvězd tříd G a K, které autoři zahájili v dubnu r. 1994 pomocí ešeletového vláknového spektrografu ELODIE u 1,9 m teleskopu na observatoři Haute Provence ve Francii. Spektrograf umožňuje měřit radiální rychlosti hvězd do 9 mag s přesností 13 m.s' během půlhodinové expozice.
Autoři zjistili, že radiální rychlost 51 Peg sinusoidálně kousá s amplitudou 59 m.s' v periodě
4,22 dne. Poněvadž se podařilo vyloučit jiná vysvětlení, je prakticky jisté, že zmíněné variace způsobuje objekt s minimální hmotností 0,5 hmoty Jupiteru (MJ) ve vzdálenosti 0,05 AU od mateřské
hvězdy, což značí, že povrchová teplota této exoplanety dosahuje 1000 °C. Objev byl během několika týdnů nezávisle potvrzen G. Marcym a P. Butlerem a dále R. Noyesem aj. G. Burki aj. ukázali, že jasnost 51 Peg je konstantní s přesností alespoň 0,004 mag a během 17 dnů měření nenašli
příznaky nějakého zákrytu. To značí, že sklon dráhy průvodce k tečné rovině je menší než 90°, ale
na druhé straně je větší než 24°, což dává horní mezi hmotnosti průvodce 1,2 M.
Podle G. Walkera tkví úspěch Mayora a Queloze vtom, že nepodlehli všeobecnému předsudku,
že planety o hmotnosti Jupiteru budou od mateřské hvězdy vzdáleny nejméně 0,5 AU nebo sprše
5 AU — zhruba jako Jupiter vůči Slunci. V takovém případě by však amplituda radiálních rychlostí
byla právě srovnatelná se střední chybou měření a tedy stěží zjistitelná. Tak lze též vysvětlit, proč všechny přehlídky hvězd slunečního typu skončily dosud bezvýsledně. A. Bunows aj. Lunine mezitím
ukázali, že navzdory značnému ozáření se exoplaneta u 51 Peg nevypaří během trvání soustavy. Podle jejich výpočtu ztratí exoplaneta během 10 miliard let nanejvýš 1 % své hmoty odpařením.

Hypotetická planéta, obiehajúca
pulzar B0329+54, je najmenej
dvakrát hmotnejšia ako Zem.

• Mezitím T. Šabanovová shrnula výsledky radioastronomických pozorování pulsaru B0329+54 v souhvězdí
Žirafy v letech 1968-1994. Pulsar se střední délkou impulsní periody 0,71 spatří v pásmu 103 MHz k nejjasnějším na obloze. Změření příchodu impulsů vyplývá kvazisinusová variace v periodě 16,9 let, což lze nejsnadněji
vysvětlit přítomnosti planetárního průvodce o hmotnosti
vyšší než dvojnásobek hmoty Země, jenž obíhá
v uvedené periodě po dráze s velkou poloosou 7,3 AU
a výstředností e = 0,23 kolem neutronové hvězdy-pulsaru.

• Je vysoce pravděpodobné, že zmíněné objevy exoplanet znamenají průlom v detekci dalších
planetárních těles obdobnými technikami. Přitom ovšem existence planet v okolí neutronových
hvězd, jež vznikly výbuchem supernov, je naprosto záhadná. Nyní k tornu přibývá další záhada,
kde se berou velmi hmotné exoplanety v těsné blízkosti hvězd hlavní posloupnosti. Nové objevy
jsou nové mimo jiné proto, že jsou v rozporu s tím, co předem očekáváme.
• Nejspíš proto si astronomové stále nejsou jisti, zda již
objevili dávno předpokládané hnědé trpaslíky — tělesa
s hmotnostmi nižšími než klasické hvězdy (0,08 M®), ale
vyššími než obří planety (0,01 Mp). To značí, že v nich ni-
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kdy neproběhly termonukleámí reakce, takže v jejich spektru by mělo být objeveno lithium. Podle modelů mají
mladší hnědí trpaslici vlivem pokračujícího gravitačního
hroucení svítivost řádu 0,001 Lp a povrchovou teplotu kolem 2 800 K, ij. spektrum M9 nebo pozdější. Jejich poloměry jsou přitom dle S. Stephensové srovnatelné s poloměrem Jupiteru a s rostoucí hmotností spíše klesají!
• Přibližně půl tuctu kandidátů na hnědé trpaslíky nalezli R. Rebolo aj. v hvězdokupě Plejády, jejíž stan se odhaduje zhruba na 100 milionů let V téže hvězdokupě nalezli
pomocí Keckova teleskopu R. Stauffer aj. objekt PPl 15, v
jehož spektru poprvé prokázali lithium. T. Nakajima aj.
oznámili na základě přehlídky zhruba 100 hvězd Halovým
dalekohledem na Mt Palomaru objev velmi chladného průvodce hvězdy Gliese 229A v souhvězdí Zajíce, vzdálené od
nás 5,7 pc. Svítivost průvodce G1 229B je nižší než 10% svítivosti nejslabších hvězd a povrchová teplota nedosahuje
ani 1000 K, což naznačuje hmotnost 0,02 M®. Průvodce se
nalézá v úhlové vzdálenosti 7,8" od trpasličí hvězdy spektrální třídy M, tj. v promítnuté vzdálenosti 44 AU. Podle S.
Kulkamiho aj. má průvodce B hmotnost 0,02 _ 0,05 Mp
a maximální svítivost 10' M. Spektrum průvodce silně připomíná spektrum obřích plynných planet sluneční soustavy,
takže úhrnem jde bezpochyby o vůbec nejnadějnějšího uchazeče o hrdý titul prvního známého hnědého trpaslíka.
Hnědí trpaslici mohou mít na rozdíl od obřích planet
výrazně eliptické dráhy, jelikož vznikají rozpadem prvotního plynného mračna spíte než jako planety akumulací
prachových zrnek ve zploštělém zárodečném disku kolem
mateřské hvězdy. Takový disk byl již před časem objeven
družicí TRAS u blízké hvězdy (3 Pic a nejnověji potvrzen
snímky z HST. Podle nich je disk natočen hranou k Zemi
a čtyřikrát tenčí, než se myslelo — jeho tloušťka nepřesahuje 600 milionů km. Disk obsahuje zejména kometární
jádra, ale možná také planety.
D. Saumon aj. počítali modely obřích exoplanet
s hmotností od 0,3 do 15 M. Dostali poloměry exoplanet
od 80 000 do 100 000 km a efektivní teploty 300 - 900 K
pro hmotnosti v rozmezí 1 _ 10 M. Tyto hmotnosti nestačí na zapálení deuteria v rané fázi vývoje obří exoplanety, zatímco deuterium hoří u mladých hnědých trpaslíků
podobu řádově 10 milionů let a přispívá ke zvýšení jejich
svítivosti. Proto lze objevit hnědé trpaslíky snáze ve vzdálezější hvězdokupě Plejády, staré 100 milionů let, a nikoliv v bližších Hyádách, starých 600 milionů let. Podle F.
Allarda by na každou hvězdu slunečního typu mělo připadat asi sto tisíc hnědých trpaslíků!
Zmínění autoři odhadli též možnosti přímého nalezení
exoplanet ve slunečním okolí ve vzdálenosti do 10 pc.
V tomto prostoru se nalézá 21 trpaslíků třídy G a 4 hvězdy třídy A (Sirius, Vega, Altair a Fomalhaut). (Mnohem početnější trpaslici třídy M ozařují své planety příliš málo, než abychom je mohli ze Země spatřit) Osvětlení planety mateřskou
hvězdou začíná totiž hrát roli teprve od spektrální třídy G a ranější. Hlavní potíž při spatření exoplanety představuje velký
nepoměr v jasnosti mateřské hvězdy a exoplanety, až řádu
1:109 při úhlové vzdálenosti kolem 0,5". Nepomůže ani umístění dalekohledu na oběžné dráze, neboť k jasu pozadí přispívá zodiakální světlo v naší sluneční soustavě.
Přesto by snad měly být obří exoplanety v dosahu vylepšeného HST po r. 1997 stejně jako 6,5 m MMT
v Arizoně jakož i družic ISO a SIRTF. Podle výpočtu S.
Stahla a D. Sandlera by měl teleskop MMT, dopiněný
o systém adaptivní optiky, zobrazit protějšek Jupiteru
u hvězdy slunečního typu ve vzdálenosti 8 pc od Země
během 5 h expozice. K obdobnému závěru dospěli též
A. Burrows aj., kteří tvrdí, že exoplanety budou zobrazeny pozemním; teleskopy příští generace na přelomu století. A. Labeyrie připomněl, že zobrazení exoplanet bude hračkou pro optické interferometry o základnách
10 _ 100 km, jež by mohly být postaveny na Zemi či
v kosmu již v první čtvrtině příštího století.
Následuje kapitola 2. Hvězdy
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Po stopách velkých
2. Od Kolumba k Napoleonovi

Mory

...Bez strachu
Satan stál, hořel jak kometa,
Co v děli Hadonoše plá
V severním nebi, a z hrůzných vlasů svých
a války vytřásá...
John Milton, Ztracený ráj
Většina pojednání o kometách se ještě v 16. století
nesla v duchu podobném následující ukázce z knihy
„O obludách nebeských", kterou sepsal zakladatel francouzské chirurgie Ambroise Paré. Takhle prý vypadala
vlasatice z roku 1528: „Kometa byla tak děsná, tak strašlivá a způsobila takovou hrůzu mezi lidmi, že někteří zemřeli strachem a jiní onemocněli. Byla neobyčejně dlouhá
a krvavě zbarvená. Nahoře byla vidět o/mutá paže, držící velký meč, jako by jím chtěla sekati. U špičky byly
vidět tři hvězdy. Po obou stranách komety bylo lze spatřit
mnoho sekyr, nožů, zakrvácených mečů a mezi nimi mnoho ohyzdných zakrvavených lidských obličejů s vousy
a rozježenými vlasy." Parého popis je ale ovlivněn spíše
divokými příběhy, které znal z vyprávění, než vlastními
zážitky. V roce 1528 mu totiž bylo 11 let.
Přesto v té době vznikly první pochybnosti o správnosti tehdejšího výkladu, který považoval komety za
výpary stoupající vzhůru v zemském ovzduší, jež se
zapálí, jakmile se dostanou do blízkosti sféry nebeského
ohně. Při pozorování Halleyovy komety v roce 1531 si
Peter Apian z Ingolstadtu všiml, že její ohon směřuje
vždy od Slunce, a stejný závěr mohl učiniti pro vlasatici
v následujícím roce. (V Číně tuto „vlastnost" komet znali už v 9. století.) Věhlasný italský lékař, filosof a matematik Geronimo Cardano ohledně komety z roku 1532
dokonce prohlásil, že se zdá být na obloze tak vysoko, že
by tam žádné výpary nemohly vystoupit a dát jí vzniknout... Cardano otevřeně popírá aristotelské dogma
a vyslovuje kacířskou myšlenku: „kometa se musípohybovat daleko za Měsícem".
Ve spisu o „jedné i druhé" kometě z roku 1556 (ve
skutečnosti šlo o jedinou kometu, pozorovanou před
a po průchodu perihelem, o jasnou kometu Fabricius),
zastával zcela tradiční názor i největší český učenec 16.
století, Tadeáš Hájek z Hájku. Kometa není „nic jiného

než sebrání parností zemských a požárů suchých, tučných a klejovatých, kteréžto mocí slunečnou a jiných
hvězd vzhůru do nejvyššíkrajiny. kteráž velmi horká jest,
vznešeny, tam se zapalují a tak dlouho hoří, dokad ty
parnosti vytrvati mohoic Kteréžto když zcela shoří hned
také víc kometa vidím nebýlá..."
Jednou z nejjasnějších a nejvýznamnějších komet
všech dob se stala vlasatice pozorovaná koncem roku 1577.
Již o pět let dříve, v listopadu 1572, prokázali Tycho
Brahe a Tadeáš Hájek, že paralaxa supemovy, která
vzplanula v souhvězdí Kassiopeia, je menší než paralaxa
Měsíce — všechny pokusy o její změření totiž selhaly.
Sféra hvězd proto není neměnná, což byla krutá rána pro
již rozkymácený svět Aristotelových a Ptolemaiových
myšlenek. Čekalo se na jasnou kometu, aby na ni mohli ti
nejlepší učenci tehdejší doby namířit své přístroje podstatně přesnější, než jakých používal Regiomontanus při
svém pokusu v roce 1472. Kometa se dostavila v listopadu 1577. A ne ledajaká — byla to jedna z největších vlasatic v historii. Podobně jako supernova z roku 1572
bývá často nazývána jménem největšího hvězdáře tehdejší doby, ačkoli nebyl zdaleka prvním, kdo ji spatřil.
Kometa Brahe se v listopadu 1577 zcela neočekávaně
vynořila ze slunečních paprsků na večerním nebi, když
přísluním prošla už koncem října ve vzdálenosti 0,18 AU
od Slunce. Poprvé byla zaznamenána v Peru 1. listopadu
a byla neobyčejně jasná: „Přes oblaka se zdálo, že je to
Měsíc." Kometa měla zřejmě jasnost alespoň —8 mag.
Tycho Brahe ji pozoroval od 13. listopadu, když byla
vidět ještě před západem Slunce, jasnější než Venuše
(-6 mag). V polovině prosince chvost dosáhl délky 30°
a jasnost hlavy klesla asi na 0 mag. Brahe sledoval kometu až do 26. ledna 1578, když už se nacházela daleko za
drahou Marsu a 2,7 AU od Země. Byla v té době ještě
viditelná okem, s jasností 4-5 mag. Jednalo se tedy
o velké těleso i ve skutečnosti; s absolutní jasností kolem
-2 mag je druhou největší pozorovanou kometou
v našem tisíciletí. Z vlasatic, které překročily zemskou
dráhu, ji však co do velikosti nikdy žádná nepředčila.
Co Cardano v roce 1532 vyslovil jako domněnku, to
potvrdil Tycho Brahe o necelé půlstoletí později měřením. Ve spolupráci s Tadeášem Hájkem nenalezl
u komety 1577 žádnou měřitelnou paralaxu. Musela se
nacházet daleko za sférou Měsíce, od Země alespoň 6x
Kometa z roku 1577
hnala vodu na mlýn
zejména všemožným
astrologickým „kapacitám". Astrologickému významu komety
sa věnoval i samotný
Tycho Brahe. To však
nic nemění na skutečnosti, že je to největší
kometa, která v historické epoše překročila
zemskou dráhu.
S absultní velikostí
-2 mag zabírá druhou
příčku mezi všemi
doposud pozorovanými kometami.
Repro: archiv redakce

dál než Měsíc. Metoda měření byla prostá; Tycho Brahe
určoval polohu komety v Dánsku, Hájek v Praze. Kdyby
kometa byla blízko Země, musela by se každému z nich
promítat na jiné místo mezi hvězdami. V měření obou
astronomů však žádný rozdíl v poloze komety na obloze
po vzájemném porovnání výsledků nebyl nalezen. Ve
spisu „De cometa anni 1577" Tycho Brahe píše: ,,... z mna
ha pozorování s náležitými instrumenty jsem zjistil
a poučkou o trojúhelníku nalezl, že tato kometa byla od
nás tak daleko, že její největšíparalaxa nemohla být větší než 15'... Odtud plyne... že by mohla být vzdálena přinejmenším 230 zemských poloměrů od Země... Z čehož
pak dále vyplývá, že by byla mezi drahou Měsíce a Venuše... Zde tedy nemůže proto být filosofie Aristotelova
správnou, pakliže učí, že na nebi nemůže povstat nic
nového a že všechny komety se nalézají v horní části
ovzduší..."
K podobným výsledkům jakou komety Brahe 1577
vedla pozdější měření u komet z let 1580, 1582, 1585,
1590, 1596, 1607 (Halleyova) a mnohých dalších. Svět
Aristotelových a Ptolemaiových představ se hroutil.
Na začátku třicetileté války vyvolala velké pozdvižení
kometa z roku 1618. Měla vějířovitý ohon dlouhý 105';
jádro komety bylo již pod obzorem, ale chvost ještě dosahoval zenitu. Podle Basilia z Deutschenberka vzešla ze
smrdutých výparů Vltavy, zcela ve shodě s Aristotelovou
kometámí školou, ačkoli měření u mnoha komet již prokázala jejich nepochybný mimozemský původ. Nespornou předností této teorie je skutečnost, že dokáže vysvětlit, kde se berou stále nové komety a proč jich hvězdáři
pozorují každým rokem víc: znečištění našich řek je přece čím dál horší...
V 60. letech 17. století spatřily světlo světa dva významné kometární spisy dvou polských hvězdářů. Zatímco Lubienickiho Theatrum cometicum z let 1664--65 je
zřejmě nejúpinějším soupisem neštěstí, které vlasatice
přinesly, jakousi nebeskou „čemou kronikou", Heveliova
devítisetstránková Cometographia z roku 1668 obsahuje
přehled pozorovaných komet, který byl sestaven podle
všech dostupných zpráv. Hevelius také tušil parabolické
či aspoň vůči Slunci konkávní dráhy. „Komety se pohybují po zakřivených drahách," píše Hevelius, „které se
od přímé linie odklánějíjen velmi málo a jejich konkávní
strana směřuje proti Slunci a ekliptice... Rychlost, s jakou
kometa touto drahou putuje, roste stále až do blízkosti
Slunce a poté, co zde dosáhne svého maxima, opět se
zmenšuje."
Kuriózní historka se vztahuje ke kometě z roku 1665.
V Portugalsku jí král Alfonso VI. poručil, aby okamžitě
odtáhla, a zahrnul ji četnými nadávkami (citáty se nedochovaly). Rozhořčen nad tím, že jeho královských slov
nebylo uposlechnuto, vypálil na ni osobně z pistole. Historik bohužel nezaznamenal, jak na to reagovala kometa.
Alfonso sice život uchránil, ale po třech letech byl nucen
pro obecnou nespokojenost odevzdat korunu a odejít do
vyhnanství.
Nejpozoruhodnější vlasaticí 17. století byla nespomě
kometa pozorovaná roku 1680. 14. listopadu ji objevil
Gottfried 1Urch v Coburgu v severním Bavorsku na ranním nebi nedaleko Měsíce. Byla to první kometa objevená pomoci dalekohledu, všechny předtím byly nejprve spatřeny pouhým okem. Už v době objevu však měla
jasnost 4 až 5mag a rychle se zjasňovala. 21. listopadu
byla jasná jako Mars (0 mag) a koncem listopadu už byl
i bez dalekohledu spatřen chvost, který začákem prosince
měřil 20'. Kometa prošla přísluním 18. prosince ve vzdálenosti pouhých 0,006 AU od Slunce, což zní činí jedinou dosud pozorovanou kometu s perihelovou vzdáleností menší než 0,02 AU, která nepatří do Kreutzovy
skupiny.t Protože se v té době promítala do těsné blízkosti slunečního kotouče, nebyla ze Země pozorovatelná.
Znovu se vynořila až koncem prosince na soumrakové
obloze: nebyla už sice tak jasná (2 mag), zato se u ní
rozvinul nádherný chvost, až 90° dlouhý. Když hlava
komety zapadla, byl ještě konec jejího ohonu v nadhlavnIku! Madame de Sevigné v jednom dopisu píše, že
KOZMOS 3/1996
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kometa „má ten nejkrásnější z ohonů jaké by mohly být
k vidění. "Až do konce ledna 1681 zůstala délka chvostu
větší než 30', ještě koncem února byla hlava komety
i chvost vidět neozbrojeným okem. Skutečná délka ohonu dosáhla asi 2,0 AU: když se kometa nacházela u Slunce, sahal až k hlavnímu pásu planetek mezi Marsem
a Jupiterem! Takto dlouhý chvost nebyl zřejmě nikdy
u žádné jiné komety pozorován. Na podobné představení se můžeme znovu těšit za necelých 10 000 let; tolik
času totiž kometa potřebuje, aby vykonala jeden oběh
kolem Slunce.
Kirchova vlasatice vyvolala obrovské pozdvižení
a zvláště v Paříži lid strachem přímo šílel. V jednom francouzském letopisu je poznamenáno: „Ve městě je veliké
vzbouření, pověrčiví lidé vidí v kometě předpověď nové
potopy, protože se říká, že voda se vždycky ohlašuje
ohněm. A zatím bázlivci píšou svoji poslední vůli a očekávajíce konec světa, odevzdávají svoje jmění mnichům.
Tito však přijímajíce toto jmění, prozrazují, že jsou lepšímifysiky nežli odkazující"
Heveliův žák, málo známý německý učenec Georg
Samuel DSrfel na základě pozorování Kirchovy komety,
která prošla v těsné blízkosti Slunce, vyslovil domněnku,
že komety se pohybují okolo Slunce po parabolických
drahách. „Jak planety, tak komety mají o/misko ve středu
Slunce, první (kulovitá a stálá tělesa) vykonávají svůj
oběh, jak se obecně dobře ví po prospěšném Keplerově
objevu, kolem dokola, po uzavřené elipse neboli vejčité
linii, druhé však (talířovité a rozpouštějící se) musejí si
po svůj čas vypomoci parabolou čili ohniskovou linií"
O šest let dříve než Newton učinil Ddrfel významné zjištění, že komety se pohybují po parabolách a že Slunce
leží v ohnisku těchto parabol. „Komety" z konce roku
1680 a začátku roku následujícího přivedly i jiné astronomy, mj. Flamsteeda v Greenwichi, ke zjištění, že se
nejspíš nebude jednat o „dvě" různé vlasatice, ale ojedlonu, která u Slunce jednoduše udělala čelem vzad a znovu se vrátila na pozemskou oblohu. Jistý Bůtner se
dokonce domníval, že vlasatice se „po několika staletích
či snad tisíciletích navracejí". Nebyly však stále známy
síly, které pohyb nebeských těles řídí. Pro Kirchovu
kometu vyslovuje domněnku o periodicitě také Jakob
Bemoulli a slibuje „bě/z komety či vlasatice upravit do
pevných základních zákonů a předpovídat jejich objevení". Z pozic komety, které sám během dvou měsíců určil
„toliko od oka a s pomocí šňůrky", vypočítal periodu 38
let a 147 dní. Účelem Bemoulliho spisu bylo především
uklidnit lid, který žil pod dojmem děsivého strachu způsobeného Kirchovou kometou. V jeho pojednání je však
tato myšlenka: „Třebaže těleso komety není zřejmým
znamením hněvu Božího, však její ocas velmi dobře může
takovým znamením býti. " Odtud ovšem není daleko zpět
k myšlence, že když ohony jsou posly Božího hněvu, tak
ani s kometami to není tak úpině v pořádku...
Již zmiňovaný DSrfel se stal širší veřejnosti znám zejména jako objevitel komety z roku 1682, u než Hevelius
v Gdaňsku se svým dalekohledem dlouhým 47 metrů (!)
rozlišil detaily v okolí kometánrúro jádra a pozoroval tam
radiální výtrysky. Kometu sledovali i Isaac Newton
a Edmund Halley; ve stejném roce Newton vyřešil problém dvou těles a o 5 let později formuloval zákon gravitace. Halley později spočítal dráhu této komety, zjistil
její totožnost s vlasaticemi pozorovanými v letech 1531
a 1607 a předpověděl další návrat na rok 1758. Rok
1705, kdy Halley svoji předpověď uveřejnil, se tak stává
nejvýznamnějším mezníkem ve vývoji kometámí astronomie: znamená přechod od pouhého sledováni a popisování jevů k jejich předpovídání.
Největší kometa, která v našem tisíciletí navštívila
sluneční soustavu, byla objevena 1. srpna 1729 v Nimmes ve Francii Sarabatm. Na obloze se jevila jen jako
nenápadná mlhavá skvrnka bez chvostu, sotva viditelná
bez dalekohledu. Oproti jiným vlasaticím tak vypadala
zcela skromně. Pohybovala se však vůči hvězdám neobyčejně pomalu, takže bylo zřejmé, že se jedná o mimořádně vzdálené těleso. Výpočet dráhy skutečně potvrdil,
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že kometa se nepřiblížila ke Slunci méně než na 4 astronomické jednotky (perihelová vzdálenost 4,05 AU). Do
té doby přitom stále ještě držela rekord kometa z roku
442 (!) s přísluním vzdáleným 1,53 AU od Slunce. Odsud
je dostatečně zřejmé, o jak výjimečné těleso se muselo
jednat. Další kometa se vzdálenosti přísluní větší než 3
astronomické jednotky byla objevena teprve roku 1906
velkým dalekohledem a fotograficky a teprve kometa
Shajn-Comas Solá 1925a měla perihelum dál od Slunce
než kometa Sarabatova (4,18 AU). Téměř 200 let tak
byla Sarabat 1729 nejvzdálenější sledovanou vlasaticí.
Její absolutní jasnost je asi —3 mag, ovšem vzhledem k velké perihelové vzdálenosti a poměrně krátkému pozorovanému oblouku je přesnost určení malá; silně totiž závisí na stanovení fotometrického exponentu, který určuje,
jak se mění magnituda komety v závislosti na heliocentrické vzdálenosti. Rozhodně však jsou komety 1729
(Sarabat) a 1577 (Brahe) dosud jedinými v našem tisíciletí, jejichž absolutní velikost v magnitudách je výrazně
záporná. Těžko říct, jak dlouho by zůstala kometa Sarabat v dosahu současné pozorovací techniky (nevíme,
v jaké vzdálenosti od Slunce přestala vytvářet komu);
každopádně i v menších dalekohledech by byla viditelná
velmi dlouho, v 5 cm triedru asi 4 roky a v binam
25x100 celých 7 let— zřejmě ještě za drahou Satuma!
Zcela samozřejmě se nabízí otázka, jak tedy dlouho
byla sledována ve své době. Kdo čeká velké číslo, toho
tentokrát zklamu; jen necelých 6 měsíců. Proč tak krátce?
Tady vám odpověď zůstanu dlužen. Jisto je jen to, že
kometa v lednu 1730 zmizela za večerního soumraku,
a když se znovu mohla zakrátko objevit na ranní obloze,
zřejmě ji už nikdo nehledal, přestože již byly zákony
pohybu komet známy. Přitom se nacházela severně od
Slunce a v dubnu 1730 se stala ze střední Evropy na
několik desetiletí cirkumpolámí. „Malým" kometám se
inu tenkrát zvláštní pozornost nevěnovala...
A zatímco Sarabatova kometa byla největší a Kirchova měla nejdelší chvost, tak zřejmě nejpodivnější vlasaticí všech dob byla velká kometa z roku 1744. Byla pozorována už koncem listopadu 1743, večer 9. prosince ji
nalezl Klinkenberg an čtyři dny později Philippe Loys
De Chéseaux [čti dešezó], který zanechal její nejlepší
popisy a po němž bývá nejčastěji zvána. Byla v té době
dobře vidět prostým okem a zjasňovala se, neboť se blížila ke Slunci. 1. února 1744 dosáhla jasnosti asi —3 mag
a měla 20 dlouhý široký chvost, 25. února byla jasnější
než Venuše (-6 mag) a 27. února zůstala viditelná okem
nízko nad obzorem ještě 6 minut před východem Slunce,
s velkou hlavou a krásným dvojitým chvostem. Koncem
února byla vidět po celý den 12° od Slunce pouhým
okem (-10 mag?). Nejlepší kousky si však kometa schovala až na druhou polovinu svého pozemského představení. Několik dní po průchodu perihelem, který nastal
podle našich výpočtů 1. března a kometa se přiblížila ke
Slunci na 0,22 AU, ani sám De Chéseaux nechtěl věřit
svým očím. U komety se rozvinulo 5 ohonů, z nichž každý měl dosti ostrý okraj a sestával ze tří pásů. Prostřední
pás byl vždy nejširší, ale také nejtmavší. Okraje ohonů
byly tak jasné, jako nejnápadnější části Mléčné dráhy,
zatímco mezi jednotlivými proudy bylo nebe zcela tmavé. Podle jiných pozorovatelů se skládal chvost z i l-ti
jednotlivých paprsků. Podivuhodný a nádhemý široký
vějíř vystupoval z hlavy, která se už nacházela pod obzoKometa Kirch z roku
1680, první vlasatice objevená pomocí dalekohledu,
měla dosud nejdelší pozorovaný chvost — v prostoru až 240 miliónů kilometru. Na obloze přesáhla jeho délka 100°; když
hlava komety zapadala,
konec chvostu byl ještě
vysoko v nadhlavníku.
Repro: archiv redakce

Kometa Messier 1769
rem; byl však viditelný jen několik dní a poté měla kometa opět přímý, zato neobyčejně dlouhý ohon. 18. března
na obloze dosáhl délky 90° (0,7 AU ve skutečnosti). Do
konce dubna 1744, tedy piných 5 měsíců, zůstala kometa viditelná pouhým okem.
Za zmínku stojí také vlasatice, kterou 8. srpna 1769
nalezl Charles Messier v Paříži. Nedosáhla tak vysoké
jasnosti jako předchozí a pozoruhodnou se stala zejména
svým chvostem, který v dalších týdnech po objevu rostl
a byl krásně viditelný pouhým okem. 15. srpna měl délku
6', 28. srpna 15', 5. září 43° a byl již značně zakřiven, 10.
září sahal až do vzdálenosti 98° od hlavy, což byla jeho
maximální velikost Jasnost samotné hlavy v té době stoupla asi na 0 mag a 26. září se kometa za soumraku naposledy pozorovala před průchodem perihelem. 24. října ji
nalezl opět Messier na večerní obloze, měla jasnost asi 3
mag, chvost však už měřil pouze 6° (kometa se nacházela daleko od Země). Ještě měsíc pak zůstala vzdalující se
kometa s krátkým ohonem viditelná bez dalekohledu.
Pokračovalo také hledání zpráv o kometách ve starých kronikách, zejména čínských; nejpodrobnější seznam té doby publikoval v roce 1783 v Paříži v dvousvazkovém díle Cométographia Alexandre Guy Pingré.
Aristotelův vliv na církev byl tak značný, že se o kometách ještě dlouho oficiálně uvažovalo v těch nejpodivnějších rozměrech. Většina kritických astronomů však
měření respektovala a nové názory přijala. Francouzský
matematik Pierre Gassendi v první polovině 17. století
píše: „Ano, komety jsou opravdu hrozné ale toliko naší
hloupostí Sami si připravujeme hrůzy a nejsouce nasyceni dost zla skutečného, vymýšlíme si další pomyslné."
Přesto se ještě i v 18. století třeba ve sborníku „Historie divů" můžeme poučit, že „kometa je věrným příznakem nešťastných událostí. Vždycky, když nastane zatmění
Měsíce, nebo když se objevíkometa, po zemětřesení nebo
když se voda změnív krev, a po jiných podobných divech,
brzy poté následujístrašnépohromy: krveprolití vrnždy,
smrt velkých vládců, princů a velmoc, povstárzt zrady,
pustošení zemí, království a měst, hlad a drahota, mor,
hromadnéumíránílidí hynutí zvířat —zkrátka všemožná
utrpení a neštěstí která mohou lidstvo postihnout A proto nikdo nemá pochybovat o těchto znameních a zázracích, které nám zvěstuji že se přiblt/il konec světa a hrozný poslednísoud stojípřede dveřmi"

(pokračovánípříště)
t

Kreutzovu skupinu tvoří komety s velmi malou vzdáleností
perihela (méně než 0,02 AU), které se pohybujíve velmi
podobných drahách s oběinými dobami asi 500 až1000 let.
Známe jižpřes 20 členů této skupiny, která vznikla nejspi
postupným rozpadem jedné „mateřské" komety.

Přehoeld nejaúspěšnějších
objevůt&ů komet 20. sto'etí
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Část druhá:
Komety očima statistika
Loňský rok přinesl celou řadu kometárních
zajímavostí. Kometa Hale-Bopp se stala zcela
bezkonkurenčně nejvzdálenější vlasaticí v historii
objevenou vizuálně a také nejvzdálenější kometou přibližující se ke Slunci, u níž byla zjištěna
přítomnost komy — na předobjevném snímku
z dubna 1993 měla komun průměru 0,4' a nacházela se piných 13 AU od Slunce. Skoro jistě se
s ní budeme ve statistických částech potkávat
i v příštích letech (alespoň v to všichni doufáme).
Nebyla nalezena kometa P/Perrine-Mrkos
(naposledy pozorovaná roku 1968), přestože měla
geometricky příznivý návrat: dostala opět přívlastek „ztracená" a je pokládána (podobně jako z loňských komet třeba P/Tuttle-Giacobini-Kresák) za
zanikající kometu (jeví velmi proměnnou kometární aktivitu jen při některých návratech). Ze seznamu ztracených komet naopak ubyla P/De Vico.
Počet nově objevených komet (5) je nejmenší
od roku 1982 a zcela určitě se na tom neblaze
podepsalo ukončení programu pracovní skupiny
kolem Carolyn Shoemakerové na Mt. Palomaru.
Vizuální „hledači" dokonce vloni objevili více
nových komet než profesionálové! Mezi 8. lednem a 23. červencem nebyla objevena žádná nová
kometa; podobná situace, kdy více než půl roku
nedošlo k žádnému novému objevu, nastala naposledy v roce 1982, kdy nebyla nová kometa objevena téměř 8 měsíců (od 18. června 1982 do 11.
února 1983). Červenec a srpen pak sice počet
nově objevených komet přece jen poněkud
„vyspravily", přesto byl loňský rok z tohoto
pohledu v porovnání s minulými silně podprůměrný. Do seznamu krátkoperiodických komet
přibyla jen jedna jediná, což je taktéž nejméně od
roku 1982. Čtyři komety byly v době objevu jasnější než 11 mag, což je stejně jako v roce 1994
(kdy bylo ale objeveno celkem 11 nových
komet), shodný zůstal i počet komet nalezených
vizuálně (4). Za posledních 40 let vizuální lovci
komet vyšli naprázdno jen třikrát (v letech 1973,
1981 a 1993). Kuriozitou je skutečnost, že rozdíl
v průchodu přísluním dvou prvních komet objevených v roce 1995 (P/Jedicke 1995 Al a HaleBopp 1995 O1) činí více než 4 roky (!) a že
v první polovině roku 1995 neprošla perihelem

žádná nově objevená kometa (pouze dvě krátkoperiodické). Přehled nových komet (včetně nečekaně nalezené P/De Vico) jev tabulce.
Po delší době (poprvé od roku 1987) byly tři
komety v jednom roce viditelné pouhým okem
(ze severních šířek však jen jedna). Dvě komety
byly při objevu jasnější než 7,5 mag; naposledy
byly dvě takto jasné komety objeveny v jednom
roce před rovným čtvrtstoletím (1970)!
Australský důchodce William Bradfield potvrdil objevem 17. komety své výsadní postavení
mezi lovci komet druhé poloviny 20. století a je
zdaleka nejúspěšnějším amatérským objevitelem
komet celého století (viz tabulka). Jeho krajan
Malcolm Hartley z observatoře v Siding Spring si
připsal svůj 13. objev a dostal se v tabulce objevitelů tohoto století hned za Bradfielda. Od roku
1986 nepřetržitě každým rokem se musí kometární svět naučit vyslovovat nějaké nové jméno ze
Země vycházejícího slunce. Letos si sice japonští
amatéři již v září připsali objev „znovunalezené"
komety P/De Vico, ale prodloužení skvělé série
na deset let se dočkali na poslední chvíli: 25. prosince se mezi úspěšné objevitele, po nichž byla
nazvána kometa, zapsal Yuji Hyakutake. Od
začátku roku 1992 až do současnosti byly všechny nové komety objeveny v USA, v Austrálii
nebo v Japonsku; zatím posledním evropským
objevem byla kometa Zanotta-Brewington
1991gí, objevená v prosinci 1991 Mauro Zanottou z Itálie (a o týden později nezávisle Martinem Lehkým v Hradci Králové). Uvedené tři
„kometární velmoci" jsou také na prvních místech v počtu komet objevených na jejich území ve
20. století, v pořadí USA (196 objevů), Japonsko
(59), Austrálie (53). Následuje Jihoafrická republika (46), Německo (22) a o vynikající 6. místo se
spolu s Francií děli Slovensko (18), díky objevům na Skalnatém Plese v letech 1946-59. Pokud
bychom uvedenou statistiku omezili na druhou
polovinu 20. století, ocitlo by se Slovensko zcela
suverénně se 13 objevy v čele evropských zemí,
následováno z uctivé vzdálenosti Švýcarskem
a Anglií se sedmi objevy.
Kometa Hale-Bopp 1995O1 byla nalezena druhým z objevitelů (Boppem) dalekohledem o průměru 44 cm, který se tak zařadil k největším přístrojům na světě, kterým byla vizuálně objevena
nová kometa (Hale spatřil kometu v 41 cm reflek-

Nové komety objevené v roce 1995
kometa

datum mag.

1995A1 P/Jedicke

Jan 8 19

199501 Hale-Bopp

Jul 23 10,5 1997 Apr 1

1995Q1 Bradfield
Aug 17 6
1995Q2 Hartley-Drinkwater Aug 29 13
199551 P/De Vico

Sep 17 7

1995Y1 Hyakutake

Dec 25 10,5

T

m

1993 Mar 20 19
-2?

q

objev objevitel

3,84 C
0,92 *

1995 Aug 31 5,5 0,44 *
1995 Jul 31 13 1,89 S
1995 Oct 6

5

0,66

*
*

R. Jedicke,
0,91 m Spacewatch, Kitt Peak
Alan Hale, 0,41m refl.,
Thomas Bopp, 0,44m refl.
William Bradfield, 0,15m refr.
M. Hartley+ M. Drinkwater,
1,22m S, Siding Spring
Yuji Nakamura, B 20X120, Shougo
Utsunomiya, Masaaki Tanaka
Yuji Hyakutake, B 25x150

Ve sloupcích je postupně označen( a jméno komety, datum objevu, jasnost v době objevu,
čas průchodu perihelem T, maximální jasnost m, perihelová vzdálenost q (v AU), způsob objevu
(* — vizuální, C — CCD kamera, 5— Schm!dtova komora), objevitel a dalekohled.

1.
2.
3.
4.
6.
9.
10.
12.

Carolyn Shoemaker USA
David Levy USA
William Bradfield ' Austrálie
Antonín Mrkos Československo
Malcolm Hartley Austrálie
Michael Giacobini * Francle
Minoru Honda * Japonsko
Eleanor Hel!n USA
Kenneth Russell Austrálie
Leslie Peltier * USA
Jean Mueller USA
Donald Machholz * USA
Rob McNaught * Austrálie

32
21
17
13
13
12
12
12
11
10
10
9
9

pozn.: * značí astronomy, kteřtvšechny své komety
objevili vizuálně
torn, což je však poměrně běžná „míra": stejně velký přístroj používají k hledání ze současných „lovců komet" také Brewington nebo Levy, z dřívějších např. Giacobini a Meier). Rekordně velkým
dalekohledem, jímž byla vizuálně objevena kometa, je zřejmě 68 cm refraktor vídeňské observatoře,
kterým byla v roce 1890 nalezena kometa P/Spitaler, následován 50 cm přístrojem Van Vleckovy
observatoře v Middletown ve státě Connecticut,
jímž byla roku 1927 objevena kometa Steams (která se stala na dobu více než půlstoletí nejvzdálenější sledovanou vlasaticí).
Objev Kuiperova pásu (1992/93), jehož existence byla předpovězena již roku 1951, je jedním
z nejvýznamnějších objevů ve sluneční soustavě
v tomto století (ne-li nejvýznamnějším vůbec).
Objektů z tohoto pásu známe dnes již na tři desítky, problémem však začíná být jejich sledování;
hojně rozšířené tvrzení, že tato tělesa jsou dostupná pouze největším pozemským dalekohledům,
vyvrátil vloni mnatér Warren Offutt, který objekt
1994 TB sledoval po dobu čtyř nocí (při jasnosti
21-22 mag) dalekohledem o průměru pouhých
60 cm! Díky objevu při další opozici se podařilo
podrobněji určit charakter jeho dráhy. Je však
pravda, že většina slabších „kuiperáčků" zůstává
mimo amatérské možnosti (1994 TB patří k nejjasnějším); zvětšení podílu přiděleného času na
velkých teleskopech pro sledování těchto objektů
je nezbytně nutné.
Po delší době se stal loňský rok rokem ,jižní
oblohy", a to zcela jednoznačně: většina komet
měla výrazně lepší pozorovací podmínky z jižní
polokoule, pokud byly od nás vůbec viditelné.
Buďme ale objektivní a přiznejme si, že v minulých letech se většina jasnějších komet promenádovala v severních (často velmi vysokých) deklinacích.
Ač se tedy zprvu zdálo, že v roce 1995 nebudeme mít mnoho štěstí na jasné komety, druhá
polovina roku se v tomto ohledu výjimečně vydařila. Navíc přinesla i něco navíc: objev komety,
která se může stát opravdovou vlasaticí, jakou
většinou známe jen z obrázků nebo vyprávění.
Jen škoda, že podzimní a zimní počasí jako
obvykle astronomické praxi příliš nakloněno
nebylo, a že nejzajímavější kometa roku 1995,
P/Schwassmann-Wachmann 3, se producírovala
po jižní obloze... Nezbývá než věřit, že letošní
rok naváže na vydařenější polovinu roku loňského, a že ten následující, v čele s kometou HaleBopp, se navždy zapíše do paměti všech milovníků nebe báječnou kometární podívanou.
Jan Kyselý
KOZMOS 3/1996
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HALE-J Q'
Alan Hale je profesionální astronom, který se zabývá hledáním planet
v okolí nejbližších hvězd podobných Slunci. Zároveň je také astronomem amatérem. Pravidelně sleduje komety, při jejich hledání strávil
přes čtyři sta hodin pozorovacího času. Tom Bopp je amatérem. Pracuje u jedné stavební firmy v arizonském Phoenixu. Nevlastní dokonce
ani dalekohled, často ale jezdí pozorovat se svými přáteli. Alan Hale
a Tom Bopp, první v Novém Mexiku a druhý v Arizoně, s odstupem
pouze několika minut v noci z 22. na 23. července 1995 jako první lidé
na naší planetě spatřili těleso později nazvané kometa Hale-Bopp.
Pod drobnohledem
Kometa byla ihned nápadná svým
malým pohybem po hvězdné obloze.
Naznačovala tak, že se nachází bud
velice daleko, nebo že je v „zastávce". Proto bylo amatérskými i profesionálními astronomy během rekordně krátké doby devíti dnů mezi 24.
červencem a 1. srpnem získáno několik set přesných pozičních měření. B.
G. Marsden z ústředí Mezinárodní
astronomické unie tak mohl určit dráhové elementy, podle kterých se
kometa nacházela ještě dále, než se
usuzovalo první dny po objevu. Byla
až za drahou Jupiteru!
Tyto nové elementy dávaly naději
na poměrně vysokou jasnost komety
při průchodu perihelem, kdy bude v
příznivé poloze pro pozorování ze
severní polokoule. Jak bude kometa
jasná se ale spolehlivě říci nedalo.
Nebylo totiž jisté, jestli kometa neprodělává „výbuch", jaký jsme mohli již
několikrát pozorovat u podobně vzdálené komety Schwassmann-Wachmann 1. Protože podobně velké zjasnění v tak velkých vzdálenostech od
Slunce trvá několik měsíců, bylo třeba
nalézt ve fotografických archivech
snímky staršího data, na kterých by
bud kometa zachycena byla, nebo
naopak nebyla. Druhá možnost by
podpořila názor, že se skutečně jedná
o přechodné zjasnění. Výzva B. G.
Marsden se brzy setkala s úspěchem.
P. Riepe, B. Schroter, H. Tomsik a S.
Binnewies z Namibie našli dvě fotografie pořízené 13,5 cm objektivem
17. a 18. července, na kterých měla
kometa hvězdnou velikost přibližně
11,5 mag. Největší „bombou" ale
bylo nalezení snímku komety o celkové jasnosti 18 mag (stelární jádro
19 mag obklopené slabou komou
o průměru 0,4') na desce pořízené
Schmidtovou komorou Anglo-Australské observatoře 27. dubna 1993!
Toto pozorování výrazně snížilo možnost že pozorujeme krátkodobé zjasnění komety, a také potvrdilo správnost určených dráhových parametrů.
V polovině srpna 1995 byly na
základě
pozorování
metrovou
Schmidtovou komorou Evropské jižní
observatoře určeny rozměry komy:
2,5x1,6 milionu kilometrů! Na sním-
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cích byl zachycen výrazný výtrysk z
jádra
a asymetrický tvar komy (náznak ohonu), což obojí potvrzovalo probíhající
výraznou aktivitu komety. I to byl silný argument proti předpokladu, že se
jedná pouze o jednorázový výbuch.
V době objevu se hvězdná velikost
komety pohybovala okolo 10,5 až 11
mag. Proč nebyla objevena dříve,
když byla tak jasná? Jednoduše proto,
že se pohybovala oblastmi Mléčné
dráhy v souhvězdí Střelce, kde je velká hustota hvězd a mlhovin. Stala se
tak značně nenápadnou. Navíc tyto
oblasti zpravidla nejsou snímkovány
dalekohledy pátrajícími po nových
planetkách a kometách a vizuální lovci komet je také nepovažují za nejvhodnější „revíry". Kdyby se kometa
tak těsně nepřiblížila ke kulové hvězdokupě M 70, asi bychom si na její
objev ještě nějaký ten týden počkali.
První odhady velikosti jádra se
pohybovaly kolem sedmdesáti kilometrů. Nyní se tento odhad snížil na
polovinu. Předpověď jasnosti na rok
1997 je ale velice nadějná. Od poloviny února do poloviny května by měla
dosahovat hvězdné velikosti vyšší než
0 mag s maximem okolo —1,7 mag na
přelomu března a dubna. Pokud se
bude ovšem chovat tak, jak se komety
většinou chovají.
Astronomové pomocí velkých dalekohledů podle celkové jasnosti 9,5
až 10 mag a produkce hmoty uvolňované z jádra komety potvrdili, že se
jedná o mimořádné těleso s jednou
z největších pozorovaných aktivit. Již
počátkem února letošního roku se
australským pozorovatelům podařilo
určit celkovou jasnost komety, která
se pohybovala mezi 8,5 až 9 mag. Je
List z atlasu Firmamentum
Sobiescianum Johanna Hevelia,
který byl poprvé vydán posmrtně
roku 1690 jeho manželkou Na reprodukovaném listu číslo 16 je
uvedeno věnování souhvězdí Scutum Sobiescianum: „Nejjasnějšímu, nejsilnějšímu, nepřemožitelnému Janu III., Králi polskému."
Heveliovi také vděčíme za dalších
devět souhvězdí, mimo jiné Honící
psy, Ještěrku, Malého lva a Žirafu.

Kometa Hale-Bopp den po svém objevu 24. července 1995v 7:49 UTC, kdy
se ještě nacházela v těsné blízkosti kulové hvězdokupy M 70 (NGC 6681).
Jedná se o 30-ti sekundový CCD snímek pořízený pomocí 22-palcového dalekohledu na Orange County Astronomer's Anza Observatory. Kulová
hvězdokupa M 70 je za dobrých podmínek viditelná i triedrem jako mírně
(Autor: Wayne Johnson)
rozostřená hvězda asi osmé velikosti.
tedy zřejmé, že si svou vysokou aktivitu drží již rok a je velice pravděpodobné, že nezůstane předpovědi jasnosti nic dlužna. Jak ale prohlásil
David Levy, významný pozorovatel
komet: „Lidem, kteří prohlašují, že
bude mít v dubnu 1997 hvězdnou velikost —1,7mag, bych vzkázal: Komety
jsou jako kočky. Mají ocas a dělají
jenom to, co samy uznají za vlwdné. "
V současné době je kometa HaleBopp již natolik jasná, že se dá bez
problémů sledovat triedry. Vydejme
se tedy společně s ní na pouť hvězdnou oblohou a seznamme se s několika objekty vzdáleného vesmíru, kolem kterých proletí.

Počátkem června najdete kometu
Hale-Bopp jen několik stupňů západně
od galaxie NGC 6822, kterou objevil
v roce 1884 E. E. Barnard. Říká seji
proto Bamardova galaxie. Patří do
Místní skupiny a sehrála významnou
roli při objevu galaxií jako velmi vzdálených hvězdných ostrovů. Roku 1923
zde totiž E. Hubble objevil několik
proměnných hvězd. Jednalo se o cefeidy, které jsou základem pro určování
vzdáleností ve vesmíru. Ovšem ještě
než provedl jejich důkladnou studii,
začal fotograficky sledovat Mlhovinu
v Andromedě (M 31). Zde na podzim
téhož roku objevil první cefeidu a určil
vzdálenost galaxie na 330 kiloparseků. Po tomto úspěchu se znovu vrátil
k NGC 6822 a stanovil její vzdálenost
na 215 kiloparseků. Barnardova gala-

xie se tak stala druhou galaxií seznámou vzdáleností. Podle novodobých
měření se ale nachází o něco dál.
Vzdálenost M 31 se odhaduje na 700
kpc, vzdálenost NGC 6822 na 520 kpc.
Na tmavé obloze je galaxie NGC 6822
poměrně snadným objektem Vidět by
měla být už v triedru jako slabší skvrnka protáhlá ve směru sever jih. V její
těsné blízkosti najdete jasnou planetární mlhovinu NGC 6818.
Ve stejné době se bude kometa
Hale-Bopp pohybovat poblíž velmi
zajímavé hvězdy yt Sagittarii (4,6
mag), kterou jako mírně proměnnou
hvězdu identifikoval v roce 1939 Sergej Gapoškin. Z více než šesti stovek
desek Harvardské přehlídky oblohy
zjistil, že se jedná o zákrytovou dvojhvězdu s periodou asi 137,9 dne
a poklesy v primárním minimu 00,15
a v sekundárním o 0,08 magnitudy.
Z fotoelektrických i spektroskopických pozorování vyplývá, že se jedná
o dvojici tvořenou svítivým, ale
chladnějším veleobrem spektrální třídy A a teplejší hvězdou hlavní posloupnosti spektrální třídy B. Původně
těžší primární složka, jejíž hmotnost
byla na počátku mezi pěti až čtrnácti
hmotnostmi Slunce, do dnešní doby
ztratila drtivou část své vodíkové obálky. Její atmosféra, bohatá na helium,
vyplňuje Rocheův lalok a z části přetéká na průvodce, jehož hmotnost se
odhaduje na jedenáct hmotností Slunce. Jelikož se ve spektru jasnější složky vyskytuje přebytek helia, uhlíku,
dusíku a kyslíku, předpokládá se, že

Kometární kalendář:

lepším. Dosáhla největší jasnosti (odhady se pohybují
mezi -4 a 0 mag), má také největší kladnou deklinaci.
Mezi 26. březnem a 12. dubnem, kdy neruší Měsíc, je
po západu Slunce asi 20' nad SZ obzorem a je cirkumpolární! 23. března budek Zemi nejblíže —200 milionů
kilometrů. Perihelem prochází 1. dubna (0,914 AU od
Slunce). Ve stejný den projde kometa 5° od M 31.
konec dubna — červen 1997: Kometa se pohybuje na jih
a blízko Slunce, jasnost pozvolna klesá.
Červenec — září 1997: Kometa míří na ranní obloze od
Slunce. Rychle se však dostává na jižní oblohu a slábne. Ze severní polokoule přestává být pozorovatelná.
říjen — prosinec 1997: Kometa přestává být pozorovatelná bez dalekohledu (což už možná nastalo dřív). Pozorovatelé na jižní polokouli ji ale mohou sledovat pomocítriedrů.

srpen 1996: Kometa zřejmě pozorovatelná v souhvězdí
Hadonoše i bez dalekohledu, snadný objekt pro triedr.
září — listopad 1996: Kometa se zvolna zjasňuje, pohybuje se na sever a ke Slunci.
prosinec 1996— leden 1997: Jasnost rychle roste, je však
méně než 40° od Slunce — prakticky nepozorovatelná.
únor — počátek března 1997: Kometa nízko nad obzorem,
je však velmi jasná. Pohybuje se ze souhvězdí Orla přes
Labuť a Andromedu. Není nutná hledací mapka. Dne 9.
března nastane úpiné zatmění Slunce, které bude pozorovatelné z Mongolska a východní Sibiře. V této době
bude Hale-Bopp pozorovatelná i ve dne 45° od Slunce
spolu s Merkurem, Venuší, Jupiterem a Saturnem.
konec března - začátek dubna 1997: Kometa je v nejmá degenerované kyslíkouhlíkové
jádro, kde již žádné jaderné reakce
neprobíhají. K přeměně helia na kyslík a uhlík, resp. vodíku na helium pak
dochází pouze ve slupkách kolem jádra. S velkou pravděpodobností se také
chystá vzplanout jako supernova I.
typu.
Absolutní hvězdná velikost yr Sgr
se odhaduje na 11,8 mag. Porovnámeli tuto hodnotu s pozorovanou hvězdnou velikostí, vychází nám vzdálenost
systému na 750 parseků.
V polovině července najdete kometu uprostřed souhvězdí Štítu. Toto
malé souhvězdí bylo zavedeno Johannem Heveliem jako Scutum Sobiescianum. Mělo připomínat polského
krále Jana III. Sobieského, který se-

hrál zásadní roli při bitvě u Vídně
roku 1683, kdy byli poraženi osmanští
Turci. Byla tak ukončena expanze
osmanské říše v Evropě a zahájen
vzestup habsburské monarchie. Na
památku tohoto slavného výročí se
potom 12. září slaví jako svátek Panny Marie. Pro souhvězdí se ale dnes
používá pouze označení Štít.
V noci 16. na 17. července bude
kometa Hale-Bopp přecházet přes
otevřenou hvězdokupu NGC 6649.
Jedná se o poměrně nevýraznou kupu,
která má v deseticentimetrových dalekohledech podobu mlhavé skvrnky
nacházející se poblíž hvězdy osmé
velikosti. Nejjasnějším členem kupy
je dvojhvězda ADS 11441 na jihozápadním okraji, kterou tvoří hvězdy

Snímek pořízený ráno 9.2. 1996 pomocí NTT dalekohledu ESO na La Silla. Kometa v té době byla jen 32° od Slunce a 924 milionů kilometrů od Země. Celkově se jedná o tři expozice o délce 5 minut přes červený filtr. Velikost má 9 x 5', sever je nahoře, východ vlevo. Koma má průměr asi 6'. Zachycena je i stopa slabého satelitu, který proletěl zorným polem.
(Autoři: Griet van de Steene, Hernan Nunez, Grabriel Martin)
.
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jasné 9,7 a 12 mag vzdálené od sebe
čtyři úhlové vteřiny. Všechny ostatní
hvězdy jsou mnohem slabší. Součástí
kupy je i cefeida V 367 Sct, která
mění svoji hvězdnou velikost v rozmezí 11,2 až 11,9 magnitudy s periodou asi 6,3 dne. Vzdálenost hvězdokupy pak vychází na 1,6 kiloparseku.
Poblíž této hvězdokupy najdete
další dvě jasnější kupy. Začátkem července bude kometa procházet jen
necelé 2° jižně od M 26 (NGC 6694).
Často se udává, že tuto kupu nalezl již
roku 1749 Francouz Le Gentil. Není
to pravda. Ve skutečnosti ji nalezl až
Charles Messier. Ve svém katalogu ji
popisuje následovně: „Kupa hvězd
blízko v a o Antinous, mezi nimiž je
jedna, která je jasnější. třístopým
[mysli se délka — pozn.] dalekohledem
se nedá rozložit, k tomu je třeba použít dobrý přístroj. Tato kupa neobsahuje žádnou mlhovinu." Messierův
popis nám prozradil, že se v části
dnešního souhvězdí Štítu kdysi používalo jiné souhvězdí Antinous. Zavedl
ho snad Tycho Brahe a představovalo
chlapce s nataženým lukem.
M 26 má v Sometu binaru 25x 100
podobu malé, poměrně nenápadné
kruhové skvrnky, která se může zdát
zrnitá. Na jihozápadním okraji obsahuje hvězdu jasnou asi 9,2 magnitudy.
Zajímavou hvězdokupu NGC 6664
najdete také dvacet úhlových minut
východně od a Štítu (3,9 mag). Tato
jasná hvězda sice usnadňuje její nalezení, znepříjemňuje však pozorování.
Má podobu zrnité skvrny, ze které
vystupují slabé hvězdy. V minulosti
v ní byly nalezeny hned dvě cefeidy.
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Její vzdálenost se odhaduje na 1,4
kpc, stáří na pouhých 45 milionů let.
V její těsné blízkosti najdete cefeidu
yr Sct (ke kupě samozřejmě nepatří),
která mění jasnost v rozmezí 9,2 až
10,0 mag s periodou 10,342 dne.
Kolem 23. července vstoupí kometa do souhvězdí Hada, jediného, které
je na nebi rozděleno na dvě části, na
hlavu — Serpens Caput a ocas — Serpens Cauda. Zde setrvá až do začátku
srpna, kdy se také přiblíží k několika
kulovým hvězdokupám.

Múza Uránia je nám doopravdy
příznivě nakloněna. Ke kometě HaleBopp se totiž začátkem léta přiblíží
druhá, obdobně jasná kometa —
Kopff! Kolem 11. června ji najdete
pouze tři stupně jižním směrem od
komety Hale-Bopp. Samozřejmě,
blízko budou jen při podhledu ze
Země. Vzdálenost komety Hale-Bopp
bude v této době asi 3,2 AU, kometa
Kopff bude asi pětkrát blíže.
Kometu Kopff nalezl roku 1906
August Kopff na observatoři v Heidelbergu. Kolem Slunce oběhne jednou
za 6,45 roku, nepňblíží se ale k němu
blíže než planeta Mars. Zajímavé je,
že kometa Kopff měla být cílem americké sondy typu Mariner Mark II.,
která ji měla studovat po dobu několika let. Podle představ měla sonda startovat v červenci roku 1990. Na své
cestě se měla nejdříve přiblížit ke planetkám (1327) Namaqua a (222)
Lucia, v červenci roku 1994 pak poprvé k jádru komety — na neobyčejně
malou vzdálenost jen několika desítek
kilometrů. Po průchodu perihelem 2.
července tohoto roku by se k jádru
přiblížila podruhé. Účelem těchto
manévrů mělo být studium změn na
povrchu jádra. Bohužel, tato zajímavá
mise byla zrušena.
Kometa by se měla podle předpovědi zjasnit z osmé velikosti v květnu
tohoto roku na sedmou velikost v červenci a začátkem srpna. V té době se
bude pohybovat jihovýchodním srněmamu hranic souhvězdí Střelce a Kozoroha. Kolem 16. června ji najdete jižně
od yr Sagittarii, kolem 1. července bude
přecházet přes hvězdu p Sagittarii.

•• i .
Serpens Cauda

•

HALE-BOPP PŘICHÁZÍ

Takto se budou mezi hvězdami
pohybovat komety Hale-Bopp
a Kopff. Pozice druhé z nich jsou
vyznačeny v levé spodní části (1., 11.
a 21. června). V obou případech se
jedná o polohy pro 0 hodin UTC
daného dne. V mapce jsou zakresleny všechny hvězdy do 8 mag
a všechny objekty, o kterých je
zmínka v článku. Mimo ně ale
v této části nebe najdete i další
zajímavé objekty, jako například
hvězdokupy M 11 ve Štítu a M 16
v Hadovi.

Sagittarius
KOZMOS 3/1996

25

ALBUM POZOROVATELA- KOMÉTA HYAKUTAKE

Zprávy od komety Hyakutake
Stelární, mírně nažloutlé jádro. Praclwvý chvost
dlouhý přes padesát stupňů. Úzký krátký plazmový
chvost. Stovky návštěvníků hvězdáren. Stejný počet
telefonátů. To všechno nám přinesla kometa Hyakutake, která se pro miliardy lidí celého světa stala
„tou skutečnou kometou ". Nalézt ji na tmavé obloze
nebyl koncem března žádný problém. S kometou
ale také přišlo nejedno poselství.
Hyakutake byla příliš nečekaná a rychlá. Tím
mi, osobně řečeno, trochu zkomplikovala život. Pro
brněnské planetárium spolu s dr. Zdeňkem Mikuláškem totiž chystáme audiovizuální pořad o kometách, především pak o kometě Hale-Bopp, která se
zněla po dlouhé době stát jasnou kometou. Hyakutake byla objevena 30. ledna tohoto roku a o dva mni
sice později poněkud odsunula kometu Hale-Bopp
„na druhou kolej". Přípravy nového pořadu samozřejmě nebylo možné urychlit natolik, aby se premiéra stihla do poloviny března. Budeme tedy muset
přepracovat scénář.
Hyakutake (nebo Hyakutake?) se stala generální
zkouškou na slmw, které přinese kometa Hale-Bopp.
Ta bude viditelná přibližně ve stejné dobu, jezz s ročním spožděnímn. Můžeme se tedy lépe připravit. Hyakutake prověřila především pracovníky hvězdáren,
kam proudily nezvyklé davy. Tou brněnskou prošlo
přes tři a půl tisíce lidí. Během akce nazvané 14 dní
s kometou Hyakutake nebylo ničím zvláštnímu i několik stovek návštěvníků za jediný večer. Ve čtvrtek
28. břevna to dokonce bylo více než sedm set lidí.
Dokonce i městští strážníci se postupně jezdili během své služby na kometu dívat! Stejný nápor zažily
i telefonní linky vedoucími hvězdárnu. Lidé se ptali, kde kometu najdou, jak vypadá. Jednou, dvakrát,
desetkrát, padesátkrát jste to museli opakovat!
Hyakutake většině z nás ukázala, jak ve skutečnosti kometa vypadá. Fotografie, na kterých je vždy
nějaká část přeexponována, nám totiž ukazují jen
defonnovanou skutečnost. Není nad pohled vlastníma očima: Stelární„jádro", nejtěsnější okolí komnetárn£ho jádra. Z něj směrem ke Slunci dva výtrysky
a velká prachová hlava, kterou obtéká sluneční vítr.
Opačným směrem tenký plazmový chvost a kolem se
rozprostírající slabší, ale rozsáhlejší chvost prachový. Celé okolíhlav tak znělo v triedru, ve kterém
byla kometa nejlépe pozorovatelná, podobu ohromného mlhavého deštníku.
Hyakutake se díky těsnému průletu kolem Zemně

stala výjimečným kosmickým tělesem, u kterého jste
mohli na vlasatí oči sledovat, jak mění polohu vůči
vzdáleným hvězdám. Vždyťv době největšího přiblížení urazila jednu úhlovou minutu za jednu minutu
časovou. Díky stelárnímu jádru tak bylo v Somnetu
binaru 25x100 krásně vidět, jak se pozvolna přesouvá.
Hyakutake nám ukázala, jak moc máme ve městech světlou oblohu. Jak plýtváme zbytečně předimenzovaným svícením směrem nahoru. Opět si neodpustím jeden osobní zážitek Předposlední březnový týden jsem se snažil dostat z nepříjemné chřipky. V neděli 24. března mi pořád nebylo nejlépe,
a protože bylo beznadějně zataženo, zůstal jsem
jsem raději v teple a léčil se. Kolem desáté hodiny
večer mi zavolali z hvězdárny, že kometa je vidět
v občasných dírách mezi mraky a že je neobyčejně
jasná. Pod vlivem této zprávy jsem potom s horečkou asi 38,5 °C vybíhal každých čtvrt hodiny na balkon, abych ji také spatřil. Bohužel štěstími nepřálo.
Vše jsem si vynahradilo demz později, v pondělí 25.
března, kdy se nečekaně udělalo jasno. Kometu
jsme našli brzo po západu Slunce. Byla doopravdy
jasná s o/tonem o délce několik stupňů. Něco takového jsem v životě neviděl! O pár hodin později jsem
ale spolu se svými kolegy zažil mnohem větší šok
Když jsme na hvězdárně „odbavili" asi čtyři stovky
návštěvníků, vyrazili jsme po půlnoci asi deset kilometrů za Brno. Na tmavší obloze zážitky z „městské" komety ihned vyprchaly. Hlava Hyakutake se
nacházela několik stupňů od /zvězdy Kochab z Malé
medvědice. Její postupně se rozšiřující chvost byl
ale zřetelně vidět až do souhvězdí Vlasy Bereniky.
Byl tedy přes padesát stupňů dlouhý! Něco takového
nikdo z nás nečekal. Tak krutého rozdílu mezi světlou městskou oblohou a oblohou jen kousek za městem si musel všimmnout každý.
Hyakutake ale přinesla ještě jedno poselství. Opamíjivosti světské slávy. Po několika tisíciletích od
svého posledního návratu zazářila na naší obloze.
Několik dníji obdivovaly miliardy lidí celého světa.
Pak prolétla kolem Slunce a zmizela na téměř dvacet tisíc let. Až přiletípodruhé, budou se na ni dívat
jiní lidé. Možná si ani nevzpomenou, že už tady
jednou byla a že jsme ji viděli. Nám tak zbývá jen
spousta pěkných zážitků a naděje na brzké opakování tohoto grandiozntlno vesmírného představení.
Jiří Dušek
Kométa 23.3. 1996 o 23:35 SEČ, exp. 60 minút objektívom Pentacon 2,8/80 na Fomapan
T800.
Foto: Michal Maturkanič

CCD snímky kométy zo Schmidtovej komory
ESO na La Silla 6. marca 1996.

Kométa Hyakutake 23. 3. 1996, exponovaná
30 minút Sonnar objektívom 2,8/180 na film
Fomapan 100.
Foto: Juraj Žižňovský

Kométa 8.4.1996 021:31:23 SEČ, exponovaná 64 sekúnd CCD kamerou ST-7 za objektívom Pancolar 1,8/80. Foto: Miroslav Znášik
C/19'96 B2 Hyakutake 6.4.1996 020:12 SEČ,
exp. Schmidtovou komorou 224/310-550 35
minút na film Foma Special 800.
Foto: František Michálek

mim/t

Koma 25.3. 1996 021:35 SEČ, exp. 7
objektívom 5,6/500 na Kodak Gold 200 ASA.
Foto: Vladimír Mešter
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Kométa 22.3. 199603:38 SEČ, exp. 6 minút objektívom 1,8/50 na
film Konica 3600 ASA, pointované na kométu. Foto: David Farinič

Záber kométy celooblohovou komorou sme vytiahli z internetovskej stránky JPL,
kde si možno pozriet celú záplavu róznych snímok.

Kométa 29.3. 199603:25 SEČ, exp. 6 minút objektívom 1,8/50 na
film Konica 3200 ASA, pointované na kométu. Foto: David Farinič

Jadro kométy Hyakutake 26.3. 1996 o 2:30 SEČ vo vzdialenosti iba 14,3 milióna
kilometrov od Zeme. Z jadra sa oddelil velký kus hmoty, ktorý vidíme vfavo hore.
Foto: H. A. Weaver, HST Comet Science Team
Počítačom vyfarbené izofoty kométy Hyakutake a okotitých hviezd na zábete CCD
kamerou ST-7 hvezdárne na Vartovke.
Foto a spracovanie: Stanislav Kaniansky

Hyakutake 6.4. 1996021:12 SEČ, exp. 35 minút v ohnisku Newtons 240/1500 na film Konica 400, pointované na kométu.
Foto: František Michálek
Hyakutake 7.4. 1996021:10 SEČ, exp. 3 minty v ohnisku Newtons 170/717 na film Fuji Super 100 ASA.
Foto: Tomáš Maruška
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Jiw

Oblohau aleM1ári
Všetky časové údaje sú v SEČ

Najkratšie noci v roku bývajú paradoxne vypinené
najbohatšími častami hviezdnej oblohy. Krátkost času
však nedáva veta šancí postíhat všetko, čo by sa dalo na
letnej oblohe uvidiet. Navyše ak sak tomu pridajú úkazy a objekty, ktoré sú neplánované — zaujímavé a jasné
kométy, drobné planétky v najrozmanitejších zoskupeniach, velké planéty v opozícii či sem-tam nejaký meteor. Okrem dvoch jasných komét bude tentoraz najkrajším úkazom zákryt planéty Mesiacom, aj keá ho
bude možné pozorovat iba na dennej oblohe.

Planéty
Merkúr po velkej jarnej elongácii absolvoval dolnú
konjunkciu so Slnkom a postupne sa od neho vzáaluje.
V najváčšej západnej elongácii bude už 10. júna, na
rannej oblohe však šanca zbadat planém aspoň na chvílu bude velmi malá, pretože geometrické podmienky
elongácie sú naozaj mizerné. Treba si počkať do jesene,
vtedy bude Merkúr opat velmi výrazný.
Venuša rýchlo zmizla z večemej oblohy, kde po
dlhé mesiace bola dominantným objektom (veta ludí ju
dokonca považovalo za kométu Hyakutake, o ktorú sa
po dlhom čase zaujímala aj široká verejnost). Z lúčov
Slnka sa však tentoraz vymaní velmi rýchlo — musí
stihnúť úkaz, ktorý sa vidí iba raz za čas: zákryt planéty Mesiacom. Hoci sa udeje 12. júla o 9:06 SEČ, teda
na dennej oblohe, bude sa na čo (v áalekohlade) pozerať. Velký zdanlivý priemer kotúčika planéty totiž spósobí, že zákryt i výstup budú velmi dlho — 2,5, resp. 1,5
minúty. Ráno pred zákrytom si mňžeme pozrieť celkovú scenériu, v ktorej sa úkaz odohrá — v blízkosti Marsa a Aldebarana.
Mars je nevýrazná planém v súhvezdí Býka, svieti
červenkastým svetlom a dosahuje jasnost okolo +1,4
mag. Priemer kotúčika planéty asi 4" neumožňuje sledovat detaily na jeho povrchu, preto ho treba vnímat
len ako pekný a jasný dočasný dopinok zaujímavého
súhvezdia.
Jupiter dosiahne 4. júla bod na opačnej strane oblohy ako Slnko. Táto opozícia, hoci v nej planéta bude
velmi výrazná a skutočne majestátna, je nepriaznivá
tým, že Jupiter má mimoriadne nízku deklináciu,
nachádza sa teda len nízko nad obzorom. Napriek tomu
to bude pre pozorovatelov planět zákusok. Možno sledovat (okrem zmien v oblačných pásoch planéty, okolo ktorej práve krúži sonda Galileo) aj množstvo zaujímavých úkazov v okolí planéty — zákryty a zatmena jej
mesiačikov. Na lepšiu orientáciu mňžete využiť naše
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okienko, v ktorom sú časy najvýraznejších úkazov uvedené.
Saturn už s okrasou nájdete v severovýchodnom
výbežku Velryby, kam sa 10. júna presunul zo súhvezdia Rýb. Blíži sa do opozície (26. septembra), stúpa
teda jeho jasnost aj zdanlivý priemer. Podmienky na
jeho pozorovanie sú priaznivé aj preto, že začiatkom
júla na pár dní dosiahne jeho deklinácia dokonca kladné hodnoty. Okrem prstenca a oblačných pásov planéty možno pozorovat aj váčšie z množstva mesiačikov,
krúžiacich okolo planéty. Predpoveá úkazov nájdete
napr. v HR 1996 na s. 86-87.
Urán po roku a čosi opáť dosahuje opozíciu — bude
v nej síce až koncom júla, ale i tak to nahovára, že pri
troche šikovnosti a dobrej orientácii medzi hviezdami
možno planétu nájsť i volným okom. Pohybuje sa
súhvezdím Kozorožca a jasnost kotúčika planéty dosahuje +5,7 mag. Ak móžete využívat nejaký váčší refraktor, skúste ním vyhfadať niektorý Uránov mesiačik —
mal by sa prezradit pohybom v tesnej blízkosti planéty.
Neptún sa do opozície dostane o týždeň skór ako
Urán. Zelenkavá planéta má jasnost +7,8 mag a jej
obraz sa premieta do východnej časti súhvezdia Strelec,
asi 1,5` vpravo od Urána.
Pluto sa ešte v júni nachádza v polohe, ktorá by
mohla byt vhodná na jeho pozorovanie. Je to však velmi vhodná planém pre majitelov CCD kamier, pretože
jeho obraz zachytla citlivé matice čipu už za niekolko
minút. Nachádza sa blízko západnej hranice Hadonosa
a jeho jasnost je asi +14 mag.

Planétky
Po jamej úrode sa jasné planétky z oblohy pomaly
vytrácajú, i tak je však dost takých, ktoré sú zaujímavé
a výrazné. Platí to najmá o najváčšej z nich, (1) Ceres,
ktorá je krátko po májovej opozícii stále dost jasná.
V júni a v júli dosiahnu opozíciu len dye jasnejšie telesá, planétka (9) Metis (29. júna, najváčšia jasnost +9,7
mag) a (12) Victoria (16. júla, najváčšia jasnost +8,7
mag). Metis putuje súhvezdím Strelca, Victoria vykreslí v Orlovi nádhernú slučku. Zaujímavostou nasledujúcich dvoch mesiacov sú tesné priblížena anámych planétok k Zemi. Najprv 11. júna planétka (1566) Icarus
preletí iba 0,101 astronomickej jednotky od Zeme (+13
mag), o šest dní neskór mine Zem aj planétka so škaredým menom, (4953)1990 MU (0,250 AU, +14,2 mag).
Zákryty hviezd planétkami, tak hojné v minulých
mesiacoch, tentoraz poredli. Na jún a júl je známa len
jedna predpoveď: 21. júna by mala o 22:06,5 SEČ
popred hviezdu PPM 706 340 (+9,3 mag) prejsť planét-

u

Úkazy mesiačikov Jupitera
v júni a v júli
Jún 1—0:01 I.Oc.R.; Jún 5-23:22 III.Sh.I.; Jún 6
- 2:28 III.Tr.I., 2:33 II.Sh.I., 2:39 III.Sh.E.; Jún 71:31 I.Sh.I., 2:16 I.Tr.I., 22:43 I.Ec.D.; Jún 8 -1:26
II.Oc.R., 1:48 I.Oc.R., 22:15 I.Sh.E., 23:00 I.Tr.E.;
Jún 9-23:39IV.Tr.I.; Jún 10-2:33 IV.Tr.E.;
Jún 13-2:45 III.Sh.I.; Jún 14-23:28 II.Ec.D.;
Jún 15— 0:30 I.Ec.D., 21:41 I.Sh.1., 22:26 I.Tr.I.;
Jún 16-0:01 I.Sh.E., 0:46 I.Tr.E., 21:58 I.Oc.R.,
22:20 II.Tr.E., 22:43 III.Oc.R.; Jún 17— 23:45
IV.Ec.D.; Jún 18- 2:39 IV.Ec.R.; Jún 22— 1:43
II.Ec.D., 2:11 I.Ec.D., 23:28 I.Sh.I.; Jún 23- 0:13
I.Tr.I., 1:43 I.Sh.E., 2:28 I.Tr.E., 21:46 II.Tr.I.,
23:00 II.Sh.E., 23:45 I.Oc.R.; Jún 24—0:35 II.Tr.E.,
2:05 III.Oc.R.; Jún 30— 1:09 I.Sh.I., 1:541.Tr.I.,
22:26 I.Ec.D., 22:31 1I.Sh.I., 23:00 III.Ec.D.; Jú11
— 0:01 II.Tr.I., 1:26 I.Oc.R., 1:43 III.Ec.D., 2:39
II.Sh.E., 2:50 II.Tr.E., 22:31 I.Sh.E., 22:43 I.Tr.E.;
Jú12 - 21:24 II.Oc.R.; Jú15— 0:07 IV.Oc.R.; Jú18
—2:05 II.Sh.I., 2:16 II.Tr.I., 22:03 I.Sh.I., 22:09
I.Tr.I.; Jú19-0:18 I.Sh.E., 0:24 I.Tr.E.,21:35
I.Oc.R., 23:39 II.Oc.R.; Jú111-21:58 III.Sh.E.,
22:15 III.Tr.E.; Júl 15— 2:33 I.Ec.D., 23:45 I.Sh.I.,
23:50 I.Tr.I.; Júl 16-2:00 I.Sh.E., 2:11 I.Tr.E.,
22:54 II.Ec.D., 23:22 I.Oc.R.; Jú117 —1:54 II.Oc.R.;
Júl 18-21:58 III.Sh.I., 22:20 III.Tr.I.; Júl 191:15 III.Sh.E., 1:37 III.Tr.E.; Júl 23-1:31 I.Sh.I.,
1:37 I.Tr.I., 22:43 I.Ec.D.; Jú124— 1:03 1.OcR.,
1:15 II.Ec.D., 22:15 I.Sh.E., 22:20 I.Tr.E.; Júl 2522:31 II.Sh.E., 22:43 II.Tr.E.; Júl 26-1:20 Ill.Sh.I.,
1:37 III.Tr.I.; Júl 29- 20:56 IV.Sh.E., 21:46
IV.Tr.E.; Jú131- 0:30 I.Ec.D., 2:50 I.Oc.R., 21:41
I.Sh.I., 21:46 I.Tr.1., 23:56 I.Sh.E.
Skratky znamenajú: I., It., III., IV. sú označena
mesiacov (v poradí lo, Europa, Ganymedes, Kallistó), za bodkou je označenie úkazu (Tr=prechod,
Sh=tieň, Ec=zatmenie, Oc--zákryt) a za áalšou bodkou je skratka pre typ úkazu (D--zmiznutie, vstup,
R=objavenie, výstup, I=vchod, vstup, E=východ,
konice zatmenia). Časy sú v SEČ.
ka (824) Anastasia (jasnost 14,07 mag, priemer 36 km).
V prípade centrálneho zákrytu by mal pokles jasnosti
hviezdy o 4,8 mag trvat zhruba 5,5 sekundy. Mapka
s polohou zakrývanej hviezdy a efemeridy jasnejších
planétok sú v pripojených tabulkách a na obrázku.

Kométy
Po kometámej show, keásme po dvadsiatich rokoch
opat mohli vidiet, ako asi má vyzemť taká pekná kométa, nastáva síce pre pozorovatelov malý oddych, ale iba
na chvlku. Krásna Hyakutake odchádza síce na južnú
oblohu, odtial stále vyššie však stúpajú hned dve jasné
kométy: C/1995 Ol Hale-Bopp a 22P/Kopff. Obidve
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Mapka ukazuje približovanie sa k hviezde a zákryt hviezdy PPM 706340 planétkou (824) Anastasia
22. júna o 21:06,5 SEČ. Pokles jasnosti hviezdy (+9,3 mag) bude asi 4,8 magnitúd a v prípade centrálneho zákrytu potrvá 5,5 sekundy.
sú temer rovnako jasné a obidve prakticky na tom
istom kúsku oblohy! Ak ste sa však dočítali od začiatku
časopisu až sem, viete, že o obidvoch kométach píšeme
podrobnejšie v článku Hale-Bopp přichází na stranách
24 a 25. Efemeridu pre tieto telená však uvádzame tu
v pripojenej tabulke.
Jún a júl sú výnimočné však aj tým, že do perihélia
príde počas týchto dvoch mesiacov až 7 (!) známych
periodických komét. Okrem už spomínanej P/Kopff
(perihélium 2. júla, najváčšia jasnost +5,7 mag) sú to
72P/Denning-Fujikawa (2.6., +13 mag), P/Swift (3.6.

C/1995 01 Hale-Bopp
x2000.0

dátum
4.6.
9.6.
14.6.
19.6.
24.6.
29.6.
4.7.
9.7.
14.7.
19.7.
24.7.
29.7.

h m s
19 26 03,1
19 21 19,2
19 16 03,5
19 10 17,8
19 04 05,2
18 57 29,3
18 50 34,8
18 43 26,8
18 36 11,3
18 28 54,9
18 21 44,2
18 14 45,8

Meteory

62000.0

-14
-14
-13
-13
-12
-12
-11
-11
-10
-10
- 9
- 9

28
01
32
04
35
05
35
05
35
06
37
09

39
06
58
16
05
29
38
41
52
24
33
33

jasnost

mag
7,1
7,0
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0

C/1996 B2 Hyakutake
4.6.
9.6.
14.6.
19.6.
24.6.
29.6.
4.7.
9.7.
14.7.
19.7.
24.7.
29.7.

3
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
9

15
32
51
14
40
09
44
23
06
52
39
23

43,9
35,8
57,5
15,9
03,6
55,8
22,7
33,5
54,6
54,9
17,2
39,2

-26
-32
-39
-45
-50
-56
-60
-63
-66
-68
-69
-70

+16 mag), 32P/Comas Solá (10.6., +14 mag), P/Parker-Hartley (25.6., +15 mag), P/Spacewatch (16.7.,
+12 mag, zaujímavý objekt) a 65P/Gunn (24.7., +12
mag). Všetky tieto objekty však nepatria medzi velmi
výrazné a hyperaktívne telesá, takže hoci budú niektoré
z nich pomerne jasné (najmd pre majitefov CCD
kamier), nič zaujímavé sa na nich amatérskymi prostriedkami nedá vidieť. Predpokladáme však, že pozorovatefov komét budú viac zaujímat telesá Hale-Bopp
a Kopff, ktoré móžu byť aj vefrni fotogenické. Prípadné
vydarené pozorovania radi uverejníme.

15 59
47 40
11 06
17 54
58 33
03 47
25 48
59 08
41 15
33 08
39 38
08 51

1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,9
3,2

Aktivita meteorických rojov s blížiacim sa augustom
porvaly narastá. Súvisí to s činnosťou velkého komplexu
letných rojov, ktoré sú často geneticky zviazané. Ich
činnost však bude vmholiť až v druhej polovici lety V júni a v júli, najetá pre extrémne krátke noci, teda pozorovanie meteorov nebude hlavnou činnosťou astronómov. Napriek tomu si m6žete poznamenat datum maxima roja Jánové Lyridy, ktorý m6že byť okolo 16.6.
celkom zaujímavý, a najmá datum maxima južnej vetvy
roja 6 Akvaridy, který by 29. júla mohol vypmdukovať
okolo polnoci až 20 meteorov za hodinu. Okrem týchto
dvoch majú maximum činnosti ešte dva slabšie roje —
2 Herkulidy (3. júna) a x Kaprikornidy (30. júla)

Nočná obloha
V druhej polovici marca sme mohli obdivovat nádhernú kométu Hyakutake. Zhodou okolnosti v čase, keď
bula najbližšie pri Zemi, prechádzala blízko nápadnej
galaxie M 101. S htadaním M 101 (NOC 5457) začnite
pri Alkorovi (80 UMa) s Mizarom (79 — UMa).
Mizar pritom aj malom ďalekohfade rozštiepite na dvojicu s jasnosťou 2,4 a 4,0 mag široka 14 uhlových

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

09 29,4
13 07,5
16 03,0
18 17,7
19 56,2
2104,6
21 50,3
22 21,1
22 46,6
23 18,2
24 06,5
25 20,8

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

55
07
24
47
15
48
25
05
46
28
09
48

24
19
34
20
26
21
19
18
59
58
51
23

6,2
6,1
6,0
5,9
5,8
5,8
5,7
5,7
5,8
5,8
5,9
6,0

(1) Ceres
dátum
4.6.
9.6.
14.6.
19.6.
24.6.
29.6.
4.7.
9.7.
14.7.
19.7.
24.7.
29.7.

62000.0 jasnost
.
mag
-18 30 58
7,1
-18 39 22
7,2
-18 48 15
7,4
-18 57 45 7,5
-19 07 59 7,6
-19 19 04 7,7
-19 31 05
7,8
-19 44 04
7,9
-19 58 04
8,0
-20 13 05
8,1
-20 29 06
8,2
-20 46 03
8,3

x2000.0
h m
16 26 08,9
16 21 28,2
16 17 02,6
16 12 59,0
16 09 23,3
16 0619,8
16 03 51,8
16 02 00,9
16 00 48,7
16 00 15,6
16 00 21,5
16 01 05,2

(2) Pallas
4.6.
9.6.
14.6.
19.6.
24.6.

14
14
14
14
14

08
07
07
07
08

50,1
50,7
24,9
32,4
12,5

+25
+24
+24
+23
+23

15
41
30
27
14

9,0
9,1
9,2
9,2
9,3

44
38
33
28
22

13,4
58,8
32,7
04,2
42,6

-27 02 49
-27 18 36
-27 32 52
-27 45 18
-27 55 45

9,9
9,8
9,7
9,8
9,9

02
44
21
53
21

(9) Metis
19.6.
24.6.
29.6.
4.7.
9.7.

18
18
18
18
18

(11) Parthenope
4.6.
9.6.
14.6.
19.6.
24.6.
29.6.
4.7.
9.7.
14.7.

15
15
15
15
15
15
15
15
15

44
40
36
33
30
28
27
27
28

15,0
01,8
17,6
08,6
39,6
53,6
51,9
34,9
02,4

-12
-12
-12
-12
-12
-12
-13
-13
-13

37 40
34 16
33 50
36 32
42 28
51 35
03 46
18 51
36 36

9,1
9,2
9,2
9,2
9,3
9,3
9,4
9,4
9,5

(12) Victoria
1.6.
6.6.
11.6.
16.6.
21.6.
26.6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19

03,5
04,8
05,3
04,8
03,5
01,4
58,6
55,2
51,3
47,1
42,9
38,8
35,1

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

-10 29
-936
-846
-757
-713
-632
-556
-526
-501
-444
-433
-429
-431

9,0

-16 14
-16 39
-17 07

10,0
9,9
9,7

- 5 35
- 6 01
-632

10,0
9,9
9,7

-22 13
-2219
-22 26
-22 33
-22 39

9,9
9,8
9,6
9,4
9,2

8,8
8,8
8,7
8,7
8,7
8,8

(21) Lutetia
21.7.
26.7.
31.7.

22 09,5
22 07,3
22 04,5

(39) Laetitia
21.7.
26.7.
31.7.

22P/Kopff
4.6.
9.6.
14.6.
19.6.
24.6.
29.6.
4.7.
9.7.
14.7.
19.7.
24.7.
29.7.
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22 19,4
22 17,6
22 15,3

(192) Nausikaa

Hlava kométy Hyakutake v podaní Jiřího Duška.

11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

21
21
21
21
21

39,5
37,1
33,8
29,8
25,1
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sekúnd. Každá z týchto hviezd je pritom spektroskopickou dvojhviezdou (tá jasnejšia dokonca prvou objevenou). Ak k nim patrí aj Alkor (čo naznačuje jeho priestorový pohyb), je to potom krásna páíhviezda. Pri hladaní M 101 sa od Alkora s Mizarom presuňte smerom
na východ, pozdlž štyroch hviezd asi piatej velkosti.
Dva stupne severovýchodne od tej posledne a juhovýchodne od dvojice hviezd ósmej velkosti nájdete samotnú galaxiu. M 101 objavil roku 1781 Pierre Méchain:
„Hmlovina bez hviezd velmi tmavá a pomerne roysiahla, 6 až 7 minút v priemere, medzi lavou rukou Pastiera
a chvostom Velkej medvedice. S námahou rozoznateTná
pri osvetlených vláknach mikrometru." Ten istý astronóm objavil aj 102. objekt Messierovho katalógu, ako
však sám neskór priznal, boto to len zmatené pozorovanie M 101. Táto galaxia je teda v Messierovom katalógu
hned dvakrát. Mnohí astronómovia ale Méchainovo priznanie prebliadli a stotožnili M 102 s galaxiou NGC
5866 v Drakovi. Tak je tomu aj v Atlase Coeli. V malých áalekohfadoch vyzerá M 101 ako pomeme slabá
kruhová škvrnka s priemerom okolo 20 oblúkových
minút, preto sa jej občas hovorí Šesták. Už v 15 cm
ďalekobl'ade sa ale můžete presvedčiť, že okrem náznaku
špirálových ramien (preto sa galaxii hovorí Veternfk)
obsahuje niekollco zjasnení — rozFahlých komplexov
svietivých hviezd spektrálneho typu O a B a ionizovaného vodila (označovaných Hll). Má podobu mierne
oválnej škvrny s rozmermi 20x15'. V jej strede je malé
kruhové jadro s jasnosťou asi 12,5 magnitúdy,1,3 oblúkovej minúty severným smerom leží podobne jasná
hviezda, o niečo áalej severozápadne potom áalšia, ešte
slabšia. Asi 8' juhozápadne nájdete najnápadnejší
z komplexov ionizovaného vodíka NGC 5461 a južnejšie položený NGC 5462.
V galaxii holi pozorované už tri supernovy. Prvú
z nich objavil Max Wolf začiatkom roku 1909: 21.2.
mala 10,8 mag, 9.5. 11,2 mag, 7.8. 14,5 mag a 8. marca 1910 už 16. vefcosť. Neskór dostala označenie SS
UMa. Druhá supernova vzplanula iba 8" od HTI oblasti NGC 5462v októbri roku 1951. V maxime bola slabšia ako 17,5 mag. Posledná zo supernov sa tu objavila
30. júla 1970 na vonkajšom okraji HR komplexu NGC
5455. V ten istý deň mata aj maximálnu hviezdnu veTkosť 11,4 mag vo fotometrickom obore B. Súčasná
frekvencia výbuchov supernov v M 101 vychádza na
jednu supernovu za 10 rokov.
V tesnej blízkosti nájdete áalšie galaxie, z ktorých
niektoré patria do Skupiny galaxií M 101. Na všetky
ale musíte mať už váčší ďalekohlad. Asi 1° na juh od
M 101 leží NGC 5474. V 15-centimetrovom refraktore
je na hranici viditelnosti ako slabá bmlistá škvrnka. Vo
vdčších prístrojoch je pomerne nápadná. Má podobu
skoro kruhovej škvrny s priemerom asi 25".
Za pokus stojí aj NGC 5473 seveme od M 101. V ďalekohTade s priemerom 25 cm vyzerá ako kruhová
škvrnka rozmeru asi pol oblúkovej ntinúty, leží severovýchodne od hviezdy 9. velkosti. V blízkosti sa nachádza aj velmi podobná NGC 5485. Nezameňte si ju
však s tesnou dvojicou hviezd 12. velkosti, ktorá je
široká 1' — galaxia sa nachádza 8' severce. V tesnom
susedstve NGC 5485 nájdete áalšie dye, oveTa slabšie,
galaxie —4' severozápadne NGC 5484, resp. 6' severovýchodne NGC 5486.
Galaxiu NGC 5866 nájdete približne 3° juhozápadne od žltkastej t Draconis (3,3 mag). Za jej mýlne stotožnenie so 102. objektom Messierovho katalógu může
Angličan Admirál Smyth, ktorý tak učinil roku 1844 vo
svojom Bedford Catalogue. Na Méchainov list, v ktorom Messierovi vysvetfuje svoj omyl, upozornila až
v roku 1947 Helen S. Hoggová. NGC 5866 ale paní
medzi jasné objekty a je dost pravdepodobné, že ju by
P. Méchain videl (keby sa na ňu pozrel). Na tmavej
oblohe je viditelná už v triedri ako 3 oblúkové minúty
pretiahnutá škvrnka. Vo velkých ďalekohTadoch si
můžete všinmúť tmavý pás, ktorý ju rozdeFuje na dye
časti. Je to totiž špirálová galaxia, na ktoní sa pozeráme

presne zboku. Vyniká tak komplex tmavých hmlovín,
ktorý sa nachádza pozdlž jej roviny.
V mnohých astronomických publikáciách sa dočítate, že Slnko paní medzi priememé hviezdy Galaxie.
To, samozrejme, sile je pravda. Naopak! Vžčšina
hviezd je oveTa menej svietivá ako Slnko. Sedemdesiat percent všetkých hviezd totiž predstavujú červení
trpaslíci, teda hviezdy s velmi nízkou povrchovou teplotou, a teda aj svietivosťou. Paní medzi ne napnldad
Proxima Centauri, Bamardova hviezda v Hadonosovi
či Wolf 359 v Levovi. Aj keá všetky tni hviezdy ležia
menej než 8 svetebrých rokov od nás, ani jednu z nich

Polohy Barnardovej hviezdy v roku 1900 a 2000.
Mapka obsahuje hviezdy
do 11 snag, na dlžku má
velkosť 2,5'. Pri Tavom okraji je vyznačená hviezda
66 Ophiuchi. Samotná Barnardova hviezda má velkost
asi 9,5 snag. V jej tesnej
blízkosti sa nachádza dalšia
hviezda so známou paralaxou, Kuiper 84 (označená je
čiarkami). Ale zatialčo Barnardova hviezda leží vo
vulialenosti iba 1,8 pc (6 sv.
rokov), Kuiper 84 je asi 20x
Balej. Jej hviezdna velkost
OPHIUCHUS•
je asi 9,9 mag.

neuvidíte bez ďalekobTadu. Asi 15% všetkých hviezd sú
hviezdy, ktoré by sme mohli nazvať oranžoví trpaslíci.
Sú sice svietivejšie ako trpaslíci červení, stále sú však
slabšie ako naše Shiko. lha tu takéto hviezdy můžete
vidieť bez ďalekohTadu — epsilon Eridani a dvojhviezdu
61 Cygni. Druhá z nich je jednou z prvých stálic, pro
ktorú bola trigonometricky zmeraná paralaxa. Už koncom 18. storočia bobo zistené, že vykazuje pomerne
velký vlastný pohyb, 5,2" sa rok (preto ju pokrstili
Letiaca hviezda), čo je vlastnosť priestorovo blízkych
hviezd. Ako dvojhviezda je pozorovatelná v akomkoTvek malom ďalekohTade.

PrehYad všetkých oblasti ionizovaného vodíka v galaxii M 101, ktoré sú uvedené v NGC katalógu.
Prvá kolonka obsahuje poradie, druhá a tretia polohu pre ekvinokcium 2000.0, posledná popis
objektu. Galaxia M 101 má pritom polohu 14"03,2" a +54°21'.
NGC
5447
5449
5450
5451
5453
5455
5458
5461
5462
5471

«2000.0
14 02,5
14 02,5
14 02,5
14 02,7
14 03,0
14 03,0
14 03,2
14 03,7
14 03,9
14 04,6

S20fl0 0
+5417
+5419
+5414
+54 22
+5418
+5412
+5416
+5419
+54 22
+54 24

popis

velmi jasná, malá, kruhová, výrazne sa zjasňujúca do stredu
velmi slabá, velmi velká, len málo sa zjasňujúca do stredu
slabá, velmi malá, nepravidelná, pomaly sa zjasňujúca do stredu
velmi slabá, velmi velká, nepravidelná, pomaly sa zjasňujúca do stredu
slabá, velmi velká, malé zjasnenie v strede
velmi jasná, velmi malá, kruhová, postupne sa zjasňuje do stredu
velmi slabá, velmi velká, kruhová, malé zjasnenie v strede
jasná, velmi malá, kruhová, pomaly sa zjasňuje do stredu
velmi jasná, velmi velká, nepravidelná, zjasňuje sado stredu
slabá, malá, kruhová, predchádza ju hviezda 12 až 13 mag

Zákryty hviezd Mesiacom
Dátum
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
4.6.
6.6.
19.6.
20.6.
26.6.
29.6.
1.7.
1.7.
2.7.
6.7.
27.7.
28.7.
28.7.
30.7.

UT
21 55,9
23 42,9
22 38,2
014,7
1 57,9
1 19,1
19 27,4
20 25,3
23 05,1
21 15,2
1 39,8
2 00,8
2213,9
22 53,5
19 28,4
19 52,2
21 33,0
20 30,6

D/R Mg
R
R
R
R
R
R
D
D
D
D
R
R
R
R
D
D
D
R

69
69
69
66
63
66
57
53
66
65
70
65
62
64
69
66
63
66

Pos

h

fáza

hviezda

a

b

235
267
281
251
256
174
105
83
170
73
307
254
277
251
114
91
79
261

22
22
18
23
21
25
10
5
6
22
11
8
20
11
22
21
23
19

0,52
0,56
0,59
0,59
0,59
0,66
0,13
0,16
0,37
0,47
0,51
0,51
0,57
0,71
0,41
0,45
0,45
0,52

160080
160868
161935
162001
162050
164064
98069
117751
158554
160474
161557
161571
163645
109119
160868
162001
162050
164064

-1,79
-1,58
-1,27
-1,53
-1,39
0,08
0,06
0,04
-1,00
-1,61
-1,37
-0,71
-1,29
-0,28
-1,51
-1,46
-1,51
—1,51

-1,10
0,06
0,70
0,53
-0,28
5,22
-1,66
-1,35
-3,68
0,37
-2,12
-0,87
0,82
1,74
-0,10
0,56
0,01
1,18

hs

-5
-9
-5

-7
-5

-8

V tabuTlce sú po stlpcoch uvedené: dátum, čas (UT), úkaz (D=vstup, R=výstup), jasnosť hviezdy
v decimagnitúdach, pozičný uhol (sever=0°, východ=90°, atd:), výška Mesiaca nad obzorom v stupňoch, fáza Mesiaca, označenie hviezdy (podia SAO katalógu), koeficienty na opravu v zemepisnej
dlžke a šírke (pozn KOZMOS Č. 2, s. 34) a výška Sluka (v prípade, že je v intervale 5 až —12° pod
obzorom).
— boš —

POZORUJ lb S NAMI
Snfmka galaxie M 101 z Palomarskej prehliadky
oblohy. Velikost strán je 45 oblúkových minút, sever
je hore, západ vpravo. Vyznačené sú poradové čísla
nfektorých najjasnejšfch oblastí ionizovaného vodila
v New General Catalogue Na východnom okraji
snímky je zachytená aj galaxia NGC 5477.

Kalendár úkazov
deň

čas

1.6.
2.6.
2.6.
3.6.
3.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
10.6.
10.6.
10.6.
11.6.
12.6.
16.6.
16.6.
17.6.
21.6.
21.6.
24.6.
25.6.
26.6.
29.6.
30.6.
1.7.
1.7.
2.7.
2.7.
4.7.
4.7.
5.7.
5.7.
5.7.
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
15.7.
16.7.
16.7.
16.7.
17.7.
18.7.
18.7.
21.7.
22.7.
23.7.
24.7.
24.7.
25.7.
29.7.
29.7.
30.7.
30.7.
30.7.
30.7.

21:48

3:03
22:00
9:42
15:06
17:18

2:37

3:24
22:06
1:32

4:48
4:59
4:24
12:42
23:00
2:35
18:56
20:00
10:00
9:06

17:16
15:00

9:48
15:00
18:56
2:07
12:00
7:48
22:43
9:00
11:36

úkaz
spin Mesiaca
maximum S CMI (A=6,6-13,2 mag, P=3334)
kométa 72P/Denning-Fujikawa v perihéliu (max. jasnosť+l3 mag)
kométa P/Swift v perihéliu (max. jasnost ±16 mag)
maximum aktivity meteorického roja c Herkulidy
maximum T UMa (A=6,6-13,5 mag, P=257')
minimum 6 Cep (A=3,4811,37 mag, P=5,366341')
konjunkcia Satuma s Mesiacom, Saturn 2,3° južne
Merkúr v najváčšej západnej elongácii (24° od Slnka)
Venuša najbližšie pri Zemi (0,289 AU)
Venuša v dolnej konjunkcii so Slnkom
kométa 32P/Comas Sold v perihéliu (max. jasnost ±14 mag)
planétka (1566) Icarus v tesnej blízkosti Zeme (0,101 AU, +13,0 mag)
maximum RS Her (A=7,0-13,0 mag, P=220')
nov Mesiaca
maximum aktivity meteorického roja Júnové Lyridy (10 met.h-')
planétka (4953)1990 MU v tesnej blízkosti Zeme (0,250 AU, +14,2 mag)
Letný slnovrat — začiatok astronomického letu
zákryt hviezdy PPM 706 340 (+9,3 mag) planétkou (824) Anastasia (+14,1 mag)
minimum tl Aql (A=3,48-4,39 mag, P=7,176641')
kométa P/Parker-Hartley v perihéliu (max. jasnost +15 mag)
maximum V CVn (A=6,52-8,56 mag, P=192')
planétka (9) Metis v opozícii (max. jasnost +9,7 mag)
konjunkcia Venuše s Marsom, Venuša 4° južne
spin Mesiaca
maximum S Vir (A=6,3-13,2 mag, P=375')
štandardná epocha J 1996,5 (B 1996,50120, e = 23°26'23,09")
kométa 22P/Kopff v perihéliu (max. jasnosť +5,7 mag)
Jupiter v opozícii so Slnkom
minimum 6 Cep
minimum 13 Lyr (A=3,2511,36 mag, P=12,913834')
Jupiter najbližšie pri Zemi (4,186 AU)
Slnko v apogeu, najváčšia vzdialenosť Zeme od Sloka (152 098 612 km)
Merkúr v hornej konjunkcii so Shtkom
zákryt Venuše Mesiacom
maximum S Her (A=6,4-13,8 mag, P=307')
maximum R Aql (A=5,5-12,0 mag, P=284')
nov Mesiaca
najváčšia vzdialenosť Mesiaca od Zeme v roku 1996 (406 597 km)
planétka (12) Victoria v opozfcii (max. jasnosť+8,7 mag)
kométa P/Spacewatch v perihéliu (max. jasnost +12 mag)
Venuša má najváčšiu zdanlivú jasnost (11,7 mag)
Neptún najbližšie pri Zemi (29,144 AU)
Neptún v opozícii so Slnkom
maximum R Tni (A=5,4-12,6 mag, P=267')
minimum 13 Per (A=2,12-3,39 mag, P=2,8673043)
maximum V Cnc (A=7,5-13,9 mag, P=272')
Urán najbližšie k Zemi (18,760 AU)
kométa 65P/Gunn v perihéliu (max. jasnost +12 mag)
Urdu v opozícii so Slnkom
minimum ri Aql
maximum aktivity meteorického roja 6 Akvaridy J (20 met.h-')
najmenšia vzdialenosť Mesiaca od Zeme v roku 1996 (356 948 km)
spin Mesiaca
maximum S UMa (A=7,1-12,7 mag, P=226')
maximum aktivity meteorického roja c. Kaprikornidy (10 met.h-')

Obe zložky 61 Cygni sú málo svietivé hviezdy
spektrálneho typu K. Jasnejšia hviezda 5,2 mag má asi
osem stotín svietivosti Sloka a šest desatín jeho hmotnosti, slabšia hviezda (6,2 snag) má svietivosť iba 0,04
svietivosti Slnka a hmotnost polovicu Slnka. Okolo
spoločného ťažiska obiehajú s periódou 650 rokov.
Zopakujme si to. Sedemdesiat percent všetkých
hviezd sú červení trpaslíci, 15% trpaslici, ktory'ch
m8žeme nazývat oranroví. Zvyšuje pátnásť percent.
Z nich desať predstavujú trpaslíci bieli. Najbližšieho
zástupcu nájdete pri Sfriovi a pni Prokyone. Ani jedného z nich ale neuvidíte bez áalekohTadu.
Deváťdesiatpáť percent všetkých hviezd Galaxie je
teda menej svietivých ako Slnko. Naša hviezda teda
patrí medzi 5% najžiarivejších hviezd.
Neáaleko Bamardovej hviezdy nájdete jednu z najznámejších dvojhviezd, 70 Ophiuchi. Ako dvojitú ju
prvýkrát uvidel koncom augusta 1779 W. Herschel
a ako prvý tiež zistil, že sa jedná o fyzický systém. Ako
uviedol v jednej zo svojich neskoršfch prác, za necelých 25 rokov sa poloha slabšej zložky (5,9 mag) voči
jasnejšej (4,2 mag) zmenila o takmer 132°. Dnes vieme,
že sa uhlová velkost dvojice men v rozmedzí 1,7" až
6,7" s periodou 88 rokov. V nasledujúcich rokoch pritom budeme m6cť sledovat, ako sa rozširuje. Je iba 17
svetelných rokov ďaleko, obidve hviezdy sú teda málo
svietivf trpaslici. Ich oranžovkastá farba pekne kontrastuje s bielou 67 Ophiuchi.
V tejto časti oblohy začfna aj Velká trhlina— tmavá
oblast, ktorá rozdeluje Mliečnu cestu na dye časti. Je to
komplex tmavých hmlovín, ktorý nám zakrýva výblad
do vzdialenejších častí Oriónovho galaktického ramena. Keá sa budete dívat pozorne, m6žete si všimnúť, že
zatialčo v Labuti je Trhlina priama s ostrými okrajmi,
v Orlovi a Hadonosovi uhýba smerom na západ, rozširuje sa a stáva sa menej zreteTná. Za to möže perspektíva. Smerom do Labute sa dívame sa vzdialenejší
koniec pára hmlovín, na dtuhej stran sa nepriebfadné
oblaky približujú k Slnku. Za okraj tohto pása pritom
m6žeme považovat komplex tmavých hmlovín v okolí
hviezdy p Ophiuchi.
Čítankový príklad malej tmavej hmloviny nájdete
v súhvezdí Orla. Na tmavej oblohe, kde sa bude medzná hviezdna velkost pohybovat nad 6 mag, sa váčším
binarom (hodí sa Somet 25x100) pozrite asi 1° západne
od hviezdy y Aquilae. Tu na svetlom pozadí Mliečnej
cesty po chvíli rozoznáte tmavý ovál s osou orientovanou smerom na severovýchod. Dvojice tmavých hmlovín Barnard 142,143 (podfa katalógu E. E. Barnarda)
je tak krásnou ukážkou toho, ako je priestor medzi
hviezdami sem-tam znečistený prachom a plynom.
Za pohIad stojí aj Altair (0,8 mag), najjasnejšia
hviezda Orla. Jeho pomenovanie vychádza z označena
arabských Beduínov al-nasr al-ta'ir, Letiaci Oral, horé nekedy používali aj pm okolité hviezdy 13 a y Aquilae. Pbvod má zrejme až v babylónskom a sumerskom
označení pro ct Aquilae — Orlia hviezda.
Altair je jednou z najbližších jasných hviezd. Jeho
paralaxa sa uvádza okolo 0,198", je teda asi 5 parsekov
ďaleko. Je to ry'chlo rotujúca hviezda spektrálneho typu
A7 s absolútnou hviezdnou vellcosťou 2,2 mag. Jej
uhlový priemer zmerali na 0,0028". O nečo áalej je
R Aquilae (3,7 mag) —13 parsekov. Absolútnu hviezdnu velkost má R Aql asi 3,2 mag. Najáalej z trojice leží
oranžovkastá yAquilae. Zo vzdialenosti 80 parsekov sa
nám ako hviezda 2,7 mag javí len váaka svojej vysokej
absolútnej jasnosti —2 magntúdy.
Roman Plm, Jiří Dušek
NOčná obloha vzniká v spolupráci s APO
KOZMOS 3/1996
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Slnečná aktivita
(február — marec 1996)
V minulom čísle sme sa pokúšali o akúsi predpoved dalšieho chodu shiečnej aktivity. Zhodou
okolností sa v poslednom čísle „Solar Physics"
(Vol. 165: 193-199, 1996) objavil fundovanejší
článok na túto tému od troch ruských autorov
(M. V. Fjodorov, V. V. Klimenko, V. V. Dovgaljuk). Podia ich záverov doby minim slnečnej
aktivity možno stanoviť podia pomeme zložitého
vzťahu, ktorý má tli skupiny členov:
1) Sekulámy, podia ktorého sa minimá aktivity opakujú v intervale 11,083 roka, počínajúc
rokom 1744,6.
2) Periodické členy (18,6 roku, 8,8 roku a 7,0
roku) s približne rovnakými amplitúdami (okolo
jedného roku) a s róznynú fázami.
3) Náhodný člen s nulovou strednou hodnotou. Velkosť tohoto člena autori odhadujú na
±2 roky. (Presnosť metódy má teda rovnakú
cenu, ako aj naša primitívna.)
Ak použijeme ich metódu, móžeme stanoviť
doby miním slnečnej aktivity na dáta, ktoré sú
uvedené v tabulke:
Cyklus Č.

Minimum
(začiatok cyklu)

Trvanie

18
19
20
21
22
23
24
25

1944,0
1954,9
1965,8
1976,3
1986,6
1997,1
2008,2
2020,2

10,9
11,1
10,5
10,3
10,5
11,1
12,0
12,4

V tabulke sú uvedené aj dlžky trvania cyklov.
Niektorí autori predpovedajú takmer katastrofický priebeh cyklu Č. 23. Podla uvedenej schémy
budú mať nasledujúce cykly o trochu dlhšie trvanie, čo však nič nehovorf o intenzite cyklu.
Milan Rybanský
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Dá sa predpovedat čas maxima
cyklu slnečnej aktivity?
Túto otázku si položili v roku
1994 Bravo a Stewart z Geofyzikálneho ústavu Univerzity v Coyoacáne, Mexiko, ked skúmali vzťah
medzi plochou polárnych koronálnych dier (PKD) a Wolfovým číslom (W), ktoré je odvodené z pozorovaniaslnečných škvír.
Koronálnu dietu definovali
Kopp a Orrall v roku 1977 ako
oblasť s nízkou intenzitou žiarenia
v rSntgenovej oblasti spektra. PKD,
váčšie počas minima cyklu slnečnej aktivity, súvisia s poloidálnym
magnetickým polom, kým W číslo, vžčšie počas maxima cyklu,
súvisí $ toroidálnym magnetickým
polom.
Geofyzici využili pozorovania
korány pomocou K-koronometra
na observatóriu Mauna Loa na
Havajských ostrovoch. Priebeh
mesačných priemerov plochy PKD
porovnávali s priebehom mesačných priemerov W čísiel počas 21.
a 22. cyklu slnečnej aktivity. Zisťovali, pri akom posune priebehu plochy koronálnych dier voči priebehu
W čfsiel získajú najlepšiu koreláciu, mými slovami, aký je časový
posun v mesiacoch medzi maximom plochy diet a nasledujúcim
maximom W čísiel. V dvoch cykloch dostali malý rozdiel (cyklus 21
— 76 mesiacov, cyklus 22 — 65
mesiacov). Ked však porovnali
vyhladené priebehy týchto dvoch
indexov slnečnej aktivity (vybladzovaním z údajov piatich mesiacov), zlatili rovnaký časový posun
54 mesiacov medzi maximami
dvoch indexov v oboch cykloch.
To by podia nich dávalo možnosť
predpovedať čas maxima cyklu už
v období jeho minima.
Dr. Rybanský spolu so spolupracovníkmt z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici
vytvorili tzv. homogénny súbor
údajov (HSU) o intenzite zelenej
koronálnej čiary (530,3 nm Fe
XIV), spracovaný na základe metaní z celosvetovej koronografickej
siete za obdobie rokov 1939-993.
Intenzita zelenej koronálnej čiary
závisí hlavne od hustoty plazmy
a menej od teploty. Na základe
tohoto faktu v7n;kla myšlienka
vypočftať plochu PKD pomocou
metaní intenzity koronálnej čiary.
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Časový posun (mesiace)
Obr 2. Korelačný koeficient (spojitá čiara) medzi plochou polárnych
koronálnych dier a relatívnym číslom v 19. cykle slnečnej aktivity spolu s 99% medzami spol'ahlivosti (prerušovaná čiara), ktoré boll určené
pomocou Fischerovho štatistického testu.
Ked"ze koronálne diety sa vyvíjajú
relatívne pomaly, obraz slnečnej
korány sme modelovali podia údajov z 15 dní, t. j. z údajov iubovoTného dňa a z údajov 7 dní pred
týmto dňom a 7 dní po ňom. Koronálnu dietu sme definovali a to
oblasť, kde intenzita koronálnej čisty nepresahuje 15 koronálnych jednotiek. Podia toho sme určili plochu PKD. Na obr. 1 je priebeh plochy koronálnych dier spolu s pdebehom W čísla za obdobie
1939-1993. Porovnanim priebehov
mesačných priemerov plochy koronálnych dier a W čfsiel v cykloch
aktivity číslo 18-22 sme zistili rózne posuny v mesiacoch pm najlep-

šiu koreláciu kriviek indexov. Na
obr. 2 je ukážka korelačnej funkcie
pre 19. cyklus, v rámci ktorého
hola zistená najvžčšia hodnota
korelačného koeficientu (0,9) pri
posune oboch kriviek o 67 mesiacov. Pre úpinosť sme porovnali aj
vyhiadené priebehy (z 5 mesiacov)
týchto indexov. Zistili sme, že Časový rozdiel medzi maximom plochy
PKD a maximom W čísla slnečných škvtn nic je v každom cykle
rovnaký. Tento rozdiel je v rozmedzf 33-55 mesiacov v jednotlivých
cykloch. Presnosť predpovedania
teda zodpovedá týmto medziam.

RNDr. Ivan Dorotovič

Zajímavá místa Internetu
si můžete nechat vygenerovat libolné poličSTScI Digitized Sky Survey koZde
o velikosti až 60x60 úhlových minut jakékoli
Do nedávna byla známá fotografická Palomarská přehlídka oblohy k dispozici jen na několika
málo astronomických ústavech. Časy se ale mění.
Dnes už je v digitalizované podobě volně přístupná na několika intemetovských adresách. Dané je
samozřejmě nižší rozlišení. Se snímky také není
možné zacházet příliš volně.
Jednu z dostupných přehlídek najdete na adrese
http://stdatu.stsci.edu/dss/.

části hvězdné oblohy. Přitom zde najdete dvě verze přehlídky. Na první z nich odpovídá velikost
jednoho pixelu 1,7 úhlové vteřiny, na druhé (dosud
nedodělané) má potom jeden pixel velikost jednu
úhlovou vteřinu. Obrázek je možné získat ve dvou
formátech, FITS a GIF. Velikost souboru je ale
pro poličko 15x15' ve formátu FITS asi 570 kilobajtů, pro čtyřikrát větší až osm megabajtů.
dusek@sci.muni.cz

ASTROFOTO
Súťaž Astrofoto, ktorú už
18-krát vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, si počas svojej existencie našla stálych
aj sporadických priaznivcov. Známe mená sa striedajú na zoznamoch víťazných prác s vytrvalou
pravidelnosťou, no občas ich vystrieda aj menej známy, ale úspešný nováčik. Zdá sa, že počet súťažiacich prác sa stabilizoval. Počet
autorov sa oproti minulému roku
zmenil len nepatme. odborná porota posudzovala 71 prác, z toho
však len jednu prácu na diapozitívoch. Už tradične bola slabšie zastúpená mladšia veková kategória,
aj ked počet súťažiacich mierne
stúpol. Tento ročník sa ich spolu
v obidvoch vekových kategóriách
zúčastnilo 26, z toho 9 zo Slovenska. Dvaja súťažiaci poslali svoje
práce z Rakúska, jeden z Ukrajiny
a najpočetnejšiu skupinu tvorili súťažiaci z Českej republiky.
Čo sa týka námetu, nedošlo
k žiadnej významnej zmene. V kategórii Astronomické snímky prevládali objekty Messierovho katalógu. Mesiac a zatmenie Slnka.
Škoda, že autori skoro úpine vynechali zo svojho repertoáru seriály komét, planétok či premenných hviezd. V tematickej kategó„Jupiter v mechovém jezírku” — 3. cena v kategórii B2. Fotografované rii Variácie na tému obloha jedno11.8.1995 35 sekúnd od 21:05 SEČ objektívom Pentacon 2,8/29 na Kodak značne prevládali krajinky s výFoto: Aleš Kolář chodmi a západmi Shika. zábery
Ektar 1000.

Astrořcto
7995

mnohokrát ani nepripomínali práce súťaže astronomických snímok.
V tejto kategórii najciteTnejšie badať, že z námetov sa vytratila originalita a autori sa mnohokrát nechávajú inšpirovať mými snímkami. Príjemným spestrením boli
snádlen práce ukrajinského autora, ktorý sa súťaže zúčastnil s umne prevedenými montážami na
dnes už menej tradičnom čiernobielom materiáli.
Porotcovia mali kv6li menšej
rozmanitosti prác možno menej
práce ako obvykle. Samotné hodnotenie prebehlo 6.3. 1996 v Hurbanove. Predsedom poroty bol Dušan Kalmančok a členmi RNDr.
M. Lorenc, R. Piffl, Mgr. B. Zimnikovalová a Mgr. P. Zimnikoval.
Rozhodovanie nebolo jednoduché,
no napriek tomu sa porota rozhodla neudeliť titul Snímka roka a grémiu 3000 Sk žiadnej práci. Jednoducho žiadna nedosahovala žiadnu
kvalitu technickým spracovaním
a výberom námetu súčasne.
Napriek niektorým kritickým
postrehom mažeme byť s týmto
ročníkom súťaže spokojní. Pevne
veríme, že sa s autormi, ktorí si
v našej súťaži vytvorili pevnú pozíciu, ale aj s dalšími, pre ktorých
bude účasť v súťaži novinkou,
stretneme opáť o rok pri hodnotení
Astrofoto `96.
J
Jozef Csipes

„Vzdálené hvězdné ostrovy" —1. cena v kategórii Al (seriál). Fotografované 25. 10. 1995 o 4:27 SEČ expozíciou 15 min objektívom 6,8/400 na film
Foto: Pavel Platoš
Fujicolor Super G plus 200 ASA.
„Spin nad mestom" —3. cena v kategórii A2. Fotografované 11.8.1995 objektíFoto: Juraj Maták ml.
vom 2,8/70 expozíciou 5s na film Agfa HDC 100.
KOZMOS 3/1996
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ASTROFOTO

Zoznam ocenených prác
Al: Astronomické snímky — autori narodení od roku 1976, vrátane
Fotografie a diapozitívy
1. cena: Pavel PLATOŠ — súbor 5 súťažných prác
2. cena: neudelená
3. cena: Miroslav JEDLIČKA — Messierova třináctka
A2: Variácie na tému obloha — autori od 1976, vrátane
Fotografie a diapozitívy
1. cena: Gabriel SZÁSZ — súbor 2 súťažných prác
2. cena: Pavel PLATOŠ — súbor 4 súťažných prác
3. cena: Juraj MATÁK ml. — Spin nad mestom
$1: Astronomické snímky — autori do 1975, vrátane
Fotografie a diapozitívy
1. cena: Thaler GL NTER — súbor 4 súťažných prác
2. cena: Ladislav ŠMELCER — Zatmenie Thajsko 1995
3. cena: Ing. Tomáš HENDRYCH — Měsíc 17 hodin 49 minut po novu
Aleš KOLÁŘ — Eclipse
ocenený: František MICHÁLEK — Čriepky z oblohy

B2: Variácie na tému obloha — autori do 1975, vrátane
Fotografie a diapozitívy
1. cena: neudelená
2. cena: Aleš KOLÁŘ — Okna vesmíru dokořán
Marián STRIHOVSKÝ — Dúha nad letiskom
3. cena: Aleš KOLÁŘ — Jupiter v mechovém jezírku
Ján SIRKO — Začiatok atmosferického úkazu
ocenený: Milan NAVRÁTIL — Novodobý Ikaros
Jurij ŽELTYŠEV — Zrodenie galaxie, Medzi minulým a budúcim
Snímka roka
neudelená

Podmienlcy sútaže Astrofoto 1996
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 19. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom
a profesionálom v oblasti astronómie. Je
rozdelená do dvoch vekových kategórií:
autori narodení od r. 1977 vrátane a autori
narodení do r. 1976 vrátane. Fotografie
a diapozitivy budú hodnotené spoločne.
Súťažné práce budú rozdelené do dvoch
tematických kategórií:
1. Astronomické snímky. Do tejto kategórie patria astronomické a fotometrické
snímky komét, planétok, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných
škvír, seriály snímok premenných hviezd,
hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac,
planétky, zatmenia a konjunkcie, snímky
súhvezdí a pod.
2. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole p6sobnosti. Patria sem snímky z mestského
alebo prírodného prostredia, na ktorých je
působivo zachytený astronomický alebo
atmosférický úkaz či objekt (konjunkcie
nebeských telies,ich východy a západy,
blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj
snímky dokumentujúce vzťnh autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).
Upozornenie. Do súťaže sa prijímajú
snímky, ktoré sa zatiaP nezúčastnili žiadnej
fotografickej súťaže.
Každá snímka musí byt označená
nasledovnými údajmi: názov snímky,
meno a dátum narodenia autora, dátum
a čas expozície, parametre použitého prístroja a materiál. Pri fotografiách napíšte
všetky potrebné údaje ceruzkou, resp. fix-
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kou na zadnú stranu fotografie. Každý zarámovaný diapozitiv označte v Pavom dolnom rohu (pri prehliadaní volným okom)
čiernou botkou a vložte do osobitného
vrecúška alebo obálky, na ktoní napíšete
všetky potrebné údaje. Každá súťažná práca musí byť označená tematickou kategóriou, ktorej sa autor s prácou zúčastňuje.
Rozmery. Čiemobiele fotografie musia
mať minimálny rozmer 24x30 cm, pri farebných fotografiách postačí najmenší
rozmer 13x18 cm. Diapozitivy prijímame
všetkých rozmerov.
Počet prác. Každý autor může do súťaže poslať neobmedz?ný počet súťažných
prác. Za súťažnú prácu sa považuje samostatná snímka alebo seriál do 5 ks. Práce
bude hodnotiť odborná porota, ktorá vyberie aj najlepšiu snímku roka.
Ceny. Víťazné práce budú ocenené finančnými alebo vecnými cenami, a to za
1. miesto v hodnota 1000,— Sk, za 2. miesto v hodnote 750,- Sk a za 3. niiesto
v hodnota 500,- Sk. Snímka roka bude
navyše ohodnotená prémiou vn výške
3000,- Sk.
Výsledky, vyhodnotenie súťaže bude
uverejnené v časopise Kozmos 3/1997
a dalších časopisoch vychádzajúcich v zahraničí. Ocenené fotografie sa stávajú majetkom vyhlasovatela. Diapozitivy (aj ocenené) autorom vrátíme. VyhlasovateT si
vyhradzuje právo zhotoviť si kópie ocenených prác pre archív súťiž'.
Pre zaradenie do súťa je rozhodujúci
dátum podania zásielky, najneskór 31. 1.
1997. Práce označené heslom ASTROFOTO posielajte na adresu SÚH, 947 01
Hurbanovo, SR.

„Mesačný portrét" — ocenenie v kategórii B1. Fotografované 28.12.1995
o 19:19 SEČ expozíciou 2 s v ohnisku Newton 240/6600 na film Konica
XG 400.
Foto: František Michálek
„Měsíc 17 hodin 49 minut po novu" —3. cena v kategórii Bl. Fotografované 31. 1. 1995 o 17:38 SEČ expozíciou 3 s objektívom 4/250 vlastnej
konštrukcie na Fomapan 100 po záruke.
Foto: Tomáš Hendrych
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ASTRONOMICKÉ PODUJATIA

Deň astronómie

27. Iconferencia o výslcume
premenných hviezd v Brne

V nadpise nejde o žiadnu šifru, ale o stručné vyjadrenie
toho, že sa uskutočnil už tretíla'at celoslovenský seminár
o premenných hviezdach pod názvom ZIRO — Zimné
Roztoky. Hoci sa konal na Hvezdárni v Roztokách podra
kalendára už na jar, počasie tomu vóbec nenasvedčovalo,
pretože všade dookola bolo pino snehu a v noci mrzlo.
Takže aj tentoraz bol názov seminára namieste. V dňoch
2&-31.3. sa tu stretlo vyše 30 pozorovatelov premenných
hviezd, pracovníkov hvezdámí a AsU SAV v Tatranskej
Lomnci. Seminár organizovala SUB Hurbanovo, Hvezdáreň Roztoky, Hvezdáreň Humenné, Hvezdáreň Michalovce a Steláma sekcia SAS pri SAV.
Program seminára bol rozdelený do sekcií podra
téru príspevkov. V teoretickej sekcii sme si vypočuli
prednášky L. Hrica, K. Petrrka, Z. Urbana a T. Pribulu
z oblasti klasických nov, trpasličích nov i niečo všeobecné o katalyzmických premenných. Ďalšie teoretické referáty bol od I. Kudzeja o prenose žiarena v magnetoaktívnej plazme, Z. Komárek informovalo planéte
okolo hviezdy 51 Peg a o dvojhviezdach obsahujúcich
neutrónovú hviezdu. Do tejto sekcie zapadol aj referát

Leto
v Partizánskom
J. Žižňovského o postavení Ap hviezd medzi premennými hviezdami. V pozorovaterskej časti seminára rozprával hosť z Moravy J. Šilhán o brnenskej oblastnej
sieti pozorovatelov premenných hviezd v roku 1995.
O slovenských pozorovaniach na letnej expedícii v roku 1995 na Kolonici informoval I. Kudzej. I. Dorotovič
nám približil históriu stelárnej astronómie na observatáriu v Hurbanove od r.1871. V technickej sekcii nám
V. Kollár predviedol svoj fotometer určený pre Hvezdáreň Roztoky a agitoval na jeho objednanie. R. Komžík v návaznosti na prácu s fotometrom predviedol počítačový program na pozorovanie s fotometrom a na
spracovanie meraní. Sem ešte patril aj príspevok L.
Hrica o fotografickej fotometrii. Seminár zakončila
zvuková nahrávka J. Šilhána z vysielana BBC o astronómii v angličtine. K tomuto ročníku LIRO patrila aj
atrakcia, ktoní sme nepripravili my, ale sám vesmír —
kométa C/1996 B2 Hyakutake. Pozorovali sme ju prvú
noc seminára po západe Mesiaca a na roztockej čiernej
oblohe bola skutočne nádherná. Vyše 20-stupňový
chvost viditelný bez d'alekohradu nám bol odmenou za
dlhé čakanie do skory'ch ranných hodin.
RNDr. Zdeněk Komárek

Co vieš o hviezdach
pri

Astronomický kabinet Regionálneho kultúrneho strediska v Nitre a CVČ Domino v Nitre uskutočňujú už tradične každý rok na jar okresné kolo kvízovej súzákladných školách pod názvom —
ťaže pre členov astronomických krúžkov

21.6. — LETNÝ SLNOVRAT — otvorenie letnej
astrosezóny: astrosúťaže, videoprojekcia, multimediálne aplikácie.
1-7. 7. — ESA — Ebicykel slovenských astronómov: už tretí ročník naháňania astrozariadení Slovenska a blízkeho okolia ekologicky čistým dopravným prostriedkom. Tento rok navštívime Žilinu,
Kys. N. Mesto, Vsetín, Uherský Brod, Zlín, Brezovú pod Bradlom a Modru. Celkovo asi 300 km.
12.7. - RÓMEO a JÚLIA — pozorovane zákrytu
Venuše Mesiacom.
15.-21. 7. — M.A.R.S. '96 —Malé astronomické
regionálne stretnutie (5. ročník = oslavujeme!)
Tohtoroční Marťana sa okrem mého stretnú s astrooptikom M. Kamenickým a v kresle pre hosťa
nás čaká ...
10.-15.8. — PERZEIDY '96— Za čo najtmavšou
oblohou sa vyberieme do Podbielu, okr. Dolný Kubín.
Ak sa chcete zúčastniť ktorejkorvek z pripravovaných akcií, zdvihnte telefón a vytočte naše tel. číslo:
(08154) 3251, dáme vám podrobné informácie. Naviac, Hvezdáreň Partizánske bude opšť počas letných mesiacov otvorená non-stop pra večemé programy a nočné pozorovania.
Karol Petrík

Čo vieš o hviezdach. I tento rok, 23. aprrla, zápolilo medzi sebou 20 súťažiacich —
zástupcov jednotlivých astronomických krúzžkov okresu Nitra. Mladí astronómi
amatéri bolí rozdelení do dvoch vekových skupin — 5.-6. ročník ZŠ a 7.-9. ročník
ZŠ — a súťažili v oblastiach všeobecnej astronómie, slnečnej sústavy a kozmonautiky. Ich odpovede hodnotila odborná porota v zložení: RNDr. Ivo Zajonc, CSc.,
Ladislav Oravec a RNDr. Juraj Mišš&
Najlepšie vedomosti v prvej kategórii preuká .al Michal Kukla, druhý bol MiCVČ Domino Nitra, tretia skonchal Lukáč, obaja z astronomického krúžku
čila Kristina Takáčová zo ZŠ Nitra, Alexyho.
V kategórii starších súťažiacich dosiahli pekný úspech členovia astronomicZŠ Nitra, Alexyho — Andrej Jokai, Katarína Bothgálová a Juraj
kého krúžžku
Bittner, ktorí obsadili prvé tni miesaa.
Dvaja najlepší z každej kategórie budú reprezentovať okres Nitra v regionálnom kole, ktoré pripraví Hvezdáreň a planetárium Hlohovec a v pripade úspechu i na celoslovenskom kole, ktoré bude realizovať vyhlasovatel súťaže — Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.
Mgr. Peter Pollak
pri

ZIRO '9G

val o fotografických pozorovaniach premenných
hviezd vn Veldene. Kolegovia z Odesy V. Nazrenko
a I. Andronov vo svojich prednáškach rozoberali teoretické aspekty tvorby plynných prúdov v dvojhviezdách a analýzu časových radov. O tvorbe novej databázy misiím zákrytových dvojhviezd účastníkov informovala E. Danielkoviczová-Krosňáková. Jej kolegyňa M. Kurpinská-Winiarská rozprávala o budúcnosti SAC. Perspektivy amatérskeho pozorovania premenných hviezd zhodnotil A. Pascbke zo Švajčiarska.
Záver konferencie patril J. Grygarovi a jeho Astrofyzikálnym aktualitám.
Igor Kudzej, CSc.

pri

Sviatkom premenárov možno nazvať 27. konferenciu o výskume premenných hviezd, ktorá sa konala v dňoch 11.-12. novembra 1995 v priestoroch
Hvezdárne a planetária M. Kopemrlca v Brne. Organizátori podujatia, Hvezdáreň a planetárium v Brne
a B.R.N.O. - Sekcia pozorovatelov premenných
hviezd ČAS — dali možnosť domácim ale aj 7ahraničným účastnrlcom prezentovať výsledky svojich prác
v oblasti výskumu premenných hviezd. Z domácich
zaujali práce P. Molrlca, J. Mánka, M. Zejdu, V. Simona venované analýze vizuálnych pozorovaní premenných hviezd a ich aplikácii. Pozornosť vzbudila aj
prednáška E. Šafářovej o rozbehnuti CCD pozorovaní premených hviezd v Brne. Konferenciu
naštartoval Slovenský blok, ktorého jadro
tvorili pracovníci AsÚ SAV v Tatranskej
Lomnici L. Hric, A. Skopal, Z. Urban. Vo
svojich prednáškach rozprávali o kataklizmatických a symbiotických hviezdach.
O vizuálnych pozorovaniach premenných
hviezd na Kolonici informoval I. Kudzej,
o svojom CCD fotometre rozprával Z. Velič. K. Petrík oboznámil účastníkovo tom,
ako na Hvezdámi v Hlohovci rozbehli
program UBV fotometrie klasických
a symbiotických nov. Zo SRN pricestoval
F. Agerer, aby poinformoval o zákrytovej
dvojhviezde WW Cep. P. Frank porozprá-

Astronomický kabinet Regionálneho kulttirneho
strediska v Nitre sa už po druhýkrát pripojil k iniciatíve
európskych astronomických pracovísk, zameranej na
propagáciu a zviditernenie práce hvezdární a planetárií
a v stanovenom termíne —24. marca 1996— zorganizoval pre obyvatelov melta a okolia Deň astronómie.
Pre návštevníkov, ktorí prišli v hojnom počte, bol
pripravený zaujímavý program. Vo vstupných priestoroch bola inštalovaná výstava fotografií vesmírnych
objektov, v prednáškovej miestnosti sa nonstop premietali populárno-vedecké videofilmy s tematikou astronómie a kozmonautiky, vážnejší záujemcovia si
mohli zakúpiť malé dalekohrady, súčiastky k dalekohradom, optiku, astronomické pomňcky a literatúru
v rámci astroburzy a v kupole pozorovatelne boto všetko pripravené na pozorovanie Slnka a vo večerných hodinách na sledovanie Mesiaca, Venuše, prípadne kométy Hyakutake.
Žiar, i kedbola všetka pozorovacia technika v pohotovosti a návštevníci mali vidieť niekolko zaujímaných
objektov, nevideli nič. Tak ako vlani i tento rok však
zaúradovalo počasie a zamračená obloha neumožňovala pozorovanie.
Mgr. Peter Pollak
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Neseje a predsa
ine, kto je to?

Pavol Pa%uš
šestdesiatro

Odpoved na hádanku v nadpise článku nie je
t'ažká pre tých, ktorí pravidelne každý rok č[tajů
aktuálne a prehladné „Žně objevů ", lýka]úce sa
kompletně/no astronomické/w výskumu. V tomto
ročníku Kozmosu majtí spomínané Žně premiéru,
takže na našu otázku určíte pozná správnu odpoved' každý čitatel' Kozrnosu. Ano, je to Dr. Jiří
Grygar, CSc., známy český astrofyzik, popularizátor, prednášatel; autor vynikajúcich astronomických k lii, ale aj predseda Rady české] televízie, predseda Česke] astrouomickej spoločnosti, 1.
ebicyklista atakdhlej, ktorý už piných 30 rokov
úspešne žne. Pravým důvodom, že si takto spomfnam na dobrého človeka a priateka je však tá neuveritelná skutočnost; že Jura napriek svoje] mladíckej vitalite oslávil v tomto roku svoju šest'desiatkz'. Bolo by úpine zbytočné na tomto mieste začat'vymenúvat'všetky jelw zásluhy, funkcie, či vedecké práce. Aj zoznam knih, ktoré pre nás všetkých napísal, presahuje rozsah tohto článku.
Predstavovat'všetkýrn dobre známelw popularizátora astrombnie by boto hádzaním meteoritu do
čiernej diery. Pre mňa Jura vždy predstavoval
symbol spolupráce astronómov z róznych krajin.
Na Slovensku ho můžeme často stretnút' ako rozdáva poznatky o vesmíre najširšiemu okruhu záujemcov. Můžeme sa teda tešit; že svoju šesťdesiat-

Dňa 3. marca 1996 sa dožil šesťdesiatky doc.
RNDr. Pavol Pa!uš, CSc. - tu/š dllwročný spolupracovník a priateT Původne bol pracovntkom
Astronomické/w ústavu SAV, nes/cár odišiel pracovat do Bratislavy, kde dnes ved/e Katedru
astronómie a astrofyziky na Matematickofyzikálnejfakulte Univerzity Komenské/w.
Milý Patko, v mene všetkýclt bývalých aj terajších spolupracovníkov a priateíov, ako aj
v mane redakcie KOZMOS Ti želám veta zdravia
a síl do dáls"ích rokov.
M.Rybanský

ku oslávil v pracovrwm úsilí, piný životné/w optimizunu a v kruhu svo]ich čitatetov. Zaželajme lnu,
aby sa s netni molol stretávat' ešte niekolko desatročí, aby zodral tucet galusiek a aby vypísal aj
večnú tužku.
Za čitatelov Kozmosu blalwželá
L. Hric

Meteorické správy

Úvod do de jin
astronómie

Editor: RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Autor: Mgr. Ladislav Druga

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici vydala 16. Číslo Meteorických správ (101 strán, slovensky
s rozšírenými anglickými abstraktmi). Obsahom sú
príspevky, ktoré boli prednesené na mrAzinárodnej
konferencii „Medziplanetáma hmota" za účasti 30
slovenských, českých a talianskych astronómov, ktorá sa uskutočnila koncom apríla 1995 na observatóriu MFF UK v Modre. 15 príspevkov podáva ucelený pohTad na výskám v oblasti meteorov, komét
a asteroidov na Slovensku i v Čechách. Časí prác sa
zaoberá zavádzaním novej metodiky do pozorovaní
vrátane techniky CCD a počítačových metód. Ďalšie
Články sa venujú prezentácii nových výsledkov z oblasti skúmania dráh meteorických prúdov, aktivity
meteorických rojov, rozloženia populácie dlhoperiodických komét a fotolektxického merania zloženia
kometárnych atmosfér. Publikáciu vhodne dopfňajú
články o prvom slovenskom meteorite nájdenom
v tomto storočí a prehTadový článok o objektoch
v Kuiperovom páse za dráhou Neptána.
J. Svoreň, AsÚ SAV

184 stráni, 365 obrázkov a niekolko tisíc zaujímavých údajov o medzníkoch vývoja Matky vied. Prekvapujúco ucelené množstvo informácií je rýchlym
prierezom svetovej i slovenskej astronómie a najmá
významných udalostí, objavov a epochálnych zlomov, ktoré ovplyvnili pohTad človeka na vesmír
okolo nás. Databanka dejinnej chronológie zaokrúhTuje knihu do uceleného diela, aké na nalom trhu ešte nebolo. Vydala Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo v roku 1995.
-rp-

flám skleněný kotouč e 150 mm, ti.
20 mm ze skla Simax, jemně chlazený
pro výrobu zrcadla dalekohladu za knihu Encyklopédia Zeme (Vydavatelstvo
Obzor Bratislava). Jiří Křlžek, Vejvanovského 8 767 01 Kroměřiž.
Predám pravouhié hranoly 4x4 cm s
antireflex. vrchom — aj bez... 400 Sk,
širokouhlé okuláre f = 45 mm; 20 zorné
pole 80'; achromát antireflexná vrstva
— 500 Sk, popr(pade vymaním za ind
optiku. Peter Miklovič, Hlohová 28,
92001 Hlohovec, Tel.: 0804/222 32.
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Prodám nebo vyměním: objektiv 2 ks z
dělostř. binaru 80x270, objektiv 2 ks z
tried Meopta 12x60, dalekohled SSSR
20x50 f 460 jednod. montáž dalekohled
Meopta Košlře AD 800 azim. montáž
40-80 x, hranol Somet binar. Cenu nebo výměnu nabídněte. Jaromír Kotas,
Havlíčkova 1093, 765 02 Otrokovice
Koupím kvalitní astronomický dalekohled, nejlépe Casegrein nebo podobný
systém. Dále koupím hledač komet,
nejlépe Somet Binar. J. Pirkl, U hřiště
1351, 562 06 Ustí nad Orlic(, ČR.

LadISIaV Orupa

Úvod do dejín
astronómie

Predám krokový elektromotor Z 22QX
109 (1,2 Nm), jednosm. 42 V, 100W
4000/120 otimin. + tachodynamo
(P2TV359) - MEZ Náchod, fotoaparát
Praktica B100 elektronic. Možná tiež
výmena za príslušenstvo na Praktiku
rad B, monitor alebo FNP (OTF 470
a i.) so vstupom S. video — pre S VHS, pásky Hí8, filtre M52 (UV, 1A skylight), SOMET a m é; PC + tlač. Ponikam na predaj aj sklotextitové tubusy svetlostl 235 mm, dížky 1100 mm.
D. 011e, Tbiliská 17, 831 06 Bratislava.

ZADNÁ STRANA OBÁLKY

1

2

1: „Biela noc na Slovensku"
—1. cena v kategórii A2. Fotografované 12,8.1995023:30
7
SEČ expozíciou 0,5s objektí4 5 6
vom 2,8/50 na film Konica
s
9
400. Foto: Gabriel Szász. 2:
„Dáha nad letiskom" —2. cena v kategórii B2. Fotografované 3. 11. 1995
o 15:26 SEČ expozíciou 1/200 s objektívom 8/80
na film Konica VX 100. Foto: Marián Strahovský. 3: „Ecfpse" —3. cena v kategórii Bl. Fotografované 24.10.1995 0 3:48:46 UT expozíciou
1/125 s objektívom Rubinar 4,5/300 na Kodak
Ektar 25. Foto: Aleš Kolář. 4+5+6: „Čriepky
z oblohy" — ocenenie v kategórii Bl. Fotografované 2110. (4), 26.10. (5) a 26.9.1995v ohnisku Newtona 240/1500 expozíciou 39 (4) a 30 minut (5+6) na film Konica 3200(4), resp. Konica
XG 400(5+6). Foto: František Michálek. 7: „Okna vesmíru dokořán" —2. cena v kategórii B2.
Fotografované 28.12.1995019:56 SEČ expozíclon 35s objektívom Pentacon 2,8/29 na film Fuji super HG 1600. Foto: Aleš Kolář. 8: „Zimní
giganti staticky" —2. cena v kategórii A2. Fotografované 25.10.1995 o 5:23:30 SEČ expozíciou
65s objektívom 2,8/29 na film Fujicolor super G
plus 200. Foto: Pavel Platoš. 9: „Novodobý Ikarus" — ocenenie v kategórii B2. Fotografované
10.10.19950 16:58 SEČ expozíciou 1/250 s objektívom Zenit 2/58 pri done 11, medzikrúžkami
pripojeným k triedru 10x30, na film Fujicolor
super G plus 100. Foto: Milan Navrátil
3

AF

„NGC 2237-9 + NGC 2244”— 1. cena v kategórii B1. Fotografované 13.2.
1995 Schmidtovou kamerou 150/200/350 expozíciou 40 minút na hypersenzibilizovaný Kodak TP 2415 cez červený ORWO filter.
Foto: Thaler Gunter

„NGC 7000 - Severná Amerika" — 1. cena v kategórii Bl. Fotografované
9. S. 1995 Schmidtovou kamerou 150/200/350 expozíciou 60 minút na
hypersenzibilizovaný Kodak TP 2415 cez červený ORWO filter.
Foto: Thaler Gunter

„M 42 + M 43 + NGC 2024 + IC 434"— 1. cena v kategórii Bl. Fotografovaně 13.2. 1995 Schmidtovou kamerou 150/200/350 expozíciou 40 minút na
hypersenzibilizovaný Kodak TP 2415 cez červený ORWO filter.
Foto: Thaler Gunter

„IC 1396 v Cepheovi" —1. cena v kategórii Bl. Fotografované 25.10. 1995
Schmidtovou kamerou 150/200/350 expozíciou 60 minút na hypersenzibilizovaný Kodak TP 2415 cez červený ORWO filter.
Foto: Thaler Gunter
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