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Na Mesiaci 
je voda! 

„Tri najrozšírenejšie prvky 
zemskej kóty, kyslík, kremík 
a hliník, vyskytujú sa na Mesiaci 
v porovnatelných množstvách. 
Všetky zlúčeniny obsahujúce me-
sačný kyslík sa vytvorili iba na 
najnižších stupňoch oxidácie. 
Oxid najl'ahšieho zo všetkých ko-
vov — vodík — však vo forme vody 
(H2O) úpine chýba. Na Mesiaci 
sme (zatial) vodu v nijakej forme 
nenašli. Vodík, dopravovaný sl-
nečným vetrom, vytvára síce s me-
sačným kyslíkom molekuly vody, 
ale tú slnečné svetlo rychle rozlo-
ží." 

Tieto vety nájdeme v chýrnej 
knihe amerického astronóma čes-
kého póvodu Zdeňka Kopala 
Vesmírni susedia naše] planéty, 
ktorá vyšla roku 1984. Autor v nej 
zhynul všetky poznatky získané 
z kozmických sond, orbiterov, 
landerov i lodí s ludskou posád-
kou. V kapitole Povrch a morfoló-
gia Mesiaca zhrnul Kopal výsled-
ky dlhoročných analýz 380 kg me-
sačných hornín, ktoré doviezlo na 
Zem šest expedícií Apolla. 

Nedávno sme sa dozvedeli, že 
voda na Mesiaci je. Hovorcovia 
amerického ministerstva obrany 
zverejnili informáciu, podl'a ktorej 
na dne dvojitého krátera South 
Pole/Aitken, ktorý vyplňa oblast 
južného pólu Mesiaca, existuje 
velké jazero, či, presnejšie, malé 
more zamrznutej vody. Kráter má 
v priemere 2500 km a je hlboký 
8 km. Zatial' sme sa oficiálne ne-
dozvedeli, akú velkú plochu krá-
tera zamrznutá voda vyplňa (chý-
ry z druhej ruky však uvádzajú, že 
by mohlo ísf o plochu velkú ako 
Balatón!). Zástupcovia Pentago-
nu však v súvislosti s týmto senzač-
ným objavom vyslovili prognózu, 
podl'a ktorej je vody tolko, že pri-
najmenšom 500 rokov pokryje 
všetky potreby kolonizácie. Od 
pitnej a hygienickej vody pre as-
tronómov a baníkov (dúfajme, že 
nie aj vojakov), až po výrobu pali-
va pre budúce kozmické lode. 
mými slovami: kolonizácia Mesia-
ca móže začat už v prvom desaf-
ročí budúceho tisícročia. 

Vedci sa nazdávajú, že vodu na 
Mesiac priviezli kométy. Jadro 
každej kométy tvorí zmes vodné-
ho ladu a dalších exotických Pa-
dov premiešaných s kremičitými 
horninami. Podl'a niektorých štú-
dií tvorí voda až 90 % celkovej 
hmoty jadra kométy. Onedlho sa 
dozvieme, aký priemer mohli mať 
telesá, ktoré vytvorili dvojitý krá-
ter South pole/Aitken. Vedci sa 

domnievajú, že ak išlo o kométu 
(a nie asteroid), museli na polár-
nu oblast dopadnúf dye kométy 
(alebo jedna, rozpadnutá na dye 
časti) s priemerom jadra váčším 
ako 10 km. (Halleyova kométa 
má v priemere približne 8 km.) 

Je istou záhadou, ako sa na 
Mesiaci také velké množstvo 
spontánne vytvorivšej sa vody 
uchovalo. Prečo ju slnečné svetlo 
nerozložilo na molekuly vodíka 

a kyslíka, ktoré sa vzápátí, vd'aka 
slabej gravitácii Mesiaca, rozptý-
lili do okolitého priestoru? Južný 
pól Mesiaca leží vo večnom tieni, 
navyše 13 km hlboký dvojkráter 
chrání depozit 1'adového jazera aj 
pred zablúdenými, odrazenými 
fotónami. Teplota na jeho dne 
dosahuje až —200 stupňov Celzia. 
Kometárna voda na dne krátera 
sa teda nemohla ani rozložit, ani 
vyparif. 

Predstavitelia Pentagonu (zl'ava P. Spudis, S. Nozetete a D. Duston) na 
tlačovej konferencii vo Washingtone 4. decembra minulého roka oboz-
namujú verejnost' so snímkou, ktorú urobila sonda Clementine. P. Spu-
dis ukazuje na snímke južného pólu Mesiaca (pozvi horný obrázok) 
oblast' krátera Aitken, na ktorého dne by sa podl'a spektrálnych záberov 
zo sondy malo nachádzaf jazero zamrznutej vody. Foto: ČTK/AP 

Senzačný objav vody na Mesia-
ci umožnila vojenská kozmická 
sonda Clementine, ktorá roku 
1995 vyslala z obežnej dráhy oko-
lo Mesiaca 1,6 milióna fotografií. 
Studium týchto snímok i analýza 
množstva ďalších údajov priniezli 
už mnoho prekvapujúcich poznat-
kov, z ktorých niektoré, tykcajúce 
sa vývoja Mesiaca, zloženia jeho 
povrchu i hlbkovej štruktúry, 
možno označit za revolučné. Spo-
lupráca NASA s Pentagonom bu-
de preto pokračovat: od septem-
bra tohto roku bude okolo Mesia-
ca krúžif doteraz najdokonalejšia 
mesačná sonda — Lunar Prospec-
tor, ktorá bude mat na palube, 
okrem mnohých mých prístrojov, 
aj dva neutrónové spektrometre. 
Tie presne zmapujú nielen polár-
ne jazero, ale objavia i dalšie prí-
padné jazerá zamrznutej vody. 
Skeptici sa domnievajú, že dalšie 
jazerá mesačnej vody sa móžu na-
chádzat iba v obrovskom dvojkrá-
teri South Pole/Aitken, ktorý je, 
mimochodem, najváčším doteraz 
objaveným impaktným kráterom 
v celej slnečnej sústave. Severná 
polárna oblast bude podl'a tých is-
tých skeptikov, aspoň čo sa týka 
vody, jalová. 

Pentagon Press Releas — EG — 
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Na tejto snímke Slnka vidíte slnečnú 
atmosféru s doteraz najvyšším rozlí-
šením. Fotografia je zhotovená EUI 
teleskopom z paluby SOHO v žiarení 
ionizovaného hélia pri vinovej dlžke 
30,4 nm. To, čo vidíme, je základ 
koróny, kde plyn je zohriaty na 80 
tisíc K, pričom povrch Slnka má tep-
lotu okolo 6000 K. Nevieme, akým 
spósobom sa korána ohrieva. Vidíme, 
že jasné, aktívne oblasti sa nachá-
dzajú na Slnku aj teraz, počas obdobia minima slnečnej aktivity. Okolo 
limbu vidíme množstvo protuberancií a spikulí. Velké, tmavšie oblasti hore 
a dole sú koronálne diery v blízkosti slnečných pólov. Sever je Nore. 

(Viac v článku na strane 10.) 
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PRÍHO VOR / Z CIRKULÁROV IAU 

Vážení čitatelia, 
o roku 1997 móžeme už na jeho prahu pove-
dat; že to bude rok, prinajmenšom čo sa ast-
ronómie týka, vzn šujúci. Astronómia stojí 
na prahu nového zlatého veku; čoraz výkon-
nejšie prístroje na Zemi, ale aj na vesmírnych 
sondách, získavajú čoraz viac údajov, ktoré 
v najbližších rokoch priam zrevolucionizujú 
nielen naše poznatky o vesmírnych telesách 
a procesoch, ale v dohkzdnej dobe zmenřa aj 
náš pohlad na kozmos i svez, v ktorom žije-
me. Nové údaje a objavy nadchýňajú nielen 
profesionálnych astronómov a fanúšikov as-
tronómie, ale čoraz vo váčšej miere aj širokú 
verejnost: V našom časopise KOZMOS sme 
vytvorili podmienky, ktoré umožňujú infor-
movat' vás o dobrodružstvích poznania po-
hotovo, aktuálne a na doteraz nebývalej 
úrovni. Možno si ani neuvedomujete, že pri 
rovnakom rozsahu dostávate dvaapolkrát 
viac informácií alco pred piatimi rokmi. 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbano-
ve, ktorá KOZMOS vydáva, vstupuje do 126. 
roku svoje] existencie teraz ako národno-me-

todické centrum, riadené priamo Minister-
stvorn krdtúry. Táto reorganizácia zabezpečí 
sieti slovenských hvezdárnía planetárií popri 
pružnejšej koordinácii a kvalitnejšom meto-
dickom riadení aj váčšiu samostatnost; čo 
nepochybme povedie k zintenzívneniu ich od-
borne] a popularizačnej činnosti. 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 
v tomto roku bude aj nadalej rozvíjat'vlastnú 
odbornú čirtňost najmu čo sa Lýka fyziky Sln-
ka. Naši solárnici i v tomto roku vycestujú za 
úpiným zatmením Slnka, tentoraz na Sibír, 
aby získali nové údaje na úspešné vedecké 
programy výskumu slnečnej koróny, ktorých 
výsledky vzbudili vlani pozornost' i na viace-
rých medzinárodných konferenciách. 

K dobry'm tradíciám Slovenske ústrednej 
hvezdárne patria už od čias jej zaldadatela 
Mikuláša Konkoly-Thegeho aj produktívne 
medzinárodné kontakty: v lanskom roku sa 
naše kontakty rozšírili dohodami o odbornej 
spolupráci so Šternbergovým štátnym astro-
nomickým inštitútom (GAIŠ) v Moskve a Ob-
servatóriom Hvar Geodetickej Záhrebskej 
univerzity. 

Vážení čitatelia, chcem sa vám podakovat' 
za váš záujem, za vašu vernost ktoré vás mo-
tivujú k tomu, aby sme KOZMOS, dnes je-
den z najkvalitnejších časopisov popularizu-
júcich astronómiu v cele] Európe, neustále 
vylepšovali. Rád by som pri tejto píležitosti 
ocenili nezřštnú pomoc našich kolegov zAst- 
ronomického ústavu SAV, členov redakčné-
ho knihu, recenzentov a pržspievatelov, kro-
mých odbornost a rozhlad pnspeh ]c tomu,, že. . 
šř'KOZMOS, tak v odborných kru hoch ako 
aj medzi laickými čitatebni, získal také reno-
mě a popularitu. 

Všetkým vám na prahu zlatého roka astro-
nómie prajem úspech v práci, veta invencie 
a hlbokých zážitkov s astronómiou, ktorá nás 
všetkých spája. 

Ing. Teodor Pintér, 
riaditel'SÚH v Hurbanove 

GRO J1655-40, GRS 1915+105 
Vedecký tým experimentu BATSE na GRO 

oznámil detekciu týchto dvoch tvrdých r&ntge-
nových zdrojov. Oba sú známe tým, že sa pri 
nich pozorujú výtrysky so zdanlivo nadsvetelný-
mi rýchlosfami. Prvý z nich bol prvýkrát spozo-
rovaný koncom mája 1996 a v priebehu júna po-
stupne zosilnel na úroveň 0,6 Crab. V priebehu 
októbra došlo k dálšiemu, takmer dvojnásobné-
mu vzrastu róntgenového toku. 

Na druhom zdroji sa odohral stredne silný vý-
buch, pri ktorom sa zjasnil asi o 0,2 mCrab, za-
čiatkom júla. Vzrast róntgenového toku bol 
sprevádzaný miernym „zmáknutím" (zmenše-
ním sklonu) spektra. V tomto prípade sa pozo-
rovalo aj zjasnenie na rádiových; vinách, ktoré 
nastalo asi 5 dní po róntgenovom výbuchu. 

SGR 1806-20 
Detektor BATSE zachytil v posledných ok-

tóbrových dňoch novu aktivitu mákkého gama 
zdroja SGR 1806-20. Obnovenie jeho činnosti 
spustilo pozorovania dalších zariadení na, po-
zemských i satelitných zariadeniách. Kým de-
tektor BATSE zachytil len tie silnejšie, R(TE 
bol schopný zaregistrovať mnoho až o dva rády 
slabších výbuchov, ktoré sa vyskytovali v-skupt-
nách a opakovali sa s frekvenciou asi jednej mi-
nuty. 

XTE J1856+053 
Počas prehliadky širšieho okolia centra Gala-

xie pomocou RXTE v polovici septembra 1996 
objavili nový r6ntgenový zdroj žiariaci v pásme 
2-10 keV na úrovni 66 mCrab. Pri kontrole 
skorších záznamov sa zistilo, že zdroj už bol za-
registrovaný aj predtým a dosahoval úroveň 35 
mCrab. Poloha zdroja i jeho zvýšená intenzita sa 
potvrdila pozorovaniami BATSE metódou zem-
ských zákrytov. Charakter zmien naznačuje, že 
zdrojom by mohla byť málo hmotná dvojhviez-
da, v ktorej jednou zo zložiek je čierna diera. 

Ďalšia málo hmotná dvojhviezda, 4U 1820-
30, ukazuje rýchle kvaziperiodické oscilácie od 
546 do 796 Hz vtedy, ked tok jej róntgenového 
žiarenia jev rozmedzí 0,16-0,2 Crab. Pri úrovni 
blízkej hornej hranici tohto intervalu sa objavu-
je dálšia kvaziperiodická oscilácia okolo 1066 
Hz. Ked'sa však tok zvýši nad 0,2 Crab, oscilácie 
vymiznú. 

CYGNUS X-1, SCORPIUS X-1 _ 
Cyg X-1 je jedným z najvážnejších' kandidátov 

na čiernu dieru. Podl'a údajov z RXTE' i japon- 
skej družice Ginga je tok zo zdroja Cyg X-1, vo 
fáze emisie t'4dého r©ntgenového žiarenia mo-
dulovaný 5,6 dňovou'obežnou periód®u dvoj- 
hviezdy. Póvod takejto'fázovej modulácie sa dá 
vysvetlií len kó~nbináciciu viacery'ch efektov. 

Další róntgenový zdrój, Sco X-1 (V818 Sco), 
sa z času na čas dostáva dó fázy vzplanutí. V ob-
dobí mimo nich sa najnov~ie, podl'a pozorovaní 
RXTE od februára do novémbra 1996, objavujú 
modulácie toku s periódou okolo 37 dní. V star-
ších pozorovaniach'z družíc Vela SB a Ariel 5 sa 
tieto nodulácie nejistili. Aj ked'sa táto perióda 
detegovala v pozoróvacích dátach pri použití 
viacerých metód frekvenčnej analýzy, jej potvr- 
denie je komplikované práve_fázami aktivy 
a viac sa očakáva od pozorovaní vo vizuálnej 
a rádiovej oblasti. Zatialsa dá povedaf, že priči- 
na modulácií nesúvisí s výskytom fáz vzplanutí. 

2S 0114+650 
Modulácie toku sa počas celého roka 1996 

pozorovali aj v prípade zdroja 2S 0114+650. 
Ich perióda je stabilná, 2,7388 hod, amplituda 
dosahuje až 60%© úrovne róntgenového toku. 
Modulácie 2,78 hod sa zistili už v roku 1992. 
Ďalšia dlhoperiodická modulácia róntgenové-
ho toku 11,7 dňa súhlasí s periódou zistenou už 
v roku 1985 vo vizuálnej oblasti. Vysvetlenie je 
jednoduché: neutrónová hviezda rotujúca s pe-
riódou 2,7 hod obieha po excentrickej dráhe 

s periódou 11,6 dňa okolo spoločníka ranného 
spektrálneho typu. 

GAMA VÝBUCHY, GRB 960720 
Taliansko-holandský tím pozoroval ešte v júli 

1996 pomocou GRBM (monitor gama výbu-
chov v pásme 60-600 keV) a WEC (širokouhlá 
kamera rbntgenových výbuchov v pásma 2-30 
keV) súčasne, výbuch v smere 19h29m +49°02'. 
V tejto oblasti zaregistroval výbuch aj BATSE. 
V katalógoch sa_'šak nenašiel vo vymedzenej 
oblasti žiaden vhodný objekt, ktorý by mohol byť 
zdrojom tohto vysokoenergetického výbuchu. 
V septembri sa v pásmach 0,1-2 keV a 1,5-10 
keV pomocou dvoch teleskopov nezávisle po-
tvrdila zvýšená aktivita neidentifikovaného 
zdroja nachádzajúceho sav pozorovanej oblasti. 
Japonsko-holandský tím pozorovaniami v sep-
tembri potvrdil existenciu zdroja a podla nebo 
móže ísf o rovnaký objekt, ako zachytil ROSAT 
pri svojej pravidelnej prehliadke oblohy v au-
guste 1990. Tím z Nemecka pozoroval oblast 
koncom augusta pomocou zariadenia s vyso-
kým rozlišením na ROSATe a zaregistroval až 
8 róznych rbntgenových zdrojov. Tni z nich sil 
v okruhu do 1° od GRB 960720. Každému 
z nich-bý bolo možné priradif jeden optický ob-
jekt,--Podl'a optických spektier získaných 2,2 m 
teleskopom na Calar Alto v októbri, dva z nich 
móžu byť Seyfertovými galaxiami (s velmi aktív-
nym jadom) s červeným posunom okolo 0,9, 
tretí bol v tej dobe slabší ako 22 mag v B farbe. 
K rozriešeniu záhady póvodcu výbuchov prispe-
li optickými pozorovaniami okrem amerických, 
mexických a nemeckých aj českí astronómi. Po-
mocou trojfarebných BVR snímkov získaných 
CCD kamerou na 0,65 cm reflektore v Ondřejo-
ve, objavili v kritickej oblasti velmi modrý zdroj. 
Jeho farba i optické spektrá získané Mexičanmi 
pomocou 2,15 m reflektora, ukazujú, že sa móže 
jednať o kvazar s červeným posunom 1,7. 

Podl'a cirkulárov IAU Č. 6450-6525 
spracoval J. Zverko, MU SAV T. Lomnica 
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Dnes je červená planéta suchá, bez života, ale kedysi dávno bob o na Marse teplo 
a vlhko, práve tak ako na Zemi, ked'sa zrodil a začal rozvíjai život. Autor článku, 
ktorý prinášame, uverejnil svoje úvahy pred piatimi rokmi, dávno predtým, ako holi 
v martanskom meteorite ALH 84001 objavené fosilie marťanských protobaktérií. 
Bez ohf'adu na to, či kontrolné tímy tento senzačný objav potvrdia alebo spochybnia, 
McKayove úvahy sú pred nastávajúcou inváziou sond a landerov na Mars prinaj-
menšom inšpirujúce. 

Nová éra vo výskume Marsu nastane vo chvíli, 
keď americký lander Pathfinder vyšle v júli bu-
dúceho roku prvé údaje z hrdzavých pláni Ares 
Valu es. Fakt, že návrat na Mars začína v roku, 
keáboli zverejnené pomerne vierohodné dókazy 
prinajmenšom o existencii primitívnych foriem 
života na Marse pred 3,6 miliardami rokov, 
oprávňuje vedcov znovu nastolit otázky, ktoré 
ich už oddávna vzrušujú: Existuje život na Mar-
se? Alebo, ak život vyhynul, potvrdia nálezy na 
Marse diagnózu tírnu, ktorý analyzoval meteorit 
ALH 84001? A ak ju potvrdia, kedy a na akom 
stupni sa evolúcia živých organizmov na Marse 
skončila? Tieto otázky sú oprávnené aj preto, le-
bo celý rad najnovších štúdií planetológov suge-
ruje, že v ranom štádiu boli podmienky na Marse 
neuveritefne podobné podmienkam na Zemi 
v období, keďsa na nej objavili najprimitívnejšie 
formy života. 

Poslednou úspešnou misiou na Mars bol pro-
jekt Viking 1976. Dva pristávacie moduly/landery 
pristáli vtedy na dvoch geologicky podobných, No-
ci odl'ahlých miestach na severnej hemisfére čer-
venej planéty. Jednou z hlavných úloh oboch Vi-
kingov boto hládanie stóp po živote. Prístroje Vi-
kingov analyzovali marťanská pádu a atmosféru, 
zbierali meteorologické údaje v priebehu celých 
troch marťanských rokov, hJádali v marťanskej 
póde dókazy o existencii mikrobiálneho života. 

Každý z Vikingov mal na palube biologický 
kontajner, v ktorom boli prístroje určené na 
uskutočnenie troch experimentov. Zvláštna ro-
botická lopatka nabrala niekolko kubických de-
cimetrov marťanskej pády a prístroje na palube 
v nej hládali stopy po vol'akedajšej metabolickej 
aktivite. Na palube oboch Vikingov bol i hmot-
nostný spektrometer, ktorý mal identifikovat 
v červenkastej póde organické molekuly. Ukáza-
lo sa, že póda vyšetrovaná prístrojmi Vikingov 
prejavila aktivitu, ktorá do istej miery pripomí-
nala to, čo vedci očakávali od živých organiz-
mov, ale vonkoncom sa nepodobala aktivitám 

pozemských pád, ktoré rovnaké prístroje prešet-
rovali pred misiou na Zemi. Hmotnostné spek-
trometre však neodhalili ani jediná organická 
molekulu, dokonca ani na hladine niekolkých 
organických molekul na miliardu anorganických. 
Vzhl'adom na to, že na Zemi sa organické mole-
kuly priam hmýria i vo vzorkách z najnehostin-
nejších končin, ba i hlboko pod povrchom, vedci 
nemohli pripustiť, že by dnes na Marse mohol 
existovať život, keďv analyzovanej póde niet ani 
stopy po organických látkach. 

Dalším faktorom, ktorý vylučuje súčasný život 
na Marse, je neprítomnosf tečúcej vody. Teploty sú 
tu také nízke a tlak atmosféry taký slabý, že voda 
v tekutom skupenstve tam existovaf nemáže. Len-
že práve voda v kvapalnom skupenstve je funda-
mentom života na Zemi. Je skoro isté, že neprí-
tomnosť organických látok a tečúcej vody súčasný 
život na povrchu Marsu stopercentne vylučujú. 

Pohl'ad do minulosti 

V minulosti bol Mars ovel'a pohostinnejšou 
planétou. Tento poznatok však nevyplynul z bio-
logických experimentov oboch Vikingov na po-
vrchu. Vedci si obraz o minulosti Marsu vytvori-
li z vyše 50 000 fotografií, ktoré naexponovali 
americké sondy/landery ešte pred pristátím, kým 
Mars obiehali. Potrebu globálnej diagnózy inšpi-
rovala aj úctyhodná fotokorisť Marinera 9 nie-
kolko rokov pred Vikingami. 

Kanály, rieky, jazerá 

Dlhoročným, podrobným prieskumom týchto 
fotografií sa potvrdilo, že povrch Marsu je výraz-
ne poznamenaný erozívnymi účinkami tečúcej 
vody. Planetológov mimoriadne prekvapili najmá 
ozrutné, hlboké a dlhé kanály, ktoré mohli vyvo-
lať iba katastrofické prívaly vád z vysočín a po-
horí dlhodobo stekajúce do nižšie položených 
oblastí. Planetológovia sa nazdávajú, že takéto 
povodne mohlo spósobif prudké topenie konti-
nentálnych 1'adovcov, netušia však, čo mohlo spó-
sobiť takéto dlhodobé oteplenie červenej planéty. 
Sopečná činnosť, alebo zmena klímy, podobná 
tým, čo spósobovali pravidelný cyklický nástup 
radových dób na Zemi? Tak či onak: tieto kanály 
sú geologicky staré. Vznikli približne pred 3,5 mi-
liardami rokov. Tečúcej vody na povrchu Marsu 
niet. Váčšina marťanskej vody sa v rednúcej at-
mosfére v priebehu miliárd rokov vyparila a roz-
ptýlila do okolitého priestoru. Planetárni geoló-
govia sú však presvedčení, že okrem povrchových 
radových polí okolo pólov či ozrutných fadových 
škrupín pod kobercami naviateho prachu a pies-
ku, existujú v podzemí Marsu dodnes velké re-
zervoáry tekutej vody. 

Tečúca voda okrem velkých kanálov vytvorila 
aj sief kfukatých údolí, i meandrujúcich, dnes vy-
schnutých korýt vofakedajších riek. Takáto hustá 
sief riek mohla vzniknúť iba v klíme, kde pomer-
ne často pršalo či snežilo, kde sa pravidelne strie-
dali ročné obdobia, ale i dlhodobejšie, kolísaním 
slnečného žiarenia vyvolané, zmeny marťanskej 
klímy. Súčasné teploty i mimoriadne nízký atmo-
sferický tlak na Marse vylučuje dlhodobejšie udr-
žanie sa vody na povrchu, hoci v podobe snežnej 
pokrývky. Znamená to, že ešte pred miliardou 
rokov musel mať Mars podstatne hustejšiu at-
mosféru. Bez atmosferickej izolácie by nenastalo 
také prudké topenie 1'adovcov, nech ho už spáso-

Voda na Marse bota dovtedy, kým si červená planéta udržala hustejšiu atmosféru, ktorú dopíňali naj-
má marťanské sopky. Výdatné imisie CO2 vytvorili skleníkový efekt s teplotami, psi ktorých sa udr-
žal kolobeh vody v troch skupenstvách prinajmenšom 500 miliónov rokov. 
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bilo čokol'vek, a keby aj, tekutá vody by na svojej 
ceste do nížin velmi rýchlo zamrzla. Nestihla by 
teda vytvorif také markantnú sief korýt. Alebo 
snááboli prívaly roztopených vód také mohutné, 
že nezamrzli v silnom mraze? 

Niet pochýb, že sief vyschnutých riečist a ka-
nálov na južnej hemisfére, ktoré sa vytvorili na 
starom, krátermi pokrytom teréne, vznikali v do-
be, keď na Marse boto teplo a vlhko. Epocha te-
čúcej vody doznela. Odhad, že potopa na Marse 
sa konala niekedy medzi 3,5-4 miliardami rokov, 
planetológov neuspokojuje. Presnejšie datova-
nie móže priniesf podrobnejší prieskum kráterov 
na južnej hemisfére. Váčšina z nich totiž vznikla 
podia planetológov počas ťažkého bombardova-
nia približne pred 3,8 miliardami rokov. Trvalo 
asi sto miliónov rokov a vnútorné terestrické pla-
néty, ale i satelity velkých planět boli vtom čase 
vystavené intenzívnym náletom celých eskadier 
komét a planetoidov z vonkajších oblastí slnečnej 
sústavy. Co ich vyvolalo? Najpravdepodobnej-
šou hypotézou sa zdá byt priblíženie sa slnečnej 
sústavy, krúžiacej okolo jadra Galaxie, k velkej 

hviezde, ktorej gravitačné kopance nasmerovali 
časf primordiálnej zárodočnej hmoty, sústredenej 
v Oortovom oblaku, do vnútra slnečnej sústavy. 

V dejinách slnečnej séstavy to bola kritická pe-
rióda. Vedci majú v rukách dókazy, že život, pri-
najmenšom v mikrobiálnej podobo, existoval na 
Zemi už pred 3,5 miliardami rokov. Kedy vzni-
kol, nevieme určit presnejšie, pretože na povrchu 
Zeme sa doteraz nepodarilo nájst staršie usade-
né horniny, ktoré by už neboli prepracované ak-
tívnymi geologickými procesmi v zemskej kóre. 
Nedávno sa však našli kamene, v ktoxých vedci, 
napriek ich čiastočnej deštrukcii v geologickom 
mlyne planéty, našli stopy štruktúr náramne pri-
pomínajúcich prejavy primitívnyhh organizmov, 
či presnejšie ich metabolizmu. Biológovia sú pre-
svedčení, že tieto organizmy mohli vzniknút iba 
vo vodnom prostredí, netušia však, ako dlho tr-
valo, kým sa prvé živé organizmy vyvinuli. Na-
zdávajú sa, že tento proces mohol trvat aj 500 mi-
liónov rokov, nevylučujú však, že postačilo iba 
niekolko miliónov rokov. 

Tak., alebo onak: pozemský život vznikol a za-

čal sa vyv1jaf približne vtedy, keď na Marse vznik-
la bohatá sief riek, éstiacich do početných jazier 
a morL Na základe týchto poznatkov pokladajú 
vedci za rozumné hfadaf stopy primitívneho ži-
vota aj v marfanských horninách. Neúspech ex-
perimentov, prevedených aparatérou na Vikin-
goch, by nás nemal odradit. 

Život v skleníku 

Ak na Marse naozaj boto obdobie s teplejšou, 
vlhšou klímou, aké podmienky ho stvorili? Platné 
teórie tvrdia, že Mars už krátko po sformovaní sa 
planéty obklopovala hustá atmosféra oxidu uhli-
čitého. Rovnako hustá, ako terajšia atmosféra 
Zeme. Vytvorili ju plyny unikajúce z vnétra mla-
dej planéty. Táto atmosféra kumulovala tepelné 
žiarenie, takže teplota v atmosfére postupne na-
rastala. Pod čoraz teplejšou atmosférou sa po-
stupne nahrieval i povrch, a to až do takej miery, 
že sa vodné Tady rozpustili a voda začala tiecť. 

Vzájomné pósobenie plynného oxidu uhličité-
ho s vodou muselo vytvorif značné množstvo I y-

V dálšom martanskom meteorite 
sa našli mikrofosílie 

Začiatkom novembra laoského 
roku oznámili britskí vedci, že v ďal-
šom z dvanástich známych martan-
ských meteoritov našli doteraz naj-
silnejšie dókazy o vofakedajšej exis-
tencii života na Marse. Presnejšie: 
Briti tvrdia, že našli organický ma-
teriál tak počal overovacích testov 
meteoritu ALH 84001, ktorý ské-
mal tím NASA, ako aj v áalšom tes-
tovanom meteorite, ktorý je pod-
statne mladší ako ten prvý! 

—To, čo sme našli, je naozaj silný 
dókaz — vyhlásil jeden z trojice ved-
cov, chemik Ian Wright. — Som pre-
svedčený, že čonevidief dokážeme 
preskúmal i metabolizmus týchto 
organizmov. Navyše si s pinou zod-
povednosfou dovolím tvrdil, že ži-
vot na Marse nielen existoval, ale je 
možné i to, že dodnes nevyhynul. 

Wright a Colin Pillinger z brit-
skej Open University and Monica 
Grady pri londýnskom Natural His-
tory Museum skúmali késky chýr-
neho meteoritu ALH 84001 a záro-
veň aj meteorit EETA 79001, ktorý 
je súčastou horniny sformovanej 
pred 180 miliónmi rokov. Aj tento 
kúsok Marsu vymrštil do medzipla-
netárneho priestoru mohutný im-
pakt pred 600 000 rokmi. Oba me-
teority našli v Antarktíde: ALH 
84001 roku 1984, EETA 79001 ro-
ku 1980. 

—Ak sa objav našich britských ko-
legov potvrdí — vyhlásil šéf skupiny 
výskumníkov NASA, Doug Blan-
chard, potom by to znamenalo, že ži-
vot na Marse sa vyvijal ovela dlhšie, 
ako sme si mysleli, ba nic je vyléče-
né, že sa tam dodnes udržal. 

— Boli by sme náramne egoistickí, 
keby sme zotrvávali na stanovisku, 
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že Zem je jedinou planétou, na kto-
rej vznikol život — vyhlásil astronóm 
Colin Pillinger. Pillinger tvrdí, že 
chemické dákazy o existencii mar-
fanského života na základe vý-
skumu meteoritu EETA 79001 uve-
rejnil v časopise Nature už roku 
1989. Jeho výsledky podrobili m í 
vedci tvrdej kritike. Tvrdili, že orga-
nická hmota, objavená v meteorite, 
je iba organickým „znečistením", 
ktoré kontaminovalo élomok mar-
tanskej horniny počas jeho dlhej 
cesty na Zem. Po tom, ako vedci 
NASA zverejnili výsledky analýzy 
ALH 84001, preskúmal Pillinger 
niekolko fragmentov oboch meteo-
ritov. Do experimentu však nezava-
dil iba késočky EETA 79001 spred 
ósmych rokov, ale tie fragmenty, 
ktoré priputovali na Zem zapuzdre-
né v skle podobnej hmote, teda ne-
mohli byt „znečistené" pozemskou 
organickou hmotou. 

— Ukázalo sa, že som sa pred 
siedmimi rokmi nemýlil — tvrdí Pil-
linger. — Najdóležitejším objavom 
„zaplombovaných čiastočiek" je, že 
obsahujú velké množstvo organic-
kej hmoty—viac ako 1000 čiastočiek 
na milión. Každý, kto EETA 79001 
preskúma, by mal dospief k podob-
nému výsledku. 

Uvidíme! 
Podla AP spravoval — eg — 

Meteorit EET 79001 je velmi mladý 
meteorit vrstva martanskej horniny, 

ktorej bol súčasfou, sa sformovala 
iba pred 180 miliónami rokov. 

Biele fliačky na jeho povrchu vznikli 
odlúpenún sa kóry spečenín, ktoré 
sa vytvorili po vniku do pozemskej 

atmosféry. 

Meteorit EETA 79001 
Nájdený: Elephant Morain, Antarktída 
Deň nálezu: 13. januára 1980 
Typ: Shergottit (SNG) 
Meteorit EETA bol nájdený počas zberačskej sezóny 1979/1980. 

Išlo o prvý nález tejto sezóny. Geológovia ho klasifikovali ako Shergottit, čo je 
najčastejšia podskupina z množiny doteraz nájdených marfanských meteori-
tov. EETA 79001 váži 7900 gramov, po meteorite Zagami je druhým naj-
hmotnejším meteoritom z Marsu. EETA 79001 je velmi mladý, má iba 180 
miliónov rokov, čo jev škále našej slnečnej sústavy, pokialide o meteority, ne-
obyčajne nízky vek. Náraz asteroidu alebo kométy ho z povrchu červenej pla-
néty vymrštili pred 600 000 rokmi. EETA 79001 je druhým marfanským me-
teoritom, v ktorom sa našli organické štruktéry, pripomínajúce metabolizmus 
živých organizmov. 
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seliny uhličitej. Tá pósobila na horniny povrchu 
a postupne pretvorila uhlík na karbonáty, najmá 
vápence a dolomity. Karbonáty sa usadzovali na 
dne jazier a mocí, pričom ich obsah v atmosfére 
postupne klesal. Skleníkový efekt bol čoraz slabší, 
planéta sa začala ochladzovať, atmosféra redla, vo-
da sa vypanila, alebo premenila na 1'ad a teplá, vlh-
ká planéta sa zmenila na vychladnutý suchý svet. 

Rovnaký osud by stihol aj Zem, keby pozem-
ský geostroj nedokázal recyklovať usadené kar-
bonáty spáť do atmosféry. Tento proces prebie-
ha, ako vieme, takto: počal neustálej plazivej ko-
lízie geokrýh sa jedna kryha podsúva pod druhů 
a ponára do hibky. Táto subdukcia transportuje 
usadené karbonáty do velkých hlbok, kde ich na-
rastajúca teplota premení opáf na plyny a vráti 
v podobe oxidu uhličitého naspáť do atmosféry. 
Najváčšími dodávatefmi recyklovaného oxidu uh-
ličitého sú najmá činné sopky, ktoré vznikajú 
v subdukčných zónach. 

Na Marse takýto geomechanizmus nevznikol. 
Planetológovia to vysvetl'ujú tým, že Mars je ove-

la menší a navyše — vyžaruje do okolitého pros-
tredia ovel'a viac vnútornej teploty, ako generuje. 
Zatial nic je celkom objasnené, či práve tento 
efekt spósobil aj vyhasnutie obrovských marťan-
ských sopiek (sopky na Marse pripomínajú po-
zemské vulkány typu „honíce škvrny", napriklad 
Mauna Kea na Havajských ostrovech, ktoré sa 
nevytvárajú v subdukčných zónach). Právo sopky 
však podl'a všetkého životodárny cyklus na červe-
nej planéte rozdúchali. Ako? Mohutné výlevy 
honícich láv tečúcich po usadeninách karbonátov 
mohli z nich uvolňovať oxid uhličitý. Tak sa po-
stupne vytvoril skleníkový efekt, v ktorom sa za-
čali topiť fadovice. Žiar toto vlhké obdobie trvalo 
nanajvýš niekolko miliónov rokov. 

K1áčovou otázkou je, ako dlho hola na Marse 
tekutá voda, bez ktorej sa život nemóže udržaf? 
Odpoveď na táto otázku nájdu vedci až vtedy, 
keďspolahlivo zistia, kedy zanikla marťanská at-
mosféra (ktoní tvoril najmá CO2) a na aké nízke 
teploty sa dokázali tište živé organizmy viazané 
na tekutá vodu (najprv na povrchu a neskór aj 

Na snímke jedného z Vikingov vidíte (vl'avo) oblasť na južnej marťanskej hemisfére s nespočetnými 
korytami kedysi vodnatých, dnes vyschnutých riek. Sieťvyschnutých korýt je v tejto oblasti hustejšie 
ako v hornom toku Amazonky. 

Celý rok zamrznuté jazero Vanda v suchom antarktickom údolí Wright Valley leží v oblasti, ktorej 
klíma najviac pripomína klimu na Marse. Pod 6 m hrubým fadom sa však udržali rasy, pod drťou 
plytkých údolí lišajníky. 

Život na Marse 
spochybnený 

Štruktúry, ktoré objavili v antarktickom me-
teorite ALH 84001 a výskumníci tírnu NASA 
označili ich za mikrofosilie, či metabolity týchto 
fosilií, nic sú skamenelinami marťanských bakté-
rií. K tomuto závoru dospeli vedci z Ohio State 
University po niekolkomesačnom výskume naj-
slávnejšieho meteoritu a svoje dóvody publikova-
li v špecializovanom periodiku Geochimica et 
Cosmochimica Acta. 

V článku dokazujú, že „mikrofosilie" vytvorili 
geologické, teda nic biologické procesy v horni-
nách, ktorých teplota prevyšovala 800 °C, čo je 
priliš drsné prostredie pre život. 

NASA, ako je známe, publikovala v auguste 
informáciu, že v meteorite, ktorý podl'a všetkého 
priletel na Zem z Marsu, sa našli mikroskopické 
a chemické dókazy o primitívnych formách živo-
ta. Tieto marťanské protobaktérie vznikli a vyvi-
nuli sa v čase, keď bol meteorit súčasťou po-
vrchových hornín červenej planéty. Meteorit, úlo-
mok impaktom rozdrvenej kóry Marsu, vymrštila 
sila planetárneho karambolu na komplikovaná 
dráhu, ktorá po početných obletoch Slnka pre-
krížila dráhu Zeme tak šťastne, že meteorit pri 
vniku do atmosféry celkom nezhorel. Dopadol na 
antarktický 1'adovec v Allanovom pohorí približne 
pred 13 000 rokmi, kde ho roku 1984 našli ame-
rickí zberači meteoritov. 

Článok výskumníkov Ohio State Univerzity 
bol publikovaný 29. decembra 1996 v časopise, 
ktorý vychádza od roku 1988. Dvaja z autorov 
článku, planetárny geológ Ralph Harvey z Case 
Western Reserve University v Clevelande a geo-
lóg Harry McSween z University of Tenessee, 
uverejnili podobný článok v prestížnom časopise 
Nature už v jáli lanského roku, mesiac pred uve-
rejnením senzačného riportu NASA. 

— Po zverejnení sme sa rozhodli ešte raz pre-
veriť pozorovania našich kolegov — vyhlásil ho-
vorca tírnu Ohajčanov. — Skúmali sme tie isté 
štruktúry a tie isté veci (fosilie). Naše závery sú 
však odlišné. 

Aj McSweeneho tím použil elektrónový mik-
roskop s vysokou rozlišovacou schopnosfou, po-
mocou ktorého zviditelnili štruktúry vo vnútri 
údajných fosilií. Čo tam našli? 

— Našli sme „chlpaté" zrná magnetitu, čo je 
oxid železa, ktorý sa na Zemi vyskytuje iba v oko-
lí vulkanických sopáchov, kde okolité horniny sil-
ne nahrievajú unikajáce plyny. Počas ochabnutia 
sopečnej činnosti horniny prudko chladná a celý 
proces sa periodicky opakuje. Nedokážeme si 
predstaviť, aby takéto „fúzy" na magnetite vy-
produkovali na Zemi živé organizmy. Vretenovi-
tá os uprostred fosilie svedčí tiež skór o geologic-
kom póvode štruktúr. Táto diagnózu McSweeney 
dopinil takto: — Pochybujem o tom, že diskusia 
okolo dókazov života v tomto meteorite prinesie 
do roka a do dňa definitívne rozhodnutie. Na-
zdávam sa však, že aj v prípade, ak sa marťanské 
fosilie nepotvrdia, je celkom možné, že kedysi ho-
li na Marse vhodnejšie podmienky pne vznik 
a evolúciu života. 

Gunter Faun, vydavatel periodika Geochimica 
et Cosmochimica Acta zdórazňuje, že váčšina 
vedcov posudzuje dókazy tímu NASA o existen-
cii primitívneho života na Marse výslovne skep-
ticky. Najpádnejším argumentom skeptikov je 
podia Faura najmá extrémne vysoký vek tohto 
meteoritu. The Asociated Press 
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pod ním) adaptovat skór, ako vyhynuli. 
CO2-atmosféra sa na Marse dlho neudržala. 

Krátko po fažkom bombardovaní asteroidmi (vy-
vrcholilo vpred 3,8 miliardami rokov), keďsa vy-
tvoril skleníkový efekt, začala táto atmosféra 
rychle rednúf. Rozsiahle vodné plochy volný 
a neobnovujúci sa CO2 rýchlo vstrebali, ochranný 
dáždnik atmosférického skleníka bol čoraz tenší, 
aj na rovníku začalo mrznúť. Pri nízkych teplo-
tách sa kolobeh CO2 naďalej znižoval. Mohli sa 
v takýchto podmienkach ako v Antarktíde, v ja-
zerách pokrytých [adom, udržaf, vyvijaf, adapto-
vat sa živé organizmy? Prinajhoršom dva ekosys-
témy sugerujá, že prispůsobivost živých organiz-
mov na postupne sa meniace podmienky je obdi-
vuhodná. 

Kúsok Marsu na Zemi 

Spomínané antarktické údolia sú extrémne 
studené a suché. Priemerná ročná teplota tam 
nevystúpi nad —20 stupňov Celzia a priemer zní-
žok za posledné desafročia neprevýšil 2 centi-
metre za rok. V týchto údoliach nikdy neprší, iba 
počal najvlhkejšieho obdobia pokrýva vyprahlé 
horniny fahký poprašok suchého snehu. Kedže aj 
tento snehový púder je suchý a chladný, pod-
mienky v týchto údoliach, ak nebereme do úva-
hy atmosféru, náramne pripomínajú niektoré ob-
lasti Marsu. Ba možno povedať, že v celej slneč-
nej sústave nenájdeme miesto, ktoré by až do tej 
miery Mars pripomínalo. 

Na prvý pohlhd vyzerajú byt tieto suché údolia 
celkom bez života. Půdy okolo jazera Vanda vo 
Wright Valley zdali sa byt biológom, čo pripra-
vovali misie Viking také jalové, že si práve tu od-
skášali všetky tni martanské bioexperimenty. 
Prieskum v posledných rokoch však ukázal, že 
i v tejto navonok neplodnej, ladovej púšti existu-
jú prinajmenšom dva velké ekosystémy. 

Prvý ekosystém, rasy, vegetujú pod trvalou Pa-
dovou pnikrývkou večne zamrznutých jazier na 
dne údolí. Napriek tomu, že řadový koberec je 
hrubý 3-6 metrov, preniká cezeň počas poláme-
ho dňa dostatok svetla, ktoré je podmienkou fo-
tosyntézy. Výživné látky a voda nasýtená kyslí-
kom priteká do jazier z okolitých řadovcov, ktoré 
sa topia iba počas niekolkých najteplejších dní 
v roku. 

Druhý ekosystém, lis"ajníky, sa udomácnil 
v podloží pieskovcov na dne plytkých žřabov u s-
tiacich do oválnych dolín. Letné slnko pieskovice 
nahreje, čo rozpustí srieň i usadeniny snehového 
púdru v trhlinách. Do podložia, k lišajníkom pre-
sakuje voda. Pieskovcová drť chrání lišajníky 
pred mrazivým vetrom i tvrdým ultrafialovým 
žiarením, ktoré je kvůli zváčšujúcej sa ozónovej 
diere nad Antarktídou čoraz intenzívnejšie. Zá-
zračné je, že oba ekosystémy sa udržujú vďaka 
niekofkým slnečným dňom počas vrcholiaceho 
polárneho leta, keď sa aspoň časf vodného 1'adu 
premení na vodu. 

Oba spomínané pozemské ekosystémy doka-
zujá, že ak sa dokážu pri priemernej ročnej tep-
lote —20 °C udržaf pri živote takéto pomerne 
zložité kolónie organizmov, mikrobiálny život by 
mohol existovat i v ovefa drsnejších podmien-
kach. Pniemerná teplota pnitom nemusí hraf pod-
statná rolu: najdóležitejšia je schopnost Marsu 
produkovat tečúcu vodu aspoň počas marfan-
ského leta. 

Na základe antarktických poznatkov vypočíta-
li americkí bioplanetológovia, že kým sa vlhký 
Mars premenil na suchú a chladnú planétu pri-
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Aj táto snímku jedného z Vikingov dokazuje, že 
pred necelými 4 miliardami rokov tiekli na Mar-
se ovefa vodnatejšie rieky ako Dunaj, či Missis-
sippi. Mocný kužel' naplavenín za impaktným 
kráterom mohol vytvorif iba vel'tok, alebo dlho-
trvajúci prívap po prudkom topení horských 1'a-
dovcov. 

pomínajúcu i na rovníku spomínané antarktické 
údolia, uplynulo 500 miliónov až miliarda rokov. 
Nevieme síce presne, ako dlho trvalo životu na 
Zemi, kým vznikol a začal sa rozvijat, domnieva-
me sa však, že tento proces bol ovela kratší ako 
miliarda rokov. 

Je teda možné, že aj na Marse mal život dosť 
času na to, aby sa vyvinul. Ak sa tak stalo, potom 
máme šancu nájsf jeho stopy, pretože dye tretiny 
Marsu pokrývajú horniny staršie ako 3,5 miliardy 
rokov. Na rozdiel od Zeme, ktorá je geologicky 
živou, meniacou sa planétou, mali by sme stopy 
prvotných mikroorganizmov nájsf bez váčších 
problémov. Zem váčšinu týchto najrannejších 
stůp života zničila. Pravdaže, povrchové vrstvy 
Marsu sú poznamenané působením reaktívnych 
chemikálií, očividný je najmá dohrdzava zoxido-
vaný povrch: mikrofosilie, alebo aspoň stopy po 
ich metabolizme by sa však mali v istej hlbke pod 
Eovrchom dobre uchovať až do dnešných dní. 
Zivé organizmy na dnešnom Marse skoro určíte 
nenájdeme. Důkazy o ich existencii v dobách, 
keď tam panovali podobné podmienky ako na 
mladej Zemi, by sme však mali hř'adat. 

Pol'ovačka na martinské fosilie 

Kde by sme mali hl'adaf fosilie na Marse? Naj-
vhodnejšími lokalitami sú určíte priehlbne, ktoré 
vofakedy dlho vyplňala voda: jazerá, či malé mo-
ria. Také jazero je náramne vhodným miestom 
nielen vtedy, keďsa klíma ochladzuje, ale aj v prí-
pade, keď sa už organizmy nevládzu čoraz drs-

nejším podmienkam prispůsobovaf a hynú v sen-
dviči usadzujúcich sa vrstiev erodovanej, najskór 
splavovanej, neskůr navievanej půdy či absorbo-
vaných karbonátov. Práve v sedimentoch na dne 
marfanských jazier můžu nájsf roboty bohatá ko-
risf. 

Velké jazerá majú navyše aj tu výhodu, že na 
ich suchom dne sondy pomerne l'ahko pristanú. 
Harold Masursky z U.S. Geological Survey už 
dávno tvrdí, že martanské fosilie treba hl'adaf 
v hrubých depozitoch hornín na dne kaňonov 
sústavy Valles Marineris. 

Vikingy nás v tomto ohl'ade trochu sklamali. 
Na dnešnom Marse podla všetkého nenájdeme 
živé organizmy. Je príliš suchý, pnliš chladný, 
priliš oxidovaný. Ibaže: robotické ruky oboch Vi-
kingov povrch Marsu sotva fahúčko poškrabkali. 
Jalová půda do hlbky niekolkých decimetrov, na-
vyše na vysočin, nebola najlepším miestom na 
hl'adanie organického života. Pod povrchom však 
mohli pretrvaf velké rezervoáry tekutej vody. 

Živé organizmy v podzemných nádržiach ne-
čerpajú slnečnú energiu ako fotosyntetické orga-
nizmy na Zemi. Mohli by však využívat energiu 
chemická. Také organizmy už boli objavené aj na 
Zemi: pozemské metanogénne organizmy kon-
zumujú molekulárny vodík a oxid uhličitý, pri-
čom ako odpad produkujú metán. Oáza takýchto 
organizmov na Marse by sa mohla udržať pni 
geotermálnom zdroji vodítka, kde by sa vyskyto-
vala aj tečúca voda a oxid uhličitý. Zatial' nemá-
me jediný důkaz, že takéto niky na Marse existu-
jú, vylúčif ich však nemůžeme. Citlivé kamery 
a spektrometer tepelných emisií i dálšie prístroje 
na palube sondy Mars Global Surveyor ich však 
už čoskoro můžu detegovaf. Objav geometrál-
nych horúcich škvín, napríklad v podobe mar-
ťanského Yellowstonského parku, by nás vůbec 
neprekvapil. 

Ak chceme nájsf život na Marse, musíme sa 
zavřtať hlbšie pod jeho povrch. Iba tam můžeme 
nájsf stopy vyvinutého života, alebo hřadaf jeho 
dnešné formy. 

Objav života na Marse, hoci vo forme fosilii, 
by bol objavom epochálnym. Dokázalo by sa, že 
vo vhodných podmienkach může život vykličiť 
kdekol'vek. 

POZNÁMKA: Je irónioi y že skór ako sa autorom 
tohto článku predpovedané fosilie našli na povrchu 
Maisiy ohlásili americkí vedci takéto fosilie i stopy 
po ich metabolizme v rnaríanskom meteorite, ktoiý 
našli v Antarktíde. Navyše sonda Galileo poslala 
na Zem presvedčivé důkazy, že tekutá voda, ba 
možno celý globálny oceán vody sa nachádza pod 
rozpukanou ládovou kůrou na Jupiterovom mesia-
ci Europa, i pod ázdovým pancierom na Ganyme-
de. Najnovšie, po starostlivej analýze senzačných 
snímkov sondy Clementine, objavili vedci more za-
mrznutej vody aj na Mesiaci, v najváčšom impakt-
nom krátere slnečnej sústavy — South pole —Aitken. 
Kde ešte nájdeme vodu i v tekutom skupenstve 
v naše] slnečnej siístave? Podla všetkého skoro na 
všetkých terestrických telesách, nevynímajúc žeravý 
Merkur, pretože aj v jeho polámych oblastiach vy-
pátrali rádioteleskopy čiapočky vodného ladu. Že 
sa aj tento lad periodicky roztápa, je viac než isté. 

Podla Astronomy 1993/9 spracoval E. Gmdl 

Táto neobyčajne komplikovaná spleti meandru-
júcich ramien na snímke Vikingu 2 svedčí 
o tom, že velký, možno periodický príval vůd, 
postupne slabol. Klůkaté koryto „poslednej 
rieky" vzniklo v starých naplaveninách, 
ktorých hrúbka prezrádza planetárnu povodeň. 
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Galileo prvýkrát 
obletel Callisto 
Snímky z najváčšieho priblizenia sa sondy Galileo k Jupiterovmu mesiacu Callisto 
NASA do uzávierky tohto čísla nevydala. Prinášame preto „iba" najzaujímavejšie 
z tých fotografií, ktoré už boli zverejnené. Okrem obligátnej, porovnávacej skladač-
ky čerstvých snímok kamery na Galileu a snímok oboch Voyagerov vás určíte nad-
chnú fotografie časti povrchu, získané počas fázy približovania sa ku Callisto. 

Štvrtého novembra lanského roku približila sa 
sonda Galileo na 1200 km k povrchu posledného 
zo štvorice velkých mesiacov Jupitera. Callisto, 
ako je známe, objavil Galileo Galilei, spolu 
s Ganymedom, Io a Europou, keď po prvýkrát 
pozoroval Jupiter pomocou svojho legendárneho 
ďalekohfádu. Išlo o doteraz najtesnejší oblet toh-
to mesiaca v histórii. 

Signál, potvrdzujúci oblet, putoval na Zem 46 
minút. Údaje z tohto i dalších plánovaných oble-
tov umožnia planetológom pochopit, prečo sa 
tento, zdanlivo celkom neaktívny, mítvy mesiac 
až tak odlišuje od svojich troch velkých, ovela 
aktívnejších súrodencov. Je pravdepodobné, že 
slovo súrodenec nie je v tomto prípade najvhod-
nejšie, pretože už doteraz získané poznatky 
o „velkej štvorke" naznačujú, že ich vznik a vývoj 
mohol prebiehaf podfa rozličných scenárov: na 
Ganymede zistila sonda Galileo jasné príznaky 
pomerne mladej tektonickej činnosti. Europu 
pokrýva podl'a všetkého globálny oceán vody, 
ktorý sa pósobením Jupiterov gravitácie vzdúva, 
takže hrubá ladová kóta pokrývajúcu vzpínajúce 
sa vodstvá, brázdia staré, 1adom zacelené, ale aj 
celkom mladé pukliny. Pohyb oceánskych prú-
dov, generovaný a usmerňovaný tiež gravitáciou 

Jupitera, pósobí na nespevnené kryhy, čo sa pre-
javuje tým, že podaktoré rotujú. A napokon Jo, 
nádherný vulkanický exot, piný činných sopiek, 
ktorý planetológom, vulkanológom i geológom 
nedáva spávat, pretože to, čo váaka sonde Gali-
leo pozorujú na jeho povrchu i v komplikovanej, 
pulzujúcej atmosfére nemá obdobu na nijakom 
inom telese slnečnej sústavy. 

Callisto má priemer 3500 km a je druhým naj-
váčším z velkej rodiny šestnástich, doteraz obja-
vených mesiacov Jupitera. Prastarý povrch tohto 
mesiaca zaraáuje Callisto medzi najzaujímavejšie 
telesá našej slnečnej sústavy. Na nijakom inom 
telese sme zatiaT nepozorovali taký starý, kráter-
mi tak poznamenaný povrch. 

— Keá planetolágovia vyhodnotia najnovšie 
údaje z Galilea, dozvieme sa viac o tom, prečo sa 
Callisto tak odlišuje od ostatných Jupiterových 
mesiacov, —vyhlásil Torrence V. Johnson, jeden 
zo šéfov projektu Galileo, ktorého štáb sídli v Jet 
Propulsion Laboratory, v kalifornskej Pasadane. 
— Prístroje na palube sondy nám sprostredkujú 
údaje, z ktorých dokážeme zistiť zloženie po-
vrchu Callisto, jeho vývoj, objavíme prípadné 
tektonické aktivity, ale možno aj magnetické 
pole, ktoré možno i tento mesiac generuje. 

Planetárna mřtvola 

Čast údajov, ktoré sonda získala počas prvého 
obletu, boli už vysielané na Zem. Váčšinu ďal-
ších údajov, vrátane všetkých fotografií, však 
palubný počítač uložil do památi a sonda ich 
vysielala na Zem postupne, v rámci obmedze-
ných možností priameho spojenia spósobeného 
poruchou velkej antény. 

Zdá sa, že aj Callisto tvorí kamenné jadro, 
obalené 1'adom. Na rozdiel od ostatných mesia-
cov Jupitera je povrch Callisto poznamenaný 
doteraz nezrátaným počtom meteorických im-
paktov, ktorých počet sa odhaduje na niekolko 
desiatok tisíc. Brutálne kozmické „tetovanie" 
povrchu mesiaca však vedcom prezradilo, že 
bombardovanie muselo trvat niekolko miliárd 
rokov. Ináč by hustota kráterov bola ovel'a nižšia. 
Vedci zároveň upozorňujú aj na to, že obrovský 
počet impaktov je zároveň dókazom toho, že 
Callisto je geologicky mítve, alebo prinajmen-
šom velmi slabo aktívne teleso, pretože akákol= 
vek, či už vulkanická, tektonická či vodná aktivita 
by prinajmenšom najstaršie krátery aspoň čias-
točne vyhojila. 

Geniálna inovácia spojárov 

Oblet Callisto, či presnejšie vedecká korisť 
z tohto mesiaca, dostane sa na Zem rýchlejšie 
ako údaje z predchádzajúcich obletov mých Jupi-
terových mesiacov. Vedcom sa totiž podarilo 
posilnit kapacitu obrovských antén, ktoré komu-
nikujú so všetkými, ešte činnými sondami NASA 
vo vesmíre pomocou siete antén tzv. Deep Space 
Network, rozmiestnených na telekomunikačných 
základniach v Kalifornii a v Austrálii. Táto sief 
posilnili i rádioteleskópy v austrálskom Parkes. 
Toto „zosietenie" výkonných antén umožní ma-
ximalizovat prijem údajov z Galilea, a tak aspoň 
čiastočne odstrániť handicap, spósobený už spo-
mínanou poruchou hlavnej antény na sonde. Pri-
pomeňme si, že táto porucha zmenila plánovaný, 
mimoriadne ry'chly a hrubý (rozumej schopný 
prenášaf velké množstvo údajov) komunikačný 
hlas sondy, ktorý sa po poruche zmenil na sotva 
zrozumitel'ný šepot. Skutočnosť, že sa toto inter-
kontinentálne ucho podarilo „zosietit" ešte pred 
obletom Callisto je neobyčajne významná: Cal-
listo sa počas tohto (ale i dalších), obletov bude 
nachádzaf najďalej zo všetkých cielov Galilea, 
takže komunikačný šepot z takej dialky by sa 
póvodnými aparatúrami sotva mohol dešifrovat. 
Deep Space Network však nezvýšia iba zrozumi-
tefnosf, ale i celkový počet prenášaných údajov. 
Množstvo surových údajov sa zvýšsi až desatná-
sobne, pričom nový spósob ich spracovania, naj-
má kompresia údajov, zvýšsi tok informácii o ďal-
ší faktor 10. Tisícnásobne váčší počet bajtov, 
sprostredkovaných touto geniálnou inžinierskou 
inováciou umožní sonde Galileo dodat na Zem 
až 70% všetkých získaných údajov, o čom sa 
nešťastným šéfom projektu Galileo ešte pred trn-
mi rokmi ani nesnívalo. Pozoruhodné je i zvýšse-
nie rychlosti prenosu údajov z 10 na 1000 bajtov 
za sekundu! 

— Keď sa Zem premiestni na svojej dráhe do 
výhodnejšej polohy vzhládom na polohu Galilea—
vraví jeden z hlavných inovátorov spojenia Leslie 
J. Deutsch z JPL— budeme schopní prijúnaf úda-
je z Galilea každý deň nepretržite počas 12 hodín. 

Jupiterov mesiac Callisto. Pozn i článok Zložený 
portrét na nasledujúcej strane. 
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Ucho pre budúce tisícročie 

Internacionálny komunikačný systém je denne 
elektronicky korigovaný. Disk 70-metrovej anté-
ny komplexu Deep Space Network v kalifor-
nskom Goldstone musí byt zosúFadovaný s iden-
tickou, sesterskou anténou v Austrálii i s dvomi 
35 metrovými anténami pri Canberre tak, aby 
mali vzdialený pohyblivý terč, ktorým je Galileo, 
neustále „na muške". Pracovat můžu spolu, ale aj 
separátne. Celý hardware, software i nové dů-
vtipné operácie prestavujú revolučnú inováciu 
komunikácie so sondami, operujúcimi vo vesmí-
re. Inovácia stála 30,5 miliánov dolárov. Vynalo-
žené prostriedky sa však v budúcnosti vrátia, pre-
tože na prahu novej éry rychlejších, výkonnejších 
a najmá lacnejších misií k vzdialeným objektom 
slnečnej sústavy by sme sa bez zdokonaleného 
spojenia nezaobišli — povedal Paul Westmore-
land, šéf JPL centra pre spojenie so sondami. 

Po skončení misie Galileo budú nový systém 
využívat (okrem tímov udržujúcich rutinný styk s 
ešte živými sondami) i priekopníci nových spóso-
bov rádiokomunikácie. V budúcnosti bude tento 
systém posilnený pripojením systému rádioteles-
kopov Very Large Array v Soccore (Nové Mexi-
ko) a japonským „65-metrovým" rádiotelesko-
pom v Usude. 

— Bez poruchy antény na Galileu by takáto 
rozsiahla inovácia komunikačných systémov spo-
jených s misiami trvala tni až štyrikrát dlhšie —
tvrdí Joseph Statman, špecialista na telekomuni-
kácie v JPL. — Všetko zlé je vždy na niečo dobré. 
Úspech nášho projektu nie je len v tom, že 
zachránime pre vedu rádovo viac údajov z Gali-
lea. Dnes vieme, ako možno naše vesmírne ucho 
operatívne podl'a potreby a pritom pomerne lac-
no zosilňovaf. Budeme schopní prijímaf signály 
slabých vysielačiek aj spoza Pluta a bezpochyby aj 
spoza Kuiperovho pásu. 

Callisto: 
zložený portrét 

Na snímke (str. 7) vidíte poskladaný portrét 
Callisto, najvzdialenejšieho zo štyroch velkých 
mesiacov Jupitera. Snímky do tejto trojdielnej 
mozaiky dodali tni sondy: Voyager 1 (vfavo), 
Galileo (stred) a Voyager 2 (vpravo). Voyagery 
naexponovaa svoje snímky počas obletu v roku 
1979, Galileo 9. septembra lanského roku počal 
druhého obehu okolo Jupitera. Rozlíšenie kame-
ry Galilea je 4,3 kilometra na pixel, čo znamená, 
že najmenší viditelný útvar má v priemere 12 kilo-
metrov. Medzi zaujímavosti tohto portrétu patrí 
tmavá škvrna v hornej tretine snímky, čo může 
byť obnažený, presnejšie materiálem susedných 
impaktov nepokrytý kúsok najstaršieho terénu, 
alebo naopak, materiál z váčšej hlbky, ktorý 
z hranice plášfa vymrštil dopad mimoriadne pnie-
razného, rýchleho meteoritu. Možné je však i to, 
že kůra Callisto bola v mieste dopadu tenšia ako 
inde, takže plášť bol i v dosahu normálneho aste-
roidu. Dobre viditelný je i ostro kontúrovaný krá-
ter Igaluk (priemer 90 km) v strednej časti sním-
ky, blízko čiary oddefujúcej snímku Galilea od 
snímky Voyager 1. 

Zaujímavá je i svetlá oblast v južnej polárnej 
zóne na spodku snímky. Vedci sa domnievajú, že 
by mohlo ísf o val okolo velkého impaktného 
krátera, alebo stopu po „štrajchnutíí" velkého 
asteroidu, ktorý Callisto iba tečoval. 
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Terčovnica kráteru Asgard 
Uprostred snímky, poskladanej zo štyroch fotografií Galilea, vidíte stará impaktná štruktúru na 

povrchu Callisto. Nachádza sa na severnej pologuli, pričom samotný kráter leží na priesečníku 30° 
severnej šírky a 142 ° západnej dlžky. Kráter, biely terčík uprostred, má v priemere 1700 km a vyní-
ma sa uprostred terčovnice jasne oddelených kruhov. Kruhy sá tektonickými štruktúrami, ktoré 
vyvolal dopad velkého asteroidu: zaujímavé je, že vnútorné valy vytvárajá vyduté, okrúhle valy, 
zatial čo vonkajšie kruhy zahlbené, kruhovité priekopy. Po vytvorení Asgardu dopadli na okolitý 
terén viaceré velké impakty. Najmladším je očividne biely kráter Burr severne od Asgarda prizdo-
bený rovnako svetlými lúčmi impaktom spósobených prasklín. Galileo nasnímal tento terén 4. 
novembra 1996 zo vzdialenosti 111891 km, krátko pred najváčšfm priblizením počal tretieho obe-
hu Jupitera. Snímku naexponovala tzv. Solid State Imaging (SSI), televízna kamera určená na 
snímky z váčších vzdialeností. 

Retazec impaktných 
kráterov na Callisto 

Časti dlhšieho refazca impaktných kráterov 
vidíte na snímke Callisto, ktorú získala sonda 
Galileo 4. novembra 1996. Zlepenec impaktných 
dvojičiek, vytvárajácich čase refazca, spósobili 

fragmenty rozpadnutého asteroidu, alebo komé-
ty, podobne ako tomu bole v prípade kométy 
Shoemaker-Levy 9, ktorej časti, pravdaže bez 
trvalých následkov, bombardovali v júli 1994 juž-
nú hemisféru Jupitera. Táto snímku s vysokým 
rozlišením naexponovala televízna kamera sondy 
Galileo zo vzdialenosti 1567 km, tesne pred naj-
váčším priblížením. Impaktné dvojičky sa nachá-
d7ajú na severnej hemisfére (35° severnej šírky, 
46° západnej dlžky). Callisto v globálnej škále je 
naozajstným mázeom impaktných kráterov, 
z ktorých planetológovia okrem mého odčítali, 
že povrch tohto mesiaca je predbežne najstarším 
v celej slnečnej sústave. Táto snímka však vedcov 
prekvapila, pretože v oblasti , ktorú znázorňuje, 
je prekvapujáco málo impaktných kráterov, pres-
nejšie ovela menej, ako by sa čakalo po globálnej 
analýze impaktného „tetovania". Zarážajáci je 
najmá malý výskyt drobných kráterov v dvojitom 
impakte i v jeho okolí. Geológovia sa nazdávajú, 
že malé krátery, ktoré podistým vznikli v dvoji-
tom bazéne, prekryli postupne zosuvy hornín 
premiešaných s Iadom z valov kedysi ovela hlb-
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Snímka centrálnej časti rozl'ahlej impaktnej 
štruktúry na Callisto je fotografiou tohto mesia-
ca s doteraz najváčším rozlišením. Možno na 
nej rozoznať útvary s rozmerom váčším ako 60 
m. Ideo strednú časí Valhally. Diagonála zobra-
zeného štvorca meria 11 km. Ozrutná štruktúra 
Valhalla vznikla krátko po sformovaní Callisto, 
v budúcom čísle sa pokocháme na jej úpinom 
portréte. Zobrazený stred štruktúry na snímke je 
však podstatne mladší ako okolitý terén. Vidíme 
viaceré nevelké krátery,z valov ktorých sa zosú-
vajú lavíny a lavínky erodovaných hornín. Obna-
žený povrch vytvára očividne materiál, v ktorom 
dominuje vodný 1'ad. Presnejšie: Ideo skalnú drť 
vmrznutú do ladu. Na rozdiel od mých oblastí na 
Callisto, kde pozorujeme množstvo mladých, 
„ježatých" kráterov, aj najmenšie kráteríky 
v srdci Valhally sú poriadne zerodované, okora-
lé, básnik by povedal obrúsené zubom času. Ako 
je možné, že v tejto oblasti nepozorujeme ani 
jeden čerstvý zásah? 

šieho dvojkráteru. Celkom čerstvé zosuvy rozo-
znáte na svetlých miestach, kde lavíny obnažili 
1'adové podložie. Tak, alebo onak: doteraz naj-
detailnejšia zverejnená snímka Callisto z fotoko-
risti prvého tesného obletu tohto Jupiterovho 
mesiaca naznačuje, že ani Callisto nie je celkom 
mítvy svet. 

Vráskavá tvár Europy 
Táto snímka Jupiterovho mesiaca Europa 

znázorňuje povrch bezmála taký velký ako Slo-
vensko. Povrch zamrznutého, globálneho oceánu 
je i v tejto oblasti piný puklín, prasklín a 1adom 
zacelených trhlín. Najzaujímavejšie sú tmavé 
pásy, uprostred ktorých sa fahajú stuhy podla 
všetkého periodicky sa otvárajúcich puklín. Pla-
netárni geológovia sa nazdávajú, že ide o mecha-
nizmus, ktorý pripomína trhliny na dne pozem-
ských oceánov, z ktorých vyteká láva a poháňa 
tak geostroj driftujúcich kontinentálnych krýh 
(generátorom geostroja na Zemi je predovšet-
kým atlantická priekopa, ktorá sa tahá od 
Islandu hlboko na juh). Stuhy tmavého materiálu 
po oboch stranách niektorých puklín v 1'adovej 
pokrývke globálneho oceánu Europy sugerujú, 
že nejde o čistý vodný lad, ale akúsi roztok vody 
premiešanej z horninami podložia, ktorý vyviera 
do roztvárajúcich sa puklín; zamíza v nich a spó-
sobuje tak drift i deformáciu susedných krýh. 
(Podfa inej teárie rotáciu niektorých krýh spóso-
bujú podmorské prúdy, generované gravitáciou 
Jupitera.) Tak ako na celom povrchu Europy, aj 
v tejto oblasti možno pozorovat iba zopár impakt-
ných kráterov. Znamená to, že povrch tohto 
mesiaca je velmi mladý, presnejšie, neustále sa 
mení. Všimnite si dye dlhé pukliny uprostred 
snímky, ktoré sa fahajú naprieč zobrazenou 

oblasťou. Sú to mladé pukliny, nebadať okolo 
nich nijaké tmavé pásy vyvretých a zamrznutých 
špinavých roztokov. Zdá sa však, že ich obklopu-
jú akési svetlé valy, či presnejšie pozdlžne , hrbo-
laté pahorky, prerušované malými, tmavými škvr-
nami. Vulkanológovia sa nazdávajú, že práve 
takéto by mohli byť prejavy kryovulkanizmu (stu-
deného vulkanizmu), pri ktorom plyny pretláčajú 
cez pukliny zmes teplého ladu a hornín. Túto 
snímku získala televízna kamera SSI zo vzdiale-
nosti 40 973 km 6. novembra 1996. Kvóli podrob-
nému štúdiu puklín na Europe sa už vytvorila 
špeciálna skupina planetárnych geolágov. 

Má Ganymedes 
kovové jadro? 

Údaje z Galilea umožnili už po troch obehoch 
Jupitera vytvorif predbežný globálny portrét 
Ganymeda, vrátane vnútornej štruktúry tohto 
gulatého sendviča. Na modeli vidíte, že Ganyme-
des sa skladá zo štyroch vrstiev, ktorých hrúbku 
a zloženie vypočítali planetológovia na základe 
merania gravitačného pola pri známej hmotnosti, 
rozmeroc a hustote jeho telesa. Povrch tvorí 
kára s 1adom premiešaných hornin, na ktorej je 
viditelné spósobenie tektonických pohybov v dáv-
nej, ale v niektorých prípadoch i nedávnej minu-
losti. Podobne ako na Zemi sa takto navonok 
prejavujú geologické procesy skryté hlboko pod 
povrchom. Planetológovia vytvorili niekolko geo-
chemických a geofizikálnych modelov Ganyme-
da, z ktorých sú najpravdepodobnejšie dva: 
Prvým je koktail ladu a hornín vyplňujúci celé 
teleso. Druhý, pravdepodobnejší model sugeruje, 
že Ganymedes má tvrdé, skalnaté, alebo železné 
jadro, velké ako náš Mesiac, obalené hrubou 
vrstvou zmesi skalnatých hornín a ladu, na ktorej 
pldva ešte hrubšia vrstva „teplého ladu" pokryté-
ho tenkou, studenou a v súčasnosti rigidnou 
Padovou károu. 

Údaje, ktoré získal Galileo počas prvého 
a druhého obehu okolo Jupitera a dvoch priblí-
žení sa ku Ganymedu, potvrdzujú skór druhý 
model. Ďalšie údaje a ich analýza umožnia ved-
com celkom presne určit objem a hrúbku jednot-
livých vrstiev. Ak sa potvrdí prítomnosť kovového 
jadra zataveného v skalnatom obale, bude to 
dókaz toho, že v minulosti boto vnútro Ganyme-
da horúce a tekuté. Kovové jadro by najpriatel= 
nejšie vysvetlovalo magnetické pole okolo Gany-
meda, ktoré prístroje Galilea objavili. 

Materiály zo sondy Galileo spracoval 
podla internetovskej stránky NASA E. Gindl 
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na sklonku tisícročia - 1 
V poslednom desafročí slnečná astronómia akoby ustrnula. Presnejšie: 
ostatné klíčové odbory astronómie sa vyvíjali ovel'a rýchlejšie. Solárni 
astronómovia však očakávajú, že najbližšie roky prinesú kvalitatívny prielom 
aj do tejto stagnujúcej disciplíny. Spoliehajú sa pritom najmá na údaje viace-
rých solárnych experimentov; po úspešnej misii Ulysses, ktorá zmapovala 
poláme oblasti Slnka, to majú byti najmá satelit SOHO a projekt GONG, 
zámerom ktorého je štúdium kmitania slnečného povrchu. Oba experimenty 
(aj ich prvé výsledky) vám priblizime v nasledujúcom čísle. Teraz sa zameriame 
najmá na hlavné problémy astronómov-slniečkárov: deficit slnečných neutrín, 
mechanizmus ohrevu koróny a vznik slnečného vetra, ktoré sme spracovali 
podl'a článkov chýrneho solárnika Kennetha R. Langa, uverejnených 
v časopise Sky and Telescope. 

Donedávna si astronómovia mysleli, že Slnko 
a hviezdy sá jednoduché objekty, existencia kto-
rých sa dá velmi 1ahko vysvetlif, a tak ich v astro-
fyzikálnych monografiách aj opisovali: ako hlad-
ké gule plynu, ktorých existenciu podmieňuje 
gravitačný zákon, teplota a tlak. Od roku 1939 sa 
nazdávame, že zdrojom ich zázračnej energie je 
fúzia jadier vodíka na hélium. Detailný model 
hviezdneho vnútra bol vypracovaný v páfdesia-
tych a šesfdesiatych rokoch. Tvrdilo sa, že vnútro 
hviezd poznáme lepšie, ako vnútro Zeme. 

Keá sme sa so Slnkom zoznámili bližšie, zistili 
sme, že sa jedná o víriace, kmitajúce, nesmierne 
premenlivé teleso, o ohnivý, chaotický komplex 
piný róznorodých úkazov, predvádzajúci nám ne-
čakané výtvory v róznych rozmerových škálach. Dá 
sa povedaf, že rýchlosf narastania nášho poznania 
o Slnku je v sáčasnosti menšia, ako rýchlosf naras-
tania počtu solárnych problémov. Na vyrovnanie 
tejto bilancie má slúžif množstvo nových prístrojov 
v kozme, na zemskom povrchu, aj v atmosfére. 

Tieto prístroje majú rozšírif naše poznanie 
z viditelného slnečného disku hlboko do jeho 
vnútra a vysoko do jeho jemnej atmosféry. Slnko 
je takmer priezračné pre neutrína, častice, ktoré 
vznikajú priamo pri nukleárnej fúzii v slnečnom 
jadre. Pósobením zvukových vin s velmi nízkou 
frekvenciou, ktoré prechádzajú cez velkú časf sl-
nečného telesa, vznikajú na jeho povrchu oscilá-
cie, ktoré nám pomáhajú pochopit, čo sa deje vo 
vnútri Slnka. Vonkajšiu atmosféru Slnka, korá-
nu, pozorujú neustále ultrafialové a rbntgenové 
teleskopy, umiestnené nad zemskou atmosférou. 

Hore: Štyri vrstvy slnečnej atmosféry pri 
stúpajúcej výške a teplote, ktoré fotografovalo 

SOHO 13. marca 1996 v róznych čiarach 
extrémne ultrafialovej oblasti spektra. Každý 

viditelný jasný útvar trasuje štruktúry magne-
tického pofa. Najteplejší materiál je sústredený 

práve v silnom magnetickom poli. 

Dolu: Detailný pohl'ad na koronálnu dieru 
nad južným pólom (velká tmavšia oblast). 

Zdá sa, že koronálne lúče vychádzajú z malých 
jasných škvřn. Možno, že je to začiatok vysoko- 

rýchlostných prúdov slnečného vetra, ktoré 
prechádzajú cez celú slnečnú sústavu. 
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Fe XV (284 angstroms) 
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Nový pohlad na tieto oblasti vyvoláva mnohé 
otázky. Jde najmá o tajomný problém slnečných 
neutrín, zvláštnosti slnečnej rotácie, krízu tzv. 
dynamo-teórie, ktorá vysvetl'uje vznik magnetic-
kých polí na Slnku, problém náhlych explózii v sl-
nečnej atmosfére, neznámy mechanizmus ohrevu 
korány a problém zrýchlenia slnečného vetra. 

Dnešok je obdobím ofenzívneho nástupu sl-
nečnej fyziky. 

Výkonný, nový neutrínový detektor Superka-
miokande v Japonsku začal chrlif údaje 1. apríla 
1996. Neutrínové observatórium v Sudbury, On-
tario, od ktorého očakávame ešte viac, začína 
pracovat v týchto týždňoch. Slnečné a heliosfé-
rické observatórium SOHO, sondu za miliardu 
dolárov, spoločné dieta ESA a NASA, vypustili 
2. decembra 1995. Dvojtonové SOHO, najambi-
cióznejšie Slnečné observatórium v dejinách, bu-
de nepretržite, najmenej 900 dní, koordinovane 
skúmaf priestor od stredu Slnka až po Zem. 

Sief pozemských d'alekohl'adov projektu GONG 
(Global Oscillation Network Group) začala po-
zoroval Slnečné oscilácie počas celých 24 hodín 
iba nedávno. 

Problém slnečných neutrín 

Slnko je obrovské, jeho priemer je 109 krát 
váčší ako priemer Zeme a jeho hmota je váčšia 
333 000 krát. Na hmotu v jeho strede pósobí 
enormný tlak vyššie položených vrstiev. Teplota je 
15,6 milióna Kelvinov, hustota plynu 151 g/cm3, 
viac ako 13-krát vyššia, než hustota olova. 

Táto teplota a hustota stačí na to, aby sa moh-
la, hoci aj pomaly, začat termonukleárna reakcia. 
Najrýchlejšie jadrá vodíka (protóny) sa občas zra-
zia, zlúčia a vytvoria deutérium a neskór i hélium-
4, pričom sa uvol'ní velké množstvo tepla: 

'H+'H» 2D+e*+v 
2D+'H» 3He+Y 

3He + 3He » °He + 2'H 

O priebehu jadrových reakcií v slnečnom jadre 
však existujú aj mé predstavy. Najznámejšia ho-
vorí o tzv. C-N (uhlíkovo-dusíkovom) cykle. Pre 
nás je podstatnou skutočnost, že pri týchto reak-
ciách sa uvol'ňuje velké množstvo neutrín. Tieto 
nepatrné častice prenikajú rýchlosfou svetla cez 
Slnko a Zem. Ani najvžčšie objekty z obyčajnej 
hmoty nie sú pre ne prekážkou. V masívnych ne-
utrínových detektoroch, v bazénoch kvapalín, 
umiestnených hlboko pod povrchom, aby k nim 
mohli preniknúf iba neutrína, sa niekolko zo 
60 miliárd neutrín, pretekajúcich cez každý cm2
povrchu Zeme, zachytí. Zachytené neutrína ot-
várajú okno, ktorým móžeme nazriet do reaktora 
v centre Slnka. Prevádzka štyroch pionierskych 
neutrínových detektorov dokázala, že naše pred-
stavy o vzniku slnečnej energie sú kvalitatívne 
správne. Počas 30-ročných meraní sa však indi-
kovala iba tretinová až polovičná úroveň toku ne-
utrín, predpovedaných teóriou, a tento rozpor, 
nazývaný aj zdhada slnečných neutr n, nedokáže-
me zatial'vysvetlif. 

Rozpor má dye možné vysvetlenia. Bud'v sku-
točnosti nevieme, ako vzniká energia na Slnku 
a hviezdach, alebo nerozumieme neutrínam. 

Ak by boto centrum Slnka chladnejšie o 1 mi-
lión Kelvinov, rychlost reakcie by sa znfzila a po-
čet indikovaných neutrín by bol v súlade s teó-
riou. Nebolo by však v súlade množstvo žiarivej 
energie, ktoré meriame. Určitým vysvetlením by 
bolo, že pri neutrínac meriame súčasný stav, ale 
pri žiarivej energii stav pred 170 000 rokmi. (To1= 

Výron koronálnej hmoty, fotografovaný v bielom 
svetle počas 8 hodín na observatóriu SOHO prí-
strojom LASCO (Large Angle and Spectrome-
ter Coronagraph). Čierny disk zakrýva objektív 
pred priamym slnečným svetlom. Velkost Slnka 
predstavuje malý krúžok v strede fotografie. Pri-
bližne miliarda ton hmoty tvorí bublinu horúce-
ho plynu na pravej strane snímky. V tom istom 
čase vidíme aj úzky lúč na opačnej strane Slnka. 
Obidva úkazy sú zrejme magneticky prepojené. 

ko podl'a niektorých autorít trvá prenos energie 
zo stredu na povrch Slnka. Iné zdroje však udá-
vajú inú dobu prenosu, od 1 až do 60 miliónov 
rokov.) Ak by nukleárne reakcie ostali na dneš-
nej úrovni, Slnko by po uplynutí tejto doby žiari-
lo slabšie. Zdá sa však, že takéto zmženia sa 
v geologickej histórii Zeme nepozorovali. (Tu 
by asi boto dobré fundovane sa zamyslief nad sú-
vislosfami: geológovia a klimatolágovia uvažujú 
o tom, že príčinou 1'adových dób móže byt pre-
menná úroveň intenzity slnečného žiarenia a si-
neční fyzici tvrdia, že úroveň slnečného vyžaro-
vania je konštantná, pričom sa odvolávajú na 
geolágiu a klimatológiu.) 

V každom prípade, ani po jemnom doladení 
modelu slnečného vnitra sa nepodarilo rozpor 
medzi teóriou a meraním odstránif. J. Bahcall 
z Ústavu pokročilých štúdii v Princetowne tvrdí, 
že zavedenie 1'ubovolného rozumného modelu 
slnečného vnútra nemóže tento rozpor odstránif. 
Tvrdí, že na odstránenie rozporu budeme potre-
bovaf „novú fyziku". 

Je možné, že neutríno sa na ceste zo stredu 
Slnka k nám mení. Vyskytuje sa v troch variá-
ciách: elektrónové, mionové a tau neutríno. Pri 
jadrových reakciách v strede Slnka móže vznikat 

iba elektrónové neutríno, jediné, ktoré móžu sú-
časne detektory zaznamenat. Móže sa elektróno-
vé neutríno počas jeho 8,3 minútovej cesty pre-
menif a vyhnúf sa tak detekcii? Existuje prítažlivá 
idea, že neutríno prirodzene osciluje medzi uve-
denými troma stavmi.To by vysvetlilo, prečo po-
zorujeme iba tretinu očekávaného počtu. Podla 
jednej verzie je toto prepínanie modulované po-
čas prechodu slnečnou hmotou. 

Takéto správanie však v časticovej fyzike ne-
poznáme. Na to, aby neutríno mohlo menit stav, 
muselo by mat aspoň nepatrnú hmotu. Podla sú-
časnej spojenej teórie elektromagnetickej a sla-
bej interakcie neutríno klůdovú hmotu nemá. 
Preto, ako tvrdí Bahcall, namiesto súčasného 
modelu potrebujeme nová fyziku. Ak budeme 
mócf pozorovat a merat oscilácie, získame pod-
klady pre stanovenie hmoty neutrína a ich presnú 
energiu, ktorá by zjednotila všetky prírodné sily 
vo Velkej zjednocujúcej teórii (všetkého). 

Nové detektory neutrín 

Dnešné alebo budúce experimenty vyriešia 
problém prepínania stavu neutrína pri jeho ceste 
k Zemi, ak tieto procesy naozaj prebiehajú. Me-
dzi tieto detektory patrí aj japonský Superka-
miokande a neutrínové observatórium v Sudbury 
v Kanade. 

Experiment Superkamiokande je umiestnený 
v bani, hlboko pod Japonskými Alpami, ktoré ho 
odtieňujú od kozmického žiarenia. Používa 50 000 
ton velmi čistej obyčajnej vody. V predchádzajúcej 
3000 tonovej verzii sa overovalo, či neutrína sku-
točne prichádzajú smerom od Sluka. Čas od času 
neutríno vyrazí elektrón z molekuly vody. Tento 
sa pohybuje v danom prostredí rýchlejšie ako svet-
lo, vytvorí elektromagnetická rázovú vinu a sve-
telný kužel' Čerenkovho žiarenia, podobne ako 
supersonické lietadlo tvorí kužel' rázovej viny. 
13 000 fotodetektorov, ktoré obklopujú bazén, in-
dikujú svetelný kužel a určia tak smer prichádza-
júceho neutrína. 

Superkamiokande je 30-krát citlivejší, ako do-
terajšie neutrínové detektory. Energetické spek-
trum prichádzajúcich neutrín sa určuje podl'a 
energie rozptyl'ujúcich elektrónov. Interpretácia 
krivky energetického spektra móže byt cestou 
na indikáciu neutrínovej transformácie, ak taký 
proces vóbec prebieha. 

SNO (Sudbury Neutrino Observatory) je 
umiestnené v prevádzkovanej niklovej bani, 
v hlbke 2070 m nedaleko mesta Sudbury, v ka-
nadskom Ontáriu. Detektor tvorí mohutná gul'a-
tá nádoba napinená 1000 tonami tažkej vody. 
Ťažkú vodu obaluje 7000 ton obyčajnej vody, 
ktorá odtieňuje detektor od slabej prirodzenej 
radiácie okolitého prostredia. 

SNO je schopný detegovaf asi 10 slnečných ne-
utrín denne, čo je asi 50-krát viac, než dokážu sú-
časné detektory, okrem Superkamiokande. Na 
rozdiel od obyčejných vodných detektorov, ktoré 
sú citlivé iba na elektrónové neutrína, SNO vdá-
ka fažkej vode reaguje citlivo na všetky 3 druhy 
neutrín. Očakáva sa preto, že tento experiment 
vyrieši problém neutrínových oscilácií. 

Z niektory'ch predchádzajúcich pozorovaní 
a experimentov móžeme odhadnúf hornú hrani-
cu hmotnosti neutrína. Z faktu, že vysokoener-
getické neutrína zo supernovy 1987 A, ktorá sa 
nachádza vo Velkom Magellanovom oblaku, vo 
vzdialenosti 160 000 svetelných rokov, prišli k 
Zemi iba niekolko sekúnd po záblesku svetla, 
móžeme usudzovaf, že horná hranica hmotnosti 
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neutrína je 16 eV. Nepatrnost tejto hodnoty 
vynikne, ak uvážime, že najfahšia známa častica, 
elektrán, má hmotu 511 000 elektrónvoltov (je-
den eV = 1,78. 10 kg). 

Určitý prielom v našich znalostiach nastal 
v máji (1996), keávedci z Národného laboratória 
v Los Alamos oznámili, že pri vysokoenergetic-
kom experimente pozorovali premenu miono-
vého antineutrína na elektránové antineutríno. 
Na základe energetickej bilancie tvrdia, že aspoň 
jedno z týchto neutrín malo zvyškovú hmotu 
0,2 eV a snáá aj ovefa viac. Pozorovanie je po-
trebné overit. 

Problém slnečných neutrín by bol vyriešený, 
ak by sa ukázalo, že neutrína majú hmotnost 
aspoň 0,003 eV. 

Ak sa ukáže, že neutrína majú hmotnost, velký 
počet z nich musel uniknút počas big bangu do 
neviditefnej „chýbajúcej hmoty" a stali sa „neba-
ryonickou horúcou tmavou hmotou", presne ta-
kou, akú potrebujú kozmológovia. Jej kolektívny 
gravitačný účinok móže ovplyvnit celý vývoj ves-
míru, rozpínanie alebo oscilovanie. V každom 
prípade riešenie paradoxu, ktorý začal v srdci 
Slnka, bude mat ďalekosiahle následky. 

Obrátíme teraz našu pozornost na vonkajšiu 
atmosféru Slnka. 

Prečoje korána horúca? 

Tajomstvo vonkajšej atmosféry Slnka zamest-
náva slnečných astronómov ovefa dlhšie, ako 
problém neutrín. Nic je jasné, ako móže slnečná 
korána, taký pekný a známy úkaz, viditelný počas 
úpiných zatmení, vóbec existovat. 

Sluko nemá povrch. Plyn, ktorý ho tvorí, sa 
s výškou stáva čoraz priehladnejším. Viditelný 
ostrý okraj fotosféry je vlastne iba ilúzia. Je to iba 
hladina, kde sa plyn stáva priezračným. Podl'a do-
hody sa vrstvy nad touto hladinou nazývajú sl-
nečnou atmosférou. Korána je najvrchnejšou 
častou tejto atmosféry. 

Korána je neznámym spósobom ohrievaná na 
niekolko miliánov Kelvinov. Je to jeden z najzá-
kladnejších neriešených paradoxov slnečnej fyzi-
ky. Fotosféra je niekolkostokrát chladnejšia, No-
ci je bližšie ku slnečnému stredu. Teplo by však 
nemalo prúdif zo studených do teplých oblastí. 
mými slovami: ak sedíte dálej od ohňa (Slnka), 
malo by vás hnat menej. 

Nepochybne je potrebné nájst mechanizmus, 
ktorý by bol schopný prenášat energiu do korány 
a tam ju rozptýlif. Výskum tejto otázky, ktorý tr-
vá viac ako 50 rokov, zatial nebol úspešný. 

Slnečné svetlo to byt nemóže. Prechádza cez 
koránu iba s minimálnymi stratami, ktoré ohrev 
nemóžu vysvetlit. Po roku 1949 navrhovali slneční 
fyzici hypotézu, ktorá sa ohrev korány snažila vy-
svetlit pomocou nárazových zvukových vín. Tieto 
vznikajú v turbulentnej fotosfére. Pozorovania 
Skylabu v sedemdesiatych rokoch však ukázali, že 
iba velmi malá časí tejto energie prichádza do ko-
rány. Bez straty energie prechádzajú cez koránu 
aj tzv. Alfénove magnetické plazmové viny. 

Dalším krokom k lokalizácii procesov ohrevu je 
štúdium Slnka v ultrafialovej, extrémne ultrafialo-
vej a róntgenovej oblasti spektra. Tieto žiarenia sa 
formujú vo velmi horúcom materiáli a poskytujú 
priamy pohfád na vrchnú atmosféru Slnka. 

Zemská atmosféra žiarenie týchto vinových 
dlžok neprepustí, preto pozorovacie prístroje 
musia byt umiestnené v kozme. Velmi produk-
tívnym jev súčasnosti róntgenový teleskop na pa-
lube japonského satelitu Yohkoh. Dnes očaká-
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vame overa kvalitnejšie a úpinejšie výsledky od 
ultrafialových a extrémne ultrafialových prístro-
jov, ktoré sú umiestnené na palube SOHO. 

Tento objekt je od februára 1996 „zavelený" 
1,5 miliána km od Zeme smerom k Slnku a ne-
pretržite počas celých 24 hodín získava snímky 
hornej atmosféry Slnka. 

Existujú spektrálne čiary určitých iánov, ktoré 
sa vyskytujú iba v rozsahu určitých teplót. Takéto 
čiary predstavujú určitý teplomer, ktorý označuje 
oblasti, kde vznikajú. Iné čiary sú zase citlivé na 
hustotu. Rýchlosti pohybujúceho sa materiálu sa 
dajú určit z Dopplerovho posuvu čiar a z ich roz-
šírenia. 

Pozorovania čiar, ktoré vznikajú v róznych vyš-
kach, umožňujú priestorové mapovanie pohybov, 
vývoj fyzikálnych parametrov, pohyby vin a róz-
nych magnetických štruktúr, ktorými je slnečná 
atmosféra prepinená. Súbor prístrojov na palube 
SOHO prináša slnečným astronómom nádej na 
skoré vyriešenie problému ohrevu korány. 

Ako vzniká slnečný vietor? 

Slnečná korána sa permanentne rozpína do 
medziplanetárneho priestoru v podobe prúdenia, 
ktoré nazývame slnečný vietor. V určitej vzdiale-
nosti od Slnka tlak plynu pri vysokej teplote ko-
rány prekoná gravitačnú príťažlivost a tento sa 
v podobe vetra ury'chl'uje do nadzvukových rych-
lostí. Pretože vonkajšia korána neustále uniká do 
priestoru, musí byt nejakým mechanizmom ne-
ustále doplňovaná. 

Merania z kozmických sond ukazujú, že slneč-
ný vietor má dye zložky: pomalá, s rýchlostou 
okolo 400 km/s a rýchlu s približne dvojnásob-
nou rýchlostou. Pomalá zložka vzniká misled-
kom rozpínania sa korány pri vysekej teplote. 
Nikto však v skutočnosti nevie, ako rýchla zložka 
získava dodatečný impulz. 

Merania sondy Ulysses ukázali, že vysoko-
rýchlostná zložka prúdi z koronálnych dier, ktoré 
sú v okolí slnečných pálov. Prinajmenšom taká 
situácia bola blízko bežného minima 11-ročného 
cyklu slnečnej aktivity. Otvorené štruktúry mag-
netického pol'a nad koronálnymi dierami umož-
ňuji rýchly únik častíc slnečného vetra. 

Koronálne diery sa prejavujú ako tmavšie plo-
chy v extrémne ultrafaovom a rántgenovom žia-
rení. Pomalý slnečný vietor vzniká (aspoň v ob-
dobí minima slnečnej aktivity) okolo slnečného 
rovníka, avšak skutečný zdroj zostáva zatiaf ta-
jomstvom, ktoré vyriešia budúce pozorovania. 

Dva prístroje na palube SOHO používajú von-
kajší disk na zaclonenie objektívu koronografu 

Neutrínový detektor Superkamiokande počas 
výstavby, hlboko pod japonskými Alpami. Po 
dostavbe bude mohutná nádoba z nehrdzavejúcej 
ocele (40 m široká aj hlboká) napinená 50 000 
tonami ultračistej vody. Okolo stien bude strieh-
nut 13 000 fotonásobičov v pol metrových vzdia-
lenostiach. Budú detegovaf pulzy jemného mod-
rého svetla, ktoré vzniká pri kolízii neutrína zo 
stredu Slnka s elektrónom v molekule vody. 

pred slnečným svetlom a umožňujú tak pozoro-
vat lúče slnečnej korány až do 30 slnečných po-
lomerov. Skúmajú práve tie oblasti, kde sa korá-
na ohrieva a slnečný vietor je urýchfovaný. Obi-
dva nám poskytnú nový pohlad na vznik slnečné-
ho vetra a jeho urýchlenie. 

Silový priestor okolo Zeme 

SOHO je umiestnené mimo magnetického po-
ra Zeme, kde každý z množstva prístrojov analy-
zuje in situ nabité častice slnečného vetra. Keď 
ich skombinujeme s meraniami mých prístrojov, 
móžeme slnečný vietor študovat počas celej cesty 
od zdroja až po Zem. 

Priestor zemskej magnetosféry je permanent-
ne ovplyvňovaný variabilným slnečným vetrom, 
výkyvy medziplanetámeho „počasia" teda móžu 
naň podstatne pósobit. Pri poruchách magnetic-
kého pofa Zeme vznikajú geomagnetické búrky, 
pozorujeme poláme Žiary, často vznikajú poru-
chy v rádiovej navigácii a" komunikačných sús-
tavách, častice móžu ohrozit zdravic kozmonau-
tov, poškodit družicovú elektroniku a dokonca aj 
spósobit škody na rozvodných elektrických sie-
fach na Zemi. Vedci dúfajú, že s pomocou úda-
jov, které získava SOHO, budú postupne vediet 
predpovedaf rózne úkazy v slnečnej aktivite 
a takto priame pomáhat pri praktickej činnosti 
Pudí. 

Podlá Sky and Telescope 1996/8 
spracoval Milan Rybanský 

Neutrínové observatórium v Sudbury, Ontario, 
ktoré zahájilo činnosf začiatkom roku 1997. 
Centrálna „ aša" z akrylovej plastickej hmoty 
je napinená 1000 tonami thžkej vody. Bude 
mócf detegovaf všetky 3 modifikácie neutrín, 
ak sa také vóbec zo Sluka prichádzajú. FI'aša 
bude obklopená 10 000 fotonásobičmi. 2 km 
horniny odtienia detektor od kozniického 
žiarenia, 7000 ton obyčajnej vody ho odtieni 
od prirodzenej radiácie okolia. 



Dňa 17. februára 1996 bola z kozmodrómu Cape Canaveral 
na Floride vypustená pomocou rakety Delta H sonda NEAR—
misia s doteraz najambicióznejším programom výskumu 
asteroidov. Akronym NEAR (v angličtine blízky) je velmi 
dobre vymyslený, pretože jde nielen o blízke stretnutie 
s asteroidom, ale aj o stretnutie s blízkym asteroidom, t. j. 
asteroidom prechádzajúcim občas velmi blízko popri Zemi 
(tzv. NEA). Súčasne sú to prvé písmená anglického názvu 
Near Earth Asteroid Rendezvous, čo je v preklade stretnutie 
s asteroidom prjbližujúcim sa (periodicky) k Zemi. 

NASA Discovery Program 

Program Discovery je častou 
dlhodobého programu, ktorý Od-
delenie NASA pre výskum Slnečnej 
sústavy (SSED - Solar System Ex-
ploration Division) skončí až v 21. 
storočí. NEAR je prvá misia v tom-
to programe. Návrh poslaf NEAR 
k asteroidu Eros, ktorý je najváčším 
k Zemi sa približujúcim astero-
idom, padol prvýkrát už v roku 
1992. Od začiatku bolo zrejmé, že 
vzhládom na neutešenú fmančmi si-
tuáciu NASA bude sa NEAR reali-
zovat iba vtedy, ak sa „randevú" po-
darí pripravif ako lacný projekt. Pr-
vé prepočty ukázali, že sondu mož-
no realizovat za 110 až 140 miliónov 
US dolárov. NEAR tak spinil všet-
ky 3 podmienky pre zaradenie do 
programu Discovery: 
1. Prvou podmienkou je, že cena do 

štartu + 30 dní prevádzky musí 
byt nižšia ako 150 miliónov US 
dolárov — konečná cena NEAR 
nepresiahla 112 miliónov US $. 

2. Druhou podmienkou je čas vý-
voja do 35 mesiacov. Od schvále-
na NEAR do štartu uplynulo 27 
mesiacov. 

3. Tretou podmienkou je vynesenie 
na obežnú dráhu raketou Delta 
alebo jej ekvivalentom. NEAR 
vynesla raketa Delta II 7925-8. 
NEAR navyše prevzala ciele mi-

sie Planetary Observer za zlomok 
ceny a s kompletným vedeckým 
programom. 

prvý návrat k Zemi 
22.1.1998, 

výška 478 km 

Prípravu projektu 
n adil a za jeho 

priebeh zodpovedá tento vedecký 
tím: vedecký šéf — A. Cheng (John 
Hopkins University); manager — R. 
W. Farquhar (NASA); vedci — J. 
Veverka (Cornel University Itha-
ca), J. I. Trombka (NASA), M. T. 
Zuberová (MIT Cambridge), D. 
Yeomans (JPL), M. Acuna (God-
dard Space Flight Center). 

Asteroidy 
— ciele kozmického výskumu 

Prvý prelet popri asteroide sa 
uskutočnil 29. októbra 1991, keď 
sonda Galileo preletela okolo pla-
nétky 951 Gaspra. Neskór 28. au-
gusta 1993 snímkovala asteroid 243 
Ida a objavila jej mesiac Dactyl. Pr-
vé plánované stretnutie s NEA sa 
malo uskutočnif 31. augusta 1994, 
keď sonda Clementine mala prele-
tiet popri planétke 1620 Geogra-
phos. Nanešfastie sa Clementine 
krátko pred navedením na očekáva-
ný prelet okolo planétky odmlčala. 

Počas preletu okolo planétky po-
zorovala Geographos zo Zeme ob-
rovská 70 m anténa v Goldstone. 
Táto snímala planétku napriek vý-
padku sondy a získala velmi pekné 
radarové obrázky. 

NBA boli už dávno považované 
za vhodné ciele priameho kozmic-
kého výskumu, pretože vyslanie 
sondy k nim je energeticky menej 
náročné a teda i lacnejšie ako misia 
na Mesiac. Prvý projekt letu k aste-
roidu prezentovali už roku 1964 
A. L. Friedlander a R.S. Vickers. 
Plánovaným ciefom bol zhodou 
okolností tiež Eros. 

Ďalšie stretnutie s asteroidom 
by mala absolvovaf NEAR, misia 
s ovela ambicióznejším cieTom ako 

štart 17.2.1996, 
C3 = 26 km/s obežná 

dráha 
Zeme 

obežná 
dráha 
Erosu 

mali Galileo alebo Clementine. 
Sonda NEAR bude umiestnená na 
nízku dráhu okolo asteroidu s cie-
1'om získat súhrnné údaje o jeho zlo-
žení a štruktúre. NEAR strávi na 
obežnej dráhe okolo Erosa takmer 
rok, krúžif začne začiatkom feb-
ruára 1999. Na celte k Erosu, v júni 
1997, preletí v nevelkej vzdialenosti 
okolo planétky 253 Mathilde. 

Zo Zeme k Erosu 

Pri výbere ciefa prvej misie k as-
teroidu sa Eros dlho nevyskytoval, 
pretože nesplňal 2 dóležité pod-
mienky: 
— poštartovná korekcia rychlosti 

nemala prevýšif 2 kilometre za 
sekundu a 

— súčet všetkých korekcií mal byt 
v limite do 6 km/s. 
Obidve podmienky úzko súvisia 

s cenou sondy a použitým nosičom. 
Prvými cielmi, ktoré splňali pod-

mienky, boli asteroidy1943 Anteros, 
3361 Orpheus, 4660 Nereus a ne-
očíslovaný asteroid 1989 ML. Eros 
vytipovali až potom, keď sa zistilo, 
že požiadavky na limity korekcií 
rychlostí možno spinit pomocou 
2-ročného umiestnenia sondy na 
heliocentrickej drábe a korekcie vy-
konat s využitím zemskej prífažli-
vosti (ďalej označená ako EGA —
Earth Gravity Assistance). 

Ukázalo sa totiž, že Eros možno 
dosiahnu4 nasledovnou sériou ma-
névrov: 
— štart —17. februára 1996 
— korekcia dráhy (215 mls) v blíz-

kosti afélia dráhy NEAR— 7. mar-
ca 1997 

— EGA korekcia vo výške.1186 km 
nad zemským povrchom 22. ja-
nuára 1998 

obežná 
dráha 

Matildy 
korekčný manéver 
3.7.1997, 
4V = 270 m/s 

Obr.1 
Profil dráhy NEAR s obletom Matildy 

Sloko 

l 

pn1et k Erosu 
(9.1-6.2.1999), 

oV_= 954 km/s 

oblet Matildy 
27.6.1997, 
V= 9,9 km/s 
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— séria korekcií (961 m/s) pred prí-
letom k Erosu — medzi 9. januá-
rom a 6. februárom 1999. 
Korekcia rychlosti EGA prele-

tom okolo Zeme má celkom nová 
koncepciu. Nejde ako v minulosti 
o predlženie vzdialenosti afélia drá-
hy sondy, ale naopak o jeho skráte-
nie a sňčasnú zmenu sklonu z 0 na 
približne 10 stupňov. 

Fri projektovaní letov sond k te-
lesám slnečnej sústavy sa vždy pre-
veruje aj skutočnosť, či sa sonda po-
čas svojho letu nepriblíži k nejaké-
mu áalšiemu asteroidu alebo komé-
te. Výsledkom tejto rutinnej práce 
boto velmi prijemné prekvapenie, 
že NEAR preletí len 0,015 AU (pri-
bližne 2,25 milióna km) od velkého 
asteroidu hlavného pásu MP 253 
Mathilde. Keďže blízky prelet vyža-
doval korekciu len 57 ra/s, stratégiu 
celého letu čiastočne pozmenenili. 
Scenár, po započítaní preletu okolo 
Mathilde, je na obr. J a má tieto 
hlavné fázy: 
— štart —17. februára 1996 
— prelet okolo Mathilde 

—27. júna 1997 
— korekcia dráhy (279 m/s) po pre-

lete okolo Mathilde 3. júla 1997 
— EGA korekcia vo výške len 

478 km nad zemským povrchom 
22. januára 1998 

— séria korekcií (954 m/s) pred 
príletom k Erosu — medzi 9. ja-
nuárom a 6. februárom 1999. 
Hlavnou zmenou je posun prvej 

korekcie (tzv. deep-space maneu-
ver) z marta na júl 1997. Fosunutie 
manévru prinieslo 2 výhody. Preto-
že sa korekcia udeje bližšie k Slnku 
i k Zemi, vzrastie tak o 20 % rezer-
va energie a zároveň bude kratší 
i čas potrebný na telemetriu. Čas 
paletu k Erosu sa nezmenil. 

Po štarte boha sonda len 13 minút 
v dosahu riadiaceho strediska na 
Cape Canaveral. Zapálenie tretieho 
stupňa sa udialo v zemskom tieni, 
potom prebrala riadenie stanica 
v austrálskej Canberre. Prvá velká 
korekcia dráhy bude nasledovať týž-
deň po prelete okolo Mathilde. Aby 
horenie korekčných motorov obme-
dzili na minimum, rozdelili letoví 
inžinieri manéver na dye fázy. V pr-
vej fáze prebehne zhruba 90 % pot-
rebnej korekcie a zvyšok v druhej 
fáze, s posunom o 1 deň, podla 
zmeranej reálnej potreby. 

Stretnutie NEAR so Zemou 
zmení drasticky heliocentrická drá-
hu sondy. Sklon roviny dráhy k ek-
liptike sa zmení z 0,5 na 10,2 stupňa 
a vzdialenosť afélia sa zmenší z 2,17 
na 1,77 AU. Zaujímavým dósled-
kom zmeny je, že po stretnutí so 
Zemou zostane NEAR pomerne 
dlhú dobu nad južnými polárnymi 
oblasťami. Bude to pnležitosť na 
získanie unikátnych obrázkov An-
tarktídy. Vďaka tejto polohe, 71 dní 
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Anatómia sondy 
k planétkam 

Multispektrálny 
snímač (MSI) 
CCD kamera (537x 244 
pixelov) s okníhlym 
osemdielnym filtrom 
Najlepšie rozlíšenie 3,3 m 
ze vzdialenosg 35 km 
Určí tvar, morfológlu a zloženie 
povrchu planétky 

Blízko-infra-
červený 
spektrograf (NIS) 
Zmeda teploty ad Erosu 
odrazeného slnečného ₹iaenia 
Zmapuje množstvo a rozloženie 
nemstov na povrchu 

Magnetometer (MAG) 
Vyhladávanie a mapovanie 
magnetického pofa Eros 

Laserový výškomer (NLR) 
Bude merat vzdialenost sondy od povrchu 
Vyhotoví topografický prolil planétky 
s rozlišením 6 m 

po stretnutí so Zemou, bude sonda 
nepretržite viditelná z Canberry. 
Z Goldstone začne byť viditelná až 
110. deň po stretnutí. 

NEAR sa prvýkrát priblíži k Ero-
su na vzdialenosf približne 500 km. 
Bude to 6. februára 1999. Neskór 
bude operovat len 35 km nad jeho 
povrchom. 

Eros bol objavený v auguste 
1898. Zhruba po 100 rokoch, na je-
seň 1998, vyšle NEAR na Zem prvé 
snímky tohto asteroidu. Niekolko 
záberov v rámci tzv. optickej navi-
gácie umožní znížif nepresnosť Ero-
sovej efemeridy. Od 9. januára 1999 
prebehne séria manévrov, v závere 
ktorých klesne relatívna rýchlosť 
sondy voči Erosu na 5 m/s. Jednotli-
vé fázy pohybu sondy okolo Erosa 
sil uvedené v tabu/ke: 

POHYB SONDY OKOLO EROSA 

dátum typ dráhy, resp. zmena 

9. 1.1999 stretávací manéver č.1 
(704 m/s) 

16.. 1.1999 stretávací manéver č. 2 
(200 m/s) 

23. 1.1999 stretávací manéver Č. 3 
(40 m/s) 

30. 1.1999 stretávací manéver Č. 4 
(5 m/s) 

6. 2.1999 prelet okolo Erosa ry"ch- 
lostou 5 m/s (vo vzdia-
lenosti 500 km 
na osvetlenej strane) 

15. 2.1999 vysoká dráha 
(200 x 400 km) 

21. 2.1999 stredná dráha (200 km, 
kruhová) 

15. 3.1999 nízka dráha (35-50 km) 
(hlavná fáza získavania 
údajov) 

31. 12.1999 koniec misie 

Hlavná fáza prieskumu Erosa zač-
ne 15. marta 1999. NEAR, neustále 

Slnečný panel 
Komunikačná anténa 
Telo sondy 

Róntgenový a gama 
spektrometer (XGRS) 
Bude murat odraz rig. 
a gama lóčov sinečněho 
₹iarenia od povrchu planetky 
Zmapuje chemické zloženie 
planetky s rozlíšenim 750 m 

krúžiac okolo planétky, postupne 
zostúpi až do výšky 35 km nad jej 
povrch. Dráhy v takej blízkosti sil 
nestabilné a v intervale niekolkých 
dní by mohli viesf ku zrážke sondy 
s asteroidom. Preto bude nutná tes-
ná koordinácia medzi vedeckým, 
navigačným a operačným tímom. 
Pre prípad idealizovaného sfé-
rického gravitačného pofa sú drá-
hové rychlosti a obežné doby pre 
malé výšky nad povrchom Erosa 
uvedené v tabulke: 

PARAMETRE DRÁBY 
SONDY NEAR OKOLO EROSA 

polomer obežná rychlost 
dráhy doba (m/s) 
(km) (hodiny) 

20 4,91 7,12 
30 9,01 5,81 
40 13,88 5,03 
50 19,39 4,50 
75 35,63 3,67 

100 54,85 3,18 

Ciele misie a prístrojové 
vybavenie 

Program NEAR si vytyčil pri skú-
maní Erosa tieto hlavné ciele: 
— Určeme globálnych fyzikálnych 

charakteristik asteroidu — rozme-
rov, tvaru, objemu, hmotnosti, 
hustoty a rotačnej rychlosti. 

— Meranie povrchového zloženia as-
teroidu. 7astúpenie prvkov a re-
latívne pomery majú byt merané 
s presnosťou váčšou než 0,5 % pre 
všetky prvky zastúpené aspoň jed-
ným percentom v povrchovej kó-
re. 

— Skúmanie morfológie povrchu 
pomocou množstva odlišných uh-
lov osvetlení a róznych svetelných 
podmienok. 
Mimo uvedených hlavných ciel'ov 

má NEAR aj vedlajšie úlo-
hy: 
— Určeme vlastností regoli-

tu pomocou záberov so 
škálovaním pod 1 meter. 

— Meranie interakcie so sl-
nečným vetrom a hlada-
nie možného vnútorné-
ho magnetizmu. 

— Skúmanie rozdelenia 
hmoty vo vnútri na zá-
klade gravitačného pofa 
asteroidu a časových 
zmien počas rotácie. 
Na spinenie stanovených 

ciel'ov je sonda primerane 
vybavená prístrojmi. Na 
mapovanie povrchu v róz-
nych farbách s rozlišením 
3 metre sa použije multi-
spektrálny zobrazovacísys-
tém. 

Spektrometer pre blízku 
IR oblast zabezpečí mine-
ralogické mapovanie s roz-
lišením 250 m. Meranie vý-

skytu kl'účových prvkov (Al, Mg, Fe, 
Ca, S, Th, K, atd:) sa uskutočnf po-
mocou rúntgenového spektrometra 
(obr. 2). Topografiu s vertikálnym 
rozlišením 5 metrov umožní lasero-
vý výškomer. Magnetické polia sa 
budú hl'adať pomocou magnetomet-
ra. Pozemské velmi presné merania 
polohy sondy radarom počas jej 
obiehania okolo Erosa umožnia ur-
čovanie hmotnosti a vmítornej 
štruktúry planétky. 

Cenu sondy sa podarilo znfžif 
predovšetkým spinením požiadav-
I y, aby tni hlavné zložky, t j. prístro-
je, panely slnečných baterií a anté-
na, boli pevné a natáčané len pohy-
bom teta sondy. Zvyšuje to však 
značne nároky na riadenie sondy. 
Sonda je trojosovo stabilizovaná so 
4 korekčnými motorčekmi pre po-
intáciu. Má 4 slnečné panely, ktoré 
jej zabezpečia príkon 350 W v maxi-
málnej heliocentricke vzdialenosti 
2,2 AU. Má 4 antény: okrem 1,5 m 
vysoko ziskovej ešte jednu stredne 
zisková a 2 nízko ziskové. Ak bude 
použitá 70 m anténa v Goldstone, 
rýchlosf prenosu informácií móže 
dosiahnuť, počas obletávania Erosa, 
až 26,5 kilobitov za sekundu. NEAR 
móže uchovat až 1,7 miliardy bitov 
informácií na dvoch palubných 
magnetofónoch. Celková hmotnost 
sondy je 805 kg, z toho prístroje ma-
jú 56 kg. 

O oboch ciefových objektoch i dal-
ších podrobnostiach projektu NEAR 
si povieme v časti H. — Cielové telesá. 

RNDr. Ján Svoreň, DrSc., 
Astronomický ústav SAV 

Spracované podla článkov Krimingsa, 
Veverku, Farquhara, Dunhama, 

McAdamsa, Santoa, 
Leea a Golda v„Thejoumal 

ofAstronautical Sciences", 
ďie143, č 4, (1995). 
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nikdy nebolo na Zemi 
tak zle, aby nemohlo byt' lepšie (4. čast') 

Ozónová diera — strašidlo, 
alebo reálna hrozba? 

Základné minimum znalostí o ozóne som získal 
za študentských čias. V novšej dobe som sa 
s otázkou ozónu stretol v televízii, na úrovni nek-
lamného filmu. Ukázali mi obrázkk cyklónu 
z družice, pričom moderátor tvrdil, že ide o ozóno-
vá dieta nad Antarktídou, ktoní spósobili freóny. 
Zároveň pozýval divákov do Bratislavy, na pred-
nášku amerického odborníka, kde budú predvede-
né aj hasiace prístroje, založené na bez&eónovej 
technológii, ktorá ozónovej vrstve neškodí. Tento 
poučný reklamný film ma vybudil natolko, že som 
o ozóne prečítal všetko, k čomu som sa dostal. Rád 
by som to, čo som sa dozvedel, publikoval, a rózne 
správy aspoň čiastočne postavil z hlavy na nohy. 

Čo je ozón, 
kde je a aké sú jeho vlastnosti? 

Ozón je trojatómová molekula kyslíku a na-
chádza sa všade tam, kde sa nachádza kyslík. 
Optimálne podmienky na jeho vznik sú celkom 
odlišné od podmienok, ktoré panujú na zem-
skom povrchu. Neznamená to však, že na po-
vrchu sa ozón nenachádza. Móžeme však uvažo-
vaf takto: pri povrchu prevláda dvojatómová mo-
lekula kyslíku, čo móžeme zapísaf úmerou 

O:O2:O3  = 1: 10': 10'. 
Ve výške 25 km je tento pomer 2 : 10': 10' 

a vo výške 50 km 5: 10':102. Koncentrácia ozónu 
v závislosti na výške je znázornená na obr. 1. 
Celkové množstvo ozónu si móžeme dobre pred-
stavit na pojme homogénna atmosféra. Stopy 
zemskej atmosféry siahajú do výšky 3001100 km. 

80 
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Obr.l N [03] 

Pokračujeme v našom seriáli o zmenách 
v zemskej atmosfére pojednaním o ozóne. 
A znova musím protestovat. Proti tomu, 
že sa mne a mojím spoluobčanom rózni 
pseudovedci snažia nahovorif veci, které 
sú pravdou v najlepšom prípade zjednej 

tretiny. Smutné je na tom, že takéto 
ohlupovanie sa deje na vládnej a medzivlád-

nej úrovni. Naša republika sa má pripojif 
k tzv. Montrealskému protokolu (dohode 

z roku 1987, modillkovanej v Londýne 
r. 1990 a Kopenhagene v r. 1992). 

Ide o postupné obmedzenie výroby freónov, 
lebo vraj ohrozujú ozónová vrstvu. 

Skór však jde o boj jedného nadnárodného 
monopolu proti druhému, čemu zo zákulisia 

asistuje i nejedna vláda. 
Prečo sa neozvú naši geofyzici? 

Ak by sme však mali možnost stlačit ju na tlak, 
ktorý panuje pri zemskom povrchu, siahala by do 
výšky okolo 8 km. Z tejto hrúbky by pripadala na 
ozón 3 milimetrová vrstvička. (Z takejto predsta-
vy je odvodená jednotka na meranie množstva 
ozónu: 1/100 mm O3 = 1 Dobsonova jednotka = 
= 1 DU.) V priemere teda na 10° molekúl OZ
v atmosfére pripadá okolo 400 molekúl ozónu, 
s maximálnym zastúpením vo výške 20-30 km. 

Ako každá chemická zlúčenina, aj ozón má ur-
čité vlastnosti a vplýva určitým spósobom na živé 
organizmy. Nás tu bude zaujímat iba stratosfé-
rický ozón a iba tá jeho schopnost, že dokáže ab-
sorbovat ultrafialové žiarenie Slnka. Absorpčné 
koeficienty ozónu sa merajú v pozemských labo-
ratóriach a sú uvedené v róznych tabulkách. Na 
obrázku 2 je uvedená priepustnost priemernej 
vrstvy ozónu (320 DU) na našom území pre ob-
last vinových dížek 290-350 nm. 

Ako sa meria množstvo ozónu? 

Podkladem pre určenie množstva ozónu je 
práve znalost jeho absorpčných vlastností, zna-
lost šírenia svetla cez atmosféru a analýza spek-
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Obr. 4 

tra slnečného lúča po prechode cez atmosféru. 
Počas prechodu cez zemskú atmosféru sa zleže-
nie slnečného svetla mení. Zmeny sú spósobené 
dvoma procesmi, absorpciou a rozptylem. Nie-
ktoré časti spektra sú pohlcované róznymi zlož-
kami vzduchu a čase svetla sa rozptýl do róznych 
smerov. Proces sa dá epísaf rovnicou: 

log(IaJI~0) = —(a.x.m0 + (3.m +6.m), 
kde I. a IAo sú intenzity slnečného svetla s vl-

novou dížkou A na povrchu Zeme a za hranicami 
atmosféry. 

m0 a m sú tzv. vzdušné hmoty ozónu a vzdu-
chu. Sú to relatívne optické hrúbky vrstvy ozónu 
a cele] atmosféry. Ak by sme Slnko pozorovali 
v zenite, boli by obidve hodnoty rovné jedničke. 
Pri zenitovej vzdialenosti z majú m0 a m v prvom 
priblížení hodnotu sec(z). Platíte iba pre z < 65°. 

x je hl'adaná hrúbka ozónovej vrstvy. 
c je absorpčný koeficient ozónu pre dané A. 

Ake sme už pry uviedli, meria sa v pozemských 
laboratóriách. Na obr. 2 je znázornená hodnota 
T=10-0 2 a. Stále nie je uspokojivo vyriešená otáz-
ka, či koeficienty určené v laboratóriu a v strato-
sfére sú totožné. Problematickou je zmena c 
s teplotou. Zistilo sa, že a sa mení s teplotou iba 
v miestach, kde krivka priepustnosti (obr. 2) má 
lokálne minimá. Ide o teplotu v mieste, kde sa 
ozón nachádza, a tú obyčajne nepoznáme. Z to-
ho vyplýva určitá neistota v určení jeho obsahu. 

(3 je koeficient rozptylu na molekulách vzdu-
chu. Tento je pomerne dobre známy. Ide o zná-
my Rayleghov rozptyl, nepriamo úmerný A°, kte-
rý spósobuje, že farba oblohy je modrá. 

$ je koeficient rozptylu na aerosóloch, časticiach 
vznášajúcich sa ve vzduchu, a ich rozmer je porov-
natelný, alebo aj váčší, ako vinová dížka svetla. 

Praktické meranie sa uskutočňuje tzv. Dobso-
novým spektrofotometrom. I. sa určuje najme-
nej pri dvoch vinových dížkach (obyčajne 311 
a 330 nm) a rieši sa sústavou rovná pre neznámu 
x. Pri váčšom počte meracích kanálov sú výsledky 
spolahlivejšie, ale iba ak dobre poznáme absorp-
čně koeficienty, vieme presne nastavit meracie 
miesta v spektre, eliminovat prístrojový rozptyl 
a pod. Sú to však bežné tažkosti každého mera-
nia. Relatívna chyba merania sa odhaduje na 5 %. 

Velmi ju móže ovplyvnit neznáme množstvo pra-
chu v atmosfére, najmá po sopečných erupciách. 

Pre merania v noci možno využit svetlo Mesia-
ca a hviezd, avšak citlivost spektrofotometra mu-
sí byt dostatočne vysoká. 

Na meranie možno využit aj rozptýlené svetlo 
oblohy alebo oblakov, avšak pritom treba zoh-
ladnif korekčně faktory, určené experimentálne 
pre každú meraciu stanicu. Tieto postupy sú me-
nej presné. 
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Od roku 1978 sa množstvo ozónu monitoruje 
aj pomocou prístrojov, umiestnených na umelých 
družiciach Zeme (TOMS — Total Ozone Map-
ping Spectrometer). Tieto prístroje pracujú 
v rozptylenom svetle, preto ich presnost je ob-
medzená. Majú však tú výhodu, že monitorujú 
celú zemegulu, aj miesta ináč pre merania nedo-
stupné. V jdu a auguste 1996 boli vypustené na 
obežnú dráhu dva takéto fotometre. Udaje z nich 
sú prístupné každému na INTERNETE (http:// 
jwocky.gsfc.nasa.gov — obr 4). 

U nás sa množstvo ozónu určuje na Aerolo-
gickom stredisku SHMÚ v Gánovciach pri Po-
prade od roku 1993. Množstvo ozónu tu koliše 
zhruba od 290 DU na jeseň do 390 DU v apríli, 
s priemerom 330-340 DU. 

Aké sú výsledky merania? 

S meraniami ozónu sa započalo v dvadsiatych 
rokoch, avšak systematickejšie výsledky máme 
až od Medzinárodného geofyzikálneho roku 
(1957-1958). V televízii sa uvádza pre množstvo 
ozónu jeden údaj denne. Z toho móže vzniknúf 
dojem, že ide o akési priemerné množstvo, alebo, 
že zmeny počas dňa sú nepatrné. Ani jedno, ani 
druhé nie je pravda. Udáva sa priemer z tolkých 
meraní, kolko sa dá urobit. Zmeny počas dňa sú 
niekedy ozaj nepatrné, avšak niekedy presiahnu 
aj priemerné ročně zmeny. Obyčajne súvisia so 
zmenou meteorologických podmienok. Množ-
stvo ozónu prejavuje výraznú zápornú koreláciu 
s tlakom vo výškach 9-16 km (s prízemným tla-
kom je korelácia menšia). Korelácia s teplotou 
vo výške 18 km je kladná. Na denných variáciach 
množstva ozónu sa prejavujú aj prechody atmo-
sferických frontov. Po prechode studeného fron-
tu sa množstvo ozónu obyčajne zvyšuje. Vztah 
však súvisí s ročným obdobím a s tým, do akej 
výšky siaha teplotně rozhranie frontu. Niektorí 
autori uvádzajú až dvojnásobné zvýšenie množ-
stva ozónu počas búrok, m í takýto úkaz nepozo-
rovali. Z týchto faktov móžeme usudzovaf, že 
ozón nie je homogénnou vrstvou, ale vyskytuje sa 
v akýchsi oblakoch, v ktorých je jeho koncentrá-
cia zvýšená. 

Už od začiatkov merania ozónu boto jasné, že 
sa v nich prejavuje ročný chod (na danom mies-
te). Maximum pripadá na zimné a jarně mesiace, 
minimum na jeseň. Rozkmit aj celkové priemer-
né množstvo sa zmenšuje so zemepisnou šírkou. 
Platí to aspoň pre severnú pologufu, kde máme 
dostatočne dlhý rad meraní. Predstavu o roč-
ných zmenách si móžeme urobit na základe ob-
rázku 3, kde sú uvedené výsledky merania nie-
ktorých európskych staníc počas Medzinárodné-
ho roku kfudného Slnka (1964-1965). 

Myslím, že hovoriť o dlhodobých globálnych 
trendoch je predčasné. Podfa R. P. Kanea (Pure 
Appl. Geophys. (1991), Vol. 136, 201) niektoré 
dlhodobo pracujúce meracie stanice vykazujú 
pokles celkového množstva o 2-4 % v období 
1975-1991 (Arosa, 48° N, 9° E; Caribou, 46° N, 
68° W), iné zase vzrast, alebo žiadnu zmenu 
(Zugspitze, 47° N, 11° E; ostrov Wallops, 38° N, 
75° W). Uvedené zmeny sú na úrovni presnosti 
merania. 

Pri meraniach totálneho množstva ozónu z dru-
žíc (TOMS) sa uvádza pokles o 0,26 %© ročne 
(Geophys. Res. Lett. (1992), Vol. 19, 2309). Taký-
to údaj sa zakladá alebo na hlúposti, alebo na zá-
mere. Presnosf meraní už s ohladom na premen-
né množstvo aerosólov, odhliadnúc od mých vply-
vov, nemóže byť vyššia ako 5 %. Okrem toho, zo 
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skúsenosti používania dát z kozmických observa-
tán í móžem potvrdit, že často sa prejavuje pri 
meraniac postupná strata citlivosti prístrojov, čo 
nie je celkom vylúčené ani pri meraní ozónu. 

Závislost množstva ozónu na slnečnej a geo-
magnetickej aktivite sa skúmala neraz, ale vý-
sledky sú protichodné. Je pravdepodobné, že 
prevládajúcimi budú meteorologické vplyvy, kto-
ré by boto treba pred analýzou dát nejakým spó-
sobom vylúčif. 

Ako ozón vzniká 
a čo spósobuje zmeny obsahu? 

Táto otázka je najfažšia a nie je doteraz uspo-
kojivo zodpovedaná. Už zo sezónnych zmien je 
však jasné, že riešenie určíte súvisí so slnečným 
žiarením. Podl'a obecne prijatej a v laboratóriu 
potvrdenej teórie vzniká ozón zlúčením atómu 
a molekuly kyslíku pri účasti tretej častice, ktorá 
prevezme časti energie zrážky : 

O+O2 +M>O3 +M. 
Tretou časticou móže byť fubovol'ná molekula, 

alebo atóm. Atómový kyslík vzniká disociáciou 
O2 ultrafialovým žiarením (UV) Slnka, s vinovou 
dlžkou kratšou ako 242 nm. Podla meraní však 
iba nepatrná časf takého žiarenia prenikne pod 
výšku 50 km (pomer O: O2 = 1:1 je až vo výške 
120 km). Nic je teda jasné, ako sa atómy kyslíka 
dostanú do výšok, kde je maximálna koncentrá-
cia ozónu. Teória si tu pomáha klasickým obra-
tom: prenos sa uskutočňuje pomocou turbulen-
cie. Iný klasik z oblasti fyziky, R. P. Feynman, 
však hovoril, že turbulencia je mechanizmus, kto-
rý sa zavádza vtedy, keď nevieme kam z konopí. 
Je pravdepodobné, že mechanizmus vzniku ozó-
nu je celkom iný. Riešenie však ponecháme od-
bornííkom. Ja sa však nazdávam, že bude súvisieť 
s prejavmi atmosferickej elektriny. Lebo pokiaT 
viem, každý výboj vo vzduchu je spojený so vzni-
kom ozónu. 

Súčasne so vznikom ozónu prebieha róznym 
spósobom aj jeho rozpad, napr. procesami: 

O+O3»2.O2 
O3 + h.v » O2+ O 
O3 + O3 » 3.O2, 
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a obidva druhy procesov sú v dynamickej rovno- 
váhe. 

Ako to je s ozónovou dierou 
nad Antarktídou ? 

Čudne. Skutočne tam býva v niektory"ch obdo-
biach oblast s extrémne nízkym obsahom ozónu. 
Táto oblast skoro presne kopíruje obrys pevniny. 
Čudné je na tom to, že vysvetfovači si zo všetkých 
možných pnčin vybrali tú najnepravdepodobnej-
šiu — rozpad ozónu následkom prenikania freó-
nov do juhopolárnej stratosféry. 

Čo o tom píšu v správach NASA ? ,,...od polo-
vice osemdesiatych rokov sa nad Antarktídou 
pozoruje oblast s nízkým obsahom ozónu — ozó-
nová diera. Objavuje sa každý rok začiatkom au-
gusta. Maximálnu velkosf dosahuje koncom sep-
tembra a v decembri obyčajne mizne. ̀ 

(Zaujímavé, že vtedy je minimálne množstvo 
ozónu aj nad severnou pologulbu.) 

Za ozónovú dieru sa považuje oblast, kde ho 
je menej ako 220 DU. Minimálne doteraz name-
rané množstvo boto 88 DU (28. septembra 1994). 
Merania TOMS začali v roku 1978 a do roku 
1985 sa ozónová diera nepozorovala. Od r. 1985 
sa pozoruje každoročne. 

Ak máme uvažovat o pričinách jej vzniku, naj-
prv treba povedaf, že získaný pozorovací rad je 
velmi krátký. Je celkom možné, že ide o priro-
dzený jav, ktorý sa cyklicky opakuje. 

Najjednoduchším vysvetlením by boto akési 
„starnutie" menacej aparatúry. 

Ďalšou možnosfou pne vysvetlenie je zvláštne, 
asymetrické rozdelenie pevnín a oceánov na ze-
meguli. Kedysi som čítal zaujímavú knihu o sy-
metrii v prírode (v ruštine). Názov si nepamá-
tám, ale meno autora boto Ličkov. Tvrdilo sa 
v nej, že ak loptu v tvare glóbusu náhodne poko-
túl'ame a pri zastavení sa dotýka v mieste, kde je 
more, s 80 % pravdepodobnosfou bude oproti 
pevnina a opačne. V okolí južného pólu je ob-
rovská, studená pevnina, pokrytá Iadovcom do 
výšky 3000 m. V okolí severného pólu je rozsiah-
ly oceán, omývaný teplými prúdmi. Myslím, že by 
boto prirodzené v tomto rozdiele hl'adať aj príči-
nu rozdielneho obsahu ozónu. 

Namiesto toho sa naši „vedci" zaoberajú rek-
lamou pne obchodníkov so slnečnými okuliarmi 
a opalovacími krémami s róznym „ochranným 
faktorom". 

Nic je bez zaujímavosti, ako uvádza Kane 
(1991) v už citovanej práci, že o jednoznačnej sú-
vislosti medzi UV žiarením a obsahom ozónu ne-
móže byť ani reči. Pni UV žiarení, v okolí 300 nm, 
sa výrazne prejavuje cyklus slnečnej aktivity, 
zmenou v pomene až 1:3. Pni ozóne sa žiadne ta-
kéto zmeny nepozorujú. 

Zdá sa mi velmi nepnavdepodobné, že roz-
klad ozónovej vrstvy nad Antarktídou možno pri-
písat pósobeniu freónov. Premiešavaniu vzdu-
chu v stratosfére medzi severom a juhom bráni 
silný rovníkový victor vo výške 30-50 km (vý-
chodný, alebo západný, podl'a fázy tzv. kvázidvoj-
ročnej oscilácie) a používanie freónov je na seve-
re určite viac rozšírené, ako na juhu. 

Obmedzený rozsah mi neumožňuje uviesf ďal 
šie skutočnosti. Myslím si však, že všetko, čo je 
podstatné, sa mi podarilo napísai. 

V budúcej, záverečnej časti, by som sa chcel 
zaoberaf úvahami o „stroji počasia" — možných 
príčinách striedania počasia a vyhliadkami na 
možnost jeho dlhodobej predpovede. 

Milan Rybanský 
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7. Bioastronomie 
Zdá se, že veřejnost postupně střízliví, pokud jde o údaj-

nou souvislost jevů UFO (doslova: Neidentifikované létají-
cí objekty) a hypotetických mimozemšťanů. D. Goldsmith 
a T. Owen připomínají, že všechny jevy UFO lze dostateč-
ně objasnit konvenčními cestami, takže jakákoliv souvislost 
s mimozemšťany je dle principu Occamovy břitvy nadby-
tečná. V záplavě pokleslé ufologické literatury se konečně 
objevil recenzovaný časopis Journal of UFO studies, jehož 
vydavatelem je americký astronom S. Apelle z Univerzity 
státu New York. 

Paradoxně však souběžně s poklesem intenzity ufománie 
klesá i podpora amerických daňových poplatníků pro pro-
jekty, v nichž se zejména radioastronomové snaží již od 
r. 1960 nalézt důkazy pro existenci mimozemských civilizací 
hledáním kódovaných radiových signálů z vesmíru (SETI). 
V mezidobí se uskutečnilo na půl stovky takových přehlídek, 
počínaje legendárním projektem OZMA F. Draka z Green 
Banku, ale dnes jsou jakžtakž v provozu již jen čtyři. V čer-
venci 1995 však skončila smlouva, zabezpečující přehlídku 
oblohy na observatoři Ohijské státní univerzity, která probí-
hala od r.1992. Radioastronomové nyní marně shánějí 100 
tisíc dolarů na natření radioteleskopu bělobou... 

Podobně je ohrožen velmi výhodný projekt SERENDIP 
v Arecibu, který probíhá souběžně svědeckými programy 
observatoře, aniž by je jakkoliv narušoval. Podle S. Bowye-
ra se sice po třech letech naslouchání neobjevil žádný umě-
lý signál z vesmíru, ale zato se podařilo zvýšit kvalitu naslou-
chání čtyřicetkrát, když v září 1995 byl uveden do provozu 
přijímač se 174 milióny kanály. Roční provoz sice stojí pou-
ze 65 tisíc dolarů, ale ani tyto peníze nemají radioastrono-
mové nyní přislíbeny. Jedině projekt BETA P. Horowitze z 
Harvardovy observatoře běží plynule, zejména díky dobro-
volné práci Horowitzových studentů. 

R. Mauersberger aj. se pokusili hledat kódované signály 
v čáře pozitronia na frekvenci 203 GHz, podle návrhu N. 
Kardašova z r. 1979. Využili k tomu mikrovinného radiote-
leskopu IRAM a v červnu 1994 zkoumali celkem 17 ob-
jektů, jež se vyznačují přebytkem záření v infračerveném 
oboru spektra. Pokud vysílače mimozemšťanův těchto ob-
jektech vysílají všesměrově, pak z toho vyplývá, že vyzářený 
výkon je menší než 1015 W - jinak by byl signál zachycen. 

V r. 1950 vyslovil E. Fermi proslulou otázku: „Jestliže 
existují, tak kde, k čertu, jsou?", známou jako Fermiho pa-
radox. Možnou odpovědí je hypotéza J. Balla z r. 1973, že 
jsme obyvateli kosmické zoologické zahrady, v níž nás mi-
mozemšťané sice pozorují, ale sami se nedávají poznat. Ny-
ní upozornili V. Lytkin aj. na zapadlý názor průkopníka 
kosmonautiky K Ciolkovského, jenž se již před tři čtvrtě 
stoletím domníval, že mimozemských civilizací je určitě 
mnoho, ale zatím nás nijak nekontaktují, neboť čekají, až 
lidstvo dostatečně vyspěje duchovně (to se tedy zelení pidi-
mužíci ještě načekají! — pozn. JG). Tomu by odpovídalo 
i zjištění I. Crawforda, že fyzikálně nelze vyloučit mezi-
hvězdné cestování nadsvětelnými rychlostmi. To značí, že 
alespoň v principu je kolonizace Galaxie nejvyspělejší civi-
lizací uskutečnitelná v tak krátké době, aby to bylo pro mi-
mozemšťany zajímavé. 

Naproti tomu L. Ksanfomaliti upozornil, jak báječně se 
vydařil zrod Země jako životodárné planety, pro niž je třeba 
jednak hmotnosti kolem 5.102' kg a jednak povrchové tep-
loty v rozmezí 273-340 K L. Chiappe objevil zajímavé po-
drobnosti o vývoji ptáků z masožravých dinosaurů před 85 
milióny lety — za posledních pět let se naše znalosti o tomto 

podivuhodném vývojovém procesu podstatně zlepšily. M. 
Leakey aj. nalezli řadu kosterních pozůstatků o stáří 3,9=4,2 
miliónů let v Keni, které evidentně náležejí přímému před-
ku druhu Australopithecus afarensis. Prakticky současně se 
podařilo v Africe nalézt 90 kosterních úlomků, příslušejících 
jedinci druhu Australopithecus ramidus, jenž tam žil před 
4,4 miliónů let. Molekulární genetika nalezla další důkazy 
o tom, že současní lidé mají nejen společnou pramáti 
(„Evu") na základě rozboru mitochondriálních linií, ale 
i společného praotce („Adama") na základě stavby chro-
mosomu Y. Tento společný předek (Homo erectus) pochá-
zí bezpečně z jediného místa v Africe a žil asi před 40 tisíci 
lety (nejistota stáří však činí 10 tisíc let). 

Koncem r. 1995 odešel do důchodu po třicetiletém půso-
bení v prestižním britském vědeckém týdeníku Nature jeho 
šéfredaktor Sir John Maddox. V rozloučení se čtenáři při-
pomněl, že 20. stol. ve vědě začalo již r. 1897 epochálním 
objevem elektronu. Ve dvacátém století pak následovaly ne-
méně epochální objevy atomového jádra a elementárních 
částic, což umožnilo astrofyzikům objasnit vznik chemických 
prvků vraném vesmíru a ve hvězdách (prostřednictvím ter-
monuldeámích reakcí a zachycováním neutronů v rázové vl-
ně supemov). V polovině 20. stol. se podařilo objasnit struk-
turu genetického kódu, což vedlo k poznání, že život má 
chemickou podstatu. Praktické aplikace vědy jsou rovněž 
nepřehlédnutelné, od vynálezu letadla a vrtulníku přes ra-
diokomunikace i počítače až k lékům a antibiotikům. Vy-
spělé země dnes vynakládají asi 2,5% hrubého národního 
produktu na základní vědecký výzkum a asi 10% na zdra-
votnictví. Tím více překvapuje, jak přetrváwd a míst' do-
konce sílí nedůvěra ke vědě a jak vzkvétá pavěda. Ri1 á se, 
že věda slibovala více, než spinila, a že člověka dokonce 
ohrožuje. Ve skutečnosti však věda nic takového nikdy ne-
slibovala, ale naopak vyžaduje od lidí neustálé změny po-
stojů, poněvadž není dogmatická. Za to platíme nejistotou, 
a to je cena, kterou většina lidí není ochotna přijmout. 

8. Přístroje 
Spočítáme-li sběrnou plochu současných velkých zrcadlo-

vých dalekohledů, vyjde nám asi 150 m2, ale ještě do konce 
tohoto století lze očekávat, že se tato plocha více než čtyřná-
sobí. V r. 1995 byl uveden do zkušebního provozu mimořád-
ně světelný (f/1,0) 1,8 m reflektor vatikánské observatoře 
VATT v Arizoně. O rok později bude dokončen 3,5 m Gali-
leův italský národní teleskop TNG na Roque de los Mucha-
chos na Kanárských ostrovech, vybavený adaptivní optikou 
a zaručující rozlišení 0,08". Japonský 8,3 m reflektor SUBARU 
na Mauna Ken má být sice dokončen již r. 2000, ale termín je 
ohrožen po tragickém požáru izolace kopule na počátku 
r. 1996, kdy tři osoby zahynuly a mnoho dalších bylo vážně 
zraněno. Koncem r. 1994 začaly prakticky současně zemní 
práce na výstavbě dvojice dalekohledů GEMINI jednak na 
Mauna Kea a jednak na Cerro Pachon v Chile. Tyto složené 
8 m reflektory by měly být vchodu již r. 1999. 

Výstavba největšího dalekohledu na světě, soustavy čtyř 
8 m zrcadel VLT na Cerro Paranal v Chile, zahájená v pro-
sinci 1987, je asi o půl roku opožděna vinou právnického 
sporu, zahájeného v r. 1993 údajnými soukromými vlastní-
ky části ochranného pozemku kolem budoucí observatoře. 
To vedlo v březnu 1995 k neuvěřitelné scéně, kdy na stave-
niště VLT vnikla násilím chilská policie a další výstavbu 
přerušila Následovaly diplomatické akce mezi státy, sdru-
ženými v ESO a chilskou vládou, které dokonce přiměly ve-

Projekt SETI po tridsiatich rokoch na-
priek ufologickému boomu utícha. Od 
roku 1960 sa uskutečnilo vyše 50 pre-
hliadok oblohy, zameraných na signály 
mimozemšthnov, z ktorých zo zotrvač-
nosti dožívajú iba 4. Na snímke Frank 
Drake, riaditef legendárneho projektu 
OZMA, a Jul Tarterová z austrálskeho 
Parkesu, ktorelro antény od jesene mi-
nulého roka posilnili spojársku zá-
kladňu sondy Galileo. 

Subaru je japonské slovo pre Plejády, 
najpopulárnejšiu skupinu hviezd v Ja-
ponsku. Subaru je i názov áalekohl'adu 
na Mauna Kea, v ktorom sa snúbi najdo-
konalejšia technológiajednozrkadlového 
teleskopu s van i najiýhodnejšřm miestom 
na pozorovanie hviezd na povrchu Zeme 

Gemini-Dvojičky je pár infračervených 
8-metrových teleskopov. Prvý sa stavia 
na Mauna Kea, druhý na Cerro Pachon 
v Chile. Jedným z klíčových programov 
Gemini bude štúdium tmavej hmoty. 
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Astrometrický satelit Hipparcos zame-
ral počas prvých štyroch rokov činnosti 
polohy a paralaxy výše 103 tisíc hviezd 
do 11,5 magnitúdy. 

Infračervený satelit ISO, rovnako ako 
jeho predchodca IRAS, je jedným z naj-
úspešnejších lietajúcich teleskopov. Je-
ho výsledky rozširujú poznatky planeto-
lógov, stelárnikov, hladačov tmavej hmo-
ty i kozmológov. 

Najvilčší úžitok z ISO majú najmů špe- 
cialisti na zrod a vývoj mladých hviezd. 
Kozmické maternice, v ktorých sa hviez- 
dy rodia, sú najviditel'nejšie práve v in- 
fračervenej oblasti. 

Satelit SOHO získa údaje, ktoré Po-
znatky o modelovej hviezde, našom Sin-
ku, určite podstatne rozšíria. 
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dení ESO k úvaze o přestěhování celé observatoře do Na-
mibie v Africe! Nakonec se však dramatický spor vyřešil 
smírně a nová smlouva mezi ESO a vládou Chile zabraňu-
je podobným incidentům v budoucnosti. Chilskou vládu 
přišla celá nechutná tahanice na 12 milionů dolarů, které si 
soukromí vlastníci vysoudili za 22 km= náhorní pouště — té-
měř třetinu částky, kterou vlastníci původně požadovali. 

Pokrok ve vývoji elektronických detektorů pro daleko-
hledy poskytl dle K. Kijewského aj. novou příležitost astro-
nomům-amatérům. Cena dobré kamery CCD je totiž již 
srovnatelná s cenou tří kvalitních okulárů a přitom nespor-
ně dává mnohem více možností, než jen ze záliby okukovat 
oblohu. Zmínění autoři využívají 0,2 m amatérského reflek-
toru ve spojení s kamerou CCD ke čtyřbarevné (BVRI) fo-
tometrii a astrometrii objektů do 14 mag. Lze tak sledovat 
zákrytové i fyzické proměnné hvězdy, planetky i zákryty 
a zatmění Jupiterových měsíců, popřípadě hledat supernovy 
v cizích galaxiích. N. Itoh aj. sestrojili infračervenou komoru 
s maticí 1040 x 1040 pixelů pro japonskou Schmidtovu ko-
moru KISO. Komora je chlazena kapalným héliem na 60K 
a zobrazí pole o hraně 18,4' v pásmu 1,25µm. 

V radioastronomii se zájem pozorovatelů přesouvá 
k vyšším frekvencím, tedy do pásma mikrovin. R. Plume 
a D. Jaffe využili mimoosového zobrazení 10,4 m mikrovin-
ného radioteleskopu Caltech k mapování molekulových 
mračen CO na frekvencích 230 a 490 GHz i během dne, ne-
boť při mimoosovém nastavování radioteleskopu nesvítí 
Slunce na primární ohnisko. Podle N. Ukity a M. Cubejiho 
bude povrch 45 m radioteleskopu v Nobejamě zpřesněn na 
65 µm, aby mohl pracovat v pásmu mikrovin. Podobně se 
v Mexiku ve výšce přes 2700 m n. m. buduje 50 m radiote-
leskop UVIT pro milimetrové viny, jenž bude tvořen ze seg-
mentů a chráněn radonem. Konečně K Johnston aj. ukáza-
li, jak lze v pásmech 2,3S,4 GHz využít bodových extraga-
laktických kvazistelárních radiových zdrojů k absolutnímu 
navázání souřadnicových soustav. Polohy 436 zdrojů, rov-
noměrně rozmístěných po celé obloze, totiž změřili s přes-
ností lepší než 0,003" a většinou dokonce lepší než 0,001". 
Přitom vlastní pohyby těchto zdrojů jsou určitě menší než 
0,0002" za rok. 

Hubblův kosmický teleskop (HST) pracoval po celý rok 
napino; jeho účinnost dále stoupla na 45% z původních 
33% a pokud jde o vlastní sběr fotonů, dosáhla 30% opro-
ti původním 10%. V září 1995 skončila uzávěrka požadav-
ků pro 6. pozorovací cyklus, který byl zahájen v polovině 
r. 1996. Je to poslední cyklus, v němž budou v činnosti spek-
trografy FOS a GHRS, které budou nahrazeny modernější-
mi přístroji NICMOS a STIS při plánované údržbě HST 
v únoru 1997. HST ročně ztrácí 1,8 km výšky, takže při příš-
tím údržbářském letu r. 1999 se počítá s jeho vyzvednutím do 
větší výšky. Plánování pozorování je neobyčejně složité jed-
nak proto, že některé objekty jsou při každém 96-minutovém 
obletu až 36 minut v zákrytu za Zemí a jednak proto, že ne-
lze přesně předvídat budoucí polohu HST vůči Zemi. Chyba 
v očekávané poloze činí piných 30 km na dva dny dopředu 
a dokonce již 4000 km na 44 dnů dopředu. 

Nesporně vrcholným pozorováním HST se stalo sledo-
vání rekordně vzdálených galaxií v „prázdném" poliv sou-
hvězdí Velké medvědice (I1DF) ve druhé polovině prosin-
ce 1995 po dobu 150 obletů. Nejjasnější objekt na snímcích 
ve čtyřech spektrálních filtrech je hvězda 20 mag, kdežto 
nejslabší objekty dosahují 29,5 mag. Z rozhodnutí ředitele 
R. Williamse byl tento složený snímek ihned uvolněn pro 
veřejné využití, bez obvyklé roční ochranné lhůty. 

Neméně úspěšný je bezpochyby jeden z klíčových pro-
jektů Evropské kosmické agentury ESA HIPPARCOS. Ta-
to jedinečná astrometrická družice, vypuštěná raketou 
Ariane v r. 1989 na neplánovanou silně eliptickou dráhu, 
nakonec vykonala svůj zamýšlený úkol znamenitě. Poziční 
měření hvězd a jiných objektů se uskutečňovala od 27. lis-
topadu 1989 do 15. března 1993, ale údaje se získávaly jen 
Po 60% času na oběžné dráze právě vinou zmíněné silně 
eliptické dráhy (nedalo se měřit během průchodů radiační-
mi pásy Země). J. Kovalevsky aj. zpracovali astrometrické 
údaje pro přesný katalog (H30), v němž je 103 tisíc hvězd 
do 11,5 mag. Jejich polohy a paralaxy jsou určeny s chybou 
menší než 0,002" a vlastní pohyby s chybami pod 0,004". Pro 
hvězdy jasnější než 8,5 mag jsou tyto chyby ještě dvakrát 

menší. Nejvíce paralax odpovídá vzdálenosti kolem 25 pc. 
M. Perryman aj. odtud sestrojili neuvěřitelně přesný Her-
tzsprungův-Russellův diagram pro hvězdy s absolutní hvězd-
nou velikostí slabší než —5 mag, takže kromě obří větve je 
dobře zastoupena i oblast bílých trpaslíků. 

Přehlídka dále nalezla 9000 nových vícenásobných hvěz-
dných soustav, z toho 6000 dvojhvězd s dobře určenými pa-
rametry. K tomu je třeba ještě připočítat méně přesný, ale 
desetkrát rozsáhlejší katalog Tycho, kde chyby paralax do-
sahují 0,03" a jasnosti hvězd jsou přesné na 0,04 mag. Polo-
hy hvězd lze přirozeně navázat na fundamentální astro-
metrické katalogy a radioastronomické standardy, resp. na 
polohy z HST. Podle J.-F. Lestradea aj. je katalog H30 
asi padesátkrát přesnější než FKS a souřadnicový systém 
souhlasí s radiointerferometrií na lépe než 0,0005"! 
HIPPARCOS též zaznamenal velké množství planetek 
a z této statistiky vyplývá, že existuje nejméně tisíc křížičů 
s průměrem nad 1 m. Jelikož v r. 1997 bude katalog Hip-
parcos a Tycho uvolněn pro všeobecnou potřebu, lze oče-
kávat velký převrat jak v astronomii tak zejména ve hvězd-
né astrofyzice už v blízké budoucnosti. 

V ňjnu 1995 bylo řízení ultrafialové družice IUE předá-
no z USA do španělské observatoře VILSPA u Madridu. 
Už v této chvíli bylo jasné, že IUE, pracující od konce led-
na 1978, se stala nejproduktivnějším dalekohledem v celé 
historii astronomie. Pracovalo s ním přes dva tisíce astro-
nomů, kteří do konce r. 1994 na základě údajů z IUE zve-
řejnili více než 3000 recenzovaných prací. Astronomové 
však dále využívají archivu o bezmála 100 000 objektech, 
jenž bude přístupný nejméně po celé další desetiletí. Mezi-
tím v listopadu 1995 úspěšně odstartovala infračervená 
družice nové generace ISO s chlazeným zrcadlem o prů-
měru 0,6 m, jež by měla být v provozu dva roky a měla by 
navázat na úspěšnou družici IRAS z r. 1983. 

Mezi kosmickými sondami si nyní udržuje klíčové posta-
vení sonda Galileo, jež koncem ledna 1995 skončila přenos 
dat ze srážky komety Shoemaker-Levy 9s Jupiterem v čer-
venci 1994. V červenci 1995 proběhlo bez problémů rozdě-
lení sondy na orbitální díl a sestupný modul, jež po příbuz-
ných drahách absolvovaly společně posledních 82 milionů 
km k Jupiteru. Sestupný modul vstoupil do Jupiterovy at-
mosféry rekordní rychlostí 47,4 km.s a úspěšně zazname-
nával údaje během sestupu atmosférou, navzdory problé-
mům s palubním magnetofonem na orbitálním modulu. 
Od 7. prosince 1995 obíhá oběžný modul kolem Jupiteru 
Po neustále se měnící dráze tak, aby mohl postupně navští-
vit hlavní Jupiterovy družice. Očekává se, že bude funkční 
nejméně do konce r. 1997. 

V prosinci téhož roku dospěla do Lagrangeova bodu Li 
soustavy Slunce—Země (ve vzdálenosti 1,5 milionů km od 
Země) kosmická sonda SOHO, určená pro výzkum sluneč-
ní heliosféry i oscilací slunečního povrchu. V říjnu téhož ro-
ku ukončila svůj průlet nad oběma póly Slunce kosmická 
sonda Ulysses a směřuje znovu k Jupiteru. 

Sonda-veterán Pioneer 11 byla vyřazena ze služby 30. zá-
ří 1995 pro potize s orientací antény na Zemi. Nacházela se 
v té době ve vzdálenosti 6,5 miliardy km od Země a pokra-
čuje rychlostí 11 km.s' směrem ke hvězdě ž Aql, kolem níž 
proletí zhruba za 4 miliony let. Pracovala bezmála 22 let, 
když pořídila jedinečná měření v okalí Jupiteru r. 1974 
a Saturnu r. 1979. Jednou za 211 týdny se udržuje spojení 
s kosmickými sondami Pioneer 10 (65 AU od Země), Voya-
ger 1(59 AU) a Voyager 2 (45 AU). Nejrychleji se vzdaluje 
Voyager 1 tempem 17 km.s-r (3,6 AU za rok), takže v r. 1998 
předežene sondu Pioneer 10 ve vzdálenosti 70 AU, ale i tak 
se ještě řádově 10 000 let bude nalézat v gravitačním poli 
Slunce. Posledně jmenované sondy již zřetelně „cítí" blízkost 
heliopauzy, takže se očekává, že ve vzdálenosti 7O0 AU od 
Slunce projdou rázovou vinou ve slunečním větru. 

Budoucnost kosmonautiky ovšem zdaleka není růžová, 
jak se ukázalo při schvalování amerického rozpočtu na 
r. 1996. Zablokování peněz pro státní úřady vedlo až k tak 
kuriózní situaci, že šéf NASA D. Goldin nesměl do své pra-
covny, a s astronauty na palubě raketoplánu si telefonoval 
z domova zcela soukromě. (Kolik by mu asi za takový ho-
vor účtoval náš stále monopolní Telecom?) Vzápětí z dů-
vodů rozpočtových škrtů byla vážně ohrožena existence tří 
z jedenácti stávajících center NASA a dokonce již téměř 
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zcela připravený projekt Cassini — Huygens, ač na něj do té 
doby již NASA vynaložila 1,1 miliardy dolarů a zbývalo při-
dat pakatel — 249 milionů dolarů. Nakonec se Kongres 
USA umoudřil, ovšem NASA musela zmrazit či odložit ji-
né významné projekty (SOFIA, SIRTF atd.) a ukončit pro-
voz úspěšné Kuiperovy létající observatoře (KAO) již v srp-
nu 1995. 

Odhlédneme-li od finančních potíží, je na obzoru další 
krize v podobě kosmického smetí. Podle A. Harrise lze to-
tiž studovat vývoj „soustavy kosmického smetí" týmiž pros-
tředky jako vývoj soustavy planetek ve sluneční soustavě. 
Autor tak ukázal, že již kolem r. 2050 proběhne ve výškách 
kolem 1000 km nad Zemí překotné drcení smetí, jež se sta-
ne velkou hrozbou jako pro automaty, tak pro pilotované 
lety. Ke zničení tunové družice totiž stačí úlomek o hmot-
nosti 20 g, jenž ses družicí střetne rychlostí 10 krn.s ", což je 
dosti konzervativní hodnota. V tomto prostoru se však na-
cházejí již nyní stovky tun smetí a jejich vymetení tlakem 
záření či odporem atmosféry je nesmírně zdlouhavé. Harris 
odhaduje, že riziko smrti astronauta se blíží jedné tragické 
havárii na 10 let pobytu člověka na dráze. 

R. a S. Goldsteinovi hledali smetí zenitovým radarem na 
frekvenci 8,5 GHz po dobu 21 h celkového pozorovacího 
času. Nalezli celkem 831 částeček ve výškách od 177 do 
1662 km nad Zemí, z toho 574 částeček se hodilo pro další 
analýzu. Ukázalo se, že jejich průměr činil 2=18 nun, a že 
maximum výskytu je ve výšce 950 km nad Zemí. Pro vý-
zkum smetí NASA pořídila také netradiční 3 m rotující 
rtuťové zrcadlo, jež dokáže zobrazit v zenitu 10 mm úlomek 
ve výšce 1000 km nad Zemí. V nádobě, otáčející se deset-
krát za minutu, se používá 280 kg (15 litrů) rtuti, která vy-
tváří paraboloid o tloušťce vrstvy asi 2 mm. Zrcadlo bylo ús-
pěšně vyzkoušeno v Houstonu, kde dosáhlo 19. mezné 
hvězdné velikosti a v polovině r. 1995 jej přemístili na vyso-
kohorskou observatoř v Novém Mexiku. V r. 1997 se pře-
stěhuje do Ekvádoru ke studiu smetí na geosynchronních 
drahách. Mezitím si chce NASA opatřit 5 m rtuťové zrcadlo. 

Jak upozornili M. Beech aj., přistupuje k riziku srážek se 
smetím umělého původu navíc ještě nebezpečí srážky s me-
teoroidy v době meteorických dešťů či bouří. Obvykle jde 
o jednu až dvě epizody za století, ale zcela anomálně nás 
čeká až šest takových bouří během nejbližších šesti let. Při-
tom i takové Perseidy mohou být problémem, jak ukázal J. 
Jones. V mimořádně vysokém maximu r. 1993 slyšela po-
sádka kosmické stanice Mir 1 údery mikrometeoritů na 
plášť jejich kosmické lodi a v téže době ztratila družice 
Olympus orientaci po zásahu jižního slunečního panelu 
mikrometeoroidem. 

Komu by byly tyto jobovky nestačily, mohl zaznamenat 
další špatnou zprávu, kterou vyvolalo koordinované úsilí 
OSN a UNESCO (!) dopravit v rámci oslav 50. výročí vzni-
ku OSN na nízkou oběžnou dráhu kolem Země dvojici po-
hliníkovaných balonů o průměrech 30 a 50 m, spojených na 
dráze 2 km dlouhým lankem. Odlesk slunečního světla od 
balonů by byl dobře vidět očima — šlo by o umělou „dvoj-
hvězdu" v rámci tzv. Roku tolerance. Dvojhvězda by obí-
hala v periodě 2 h nejméně 2 roky a přirozeně by velmi ne-
bezpečně ohrožovala citlivá astronomická měření — navíc 
naprosto nevypočitatelně s ohledem na silné negravitační 
vlivy na tuto podivnou družici. Proti tomuto naprosto ne-
tolerantnímu chování světových institucí ostře protestovala 
jak Americká astronomická společnost, tak Mezinárodní 
astronomická unie, takže nakonec se podařilo 20 milionů 
dolarů na nákup družice ušetřit. Bohužel, astronomové 
nedostanou z takto ušetřené částky ani cent. 

Jediní, kdo se v této zmatené době mohou radovat, jsou 
japonští výzkumníci. Japonská vláda totiž schválila třiceti-
letý plán rozvoje kosmického výzkumu (1994-2023), kde se 
počítá mj. se 4 t družicemi na geostacionární dráze, bezpi-
lotním raketoplánem v r. 2005 a komplexním výzkumem 
Měsíce i Marsu, včetně vybudování automatické observa-
toře na Měsíci. Zatím je ovšem japonská kosmonautická 
technika dvakrát dražší než evropská či americká... 

Mezi pozemními observatořemi se stále častěji objevuje 
název Cerro Paranal, kde bude v nejbližších letech zbudo-
ván největší světový dalekohled VLT. Kromě problémů 
s chilskou policií se totiž objevilo i přírodní nebezpečí v po-
době velmi silných zemětřesení. Koncem července 1995 

a znovu v září téhož roku byla totiž na místě výstavby za-
znamenána mimořádně silná zemětřesení s intenzitou 7,8 
a 8,0 Richterovy stupnice. Kopule a pilíře dalekohledů 
jsou sice dimenzovány až na intenzitu 8,5 magnitudo, ale je 
nepochybné, že jemné justáže optiky takové hrubé zachá-
zení s podložím rozhodně nesnesou. 

Tam, kde nezasahuje příroda, škodí však údajní ochránci 
životního prostředí. Ti už řadu let všemožně komplikují vý-
stavbu velkého 8 m dalekohledu na ML Grahamu v Arizoně. 
Jako záminku si vymysleli ohrožení „vzácného" druhu reza-
vých veverek a když jim arizonská univerzita chtěla vyhovět 
a posunout místo pro výstavbu dalekohledu o 500 m, podali 
vykutálení ochránci přírody další žalobu, že hvězdáři ilegálně 
posouvají soudem již schválené stanoviště! Tuto žalobu sku-
tečně vyhráli, ale jinak je už patrně rozhodnuto: zsisahem fe-
derálních úřadů USA bude možné obří teleskop dokončit. 

Další bizarní zpráva přišla z městečka Seal Beach v Kali-
fornii. Tamější obecní rada zakázala  majiteli jedné vilky, 
aby si na svém domě postavil kopuli pro amatérský daleko-
hled, s odť vodněnún, že by to hyzdilo vzhled vilové čtvrti! 
Stalo se to r. 1995v téže Kalifornii, kde sídlí podle nejno-
vějšího průzkumu tři z desíti špičkových amerických astro-
nomických pracovišť (Caltech, Princetonská univerzita, Ka-
lifornská univerzita v Berkeley, Harvardova univerzita, Chi-
cagská univerzita, Kalifornská unie 'rzita v Santa Cruz, Ari-
zonská univerzita, MIT, Cornellova univerzita a Texaská 
univerzita v Austinu). 

U nás známá jihočeská observatoř na Kleti vstoupila do 
r. 1995 zápisem již 200. katalogizované planetky, objevené 
na Kleti od r. 1977. V r. 1992 získala observatoř prostředky 
pro vlastní výpočet efemerid a „úklid" databáze a od r.1994 
nasadili na 0,6 m reflektoru kameru CCD se zorným polem 
10 x 7,5', což dále zvýšilo účinnost programu sledování pla-
netek. Nejvíce planetek objevují v září, následuje říjen a sr-
pen. Druhý vrchol přichází v měsících únoru a březnu. 

9. Astronomie a společnost 
V r. 1995 zemřelo několik nositelů Nobelových cen za 

fyziku, kteří svým dílem významně ovlivnili astrofyziku dru-
hé poloviny XX. století: E. Wigner (Nobelova cena 1963, 
teoretická fyzika), W. Fowler (Nobel 1983, nukleosyntéza 
prvků ve hvězdách), H. Alfvén (Nobel 1970, magnetohyd-
rodynamika) a především S. Chandrasekhar (1910-1995) -
heroická postava světové astrofyziky, jehož životní dílo za-
hrnuje léta 1928-1995, když těsně před smrtí vydal svou po-
slední velkolepou monografii (Newtonova Principia pro sou-
časného čtenáře). Svou práci o relativistické degeneraci bí-
lých trpaslíků, odměněnou Nobelovou cenou v r. 1983, vy-
pracoval jako dvacetiletý student během cesty parníkem 
z Bombaje do Velké Británie. Pro neshody s A. Eddingto-
nem přesídlily r. 1937 z britské Cambridže do Chicaga, kde 
v letech 1952-1971 mj. redigoval slavný astronomický ča-
sopis The Astrophysical Journal a zasloužil se o jeho mi-
mořádnou vědeckou úroveň (všechny příspěvky recenzoval 
osobně!). Vychoval 50 vědeckých aspirantů a publikoval 
139 záldadních prací a 7 jedinečných monografií, které vždy 
znamenaly mezník rozvoje příslušného oboru astrofyziky. 

Z dalších astronomů, kteří v r. 1995 zemřeli, jmenujme 
P. van de Kampa (vizuální dvojhvězdy), R. Lyttletona (geo-
fyzika, dynamika Měsíce, kosmogónie), W. Wehlaua (pul-
sující a chemicky pekuliární hvězdy), A. Wesselinka (okra-
jové ztemnění Slunce a zákrytových dvojhvězd), G. de Vau-
couleurse (výzkum galaxií a jejich soustav, studium Marsu, 
popularizace astronomie), B. Middlehurstovou (přechodné 
jevy na Měsíci, ediční činnost), S. Runcorna (geomagnetis-
mus, teorie kontinentálního driftu), F. Bertiaua, S.J. 
(hvězdná fotometrie), A. Unsólda (teorie hvězdných at-
mosfér), S. Marxe (ředitel observatoře Tautenburg) a E. 
Mňllerovou (spektroskopie a zastoupení prvků ve vesmíru, 
vyučování astronomie, generální sekretářka IAU). 

Výčet cen bych chtěl tentokrát zahájit připomínkou No-
belovy ceny za chemii, kterou v r. 1995 obdrželi S. Rowland, 
M. Molina a P. Crutzen za objev mechanismu poškozování 
ozonové vrstvy Země sloučeninami chlóru v souborech pra-
cí z let 1970-1987. Nobelovu cenu za fyziku obdrželi M. Perl 
za objev leptonu ti v pracech z let 1974-7 a F. Reines za svůj 
podíl na experimentálním průkazu antineutrin v experi-

Very Large Telescope, VLT, stavgjú v Chi-
le na hrebeni Cerro Paranal. Tento mul-
tizrkadlový dálekohl'ad však už dnes 
ohrozujú mimoriadne silné zemetrase-
nia, sťažujúce superjemnú justáž citlivej 
optiky. 

Roku 1995 zomrel švédsky fyzik Hannes 
Alfvén, otec planetárnej kozmogónie. 
Jeho práce o prenose momentu hybnosti 
rotujúceho Slnka účinkom magnetic-
kých polí na prahmlovinu založili mo-
dernú planetológiu. Roku 1970 dostal 
Nobelovu cenu za práce o správaní sa 
ionizovaných plynov v magnetickom 
poli, čo inšpirovalo najmá solárnikov. 

Roku 1995 umrel i Subrabmanyan Chan-
drasekhar, indický astrofyzik, ktorý sa 
preslávil prácami o vnútornej stavbe 
hviezd. Nobelovu cenu roku 1983 dostal 
za práce o relativistickej degenerácii bie-
lych trpaslíkov. 
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mentu z r. 1956. Prestižní Kjótskou cenu dostal ja-
ponský astronom C. Hajaši za své stěžejní práce o vý-
voji hvězd a sluneční soustavy. Britská Královská as-
tronomická společnost udělila své hlavní vyznamená-
ní— Zlatou medaili— ruskému astronomovi R. Sunja-
jevovi za přínos pro astrofyziku vysokých energií a kos-
mologii, a dále Herschelovu medaili G. Issakovi za 
rozvoj helioseismologie. Pacifická astronomická spo-
lečnost vyznamenala svou hlavní medailí Bruceové W. 
Sargenta (chemicky pekuliámí hvězdy, studium Sey-
fertových a trpasličích galaxií) aj. Peeblese (kosmo-
logie, reliktnf zářeni). Leonardova medailie Meteori-
tické společnosti připadla A. Cameronovi za jeho 
práce o vzniku Měsíce a celé sluneční soustavy, dále 
za studium zastoupení a vzniku prvků ve hvězdách 
a za výzkum supernov. Konečně proslulý ruský astro-
fyzik V. Ginzburg se stal spoludržitelem Wolfovy ce-
ny za fyziku za své práce o supravodivosti s přihléd-
nutím na její význam pro nitra neutronových hvězd, 
dále pak za objev synchrotronového mechanismu 
v záření galaxií a teorie vzniku kosmického záření 
v halu Galaxie. 

V květnu 1995 rezignoval americký astronom 
českého původu M. Harwit na místo ředitele Mu-
zea letectví a kosmonautiky ve Washingtonu, D.C., 
kvůli kontroverzi kolem kritického textu u exponá-
tu létající pevnosti Enola Gay, jež svrhla atomovou 
pumu na Hirošimu. V červnu téhož roku jsme si 
připomněli 400. výročí narození významného čes-
kého polyhistora Jana Marka Marci z Kronlandu 
(Lanškroun), jenž svými pracemi zasáhl také do fy-
ziky a astronomie (je po něm pojmenován kráter na 
Měsíci). 

Mezi světovými popularizátory astronomie a fyziky 
zaujal nyní bezpečně první místo britský teoretický fy-
zik S. Hawking, jehož kniha Stručná historie času se 
prodala již ve více než 8 milionech exemplářů. Exis-
tuje též analogická comicsová verze (autoři J. McE-
voy a O. Zarate) a stejnojmenný CD-ROM (v ceně 
60 dolarů). Podobně úspěšný je i britsko-australský 
teoretický fyzik P. Davies, jenž v r. 1995 vydal již svou 
19. populárně-vědeckou knihu (Einsteinova neukon-
čená revoluce). Dva jeho předešlé spisy — Poslední tři 
minuty a Jsme sami? — vydalo v poslední době slo-
venské nakladatelství Archa v rámci pozoruhodné 
edice Mistři věd. 

V r. 1995 slavila světová astronomická veřejnost 
100. výročí založení prestižního amerického astrono-
mického časopisu The Astrophysical Journal, který 
vydává Chicagská univerzita. Časopis byl založen 
americkými vizionáři moderní astrofyziky G. Halem 
aj. Keelerem a od počátku v něm publikovali veliká-
ni rodícího se oboru, např. Lyman, Balmer, Paschen, 
Pfund, Pickering, Angstrom, lord Kelvin, Fabry, Pe-
rot, Michelson, Ritchey, Huggins, Lockyer a Russell. 
Nejdéle se mezi autory vyskytovalo jméno jednoho ze 
zakladatelů fotoelektrické fotometrie J. Stebbinse —
piných 64 let. Nejvíce prací v slavném ApJ publikoval 
O. Struve —228. Podle H. Abta v prvních letech vy-
cházel jeden svazek časopisu za rok, měl průměrně 
292 stran a jedna práce v něm zabírala v průměru 3,3 
strany. Naproti tomu v r. 1994 vyšlo za rok 25 svazků 
s úhrnným rozsahem 27 tisíc (!) stran a průměrná 
práce zabrala 11,9 strany. Zatímco v úvodním roce 
publikovala redakce 88 prací, v r. 1994 vyšlo v časopi-
se 2308 pracL 

Exponenciální růst rozsahu časopisu započal již 
v polovině třicátých let tohoto století, zřejmě pod vli-
vem pronikání fyziky do klasické astronomie. Od té 
doby se udržuje tempo růstu 9% ročně (s výjimkou 
období II. světové války). Jeden prostořeký astro-
nom to komentoval zjištěním, že někdy počátkem 22. 
století se bude univerzitní knihovna zaplňovat svazky 
ApJ rychlostí vyšší než je rychlost světla. Princip spe-
ciální teorie relativity však nebude porušen, neboť ča-
sopis nebude obsahovat žádné informace. 

Zajímavé jsou údaje o recenzním řízení v ApJ. Nej-
delší recenze měla 28 hustě psaných stran, ale práce 
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nakonec nebyla přijata do tisku. Nejdéle se autor 
mořil s připomínkami recenzenta piných 11 let, ale 
zato úspěšně. Nejkratší recenze obsahovala jediné 
slovo: „Publikujte!". Nejdelší práci 0503 str. uveřejnil 
radioastronom D. Dixon — šlo o seznam radiových 
zdrojů. Proslulé sdělení z r. 1965 o objevu reliktního 
záření, které jeho autorům A. Penziasovi a R. Wilso-
novi posléze přineslo Nobelovu cenu, však čítalo pou-
hých 600 slov. 

Druhý nejvýznamnější světový astronomický časo-
pis Astronomy and Astrophysics vznikl postupným 
spojením evropských národních časopisů (mj. též po-
měrně úspěšného Bulletin of the Astronomical Insti-
tutes of Czechoslovakia). Ten v r. 1989 poprvé uve-
řejnil více než 1000 prací a v současné době během 
jednoho roku otiskuje již více než 2000 prací na cca 
17 tisících stranách. Jeho hlavní redaktor M. Grewing 
právě skončil svou odpovědnou funkci a na jeho mís-
to nastoupil v r. 1996 Holanďan H. Habing (prestižní 
část Dopisů redakci edituje od počátku další Holan-
dán S. Pottasch). Všechny tyto údaje zřetelně doklá-
dají, že astronomie celosvětově rozhodně nestrádá na 
úbytě; spise jde o neustále se zrychlující doslova ra-
ketový let kupředu. 

Rozvoj astronomie je snad překonán jedině roz-
vojem světové sítě počítačů INTERNET. Ta sice for-
málně existuje již od r. 1969, ale její pravý rozmach 
začal teprve v r. 1987, kdy počet připojených uzlů 
překročil 10 000. O dva roky později to již bylo 100 
000 uzlů a naštěstí právě tehdy skončila existence že-
lezné opony, která nás tak spolehlivě oddělovala od 
svobodného světa a celosvětové výměny informací. 
Již v květnu 1990 sek Intemetu neoficiálně připojilo 
tehdejší Československo, i když oficiálně se tak stalo 
až v únoru 1992. Právě vtom roce se počet uzlů In-
ternetu přehoupl přes první milion. Koncem r. 1995 
bylo v Ceské republice přes 22 000 uzlů, v Polsku 
21 200 uzlů, v Maďarsku 13 200 uzlů a ve Slovenské 
republice 2 700 uzlů. Ve světě je nyní na Internet za-
pojeno nějakých 5 milionů uzlů a výhled pro r. 2000 
hovoří o 200 milionech uzlů, což prakticky znamená 
připojení veškeré lidské populace na Internet! 

K bouřlivému rozvoji Internetu nepochybně při-
spěl vývoj komunikačního systému WWW T. Ber-
nersem-Leem v Laboratoři pro výzkum částic CERN 
v Ženevě v r. 1990. Diky prohlížečům jako Mosaic, 
Netscape a MS Explorer se stalo ovládání systému 
uživatelsky tak přívětivé, že dnes pracují s Internetem 
nejenom astronomové, fyzici, chemici a biologové, 
ale i lingvisté, filosofové, novináři a ženy v domác-
nosti. Počet uživatelů systému WWW se zdvojnáso-
buje každých 53 dnů (!). Není daleká chvíle, kdy od-
borné časopisy v papírové formě se stanou raritou 
a budou nahrazeny počítačovými databázemi, kde 
se budou zveřejňovat příspěvky ihned po schválení 
rukopisu recenzenty a redakční radou. Vždyť už nyní 
se valná část vědeckých prací dodává do redakcí 
v elektronické podobě (výjimkou není ostatně ani 
Žeň objevů, kterou právě čtete). 

Problémem je, kdo to všechno bude vůbec číst. Na 
jedné straně oznámily Spojené státy, že v dohledné 
době uvedou do chodu unikátní superpočítač pro 
Národní laboratoř SANDIA v Novém Mexiku. Su-
perpočítač za 50 milionů dolarů kupuje Ministerstvo 
obrany kvůli simulacím jaderných výbuchů (tím se 
mají nahradit veškeré zkoušky jaderných zbraní v te-
rénu). Bude se skládat z 9000 procesorů Intel P6, je-
ho rychlá paměť RAM bude mít kapacitu 262 GB 
a operační rychlost dosáhne 1,8 Tflop/s. Na druhé 
straně člověk vnímá informace průměrným tempem 
50 bitů za sekundu, tj. stěží 100 Gb za celý život. Pou-
ze kolektivní síla lidstva je pak úctyhodná a blíží se 
hodnotě 1000 Pb (10t1 bitů). 

Podobně lze dle G. Dioneho překonat kolektiv-
ním úsilím lidské populace i ten nejvýkonnější po-
zemský dalekohled. Například sběrná plocha 10 m 
Keckova dalekohledu činí 78,5 m2. Na světě je však 
na 6 miliard lidí, z nichž průměrně polovina má noc 

a řekněme že právě polovina z nich má vdané chvíli 
jasnou oblohu. Dále víme, že sběrná plocha nočně 
adaptované pupily jediného oka činí alespoň 20 mm2, 
takže máme fakticky k dispozici 3 miliardy čoček 
o průměru 6 mm, což představuje fantastickou 
úhrnnou plochu 60 000 m2, odpovídající zrcadlu 
o průměru 276 m. Kdybychom se navíc domluvili, 
přemístili veškeré lidstvo na noční stranu Země a do 
míst s jasnou oblohou, pak dostaneme sběrnou plo-
chu 240 000 m2, tj. jako zrcadlo o průměru přes půl 
km, neboli tři tisíce Keckových desetimetrů. Když 
uvážíme, že kvantová účinnost detekce fotonů očima 
je srovnatelná s účinností matic CCD, vidíme, jak ne-
tušené rezervy ještě lidé mají. 

To všechno si však civilizace průběžně úspěšně 
kazí. J. Papoušek srovnal měření atmosférické extink 
ce na observatořích Skalnaté Pleso a Brno-Kraví ho-
ra v průběhu třiceti let. Jas pozadí oblohy v r. 1962 
v zenitu v Brně činili pouze 22 mag na čtvereční obl. 
vteřinu, kdežto v r. 1992 dosáhl již 19 mag na tutéž 
plošku. To znamená, že v mezidobí se kontrast v Br-
ně zhoršil patnáckrát. Na Skalnatém Plese je v r. 
1992 situace dvaapůlkrát horší než v Brně r. 1962, ne-
boí jas pozadí dosahuje 21 mag na jednotkovou ploš-
ku. Průzračnost ovzduší na Skalnatém Plese je dnes 
vyjádřena extinkcí 0,25 mag pro hvězdy v zenitu. Pro 
srovnání, na Havajských ostrovech činí extinkce v ze-
nitu 0,17 mag a na La Sila v Chile 0,13 mag. Napro-
ti tomu v Brně dosahuje již 0,55 mag. 

Aby to optickým astronomům nebylo líto, s po-
dobnou nesnází se čím dál tím více potýkají také 
radioastronomové, jejichž stále citlivější přijímače 
zahlcuje pozemský civilizační radiový šum. Přízrak 
moderní doby — mobilní radiotelefon — začal 
ohrožovat radioastronomii v samé podstatě, neboť 
nyní brutálně vstupuje do pásma, které radio-
astronomové měli za posvátné; jde o čáry hydroxylu 
OH na vinové délce kolem 180 mm, tj. v pásmu 
1610,6=1613,8 MHz. 

Astronomie se tak zřejmě brzy dostane do sezna-
mu ohrožených druhů, kam až dosud patřily výhrad-
ně rostliny nebo živočichové. Když si uvědomím, že 
během mé vlastní astronomické dráhy vymizela z ob-
lohy nad Brnem již piná třetina hvězd, které jsem tam 
běžně vídal jako student, není mi do smíchu. Nabízím 
však experiment, pro který stačí, když na obloze spat-
říte pouhých sto nejjasnějších hvězd. Určíte-li totiž 
vzájemné úhlové vzdálenosti této stovky hvězd, obdr-
žíte celkem 4950 číselných údajů. Pokud předpoklá-
dáte, že jasné hvězdy jsou po obloze rozloženy na-
prosto náhodně, lze pak ze vzorců, založených na 
počtu pravděpodobnosti, odvodit hodnotu Ludolfova 
čísla. Nemusíte se však namáhat; tuto práci už za vás 
astronomové vykonali, a tak jim vyšlo x=3,128, což se 
od správné hodnoty liší jen 04,3 promile. Plyne z to-
ho, že hvězdy jsou po obloze rozmístěny vskutku ná-
hodně, a že si už napříště nemusíte tuto matematic-
kou konstantu pamatovat. Nebesa ji pro vás natrvalo 
uchovala — stačí jen mít po ruce úhloměr a pár archů 
papíru na výpočet. 

Bývá mým letitým zvykem, že na závěr Žně objevů 
vykutám nějaký aktuální citát. Ten jubilejní třicátý 
jsem našel v jednom z posledních čísel vynikajícího 
slovenského týdeníku Výber, jenž bohužel koncem r. 
1995 po téměř třicetileté existenci zanikl. Jde o přání 
divadelního režiséra Romana Poláka (SME, 19. 6. 
1995), k němuž se bezvýhradně připojuji: 

„A aby som nebol sebecký, tak si želám, aby sme 
nevedeli dýchat nielen bez umení, ale ani bez velkých 
osobností vo vede, bez významných lekárov, filozo-
fovi, technikov, vynálezcov. Želal by som si, aby boli 
na Slovensku viac ako futbalisti, hokejisti a politici 
populárni významní matematici, fyzici, biológovia, 
jednoducho, aby si občania tohto štátu začali vážit 
tých 1'udí, ktorí skutočne niečo vytvárajú." 

(XIX. konec) 
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Po stopách velkých 

4. Komety našeho století 
(pokračování) 

Další velká vlasatice se dostavila na pozemské 
nebe až po skončení války, v roce 1947. Byla jí „Vel-
ká jižní kometa", někdy též vystupující pod označe-
ním „Ship comet", tedy něco jako „Lodní kometa", 
každopádně s označením 1947n. Objevena byla neo-
čekávaně 8. prosince 1947 mnoha lidmi na jižní 
polokouli (Kapské město, Austrálie aj.) krátce po 
západu Slunce v jeho těsné blízkosti nad JZ obzo-
rem. 

Kometa byla objevena až týden po průchodu 
perihelem; zajímavá je skutečnost, že předtím v lis-
topadu se nacházela v poměrně příznivé poloze 
severně od Slunce, přesto si jí nikdo nepovšiml; není 
vyloučeno, že se „rozhořela" až v blízkosti Slunce. 
Při objevu měla chvost dlouhý 25° a podle zpráv od 
astronomů z Kapského města byla velmi podobná 
kometě 1910a. Na obloze se promítala do souhvězdí 
Štíra, blízko Venuše, a pohybovala se k severový-
chodu přes Střelce do Kozoroha. 9. prosince byla 
její jasnost odhanuta na —5 mag (jasná jako Venu-
še),10. prosince zjistil Van den Bos v Johannesbur-
gu, že jádro komety je dvojité; jedna složka byla 
mnohem jasnější (4,5 mag — 8,5 mag), ale slábla 
rychleji, takže kolem 15. prosince byly obě stejně 
jasné (7,5 mag). 16. prosince byl pozorován trojná-
sobný chvost, sestávající ze dvou delších a jednoho 
kratšího; o den později byl dokonce pětinásobný. 
Jasnost však v té době už rychle klesala: koncem 
roku 1947 přestala být kometa viditelná neozbroje-
ným okem a zakrátko zmizela i z dosahu velkých 
dalekohledů. 

Zajímavým příkladem rychle slábnoucí komety se 
stala 1948g. Objevil ji 3. června 1948 slavný japonský 
lovec Minoru Honda pouhým okem, ačkoli její jas-
nost jen málo přesahovala 4 mag. Další noc byla 
nezávisle nalezena z paluby lodi a v Itálii ji tutéž noc 
objevil Giovanni Bernasconi. Podobně jako před-
chozí byla poprvé pozorována až po perihelu - piné 
3 týdny po něm, když se na obloze od Slunce dosta-
tečně úhlově vzdálila. Při objevu se nacházela v zá-
padní části Persea, měla jasnost 3-3,5 mag a chvost 
několik stupňů dlouhý. 11. června její jasnost klesla 
na 5,5 mag, 13. června se však znovu neočekávaně 
zjasnila na 3,8 mag a chvost dosahoval délky 3°. Pak 
už následoval rychlý pokles; o týden později přesta-
la být viditelná bez dalekohledu a koncem července 
měla 14 mag — za 50 dní tedy poklesla její jasnost 
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o piných 11 magnitud! Pouhým okem byla viditelná 
jen 2 týdny po objevu. 

Další jasná kometa byla už opět „jižní". Známa je 
jako „Eclipse Comet" 19481. Poprvé ji totiž spatřili 
účastníci greenwichské výpravy za úpiným zatmě-
ním Slunce v Nairobi ve východní Africe 1.listopa-
du 1948. Nacházela se jen 93' od zakrytého kotouč-
ku Slunce, necelé 2° od jeho středu. Obraz komety 
byl zaznamenán i na fotografii pořízené z letadla 
(při expozici 1/300s!); měla dlouhý chvost, namířený 
k obzoru. V následujících dnech byla netrpělivě 
očekávána, až se vynoří ze slunečních paprsků. 
Nalezl ji za ranního svítání 6. listopadu účastník 
greenwichské expedice Pope na Kilimandžaru. Ten 
samý den (o něco později) ji nezávisle objevil v Aus-
trálii Wood; kometa byla ještě v blízkosti Slunce. 
Později vyšlo najevo, že už 4. listopadu byla pozoro-
vána z paluby letadla nacházejícího se nad Jamaj-
kou. Konečně 13. listopadu byla nezávisle objevena 
i na severní polokouli vAšchabadu; její jasnost byla 
odhadnuta na —3 mag, koma měla průměr 30' 
a chvost dosahoval délky 30°. Slábla volněji než 
„lodní kometa" 1947n; 20. listopadu měla jasnost 
1 mag, komu 20' a chvost 10°, ještě o vánocích byla 
vidět okem. 

V létě 1955 byly krátce po sobě sledovány dvě 
dosti jasné komety. První z nich objevil 12. června 
pouhým okem na ranní soumrakové obloze Antonín 
Mrkos. Měla jasnost 3,5 mag, chvost 2° dlouhý 
a byla nalezena týden po průchodu perihelem. Její 
jasnost ale rychle klesala a bez dalekohledu zůstala 
viditelná jen necelé dva týdny. 

Sedm týdnů po Mrkosově objevu nalezl druhou 
z nich Minoru Honda jako objekt 8 mag. Na rozdíl 
od předchozí byla objevena týden před přísluním 
a rychle se zjasnila, takže celý srpen byla na hranici 
viditelnosti neozbrojeným okem (5,5 mag), přičemž 
prošla jen 10° od severního pólu. Když už se zdálo, 
že kometa začne slábnout, nastalo okolo 3. září 
(měsíc po průchodu přísluním) neočekávané zjas-
nění na na 3-3,5 mag. 21. září pak bylo zjištěno dvo-
jité jádro. 

Dvě opravdu jasné vlasatice byly pozorovány 
teprve v roce 1957. Arend-Roland 1956h byla na 
rozdíl od většiny velkých komet nalezena na foto-
grafii. Stalo se tak 8. listopadu 1956, kdy ji objevili 
v Belgii na observatoři v Uccle blízko Bruselu 
Arend s Rolandem. Bylo to 5 měsíců před průcho-
dem perihelem a kometa měla na snímku jasnost 
10 mag. Už koncem roku 1956 jevila kolísání jasno-
sti o 2 magnitudy, a bylo zřejmé, že okolo průchodu 
perihelem v dubnu 1957 dosáhne značné jasnosti. 
Koncem února měla 7,5 mag, krátce poté však zmi-
zela ve večerním soumraku. V březnu nebyla pro 
úhlovou blízkost ke Slunci pozorovatelná, ovšem 
koncem dubna připravila jedno z nejskvělejších 
představení v našem století, zvláště pro astronomy 
na severní polokouli. Na Novém Zélandu a v Antar-
ktidě byla její jasnost už začátkem dubna odhadnuta 
na 2-3 mag a chvost měl délku 3°. 8. dubna kometa 
prošla perihelem a 14 dní poté se přiblížila na mini-
mální vzdálenost k Zemi. Jasnost se zprvu pohybo-
vala okolo 0 mag, později rychle klesala, neboť se 
kometa vzdalovala od Slunce i od Země; do konce 
dubna zeslábla na 3 mag, do 20. května na 6 mag. 

Nejpozoruhodnější na celé kometě byl krásný 

Arend-Roland 1956h 

ohon, jehož délka dosahovala okolo 24. dubna 30°. 
Do vzdálenosti 15° od hlavy komety sahal slabší vel-
mi úzký přímý protichvost pozorovaný mezi 22. 
a 30. dubnem; měl tvar jakési jehly vytáhnuté z ko-
my a s osou hlavního ohonu nesvíral trvale úhel 180° 
(jeho orientace se zvolna měnila). Okolo 25. dubna 
byl namířený přesně ke Slunci; jednalo se o ano-
mální ohon „vzniklý" vlivem geometrické projekce. 
Počátkem května hlavní ohon měřil přes 20° a byl 
složen ze tří výrazných proudů. Zajímavým postave-
ním chvostu a protichvostu, který byl na tmavém 
nočním nebi viditelný i pouhým okem, spinila kome-
ta vše, co se od ní očekávalo. Ani tuto kometu již 
zřejmě na pozemském nebi nespatříme; pohybuje 
se po hyperbolické dráze. 

Krátce poté, co kometa Arend-Roland zeslábla, 
objevila se další z řady těch největších — Mrkos 
1957d. Okolnostmi objevu byla zcela odlišná od 
předchozí: na mnoha místech byla nalezena pros-
tým okem nízko na večerní obloze jako velmi jasný 
objekt asi 0-1 mag, když se dostatečně vzdálila 
z dosahu slunečních paprsků. Nese jméno Antonína 
Mrkose, který ji bez dalekohledu uviděl na Skalna-
tém Plese krátce po půlnoci 2. srpna 1957, asi 17 ho-
din po jejím průchodu perihelem. Na soumrakové 
obloze ji doprovázel chvost dlouhý asi 4°. Mrkos 
však ani zdaleka nebyl jejím prvním objevitelem. Už 
29. července kometu pozoroval v Japonsku Sukehi-
ro Kuranago, který objev oznámil do ústředí astro-
nomických telegramů v Kodani dopisem, který 
došel až v polovině srpna. Jako druhý v pořadí ji 
ráno 31. července spatřil z paluby letadla na trase 
Denver-Omaha pilot americké letecké společnosti 
Peter Cherbak. Nechtěl však zprávu odeslat dříve, 
než objev ověří, což se stalo ráno 1. srpna. Informo-
val observatoř na Mt. Palomaru, která mu však zřej-
mě nevěřila a zprávu předala do Kodaně teprve 
4. srpna, když byl objev potvrzen profesionály. 

V době objevu se nacházela severně od Slunce 
na hranici souhvězdí Raka a Rysa a její pozorovací 
podmínky byly méně příznivé než u „jarní` komety 
Arend-Roland, neboť se nacházela po setmění 
nejvýše 20° nad západním obzorem. Měla po celý 
srpen krásný zakřivený chvost o délce 5°, doprová-
zený slabším přímým a úzkým ohonem, jehož délka 
přesáhla koncem měsíce 10°. Až do 18. srpna si 
kometa udržovala jasnost okolo 1 mag, v následují-
cích týdnech slábla jen volně a pohybovala se dál 
směrem na večerní oblohu (Vlasy Bereniky). Celý 
srpen byla dobře viditelná bez dalekohledu, ještě 
koncem měsíce měla jasnost okolo 3 mag, v polovi-
ně září 5 mag a začátkem řijna 7 mag. 

Další jasnou kometu, Wilson-Hubbard 1961d, 
objevilo nezávisle v červenci 1961 mnoho lidí. První 
ji spatřila v noci 22./23. července letuška jihoafric-
kých aerolinií Anna Ross při letu nad Saharou. 
Letecký navigátor a astronom amatér Steward Wil-
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son pozoroval kometu ve stejnou noc při letu na lin-
ce Honolulu-Portland ve výšce 9 km nad Tichým 
oceánem; na obloze byl krásně vidět kužel zodia-
kálního světla a na jeho okraji byl patrný úzký mlha-
vý klín. Wilson si jej prohlížel triedrem 8 x30 a jeho 
jasnost se neměnila. Doma se navigátor od své ženy 
dozvěděl, že v rozhlasových zprávách žádná zmínka 
o nové kometě nebyla. Poslal telegram na Harvar-
dovu observatoř a když se dalšího dne večer vrátil 
domů, byl mu doručen telegram s textem „Váš objev 
komety Wilson byl potvrzen... Děkuji Vám. R Doyle, 
Harvardova observatoř" 24. července byla kometa 
nezávisle nalezena na mnoha místech, také astro-
nomem Hubbardem na McDonald Observatory, 
který ji objevil rovněž bez dalekohledu. Nacházela 
se v Blížencích nedaleko od Castora, měla jasnost 
3 mag, chvost dosahoval délky 35° a na konci byl 3° 
široký. Kometa se pohybovala z Blíženců přes Voz-
ku do Persea a rychle slábla. 2. srpna měla jasnost 
4 mag, 6. srpna 6,5 mag a o týden později už jen 
10 mag. Začátkem října byla pozorována naposledy 
(19 mag). 

Kometu Seki-Lines 1962c objevili 4. února 1962 
nezávisle na sobě P. Lines v Arizoně a Tsutomu 
Seki v Japonsku. Měla jasnost asi 8,5 mag a krátký 
chvost. Koncem února už byla viditelná pouhým 
okem, začátkem dubna její jasnost stoupla až na 1,5 
mag a chvost dosáhl délky 15°. Rychle ale zeslábla 
a začátkem května byla znovu slabší než 6 mag. 

14. září 1963 nalezl jasnou kometu 1963e v blíz-
kosti Slunce Pereyra v Cordobě (Argentina). Byla 
viditelná volným okem nedaleko alfa Hydry s oho-
nem o délce 10° a jasností 2 mag. Ukázalo se, že 
dosáhla přísluní už 23. srpna; její dráha ji řadí do 
Kreutzovy skupiny komet. Protože byla nalezena až 
dlouho po přísluní, její jasnost se v dalších týdnech 
rychle zmenšovala: 16. září měla 6 mag a chvost 11° 
dlouhý, koncem října už jen 14 mag. Její objevení 
bylo v jistých kruzích dáváno do souvislosti s atentá-
tem na J. F. Kennedyho. 

Japonští amatéři Kaoru Ikeya a Tsutomu Sekl 
objevili 18. září 1965 nejpozoruhodnější kometu 60. 
let (19651). Už jsme o ní hovořili v minulé části — je 
zřejmě méně slavnou „sestřičkou" zářijové komety 
z roku 1882, od níž se oddělila ve 12. století. Při obje-
vu vyhlížela jen jako slabý obláček 8. velikosti. Nejblí-
že Slunci prošla 21. října 1965, pouze 0,008 AU od 

Ikeya-Seki1965f 
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jeho středu; stejně jako kometa Pereyra procházela 
sluneční korunou, nejvrchnější částí atmosféry Slun-
ce. Nebyla v té době o mnoho slabší než Měsíc 
v úplňku (-10,5 mag), ale př~1iš nápadným objektem 
se nestala, neboť se na obloze promítala do těsné blíz-
kosti slunečního kotouče. Měla chvost asi 2° dlouhý, 
který se však v dalších dnech rychle rozvíjel a na pře-
lomu října a listopadu dosáhl délky až 40°; jasnost 
hlavy komety klesla v té době na 3 mag. Zřejmě oko-
lo 26. října nastal rozpad jádra alespoň na dvě části, 
které byly pozorovány až do konce roku 1965. 

Jména japonských amatérů nese i další jasná 
kometa, Tago-Sato-Kosaka 1969g. Nalezena byla 
mezi 10. a 12. říjnem 1969 jako difúzní objekt 9,5 mag 
bez ohonu. Koncem prosince 1969 dosáhla maxi-
mální jasnosti 2,3 mag, v té době se však nacházela 
daleko na jižní obloze (deklinace kolem —50°). U nás 
byla v lednu a únoru 1970 na večerní obloze ještě 
viditelná okem, její jasnost však už klesala; koncem 
ledna na 5 mag a v polovině února na 7 mag. Chvost 
měl v čase maximální jasnosti délku až 10°. Kometa 
byla jako první od 14. ledna 1970 pozorována mimo 
zemskou atmosféru družicí OAO 2, takže se získala 
spektra až do daleké ultrafialové oblasti; do té doby 
nikdo nevěděl, jak vypadá UV spektrum komet. 
Poprvé byla zjištěna přítomnost „vodi'kové komy", 
zářící v UV oboru spektra na vinové délce čáry Le
(121,6 nm). Je nesmírně řídká a její rozměr zhruba 
o řád převyšuje velikost „obyčejné" komy. 

Bennett 1969i 

Když byla kometa Tago-Sato-Kosaka na vrcholu 
slávy, objevil jihoafrický amatér John Bennett v Pre-
torii 28. prosince 1969 12cm dalekohledem novou 
kometu 8. velikosti (1969i). Na její nalezení potře-
boval 333 hodin systematického hledání od roku 
1967. V době objevu se nacházela daleko na jižní 
obloze, v souhvězdí Tukana, a v dalších týdnech se 
rychle zjasňovala. V první polovině února 1970 už 
byla viditelná pouhým okem, v poslední dekádě 
března vzrostla její jasnost na 0 mag a kometa přešla 
na severní oblohu; málo zakřivený ohon dosahoval 
kolem 10. dubna délky až 25° a měnil svůj vzhled. U 
nás byla nejlépe viditelná začátkem dubna 1970 na 
ranní obloze před východem Slunce; měla jasnost 
1 mag, která jen zvolna klesala. Kolem 5. května se 
Země nacházela v blízkosti roviny oběžné dráhy ko-
mety, ale žádný náznak anomálního chvostu (pozo-
rovaného třeba u komety Arend-Roland) nebyl na-
lezen. 

Historie objevu komety White-Ortiz-Bolelli 1970f 
patří k těm nejpůvabnějším. První ji pozoroval 22-
letý student australské university Graeme White 
večer 18. května 1970 jen 12° JV od Slunce triedrem 
12 x 50 u samého horizontu při výjimečně čistém 
nebi jako objekt s krátkým chvostem, o němž v prv-
ní chvíli předpokládal, že je to mrak. Kometa se v té 
době nacházela přímo v otevřené hvězdokupě Hyá-
dy v souhvězdí Býka a měla jasnost 1 mag. 20. květ-
na viděl kometu znovu, už i pouhým okem, s chvos-
tem dlouhým 10°. Nezávisle ji objevil 21. května 
Emilio Ortiz, druhý pilot letadla Air France, v době 

Kohoutek 1973f 

přeletu nad Indickým oceánem, 500 kilometrů vý-
chodně od Tananarive (Madagaskar); měla chvost 
o délce 8° namířený k souhvězdí Oriona a jasnost 
0,5 až 1 mag. O 8 hodin později ji spatřil Carlos 
Bolelli, noční asistent observatoře v Ceno Tololo 
(Chile), když hlava komety už zapadla, ale chvost 
byl ještě dobře viditelný nad čistým obzorem. 

Poprvé byla pozorována až několik dnů po prů-
chodu perihelem, jehož vzdálenost od Slunce činí 
jen 0,009 AU, patří tedy ke Kreutzově skupině. Jas-
nost se v dalších dnech už nezvýšila; délka chvostu 
dosahovala podle některých vizuálních pozorování 
až 15°. 30. května měla jasnost 5 mag a chvost dlou-
hý 7°, 6. června 8,5 mag, a jelikož se nacházela stále 
v blízkosti Slunce (nevzdálila se od něj více než na 
20°), nebyla už později pozorována. 

Další „velká" kometa nese opět jméno českého 
astronoma. Na bergedorfské observatoři u Ham-
burgu ji na snímku pořízeném 7. března 1973 nalezl 
Luboš Kohoutek (19731). Kometa byla v době obje-
vu velmi slabá, s jasností jen 16 mag; nacházela se 
však ještě daleko od Země (4 AU) i od Slunce 
(5 AU), průchod perihelem ve vzdálenosti pouze 
0,14 AU od Slunce byl spočten na konec roku 1973. 
Odhady maximální jasnosti, které by kometa v té 
době měla dosáhnout, se pohybovaly mezi —5 mag 
a —10 mag, někteří dokonce hovořili o jasnosti srov-
natelné s Měsícem v úplňku. Astronomové, očeká-
vající „kometu století", se však znovu přesvědčili, že 
vlasatice jsou tělesa nevyzpytatelná. Jasnost ostře 
sledované Kohoutkovy komety ve skutečnosti na-
růstala pomaleji; do začátku května se téměř ne-
změnila (15 mag). Dalších bezmála 5 měsíců nebyla 
kometa pro úhlovou blízkost ke Slunci pozorovatel-
ná. Po srpnové konjunkci ji nalezl až ráno 23. září 
1973 Seki jako objekt 10,5 mag; původní efemerida 
očekávala podstatně vyšší jasnost, a tak bylo zřej-
mé, že kometa bude v maximu mnohem slabší. Na 
ranní obloze zůstala do poloviny prosince, kdy se 
znovu úhlově přiblížila ke Slunci. Do konce října 
jasnost vzrostla na 8 mag, do počátku prosince na 
5-6 mag a v polovině měsíce činila 3 mag; kometa 
však byla na světlé obloze sotva viditelná prostým 
okem a její slabý chvost dosáhl délky jen 4°. Okolo 
perihela (28. prosince) se její jasnost vyšplhala na -3 
mag, na obloze se však nacházela v těsné blízkosti 
Slunce (4°), a tak ji viděli jen kosmonauté na palubě 
Skylabu. Počátkem ledna 1974 měla kometa nizo-
učko na soumrakové večerní obloze (jen 15° až 20° 
od Slunce) jasnost 1 mag, teprve 10. ledna se od 
Slunce vzdálila alespoň na 30°. To už však zeslábla 
na 4 mag a pozorování navíc v našich zemích nepřá-
lo ani počasí. 

Po perihelu jasnost komety klesala rychleji než se 
očekávalo, zřejmě se značně vyčerpaly vnější vrstvy 
schopné produkovat plyn a prach. Poslední pozoro-
vání pochází z 26. dubna 1974 — kometa měla jas-
nost pouhých 18 mag. Ve své době se stala nejlépe 
sledovanou kometou v historii, ale lidé, kteří chtěli 
vidět velkou vlasatici, zůstali tentokrát zklamáni. 

Krátce poté byla objevena kometa, která se stala 
zatím poslední z řady „největších". Nalezl ji Richard 
West v Zenevě 5. listopadu 1975 na dvou snímcích 
exponovaných metrovou Schmidtovou komorou na 
Evropské jižní observatoři na hoře La Silla v Chile 
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už 24. září 1975. Dostala označení 1975n a v čase 
objevu byla ještě velmi slabá; 14,5 mag. Nacházela 
se daleko na jižní obloze v souhvězdí Mikroskopu. 
Astronomové byli tentokrát velmi opatrní a Mars-
den na základě prvních pozorování upozornil, že 
kometa bude v polovině března 1976 dobře pozoro-
vatelná na severní polokouli v ranních hodinách 
a její jasnost dosáhne zhruba 5 mag. 

Kolem 10. listopadu jasnost komety vzrostla na 
12,5 mag a Marsden vypočetl novou efemeridu, 
v niž opravil maximální předpokládanou jasnost 22. 
února na 0,5 mag. Už v lednu 1976 byla kometa vidi-
telná prostým okem, okolo průchodu perihelem, 
který nastal 25. února, vzrostla její jasnost až na 
—3 mag, ovšem kometa se v té době nacházela úhlo-
vě blízko Slunci. Nejlepší podmínky na pozorování 
z našich šířek nastaly počátkem března, kdy kometu 
bylo možno spatřit před východem Slunce s jasností 
—1 mag a výrazným mírně zakřiveným ohonem, kte-
rý vycházel nad obzor dříve než samotná koma. 
8. března dosáhl maximální délky 30° a svou struk-
turou připomínal chvosty komet Donati 1858 nebo 
Mrkos 1957. Podle japonského astronoma Koichiro 
Tomity„měla kometa takovou jasnost, že ji bylo mož-
no pokládat za nevelký obláček, a její hlava zářila jako 
jitřenka."Zkraje dubna jasnost komety West klesla 
na 4 mag a o měsíc později na 7 mag. 

Kometa je pozoruhodná nápadnou změnou své 
absolutní jasnosti; po perihelu se o piné 2 magnitudy 
zjasnila (z /np = 6,6 na mp = 4,5). Náhlá změna zřej-
mě souvisela s rozpadem jádra komety na 4 nebo 

5 částí, který byl přímo pozorován. Nejprve byla 
5. března zjištěna 2 jádra ve vzájemné vzdálenosti 3", 
11. března již byla pozorována jádra 4, která se od 
sebe postupně vzdalovala. 

Kometa West byla dosud poslední opravdu vel-
kou vlasaticí. 

5. Jasné komety posledních let 

Od roku 1976 se jasné komety vyskytovaly na 
obloze jen velmi zřídka. Pouze jediná v následujících 
20ti letech dosáhla jasnosti 3 mag nebo vyšší, její 
příběh však rozhodně stojí za zmínku. 

Kometa IRAS-Araki-Alcock 1983d byla poprvé 
zaznamenána 25. dubna 1983 družicí IRAS (která 
ve stejném roce objevila dalších 5 komet) jako rych-
le se pohybující objekt a zprvu byla považována za 
planetku. O objevu byly informovány některé obser-
vatoře, ale ne ústředí pro astronomické telegramy 
a cirkuláře. Zpráva se dostala mj. do Švédska, kde 
byl objekt o2 dny později fotografován a rozpoznán 
jako kometa. Ani ze Švédska, ani z družice IRAS 
však nebyly sděleny alespoň přibližné pozice! Na 
palomarské observatoři se 2. května objekt pokusil 
nalézt Gibson, aniž by měl údaj o poloze. Než se 
mu to však podařilo, přišla zpráva od sedmdesátile-
tého anglického amatéra George Alcocka o objevu 
nové jasné komety 3. května — konečně obsahovala 
alespoň přibližnou pozici. To už ji nalezl nezávisle 
také Japonec Genichi Araki. Měla jasnost 7 mag. 
Kometa se v první polovině května (krátce před 

přísluním) přiblížila k Zemi až na 0,031 AU a jen 
díky tomu se stala velmi jasnou. 11. května její jas-
nost dosáhla 1,7 mag a průměr komy téměř 3° (zaují-
mala tedy plochu cca 30 x větší než Měsíc), za jedi-
ný den urazila na obloze 40°. Přestože Měsíc byl v té 
době blízko novu a kometa procházela vysoko na 
severní obloze (v noci 10./11. května kolem zadních 
kol Velkého vozu), byla plošně dosti slabá a velkou 
pozornost tedy neupoutala. Velmi rychle zeslábla, 
16. května už byla vidět jen v dalekohledu. 

Návrat Halleyovy komety v roce 1986 byl o mno-
ho méně příznivý než předchozí (1910), zejména 
pro pozorovatele na severní polokouli. Chvost byl 
poprvé zpozorován v listopadu 1985, v té době se 
jasnost komety zvýšila natolik, že ji bylo možno za 
čistého nebe spatřiti pouhým okem, a v lednu 1986 
dosáhla na večerní obloze jasnosti 4 mag. Po prů-
chodu přísluním, který nastal 9. února 1986v téměř 
maximální možné geocentrické vzdálenosti (1,55 
AU), kometa výrazně „ožila". Měla až 7 chvostů, 
všechny ale vynikaly jen na fotografiích pořízených 
většími přístroji. Rychlým pohybem se kometa 
dostala v polovině dubna do opozice se Sluncem 
a dosáhla jasnosti asi 3,5 mag. Ze severní polokoule 
byla kometa znovu pozorovatelná triedrem až kon-
cem dubna a v květnu (zpočátku 5 mag), nacházela 
se však stále poměrně nízko nad obzorem a její jas-
nost rychle klesala (za měsíc o 3 mag), neboť kome-
ta se už vzdalovala od Země i od Slunce; během 
úpiného zatmění Měsíce 24. dubna dosáhl chvost 
délky 42°. Maximální jasnost komety při tomto 
návratu (3,5 mag) byla zřejmě vůbec nejnižší v his-
torii. 

Pěkný chvost měla koncem roku 1987 kometa 
Bradfiield 1987s. Byla objevena už v polovině srpna 
australským amatérem Williamem Bradfieldem 
jako objekt 10 mag, okolo průchodu přísluním v lis-
topadu dosáhla jasnosti 5,3 mag a její ohon měřil 7°. 
Koncem roku 1987 u ní byl pozorován také pěkný 
protichvost, až 8° dlouhý. V polovině ledna 1988 
měl chvost délku 4,5° a protichvost 0,7°. 

Krátce před vánocemi 1989 na soumrakové ranní 
obloze dosáhla jasnosti 3,5 mag s chvostem dlou-
hým 2,5° kometa Aarseth-Brewington 1989a1. Pro 
blízkost ke Slunci však nebyla nápadná a u nás byla 
pozorována jen málo. 

O mnoho větší pozornost už v té době budila čer-
stvě objevená Austin 1989c1. I ty nejpesimističtější 
uvažovaly o jasnosti okolo 0 mag. Nakonec však 
kometa zůstala o mnoho slabší: v maximu měla na 
ranní obloze ve druhé polovině dubna 1990 jasnost 
jen 5 mag. 

Vcelku jasná kometa Levy 1990c alespoň trochu 
spravila chuti po zklamání z nevydařeného předsta-
vení komety Austin. Objevil ji David Levy 20. květ-
na 1990 jako objekt 9,5 mag v souhvězdí Pegasa 
nedaleko a And, když se nacházela ještě daleko od 
Země (3,3 AU) i od Slunce (2,8 AU). Byla už na 
přelomu července a srpna dobře viditelná okem, 
koncem srpna její jasnost vzrostla na 3,8 mag a dél-
ka chvostu dosahovala až 3,5°. V září přešla na jižní 
oblohu a slábla, okolo perihela (24. řijna) měla jas-
nost 6 mag. Z našich šířek byla znovu na jaře 1991 
pozorována malými dalekohledy. 

6. Závěr 

V době vzniku tohoto textu byl výčet jasných 
komet 20. století prozatím uzavřen. Za pár měsíců 
se ale vše změnilo — přišly komety Hyakutake, Ta-
bur a další. A na ranní obloze se právě začíná před-
vádět kometa, která by mohla získat, až se její před-
stavení skončí, titul Kometa století — Hale-Bopp 
1995O1. 

(konec) 

West 1975n 
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Haie-'Bop
př i chází . 
Komety nás vždycky zklamou. Je jen otázka, jak moc. 

Morrisův zákon o předpovídání jasností komet 

Kometa Hale-Bopp nás zřejmě zklamat nechce. 
1. dodatek Morrisova zákona 

Z konjunkce do konjunkce 

Polohu Hale-Bopp na obloze 
a její pozorovací podmínky v obdo-
bí kolem přísluní asi nejlépe vysti-
huje nadpis této kapitoly. Jen si 
vzpomeňte na její polohu v prosinci 
loňského roku: Velice nízko nad zá-
padním obzorem vypadala jako ne-
nápadný objekt, který se zjasnil 
z 3,5 na téměř 2,5 magnitudy. Po 
průchodu konjunkcí se Sluncem 
koncem prosince se začala vynořo-
vat ze slunečních paprsků na ranní 
obloze. Během ledna se podmínky 
její ranní viditelnosti rychle zlepšily 
— koncem měsíce se nacházela 25 
stupňů nad obzorem a její krásu na-
rušoval pouze „svit" Měsíce. 

V únoru je tedy i nadále viditelná 
ráno nad východním obzorem. Na 
konci nautické noci ji můžete spat-
řit ještě o pět až deset stupňů výše 
než před měsícem. Její deklinace 
stále roste, a proto se stane od de-
sátého března na jeden měsíc z na-
šich zeměpisných šířek cirkumpo-
lární. V čase jarní rovnodennosti 
dojde k další konjunkci se Sluncem, 
kometa však bude i nadále pozoro-
vatelná stejně dobře večer (20°-25° 
nad severozápadem) i ráno (nad se-
verovýchodem). O den později bu-
de nejblíže Zemi. Slovo nejblíže ale 
berte s rezervou — stále nás bude 
dělit téměř dvě stě miliónů kilomet-
rů. Na přelomu března a dubna se 
podmínky její viditelnosti změní jen 
mírně — večer bude o několik stup-
ňů výše a ráno naopak níže. V noci 
z 31. března na 1. dubna projde 
přísluním. Naši mateřskou hvězdu 
však opět obletí v uctivé vzdálenosti 
téměř 140 miliónů kilometrů. 

Z uvedeného je patrné, jak mi-
mořádné kometární těleso Hale-
Bopp musí být, když i při takovém 
geometricky nepříznivém průletu 
pravděpodobně dosáhne maximální 
jasnosti okolo —1,5 magnitudy. Vět-
šina ostatních komet by byla za po-
dobných podmínek jen nevýrazný-
mi objekty alespoň pro triedr. Pro 
ještě větší názornost uveďme porov-
nání s kometou Hyakutake. Kdyby 
letěla po dráze Hale-Bopp, nedo-
sáhla by —0,3 magnitudy, jako tomu 
bylo ve skutečnosti, ale pouze by se 
s jasností 5,8 magnitudy „dotkla" 
hranice viditelnosti pouhým okem. 
Škoda, že se Hale-Bopp nepřiblíží 
stejně jako Hyakutake. 
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Slabou náplastí nám může být 
jen to, že při této geometrii průletu 
zůstane Hale-Bopp na dlouhou do-
bu kolem maxima stejně jasná a tu-
díž nehrozí, že by nám její pozoro-
vání překazily mraky. Bude na to 
času více než dost. Štěstěna jek po-
zorovatelům na severní polokouli 
nakloněna i v tomto případě — „jiža-
né" toho z její krásy moc neuvidí. 

Co tedy uvidíme? Předpovídat 
jasnost komet je velice těžké. S je-
jich vzhledem je to ještě horší. Prá-
vě různá velikost komy, délka a ná-
padnost ohonu dělá tato tělesa tak 
úchvatná a nevyzpytatelná. Přesto 
se o to pokusme. 

Výrazně kondenzovaná koma 
dosáhne průměru až jednoho stup-
ně a budou v ní zcela jistě pozoro-
vatelné i výrazné výtrysky hmoty 
unikající z jádra. Vzhledem k tomu, 
že ve větších dalekohledech byly vi-
ditelné téměř po celou druhou polo-
vinu loňského roku, budou díky vyš-
ší jasnosti snadno viditelné i v dale-
kohledech poskytujících zvětšení asi 
dvacetinásobné. Máte-li přístup k vět-
šímu dalekohledu, pak této mož-
nosti využijte. Vyzkoušejte různá 
zvětšení od malých až po velká (ma-
lým se myslí zvětšení rovnající se asi 
pětině až sedmině průměru objekti-
vu v milimetrech, velkým pak zvět-
šení odpovídající průměru objektivu 
opět v milimetrech). 

Snad nejvíce jste asi zvědavi na 
ohon. Jeho délka i nápadnost (jas) 
závisí nejen na jasnosti komety, ale 
i na geometrických podmínkách. 
V únoru a březnu by se měl stále 
prodlužovat, maximální délky pade-
sát stupňů dosáhne ve druhé polo-
vině března a začátkem dubna. Nej-

Snímek komety Hale-Bopp z 2.listo-
padu 1995, pořízený 1,5m Dánským 
teleskopem ESO na La Silla v Chile 
v době, kdy byla heliocentrická vzdá-
lenost komety 2,49 AU (372 milionů 
km) a její geocentrická vzdálenost 
činila 3,05 AU (456 milionů km). 
Horní snímek je laplaceovsky filtro-
vaný výsek záběru komety, na kte-
rém je vidět prachové struktury 
kolem jádra (viz. 3. strana obálky). Rozměr výřezu je 2 x 2 úhlové minuty. 
Menší obrázek, 5ti sekundová expozice (!) přes červený últr, ukazuje slu-
neční světlo, které se odrazilo od prachu v komě. Jeden pixel na obrázku 
má skutečný rozměr 885 kilometrů. Foto: ESO 

více však jeho nápadnost ovlivní po-
zorovací podmínky. Pokud chcete 
vidět ohon co nejdelší a nejnápad-
nější, neváhejte a snažte se dostat 
na tmavé místo nerušené světlem 
měst. Nezapomeňte ale na rušivé 
světlo Měsíce. 

Zajímavý by mohl být pokus 
o spatření komety ve dne. Zdá se 
vám to nemožné? Myslíme, že jistá 
naděje tu je. V dalekohledech 
s dobrým obrazem jsou ve dne vidět 
hvězdy jasné jedna až dvě magnitu-
dy. Pokud bude mít Hale-Bopp vý-
razné jádro, což je velice pravděpo-
dobné, a dosáhne předpokládané 

jasnosti, je zde velká šance. Nej-
vhodnější bude zřejmě konec břez-
na, kdy se bude okolo poledne po-
hybovat v okolí nadhlavníku. Velký 
vliv samozřejmě sehraje průzrač-
nost atmosféry. Vyhledání jakého-
koli objektu na denní obloze totiž 
není snadné. Samozřejmě s výjim-
kou Slunce, Měsíce a Venuše. Nej-
lepší je použít dalekohled na kvalit-
ní paralaktické montáži s dobře 
ocejchovanou stupnicí souřadnic na 
obou osách. Tento požadavek by 
mohly splňovat například patnácti 
nebo dvaceticentimetrové refrakto-
ry umístěné na hvězdárnách. Ještě 
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před pozorováním bude vhodné 
podle stupnic na dalekohledu vy-
hledat v noci několik hvězd a určit 
případné korekce, které vezmete 
v úvahu při hledání komety. Nasta-
vení správné pozice by pak nemělo 
činit větší potíže. Pokud kometu 
vzorném poli neuvidíte, vyzkoušej-
te různá zvětšení. V případě, že ani 
tak nebudete úspěšní, nezbude nic 
jiného než „prohledat" pomocí jem-
ných pohybů okolí sledovaného po-
le. Možný je i tento postup: Kometu 
do zorného pole nastavte ještě před 
východem Slunce a pak ji v něm jen 
udržujte. 

Příliš jasná kometa 

Jasné vlasatice skýtají nádhernou 
podívanou nejen laické veřejnosti, 
ale i amatérským a profesionálním 
astronomům. Jenže i tato mince má 
svůj rub. Astronom se totiž od neas-
tronoma liší nejen tím, že toho 
o nebeských objektech zná více, ale 
také, že se o nich snaží co nejvíce 
zjistit a zaznamenat. Touží změřit 
a určit vše, co lze. Přitom určování 
hvězdné velikosti takto jasných 
plošných objektů je, ač by se to 
mohlo zdát nezasvěcenému zvlášt-
ní, nelehkým úkolem. Astronom je 
však tvor vynalézavý a nerad se 
vzdává. Proto ani tento problém ne-
ní neřešitelný. Existuje hned něko-
lik způsobů, jak ses ním vyrovnat. 

Nejjednodušší je použít sadu 
spojných čoček různé optické mo-
hutnosti (ohniskové vzdálenosti). 
Například bry'lové čočky nebo ob-
jektivy. Pokud je koma natolik malá 
a jasná, že ji lze rozostřit vložením 
vhodné čočky před oko natolik, aby 
byla její úhlová velikost podobná 
velikosti hvězd rozostřených stejnou 
čočkou, lze pro srovnání použít 
Bobrovnikoffovu metodu. Shodná 
velikost je podmínkou. Jinak bude 
výsledná jasnost komy podceněna 
tím více, čím větší se nám jevila ro-
zostřená koma oproti rozostřeným 
srovnávacím hvězdám. Další mož-
ností je použít dvou různých čoček. 
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Jedna by měla poskytovat rozostře-
ní takové, aby se nám jevila koma 
ve všech místech stejně jasná. Dru-
há by měla umožnit rozostření o to-
lik větší, aby hvězdy při pohledu 
přes ni byly stejně velké jako byla 
rozostřená koma. Pro odhad jasno-
sti se pak používá metoda Morriso-
va. 

Velice dobrým zařízením, pomo-
cí kterého můžete poměrně přesně 
určit jasnost jakéhokoli viditelného 
mlhavého objektu, je tzv. defokuser 
— dalekohled s jednonásobným 
zvětšením. Jeho největší předností 
je plynulé rozostřování obrazu a vy-
užití Morrisovy metody, která je pro 
úhlově velké komety nejvhodnější. 
Defokuser lze postavit ze dvou stej-
ných spojných čoček nebo objektivů 
(např. z triedru) obrácených zadní-
mi stranami k sobě. Průměr použi-
tých objektivů či čoček je vhodné 
zvolit v rozsahu 30 až 50 milimetrů 
a upevnit je ve dvou téměř stejně 
dlouhých trubkách. Tyto trubky by 
měly mít takový průměr, aby šly za-
souvat jedna do druhé. Je totiž nut-
né mít na paměti, že k dosažení 
dostatečně velkého rozostření je 
u tohoto přístroje zapotřebí značně 
měnit vzájemnou vzdálenost „oku-
láru" a „objektivu". Zařízení je 
vhodné pro komety slabší 0 mag 
a poprvé bylo použito při pozorová-
ní komety Hyakutake v březnu loň-
ského roku. 

O něco déle se používá jiné zaří-
zení — vypouklé zrcadlo. Dosud bylo 
využíváno při určování jasnosti Mě-
síce během úpiného zatmění. Prin-
cip tkví v úhlovém zmenšení obrazu 
(objekt o velikosti jednoho stupně 
se nám jeví téměř bodový) a v jeho 
výrazném zeslabení, čímž získáte 
značné množství vhodných srovná-
vacích hvězd. Jako náhradu lze vyu-
žít stříbrnou baňku z vánočního 
stromku. Kometu si nastavte do 
středu baňky a srovnejte jasnost od-
raženého obrazu s hvězdami, na 
které se díváte přímo. Baňku je po-
třeba držet vždy stejně daleko od 

0,8 1,0 1,2 1,4 r[AU 
V grafu je zachycen dramatický vývoj jasnosti komety Tabur, jak jej pozo-
rovali Kamil Hornoch a Martin Plšek. Na vodorovné ose je vynesena vzdá-
lenost komety od Slunce, na svislé pak její hvězdná velikost přepočtena na 
vzdálenost 1 AU od Země. Přímkou je zobrazen předpokládaný průběh. 
Výrazné kolísání aktivity jádra bylo známkou jeho rozpadu. 

očí, protože zeslabení obrazu je zá-
vislé na změně vzdálenosti. Musíte 
ale zjistit, jak moc baňka zeslabuje: 
srovnejte jasnost odraženého obra-
zu nejjasnějších hvězd na obloze 
s hvězdami, na které se díváte pří-
mo. Zeslabení bude zhruba o něko-
lik magnitud, z čehož plyne, že je ta-
to pomůcka použitelná pro objekty 
v rozsahu od nula do asi —6 magni-
tud. 

Při úvahách o tom, jak co možná 
nejlépe pokryt rozsah jasností +1 
až —1 magnituda, jsme došli k další 
možnosti. Je založena na použití 
defokuseru a neutrálního filtru, kte-
rý zeslabuje světlo různých vinových 
délek stejně (jiný než neutrální není 
vhodný). Obraz komety jasnější než 
asi +1 magnituda zeslabíte vlože-
ním filtru před nebo za defokuser 
a srovnáte zeslabený a rozostřený 
obraz s vhodně rozostřenými neze-
slabenými hvězdami. Výhodou je, 
že můžete dosáhnout různě velkého 

Tři záběry komety 
Tabur pořídil 
během listopadu 
a začátku prosince 
1996 Herman 
Mikuž dvaceticenti-
metrovým reflekto-
rem (CCD kamera 
ST-6, bez filtru). 

zeslabení obrazu (např. se dvěma 
filtry najednou). Tyto filtry se vyrábí 
s různými propustnostmi světla. Vý-
robcem uvedenou propustnost lze 
ověřit přímým porovnáním zeslabe-
ných a nezeslabených hvězd. Zesla-
bení filtru delta m v magnitudách 
vypočtete ze vztahu 

delta m = 2.5 * log 
100 
T 

kde T je propustnost v procen-
tech. Z pozorování zjištěnou jasnost 
pak zvýšíte (tedy výsledné číslo sní-
žíte) odečtením zeslabení filtru del-
ta m. Tím určíte jasnost skutečnou. 
Pokud chcete získat opravdu kvalit-
ní údaje (znovu je třeba připome-
nout, že jich nebude mnoho) musíte 
vždy uvažovat vliv atmosférické ex-
tinkce (viz Kozmos 5/96). 

První a poslední promenáda 

Vzpomínáte si ještě na minulý díl 
našeho seriálu, ve kterém jsme psa-
li o možnosti spatřit současně ko-
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metu Hale-Bopp i Tabur? Možné 
to skutečně bylo. Navíc nám Tabur 
předvedla něco, co činí tato tělesa 
tak nevypočitatelné a zajímavé. Po-
kud jste ji v prosinci hledali a nevi-
děli, pak vězte, že to ani možné ne-
bylo. Po maximu jasnosti začala 
rychle slábnout a stávala se stále di-
fúznější a tím i nenápadnější. Počát-
kem listopadu měla vzhled velice 
protažené skvrnky bez patrného 
zjasnění. Podobala se tak mlhovině 
Kalifornie (NGC 1499). Naposledy 
byla vizuálně pozorována 23. listo-
padu K. Hornochem jako velmi di-
fúzní objekt o celkové jasnosti 9,4 
magnitudy téměř na hranici viditel-
nosti v 35 cm dalekohledu. I CCD 
pozorování potvrdila, že se kometa 
rozplynula. To bylo zřejmě dáno 
malým rozměrem jejího jádra, které 
mělo navíc po oddělení od mateř-
ského tělesa C/1988 Al (Liller) ma-
lou soudržnost. Ohřevem materiálu 
slunečním zářením se jeho pevnost 
snížila natolik, že ho malá gravitace 
a soudržnost nemohla udržet jako 
kompaktní těleso. Měli jsme tak 
příležitost sledovat v přímém pře-
nosu průběh jedné z „chorob", na 
které umírají komety. 

Akta X: 
Co sleduje kometu? 

Jestliže jste pravidelnými uživa-
teli Internetu a dosud jste neslyšeli 
o objektu, který v polovině listopa-
du minulého roku sledoval kometu 
Hale-Bopp, máte výjimečné štěstí. 
Tato událost, která na několik dní 
zaplavila Síť, zhroutila pár počítačů 
a objevila se na stránkách někte-
rých novin, ba dokonce i televiz-
ních obrazovek, proslavila jednu 
nenápadnou hvězdu a znemožnila 
několik „amatérských astronomů". 
Patří totiž do kategorie kruhů 
v obilí, ufounů, duchů a podobných 
chimér. 

Vše začalo čtrnáctého listopadu, 
kdy Američan Chuck Shramek 

po-

řídil svoji CCD kamerou snímek 
Hale-Bopp. V těsné blízkosti kome-
ty objevil zvláštní objekt podobný 
planetě Saturn, který prý nejméně 
hodinu letěl v jejím závěsu. K jeho 
identifikaci použil známý počítačo-
vý atlas MegaStar. V místě podez-
řelého objektu však nic nenalezl. 
Shramek tak dospěl k názoru, že se 
jedná o novou planetu (!). 

Až potud se jedná pouze o přího-
du k zasmání. Bohužel však Chuck 
Shramek svůj objev prezentoval 
v bulvární talk show významné ame-
rické rozhlasové stanice. „Kachna" 
tak vyrazila na svou cestu sdělovací-
mi prostředky. 

Během několika dní mnoho lidí 
tajemný objekt lehce identifikovalo. 
Skrývala se za ním obyčejná hvězda 
deváté velikosti SAC 141894, ozdo-
bená difrakčními paprsky. Tedy je-
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SAO 141894 
Po objevu tělesa, které sledovalo 14. listopadu Hale-Bopp, bylo v tisku 

uveřejněno, že je určitě větší než Země. Kdosi byl dokonce konkrétnější 
a odhadl jeho velikost na šest průměrů Země. Těleso „stíhající" kometu 
však bylo mnohem, mnohem větší. Velikost hvězdy SAC 141894 je totiž 
srovnatelná s velikostí Slunce. O moc více se ale o ní říci nedá. Je to totiž 
tuctová, prakticky nesledovaná hvězda. Snad jen pár katalogových údajů: 

alfa = 17h 50min, delta = —2°14' (ekv. 2000,0), vizuální hvězdná veli-
kost 8,8 mag, fotografická hvězdná velikost 10,2 mag, spektrální typ Ml. 

vem, který astronomové znají již ce-
lá staletí. 

Nafouknutá bublima, obdobně 
jako mnoho podobných „zaruče-
ných" pozorování Hale-Bopp, rych-
le splaskla. Chuck Shramek a další 
však bohužel i dnes opakují mantru, 
na které je založen známý seriál 
Akta X: Pravda je někde jinde. Nech-
me je u toho, lidé rádi věří pohád-
kám. 

Z celé příhody je hned několik po-
učení. Především, žádný hvězdný at-
las není dokonalý, v každém spousta 
hvězd chybí. V případě zveřejňová-
ní podobných objevů je také lepší 
„desetkrát měřit a teprve pak řezat". 
„Měřit" se vyplatí s profesionálními 
astronomy. Jinak zaručeně sklidíte 
pěknou ostudu. 

9. března 1997 

Na neděli 9. března má Hale-
Bopp přichystáno další překvapení. 
Z Mongolska a východní Sibiře bu-
de pozorovatelné úpiné zatmění 
Slunce v délce kolem dvou minut. 
Kometa se tak stane na setmělé ob-
loze velmi snadným objektem, vidi-
telným i bez dalekohledu. 

Tento den se bude nacházet v sou-
hvězdí Lištičky asi 45 stupňů od Slun-
ce. Vydáte-li se severně od Ulan-
bátaru, kde prochází pás totality, 
spatříte tmavé Slunce asi dvanáct 
stupňů nad obzorem a kometu 
o čtyřicet stupňů výše směrem dole-
va. Kromě toho uvidíte i planety 
Merkur, Venuši, Jupiter vpravo od 
Slunce a Saturn vlevo. 

Spatřit kometu během úpiného 
zatmění Slunce je více než vzácné. 
Dosud jsou zdokumentovány jen 
čtyři případy z let 1882, 1893, 1948 
a 1963. 

Docházejí srovnávačky 

Jak už jste se dočetli, pohybuje se 
v současnosti jasnost komety Hale-
Bopp kolem nula magnitudy a brzo 

Tento snímek proslavil hvězdu 
SAO 141894 (též BD 2°4461). 
Nachází se vpravo nahoře. Dí-
kydifrakci na různých částech 
dalekohledu je ozdobena dvě-
ma světlým i úsečkami. Jim vdě-
čí za svůj „planetární" vzhled, 
některým ufologům pak za me-
diální slávu. 

bude dokonce v záporných hodno-
tách. Srovnávacích hvězd tedy není 
nazbyt. První, která vás asi napad-
ne, bude ta vůbec nejjasnější — Si-
rius v souhvězdí Velkého psa. Se 
svoji hvězdnou velikostí —1,46 mag 
(barevný index B—V 0,01 mag) je 
skvělou srovnávací hvězdou. Ne-
uškodí si tudíž říci o této stálici ně-
kolik zajímavých informací. 

Sirius měl velký význam už před 
mnoha tisíci lety. Jeho východy 
a západy pomáhaly určovat různé 
významné přírodní jevy (záplavy na 
Nilu, horká období v Řecku), svoje 
místo měli v mytologii a astrologii. 
Samozřejmě, že se tak kolem hvěz-
dy utvořilo mnoho různých legend. 
Jedna z nich například tvrdí, že byl 
kdysi červený. Skutečnost je však 
taková, že Sirius červený nikdy ne-
byl. Tento odstín mu byl přiřazen 
na základě jeho pojmenování. Kro-
mě toho, jak poznamená už Ptole-
maios, všechny jasné hvězdy nebe 
(Aldebaran, Betelgeuze, Arktur, 
Antares)jsou oranžové. Takže ani 
Sirius nemohl v tehdejších soupi-
sech vybočovat z řady. 

Sirius je také významnou dvoj-
hvězdou, i když pro malé a větší da-
lekohledy nesmírně obtížnou. Ko-
lem hvězdy hlavní posloupnosti obí-
há s periodou padesát let slabý bílý 
trpaslík. Jeho existenci, na základě 
změn vlastního pohybu, předpově-
děl už roku 1834 F. W. Bessel. Na 
vlastní oči ho pak spatřil o 28 let po-
zději Alvan Clark, který právě na 
Siriovi zkoušel nový achromatický 
objektiv. 

Sirius A a Sirius B je zajímavou 
dvojicí. První hvězda má hmotnost 
asi 2,2 Slunce, druhá 0,95 Slunce. 
Jejich rozměry jsou však nesrovna-
telné. Zatímco jasnější složka je 
dvakrát větší než Slunce, slabší je 
menší než Země! Má tedy udivující 
hustotu —jeden krychlový centimetr 
látky bílého trpaslíka váží 2,3 tuny. 

Jak by vypadal pohled na Sira B 
ze Sira A? Jeho úhlový průměr by 
byl zanedbatelný, jen 0,8 úhlové 
vteřiny. Zato by však byl jasnější než 
Měsíc v úplňku —14 mag. 

Jako potencionální srovnávací 
hvězda připadá v úvahu také Spika 
(0,98 mag, B—V=—0,23 mag) ze sou-
hvězdí Panny a Arktur z Pastýře 
(—0,04 mag, B—V=1,23 mag). Dru-
há z nich není ale pro svoji červe-
nou barvu velmi vhodná. 

Velkou zásobárnou je i tzv. Letní 
trojúhelník, který tvoří trojice jas-
ných hvězd: Vega, Deneb a Altair. 
Nejjasnější z nich je Vega (0,03 
mag, B—V=0,00 mag), která je po 
Arkurovi druhou njjasnější hvěz-
dou na severní hvězdné obloze. 
Druhý v pořadí je Altair (0,77 mag, 
B—V=0,22 mag), kolem kterého 
kometa Hale-Bopp prošla koncem 
ledna. Třetí je pak Deneb z Labutě 
(1,25 mag, B—V=0,09 mag). 

Tato trojice hvězd je pěknou 
ukázkou, jak klamný je pohled na 
hvězdné nebe. Mohlo by se totiž 
zdát, že se všechny nacházejí v přib-
ližně stejné vzdálenosti. U prvních k 
dvou je to částečně pravda, Deneb 
je však zcela výjimečný. Nejbližší je 
Altair. Jeho absolutní hvězdná veli-
kost — jasnost, kterou by měl ve 
vzdálenosti deset parseků, je 2,2 
magnitudy. Jelikož je při pohledu ze 
Země jasnější, nutně z toho vyplývá, 
že je i blíže. Jak bylo trigonometric-
ky změřeno, leží asi 5,1 parseku da-
leko. Vega je pouze o tři parseky 
vzdálenější. Zcela ztracený je ale 
Deneb. Jako ohromná pochodeň, 
téměř stotisíckrát jasnější než Slun-
ce, září ze vzdálenosti 550 parseků. 
Přesto je jasnější než mnoho milio-
nů bližších hvězd! 

Jednou z posledních srovnáva-
cích hvězd je Capella ze souhvězdí 
Vozky (0,08 mag, B—V=0,80 mag). 
Ve skutečnosti ji tvoří dva žlutí obři 
spektrální třídy G9 a G0, kteří ko-
lem společného těžiště oběhnou 
jednou za sto dní. První má hmot-
nost 2,6 Slunce a hvězdnou velikost 
0,9 mag, druhý je o trochu lehčí (2,5 
Slunce) a jasnější (0,8 mag). Vzdá-
lenost soustavy se odhaduje na tři-
náct parseků, stáří na pouhých osm 
set milionů let. 

Koncem března kometa Hale-
Bopp navštíví krásnou Mlhovinu 
v Andromedě. Bude se nacházet jen 
pět stupňů daleko. O tomto zátiší si 
ale podrobněji povíme až příště. 

Jiří Dušek, Kamil Hornoch 



NAPÍŠTE O SVOJOM ĎALEKOHLADE 

Putujúca 

zakotvila 
Můj priatel' Fero Michálek mi kedysi 
dávno povedal, že ak ma astronómia 
skutočne opantá, musí ma to nutne 
doviest k astronomickej fotografii. 
Dnes můžem s istotou potvrdit, že mal 
pravdu. 

Cesta k astronómii 

Ako študenta vysokej školy ma zaujal televízny 
seriál „Okná vesmíru dokorán". Uvádzal ho 
vzácny človek, Jiří Grygar, ktorý ma získal pre as-
tronómiu. Myslím si, že to boto najmá preto, že 
tie zložité veci vysvetlil velmi jednoducho, ele-
gantne a pritom presne. „Naočkovaný" seriálom 
som si zohnal vážnu astronomickú literatúru 
a začal usilovne študovaf. Náhoda mi „prihrala" 
do cesty dálšieho človeka, ktorý ovplyvnil můj as-
tronomický rast. Bol to pán prof. Bardy, ktorý mi 
poradil po teoretickej stránke. Poradil mi, ako 
viesf astronomický krnížok a ako získat mladých 
Pudí pre astronómiu. Odvtedy (bob o to okolo r. 
1984) som viedol a vediem astronomické krúžky 
v Považskej Bystrici, resp. v Plevníku. Medzitým 
som si vypožičal z pracoviska refraktor 63/630, 
ktorým som začal na oblohe vyhl'adávať jednotli-
vé objekty. Pozorovanie oblohy ma lákalo viac 
ako čisto teoretická astronómia, ale časom sa 
ukázalo, že ani to ma úpine neuspokojilo. 

Opáf mi pomohla náhoda — stretol som sa 
s človekom, ktorý mi pomohol napinit moje túž-
by a ciele. Bol ním Fero Michálek z Vrtiževa pri 
Považskej Bystrici. Bol a je to velmi šikovný 
a zručný remeselník a konštruktér. Už okolo 
r. 1986 mal svoju vlastnú pozorovatel'ňu a ja som 
bol viackrát u neho pozorovat. Hneď vycítil, čo 
mi víta v hlave. Podebatovali sme spolu a prisfú-
bil mi, že mi vyrobí paralaktickú montáž a re-
flektor Newton 190/1500. Svoj sfub spinil a od 
r. 1988 mám vlastný ďalekohl'ad aj s montážou. 
Neskór mi ešte s pomocou Milana Kamenického 
skonštruoval Schmidtovu komoru 135/200/300 
a dal mi aj vel'a cenných praktických rád, ako po-
zorovať. 

Montáž a ďalekohlád boli síce hotové, ale čo 
s tým? Vlastnú pozorovatel'ňu som nemal, a tak 
som zariadenie umiestnil na svokrovu garáž, kde 

som ho prikrýval velkým igelitovým vrecom. Od-
tial' moja montáž po odstahovaní sa putovala na 
moju vlastnil garáž a odtiaF na strechu trojposcho-
dovej bytovky, kde teraz bývam. Pre rekonštrukciu 
strechy som však pozorovatel'ňu musel zrušit. 

Tak padlo důležité rozhodnutie — postavit si 
pozorovatefňu vlastnú. Spolu so svokrom sme 
začali v zime r. 1995/96 rozmýšl'at nad vhodným 
miestom a konštrukciou stavby. Po dlhých úva-
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hách a nespočetných zmenách projektu sme po-
zorovatel'ňu umiestnili v jeho záhrade a vyzerá 
tak, ako vidno na fotografiách. Okrem svokra, 
ktorý má hlavnú zásluhu na tom, že som sa doč-
kal vlastnej pozorovatelhe, patrí vdaka aj dalším 
— dobrým susedom Milanovi Zjavkovi, Gustovi 
Kucharíkovi, kolegom z práce Kováčovi, Pavlí-
kovi, Kopincovi, za materiálnu pomoc dakujem 
svojmu otcovi, obom bratom atd'. Možno pove-
dat, že to bolu dielo cele] rodiny, okolia aj kole-
gov. Zvlášť dakujem starším pánom dóchodcom 
P. Kocúrovi a majstrovi-klampiarovi p. Jancovi, 
ktorý zhotovil kupolu. 

Konštrukcia pozorovatelhe 

Konštrukcia spodnej časti aj kupole je ocelová 
— samonosná. Pozváraná je z jokloviny. Spodná 
časf je osemuholníková, zabetónovaná v 0,5 m hl- 
bokých základoch. Obitá je tatranským profilom, 
3x napustenýnn luxolom. V smere na juh má 
sklopné okno, aby bolo možné pozorovaf ob-
jekty tesne nad obzorom (v deklinácii sa dosta-
nem až na —24°). Výška tejto spodnej časti je 
1.35 m, opísaný priemer 3 m. Spodok kupoly má 
tiež tvar osemuholníka s opísaným priemerom 
3,2 m, pokrytá je pozinkovaným plechom. Kupo-
lasa otáča v horizontálnom smere okolo zvislého 
stlpa, zabetónovaného v hlbokom masívnom zá-
klade. Upevnená je na stlpe dvoma radiálno- 
axiálnymi klznými ložiskami. Hoci je celková 
hmotnosf kupoly okolo 140 kg, otvorif ju nie je 
vůbec problém — zásluhou napínacej skrutky me- 
dzi horným ložiskom a ukotvením kupole. Po-
dlaha je osemuholníková — betónová. Kvůli eli- 
minácii chvenia je podlaha delená — dilatačná 
medzera (široká 2 cm) je zatvorená plastickým 
tmelom. 

Prístroje 

Vnútorné vybavenie je dielom viackrát spomí-
naného Fera Michálka. Paralaktická montáž má 
hodinový stroj poháňaný jednosmerným 24 V 
elektromotorom cez dvojicu skrutkových súkole-
sí. Má jemné pohyby v oboch osiach, presne de-
lené kruhy (podl'a potreby sa dajú osvetliť jem-
ným tlmeným zeleným svetlom), takže sa (celá 
montáž) dajú podla reldascencie a deklinácie bez 
problémov nasmerovať na potrebné miesto na 
oblohe. Ako pointačný dalekohlad slúži Newton 
190/1500, ktorého ohnisko predlžujem Barlowo-
vou šošovkou na 6,6 m. Vzornom poli je ryty zá-
merný kríž. z boku osvetlbvaný plynulo regulova-
telným zeleným svetlom diódy. Na Newtone je 
hladáčik — refraktor 50/300, dopinený kvůli po-
hodliu zenitovým hranolom. Na dosiahnutie po-
trebného zváčšenia mám 6 róznych okulárov od 
10 do 30 mm. Na opačnej strane montáže mám 
v súčasnosti upevnený Newton 200/970 (zapoži-
čaný od Fera Michálka), ktorým fotografujem 
v primárnom ohnisku. Na ňom je upevnený další 
hl'adáčik — refraktor 63/630, ktorý ale používam 
na rózne účely. Tento refraktor má tiež zenitový 
hranol. Na miesto Newtona 200/970 je možné 
podla potreby osadit' Schmidtovu komoru 
135/200/300. V strednej časti montáže (medzi 
Newtonmi) je plošina na upevnenie fotoaparátu 
so základným objektívom (Helios 2/58), alebo 
teleobjektívu (Telemegor 5,5/400 alebo Jupiter 
4/200). Na fotografiách táto plošina nie je — dá sa 
lahko namontovať a demontovať. Móžem teda 

Kométa Hale-Bopp 1995 O1, exponovaná New-
tonom 200/97030 minút na film Konica 400. 
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Snímka jarnej kométy Hyakutake, exponovaná 
Newtonom 200/97030 minút na film Konica 400. 

Galaxia M 81 (vpravo), exponovaná Newtonom 
200/97030 minút na film Konica 400. 

súčasne fotografovať základným objektívom, te-
leobjektívom a Newtonom, alebo Schmidtovou 
komorou. Podla potreby optiku vyhrievam od-
pormi. 

Vnútorný interiér pozorovatelne je jednodu-
chý — polička na optické a mechanické náradie, 
malý stolík na zapisovanie údajov, hodiny so we-
telným displejom a rádium, dye svetlá —jedno ze-
lené, regulovatelné odporom. Na stenách sú zá-
kladné údaje o jasnejších hviezdach a všetkých 
messierovských (ale aj mých) objektech. Pri tl-
menom zelenom svetle si móžem kedykolvek 
priamo zo steny vyčítaf polohu potrebného ob-
jetku. Na stene je tiež upevnená otáčavá mapa 
oblohy s priemerom 0,6 m, Balej mapa Mesiaca 
a počítačom spracované dva portréty — Mikuláš 
Kopernik a Albert Einstein. 

Na svojej pozorovatel'ni sa venujem vylučne 
fotografovaniu a chcem sa špeciálne zamerať na 
fotografovanie komét, ktoré mi najviac učarili. 
Došlo teda na Ferove slová, že až astrofotografia 
je to pravé. 

Na záver chcem podakovaf manželke, bez po-
chopenia ktorej by nebola ani pozorovatelňa, ani 
dalekohlad, ani fotografovanie. 

Marián Mičúch 

Videu ste už HST? 
Na túto, na prvý pohlad jednoduchú otázku, 

by vedeli určíte všetci čitatelia nášho časopisu 
jednoznačne pozitívne odpovedať. HST — Hubble 
Space Telescope (Hubblov vesmírny áalekohl'ad) 
a najmá jeho unikátne zábery blízkeho i naj-
vzdialenejšieho vesmíru prešli od jeho umiestne-
nia na obežnú dráhu okolo Zeme (25. 4. 1990) 
celou svetovou tlačou. Je celkom možné, že nie-
ktorý z čitatelov KOZMOSu mal dokonca mož-
nost vidiet tento vesmírny teleskop (priemer zr-
kadla 2,4 m) ešte vo výrobných halách v Spoje-
ných štátoch. Ja som ho nevidel na Zemi, ale na 
oblohe. 

Na ideu vystopovať HST som prišiel pri pozo-
rovaní ruskej orbitálnej stanice MIR (i=51,6°), 
ktorá je v našich zemepisných šírkach relatívne 
často na oblohe (večer či ráno) viditelná ako vel- 
mi jasná hviezda pohybujúca sa pováčšine od zá-
padu na východ. V tejto súvislosti mám stále pred 
očami aj prelety americkej orbitálnej stanice 
SKYLAB v roku 1979, ktorú sme sledovali i fo-
tograficky na hvezdárni v Hlohovci. Spomínam si 
aj na nezabudnutelný pohlad na tandemový let 
orbitálnej stanice MIR s americkým raketoplá-
nom ATLANTIS dňa 30. 3. 1996 o 4.20 h ráno, 
viditelný z okna našej obývačky v Mníchove. 

Zo strednej Európy sa HST Pozorovať nedá. 
Jeho orbitálna dráha má sklon k rovníku (i) len 
28,5°, čo pre pozorovanie vyžaduje zmenu stano-
viska smerom k rovníku Zeme. Využil som mi-
nulý rok v októbri príležitosf pobytu v Domini-
kánskej republike (p= 18°), čo mi zaručovalo pri 
predpoklade dobrého počasia možnosf vidief 
slávny HST na vlastné oči bez dalekohladu. Jeho 
rozmery (ako menší autobus) a tým aj relatívne 
velká efektívna odrazová plocha (albedo) zaru-
čovali, že to bude velmi jasná „hviezda". 

Dva týždne pred odletom som si z Intemetu 
(napr.: http://ezinfo.ethz.ch/ezinfo/astro/astro.html) 
vytiahol v podobe tzv. dvojriadkových údajov drá-
hové elementy HST a mých jasných družíc, ktoré 
som spracoval programom OREJ TRACK. Tento 
vynikajúci program (pre MAC) som získal z In-
ternetu. Výsledkom boji základné údaje o prele-
toch a viditelnosti vybraných obežníc Zeme pre 
oblasf mójho pobytu v Dominikánskej republike. 
Pre HST mi vyšli okná viditelnosti v skory'ch ran-
ných hodinách, ešte pred východom Slnka. 

S napátím som očakával prvý deň viditelnosti 
vesmírneho áalekohladu. Už počal prvých dní 
pobytu na ostrove Hispanola, ktorého časťou je 
i Dominikánska republika, som zistil, že počasie 
je práve v tomto ročnom období nevypočítatelné. 
Oblohu neustále križujú rýchlo sa pohybujúce 
mraky. Zostávalo len dúfať, že v čase preletu 
HST sa počasie umúdri, čo sa nakonec (3 pozo-
rovania) našfastie aj potvrdilo. 

Prvý viditelný vizuálny prelet som registroval 
28. 10. 1996. HST putoval po oblohe presne po-
dla vypočítaného cestovného poriadku od juho-
západu 05.22 h miestneho času (vychádzal práve 
z tieňa Zeme, cca. 20° nad obzorom). O 5.25 h, 
kulminoval vo výške asi 50° na juhovýchode ako 
„hviezda" 1. hviezdnej velkosti (jeho jasnosf ma 
nesklamala) a o 5.30 h sa na severovýchode po-
maly strácal v opare nad Atlantickým oceánom. 

I nasledujúce dye pozorovania vyšli nad moje 
očakávania. Najmá to druhé — dňa 29. 10.— malo 
svoje čaro, nakolko sa Hubble pohyboval v blíz-
kosti zenitu, asi 80° nad horizontom a jeho vidi-
telný prelet boto možné pozorovaf takmer 6 mi-
nút. Jeho jasnosf bota citelne váčšia ako deň pred-
tým, nakolko bol HST v čase kulminácie od mjes-
ta pozorovania vzdialený len 596 km, teda asi 
160 km menej ako pri prvom pozorovaní (757 km). 

A na aké družice sa chystám v najbližšej dobe? 
Určite to budú nám všetkým dobre známe astro-
nomické observatória — družice COBE a ROSAT, 
ktoré by mali byť viditelné i na Slovensku (i=98,9°, 
resp. 53°). 

Dipl.-Ing. Milan Held, Mníchov 
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Obloha u Rci UllUciul
Všetky časové údaje stí v SEČ 

Február a marec so svojimi dlhými a tmavými 
nocami umožňujú sledovat od skorého večera 
až dlho do rána nielen krásne zimné, ale po pol-
noci i jarné a nadránom letné súhvezdia. Ne-
menné hviezdy a objekty nočnej oblohy stí však 
len nádhernou kulisou pre predstavenia pohybli-
vých objektov — planét, planétok, komét a meteo-
rov, ktorých vzájemné pohyby robia oblohu dy-
namickou a stále novou. V nasledujúcich dvoch 
mesiacoch pripraví najkrajšie predstavenie ke-
méta, na ktorú už všetci čakáme — Hale-Bopp. 
V jej tieni sa tak ocitnú mé zaujímavé úkazy, na-
príldad zatmenia Slnka (nie u nás) a Mesiaca, 
rózne zákryty a pekné zoskupenia. 

Planéty 

Merkúr bol koncom januára v najváčšej zá-
padnej elongácii, jej geometrické podmienky 

však neboli priaznivé. Po tejto elongácii nasledu-
je 11. marca horná konjunkcia so Slnkom, po 
ktorej sa planéta začne koncem mesiaca štverať 
do východne elongácie, která však nastane až 
v aprili. Koncem marca už ale bude možné pla-
nétu zbadaf večer nízko nad západným obzo-
rem, kde bude žiariť ako hviezda so zápornou 
magnitúdou. 

Venuša sa tmelí v blízkosti Slnka, s kterým 
vstúpi do konjunkcie až v apríli. Šancu na peze-
rovanie planéty máte teda len cez deň, tí šfast-
nejší si ju budú mócf lepšie poobzerať počas úpl-
ného zatmenia Slnka 9. marca. 

Mars bude 17. marca v opozícii so Slnkom. 
Tento fakt sám osebe hovorí, aké podmienky na 
sledovanie červenej planéty budú v nasledujú-
com období. Mars nájdete 1ahko na pomedzí sú-
hvezdí Leva a Panny, svieti ako oranžová hviezda 
s jasnosfou okolo —1,0 mag. Táto opozícia plané-
ty nepatrí medzi najlepšie, vzdialenosf Marsu od 

Ukazy Jupiterových mesiacov v roku 1996 
Rovnako ako vlani, i na tento rok sú pripra-

vené predpovede úkazov Jupiterových mesiači-
kov. Predpovede boli vypočítané pomocou 
programu Dana Brutona. Program patrí medzi 
tzv. shareware, čiže je vol'ne šíritel'ný. Zdrojový 
text bol napísaný v TURBO BASIC-u. Ako 
podklad slúžil algoritmus uverejnený v Sky & 
Telescope, Jún 1989, str. 651; Astronomy, Júl 
1993, str. 65 a Practical Astronomy with Your 
Calculator od Petera Duffett-Smitha. 

Na vytriedenie pozorovatelných úkazov sem 
použil dye podmienky: 

1. pozorovanie pol hodinu pred východem 
Slnka, resp. pol hodinu po jeho západe. Pre-
chod mesiačika popred planétu by sa mal dat 
pozorovat i cez deň. 

2. pozorovanie 1 hodinu po východe planéty 
nad obzor resp. 1 hodinu prod jej západem. 

Všetky časové údaje sú v SEC. Pripájam ešte 
vysvetlenie kódu generovaného počítačem. 

Mesiac Úkaz 
I lo Tr...prechod 
II Europa Sh...tieň 
III Ganymedes Ec...zatmenie 
IV Kallistó Oc...zábyt 

Naprííklad: 

Typ 
D...zmiznutie, vstup 
R...objavenie, výstup 
I...vchod, vstup 
E ...východ, koniec 

Apr. 3-0:20  III. Sh.7. 
—3. apnla o 0:20 SEČ vstúpi tieň Ganymeda na 
Jupiter. 
Apr. 3-1:16II.Tr.E. 
—3. apnla o 1:16 SEČ vytúúpi Europa spred Ju-
pitera. 
Apr. 3-1:56 LEc.D. 
—3. apr la o 1:56 SEČ vstúpi do tieňa mesiačik Jo. 

Tomáš Maruška 

Feb. 8— 6:18 III.Ec.D., 6:52 II.Oc.R.; Feb. 15-
4:37 I.Tr.I., 6:24 II.Ec.D.; Feb. 16— 5:56 IV.Tr.I.; 
Feb.19 — 4:43 III.Sh.E., 5:28 III.Tr.E.; Feb. 22 —
6:24 I.Sh.I., 6:35 I.Tr.I.; Feb. 23 — 6:07 I.Oc.R.; 
Feb. 24 — 4:20 II.Tr.I., 6:46 II.Sh.E.; Feb. 26 —
5:33 III.Sh.I., 6:24III.Tr.I.; Mar. 2-5:11 I.Ec.D.; 
Mar. 3-5:28  I.Tr.E., 5:50 II.Sh.I.; Mar. 5-4:48 
II.Oc.R.; Mar. 9-4:43  III.Oc.R.; Mar. 10— 4:26 
I.Sh.I., 5:11 I.Tr.I., 6:46 I.Sh.E.; Mar. 11— 4:43 
I.Oc.R.; Mar.12 — 3:18 II.Ec.D.; Mar. 13— 6:07 
IV.Ec.D.; Mar. 18-3:41 I.Ec.D.; Mar. 19— 3:13 
I.Sh.E., 3:58 I.Tr.E.; Mar. 21— 3:46 II.Sh.E., 5:05 
II.Tr.E.; Mar. 22 — 3:30 IV.Tr.E.; Mar. 25 — 5:39 
I.Ec.D.; Mar. 26 — 2:56 I.Sh.I., 3:41 I.Tr.I., 5:16 
I.Sh.E., 5:56 I.Tr.E.; Mar. 27 — 3:13 I.Oc.R., 3:41 
III.Tr.E.; Mar. 28 — 3:30 II.Sh.I., 4:54 II.Tr.I.; 
Mar. 30 — 2:05 IV.Ec.D., 2:28 II.Oc.R. 

Zeme ledva prekročí 100 miliónov kilometrev, 
takže ani jeho uhlový rozmer na oblohe nebude 
velmi velký. Napriek tomu sa móžete pokúsif za-
znamenal nejaké zmeny v atmosfére planéty, ku 
ktorej práve smeruje dvojica amerických sond 
Mars Global Surveyor a Mars Pathfinder. Zaují-
mavým úkazem bude pomerne tesná konjunkcia 
Marsu s Mesiacom 25. marca na večernej eblo-
he. Mars bude v čase najváčšieho priblíženia 3° 
severne od našej obežnice. 

Jupiter po januárovej konjunkcia sa na rannú 
oblohu dostatočne vysoko vyšplhá až koncem 
marca, keá začne dobiehaf dvejicu Urán-Nep-
tún. Napriek tomu sa móžete pripravif na slede-
vanie úkazov v rodine galileovských mesiacov, 
kterých prehl'ad prinášame v samostatnom okne. 

Saturn, dalo by sa povedat, melie z posledné-
ho. Začiatkom februára ešte stihne tesnú kon-
junkciu (10. 2., 2° južne od Mesiaca), potom sa 
však ry'chlo stratí v lúčoch zapadajúceho Slnka 
a posledný marcový deň vstúpi do konjunkcie 
s našou hviezdou. Najbližšie teda budeme mócf 
planétu obdivovat až začiatkom lota. 

Urán a Neptún po konjunkcia so Slnkom po-
maly stňpajú na rannú oblohu. Dvojicu vonkaj-
ších planét oddel'uje hranica medzi súhvezdiami 
Strelca a Kozorožca, stí teda ráno len nízko nad 
obzorem a husté vrstvy atmosféry tu zoslabujú 
ich i tak dost slabé svetlo. Pozorovanie týchto 
planét si radšej nechajte na neskór. 

Pluto práve opustil súhvezdie Škorpióna a za-
čal sveju slučku v Hadonosovi. Na tejto hviezdič-
ke ledva + 14,0 mag však na obdivovanie nič zau-
jímavé, okrem tej slučky, nie je. 

Planétky 

Maličké telená našej slnečnej sústavy akoby 
štrajkovali. Reci v jarných mesiacoch býva naj-
váčšia úroda nových telies, jasnejšie ako +10,0 
mag stí teraz len dye planétky, šiesta a siedma 
v poradí. (6) Hebe ani (7) Iris sa jasnosfou od po-
myselnej desiatky prfliš neodchýlia, i tak však 
uvádzame ich efemeridu. 

V zozname predpovedí zákrytov hviezd pla-
nétkami, které vydávajú společnosti IOTA 
a EAON, je na február a marec dovedna 11 úka-
zev. Zakrývané hviezdy stí však pováčšinou velmi 
slabé, výnimku tverí úkaz z 18.2., počas kterého 
planétka (445) Edna (+14,7 mag) azda prejde 
popred hviezdu PPM 68862 (+6,8 mag). Dlžka 
trvania (a teda i jeho pravdepodobnost) je však 
v tomto prípade malá, centrálny zákryt nebude 
trvat dlhšie ako 5 sekúnd, Mesiac bude navyše 
blízko spinu. Bližšie údaje o predpovedaných zá-
krytech nájdete v kalendári úkazev. 
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(6) Hebe 
dátum a (2000.0) S (2000.0) mag 
15.2. 11 47 47,4 +11 30 55 + 9,9 
20.2. 11 44 32,2 +12 22 30 + 9,8 
25.2. 11 40 51,1 +13 14 48 + 9,7 

2.3. 11 36 49,7 +14 06 42 + 9,6 
7.3. 11 32 34,3 +14 57 02 + 9,6 

12.3. 11 28 12,5 +15 44 39 + 9,6 
17.3. 11 23 52,1 +16 28 32 + 9,7 
22.3. 11 19 40,7 +17 07 51 + 9,8 
27.3. 11 15 45,0 +17 42 02 + 9,9 

(7) Iris 
20.2. 13 51 53,3 -18 21 35 + 9,5 
25.2. 13 51 24,6 -18 27 14 + 9,4 

2.3. 13 50 17,0 -18 29 00 + 9,4 
7.3. 13 48 30,5 -18 26 39 + 9,3 

12.3. 13 46 06,2 -18 20 01 + 9,3 
17.3. 13 43 06,8 -18 09 01 + 9,3 
22.3. 13 39 35,8 -17 53 41 + 9,2 
27.3. 13 35 38,0 -17 34 10 + 9,2 

C/19_95 01 Hale-Bopp 
dátum a (2000.0) S (2000.0) mag 
2.2. 19 43,0 +15 57,8 + 0,6 
7.2. 19 56,1 +18 33,2 + 0,4 

12.2. 20 11,0 +21 26,1 + 0,2 
17.2. 20 28,0 +24 36,9 - 0,1 
22.2. 20 47,9 +28 04,8 - 0,4 
27.2. 21 11,4 +31 46,3 - 0,6 
4.3. 21 39,5 +35 33,9 - 0,9 
9.3. 22 13,2 +39 14,0 - 1,2 

14.3. 22 53,3 +42 26,1 - 1,4 
19.3. 23 39,3 +44 44,9 - 1,6 
24.3. 00 29,2 +45 47,9 - 1,7 
29.3. 01 19,1 +45 25,2 - 1,7 

118P Shoemaker-Levy 4 
2.2. 5 18,79 +12 56,0 +12,7 
7.2. 5 21,73 +13 37,2 +12,8 

17.2. 5 29,95 +14 57,5 +12,9 
22.2. 5 35,13 +15 35,7 +13,0 
27.2. 5 40,94 +16 12,0 +13,1 
4.3. 5 47,34 +16 46,1 +13,2 
9.3. 5 54,27 +17 17,8 +13,3 

14.3. 6 01,70 +17 46,8 +13,4 
19.3. 6 09,56 +18 12,8 +13,5 
24.3. 6 17,81 +18 35,8 +13,6 
29.3. 6 26,39 +18 55,5 +13,7 

81P Wild 2 
2.2. 7 57,38 +19 27,1 + 9,8 
7.2. 7 53,63 +19 54,5 + 9,7 

12.2. 7 50,49 +20 20,7 + 9,7 
17.2. 7 48,16 +20 44,7 + 9,6 
22.2. 7 46,80 +21 06,2 + 9,5 
27.2. 7 46,54 +21 24,5 + 9,5 
4.3. 7 47,44 +21 39,4 + 9,5 
9.3. 7 49,55 +21 50,6 + 9,4 

14.3. 7 52,86 +21 57,6 + 9,4 
19.3. 7 57,35 +22 00,3 + 9,4 
24.3. 8 02,96 +21 58,6 + 9,4 
29.3. 8 09,60 +21 52,1 + 9,4 

46P Wirtanen 
2.2. 0 06,85 - 5 59,4 +11,7 
7.2. 0 21,70 - 3 45,0 +11,5 

12.2. 0 37,09 - 1 25,4 +11,4 
17.2. 0 53,03 + 0 58,9 +11,2 
22.2. 1 09,56 + 3 27,1 +11,1 
27.2. 1 26,71 + 5 58,1 +11,0 

4.3. 1 44,52 + 8 30,8 +10,9 
9.3. 2 03,03 +11 03,5 +10,8 

14.3. 2 22,26 +13 34,6 +10,8 
19.3. 2 42,23 +16 02,1 +10,8 
24.3. 3 02,94 +18 23,8 +10,8 
29.3. 3 24,38 +20 37,6 +10,9 
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Kométy 

Táto kapitola by vďaka kométe Hale-Bopp 
mohla zaberať polovicu našej rubriky. Aby to tak 
nebolo, venujeme blížiacej sa ozdobe oblohy 
samostatný priestor v seriáli Hale-Bopp přichází 
(na stranách 24 až 26). Komu nebude stačiť 
orientačná mapka tam uverejnená, móže sa 
zorientovat pomocou efemeridy v tabulke. Ak 
vás už najjasnejšia kométa posledných desaťročf 
omrzí, v tabulke nájdete aj efemeridu pre tni ďal-
šie telesá, ktoré móžu byť zaujímavé, aj keď sú 
práve viac ako 100 x slabšie. 

Vo februári a v marci prejde perihéliom páť 
komét. Prvou bude 94P Russell (maximálne 
+14,8 mag), nasledujú P/1990 R2 Holt-Olmstead 
(+17,5 mag), 46P Wirtanen (+10,3 mag, pozni 
tabulku) a 117P Helin-Roman-Alu 1 (+ 16,2 
mag). Nakoniec to najlepšie — Hale-Bopp prejde 
perihéliom 31. marca a mala by v tom čase do-
siahnuť až —1,7 mag. 

Meteory 

Ako každoročne, ani teraz vo febnuári a v mar-
ci nebude v činnosti žiaden váčší meteorický roj. 
Najbližšie budeme mócf po tejto meteorickej 
sieste pozorovat v apríli Lyridy. 

Nočná obloha 

Hviezdna obloha je rozparcelovaná na 88 sú-
hvezdí, podobne, ako napríklad Európa na jed-
notlivé štáty. Neexistuje žiadna hviezda, ktorá by 
ležala v dvoch súhvezdiach naraz, či hviezda, kto-
rá by neležala ani v jednom z nich. 

História vzniku mien jednotlivých súhvezdí je 
často velmi zložitá a zahalená závojom uplynu-
lých storočí. Príkladom móže byť Jednorožec 
v susedstve Orióna, ktorý práve žiari na večernej 
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oblohe. Často sa uvádza, že ho na konci 17. sto-
ročia zaviedol J. Hevelius. Pravda je však taká, že 
sa o ňom zmieňujú diela z polovice 16. storočia 
a zrejme aj dochované pamiatky z perzskej re. 

Jednorožec je nevýrazné súhvezdie. Najjas-
nejšia hviezda — beta Monocerotis — má iba 3,7 
magnitúdy. Ak však nedáte na prvý dojem, bude-
te milo prekvapení. Prechádza ním Mliečna ces-
ta, a tak je bohatý na rózne hmloviny, hviezdo-
kopy, molekulárne oblaky a podobné galaktické 
objekty. 

Zaujímavý je už pohl'ad na samotná betu. Ako 
uvádza W. Herschel, je to jedna z najkrajších 
viacnásobných sústav. Tvoria ju tni skoro rovnako 
jasné, žiarivo biele hviezdy. Najjasnejšia hviezda 
A (pozn obr.) má hviezdnu velkost 4,5 mag. Se-
dem a pol oblúkovej sekundy od nej leží zložka 
B, ktorá je o 0,7 mag slabšia. V jej tesnej blízkos-
ti potom nájdete aj zložku C. 

Všetky tni hviezdy majú spektrálny typ B3. Po-
drobnejšie pozorovanie by však ukázalo, že zlož-
ku A v skutočnosti tvorí dvojica hviezd, ktoré 
okolo spoločného ťažiska obiehajú s periódou 
12 a pol roka. Zmeny polóh viditelných hviezd sú 
natolko malé, že sa v ich prípade uvažuje o obež-
ných dobách desiatok tisíc rokov. 

Zákryty hviezd Mesiacom 
Dátum UT D/R Mg Pos h fáza hviezda a b hs 

2.2. 4 00,9 R 43 226 21 0,83 159563 -2,36 2,60 
5.2. 5 05,0 R 69 282 9 0,93 161935 -0,79 1,01 -9 

13.2. 21 36,8 D 64 98 16 0,22 93327 -0,18 -1,65 
15.2. 21 44,0 D 57 63 34 0,29 94227 -0,97 -0,55 
16.2. 2017,7 D 55 86 53 0,32 94858 -1,60 -0,67 
20.2. 2 24,4 D 59 51 18 0,43 97843 -0,68 -0,48 
21.2. 3 08,8 D 63 73 16 0,47 98476 -0,69 -1,20 
21.2. 21 50,6 D 59 158 50 0,49 118001 -1,03 -2,62 
27.2. 3 25,2 R 58 317 30 0,67 139620 -1,32 -1,63 
27.2. 3 40,7 R 69 338 29 0,67 139626 -1,04 -2,35 
27.2. 4 07,7 R 68 293 26 0,67 139627 -1,41 -1,41 
27.2. 22 44,4 R 62 272 9 0,70 158677 -0,74 1,42 
10.3. 17 43,1 D 65 99 8 0,06 109507 -0,18 -1,64 -11 
14.3. 17 51,1 D 65 105 49 0,20 94004 -1,37 -1,55 -11 
14.3. 1910,0 D 11 73 38 0,20 94027 -1,03 -0,77 
15.3. 18 30,8 D 60 154 51 0,24 94573 -0,98 -5,16 
16.3. 18 43,3 D 65 50 55 0,27 95572 -1,95 1,33 
16.3. 19 27,4 D 68 90 50 0,27 95602 -1,47 -0,97 
17.3. 17 48,9 D 67 72 58 0,30 96611 -1,91 1,00 -10 
17.3. 21 56,8 D 36 109 35 0,31 96746 -0,70 -1,87 
18.3. 23 56,6 D 61 132 22 0,34 97628 -0,09 -2,28 
20.3. 20 34,2 D 38 160 51 0,41 98709 -0,93 -3,05 
24.3. 20 07,1 R 68 356 24 0,54 138952 0,01 -3,01 
26.3. 2 57,4 R 52 301 22 0,59 139490 -1,12 -1,78 
26.3. 22 51,8 R 65 261 25 0,61' - 158550 -1,70 1,27 
27.3. 21 57,3 R 70 328 11 0,65 159117 -0,28 -0,37 
28.3. 3 51,7 R 67 264 20 0,65 159212 -1,41 -0,91 —6 

V tabulke sú po stlpcoch uvedené: dátum, čas (UT), úkaz (D=vstup, R=výstup), jasnosť hviez-
dy v decimagnitúdach, pozičný ohol (sever=0°, východ=90°, atd:), výška Mesiaca nad obzorom 
v stupňoch, fáza Mesiaca, označenie hviezdy (podfa SAO katalógu), koeficienty na opravu 
v zemepisnej dlžke a šírke (pozn i KOZMOS č. 2/96, s. 34) a výška Slnka (v prípade, že je v inter-
vale —5 až —12° pod obzorom). — boš — 
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Neďaleko NGC 2244, ktorú obklopuje hmlovina Rosetta (NGC 2237, 2238, 2239, 2246), nájdete aj 
Plaskettovu hviezdu. Vyhl'adávacia mapka obsahuje hviezdy do 12 mag, priemer má asi 2 stupne. 
Schematicky sú vyznačené hranice Rosetty a hviezdy 12 Monocerotis. 

V severnej časti Jednorožca nájdete nádherná 
dvojicu otvorených hviezdokóp — NGC 2264, pre-
zývaná Vianočný stromček, a NGC 2244, známu 
podla mena hmloviny, ktorá ju obklopuje, Ruži-
ca (lat. Rosetta). Obidve sú pri lepších podmien-
kach, ako hmlisté hviezdy, viditelné aj púhymi 
očami. Pekné sú v malých dálekohládoch, pre 
váčšie prfstroje sú však nevhodné — neobsahujú 
slabé hviezdy ani hmlisté pozadie. Fri zbežnej 
prehliadke ich tak možno Iahko prehliadnuf. 

NGC 2244 je zložená z niekolkých hviezd sied-
mej až deviatej velkosti, ktoré sú usporiadané do 
tvaru pretiahnutého rovnoramenného trojuhol-
níka. Uhlový priemer má asi pol stupňa. Najjas-
nejšia hviezda 15 Monocerotis leží pri pate 
„stromček.". Je mierne premenná, vo fotomet-
rickom obore V medzi 4,62 a 4,67 mag, takže má 
aj označenie S Mon. V jej tesnej blízkosti si mó-
žete všimnúf hneď niekofl ých slabších sprievod-
cov, z ktory'ch niektorí sá s ňou spojení gravitač-
nou vazbou, mí nie. 

Ako hviezda spektrálneho typu O5 je 15 Mon 
hlavných excitačným zdrojom hmloviny, ktorá 
hviezdokopu obklopuje. Celkovo je síce dost sla-
bá, preslávila ju však jej časí, ktorá sa nazýva K6-
nus či Chobot. Nájdete ho na vrchole Vianočné-
ho stromčeka, v tesnej blízkosti druhej najjasnej-
šej hviezdy NGC 2264. Ako tmavý zárez do svet-
lej hnily by mohla byť viditelná pri dobry'ch pod-
mienkach vo velkých dálekohladoch, a samozrej-
me na fotografiách. 

Tmavá hmlovina Kónus je príldadom tzv. ko-
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metárnych globulí, ktoré sa nachádzajú v mies-
tach tvorby hviezd. Silný victor a tlak žiarenia od 
najjasnejšej hviezdy Vianočného stromčeka vyfú-
kol zo svojho okolia materiál rodnej hmloviny. 
Na špici Chobota sa však nachádza hustejší, 
odolný materiál. Ten chráni prach v „závetri ̀, 
ktory' potom funguje ako tmavá hmlovina. 

Druhá hviezdokopa NGC 2244 leží iba 5° ju-
hozápadne od NGC 2264. V malom ďalekohíáde 
má podobu skupinky bielych hviezd, ktorým velí 
mierne nažltlá 12 Monocerotis. Tá však ku kope 
nepatrí, leží desafkrát bližšie. 

Pri velmi dobry'ch podmienkach si móžete už 
v triédri všimnúf, že ju obklopuje slabá hmlistá 
žiara s priemerom pol stupňa až stupeň. Nápad-
nejšia je na sever od NGC 2244. V triédri hviez-
dokopa s hmlovinou vyzerá ako„kvapky rosy za-
vesené na priesvitnej hodvábnej šatke". Táto ne-
zretel'ná hmla sa na farebných fotografiách pre-
mení na jednu z najkrajších emisných hmlovín 
oblohy. Jej snímka krášli azda každá astrono-
mická obrázková publikáciu. 

Rosetta leží na okraji rozsiahleho molekulár-
neho oblaku, kde sa aj dnes kotia nové hviezdy. 
Za svoj zvláštny vzhl'ad kruhovej hmloviny, ktorá 
je v strede tmavá, vďačí horúcim mladým hviez-
dam NGC 2244. Ich hviezdy victor odfukuje roz-
ptýlený prach a plyn a vytvára okolo dutinu, 
v ktorej nemá čo žiarif. 

NGC 2244 je najmladšou a najaktívnejšou 
hviezdokopou v asociácii Monoceros OB2. Jej 
vek sa odhaduje na tni až štyri milióny rokov, jej 
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Zmeny jadra planetárnej 
hmloviny NGC 2346 
(V651 Monocerotis) 
v minulých mesiacoch. 
(Podl'a spoločnosti 
VSNET.) 

vzdialenosf na páf a pol tisíc svetelných rokov. 
Vzhladom na svoj uhlový priemer je páfkrát váč-
šia než M 42. Keby boli v rovnakej vzdialenosti, 
vošla by sa celá slávna Hmlovina Orióna do stre-
dovej tmavej časti Rosetty. 

S molekulovým mračnom asociácie Monoce-
ros OB2 však súvisia aj dálšie objekty. Predo-
všetkým známa Plaskettova hviezda. 

Aj keď to z jej názvu nevyplýva, je to spektro-
skopická dvojhviezda, ktorú v roku 1922 našiel 
pri štúdiu asociácie Kanaďan J. S. Plaskett. Výni-
močná je tým, že ju vytvára dvojica velmi hmot-
ných hviezd — 43 a 51 hmotností Sluka — ktoré 
okolo spoločného fažiska obiehajú raz za dva 
týždne. Sú teda istými kandidátmi na supernovu 
typu II. Jeden zvyšok po supernove však už v aso-
ciácii Mon OB2 existuje. K asociácii Monoceros 
OB1 patria aj ďalšie zaujímavé objekty, napríldad 
podivuhodná Hubbleho premenná hmlovina 
NGC 2261, ktorú nájdete juhozápadne pod Via-
nočným stromčekom. 

Možno vám napadne, či spolu nejakých 5$-
sobom súvisia Vianočný stromček a Rosetta. Na 
oblohe sú líce velmi blízko, ale opak je pravdou. 
NGC 2264 patrí k inej asociácii, Monoceros OB1, 
ktorá je ovefa bližšie, vzdialená iba 3000 svetel-
ných rokov. Sd teda od seba vzdialené viac ako 
2500 svetelných rokov. 

Na pohl'ad pekná je aj otvorená hviezdokopa 
NGC 2301, 5° severozápadne od delta Monoce-
rotis. Má podobu mierne natiahnutej skupinky 
hviezd ósmej velkosti. Obsahuje však niekolko 
desiatok áalších slabších hviezd, takže je vhodná 
aj pre váčšie áalekohlády. 

Neďaleko S Mon nájdete aj další zaujímavý 
objekt Jednorožca — planetárnu hmlovinu NGC 
2346. Na jej štúdium budete potrebovaf váčší ďa-
lekohl'ad s priemerom aspoň 15 centimetrov. 
V ňom by mala mať podobu hmlistej, mierne po-
dihovastej škvrnky so „špendlíkovou hlavičkou" 
uprostred, teda s centrálnou hviezdou. Je však 
celkom možné, že centrálnu hviezdu vóbec ne-
zbadáte. 

NGC 2346 je tzv. bipolárna planetárna hmlo-
vina, ktorej vzdialenosf sa odhaduje asi na 800 
parsekov. Uprostred móžete zbadaf hviezdu, kto-
rá však nic je centrálnou hviezdou hmloviny. Jej 
spektrum ASV ju totiž vylučuje ako potrebný io-
nizačný zdroj. Je proste prtliš chladná. Podrob-
ným rozborom jej spektra sa zistilo, že to je jed-
nočiarová spektroskopická dvojhviezda s perid-
dou skoro presne 16 dní. Sprievodcu, s hmotnos-
fou 0,4 Slnka, tvorí hviezda typu sd0 s povrcho-
vou teplotou medzi 60 a100 tisíc K a svietivosfou 
medzi 20 a 90 slukami. Tá je skutočným jadrom 
hmloviny. 

Od roku 1899, z ktorého sá prvé fotografické 
snímky, až do roku 1981 sa so sústavou nič zvlášt-
ne nedialo. Potom však Lubomír Kohoutek ob-
javil zákryty centrálnej hviezdy s amplitúdou jed-
na magnitúda. Podrobné pozorovania skoro uká-
zali, že sa „zákryty" ry'chlo rozširujú a prehlbujú. 
Roku 1983 už okupovali tni štvrtiny periódy 
(15,995 dňa — teda rovnakej, aká bola pred ich 
objavom peridda spektroskopická) a maximum 
jasnosti pokleslo o jednu magnitúdu. V roku 
1986 však celkom vymizli. 

Súčasný model NGC 2346 je asi takýto: Hviez-
da, ktorá je jadrom hmloviny, je velmi vyvinutá 
hviezda na tzv. asymptotickej vetvi obrov, zrejme 
tesne pred vznikom bieleho trpaslíka. Občas, raz 
za niekolko rokov, začne okolo seba vyvrhovat na 
vodík chudobný materiál svojej obálky. Ten, ako-
náhle dosiahne vzdialenosf niekolkých stoviek 

KOZMOS 1/1997 31 
5. listopadu 15. 25. 5. 15. prosince 



POZORUJTE S NÁMI 

polomerov Slnka, ochladne a počas niekolkých 
dní rýchlo skondenzuje na prachové častice. 
Prach síce žiari v infračervenom pásme, pre op-
tické žiarenie je ale nepriehPadný. Kedže tento 
materiál je odvrhovaný po dávkach, je jasnejšia 
hviezda A pri svojom obehu okolo tažiska po-
stupne zakrývaná róznymi oblakmi. Pozorované 
„zákryty" sú dósledkom nepriehPadných pracho-
vých mračien prechádzajúcich popred hviezdu. 
V okolí stistavy však nemajú dlhé trvanie. Vdáka 
gradientu tlaku žiarenia sil skoro vytlačené preč 
a obohacujú vonkajšiu čase planetárnej hmloviny. 
A teraz to najdóležitejšie. Podia posledných 
správ sa jadro NOC 2346 opát začalo pravidelne 
zoslabovaf. V polovici septembra malo 11,3 mag, 
na jeho konci už 12,0 mag. V novembri 1996 sa 
dostalo pod 14 mag, ale začiatkom decembra už 
malo svoju póvodnú jasnost. Sústava NGC 2346 
sa teda znovu začala zahalovaf do nepriehlad-
ných prachových oblakov. Na hmlovinu sa teda 
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Planetárna hmlovina NGC 2346 leží nedaleko 
delta Monocerotis. Mapka obsahuje hviezdy do 
12 mag a má priemer približne 1,5°. Sever je 
hore, západ vpravo. 

istotne pozrite. Máte velkú šancu, že na vlastné 
oči uvidíte úžasné kozmické divadlo. 

Roman Piffl, Jiří Dušek 
(Nočná obloha vzniká v spolupráci s APO) 

leň řas 

KaGendár úkazov 
úkaz 

12 21:45 zákryt hviezdy CSC 1396 01432 (+11,1 mag) planétkou (24) Thcmis (+10,6 mag) 
3.2. 5:25 zákryt hviezdy PPM 230075 (+9,4 mag) planétkou (627) Charis (+15,6 mag) 
3.2. konnta 941' Russell 4v perihéliu (max. jasnost +15 mag) 
4.2. 21:35 zákryt hviezdy PPM 91967 (+10,0 mag) planétkou (84) Klio (+13,5 mag) 
4.2. 23:31 minimum fl Per (A=2,12-3,39 mag, P=2,8673043') 
5.2. maximum R CVn (A=6,5-12,9 mag, P=329°) 
6.2. kométa P/199(1 R2 Holt—Olmstead v perihéliu (max. jasnost +17 mag) 
7.2. 4:50 zákryt hviezdy PPh1265431 (+9.0 mag) planétkou (9361) Kunigunde (+15 9 mag) 
7.2. 16:07 nov Mesiaca 
7.2. 20:20 minimum fl Per 
7?. 20:55 zákryt hviezdy PPM 265431 (+10,7 mag) plančtkou (511) Davida (+11,1 mag) 
7.2. maximum RT Cyg (A=6,0-13,1 mag, P=190") 
9.2. maximum R Cas (A=4,7-13,5 mag, P=430) 

10.2. 15:06 Saturn v konjunkcii s Mesiacom, Saturn 2° južnc 
11.2. 6:56 minimum fl Lyr (A=3,25-4,36 mag, P=12,913534') 
18.2. 23:35 zákryt hviezdy PPM 68862 (+6,8 mag) planétkou (445) Edna (+14,7 mag) 
18.2. 23:55 zákryt hviezdy PPM 12S061 (+9,0 mag) planétkou (100) Hekate (+12,8 mng) 
18.2. maximum T UMa (A=6,6-13,5 mag, P=257) 
222. 11:28 spin Mcsiaca 
23.2. maximum R And (A=6,7-14,6 mag, P=409'') 
24.2. 5:23 minimum fl Lyr 
25.2. 2:24 Murs v konjunkcii s Mesiacom, Mars 3° severne 
25 2. 22:49 minimum Gem (A=3,62-4,1S mag, P=10,15073'') 
26.2. 19:09 zákryt hviezdy PPM 153959 (+5,5 mag) plančtkou (386) Siegcna (+12,1 mag) 
27.2. 22:02 minimum fl Per 
2.3. 21:42 zákryt hviezdy CSC 1817 01721 (+11,0 mag) 

planétkou (704) Inlcramnia (+11,7 mag) 
3.3. maximum R Ser (A=5.2-14,4 fling, P=356") 
9.3. 0:17 úpiné zatmenic Sloka (u nás nepozorovatelné) 
9.3. 2:16 nov Mcsiaca 
9.3. 3:50 minimum j3 Lyr 
9.3. večer po západe Sloka Mcsiac starý 15,5 li nízko nad západným obzorom (A=S3°) 

11.3. 16:30 Mcrkár v horncj konjunkcii so Slnkom 
13.3. 21:12 zákryt hviezdy PPM 158451 (+8,9 mag) 

plančtkou (1253) Komsonlohia (+15,5 mag) 
13.3. maximum S UMa (A=7,1-12,7 mag, P=226'') 
14.3. kométa 461' Wirtanen v perihéliu (max. jasnost +LO mag) 
15.3. 2:41 zákryt hviezdy PPM 200535 (+9,3 mag) planétkou (234) Barbara (+13,6 mag) 
15.3. maximum W Cet (A=7,1-14,S mag, P=3.51°) 
16.3. maximum T Cam (A=7,3-14,4 mag, P=373) 
16.3. maximum R Aqr (A=5,5-12,4 mag, P=387'') 
17.3. 5:54 Mars v opozícii so Slnkom 
20.3. 14:55 jarnárovnodennost— začiatokastronomickcjjari 
21.3. kométa C/1995 Ol Halc—Bopp najbližšie pri Zemi (-1,7 mag) 
22.3. 20:34 minimum fl Per 
24.3. 2:41 čiastočné zatmenie Mcsiaca (u nás pozorovatelná iba prvá polovica úkazu) 
24.3. 5:46 spin Mesiaca 
24.3. maximum R Vir (A=6,1-12,1 mag, P=146°) 
26.3. kométa 1171' Helin—Ronan—Alu 1 v perihéliu (max. jasnost +16 mag) 
30.3. 3:00 zmcna SEČ na LEČ (LEČ = SEČ + 1 li) 
30.3. 23:15 Saturn v konjunkcii so Slnkom 
31.3. kométa C11995 Ol Ilalc—Bopp v perihčliu (max. jasnost -1,7 mag) 
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ASTRO 2001 —
Báječný Vesmír 
Vydalo D-data, Praha 1996 
Cena 997,— Kč 

Prvý multimediálny astronomický CD-ROM 
v češtine je na svete! Sama táto skutočnost by 
stačila na to, aby boto čo oslavovat. Stačí vsunúf 
do mechaniky vášho počítača a 165 hodín vám 
potrvá, kým si zapinený disk poprezeráte. Stojí 
to za to (bližšie o tom nabudúce). _ rp _ 

Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Hollan 

Báječný svět hvězd 
(Jak se stát hvězdářem) 

Vydala Hvězdárna a planetárium 
Mikuláše Kope»tíka v Brně, 1996 
Cena 95,— Kč (+ poštovné) 

„Tato kniha není ur-
čena k pouhému jedno-
rázovému přečtení. Jsou 
to spíš pokyny k práci, 
při které důkladně po-
znáš nebe a naučíš se ho 
sledovat, zaznamenávat 
jeho vzhled a proměny. 
Každou kapitolu proto 
doprovází množství růz-
ných úloh k zamyšlení a praktických cviče-
ní..." Tolko z autorského predslovu. Samo-
statný zošit sil vlastne zošity tni. Dva vsunuté, 
ktoré doplňajú túto vydarenú astronomická 
čítanku, hovoria o veciach najbližších — Me-
siaci nad nami a hviezdach okolo nás. Ak to 
všetko dobre strávite, osud astronóma, hoci 
len amatérskeho, vás nemine. 

—rp—



Podl'a uznávanej teórie big bangu sformovali sa 
prvé galaxie postupným gravitačným nabal'ovaním 
okolo nepatrných ostrovčekov zhustenín v zárodoč-
nom oceáne hmoty. Tieto zhusteniny zviditelnila 
senzačná škvrnitá mapa teploty žiarenia kozmické-
ho pozadia, ktorú nedávno vyhotovil satelit COBE. 
Tento proces trval niekolko miliárd rokov. Done-
dávna ešte astronámovia pochybovali, že sa nám 
niekedy podarí nazrieť do mladého vesmíru a štu-
dovať evolúciu hmoty medzi big bangom a zárodoč-
nými zámotkami prvých galaxií. Aký bol vesmír 
v dobe, keď ešte neexistovala ani jediná galaxia? 
Medzinárodnej skupine astronómov sa nedávno po-
darilo nakukn_ úf za táto oponu času. 

Kfúčom k tomuto astronomickému dobrodruž-
stvu sa stali kvazary. Astronómovia totiž zistili, že 
hustota výskytu týchto podivuhodných superbalíkov 
hmoty (poznáme ich už vyše 8000) v časopriestore 
postupne narastá, ale po prekonaní maxima na istej 
hladine času, ich počet rychle klesne na nulu! 

O kvazaroch vieme, že vytvárajú jadrá tzv. aktív-
nych galaxií; ideo galaxie, ktoré práve „dozrievajú", 
alebo galaxie, ktoré zanikajú po ničivých zrážkach 
sinými galaxiami. Takéto objekty sú extrémne jasné 
a pozorovat ich možno i z najodl'ahlejších končín 
vesmíru. Nuž a práve preto pozoruje kvazary ovela 
viac hvezdárov ako matnejšie, normálne galaxie. 
Štúdium kvazarov je kfúčom k pochopenu evolúcie 
hmoty v mladom, hlbokom vesmíre. Astronómovia 
už dámo mali podozrene, že počet kvazarov v naj-
vzdialenejšom vesmíre prudko klesá. Toto podo-
zrenie bolu pomocou najnovších, nesmierne výkon-
ných optických teleskopov, pred časom potvrdené. 
Pochybovači však namietali, že zdanlivý pokles mů-
že spósobovat clona nepriehfadných polí tmavej 
hmoty, ale i viditelných oblakov plynu a prachu me-
dzi pozemskými pozorovatefmi a najvzdialenejšími 
končinami vesmíru. 

Pozorovanie rádiových zdrojov 

Rádiové viny bravo prenikajú aj cez najhustejšie 
záclony prachu a váčšina kvazarov sú silné rádiové 
zdroje. Práve preto sa medzinárodný tím astrond-
mov z Nemecka, Velkej Británie a Spojených štátov 
rozhodol prešetrif najvzdialenejšie kvazary rádiote-
leskopmi. 

Najprv museli presne zmerat polohu vytipovaných 
objektov (bolu ich niekolko stoviek), načo využili dva 
velké teleskopy: Austrálsky rádioteleskop v Novom 
Južnom Walese a Very Large Array (VIA) v Novom 
Mexiku. Do projektu pozorovania však zaradili iba 
tie kvazary, ktoré vo viditefnom svetle potvrdil 
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Kvazary sú deťmi velmi mladého vesmíru. Prvé sa 
začali vytváraťuž miliardu rokov po big-bangu. Ich 
počet kulminoval o miliardu rokov neskoršie, a od-
vtedy sústavne klesá. Náš graf vývoj populácie kva-
zarov názorne zviditemuje. 

3,6-metrový ESO teleskop na La Silla v Chile. Vie-
me, že modré svetlo objektov z mladého vesmíru 
absorbuje atomárny vodík v obrovských oblakoch 
plynu, čo je zároveň spofahlivým otlačkom velmi 
vzdialených objektov. Astronómovia teda skúmali 
iba tie rádiové zdroje, ktoré boli viditelné iba na čer-
venom okraji optického pásma, pričom ich fotopor-
trét, ako sa na poriadny kvazar patrí, musel byt bo-
dový či gul'atý, na rozdiel od strapatých galaxií. 

Najvzdialenejšie rádiokvazary 

Jeden z objektov spÍňal všetky spomínané kritériá, 
pričom sa ukázalo, že ideo vůbec najvzdialenejší rá-
diokvazar, aký poznáme. Nijaký vzdialenejší sa na-
priek velkému úsiliu a spofahlivej metóde objavit 
nepodarilo. Ďalšie rádiozdroje boli identické s bliž-
šími kvazarmi a galaxiami, ale pomocou procesu 
eliminácie sa pomerne jednoducho zistilo, že aj tie-
to objekty sú vefmi vzdialené. A práve takto sa po-
darilo dokázaf, že vo vzdialenosti, keď vesmír mal 
menej ako 10% svojho terajšieho veku (teda mal 
1 najviac 2 miliardy rokov!), počet kvazarov sa dra-
maticky znizil. Toto zistenie nemůžu spochybniť ni-
jaké clony prachu a plynu. 

Astronómom sa teda podarilo nakuknút za „chr-
bát" najvzdialenejšíc kvazarov, do tzv. Temného 
veku, keďešte nebolo ani chýru po galaxiách. 

Netreba osobitne zdórazňovaf, že tento senzačný 
objav osobitne potešil kozmológov, najmá zástancov 
evolučnej kozmológie big bangu, ktorí už dávnejšie 
tvrdili, že medzi big bangom a objavením sa prvých 
galaxií sa škerí velká časová medzera. Pred astronó-
mami sa zároveň vynoril nový cief: v najbližších ro-
koch sa pokúsia objavit a prešetrit oblaky plynu, 
z ktorých sa prvé galaxie sformovali. Škvrnitá mapa 
z COBB naznačuje, kde ich majú hladaf. 

Podfa ESO Press Releas —EG—

Na Sinku sú obrovské, rozsiahle pohoria 
Slnko je pokryté pohoriami horúcich plynov, 

ktoré sú vysoké prinajmenšom 1600 metrov a po-
krývajú oblasti jedenapolkrát váčšie ako Sloven-
sko. To je senzácia, ktoní nám koncom lanského 
roka oznámili solárnici na základe analýzy posled-
nýeh fotografií Slnka. Výsledky najnovších analýz 
sú ešte senzačnejšie: najváčšie so slnečných pohorí 
majú pátkrát váčší priemer ako Zem — oznámil 
Jeffrey R. Kuhn, solárny fyzik z Michigan State 
University a Národného Solárneho Observatória 
v Sunspote. — Tieto ozrutné výdute horúceho ply-
nu však nic sú vyššie ako 550 metrov. 

Snímky, na ktorých vedci objavili slnečné poho-
ria, získal Michelson Doppler Imager, prístroj, kto-
rý dokáže rozlišit na Slnku objekty nic váčšie ako 
štvrtina okraja mesačného kotúča, tak ako ho vidí 
pozemský pozorovatel. Je to jeden z dvanástich 
prístrojov na palube satelitu SOHO (Solar and 
Heliospheric Observatory), ktorý je spoločným 
dielom zmiešaného americko-európskeho tímu. 
Špeciálny slnečný Snímkovač rozlišil na okraji sl-
nečného kotúča 60 takýchto výdutí, čo znamená, 

že na celom povrchu Slnka ich music byt celé stov-
ky! Údolia medzi týmito hrbofmi horúceho plynu 
sú velké ako pohoria, ktoré oddel'ujú: ich priemer 
je pátnásobkom priemeru Zeme. Priemer Slnka je 
približne 1,6 milión kilometrov. Vedci sa nazdáva-
jú, že pravidelný, hrbofatý dizajn slnečného po-
vrchu vytvára interakcia horúcich plynuv s mohut-
ným magnetickým polom našej hviezdy. Snímko-
vač MDI vyvinuli v Stanford Lockheed Institute 
for Space Research a skonštruovali ho v Lockheed 
Martin, v kalifornskom Palo Alto. Náklady: 75 mi-
liónov dolárov. Snímkovač vykonáva vysokocitlivé 
merania zvukových vin každých 12 minút, čo 
umožňuje detegovat tvar Slnka. Snímky jednoznač-
ne vyvrátili viaceré teórie, ktoré tvrdili, že Slnko je 
ako mákká, pomačkaná lopta. Napriek objavu roz-
siahlych pohorí sa ukázalo, že je takmer ideálnou 
gufou. Krivka jeho skutočného povrchu s prieme-
rom 1,6 milióna kilometrov je iba o milióntinu tejto 
vzdialenosti „zakrivenejšia", ako by bola krivka sto-
percentne gufatého Slnka. 

—EG —

NOVINKY 

Najváčšia 
astronomická záhada 
je ešte záhadnejšia 

Satelit GRO (Compton Gamma Ray Observa-
tory) zaznamenal sériu mohutných vzplanutí 
gama žiarenia, ktoré uvrhli gamaastronómov 
do zúfalstva. Tento satelit zaznamenal počas 
vyše piatich rokov na obežnej dráhe okolo Ze-
me vyše 1700 podobných vzplanutí, ale ani raz 
sa nestalo, aby z toho istého miesta zaznamena-
li viac ako jedno! 

— Je to mrzuté — vyhlásil Gerald Fishman, ast-
ronám Marshall Space Flight Center pri NASA. 
— Štyri vzplanutia z jediného zdroja postavili na 
hlavu všetky teórie, ktoré sme na základe dote-
rajších pozorovaní vymysleli. 

Prvé vzplanutia žiarenia gama vo vesmíre za-
znamenali americké vojenské satelity už začiat-
kom 60. rokov. Išlo vtedy o takpovediac vedl'ajší 
produkt špionážneho programu, ktorého ciel'om 
bolu zaznamenávat vzplanutia gama (inými slo-
vami pokusné výbuchy atómových a vodíkových 
bómb na území ZSSR a Číny, ale i britské poku-
sy v Austrálii, či francúzske na Sahare). Po tri-
dsiatich rokoch intenzívneho štúdia však astro-
nómovia dodnes nevedia ani čo tieto vzplanutia 
generuje, ani kde sa tieto mysteriózne zdroje 
nachádzajú. 

Na základe poznatku, že donedávna ani je-
diné vzplanutie nevyšl'ahlo toho istého miesta, 
dedukovali vedci, že takéto mohutné výbuchy 
energie může vyvolat iba deštrukcia astronomic-
kých objektov. Najpopulárnejším scenárom ves-
mírnej katastrofy sa stala kolízia dvoch neutró-
nových hviezd v odlahlých priestoroch vesmíru. 
Takýto karambol by spósobil anihiláciu dvoch 
superhustých hviezd, a ten by sa prejavil mohut-
ným vzplanutím gama žiarenia. Tento scenár 
však úpine vylučuje opakovane rovnakej kolízie 
na tom istom mieste. 

Po poslednom objave sa táto, ešte donedáv-
na solídna teória, celkom zosypala, rovnako 
ako áalšie, o niečo menej podložené teórie. 

— Naša predstavivost nic je v stave vymyslieť 
mechanizmus, ktorý by bol v stave vyprodukovat 
to, čo sme pozorovali koncom októbra lanského 
roku — vyhlásil Donald Lamb, profesor astronó-
mie na Chicago University — tento mysteriózny 
zdroj vzplanul štyrikrát v priebehu troch dní! To 
je absolútna astrofyzikálna záhada. 

Séria záhadných vzplanutí začala 27. októbra 
1996, keď satelit GRO zaznamenal vzplanutie, 
ktoré trvalo 100 sekúnd. O dalších 15 minút 
však prístroje na tom istom mieste zaznamenali 
dalšie vzplanutie, ktoré trvalo iba 0,9 sekundy. 
Už to bolu podivuhodné. O dva dni neskoršie 
však GRO zaznamenal dye áalšie vzplanutia: 
prvé trvalo 30 sekúnd. O 11 minút neskoršie 
završilo tento neuveritefný gamaohňostroj su-
pervzplanutie, ktoré trvalo celých 750 sekúnd, 
teda 12,5 minúty! Táto gamapetarda je najdlh-
ším a najsilnejším vzplanutím, aké GRO kedy 
zaznamenal! Astronómovia, pravdaže, preverili 
i možnosf vzplanutí mých blízkych zdrojov, ale 
zistili, že prinajmenšom v prípade posledných 
dvoch vzplanutí išlo určite o ten istý zdroj! 

Gamaastronómia je opat v plienkach. Takto 
zhrnul správu o štyroch záhadných vzplanutiach 
moderátor texaského sympóziam, venovaného 
relativistickej astrofyzike a kozmológii. — EG — 
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Z priebehu rádiového žiarenia na obrázku 
možno vidief, že jeho úroveň koncom novem-
bra vzrástla nad 100 jednotiek. Naposledy bo-
la takáto úroveň žiarenia pozorovaná v roku 
1994. Je to pravdepodobne už prejav začiatku 
nového, 23. cyklu. 

Dnes by som rád oboznámil čitatefov Koz-
mosu s pojmom koronálne diety. V období le-
tov SKYLABU na začiatku sedemdesiatych 
rokov tak nazvali miesta, ktoré mali nízky jas 
v róntgenovom žiarení. Hneávzápátí sa uká-
zalo, že tieto miesta sú pravdepodobne totož-
né s hypotetickými M-oblasfami. Tento po-
jem zaviedol v tridsiatych rokoch Bartels pre 
miesta na Slnku, ktoré prechádzajú cez cen-
trálny meridián, keď sa na Zemi vyskytuje 
magnetická búrka. Vo viditelnnom žiarení sa 
tieto M-oblasti ničím nelišia od okolitej foto-
sféry. 

Postupne, ako sa rozširoval výskum Slnka 
z kozmu v róntgenovej oblasti, ukázalo sa, že 
koronálne diety sú najmenej dvojaké, poláme 
a rovníkové, pričom za magnetické búrky sú 
zodpovedné iba rovníkové. Fyzikálne pod-
mienky v koronálnych dierach nie sú dostatoč-
ne preskúmané, autority však tvrdia, že je 
v nich nižšia hustota aj teplota a že sú zdrojom 
tzv. vysokorýchlostných prúdov slnečného vet-
ra, ktoré pri kolízii so Zemou spósobujú poru-
chy geomagnetického pofa — magnetické búr-
ky. 

Mnoho pekných obrázkov koronálnych dier 
sa nachádza v Astronomickom kalendári na 
rok 1997, ktorý vydala SUB v Hurbanove. 

Milan Rybanský 
Schéma: Karol Manrk 
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Polariskop 
Oválné prachové částice nejsou v mezihvězd-

ném prostoru zcela náhodně orientovány. Díky 
magnetickému poli Galaxie je vždy v dané části 
prostoru větší počet částic alespoň přibližně stej-
ně natočen. Světlo vzdálených hvězd se proto při 
rozptylu současně také polarizuje. Rozdíl hvězd-
ných velikostí měřených v různých polarizačních 
rovinách však není příliš veliký, maximálně dosa-
huje 0,15 magnitudy. U většiny nejvzdálenějších 
a nejodmodralejších hvězd se přitom pohybuje 
pod 0,03 magnitudy. 

Pozorovat jednoduchými prostředky polarizo-
vané světlo vesmírných objektů není až na něko-
lik výjimek možné (většími dalekohledy se podí-
vejte na Krabí mlhovinu). Můžete ale studovat, 
jak vypadá denní obloha. Sluneční světlo je totiž 
v zemské atmosféře při rozptylu na molekulách 
polarizováno také. Nejdříve si ovšem musíte po-
řídit polarizační filtr, tedy filtr propouštějící svět-
lo kmitající především v jedné rovině. 

Bohužel, nejedná se o levnou záležitost. Pola-
rizační filtr by ale mohl být součástí optické sou-
pravy ve fyzikálním kabinetu na vaší škole a po-
užívají ho také někteří fotografové. Raději si ho 
tedy vypůjčete. 

Předtím, než se s ním podíváte na oblohu, si 
všimněte, že polarizované je i sluneční světlo od-
ražené od skleněné desky stolu. S filtrem pomalu 
otáčejte a zjistěte, kdy je obraz nejtmavší. Při po-
otočení o devadesát stupňů bude obraz naopak 
nejsvětlejší. Světlo, které původně kmitalo ve 
všech rovinách, se totiž při odrazu na desce čás-

tečně polarizovalo. Více se odráželo světlo kmi-
tající kolmo k rovině dopadu. Když tedy byla ro-
vina propustnosti polarizačního filtru natočena 
rovnoběžně se skleněnou deskou, světlo filtr pro-
pouštěl, byla-li kolmo k desce, světlo nejvíce po-
hlcoval. 

Citlivost polarizačního filtr můžete ještě tro-
chu zvýšit a vyrobit si tzv. polariskop. Stačí k to-
mu jen kousek celofánu (např. z obalu od ciga-
ret). Opět se podívejte na skleněnou desku stolu 
a filtr natočte tak, aby propouštěl co nejvíce svět-
la. Nyní umístěte mezi filtr a desku kousek celo-
fánu a opět ho natočte tak, aby propouštěl světlo. 
Poté celofán opatrně přepevněte k filtru (orien-
taci samozřejmě neměňte). Zkonstruovali jste si 
tak velmi citlivý detektor, který pohlcuje nebo 
naopak propuští více světla než samotný filtr. 

Nyní už můžete studovat modrou, nezapráše-
nou a bezoblačnou oblohu. Podívejte se do něko-
lika různých směrů, pomalu otáčejte filtrem a vší-
mejte si, kdy bude nejtmavší. Intenzita ztmavnu-
tí se bude lišit. Nejvíce polarizované bude světlo 
přicházející kolmo na spojnici slunečního disku 
a vašeho oka, tedy zhruba 90 stupňů od Slunce. 
Naopak nepolarizované bude v okolí Slunce, filtr 
při otáčení v těchto místech vůbec neztmavne. 
Také mraky budou téměř beze změny. Světlo se 
totiž polarizuje při rozptylu na shlucích molekul 
a nikoli vodních kapičkách. 

S polariskopem určitě uskutečněte další pozo-
rování. Můžete např. studovat tzb. Brewsterův 
úhel, změny viditelnosti apod. Stane se tak pro 
vás zábavou na nejedno odpoledne. 

Jiří Dušek 

nepolarizované světlo 

částečně polarizované světlo 

skleněná deska 

polarizační filtr 

Nepolarizované sluneční světlo kmitající ve všech rovinách dopadá na skleněnou desku. Od ní se více 
odráží světlo kolmé k rovině dopadu. Takto částečně polarizované světlo je potom možné sledovat 
polarizačním filtrem. Úhel jeho natočení určuje množství dále propuštěného světla. 

Zajímavá místa 
na Internetu 

http://ftp.kusastro. 
kyoto-u.ac.jp/vsnet/ 

Variable Star Network (zkráceně VSNET) je 
skupinou profesionálních i amatérských pozorova-
telů proměnných hvězd, především pak tzv. katak-
lyzmických. Organizuje je Oddělení astronomie 
na Univerzitě v Kjotu. Kromě velmi podrobných 
a neustále doplňovaných WWW stránek vydávají 
informační bulletin, ve kterém informují o obje-
vech a pozorováních supernov, nov, různých ianě-
ních, o dramatických změnách u známých pro-
měnných hvězd apod. Zabívají se též obecnějšími 
záležitostmi (kompilací dat, tvorbou hledacích ma-
pek, rešeršemi atd.). dusek@physies.muni.cz 

Venuše v pravé poledne 
Když jsem četl článek „Venuša cez deň" 

v Kozmose Č. 4/96, napadlo mě, že bych jí 
mohl zkusit spatřit též ve dne. Příležitost se mi 
naskytla 10. srpna 1996. Oproti kolegovi, který 
to zkoušel v prosinci 1995, jsem měl hned dvě 
velké výhody —na tento den připadala konjunk-
ce Venuše s Měsícem a vše se odehrávalo v pod-
statně větší výšce nad obzorem. V 8.00 LSEČ 
jsem vzal triedr 7 x 35 a Venuši jsem našel bez 
problému asi 4° severně od Měsíce. Poté jsem 
se tam koukl pouhým okem a zjistil jsem, že 
triedr vůbec nepotřebuji. Pozorování jsem 
opětoval ve 12.00 LSEČ a opět jsem Venuši 
bez problému pouhým okem našel. Pozorová-
ní jsem zakončil refraktorem AD 800 56/840 
mm zvětšení 80 x. Obraz byl velice klidný, 
snadno rozpoznatelná fáze planety. Ta se jevi-
la (v převráceném obrazu) jako Měsíc dva dny 
před první čtvrtí. Mirek Řezmček 



NOVÉ KNIHY 

James Gleick: CHAOS 
Tam, kde sa začína chaos, tam klasická veda končí. 

Vedci nepravidelné procesy v prírode, nespojité a ná-
hodné, celé stóročia ignorovali. Časí dnešných vedcov 
tvrdí, že chaos, po relativite a kvantovej mechanike, je 
tretou revoláciou tohto storočia v prírodných vedách. 
Učenci, ktorí intuitívne pochopili zázračný rytmus ná-
hody, zasa ldrdia, že chaos je vlastne harmonický, že je 
to prejav vedomej inteligencie prírody_Ba vytvorih si aj matematický aparát, kto-
rý je schopnýpopísaf počasie, rieku i dym z cigarety. CHAOS jedoiiha, ktoní s roý 
nakým zaujatím mozete čítat trikrat za sebou. „ Vrydavatelstvo Anlo Publishing 

John D. Barrow: TEORIE VŠEHO 
Existuje nejaká teória všetkého a čo všetko by nám 

mohla prezradiť? A čo všetko by taká teória mala obsa-
hovat? Nie je teória všetkého iba fantáziou racionalis-
tou? Nie je iba planou túžbou po prepojení chaosu 
a harmónie? Boha a vesmíru? Amatérských stavitePov 
vesmíru, Pudí, množiace sa otázniky za poznaním zner-
vózňujú. Tušíme, že neexistuje možnost zredukovat 
všetky zákony na jediný zákon, pretože neexistuje spó-
sob, ako vylúčit zo sveta jedinečné. Ani od teórie všet-
kého nemůžeme očakávaf všetko, napriek tomu ju hl'a-
dáme. Hládanie teórie všetkého znamená hladanie naj-
hlbšej symetrie sveta, z ktorej vyplynú všetky zákony, ktorými sa radia častice 
a prírodné sily. Neštípte ma do prstu, ale pozrite sa, kam ukazuje. Nezáleží, na 
ktorej strane začnete táto knihu čítat. Keáju otvoríte, prečítate si všetky. 

Vydavatelštvo Mladá fronta, edícia Kolumbus 

SLNKO 

JahnO.Basrow ,-~~. 

teOTle YŠenO 

Vydavatelštvo ARCHA sa zapojilo do medzinárodnej iniciatívy, 
ktorej ambíciou je podat súhrnnú správu o stavu poznania 1'udstva na 
sklonku 20. storočia. V dvoch edíciách — Majstri vied a Ujo Albert budú 
postupne vydávat knihy pre dospelých i pre deti, ktoré napísali najlepší 
popularizátori vedy našich čias. Z edície Majstri vied sa po tituloch 
Paul Davies: Posledně tni minúty a Richard Leakey: Původ lidstva objavili 
v kníhkupectvách dálšie tni pozoruhodné diela: 

John D. Barrow: PÓVOD VESMÍRU 
Krásne ved i sú tie, ktoré vidíme. Ešte krajšie tie, ktorým rozumieme. Naj-

krajšie sú však tie, ktoré nechápeme. Vesmír. Zdá sa, že čím viac sa o ňom doz-
vedáme, tým menej mu rozumieme. Nevieme, ako vesmír 
vznikol, netušíme, aký osud ho čaká. John D. Barrow do-
káže pútavo rozprávat aj o veciach, ktoré sú daleko za 
hranicami našich vedomostí i fantázie. Vie rozprávat i o pů-
vode vesmíru, ktorý vedci plasticky vypočítali, ale ich ted-
rie si nikdy nebudeme mócf empiricky overit. Najhlbšie 
tajomstvá sú tie, ktoré sa udržiavajú samy. Nikdy nespo-
známe původ vesmíru na vlastnej koži. Vďaka Barrowovi 
ho můžeme prežit aspoň ako virtuálnu realitu, alebo as-
poň ako detektívku. „Kolkokrát som vám povedal — na-
pomenul Sherlock Holmes Dr. Watsona — že keávylúčite 
nemožné, čokolvek ostane, akokol'vek nepravdepodobné, 
musí byt pravda." Barrow cituje Sherlocka Holmesa čas-
to. Vesmír je pre neho záhadou, ktorú možno vyriešit. 

Ian Stewart: ČÍSLA PRÍRODY 
Prečo má tolko kvetov po páf alebo po sedem lupien-

kov, ale len zriedkakedy po šest, či osem? Prečo majú 
snehové vločky symetriu šesfuholnííka? Prečo sú tigre 
pruhované a leopardy škvrnité? Matematika je absolút-
ne nereálna. Je to číny produkt nášho myslenia, ale na-
priek tomu najlepší nástroj na poznávanie sveta. Táto 
kniha vás vybaví matematickými očami. Bez vzorcov, 
definícií a poučiek zmení váš pohTad na svet. 
Richard Dawkins: RIEKA Z RAJA 

Prečo je pomer jednotlivcov opačného pohlavia jedna 
ku jednej, keď tak málo samcov stačí na oplodnenie 
mnohých samíc? Prečo dedíme gény smrtelných chorób? 

Kto bol naším posledným spo-
lečným predkom? Adam, či Eva? Ako vybuchla repli-
kačná bomba, ktorej hovoríme život? Rieka z raja vy-
svetlůje evolúciu ako tečúcu rieku génov, ktoré sa v nej 
stretávajú, spájajú, oddelujú a niekedy vytvárajú nové 
druhy. Ideologické a kultúrne -izmy nás už neraz pomýli-
li. Dawkins, tento najbrilantnejší kazatel evolúcie, vás 
presvedčí, že i vy ste iba nosičom génov, ktorých účelom 
je šírenie ich vlastnej DNA. Ak si knihu prečítate, toto 
poznanie vás napiní optimizmom (?). 

Pozorování polárních září 
Konkoly-Thegeho na observatoři 
Ogyalla (Hurbanovo) 

Miklós Konkoly-Thege na Ast-
rofysikální observatoři Ogyalla ve 
výzkumu polárních září navázal na 
tradici předchůdcův Uhrách, kteří 
v tomto oboru dosáhli i ve srovná-
ní s tehdejší mezinárodní úrovní 
mimořádných úspěchů. 

Byli to Miksa Hell, vedoucí ex-
pedice do Norska (1769) a pozděj-
ší císařský astronom ve Vídni, spo-
lu s Jánosom Sajnovicsem a Pál 
Maká von Kerekgede, který publi-
koval v němčině a latině spisy 
o polárních zářích (1775, 1781). 
Maká vypočítával vzdálenosti po-
lárních září, byly ale přeceněné. 
Maká se velmi přiblížil interpreta-
ci polárních září Francouze J. D. 
de Mairana (1733), jak vyplyne 
z následujících citace. „Das Nord-
licht ist em n elektrischer Funken, 
der bei der Berůhrung der irdi-
schen und der solaren Antmos-
phkre zustandekommt". 

Vzhledem k válečným a revo-
lučním událostem teprve po roce 
1860 byl zájem o polářní záře ob-
noven. Byl to Guido Schezl (1870), 
který tehdy zkoumal variace geo-
magnetického pole a i pozoroval 
řadu polárních září a potom Mik-
lós Konkoly-Thege, který se zamě-
řil i na spektrální výzkum polár-
ních září na observatoři Ogyalla 
(1870). Spektru září věnoval po-
zornost i Lorand Eótvós (1871), 
který těž obhajoval jejich elektric-
ký původ. 

Nelze vynechat na poli pozoro-
vatelského úsilí získávaní jedineč-
ných barevných akvarelů polárních 
září příslušníkem jezuitského řádu 
Joh. Nep. Fierer-em v Trnavě v in-
tervalu let 1768-1778 a publikova-
né v monografii Róthly-ho a Ber-
kes-a (1963). 

První záznam a popis polární 
záře od Konkoly-ho v Oggyalle je 
z 25. října 1870 (mylně zapsal rok 
1871), je uveden v Beobachtungen 
(1879) s. 34 a s. 36 a v Hess. Wo-
chenschrift (1870, s. 395). tímto 
popisem jevu polárních září (Fritz 
1873, Křivský a Pejml 1985, Křiv-
ský 1993-96). V podrobném popi-
su polární záře je uvedeno jedno 
z prvních spektrálních pozorovaní 
a zní: „ich hatte das Phánomen 
wahrend seiner gróssten Pracht 
mit dem Spektralapparate unter-
sucht. Sein Spektrum zeigte zwei 
helle Linien, von welchen die dem 
brechbareren Ende das Spektrums 
leuchten der Scala so ůberstrahlt 
erschien, dass man sie nicht mes-

sen konnte". Byla to tehdy velmi 
rozsáhlá polární záře, pozorovaná 
i v Turecku, Řecku, Itálii, Portu-
galsku a Španělsku. 

U polární zářez 5.11.1871, kdy 
pozoroval Konkoly opět spektro-
skopem, píše: „Das Spektroskop 
zeigte in alien N-emn (= Nordlich-
tern) die ich zu beobachten Gele-
genheit hatte, blos die bekannten 
zwei N-linien, von denen immer 
die dem Violett náher gelegende 
áusserst schwach war" (Konkoly, 
Beobachtungen s. 34). 

Podle záznamů z r. 1872 11. 2. 
bylo prováděno sledování zodikál-
ního světla, soumrakových jevů 
i polárních září spektroskopem ty-
pu Browning a pěti hranoly umož-
ňující současné pozorování spektra 
(Konkoly, Beobachtungen s. 67). 

V Ogyalle byly opticky pozoro-
vány tyto polární záře: 

25. X.1871 
2, 3, 5. XI. 1871 

11. II. 1872 
9. IX. 1898 
31. X.1903 

22. III. 1920 
24. III. 1940 

U některých polárních září 
z Ogyally nebo pozorovaných i na 
jiných místech jsou udávány ob-
vykle popisy současných poruch na 
tamějších magnetických zázna-
mech (Réthly, Berkes 1963). 

Je zásluhou zakladatele Astro-
fysikální observatoře Miklóse Kon-
koly-Thege-ho, že pozorování po-
lárních září v Ogyalle z doby před 
první světovou válkou vstoupily do 
vědecké literatury a katalogu po-
lárních září. 

Konkoly se věnoval široké prob-
lematice zahrnující mimo astrono-
mie i geofyziku a fysiku atmosféry. 
Koneckonců, polární záře jsou je-
vem, který skutečně propojuje tyto 
tři obory, které v pozdějším Čes-
koslovensku byly pěstovány bohu-
žel dost odděleně. Teprve v po-
sledních desítkách let je tendence 
universitní hranice klasických obo-
rů ve formě kateder překonávat, 
o což se zasloužila orientace ob-
servatoře Geofyzikálního ústavu 
SAV v Hurbanově po roce 1965. 
Pouhý historický údaj o výskytu 
polární záře s datem je velmi důle-
žitý pro statistické zkoumání vzta-
hů Slunce — Země, jakožto sou-
části kosmické fysiky. 

Ladislav Křivský, 
MU AV ČR, Ondřejov 
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História a filozofia 
fyziky vo vzdelávaní 

Medzinárodná konferencia s týmto názvom sa 
konala v dňoch 21.-24. augusta 1996 na póde Mate-
maticko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Bole to už siedme zo série podujatí, kto-
ré od roku 1983 organizuje Skupina pre dejiny fyziky 
Eurápskej fyzikálnej spoločnosti. Bratislavské stret-
nutie usporiadali MFF UK, Slovenská fyzikálna spo-
ločnosf, Národný komitét pre dejiny vedy a Slovenská 
spoločnosf pre dejiny vedy a techniky s finančnou 
podporou nadácie Open Society Fund a firmy Deal, 
s.r.o. Organizátori zvolili pre rokovanie konferencie 
tieto hlavně témy: Dejiny a filozoňa fyziky vo vzdelá-
vaní fyzikov i nefyzikov; Vztah medzi teóriou a empí-
riou a jeho odraz vo vzdelávaní; Dejiny domácej fyzi-
ky vo fyzikálnom vzdelávaní a Veda a vzdelávanie v to-
talitnom režime. 

Záujem diskutovat o týchto problémech prejavili 
fyzici i historici fyziky zo 16 krajín, takže v metropole 
Slovenska sa napokon zišlo 34 zahraničných a 10 
domácích odbornkov, medzi nimi aj kolegovia zo Slo 
venskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Potešitel-
né je, že medzi účastntkmi bole vela mladých začína-
júcich vedcov a že na prednáškach sme mohli stretnúf 
aj študentov bratislavských gymnázií. 

Na šiestich tematických zasadnutiach odznelo 
6 pozvaných referátov a 26 oznámení. Odborný prog-
ram uzavrela prednáška prof. G. Marxa z Budapešti 
o úspechoch vývoja. Medzi najzaujímavejšie vystúpe-
nia patrili prednášky o nových vzdelávacích technoló-
giách, napríklad o využití hypertextových programov, 
multimédií či už známych audiovizuálnych prostried-
kov vo výučbe fyziky na báze poznatkov z dejú a filo-
zofie fyziky. Úpinú novinku prezentovali kolegovia 
z Grécka, ktorí podia vzoru svojich helénských pred-
kov chcú vniesf do výučby prvky antického divadelné-
ho predstavenia,ktoré v dávnych dobách pinilo pre-
dovšetkým vzdelávaciu funkciu. Prekvapením bola 
nejednoznačná a kontroverzná reakcia na velmi pod-
netnú prednášku dánskeho kolegu, ktorý polemizoval 
so zaužívanou predstavou o všemocnosti vedy a polo-
žil si otázku, či máme nadalej o nej presviedčaf svojich 
študentov, alebo im máme povedaf pravdu, že mož-
nosti vedy sú obmedzené. 

Súčasíou odborného programu boli tiež vývesky. 
Na jednej z nich prezentoval svoju prácu A. Červeň, 
čerstvý absolvent odboru astronómie na MFF UK, 
ktorý vo svojom príspevku rozoberal problém ekviva-
lentnosti Ptolemaiovej a Koperníkovej sústavy. 

Juraj Šebesta, KTF MFF UK 

Prvá Eurokonferencia 
o slnečnej fyzike 

Kongresová hala Casino Taoro v Puerto de la Cruz 
na Tenerife (Kanárske ostrovy, Španielsko) bola 
dejiskom 1st Advances in Solar Physics Euroconfe-
rence — ASPE (Eurokonferencia o pokrokoch v smeč-
nej fyzike). V dňoch 2.—é. októbra 1996 sa tu zišlo 123 
odborníkov v oblasti fyziky Slnka z 27 krajin (z toho 
Slovensko zastupovali 3 slneční fyzici, 2 zo SÚH 
v Hurbanove a 1 z MÚ v Tatranskej Lomnici), aby sa 
zaoberali pokrokmi vo fyzike slnečných škvor. 

Ciefom konferencie bolo oboznámenie sa s naj-
novšími poznatkami vo fyzike slnečných škvor, s no-
vou pozorovacou technikou a databázami napozoro-
vaných údajov. Podujatie malo štyri pracovné dni. 
Prvé dva boli venované referátom z tematických ob-
lastí Magnetokonvekcia, Dynamika slnečných škvřn, 
Fyzikálne a empirické modely slnečných škvřn. Nové 
pozorovania z družice SOHO (helioseizmológia 
a vonkajšia atmosféra Slnka), pozorovania z pozem-
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ských dalekohl'adov a ich koordinácia boli prezento-
vané tretí deň. Štvrty' deň sme sa zaoberali viac tech-
nickými záležitostami: pozorovacie techniky, databázy 
a výmena údajov. Na záver odbornej časti seminára 
bolo zaradené krátke zasadnutie o príprave na pozo- 
rovanie úpiného zatmenia Slnka v roku 1999. 

Na nedefu 6. októbra bola naplánovaná celodenná 
prehliadka Observatória IAC de Teide na náhornej 
planine Izaňas. Účastníci si mali možnosť prezrief 
hlavne priestory kupoly Vacuum Tower Telescope — 
VTT (Vákuový vežový dalekohfad s priemerom 
zrkadlového objektívu 60 cm) a kupolu s d'alekohl'a- 
dom typu Gregory Coudé (Gregory Coudé Telescope 
— GCT) s priemerom objektívu 45 cm. Týmito ďale- 
kohl'admi sa prevádzajú pozorovania fotosféry Sloka 
pomocou optických filtrov ako aj spektrografické 
pozorovania. 

Po skončení odborného programu konferencie sa 
7. októbra uskutočnilo pracovné zasadnutie hlavného 
výboru JOSO. Zatial boli naplánované áalšie dye 
Eurokonferencie: v tomto roku v Ioanine v Grécku 
a o rok v Potsdame v Nemecku. Zámerom uskutoč- 
nenia takýchto konferencií bolo umožnenie účasti čo 
najváčšieho počtu slnečných fyzikov (najmá mladých) 
z krajín EÚ a východoeurópskych krajín. 

RNDr. Ivan Dorotovič 
SUB Hurbanovo 

Stelárnici v Tatrách 
V dňoch 7.-9.novembra 1996 sa na Astronomic-

kom ústave SAV v Tatranskej Lomnici konala 19. 
Stelárna konferencia slovenských a českých astrono-
mických pracovísk pod názvom „Fyzikálne procesy 
v integrujúcich dvojhviezdach". Na konferencia sa 
zúčastnilo okolo 30 astronómov nielen zo Slovenska 
a Českej republiky, ale aj z Ukrajiny, Grécka, Kanady 
a Bulharska. 

Program zahájil predseda organizačného výboru 
D. Chochol. Prvý prednášajúci, M. Basny z Brna, 
predviedol počítačové simulácie modelovana preno-
su hmoty v tesných dvojhviezdach. Po ňom vystúpil 
host z Grécka — P. Rovithis —s príspevkom o systéme 
AI Draconis, ktorý je zákrytovou dvojhviezdou typu 
Algol a informovalo jeho infračervených a optických 
pozorovaniach. V áalšej prednáške informoval aj 
o zákrytovej dvojhviezde WZ Cygni. Kanaďan D. E. 
Holmgren rozprával o posledných výsledkoch pri Ha-

Účastníci pracovne cesty (zlava) 
Ing. Teodor Pintér, riaditeF SUB 
v Hurbanove a RNDr. Ivan Doro-
tovič, odborný pracovník SÚH. 
V pozadí úpine vl'avo je kupola 
155 cm infračerveného áaleko-
h adu pre stelárnu astrofyziku, 
za ňou prečnieva kupola s dale-
kohladom typu Gregory Coudé, 
vedla nej menšia kupola s 40 cm 
slnečným áalekohl'adom typu 
Newton a uprostred snímku veža 
s VIT. Snímka: I. Dorotovič 

daní vynútených oscilácií v ranných typoch dvoj-
hviezd. Pan H. Rovithis-Livaniouová z Grécka hovo-
rila o hviezde 505 Sagittarii, ktorá je možno štvor- 
hviezdou. Nakonec I. L. Andronov z ukrajinskej 
Odessy predniesol prehladový referát na tému Pul- 
zary —20 rokov po objave. 

Další deň začal príspevkom M. Vetešníka z Brna 
o uhlíkových hviezdach ako integrujúcich systémoch 
vo vzfahu k difúznym medzihviezdnym pásom a o la- 
boratórnej spektroskopii plynnej fázy uhlíkových 
molekulárnych štruktúr, pričom časf tejto prednášky 
predniesol M. Plonka (Brno). J. Budaj z Tatier hovo- 
ril o hviezdnom magnetizme a dvojhviezdnosti na 
hornej časti HRD. A. Skopal (Tatry) rozobral ref- 
lekčný efekt v symbiotických dvojhviezdach, pričom 
ukázal, nakolko móžu byt svetelné krivky ovplyvnené 
týmto efektom a kde treba nájsf iné vysvetlenia. D. 
Chochol (Tatry) prednášal o vzniku a vývoji expan- 
zných obálok v klasických a symbiotických novách, 
pričom ukázal možnosf priameho merania vzdiale- 
nosti pomocou zobrazení obálky z HST a známej 
radiálnej ry'chlosti. J. Tremko (Tatry) hovoril o sve- 
telných zmenách v kataklyzmickom objekte TT Árie-
tis, ktorý sa zjasnil zo 16 na 10,5 mag. Potom D. Cho-
chol oboznámil prítomných s UBV fotometriou Novy 
Cas 1995. R. Gális (Tatry) informoval o výsledkoch 
periddovej analýzy fotografických svetelných kriviek 
vybraných premenných hviezd, získaných v priebehu 
25 rokov. A. Skopal sa zaoberal ultrafialovou a optic-
kou svetelnou krivkou symbiotickej dvojhviezdy EG 
And. P. Hájek (Brno) informovalo programe na sle- 
dovanie fyzicky premenných hviezd v prednáške 
s poetickým názvom „Medúza ožila". I. I. Andronov 
ukázal niektoré metódy na hl'adanie periód a na fito- 
vanie kriviek u premenných hviezd a zaoberal sa r6z- 
nymi mechanizmami premennosti. Z. Stuchlík (Opa-
va) vo svojich dvoch prfspevkoch hovoril o čiernych 
dierach v dvojhviezdnych systémoch a v aktívnych 
galaktických jadrách. V druhej časti hovoril o elek-
tricky nabitej šupke v poli Kerr-Newmanovej nahej 
singularity. J. Kubát (Ondřejov) porovnal sféricky 
symetrické a planparalelně NLTE modely hviezdnych 
atmosfér na základe svojich počítačových modelov. S. 
Ehlerová (Praha) rozprávala o expandujúcich H I 
obálkach. Posledný referát tejto stelárnej konferencie 
(o astrofyzikálnych aktualitách od novembra 1995 do 
novembra 1996) predniesol J. Grygar. 

RNDr. Zdeněk Komárek 

KÚPIM áalekohfad typu Newton 100-150/800-1200 
s montážou a okulárom. Branislav Gálik, Novojelčanská 
853, 92523 Jelka (tel.. 0707/976127 — po 17.00 hod.) 
KOUPÍM hranolovou část binokuláru 10x50, nebo 
12x50. Dále: okulár Zeiss JENA PK 16x, pruměr 
23,2 mm a okulár MEOPTA O 10x, pruměr 23,2 mm. 
Bohumil Ruprecht, Na drážce 1542, 530 03 Pardubice, ČR. 
Městský úřad Holešov nabízí K ODPRODEJI starší hvěz-
dárský materiál: sovětský daklekohlad AT-1 (2 ks), statívy 
pod dalekohledy (3 ks), zvětšovák OPMEMUS — standart 
(1 ks), fotopuška ZENIT (1 ks), zrcadlo 240/1200 (1 ks). 
Předmety možno shlédnout denně v době od 7.00 do 15.00 
hod v budově MěU Holešov, odbor ŠKaSV, st Sadilová, 
tel.: 0635,21221. 
PRItDÁM objektív Triotar 4/135 — Carl Zeiss Jena. Cena: 
1200 Sk. M. Haniny, Pod Bánošom 31, 97401 Banská 
Bystrica, tel.: 088/84105 (po 20. hodino). 
PRODÁM dalekohled Newton (1J zrcadla 150 mm, f=1520 
mm, šest okulárů, hledáček se záměrným křížem, elek-
trický pohon hodinové osy. Dalekohled je uveřejnený 
v Kozmos-e 1984/4. Cena dle dohody. Pelc Bohuslav, 
Poštovní 734, 74213 Studénka, ČR (tel.: 70320). 
PONÚKNITE paralaktickú montáž s jemnými pohybmi 

v oboch osiach pre používanie áalekohfadu KUTTER. 
Parametre ďalekohfadu: dížka 1200 mm, tubusový 0 100 
mm, M = cca 3,5 kg, asymetrický, okulárová čase ako ref-
raktor. Požiadavka na tuhost montáže, mechanická, aj bez 
stojana. Foto vítané. Cena dohodou. Ing. Ladislav Fico, 
Pod Katrušou 15, 949 05 Nitra, tel.: 087/415 320 (večer), 
087/513246-8 (do práce). 
PREDÁM knihy: M. G. Minnaert — Praktická astrondmia 
(50 Sk), G. S. Kulikov — Praktičeskie raboty po zvezdnoj 
astronomii (50 Sk), Vladimír Balek — Prečo svietia hviez-
dy? (50 Sk), B. Müller — Základy astronómie (50 Sk), J. 
Štohl — Zo života hviezd (40 Sk), V. L. Ginzburg — Ast-
rofyzika (50 Sk), I. D. Novikov — Vývoj vesmíru (40 Sk), 
M. P. Školskij, L L. Sikorus — Lubiterskaja astrografia 
(40 Sk), G. de Vaucoulers, J. Texerau — Fotografovanie 
nebeských telies (po rusky 40 Sk), G. M. Popov —Asfe-
ričeskie poverchnosti v astronomičeskoj optiko (50 Sk), 
A. Hruška — kozmická dynamika (40 Sk), O. Hlad a kol. —
Hvězdná obloha 2000.0 (100 Sk) _O. Hlad a kol. —
Souhvězdí naší oblohy (100 Sk). Dalej predám celé roční-
ky časopisu KOZMOS 1985 až 1990 (60 Sk za ročník). 
Peter Hanisko, Za Sednou 41, 05401 Levoča, tel.: 
0966/512 708 (po 19. hodine). 



Sedem chvostov 
kométy Hale-Bopp 

Keď Nick Thomas a Heike Raue-
rová 18. augusta 1996 dali počítaču 
príkaz, aby zo snímky kométy Hale-
Bopp, ktorií práve 20 sekund expo-
novali pomocou Dánskeho 1,54 m 
dálekohl'adu ESO na La Silla v Chi-
le cez červený filter, urobil obrázok 
na tienidle monitora ich počítača, 
nič zvláštne sa nestalo. V jasnem 
obraze komy sa síce zjavilo niekolko 
tmavších a svetlejších miest, homo-
génnu komu však nemá žiadna ko-
méta. Snímku rutinne odeslali cez 
družicu do nemeckého Garchingu 
a venovali sa dálšiemu pozorovacie-
mu programu. 

Z centra ESO si však snímku po 
sjeti stiahol do svojho počítača Her-
mann Boehnhardt, pracovník uni-
verzitnej hvezdárne v Mníchove. 
Práve vtedy sa začalo dálšie z dob-
rodružstiev poznania: Po odfiltro-
vaní svetla jasného jadra, logaritmic-
kej transformácii obrazu, jeho ná-
slednej matematickej rekonštrukci 
a aplikácii Laplaceovho filtra (už len 
popis znie zložito) sa na obrazovke 
Boehnhardtovho počítača zjavila cel-
kom nová kométa — s komplexem ne-
symetrickej prachovej štruktúry oko-
lo jadra. Nech rátal ako rátal, z jadra 
telesa tryskalo 7 výrazných výtrys-
kov. Sú tam dodnes a vidno ich už aj 
v malom dálekohl'ade. Ak sa každý 
rozvinje do poriadneho chvosta, bu-
de sa na čo pozeraf...  —rp —

NORE: Kométa C11995 Ol Hale-
Bopp z 29.11.1996 na zloženej expo-
zícii 4 x 14 sekúnd CCD kamerou 
SBIG ST-6 v ohnisku reflektora 
0,6 m / f 5,5. Snímané a následne 
spracované na AGO MFF UK Mod-
ra-Piesok. Foto: Alexander Pravda 

VPRAVO: Kométu sledujú a foto-
grafujú aj naši čitatelia v zahrani-
čí. Túto snímku (ale pekne fareb-

nú) nám poslal Paolo Candy 
z Viterba v Taliansku. Fotografo-

val 3. 12.1996 o 18:00 SEČ 
v ohnisku 1411 dálekohl'adu SCT 

f/4,3 cez depp-sky filter 45 minút 
na Fujicolor NPH 400 Prof. 

VI;AVO DOLE: Kométe Hale-Bopp sa systematicky venujú najmá na 
Európskom južnom observatóriu ESA na La Slila v Chile. Ako prví, ešte 
v auguste minulého roka, tu rozložili svetlo v konve kométy na sedem jed-
notlivých výtryskov z jadra. Foto: ESO 

VPRAVO DOLE: Zo svojej pracovne cesty po Indii priniesol túto snímku 
kométy Hale-Bopp dr. Ladislav Hric. Záber získali astronómovia z Indian 
Institute of Astrophysics pomocou 2,34 m dálekohl'adu na Vainu Bappu 
Observatory 4.11.1996. 

Comet 1995 01 Hale Bopp 4 Nov 1996 
Observed at t1ie2.34mVaínuBappuObsexvatoxy 
h,dicw hs~xine xý Asarophysics 
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Senzačná snímka, ktorú naexponovala Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2) na palube HST, znázornila trojitú kruhovú 
štruktúru, dynamický produkt výbuchu supernovy SN 1987A. Toto kozmické divadlo pozorujeme vo Velkom Magellanovom obla-
ku, vo vzdialenosti 170 000 svetelných rokov. Výbuchy supernov sú pomerne zriedkavé úkazy: dochádza k nim vo chvíli, ked 
stará, vyhorená hviezda už nedokáže gravitačne udržat svoju obálku a dramaticky sa jej zbavuje. Pred výbuchom SN 1987A nija-
ký iný výbuch supernovy sme nemali možnost takto detailne študovat. Dodnes sme však nepochopili póvod magickej symetrie 
kruhov, ktoré vyvracajú konvenčné teórie. Biely krúžok uprostred expandujúcej hmoty, znázornenej vo falošných farbách, je 
pozostatok umierajúcej hviezdy, ktorá už odhodila svoju obálku. Tni kruhy iluminujú emisie atomárneho vodíka (červená farba) 
a duplovane ionizovaného kyslíka (žitá farba). Kruhy sa vytvorili na povrchu rozpínajúcej sa bubliny horúcich plynov. Kruhy sú 
produktom interakcie hviezdnych vetrov umierajúcej hviezdy, ktorá sa vyvíjala z červeného obra na modrého superobra už dávno 
pred kataklyzmatickým výbuchom. Žltý, centrálny kruh (priemer 1,5 svetelného roka), je vlastne zúženinou „presýpacích hodin", 
ktorej materiál zažhavila explózia supernovy. Vznik a vývoj vonkajších, červených kruhov, zatiaf astronómovia nepochopili. Jedna 
z teórií tvrdí, že ich sformovali dva rozkývané, úzke výtrysky, generované blízko centrálnej hviezdy (výtrysky sú jedným z prízna-
kov hviezdnej agónie), ktoré stena „presýpacích hodin", tvorená materiálom pomalšie expandujúcej obálky, pribrzdila v rozlete 
a zavinula do kruhovej štruktúry. Poznámka: Presýpacie hodiny, ktoré pozorujeme z mierneho nadhiadu, si predstavte ako 
nádobu/pohár. Horný kruh predstavuje okraj pohára, spodný — kruhový podstavec, na ktorom stojí. 

Podl'a NASA/Jet Propulsion Laboratory Press Releas — ind — 


