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NEAR sa usadí na obežnej dráhe 
okolo asteroidu Eros 
Asteroid 433 Eros, jeden zo skupiny asteroidov, ktorý sa periodicky dostávajú do 
blízkosti Zeme (NEA). Je prvým objaveným a druhem najvičším asteroidom z tejto 
skupiny. Eros patrí zároveň medzi najdlhšie z pozdlžne formovaných asteroidov, pri-
pomína zemiak. Jeho rozmery: 40,5x14,5x14,1 km. Patrí k trom predlženým asteroi-
dom typu NEA, ktorých priemer prevyšuje 10 km. Eros objavil 13. augusta 1898 
Gustav Witt, riaditef observatória Urania v Berlíne. V rozpore s tradíciou pomenúva-
nia asteroidov podia ženských postáv antických mytológií dostal meno Eros. 

Na snímke vidíte snímku Erosu, ktorý sonda 
NEAR získala 14.januára 2000 zo vzdiale-
nosti 45 350 km. Sonda sa vracia k asteroidu 
rýchlosfou 19 metrov za sekundu (asi 66 km 
za hodinu). Vo chvíli expozície sa NEAR na-
chádzal vo vzdialenosti 274 miliónov km. 

Tieto dye snímky asteroidu Eros získala sonda NEAR ešte počas blízkeho obletu v roku 1998. 
Ten vfavo zo vzdialenosti 3830 km, ten druhý zo vzdialenosti 2500 km. Rozhšenie v oboch prí-
padoch: asi 400 metrov. Eros patrí do skupiny S-asteroidov. Perióda rotácie: 5,27 hodiny. Kva-
litu snímok ovplyvnila poloha Slnka, ktoré osvecovalo asteroid zozadu a zdola. 

Tieto snímky Erosu získala sonda NEAR v roku 1998, ešte pred najváčším priblížením, zo 
vzdialeností 11000 až 5300 km. V prípade najostrejších snímok ide o rozlíšenie 500 metrov. 

Na rozdiel od váčšiny asteroidov „hlavného 
pásu", ktoré obiehajú Slnko medzi Marsom a Ju-
piterom, NEA asteroidy, (ide zváčša o staré ko-
méty a úlomky asteroidov vyvrhnutých z „hlav-
ného pásu" po kolíziách), obiehajú Slnko po 
špecifických obežných dráhach. Astronómovia 
zadal objavili asi 250 NEO objektov, ale pred-
pokladajú, že takýchto telies, s priemerom mini-
málne 1 km, je najmenej 1000. Eros je členom 
rodiny tzv. Amor-asteroidov, podskupiny triedy 
NEA, ktorých obežná dráha križuje obežnú drá-
hu Marsu, ale nepretína obežnú dráhu Zeme. 
Pohybuje sa na eliptickej obežnej drábe so sklo-
nom 10,8 stupňov voči ekliptike. Doba obehu: 
1,76 roka. Prihélium je vo vzdialenosti 1,13 AJ; 
afélium 1,78 AJ. Doteraz najváčšie pozorované 
priblíženie Erosa k Zemi sa zaznamenalo v ja-
nuári 1975. Vzdialenosť: 0,15 AJ, teda 22 milá-
nov kilomterov. 

Termálne štúdie Erosu naznačujú, že jeho po-
vrch pokrýva regolit, z radarových meraní vy-
chádza skňr pevný povrch. Zdá sa, že zloženie 
tohto asteroidu, i čo sa týka povrchu, je velmi 
pestré. Horniny na jednej strane obsahujú veta 
pyroxénov, na druhej strane prevažujú skór oli-
víny. Teplota povrchu vo dne dosahuje 100 stup-
ňov Celzia, v noci klesá na mínus 150 stupňov. 

Gravitácia je velmi slabá, ale dokáže udržať 
NEAR na obežnej drábe. Balvan, vážiaci na Ze-
mi 45 kg, by mal na Erose sotva niekolko deka-
gramov. Kameň, vymrštený z jeho povrchu 
rýchlosťou 10 km za sekundu, by unikol do koz-
mického priestoru. 

Eros patrí do triedy tzv. S- (kremičitých) aste-
roidov, ktoré sa v hlavnom páse vyskytujú naj-
častejšie a planetológov zaujímajú najmá ako 
potenciálne zdroje meteoritov. Údaje, ktoré zís-
kala sonda Galileo z asteroidov Ida a Gaspra 
(v oboch prípadoch ide o S-asteroidy) však tento 
vzťah nepotvrdili, pretože sa nepodarilo získať 
dostatočne presné spektrá, z ktorých by sa dala 
vyčítať hoj nosť výskytu kTúčových prvkov. 

Podia NASA 
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Vážení čitatelia Kozmosu, 
zavřšili sine rok 1999, ktorý bol pre 

astronótnov a široká verejnost'vefinž pes-
trý a zaujímavý. Popri vžacerých atrak-
ttvnych nebeských úkazoch a javoch naj-
vdčší záujetn vzbudilo úpiné zatmenie 
Slnka, ktoré bolo pozorovatelné v celej 
Európe. 

Po celý rok prinášal náš dvojmesačník 
aktuality z astronómže, ktorých bolo 
v posledných rokoch neúrekom. Snažíme 
sa zvyšovat' obsahová i graftckú úroveň 
nášho časopisu a odstraňovat' nedostat-
ky, ktoré sa zavše pritrajža.Vzhladotn na 
vývoj cien papiera a tlačiarenských slu-
žieb, holi sme nútení zvýšit' v roku 2000 
cenu časopisu o 5 Sk. 

Vydavatel' časopisu Kozmos, Sloven-
ská ústredná hvezdáreň, oslávila vlani 
30. výročie svojho vzniku. Rok 2000 bu-
de rokom jubulejným aj pre Kozmos. 
Pred tridsiatimi rokmi vyšlo prvé číslo. 

Ako každý rok aj v tomto roku pripra-
vuje SÚH pre široká astronom ická verej-
nost' zaujímavé podujatia, o ktorých vás 
budeme postupne žnfonnovat: Tí, ktorí 
tnajú možnost'vyhladat'nás na interneto-
vých stránkach (www.suh.sk), dozvedia 
sa o našej činnosti, akciách a obsahu 
nášho časopisu viac. 

Vážení čitatelia. Vstúpili sme do roku 
2000, ktorý mnohí považujú za začiatok 
nového storočia či tisíc ročia. Nazdávam 
sa, že našim čitatelotn nemusím vysvetlo-
vat; že ide o mylný názor a na tieto 
medzntky budeme ešte celý rok čakat: 

V novotu roku želámn Vám i všetkým 
partnerským organizáciám, s ktorýtni pri 
vydávaní Kozmosu celé roky spolupracu-
jeme, aby sa žm vylili exsistenčné problé-
my a vydali sa po ceste úspešného rozvo-
ja. Všetkým čžtatetotn prajem v novom 
roku krásne čitatelské zážitky, pozoro-
vatelotn mnoho jasných dní, nocí a vzru-
šujácich chvil; strávených pri d dekohla-
de. 

Ing. Teodor Pintér 
generálny riaditel SÚH 

Upozornenie 
Vzhfadom na vývoj clem papiera a tlačiaren-
ských služieb, boll sme nútení zvýšit v roku 
2000 cenu časopisu o 5 Sk. To znamená, že je-
den výtlačok Kozmosu stojí 30 Sk. Predplatné 
pre abonentov sa upravuje o rovnakú sumu, čo 
znamená zvýšenie celoročného predplatného 
na 150,- Sk/Kč vrátane poštovného. Záujemcovia o odber 
Kozmosu sa můžu obrátit na nášho distributéra — v Če-
chách A.L.L. Productions, P. 0. Box 732,110 00 Praha 1, 
tel. 663114 38, na Slovensku L. K. Permanent, Hattalova 
12,831 03 Bratislava, teL 44 453 711. 
Dúfame, že napriek tomuto nepopulárnemu opatreniu si 
zachováme vašu priazeň. Redakcia 
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nej, Strednej i Južnej Amerike a v časti 
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Autor: Daniel Aguillar, Reuters 
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AKTUALITA 

Asteroidy z „polystyrénu" 
Vela, (možno vúčšinu) asteroidov netvorí pevná skala či kov, ale hmota pripomínajúca 
polystyrén či pórobetón. Meteoroidy, s ktorými na svojej púti kolidujú, uviaznu 
v takom objekte ako v múkkkom ceste. Planetológovia vkladajú do nich velké nádeje, 
pretože práve vdaka týmto telesám si trúfajú objasnit proces gravitačného „zliepania 
sa" planét z primordiálnej hmoty pred 4,6 miliardami rokov. Na druhej strane vedci, 
ktorí rozpracúvajú možnosti obrany proti asteroidom-krížičom ohrozujúcich Zem, sú 
znepokojení: ani jadrové explózie, odpálené v bezprostrednej blízkosti takýchto aste-
roidov, ich podfa všetkého nedokážu vychýlit zo smrtonosnej dráhy. 

Medzi Marsom a Jupiterom, v trikrát váčšej 
vzdialenosti ako Zem, kníži okolo Slnka planétka 
Matilda. Pripomína zemiak dlhý 59 a široký 47 ki-
lometrov, ktorý sa pomaly otáča okolo svojej osi. 
Pred dvomi rokmi ho počas blízkeho obletu nasní-
mala sonda NEAR. Snímky na povrchu planétky 
zviditelnili velké tiene — hrtany piatich velkých krá-
terov. Jeden z nich mal priemer 20 kilometrov. Jeho 
hlbku odhadli vedci na niekolko kilometrov. Ako je 
možné, že kolízia, ktorá tento kráter vyhlbila, ne-
rozbila planétku na máme kúsky? Aj ostatné krátery 
na Matilde svedčia o mimoriadne silných kolíziách, 
ktoré by mali rozbit aj najhomogénnejšiu skalu. Ne-
stalo sa tak: impakty síce vyhlbili do planétky krá-
tery, ale Matilda sa nerozsypala. 

Traja fyzici, Kevin R. Housen a Michael E. Voss 
z Boeningových laboratórií spolu s Keithom A. 
Holsappelom z Univerzity v Seattle, uverejnili ne-
dávno v časopise Nature hypotézu, ktorá túto záha-
du objasňuje. Podia nich viičšinu planetoidov tvoria 
porézne materiály. Ked sa zrazia s asteroidom či 
velkým meteoroidom, vznikne stopa, pripomínajúca 
odtlačok v plastelíne. Materiál sa stlačí, skompri-
muje, pričom sa vňčšina kinetickej energie absorbu-
je. V takomto prípade nevzniknú okolo miesta im-
paktu valy ani golier vyvrhnutých hornin. 

Túto teóriu potvrdzujú aj údaje, ktoré sonda 
NEAR získala pri monitorovaní Matildy: planétka 
má malú hustotu, je Tahká, hoci nie až taká fahká 
ako polystyrén. Kubický meter „matildanskej hor-
niny" však váži oveTa menej ako rovnaké množstvo 
hornín zo Zeme, z Marsu či mesiacov Slnečnej sú-
stavy. Jeho hustota je iba 040 % váčšia ako hustota 
vody. Priemer hustoty pozemských hornin je štvor-
násobne vyšší. Matildu tvori hmota, ktorá má veTa 
dier, dutín a trhlin. Táto smelá hypotéza by mohla 
objasnit proces formovania planét, ktorému astro-
nómi doteraz celkom neporozumeli. 

PodTa súčasných teórií vznikla naša planetárna 
sústava z prachovo-plynového mračna, ktoré obklo-
povalo mladé Slnko. Vo hviezde sa nahustilo pri-
bližne 90 percent hmoty mračna, zvyšok sa sfor-
moval do podoby disku, krúžiaceho okolo mladej 
hviezdy/protohviezdy. Ked jeho teplota klesla pod 
1000 stupňov Ceizia, prvky sa začali zoskupovať do 
chemických zlúčenín, ktoré vzápátí začali kryštali-
zovat: tak sa vytvorili mikroskopické zrniečka mi-
nerálov. Zmká sa začali gravitačne zoskupovať. 
Z pozliepaných kúskov vytvorila gravitácia váčšie, 
v priemere až kilometrové telesá, z ktorých sa po-
stupne vytvorili planéty. Ako? Toto tajomstvo sme 
zatiaT dokonale nepochopili. 

Iónový motor je iba jedným z tucty produktov, 
pil ktorých sav rámci prípravy misie Deep 
Space 1 použili prevratne nové technológie. 

Misia Deep Space 1 konkuruje programu 
NEAR pil blízkom prieskume asteroidov 

a komét. Prvá misia tohto druhu obletí 
asteroid 1992 KD a dye kométy. 

KOZMOS 1/2000 

Mladá Slnečná sústava pripomínala biliardový 
stňl prepinený pohyblivými gulami. Simulácie na 
počítačoch naznačujú, že zárodky planét museli na-
vzájom často kolidovat. Ak sa zrazili velkou rých-
losťou, nemohli sa gravitačne kumulovat; rozbili sa 
na drobnú drvinu. Ba aj jemnejšie karamboly v nich 
museli vyhlbovať krátery, narušovat ich povrch 
a zmenšovat ich celkovú hmotnost. Vžčšina zrážka-
mi rozptýlenej drviny sa stratila v kozmickom pries-
tore, lebo slabá gravitácia planétok ich nedokázala 
udržať. Ako sa teda z tejto drviny vytvorili planéty? 

Okrem toho: ako dokázal ten bezpočet planétok 
a asteroidov, knížiacich medzi Marsom a Jupiterom, 
prežiť neustále kolízie? 

Jedna z teční hovorí, že planetoidy sú vysokou 
teplotou (zrážky) pretavené a zhomogenizované ku-
sy oveTa vščších objektov; bez tohto „zakalenia" by 
nemohli v kozmickom biliarde pretrvať. — Ani táto 
tečna však nevysvetluje, ako sa z nich vyvinuli pla-
néty, — píše v Nature Erik Asphang z Kalifomskej 
univerzity v Santa Cruz. Napokon, túto tečnu spo-
chybnili aj najnovšie merania hmotnosti a hustoty 
planétok. Nielen Matilda je Tahká a porézna. Ne-
obyčajne malú hustotu má nielen Eugénia, jedna 
z najváčších planétok s priemerom 215 kilomterov, 
ale aj Eros a Ida, ktoré zmonitorovala sonda Galileo. 

Iná hypotéza tvrdí, že početné zrážky museli po-
čiatočnú homogenitu planétok narušit. Zástancovia 
tejto teórie tvrdia, že aj najváčšie telená sú dnes 
zváčša iba zlepencami prachu, drviny a menších 
skal, ktoré drží pohromade iba gravitácia. — OdkiaF 
sa vzali vzali na ich povrchu také hlboké krátery? 
Fyzika táto záhadu predbežne objasnit nedokáže, —
vraví Eric Asphang. 

Hmota, ktorá tieto planétky tvorí, je kTúčom k vy-
riešeniu záhady. Je známe, že polystyrén sa rozbíja 
ťažšie ako monolit. Navyše: oveTa Tahšie absorbuje 
energiu zrážky. Početné kolízie hmotu telesa po-
stupne zahusťujú a navyše dodávajú nový materiál. 
Objekt je čoraz ťažší, čoraz hustejší. Vyvinuli sa pla-
néty práve takto? 

— Podaktorí to budú považovat za šialenú myšlien-
ku, — píše Asphang. — Pripomeňme si však, že pred 
desiatimi rokmi sme akceptovali hypotézu, že pla-
netoidy sú iba volne pospájanými zlepencanů skal. 

Housen, Voss a Holsappel vyrukovali aj siným dň-
kazom: vo svojom laboratóriu študovali v zmenšenej 

Každý z troch, zblízka preskúmaných aste-
roidov, astronómov prekvapil: Gaspra je naj-
mladším telesom (má iba 200 miliónov rokov); 
Ida sa stala prvým asteroidom, ktorý má vlast-
ný mesiac (Daktyl); tvary impaktných kráterov 
na Matilde priviedli planetológov na myšlienku, 
že asteroid je vytvorený z porézneho materiálu. 

mierke nárazy meteoritov na porézne modely planét. 
Krátery, ktoré takto v laboratóriu vznikli, náramne 
pripomínajú svojich váčších bratov na Matilde. 

Táto novina obrancov nasej planéty skrúšila. Je-
diná zbraň, ktorú by sme mohli nasadit proti astero-
idu, križujúcemu dráhu Zeme, je raketa s jadrovou 
hlavicou. Planetológovia však na základe posled-
ných údajov vypočítali, že ani jadrová superhlavica 
nemusí byť v pripade porézneho objektu účinná. 
Ešte donedávna sa zdalo, že stačí, aby nálož, prime-
raná hmotnosti asteroidu, vybuchla v jeho blízkosti 
a tlakom explózie ho vychýlila zo smrtonosne tra-
jektórie tak, aby minul Zem. 

Ibaže: Allan Harris z Jet Propulsion Laboratory 
v jednom z vlaňajších čísiel Nature (6685) napísal, 
že „ak by asteroid tvorila hrba planetárneho šrotu, 
potom by ho pnliš silný atómový výbuch rozbil 
a Zem by zasypal rovnako smrtonosný dážd ulom-
kov". Upratať ešte pred kolíziou so Zemou hoci len 
najváčšie objekty takéhoto roja by boto takmer ne-
možné. Obrancovia planéty by vzápátí museli vy-
pustit d'alšiu raketu s jadrovou náložou, ktorú by od-
pálili v centre roja úlomkov, čo okrem mimoriadne 
presnej navigácie predpokladá aj precízne odpálenie 
nálože (o eventualite predčasnej kolízie rakety 
s predvojom rozsypaného asteroidu ani nehovoriac). 

Ani v pripade, že by asteroid-krížič nebol zle-
pencom, ale poréznym objektom, by raketová obra-
na nebola oveTa účinnejšia. Energiu jadrovej expló-
zie by sa z vetkej časti absorbovala. Výbuch by 
osudnú dráhu k terču „Zem" nezmenil. 

Podra Nature —eg—



marťanské morfia? 
Táto otázka vzrušuje planetológov čoraz viac. Jedným z nich je aj Timothy 
J. Parker. Tento muž celé roky interpretoval letecké snímky Zeme, ale jeho vedecký 
záujem sa v 70. rokoch sústredil výlučne na Mars. Inšpirovali ho najmá snímky 
z Vikingov, ktoré po prvý raz dokázali dávnu geologická vitalitu na povrchu červe-
nej planéty. Parker už vtedy vyhlásil: — Odjakživa sme si predstavovali Mars ako 
príjemnú, teplá planétu; dnes móžeme dáfať, že tam jedného dňa nájdeme trilobity. 

Parker už na snímkach z Vikinga rozlíšil na 
povrchu Marsu jemné oblúčiky, ryhy a praskliny; 
jeho vycvičenému zraku neuniklo, že tieto útvary 
nápadne pripomínajú štruktúry na dne prehisto-
rického jazera Bonneville, ktoré kedysi dávno 
pokrývalo časti Utahu, Nevady a Idaha. Vňčšina 
týchto útvarov sa nachádza na severnej pologuli 
Marsu, na rozsiahlych, plochých pláňach, ktoré 
sa nápadne odlišujú od starých, krátermi posia-
tych vysočín na južnej hemisféra. Parkera a jeho 
spolupracovmkov zaujali i farebne rozhšitefné 
„bazény", či presnejšie jasna kontúrované okraje 
týchto bazénov, pripomínajúce pobrežie pozem-
ských mori a oceánov. Prinajmenšom dye z via-
cerých takýchto (vzájomne sa neprekrývajúcich) 
„linií pobrežia" či „líní prílivu" vyznačujú podia 
Parkera úroveň nezamrznutých marťanských 
oceánov, ktorých príboj formoval brehy prinaj-
menšom v istej etape geologického času. 

V poslednom čase, na základe detailnejších 
snímok zo sond Pathfinder a Mars Global Sur-

veyor, objavili planetológovia na severných pla-
ninách hlboko prevrstvené usadeniny a sieť gi-
gantických trhlin (pripomínajúcich štruktúry na 
dne vyschnutých barín); usadeniny a trhliny sú 
evidentným dókazom existencie vody, ktorá ke-
dysi zaplavovala najnižšie položený terén Marsu. 
Navyše: niekolko naozaj obrovských povodňo-
vých kanálov ústi práve do týchto severných plá-
ní. Zdá sa, že Parkerovo dávne fantazírovanie 
o trilobitoch má reálnu základňu. Bobo však na 
Marse naozaj tolko vody, že zaplavila tretinu po-
vrchu planéty? — Je to naozaj radikálna idea, —
vraví James W. Head z Brown University. — Ide 
o úpine nový pohTad na evolúciu Marsu, a preto 
ju mnohí naši kolegovia prijímajú opatrne 
a skepticky. 

Čo priniesli snímky s vyšším rozlišením? 

Kým Parker svoju hypotézu opieral len 
o snímky z Vikingov, mal v rukách iba slabý dó-
kaz. Po záplave nových snímok povrchu červenej 

Astronóm — umelec Don Davis sa pokúsil zná-
zornit, ako sa na Marse mohol vytvoriť velký 
oceán. Na prvom obrázku vidíte mladý Mars na 
sklonku „velkého bombardovania" asteroidmi, 
približne pred 3,8 miliardami rokov. Povrch pla-
néty zamrzol, voda pod vplyvom gravitácie, pre-
siakla zo „súše" do velkého bazénu na severnej 
hemisfére. Na druhom obrázku vidíte už zamrz-
nutý oceán s čoraz hrubším fadovým príkro-
vom. V tomto období sa sformovali aj poláme 
čiapočky. Narastajúci tlak čoraz objemnejšieho 
polárneho fadu vytláča ešte nezamrznutú vodu 
podložím spát na juh, smerom k vysočinám. 
V nektorých oblastiach premrznutá kára nedo-
kázala obsorbovaf obrovské množstvo „sever-
nej" vody, čo vyvolávalo v období pred 2 až 3 mi-
liardami rokov gigantické povodne. Na posled-
nom obrázku vidíte Severný oceán zanesený 
vrstvami červenkastého púdru. Oceán je zamrz-
nutý až do dna; kolobeh vody nadobro ustal. 

planéty získaných v posledných rokoch je však 
na koni: detailné štúdium fotografií s vysokým 
rozlíšením prinieslo dókazy nie o jednej, ale 
o viacerých mohutných povodniach, ktoré sa vý-
razne zapísali na marťanskom povrchu. Mars 
Global Surveyor získava snímky aj s rozlíšením 
1,4 metra; planetológovia ich študujú priam 
s vytržením. 

Hypotézu o marťanských oceánoch však po-
dopreli i milióny výškových údajov, ktoré z po-
vrchu celého Marsu získala Mars Orbiter Laser 
Altimeter (MOLA). Head a jeho tím zistili, že 
výška terénu pri skúmaných „línách pobrežia" je 
rovnaká, čo je dalším dókazom toho, že išlo 
o hladinu tekutého oceánu. Ukázalo sa, že staré 
Parkerove mapy marťanských mori boli neoby-
čajne presné. 

Štruktúry na plochých planinách na severnej pologuli Marsu pripomínajú obrovské praskliny vo vyschnutom bahne. Planetární geológovia sa nazdáva-
li, že tieto kryhy vznikli pod vplyvom narastajúceho tlaku vody, hromadiacej sav podloží. Dnes sa vedci prikláňajú skór k názoru, že praskliny vznikali 

v dósledku rozpínajúceho sa terénu, ktorý sa postupne vymaňoval spod tlaku miznúceho [adu. 
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Údaje inej, vonkajšej „pobrežnej linie" pri-
niesli rozpačitejšie výsledky. Ukázalo sa, že táto 
línia, nazvaná Arabským pobrežím, kolíše v roz-
pátí 5,5 kilometra; to planetológov rozladilo. 

Po analýze výškových údajov, definujúcich 
d'alšiu, vnútornú „pobrežnú líniu" však vyšlo na-
javo, že jej najnižší a najvyšší bod deli iba 280 
metrov. V jednom pripade však rozrušil pobrežie 
kráter Lyot. Ďalší výškový mišmaš sa objavuje na 
pobreží oblasti Elysium, kde póvodnú, tzv. Deu-
teronlovú „línu pobrežia" móže prekrývať hrubá 
vrstva stuhnutej lávy. Tretia výšková anomália 
pobrežia vznikla v oblasti Tharsis, kde póvodný 
reliéf pobrežia narušili obrovské zdvihy marťan-
skej kóty a aktívna činnosť ozrutných sopiek. 

Z analýzy údajov MOLA vyplynulo aj to, že 
povrch je hladší a jeho štruktúry výraznejšie pod 
Deuteronilovou hrancou. Head a jeho tím zistili, 
že severné pláne predstavujú najplochejší a naj-
hladší terén na severnej hemisfére Marsu. Pripo-
menuli, že častý výskyt zretelných terás nad 
a pod touto líniou v pozemských podmienkach, 
nie však na brehu mori, ale velkých jazier, je jas-
ným dókazom kolísana vodnej hladiny. Podla 
Heada však marťanské terasy v okolí „linií po-
brežia" mohol vytvoriť aj pokles terénu presiak-
nutého zamrznutou vodou. 

Ďalšiu pozoruhodnosť objavili planetológovia 
na velkej planine Chryse Plantia, kde pristáli 
sondy Viking 1 a Mars Pathfinder. Michail 
A. Ivanov (Institut imeni Vemardskovo) spolu 
s Headom rozlíšili šesť velkých „povodňových" 
kanálov, ktorých ústia od bazénu Chryse nedelí 
viac ako 350 výškových metrov. Tieto ozrutné 
vodopády, popri ktorých je Niagara trpash'kom, 

J. Beatty I KAM SA PODELI MARŤANSKÉ MORIA? 

Vlavo hore: Pozdlžny, poprehýbaný útvar 
križujúci snímku móže byť zvyškom kedysi 
vysokého pobrežia, lemujúceho marťanský 
oceán. Snímku získala sonda Viking Orbi-
ter roku 1977. „Pobrežie" na snímke je dl-
hé 14 km. Vpravo hore: Napriek tomu, že 
snímky z MGS zviditeTňujú aj také detaily, 
ktoré Vikingy nedokázali rozlíšiť, ani 
v tomto prípade sa nedá spofahlivo určit, či 
ide naozaj o vodu, či [adom vyformované 
pobrežie bývalého oceánu. Na snímke vidí-
me kfukatý útvar s terasami na pobreží 
martanskej Arábie. Podobné terasy sú ty-
pické aj na brehoch pozemských jazier, 
v ktorých hladina vody periodicky stúpa 
a klesá. Snímka vlavo dole: Okrúhle terasy 
okolo vyčnievajúcich kopcov (voTakedaj-
ších ostrovov?) svedčia tiež o príboji na ko-
lísajúcej hladine marťanského oceánu. 

sa nachádzali najd'alej 180 metrov od Deuteron-
lovho rozhrania v rozmedzí 2200 kilometrov 
„pobrežnej líne". Týchto šesť a bezpočet dalších 
vodopádov zdvihli počas poslednej planetárnej 
potope hladinu Velkého severného mora až po 
úroveň najvyššie položeného ústia. 

Ak sú Parkerove výpočty správne, potom voda 
na úrovni maxima pokrývala 27 miliónov štvor-
cových kilometrov marťanského povrchu. Prie-
merná hlbka vody bola 620 metrov, maximálna 
hlbka dosahovala 1500 metrov. Celkový objem 
marťanského oceánu odhadci Parker na 15 milió-
nov kubických kilometrov, čo je tretina objemu 
Atlantického oceánu. Vzhladom na odhad zásoby 
prchavých látok na Marse (ktorý vyplynul z úda-
jov polledných sond), je také množstvo vody na 
Marse viac ako pravdepodobné. Nikto však ne-
vie, aký mechanizmus móže takéto obrovské 
množstvo vody vyprodukovať počas relatívne 
krátkeho času. V porovnaní s najváčšími povod-
ňovými kanálami na Marse sú aj najváčšie po-
zemské útvary tohto typu doslova korytami tr-
paslíkov; tieto kaňony by sa však museli napiniť 
záplavovou vodou prinajmenšom páťdesiatkrát, 
aby (pni nulovom vyparovaní a desaťtisíc rokov 
nezmenenom prietoku) napinili bazén Velkého 
severného oceánu až po Deuteronilovo rozhrane. 
Roku 1991 tím Victora R. Bakera z Arizonskej 
univerzity vyrukoval s hypotézou, podla ktorej sa 
takéto záplavy opakovali na Marse periodicky; 
vyvolával ich doteraz ne celkom objasnený, rov-
nako periodicky silnejúci (a pohasínajúci) vulka-
nizmus, ktorý roztápal vodu v hlboko zamrznu-
tom permafroste. 

— Vznik oceánu bol bezprostredným dósled-

kom podmienok, ktoré panovali na mladom Mar-
se, — vraví Stephen M. Clifford (Lunar and Pla-
netary Institute). Jedno je isté: bez ohladu na to, 
čije „lina pobrežia" skutočná alebo zdanlivá, 
kára mladého Marsu musela byť priepustná a ne-
zamrznutá, čo umožnilo vode presiaknuť a pre-
tiecť do severných nížin. Michael H. Carr (U.S. 
Geological Survey), ktorý sa, rovnako ako Clif-
ford, špecializuje na problémy, spojené s úlohou 
vody v evolúcii Marsu, pritakáva: — Nížiny Mar-
su sa počas pravidelných záplav stali rezervoá-
rom vody. Obdobie periodických záplav sa od-
haduje na 3,5 až 4 miliardy rokov. Hypotézu, 
podla ktorej mohlo k záplavám dójsť aj neskoršie, 
vedci odmietajú. 

Podia Clifforda sa však katastrofické planetár-
ne záplavy začali objavovať až v rozmedzí 2 až 3 
miliárd rokov. Clifford záplavový mechanizmus 
rekonštruoval takto: — Teplota mladého Marsu, 
na ktorom sa, rovnako ako na Zemi, vytvoril 
praoceán, začala rýchle klesať. Červená planéta 
sa premenla na zamrznuty' svet. Praoceán, ale aj 
tvrdý, do hlbky zamrznutý permaforst zamřzali 
zhora do hlbky. Na póloch sa vytvorili mohutné 
ladové čiapočky; sevemá polárna čiapočka, velká 
ako Antarktida a hrubá nekolko kilomterov, vy-
tlačila svojou hmotnosťou vodu z podložia do se-
verných nížin. Ked sa severný bazén napinil, vo-
da sa začala šíriť aj do vyššie položených údolí na 
juhu. Lenže zamrznutá kára nebola ešte dosta-
točne mocná na to, aby odolala narastajúcemu 
hydraulickému tlaku; začala pukať, rozpadať sa 
na váčšie a menšie kryhy. — Marťanská kára pri-
pomínala v tomto čase rešeto, — vraví Clifford. 
Voda prenikajúca tomto „rešetom" do hlbšieho 
podložia vyvolala mohutný odliv. Masy vody sa 
začali vracať z juhu na sever; prňdili pod lado-
vým príkrovom oceánu i po ňom. Narastajúci ob-
jem vody pod zamrznutým oceánom ladovú po-
krývku rozparceloval; vytvorili sa oblasti otvore-
nej vody, pokrytej Iadovými kryhami, ktoré uná-
šali mohutné, Golfský prúd pripomínajúce mor-
ské prdy. Silný vietor ich striedavo hnal proti 
súši. Kryhy narážali na breh a vytvorili zretelné 
pobrežie, ktoré vidíme na snímkach. 

Pochybnosti a nové predstavy 
Podaktori špecialisti tieto hypotézy v podstate 

prijali, mí neskrývajú skepsu. Napríklad: Parker 
identifikoval štruktúry príznačné pre vysoký stav 
vody aj 3 kilometre nad Deuteronilovým rozhra-
ním. Ak sa to potvrdí, potom to bude svedčiť 
o tom, že akýsi neznámy mechanizmus (prinaj-
menšom raz) vypudil obrovské masy vody 
z vnútra planéty na jej povrch. Navyše: Bruce 
M. Jaskosky z University of Colorado upozornil 
aj na to, že net presvedčivých dókazov o tom, 
že by na mladom Marse existoval transport vody 
pod povrchom planéty. Carr zasa tvrdí, že perio-
dické záplavy (vyvolané mohutným vzplanutím 
vulkanizmu, ktorý roztopil sneh a lad vo vyšších 
polohách) odvádzali vodu čoraz hlbšími koryta-
mi do Severného oceánu, kde rýchlo zamrzla. 
V chladne] atmosfére sa stihlo vypariť iba zane-
dbatelné množstvo vody; periodické záplavy te-
da nedoplňali odparenú vodu v oceán tak ako 
na Zemi; prispievali však k vytváranu čoraz 
hrubšej ladovej vrstvy. Ploché plán, ktoré vidí-
me, sú teda povrchom zamrznutého oceánu, na 
ktorý vietor navial vrstvy marťanského púdru 
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Táto mapa severnej pologule Marsu vznikla na základe údajov výškometra na palube son-
dy Mars Global Surveyor. Čiara pozdlž „súše" zviditelňuje tzv. Deuteronilovu branku, 
ktorá ohraničuje podstatne váčšiu oblasť ako Stredozemné more. Okrúhlastú zníženinu 
(Utopia Planitia) tvorí impaktný bazén s priemerom 2000 kilometrov. 

a piesku. „Lína pobrežia", ktorú vidíme, je 
teda podia Carra reálna. 

VzhTadom na to, že Parkerove hranice sa 
ťahajú podstatng vyššie ako hladina zamrz-
nutého oceánu, svedčí o tom, že časť oceánu 
sa nejakým spósobom stratila. Kam a ako 
zmizla táto „chýbajúca" voda? Dnešné po-
láme čiapočky akumulujú v najlepšom prí-
pade sotva tretinu vody, ktorá vyplňala 
priestor pod Deuteronilovou hrancou. Sub-
limácia vodných pár v martanskej atmosfére 
je v blízkosti pólov vyslovene slabá už aj 
preto, že radové pláne sú pokryté izoláciou 
naviateho prachu. Carr vyhodnotil aj vplyv 
častých a pomerne značných zmien sklonu 
rotačnej osi Marsu na možný „odliv" vody 
zo severného bazéna. — Situácia vo vyso-
kých marťanských šírkach je najtvrdším 
konceptuálnym orieškom tohto modelu, —
dodáva Carr. — Nazdávam sa však, že zmeny 
sklonu sa na miznutí vody podieTajú iba 
čiastočne. 

Mimochodom: keď Parker analyzoval 
posledně, mimoriadne ostré snímky „líne 
pobrežia", ktoré získala sonda Mars Global 
Surveyor, zameraná presne na inkriminova-
né oblasti, dóverne známe útvary vysokých, 
erodovaných brehov nedokázal identifiko-
vať. VysvetToval to tým, že plasticitu terénu 
vyhladilo nepriaznvé osvetlene: Slnko stá-
lo v čase snímkovana vysoko nad obzorom. 

Pobrežie Severného oceánu, sformované 
ozrutnými kryhami, by však malo byť jasne 
rozhšiteTné aj v nepriaznvom svetle. Ak 
v lúčoch kolmého Slnka zaniká, potom mu-
sia byť brehy nevysoké, oveTa menšie, ako 
by mali byť. Prečo? 

— Eróziou vytvorené brehy v usadených 
horninách sú mimoriadne krehké, rychle 

erodujú, zosúvajú sa, — vysvetfuje Parker. —
Napríklad brehy, lemujúce už dávno vy-
schnuté jazero Boneville v Utahu a v Neva-
de, sa medzičasom úpine zarovnali s okoli-
tým terénom, hoci vznikli iba pred 100 000 
rokmi; brehy Severného oceánu na Marse 
sú miliardy rokov staré. 

Michael C. Malin (Malin Space Science 
Systems), ktorý skonštruoval kameru pre 
sondu MGS, preveril „Parkerove snímky" 
a zapochyboval: — Parker možno našiel 
správnu odpoved' na nesprávne postavený 
problém. To, čo na týchto snímkach vidíme 
či nevidíme, závisí od oka skúmatefa. 

Nájsť správnu odpoved' na to, ako vznikli 
rozsiahle planiny v severnej hemisfére Mar-
su, aleje Tahké. Bez ohradu na snímky: roz-
bor spektier, ktoré získala sonda MGS 
z hornin inkriminovanej oblasti, obsahujú 
iba nízke hodnoty uhličitanov a solí, ktoré 
by uložené depozity mali obsahovať. Pritom 
práve tieto prímesi by sa mali vyskytovať 
častejšie v horninách, ktoré sa usadzovali na 
dne, keď hladina oceánu postupne klesala 
a miešala sa s oxidom uhličitým rednúcej 
marťanskej atmosféry. (Co však, keď ide 
o vetrom naviaty prilrov umrznutého oceá-
nu?) 

Tak alebo onak: všetky pochybnosti m6-
žu rozptýliť až radary zabudované do penet-
rátorov a seizmické stanice, ktoré pristanú 
na povrchu červenej planéty už v najbliž-
ších rokoch. 

Parker a Clifford lrvajú na svojom: — Fakt, 
že marťanský oceán stámilióny rokov vplý-
val na evolúciu povrchu tejto planéty, ne-
možno vyvrátiť. 

J.BEATTY 
Podia S&T 11/1999 

AKTUALITA 

Dye nové 
extrasolárne planéty 

29. extrasolárnou planétou je teleso, ktoré krúži okolo 
hviezdy HD 209458 v súhvezdí Pegasa. Obria planéta 
(o 27% váčšia ako Jupitera) raz za trb a pol dňa zatieni na trb 
hodiny svetlo materskej hviezdy. Po prvýkrát v dejinách ob-
javovania extrasolárnych planét sa podarilo objaviť planétu 
váaka periodickým minizatmeniam hviezdy, ktoré spósobuje 
planéta, krúžiaca okolo nej. 

Už po analýze prvého tucty objavených extrasolárnych 
planét sa ukázalo, že vo váčšine prípadov krúžia okolo svojej 
materskej hviezdy potakej blízkej obežnej dráhe, že boto iba 
otázkou času, keďhvezdári objavia taký systém, v ktorom sa 
hviezda i jej najbližšia (obria) planéta ocitnú v zornom lúči 
pozemského pozorovateTa. V takomto prípade sa očakávalo, 
že sa periodický pokles svietivosti podati zachytiť aj pozem-
skými dálekohFadmi. 

HD 299458 je Sluku podobná hviezda, vzdialená 174 sve-
telných rokov. Jupiteru podobný obor obieha materskú hviez-
du v osemkrát menšej vzdialenosti ako Merkur naše Sluko. 
Medzinárodný tím pomocou 4-palcového teleskopu zazna-
menal dva, na základe predchádzajúcich pozorovaní predpo-
vedané, zákryty. Ukázalo sa, že obežná dráha objavenej pla-
néty má voči zornému lúču sklon iba 3°. Plynný obor je 
o štvrtinu váčší ako Jupiter, jeho hmotnosť je však o 37 % 
menšia. 

Zákryt potvrdili aj viaceré áalšie astronomické pracoviská. 
Objavitelia vypočítali, že pokles svietivosti mažu pozorovať 
aj amatéri s kvalitnejšími d'alekohfadmi, pravdaže iba vtedy, 
ak budú mať k dispozícii fotoelektrický fotometer alebo 
CCD. Vstup planéty do limbu a výstup z limbu materskej 
hviezdy trvá 30 minút; tieto úkazy sa prejavia 75 minút praž 
a 75 minút po vrchole zatmenia, keď planéta prekrýva stred 
hviezdneho terča. 

Predpovedané zatmenia HD 209458 novobjavenou plané-
tou pre február: 4. februára: 8,24; 7 februára: 20,59; 11 feb-
mára: 9,35; 14 februára 22,10; 18 februára: 10,45; 21 febru-
ára: 23,20; 25 februára: 11,55; 29 februára: 0,30; UČ. Zákryt, 
pri perióde 3,5243 sa pri pozorovaní z Tubovoiného miesta 
opakuje každý týždeň s 35 minútovým posuvom. 

•.• 
Po prvýkrát sa podarilo objaviť extrasolárnu planétu 

priamo — zaznamenať a analyzovať „jej svetlo", či presnejšie 
svetlo materskej hviezdy odrazené od povrchu objavenej 
planéty. Ide o obalu planétu, ktorá krúži okolo hviezdy Tau 
Bootis. Velkosť, hmotnosť a hustota novoobjavenej planéty 
nasvedčuje, že ide o „horúceho Jupitera", obrovskú gul'u 
plynu, ktorú možno porovnať s obrími planétami v našej sl-
nečnej sústave. 

Tau Bootis je Sbnku podobná hviezda (4,5 mag), ktorú 
možno na severnej oblohe pozorovať začiatkom beta, pravda-
že iba v oblastiach s tmavou, pozemskými svetelnými zdroj-
mi neznečistenou oblohou. Nachádza sa nedaleko hviezdy 
Arcturus. Už od roku 1996 sa vedelo, že „Tau Boo" obieha 
vo vzdialenosti 0,05 AJ teleso s periódou 3,3 dní. Aj táto pla-
nétu (póvodný odhad 3,9 Jupitera) objavili najskúr nepriamo, 
presným meraním spektra hostiteTskej hviezdy a Dopplerov-
ských posuvov, vyvolaných gravitačným „jo jom" hviezdy 
a jej planéty. 

V decembri minulého roku tím Univesity of St. Andrews 
vo Vetkej Británii zistil, že 1/5000 svetla z Tau Bootis je re-
flektovaná planétou. Zjari minulého roku pozorovali Tau 
Bootis pomocou 4,2 m Herschelovho áalekohtadu v La Pal-
ma (na Kanárských ostrovoch), pričom počítače naprogra-
movali tak, aby odlišili teleso s iným Dopplerovským posu-
vom ako má samotná hviezda. To, čo hTadali, našli. Existen-
cia planéty, obiehajúcej hostiteFskň hviezdu Tau Bootis, sa 
potvrdila. Spresnil sa aj odhad hmotnosti už 30. extrasolámej 

planéty: ide o obra z hmotnos-
ťou 8 Jupiterov. 

Podia internetovských 
stránok S&T -eg-
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GALILEO 

10 - celkom zblízka 

Láva, fontána, kladery 
(obr. 1) 

Na snímkach, ktoré získala sonda Galileo 
počas najtesnejšieho obletu vulkanického me-
siaca Io (25. novembra 1999), vzbudili naj-
váčšiu pozornosť fontány lávy, ktoré podobne 
ako ozrutný záhradný vodotrysk rozptyTujú 
riedke, roztavené horniny okolo sopúcha za-
tiaT nepomenovaného, ale mimoriadne aktív-
neho vulkánu. Aktívna láva bola taká horúca, 
že „oslepila" kameru na palube sondy, čo 
sa prejavilo bielymi škvrnami na fotografii. 
Tieto škvrny sú vlastne poruchou, ktorú spa-
sobila mimoriadna jasnosť ostrovov najhorú-
cejšej lávy na „v strede terča` ; prúd elektrá-
nov zo superhorúcej oblasti bol taký mohut-
ný, že ich preťažený detektor v kamere nedo-
kázal zaznamenať, spracovať a premeniť na 
pixely. 

Horúci, až do výšky 1,5 kilometra vyvrho-
vaný materiál tryskal z dlhej praskliny na po-
vrchu. Fontánou rozptýlená láva vytvára okolo 

sopúcha „zubatý" kruh s polomerom až 30 ki-
lometrov. Biele škvrny nezobrazeného povrchu 
zviditeJňujú výlevy horúcej lávy, ktoré sa po-
hybujú na juh a na juhozápad. Teplotu lávy od-
hadli vedci na najmenej 1600 kelvinov. 

Na snímke, ktorá vznikla počítačovým spra-
covaním snímok získaných z výšky 17 000 až 
11 000 km tesne pred najváčším priblížením, 
vidíte komplex velkých kalder. Tieto vulka-
nické útvary, ktoré vznikajú prepadnutím po-
vrchu po čiastočnom vyprázdnení bazénov lá-
vy v podloží, sil nielen najváčšími kalderami 
na Jo, ale aj v celej Slnečnej sústave. Komplex 
kalder (290x 100km) je sedemkrát váčší ako 
najváčšia kaldera na Zemi. Na snímke jasne ro-
zoznáte viaceré menšie kaldery uprostred naj-
váčšej, predlženej kaldery. 

VeTkú pozornosť vedcov vzbudila plochá 
mesa (stolová hora) v pravej časti kombinova-
nej snímky. Na jej okrajoch rozoznali vedci 
jasné príznaky gravitačného erozívneho proce-
su; po zosuve „kryhy ioanskej káry" do vy-
prázdneného podložia sa z niekolko tisíc met-
rov vysokých stien valia lavíny obnažených 

hornin. Na Zemi sa takýto pokles terénu 
objavuje v mohutných sopečných masívoch 
a v menšej mierke aj okolo mohutných prame-
ňov vyvierajúcich z váčšej hlbky. 

Objav podobných útvarov na Marse sa stal 
jedným z hlavných dókazov dávnej existencie 
vody na červenej planéte. Vedci však predpo-
kladajú, že v prípade Io ide o stlačený, a teda 
tekutý oxid siričitý. Vo chvíli, kedpovrch vy-
stavený narastajúcemu tlaku z podložia prask-
ne, oxid siričitý vytryskne, ale vzápátí, po vy-
pudení do chladného vakua nad povrchom me-
siaca sa zmení na plyn; zamrznuté chumáčiky 
sa podobne ako sneh ukladajú okolo soptiace-
ho vulkánu v podobe srieňa. Ak hrubé ložiská 
srieňa pokryje koberec lávy, maže sa zamrznu-
tý plyn pod vplyvom teploty a narastajúceho 
tlaku opáť premeniť na tekutý oxid siričitý. 
Tento proces na báze síry je obdobou kolobehu 
vody na Zemi. 

Zobrazené políčko má rozmery 300x75 km. 
Novoobjavená vulkanická oblast sa nachádza 
na 61 stupni severnej šírky a na 119 stupni io-
anskej dlžky. 

6 KOZMOS 1/2000 



GALILEO 

Hory na lo 
(obr. 2) 

Na tejto snímke z najbližšieho obletu vidíte 
niekolko bizarných ioanskýc hór. Z uhlu, pod 
ktorým slnečné svetlo vo chvíli expozície do-
padalo na povrch Io, a z dlžky tieňov vypočíta-
li vedci aj výšku týchto zvláštnych, plochých 
pohon. Hory vfavo od stredu snímky sa nad 
okolitým terénom vypínajú do výšky 4 kilo-
metrov; menší vrchol vTavo dole je vysoký 
1,6 kilometra. 

Aj tieto hory, podobne ako hory, exponova-
né počas predposledného blízkeho obletu Io 
v októbri minulého roka, vznikli po plošnom 
kolapse okolitého terénu. Na úpatí stolových 
hór sa dajú rozoznať mohutné morény. 

Hory sa nachádzajú tesne pod rovmkom, na 
8 stupni južnej šírky a na 78 stupni ioanskej 
dlžky. 

Rieka svetlej lávy 
(obr. 3) 

Na vhčšej snímke vidíte uprostred tmavú 
škvrnu kaldery Emakong, 3,7 stupňa pod rov-
mkom, na 117 stupni ioanskej dlžky. Na ob-
dlžniku vpravo od kaldery (zváčšenina na hor-
nej snímke) vidíte svetlý prúd lávy, tečúci na 
sever. Takéto kfukaté rieky lávy vznikajú aj na 
Zemi, pravda, iba pri dlhotrvajúcom výleve, aj 
to iba v prípade, že ide o mimoriadne horúcu, 
riedku a pomaly tuhnúcu lávu bohatá na síru. 
(Na horúcej Venuši vytvorila riedka, velmi po-
maly tuhnúca láva riečištia pripomínajúce naj-
dlhšie pozemské rieky.) 

Ioanská lávová rieka je zvláštna tým, že je 
mimoriadne svetlá. Vulkanológovia usúdili, že 
aj v tomto prípade ide o sírnatú lávu. 

Teplotná mapa lo 
(obr. 4) 

Túto mapu časti Jo, pripomínajúcu mapu 
z dielne pozemských meteorológov, vyhotovil 
fotopolarimeter-rádiometer na palube sondy 
Galileo. V tomto prípade však mapa neznázor-
ňuje teplotné rozdiely spósobené presunmi 

315W 310W 305W 
Longitude 

300 W 

Obr. 4 

vzdušných más v atmosfére, ale teplotné roz-
diely moderované ioanským vulkanizmom, 
v tomto prípade najaktívnejšej ioanskej sopky 
Io — Loki, ktorá sa niekolko týždňov pred 
novembrovým najbližším obletom prebudila 
k jednej zo svojich periodických erupcií. 

Najvýraznejším útvarom v masíve Loki je 
tmavá, podkovu pripomínajúca kaldera, ktorá 
má v priemere 200 kilometrov. Z údajov vy-
plýva, že hladina ozrutného lávového jazera 
má mimoriadne rovnorodú teplotu: mínus 23 
stupňov Celzia. Na lo, kde teplota váčšiny po-
vrchu má menej ako mínus 145 stupňov Cel-
zia, je existencia takéhoto obrovského „teplé-
ho" jazera svedectvom o gigantickej a dlhodo-
bej produkcii a distribúcii vulkanického tepla 
z podložia. Rovnorodú teplotu lávového jazera 
potvrdil aj NIMS (blízko infračervený mapujú-
ci spektrometer) na palube Galilea. Najhorú-
cejším miestom v kaldere je juhozápadný cíp 
podkovy, kde fotopolarimeter-rádiometer na-
meral teplotu minimálne 126 stupňov Celzia. 
Jde o miesto, kde sa v septembri objavila naj-
novšia erupcia. Láva z tohto zdroja vypinila 
priehlbeň kaldery. Rovnorodosť teploty po-
vrchu stuhnutého lávového jazera vysvetlujú 
vedci prfkrovom srieňa oxidu siričitého, ktorý 
sa istý čas po erupcii ukladá na podloží tuhnú-
cej a chladnúcej lávy. 

Fontána lávy 
exponovaná zo Zeme 

(obr. 5) 

25. novembra 1999, v deň, ked sa uskutočnil 
predposledný blízky oblet Jo, nasmímal kotú-
čik Jupiterovho mesiaca Infračervený teleskop 
na Mauna Kea. Biela škvrna, (v polohe páť 
minút po dvanástej) je tá istá fontána lávy, 
ktorú nasnímala aj kamera na palube sondy 

Galileo. V tomto prípade však ide o snímku zo 
vzdialenosti 630 miliónov kilometrov. 

Vo chvíli expozície sa fontána nachádzala 
na okraji manského disku, krátko pred tým, 
ako sa na rotujúcom telese mesiaca premiestni-
la za horizont. Fakt, že horný okraj fontány je 
5,5 stupňa nad obzorom, svedčí o mohutnosti 
erupcie. 

Podia Sky Publishing —eg-
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NOVINKY! SLNEČNÁ AKTIVITA Kozmický hríb 

Saturn na snímkach Kecku 
Nestabilná atmosféra Zeme limituje 

možnosti astronómov; aj amatéri vedia, 
ako ťažké je exponovať detaily na Marse, či 
Jupiteri za noci, ked je zlý seeing. Majmá 
kyčli tomu sa NASA rozhodla vyslať na 
obežnú dráhu Hubblov dálekohlad za 1,5 
miliardy dolárov. V posledných rokoch sa 
však astronómom darí prekabátiť seeing 
pomocou adaptívnej optiky. Moderná tech-
nológia limity „ostrosti" podstatne rozšíri-
la. Trik spočíva v tom, že sa deformuje 
pružné zrkadlo tak, aby sa eliminoval celý 
komplex nepravidelností, ktoré spósobuje 
turbulencia atmosféry. Nevyhnutné defor-
mácie zrkadla však musia byť plynule 
a rýchlo zmerané, prepočítané niekolko-
stokrát za sekundu tak, aby na výsledky 
týchto korekcií adaptívna optika plynulo 
reagovala. 

Revolučná technológia vylepšuje už 
snímky mnohých, troj- až šesťmetrových 
teleskopov. Najvýraznejšie sa však prejaví 
na štyroch 8-metrových prístrojoch, tvo-
riacich európsky Very Large Telescope 
v chilských Andách a na havajských, 
10-metrových dvojičkách Keck. Prvé 
snímky, získané posádkou Keck II sú 
priam ohromujúce. Na infračervených vl-
nových dlžkach okolo 1 mikróna získal 
obrovský d'alekohlad pomocou najnovšej 
adaptívnej optiky snímky, ktorých ostrosť 

prekonáva aj možnosti HST: rozlíšenie 
0,04 oblúkovej sekundy. 

Systém sníma pomerne malé pole (širo-
ké sotva 1 oblúkovú minútu), pričom 
k spolahlivej prevádzke potrebuje aj blízku 
referenčnú hviezdu, aby sa mohli zmerať 
nevyhnutné atmosferické korekcie. Už 
v najbližších rokoch sa však aj tento ostat-
ný nedostatok odstráni pomocou laserové-
ho lúča, ktorý si nájde referenčnú hviezdu 
na lubovolnom mieste oblohy. 

Na vylepšenom Kecku pracuje niekolko 
ambicióznych tímov. Okrem mého sa im 
podarili neuveritelne ostré snímky oblač-
ných systémov na Neptune, dokázali rozlí-
šiť kontúry kontinentov na Titáne, zazna-
menať vulkanické erupcie na Io, uloviť nie-
kolkých hnedých trpashkov, krúžiacich po 
blízkych obežných dráhach okolo slabých 
hviezd či nasnímať infračervené galaxie 
s vysokým červeným posuvom. 

Na oboch snímkach móžete porovnat 
snímku Neptúna, získaná pomocou spo-
mínanej adaptívnej optiky na Kecku (vřa-
vo) so snímkou Neptúna, exponovanou 
bez adaptívnej optiky. Rozlíšenie širokých 
prubov rotujúcich oblačných systémov 
s hniezdami búrok je porovnatelné so 
snímkami, ktoré získala sonda Voyager 
v roku 1989 počas blízkeho obletu. 

Special Report from AAS 

Unikátný, hríb pripominajúci oblak plynu, vyvrhnutého 
z jadra galaxie NGC 3079 umožní astronómom dozvedieť sa 
viac o dynamike mohutnej explázie v srdci tejto galaxie. Tím 
z University of North Carolina študuje táto bublinu plynu vo 
vzdialenosti 50 miliónov kilomterov. Fri explózii sa uvolni-
la energia porovnatelná s výbuchom 2000 supernov. Tento 
gigantický výbuch mohla spčsobiť explózia hviezdnej for-
mácie v srdci galaxie, alebo búrlivé procesy v masívnom ak-
rečnom disku, ktorý krúži okolo vetkej čiemej diery. 

Snímku „hríbu" získal HST, filamenty (vlákna prúdiaceho 
plynu) preskúmal spektrometer na 3,6 m Kanadsko-francúz-
sko-havajskom d'alekohlade na Mauna Kea. Rozpínajúci sa 
horňci plyn vyvolal mohutný vietor strhnutých častíc, ktoré 
formujú vyvrhnutý materiál. Rčntgenové spektrá filamentál-
nych prúdnic tryskajúcich z „bríbu", (získal ich satelit Chan-
dra) objasnia scenár tejto malebnej katalizmy. Gerlad Cecil, 
šéf tírnu: — Explóziou vyvrhnutý materiál penetruje práve ha-
lo galaxie. Prudký vietor vytláča plyn z disku do horúcej 
stratosféry, v ktorej filamenty uviaznu, ohýbajú sa a plyn sa 
vracia spáť do akrečného disku. Na snímke z HST jasne vi-
dieť, ako vietor vynáša enormné množstvo plynu a prachu 
z vnútorných oblastí galaxie a vytvára tak mohutné púzdro, 
obalujúce bublinu. Hríbovitý oblak pripomína výbuch ató-
movej bomby v atmosfére Zeme, ale jeho sila je 1027-ná-
sobkom energie, ktorá by sa uvolnila, keby naraz vybuchli 
všetky bomby pozemských atómových arzenálov. 

Z jadra galaxie NGC 3079 sa dvíha ozrutný hríbovitý ob-
lak. Filamenty, tryskajúce z oblaku sa blížia k nám rých-
losfou 1000 kilometrov za sekundu. Rozpínajúca sa bub-
lina je obalená v púzdre, ktoré je napinené horúcim ply-
nom, emitujúcim rtintgenové žiarenie. Bublina sa začala 
rozpínat pred miliónom rokov, pričom výbuch kulmino-
val pred 100 000 rokmi. Fragmenty jednotlivých výtrys-
kov sa začali vracat naspat ku galaktickému disku. 

Slnečná aktivita 
(november — december 1999) 

Slnečná aktivita dosahuje už úroveň, ktorá je 
charakteristická pre obdobia okolo maxima cyklu 
slnečnej aktivity. Týka sa to hlavne novembra. 
Fodla váčšiny predpovedí by obdobie maxima ma-
lo pripadať na rok 2000. 

Dnes by som chcel obrátiť pozornost čitatelov na 
úkaz tzv. pyramidového Slnka. Takto je nazvaný 
úkaz, kedrefrakcia pri východe a západe Slnka vy-
tvori z nebo tvar, ktorý nápadne pripomína najstar-
šie egyptské stupovité pyramídy. A nielen egyptské, 
ale aj aztécke a mayské. Podla terie dr. L. Křivské-
ho z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove 
je tvar pyramid odvodený práve od spomínaného 
javu pod vplyvom náboženských predstáv týchto 
starovekých národov. Egyptskí vládcovia — faraóni 
— hovorili o sebe, že sú synovia boha Slnka (Ra) a 
stupovité pyramidy symbolizujú okamih ich zrodu. 
Pre Imhotepa, stavitela Džeserovej pyramidy, moh-

la byť táto skutočnosť inšpiráciou pri voIbe tvaru 
stavby. Egyptológovia vraj tento názor prijímajú. 

V minuloročnom, novembrovom čísle časopisu 
VESMÍR (s. 624, autor J. Bednár) je celý jav vylo-
žený z hladiska atmosferickej optiky: „Ráno pred 
východom Slnka sa obzvlášť pri jasne] oblohe 
a bezvetrí vytvára pri zemskom povrchu zložitá 
štruktúra tenkých vzduchových vrstiev, ktorých 
teplota s výškou rastie. Lúče, ktoré vychádzajú 
z róznych horizontálnych prúžkov na slnečnom 
disku móžu prechádzať róznymi vzduchovými vrst-
vičkami ... tak vzniká dojem pyramídového (stopo-
vého, zubatého) tvaru." 

Odhliadnuc od teórie ide o zaujímavý prírodný 
úkaz. Je to aj vhodný objekt na fotografovanie pre 
slniečkárov, lebo práve oni sú ti, ktori Slniečko 
pravidelne pozorujú už pri jeho východe. Mnoho-
krát sa mi podarilo tento úkaz pozorovat, ale vý-
hradne pri východe Slnka (tak, ako je aj uvedené 
v citovanom článku). 

Milan Rybanský 
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Sg váčší áko nájväčšie pťanéty, 
ale príliš malí na to, ahy vzplanuli 
ako h'riezdý: hnedí tr aslíci 
"sú astronomické obje~ty, ® 
ktorým sa venuje čeraz viac 
ambicióznych astronómov.

Život hvezdárov bol pred rokom 1995 jedno-
duchý: tu boli hviezdy, tam planéty. Hviezdy 
holi velké, jasné, honíce objekty, ktoré produko-
vali energiu fúziou atómov vodíka vo svojich 
jadrách. Planéty boli malé, chladné objekty, kto-
ré obiehali hviezdy a ak vóbec produkovali ener-
giu, potom ušlo iba o zanedbatelné množstvo. 
Hviezdy sa tvoria z plynu, či presnejšie z obrov-
ských plynových mračien, ktoré pósobením gra-
vitácie kolabujú: planéty vznikajú gravitačným 
nabafovaním kameňov, ladu a plynu vo vnútri 
disku, ktorý sa obvykle vytvorí z nespotrebova-
ného materiálu v okolí mladých hviezd. 

A tu sa zrazu objavili hnedí trpaslíci: ani pla-
néty, ani hviezdy. Ukázalo sa, že tvoria velkú, 
doteraz iba približne odhadnutú populáciu. For-
mujú sa podobne ako hviezdy, ale ich vlastnosti 
(malá hmotnosť a nízky tlak v jadre) im neumož-
ňujú udržaf fúziu vodíka v jadre na „hviezdnej 
úrovni". Bez tohto výdatného zdroj  energie žia-
ria iba slabo, a preto ich prístroje hvezdárov ne-
dokázali detegovať. 

Napriek tomu, že mnohé sugestívne hypotézy 
a teórie ich existenciu predpovedali, nikto ich ne-
bral vážne. „Na hnedých trpasllkoch som začal 
pracovať pred piatimi rokmi, v čase, ked' sme 

o nich nič nevedeli," spomína astronóm Ben 
Oppenheimer z Caltechu. „Pred 20 rokmi sa 
spotrebovala spústa vzácneho pozorovacieho ča-
su vymedzeného na ich hladanie, ale práca talen-
tovaných ludí vyšla nazmar. Priatelia ma preto 
varovali: púšťaš sa do hfadania ničoho." 

Ibaže časy sa zmenili. Nové pristroje a tech-
nológie hladania poodhalili podozrivú anonymitu 
hnedých trpaslíkov. S prihliadnutím na niekolko 
tuctov už objavených hnedých trpaslíkov možno 
povedať, že počet týchto objektov v každej gala-
xii dvoj- až trojnásobne prevyšuje počet hviezd. 
Už sa nediskutuje o tom, či hnedí trpaslíci exis-
tujú. Astronómovia sa dnes zameriavajú na zlo-
žitejšie problémy: KoFko ich je? Ako sa vyvíjajú? 
Predstavujú časť mysterióznej tmavej hmoty, kto-
rá tvorí 90 percent celkovej hmoty vesmíru? 

Nepodarené hviezdy 
Predstavme si hnedého trpaslíka ako nepo-

darenú hviezdu. Ak interstelárne mračno plynu 
a prachu kolabuje, jeho fragmenty vytvárajú roz-
lične velké zhusteniny. Zo zhusteniny, ktorá má 
hmotnosf 80 Jupiterov (hmotnosť kolíše v závis-
losti od zloženia), gravitácia dokáže vytvoriť te-
leso s jadrom takým hustým, aby teplota a tlak 
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Červenkastý hnedý trpaslík Gliese 229B spolu 
s hypotetickou planétou obieha málohmotnú 
trpasličiu hviezdu Gliese 229A. 

holi dostatočne vysoké na to, aby na istý čas 
udržali fúziu vodíka. S takýmto mocným zdro-
jom energie dokáže objekt žiariť milióny i miliar-
dy. Takéto objekty nazvali astronómovia hviez-
dami. 

Co sa však stane s telesami, ktory'ch hmotnosť 
táto kritická hranicu nedosiahne? Objekty, ktoré 
nedosiahnu magickú hranicu 80-násobku hmot-
nosti Jupitera (čo je ekvivalent 0,08 hmotnosti 
Sluka), sa stanů hnedými trpaslíkmi. Napriek to-
mu, že ich chemické zloženie pripomína hviezdy, 
napriek tomu, že jadrová fúzia vodíka móže ge-
nerovať energiu počas celých miliánov rokov, 
hnedí trpaslíci sú odsúdení na skoré vyhasínanie. 

Objav hnedých trpaslíkov roku 1995 astronó-
mov príliš neprekvapil. Predovšetkým: samotný 
fakt, že telesá, ktoré majú menšiu hmotnosť ako 
80-násobok hmotnosti Jupitera, nedokážu udržaf 
fúziu vodíka, ešte neznamená, že kolabujúce pra-
chovo-plynové mračná nedokážu vyprodukovať 
aj tieto nepodarené hviezdy. Astronóm Shov Ku-
mar z University of Virginia už roku 1963 pred-
povedal, že proces formovania hviezd móže vy-
produkovať aj objekty, ktorých hmotnosť nedosa-
huje 80-násobok hmotnosti Jupitera. Astronó-
movia vzápátí nazvali tieto hypotetické objety 
„hnedými trpaslfkmi". Roku 1975 Jill Tarter, 
ktorá dnes pracuje v Inštitúte SETI, po prvý raz 
použila termín „hnedý trpaslík" vo svojej dokto-
rskej práci. Tarter napísala: „Použitie termínu 
'hnedý trpaslík` bol nevyhnutný, pretože najvý-
stižnejšie opisoval záverečnú fázu normálne vy-
vinutej hviezdy, ktorá vznikla ako biely trpaslík." 
(Hnedí trpaslíci však nie sú hnedí.) 

Korisf z Plejád 

Vzrušenie narástlo po zverejnení správy o ob-
jave prvých troch hnedých trpaslíkov. Dva z nich 
boli volne sa pohybujúce objekty v Plejádach 
(M45), v zhluku mladých hviezd vo vzdialenosti 
400 svetelných rokov. Tretí hnedý trpaslík bol 
objavený vo vzdialenosti 19 svetelných rokov; je 
súpútnikom malej hviezdy — červeného trpaslíka 
s názvom Gliese 229. 

Jeden z hnedých trpasllkov z Plejád dostal 
prozaické meno PPl 15. John Stauffer ho objavil 
roku 1989 pomocou Haleyovho (5 metrového) 
teleskopu na Mount Palomare. PPl 15 bol v tom 
čase najslabším objektom v Plejádach, ale hvez-
dári váhali, či ho majú vyhlásiť za hviezdu, alebo 
za hnedého trpaslíka. Na základe svietivosti bota 
určená hraničná hmotnosť 80-násobku Jupitera. 

Rozpaky vyplývali z mladosti Plejád. Hviezdy 
v tomto zhluku hviezd sú staré sotva 125 miliónov 
rokov; v kozmickej škále času ide teda o infantov. 
Vzhfadom na svoju mladosť sú hnedí trpaslíci ešte 
vždy horáci (teplota zhruba 2300 kelvinov), a iba 
ťažko sa dajú rozlšiť od málo hmotných hviezd, 
ktoré majú rovnakú teplotu a svietivosf. Astronó-
movia usúdili, že Plejády sá mimoriadne vhod-
ným revírom na hfadanie hnedých trpaslíkov, pre-
tože tamojší hnedí trpaslici s6 ešte vždy horáci 
a relatívne jasní; museli však nájsť spósob, ako 
rozlšiť hnedých trpaslíkov od malých hviezd. 

Roku 1992 španielski astronómi Rafael Rebo-
lo a Eduard Martín spolu s Talianom Antomom 
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Magazzú (všetci traja pracovali na Astrophysical 
Institute of the Canaries) navrhli skúšku, ktorá je 
známa ako lítiový test. Kedhviezdy fúzujú vodík 
na ťažšie prvky, rozkladajú lítium, tretí najfahší 
prvok. Hviezdy pri zrode neobsahujú viac lítia 
ako jeden na miliardu atómov, takže každá malá 
hviezda spotrebúva lítium okolo 100 miliónov 
rokov. Každý chladný objekt obsahujúci lítium je 
hnedý trpaslík. 

V čase, keďStauffer objavil PPl 15, nijaký te-
leskop nebol dosť výkonný na to, aby detegoval 
spektrálny odtlačok lítia. Výskyt lítia v tomto 
objekte potvrdili až americkí vedci Basri, 
Graham a Marcy (dnes známejší ako úspešný lo-
vec extrasolárnych planét). Podarilo sa to vd'aka 
10-metrovému teleskopu Keck na Mauna Kea na 
Havaji. Váčšina astronómov sa dala presvedčiť, 
že PPl 15 je naozajstný hnedý trpaslík. Našli sa 
však aj takí, čo zapochybovali: svietivosť podo-
zrivého hnedého trpaslíka sliepňala na hraničnej 
hodnote medzi hviezdou a hnedým trpasllkom, 
ani s lítiom nebolo všetko v poriadku: bob o ho 
podozrivo málo. 

Jeden zo vzácnych binárnych systémov hnedých 
trpasl kov, DENIS-P J228,2-1557, vidíte upro-
stred snímky ako zfahka načervenalý objekt. 
Šikmá čiara zviditelňuje pohyb satelitu počas 
expozície. 

Hnedý trpaslík Gliese 229B (nad dolným okra-
jom snímky) sa takmer stráca v jase svojho 
hviezdneho súpútnika. Jeho obežná dráha je 
však dostatočne vzdialená nato, aby ho Hubblov 
teleskop dokázal rozlíšit. 

Mimoriadne matný člen skupiny Plejád — Teide 
1 (označený šipkou) obsahuje pomerne velké 
množstvo lítia, čo je silný dókaz toho, že ide 
o hnedého trpaslíka. 

Hnedý trpaslík (objekt dole) s hmotnostou 25 Ju-
piterov krúži okolo hviezdneho súpútnika —
hviezdy G 196-3. 

Jedným z prvých overených hnedých trpaslkov sa stal objekt Gliese 229B. Je priam dokonalým pro-
totypom týchto objektov: ide o chladný, tmavý objekt, menší, matnejší a červenší ako Gliese 229A, 
okolo ktorého obieha. Gliese 229A je zasa menší, matnejší a červenší ako Slnko. Gliese 229B má však 
mnoho spoločného s Jupiterom. Oba objekty majú skoro rovnaký priemer, hnedý trpaslík je však 12 
— násobne hmotnejší ako planéta. Velmi podobne vyzerajú aj spektrá oboch objektov, prezrádzajú-
ce velké množstvo vody a metánu v najvrchnejšej vrstve atmosféry. Ide o molekuly, ktoré by sa v ho-
rúcejších, spodných vrstvách rozpadli. 
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Zdalo sa, že prvý hnedý trpaslík je predsa len 
hviezda, ktorá ešte nespotrebovala všetky zásoby 
tohto prvku. 

V rovnakom čase Španieli Rebolo, Martín 
a Zapatero-Osario študovali ešte slabší objekt 
v Plejádach — Teide 1. Nízka svietivosť a načer-
venalé sfarbenie, prezrádzajúce nízku teplotu, 
priam sugerovali, že ide o hnedého trpaslíka. 
Ked' sa neskór spojili s Marcyho tímom a v no-
vembri 1995 získali spektrum tohto objektu po-
mocou mohutného Kecka, zistili, že Teide 1 si 
uchovalo celá zásobu lítia. S prihliadnutím na te-
oretický model rychlosti chladnutia hnedého tr-
paslíka, na jeho svietivosť i vek, odhadli vedci 
hmotnosť Teide 1 na 30 až 50 Jupiterov. 

Napriek tomu, že váčšina astronómov v pripa-
de tohto objektu nespochybňuje status hnedého 
trpaslíka, isté dodatočne získané údaje spósobili, 
že ale všetci stí si ním úpine načistom. Tod Henry 
z Harvardu neustále spochybňuje odhad veku 
Plejád, hodnotu vyjadrujúcu chladnutie hnedých 
trpasllkov, ba dokonca aj správanie sa lítia 
vo hviezdach s nízkou hmotnosťou. — Vravíte, že 
ste vypočítali hmotnosť, — hovorí Henry. Lenže 
podia mňa sú všetky hodnoty lítla neoverené. 
Niektoré hviezdy z Plejád sa pravdepodobne ča-
som premenia na hnedých trpaslíkov, ale mé, 
obsahujúce lítium, prežijú normálny život, pri-
značný pre hviezdy tohto typu. 

Po roku 1995 niekolko skupín hvezdárov ob-
javilo v Plejádach približne 20 dalších hnedých 
trpasllkov. Jeden z nich, Roque 25, žiari tak sla-
bo, že jeho hmotnosť neprevyšuje 35 Jupiterov. 

Najcliladnejší hnedý trpaslík 
V rovnakom čase, ked'tím okolo Kecku lovil 

hnedých trpasllkov v Plejádach, astronómovia 
z Caletechu a Univerzity Johna Hopkinsa zača-
li hTadať trpasličích sprievodcov obyčajných 
hviezd. Vyvinuli špeciálny koronograf, pomo-
cou ktorého eliminovali rušivé svetlo hviezdy 
a spojili ho s 1,5-metrovým d'alekohTadom na 
Mount Palomare. 

V októbri 1994 zamerali hvezdári teleskop na 
chladného, červeného trpaslíka (8. mag) Gliese 
229, vzdialeného od Zeme 19 svetelných rokov, 
na rozhraní súhvezdí Lepus a Canis Major. Na 

snímke sa ned'aleko od hviezdy objavila slabá 
škvrna. Pozorovania, ktoré sa uskutočnili o rok 
neskoršie, potvrdili, že tento objekt sleduje na ob-
lohe pohyb hviezdičky Gliese 229, takže sa dá 
s určitosťou povedať, že obe telesá stí gravitačne 
previazané. Tento objekt, nazvaný Gliese 229B, 
delí od primárnej hviezdy iba o trošku váčšia 
vzdialenosť ako Pluto od Slnka. Svietivosť mat-
ného súpútnika dosahuje sotva desatinu svieti-
vosti najslabších hviezd. Teda: Gliese 229B je 
skoro určite hnedým trpaslíkom. 

Na konferencii vo Florencii vyrukoval tím 
s dalšími údajmi: V spektre Gliese 229B objavili 
výrazné čiary metánu a vodnej pary. Zloženie 
vrchnej atmosféry Gliese 229B pripomína skór 
atmosféru Jupitera či atmosféru najváčšieho Sa-
turnovho mesiaca — Titanu ako atmosféru hocija-
kej hviezdy. Prítomnosť metánu, ktorý sa rýchle 
rozkladá pri teplote prevyšujúcej 1500 kelvinov 
naznačuje, že Gliese 229B je príliš chladný na to, 
aby mohol byť hviezdou. — Detegovanie metánu 
je najkrajším dókazom toho, že ide o hnedého tr-
paslíka, — nadchýňa sa Geoff Marcy. — Tento ob-
jekt vyzerá ako hnedý trpaslík i vonia ako hnedý 
trpaslík. Ked' sa naň dívate, ten pach metánu 
priam cítite. 

Detekcia metánu presvedčila aj tých astronó-
mov, ktori skepticky posudzovali objavy týchto 
telies v Plejádach. Chladný Gliese 229B má tep-
lotu 900 kelvinov, čo svedčí o pokročilom veku. 
Astronómi sa nazdávajú, že systém má 1 až 5 mi-
liárd rokov. mými slovanu : hnedý trpaslík mal 
dostatok času na to, aby vychladol. Je prototy-
pom telesa, akým budú mladí hnedí trpaslici PPl 
15 a Teide 1 o niekolko miliárd rokov. Dnes je 
Gliese 229B najchladnejším za všetkých zná-
mych hnedých trpasllkov. Na základe jeho svie-
tivosti a veku sa jeho hmotnosť odhaduje v roz-
pátí 20 až 55 Jupiterov. Nízka teplota a nevelká 
vzdialenosť od Zeme robia z Gliese 229B objekt 
eminentného záujmu. 

Teplota tohto hnedého trpaslíka je sedemkrát 
vyššia ako teplota Jupitera (130 kelvinov): nuž 
a práve preto sa tento objekt stal prírodným labo-
ratóriom, ktoré umožní hvezdárom lepšie pocho-
pit fyziku, chémiu, ba dokonca aj meteorológiu 
objektov, ktoré pripomínajú planéty. — Doteraz 

sme mohli študovať deváť našich planét, dnes 
máme aj objekt, ktorý je čímsi medzi planétou 
a hviezdou, — vraví planetológ Mark Marley 
z New Mexico State University. Je to spoločný 
objekt astrofyziky a planetárnej vedy. Vedci 
z oboch odborov si našli spoločný objekt vý-
skumu. 

Prvá extraterestriálna správa o počasí sa obja-
vila začiatkom roku 1997. Marly a Keith Noll za 
Space Telecope Science Institute spolu s Johnom 
Geballom z Joint Astronomy Centre získali in-
fračervené spektrum z Gliese 229B. Posúžil im 
United Kingdom Infrared Telescope. Zo spektra 
vyčítali neobyčajne vysoku koncentráciu oxidu 
uholnatého vo vrchnej atmosfére hnedého trpas-
líka. V týchto studených vrstvách by sa mal uhlík 
vyskytovať predovšetkým v podobe metánu. Tie-
to údaje sú presvedčivým dókazom toho, že me-
chanizmus konvekcie prepravuje oxid uhofnatý 
za spodnejších, teplejších vrstiev atmosféry na 
povrch telesa; ide o rovnaký proces, ktorý spóso-
buje stúpanie bublín v hrnci s vriacou vodou. 

Vzhladom nato, že vonkajša atmosféra Gliese 
229B obsahuje pomerne málo prachu, viditelné 
spektrum hnedého trpaslíka prezrádza vrstvy uh-
líkatého smogu vo váčších hlbkach. Sadze uhhía 
spósobujú, že Gliese 229B žiari vo viditel'nom 
svetle oveta slabšie, aka by sa očakávalo. Caitlin 
Griffith z Northern Arizona University tvrdí, že 
ultrafialové žiarenie z Gliese 229A vyvoláva 
v atmosfére menšieho súpútnika fotochemické 
reakcie podobné tým, ktoré generuje ultrafialové 
žiarenie v smogu, zahaTujúcom Los Angeles. 
Griffithove analýzy dokonca naznačujú, že Glie-
se 229B by v prípade, keby neobiehal okolo 
hviezdy, ale volne sa vznášal v priestore, mal cel-
kom iný vzhlad. 

Kde sa hnedí trpaslíci skrývajú? 
Po objave Gliese 229B sa astronómovia za-

merali na hTadanie hnedých trpasllkov okolo 
hviezd. Nečudo: prinajmenšom polovica hviezd 
existuje v binárnych alebo ešte početnejších 
hviezdnych systémoch. Ak sa hnedí trpaslici tvo-
ria podobne ako hviezdy, mali by sa vyskytovať 
v ich okolí. 

Tento predpoklad sa však nepotvrdil. Zopár 

V rámci programu 
2MASS objavili nie- 
kolko tuctov hne-
dých trpasllkov. 
Jedného z nich vidíte 
uprostred Tavého 
políčka, exponované-
ho na na infra-vino- 
vej dlžke 2 mikróny; 
na pravom políčku, 
exponovanom vo 
viditefnom svetle, 
hnedého trpaslíka 
nenájdete. 
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HT sa podarilo objaviť, ale: — Ovela významnej-
ším ako objav niekolkých hnedých trpaslíkov 
(vo viachviezdnych systémoch) je fakt, že pri-
najmenšom okolo blízkych hviezd sme ich našli 
velmi málo, — vraví Marcy, mimochodom jeden 
z najúspešnejších objavitefov extrasolámych pla-
nět. 

Eric Becklin a Ben Zuckerman (UCLA) obja-
vili prvého hnedého trpaslíka (súpútnika váčšej 
hviezdy) pri kontrole dávnejšie získaných sní-
mok. Na snímke z roku 1988 objavili škvrnku pri 
bielom trpaslíkovi GD 165; tento objekt obiehal 
sesterská hviezdu vo vzdialenosti 120 AJ. Objekt 
je chladný (1800 kelvinov), extrémne matný, 
v jeho spektre niet ani známky po lítiu. V prípade 
GD 165 B ide teda bud' o hviezdu s velmi malou 
hmotnosťou, alebo o masívneho hnedého trpaslí-
ka, ktorý už spálil všetky zásoby lítia. 

Nedávno bolí objavení dvaja hnedí trpaslíci, 
obiehajúci sesterské hviezdy. Rebolov tím obja-
vil hnedého trpaslíka (25 hmotností Jupitera), 
ktorý obieha hviezdu s nízkou hmotnosťou G196-
3 vo vzdialenosti 300 AJ. Druhý objav ohlásil 
tím UCLA: ich hnedý trpaslík (20 hmotností Ju-
pitera) obieha nedávno narodenú hviezdu TWA 
5 vo vzdialenosti 100 AJ. 

Napriek tomto úspechom sú výsledky inten-
zívnej pofovačky na hnedých trpaslíkov rozpači-
té. Oppenheimerov tím, ktorý objavil Gliese 
229B, neohlásil další objav ani po preverení 200 
blizkych hviezd. Tím UCLA nebol ovefa úspeš-
nejší: pomocou NIMCOS (infračervenej kamery 
na palube HST) hfadali hnedých trpaslíkov — sú-
pútnikov. Po preverení 79 hviezd našli iba jedné-
ho neurčitého kandidáta. Tento tím sa prednostne 
venuje hfadaniu extrasolárnych planét: objavili 
ich už vyše 20, ale iba niekofko kandidátov na 
hnedého trpaslíka, hoci tieto objekty, vzhladom 
na svoju velkosť, sa prezrádzajú ovefa váčšími 
hrbmi na krivkách svietivosti ako planéty a ovela 
lahšie sa detegujú. Napriek tomu, že súčasné prí-
stroje určite nedokážu detegovať všetkých hne-
dých trpaslíkov, možno povedať, že zo súboru 
preverených hviezd iba 1 až 2 percentá majú 
hnedého súpútnika. 

Alan Boss z Carnegie Institution upozorňuje 
na to, že v binámych systémoch sa dve hviezdy 
čo do hmotnosti odlišujú od seba iba o faktor 10; 
z toho vyplýva, že hnedí trpaslici (HT) sa vysky-
tujú v dvojitých systémoch predovšetkým ako 
málo hmotné telesá. Prípadná výnimka by toto 
pravidlo iba potvrdila. Boss preto radí: — Ak 
chcete nájsť hnedého trpaslíka, potom ho hladaj-
te najmá v blízkosti mého hnedého trpaslíka. 
A naozaj: astronómovia objavili doteraz prinaj-
menšom tni binárne systémy hnedých trpaslíkov, 
pričom sa zdá, že aj viacerí ,jedináčkovia" budú 
mať príbuzného súpútnika, ak sa uskutočnia de-
tailnejšie pozorovania a merania. 

Ukázalo sa, že aj PPl v Plejádach je takýmto 
binámym systémom; kaž' sa astronómovia dozve-
deli, že svetlo produkujú dva objekty, stratili všet-
ky pochybnosti o identite hnedých trpaslíkov. 
Obe telesá dell velmi malá vzdialenosť, sotva 0,03 
AJ, takže doba obehu trvá iba 6 dní. — Vyzerá to 
tak, ako keby chceli vytvoriť malá hviezdu, ale sa 
mi to nedarí, — vyhlásil Basri. — Delí ich taká ma-
lá vzdialenosť, že ani najvýkonnejšie teleskopy 
ich nedokážu rozlišiť ako samostatné objekty. 

Astronómov nadchýna aj iný pár „hnedých 
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Zvláštnosti hnedých trpaslíkov: 

• Hnedý trpaslík nenarastie, ani ked' nabalí 
viac hmoty; stane sa iba hustejším. Hnedý 
trpaslík s hmotnosťou 70 Jupiterov či hne-
dý trpaslík s hmotnosťou 20 Jupiterov ma-
jú rovnakú velkosť ako Jupiter. 

• Zblízka by mladý hnedý trpaslík vyzeral 
ako hviezda s nízkou hmotnosťou; starý 
hnedý trpaslík by viac pnipomínal Jupitera. 

• Hnedý trpaslík ale je hnedý; volným okom 
ho vnímame ako načervenalý či červený 
objekt. 

• Pravdepodobnosť, že sa hnedý trpaslík na-
chádza vo vzdialenosti do 4 svetelných ro-
kov, je 50:50. 

• Niektorí hnedí trpaslici rotujú tak rychle, 
že jedna otočka netrvá ani hodinu. 

• Planéty majú jadrá z ladu či z (roztave-
ných) skul; hnedí trpaslici majú jadro z vo-
díka. 

• Priemerná hustota hnedého trpaslíka je pri-
bližne 70 gramov na kubický centimeter, 
čo je 5-násobne vyššia hustota, ako má 
stred Zeme. 

dvojičiek": DENIS-P J1228,2 — 1557. V tomto 
prípade delí oba objekty vzdialenosť Slnko — Ju-
piter, vd'aka čomu ich HST dokáže spofahlivo 
rozlíšiť. Sledovaním ich pohybu na obežných 
dráhach sa určite podarí (po 5 až 10 rokoch) 
zmerať hmotnosť oboch hnedých trpaslíkov. Zís-
kané údaje pomóžu astronómom overiť modely 
chladnutia hnedých trpaslíkov, či presnejšie: ur- 
čiť, do akej miery možno na základe týchto mo- 
delov predpovedať ich hmotnosť. 

Pás hnedých trpaslíkov 

Hnedí trpaslíci iba zriedka obiehajú hviezdy; 
posledné prehliadky oblohy v infračervenej ob-
lasti však „vylovili" množstvo osamelých hne-
dých trpaslíkov. 

Jeden z týchto programov — 2MASS (2 mic-
ron All-Sky Survey, pričom hodnota „2 micró-
ny" vyj adruje vinová dlžku infrasvetla typického 
pre najsilnejšie emisie HT), zapojil do hladania 
HT desať pracovísk troch velkých astronomic-
kých inštitúcií (Caltech, IPAC a University of 
Massachusetts). Najvyhladávanejším overovate-
lom HT je Davy Kirkpatrick z IPAC. Tento muž 
dostáva údaje o hnedých trpasllkoch od dvoch tí-
mov, ktoré pomocou identických 1,3 m telesko-
pov v Arizone a v Chile scanujú obe hemisféry 
v rámci programu 2MASS. Zakaždým, ked'neja-
kého HT ulovia, pošlú údaje o jeho polohe Kirk-
patrickovi, ktorý pomocou 10 m teleskopu Keck 
získava ich spektrum. Tím 2MASS však v po-
sledných rokoch získal tolko potenciálnych HT, 
že Kirkpatrick sa ocitol v postavení Popolušky, 
ktorá má vytriediť mericu róznofarebnej šošo-
vice. 

2MASS objavil doteraz viac ako 70 chlad-
ných objektov, ktoré by mohli byť hnedými tr-
paslíkmi; 17 z nich obstálo aj pri lítiovom teste. 
Niektorí kandidáti na HT sú takí chladní a matní, 
že ani Keck z nich nedokáže vyťažiť spektrum; 
niektoré z týchto objektov sú rovnako chladné 
alebo chladnejšie ako Gliese 229B. 

Pozadu nechcú ostať ani Európania a Austrál-

čania. V rámci programu DENIS (čo je akronym 
pre Deep Near-Infrared Survey — Hlboká pre-
hliadka v blízkej infračervenej oblasti) našli už na 
Južnej oblohe 5 overených a viacero podozrivých 
hnedých trpaslíkov. 

V rámci oboch programov bolo objavených 
tolko chladných objektov, že astronómovia mu-
sia prepracovať vyše 100-ročnú schému klasifi-
kácie hviezd. V tejto schéme sa hviezdy klasifi-
kuji podia písmen, priradených k určitým spek-
trám, od najhorúcejších po najchladnejšie: 
OBAFGKM, ktoré si astronómovia zapamátáva-
jú podia mnemotechnického zaklínadla (Oh Be 
A Fine Girl/ Guy Kiss Me). Kirkpatrick a Martin 
navrhli písmeno L na označenie objektov, ktoré 
sú chladnejšie ako trieda M, v rozmedzí 2000 až 
1400 kelvinov. Niektoré L objekty sú hviezdy 
v procese formovania, ale váčšinu z nich by 
mohli tvoriť hnedí trpaslíci. Kirkpatrick dokonca 
navrhol písmeno T pre objekty chladnejšie ako 
1400 kelvinov, také ako Gliese 229B, Jupiter či 
Saturn. 

— L trpaslíkov je kopa. Ani jeden typ hviezd 
v Galaxii sa im čo do počtu nevyrovná, — vraví 
Kirkpatrick. — Nevieme však, či sa aspoň jeden 
nachádza bližšie ako Proxima Centauri, Slnku 
najbližšia hviezda. Statistický by tam mal byť. 
Kto ho objaví, toho budem milovať. 

Hnedí trpaslíci boli objavení v oblastiach, kde 
vznikajú nové hviezdy, v medzihviezdnom prie-
store, na obežných dráhach okolo hviezd; je ich 
vela, ale vzhfadom na to, že v porovnaní s hviez-
dami ideo „fahké váhy", aj v prípade exstrapolá-
cie získaných údajov na celý vesmír by tvorili iba 
zanedbatelnú časť tmavej/chýbajúcej hmoty. 
Neill Reid z Caltechu vypočítal, že tvoria nanaj-
výš 15 percent hmoty Galaxie. 

Zatiaf ste nič nevideli 

Napriek úspechu programov IMASS a DENIS 
treba pripomenúť, že pristroje týchto tímov doká-
žu detegovať T trpaslíkov iba do vzdialenosti 30 
svetelných rokov. Teoreticky by T trpaslíkov ma-
lo byť ovela viac ako L trpaslíkov. — L trpaslíci 
predstavujú iba špičku ladovca, — vraví Kirkpat-
rick. — Váčšinu zatial nedokážeme detegovať. 

Keith Noll spolu s dalšími lovcami HT táži po 
objave dalších objektov typu Gliese 229B: „Hne-
dých trpaslíkov s teplotou 2000 kelvinov už má-
me nadostač. Chcel by som vidieť chladného 
hnedého trpaslíka." 

Pomoc je už na ceste: NASA sa rozhodla vy-
pustiť roku 2001 Space Infrared Telescope Faci-
lity (SIRTF). Tento vedecký satelit bude vybave-
ný supercitlivou infrakamerou, ktorá dokáže roz-
lšiť telená podobné ako Gliese 229B do vzdiale-
nosti 400 svetelných rokov. To pomóže astronó-
mom spresniť odhad celkového počtu hnedých tr-
paslílkov, zistiť, ako sa vyvíjajú, určiť minimálnu 
hmotnosť telies s vlastnosťami hviezdy. 

Lovci hnedých trpaslíkov majú však už dnes 
piné ruky práce: — Stojíme na vrchole hory, vidí-
me pred sebou nepreskúmaný terén, ale prešla-
pujeme pred množstvom problémov, ktorým ani 
zamak nerozumieme, — vraví Marley. — Sme iba 
na začiatku, ale práve to je vzrušujúce. Prečo nás 
hnedí trpaslíci tak vzrušujú? Odpoved' znie: pre-
tože sú úpine nové. 

ROBERT NEAYE 
Astronomy 
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Čo prinesie najbližších 25 rokov 
v astronómii Slnečnej sústavy 
Redakcia časopisu ASTRONOMY pozvala 10 popredných planetológov na stretnu-
tie a položila im otázku: Čo prinesie najbližších 25 rokov v astronómii Slnečnej sú-
stavy? Podaktoré odpovede pobavili aj účastmkov stretnutia. (Ak vás zaujíma úpiný 
zápis stretnutia, nájdete ho na internetovskej adrese: http://www.astronomy.com) 

ŽIVOT 
V SLNEČNEJ SÚSTAVE 

Astronomy: Čo budeme vedieť o živote v Slneč-
nej sústave o 25 rokov? 

Hartmann: Oveta viac budeme vedieť o živote 
pozemských mikroorganizmov, aj o tých, čo žijú 
pod pod povrchom Zeme. Táto oblasť sa v súčas-
nosti naozaj rýchlo rozvíja. 

Porco: Budeme mať viac informácií. Navštívime 
Titan, vd'aka sonde Huygens sa dozvieme, aké che-
mické procesy prebiehajú na jeho povrchu. Nie je 
vylúčené, že na Titane budú o 25 rokov pracovať 
špeciálne roboty. Zatial ako-tak rozumieme iba ži-
votu na Zemi, ale čo ak nájdeme organizmy alebo 
jeho chemický dókaz, povedzme na Marse, ktorý 
bude podobný pozemskému? Bol tam zavlečený zo 
Zeme? Alebo vznikol priamo na Marse? Ak bude 
marťanský život úpine odlišný od pozemského, 
možno ho ani nedokážeme rozpoznať. 

Astronomy: Predbežne sa nazdávame, že všade, 
kde je voda, m&že byť aj život. Maže sa život vyvi-
núť aj bez vody? 

Grinspoon: Myslím si, že hypotéza „kde je vo-
da, tam je život" je jediná, ktoní sa v najbližšom 
štvrťstoročí oplatí overovať. Sme schopní preskúmať 
oceán na Europe. Ale ani po takejto misii nebude 
diskusia o živote v Slnečnej sústave vyzerať inakšie. 
Je totiž dosť nepravdepodobné, že v našej Slnečnej 
sústave nejaké stopy po živote nájdeme. To však ne-
znamená, že ich nemáme hladať. Ak by sme akékol-
vek, aj fosílne stopy našli, bol by to naozaj senzačný 
objav. 

Malhotra: Dokážeme opísať vývoj z jednodu-
chého systému. Doteraz objavené extrasolárne pla-
néty sa nepodobajú ničomu, čo sme očakávali; sú 
celkom mé telesá ako „naše", hoci ide zadal iba 
o objav obrich planét pripomínajúcich Jupiter. Ich 
objav však podnietil našu predstavivosť. Podobné 
rozšírenie predstavivosti podnieti aj objav čohokoT-
vek živého. 

Stern: Co sa týka Marsu, som presvedčený, že po 
25 rokoch budeme poznať odpovede na základné 
otázky. Privezieme odtial mi ve či živé organizmy, 
alebo chemické dókazy nich voTakedajšej existencii. 

Hammel: Ak sa obmedzujete iba na chemické 
dókazy, budete musieť bojovať naozaj statočne, aby 
ste presvedčili Tudí, že ste našli hodnoverný dókaz. 
Lodí vzrušil meteorit ALH 8400, najmá tie oválne 
malé štruktúry „marťanských baktérií", ktoré pripo-
mínali červíky. 

Pilcher: Ak sa na Marse dostaneme do hornín 
neprepúšťajúcich vodu (predpokladajúc, že tieto hor-
niny vytvárajú vrstvy navzájom spojené) a získame 
z nich vodu bez rozpoznatelného úbytku uhlíka, 
móžeme vyhlásiť, že na Marse neprebiehali (a ne-
prebiehajú) biologické procesy. Ak však získame 
niečo, čo bude obsahovať isté množstvo rozpustené-
ho uhlíka, budeme mócť povedať: Čosi sa tam deje, 
(alebo sa dialo), prekúmajme to podrobnejšie. 

Hartmann: Máme pred sebou 25 rokov zaují-
mavej práce. Vieme o organických molekulách 
v uhlíkových chondritoch (uhlíkových kamenných 

Na diskusii sa zúčastnili: James Bell (Cor-
nell University), hake de Pater (Californská 
univerzita), David Grinspoon (Coloradská uni-
verzita), Heidi Hammel (Massachusetts Insti-
tute of Technology), William K. Hartmann 
(Planetary Science Institute), Renu Malhotra 
(Lunar and Planetary Institute), Karen Meech 
(Havajská univerzita), Carl Pilcher (NASA), 
Carolyn Porco (Arizonská univerzita), Alan 
Stern (Southwest Research Institute) 

meteoritoch) a chceli by sme vedieť, či sú schopné 
zlučovať sa a vytvárať bielkovinové molekuly. Bu-
deme hladať fosílne mikroorganizmy v marianských 
horninách, budeme hladať áalší organický materiál 
v skalách, v p&de a vo vode. Život budeme hladať aj 
na Titane, na Europe, na meteoritoch, asteroidoch 
a kométach. Cesta, ktorú sme si vybrali, je jasná. Aj 
keby sa ukázalo, že je slepá, v každom prípade pri-
nesie fantastické nové poznatky. 

de Pater: Ak život pochádza z komét, potom je 
možné, že ho nájdeme aj inde v Slnečnej sústave. 
HTadať život podobný tomu nášmu je logické, ale 
oči musíme mať otvorené, musíme byť pripravení na 
mé typy života. 

Astronomy: Ako chcete hladať život, ktorý ale je 
na báze uhlíka? 

Grinspoon: Ak pójde o komplexný život, ak bu-
de mať určité makroskopické fraktálové prejavy, ne-
pravidelné tvary, ktoré sa opakujú (podobne sa pre-
javuje život na Zemi) a budeme to schopní rozpoz-
nav z biologických prejavov, potom budeme mať is-
totu, že život maže vzniknúť a rozvíjať sa aj bez uh-
líka. Komplexný život rozpoznáme ako čosi, čo 
existuje vo vlastných tvaroch. Jednoduchý jednobu-
nečný život bude naozaj ťažké rozoznať; budeme 
však hladať jeho termodynamické prejavy. 

Porco: Ak bunky nepristihneme priamo pri akte. 
Grinspoon: Reprodukcia a vylučovanie, prijí-

manie potravy a zmena vlastného životného priesto-
ni, využívanie gradientu energie a podobné veci stí 
prejavom obyčajného života, lebo ide o deje, ktoré 
do seba dobre zapadujú. 

Astronomy: Ak bude aj po 25, 50 či 75 rokoch 
otázka existencie mimozemského života v Slnečnej 
sústave nevyriešená, čo z toho vyplynie pre Ga-
laxiu? 

Hostia: Pravdepodobne nič. 
Hammel: Bude to svedčiť o tom, že zadal nie 

sme dostatočne múdri. 
Astronomy: Vyzerá to tak, že existuje akási zla-

tá stredná cesta, niečo medzi tým, že život vo ves-
míre je skutočne zriedkavý a unikátny, a tým, že 
vzniká a vyvíja sa takmer všade? 

Porco: Záporná odpoveď maže byť jednoducho 
dósledkom toho, že existuje velmi málo takých 
miest, kde mohol vzniknúť a vyvíjať sa život. Ale 
počet hviezd je taký obrovský, že istý výskyt slneč-
ných sústav, ktoré majú aj „zónu života", je nana-
jvýšpravdepodobný. 

Hartmann: Z výskumu mikroorganizmov vie-
me, že život je iba o málo vdčší chumáčik hmoty 

ako skupina molekúl. Velké, komplikované orga-
nizmy — ako Tudia — sú naozaj anomálie. Aj keby 
sme preverili všetky hviezdy v našej Galaxii a našli 
na ich obežných dráhach planéty, na ktorých sa 
uchytil život, v 99 prípadoch zo 100 tam nájdeme 
iba mikroorganizmy. Všetci sme si mysleli, že život 
znamená svet ako v StarTreku, teda svety s civilizá-
ciami, ktoré majú vlastnú vládu, radia sa vlastnými 
demokratickými princípami. Skutočnosť je však má. 

INÉ SLNEČNÉ SÚSTAVY 
Astronomy: Čo budeme vedieť o 25 rokov 

o mých slnečných sústavách? 
Grinspoon: V mnohých slnečných sústavách ob-

javíme obrie planéty a z ich počtu (ale aj vzdiale-
nosti ich obežných dráh od materskej hviezdy) do-
kážeme odhadnúť aj pravdepodobnosť výskytu te-
restrických planét. 

Hartmann: Majú objavené slnečné sústavy kop-
lanárne obežné dráhy? Bobo by naozaj úžasné, keby 
sme objavili systém sformovaný podobne ako ten 
náš. 

Stern: Nedávno sa objasnilo, že mechanizmus 
(jeden z viacery'ch?), ktorý udržuje velké planéty po-
hromade napriek tomu, že sú nestabilným systé-
mom, je ich ochladzovanie. Vzápstí sa objavila ana-
lógia pri vyvíjajúcich sa galaktických systémoch... 
A vóbec: objavujeme čoraz viac systémov, ktoré sa 
nesprávajú tak, ako by sa dalo predpokladať z ich 
počiatočných vlastností. 

Hartmann: Naša Slnečná sústava vyzerá prav-
depodobne tak, ako vyzerala na začiatku. Aspoň 
tak to vyplýva z jej štruktúry. 

Stern: Áno, ale v mých slnečných sústavách sa 
póvodná štruktúra neudržela. 

Malhotra: Pozorovali sme viac ako 100 Slnku po-
dobných hviezd a iba pri troch až štyroch sa objavili 
príznaky existencie extrasolámach planét. Obrovské 
množstvo Slnku podobných hviezd planetárny sys-
tém nemá. Možno je príliš skoro hovoriť o sklamaní, 
ale to hlavné, čo sme sa o exstrasolárnych planetár-
nych systémoch zadal dozvedeli, je to, že sa na našu 
Slnečnú sústavu prIliš nepodobajú. O 25 rokov však 
možno budeme vedieť viac; dozvieme sa, či je naša 
Slnečná sústava normálna, či výnimočná. 

Stern: Prvá objavená extrasolárna planéta (išlo 
o dye planéty) obieha okolo pulzaru. Wolszczan ju 
objavil vďaka mimoriadne presnému meraniu ra-
diálnych rychlostí. Sme schopní povedať, že sa 
v tomto systéme nachádzajú objekty s hmotnosťami 
blízkymi hmotnosti Zeme. 

INTELIGENTNÝ ŽIVOT 
de Pater: Získame mnoho nových údajov 

z velkých rádioteleskopov programu SETI, ktorý 
mal potom, ako ho vyradili z NASA, naozaj zvlášt-
nu históriu. Myslím si, že nadšenie verejnosti pre 
projekt SETI už nemažeme prehliadať. Keá mala Jill 
Tarter tiačovku, miestnosť bola doslova prepinená. 

Stern: Pozemšťania hTadajú život. 
Bell: Ale chýba konsenzus o tom, čo chce pod-

porovať NASA a čo chce verejnosť. 
Pilcher: NASA v niektorých prípadoch musí byť 

konzervatívna, pretože v našej spoločnosti existujú 
skupiny, ktoré majú strach z akýchkotvek objavov. 
Mimochodom: NASA mala udržať SETI pod vlast-
nou strechou. 

Grinspoon: V Kongrese pósobí prod SETI silná 
lobby. 

Porco: Keby sme raz zachytili signály inteligen-
tného života vo vesmíre, mohlo by to vyvolať glo-
bálny psychologický šok. 

Hammel: Použili sta slová inteligentný život... 
Aj doteraz sme rozprávali o živote, ale ale o inteli-
gentnom. Úpine súhlasím stým, že ak iný život ob-
javíme, nastane sociálna katastrofa. 

xozM
~ 
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Porco: Už nemóžeme čakat. 
Stem: Pamdtajte na vzdialenosti, ktoré nás odde-

fujú; predpokladám, že objav mimozemštanov zme-
ní filozofický pohfad na nás samých, ale už o dva 
týždne sa táto informácia stratí z prvých stránok no-
vín. Život sa vráti do normálnych kolají. 

Grinspoon: Vjem si predstavit aj to, že budeme 
síce o Nich vedieť, ale kv ili nepružnej komunikácii 
nebudeme schopni (s ich pomocou) vytvorit lepšie 
zariadenia alebo zmenit obfúbené recepty. 

Stern: Carolyn nadhodila otázku, ako spoznat 
a rozpoznat život. Ja si však myslím, že bude tažšie 
spoznať inteligenciu. Nemóžeme ju definovat tak, 
ako ju poznáme tu, na našej vlastnej planéte. 

Stern: Bude to asi velmi tažké. Prečo hladáme 
práve rádiové signály? Nie je to šovinizmus? Posol-
stvá mimozemštanov nemusia byt kódované len 
v rádiových vinách. Nemóžeme napn7dad vylúčiť 
intetigenmé velryby na Europe, to zákony fyziky ne-
vylučujú. 

Grinspoon: Druh je inteligentný vtedy, ak sa 
dokáže nezničit. Nic je isté, či fudstvo táto prekážku 
prekoná. 

Stern: Podfa tejto definície sú inteligentné aj ba-
obaby. 

Grinspoon: OK; využívat technológie a nezničit 
Sa. 

Malhotra: Akceptuje sa pracovná definícia, Po-
dfa ktorej možno o inteligentnom živote hovorit 
vtedy, keá dokáže meniť svoje prostredie; podia tej-
to definície sú aj mravice inteligentné bytosti. 

Porco: Aj horúea voda mení svoje okolie. 
Astronomy: Čo sa stane s planetárnou astronó-

miou, ak objavíme život mimo Slnečnej sústavy? 
Prestaneme hladať život na Marse? 

Hartmann: Myslím, že v takom prípade sa hfa-
danie zintenzívni, pretože štatistika z váčšieho 
množstva je vieryhodnejšia; je výhodnejšie porov-
návat viac životom okupovaných svetov. Každý prí-
klad je jedinečným experimentom prírody. Predpo-
kladám, že nastane obdobie vdčšieho rozvoja plane-
támej astronómie. 

VEDA VERSUS ZÁBAVA 
Malhotra: Myslíte, že astronómiu robíme kvdli 

zábavefudí? 
Pilcher: Prácu so zábavou móžeme spojiť. 
Stern: Iba na nás záleží, či veda bude populár-

nejšia. Čím viac Iudí sa o vedu bude zaujímat, tým 
lepšie pre nás. 

Porco: Cuďom treba ukázat, prečo je naša práca 
taká vzrušujúca. To je precvičovanie predstavivosti. 

Grinspoon: Záleží na tom, kolko podpory získa-
me, kolko podpory si zaslúžime. Iba vtedy, ak do-
kážeme verejnosť nadchnúť aspoň tak ako holywo-
odsky trhák, alebo im dobrodružstvo poznania na-
servírujeme ešte vzrušujúcejšie ako filmári, móžeme 
s pomocou našich fanúšikov získať od štátu viac 
prostredkov pre astronómiu a vyriešiť ovefa viac 
problémov. 

Hartmann: Je fakt, že predvlani požiadali tím 
Mars Global Surveyor, aby sa zameral aj na odfoto-
grafovanie „tváre na Marse" v oblasti Cydónia. Šé-
fovia NASA povedali: „Mediá nás tlačia, chlapci, 
musíte to urobit hned." Napriek plánu, napriek har-
monogramu, napriek prioritám, vyplývajúcich z hod-
noty priebežne získavaných snímok, museli sme sa 
zamerať na Cydóniu a veta sme prepásli. 

Porco: Myslím si, že v tomto prípade ide o ky-
vadlo, ktoré sa momentálne vychýlilo zlým smerom. 
NASA postupovala úpine zle. V prípade misie na 
Mars nemožno presmerovať výskum pod taakom 
verejnosti na príkaz zhora. 

Stern: Zopakujem to, čo som povedal pred desia-
timi rokmi. Jednoducho: ako daňoví poplatníci sme 
sa stali súčastou priemyslu zábavy — entertainmentu. 
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Nenavrhujeme ozrutné mosty, neprojektujeme lepšie 
lietadlá. Poskytujeme však fuďom čosi viac ako pro-
fesionálny šport alebo má zábava. Možnosť hlbšieho 
pohfadu na mystérium ich vlastného života. 

Hammel: Ja si nemyslím, že je to zábava. 
Grinspoon: Prečo rozlišovat? Naozaj dobrá zába-

va je filozoficky povznášajúca. Pozrite sa na Kubric-
kov film Vesmírna odyssea 2001. Myslím si, že je 
super; čo sa Lýka tváre na Marse, vidím problém len 
v novinároch, ktorí o tom nedokážu poriadne napísať. 

KUIPEROV PÁS 
Astronomy: Čo budeme vedieť o štruktúre Kuj-

perovho pása o 25 rokov? 
de Pater: Jeden z najsfubnejších projektov je Ta-

os Project, riadený Charlesom Alcockom v Liver-
more, ktorý chce hfadat zákryty hviezd kométami. 
Takto objavíme aj telesá s priemerom niekolkých ki-
lometrov. Ak chceme odhadnúf, kolko telies sa tam 
nachádza na základe počtu doterajších objavov, po-
tom to bude problém. Nemáme predstavu, kolko ich 
tam je. Teórie sa nepotvrdzujú. Naozaj neexistuje 
hodnoverný odhad; nevieme, kolko tých menších —
rádovo kilometrových — telies v Kuiperovom páse 
je, nevieme, ako áaleko sa tento pás rozprestiera. 
V súčasnosti sa domnievame, že Kuiperov pás siaha 
až za hranicu 50 AU, ale ak využijeme nové metó-
dy, mlže sa ukázat, že sa rozprestiera aj ďaleko za 
touto hranicou. 

Stern: Myslím si, že výskum Kuiperovho pára 
prinesie v najbiižšom štvrtstoročí velké objavy. 
Domnievam sa, že sklon planetárnej formácie bol 
ovefa váčší, ako sme dnes schopní uverit. Nebudem 
prekvapený, ak zistíme, že aj telesá s hmotnostami 
podobnými Zemi boli vyvrhnuté z oblasti obrov-
ských planét. Správnost tejto teórie sa začína potvr-
dzovat. Mapovanie týchto objektov sa nielen zlepší, 
ale dokonca spresní, skompletizuje a rozšíti. Tieto 
objekty sa móžu pohybovat, ale nemažu sa skryt, 
a my ich do 25 rokov nájdeme aj v dnes nepredsta-
vitefných vzdialenostiach. 

Hammel: Počet novoobjavených objektov počas 
najbližších 5 až 10 rokov bude explozívne narastať. 
V súčasnosti ich poznáme viac ako 60. Pritom 
poznám Pudí, ktorých mapovanie podia nových 
metód umožní objav 150 objektov v rámci jedi-
ného programu. Už o 10 rokov budeme poznat tisíce 
alebo až desattisíce objektov Kuiperovho pásu a to 
podstatne ovplyvní náš pohfad na Slnečnú sústavu. 

Stem: Vždy rozmýšfame iba o štyroch terestriál-
nych planétach, o štyroch obrovských planétach 
a o tom malom pfuvanci hmoty (Pluto), ktorý, ako 
asi zistíme, je pravdepodobne prvým predstavitefom 
najrozšírenejšej triedy planét v na.šej Slnečnej sil-
stave. 

Hartmann: Ak ich mdžeš nazývat planétami. 
Astronomy: Kolkí z vás si myslia, že Pluto je 

planéta? 
Hammel: Zadefinujete nám pojem planéta? 
Stem: Pluto sú dye planéty. 
Pilcher: Keá bola táto otázka položená po prvý 

raz, prišla kopa listov od školopovinnných detí zo-
všadial a všetky prosili: „Prosíme, prosíme, nechaj-
te planétu Pluto na pokoji!" 

Porco: Brian Marsden mu chcel dat číslo ako as-
teroidu. 

KOMETY 
Astronomy: Budeme vedieť o kométach niečo, 

čo nevieme už teraz? 
Grinspoon: Pripravuje sa niekolko misií, ktoré 

v najbližších rokoch preskúmajú kométy pekne 
zblízka; zmeriame ich zloženie, pomery izotopov, 
budeme vedieť ovefa viac nielen o kométach, ale aj 
o tom, ako sa podiefali na vzniku planét. 

Meech: Velký skok vyvolá posun od doterajších 

objavov a kolometrie (štúdium odrazeného slnečné-
ho svetla od objektov) ku kolorometrii a spektrám, 
pretože existujú systematické typy malých telies. 
Ak začneme identifikovat a porovnávat objekty 
v Kuiperovom páse či asteroidy populácie Centau-
rus so známymi, začneme chápat, odkial sa vzali. 

Bell: Hovorilo sa o návratoch. Každý deň pri-
budne asi 150 ton vzorkov. Tam hore je neskutočné 
množstvo meteontov. Misie k týmto malým tele-
sám, napr. NEAR, ktorá štartuje v januári, a áalšie, 
budú skutočne velmi významné; pojde o geochémiu 
mladej slnečnej sústavy. 

Hartmann: Najviac vzoriek meteorického mate-
riálu pochádza z vnútorného a stredného pása. To 
zatial platí, alebo nie? 

Bell: To je to, o čom som rozmýšfal, keá som 
sem išiel. Začul som však stažnost: viacerí sa na-
zdávajú, že je to ovefa chaoŮckejšie, ako Ste to zná-
zornili. Nevieme, odkiaf meteority pochádzajú. 

Hartmann: Máme meteority z inej Slnečnej sds-
tavy? Vieme síce o objektech populácie Centaurus, 
ale ani netušíme, či tieto vzorky máme aj v našich 
múzeách. 

Grinspoon: Existuje aj problém komét a ich po-
dielu na vzniku pozemských oceánov. Súčasné izo-
topické merania troch jasných komét hovoria, že ko-
méty nic sú zdrojom vody, ktorá vyplňa oceány. Ak 
sú tu kométy, o ktoré sa štúdia opiera, typické, po-
tom ani desatjna pozemskej vody nemá kometámy 
póvod. Je to dost prekvapujúce, ale možno vytipova-
né tni kométy nepatria k tým, ktoré vytvorili oceány. 

BUDÚCNOSŤ 
PLANETÁRNYCH VIED 

Malhotra: Pomenovanie ako planetárna veda 
može byt trocha zavádzajúce. V skutočnosti je to 
výskum planět. 

Pilcher: Podfa mójho názoru bude o 100 rokov 
planetárita veda považovaná za tradičnú prirodnú 
vedu. Už v súčasnosti móžeme vidieť, ako sa hrani-
ce medzi jednotlivými vednými disciplínami poma-
ly zužujú a zanikajú. 

Porco: V súčasnosti stojíme na konci. Takmer 
sme skončili výskum planét. Je síce ešte neprebáda-
né Pluto, prípadne Titan, ale to ukončí tzv. „rene-
sanciu" výskumu. Stojíme na počiatku nového veku, 
veku, keá budeme kompletizovat všetky doterajšie 
poznaky o planétach, porovnávat ich s poznatkami 
o Zemi a vyvodzovať z toho uzávery. Zdá sa, že pa-
ša prítomnosť je všade. Máme Mars Global Survey-
or, máme NICMOS, HST, Galileo a dhlšie, máme 
fudí, ktorí sa doposiaf zaoberajú dátami zo sondy 
Voyager, máme sondu Cassini a sme všade, kde tie-
to sondy pracujú. Rozmýšfam nad osemdesiatymi 
rokmi. Vtedy jediná vec, ktorá bola aktuálna, bola 
sonda Voyager; v súčasnosti nastáva explózia infor-
mácií. Máme denně správy o počasí a seizmicite na 
Marse. Bude to úpine mé, úpine rozdielne v najbliž-
ších 25 rokoch. 

Pilcher: Pre porovnanie — každých šest týždňov 
štartuje jedna desatmesačná misia. 

Porco: A v osemdesiatyc rokoch nebolo ani 
zdaleka niečo podobné. 

Hammel: Pamhtáte sa na obrázky astronautov na 
Mesiaci? Naše sny, vtedy sme boli ešte detnú, boli 
o tom, že i my raz budeme stát tam hore a preháňat 
sa Slnečnou sústavou. Ale potom sa všetko rozply-
nulo. Ako dieta som si myslela, že vesmírny vek je 
omnoho bližsie. Zmenila to politika. Vrátime to? 
Skúsime opat dosiahnut naše sny, náš vesmírny 
vek? Dúfam, dúfam pre dobro planetárnej vedy; 
verím v túžbu po poznaní, vo velkého ludského du-
cha. 

Podfa Astronomy spracoval 
TOMÁŠ MIKOVÍNY 



4ASA 
má mužov 
v čiernom 
Ak Mars zaútočí na Zem, v prvej líni určíte nebudú 
Marťania vyzbrojení laserovými puškami; mohli by to 
však byť mikroorganzmy - zabijaci. Kto nás ochrán? 

John 
pri NASA. 

Roku 2006 má štartovaf na 
Mars sonda, ktorá donesie na 
Zem vzorky marťanskej půdy. 

Kto nás ochráni pred Marťanmi a inými mi-
mozemšťanmi? Hollywoodski scenáristi pridelili 
túto úlohu „mužom v čiernom", ultrautajenej 
skupin nápadne oblečených mužov a žien; ich 
povinnosťou boto ochrániť pozemšťanov pred 
návštevníkrni z kozmu. V reálnom živote je touto 
úlohou poverený John Rummel, důstojník plane-
tárnej ochrany pri NASA, ktorý pracuje v hlavnom 
stane tejto štátnej inštitúcie vo Washington. Do 
jeho kompetencie spadá celá vnútorná Slnečná 
sústava, čo je pre jedného človeka poriadna 
zodpovednosť. Zakaždým, keď NASA sponzoruje 
misiu, ciefom ktorej je dodať potenciálne ne-
bezpečný materiál z mých svetov, Rummel sa mu-
sí presvedčiť, či agentúra má plán na ochranu 
Zeme. 

V nasledujúcich rokoch sa Rummelova pozor-
nosť sústredí najmá na Mars. Prvá návratná sonda 
z červenej planéty pride na Zem o osem rokov. 
Vzorky prachových častíc z kométy Wild 2 budú 
na Zemi už o dva roky skór. Vedci sú presvedčení, 
že už pol kilogramu marťanskej půdy im postačí na 
to, aby (aspoň v hrubých obrysoch) rozlúštili nie-
len geologickú minulosť červenej planéty, ale aj to, 
či na Marse existovali alebo existujú hoci len pri-
mitívne formy života. 

Rummela prízrační chrobáci z dielní Hollywoo-
du, ktorých „muži v čiernom" s nasadením všet-
kých sít likvidujú, príliš nevzrušujú; sústreďuje sa 
najmá na profylaktické opatrenia proti zavlečenu 
cudzích mikroorganizmov na Zem, ktoré by mohli 
vyvolať globálnu nákazu — pandémiu. Mohli by to 
byť napríldad baktérie odolné voči všetkým anti-
biotikám; v priebehu nekolkých mesiacov či ro-
kov mohli by ludské pokolene vyhladiť. 

Památáte sa ešte na scenár filmu Kmeň Andro-
meda? Ak ste na tom tak ako vedci, ktorí sa zú-
častnili na panelovej diskusii biológov a planeto-
lógov, ktorú roku 1997 zorganizovala Národná ve-
decká akadémia (NAS) vo Washington, ktorá ma-
la zhodnotiť potenciálu nebezpečenstvá pódnych 
vzoriek z Marsu, potom vás tento problém príliš 
nevzrušuje. — Riziko nie je v nijakom prípade nu-
lové, — zhodli sa účastníci diskusie. — Vzorky z ná-
vratnej sondy musia byť prepravované v dokonale 
hermetických kontajneroch a musí sa s nimi zaob-

Rummel, důstojník planetárnej ochrany chádzať tak ako s každým in , potenciálu ne-
bezpečným materiálom. 

Planetárna karanténa 
Invázia z Marsu spadala donedávna výlučne do 

kompetencie spisovatelov sci-fi. Situácia sa zme-
nila až roku 1957, keá sa na obežnej dráhe okolo 
Zeme ocitol prvý Sputnik. Iba pred niekolkými 
mesiacmi upozornil biológ, nositel Nobelovej ceny 
Joshua Lederbergh vedeckú pospolitosť na poten-
ciálu riziko krížovej kontaminácie medzi svetmi 
našej Slnečnej sústavy. Keá NASA začala pripra-
vovať pristátie astronautov na Mesiaci, Spojené 
štáty podpísali Dohodu o vonkajšom priestore 
(Outer Space Treaty), ktorá vyzvala všetky národy, 
zapájajúce sa do výskumu telies Slnečnej sústavy, 
„aby zabránili možnej kontaminácii, ktorá by moh-
la vyvolať neželané zmeny v životnom prostredí 
Zeme prostredníctvom mimozemskej hmoty". 

Keá sa Neil Armstrong a jeho nasledovníci 
z kozmických lodí Apollo 11, 12 a 14 vrátili na 
Zem, separovali ich do zvláštnych buniek, odkial 
mohli so svojimi rodinami komunikovať iba cez 
hermetické priezory. Karanténa trvala vyše troch 
týždňov. 

Podla Elliota Levinthala, profesora fyziky zo 
Stanford University, dnes už na důchodku, holi úc-
to opatrenia neúčinné. Na panelovej diskusii o pla-
netárnej karanténe upozornil na to, že zodpovední 
pracovníci urobili v prípade misií Apollo prinaj-
menšom dye závažné chyby, ktoré by zavlečeným 
lunárnym organizmom umožnili uniknúť do bio-
sféry Zeme. Počas návratu, už hlboko v atmosfére, 
bol otvorený prieduch, ktorý mal ochladiť vnútro 
návratného modulu; vzápátí, po pristátí na hladine 
oceánu, praskol „hatch", takže astronauti mohli 
v module zahynúť. NASA týmto nehodám velkú 
pozornosť nevenovala: váčšina vedcov bola pre-
svedčená, že možnosť existencie živých organiz-
mov na Mesiaci sa rovná nule. 

— Existovali síce prísne bezpečnostné predpisy, 
lenže vzhladom na to, že sa nebezpečenstvo kon-
taminácie podceňovalo, ignorovali ich aj pracov-
níci, ktorí mali dozerať na ich dodržiavanie, — vy-
hlásil Levinthal. Vzápátí vyslovil obavu: — Upo-
náhlaný projekt hladania živých organizmov na 
Marse sa může skončiť tak, že sa vzorky marťan-
skej půdy dostanú na Zem skór, ako by vedci do-
kázali posúdiť, či obsahujú nejaké organizmy. 
Viem, že NASA venuje tomuto problému viac po-
zornosti ako v minulosti, lenže celý rad problémov 
obišla. 

Levinthalove obavy však nie sú opodstatnené. 
V Lunar Receiving Laboratory, ktoré sa vybudova-
li za 100 miliánov dolárov, injektovali vedci me-
sačný prach do myší a vtákov; zmiešali ho s půdou, 
v ktorej korenili rozličné rastliny; nasypali ho do 
akvária s rozličnými rybami; zaštepili ho kultúr 
opičích butik. Nič sa nestalo. 

Roku 1976 pristáli na povrchu Marsu sondy Vi-
king 1 a 2, ktoré urobili nekolko experimentov, 
zameraných na detekciu živých organizmov. Vý-
sledky vedcov sklamali: vžčšina z nich je odvtedy 
presvedčená, že Mars je biologicky mřtvy. Vikin-
gy pristáli vo vyprahnutých, frigidných, ultrafialo-
vým žiarením sterilizovaných oblastiach. Prístroje 
indikovali horniny premiešané s takými oxidova-
nými chemikáliami (oxidizing chemicals), ktoré 
vylučujú pritomnosť organických molekúl. To vy-
svetluje, prečo experimenty, ktoré hladali práve or-
ganické molekuly, nenašli na pravdepodobnostnej 
úrovni jednak miliónu an jedinú. 

Mars však nemusí byť záaleka takým nehostin-
ným prostredím pre život, ako sa nazdávame. — Je 
vyprahnuty', o tom niet pochýb, — vraví Ben Clark, 
účastník panelovej diskusie z Lockhead Martin 
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Astronautics v Denvere (Colorado). — Živé orga-
nizmy sú mimoriadne prispňsobivé. Experimenty, 
ktoré nás rozčarovali, však zďaleka nedokázali, že 
marťanská pňda je celkom sterilná. Vonkoncom 
nie je vylúčené, že vzorky, ktoré sondy privezú 
z Marsu, budú obsahovať živé organizmy, či už ak-
tívne, alebo spiace. 

Ak budúce sondy preniknú hlbšie pod sterilné, 
vonkajšie vrstvy marťanskej pňdy, najmá tam, kde 
z podložných vrstiev vyvierajú horúce pramene, 
alebo v miestach mých potenciálnych nikách bio-
logického života, pravdepodobnosť objavu živých 
organizmov sa rádovo zvýši. 

A bug-proof mission 
NASA, pod prísnym Rummelovým dohFadom, 

v snahe zmenšiť potenciálne riziko marťanských 
vzoriek, ktoré znepokojujú verejnosť, pracuje na 
návrhu najbezpečnejšieho procesu narábania s do-
vezeným materiálom. Nakolko sa finalizačné práce 
na misii návratnej sondy neskončia ani v budúcom 
roku, Mark Adler a jeho kolegovia z Jet Propulsion 
Laboratory v Pasadene, Kalifornia, vyrukovali 
s niekolkými nápadmi, ktoré by mali prispieť 
k bezpečnejšiemu návratu získaných vzoriek v čis-
totu, hermeticky uzavretom kontajneri. 

Toto je ich plán: v rokoch 2003 a 2005 vypustí 
NASA pár sond, na palube ktorých budú rovery —
marsochody. Po pristátí sa rovery vydajú do okolia 
a nazbierajú asi 500 gramov kamenia a pňdy; 
potom vzorky dopravia do guTatých kontajnerov 
s priemerom 14 centimetrov. (Na palube každej 
návratnej sondy bude jeden). Kontajnery budú 
umiestnené vo zvláštnom segmente posledného 
stupňa trojstupňovej rakety Mars Ascent Vehicle 
(MAV), presnejšie v kónickom puzdre, ktorý ne-
pride do kontaktu s marťanským povrchom. 

Kritickým problémom je vyvinutie takého her-
metického kontajnera, z ktorého/do ktorého by po-
čas spiatočného letu, no najmá počal brzdenia 
v zemskej atmosfére neprenikla ani jediná cudzo-
rodá molekula. Adlerov projekt je sFubný: kontej-
ner bude zabalený do špongiovitého pyrotechnic-
kého materiálu (podobného tomu, ktorý izoluje 
explozívny materiál v jednotlivých stupňoch rake-
ty). Tento materiál vypiní celý priestor medzi kon-
tajnerom a jeho ochranným obalom. 

Gufatý kontajner bude absolútne sterilný, ale 
povrch sondy — landera, ktorá pristane na povrchu 
Marsu, bude vystavený všetkým vonkajším vply-
vom. Usadí sa na ňom najmá marťanský púder, 
ktorý mňže byť kontaminovaný mikroorganizma-
mi. Nikto nemůže zaručiť, či nízka teplota, vakuum 
a žiarenie v kozmickom priestore dokážu počas 
spiatočného letu zneškodniť potenciálne mikroor-
ganizmy, vegetujúce v marťanskom púdre. Bioló-
govia už vedia, že spóry, zapuzdrené, spiace formy 
baktérií a húb, by mohli 9 mesiacov trvajúci let na 
Zem Tahko prežiť. Keá astronauti z Apolla 12 pri-
viezli z Mesiaca na Zem kameru, ktoní odmonto-
vali z paluby sondy Sureveyor 3, našli baktérie, 
ktoré aj po tridsať mesiacov trvajúcom pobyte 
v drsných lunárnych podmienkach boli mimoriad-
ne čulé. 

Stabilitu návratného modulu MAV bude po 
štarte z Marsu stabilizovať rotácia, ktorá bude mať 
aj áalší pozitívny efekt: odstredivé sily odstránia 
podstatnú časť marťanského púdru z povrchu ná-
vratného modulu a súčasne zabránia tomu, aby 
prenikol do guTatého kontajnera. Prvé dva stupne 
nosnej rakety návratného modulu dopadnú opáť 
na povrch Marsu. Iba tretí stupeň, centrifugálne 
očistený, sa dostane na obežnú dráhu, kde odovzdá 
vzorky kozmickej lodi, zabezpečujúcej návrat na 
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Existencia fosílií v meteorite ALH84001 s mar-
ťanským póvodom je síce spochybnená, ale nie 
je absolútne vyvrátená. 

Zem. (Túto loď vyvíja Francúzska vesmírna agen-
tura). 

Kozmická loď, dopravujúca kontajner na Zem, 
bude musieť pristáť tak, aby sa nepoškodil kontaj-
ner. Adler tvrdí, že najvýhodnejšie by boto vyklo-
piť kontejner do atmosféry — v návratnom puzdre, 
vyrobenom zo špeciálneho uhlíkového materiálu, 
pripomínajúceho špongiu. Počas pádu odpor at-
mosféry spomalí rýchlosť guFatou špongiou ovinu-
tého kontajnera zo 42 000 na 110 kilometrov za 
hodinu. Kontajner dopadne na Zem, niekolkokrát 
poskočí, ale špongia tvrdosť nárazu absorbuje. 

Dopad puzdra je iba začiatkom najriskantnejšej 
fázy misie: v rámci tejto fázy treba dokonale izo-
lovať vzorky a zabezpečiť, aby ju nekontaminovali 
pozemské organizmy. Roku 1997 vyzvala NASA 
niekolko tuctov expertov, aby popremýšFali o tom, 
ako to čo najlepšie urobiť. Vesmírna agentura an-
gažovala univerzitných biolágov, odborníkov na 
biobezpečnosť z Centra pre prevenciu a kontrolu 
chorňb (CDC), z Agentury pre ochranu prírodného 
prostredia, ba dokonca aj Forta Detricka z Ar-
mádneho strediska pre výskum vojensky využiteT-
ných biologických prostriedkov. 

Vzorky umiestnia v mikrobiologickom trezore, 
ktorý sa využíva pri výskume najsmrtiacejších or-
ganizmov Zeme. — Co sa uloží do toho trezora, —
vraví Rummel, — do pozemského životného pro-
stredia neprenikne. Vzápátí technici navlečení do 
„lunárnych skafandrov" preskúmajú, či nie je puz-
dro poškodené, a premiestnia ho do bezpečnostné-
ho laboratória. Účastníci panelovej diskusie odpo-
ručili pre izoláciu marťanskej vzorky rovnaké bez-
pečnostné opatrenia, aké sa používajú v pripade 
narábania s takými smrtiacimi organizmami, aký-
mi je naprildad vírus z kmeňa Ebola. Tieto bez-
pečnostné opatrenia sú nevyhnutné napriek tornu, 
že možnosť výskytu infekčného či inak škodlivého 
biomateriálu v marťanskej vzorke je velmi nízka. 

Vzorky sa budú študovať v hermeticky uzavre-
tom boxe, kde bude nižší tlak ako v laboratóriu; 
v samotnom laboratóriu bude zasa nižší tlak ako 
v prirodzenom, vonkajšom prostredí. V takomto 
pripade sa čokoTvek, či už je to prúd vzduchu alebo 
mikróby, bude pohybovať dostredivo, do vnútra la-
boratória, do vnútra experimentálneho boxu. 

HTadanie života 
Zisťovanie, či vzorky z Marsu obsahujú živé or-

ganizmy, je pro vedcov najzložitejším problémom. 
Rummel v tejto súvislosti pripomína prípad mar-
ťanského meteoritu ALH84001 a vyše dvoch rokov 
sa ťahajúce spory o tom, či naozaj obsahuje mikro-
fosfie: —To, čo sa detegovalo, může, ale aj nemusí 
potvrdzovať život na Marse. Spory okolo tohto 
problému však v pinej nahote ukázali našu neschop-
nosť spoTahlivo rozhšiť živé organizmy. 

Biológovia však nie sú celkom bezmocní. K dis-
pozícii majú najmodernejšiu techniku, ktorá dokáže 

analyzovať vzorku doslova molekulu po molekuli. 
Keby sa však aj nejaká stopa po živote našla, NASA 
bude mať problémy zistiť či ide naozaj o produkt ži-
vého organizmu, pozostatok po metabolizme dávno 
odumretej fosílie, alebo iba o geologické a chemic-
ké mikroštruktúry, ktoré stopy po metabolizme ži-
vých organizmov iba pripomínajú. Ide totiž o ná-
ramne záludný problém. Detegovať znaky toho, že 
nejaký organizmus metabolizoval časti svojho pros-
tredia a premieňal ho na energiu, ktorá baktérie ži-
vila a udržiavala ich v dobrej kondícii, je mimoriad-
ne ťažké. — Všetky techniky, ktoré máme naporúdzi, 
vychádzajú z toho, že organizmus má vlastnosti po-
zemských organizmov, — vraví Levinthal. — Ak půj-
de o superjednoduchú formu života, o ktorej nemá-
me doteraz ani tušenia, nerozoznáme ju, ani keú ju 
nájdeme. 

Rummel zdůrazňuje, že dovtedy, kým sa NASA 
podari dopraviť roku 2008 marťanské vzorky na 
Zem, budú mať jeho Tudia o desať rokov rnodernej-
šie technológie a pristroje. Pritom aj tie dnešné sú 
mimoriadne kvalitné: — Som presvedčený, že aj 
s takou technólógiou, ktorú dnes máme k dispozí-
cii, dokážeme spoFahlivo zistiť, že v marťanskýc 
vzorkách je alebo bol nejaký život. 

Levinthai varuje, aby sa vzorky nedistribuovali 
tak, ako sa to stalo v pripade hornín dovezených 
z Mesiaca; dostalo ich každé renomovanejšie pra-
covisko, ktoré vyrukovalo so zaujímavým experi-
mentom: — Nevravím, že by sa vzorky skúmali iba 
na pňde NASA. Každé riziko však má svoje hrani-
ce. Prílišná opatrnosť je zvázujúca, prílišná upo-
náhTanosť však může narobiť velké škody. 

Skeptici zvnútra NASA však v podstato politiku 
planetárnej ochrany tejto inštitúcie nespochybňujú. 
O to ostrejší sú vonkajší kritici: Margaret Race, bý-
valá ekologička z University of Berkley, upozorni-
lana to, že od čias Apolla sa všeličo zmenilo. Vtom 
čase sa o planetárnej ochrano rozhodovalo za za-
vretými dverami. — Ibaže Apollo sa plánovalo pred-
tým, než vznikla Agentura na ochranu prirodného 
prostredia, prod vznikom environmentálneho práva, 
prod katastrofou v jadrovej elektrárni Three Mile 
Island, — vraví Race. Skňr ako marťanská misia, 
ktorá dovezie vzorky z povrchu červenej planéty, 
dostane defmitívne zelenú, musí NASA tak do-
podrobna, oko to len bude možné, posúdiť všetky 
možné riziká vyplývajúce z dovozu marťanskýc 
vzoriek a minimalizovat ich. 

Bývalý důstojník planetárnej ochrany pri NASA 
Michael Mayer dúfa, že napokon tlak verejnej 
mienky zváži vedecký zisk i potenciálne riziko mi-
sie. Vďaka skúsenostiam, ktoré získame pri skúma-
ní marfanských vzoriek, by srno dokázali obj aviť ži-
vot kdekoTvek v Slnečnej sústave... A to by bol ob-
jav, ktorý by od základov zmenil aj chápanie živo-
ta na Zemi. — Je možné, že existuje čosi, s čím srno 
nepočítali, — vraví Meyer. — Ale keby srno sa týmto 
argumentom dali odradiť, veTa vecí by sa nikdy ne-
uskutočnilo. 

Keása bude prvý kontajner s marťanskými vzor-
kami otvárať, Rummel a jeho tím budú v strehu. 
A keby si aj niekto z týchto „bodygardov" našej pla-
néty nasadil na nos čierne okuliare, podobno ako lov-
ci chrobákov z filmu Muži v čiernom, Rummel 

ubezpečuje, že to nebude reakcia na 
potenciálne riziko projektu návratnej 
marťanskej sondy. Rummel (na 
snúnke vlavo): — Co sa tý ka ochrany 
Zeme, opatrnosti nikdy nie je dosť. 

DANIEL PENDICK 
(Podia Astronomy 

spracoval-eg-) 
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5. Galaxie a kvasary 
5.1. Hvězdokupy 

D. Barrado y Navascuées zjistil, že v prostorovém okolí hvězdy Castor v Blí-
žencích se rozkládá pohybová skupina 16 hvězd, mezi něž patří mj. Vega, Fo-
malhaut, proměnná YY Gem a hvězdy typu beta Pic. Hvězdy mají velmi rozdíl-
né spektrální typy od Al V až po M6 Ve a pokud vznikly najednou, znamená to, 
že existuje mnoho různých scénářů, jak mohou kolem mateřských hvězd vznikat 
planetární soustavy. Autor odhaduje stáří skupiny na (200±100) megalet. 

Díky družici HIPPARCOS se podařilo zpřesnit parametry otevřené pohybové 
hvězdokupy Hyády, jež slouží jako základní kalibr pro určování vzdálenosti 
hvězd a hvězdných soustav. M. Perryman aj. stanovili vzdálenost těžiště kupy od 
Slunce (46,3±0,4) pc a její poloměr na piných 10 pc; tj. modul vzdálenosti hvěz-
dokupy činí 3,33 mag. Poměrné zastoupení hélia ve hvězdách Hyád dosahuje 
Y = 0,26 a hvězdokupa je mladá (625±50) megalet. O. Eggen však upozorňuje, 
že některé hvězdy v Hyádách mohou být staré až 2 gigaroky, čili že epocha tvor-
by hvězd ve hvězdokupách bývá mimořádně dlouhá. Ukázal dále, že společně se 
známými Jesličkami (Praesepe) v Raku tvoří Hyády nadkupu otevřených hvěz-
dokup. D. Pinfield aj. určili poloměr další slavné hvězdokupy Plejád na 13,1 pc 
a její úhrnnou hmotnost na 735 Mo, z čehož hnědí trpaslíci představují méně než 
18% hmotnosti. K nejstarším otevřeným hvězdokupám Galaxie patří dle H. Ri-
chera aj. soustava M67, pro níž z bodu obratu na barevném diagramu vychází 
stáří piné 4 gigaroky. To je v dobrém souladu s určením stáří hvězdokupy na zá-
kladě křivky chladnutí bílých trpaslíků — 4,3 gigaroky. 

Podle B. Chaboyera aj. vyplývá změření Hipparca, že stáří kulových hvěz-
dokup nepřesahuje 11,5 gigalet, čímž odpadají námitky proti krátké stupnici stá-
ří vesmíru, odvozované z příliš vysokých hodnot Hubblovy konstanty. R. Jime-
nez a P. Padoan odhadli stáří kulových hvězdokup M5 na 10,6 megalet a M55 na 
12,5 gigalet s chybou menší než 10%. Uvádějí též, že ani kulové hvězdokupy 
v halu Galaxie nejsou starší než 14 gigalet. 

5.2. Naše Galaxie 
R. Narayan aj. přinesli další důkazy, že objekt Sgr A* v centru Galaxie skrý-

vá supermasivní černou díru o hmotnosti (2,5±0,5) MMo. Na tuto díru dopadá 
ročně alespoň 10-6 Mo z okolního prostoru, proto je její zářivý výkon řádu 1030
W. Ještě přesvědčivější jsou jedinečná pozorování A. Ghezové aj., kteří zkoumali 
objekt infračervenou skvrnkovou interferometrií pomocí Keckova teleskopu 
tím, že v počítači sečítali tisíce expozic o délce 0,13 s a docílili tak rekordního 
rozlišení 0,05", tj. lineárního rozlišení asi 400 AU! To jim umožnilo studovat 
vlastní pohyby 90 červených hvězd třídy K mezi 9 a 17 mag se 4x menší chybou, 
než při dosavadních měřeních a v těsném okolí 25 čtverečních obloukových vte-
řin kolem vlastní černé díry. Autoři ukázali, že maximum plošné hustoty hvězd 
i disperze rychlostí bezvadně souhlasí (na 0,1") s polohou rádiového zdroje 
Sgr A* i dynamického centra Galaxie, a že zmíněné hvězdy obíhají po Keplero-
vých elipsách kolem supermasivní černé díry o hmotnosti 2,6.106 Ma a objemu 
menším než 10-6 pc3 rychlostmi až 1400 km/s. Odtud též vyplývá, že centrální 
masivní objekt musí být černou dírou, neboť jeho hustota je dostatečně extrémní. 
Ostatně, existenci spící velmi hmotné černé díry v jádře Galaxie předpověděli 
D. Lynden-Bell a M. Rees již r. 1971. 

K témuž závěru dospěli K. Lo aj. na základě rádiových měření radiointerfero-
metrem VLBA na vinové délce 7 mm. Rádiový zdroj Sgr A má totiž poloměr 
pouhých 72 Schwarzschildových poloměrů (RS = 11 Ro!) pro černou díru 
o hmotnosti 2,5 MMo a je díky rychlé rotaci zploštělý o piných 20 RS na pólech. 
M. Reid aj. určili pomocí interferometru VLBA vlastní pohyb Sgr A* s neuvěři-
telnou přesností na 0,0002". Pokud by se přesnost podařilo zvýšit ještě 5x, bude 
možné přímo změřit trigonometrickou paralaxu centra Galaxie. 

A. Tanner zkoumal centrální parsek Galaxie Keckovým teleskopem v in-
fračerveném pásmu 2,2 µm. Bodový zdroj IRS 21 má dle těchto měření průměr 
1000 AU a představuje jednu z největších hvězd v Galaxii. Kolem hvězdy se na-
chází opticky tlustá prachová slupka o teplotě 1360 K a zářivém výkonu 1,1.106
Lo. Ve slupce se intenzívní infračervené záření rozptyluje a transformuje do da-
leké infračervené oblasti, načež je vyzářeno vnější opticky i geometricky tenkou 
prachovou slupkou. 

Shoda dle M. Honmy a Y. Kan-Ya panuje pouze v názoru, že oběžná rychlost 
Slunce vůči centru Galaxie je vskutku nižší než 200 km/s, a to pak zase zname-
ná, že ve vnějších částech soustavy rychlost rotace klesá. J. Mišurov a I. Zenino-
vá zjistili, že Slunce se nachází ve vzdálenosti menší než 0,1 kpc od korotační 
kružnice Galaxie. Taje definována tak, žena této kružnici se ve spirálních gala-
xiích rovná rotační rychlost galaktického disku rotační rychlosti spirální struktu-

ry . R. Jimenez aj. určili z měření vlastností červených podobrů družicí HIP-
PARCOS minimální stáří galaktického disku 8 gigalet. 

Z pozorování gravitačních mikročoček vychází, že skrytá hmota v halu Ga-
laxie je tvořena hnědými trpaslíky s hmotností řádu 0,1 Ma, takže úhrnní hmot-
nost skryté hmoty Galaxie do vzdálenosti 50 kpc od centra představuje piných 
1,2.10r r Mo a celková hmotnost Galaxie pak dosahuje 2.10 r Mo. Ve shodě s tím 
C. Brocato aj. odhadují celkový zářivý výkon Galaxie na 4.10 a její zářivou 
hmotnost na 7.1010 Mo. Autoři ve své práci počítali také úhrnný tok neutrin, při-
cházejících z niter hvězd Galaxie, na Zemi na 10A17 neutrin/mA2/s. 

5.3. Místní soustava galaxií 
M. Putnamová aj. studovali tzv. Magellanův proud mezi nejbližšími galak-

tickými sousedy naší Galaxie pomocí rozložení neutrálního vodítku na rádiové 
frekvenci 1,42 GHz a zjistili, že jde o výsledek slapového narušení obou sou-
sedních soustav naší Galaxií. L. Smithová aj. pozorovali tři svítivé modré pro- 
měnné ve Velkém Magellanově mračnu pomocí FOS HST a ukázali, že tyto ne-
stabilní velmi hmotné hvězdy odvrhují v průměru každých 10 tisíc let mocnou 
mlhovinu, podobně jako známá hvězda s Car v naší Galaxii, jež při erupci r. 1843 
vyvrhla mlhovinu, zvanou Homunculus. 

Při navazování stupnic vzdálenosti galaxií hraje nezastupitelnou úlohu správ-
né určení vzdáleností nejbližších velkých galaxií — Magellanových mračen. Pro-
to jako blesk z čistého nebe působí revize vzdáleností, kterou uveřejnili A. Udal-
ski aj. na základě měření jasností konfekčních červených hvězd v programu 
OGLE a jejich vzdáleností pomocí družice HIPPARCOS. Konfekční hvězdy 
jsou totiž velmi početné, takže střední hodnoty jejich vzdáleností mají vysokou 
statistickou váhu. Jejich střední absolutní hvězdná velikost vychází na —0,185 
mag, takže jsou i dostatečně svítivé nato, aby posloužily jako standardní svíčky. 

O nic lépe na tom není podle S. Hollanda ani spolehlivost určení vzdálenosti 
galaxie M31 v Andromedě. Zpozorování kulových hvězdokup vychází vzdále-
nost 783 kpc, kdežto vážený střed všech ostatních metod dává jen 745 kpc, za-
tímco měření z družice HIPPARCOS dokonce 900 kpc (2,9 milionu světelných 
let!). Naproti tomu K. Stanek a P. Garnavich, studující na 6300 konfekčních čer-
vených hvězd v galaxii M31, tvrdí, že odtud odvozená vzdálenost galaxie 784 
kpc je zaručena s přesností na 2%. 

M. Haas aj. zkoumali galaxii M31 pomocí infračervené družice ISO v pásmu 
175 µm a tvrdí, že na záldadě celkového vzhledu ji mohou klasifikovat spíše ja-
ko prstencovou než spirální galaxii. Vnitřní prstenec má poloměr 10 a vnější do-
konce 14 kpc. Ve zmíněném spektrálním pásmu viděla družice především chlad-
ný mezihvězdný prach o teplotě pouhých 16 K (tedy o 3 K chladnější než me-
zihvězdný prach v naší Galaxii) s úhlovým rozlišením 1,3°. Úhrnná hmotnost 
prachu v M31 se odhaduje na 30 MMo. 

A. Cole aj. zobrazili pomocí HST jádro galaxie M32 v daleké ultrafialové ob-
lasti 160 nm, ale ani při úhlovém rozlišení 0,046' se jim nepodařilo rozpoznat jed-
notlivé hvězdy. Zjistili však, že jasnost jádra narůstá i ve vzdálenosti pouhé 0,1" od 
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centra. Odvodili vzdálenost galaxie 725 kpc, takže jde o nejbližší normální eliptic-
kou galaxii, kterou můžeme ve vesmíru pozorovat. Podle S. van den Bergha se 
v poslední době podařilo odhalit další tři členy místní soustavy galaxií. Jde vesměs 
o velmi málo svítivé trpasličí sféroidální galaxie, v nichž tvorba hvězd již ustala. 

5.4. Cizí galaxie 
H. Fergusson aj. pomocí WFPC2 HST překvapivě nalezli červené obry v in-

tergalaktickém prostoru v kupě galaxií v Panně. Tvrdí, že asi desetina hmoty 
kupy je takto rozptýlena mezi galaxiemi. Pro vzdálenost kupy dostali hodnoty 
18,2 Mpc. Podobně J. Feldmeier aj nalezli v tomto intergalaktickém prostoru 95 
planetárních mlhovin, takže odtud vychází, že piná pětina optického záření kupy 
v Panně pochází z intergalaktického prostoru. Jádro kupy je protáhlé ve směru 
k nám, takže přední hrana kupy je od nás vzdálena pouhých 12 Mpc, tj. o 3 Mpc 
proti známé obří galaxii M87. 

Podobně R. Phelps aj. obdrželi pro galaxii NGC 2090 v souhvězdí Holubice 
z pozorování 34 cefeid vzdálenost 12,3 Mpc a S. Hughes aj. pro galaxii NGC 7333 
v souhvězdí Pegasa vzdálenost 15,1 Mpc. L. Ferrareseová aj. našli 34 cefeid 
v galaxii NGC 2541 v souhvězdí Rysa a dostali tak její vzdálenost 12,4 Mpc. Ko-
nečně P. Stetson aj. studovali bohatou pozdní spirálu M101 (NGC 5457) ve Vel-
ké Medvědici, kde rozpoznali 61 cefeid a odtud dostali její vzdálenost 7,1 Mpc. 
V tomto klíčovém projektu HST má být změřena vzdálenost 18 blízkých gala-
xií s červeným posuvem z< 0,005. Kromě toho R. Sanders a M. Verheijen měři-
li rádiově rotační křivky pro 30 galaxií v kupě ve Velké medvědici a obdrželi tak 
vzdálenost kupy mezi 15 a 16 Mpc. 

Intergalaktické pozadí odhalili M. Gregg a M. West v další blízké kupě v sou-
hvězdí Vlasu Bereničina. V samotném jádře kupy nalezli intergalaktickou 
strukturu o délce 130 kpc a další struktury jsou vidět opodál. Autoři soudí, že bě-
hem nejbližších miliard let se struktury zcela rozpadnou a tak posílí záření inter-
galaktického pozadí. 

Pomocí NJCMOS HST se podařilo nalézt důkaz pro existenci supermasivní 
(1 GMo) černé díry v centru známé rádiové galaxie Cen A (NGC 5128), vzdá-
lené od nás 3 Mpc. Akreční disk kolem této černé díry je šikmo skloněn ke zná-
mému vnějšímu prachovému pásu této aktivní galaxie. Podobný disk o hmotnosti 
3 MM'. nalezli díky HST R. van der Marel a F. van den Bosch také u rádiové ga-
laxie NGC 7052, vzdálené od nás piných 58 Mpc. Vybíhají z něho dva protileh-
lé výtrysky, které jsou však vůči rovině disku šikmo skloněny a odrážejí tak zřej-
mě polohu rotační osy supermasivní černé díry o hmotnosti 330 MMo v centru 
galaxie. Akreční disk bude černou dírou pohlcen v průběhu několika miliard let. 
Další supermasivní černá díra se podle C. Stockdala aj. nachází v centru spirální 
galaxie typu Sbc NGC 7331 v souhvězdí Pegasa, vzdálené od nás 15,1 Mpc. Po-
mocí družice ROSAT totiž objevili v jádře galaxie bodový rentgenový zdroj, je-
hož poloha souhlasí s polohou maxima rádiového i optického záření galaxie. 

Vztahem mezi vznikem supermasivních černých děr, kvasarů a galaxií se dů-
kladně zabývali J. Silk a M. Rees, když ukázali, že tvorba supermasivních čer-
ných děr s hmotnostmi nad 106 Mo předchází maximu tvorby galaxií v epoše, 
odpovídající z = 1,5. Existuje vztah mezi hmotnosti supermasivních černých děr 
a hmotnosti sféroidální složky galaxie. Nejstarší prvotní pregalaktická mračna 
dosahují hmotnosti 105 =106 Mo a z nich se postupně utvářejí vlastní galaxie ces-
tou „zdola nahoru". Pregalaktická tvorba hvězd je ovlivněna jádry galaxií typu 
kvasarů. Vyhaslé kvasary dosahují hmotnosti 10 = 108 M0. 

Y. Sofue ukázal na základě modelových výpočtů, že současná galaxie M82 je 
přežívající slapovou výduti původně velké diskové galaxie, jež byla zborcena při 
těsném setkání se sousední galaxií M81 ve Velké Medvědici. Model velmi dobře 
souhlasí s pozorováními tvaru a kinematiky obou soustav. Srážkami galaxií se 
soustavně zabýval J. Roth a na přildadu známé interagující soustavy Tykadla 
(NOC 4038/9) v souhvězdí Havrana ukázal, že srážka galaxií změní pozůstalý 
systém během jediné miliardy let na beztvarou obří eliptickou galaxii. Zhrouce-
ní obřích molekulových mračen, podnícené srážkou, pak vede ke vzniku mladých 
kulových hvězdokup, které nedávno nalezl HST. Tykadla obsahují 15 GMo mo-
lekulární vodíku, tj. pětkrát více, než se původně odhadovalo. Naproti tomu v ra-
ném vesmíru vznikaly obří eliptické galaxie spíše splýváním mnoha trpasličích 
zárodků galaxií. Také R. Genzel aj. dokazují, že následkem srážek galaxií se pře-
kotně zvýší tvorba hvězd v soustavě. Poslední fází srážky jsou pak ultrasvítivé 
infračervené galaxie, které se nakonec změní v galaxie eliptické. 

J. Bechtold aj. se zabývali vznikem hvězd v galaxiích s velkým červeným po-
suvem z = 2,5 na základě snímků z HST a družice ISO. Ukázali, že obří galaxie 
vznikají postupným zhroucením odštěpků protogalaxie, ve kterých dochází k pře-
kotné tvorbě hvězd. K témuž závěru dospěl rovněž M. Noguehi, jenž určil hmot-
nost odštěpků na řádově 109 M0, což je srovnatelné s hmotnostmi trpasličích gala-
xií. Odštěpky se poměrně rychle zhroutí do roviny galaktického disku. Pro červené 
posuvy v rozmezí 0,3 + 1,0 výrazně převažují eliptické galaxie nad spirálními. 

Obecně se otázkami vývoje galaxií zabýval M. Malkan. Nově vznikající ga-
laxie jsou silně zaprášené, takže září převážně v blízké a střední infračervené ob-
lasti spektra; zejména u absolutně nejsvítivějších galaxií hraje prach největší úlo-
hu. Podobně vlivem velkého červeného posuvu se maximum záření vzdálených 

18 KOZMOS 1/2000 

a tudíž velmi mladých galaxií posouvá do infračervené části spektra, takže ke stu-
diu raného vývoje galaxií jsou bezpodmínečně nutná pozorování z infračerve-
ných družic, jako byly IRAS a ISO resp. budoucí SIRTF. Vskutku též IRAS na-
lezla nadsvítivé infračervené galaxie se zářivými výkony až 3.1013 Lo a červe-
ným posuvem až z = 1. 

B. Soifer aj. pořídili infračervené snímky a spektra velmi modré galaxie v ku-
pě CL1358+62 ve Velké Medvědici. Její červený posuv činí z = 4,92 a hmotnost 
zhruba 1.1010 M0. Galaxie obsahuje hodně prachu. Podle K. Lanzetty aj. lze 
v proslulém Hubblově hlubokém poli HDF pozorovat objekty s červenými posu-
vy až z=17!, ale změřit je neumíme, neboť pro slabost světla zdrojů nelze pořídit 
spektra. Ze snímku však vyplývá, že hvězdy ve velmi hmotných eliptických ga-
laxiích vznikly jednorázově a současně v jediné epizodě překotné tvorby hvězd. A. 
Barger aj. a D. Hughes aj. odhalili pomocí submilimetrové aparatury SCUBA 
JCMT vzdálené galaxie, v nichž před 11 miliardami let probíhala překotná tvorba 
hvězd rychlosti až 100 Mjrok. Toutéž aparaturou potvrdil D. Scott, že nejsvíti-
vější součásti vesmíru je prach, zářící v submilimetrovém pásmu právě díky mla-
dým galaxiím s překotnou tvorbou hvězd. Zaprášené galaxie přispívají zhruba po-
lovinou k infračervenému pozadí, jež odhalila aparatura FIR družice COBE. 

Zatím nejúpinější zmapování prachové emise v infračerveném a mikrovinném 
pásmu spektra na základě pozorování družice IRAS a COBB zveřejnili 
D. Schlegel aj. Zpracování měření bylo obtížné, neboť bylo nutné pečlivě vylou-
čit příspěvek zodiakálmho světla a bodových zdrojů v popředí. Změření předně 
plyne, že infračervené pozadí představuje daleko největší energetický tok ve ves-
míru, vyšší než souhmné optické záření všech galaxií. Mezihvězdný a meziga-
laktický prach je zkrátka ohříván všemi existujícími hvězdami, takže jeho prů-
měrná teplota kolísá od 17 do 21 K. 

Z těchto pozorování také plyne, že tempo tvorby hvězd dosáhlo maxima pro 
epochu, odpovídající z _ 3. To je ve shodě s pozorováním D. Hughese aj., kteří 
ukázali, že tvorba hvězd v galaxiích s červeným posuvem v rozmezí 2 + 4 je 
o půl řádu vyšší, než se zdálo z optických a ultrafialových pozorování. Také 
v zorném poli HDF je mnoho prachu, ohřátého dávno vznikajícími hvězdami. 
Běžné galaxie mají méně než 10% hmoty ve formě rozptýleného plynu. Koneč-
ně Y. Ueda aj. mapovali horké rentgenové pozadí oblohy, dosahující teploty 
40 keV (460 MK) a soudí, že jde ozáření velmi vzdálených galaxií, jejichž rent-
genové obrazy se překrývají. 

Koncem října 1998 byl projekt HDF dopiněno svůj ještě kvalitnější jižní pro-
tějšek v souhvězdí Tukana (HDF-S) v poloze 223256-603302. Toto pole bylo to- 
tiž po dobu 10 dnů (125 h souhrnné expozice) sledováno novými aparaturami 
STIS a NICMOS, jež byly na HST instalovány teprve r. 1997, a ovšem i kame-
rou WFPC2, použitou r. 1995 pro snímek HDF-N. Kromě toho bylo pomocí 
STIS snímáno okolí kvasaru J2233-606 (17 mag), jenž tak posloužil jako bodo-
vý reflektor, ozařující scénu HDF-S „zezadu". Výsledky byly ve shodě s tradicí 
uveřejněny již koncem listopadu 1998 a jsou od té doby k dispozici pro další ana-
lýzy všem kvalifikovaným astronomům na světě. 

Díky kvalitnějším přístrojům jsou v poli HDF-S vidět ještě dvakrát slabší ob-
jekty než v poli HDF-N a celkem v něm bylo napočítáno na 620 galaxií. Z téhož 
důvodu bylo loni pole HDF-N zkoumáno znovu aparaturou NICMOS, jež tam 
nalezla navíc 100 slabých zejména infračerveně zářících galaxií. Mezitím 
R. Thompson aj. našli na infračervených snímcích HDF-S velmi slabé galaxie 
s modrými uzlíky, o nichž prokázali, že jde o oblasti překotné tvorby hvězd již 
před 12 miliardami let. Jen tak mimochodem: kdyby měl HST prohlédnout sys-
témem HDF celou oblohu, trvalo by mu to piných 900 tisíc let a zaznamenal by 
tak na 125 miliard galaxií! 

A. Dey aj. objevili velmi vzdálenou galaxii 0140+326v souhvězdí Rysa s re-
kordním červeným posuvem z = 5,34, jež má magnitudu I = 26,1, ale není pozo-
rovatelné v pásmech R a B. V závislosti na kosmologickém modelu ji pozoruje-
me ve stáří 0,8=1,6 gigalet po velkém třesku, takže její vzdálenost vychází zhru-
ba na 3 Gpc a tzv. zpětný čas činí 94:91 %. Svůj rekord vzápětí vyrovnali pozo-
rování rádiově hlučné galaxie 6C 0140±326v souhvězdí Trojúhelníku, která je 
rovněž 26 mag. Také H. Spinrad aj. našli v HDF galaxii 3-951.1.2 s jasnostmi 
V = 28,1 a I = 25,5, jejíž z = 5,34, což je ve výtečné shodě s fotometrickým od-
hadem z = 5,28. E. Huová aj. však pomocí Keckova teleskopu odhadli pro jinou 
anonymní galaxii ještě vyšší pravděpodobné z = 5,64. Téměř současně oznámili 
R. Weynmann aj., že v HDF poli objevili galaxii 4-473.0, která je 27 mag a jejíž 
Lymanova vodíková emisní čára je posunuta do infračervené oblasti k vinové 
délce 803 nm, tj. z = 5,60. Jde o pravidelnou kompaktní galaxii, v níž se tvoří 
hvězdy asi desetkrát vyšším tempem, než v naší Galaxii. Autoři zároveň odha-
dují, že galaxie I = 28 mag mohou mít červené posuvy z = 10! 

5.5. Kvasary a aktivní jádra galaxií 
A. Lobe navrhl využít kvasarů k přímému měření změn rychlosti rozpínání 

vesmíru přesnými spektrografy toho typu, jež se nyní používají pro hledaní 
exoplanet. Pokud je přesnost měření radiálních rychlosti spektrografem na úrov-
ni 3 m/s, lze jím pozorovat absorpční čáry vzdálených mezihvězdných mračen, 
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které se promítají na kvasary. Během století se musí kosmologická rychlost mra-
čen změnit o celé m/s, takže pokud si vybereme vzorek asi 100 kvasarů a bude-
me soustavně měřit po dobu zhruba 20 let, odhalíme změnu rychlosti mračen, 
způsobenou kosmickou akcelerací či decelerací přímo, nezávisle na jakýchkoliv 
opravných faktorech či modelech vesmíru. 

D. Hines aj. studovali pomocí HST polarizaci hypersvítivé infračervené gala-
xie IRAS 09104+4109 v souhvězdí Rysa a ukázali, že v centru soustavy se na-
lézá kvasar, obklopený obří reflekční bipolární mlhovinou. Laloky mlhoviny roz-
ptylují jeho světlo, jež je díky tomu silně polarizováno, tj. kdybychom mohli sou-
stavu sledovat od pólů, spatřili bychom samotný kvasar. 

V loňském roce byl M. Irwinem aj. změřen červený posuv z = 3,87 kvasaru 
APM 08279+5255v souhvězdí Velké medvědice s magnitudou R = 15,2 a infra-
červeným tokem 0,51 Jy v pásmu 60 µm, jehož souhrnný zářivý výkon je opravdu 
výjimečný — 5.1015 Lo, neboli rekordních 2.1042 W. Není ovšem vyloučeno, že 
záření kvasaru je zesíleno třemi mezilehlými čočkujícími galaxiemi, ale 
i po případném odečtení jejich vlivu vychází svítivost kvasaru vyšší než 1.1014 L0. 
Podle G. Leise aj. se kvasar nachází v centru ultrasvítivé zaprášené infračervené 
galaxie, takže úhrnem jde dokonce o nejsvítivější objekt v pozorované části ves-
míru. Dosud nejvzdálenější anonymní kvasar s červeným posuvem z = 5,0 byl 
objeven loni hned na počátku Sloanovy digitální přehlídky oblohy (SDSS), takže 
konečně padl rekord z = 4,9 pro kvasar PC 1274+3406, ustavený již r. 1991. 

J. Wardle aj. zjistili, že kvasar 3C-279 v Panně vykazuje kruhově polarizova-
né záření ve výtryscích, takže tam evidentně dochází k anihilaci párů pozitron-
elektron. Podobně se chovají také kvasary 3C-84, 3C-273 a PKS 0530+134. Po-
dle G. Taylora se díky polarimetrickým měřením pomocí rádiointerferometru 
VLBA podařilo změřit výraznou Faradayovu rotaci nad 1000 radiánů/m pro 
centrální oblasti kvasarů 3C-273, -279 a -380. To svědčí o silných magnetických 
polích v centrálních parsecích zmíněných kvasarů, jež však rychle klesají s ros-
toucí vzdálenosti od centra. 

M. Catanese aj. odhalili energetické záření gama blazaru lES 2344±514v sou-
hvězdí Kasiopeje, jenž v prosinci 1995 dosáhl v pásmu energií nad 350 GeV to-
ku vyššího než 0,63 Kraba, zatímco v klidu mívá méně než 0,08 Kraba. Je to te-
prve třetí známý blazar, zářící též v pásmu tvrdého záření gama, po objektech 
Mrk 421 a Mrk 501. D. Schneider aj. nalezli nejvzdálenější rentgenový kvasar 
RXJ105225.9+571905 se z = 4,45, přičemž celkový počet kvasarů se z > 4,0 
přesáhl stovku. Jejich četnost však rychle klesá pro z >4,4. S. Bhatnagar aj. ob-
jevili pomocí VLA na frekvenci 4,9 GHz největší radiový kvasar HE1127-
1304, jenž při z = 0,63 má průměr 2,4 Mpc. Objekt PKS 0406-385 se z = 1,3 vy-
kazoval koncem r. 1998 zatím vůbec nejrychlejší kvaziperiodické variace radio- 
vého toku mezi známými kvasary v pásmu 30-200 mm. P. Boyce aj. uvádějí, že 
rádiově hlučné kvasary se nacházejí v jádrech svítivých eliptických galaxií, za-
tímco rádiově tiché kvasary leží v běžných eliptických a spirálních galaxiích. 

X. Zhang aj. uveřejnili rozbor světelné křivky kvasaru 3C-345, jenž byl sle-
dován již od r. 1896 a vykazuje za tu dobu nesinusové variace jasnosti s perio-
dami 10,1 resp. 21,8 let. Autoři odhadli, že k příštímu zjasnění kvasaru dojde 
v lednu r. 2002. Podobně dlouhou světelnou křivku má podle J. Fana aj. také pro-
totyp blazarů objekt BL Lac (2200+420). Světelná křivka vykazuje hlavní pe-
riodu 14 let a podružné periody 0,6 a 0,9 roku. Amplitudy světelných změn do- 
sahují více než 5 mag v pásmu U a B, ale pouze 2,5 mag v R a I. Jedině kvasary 
3C-273 a OJ 287 mají podobně dlouhodobé světelné křivky. U kvasaru OJ 287 
bylo již před časem odhaleno dvojité jádro, jež dle finských astronomů H. Lehta 
a M. Valtonena tvoří dvojice supermasivních černých děr, obíhajících kolem spo- 
lečného těžiště. Nyní H. Pietilá podrobil analýze celou stoletou světelnou křivku 
objektu a nalezl doklady pro podvojné výbuchy kvasaru s periodou 12 let jakož 
i řadu variací jasnosti na časových stupnicích od desítek minut do několika málo 
roků. Odtud pak odvodil základní parametry eliptické dráhy zmíněných černých 
děr, jejíž výstřednost dosahuje piných 0,67 a velká poloosa relativní dráhy asi 
0,05 pc. J. Muňoz aj. zjistili, že objekt MGC 2214+3550 je podvojný kvasar 
s červeným posuvem z = 0,88. Při vzájemné úhlové vzdálenosti 3,0" to odpovídá 
lineární vzdálenosti složek větší než 12,7 kpc. Jasnosti složek se liší o 0,5 mag 
a u jasnější složky je vidět rádiový výtrysk. Určitě nejde o projev gravitační čočky. 

M. Véronová-Cettyová a P. Véron uveřejnili již 8. katalog kvasarů a aktiv-
ních jader galaxií (AGN) s uzávěrkou 1. března 1998. Katalog obsahuje údaje 
o polohách, červených posuvech, UBV magnitudách a rádiových tocích v pás-
mech 60 a 110 mm pro 11358 kvasarů, 357 blazarů a 3334 AGN. Autoři zařazují 
to seznamu všechny objekty, jejich absolutní bolometrická hvězdná velikost činí 
alespoň —23 mag. Pro porovnání uvedete, že první katalog kvasarů Zr. 1971 ob 
sahoval pouze 202 objektů a předposlední v r. 1995 již 8609 kvasarů. 

5.6. Gravitační čočky a mikročočky 
P. Fisher aj. objevili pomocí HST v pořadí již devátý gravitační „čtyřlístek" 

QSO 1411+5211, jenž je zobrazován kupou CL 140933+5211 se z = 0,46. Dal-
ší čtyřlistek H1413+117, rozpoznaný Magainem aj. r. 1988, nyní zkoumali 
J. Kneib aj. pomocí NICMOS HST. Zatímco sám čtyřlístek má z = 2,56, lze v je-

ho spektru nalézt absorpční čáry s menšími červenými posuvy 1,44; 1,66;, 1,87;, 
2,07 a 2,09. L. King aj. odhalili pomocí téže aparatury mezilehlou galaxii-čočku 
pro nádherně souměrný infračervený a rádiový Einsteinův prsten B1938+666 
v Draku o úhlovém průměru 1", známý od r. 1992. B. Fryeová a T. Broadhurst 
nalezli červené oblouky s posuvem z = 4,04, jež náležejí velmi vzdálené galaxii 
s I = 25,6 mag, která je zesílena a deformována eliptickou galaxií-gravitační čoč-
kou v kupě Abell 2390 se z = 0,23. 

Dosud nejkomplikovanější gravitační čočku B1933+503* studovali C. Sykes 
aj. pomocí interferometrů CLASS, MERLIN a VLA jakož i HST. Čočkou je ga-
laxie se z = 0,755 a ta štěpí obraz vzdáleného kvasaru nejméně na 10 složek, při-
čemž tři kompaktní složky jsou opět gravitačně rozštěpeny. Podle S. Naira však 
červený posuv kvasaru neznáme, ale jelikož jde současně o trojitý radiový zdroj, 
mohou měření zpoždění variací toku v jednotlivých složkách posloužit k velmi 
přesnému stanovení hodnoty Hubblovy konstanty. C. Impey aj. využili aparatu-
ry NICMOS HST k zevrubnému studiu druhé nejstarší známé gravitační čočky -
infračerveného Einsteinova prstenu PG 1115+080, kde je kvasar se z = 1,72 zo-
brazován galaxií-čočkou se z = 0,31 a odvodili odtud meze pro Hubblovu kon-
stantu Ho: 44 _ 65 km/s/Mpc. 

Programu hledání gravitačních mikročoček ve výduti Galaxie a v Magella-
nových mračnech se věnují v současné době čtyři programy: MACHO, OGLE, 
DUO a EROS. Od podzimu 1993 do konce r. 1997 bylo všemi přehlídkami 
úhrnem zaznamenáno již na 200 mikročoček, což mimo jiné dle B. Berman na-
značilo, že naši Galaxii lze klasifikovat jako spirálu s příčkou! Program EROS2 
se poprvé zaměřil na hledání mikročoček v Malém Magellanově mračnu opa-
kovaným měřením jasnosti 5,3 milionů hvězd. Podle N. Palanqueové-Delab-
rouilleové se během počátečního roku přehlídky (1997) podařilo odhalit první 
mikročočku o hmotnosti alespoň 0,3 1V13, která zesílila světlo vzdálenější ano-
nymní hvězdy až 2,6krát. 

Podle M. Hawkinse se v programu MACHO podařilo objevit ve výduti Ga-
laxie poprvé gravitační mikročočku o hmotnosti srovnatelné s Jupiterem, což by 
teoreticky mohl být první případ detekce nebaryonní skryté hmoty v Galaxii. 
C. Alcock poukázal na zvýšenou účinnost programu MACHO, který v průběhu 
r. 1997 nalezl 8 nových mikročoček, zatímco za celé předešlé období jich bylo je-
nom 7. Podle jeho názoru mohou čočky s hmotností kolem 0,5 Mo vysvětlit až 
polovinu skryté hmoty Galaxie, ale zatím jde jen o zcela neurčitý odhad. 

Snad největší ohlas i v masových sdělovacích prostředcích vyvolalo sdělení 
P. Yocka aj. Bonda aj. o pozorování mikročočky M98-BLG-35 na řadě obser-
vatoří jižní polokoule, což umožnilo téměř souvislé sledování průběhu světelné 
křivky. Na vzestupné větvi se tak podařilo odhalit krátký několikahodinový vý-
stupek s amplitudou 10% vůči samotné světelné křivce, který byl skoro určitě 
způsoben planetou o hmotnosti v rozmezí 1+10 násobek hmotnosti Země, obí-
hající ve vzdálenosti 111 AU od mateřské hvězdy o hmotnosti kolem 0,4 M0. Jak 
je ovšem patrno z rozptylu uvedených hodnot, není ani zdaleka jisté, že jde 
opravdu o dvojníka naší Země ve vzdálenosti asi 9 kpc od nás. 

Není to vlastně první případ, neboť již r. 1994 byl pozorován podobný výstupek 
na světelné křivce u mikročocčky M94-BLG-4, který byl ovšem vyvolán tělesem 
asi 5krát hmotnějším než Jupiter. Odtud vyplývá, že se bezděčně podařilo nalézt 
mimořádně perspektivní metodu pro hledání terestrických planet i ve velmi velkých 
vzdálenostech ve vesmíru - stačí na to relativně nenáročná fotometrie mikročoček, 
ovšem s hustým pokrytím světelné křivky v čase. Podle zmíněných autorů lze tak 
každoročně zpozorovat alespoň jednu exoplanetu o hmotnosti Země, obíhající ve 
vzdálenosti přibližně 1 AU od své mateřské hvězdy a nejméně 5x ročně planetu 
o hmotnosti l0násobku Země. M. Albrow aj. se domnívají, že v dosavadním ma-
teriálu ze všech přehlídek se zpětně podaří dohledáním výstupků (dříve většinou 
považovanými za hrubé chyby měření) odhalit nejméně 10 exoplanet 

R. Nemiroff poukázal na základě dosavadních statistik, že v libovolné chvíli se 
někde na obloze zjasňuje nějaká hvězda díky mikročočce tak, že je jasnější než 17 
mag a během roku se alespoň jedna hvězda takto zjasní dokonce nad 15 mag. Po-
kud bychom měli trpělivost čekat 5000 roků, lze zaručit, že během té doby alespoň 
jedna hvězda zesílí díky mikročočce natolik, že bude viditelná očima! Takovou tr-
pělivost ovšem ani astronomové nemají, a tak Nemiroff navrhuje zavést nepřetr-
žité měření jasnosti sta milionů nejjasnějších hvězd na obloze, neboť do vzdá-
lenosti pouhého 1,2 kpc od Slunce probíhá neustále alespoň jeden úkaz mikro- 
čočky a pokud by se takto zobrazila hvězda o svítivosti Slunce, byla byv maximu 
pozorovatelná jako hvězda V = 15,4 mag. Na takto ambiciózním — leč v podstatě 
již technicky proveditelném projektu — by mohli velmi výhodně spolupracovat 
profesionálové s pokročilejšími astronomy-amatéry, vybavenými relativně levný-
mi dalekohledy s kamerami CCD a dostatečně rychlými osobními počítači. 

6. Kosmologie a fyzika 
6.1. Stavba a vývoj vesmíru 

K velkému obratu při kalibraci vzdáleností vesmíru dochází dle D. Branche na 
základě rostoucí statistiky mimořádně vzdálených supernov třídy Ia. Do konce 
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r. 1997 jich bylo objeveno již na 50. Jelikož se většina astrofyziků shoduje v ná-
zoru, že tyto exploze probíhají zničením bílých trpaslíků s hmotností na Chan-
drasekharově mezi, je v prvním přiblížení pravděpodobné, že energie uvolněná 
při výbuchu je pokaždé stejná. To znamená, že supernovy lze použít jako tzv. 
standardní svíčky, které s ohledem na svou mimořádnou svítivost ]ze navíc po-
zorovat i ve velkých vzdálenostech od nás. Přesnost takto určených vzdáleností 
autor odhaduje na 15% pro červené posuvy zblížící se 1. 

V průběhu loňského roku byl při pozorování dalekohledem CTIO v Las 
Campanas v Chile tento rekord překonán díky supernově 1998ae v galaxii 
0930-0438v Hydře, jež dosáhla v maximu I = 23,1 mag a jejíž červený posuv či-
ní z = 1,1. P. Ruizová-Lapuentová a R. Canal se pokusili odvodit se zmíněné sta-
tistiky pravděpodobné varianty vesmírné geometrie jednak bez kosmologické 
konstanty a jednak s kosmologickou konstantou LAMBDA = 0,7 za předpokla-
du, že H_o = 65 km/s/Mpc. Ukazuje se, že možná řešení zahrnují jak asympto-
ticky plochý tak otevřený vesmír, zatímco uzavřený vesmír se již zdá být vyloučen. 

C. Steidel aj. ukázali, že v raném vesmíru asi 1 gigarok po velkém třesku by-
ly kupy galaxií mnohem četnější než dnes a měly průměry kolem 12 Mpc. Po-
zorujeme je při červeném posuvu z = 3,1 jako objekty 24 mag. 

Pozorováním středně vzdálených (=2 Gpc) kup galaxií se již 6 roků soustavně 
zabývá HST. Vzdálenosti se určují z barvy kupy a tak bylo dosud rozpoznáno 92 
středně vzdálených kup. K. Wu aj. zjistili z rozložení 2 milionů galaxií s magni-
tudami 17-20,5 v okolí jižního pólu naší Galaxie, že vesmír na úrovni galaxií 
a kup nejeví homogenní, nýbrž fraktálovou strukturu, ale pro opravdu velká mě-
řítka již *kosmologický princip* platí, jak potvrzuje rovněž P. Coles z rozložení 
reliktního a rentgenového záření kosmického pozadí. 

C. Alcock aj. zjistili rozborem pozorování mikročoček v programech EROS 
a MACHO, že nanejvýš 10% hmoty sférického hala Galaxie mohou tvořit ob-
jekty o hmotnostech, srovnatelných s hmotností Měsíce až Země, a dále že méně 
než čtvrtina skryté hmoty galaktického hala mohou představovat objekty s hmot-
ností Měsíce až Jupiteru. D. Graff aj. odvozují z těchže pozorování ve vyduti Ga-
laxie, že možná až polovina skryté hmoty galaktického hala jsou ve skutečnosti 
standardní bílí trpaslíci. Autoři se přiklánějí k názoru, že vesmír je určitě starší 
než 12 gigalet, a pravděpodobně i více než 14 gigalet. M. Fukugita aj. usuzují, že 
mnoho baryonů je dosud skryto ve fázi ionizovaného intergalaktického plynu, 
neboť ve hvězdách a jejich troskách se nachází pouze 17% vesmírných baryonů, 
takže tvorba galaxií a hvězd není nijak závratně účinný fyzikální proces. Za před-
pokladu, že Ho = 70 km/s/Mpc, vychází pak zastoupení baryonů na celkové hmo-
tě vesmíru na úrovni nanejvýš 2,1%. 

Jako každoročně i loni věnovali kosmologové zvláštní péči nezávislým urče-
ním hodnoty Hubblovy konstanty Ho. P. Lanoix k tomu využil jednak trigono-
metrických paralax cefeid, odvozených družicí HIPPARCOS a jednak galaxií, 
v nichž byly pozorovány jak cefeidy tak supernovy Ia. Tak se mu podařilo sta-
novit střední bolometrickou absolutní hvězdnou velikost supernov Ia v maximu 
na (-19,55±0,09) mag a to zase pomohlo k odvození Ho na základě pozorování 
57 supernov ve vzdálených galaxiích; obdržel tak Ho = 50 km/s/Mpc (v dalším 
jednotky vynechávám). B. Schaefer se zabýval supernovou 1974G, která vzpla-
nula v galaxii NGC 4414 (Com), v níž posléze HST odhalil cefeidy, což umož-
nilo určit jak maximální zářivý výkon supernovy tak Ho = (55±8). 

Nepatrně vyšší Ho = (58±7) vychází z kombinace vztahu Tullyho-Fischera, 
pozorování vzdálených kup galaxií a supernov Ia. Tentýž vztah pro 441 blízkých 
(z <0,4) spirálních galaxií v oblasti Psc-Per posloužil M. Watanabemu aj. k od-
vození hodnoty Ho = (65±2). M. Della Valle aj. si pomohli kalibrací vzdálenos-
ti supernovy 1992A v galaxii NGC 1380 a obdrželi Ho = (62±6). 

J. Hughes a M. Brinkshaw měřili pomocí družice ROSAT velikost Sjunj-
ajeova-Zeldovičova efektu pro zatím nejvzdálenější kupu galaxií CL 0016+06 
(z = 0,55) a ze sledování efektu v 8 různých kupách pak stanovili meze Ho = 42=61. 
L. Krauss tvrdí z odhadu stáří kulových hvězdokup, že Ho <67 a stáří vesmíru 
se musí vejít do intervalu 10 : 15 gigalet. W. Baum studoval pomocí HST hvěz-
dy RR Lyr v kupě galaxií ve Vlasu Bereničině a obdržel tak Ho = (61±5) a stan 
vesmíru (12,5±1,5) gigalet po nulovou kosmologickou konstantu a hustotu Om = 
0,4. Pokud je však Om = 0,6, klesá Ho na 47 a stáří vesmíru dosahuje jen 11,4 gi-
galet. Také N. Bahcallová a X. Fan soudí, že střední hustota vesmíru * je zce-
la jistě nižší než hustota kritická (defmovaná jako hustota nutná k uzavření ves-
míru) a nalezli !Om = 0,2. A. Webster aj. využili jednak měření reliktního záření 
a jednak přehlídky jasných infračervených galaxií družicí IRAS k určení řady 
kosmologických parametrů. Vyšlo jim, že baryony představují 8,5% kritické hus-
toty vesmíru a hustota vesmíru včetně skryté hmoty představuje 39% kritické 
hustoty. Pak vychází jednak poměrně nízké Ho = 53 a jednak neobvykle vysoké 
stáří vesmíru 16,5 gigalet. 

Extrémně vysoké Ho = (89±10) obdrželi T. Lauer aj. rozborem spekter 114 
galaxií s červeným posuvem z < 0,5, rozmístěných rovnoměrně po celé obloze. 
Podobně vysoké Ho = 79 odvodili X. Lun i aj. studiem proměnných typu RR Lyr 
a cefeid ve Velkém Magellanově mračnu. W. Harris aj. studovali pomocí HST 
jasné červené obry v trpasličí eliptické galaxii IC 3388v kupě v Panně, čímž ur-
čili její vzdálenost (15,7±1,5) Mpc a odtud vychází Ho = (77±8) a horní hranice 
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stáří vesmíru 12,5 gigalet. B. Madore aj. našli cefeidy v galaxii NOC 1365v ku-
pě Fornax a odtud odvodili její vzdálenost (18,6±1,9) Mpc, tj. Ho = 70 = 73. 

Zatímco všichni zmínění autoři většinou automaticky předpokládají, že kos-
mologická konstanta LAMBDA je bud přesně nula nebo nule blízká, nejnovější 
výsledky studia vzdálených supernov tento předpoklad zpochybňují. S. Perlmut-
ter, A. Filippenko aj. uveřejnili předběžnou studii, založenou na pětiletém hledá-
ní extrémně vzdálených supernov do vzdáleností až 1,5 Gpc, v níž prokázali, že 
vzdálené supernovy jsou o 20+30% slabší, než se čekalo. To lze nejjednodušeji 
objasnit předpokladem, že rozpínání vesmíru ses časem zrychluje, což znamená, 
že kosmologická konstanta je kladná a mnohem větší než nula. Podrobnosti ob 
sahuje práce A. Riesse aj., kteří uvedli, že zatím jsou k dispozici pozorování pou-
ze 16 supernov třídy Ia s červenými posuvy zv rozmezí 0,16+0,92. Jejich vzdá-
lenosti jsou s přesností 5% kalibrovány pomocí 34 blízkých (z <0,2) supernov té-
že třídy, pro něž vyšla střední absolutní bolometrická hvězdná velikost 
(-19,5±0,5) mag. Pozorovaným vzdálenostem supernov pak nejlépe vyhovuje 
model s kladnou kosmologickou konstantou LAMBDA, tj. se zrychlujícím se 
rozpínáním vesmíru, takže decelerační parametr q o  <0. Dynamické stan vesmí-
ru pak činí (14,2±1,7) gigalet. 

K témuž závěru dospěli R. Dalyová aj. odhalením čím dál větších úhlových 
rozměrů pro čím dál vzdálenější radiogalaxie. Pravý opak však tvrdí J. Jackson a 
M. Dodgsonová rovněž na základě studia vzdálených supernov, tedy že rychlost 
rozpínání vesmíru s časem klesá a jeho stáří je nanejvýš 13,8 gigalet; spíše však 
jen 11,7 gigalet. D. Cline aj. přišli nezávisle na předešlých studiích k názoru, pod-
loženému pozorováním zábleskových zdrojů záření gama, že složka hustoty 
energie vesmíru, způsobená kosmologickou konstantou, je nejméně dvakrát vyš-
ší než složka způsobená gravitační látkou vesmíru. Není divu, že tyto stále velmi 
rozporupiné výsledky vedly J. Glanze k domněnce, že většinu energie vesmíru 
obsahuje „prázdný prostor" v podobě kladné hodnoty kosmologické konstanty, 
ale též k pesimistickému závěru, že opravdový osud vesmíru nebudeme nikdy 
schopni jednoznačně předpovědět. 

C. Impey shrnul hlavní otevřené otázky soudobé kosmologie tak, že nezná-
me povahu skryté hmoty vesmíru, dále pak nevíme, zda v raném vesmíru vskut-
ku proběhla inflační fáze, zda ]ze vysvětlit velkorozměrovou strukturu vesmíru 
pouze gravitací, jak vypadá doopravdy populace galaxií a jaký byl rozsah tvorby 
hvězd v průběhu vesmírných dějin. Naopak však víme, že stáří vesmíru činí 
(12±3) gigalet, neboť Ho = (65±7) km/s/Mpc a decelerační parametr q o  = 
= (+0,2±0,2). Naprosto nejistá je velikost kosmologické konstanty LAMBDA. 
Autor doporučuje hledat ve vesmíru zvláště objekty (galaxie?) s velmi nízkou 
plošnou jasností, neboť v nich se může skrývat mnoho dosud nepozorované látky 
vesmíru. 

6.2. Reliktní a kosmické záření 
Velmi raný vesmír 

Podle S. Hancocka ]ze z velikosti plošné anizotropie reliktního záření od-
vodit, že baryony představují 5+20% kritické hustoty vesmíru a nejpravděpo- 
dobnější hodnota H_o = 50. Celková hustota vesmíru dosahuje nejspíše 70% kri-
tické hustoty. A. de Oliverová-Costeová aj. a M. Tegmark aj. použili ke studiu 
fluktuací stratosférického balónu QMAP, což dává přesnější výsledky než dru-
žice COBE, a potvrdili tak, že ve velmi raném vesmíru přece jen proběhla in-
flační fáze. M. Tegmar a M. Rees přišli s antropickým vysvětlením, proč fluk-
tuace reliktního záření dosahují relativní hodnoty řádu 10-5. Pokud by totiž byly 
o řád vyšší, vznikly by tak hmotné husté velegalaxie, že by dráhy planet kolem 
mateřských hvězd byly rychle porušeny galaktickými slapy. Pokud by však byly 
o řád nižší, než pozorujeme, kosmické objekty se nikdy neochladí na hvězdy, tak-
že ve vesmíru nevzniknou biogenní prvky. 

J. Lamarre aj. studovali Sjunjajeův-Zeldovičův efekt v bohaté kupě galaxií 
Abell 2163 pomocí měření 2 m stratosférického teleskopu, družice ISO a dalších 
aparatur. Efekt byl teoreticky předpovězen r. 1972 význačnými ruskými astrofy-
ziky. Jde fakticky o inverzní Comptonův rozptyl fotonů reliktního záření na hor-
kých elektronech v kupách galaxií. Efekt se projeví úbytkem reliktního záření 
v pásmu cm a mm vin, a naopak přebytkem záření v pásmu submm a infračer-
veném. Přesně tak to v dané kupě autoři pozorovali. 

I. Moskalenko aj. si povšimli nápadného přebytku spojitého difúzního zá-
ření gama s energiemi nad 1 OeV v naší Galaxii, pro něž zatím není dobré vy-
světlení. Autoři soudí, že možným řešením problému je vznik sekundárních an-
tiprotonů v kosmickém záření. A. Westphal aj. snesli přesvědčivé důkazy, že to-
to záření nemůže vznikat v chromosférách standardních hvězd —jedině snad na 
povrchu neutronových hvězd. 

(Kráteně v redakcii) 

(Dokončenie Žně objevů 1998v nasledujúcom čísle) 
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LEONI Y 
pod palmami 
Vidieť ozajstný meteorický dážd je určíte snom každého 
astronóma a meteorára zvlášť. 

Leonidy v roku 1998 čiastočne sklamali. „Dosta-
vili" sa sk6r, ako očakávali odborníci, a tak mnohí 
toto vesmírne divadlo prespali v teple postele aj 
tam, kde boto u nás jasno... Skupinka rimavskoso-
botských astronómov za vlaňajšími Leonidami ces-
tovala do Mongolska. Oplatilo sa. Aj napriek skla-
maniu z frekvencie však boto bolidov neúrekom. 

Povzbudení úspechom a optimistickými predpo-
ved'ami maxima v roku 1999 sa začala v Rimavskej 
Sobote pripravovať d'alšia expedícia. O účasť sa hlá-
sili aj kolegovia z Kysúc, Žiaru, Banskej Bystrice 
i členovia SZAA. 

Tentokrát boto jasné, že nebude nutné precestovať 
„pol sveta", predpovedčasu maxima (3 hod SEČ) bo-
la pre Európu výhodná. Problémom ostávalo len nájsť 
vhodné miesto so stabilným počasím. Meteorológo-
via sa zhodovali na Sicílii i Španielsku. Cenné infor-
mácie poskytol Dr. Setvák i jeho kolega, meteorológ 
z Madridu, a tak Sicília bola „zavrhnutá" pm možnosť 
nepredpovedatelných búrok. Volba teda padla na ju-
hovýchodné Španielsko, okolie mesta Almeria, ktoré 
je navyše v zrážkovom tieni Sierry Nevady. 

V danej oblasti sme ochotných amatérov nenašli 
a pripravovaná španielsko-holandsko-česká expedí-
cia pri Valencii bola pre nás velmi severne... Vyba-
vení informáciami z nášho konzulátu v Barcelone 
sme sa rozhodli ísť naslepo. 

Všetko vyzeralo nádejne, stačilo len zohnať spo-
lahlivé auto a peniaze. Ak sa nám auto spočiatku 
zdalo ako najmenší problém, ukázalo sa, že skutoč-
nosť je má. Ešte dva týždne pred odchodom sme stá-
le hladali a prosili. Mať dostatok fmančných pro-
striedkov, tak ani auto by nebol problém, veď poži-
čovní je dosť... V Rimavskej Sobote sa však našiel 
dobrodinca v osobe Ing. Heideckera, generálneho 
riaditela Autotaurisu, ktorý bol ochotný sponzorsky 
zapožičaťkvalitný Volkswagen. 

Dvanásteho novembra sme vyrazili smerom na 
juhozápad... Cestovali sme takmer non-stop, a tak 
o poldruha dňa sme boli na mieste. 

Andalúzia 

Počasie v okolí Almerie boto upršané, no kedže 
predpovede hovorili len o niekolkých neslnečných 
dňoch, tak nám náladu nekazil ani vytrvalý dážd'. 
Nech sa len vyprší, ved' maximum je ešte daleko. 
Vd'aka daždů sme dali prednosť bungalovom pred 
stanmi, a ako sa ukázalo, nemohli sme urobiť lepšie, 
pretože dážd' asi prekonával dlhoročné rekordy. Na-
ším dočasným domovom sa stalo Los Escullos, asi 
40 lan od Almerie, s nádherným pobrežím, ktoré je 
súčasťou národného parku Cabo de Gata. 

Na „našom námestí" rástli palmy a kaktusy. Kra-
jina vókol mala takmer púštny charakter, čo svedči-
lo o mimoriadne suchom podnebí. Vyprahnutá póda 
bola porastená trsmi suchej trávy, palmičkami 
a kaktusmi. Zdatné palmy pripomínali oázy niekde 
v severnej Afrike. Pd červenkastom východe Sluka 
sme si pripadali takmer ako na Marse. Zavlažované 
plantáže boli piné citrusov a olív. 

Bobo nás jedenásť. Dvanásty člen expedície (Julo 
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Slíž alias Jumbo) prišiel vlakom len na maximovú 
noc. Nakolko pri odchode sme nevedeli, kde bude-
me, cestoval vlastne naslepo. Nebyť mobilov, asi by 
sme sa šťastna nestretli. Na otázku, čo by robil, ak 
by sme nečakali na stanici, reagoval po svojom: Po-
zrel by som si maximum a vrátil sa vlakom do 
Madridu (aj zatmenie Slnka v Maďarsku nestíhal, 
a tak ho pozoroval z vlakovej stanice vo Fonyóde...). 

Calar Alto 
Calar Alto (2168 m) je najvyšším bodom pohoda 

Sierra de los Filabres. Na jeho vrchole je vybudova-
né spoločné nemecko-španielske observatórium 
s piatimi kupolami. Kupoly boli na horizonte vidi-
telné už od Almerijského zálivu a priťahovali nás 
ako magnet. Pd mod sa dalo kúpať, ale na observa-
tódu nás prekvapil snah a mráz. 

Najvžčšia kupola s výškou 43 m chrám pred 
nepriazňou počasia najváčší d'alekohlad v Európe 
s priemerom zrkadla 3,5 m. Je výrobkom firmy 
C. Zeiss Oberkochen a do prevádzky bol uvedený 
v roku 1984. Pohyblivá časť tohto gigantu na pod-
kovovitej montáži má úctyhodných 230 ton. V dal-
ších kupolách sú „menšie" prístroje: 1,2, 1,5 a 2,2 m 
reflektory a 1,2 m Schmidtova komora. 

Naše malé hvezdárne pripadali domácemu sprie-
vodcovi len ako velmi pekné súkromné hvezdámič-
ky... Navzájom sme si vymenili materiály a srdeč-
nosť domácích nás po prvotnom odstupe milo pre-
kvapila. Len dodatočne sme zistili, že náš program 
asi zaujal, pretože z observatória putovala správa 
o našej expedícii do španielskej televízie. 

Vo večernej Almerii sa snúbila európska kultura 
s arabskou. Zamračený večer sme využili na oslavu 
osemnástin najnúadšej účastníčky expedície, ktorej 
sme slúbili k narodeninám meteorický dážd... 

Pozorovanie 

Počasie sa s nami pravidelne zahrávalo, nervy bo-
lí napáté. V kempingu vypínali osvetlenie, a tak po-

zorovacie podmienky na volejbalovom ihrisku boli 
dobré. 

Deň pred maximom bolo všetko pripravené na 
generálku. Všetko okrem počasia... Neskoro po pol-
noci sme zatrúbili na ústup na zaliezli do bungalo-
vov. Nastal však typický expedičný efekt. Ak zruší-
te pohotovosť a všetko zbalíte, určíte sa vyčasí. Sta-
lo sa. Všetko sme rozbalili a do svitania pozorovali. 
Leonidy boli na svojom štandarde... 

17. november bol slnečný, no k večeru sa zamra-
čilo. Nervy boli na prasknutie... Máme sadnúť do áut 
a ísť za lepším počasím? Ale kam? Vydržali sme 
a začali chystať techniku. S pretrhávaním oblačnos-
ti nervozita ustupovala, milo sme sa na seba usmie-
vali a mádlili si ruky. Pd východe Lava už boto nád-
herne. S východom radiantu sa začali objavovať pr-
vé Leonidy a frekvencia pomaličky stúpala, vedli 
sme, že budeme mať šťastie. 

Spočiatku boto možné hlásiť všetky údaje, no 
s rastúcou frekvenciou sa počet údajov redukoval. 
Maximum nastalo presne podla predpovede a bolo 
sa veru na čo dívať, boto to takmer o život! Ostré 
maximum trvalo relatívne dlho a po poklese frek-
vencie sme si skutočne vydýchli, že je konečne „po 
tom". Maximálna sústredenosť počas niekolkých 
desiatok minút je skutočne velmi unavujúca! 

V snahe získať čo najkomplexnejší materiál boli 
rózne aj pozorovacie metódy. Vizuálne sa pozoro-
valo pomocou diktafónov, hovoriacich, svietiacich 
hodin a stopiek. V maxime časť pozorovatelov za-
znamenávala počty meteorov v dvojminútových in-
tervaloch, resp. zaznamenávala čas pre každých 10 
meteorov. Bobo fantastické vidieť aj niekolko mete-
orov súčasne. 

Okrem vizuálneho pozorovania bola v činnosti 
citlivá CCD kamera (zorné pole asi 20x15°) so zá-
znamom na videopásku, v čase maxima je na páska 
1-2 meteory každú minútu. Podstatné viac meteo-
rov holo zaznamenaných CCD kamerou SBIG ST-8 
(22x15°). Pri pointovaných 90-sekundových expo-
zíciách je v čase okolo maxima zaregistrovaných do 
10 meteorov na snímku. 

Fotografovanie pointovanými aj statickými ka-
merami bolo čiastočným sklamaním, pretože jas-
ných meteorov boto relatívne málo. Na niektorých 
negatívoch z maxima je však po preskenovaní 10 až 
15 meteorov, takmer všetky však velmi slabé. Tých 
jasnejších je skromnejšie. Počas maximovej noci 
preletel len jeden bolid, a tak tohto roku program fo-
tografovania spektier meteorických stup úspešný 
nebol napriek tomu, že Jumbo pd stopofote vydržal 
až do svitania. 
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Pavol Raoavv / LEONIDY POD PALMAMI 

V čase od 00:00 UT do 6:00 UT sme pomocou CCD kamery SBIG ST-8 snímkovali oblohu objektívom 2.8/20. Expozície trvali 90 sekúnd, potom nasle-
dovala cca 73-sekundová pauza kvóli vyčítavaciemu času kamery a zápisu na disk. Celkove sme za noc získali 100 použitelných snímkov. Kedže jasno-
sť meteorov bola kvóli vetkej citlivosti kamery len tesne nad pozadím oblohy, jednotlivé snímky boli matematicky upravené a následne skombinované. 
Tento obrázok je kombináciou 12 expozícií v čase od 1:43 UT do 2:30 UT a je na ňom 23 najjasnejších meteorov (celková dlžka expozícií zodpovedá 
18 min.). V strede zorného pofa sú dye najjasnejšie hviezdy z Blížencov, skupina hviezd vTavo dole sú Jasličky v súhvezdí Rak. 

Snímka: J. Gerboš, J. Másiar 

Po zbalení techniky napriek únave nastala eufó-
ria, odhadovali sa napozorované počty i frekvencie. 
Boli sme šťastní — vyšlo to ! Bleskový hovor domov 
nás uistil, že sme necestovali zbytočne, na Sloven-
sku boto beznádejne, snežilo... Vytrvalci ešte absol-
vovali východ Slnka i skoky do mora z hrozivo vy-
zerajúceho útesu. 

Nočná obloha bola pre našinca neobvyklá. Polár-
ka bola nezvyklo nízko a nad juhom defilovali sú-
hvezdia, ktoré u nás poznáme len z mapy. Terénne 
nerovnosti nad južným obzorom nám však znemož-
nili pozorovať aj „bonbónik" — Canopus pri jeho 
homej kulminácii. Po prebdených nociach sme vy-
trvalo vítali východ Slnka s túžbou nafotiť zelený 
lúč. Nízka oblačnosť nad morom však trvala denno-
denne na svojom... 

Azúrové pobrežie 

Cesta spáť bola napinená poznávaním. Od fasci-
nujúcej Barcelony s katedrálou Sagrada Familia, 
cez okruh Fl v Monte Carle až po Janov a Veronu. 
V Nice sme si prezreli aj najváčšie observatórium 
na Azúrovom pobreží — Univerzitnú hvezdáreň, 
založenú v roku 1886. Jej najváčším prístrojom je 
úctyhodný refraktor s priemerom 74 cm, umiestne-
ný v historickej kupole, ktorej autorom je slávny G. 
Eiffel. Celé observatórium so štyrmi kupolami je 
umiestnené v parku s nmožstvom vzácnych drevín. 

Šťastena pri nás stála aj cestou spáť. Snehová 
búrka nás zastihla až v Slovinsku... Doma sme sa 
dozvedeli, že na trase, ktorou sme prechádzali, osta-
li v závejoch tisícky áut, Barcelona bola zavalená 
snehom a biela pokrývka bola aj v Almerii. Ťažko 
sme si vedeli predstaviť palmy zasypané snehom... 

Výsledky 
Vyhodnotenie pozorovaní po návrate dalo po-

riadne zabrať, boli to desiatky hodín. Napozorova-
ných boto vyše 13 tisíc individuálnych meteorov 
a spracovanie nebolo možné odkladať, pozorovacie 

Observatórium v Nice. 

výsledky boto nutné zverejniť. S prichádzajúcimi 
pozorovaniami sa výsledky stále spresňovali. Mag-
nitúdové rozdelenie nevykazovalo takmer žiadnu 
variáciu, a tak na výpočet frekvencie bol použitý 
štandardný koeficient 2,5. 

Maximum nastalo o 2:08 UT s ZHR 8000. Nie-
ktorí pozorovatelia zaznamenali v dvojminútovom 
intervale frekvenciu nad 11000 a priemerná frek-
vencia medzi 01:55-02:15 UT presahovala 5000. 
„Daždbvá" frekvencia nad 1000 trvala celú hodinu. 

Skompletizovanie všetkých materiálov potvrdi-
lo tušenie už po pozorovaní. Bolí sme skutočne 
úspešní. Počtom napozorovaných meteorov sa pa-
ša expedícia radí medzi tie najúspešnejšie, ktoré 
mali možnosť vidieť toto úžasné vesmírne divadlo. 
Ako sa vraví medzi nami, Španielsko sa nám za-
píchlo do srdca a mne navyše aj palmový list do 
prsta, takže ani po dlhých týždňoch sa na to nedá 
zabudnúť... 

Okrem cenného pozorovacieho materiálu, fan-
tastického zážitku a raneného prsta sme si doniesli 
niečo aj do hvezdárenskej skalky. Niekorko kame-
ňov, či bizarný kmeň, vyplavený morom, nám bude 
pripomínať meteorický dáždpod palmami. A kedže 
expedícia bota financovaná v prevažnej miere 
z vlastných zdrojov, záverečné konštatovanie „stálo 
to za to", hovorí za všetko. 

PAVOL RAPAVÝ 
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LADISLAV DRUGA / 

Tridsat' rokov SÚH v Hurbanove 
Prvého apríla 1969 vznikla na póde jedného z najstarších astrofyzikálnych observa-
tórií v Európe — Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH). Jej posádka nadviazala na 
slávnu tradíciu astronómie, meteorológie a geofyziky v Hurbanove; na najslávnejšie 
desaťročia práce otca stredoeurópskych astronómov — Mikuláša Konkoly-Thegeho, 
na medzivojnové obdobie pósobenia českých astronómov; na činnosť Geofyzikál-
neho ústavu SAV a Meteorologického ústavu, ktorého činnosť udržala kontinuitu 
vedeckej činnosti v Hurbanove aj počas Slovenského štátu a povojnových desafročí, 
keď sa astronómovia z Hurbanova dočasne vytratili. 

Začiatkom šesťdesiatych rokov stála uprostred 
Hurbanova iba malá, opustená hvezdáreň, bez po-
sádky, bez prístrojového vybavenia. Zásluhou vte-
dajšieho inšpektora kultúry Ladislava Valacha, 
vzdelaného popularizátora Elemíra Csereho a ro-
botmka astronómie Štefana Kupču zriadila sa v roku 
1962 hurbanovská ludová hvezdáreň. Jej riadite-
lom sa stal Ján Očenáš z Humenného, jeho admi-
nistratívnou „pravou rukou" sa stala Valéria Kaszá-
sová. Po dvoch rokoch vystriedal Očenáša Štefan 
Knoška, ktorý so štvorčlenným kolektívom rozšíril 
pósobenie hvezdárne až za hranice komárňanského 
okresu. Až do roku 1969 mala hvezdáreň oblastnú 
pósobnosť. 

Metodická a odborná koordinácia činnosti slo-
venských astronómov — amatérov, ako aj potreba ra-
cionálnejšieho vynakladania fmančných prostried-
kov na činnosť vtedy existujúcich hvezdární si vy-
nútilo zriadenie strešnej organizácie, ústredného 
pracoviska. Slovenská ústredná hvezdáreň prevzala 
I. apríla 1969 na seba tieto úlohy. Uprostred krát-
kej, „dubčekovskej jar" sa tak na Slovensku zrodi-
la organizovaná amatérska astronámia. 

Kolektív SÚH tvorili okrem riaditela títo pracov-
níci: Terézna Bab icová, Milan Bélik, Ondrej Bílek, 
Martin Brezina, Zoltán Egyházy, Mária Geseová, 
Valéria Kaszásová, Štefan Knoška, Ján Kovtun, Pe-
ter Krajčík, Ivan Molnár st., Elena Nádašská, Valé-
ria Parajňáková, Veronika Pšenáková a ti, čo tu pra-
cujú podnes: Ladislav Černý, Ladislav Druga, Bo-
huslav Lukáč, Mikuláš Mačanský, Teodor Pintér, 
Veronika Vanyová a Mikuláš Vanya. 

SÚH už v roku 1969 vypracovala koncepciu rov-
nomerne rozloženej siete astronomických zariadení 
v SR (v roku 1969 ich boto 8, dnes 26); otvorila po- 
maturitné štúdium astronómie, ktoré dodnes absol-
vovalo 180 frekventantov; zahájila metodickú koor-
dináciu odbornej pozorovatelskej a popularizačnej 
činnosti; založila výrobu astronomických ďaleko-
hladov pre školy a široku verejnosť (podnes sa vy-
robilo 500 kusov). 

V roku 1970 začala SÚH vydávať časopis KOZ-
MOS, knižné publikácie a pomócky pre astronó-
mov-amatérov. Z iniciativy SÚH vznnkol v roku 
1970 aj Slovenský zváz astronómov-amatérov. 

Búrlivý rozvoj 
v medziach normalizácie 

V roku 1972 bola SÚH na nátlak vplyvných kru-
hov premenovaná na Slovenské ústredne amatérské 
astronómie (SŮAA). Riaditelom sa stal Milan 
Bélnk. V nasledujúcom období delimitovali z Hur-
banova ósmich odborných pracovníkov do no-
vých krajských hvezdární. Odbornú činnosť a vydá-
vanne časopisu KOZMOS zabezpečovali v tomto 
čase iba štyria odborní pracovníci. Napriek tomu 
sa hvezdáreň postupne podarilo materiálne i per-
sonálne dobudovať. V roku 1982 bola daná do 
prevádzky nová budova s planetáriom, v roku 1984 

začal pracovať nový slnečný horizontálny spektro-
graf.

 Nežnej revolúcii 

V roku 1989, po odchode Milana Bélika do dá-
chodku, sa riaditelom opáť stal Štefan Knoška. Toho 
v roku 1994 vystriedal Teodor Pintér. V tomto ob-
dobí bol opáť obnovený štatút SÚH, v rámci ktorého 
sa hevzdáreň stala Národným metodickým centrom 
pre astronomické zariadenia a amatérsku astronó-
miu na Slovensku. 

Okrem klimatických podmienok, (Hurbanovo 
patrí medzi mestá s najvščším počtom slnečných 
dní v roku), vhodných pre odborné zameranne hvez-
dárue na výskum Sloka, hola to najmá tradícia, vý-
sledky práce niekolkých generácií astronómov, kto-
ré predurčili SÚH na jej hlavné poslanie — špeciali-
zovanú kultúrnovýchovnú činnosť. 

Základné úlohy sa zamerali na dye oblasti: 
Vnútorná zabrnala špecializovanú kultúruový-

chovnú, výskumnú, odbomo-pozorovatelskú, ednč-
nú a vývojovo-konštrukčnú činnosť v samotnej 
hvezdárni. 

Vonkajšia sa zamerala na kordináciu dalších as-
tronomických zariadení na celkom Slovensku. Tieto 
prioritné úlohy platia podnes. 

Koordinačné úsile SÚH vo vzťahu k celej sieti as-
tronomických zariadení Slovenska sa zameriava na: 
oboznamovanne širokej verejnosti s najnovšími po- 
znatkami astronómie a príbuzných prirodných vied; 
usmerňovanie záujmovej a vedeckej činnosti astro- 
nómov-amatérov; mimoškolské vzdelávanie mlá-
deže a dospelých; riadenie astronomických zariade-
ní so zretelom na vytváranie prostredia, ktoré púta-
vo reflektuje históriu a metodiku vedeckého vý-
skumu vesmíru. Prioritou astronomických zanadení 
je vytváraťpozitívny vzťah k vede, rozvíjaťvedecké 
poznanne a zvyšovať všeobecné, odborné a kultúrne 
vzdelanie občanov. Astronomické zariadenia vznik-
li ako dósledok spotánneho záujmu širokej verej-
nosti o astronómiu, preto ich prvoradou úlohou je 
uspokojovanie týchto ušlachtilých potrieb. 

Medan základné ciele SÚH je vytvorenie takého 
prostredna, v ktorom by sa v spolupráci s vysokými 
školami, astronomickými zvázmi, spoločnosťami 
a profesionálnymi vedeckými pracoviskami vytvo-
dli podmnenky pre dobudovanie optimálnej siete 

astronomických zariadení, vybavených potrebnou 
didaktickou a pristrojovou technikou, kvalifikova-
nými odbornými pracovníkmí a primeraným pra-
covným programom. 

Tento program musí pokryť všetky oblasti záuj-
movej vedeckej činnosti, ktoré sú v možnostiach as-
tronómov-amatérov, ale aj základné pracovné formy 
a metódy kultúrno-výchovného pósobenia hvezdár-
ní na všetky vekové kategórie spoločnosti. Cielom 
je zvyšovanie vedeckej úrovne spoločnosti. 

Úlohou Národného metodického centra v Hurba-
nove je aj systematická analýza činnosti, kvality 
a účinností práce astronomických zariadení na Slo-
vensku. O výsledkoch tejto činnosti je astronomická 
verejnosť oboznamovaná na celoslovenských pra-
covných konferencicáh astronómov-amatérov, ktoré 
sa konajú každý tretí rak. Na týchto podujatiach sa 
formulujú a príjmajú najdóležitejšie úlohy astrono-
mických zariadení pre nasledujúce obdobie. 

Nástrojom uplatňovania prijatej koncepcie sú 
celoslovenské porady riaditelov astronomických 
zariadení, pracovníkov na úseku odbomo-pozoro-
vatelskej práce a metodikov špecializovanej kultúr-
novýchovnej činnosti. SÚH poskytuje odbornú 
poradenskú činnosť aj školám, záujmovým organi-
záciám a združeniam či jednotlivým občanom, 
ktorých činnosť súvisí s popularizáciou astronó-
mie. 

Odborná činnosť 

Hlavný odborný a pozorovací program je zame-
raný na slnečnú fyziku. Úspešné je aj pozorovanie 
zákrytov hviezd Mesiacom, sledovanie Delingero-
vých efektov, meteorov a bolidov, zatmení Mesiaca 
a Slnka, pozorovanie komét a asteroidov. K výz-
namným úspechom v tejto oblasti patria aj objavy 
nových asteroidov. Prvé trn, ktoré objavil pracovník 
SÚH Milan Antal, boli pomenované podia výz-
namných osobností slovenskej vedy a kultúry: 
Ľ. Štúr, J. M. Hurban, M. R. Štefánik. 

SÚH bude v budúcnosti vykonávať a koordinovať 
(v sálade s doporučeniami celoslovenských koordi-
načných komisií pre jednotlivé odbory astronómie) 
pozorovatelskú a vedecko-výskumnú činnosť v od-
boroch slnečnej fyziky, medziplanetárnej hmoty, 
stelámej astronómie a histórie astronómie. Koordi-
načné skupiny budú zložené zo zástupcov partner-
ských inštitúcií, vysokých škál, astronomických 
zvázov, spoločností a profesionálnych astronomic-
kých vedeckých pracovísk. 

Vlastná odbomo-pozorovatelská a výskumná 
činnosť sa zameria najmu na odbor slnečnej fyziky 
a histórie astronómie. SÚH sa bude podieTať aj na 
vedecko-výskumných programoch partnerských as-
tronomických inštitúcií doma i v zahraničí. V rámci 
možností bude aj nad'alej organizovať expedície za 
úpinými zatmeniamn Sloka, zabezpečovať stáže od-
bomíkov na zahraničných observatóriách, partner-
ských špecializovaných kultúrno-výchovných za-
riadeniach a planetáriách. 

SÚH v Hurbanove má dnes kvalitné personálne 
obsadenie i technické vybavenie. Po určitom dopl-
není prístrojov sa vyrovná lubovolnému svetovému 
profesionálnemu pracovisku. V rámci slnečnej fyzi-
ky sa zameria najmá na výskum slnečnej fotosféry, 
chromosféry a koróny v kontinuite so získanými ve-
deckýmn údajmi zo ztamení na Čukotke a vo Fínsku 
(1990), v Mexiku (1991), Brazílii (1994), Thajsku 
(1995), Pobajkalsku (1997), Guadeloupe (1998) 
a v Maďarsku (1999). V súčasnosti sa kompletizuje 
zariadenie koronálnej stanice na pravidelné sledo-
vanie slenčnej aktivity v koróne aj mimo úpiných 
zatmení. V tejto oblastí vyškolí SÚH viacerých ve-
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deckých opracovníkov a zapojí sa do širokej medzi-
národnej spolupráce. Nové možnosti umožní do-
stavba koronografu a modernizácia pozorovania na 
horizontálnom spektrografe a spektroheliografe, čo 
si však vyžiada prostriedky na nákup modernej sní-
macci a výpočtovej techniky. Trvalou úlohou ostáva 
teoretické využitie pozorovaní úpiných zatmení 
Slnka. 

Popularizácia astronómie 

Výsledky svojej práce zverejňuje SÚH v odbor-
ných a populárno-vedeckých publikáciách a zbomí- 
koch (Zbornílry zo slnečných seminárov; publikácie 
Nic Zem, ale Slnko, Praktická astronómia, Ilustro-
vaný slovník termínov slnečnej a slnečno-zemskej 
fyziky, Hvezdáreň v Hurbanove, 125 rokov hvez- 
dáme v Hurbanove), na internete (www stránka 
SÚH, na ktorej bude od roku 2000 aj časopis KOZ-
MOS), derme v teletextových novinách STV (strana 
105) a Markízy (strana 787), vo vedeckých kataló- 
goch, v Astronomických ročenkách, v Astronomic-
kom kalendári, v dennej tlači, rozhlase a róznych ča- 
sopisoch. 

Velká starostlivosť sa venuje aj zvyšovaniu kva-
lity časopisu KOZMOS, ako aj rozširovaniu jeho či- 
tatelskej základne. Prvoradým cielom vo vydavatel- 
skej činnosti hvezdáre je pokrytie celkových nákla- 
dov vydávaných publikácií príjmami z najúspeš- 
nejších astronomických titulov. 

SÚH už 30 rokov usporadúva rózne celosloven- 
ské a medzinárodné podujatia s odborným a meto-
dickým zameraním: konferencie (Významné osob-
nosti v dejinách astronómie na Slovensku, O vyu-
čovaní astronómie, O perspektívach kozmonauti-

Prevádzková budova SÚAA v hurbanove s planetáriom. 

ky), sympóziá k významným astronomickým výro- 
čiam a udalostiam, medzinárodné zrazy mladých as-
tronómov, rózne astronomické súťaže (Co vieme 
o hviezdach, Vesmír očami detí, Hladáme slnečné 

Seminár 

„Posledné úpiné zatmenia Sinka v 20. storočí" 
Na úpatí Západných Tatier v milom prostredí 

chaty Pečivár v Jakubovanoch sav dňoch 21.-23. 
októbra 1999 zišli pozorovatelia úpiného zatmenia 
Slnka, ktoré nastalo 11. augusta 1999. Nakolko 
tento relatívne zriedakavý astronomický úkaz bol 
pozorovatelný aj v strednej Európe, mnohí pra-
covníci astronomických zariadení, ale aj astronó-
movia amatéri mali možnosť vidieť toto nádherné 
divadlo. 

Organizátori zo Slovenske ústrednej hvezdárne 
pozvali na seminár pozorovatelov úpiného zatme-
nia Slnka zo Slovenska aj z Českej republiky 
a umožnili mí prezentovať výsledky svojich pozo-
rovaní. 

Seminár otvoril riaditel SÚH Ing. Teodor Pin-
tér, ktorý všetkých privítal s prianím napinenia 
cielov seminára. 

Program pokračoval prehladovým referátom 
RNDr. M. Rybanského, DrSc. Vývoj názorov na 
fyziku slnečnej korány v 20. storočí, ktorý poukázal 
na kardinálnu zmenu názorov na slnečiuí koránu 
na začiatku a konci 20. storočia. Ďalšie prehfado-
vé referáty predniesli RNDr. J. Sýkora, DrSc. Vý-
sledky pozorovaní slnečnej korány 1973-1999, 
ktorý poukazoval na áspešntí pozorovatelská akti-
vitu expedíciíza zatmením Slnka, ktorni organizo-
val AÚ SAV v tomto období, Ing. M. Minarovjech, 
CSc.: Vývoj pozorovacích teclmík slnečnej korány 
v 20. storočí, ktorý poukázal rta zásadný prínos ko-
ronografu a kozmickej teclmiky k výsledkom, kto-
ré bolí získané pri expedičných pozorovaniach. 
Prehladové referáty vhodne dopinil videozáznam 
zatmení Slnka pozorovaných v Mongolsku a Tu-

recku, ktorý prezentoval Ing. E.. Klocok, CSc. 
Pracovníci SÚH z Hurbanova informovali 

o svojich pozorovaniach, ktoré vykonali v Maďar-
sku. Po prvýkrát bol použity' interferenčný filter 
naladený na koronálnu čiaru 530,3 nm, ktorý bol 
nainštalovaný na dalekohlad napájaný horizontál-
nym celostatom a dopinený polarizačnou optikou. 
Získali sa snímky pre rózne polohy polarizátora. 
Na tom istom pozorovacom stanovišti boli získané 
okrem kvalitných fotografií bielej korány (T. Pin-
tér, J. Sýkora) aj fotografické záznamy spektra sl-
nečnej korány (M. Rybanský). O dalších úspeš-
ných expedíciách v Maďarsku a ich predbežných 
výsledkoch informovali pracovníci hvezdární 
v Rimavskej Sobote, Hlohovci, Prešove, Žiline, 
Kysuckom Novom Meste, Žiari nad Hronom a mí 
(vid aj Kozmos 5/1999). Svoje pozorovania do-
kladovali bohatým videozáznamovým materiálom 
ale aj množstvom fotografií vystavených na pos-
teroch. 

Kolegovia z Českej republiky z Hvezdáree 
v Úpici a z Hvezdáree barona Artura Krause 
v Pardubiciach informovali o svojich pozorova-
niach uskutočnených v Rumunsku, Maďarsku 
a Francúzsku. 

Váčšina materiálov bude zrejme vhodná hlavne 
na získanie fotometrie a štrrktúry slnečnej korány. 
Pri exkurziách na astronomických zariadeniach 
budú velmi vhodné na propagáciu astronomických 
úkazov získané videozáznamy priebehu úpiného 
zatmenia Slnka. 

M. Lorenc 
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hodiny, Astrofoto), študijné exkurzie (napr. Po sto-
pách Kopernika v Polsku), zabezpečuje školitefskú 
činnosť formou celoslovenských seminárov, astro-
nomických praktik pre pracovníkov hvezdární, as-
tronómov-amatérov, študujúcu mládež a občanov, 
celoslovenské výstavy a pozorovania pre verejnosť. 

SÚH oboznamuje verejnosť s najnovšími objav-
mi a poznatkami v oblasti astronómie aj prostred-
níctvom programov v planetáriu a dalšími špeciali-
zovanými, vzdelávacími astronomickými progra-
mami. Táto činnosť sa bude skvalitňovať v rámci 
Pomaturitného študia astronómie v Hurbanove 
a astronomickými prednáškami pracovníkov SÚH 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 

Výroba prístrojov 
SÚH zohrala významnú úlohu aj v oblasti vývo-

ja, konštruovania, výroby a servisu astronomických 
pristrojov. Po prieskume trhu sa opáť rozbehne vý-
roba malých školských dalekohiadov (MDN 120 
a 130, ktorých sa od roku 1969 vyrobilo vyše 500). 
Novým potrebám sa prispósobí aj výroba moder-
ných astronomických pomócok. Nemenej dóležité 
budú aj práce spojené s obnovou a modernizáciou 
d'alekohladov astronomických zariadení na Sloven-
sku a vývojovo-konštrukčné práce na stavbe proto-
typov nových astronomických pristrojov (slnečný 
koronograf, spektráálne prístroje na pozorovanie úpl-
ného zatmenia Slnka). 

V duchu kréda 125-ročnej hvezdáme v Hurbano-
ve — uchovávať a šíriť astronomické poznatky — bu-
de SÚH rozvíjať spoluprácu s astronomickými za-
riadeniami doma i v zahraničí, vymieňať si s nimi 
astronomické informácie, literatúru, zabezpečovať s 
partnermi odborné stáže, organizovať expedície 
a d'alšie významné astronomické podujatia. Člen-
stvo a prezentácia výsledkov práce v Medzinárodnej 
organizácii astronómov — amatérov (IUAA) umožní 
prezentovanie najlepších prác aj na póde a v perio-
dikách Európskej organizácie astronómov a Medzi-
národnej organizácie astronómov (IAU). 

LADISLAV DRUGA 
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- základný prístroj astronóma amatéra  
Barlowova šošovka 

Ak chceme na d'alekohlade dosiahnuť velké zváčšenie a nechceme pritom po-
užiť krátkoohniskové okuláre štandartných typov, ktoré majú velmi malé šo-
šovky a tiež malú vzdialenosť oka od zadnej šošovky (nevýhodné hlavne pre po-
zorovatefov s okuliarmi) můžeme použiť tzv. Barlowovu šošovku. Je to nega-
tívna achromatická šošovka umiestnená pred ohniskom objektívu predlžujúca 
jeho ohniskovú vzdialenosť 1,5 až 3x. Predlžovací faktor Barlowovej šošovky 
závisí od jej optickej mohutnosti a od jej polohy pred ohniskom objektívu. V po-
slednom čase sa vyskytujú aj tzv. násobiče ohniskovej vzdialenosti ( napr. Te-
leVue- Powermate), ktorých predlžovací faktor je až 5-násobný. Obsahujú 4 šo-
šovky a korigujú aj kómu vysokosvetelných parabolických zrkadiel. 

Pd použití na svetehiom dalekohlade táto šošovka zníži aj mimoosové abe-
rácie okulára a tým sa zlepší kvalita obrazu. Napnldad ak použijeme 2-násobne 
predlžujúcu Barlowovu šošovku na Newton o svetelnosti 1:5, jeho svetelnosť 
klesne na 1:10 a velmi dobrý obraz dosiahneme aj s lacným Kellnerovým oku-
lárom, ktorý pri svetelnosti 1:5 trpí hlavne astigmatizmom. 
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Obr. 1: Optická schéma Barlowovej šošovky 

Barlowovu šošovku, ak to dovofuje jej konštrukcia, můžeme s úspechom pou-
žiť aj na fotografovanie detailov na Slnku, Mesiaci a planétach. Vizuálne ju mů-
žeme použiť na všetkých typoch dalekohfadov aj ked na cassegrainových d'aleko- 
hfadoch to vzhladom na ich vetkú vlastnú ohniskovú vzdialenosť nie je potrebné. 

Optický kompresor 
Slúži na skrátenie ohniskovej vzdialenosti d'alekohfadu čím sa dosiahne 

zváčšenie zorného pofa. Na rozdiei od Barlowovej šošovky sa používa máloke-
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Obr. 2. Optická schéma kompresora. 

dy vzuálne (malé zváčšenie dosiahneme použitím okulárov s dlhou ohniskovou 
vzdialenosťou), ale hlavné využitie má v astronomickej fotografii a v poslednom 
čase pri snímaní pomocou CCD kamier. 

Kedže rozmer CCD snímačov cenovo dostupných pre amatérov dosahuje 
plochu niekolkých desiatok mm2, pri relatívne dlhých ohniskových vzdialenos-
tiach d'alekohladov je jeho použitie velmi aktuálne. 

Skracovací (kompresný) faktor optických kompresorov býva 0,25x až 0,66x. 
Napnldad pri použití kompresory s faktorom 0,33 na dalekohfade s ohniskovou 
vzdialenosťou 1000mm je výsledná ohnisková vzialenosť 330 mm a adekvátne 
váčšie zorné pole a vyššia svetelnosť. Čím je skracovací faktor kompresora váč-
ší, tým je aj jeho optická konštrukcia náročnejšia. 

Korektor kómy 

Vysokosvetelné parabolické zrkadlá sú schopné ostro zobraziť len velmi ma-
lé zorné pole. So zvyšovaním svetelnosti zrkadla prudko narastajú mimoosové 
chyby, z ktorých je najznámejšia kóma. Obrazy bodových zdrojov svetla na ok-
raji zorného pola svetelných zrkadiel (1:5 až 1:3.5) sa podobajú na kométy. 

Pd fotografovaní pomocou svetelného zrkadla nemůžeme dosiahnuť rovno-
mernú ostrosť v celom zornom poli. Úlohou korektora kómy je teda zlepšiť 
ostrosť obrazu rovnomerne v celom zornom poli parabolického zrkadla a pritom 
výrazne nezmeniť jeho ohniskovú vzdialenosť. 

Prvý známy korektor kómy navrhol Frank Ross v roku 1935 pre 2,5 metrový 
dalekohfad na Mount Wilson. Korektor pozostával z troch šošoviek umiest-
nených blízko ohniska hlavného zrkadla a mal nulovú optickil mohutnosť, takže 
výsledná ohnisková vzdialenosť sa nezmenila. Ostro zobrazené pole sa zváčšilo 
z niekolkých oblúkových minút až na pol stupňa. Jednoduchší korektor kómy 
navrhol známy ruský optik D. Maksutov. Je to len jednoduchý meniskus vlo- 
žený pred ohniskom parabolického zrkadla. Tento typ je vhodný hlavne pre 
amatérov, aj ked výroba menisku uleje až taká jednoduchá (hlavne centrova-
nie). 

 I k parabolickému 
 t, zrkadlu 

Rossov korektor kómy 

li

a 

Maksutovov meniskový korektor kómy 

Obr. 3 Rossov a Maksutovov korektor kómy. 

Komerčné korektory kómy bývajú až 4-šošovkové (napr. TeleVue PARA-
CORR) a sil vhodné na vzuálne i fotografické účely. TeleVue PARACORR je 
možné použiť pre parabolické zrkadlá o svetelnosti 1:6 až 1:3,5, pričom kvalitne 
vykreslené zorné pole je asi 40 mni a ohnisková vzdialenosť zrkadla sa predlži 
o 15 %. Použitím svetelného parabolického zrkadla a korektora kómy můžeme 
získať výkonný a svetelný fotografický dalekohfad za neporovnatefne nižšiu ce-
nu, ako by sme dali za apochromatický teleobjektív rovnakých parametrov. 

Optické filtre pre dalekohfady 
Filtre vhodné pre amatérske dalekohfady můžeme rozdeliť do nasledujúcich 

skupín: 

1. Sličné filtre 
2. Filtre na pozorovanie Mesiaca a plant 
3. Hmlovinové filtre 

KOZMOS 1/2000 25 



Milan Kamenický / ĎALEKOHI;AD - ZÁKLADNÝ PRÍSTROJ ASTRONÓMA AMATÉRA (2) 

1. Slnečné filtre 

Slnečné filtre slúžia bud' na zoslabenie nebezpečného žiarenia ri pozorova-
ní a fotografovaní Slnka alebo na vymedzenie určitej vinovej dlžky, v ktorej 
chceme Slnko skúmať. 

Do prvej skupiny patria filtre širokopásmové, ktorých úlohou je rovnomerne 
zoslabiť svetlo všetkých vinových dlžok prechádzajúcich d'alekohladom, prí-
padne niektoré aj úpine pohltiť (najmá ultrafialové a infračervené). Takéto filtre 
sa vkladajú pred objektív dálekohladu aby nedošlo k ich zničenu (v blízkosti 
ohniskovej roviny). Najrozšírenejšie sú tzv. 
chrómové fitre a fóliové (Mylarová fólia). 
Chrómový filter je planparalelná doska s na-
parenou vrstvou chrómu, prípadne aj nerezu 
alebo alej zliatiny. Obraz Slnka pri pohlade 
cez tieto fitre je žltooranžový až oranžový. 
Pre bezpečné vizuálne pozorovanie je potreb-
ný filter s priepustnosťou 0,001 % na všetkých 
vinových dlžkach. Takýto filter zoslabí slneč-
né svetlo 100 000-krát. Na fotografovane 
móžeme použiť filter s vyššou priepustnosťou, 
pribiižne 0,01 %, ktory' zoslabí slnečné svetlo 
10 000-krát. 

Lacnejšou náhradou chrómového filtra je 
tzv. Mylarová fólia, ktorú ako prvý na pozoro-
vane Slnka použil Roger Tuthill z USA 
v r.1973. Vzhladom na velmi malú hnúbku 
fólie(nekolko stotín mm) nedochádza k skres-
leniu obrazu aj ked je umiestnená pred 
objektívom, kde sú nároky na kvalitu filtra 
najvyššie. Mylarová fólia dáva obraz Slnka 
s modrým nádychom, čo je trochu neprirodze-
ná farba. Len minulého roku vyvinula firma 
Baader Planetarium (Nemecko) novú neutrál-
nu slnečnú fóliu s priepustnosťou 0,001 % 
(vizuálna) a s priepustnosťou 0,03 % (na foto-
grafovanie). 

Úzkopásmové filtre na pozorovanie Slnka bližšie opíšeme pri konštrukcii 
chromosférického a protuberančného d'alekohladu. 

2. Filtre na pozorovanie Mesiaca a planét 

Tieto filtre nám slúžia na rozlíšenie jemných detailov na planétach. Vyrába-
jú sa takmer výlučne z homogénnych farebných skiel. Kvalitnejšie majú napa-
rené aj antirefiexné vrstvy. Na rozdiel od filtrov na pozorovanie Slnka, ktoré 
montujeme pred objektív, tieto filtre naskrutkujeme na okulár pred polnú clonu. 
Na medzinárodne používaných okulároch s priemerom 31,75mm (1,25 palca) je 
vnútorný závit M28,5x0,6mm na upevnenie filtra. Označene filtrov záleží od 
jednotlivých výrobcov. Napnldad firma Schott označuje filtre začiatočným 
písmenom príslušnej farby alebo kombinácie farieb (G-gelb-žltý apod.), firma 
Wratten zase číslom (napr. #12). 

Pn pozorovaní Mesiaca pomocou d'alekohladu o priemere 80mm a váčšom 
móžeme použiť mesačný filter ( neutrálny s priepustnosťou 13 %) alebo i sadu 
neutrálnych filtrov róznej priepustnosti (cca. 5-50 %). Jas povrchu Mesiaca sa 
zoslabí a pozorovanie detailov bude pre naše oko prijemnejšie. Ak si chceme jas 
Mesiaca plynule regulovať, móžeme použiť dvoj icu polarizačných filtrov mon-
tovaných v objímke, ktorá umožňuje ich vzájomné otáčane, čím sa meal 
množstvo prechádzajúceho svetla. Taktiež móžeme použiť svetložltý filter Gl 
alebo #8. 

Na pozorovanie planéty Venuša, ktorá má mimoriadne velký povrchový jas 
sa odponúča použiť tmavomodrý filter #38A alebo BG12, prípadne aj zelený #58 
alebo VG8. 

Na pozorovanie planét Mars, Jupiter a Saturn je možné použiť celý rad filtrov, 
z ktorých každý móže zvýrazniť mé povrchové štruktúry. Vhodné sú najmá fil-
tre červený #23A (GR1), oranžový #21 (OO5), zelený #58 (VG8). Na pozoro-
vanie velkej červenej škvrny je vhodný tmavomodrý filter #38A. Žltý filter #11 
nám pomóže lepšie rozlišiť Cassiniho delenie v Satumovom prstenci. Pre ná-
ročnejších pozorovatelny zaoberajúcich sa pozorovaním Mesiaca a planét od-
porúčam kúpiť sadu filtrov a experimentovať. 

3. Hmlovinové filtre 
Do tejto skupiny filtrov patria interferenčné selektívne filtre prepúšťagjúce len 

určité vinové dlžky svetla. Prvý hmlovinový filter pre amatérske použitie navr-
hol Del Woods z firmy DayStar Corporation ešte v roku 1970. Filter prepúšťal 

vinové dížky emisných hmlovín a pohlcoval vinové dlžky svetla znečisťujúceho 
oblohu, a to sodíkových i ortuťových výbojok, ktoré na rozdiel od bežnej žia- 
rovky vyžarujú svetlo v ovela užšom pásme spektra. 

Najvýznamnejšie vinové dlžky svetla, na ktorých vyžarujú emisné hmloviny 
sú H-beta pri 486,1nm, Oxygen-III pri 495,9 nm a 500,7nm a H-alfa pri 
656,3 nm. 

Ortuťové výbojky (modrozelené) vyžarujú najviac svetla na 405, 436 nm 
a v širšom pásme medzi 540 a 630 nm. Nízkotlakové sodíkové výbojky (žlto- 
oranžové) vyžarujú hlavne v pásme okolo 590 nm. 
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Obr. 4. Krivka priepustnosti širokopásmového hmlovinového ultra 

Začiatkom osemdesiatych rokov sa na trhu začali objavovať rózne hmlovino-
vé filtre, hlavne firmy LUMICON, ktorých názov hovori o type čiary, ktorú 
najviac prepúšťajú (napr. H-alfa, H-beta, Oxygen-III). Viacmenej unverzálne 
sú typy LUMICON Deep-Sky, Meade Broad Band, Orion SkyGlow a DayStar 
Nebula . Tieto filtre nám umožna pozorovať emisné hmloviny aj v prímestských 
aglomeráciách, kde je určité svetelné znečistene. Nemóžu však nahradiť tmavú 
oblohu, ktorej je stále menej a menej. 

Milan Kamenický 
Hlinsko 319 
034 83 Liptovská Teplá 

OPRAVA k prvej časti seriálu 
ĎALEKOHLAD — základný prístroj astronóma amatéra 

(KOZMOS 6/99) 

Ospravedlňujeme sa čitatelom a aj autorovi článku Milanovi Kame-
nickému za nepríjemnú chybu — chýbajúce vzorce. Pokúsime sa ich as-
poň čiastočne opraviť. Ďakujeme za porozumenie. 

Pre svetelnosť objektivu platí: A = 
Fob] 

(pomer priemeru objektivu k jeho ohniskovej vzdialenosti). 
Približný vzorec pre rozlišovaciu schopnosť d'alekohladu vo viditelnom 

svetle pre tzv. Rayleighovo kritérium: 

R = 114" 

Dobj 

Zváčšenie dalekohladu: Z = Fobjekttvu
Fokuiáru 

alebo Z =  Dvsr 
Dvýst 

Ohnisková vzdialenosť okulára pre nůnimálne zváčšenie: 
ó xFobjektfvu 

Foktdára = 
Zmin 
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MILAN KAMENICKÝ / 

Základy astrofotografie (1) 
Neustále klesajúci počet účastníkov sútaže Astrofoto, ale i zriedkavost vidief dobrú astro-
nomickú fotografiu ma viedol k napísaniu nasledujúceho seriálu, v ktorom sa dozviete 
ako zhotovit jednoduchú i náročnú astronomickú fotografiu a aké vybavenie na to bude-
te potrebovaf. Konečne v lete minulého roku sme mali možnost vidief od našich susedov 
úpiné zatmenie Sluka, ktoré mnohých prebudilo k tomu, aby pozbierali techniku akú 
mali, s ciefom urobit záber tohto nádherného úkazu. Výsledky fotografovania však boli 
pre mnohých aj sklamaním práve pre nedostatok vedomostí a skúseností. 

Ako a čím začat? 

Najjednoduchšie je začať statickou fotografiou 
oblohy a úkazov na nei. Na to potrebujeme fotoapa-
rát, najlepšie jednookú zrkadlovku na kinofilm s vy-
menitelným objektívom. Vymenitelné objektivy 
nám umožnia snímať rózne velké zorné pole a neskór 
využijeme samotné telo fotoaparátu na fotografova-
nic cez d'alekohlad. Samozrejme můžeme použiť aj 
fotoaparát na vhčší formát, napnldad 6x6, na začia-
tok aj dvojokú zrkadlovku (Flexaret, Yashica). Ex-
pozičné časy v astrofotografii nie sú vždy také krát-
ke, akými exponujeme bežné objekty cez deň, preto 
je velmi důležité, aby mal náš fotoaparát možnosť 
exponovať tzv. časom „B" (Bulb) alebo „T" (Time). 
Ďalej je důležité, aby sme na fotoaparát mohli pripo-
jiť dialkovú spúšť (drótovú alebo elektrická). 

Moderné kompaktné automatické fotoaparáty sú 
na tento druh fotografie prakticky nepoužitelné. 
Ovela lepšie poslúži staršia zrkadlovka, naprrldad 
Zenit alebo Praktica. Uzávierka fotoaparátu by ne-
mala byť závislá na batériách aspoň počas expono-
vania časom B. Najmodernejšie autofokusové zr-
kadlovky sú váčšinou úpine závislé na batériách, 
ktoré sa pri exponovaní dlhým časom počas chlad-
nej noci můžu rýchlo vybiť. 

Ďalej potrebujeme pevný stativ, na ktorý upevní-
me fotoaparát. Neodporúčam použiť velmi lacné 
vreckové stativy, pretože počas dlhých expozícii 
může aj vplyvom vetra dójsť k znehodnoteniu sním-
ky. 

Jednooké zrkadlovky na kinofilm (formát 24x36 
mm) sú vybavené tzv. základným objektívom 
s ohniskovou vzdialenosťou okolo 50 mm, ktorého 
zorné polev uhlopriečke je asi 47 stupňov. Tieto ob-
jektivy majú aj velmi vysokú svetelnosť (bežne 1:2 
až 1:1,4), čo je možné v astronomickej fotografii vy-
užiť, kedže tu skoro vždy zápasíme s nedostatkom 
svetla. 

Pomocou základného objektivu vzhladom na je-
ho zorné pole můžeme úspešne zachytiť jednotlivé 
súhvezdia, stopy hviezd, stopy meteorov, oblohu pri 
súmraku, pripadne aj časti Mliečnej dráhy, polámu 
žiaru alebo zodiakálne svetlo. 

Na fotografovanie rozsiahlejších častí oblohy, 
napr. skupín súhvezdí, můžeme použiť širokouhlé 
objektivy s ohniskovou vzdialenosťou 20 až 35 mm, 
pripadne i objektiv typu „rybie oko" s uhlom až 
180, ktorý je schopný zachytiť celú oblohu (ak nám 
to dovoluje náš obzor). 

Konjunkcie Mesiaca a planét je vhodné fotogra-
fovat objektivmi s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou 
— 135, 200 až 300 min. Vhodnú ohniskovú vzdiale-
nosť zvolíme podia ich uhlovej vzdialenosti, pripad-
ne podia celkovej kompozície, ktoní chceme vytvo-
riť. Ak je daný úkaz nízko nad obzorom můžeme do 
záberu zahrnúť aj jeho časť, pripadne rózne objekty 
mestskej krajiny. 

Ako určit správnu expozíciu? 

Jednooké zrkadlovky na kinofilm sú vybavené 
meraním expozície cez objektiv. V astronomickej 
fotografii je takéto meranie len málokedy možné 
využiť a spolahnúť sa neho. Kedže hovoríme o foto-
grafii z pevného statívu, rózna dlžka expozície bude 
mať vplyv jednak na dlžku stóp hviezd, ktoré vznik-
nú otáčaním sa Zeme a tiež na expozíciu pozadia 
spósobeného samotným jasom oblohy a pripadným 
umelým osvetlením. Údaje o objektíve, použitej 
clone, filme a expozičnom čase si vždy pozname-
najte, pri snímkach v budúcnosti sa to vždy zíde, 
čím získate skúsenosti. 

Ak chceme zachytiť bodové obrazy hviezd bez 
viditelného vplyvu otáčania sa Zeme, maximálna 
expozícia bude závisieť od ohniskovej vzdialenosti 
objektivu a od časti oblohy, kde budeme fotografo-
vať. V tabulke sú uvedené odporúčané maximálne 
časy v sekundách pre najbežnejšie objektivy. 

Približná deklinácia 
stredu fotografovaného pol'a 

Ohnisková 
vzdialenost' 
objektívu 0° ±30° ±45° ±60° ±75° 

20 mm 60 70 90 120 250 
28 mm 35 40 50 75 140 
35 mm 30 33 40 60 110 
50 mm 20 23 28 40 75 

135 mm 8 9 11 15 30 
200 mm 5 6 7 10 20 
300 mm 3 4 5 7 13 

Jednooká zrkadlovka na kinofilm pripravená na 
astronomickú fotografiu. 

Pri exponovaní vyššie uvedenými časmi použije-
me skór filmy vyššej citlivosti, teda 400ASA a viac, 
aby sme zachytili čo najviac hviezd. Clonu na ob-
jektive necháme úpine otvorenú, pripadne pricloní-
me o jeden stupeň, čím sa zlepší aj ostrosť obrazu. 
Hviezdne pole je výborným objektom na testovanie 
kvality objektivu. Určite sami zistíte, že máloktorý 
objektív zobrazuje hviezdy ako krúžky pri pine 
otvorenej clone. 

Pri fotografovaní dlhých stóp hviezd (expozičnými 
časmi trvajúcimi desiatky minút až hodín) můžeme 
objektiv viac pricloniť a použiť aj film o nižšej citli-
vosti (okolo 100ASA). Pri snímaní v okolí pólu nie-
kolkohodinovými časmi budú mať stopy hviezd tvar 
nádherných kružnicových oblúkov. Dávajte pozor 
pri snímaní extrémne širokouhlým objektívom, pre-
tože ak pól nic je v strede zorného pola, může dójsť 
k skresleniu a namiesto kružnic budeme mať elipsy. 

Aké filmy použijeme? 

V súčasnosti je na trhu záplava róznych filmov 
a to čiernobielych, farebných negatívnych i diapozi-

tivnych. Rozsah ich citlivosti sa pohybuje 
od 25ASA (ISDIN) až 3200ASA (36DIN). 
Na jednoduchú astrofotografiu je vhodná cit-
livosť 100 až 800ASA. Důležité je, aby sme 
často nemenili značku filmu, ale po otesto-
vaní ostali pri jednej. 

Zatialčo čiernobiele filmy si můžeme vy-
volať sami, farebné je lepšie prenechať na 
spracovanie osvedčenému laboratóriu. Prob-
lémy můžu nastať pri objednávke farebných 
fotografií v minilabe — menej skúsení vám 
povedia, že máte nenaexponovaný film (ak 
ste exponovali krátkymi časmi a obrazy 
hviezd sú na filme volným okom skoro nevi-
ditelné). Pri vyvolaní diapozitivov sa může 
stať, že vám ich nesprávne prestrihnú, preto 
odporúčam laboratórium na to vopred upo-
zorniť. 

(Pokračovanie) 

Velký voz. Exp. 30 sekúnd, 
objektívARSAT 1:1.4/50 mm, 
film Fujicolor 200 (24 DIN). 
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Pripravili: PAVOL RAPAVÝ a JIŘÍ DUŠEK Všetky časové údaje sú v SEČ 

Končiaca zima znamená aj krátenie nocí, teploty 
začnú byť príjemnejšie a tak ruky nebudú primízať 
k dálekohTadom. Najlepšie na tom však budú pozo-
rovatelia nočnej oblohy a šťastie azda bude priať aj 
pozorovateFom zákrytov. Meteorári majú svoju tra-
dičnú uhorkovú sezónu a kometári na jasnejšiu ko-
métu si ešte musia počkať. Ak sa chceme potešiť po-
zorovaním planět máme snád' poslednú príležitosť, 
pretože podmienky ich viditelnosti sa budú zhoršo-
vať v súvislosti v astrológmi predpovedanou kata-
strofálnou velkou konjunkciou začiatkom mája. 

Planéty 

Merkúr je začiatkom februára (-1 mag) pri zá-
pade Sloka len vo výške 7° a podmienky jeho vidi-
telnosti sa zlepšujú, nakolko 15.2. jev najváčšej vý-
chodnej elongácii (18°). Na konci občianskeho sú-
mraku bude vo výške 10° nad obzorom ako objekt s 
jasnosťou —0.5 mag. 6. 2. vytvorí s úzkym kosáči-
kom Mesiaca po západe Slnka peknú scenériu. Ob-
dobie jeho viditelnosti sa po elongácii rýchlo skra-
cuje a pred koncom mesiaca sa strati v súmraku, na-
kolko 1. 3. jev dolnej konjunkcii. Nad východným 
obzorom ho móžeme zbadať až koncom prvej mar-
covej dekády, no podmienky jeho viditelnosti sú 
podpriemerné, pretože napriek blížiacej sa maxi-
málnej západnej elongácii 28.3. (28°) je jeho výška 
nad obzorom malá. 15. 3. krátko pred východom 
Sloka sa móžeme pokúsiť nájsť Merkura v kon-
junkcii s Venušou nízko nad východným obzorom. 
15.2. bude v perihéliu a 20.2. v zastávke. 

Venuša je začiatkom mesiaca nad východným 
horizontom (-4.0 mag), no jej obdobie nočnej vidi-
telnosti sa skracuje a v druhej polovici mesiaca sa 
začne strácať v rannom súmraku. Napriek dostatoč-
nej uhlovej vzdialenosti od Slnka je len nízko nad 
obzorom, pretože jej deklinácia je menšia ako dek-
linácia Slnka. 2.2. nastane konjunkcia Venuše s Me-
siacom avšak ich priblíženie budeme mócť vidieť až 
druhý deň ráno nad východným obzorom. 22. 2. 
krátko po východe Venuše sa móžeme pokúsiť 
triédrom pozorovať jej konjunkciu s Neptúnom. 4.3. 
nastane nízko nad východným obzorom jej kon-
junkcia s Mesiacom a Uránom a v rovnako nepriaz-
nivej polohe nad horizontom aj konjunkcia s Mer-
kúrom 15. 3. 

Mars je po oba mesiace pozorovatelný na večer-
nej oblohe, obdobie jeho viditelnosti sa však skra-
cuje. Priamym pohybom sa 3.2. dostane z Vodnára 
do Rýb, 21.2. si „odskočí" do Velryby a od 21.3. je 
v Baranovi. Na oblohe ho uvidíme ako načervenalý 
objekt, ktorého jasnosť sa v priebehu týchto mesia-

. ekllpOka 

Mars E.0 
7.1232000 

Vlastný pohyb Marsu. 
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coy zmení z 1.2 na 1.4 mag. Jeho vzdialenosť od Ze-
me sa zváčšuje z 2.015 na 2.319 AU a jeho uhlový 
priemer klesne z 4.6" na 4.0". 8.2. večer jeho pri-
tomnosť skrášli úzky kosák Mesiaca a jeho vlastný 
pohyb móžeme dobre pozorovať okolo 9. 3., ked' 
prejde len vo vzdialenosti 1° od hviezdy zeta Psc 
(5.2 mag). Koncom marca vytvorí s Jupiterom a Sa-
turnom zoskupenie nad západným obzorom vhodné 
na fotografovanie. 

Jupiter je pozorovatelný ako jasný objekt (-2.2 
mag) na večernej oblohe. Do 15. 2.je v Rybách od-
kial sa priamym pohybom presunie do Barana. 11. 
2. nastane jeho konjunkcia s Mesiacom a za asisten-
cie Saturna vytvoria pekný trojuholník. Podobná 
situácia sa zopakuje aj 9. 3., ktorej bude ešte asisto-
vat červený Mars. 

Pozorovatelné prechody Vetkej červenej škvrny 
centrálnym poludníkom Jupitera (SEČ) 

1.2.20:36 16.2.18:06 28.2.18:05 13.3.19:44 
3.2.22:15 18.2.19:45 1.3.19:45 18.3.18:55 
6.2. 19:46 20.2.21:24 4.3.17:16 23.3.18:05 
8.2. 21:25 21.2.17:16 6.3.18:55 25.3.19:44 
9.2. 17:17 23.2.18:55 8.3.20:34 30.3.18:54 

13.2.20:35 25.2.20:34 11.3.18:05 

Saturn (0.3 mag) je na večernej oblohe v Bara-
novi a podmienky jeho viditelnosti sú podobné ako 

Saturn 
25.3.200019:00 

pole 2x3' 

o(one(1g.6) 

Enee(adus (11.9) 

• Rhea (9,9) 

Tlam (9,6 mag) 

u Jupitera. 12. 2. nastane jeho konjunkcia s Mesia-
com. Saturnove prstence z ich južnej strany sú dobre 
pozorovatelné už menšími d'alekohFadmi. 25.3. uply-
nie 345. rokov od objavu jeho najváčšieho mesiaca 
Titan Christianom Huygensom. V tento deň nájdeme 
Titan 1.5° severozápadne od planéty (pozn i obr.). 

Urán (5.9 mag) je v Kozorožcovi, 6. 2. bude 
v konjunkcii so Slnkom a tak ho budeme mócť po-
zorovať až koncom marca nad východným obzo-
rom. 7.2.bude najd'alej od Zeme (20.914 AU). 4.3. 
nastane jeho tesná konjunkcia (0.1) s Venušou. 

Neptún (8.0 mag) má rovnako nepriaznivé pozo-
rovacie podmienky ako Urán. 22. 2. nastane ťažko 
pozorovatelná konjunkcia s Venušou (Neptún 0.5 
severne). 

Pluto (13.8 mag) je v Hadonosovi a podmienky 
jeho viditelnosti sa pomaličky zlepšujú vzhTadom na 
zváčšujúcu sa uhlovú vzdialenosť od Sloka. 16.3. je 
v zastávke a začne sa pohybovať retrográdne. 

Planétky 

Z planétiek, ktoré v opozícii dosiabnu aspoň 11 mag 
budú pozorovatelné: 

(15) Eunomia ( 3.3.— 9.5 mag) 
(69) Hesperia ( 9.3.-10.5 mag) 
(45) Eugenia (14.3.-10.8 mag) 
(52) Europa (21.3.-10.4 mag) 
(1) Ceres (28.3.— 7.0 mag) 

(51) Nemausa (29.3.— 9.7 mag) 
Na obdobie týchto dvoch mesiacov je predpove-

daných 15 zákrytov hviezd planétkami. Šance na 
úspech nie sú líce velké, nov každom prípade si to-
to zaujímavé (a v prípade úspechu aj velmi cenné) 
pozorovanie vyskúšajte. 

Planétka (1) Ceres bude prechádzať zaujímavými 
oblasťami v súhvezdí Panny a Vlasy Bereniky kde 
dójde k niekolkým zaujímavým konjunkciám s ga-
laxiami. 

(1) Ceres 12.3. -1.4. . 

• 29 Com 
914 (5.)ma0) 

1.400 

E 

~ 4,430 

.109T.._.-_ 
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E . . 
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M96M94 

MI00 

Konjunkcia planétky Ceres s galaxiou M91. 

Zákryty hviezd planétkami (február — marec) 
za podmienak, že Sluko je pad obzorom viac ako 12 stupňov a hviezda nad obzorom 

minimálne 10 stupňov (pre polohu Rimavskej Soboty) 

dátum pozorovací interval 
UT 

planétka hviezda mag dur h* el °6 

Feb 03 02h25m 02h50m 4063 Euforbo S 78839 9.1 7.7 16 
Feb O6 21h20m 21945m 1062 Ljuba P126407 9.9 4.4 56 
Feb 13 17h40m 18hoom 4112 Hrabal S 116228 9.3 3.6 28 58 59+ 
Feb 15 18h30m 18950m 760 Massinga S 58191 8.4 10.6 77 18 80+ 
Feb 17 22h32m 23h12m 1481 Tubingia G 1872 1508 10.3 18.0 42 34 96+ 
Feb 22 23h00m 23h10m 1102 Pepita S 136865 9.6 2.6 33 54 87 —
Feb 26 20h25m 20h50m 916 America S 57311 8.5 1.8 45 
Feb 27 22h15m 22h40m 462 Eriphyla S 118873 8.9 2.7 47 87 43 —
Mar 02 22012m 22h27m 2726 Kotelnikov S 77513 7.6 3.5 33 142 11 —
Mar 09 22h55m 23h15m 138 Tolosa S 138242 9.2 5.4 33 
Mae 10 00h38m 00h58m 314 Rosalia S 117976 9.5 3.9 30 
Mar 11 21h55m 22h15m 337 Devosa S 57424 10.3 2.5 22 16 35+ 
Mae 15 03h20m 03h50m 94 Aurora S 184124 8.3 31.0 13 
Mar 22 20h53m 21003m 155 Scylla G 2465 1335 9.6 3.7 58 104 92 —
Mar 25 20925m 20h45m 13 Egeria S 76282 8.3 6.0 19 
hviezda — označenie hviezdy v katalógu G-GSC, P-PPM, S-SAO; 
may — jasnost hviezdy; dur — trvanie zákrytu v sekundách; 
h* — výška hviezdy nad obzorom; el — uhlová vzdialenost Mesiaca; 
% — percento osvetlenej časti Mesiaca + dorastá, — ubúda 
Zákryty sú spracované podia predpovedí IOTA a EAON pre hviezdy do 10.5 may a s poklesom pod 1 may. 



(2) Pallas 1.-8.2. (2) Pallas 25.2. -3.3. 
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Konjunkcia planétky Pallas s M 93. 

Efemerida planétky (1) Ceres 
dátum RA(2000) D(2000) mag 

1.2. 12h 54.0m + 9° 47.6' 7.8 
6.2. 12h 54.9m +10° 08.5' 7.7 

11.2. 12h 55.2m +10° 32.9' 7.6 
16.2 12h 54.8m +11° 00.4' 7.5 
21.2. 12h 53.7m +11° 30.3' 7.4 
26.2. 12h 52.0m +12° 01.9' 7.3 

2.3. 12h 49.6m +12° 34.6' 7.2 
7.3. 12h 46.6m +13° 07.1' 7.1 

12.3. 12h 43.ím +13° 38.5' 7.0 
17.3. 12h 39.2m +14° 07.7' 6.9 
22.3. 12h 35.1m +14° 33.5' 6.9 
27.3. 12h 30.7m +14° 55.2' 6.9 
1.4. 12h 26.4m +15° 12.0' 7.0 

Efemerda planétky (2) Pallas 
1.2. 7h 45.3m -24° 57.9' 7.4 
6.2. 7h 42.0m -23° 22.0' 7.4 

11.2. 7h 39.3m -21° 35.1' 7.4 
16.2. 75 37.3m -19° 39.6' 7.5 
21.2. 7h 36.im -17° 37.6' 7.5 
26.2. 7h 35.6m -15° 31.5' 7.5 

2.3. 7h 36.0m -13° 23.6' 7.6 
7.3. 75 37.lm -11° 15.9' 7.7 

12.3. 7h 39.im - 9° 10.3' 7.8 
17.3. 75 41.8m - 7° 08.6' 7.8 
22.3. 75 45.3m - 5° 12.0' 7.9 
27.3. 7h 49.4m 3° 21.5' 8.0 
1.4. 75 54.1m - 1°37.6' 8.1 

(2) Pallas prejde začiatkom februára okolo hviez- 
dokopy M 93 a na prelome mesiacov okolo jasných 
otvorených hviezdokóp M 46 a M 47. Tieto zaují- 
mavé konjunkcie určite stoja za zachytenie na citli- 
vú vrstvu filmu. 

Meteory 

Ak sa niekto chce venovať len meteorom veta prí-
ležitostí mať nebude, toto obdobie je na roje totiž 
velmi chudobné. Vizuáhň pozorovatelia teda budú 
mať pohov, můžu však svoju energiu venovať za-
kreslovaniu. 

Do polovice apríla sil v činnosti Virginidy, ktoré 
majú niekolko nevýrazných maxím. Najvyššia 
frekvencia pomalých meteorov (30 kni/s) je okolo 
5. marca s prepočítanou frekvenciou okolo 5 
meteorov za hodinu. Potešitelný je snád' len fakt, 
že pozorovanie nebude rušiť Mesiac, ktorý je v no-
ve. 

S Leonidy sil v činnosti od 25. 2. do 10. 3. 
s maximom 25.2. (ZHR 2, 23 km/h). Původ roja je 
pravdepodobne asteroidálny a súvisí s planétkou 
(4450) Pan, ktorú objavili Shoemakerovci v roku 
1987. 

S Cancridy mali svoje nevýrazné maximum už 
v januári, ich aktivita končí 24. 2. Meteory sil po-
malé (28 km/s) a bez zakreslovania len ťažko odlíši-
telné od sporadického pozadia. 
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POZORUJTE S NAMI 
Pohled na sluneční soustavu shora 

Kométy 

Jasnejších komét je ako šafránu. Začiatkom feb-
ruára je sice pod 12 mag periodická kométa 
141P/Machholz 2, no rýchlo slabne a koncom me-
siaca je len objektom 16 mag. 

Nádejná kométa C/1999 S4 (LINEAR) je po oba 
mesiace pod 14 mag. Pomaličky zjasňuje, no záro-
veň sa zmenšuje jej elongácia od Slnka nakolko sa 
blíži do aprílovej konjunkcie. Lepšie bude pozoro-
vatelná na rannej oblohe až koncom mája ako ob-
jekt 9 mag a v polovici prázdnin by mala prekvapiť 
a byť viditelná aj volným okom. 

Ďalšia kométa UNBAR (C/1999 H3) má po oba 
mesiace jasnosť 13.5 mag. 

Efemerida kométy 
C/1999 H3 (LINEAR) 

Dátum RA(2000) D(2000) mag 
1.2. 14h08.8m +36 23.1° 13.5 
6.2. 14h02.5m +3717.1° 13.4 

11.2. 13h55.2m +3811.4° 13.4 
16.2. 13h47.0m +39 04.6° 13.4 
21.2. 13h37.8m +39 55.1° 13.4 
26.2. 13h27.8m +40 41.4° 13.5 
2.3. 13h16.9m +4121.9° 13.5 
7.3. 13h05.4m +4155.0° 13.5 

12.3. 12h53.3m +4219.3° 13.5 
17.3. 12h41.0m +42 34.1° 13.5 
22.3. 12h28.6m +42 38.6° 13.6 
27.3. 12h16.4m +42 33.0° 13.6 

Efemerida kométy 
141 P/Machholz 2 

1.2. 4h02.5m -08 01.0° 11.8 
6.2. 4h36.2m -05 59.5° 12.7 

11.2. 5h03.9m -0411.3° 13.6 
16.2. 5h27.0m -02 37.2° 14.4 

Noční obloha 
V pátek, pátého května, nastane konec světa. Na 

jednom místě oblohy se sejde pět velkých planet: 
Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, ke kterým se 
přidá Slunce a Měsíc. Odpojí se komplikovaná síť te-
lekomunikačních družic, přestane fungovat telefon, 
rádio, Internet, na televizní obrazovce naskočí změní 
a celá planeta se ponoří do mrazivě tiché tmy. Vzá-
pětí dojde k vychýlení zemské osy a nás postihne ce-
lá série rozsáhlých zemětřesení, požárů i jiných ži-
velných katastrof. Nakonec bude zemská atmosféra 
odfouknuta do vesmíru a vše živé se během několika 
minut udusí. Totální zkáze nebude nikdo ušetřen. 

Takové jsou předpovědi falešných proroků, kteří 
se po neúspěchu s 1. lednem 2000, upírají k dalšímu 
„zkázonosnému" úkazu. Realita je však úpině jiná. 
Sedm velkých těles sluneční soustavy rozhodně ne-
bude ležet na jedné přímce. Pravděpodobnost tako-
vého postavení je totiž téměř nulová. Slunce, Měsíc, 
Merkur, Venuše, Mars, Jupiter i Saturn se k sobě 
nejvíce přiblíží v pátek pátého května 2000, kdy je 
najdete v oblasti o průměru dvacet šest stupňů. A je-
likož se uprostřed této skupiny posadí samotné 
Slunce, nakupení těles vlastně ani neuvidíme. 

Na východ od Slunce, tedy na světlé večerní ob-
loze, se postaví Jupiter, Saturn a úpině nejdál Mars, 
u kterého bude Měsíc. Na západě, tedy na ranní ob-
loze, pak zazáří Merkur s Venuší. Samotné planety, 
bez Slunce a Měsíce, dosáhnou minimální vzdále-
nosti o pár dní později, ve středu 17. května. Podél 
tzv. ekliptiky, tedy dráhy, po které se během roku 
pohybuje Slunce, se rozloží v rozmezí 19 stupňů 
a 25 minut. 

Je to hodně nebo málo? Bez uzardění lze říci, že 

5. května 2000 
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takové nahromadění planet vůbec nestojí za řeč. 
Od roku jedna našeho letopočtu až do roku tři tisíce 
je v podobném postavení najdete hned čtyřicetkrát. 
Například v únoru 1524 se všech sedm těles ocitlo 
ve znamení Vodnáře a Ryb. Astrologové předpoví-
dali záplavy, zemětřesení, morové epidemie... Jaké 
pak asi bylo jejich „zklamání", když se nic takového 
nestalo? Nebo sedmého září 2010 se Merkur, Venu-
še, Mars, Jupiter a Saturn objeví na večerní obloze 
v oblasti o průměru jenom devět stupňů... 

Podívejme se však na věci, které v následujících 
měsících uvidíme na vlastní oči. Oslnivý Jupiter 
a neméně nápadný Saturn jsou zatím úhlově daleko 
od Slunce, takže tvoří dominantu večerní oblohy. 
Ve stejné části nebe se můžete podívat hned na tři 
nápadné otevřené hvězdokupy. Na prvním místě 
jmenujme Jesličky (M 44, NGC 2632), přezdívané 
též Včelí úl či Praesepe. Leží mezi dvěmi stálicemi 
páté velikosti — Oslíky, a při pohledu bez dalekoh-
ledu vypadají jako protáhlá skvrnka, snad ozdobená 
několika slabými hvězdami. V triedru se rozpadají 
na skupinu 25 stálic, z nichž některé mají naoranžo-
vělý odstín. 

Asi osm stupňů jižně od M 44 a zhruba dva stup-
ně západně od alfa Cancri, zahlédnete — tentokráte 
až v triedrech — kupu M 67 (NGC 2682), náhodně 
objevenou ve druhé polovině osmnáctého století 
J. G. Koehlerem při sledování komety z roku 1779. 
V porovnání s Jesličkami je menší, ale hustší. A na-
víc, její věk se odhaduje na čtyři miliardy roků, tak-
že je jednou z nejstarších známých otevřených 
hvězdokup. 

Poněkud osamocená je třetí kupa. M 48 (NGC 
2548) se rozkládá nedaleko tří hvězd 30 Monocero-
tis, 1 a 2 Hydrae. Na tmavé obloze je však viditelná 
i bez dalekohledu, v triedru se' promění na zajíma-
vou skupinku jasnějších i slabších hvězdo průměru 

asi půl stupně. Hvězdokupě vévodí řetěz desítky jas-
ných hvězd, orientovaný ve směru jih-sever. V jeho 
okolí se pak nalézají další slabší hvězdy, které ve 
dvou obloucích vybíhají ze středového řetízku. 
M 48 tak může připomenout letícího motýla. 

Pro současnou oblohu jsou ale typické spíše 
vzdálené galaxie: ostrovy stovek miliard hvězd, kte-
ré osamocené či ve skupinách putují rozlehlým ves-
mírem. Jmenujme dvě z nich: S hledáním M 101 
(NOC 5457) začněte u Alkora s Mizarem, odkud se 
přesuňte podél čtyř hvězd asi páté velikosti. Dva 
stupně severovýchodně od té poslední a jihový-
chodně od dvojice hvězd osmé velikosti najdete sa-
mu galaxii. S průměrem půl stupně má malý jas, 
a proto není za horších podmínek viditelná. Na tem-
ném nebi v triedru vypadá jako slabá kruhová 
skvrnka s nejasnými okraji, za což si u některých 
pozorovatelů vysloužila označení „desetník". Ve 
větších dalekohled se zjasňuje směrem do středu 
a v některých jejích částech lze zahlédnout i nená-
padné zhustky, uzlíky a podobné útvary. 

Druhá galaxie M 51 leží na opačné straně oje 
Velkého vozu, tři a půl stupně jihozápadně od hvěz-
dy Benetnaš, už v souhvězdí Honících psů. Objevil 
ji v roce 1773 Ch. Messier a její spirální strukturu 
popsal o osmdesát let později Algličan Lord Rosse. 
Nazval ji proto Vírová. V triedru 7x50 si ji určitě 
všimnete jako zřetelné, ale malé skvrnky o velikos-
ti 10'x5'. V lepších přístrojích se rozloží na dva ob-
jekty: dvě interagující galaxie. Ta jižní je jasnější 
a větší (NGC 5194), severní je slabší a třetinová 
(NOC 5195). Obě se zjasňují směrem do středu. 
Spirální struktura větší, včetně mostu, který ji spo- 
juje s NOC 5195, je viditelná už dobrým patnácti-
centimetrovým dalekohledem. 

Noční obloha vzniká ve spolupráci 
sAmatérskou prohlídkou oblohy 

30 KOZMOS 1/2000 



POZORUJ'I'h S NÁMI 

Kalendár úkazov a výročí (február - marec 2000) (v SEČ) 
1.2. 2.3 
2.2. 17.4 

3.2. 3.6 

3.2. 

5.2. 14.0 
5.2. 

5.2. 

6.2. 8 
6.2. 22.5 

7.2. 
8.2. 22.4 

11.2. 6.3 

12.2. 4.2 

13.2. 0.3 
13.2. 18.8 

14.2. 

15.2. 
15.2. 16 
15.2. 19.7 

17.2. 3.6 
17.2. 
17.2 23.8 

18.2. 

Mesiac v odzemí (405606 km) 
konjunkcia Venuše s Mesiacom 
(Venuša 0.8°južne) 
zákryt hviezdy S 78839 (9.1 mag) 
planétkou (4063) Euforbo 
kométa C/1999 L3 (LINEAR) najbližšie 
k Zemi (1.153 AU) 
Mesiac v nove 
čiastočné zatmenie Sloka 
(od nás nepozorovaterné) 
kométa Shoemaker-Levy 2 
v perihéliu (1.869 AU) 
Urán v konjunkci so Slnkom 
zákryt hviezdy P 126407 (9.9 mag) 
planétkou (1062) Ljuba 
Urán najáalej od Zeme (20.914 AU) 
konjunkcia Marsu s Mesiacorn 
(Mars 4°seveme) 
konjunkcia Jupitera s Mesiacom 
(Jupiter 5°severne) 
konjunkcia Satuma s Mesiacom 
(Saturn 4°severne) 
Mesiac v prvej štvrti 
zákryt hviezdy S 116228 (9.3 mag) 
planétkou (4112) Hrabal 
10. výročie (1990) „portrétu slnečnej 
sútavy" z Voyageru 1 
Merkúr v najváčšej východnej elongác?i (189 
Merkúr v perihéliu 
zákryt hviezdy S 58191 (8.4 mag) 
planétkou (760) Massinga 
Mesiac v prízemí (364 497 km) 
400. výročie upálenia G. Bruna 
zákryt hviezdy G 18721508 (10.3 mag) 
planétkou (1481) Tubingia 
70. výročie (1930) objavu Pluta 
(C. Tombaugh) 

19.2. 17.4 Mesiac v spine 
20.2. 23 Merkúr v zastávke 
22.2. 8.0 konjunkcia Venuše s Neptúnom 

(Neptun 0.5°seveme) 
23.2. 0.2 zákryt hviezdy S 136865 (9.6 mag) 

planétkou (1102) Pepita 
25.2. maximum meteorického roja delta Leonidy 

(ZHR 2) 
26.2. kométa C/l999 K3 (LINEAR) v perihéliu 

(1.918 AU) 
26.2. 21.6 zákryt hviezdy S 57311 (8.5 mag) 

planétkou (916) America 
27.2. 4.9 Mesiac v poslednej štvrti 
27.2. 23.5 zákryt hviezdy S 118873 (8.9 mag) 

planétkou (462) Edphyla 
28.2. 21.7. Mesiac v odzemí (404615 km) 
1.3. 16 Merkúr v dolne) konjunkci? 
2.3. 23.3 zákryt hviezdy S 77513 (7.6 mag) 

planétkou (2726) Kotelnikov 
3.3. planétka (15) Eunomia (9.5 mag) 

v opozícii 
4.3. Merkúr najbl žšie k Zemi (0.624 AU) 
4.3. 1.6 konjunkcia Venuše s Mesiacom 

(/enuša 1.3°severne) 
4.3. 1.4 konjunkcia Venuše s Uránom 

(Urán 0.1 °severne) 
5.3. maximum meteorického raja Virginidy 

(ZHR 5) 
6.3 6.3 Mesiac v nove 
9.3. planétka (69) Hesperia (10.5 mag) 

v opozic?i 
9.3. 22.2 konjunkcia Jupitera s Mesiacom 

(Jupiter 4.7°seveme) 
10.3. 0.1 zákryt hviezdy S 138242 (9.2 mag) 

planétkou (138) Tolosa 
10.3. 1.8 zákryt hviezdy S 117976 (9.5 mag) 

planétkou (314) Rosalia 

11.3. 

11.3. 23.1 

13.3. 

13.3. 8.0 
14.3. 

14.3. 
15.3. 4.6 

15.3. 19.3 

15.3. 0.6 
16.3. 
16.3. 

20.3. 5.7 
20.3. 8.6 
21.3. 

22.3. 21.9 

25.3. 

25.3. 21.6 

27.3. 18.3 
28.3. 1.3 
28.3. 

28.3. 

29.3. 

kométa Lovas 2v perihéliu 
(1.454 AU) 
zákryt hviezdy S 57424 (10.3 mag) 
planétkou (337) Devosa 
145. výročie (1855) narodenia 
Percivala Lowella 
Mesiac v prvej štvrti 
planétka (45) Eugenia (10.8 mag) 
v opozíc?i 
Merkúr v zastávke 
zákryt hviezdy S 184124 (8.3 mag) 
planétkou (94) Aurora 
konjunkcie Merkúra s Venušou 
(Merkúr 2.2 ° seveme) 
Mesiac v prízemí (36 9541 km) 
Pluto v zastávke 
250. výročie (1750) narodenia 
Caroliny Herschelbvej 
Mesiac v spine 
jamá rovnodennost 
planétka (52) Europa (10.4 mag) 
v opozícii 
zákryt hviezdy G 24651335 (9.6 mag) 
planétkou (155) Scylla 
345.výročie (1655) objavu 
Satumovho mesiaca Titán 
(Ch. Huygens) 
zákryt hviezdy S 76282 (8.3 mag) 
planétkou (13) Egeria 
Mesiac v odzemí (404 170 km) 
Mesiac v poslednej štvrti 
Merkúr v najváčšej západnej elongácii 
(289 
planétka (1) Ceres (7.0 mag) 
v opozícii 
planétka (51) Nemausa (9.7 mag) 
v opozícii 

Zatmenie Mesiaca? Skór nič, ako moc! 

Zatmenie Mesiaca 
nad Jordánskou púštou 
(Stredný Východ), 
21. januára. 

Zatmenie mesiaca nad Torontom, 20 januára 2000. 
nbrázok je montážou štyroch fotografií. 

Rozmazaná škvrna, ktorá s trochou fantázie pri-
pomínala Mesiac — taká bola, v najlepšom pripade, 
jediná podoba zatmenia nášho najbližšieho koz-
mického suseda. Bohužiaf, naše končiny križovala 
v kritických hodinách studená fronta. Miestami 
snežilo, miestami pršalo, obloha bola prakticky 
všade zatiahnutá. Smutné správy prichádzali 
z Ostravy, z Prahy, z Liberca, Tumovska, ale aj 
z Rimavskej Soboty či Vancouveru! Jedinou mož-
nosťou boli priame prenosy po internete z miest, 
kde mall viac šťastia. (PodTa vypikslovaného obra-
zu možno povedať, že zatmenie nebolo príliš fareb-
né). Napriek tomu brniansku hvezdáreň navštívilo 
nad ránom tridsať návštevnrkov. Po prvýkrát v de-
jinách tejto inštitúcie prebiehali náhradné progra-
my pod umelou oblohou o tretej ráno... 

A d'alšie zatmenia? Najbližšie, 16. júla 2000, sa 
bude dať pozorovať na opačnej strane zemegule: 
v Ázii, Indonézii, Austrálii, na Novom Zélande 
a v Antarktido. Ale už nasledujúce zatmenie, 9. ja-
nuára 2001, sa bude konať aj nad Českou republi-
kou. Nebudeme musieť čakať až do rána: pájde 
o velmi pekné — večerné zatmenie. 

Jiří Dušek 
Instantní noviny 21. 1.2000 

Instatní noviny položili návštevmkom svojich 
internetových stránok (www.ian.cz) otázku: 

Videu ste zatmenie Mesiaca? 
21. 1. 020.OO boli takéto výsledky: 

dno: 6 
nie: 77 

nemalo čas: 5 
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NIELEN PRE ZAČIATOČNÍKOV 

Stránka pre začínajúcich astronómov (s) 
Aby sme si mohli urobit predstavu o rozmeroch nebeských telies, o leh vzdialenostiach 
a hmotnosti, potrebujeme leh porovnat s našimi pozemskými jednotkami. Dnes sa bude-
me venovaí otázke určena rozmerov a hmoty Zeme. Je to základ pre určovanie astrono-
mických vzdialeností a hmót nebeských telies. Ďalej si ukážeme, že rovníkový polomer 
Zeme je merítkom pre určene rozmerov v slnečnej sústave a velká poloosa dráhy Zeme 
je pomocnou mierou pre rozmery celého viditelného vesmíru. 

Ako sme zmerali Zem? 

Myslím, že dnes už nemusíme dokazovať, že 
Zem je guTatá. V našom kozmickom veku to m8že-
me priamo vidieť. V staroveku boto len pár osviete-
ných, ktorí zdierali tento názor. Medzi nich patril 
Eratosthenes (279-195 pred n.l.). Dozvedel sa, že 
v čase letného slnovratu°sa v Syene (dnešný Asuán) 
Slnko nachádza v zenite, zatiar čo v Alexandrii je od 
svislice odchýlené o 1/50 celého kruhu, t.j. podTa 
dnešných jednotiek o 7,2. To je vlastne rozdiel ze-
mepisných šírok , t.j. uhol, pod ktorým by sme vi-
deli tieto dye mestá zo stredu Zeme. Aby sme moh-
li určiť polomer, potrebujeme ešte vedieť príslušnú 
dlžku oblúku: I = r/180 (pozn i obr. 1). 

Dlžka oblúku v danom prípade je vzdialenosť 
medzi Syenou a Alexandriou. Možno ju vypočítať 
z času, za ktorý ju prešla karavána dav. Podia dobo-
vých údajov ťava dokáže prejsť asi sto štádií za deň. 
Dnes sa odhaduje, že štádium sa rovnalo asi 185 m. 
Pretože karavána dav prešla vzdialenosť z Alexan-
drie do Syeny za 50 dní, Eratosthenes vyrátal, že 
vzdialenosť medzi týmito mestami predstavuje 5000 
štádií, teda 925 km. Z toho vypočítal obvod Zeme: 
250 000 štádií, teda 46 250 km a pre polomer potom 
vychádza hodnota 7361 km, čo je o 15 % viac, ako 
dnešný údaj. 

Počas 18 storočí po Eratosthenovi boto urobené 
iba jedno určene velkosti zemského polomem. Uro-
bili ho Arabi v roku 827, z merana dížky poludníka 
v Mezopotámii. Pre polomer Zeme získali hodnotu 
6350 km. 

V roku 1614 navrhol holandský vedec Snellius 
novú metódu merana dlžok na zemskom povrchu, 
ktorú nazývame trianguláciou. Uplatňuje sa v nej 
myšlienka, že jednoduchšie aj presnejšie vieme me-
rať uhly, ako dížky. Pd triagulácii meriame s čo naj-
vdčšou presnosťou iba jednu dlžku — základňu a vo 
vytvorenej sieti trojuholnikov na zemskom povrchu 
(obr. 2) meriame iba uhly. Dížku Tubovornej spojni-
ce v sjeti a teda aj potrebnú džku poludníka A—B 
dostaneme výpočtom. 

V roku 1735 zorganizovala Francúzska akadémia 
vied meranie poludníka na troch miestach, nedaleko 
rovníka v Peru, vo Francúzsku a v Laponsku. Zisti-
li pritom, že najeden stupeň šírky pripadá rózna dlž-
ka na povrchu: 

pri rovníku 
v Paríži 
v Laponsku 

110,6 km 
111,3 km 
111,6 km. 

Z toho vyplýva, že poludník nie je kruhový, ale 
má tvar elipsy. Zem je sploštená a polárny polomer 
je menší, ako rovníkový. Do dnešných dní boto vy-
konané obrovské množstvo takýchto meraní so stá-
le stúpajúcou presnosťou. Dá sa povedať, že celá 
Zem bola pokrytá sieťou trojuholníkov. 

Podia posledných meraní má rovníkový polomer 
Zeme 6 378 140 m a sploštene Zeme ( (a-b)/a) má 
hodnotu 1/298,257. 

Ako sme určili 
hmotnosť Zeme? 

Na tento účel nám poslúžil Newtonov gravitačný 
zákon, ktorý hovorí: dye telesá sa priťahujú silou, 
ktorá je priamo úmerná súčinu ich hmotností a ne-
priamo úmemá štvorcu ich vzdialenosti 

F=G.m.M/r2. 
Na určene hmotnosti Zeme M potrebujeme po-

znať polomer r, tzv. gravitačnú konštantu G, určiť 
normálovú hmotnosť m a zmerať priťažlivú silu R 

Normálovou hmotnosťou je 1 kilogram. S dosť 
velkou presnosťou sa dá povedať, že je to hmotnosť 
jedného dma vody. Presne, je to hmotnosť etalónu, 
ktorý má každý štát nekde uložený. Silu, ktorou je 
na zemskom povrchu priťahovaný 1 kg, určíme 
z merania gravitačného zrychlena g (je to približne 
9,81 m/52) a použitím Newtonovho pohybového zá-
kona: F= m g. Teda Zem priťahuje 1 kg na zem-
skom povrchu silou 9,81 N (Newtonov). Gravitačnú 
konštantu možno určiť róznymi metódami experi-
mentálnej fyziky. Najznámejšou je metóda torzných 
váh, ktorú na určene tejto konštanty použil Caven-
djsh v roku 1798. Podia posledných meraní je jej 

hodnota 6,672x 10-11 m3 . kg-1 . s-2. Po dosadení do 
vzorca pre hmotnosť Zeme dostaneme potom hod-
notu 5,974x 1024 kg. 

Paralaxa — miera vzdialenosti 
v astronómii 

Paralaxou nazývame zdanlivé posunutie predme- 
tu pri zmene polohy pozorovateTa. Čím je vzdiale-
nosť predmetu väčšia a zmena polohy menšia, tým 
je paralaxa menšia. Túto zmenu polohy nazývame 
aj základnou pre určene paralaxy. 

V astronómii používame dva druhy paralaxy. Pr-
vý druh je horizontálna rovníková paralaxa. Defmu- 
jeme ju ako uhol, pod ktory'm vidíme rovníkový po-
lomer Zeme (obr. 3), ak je skúmané teleso na zem-
skom horizonte. Používame ju pre určovanie vzdia-
lenosti v medziach Slnečnej sústavy. Stredná horj- 
zontálna paralaxa Mesiaca je 3422,7". Tá istá veli-
čina pre Slnko je 8,794". 

Paralaxy sú malé veličiny. Pre určene vzdiale-
nosti D móžeme preto použiť približný vzorec: 

D/r = 206265/p. 
Pre vzdialenosť Slnka potom vychádza: D = 

= 149 600 000 km. Túto vzdialenosť nazývame aj 
jednou astronomickou jednotkou, 1 AU. 

Paralaxa Mesiaca sa určuje zo súčasného merana 
jeho zentovej vzdialenosti na dvoch vzdialených 
stanovištiach, ktoré ležia približne na tom istom po-
ludníku. Tak v roku 1752 určili paralaxu Mesiaca 
Lalande a Lacaile podra súčasného merana v Berlí-
ne a na myse Dobrej nádeje. 

Na určene paralaxy Slnka máme mnoho metód. 
Dá sa určiť napnlclad z prechodov Venuše cez sl- 
nečný disk. Takéto merana sa robili v rokoch 1761, 
1769 (na meraní sa zúčastnil aj náš astronóm, Max- 
milián Hell) 1874 a 1882. Další prechod Venuše cez 
slnečný disk nastane 8. júna 2004. Princíp je po-
dobný, ako pri Mesiaci. Dye skupiny pozorovateTov 
sledujú prechod planéty z róznych miest zemegule. 
Z rozdielu zaznamenaných polóh na slnečnom disku 
sa dá paralaxa odvodjť. 

Druhým druhom paralaxy je ročná paralaxa. Po- 
užíva sa pri určovaní vzdialenosti hviezd, a tieto sú 
v porovnaní s rozmerami slnečnej sústavy oveTa 
váčšie. Definujeme ju ako najváčší uhol, pod kto-
rým by bolo z danej hviezdy vidieť velká poloosu 
dráhy Zeme. Prvé paralaxy hviezd sa podarilo zme- 
rať v roku 1838 (F. W. Bessel). Paralaxa najbližšej 
hviezdy, Proximy Centaura je 0,762". K otázke 
hviezdnych vzdialeností sa ešte vrátíme neskór. 

MILAN RYBANSKÝ 
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ASTRONOMICKÉ OTÁZKY A ODPO VEDE 

Logický spor 
a jeho interpretácie 
Reagujem na jednu z otázok Z Kozmosu 6/99 (a zároveň aj na odpoveá na ňu ) vo vašej 
stálej rubrike. Ide o otázku Mariána Rovňáka z Košíc, ktorá sa týka skladania rýchlostí 
s rýchlostou svetla a vzniku Dopplerovho javu. Odpoveď pána Klačku z AÚ MFF UK 
by som si preto dovolil dopinit. Nakolko neviem, kolko rokov má zvedavý čitatel', 
budem predpokladat, že nejde o absolventa univerzity s fyzikálnym zameraním. 

Autor otázky M. Rovňák sa zo svoho hradiska 
správne pozastavil nad vznikom Dopplerovho 
javu, ktorý by mal vzniknúť pri zložení rýchlosti 
svetla a rýchlosti pozorovateTa (alebo zdroja), 
teda pri vzájomnej iýchlosti, ktorá je vyššia ako 
rýchlosť svetla. Ako správne poznamenal, toto sa 
nezhoduje s teóriou relativity (TR), ako je teda 
možné, že pozorujeme Dopplerov jav? Pisatel 
uviazol v logickom spore preto, lebo nesprávne 
chápe podstatu svetla a Dopplerov jav pravdepo-
dobne naštudoval na pnlclade zvukového vinenia, 
ktorého princíp aplikoval na svetlo. Zvukové vl-
nenie je pozdlžnym vinením; mechanické rozru-
chy (zmeny hustoty) sa šíria v pozdlžnom smere, 
v smere šírenia zvuku. Ak sa zdroj či prijímač 

pohybuje, dochádza k priamemu mechanickému 
skladaniu pozdlžnych kmitov $ pohybom — teda 
k priamemu sčítavaniu či odčítavaniu rýchlosti 
hustotného rozruchu s rýchlosťou pohybu zdroja 
alebo príjmača. Spomenuté rozruchy sa teda 
zhusťujú alebo zriedůjú podTa toho, či sa pohy- 
bujú smerom k zdroju alebo od neho, čoho dó- 
sledkom sú zmeny vlovej dlžky rozruchov, teda 
zmeny frekvencie. 

V prípade svetla si musíme uvedomiť, že elek-
tromagnetické vinenie je priečnym vinením; vek-
tor intenzity elektrického pofa, ktorý nesie infor- 
máciu príjmanú povedzme okom, alebo filmom 
v kamere, kmitá kolmo na smer šírenia svetla. 
Preto nemóžeme v prípade svetla chápať Dopple-

rov jav podobne ako v prípade zvuku, hoci sa to, 
(pravdepodobne kvóli názornosti) v školských 
učebniciach takto uvádza a zvádza k tomu aj 
jednoduché rozvinutie priečneho kmitavého po-
hybu do smeru tretej osi. 

Kmitanie vektorov intenzít elektrického a mag-
netického pofa však nemožno chápať takto me-
chanicky a zjednodušene. Takáto aplikácia by 
viedla k myšlienke vzniku Dopplerovho javu pri 
vyššej vzájomnej rychlosti ako je rýchlosť svetla. 
VzhTadom na vyššie uvedenú povahu svetla by 
však táto aplikácia mala viesť v prípade vzd'aTo-
vania zdroja napríklad k zníženiu hustoty fotó-
nov, ktoré by museli dobiehať pozorovateTa a za-
znamenaný by bol pokles jasu zdroja. Tento 
efekt sa však nepozoruje, pretože podfa TR oleje 
možná vyššia vzájonmá rýchlosť ako je rýchlosť 
svetla. Jednoducho a tak trocha Tudovo by sa da-
lo povedať, že nemožnosť prekročenia rýchlosti 
svetla pri vzájomnom (napnldad) vzdalovaní sa 
zdroja a pozorovateTa je „fyzikálne kompenzova-
ná" energetickou stratou, čo sa podfa Planckovho 
vzťahu prejavuje poklesom frekvencie. 

Takéto slovné vyjadrenie oleje exaktné a úpl-
né; je však názorné — umožňuje lepšie pochope-
nie javu. Vysvetlenie problému je možné podať 
iba matematickou interpretáciou pomocou teórie 
relativity a kvantovej teórie. 

Doc. RNDr. Dušan Brozman, CSc. 

Decembrový 
„supermesiac" 

V decembri niekolkokrát prebehla masmédiami 
správa o „superspine" 22. decembra, ktorého výni-
močnosť bola porovnávaná napríklad s augustovým 
zatmením Slnka. Aj keď sa mi toto porovnanie ne-
páčilo, spočiatku som správam nevenoval velkú po-
zornosť, no množstvo telefonátov i osobných kon-
taktov ma prinútili, aby som sa lepšie pozrel na 
tento úkaz, ktorý som sám videl len z nemocničnej 
postele... 

Za interval boto zvolené obdobie od roku 1800 
do roku 2250. Faktom je, že zhoda spinu a zimného 
slnovratu sa zopakuje až skutočne o 133 rokov tak, 
ako uvádzali správy. Superjasnosť Mesiaca bola vy-
svetTovaná polohou Zeme blízko perihélia, jeho 
priemer zase malou vzdialenosťou v perigeu a to 
všetko ešte za najdlhšej noci v roku. 

Jednalo sa však o úkaz natoTko výnimočný? 
1. Ak porovnáme velkosť mesačného disku pri 

decembrovom (33.5°) a najbližšom januárovom 
(33.1°) spine, zistíme, že pri „superspine" bol zdan-
livý priemer Mesiaca váčší len o necelú polovicu 
uhlovej minúty, čo je zanedbatelné. 

2. Dlžka noci je u nás v čase zimného slnovratu 
len o 8 minút dlhšia ako v čase, keá je Zem v peri-
héliu. V dňoch pred a po slnovrate sa dlžka noci ne-
predfži ani o celú minútu. 

3. Váčšia jasnosť Mesiaca spósobená menšou 
vzdialenosťou od Zeme musí byť najvýraznejšia 
v okolí perihélia, nie slnovratu. 

Priemer Mesiaca vnímame na oblohe najvbčší 
práve keď je v spine. Laický pozorovatel ho vníma 
ako v spine asi deň pred a deň po spine. Rozdiel od 
kruhu je okom takmer nebadateFný, podobne ako je-
ho jasnosť. Velkosť Mesiaca je zdanlivo najvačšia 
pri jeho východe či západe. Fakt, že Mesiac v spine 

vnímame v zimných mesiacoch výraznejšie jasnejší 
ako v lete je spósobený predovšetkým jeho výškou 
nad obzorom pri kulminácii a teda vplyvom zem- 
skej atmosféry. Rozdiel vo výške dosahuje až 57 
stupňov. 

V nasledujúcej tabulke sú mesačné spiny v ro- 
koch 1800-2250, ktoré nastávajú v období zimného 
slnovratu a čase, keá je Zem v perihéliu. 

Spin Prízemie vzdiai. (km) 
5. 1.1806 0:08 UT 5. 1.1806 4:56 UT 356640 

20.12.185813:07 UT 21.12. 1858 2:22 UT 357078 
21.12. 1866 20:34 UT 21.12. 1866 4:49 UT 357294 
23.12. 1874 4:57 UT 21.12. 1874 0:17 UT 363172 
20.12.187711:52 UT 23.12.187714:31 UT 366243 
21.12. 1885 20:59 UT 23.12. 1885 1:13 UT 359033 
23.12. 1893 4:37 UT 23.12. 1893 2:42 UT 356400 
4. 1.191213:29 UT 4. 1.191213:34 UT 356380 

20.12. 1983 2:00 UT 22.12.198318:27 UT 364854 
21.12.199110:23 UT 22.12. 1991 9:27 UT 358351 
22.12.199917:32 UT 22.12.199910:57 UT 356657 
3. 1.204510:20 UT 3. 1.204519:27 UT 356714 
4. 1.205317:45 UT 3. 1.205321:40 UT 357809 

21.12. 2105 7:19 UT 20.12. 210519:49 UT 357025 
21.12. 2124 7:45 UT 22.12. 212417:11 UT 359864 
22.12. 213215:09 UT 22.12. 213217:28 UT 356566 
23.12. 2140 22:19 UT 22.12. 214018:18 UT 359083 
5. 1.214823:04 UT 3. 1.2143 4:32 UT 360298 
3. 1.2151 0:00 UT 3. 1.2151 4:20 UT 356606 
4. 1.2159 7:08 UT 3. 1.2159 5:30 UT 358715 
5. 1.216715:44 UT 2. 1.216718:46 UT 365475 
2. 1. 2170 23:38 UT 5. 1.2170 8:18 UT 363719 
4. 1.2178 7:45 UT 5. 1.2178 2:17 UT 357746 
5. 1.218614:48 UT 5. 1.2186 4:02 UT 356949 

20.12. 2211 20:16 UT 20.12. 2211 4:00 UT 357367 
20.12. 2230 20:41 UT 22.12. 2230 0:25 UT 358964 
22.12. 2238 4:16 UT 22.12. 2238 1:55 UT 356409 
23.12.224611:59 UT 22.12. 2246 2:17 UT 359998 

„Najbližšie" v prízemí bol Mesiac 4. 1. 1912 
(spin), jeho uhlový priemer bol 33.52°. 

„Najďalej" v prízemí bol Mesiac 9. 12. 1895 
(33.12° - posledná štvrt). 

Pni „superspine" v spine 22. 12. 1999 mal Mesiac 
uhlový priemer 33.49°. 

Z tohto porovnania vyplýva, že čo sa týka uhlo-
vého priemeru, decembrový spin bol uhlovo velký, 
no volným okom nepostrehnutelný. 

Zmena zdanlivej velkosti Mesiaca však vo vňčšej 
miere závisí od skutočnej (topocentrickej) vzdiale-
nosti Mesiaca od pozorovateTa. 22. decembra, teda 
deň „D" sa uvedené vzdialenosti menili nasledovne 
(pre polohu Rimavskej Soboty): 
úkaz SEČ vzdial. uhl. priemer 

(km) 
východ Mesiaca 15:35 357010 33.47° 
čas spinu 18:32 354195 33.74° 
kulminácia 23:51 351268 34.02° 
západ Mesiaca 7:53 357399 33.43° 

Pre porovnanie uvádzame zmenu vzdialenosti Ze-
me od Slnka v okolí zimného slnovratu a perihélia: 
21. 12. 147 169 181 km 
22. 12. 158 662 km 
23. 12. 149 126 km 
2. 1. 103 258 km 
3. 1. 102 805 km 
4. 1. 102 976 km 

Realistický názor na tento úkaz „superspinu" 
publikoval v Expresních astronomických informa-
cích č. 402 Dr. Borovička, ktorý v závere velmi 
správne upozornil .....je nutno zdůraznit, že si toho 
málokdo všimne." 

Informácia o zhode spinu a slnovratu iste vyšla 
z astronomických kruhov. Senzácia vznikla v mas-
médiách. Hvezdárne holi bombardované požiadav-
kami o mimoriadne pozorovanie, ktoré už nikdy 
v živote neuvidíme... 

Krajina na celom našom území bota pod sneho-
vou pokrývkou, noc teda bola skutočne svetlá. Pra-
covníkom hvezdární sa však asi len ťažko vysvetTo-
valo, že sa nejedná o skutočný „supen5kaz", ved' 
o tom hovorili „v rádiu i televízii"... Mám teda po-
cit, že to bob o vela kriku pne nič ! 

Pavol Rapavý 
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BEATA a PETER ZIMNIKO VALO VCI I 

Nevychádzajúce 
súhvezdia 

Medzi nevychádzajúce súhvezdia 
zaradujeme súhvezdia, ktoré v danom 
mieste nevychádzajú vůbec, ale aj ta-
ké, ktoré vychádzajú len svojou ma-
lou časťou. U nás nad obzor nevychá-
dzajú tie oblasti oblohy, ktoré majú 
deklináciu menšiu ako asi —42 stup-
ňov. Niektoré súhvezdia, ktoré tu spo-
menieme, sa u nás dostávajú nad ob-
zor takmer celé, no pozorujeme ich 
len v krátkom období roka velmi níz-
ko nad južným obzorom, váčšinou ich 
preto ani nepoznáme. 

Oblasť oblohy, ktorá od nás nie je 
pozorovatelná, je velmi bohatá na 
hviezdy. Tiahne sa cez ňu Mliečna 
cesta, ktorá obsahuje nielen slabé, ale 
aj množstvo jasných hviezd. V tomto 
smere totiž ležia k nám najbližšie ra-
mená Galaxie — rameno Orióna a ra-
meno Strelca. Nedostatkom hviezd tr-
pí oblasť okolia južného svetového 
pólu. 

Súhvezdia južnej oblohy na rozdiel 
od tej našej takmer vůbec nemajú pů-
vod spojený s mytológiou. Je to dané 
tým, že aktívne spoznávanie tejto čas-
ti oblohy sa začalo až pri rozmachu 
námorníctva v 16. storočí. Mnoho sú-
hvezdí zaviedol nemecký astronóm 
Johann Bayer a neskůr francúz Abbé 
Nicolas de La Caille. Váčšinou ich 
pomenovania súvisia s technickými 
vymoženosťami danej doby. Len vý-
raznejšie súhvezdia, ktoré už dosta-
točne vysoko vychádzajú nad obzor 
v oblasti Stredozemného mora, si za-
chovali pomenovanie podla gréckych 
bájí. 

Najvýraznejším zoskupením hviezd 
na u nás nevychádzajúcej časti oblohy 
je skupina troch súhvezdí ležiacich 
v Mliečnej ceste. Tvoria ju súhvezdia 
Korma (Puppis, Pup), Kýl (Carina, 
Car) a Plachty (Vela, Vel). Tieto tni 
súhvezdia póvodne predstavovali jed-
no — Loď Argo. Rozdelené holi preto, 
že spolu zaberali velkú oblasť oblohy. 

V meste Iolk vládol cár Aison, no 
o vládu ho obral brat Pelias. Aisonovi 
sa narodil syn Jason, ktorého dal do 
výchovy kentaurovi — Chirónovi. Keá 
Jason vyrástol, vrátil sa do Iolku aby 
prinútil Peliasa vrátit vládu jeho otco-
vi Aisonovi. Pelias od proroka vedel, 
že mu od Iasona hrozí smrť. Preto pri-
slúbil Iasonovi, že vráti vládu jeho ot-
covi, kedspiní jednu úlohu: půjde do 
Kolchidy a donesie mu zlaté rúno. Ja-
son s pomocou Argosa postavil loď, 
ktorú pomenovali — Argo. Na výzvu 
Iasona sa do výpravy prihlásili samí 
velkí hrdinovia: Herkules, Kastor 
a Pollux, Teseus, Linkeus, Idas, Or-
feus a mnohí inf. Za rána vyplávali do 

ďalekej Kolchidy. Cestou vykonali 
niekolko hrdinských činov a prekona-
li nejedno nebezpečenstvo. Keá sa 
Aietes dopočul, že argonauti si prišli 
po zlaté ráno, vzblkom hnevom. Zlaté 
ráno im slúbil, ak Iason skrotí dvoch 
býkov, zapriahne ich a spasie nivy bo-
ha Aresa. Potom pole poseje dračími 
zubami, z ktorých vyrastú ozbrojení 
obrovia, a tých všetkých porazí. Iaso-
novi pomohla Aietesova dcéra Me-
deia, ktorá sado lasona zalúbila. Dala 
Iasonovi mast. Keá sa ňou natrel, stal 
sa nezranitelným. Po spinení úlohy si 
Jason išiel oddýchnuť na loď. Aietes 
poslal na loď vojsko. Medeia vyzvala 
Iasona, aby išli po zlaté rúno, ktoré 
ochraňoval drak. Medea draka uspala 
a Jason zvesil zlaté rúno. Spolu s Me-
deou sa vrátili spňť na loď; aby ušli 
pred vojskom. Po prekonaní róznych 
nástrah šťastna doplávali do lolku. Bo-
hyňa Hera premenila loď Argo na sú-
hvezdie, aby pripomínala činy vel-
kých hrdinov Grécka v plavba na 
Kolchidu za zlatým rúnom. 

Malú časť Lode Argo pomenoval 
La Caille ako Kompas (Pyxis, Pyx). 

V tesnej blízkosti bývalej lode Ar-
go smerom k južnému svetovému pó-
lu nájdeme súhvezdia Lietajúca ryba 
(Volans, Vol) a Maliar (Pictor, Pic). 
Prvé z nich zaviedol Johann Bayer 
v Uranometrii, kde predstavuje lieta-
júcu rybu sprevádzajúcu Loď Argo na 
jej plavba. Súhvezdie Maliar póvodne 
zaviedol La Caille ako Maliarov sto-
jan (Equuleus pictoris). Roku 1925 
ho Medzinárodná astronomická únia 
pozmenila na Maliar. 

Ďalšie výrazné súhvezdie v Mlieč-
nej celte je Centaurus (Centaurus, 
Cen). Súhvezdie pozostáva z mno-
hých jasných hviezd, no asi najzná-
mejšia je jedna z tých menej jasných —
Proxima Centauri, ktorá je najbližšou 
hviezdou k nášmu Slnku. 

Kentauri holi mýtický národ po-
loludí — polokoní, žijúci v Tesálii 
a v Arkádii. Okrem dvoch, Cheiróna 
a Folesa, holi pra ludí nepriatelskí 
a divokí. Na svoju divokosť však do-
platili v bitke s Lapitnú, kde skoro 
všetkých pozabíjali. Boj s kentaurmi 
inšpiroval viacerých gréckych umel-
cov. Ako památník víťazstva Grékov 
nad kentaurmi zostalo súhvezdie Cen-
taurus na obloha. Na Hevéliových 
mapách je Centaurus vyobrazený, ako 
práva skolil Vlka. Súhvezdie Vlk (Lu-
pus, Lup) má však původ v inej bájke. 
Hovori sa v nej o královi Lykaónovi, 
ktorý si Zeusa uctil tak, že zarezal 
jedného z otrokov, jednu polovicu te-
la uvaril, druhú upiekol a ponúkol 

Zeusa. Zhrozený Zeus sa strašne na-
hneval. Jedlo obrátil na prach a Ly-
kaóna pramenil na krvilačného vlka 
a umiestnil ho na oblohu. 

Pod nohami Centaura leží van naj-
známejšie súhvezdia južnej oblohy —
Južný kríž (Crux, Cm). Súhvezdie 
pomáha pri vyhladávaní južného sve-
tového pólu a nahradzuje tak zadnú 
časť Velkého voza, ktorá pomáha pri 
orientácii na severnej obloha. Južný 
svetový pól leží v smere váčšej osi 
Južného kríža vo vzdialenosti asi 
štvornásobku jej dlžky. Za póvodcu 
názvu sa pokladá francúzsky astro-
nóm A. Royer, aj keď názov zrajme 
pochádza od moreplavcov zo 16. sto-
ročia. 

Blízko Južného kríža v smere k pó-
lu nájdeme malé súhvezdie Mucha 
(Musea, Mus). Zaviedol ho Jakub 
Bartsch roku 1624. Původný názov 
bol Južná mucha (Musca Australis). 
Od roku 1925 sa používa jednotný 
názov Musca. V Mliečnej caste nájde-
me aj dva menšie súhvezdia — Kru-
židlo (Circinus, Cir) a Pravítko (Nor-
ma, Nor). Obidve súhvezdia zaviedol 
La Caile. Od nich smerom k pólu le-
žia v Mliečnej caste ešte Južný troj-
uholník a Oltár. Južný trojuholnrk 
(Triangulum Australe, Tra) zaviedol 
na oblohu Bayer roku 1603, ale údaj-
ne ho používal už skór Holanďan Piet-
ro Theodoran. Oltár (Ara, Ara) pred-
stavoval obetný stůl. Súhvezdie spo-
mína už v 2. stor. pr.n.l. grécky básnik 
Aratos vo svojich básňach. Blízko O1-
tára zasahuje na južnú oblohu svojou 
Častou nám dobra známe súhvezdie 
Škorpión. 

Vzáalovaním sa od Mliečnej cesty 
ubúda jasných aj slabších hviezd. 
Okolie južného svetového pólu je vel-
mi nevýrazné. Samotný pól leží v sú-
hvezdí Oktant (Octans, Oct). Toto 
súhvezdie na oblohu zaviedol La 

Caille roku 1752 a predstavuje pri-
stroj na meranie uhlových vzdialenos-
tí telies na obloha, ktorý roku 1730 
vynašiel John Hadley. V blízkosti juž-
ného svetového pólu nenájdeme jas-
nejšiu hviezdu, ktorá by splňala funk-
ciu Polárky na našej obloha. Súhvez-
die Oktant obklopujú súhvezdia Raj-
ka, Chameleón, Stolový vrch, Vodný 
had a Páv. Tieto súhvezdia (okrem 
Stolového vrchu) zaviedol Bayer. 

Rajka (Apus, Aps) predstavuje 
vtáka s pekným farebným perím. Raj-
ky mali však škaredé nohy, preto im 
ich ludia odrezávali. Mysleli si, že 
vtáky pochádzajú z raja, kde nemusia 
sedieť ani jesť, a pralo nohy nepotre-
bujú. Chameleón (Chamaeleon, Cha) 
zrejme bol pomenovaný na základe 
pozorovaní moreplavcov plaviacich 
sa po južných moriach. Stolový vrch 
(Mena, Men) zaviedol de La Caille. 
Táto málo výrazná oblasť slabých 
hviezd mu pripomínala Stolový vrch 
pri terajšom Kapskom meste, ktorý 
videí pri pozorovaní južnej oblohy. 
Z póvodného názvu Mons Mensae sa 
Roku 1925 prevzala len Mensa. Vod-
ný had (Hydrus, Hyi) na rozdiel od 
Hydry nemá nič spoločné s mytoló-
giou. Páv (Pavo, Pay) je jedno 
z mála súhvezdí južnej oblohy, ktoré 
súvisí s gréckou mytolágiou. Bol po-
svátným vtákom bohyne Héry a záro-
veň symbolom nesmrtelnosti. Nie-
ktorí v ňom videu stavitela lodí Argo-
sa, ktorého Héra pramenila na sú-
hvezdia Páva. 

Na u nás nevychádzajúcu oblohu 
značnou častou zasahuje aj nám zná-
me súhvezdia — Eridanus. Eridanus je 
bájna rieka, po ktorej sa plavila loď 
Argo na caste za zlatým rúnom. Me-
dzi ním a Maliarom nájdeme súhvez-
dia Mečiar (Dorado, Dor), Rydlo 
(Caelum, Cae), Hodiny (Horologium, 
Hor) a Sieť (Reticulum, Ret). Súhvez-
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die Mečiar zaviedol Johann Bayer 
a znázorňuje dravú rybu vód južnej 
Ameriky. Súhvezdia Rydlo, Hodiny 
a Sieť zaviedol de La Caille. Súhvez-
die Sieť predstavuje sieť, ktorá sa pou-
žívala v okulároch áalekohladov na 
presné nastavenie polohy hviezdy 
v zornom poli. 

Na opačnom brehu „posvátnej rie- 
ky" nájdeme súhvezdia Tukan (Tu-
ema, Tuc) a Fénix (Phoenix, Phe). 
S nimi susedí Žeriav (Grux, Gru). 
Zaviedol ich Bayer. Jasné hviezdy 
tvoriace súhvezdie Žeriava predstavu- 
jú letiaceho vtáka s velkými krídlami. 
Súhvezdie Žeriav podobne ako sú-
hvezdia d'alších štyroch vtáčích spo- 
ločníkov — Fénixa, Páva, Rajky a Tu-
kana, zaviedli novovekí moreplavci 
južných mod. 

Meda skupinu operencov sa na ob-
lohu zásluhou Bayera dostal Indián 
(Indus, Ind). Súhvezdie Indián leží 
pod Strelcom, ktorý južnou časťou za-
chádza až na u nás nevychádzajúcu 
oblohu. Pod Strelcom nájdeme aj sú-
hvezdia Južná koruna (Corona Aus-
tralis, CrA) a Ďalekohl'ad (Telesco-
pium, Tel). Súhvezdie Ďalekohlad po-
menoval La Caille ako jeden z najdó-
ležitejších prístrojov éry nastupujúce-
ho technického pokroku. Názov 
súhvezdia Južná koruna je pravdepo-
dobne ovela starší a predstavoval skór 
vavrínový venček, ktorý ozdoboval 
hlavy antických hrdinov. 

V krátkosti ešte spomenieme nie-
kolko súhvezdí, ktoré u nás vychádzjú 
tak nízko nad obzor, že sú takmer ne-
pozorovatelné. Sú to Sochár, Pec, Vý-

Nový důkaz oceánu 
na Európe 

Táto snímka vznikla počítačovým spracova-
ním Jupiterovho mesiaca Európa z troch snímok, 
ktoré vznildu počas troch rozličných obletov. Zo-
brazený terén má 250x200 kilometrov. Mohutné 
pukliny prezrádzajú rozsiahle posuny povrchu, 
akoby ozrutné kryhy posúvali po povrchu vodnej 
hladiny. Najnovšie merania magnetického pola 
tento predpoklad potvrdzujú. 

Tretieho jnuára 2000 sa sonda Galileo priblíži-
la k Európe na 351 kilomterov. Významným bo-
dom programu bolo meranie magnetického pola 
v okolí tohto zaladneného mesiaca s cielom zís-
kania důkazu o existencii oceánu v ladovom pod-
loží. Už počas predchádzajúcich obletov sa uká-
zalo, že Európa má magnetické pole. NASA 
oznámila, že posledné merania naznačujú posun 
jej severného magnetického pólu; nameraná hod-
nota je kozistentná so zmenami Jupiterovej mag-
netosféry, ktorá sa mení v závislosti na jeho rotá-
cii. Tento objav posilnil domienky o tom, že 
magnetické pole Jupitera indukuje elektrický 
prúd i magnetické pole Európy. Margaret Kivel-
son, šéfka tírnu, ktorý vyhodnocuje údaje z mag-
netometra na sonde Galileo vyhlásila: — Lad nie 
je dobrý vodič, ale tekutý oceán, ktorého hladina 
leží 100 kilometrov pod povrchom, by bol ideál-
nym vysvetlením údajov, ktoré sme získali. 

Galileo Press Release 

veva, Mikroskop, Holubica a Južná 
ryba. 

Súhvezdia Sochár (Sculptor, Sel), 
Pec (Fornax, For), Výveva (Antlia, 
Ant) a Mikroskop (Microscopium, 
Mic) zaviedol La Caille ako pamiatku 
výdobytkov techniky danej doby. Je-
ho názvy prvých dvoch z týchto sú-
hvezdí však póvodne boli Sochárska 
dielňa a Chemická pec. 

Súhvezdie Holubica (Columba, 
Col) zaviedol Royer roku 1679, ale 
zmienku o nej nájdeme už v Bayero-
vom spise o Velkom psovi. Podia bib-
lie sa pred potopou zachránila aj holu-
bica, ktorá zelenou ratolesťou zvesto-
vala osadenstvu archy, že voda opadá 
a že našla pevninu. 

Zostalo ešte jedno Súhvezdie južnej 
oblohy. Je ním Južná ryba (Piscis 

Austrinus, PsA). Toto súhvezdie zara-
áujeme skór meda súhvezdia jesennej 
oblohy, no zostalo na záver. Pomeno-
vanie súhvezdia súvisí s bájkou 
o egyptskej bohyni čarov Eséty, ktorú 
v Grécku poznali pod menom Isis. 
Bohyňu Isis pred utopením zachránila 
malá ryba. Za táto službu ju bohovia 
Olympu preniesli na oblohu. Sú-
hvezdie Ryby predstavuje jej dye 
mládátá. 

Súhvezdia južnej oblohy nám ve-
ňajú exotikou, lebo váčšina z nás ich 
zatial nevidela. A tak si do nového ti-
sícročia zaželajme, aby sme ich uvi-
deli aj na vlastné oči, a nielen na 
hviezdnej mape. 

BEATA ZIMNIKOVALOVÁ 
PETER ZIMNIKOVAL 

Gravitačné 
mikrošošovkovanie 
čiernou dierou mikrošošovkovaný 

obraz 

dva mikrošošovkované obrazy 
sa javia ako 

obraz zjasnenej hviezdy 

Intenzívne gravitačně pole čiernej diery působí v medzihviezdnom priestore ako silná šošovka. Na ob-
rázku vidíte, ako „šošovka" čiernej diery rozkladá a zjasňuje obraz hviezdy v pozadí. Gravitačná šo-
šovka rozkladá obraz hviezdy do dvoch banánom podobných obrazov, ktorých povrch je niekoFko-
násobne váčší ako povrch originálneho hviezdneho disku. Uhlová rozhšitelnosť „banánov" je však 
100-násobne menšie ako ní , ktorú by ešte HST dokázal rozlíšiť. Vesmírny áalekohfad dokáže vďaka 
fenoménu „rikrošošovkovania" rozlíšif iba zjasnenie hviezdy v momente, keď sa čierna diera pohy-
buje pred ňou. Zváčšené virtuálne obrazy oboch „banánov" sú však zatiaf mimo jeho možnosti. 

Osamelá čierna diera šošovkuje hviezdu v pozadí 
Dva medzinárodné tímy astronómov pomocou 

Hubblovho vesmírneho teleskopu a pozemských te-
leskopov v Chile a v Austrálii po prvýkrát zazna-
menali úkaz, keď sa osamelá čierna diem (iba šesť 
krát hmotnejšia ako Slnko) ocitla na istý čas medzi 
pozemskými pozorovatefmi a bezmennou hviezdou 
v pozadí. Doteraz sme čierne diety s hviezdnou 
hmotnosťou objavili iba vo viazaných systémoch 
s mými hviezdami ako objekty, ktoré výrazne 
ovplyvňujú ich pohyb. — Objav osamelej čiernej 
diery naznačuje, že takýchto objektov je ovela viac 
ako sme predpokladali, — vyhlásil David Bennet 
z University of Nitre Dame. — Zdá sa, že evolúcia 
normálnych (masívnych) hviezd může skončiť nie-
len premenou na neutrónovú hviezdu, ale aj preme-
nou na čiernu diem. mými slovami: čieme diery ne-
vznikajú iba ako produkt kanibalskej interakcie so 
sesterskou hviezdou v binámom systéme, ale aj ako 
produkt fmálnej evolúcie po gravitačnom kolapse 
masívnej hviezdy. 

Ak osamelá čierna diera na svojej púti prechádza 
pred nejakou hviezdou, stáva sa z nej na istý čas 
gravitačná šošovka, ktorá zjasní svetlo hviezdy 
v pozadí (pozn obrázky). V prípade objavu osame-

lej čiernej diery nemohlo ísť ani o normálnu hviez-
du, lebo v jej svetle by svetlo hviezdy v pozadí za-
niklo, ani o neutrónovú hviezdu, lebo tieto objekty 
nemůžu mať šesťnásobne váčšiu hmotnosť ako Sln-
ko. Technika mikrošošovkovania, která vyvinuli 
v rokoch 1996 až 1998 v rámci projektu MACHO 
(ten bol zameraný na hfadanie zdrojov tmavej hmo-
ty, najmá na hnedých trpaslíkov). V rámci tohto 
projektu (Observatórium na Mount Stromlo v Aus-
tálii) sa robí prehliadka miliónov hviezd, ktoré sa 
nachádzajú smerom k stredu našej Galaxie, kde je 
vela hviezd, takže pravdepodobnosť výskytu efektov 
mikrošošovkovania sú ovela váčšie. V rámci tohto 
projektu bola objavená aj šošovkujúca čierna diera. 
Efekt zjasnenia trval neobyčajne dlho: 800 dní. Vzá-
pátí sa podarilo objaviť aj áalší úkaz spósobený 
čiernou dierou, který trval 500 dní. Z dfžky úkazu 
odvodili hvezdári velká hmotnosť šošovkujúceho 
objektu. Až pomocou HST sa však podarilo spresniť 
nielen odhad hmotnosti gravitačnej šošovky (čiernej 
diety), ale aj hmotnosť hviezdy v pozadí. 

The Space Telescope Science Institute 

(Pozn 3. stranu obálky) 
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Atlas VARTOVKA 2000,0 
je určený všetkým záujemcom o pozoro-

vanie oblohy. Pomáha orientovať sa pri jej 
pozorovaní volným okom či malým d'aleko-
hTadom. Atlas pozostáva zo súboru 30 máp, 
ktoré s dostatečným prekrývaním obsahujú 
celú oblohu. Mapy obsahujú hviezdy do 
8,5 magnitúdy, vyznačené sú aj objekty 
Messierovho katalógu a niektoré rozsiahlejšie 
difúzne hmloviny. V mapách sú zakreslené 
hranice súhvezdí, charakteristické obrazce sú-
hvezdí sú zvýraznené zaužívanými spojnicami 
jednotlivých hviezd a súhvezdia sú označené 
skratkou ich latinského názvu. Publikáciu vy-
dala Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici 
v tomto roku, jej cena je 30,— Sk (pri odbere 
nad 20 ks je cena 25,— Sk). Atlas si móžete ob-
jednať na adrese: 

Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici, 
P. O. Box 86,97590 Banská Bystrica. 

Moje prvé Quadrantídy 
Je pomoc z 3. na 4. 1.2000 a ja ležím v posteli. 

Chcem zhasnúť, ale vtom si spomínam na Quad-
rantídy. Otváram Kozmos 6/99, ktorý ma vždy ča-
ká pri posteli a potvrdzujem si dátum: 4. 1. 2000 
r'ano o šiestej. Ešte nikdy som tie Quadrantídy ne-
pozoroval. To viete, Perzeidy, to je niečo mé, tep-
lúčko, čas dovoleniek, ale teraz je január, mráz, 
sneh, od Silvestra som ešte nevyspalý a ráno treba 
ísť do práce. Ale čakať další rok? Dávam si budík 
na 3:30 a tajne dúfam, že tá celodenná hustá hmla 
vydrží až do rána a ja s kTudným svedomím sa 
dobre vyspím. Zhasínam lampu. O chvíTku (po 
troch hodinách) sa budím, ale nedokážem sa odle-
pit od postele, únava (možno aj dóvera v hnnlu) 
ma priviazali k posteli, a ja s nečistým svedomím 
zaspávam. O hodinu sa svedomie ozýva. Ja ho 
umlčiavam perinou. O pol hodiny sa púšťa svedo-
mie posimené troškou spánku do nového boja. Na 
prekvapenie — víťazí. Ja sa odliepam z teplučkej 
postele a trhám povrazy spánku. Po byte sa pohy-
bujem ospalo ako mátoha. Idem k oknu — vonku 
sú hviezdy! Rýchlo sa obliekam a idem von. Za-
stavím sa pod nebeskou klenbou a úpine sa prebu-
dím. Zenit je čistý, obzor jev hmle. A už sú tu, tie 
milé malé kamienky, poletujúce po oblohe a pri-
tom svietiace si na cestu. Sú ako včielky kecl' pich-
nú — len raz a konec. Ale to nevadí, len keby sa ich 
vyrojilo z toho nebeského úla viacej. Utekám pre 
stativ a oko z ryby (či naopak?). Cvak, oko sa 
otvorilo a pozerá sa na žmurkajúce hviezdičky. Aj 
ja sa dívam na oblohu a pomaličky si dupkám 
s mrazom do taktu. Vietor sa hrá s kryštálikmi 
snehu, nízka oblačnost sa Tahostajne prevaTuje po 
nebi a včielky — svetlušky tichúčko vyletujú z úTa 
von na všetky strany. Som velmi rád, že tu stojím 
a vidím po tolkých rokoch prvýkrát Quadrantídy. 
Stálo to za to a už sa teším o rok a dúfam, že znovu 
priletia. Za hodinu som ich napočítal asi 20. Cas-
siopeia si už po prebdenej noci líha, Pastier je tiež 
už unavený a je rád, že už svitá a nemusí strážiť stá-
do pred Levom a Velkou Medvedicou. Aj rybie 
oko sa zatvorilo a ja vymrznuty' ale šťastný sa idem 
na chv7ku zohriať a potom utekám do práce. 

V Bratislave 4. januára 2000. 
František Baxa 
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Ing. Eva Chmeliarová 
'x10.12.1947 t 25.9.1999 

Zastihla nás velmi smutná správa, že nás na-
vždy opustila Ing. Eva Chmeliarová, priekopníčka 
bratislavskej amatérskej astronómie. 

Po absolvovaní Elektrotechnickej fakulty SVŠT 
nastúpila do Bratislavských elektrotechnických 
závodov na oddelenie vývoja a konštrukcie trans-
formátorov. Svojou usilovnosťou a húževnatosťou 
sa vypracovala na vedúcu skupiny konštruktérov 
olejových transformátorov. Zavádzala nové po-
znatky vedz a techniky do praxe. jednou z jej po-
sledne úspešne realizovaných prác je transformá-
tor, pri ktorom boli použité amorfné látky. Pracu-
je spofahlivo na distribúcii elektriny pre Bratisla-
vu. 

Už počas stredoškolských štúdii sa velmi zaují-
mala o astronómiu. Po otvorení hvezdárničky pá-
na Kécskeia bola jej čestným návštevníkom a ne-
skór spolupracovníkom. Stala sa členkou výboru 
MO SZAA, ktorá sa vytvorila pri hvezdárničke. 
Aktívne popularizovala astronomické informácie. 
Bola dubu života na hvezdárničke. preto bola 
zvolená po čase za predsedkyňu MO SZAA. 
Krásnu takmer rodinnú atmosféru na hvezdárničke 
narušil bezpečnostný technik, ktorý jej prevádzku 
zakázal. Preto sa híadalo jej nové umiestnenie. Po 
nmohých peripetiách získala povolenie vybudovať 
hvezdárničku na podnikovej ubytovni za finančnej 
podpory CZV ROH pri n.p. BEZ. Všetka ťarcha 
spojená s výstavbou - vybavovanie dokumentov, 
projekty, organizovanie remeselných prác, brigád 
i použitie helikoptéry pri montáži kopule ležala na 
jej pleciach (pozn i Kozmos 1/86 a 4/88). 

Bola silnou osobnosťou, ktorá išla príkladom. 
Vedela navodiť správnu atmosféru, ktorá vtiahla 
rudí do víru udalosti. To platilo v pracovnom čase 
i mimo nebo keá bola na hvezdárničke. Vedela 
získať rudí vo svojom okolí do športových 
a turistických aktivít. 

Budeš nám velmi chýbať Evička! 
Česť tvojej pamiatke! 

Mgr. Peržo Juraj 
(Autor bol zamestnancom BEZ) 

Deli objavili 73 nov 
v Andromede 

V priebehu necelých dvoch rokov 
objavila skupina stredoškolákov (ve-
dená učiteTmi fyziky a astronómami) 
73 nov v galaxii Velká Andromeda 
(Messier 31). Jasnosť nov po explózii 
na ich povrchu (ku ktorej dochádza 
v dósledku gravitačného nasávania 
plynného vodila zo susednej hviezdy) 
vzrastie až desaťtisíckrát. Študenti ob-
javili novy nedaleko jadra M31, kde sa 
nachádza najviac hviezd. Ide o najvy-
šší počet objavených nov v tejto gala-
xii, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti 
2,5 miliónov svetlených rokov. 

Jedna skupina študentov hTadala no-
vy pomocou počítača, na ktorom po-
rovnávali a vyhodnocovali snímky 
M31. Druhá skupina hradala novy po-
mocou techniky „blinking", ktorá 
umožňuje monitorovať nárast a poha-
sínanie jasnosti pozorovanej hviezdy. 
Nova, pred vzplanutí zváčša nerozlíši-
tefná hviezda, móže zjasnieť na celé 
mesiace, ba roky. CieTom výskumu, 
(ktorý sa konal so súhlasom riaditera 
Národného observatária na Kitt Peaku 
v Arizone), bole zistiť výskyt nov 
v galaxiách rozličného typu. 0,9 met-
rový teleskop bol vybavený mimoriad-
ne citlivou CCD kamerou, ktorá 
umožňuje rozlíšiť aj hviezdy 19. mag-
nitúdy. Teleskop sa používa v rámci 
programu Využitie astronómie vo vý-
skume spojenom s vedeckou výcho-
vou. CieTom programu je výuka pro-
stredníctvom využívania aktuálnych 
vedeckých údajov. Okrem monitoro-
vania nov sú študenti zapojení aj do 
programov, skúmajúcich úkazy na 
Slnku a študovania galaxií s aktívnymi 
jadrami, ktorých jasnosť, rovnako ato 
v prípade nov, kolíše. 

Special Report from AAS 

Predám astronomický áalekohfad DOBSON 203/1400, 
okulár Erfle f =19 mm, hfadáčik 8 x 30 (cena 21000,— Sk). 
Ďalekohfad je vhodný pre pokročilejších astronámov a astro-
nomické knížky. Jev dobrom stave, málo používaný, v zá-
mčne] dobe, vyrobený v decembr! 1998. Tel.0867/6175572, 
prípadne mobil 0905 667717. 

Predám refraktor JASON 60x900 model 519.Okuláre 20 
mm, 12 mm, 4 mm. Paralaktická montáž. Původná cena 
8123,— Sk, teraz 5000,— Sk. Martin Hlaváč, Partizánska 1, 
96001 Zvolen, tel. 0855/5324930. 

Predám optiku na NEWTON f/6, f = 1500 mm 
(250/1500), v tubuse, ale odponíčam prerobit Používaná 
sporadicky v dobrem stave. Cena optiky 6000,—Sk (dohoda 
možná), tubus + hfadáčik 10x50 grátis. Tel. 0848/ 
/4323965, po 18. hodine, e-mail inn.sep@post.sk. 

Predám prenosný áalekohfad Newton 150/1440 na dob-
sonovej montáži. Hfadáčik 7x35, okulár Kellnerf = 20 mm. 
Cena 7500,— Sk. Martin Vrašíák, Tulská 2001/8, 02601 Dol-
ný Kubtn, tel. 0845/5884637. 

Mám záujem o zrkadlový fotoaparát s cdjímatefným ob-
]ektivom. Může byt aj starší, trochu opotrebovaný. Peter Fid-
ler, Lefantovice 199, 05145, tel.087/7786124. Volat po 
17. hodine. 

Prodám hvězdářský dalekohed — zánovní, se záručním 
listem, vhodný pro náročné i začínající. Komletní pčslušenství 
včetne stativu, paralaktické montáže a motorku, hledáček 
s okuláry. Okuláry Kellner f 31,75 mm ohniska f = 9 mm 
a f = 25 mm pro snadnější vyhledání. Průměr objektivu 

93 mm, ohnisková vzdálenost 1000 mm. Zvětšení 40 x 
a 111 x. Mezní hvězdná velikost 11,8 mag, rozlišovací 
schopnost 1,4", váha 13 kg. Původní cena 21000,— Kč, 
prodám za 17 000,— Kč — při rychlém jednání sleva možná. 
Písemné nabídky: Jan Jirka, Skalka 750, 549 41 Červený 
Kostelec, ČR, tel. 0042-0441/462766. 

Predám parabolické zrkadlá 100 mm, F=650 mm, vhod-
né pre začiatočnikov. Cena 1 ks —1750 Sk. Ďale] na objed-
návku dodám astronomická optiku různeho typu a páemeru. 
Infomácie: Martin Kavecký, Kamenná Poruba 31, 031 14, 
tel.: 0823/5498550, mobil: 0903/307566. 

Predám CD Astro 2001— Báječný vesmír (Z.Pokomý, J. 
Grygar) s kompletným návodom na obsluhu programu. Cena 
700 Sk, dohoda možná. Ďalej predám CD Beyond Planet 
Earth — obsahujúce množstvo animácií, videí, obrázkov a tex 
tav týkajúcich sa nielen naše] slnečne] sústavy, ale celého 
vesmíru. Celý program jev chronologickom slede pre dosta-
točné pochopenie astromámie a vesmíru. Cena 490 Sk—do-
hoda možná. Radovan Žuffa, Bemoláka 31, 03401 Ružom-
berok, tel.: 0848/ 4323344. 

Predám teleobjektiv Hugo MEYER 1: 5,5 4 = 600 mm, 
revolt'. menič okolárov pre 4 okuláre, achromát 180 mm 

= 1500 mm, autokolimátor GOERZ kompl. so stupnicou 
a osvetienfm, okuláre 12,15,20,25mm, zrkadlá Cassegrain 
250 mm, binokulár 125 mm f = 1000 mm, !nterferenčné fil-
tre Schott Jena 50 mm pre 4 Ca 630, pre K775 a pre Rb 
786 nm. Vojtech Dvonč, Mudroňova 78, 811 03 Bratislava, 
tel. 07/62802205. 



Osamelá čierna diera šošovkovala hviezdu v pozadí 

Gravitačné mikrošošovkovanie čiernou dierou 

hviezda hviezda 

. . 

v/j\ gravi ačné šošov ovanie 

I ~ 

0~ 0~ 
čierna 
diera 

Zem 
(pred) 

. 

hviezda 

Zem 
(počas) 

mikrošošov-
kovaný obraz 

pozemské 
observatórium 

hviezda 
. 

7f\ 
0 ±
čierna 
diera 

Zem 
(po) 

Dye snímky oblasti bohatej na hviezdy 
(viavo hore itad sebou), exponované po-
zemskými teleskopami, demonštrujú 
slabé zjasnenie jednej z hviezd, ktoré 
spíisobil mikrošošovkový efekt. Zjasne-
nie spásobii neviditefný, ale masívny 
objekt. Astronómovia tento objekt iden-
tifikovali ako osameiú čierna dieru 
s hmotnost u šiestich Sink, ktorá sa po-
hybuje v našej Galaxii. Na snímke 
vpravo vidíte šošovkovanú hviezdu 
(označená šipkou), ktorú rozlišil a ex-
ponoval Hubblov teleskop. Zapojenie 
HST bob o potrebné preto, aby hvezdári 
určili skutočnú svietivosf šošovkovanej 
hviezdy, pred šošovkovaním a po ňom. 
Oblast', v ktorej sa táto hviezda nachá-
dza je tak prepchatá hviezdami, že na 
ich snímkach ich skutočnú svietivosf 
skresl'uje svetlo okolitých hviezd. HST 
umožnil hvezdárom identifikovat šo-
šovkovanú hviezdu a určit jej normálnu 
svietivosf. 

(Pori text na strane 35). 



Leonidy pod palmami 
(K článku na ... strane) 

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote pripravila po Leonidách 
1998 v Mongolsku dalšia expedíciu, tentoraz do Španiel- 
ska za Leonidami 1999. Volba padla na juhovýchodné 
Španielsko, okolie mesta Almeria, ktoré je navyše v zráž- 
kovom tleni Sierry Nevady. 

Na snímke bore je leonida v Malom Psovi. Vfavo hore sú Jasliclry, 
vpravo Rozeta (pointoval P. Zbončák). Na drultej snímke sú účast-
níci expedície (zfava) P. Rapavy, J. Fabricius, M. Korec, S. Ra- 
pavá, J. Miisiar, S. Kaniansky, J. Gerboš, P. Zbončák, M. So- 
cháň, R. Piffl a M. Harman na Calar Alto. Na snímkaclz dole od 
Miloša Socháňa je pohfad na kupoly Calar Alto (2168 m). Na je-
ho vrchole, ktorý je najvyšším bodom pohoria Sierra de los Fi- 
labres je vybudované spoločné nemecko-španielske observató- 
rium s piatimi kupolami a najviičším 3.5-metrovým dalekohfa- 
dom v strednej Európe. Aj do tohto observatória zavítala rimav- 
sko-sobotská expedícia. Snímky: Pavol Rapavý 


