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lo: pohoria váčšie ako Himaláje
Verký tlak a trochu chaosu sformovali niekolko z najvyšších pohon našej Slnečnej súsatvy. S touto teóriou vyrukovali planetológovia Washington University v St. Louis, ktorí študujú horotvorné
pochody a sopečnú aktivitu na To. Vedci na základe analýzy snímok
zo sond Galileo a Voyager zistili, že tajupiné pohoria na Io vznikli
kombináciou nahriatia, topenia a preklápania gigantických krýh
ioanskej kóty.
Formovanie ioanských pohon vzrušuje vedcov už vyše dvadsať
rokov. Jupiterov mesiac Io je približne rovnako velký ako náš Mesiac, ale na tomto geologicky najaktívnejšom telese Slnečnej sústavy sa dvíhajú pohoria presahujúce aj 18 000 metrov. Je známe, že
povrch Io je priam posiaty činnými sopkami, ktoré pumpujú do redučkej astmosféry niekolko sto kilometrov vysoké fontány sírnatých
plynov a vyvrhujú obrovské množstvo riedkej lávy. Teplota vyžarovaná zlo, presnejšie z jej lávových kobercov (s teplotou 1800 kelvinov), je 25- až 30-krát vyššia (na štvorcovú stopu) ako teplota vy
žarovaná Zemou! Tým záhadnejšie sú ioanské pohoria (ktoré nemajú so sopkami nič spoločného), pretože pri takejto teplote by planetológovia očakávali mákký alebo tekutý povrch s minimálnou topografiou. Odkiaf sa bení na takejto planetárnej peci pohoria?
Tím planetológov z rozličných univerzít uverejnil vo februári
v časopise Geology článok s titulkom Chaos na Jo: modelfonnovania blokov pohorínalirievaním, topením a prevracaním káry.
„Dóležité sú dva procesy," píše sa v článku. „ Prvým je
tlak spósobený horizontálnym posunom alebo poklesom
krýh ioanskej kóry, druhým je termálny tlak, ktorý
vzniká vtedy, ked sa oblasti studenej káry prudko
zohrejú."
Kombinácia kompresívneho a termálneho
tlaku poláme káru na nepravidelné, chaoticky sa prevahujúce kryhy, ktoré vytvárajú vrcholy hór. Generátorom
týchto horotvorných procesov sú
pohyby lávy v plášti. Stúpajúca láva nahrieva káru a tlačí. Kára praskne, kryhy
sa pohnú alebo prevrátia a nové pohorie je
na svete.
Teplota sa snaží z vnútra
Io uniknúť na povrch, pričom sa kára
dvíha alebo klesá. To všetko sa deje rýchlosťou
jeden až niekolko centimetrov za rok. Tento teplotný
generátor pósobí ako výťah, ktorý sa pohybuje buď hore,
alebo nadol. Ked rýchlosť výťahu poklesne, teda ked erupcie
lávy zoslabnú, vtedy teplota rýchlo stúpa."
Vedci použili stereosnímkovanie. Táto metóda umožňuje vytvárania trojdimenzionálnych objektov kombinovaním dvoch alebo
viacerých snímok toho istého objektu, pravda, z rozličných uhlov.
Tak sa rekonštruuje fyzikálna topografia váčšiny povrchu Jo. Mapy
všetkých ioanských pohon a sopiek sú už dnes vyhotovené.
Stereoúdaje a snímky s vysokým rozlíšením dovofujú vedcom rozoznať pohoria v róznom štádiu zrodu. Mladé pohoria sú strmé, po
ich svahoch sa neustále rútia lavíny; staršie pohoria pripomínajú
skór ozrutné pahorky; najstaršie pohoria sú už celkom ponorené do
podložia.
Ioanské vulkány sú velmi nestabilné. Ked ich činnosť v nejakej
oblasti ochabne, okolitá kóra sa začína zohrievať. Horka kóra sa
rozpína, generuje kompresívne tepelné tlaky, takže na povrchu
vznikajú záhyby a vyvýšeniny. To vysvetfuje, prečo sa ioanské pohoria vyskytujú iba medzi sopkami. Vedci sa nazdávajú, že podobné procesy prebiehajú aj na Europe a mohli sa vyskytnúť aj na mladej zemi.
Napriek tomu, že Io a Európa majú rozličný povrch (Jo tvoria
horniny, Europu lad), v ich vnútre pracuje rovnaký geostroj. Kombinácia kompresívneho a termálneho tlaku sa vyskytuje všade, kde
sa sférické teleso zohrieva. Mladá Zem bola velmi horúca a mala
podobnú tektoniku i vulkanizmus, ako vidíme dnes na Jo.
Už dnes sa móžeme tešiť na snímku najvyššej hory Jo, ktorá má
vyše 18 000 metrov.
Washington University Press Releas

Aj plastická mapa pohoria Tohil na Io vznikla spracovaním snímok z rozličných uhlov. Táto mozaika vznikla
kombinovaním detailných snímok, ktoré sonda Galileo
získala počas viacerých blízkych obletov. Najostrejšie oblasti majú rozlíšsenie 165 mna pixel,
menej ostré 1,3 km na pixel.

Ioanský
Matterhorn: na
snímke vidíte pohorie
Tohil z inej
strany. Jasne sa
dajú rozoznat vertikálne i previsnuté steny.
Najvyšší vrchol má 6000
metrov.

Pohorie Tohil na Io v roku 1996. Túto
snímku exponovala sonda vo chvíli, ked
bolo Slnko nízko nad obzorom. Topografiu pohoria zvýrazňujú tiene. Jasne
sa dá rozoznat vrchol a dye vulkanické
depresie.

Pohorie Tohil na Io 22. februára 2000.
Ide o snímku s vyšším rozhšením, ktorá
bola exponovaná vtedy, ked bolo Slnko
vyššie nad obzorom.
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Úpiné zatmenie Mesiaca,
ktoré sme mohli pozorovať 9.
januára 2001, inšpirovalo mnohých našich čitatefov. Viacerí
poslali svoje práce i do súťaže
ASTROFOTO, ktorej výsledky prinesieme v 3. Čísle Kozmosu. Zo snímok, ktoré sa
nám dostali do rúk nás najviac
zaujala snímka nášho dlhoročného spolupracovníka, trpezlivého a vynachádzavého astrofotografa Františka Erbena zo
Slovenského Grobu. Úpiné zatmenie Mesiaca nad Štefánikovou mohylou exponoval prístrojom Zenit + TTL s objektívom 20/28 na film Fuji 200.
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AKTUALITY

Galaxia bez čiernej diery
neexistuje
Na snímke satelitu Chandra
vidíte gravitačne zviazanú
kopu galaxií
3C294, kozmickú schránku
gigantických
oblakov horúceho plynu.

Chandra našla kopu galaxií,
najvzdialenejší zdroj
réntgenového žiarenia
Zdroj, kopu galaxií 3C294, objavili vo vzdialenosti 10 miliárd svetelných rokov, o 40 % dálej ako
doteraz najvzdialenejší z doteraz
známych objektov tohto typu. Štúdium takej vzdialenej kopy galaxií
je dóležité kvóli porozumeniu evolúcie vesmíru.
„Dozvedeli sme sa, ako tieto
kopy galaxií vyzerali pred miliardami rokov," vraví Andrew Fabian
z Astronomického inštitútu v anglickom Cambridge. „Máme teraz
presnejšiu predstavu o tom, ako vyzeral vesmír, ked' mal sotva 20 %
dnešného veku."
Satelit Chandra zviditelnil presýpacím hodinám podobnú oblasť
róntgenového žiarenia v centre už
dávnejšieho zdroj rádiových emisií. Táto oblasť sa rozpína do vzdialenosti najmenej 600 000 svetelných rokov od centrálnej galaxie
kopy.
Existencia takého horúceho, gra-

Adapatívnou optikou zmákčená
snímka a kontúry kopy galxií
3C294.
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vitačne viazaného plynu je dókazom mimoriadne masívnej kopy
galaxií.
Vedci už dávnejšie mali podozrenie, že existencia vzdialených
galaxií (žiariacich v rádiovej oblasti) mMe byť dókazom váčšej skupiny galaxií, tvoriacich kopu. Rádiové údaje však neumožňujú vytvoriť
komplexnejšiu predstavu o týchto
vzdialených objektoch. Potvrdenie
existencie kóp v takých velkých
vzdialenostiach vyžaduje údaje
z mých vinových dlžok. Optické
pozorovania síce dokážu jednotlivé
galaxie zviditelniť, ale iba údaje
z rántgenovej oblasti dokážu detegovať horúci plyn, ktorý vyplňa
priestor medzigalaktický priestor.
„Kopy galaxií sú najváčšími gravitačne zviazanými štruktúrami
vesmíru," vraví Fabian. „Neočakávali sme, že nájdeme taký hmotný
objekt v takej velkej vzdialenosti,
pretože sme vychádzali z predpokladu, že v ranom vesmíre hmotné
štruktúry rastú z malých do velkých
škál."
Gigantické oblaky horúceho plynu medzi galaxiami zohriala podia
všetkého kolízia hviezd vo vnútri
kopy. Pred vypustením satelitu
Chandra nemal nijaký prístroj takú
rozlišovaciu schopnosť, aby dokázal detegovať takú vzdialenú kopu
galaxií.
Tím Astronomického inštitútu
z Cambridge pozoroval kopu galaxií 3C294 približne 5,4 hodiny pomocou mimoriadne citlivého spektrometra ACIS.
Chandra X-ray Observatory
Center News Releas

Galaxie a čierne diery sú do takej miery prepojené, že je nemožné
nájsť jednu bez druhej. K tomuto poznatku dospel astronóm Douglas
Richstone (University of Michigan), ktorý so svojim tímom detegoval
masívne čierne diery (až na jeden prípad) vo všetkých 30 galaxiách,
ktoré skúmal.
Vedci merali rychlosti hviezd, ktoré obiehajú jadrá galaxií na blízkych obežných dráhach, pričom zo zmeny rychlostí (spósobenej
gravitáciou čiernej diety) vypočítali prítomnosť
a hmotnosť tohto ešte
vždy záhadného objektu.
„Ako sa ukázalo,
hmotnosť čiernych dier
koreluje z hmotnosťou
centrálnej časti hostiteIskej galaxie," povedal
Richstone. „Žiarenie a vysokoenergetické častice
generované formovaním
a rastom čiernej diery sú
hlavným zdrojom teploty
a kinetickej energie, „nahusťujú" plyn v protogalaxiách do zhustkov, v ktorých sa rodia hviezdy.
Čierne diery a hviezdy Galaxia obsahuje čiernu dieru s hmotnosbojujú o baryóny, čiže tou 100 miliónov Sink.
častice hmoty, z ktorých sa vo vnútri mladých galaxií formujú
hviezdy."
Porovnanie histórie
hviezdnych formácií s históriou kvazarov, ktoré
uskutočnili mé tírny, prezradilo, že kvazary sa
v galaxiách vyvinuli oveIa skór ako váčšina
hviezdnych
formácií.
Kvazary sú extrémne
svietivé objekty, ktoré
dokážu generovať svetelnosť miliardy Sluk v priestore vymedzenom priemerom obežnej dráhy
Marsu.
„Masívne čierne diety, Iný pohPad na galaxiu s čiernou dierou.
ktoré dnes pozorujeme
v centrách galaxií, sú pozostatkami týchto kvazarov," vysvetíuje Richstone. „Z toho vyplýva, že čierne diery existovali už v období najváčšieho výskytu kvazarov, ked' mal vesmír sotva miliardu rokov."
Napriek tomu, že čierne diery predstavujú iba čosi viac ako dye desatiny percenta celkovej hmotnosti galaxie, ich energia na jednotku
hmotnosti je 10-násobne váčšia ako energia všetkých hviezd hviezdneho ostrova. Tepelná a mechanická svietivosť najstarších čiernych
dier prevyšuje výdaj energie mladých hviezd formujúcich protogalaxiu.
„Výdaj energie masívnej čiernej diery je porovnatelný s energiou
hostiteískej galaxie počas celej jej existencie," vraví Richstone. „Čierne diety a hviezdy bojujú o hmotu, pričom čierne diery podstatne
ovplyvňujú termodynamiku medzihviezdneho plynu v mladých galaxiách. Hvezdárom je dnes jasné, že pochopenie procesov formovania
galaxií a hviezd ale je bez zohíadnenia vzniku a evolúcie čiernych dier
možné."
University of Michigan Press Releas

JEREMIAH P. OSTRIKER a PAUL J. STEINHARDT /

PlATA SILA
Vesmír, v ktorom žijeme, riadi v súčasnosti neviditelné pole energie, spósobujúce
jeho rozpínanie čoraz váčšou rýchlosťou. Tento objav postavil na hlavu všetky
kozmologické teórie. Kozmológovia začínajú hovoriť o quintesenčnom vesmíre.
V tomto vesmíre je hlavnou silou záporná gravitácia (platy element / piata sila).
Je už (naozaj) po fajronte? Naozaj už vieme
o vesmíre, s výnimkou drobných detailov, všetko?
Ešte pred niekolkými rokmi to tak vyzeralo. Po
storočí 7anietených debát dospeli vedci ohladom
histórie vesmíru k širokej zhode. Všetko sa zrodilo z plynu a zo žiarenia s nepredstavitelne vysokou
teplotou a hustotou. Vesmír sa už 15 miliárd rokov
rozpína a chladne. Galaxie a ostatné komplexné
štruktúry sa vyvinuli z mikroskopických semienok
— kvantových fluktuácií — ktoré sa rozvinuli do
kozmických rozmerov počal krátkeho obdobia inflácie. Zistili sme, že iba nepatrný zlomok hmoty
sa skladá z normálnych chemických prvkov, ktoré
poznáme z našej každodennosti. Váčšinu hmoty
však tvori takzvaná hnavá hmota, exotické častice,
ktorí neinteragujú so svetlom. Zopár tajomstiev
a mystérií ešte vesmíru ostalo, ale náš velký obraz
univerza sme už zavesili do najváčšej komnaty vedy.
Tak alebo onak: dnes tušíme, že podstatnú časť
histórie vesmíru sme jednoducho prehliadli. Pozorovania z posledných piatich rokov kozmológov
presvedčili, že chemické prvky spolu s tmavou
hmotou netvoria ani polovicu obsahu vesmíru!
Navyše: z ničoho nič sa z miliónov údajov vynorila tajomná tmavá energia, ktorá má čudesnú
vlastnosť: jej gravitácia nic je prítažlivosťou, lebo nepriťahuje, ale odpudzuje!!! Naša dóverne
známa gravitácia nasáva chemické prvky a tmavú
hmotu do hviezd a galaxií, tmavá energia ich rozptyluje ako sadze do nekonečného priestoru. Vesmír je vlastne bojiskom dvoch sít, pričom odpudivá gravitácia momentálne víťazí. Postupne premáha príťažlivú silu obyčajnej hmoty a spósobuje, že
rozpínanie vesmíru je čoraz rýchlejšie, čo s najvtičšou pravdepodobnosťou vyústi do obdobia
novej inflácie. Zdá sa, že vesmír bude mať celkom
inú budúcnosť, ako kozmológovia ešte pred desaťročím predpovedali.
Kozmológovia si donedávna existenciu tmavej
energie iba overovali. Dnes, šokovaní sugestívnymi dókazmi, snažia sa problém preskúmať dókladnejšie: „Kde sa táto energia nabrala?" Najprijatelnejšou možnosťou je, že táto energia je inherentou súčasťou tkaniny priestoru. Aj keby bola
časť priestoru beznádejne prázdna (bez kúska
hmoty či žiarenia), aj vtedy by táto energiu obsahovala. Takáto energia je úctyhodnou špekuláciou z dielne Alberta Einsteina, ktorý sa v roku
1917 pokúsil vyhotoviť matematický dókaz stacionárneho modelu vesmíru. Tak ako mnohí vedci pred ním, vrátane Newtona, aj Einstein veril, že
vesmír je nemenný, že sa nesťahuje ani nerozpína.
Aby odvodil stagnáciu z vlastnej všeobecnej teórie
relativity, vložil do rovníc energiu vákua, či presnejšie (ideo jeho termín) kozmologickú konštantu.
Hodnotu konštanty stanovil tak, že gravitačné od-

pudzovanie bolo presne vybalansovávané gravitačnou príťažlivosťou hmoty.
Neskór, ked vedci zistili, že vesmír sa rozpína,
Einstein hanblivo priznal svoju delikátnu lesť a nazval ju svojím najváčším omylom. Jeho príkra sebakritika však asi bola predčasná. Ak má kozmologická konštanta podstatne váčšiu hodnotu, než
akú navrhol Einstein, jej odpudivá sila premóže
prí ažlivosť hmoty a expanzia vesmíru sa bude
zrýchlovať.
Mnohí kozmológovia sa dnes zameriavajú na
inú ideu, nazývanú quintesencia. Toto slovo mňžeme preložiť ako piaty element, čo je odvodenina
z filozofie starých Grékov (spomeňme si na Empedokla), podia ktorej sa kozmos skladá zo zeme,
vzduchu, ohňa, vody a efemérnej substancie, ktorá zabraňuje Mesiacu a planétam zrútiť sa do centra nebeskej sféry. Pred tromi rokmi Robert Caldwell, Rahul Dave a jeden z autorov tohto článku
(Steinhardt), všetci z Pensylvánskej univerzity,
opáť tento pojem zaviedli v súvislosti s dynamic-

kým kvantovým polom, (pripomínajúcim elektrické či magnetické pole), ktoré gravitačne odpudzuje.
A práve dynamika je tým, čo kozmológov na
quitesencii vzrušuje. Najváčšou výzvou akějkolvek teórie tmavej energie je vysvetliť podstatu
tohto „čohosi" prijaterne. Nemusí byť pochopitelná tak ako to, čo vieme o formovaní hviezd a galaxií, ale aspoň tak, aby sme získali aspoň približnú predstavu. Energia vákua je úpine inertná,
čo znamená, že má na všetky časy rovnakú
hustotu. Co z toho vyplýva? Ak by sa nám dnešné množstvo tmavej energie podarilo vysvetliť,
požadovaná hodnota kozmologickej konštanty
musela byť vycizelovaná už počas stvorenia vesmíru, čo vnímame ako absolútny nezmysel. Ibaže:
quintesencia interaguje s hmotou a vyvíja sa
s časom, takže je celkom prijatelné, že sa sama
menila tak, aby dnes dosiahla hodnotu, ktorú
pozorujeme.

Dye tretiny reality
Rozhodnúť sa medzi týmito dvomi možnosťami
je pre fyzikov mimoriadne dóležité. Fyzici častíc
očakávajú od výkonnejších urýchlovačov objav
nových foriem energie a hmoty. A tu zrazu vesmír
vytiahol z rukáva nepredpokladaný druh energie,
pnliš rozptýlenej a slabo inetragujúcej, aby ju
mohli overiť v urýchfovačoch. Zistenie, či ide
o inertnú, alebo dynamickú energiu, móže byť
rozhodujúce pre zrod zdkladnej teórie prírody.
Časticoví fyzici zistili, že rovnakú pozornosť, akú
venujú urýchlovačom v laboratóriách, musia venovať aj objavom na oblohe.
Objav tmavej energie sa skladal tehlička po
tehličke bezmála jedno desaťročie. Prvou tehlič-

Kozmický trojuholnlc
Osi na tomto grafe kozmologických pozorovaní predstavujú možné hodnoty
troch klúčových charakteristik vesmíru. Ak je vesmír plochý, ako vyplýva z inflačnej teórie, rozličné typy pozorovania (sivé šmuhy) a priečna čiara nulového
zakrivenia by sa mali prekrývať.
0.0
V súčasnosti, na základe údajov
mikrovinného žiarenia pozadia
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ŽIARENIE

OBYČAJNÁ HMOTA

PIATA SILA
(MIERNE ZÁPORNÝ TLAK)

Sila pozitívneho (a negatívneho) myslenia

PIATA SILA
(VYSOKO ZÁPORNÝ TLAK)

Či energia pósobí ako gravitačne prítažlivá alebo odpudivá sila, závisí od jej tlaku. Ak je tlak nulový alebo kladný, ako v prípade žiarenia obyčajnej hmoty, gravitácia pritahuje. Žiarenie má vyšší tlak, takže gravitácia prifahuje ešte silnejšie. V prípade piatej sily je tlak záporný a gravitácia odpudivá (jamy
sa premenia na pahorky).
kou bola inventúra všetkej hmoty v galaxiách
a kopách galaxií s využitím údajov rozličných
technik, najmá optickej, rúntgenovej a rádiovej astronómie. Nezvratným poznatkom inventúry bol
záver, že celková hmota v podobe chemických
prvkov i tmavej hmoty predstavuje nanajvýš
jednu tretinu množstva takzvanej kritickej
hustoty, ktorú teoretici predpovedali!!!
Mnohí kozmológovia to považujú za dókaz zlyhania teoretikov. Ved' čo z tohto poznatku vyplýva: ak je to naozaj pravda, potom by sme žili v donekonečna sa rozpínajúcom vesmíre, v ktorom je
priestor hyperbolicky zakrivený. Túto interpretáciu
však vyvrátil objav horúcich a chladných škvrn
v mikrovinnom žiarení kozmického pozadia, ktorých distribúcia jednoznačne dokázala, že vesmír
je plochý a celková hustota energie sa rovná
kritickej hustote. Ak obe pozorovania spojíme, aj
jednoduchá aritmetika nám ukáže nevyhnutnosť
dodatočnej energie. Bez nej by sme totiž nemohli
nijako vysvetliť, kam sa dve tretiny hustoty energie podeli.
Nech je už toto „čosi" čímkolvek, nový komponent musí byť tmavý; neabsorbuje ani nevyžaruje svetlo, ani nič iné, pretože v tom prípade by
sme ho už dávno objavili. Teda: mala by to byť tá
tmavá (chýbajúca) hmota. Ibaže: nová zložka —
nazývaná tmavá energia — sa v čomsi od tmavej
hmoty náramne odlišuje: musí byť gravitačne odpudivá, pretože v opačnom prípade by bol už dávno súčasťou galaxií a káp galaxií, kde by ovplyvňoval pohyb viditeTnej hmoty. Taký vplyv však
nepozorujeme. Navyše: gravitačné odpudzovanie
vysvetluje aj problém veku vesmíru, ktorý máta
kozmológov už vyše desať rokov. Ak prijmeme
súčasné údaje hodnoty rozpínania kozmu a budeme trvať na tom, že sa expanzia spomaluje, vesmír
musí mať menej ako 12 miliárd rokov!
Máme údaje, z ktorých vyplýva, že niektoré
hviezdy v našej Galaxii majú viac ako 15 miliárd
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rokov. Ak na základe najnovších údajov budeme
trvať na tom, že rozpínanie vesmíru sa zrýchluje,
odpudivosť nám presvedčivo zjednotí vek vesmíru
s vekom nebeských objektov.
Argumentov, ktoré podporujú názor, že gravitačná odpudivosť móže spósobovať zrýchTovania
rozpínania vesmíru, postupne pribúdalo. Zrýchlovanie expanzie však nikto nepozoroval. Až v roku
1998 sa našla posledná tehlička. Dva nezávislé tímy využili namerané údaje z dvoch vzdialených
supernov a zistili v hodnote rozpínania zmenu.
Oba tímy dospeli k názoru, že sa vesmír rozpína
presne tak, ako teoretici predpokladali — teda: čoraz rýchlejšie.
Všetky pozorovania vychádzali z troch údajov:
priemernej hustoty hmoty (obyčajnej i tmavej),
priemernej hustoty tmavej energie a zo zakrivenia priestoru. PodPa Einsteinovych rovnic mala
by zo súčtov týchto troch údajov vyplynúthodnota
kritickej hustoty. Tri rozličné kombinácie čísiel názorne ukazuje obrdzok na 3. str. Tni rozličné súbory pozorovaní — objem hmoty, mikrovinné žiarenie
pozadia a supernovy sil v trojuholnlcu znázornené

Recept pre vesmír

tromi pásmi (šmuhami). Je pozoruhodné, že všetky
tni pásy sa prekrývajú v rovnakej pozícii, čo je presvedčivý dókaz existencie tmavej energie.

Od implózie k explózii
Naša skúsenosť je zviazaná s obyčajnou hmotou, ktorá je gravitačne priťahovaná, takže si vieme iba ťažko predstaviť, ako móže tmavá energia
odpudzovať. Základným poznatkom je, že jej tlak
je negatívny, záporný. V Newtonových gravitačných zákonoch nehrá tlak nijakú úlohu; sila gravitácia je priamo závislá od hmotnosti. V Einsteinovom gravitačnom zákone však sila gravitácie
nezávisí iba od hmotnosti, ale aj od ostatných
foriem energie a tlaku. Tlak v nej zohráva hned'
dye úlohy: priamu (vyvolanú pósobením tlaku na
okolitú hmotu) alebo nepriamu (spósobenú gravitáciou, ktorú tlak vygeneroval).
Vplyv gravitačne] sily je determinovaný algebraickou kombináciou celkovej energie hustoty
plus trojnásobok tlaku. Ak je tlak pozitívny, kladný, naprildad v prípade žiarenia, potom je pozitivna aj kombinácia obyčajnej a tmavej hmoty a gra-

Hlavnou surovinou vesmíru je „tmavá energia", ktorú
generuje buď kozmologická konštanta, alebo kvantové
pole, známe ako quintesencia / piata sila. Ostatné
prísady sú: tmavá hmota, ktorú tvoria
exotické častice, obyčajná hmota (nesvietivá i viditelná) a stopové
množstvo žiarenia.
EXOTICKÁ
OBYČAJNÁ NESVIETIVÁ
TMAVÁ HMOTA
HMOTA 3,5 %
26%
OBYČAJNÁ VIDITELNÁ
HMOTA 0,5%

Súčet prísad tie je presne 100 % kvóli zakriveniu

ŽIARENIE 0,005 %
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vitácia priťahuje. Ak je tlak dostatočne záporný,
potom je záporná aj celá kombinácia a gravitácia
je odpudivá. Kozmológovia, v snahe kvantifikovať
tieto možnosti, rozhodli sa označiť pomer tlaku
k hustote energie (známy ako rovnica stavu) písmenom w. Pre obyčajný plyn je w kladná hodnota
rovnajúca sa teplote. V istých prípadoch však w
móže byť aj záporná. Ak klesne pod mínus jednu
tretinu, gravitácia začne odpudzovať.
Energia vákua zodpovedá týmto podmienkam,
jej hustota je kladná. Ide o dásledok zákona zachovania energie, podla ktorého nemožno hmotu
zničiť. Matematicky možno tento zákon predstaviť
v tvare, kde hodnota zmeny energie hustoty sa
rovná w + 1. Pre energiu vákua, ktorého hustota
sa, ako vieme, nikdy nemení, musí byť súčet nula.
mými slovami: w sa musí na chip rovnať —1; iba
takto móže byť tlak záporný.
Co však znamená negatívny tlak? Váčšina horúceho plynu má kladný tlak; kinetická energia
atómov a žiarenia naráža na steny nádoby. Ibaže:
toto ešte me je priamym efektom kladného tlaku.
Náraz a jeho tlak je presným opakom gravitačného efektu nasávania. Možno si však predstaviť taká interakciu atómov, ktorá by premohla ich kinetickú energiu a spósobila by implóziu plynu. Kolabujúci plyn má záporný tlak. Balón napinený takýmto plynom by spfasol, pretože vonkajší tlak
(nulový alebo kladný) by premohol vnútorný, záporný tlak. Paradoxne, priamy efekt záporného
tlaku — implózia — móže sa stať opakom jej gravitačného efektu — odpudivosti.

relatívna velkost vesmíru
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Vek vesmíru (v miliardách rokov)

Medzi expanziou a kolapsom
Vesmír sa rozpína rozdielnymi rýchlostami, podfa toho, aká forma energie prevláda. Hmota zrýchfovanie rozpínania spomafuje, kozmologická konštanta ho urýchfuje. Plata sila je kdesi uprostred: aj
ona rozpínanie urýchfuje, ale slabšie ako kozmologická konštanta, pričom akcelerácia sa móže, ale aj
nemusí zmenit.
pínať sa je preto čoraz silnejšia. Rozpínanie vesmíru sa zrychluje. Narastajúca energia vakua vyplýva z rozpínajúceho sa gravitačného pola.
Tieto koncepty stí natolko bizarné, že ani Einstein ich nedokázal akceptovať. Najmá preto, lebo
mal pred očami iba statický vesmír, kyčli ktorému
zaviedol energiu vákua, hodnotu, ktorú napokon
odmietol ako omyl. Ibaže: ním zavedená kozmologická konštanta už nikdy nevybledla. Teoretici
skoro postrehli, že kvantové polia obsahujú isté
množstvo energie vakua — tohto prejavu kvanto-

Neuveritefná presnosť
Pre balón je gravitačný efekt prlliš slabý. Predstavme si však celý vesmír napinený implozívnym
plynom. Taký priestor nemá ani povrch, ani vonkajší tlak. Plyn v takomto priestore má síce vždy
negatívny tlak, ale niet ničoho, čo by nasával, čiže
sa (s jedinou výnimkou) ničím neprejavuje. Touto
výnimkou je gravitačný efekt — odpudivosť. Odpudivost rozpína priestor, zváčšuje jeho objem
a zvyšuje teda i energiu vákua. Tendencia roz-

vých fluktuácií, ktoré zázračne predlžujú zánik
párov „virtuálnych" častíc. Predpovedaný odhad
celkovej energie vakua, produkovaný všetkými
zámymi pofami je o 120 rádov vyšší, ako hustota
energie vo všetkých ostatných formách hmoty.
Hocijako bizame to zeje, tieto prízračne virtuálne
častice zabezpečujú kladná, konštantnú hustotu
energie, čo implikuje záporný tlak. Lenže pozor:
keby bol tento odhad správny, zrychleme procesov by atómy, hviezdy i galaxie roztrhalo na márne kúsky. Teda: tento predpoklad je nesprávny. Je-

Po stopách
Ak tmavá energia je v zhode s kozmologickou konštantou, potom by jej konštantná hustota energie (znázornená rovnobežnou priamkou) mala v súčasnosti
pretat šikmá priamku hmoty, hustota ktorej s rozpínaním vesmíru neustále klesá. (VPavo) V prípade piatej sily (známej ako tracker field, po slovensky pole — stopár, sliedič), každá póvodná hodnota hustoty (čiarkovaná) sa premení na obyčajnú stopu, ktorá sa tahá spolu s hustotou žiarenia, až kým ju neprekrižuje čiara hustoty hmoty. Dósledok: hustota stopára zmrzne, prestane klesat, (čiara prejde do horizontály) a urýchfuje akceleráciu rozpínania.
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Rela ívna ve kost'vesmíru v čase explózie
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Vidiet znamená uverit'
Iba údaje zo supernov nám umožnia rozhodnút sa medzi pjatou silou a kozmologickou konštantou.
Konštanta zvyšuje rýchlost vesmíru, takže supernovy s velkým červeným posuvom by boil Balej a žianu by matnejšie. Dnešné teleskopy nemóžu tieto údaje získat; to dokážu iba prístroje na nových satelitoch. Magnitúdy supernov podia predpovedí štyroch modelov sú znázornené rozličnými symbolmi.
den z velkých výdobytkov zjednotenej teórie gravitácie vysvetluje prečo je tomu tak.
Jednou z možností je, že akási doteraz neobjevená symetria v základnej fyzike nepripúšťa velké
efekty, pretože energiu vakua nivelizuje na nulu.
Napríklad: kvantové fluktuácie virtuálnych párov
častíc vyžadujú kladnú energiu pre častice s polovičným (half-integer) spinom (kvarky a elektróny),
ale zápomú energiu pre častice s úpiným spinom
(fotány). V štandardných teóriách je anihilácia neúpiná, pretože ostáva po nej príliš velká hustota
energie. Preto fyzici preverili modely tzv. supersymetrie, čo je interakcia medzi dvomi typmi častíc, ktorý vedle k úpinej anihilácii. Z toho vyplýva,
že supersymetria platí iba pri velmi vysokých energiách. Teoretici sa však pokúšajú dosiahnuť úpinú
anihiláciu aj na úrovni nízkych energií.
Inú možnosť ponúka predpoklad, že energia
vakua ale je presne nulová; mechanizmus anibilácie jednoducho ale je perfektný. Namiesto toho,
aby kozmologickú konštantu zrazil na nulu, zredukuje ju na 10-120. V takom prípade energia vákua predstavuje dye tretrou chýbajúcej hmoty.
Takáto náhoda sa zdá byť priam nelogická. Aký
mechanizmus by dokázal pracovať sa takou nepredstavitelnou presnosťou? Tmavá energia síce
stelesňuje váčšinu hmoty, je však natolko rozptýlená, že jej energia neprevyšuje 4 elektrónvolty na
kubický centimeter, čo je pre fyzikov častíc nepredstavitelne málo. Najslabšia sila prírody potrebuje 1050 vyššiu hustotu energie.
Ak by sme naše úvahy extrapolovali hlbšie do
času, zdala by sa nám energia vakua ešte paradoxnejšia. Dnes majú hmota a tmavá energia porovnatelné priemerné hustoty. Lenže pred miliardami
rokov, keď obe vznikli a vesmír nebol váčší ako
pomaranč, hustota hmoty bola o sto rádov vyššia.
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Kozmologická konštanta by však mala rovnakú hustotu ako dnes? mými slovami: na každých
10 zo 100 častíc hmoty by fyzikálne procesy vyprodukovali jednu časť energie vakua — čo je miera presnosti, ktorá vyzerá v ríši matematickej idealizácie priam oslňujúco, ale v reálnom svete je
absurdná. Táto potreba nadprirodzeného doladbvania núti fyzikov hladať alternatívy ku kozmologickej konštante.
Quintesencia / Plata sila
Našťastie, záporná energia nie je jediným generátorom záporného tlaku. Alternatívou by bol
zdroj energie, ktorý by sa (na rozdiel od energie
vakua) v priestore a čase menil. Túto vlastnosť má
quintesencia, pžata sila. Pre quintesenciu nie je w
nemennou hodnotou a na to, aby gravitácia pósobila odpudivo, musí byť co menšia ako —1/3.
Quintesencia móže mať bezpočet foriem.
Najjednoduchšie modely navrhujú kvantové pole,
ktorého energia sa mení tak pomaly, že na prvý
pohlad si ju móžete spliesť s konštantnou energiou
vákua. Táto myšlienka sa zrodila z inflačnej kozmológie, v ktorej kozmické pole (známe pod názvom inflácia) generuje rozpínanie vo velmi mladom vesmíre pomocou rovnakého mechanizmu.
Klúčovým rozdielom je, že quintesencia je ovela
slabšia ako inflácia. Túto hypotézu skúmali už
praž desiatimi rokmi Christof Wetterich, Bharat
Ratra a James Peebles.
V kvantovej teórii móžeme fyzikálne procesy
popísať sk6r v pojmoch pola ako častíc. Quintesencia má (totiž) taktí nízku energiu hustoty a jej
kolísavost postupne tak narastá, že častica piatej
sily by musela byť neobyčajne labká, ale pritom
obrovská ako superkopa galaxií. Teda: osožnejšie
je popisovaťpole. Pripomeňme si, že poleje konť-

nuálnou distribúciou energie, pre ktorú je priznačné, že v každom bode priestoru má rovnakú číselné hodnotu, známu ako intenzita pola. Energia
uváznená v poli má kinetická zložku, ktorá sa móže meniť v rytme zmeen sily pola v čase. Má však
aj ind potenciálnu nožku, ktorá je závislá iba na
lntenzite pola. Ak sa pole zmení, rovnováha klneťckej a potenciálnej energie sa naruší.
V pripade energie vakua, odstúpenie od domienky, že záporný tlak bol priamym dósledkom
zachovania energie, fyzikom diktuje, že akákolvek
zmena hustoty energie sa rovná súčtu hustoty
energie (kladné číslo) a tlaku. Ak sa pri energii vákua rovná zmena nule, potom tlak musí byť záporný. V pripade quintesencie je zmena dostatočne
velká, takže tlak musí byť (aspoň nepatrne) záporný. Táto podmienka zodpovedá stavu, v ktorom je
viac potenciálnej ako kinetickej energie.
Nakolko je tlak quintesencie menej záporný,
nemóže zrýchlovať rozpínanie vesmíru takou silou
ako energia vakua. Ako je to naozaj, to rozhodnú
pozorovatelia. Už dnes však možno povedať, že
quintesencia je v lepšej zhode s už získanými
údajmi ako energia vakua, ale rozdiel medzi nimi
ešte ale je štatisticky preukázatelný.
Ďalej: pole quintesencie, na rozdiel od energie
vákua, sa móže v rámci evolúcie róznym spósobom meniť. Hodnota w móže byť kladná, záporná a
opáť kladná. Na rozličných miestach móže mať
rozdielnu hodnotu. Hoci sa nazdávame, že nehomogenita mladého vesmíru je prlliš nepatrná, nová
generácia prístrojov na satelitoch ju pri monitorovaní mikrovinného žiarenia pozadia dokáže rozlíšiť.
Navyše: quintesenciou móžu zmietať poruchy;
aj v tom sa odlišuje od energie vakua. Vlny sa
v nej prejavia presne tak ako zvukové viny vo
vzduchu. V žargóne fyzikov: quintesencia je
„soft", mákká, tvárna. Einsteinova kozmologická
konštanta je naproti tomu tuhá, nemožno ju tvárniť. Z toho vyplýva zaujímavý záver: každý známy druh energie je tvárny iba do istého stupňa.
Zdá sa, že tuhosť je ideálnym stavom, ktorý sa
v skutočnosti nevyskytuje. Z toho vyplýva, že
kozmologická konštanta je chimérou. Quintesencia, piata sila s hodnotou w = —1 je teda najprijatelnejšou rozunmou aproximáciou.
Quintesencia na membráne
Chápanie quintesencie ako pola je iba prvým
krokom výkladu, ktorý sa ju pokúsi vysvetliť. Odkial sa berle také silné pole? Časticoví fyzici majú
vysvetlenie pre fenomény (od štruktúry atómov až
po póvod hmoty), ibaže piata sila je akoby od macochy. Moderné teórie elementámych častíc zab%
ňajú vela druhov poli, ktoré majú (zdanlivo) očakávané vlastnosti, ale o ich kinetickej a potenciálnej energii vieme prIliš málo, aby sme dokázali už
dnes povedať, či (ak vóbec) dokážu produkovať
záporný tlak.
Exotickou možnosťou je, že piata sila je dieťaťom extradimenzií. (Pozn Kozmos 2000/1). Fyzici
už dye desaťročia skúmajú teóriu strún, ktorá
umožňuje kombinovat všeobecnú relativitu s kvantovou mechanikou v zjednotenej teórii základných sil (tzv. teórii všetkého). Dóležitou vlastnosťou strunového modelu je to, že predpokladá
10 dimenzií. Štyri z nich sú nám dóverne známe
tni priestorové dimenzie plus čas. Tie ostatné sú
(zaťal) skryté. Niektorí fyzici ich definujú tak, že sú
zvinuté. mými slovami: pripomínajú loptu, ktorej
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priemer je taký malý, že ho s dnešnými prístrojmi
nedokážeme detegovať. Alternatívnu myšlienku
predstavuje nedávne rozšírenie staršej teórie strún
(známej ako M-teória), ktorá k desiatim dimenziám pridáva jedenástu: obyčajná hmota je sústredená do dvoch trojdimenziálnych povrchov,
známych ako branes (čo je skratka slova menbranes), ktoré oddefuje mikroskopická mPrhera pozdÍž
11. dimenzie. (Pozn Kozmos 2000/1).
Extradimenzie nie sme schopní vnímať, ale ak
existujú, asi by sme ich mali detegovať aspoň nepriamo. Naozaj: zvinuté dimenzie ale aj membrány by mali fungovať presne tak ako pole. Numerická hodnota tohto pora prezrádza, že každý bod
priestoru zodpovedá polomem či šírke medzery.
Ak sa polomer či medzera mania pomaly, mňžu
presne napodobniť hypotetické pole piatej sily.

Neuveritel'ná náhoda
Bez ohradu na póvod quintesencie, jej dynamika by nám mala byť na dobrej pomoci aj v (zatial)
nedetegovatefnom mikropriestore. Mali by sme si
položiť otázku: „Prečo sa zrýchlenie vesmíru začalo v tomto momente histórie kozmu?" Tmavá
energia, zrodená 10-35 sekundy po big bangu,
však pretrvala dalších 10 miliárd rokov. Iba tak by
mohla premócť hmotu a odštartovať zrýchrovanie
vesmíru. Nebola by náhoda, keby sa vesmír začal
čoraz rýchlejšie rozpínať až vtedy, ked' ho človek
dokáže skúmatl Zdá sa, že osud hmoty a tmavej
energie je nejako prepletený. Lenže ako?
Ak je tmavá energia naozaj energiou vákua,
potom je takáto náhoda vylúčená. Podaktorí vedci
(naprtldad Martin Rees a Steven Weinberg) sa
pokusili o antropické vysvetlenie. Nie je vylúčené,
že náš vesmír je iba jedným z množstva vesmírov,
pričom energia vákua sa v každom prejavuje ináč.
Vesmíry s energiou vakua, ktorá podstatne prevyšuje hodnotu 4 elektrónvoltov na kubický centimeter, sa vyskytujú častejšie, ale rozpínajú sa príliš rýchlo, aby sav nich stihli sformovať hviezdy,
planéty, život. Vesmíry s overa menšími energiami musia byť mimoriadne zriedkavé. lba v našom
„najlepšom zo všetkých svetov" sa mohli vyvinúť
inteligentné bytosti schopné pochopiť podstatu
univerza. Fyzici však táto koncepciu odmietajú,
prinajmenšom dovtedy, kým ju nepodporia vierohodné argumenty.
Ovela prijateTnejšiu možnosť (ktorá zabrňuje aj
formu piatej sily, známu ako trackerfield (stopárske — pole, odvodené od slova stopár/sliedič), študovala pática fyzikov (Ratra, Peebles, Steinhardt,
Zlatev a Wang) z Pensylvánskej univerzity. Rovnice vyjadrujúce označené polia mall vlastnosti
klasického atraktora (priťahovača), podobného tomu, ktorý sa objavuje v niektory'ch chaotických
systémoch. V takýchto systémoch má pohyb sklon
(aj v pripade bezpočtu východiskových podmienok) dospieť k rovnakému výsledku. Napríklad:
gulka vhodená do vane nevyhnutne (bez ohradu
nato, kde sme ju do vane hodili) dospeje k výtoku.
A podobna: póvodná hustota energie označeného pora nemňže byť upravená na istú hodnotu, protože samotné pole sa tejto hodnote bleskove prispňsobí. Presunie sa do stopy, v ktorej sa jeho
energia stane konštantnou frakciou hustoty žiarenia a hmoty. Takto dokáže piata sila inůtovať
hmotu i žiarenie, a to napriek tomu, že jej zloženie je úpine odlišné. Toto mimikry piatej sily je
možné iba preto, lebo žiarenie i hmotu determinuje
hodnota rozpínania vesmíru, ktorá zároveň kontro-

luje hodnotu, podia ktorej sa hustota quintesencie
(piatej sily) mení. Keby sme sa lepšie prizreli, zistili by sme, že frakcia nepatrne narastá. Napino sa
prejaví až po uplynutí mnohých miliárd rokov.
Ako sa piata sila prejaví a kedy? Zrýchiujúce sa
rozpínanie vesmíru by sa mohlo prejaviť, (rovnako
rahko ako začalo v dávnej minulosti i vo vzdialenej
budúcnosti), v závislosti na pokynoch kcanštánt
v stopárskej (tracker) teórii pofa. A už sme opáť v zajatí náhody. Nie je však vybičené, že znýchrovanie
začalo iba v nedávnej minulosti. Čo ho vyvolalo?
Fyzici rozmýšrali a navrhli, že týmto impulzom
mohlo byt prekonanie magického rozhrania oddeTujúceho dobu, ked ešte vo vesmíre dominovalo žiarenie, od doby, ked už dominuje hmota.
Podra teórie big bangu má hmota sklon zotrvávať najmá v stave žiarenia. Ako však vesmír chladol, žiarenie strácalo energiu rýchlejšie ako hmota.
Vo chvíli, ked' už mal vesmír niekolko desaťtisíc
rokov (čo je z hradiska logaritmických pojmov iba
nedávno), (rovno)váha energie sa preklopila
v prospech hmoty. Táto zmena je začiatkom epochy, v ktorej už prevláda hmota. lba odvtedy móže gravitácia hromadiť hmotu, aby sformovala galaxie a veIkoškálové štruktúry. Ilia vtedy sa rýchlosť rozpínania vesmíru mohla zmeniť.
V rozličných variáciách stopových modelov
vyvoláva táto transformácia sériu udalostí, ktoré
spňsobili dnešné kozmické zrýchrovane. Počas
celej histórie vesmíru riadila piata sila energiu
žiarenia, predstavujúceho iba nevýznamnú súčasť
kozmu. Vo chvíli, ked vo vesmíre prevládla
hmota, zmena hodnoty rozpínania donútila
piatu silu, aby zmenila správanie. Quintesencia
zmenila svoje správanie; piata sila prestala kopírovať žiarenie i hmotu; jej tlak sa prevrátil k zápomej hodnota. Hustota piatej sily je odvtedy takmer nemenná, takže napokon nevyhnutne pnemohla klesajúcu hustotu rozpínajúcej sa hmoty.
Podia tejto predstavy zázračná okolnosť, že mysliace bytosti a akcelerácia kozmu sa objavili prakticky zároveň, vonkoncom nie je náhodná. Formovanie hviezd i planét, nevyhnutných pre
vznik života a premenu piatej sily na zložku záporného tlaku, spňsobilo víťhzstvo hmoty nad
žiarením.

Pohlad
do budúcnosti
Skrátka a jasne: výkvet kozmológov chce detegovať existenciu piatej sily. Dósledky sa dajú pozorovať, pretože hodnota m sa odlišuje od hodnoty
energie vakua a produkuje rozličné hodnoty kozmického znýchrovania. Presnejšie merania najvzdialenejších supernov mňžu tieto dye hodnoty rozlišiť.
Astronómovia navrhli dva nové pozorovania: satelit
Supernova Acceleration Probe — SAP (Sonda na
skúmanie zrýchlenia supernov) a pozemský teleskop s velkou apertúrou, ktorý má urobiť synoptickú
prehliadku oblohy — ELASST. Rozdiely v hodnotu
zrýcblenia totiž než spósobujú drobné rozdiely uhlových rozmerov honcich a chladných škvín v mikrovinnom žiarení kozmického pozadia, čo satelity
MAP a Planck dokážu detegovať.
Ďalšie testy zmerajú, ako sa mení počet galaxií
s rastúcim červeným posunom, aby sa zo získaných
údajov mohlo odvodit, ato sa hodnota expanzie
vesmíru mení s časom. Pozemský projekt Deep
Extragalactic Evolutionary Probe (DEEP) bude
spomenuté efekty skúmať mimo našej Galaxie.
Údaje, ktoré získame, nás prinútia hlbať nad

týmito revolučnými objavmi a nanovo vysvetliť
naše miesto v histórii vesmíru. Na začiatku sa
musíme zamerať na infláciu, dlhú periódu zry'chiovanej expanzie v prvých okamihoch po big bangu.
Tento mladý vesmír bol takmer bez hmoty; všetko
v ňom radilo kvantové pole so záporným tlakom,
podobné piatej sile. Počas tohto obdobia sa vesmír
rozpínal overa rýchlejšie a to dalších 15 miliárd rokov od chvíle, ked'sa inflácia skončila. Na konci inflácie sa pole rozpadlo na honci plyn kvarkov,
gluónov, elektrónov, svetla a tmavej energie.
Tisíce rokov bol vesmír taký prepinený žiarením, že sa nemohli sforomovať nielen váčšie
štruktúry, ale ani len atómy. Ďalšie obdobie — paša epocha — hola štádiom postupného chladnutia,
kondenzácie a evolúcie rozličných štruktúr každej
velkosti. Ale aj táto epocha sa skončila. ZrýchTovanie vesmíru sa vrátilo. Vesmír, ako ho dnes poznáme, so žiarivými hviezdami, galaxiami a kopami galaxií vyzerá tak, akoby sa ocitol v období
krátkej medzihry. Ak sa zrýchTovanie udrží aj
v najbližších desiatkách miliárd rokov, hmota
a energia budú čoraz rozriedenejšie a priestor sa
bude rozpínať tak rychle, že sa už v ňam nestihnú
sformovať nijaké štruktúry.
Ak znýchrovanie generuje energia vákua, príbeh
kozmu je úpiný: planéty, hviezdy a galaxie, ktoré
vidíme sú šrahačkou na torte evolúcie.
Ak však zrýchrovanie generuje quintesencia/piata sila, koniec tohto príbehu bude ešte len napísaný. Bude sa vesmír rozpínať čoraz rýchlejšie
a donekonečna, alebo piata sila sa móže rozložiť
do nových foriem hmoty a žiarenia a vytvorí nový vesmír? Nakolko je hustota tmavej energie taká
nízka, móžeme predpokladať že materiál z takéhoto rozpadu by nemal energiu, ktorá by dokázala zázraky. Za istých okolností sa však piata sila móže
rozložiť vytváraním jadier v bublinách vakua. Bublina je vo vnútri prázdna, ale na jej stene prebiehajú
búrlivé procesy. Pohybujúca sa stena bubliny by
vyniietia všetku energiu, ktorá vznikne rozpadom
piatej sily. Alebo takýto scenár: dye bubliny sa zrazia a explodujú v gigantickom ohňostroji. Z tohto
procesu sa mňžu zrodiť masívne častice, protóny či
neutróny, ba možno aj hviezdy a planéty.
Obyvatelia budúcnosti budú žit vo vesmíre, ktorý bude na pohTad vyprázdnený. Prípadné oázy života bude obklopovat gigantická prázdnota. Dokážu si na svojej oáze odvodit, že ich vesmír bol kedysi homogénny a izotropný? Dozvedia sa niekedy, že ich vesmír bol kedysi živý a teraz umiera, lebo mu nebola daná má šanca?
Experimenty nám už čo nevidieť pomóžu nahliadnuť aj do budúcnosti. Bude to budúcnosť delinitívnej smrti energie vákua, alebo budúcnosť ešte
nespotrebovaného potenciálu piatej sily? Odpoved
na táto dilemu získame vtedy, ked'sa dozvieme, či
má piata sila miesto v základných procesoch prírody, naprtldad v teórii stan. Naše miesto vo vesmíre balansuje na tenučkom ostrí medzi vedou toho
najváčšieho a najmenšieho.
JEREMIAH P. OSTRIKER
a PAUL J. STEINIIARDT
Podia Scientific American spracoval EG
Autori sú profesonni na Princetonskej univerzite.
Ostriker pery' vyslovil hypotézu o prevahe dnavej
hmoty a upozornil na dóležitosť horúceho medzigalaktického plynu. Steinhardt bol jednýn z autorov
injlačnej teórie. Práve on sa rozltodol zaviest' opat'
a
do fyziky antický pojem „quintesencia ", piata sill..
KOZMOS 2/2001
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Marš
direct
Americký inžiní~r a vizionár Roberte
Zubrin založil nedávno Martansk
spoločnost (Mars Society), ktorá chce
v naWižom desatročí získat verejnú mienku i politikov vóvláde pre projekt Mars
Direct, kťorého cielom je vyslat na červemi planétu do pátnástich rokov vesmírnu
loď s astronautmi ako predvoj „nového
národa". V zakladajúcej deklarácii,
ktorú vybraní členovia spoločnosti podpísali vlani v lete, sa hovorí: „Musíme sa
ypravif na Mars. Nic kvůli sebe, ale
kvůli tým, čo prídu po nás."

Testovanie prvého marťanského habitatu na medzinárodnej kozmickej stanici.
Obloha nad mestom Boulder v Colorade bola
v ten deň modrá a jasná. Vzduch bol možno trochu
riedky (tlakomer ukazoval niekolko milibarov pod
ryskou priemerného tlaku na hladine mora), bol
však čistý, svieži, mrazivý. Stovky turistov sa vydali do prírody. Iba niekolko stoviek čudákov sa zhromaždilo v auditóriu univerzity. Ostali pod strechou
až do neskorej noci. Zomkol ich spoločný cieT: všetci sa chcú dostať na Mars.
Na Marse voda v tekutom skupenstve (možno
s výnimkou ložísk v poréznych vrstvách hlboko
pod povrchom) neexistuje. Čoovek bez skafandra by
na Marse zahynul už v priebehu niekolkých sekúnd. Ostatky na kosť zmrznutej mítvoly by slnečné
žiarenie vydezinfikovalo tak, že by sa v nich neuchovala ani jediná živá baktéria. Priememá teplota
na červenej planéte koliše na úrovni 100 stupňov
Celzia pod nulou. Prachové búrky zahalia zavše
planétu na celé mesiace do hrdzavého obalu. Ktosi
výstižne poznamenal, že Mars náramne pripomína
Mesiac, ibaže má mizerné počasie.
Nadšenie Tudí zhromaždených v telocvični však
takéto údaje neznepokojujú. Napospol ide o členov
iba nedávno založenej Mars Society. Práve podpísali Zakladajúcu deklaráciu. Ich heslo: „Mars alebo
krach." Ich vodcom je charizmatický Robert Zubrin.
Tento muž ale je nijaký rojko. Je to praktický, cieTavedomý človek, ktorý venuje všetok svoj čas budúcim letom do vesmíru. S úspechom inovuje a rozvíja staromódne princípy raketového pohonu. Jedinou nepraktickou časťou jeho programu je to, že
chce letieť na Mars.
Slovko „ako" Zubrina nezaujíma. Touž pokladá
za vyriešené. Zubrin však vie aj „kedy". Počas stretnutia v Boulderi sa preto najviac hovorilo o tom, že
„prečo"?
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Mars Direct
V telocvični sa tiesnilo vyše 500 Iudí. Všetci si už
prečítali neslýchane úspešnú Zubrinovu knihu —
bestseller The Case for Mars. Kto ju ešte neprečítal,
mohol si ju pred vchodom do telocvične kúpiť. Bola to Zubrinova show, Zubrinova slávnosť.
Zubrin založil Mars Society začiatkom roku 1998
a sám sa ustanovil za jej prezidenta. Navrhol n adiaci výbor, v ktorom sedla vedci Chris McKay a Carol
Stoker (Obaja z NASA) i spisovatelia sci-fi Kim
Stanley Robinson a Gregory Benford. Zubrin z početných prihlášok vylúčil všetkých, ktorí do spoločnosti vnášali iracionalitu: Tudí zo sekty Tvár na
Marse, prívřzencov Planéty X, protivládnych paranoikov i dalších, ktori v prihláške neuviedli nič, čím
by mohli byť užitoční. Vedel, prečo to robí: presídlenie Iudí na Mars je príliš vážnym podujatím. Fantasti by mu boll iba na obtiaž.
Zubrin zobral mikrofón a prepinenej sále povedal: „Som presvedčený, že sme svedkami historickej chvíle."
V tej chvíli zvukový systém vypadol. (Podaktorí
si hneď spomenuli na neznámeho sabotéra, ktorý
ochromil zvukové zariadenie počas prvej tlačovky
o marťanskom meteorite, v ktorom sa našli štruktúry, pripomínajúce mikrofosílie). Zubrina to však
nezmiatlo. Začal pokojne, s rukami vo vreckách, ale
potom sa odvia7al a hovoril bez poznámok, pomaly,
sugestívne, ale i horúčkovito, spočetnými odbočkami od témy. Bola to technologická lektúra i kázeň.
Účastníci ho vnímali raz ako vecného inžiniera, raz
ako misionára medziplanetárnych letov. Povedal:
„Je už najvyšší čas, aby sa človek stal multiplanetárnym druhom."
Vysvetlil, prečo NASA odbočila zo správnej cesty. Citoval z dokumentu Space Exploration Initiati-

ve, ktorý v roku 1989 schválil prezident Bush. Pnipomenul jeho plán výstavby celej flotily Zem obiehajúcich kozmických stanic a obrovských medziplanetárnych lodí, ktoré by stáli hriešne veta peňazí.
Podia Zubrina je tento plán „paralelného univerza"
nezmyslom: „Nazval som ho Mřtvou hviezdou.
Americký Kongres kvůli tomuto chorému projektu
odsunul plánovaný let na Mars s Tudskou posádkou
na neskorší termín."
Zubrin má lepší plán — Mars Direct. Zubrinova
vízia sa obíde bez vesmírnych stanic i základní na
Mesiaci, ba dokonca aj bez najnovších nosičov. Jeho prvým cieTom je vyslať k Marsu s využitím klasickej raketovej technológie loď bez Tudskej posádky. Loď by pristála na Marse a vysadila by tam továreň na výrobu paliva s využitím marťanských
hornín ako základnej suroviny. Zubrin tvrdí, že nejde o zložitú technológiu. Ak by sa to podarilo, na
Mars by bola vypravená áalšia loď; tentokrát už
s posádkou astronautov. Geniálnym Zubrinovým
zlepšovákom je idea: loď z austronautmi by nemusela viezť aj palivo na spiatočnú cestu. To by ju už
čakalo na mieste pristátia. Takáto expedícia by bola
oveTa lacnejšia.
Podia Zubrina ide o rovnakú stratégiu, akú výskumníci Zeme používajú už oddávna.
Zubrin — inžinier vyžaruje autoritu. Ako líder
Mars Society však musí byť i duchovnou silou, filozofom morálky, bytosťou zo Saganových vízií. Túto
rolu prijal. Presvedčivo vysvetIuje, prečo by sme
mali, prečo musíme ísť na Mars.
Po prvé: ide o vedu. Iba na Marse zistíme, či tam
kedysi bol život. Ak tam život nájdeme, súčasný,
alebo minulý, bude to důkaz, že vesmír je piný života. Zubrin je presvedčený, že sme iba časťou čohosi vhčšieho.
Po druhé: Zubrin tvrdí, že oveia dóležitejšie ako
prípadný život na Marse je to, či tam bude život v budúcnosti. Presnejšie: či červenú planétu osídlia Tudia.
Je presvedčený, že Mars možno v pomene krátkej
dobe „terraformovať, vytvoriť podmienky, v ktorých by sa udržali pozemské formy života i Tudské
osady. „Osídliť Mars je naším osudom," tvrdí Zubrin.
„Mars aleje iba planéta, je to svet, miesto s neobmedzeným potenciálom, kde sa může vyvinúť velký národ, rovnako ako na severoamerickom kontinente.
Ludia sú dnes civilizáciou I. typu, ktorá dokáže využívať všetky zdroje rodnej planéty. Aby sme sa však
stali civilizáciou II. typu, musíme začať osídIovať pašu Slnečnú sústavu. O dvetisíc rokov budú žiť Tudia
nielen na Zemi, na Marse, na asteroidoch, ale aj na
obývatelných planétach okolo najbližších hviezd."
KeďZubnin skončil, v sále prepukli búrlivé ovácie.

Už sme tam mohli byt
Roku 1952 zverejnil nemecký raketový odborník
Wernhen von Braun štúdiu Das Marsprojekt. Bol to
projekt vyslania desiatich vesmímych lodí, každá so
70-člennou posádkou, k Marsu. Cesta na Mesiac
mala byť iba prípravou na martanské dobrodružstvo.
V roku 1962 sa v NASA začali študovať možnosti
letov s Tudskou posádkou na červenil planétu. V roku 1969, iba niekolko týždňov po pnistátí Apolla 11
na povrchu Mesiaca, oznámil von Braun americkému Kongresu, že jeho tím dokáže pripraviť do roku
1978 vesmírnu loď s Tudskou posádkou, ktorá by
Mars obletela a vrátila sa na Zem. Vzápátí, po otvonení ďalšieho „okna", by na ďalšej (alebo tej istej lodi) odletela nová posádka a pristála by na Marse
v roku 1982.
Tento projekt padol. NASA sa Marsu vzdala.
Začiatkom 90. rokov (keď sa odobril plán výskumu

Joel Achenbach / MARS DIRECT
Marsu vedeckými sondami), hovorilo sa i možnosti
vyslať na Mars loď s Tudskou posádkou v rokoch
2014 až 2018. Odborníci v Johnsonovom vesmírnom centre začali na projekte pracovať. Vedenie
NASA však vedelo, že pre táto grandióznu iniciatívu nezískajú politickú podporu. Zubrinova idea sa
šéfovi NASA — Goldinovi páči, hoci vie, že prllišný
rozruch okolo Marsu dnes „rátačov fazuliek"
v Kongrese skór popudí.
V rokoch 1961 až 1973 dosiahol vesmírny program famózne úspechy. Vedci a inžinieri vyvinuli
vesmírne lode, techniky stretnutí na obežnej dráhe,
raketové motory na vodíkovo-kyshlcový pohon,
viacstupňové nosiče, systémy na udržanie života,
medziplanetárnu navigáciu, techniky mákkého pristátia, jadrové rakety, vznášadlá atakdhlej...
Zubrin je pragmatik, dobre si všetko prerátal.
Američania dnes fmancujú NASA sumou 13 miliárd dolárov ročne. Váčšinu tejto sumy spotrebuje
infraštruktúra, ktorá vznikla kvůli výskumu planetárnej sústavy na pilotovaných lodiach. Zubrin sa
pýta: „Ked'to platíme, prečo to nevyužívame?"
Let na Mars však oje je nedeTným výletom. Posádka by musela stráviť v medziplanetárnom priestore namenej 150 dní, uzavretá v tesnom priestore,
kde by si tíšila smád vlastným recyklovaným močom. (Existujú aj mé možnosti). V pripade zvýšenej
slnečnej aktivity by sa astronauti museli utiahnuť do
bezpečného, ale tesného priestoru v su ede lode,
ináč by ich žiarenie usmrtilo. Mike Griffin, jeden
z bývalých administrátorov NASA, pripomenul signatárom Zubrinovej konvencie, že dnešní Američana neradi riskujú. Už dávnejšie stratili odolnosť
predkov. „Sme slabí, krehkí a nervózni."
Zubrinovi Tudia sú však pripravení pracovať na
projekte vo dne i v noci, hoci aj zadarmo. Sú pripravení obliecť sado skafandrov a vyraziť. Nechcú, aby
vesmíme dobrodružstvá riadili byrokrati, sú odhodlaní pustiť sa do súkromného dobrodružstva. Sú
presvedčení, že mládež Ameriky potrebuje nová
výzvu.

Prezident
International
Mars
Society
Robert
Zubrin.

či výstavba velkých miest na dne mora. Taká premena může trvať stovky, ba tisíce rokov.
Druhý problém je etický: na Marse ešte můžu
prežívať póvodné organizmy v permafroste, hlboko
pod zamrznutým povrchom. Terraforming by marťanský život mohol nadobro vyhubiť. Viaceri vyhlásili, že v takom prípade by sme Mars mali nechať na
pokoji.
Panelová diskusia sa pretiahla do polnoci. Vtedy
sa slova ujal Zubrin: „Niektoré veci tohto sveta sú
jednoducho lepšie ako mé veci. Členovia Mars Society sú presvedčení, že viera vo vedu, vo vedecký
pokrok bola vždy úspešnejšia ako viera v mytológiu. Ludia sána vyššej úrovni ako zvieratá a mikroorganizmy. Ak osídlime Mars, urobíme tak v záujme všetkých odrůd pozemského života. Vysadíme
tam napríldad ryby. Rybami sa živíme od nepamáti.
Můžeme ich odškodniť tým, že ich tam vysadíme.
Nastal čas splácania dlhov."
Po Zubrinovi prehovoril Lowell Wood: „Počet
Tudí v priebehu posledných 100 000 rokov vzrástol
stotisíckrát. Iba zmenami nášho prostredia zabráníme tomu, aby naše deti nehladovali. Iba
Tudia, ktorí dokázali meniť prostredie, znížili úmrtnosť svojich potomkov a zvýšili vlastný genetický
potenciál. Terraforming Marsu je sociobiologickým®
manifestom osudu Homo sapiens, druhu, ktorý dokáže meniť prostredie. Spojené štáty majú spoločOsud marťanského manifestu
nosť, ktorá dokáže budovať nové svety! Na vrchoNadšenie v sále kleslo na bod mrazu vo chvíli, loch modrej planéty sme vybudovali naše žiarivé
ked' sa začalo hovoriť o „terraformácii" Marsu. mestá!"
Woodov príhovor účastníci neprijali. Nepáčil sa
Autori projektu oživovania Marsu ponákajú masívny program vysadzovania odolných mikroorganiz- im jeho jazyk, jeho technokratické metafory. L' udia
mov na červená planétu, rychle zvyšovanie tlaku v sále patrili skór k tým, čo si už dávnejšie osvojili
marťanskej atmosféry, oteplenie planéty a postupné jazyk éry New Age, empatiu Tudí, ktorí na sklonku
éry lineárneho racionalizmu hIadajú spoločného mevytvorenie prostredia, ktoré by pripomínalo Zem.
Terraforming sa bude musieť vysporiadať s dvo- novateTa pre vedu, prírodu i náboženstvo. Technokratom sa sentiment bridí. „Njuejdžisti" sú zasa
mi problémami.
Prvý: zasiať semená hoci tých najjednoduchších alergickí na technokratov. Nepáči sa im ich spósob
a najprispósobivejších rastlín do marťanskej pády je kolonizácie poháňaný agresivitou. Váčšinu súčasovefa ťažšie ako premena Antarktidy na tropický raj ných zmien životného prostredia pokladajú za ničeale prírody. Vedia, že kolonizácia
Automatická stanica pristane na povrchu Marsu dva roky pred bola pre milióny domorodcov na
príletom posádky. Z privezených i marťanských surovín pripraví celom svete tragédiou. „Osudový
manifest" je predchnutý duchom
palivo na spiatočný let.
euroamerických pionierov zo začiatku 19. storočia, ktorí sa pokladali za spinomocnecov božích
a v mene božom rozsievali svoje
semeno po celom kontinente. Posúvanie hraníc vyústilo do genocidy domorodých Američanov.
Už Sagan upozornil na to, že pni
našich planetárnych ašpiráciách
musíme mimozemský život
ázkostlivo rešpektovať.
Istý strážca národného parku
pripomenul, že žiarivé mestá na
vrcholoch zacláňa smog a nové

pniestory amerického Západu sa otvorili iba po vyvraždení miliónov Indiánov.
Ktosi upozornil, že všetkých šesť osób, ktoré
viedli panelová diskusiu, sú belosi, muži a Američania a priam skvele reprezentujú spektrum amerických bielych technofilov mužského rodu, prihovárajúcich sa za kolonizáciu Marsu.
Učitelka Judy Paulsenová sa ohradila proti aroantnej rétorike moderátorov panelovej diskusie.
Dalšia žena, Victoria Friedensenová, úradníčka Národnej inžinierskej akadémie, ostro vystápila proti
spozemšťovaniu Marsu: „Niektoré navrhnuté technológie považujem za hrozné a mimoriadne arogantné." Zubrin sa jej spýtal: „Co máte proti pnemene Marsu na živý svet?" Fiedensenová: „Prosím
vás, aby ste svoj jazyk, ktorým nás oslovujete, podTa
možnosti modifikovali, pretože váčšina z nás ale je
.
technicky orientovaná."
Lowell Wood nevydržal: „Nesprávne ste ma pochopili. Spozemštenie Marsu nie je morálny, ale genetický imperativ. Nejde o to, či bude Mars spozemštený brutálne, alebo ohTadupine. Zacitujem
z hry Bernarda Showa — Pygmalion. Profesor Higgins, potom, ako sa mu podarilo prevychovať dievča
z ulice na kultivovaná dámu, hovori: „Madame,
urobili sme vás tým, čím ste, a teraz sa dohodneme
na cene."
Zle zvolená metafora? Woodov presný zámer
účastníci pochopili ako urážku Friedensenove. Istá
žena na protest opustila sálu: „Sedí tam páť chlapov,
ktorými lomcuje testosterón a hovoriia nám o Osudovom manifeste. Vrátili ma o sto rokov dozadu!"
Planetológ David Grinspoon: „Rétorika dnešného večera ma znechutila." Sam Burbank, dokumentarista a hudobnik: „Bola to nočná mora! Ani vo sne
ma nenapdalo, že dnešné stretnutie může takto dopadnúť."

Zakladajúca deklarácia
Zubrin na druhý deň pooknial. Celé hodiny sa zavrel spolu s výborom do izolovanej miestnosti a vyvinul nový plán. Spoločnosť získa prostriedky pne
arktická bázu, kde sú podobné podmienky, aké budú mať prieskumníci Marsu. Dalším krokom bude
výskumná sonda na Mars. Spoločnosť získa prestiž,
finančnú podporu a napokon vyšle na Mars loď
s posádkou. Organizácia bude pripomínať štruktúru
spoločnosti oceánológa Jacquesa Cousteaua: bude
robiť reálne veci s reálnymi Tudmi.
Na záverečnom bankete už Zubrin priam žiaril.
Jeho spoločnosť prišio spoluzaložiť vyše 700 Tudí.
Boli medzi nimi vynálezcovia atómovej bomby i fudia, ktorí sa dali radšej zavrieť, než aby bojovali vo
Vietname, a všetci chceli letieť na Mars. Zubrin:
„Výprava na Mars potrebuje básnikov i pilotov."
Osudový manifest je systémom viery, ktorá by
mala motivovať obyčajných Tudí, aby šetrili a úspory
venovali na podporu odvážnej cesty. Zubrin: „OsídTovanie Divokého Západu boto pne Indiánov tragické. Na Marse však Indiáni nežijú. A porovnávať
mikroorganizmy s Indiánmi může Indiánov uraziť."
Po večeri sa ratifikoval text Zakladajácej deklarácie, ktorá napísal Zubrin a spisovatel Kim Stanley
Robinson. Deklaráciu chvejúcim, dramatickým Masom prečítal sám Zubrin.
Ked'skončil, všetci vyskočili a aplaudovali. Zubrin má svoju spoločnosť. Má svoje hnutie. Vydajú sa
na Mars, k malej, chladnej planéte, vzdialenej milióny kilometrov, k svetu, ktorý raz bude, ako venia,
nádherný.
JOEL ACHENBACH
Tejto téme sa budeme v budúcom čísle
venovat'podrobnejšie.
KOZMOS 2/2001
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Zakladajúca listina
Martanskej spoločnosti
Nastal čas, aby sa Ihdstvo vydalo k Marsu. Sme pripravení. Mars je vzdialený svet,
ale my sme dnes lepšie pripravení vyslat
naň Pudí ako sme boli, ked• sme sa rozhodli
letieť k Mesiacu na samom začiatku kozmického veku. Ak bude vól'a, mčžeme mať naše
prvé tírny na Marse už behom nasledujúceho desatročia.
Dóvody, ktoré hovoria za Mars, sú presvedčivé.
Musíme tam ísť kyčli novým poznatkom
o Marse. Naše robotické sondy zistili, že
Mars bol kedysi teplou a vlhkou planétou,
vhodnou pre vznik života. Ale vznikol tam život naozaj? HI'adanie fosílií na povrchu Marsu či mikroorganizmov v hlbších, vodou nasýtených vrstvách, nám móže poskytnúf odpoved: Ak sa tak stane, ukáže sa, že život
nie je výsadou Zeme, z čoho by vyplynulo,
že vesmír je piný života a možno aj inteligentných bytostí. Z ohl'adom na uvedomenie
si nášho skutočného miesta vo vesmíre, by
sa takýto objav stal najvýznamnejím poučením od Koperníkových čias.
Musíme tam ísť kyčli novým poznatkom
o Zemi. Na prahu 21. storočia sme zistili, že
významne meníme atmosféru a prostredie
Zeme. Stalo sa pre nás priam nevyhnutným
pochopiti lepšie všetky aspekty nášho život-

Výskumníci Marsu budú mať pozemský komfort, hod v spartanských podmienkach. Špeciálne sondy dopravia na Mars potraviny, palivo, kontajnery na bývanie i pohyblivý marsomobil.

w~

Na arktickcj báze sa pnslupne vyskúšajú rozličné typy a zostavy obytných, spoločenských a pracovných modulov. Na ostrove Devon sa vyskúšajú aj rozličné riešenia interiéru obytných modulov, prctožžc každý musí pinif viacero funkcií:
musí sa tam (relatívne pohodlnc) zmeslit šest fudí; mal by mať aj verejný priestor; laboratórium a zariadenie na komunikáciu; oral by slúžiť
ako oáza dýchatelného vzduchu: mal by byti i
bezpečným bunkrom v dňoch zyýšenej slnečnej
aktivity; mala by tam byť kuchyňa, priestor pre
dennú dávku potrayín, nádrž pre recyklovatelnú
vodu, atd. Na ilustrácii jedna z možných zostáv
obytných, pracovných, výrobných a skladovacích modulov na masrtanskej základní.

něho prostredia. V tomto projekte je porovnávacia planetológia mocným nástrojom; ako sa
v minulosti ukázalo, štúdie o atmosfére Venuše sa stali významným krokom k pochopeniu
globálneho oteplbvania pod vplyvom skleníkových plynov. Mars, planéta, ktorá najviac
pripomína Zem, nás o našom domove móže
naučiti ešte viac. Vedomosti, ktoré tam získame, móžu byť klúčové pre naše prežitie.
Musíme tam ísť kyčli výzve. Civilizácie, ako
tá naša, ktoré výzvu príjmu, rozvkitajú, bez výzvy upadajú. Doba, počas ktorej Iudské spoločnosti využívali vojnu ako stres podnecujúci technický rozvoj, už minula. Svet vyvíja
smerom k jednote a preto musíme držať spolu; nie však vo vzájomnej pasivite, ale v spoločných podujatiach, hladiac v ústrety vačšej
a ušl'achtilejšej výzve, než sme si v kedy minulosti stavali. Začatie spoločného medzinárodného výskumu Marsu nám poslúži ako
príklad spoločných akcií v mnohých oblastiach aj na Zemi.
Musíme tam ísť kyčli mládeži. Duch mladosti potrebuje dobrodružstvo. Program vyslania Pudí na Mars bude výzvou pre mladých
I•udí odvšadial', aby zdokonalovali svoje
schopnosti s ciel"om zúčastniti sa na objavovaní nového sveta. Ak dnes Marťanský program podnieti hoci len niekolko percent dnešnej mládeže k vedeckému vzdelávaniu sa, vý-
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sledkom sieťového efektu móžu byt milióny
nových vedcov, inžinierov, vynálezcov, výskumníkov v oblasti medicíny a lekárov. Títo
I'udia vyprodukujú inovácie, na ktorých
vyrastie nový priemysel, vynájdu nové metódy liečenia, zvýšia sa zisky, svet bude mať
z nich osoh, ktorý mnohonásobne prevýši trpasliče výdavky na Marťanský program.
Musíme tam íst preto, lebo máme príležitosť. Osídlenie Nového sveta na Marse je
príležitostiou uskutočnit ušl'achtilý experiment, v rámci ktorého dostane I'udstvo novú
šancu zbaviti sa starej batožiny a položiti základy sveta novým spósobom; bez príťaže
všetkého zlého z minulosti. Takéto šance
sa často neponúkajú, nemali by sme sa ich
preto Iahko vzdali.
Musíme tam ísti kyčli I`udstvu. L" udské bytosti sú čímsi viac, než iba druhom zvierat;
sme poslami života. Ako jediní zo všetkých
tvorov na Zemí máme schopnosti pokračovat
v diele stvorenia rozširením života na Mars,
pripraviť Mars na život. Iba takto presvečivo
potvrdíme skutočnú hodnotu I'udského pokolenia, každého z jeho členov.
Musíme tam ísť kyčli budúcnosti. Mars
nie je iba vedeckou kuriozitou; je to svet
s vačším povrchom ako majú všetky kontinenty Zeme dohromady. Svet, ktorý má
všetky prvky potrebné nielen pre života, ale
aj rozvoj technologickej spoločnosti. Je to
Nový svet s bohatou históriou, ktorý čaká na
mladistvú diasporu I'udskej civilizácie, ktorá
sa ešte len narodí. Musíme ísť na Mars, aby
sme premenili jeho potenciál na realitu. Musíme tam ísť nie kyčli nám, ale kyčli ludbm,
ktorí pridu po nás. Musíme to urobiť pre
Marťanov.
Vo viere,. že výskum a osídlenie Marsu je
jedným z najváčších dobrodružstiev I•udstva,
ktoré je dnes možné, rozhodli sme sa založit
Martanskú spoločnosti, pričom chápeme, že
ani najlepšie myšlienky pre I'udskú nie sú
nevyhnutne osudové, ale musia byť naplánované, obhájené a dosiahnuté tvrdou prácou. Vyzývame všetkých jednotlivcov a organizácie Pudí s rovnakým zmýšl'aním, aby
sa podiel'ali na radosti presadzovaf toto vel=
kě podujatie. Ušlachtilejší ciel ešte I'udstvo
nemalo. Kým sa neuskutoční, nemčžeme
zahálat.

Medzinárodná martanská spoloěnost už nechce čakať na
NASA. Zobrala vedi do vlastných růk. 400 000 FS dolárov
zo súkromných zhierok postačí
na zhotovenie experimentálneho Mars Habitation Module
(Marťanského obytného modulu), ktorý bude lodbu prepravený na ostrov Devon v kanadskej Arktíde. Válcový mo..; dul, v ktorom bude bývat šesť.;
astronautovi, poslúži ako obyd
lie testovacej základne v podmienkach, ktoré najviac pripomínajú Cervenú planétu. Modul sa bude na Devone inštalovat už v lete tohto roku. Na ilu-'
strácii sústava obytných moduloy z katalógu Mars Direct.

AKTUALITY

Paleontologická
katastrofa pred
250 miliónmi
rokov

Tisíce meteoritov
z Antarktídy
Zem pred 250 miliónmi rokov.

Na rozhraní permu a triasu, pred 250 milónmi rokov, bola Zem piná života. V oceánoch život priam
kypel, pevniny boli piné rastlín a živočíchov. Vtedy sa však čosi stalo: z desiatky rokov trvajúcich výskumov hornin, obsahujúcich fosilie z tohto obdobia vyplynulo, že pred 250 miliónmi rokov náhle vyhynulo 70 % pozemských a 90 % morských druhov. O pričine tejto katastrofy sa vedci už vyše desaťročie dohadujú.
Časopis Science uverejnil nedávno článok vedcov z Washingtonskej univerzity, v ktorom tvrdia, že
najváčšiu masová záhubu živých organizmov v dejiných Zeme vyvolali dósledky impaktu po dopade velkého asteroidu alebo kométy. Dókazy impaktu sú viac než hodnovemé.
K tomuto poznatku dospeli vedci po dčkladnom prekúmaní vzoriek hornin z Japonska, Číny a Maďarska. V týchto vzorkách našli tzv. prúžkované molekuly pripomínajúce kožená, zošívanú fotbalová loptu. Ideo zvláštny druh molekúl uhlíka. Tieto molekuly, ktorých štruktúra pripomína pascu, dokážu za istých podmienok uvázniť plyny. Vedci v nich našli hélium i argón s „otlačkom izotopov", ktorých póvod
je jednoznačne medzihviezdny. „Vzácne plyny mimozemského póvodu sado vnútra týchto komplexných
molekúl móže dostať iba v podmienkach, kde je vysoká teplota a enormný tlak. Také podmienky sú iba vo
vnútri uhlíkových hviezd — vyhlásila vedúca týmu Luan Beckerová.
Rovnako ako v pripade impaktu, ktorý pred 65 miliónmi rokov vyhubil dinosaurov, ani v tomto pripade
nevyvolal masové umieranie samotný dopad, ale jeho dósledky. O kolizii impaktujúceho telena so Zemou
zatiaf veta nevieme, musel však dopadnúť na niektorý z oceánov. Po dopade sa radikálne zvýšila hladiny
mori a oceánov, zmenila sa koncentrácia kyslíka v morskej vode a globálna klíma. Z hornin sa dá vyčítať
aj to, že po dopade sa ozvýšila aj sopečná činnosť, o čom svedčia mohutné polia lávy na Sibíri.
Pred 65 miliónov rokov impakt (totožný s impaktným kráterom na polostrove Yucatán v Mexiku) zničil na rozhraní druhohór a treťohór 90 % biomasy a 75 % živočíšnych druhov.
Pred 215 miliónmi rokov vyhubil impakt jedného alebo viacerých asteroidov 75% tvorov vo vtedajších
moriach a oceánoch, pričom stovky druhov vymizli i na súši.
Pred 360 miliónmi rokov, v neskorom devóne, zmizla z mori a oceánov vhčšina rýb a najmenej 70 %
stavovcov.
Vedci masové hynutie organizmov v oceánoch vysvetfujú nedostatkom kyslílka vo vodách, ktoré
z oceánských hlbok do horných poschodí oceánu vytlačil dopad jedného alebo viacerých asteroidov či
komét.
Čosi podobné sa muselo stať i na rozhraní ordoviku a silám pred 450 miliónmi rokov.
Vedci zistili, že menšie globálne katastrofy sa opakujú v rytme 26 miliónov rokov.

Kométa LINEAR
(C/2000 WM1):
váčšia ako kométy
Hale Bopp a Kohoutek?

nebude dať pozorovať. Aj na južnej pologuli však
bude v novembri pre majitefov binokulárov nanajvýš nejasným terčom a zjasnie až okolo Vianoc.
Ale ani to nie je isté. Kométy sa správajú nevyspytatefne. Predpovedať ich prejav je nanejvýš
riskantné. Ak sa v novinách dočítate, že nás navštívi Velká vianočná kométa, berte to s rezervou.

Taliansky astrofotograf Rolando Ligustri nasnímal 16. februára 2001 kométu LINEAR
(C/2000 WMI), nevýrazný objekt (17 mag), ktorý momentálne križuje Andromedu. Táto kométa
má zaujímavú prehistóriu.
Objavili ju ešte v novembri 2000, mnoho mesiacov pred dosiahnutím perihélia. Z výpočtov jej
dráhy vyplynulo, že koncom roka by sa mala dať
pozorovať aj volným okom. Táto zpráva vyvolala
velký záujem médií, ktoré okamžite zvestovali
Big Show, Velká vianočnú kométu. Objavitelia,
pracovníci Lincolnových laboratórií (zapojení do
programu monitorovania asteroidov periodicky
sa približujúcich k Zemi) upozorňujú, že sa nemá
zamieňať s inou kométou LINEAR, ktorú vlani
pozorovali aj desatisíce amatérskych astronómov
a nemali by sa s ňou spájať ani príliš velké nádeje.
Keď sa kométa priblíži k perihéliu, ocitne sa na
oblohe tak blízko pri Slnku, že bude iba velmi
ťažko rozlišitelná. Navyše: na severnej pologuli se

Asteroid Sylvia
má mesiačik
Michael Brown a Jean-Luc Margot z Caltechu
pozorujú vytipované zmáme asteroidy pomocou
10-metrového teleskopu Keck II na Havajských
ostrovoch. 18. februára prišiel na rad asteorid 87
Sylvia s priemerom 130 kilometrov. Táto planétka, objavená v roku 1866, je jedným z najváčších
asteroidov slnečnej sústavy.
Adaptívna optika teleskopu Keck II umožnila
hvezdárom rozhšiť malého súputmlka Slyvie. Tento mesiačik má priemer 7 km a svoju materskú
planétku obieha vo vzdialenosti 1200 km.
Objav mesiačika oboch astronómov nesmierne
povzbudil: „Vychádzajúc zo štatistiky malých čísiel možno predpokladať, že asteroid s mesiačikom ale je nijakou vzácnosťou."
Podlainternetových stránok —eg—

Svetové zbierky meteoritov boll opžf rozšírené japonskou expedíciou do Antarktidy, ktorá
ich tu počas troch týždňov hfadania našla 3 554
kusov. Šesť členov týmu hTadalo meteority v období medzi 19. decembrom a 10. januárom
v blízkosti pohoria Jamato, ktoré je vzdialené
300 km od japonskej stanice na okraji Antarktídy. Vedci dúfajú, že v tomto vefkom množstve
najróznejších meteoritov budú identifikované
niektoré vzácne prípady, ktoré budú užitočné pri
hTadaní odpovedí na otázky vzniku Slnečnej
sústavy, či prítomnosti života na mých planétach. Dosiaf japonské expedície na tomto fadovom kontinente našli okolo 13 000 meteoritov,
čo je asi polovice všetkých, ktoré tu boll kedy
nájdené.

Sonda Stardust
mieni ku kométe
Kozmická sonda Stardust prešla na dráhu,
ktorá ju navedie do blízkosti kométy Wild 2. Stalo sa tak 15. januára, keďpreletela v tesnej blízkosti Zeme a využila jej gravitačné pole pre
zmenu vlastnej dráhy a rychlosti. Obežná doba
sondy okolo Slnka sa predfžila z 2 na 2,5 roka.
Sonda tohto dňa o 12:13 SEČ preletela vo výške
6012 km nad južným výbežkom afrického kontinentu rýchlosťou okolo 10 km/s. Niekolko pozemských pozorovatelov zaznamenalo blízky
prelet sondy okolo našej planéty fotograficky.
O 15 hodin neskór preletela sonda vo vzdialenosti necelých 100 000 km od Mesiaca, čo bolo
využité pre testovanie navigačnej kamery, ktorá
hola nedávno znovu uvedená do prevádzky. Podarilo sa odstrániť nečistotu, ktorá spósobovala
neostré snímky. Kamera získala 25 snímok Mesiaca. S kométou Wild 2 sa Stardust stretne v januári 2004 a odobraté vzorky dopraví na Zem.

Desat nových
mesiacov Jupitera
Hned desať nových mesiacov Jupitera objavil
tým astronómov pracujúcich so širokouhlou kamerou na 2,2m ďalekohfade observatória Mauna
Kea na Havajských ostrovoch. Mesiace s provizórnym označením S/2000 J2 — J1 l boll objavené na prelome novembra a decembra. Všetky
mesiace sú velmi malé, poda jasnosti a odhadu
albeda sa predpokladá, že ale sú váčšie než
5 km v priemere. Deváť z nich sa pohybuje na
retrográdnych dráhach s priemernou vzdialenosťou medzi 21 a 24 miliónmi km od Jupitera,
desiaty má dráhu prográdnu so strednou vzdialenosťou 13 miliónov km. Všetky dráhy sú eliptické so sklonom medzi 15 a 30 stupňami.
K spresneniu dráh sú nutné ešte ďalšie pozorovania. Celkovo boto v minulom roku objavených 12 mesiacov Jupitera, jeden z nich bol nesk8r identifikovaný ako stratený objav z roku
1975. Súčasný počet mesiacov obrich planét Slnečnej stistavy je nasledujúci — Saturn 30, Jupiter 28, Urán 21 a Neptán 8 mesiacov.
Podia zdrojov na Internete
RNDr. Zdeněk Komárek
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„Ošklivě káčátko" strunové
teorie jako teorie hadronů se
proměnilo v „překrásnou labuť'

TEORIE
KVANTOVÉ
GRAVITACE
Úvod
Nejslavnějšími a nejúspěšnějšími fyzikálními
teoriemi dvacátého století byly bezesporu obecná
teorie relativity a kvantová mechanika. Obě teorie
jsou velice dobře experimentálně ověřeny a jsou
všeobecně přijímány v oblastech jejich platnosti.
Kvantovou teorii používáme při popisu dějů na
mikroskopické úrovni, kterých se účastní například atomy nebo kvarky. Obecná teorie relativity
popisuje makroskopický svět, napňldad pohyby
planet nebo chování galaxií a dokonce popisuje
celý náš vesmír.
Obecná teorie relativity vysvětila jednotným
způsobem pozoruhodné jevy, jako je ohyb světelného paprsku procházejícího v okolí těžkého objektu, anomální — ij. odlišný od Newtonovy teorie
— posun perihélia planetárních drah a časové zpožděné či změna frekvence elektromagnetického záření vlivem gravitačního potenciálu.
Důležitá každodenní aplikace obecné relativity
je „Global Positioning System" (OPS). Přístroj
GPS určuje, kde se právě nachází, pomocí detekce
signálu vysílaného z orbitálních satelitů v přesně
časovaných intervalech. Načasování těchto intervalů je velice důležité, a proto jsou satelity vybaveny velice přesnými atomovými hodinami. Ale
abychom určili polohu s přesností 10 metrů, což je
nejpřesnější dnešní hodnota, musíme také vzít
v úvahu skutečnost, že družice, které jsou umístěny na oběžné dráze ve vzdálenosti přibližně čtyř
poloměrů Země, jsou ve slabším gravitačním poli
než jsme my, a tak tedy hodiny běží rychleji na
daném satelitu než zde na Zemi.
Na druhé straně, teoretické předpovědi založené
na kvantové teorii souhlasí s experimentem na
neuvěřitelných devět desetinných míst (anomální
— tj. odlišného od Bohrova magnetonu — magnetický moment elektronu nebo rozdíl v energii stavů 2s a 2pt12•
S těmito triumfy vědy 20. století je však spojen
veliký problém: obecná teorie relativity a kvantová mechanika jsou vzájemně neslučitelné! Jednoduše nemohou být obě současně pravdivé. Jestliže
kvantová mechanika je správná, potom tedy teorie
relativity, jak ji známe, nemůže být správná, a naopak, jestliže teorie relativity je správná, kvantová
mechanika v podobě, jak ji známe, nemůže být
pravdivá. Toto tvrzení není ovšem tak hrozivé, jak
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se může zdát. Již v úvodu jsme zdůraznili pojem
oblast platnosti teorie. Při studiu většiny fyzikálních jevů a objektů se totiž oblasti platnosti obou
teorií nepřekrývají.
Přesto ale z tohoto rozporu cítíme, že v našem
popisu, a tedy pochopení okolního světa něco fundamentálního chybí. To se stane obzvláště zřejmé,
když se snažíme porozumět fyzice několika málo
systémů, kde v principu obecná relativita a kvantová mechanika by měly být platné současně, jako
ve fyzice černých děr nebo ve fyzice počáteční fáze vesmíru — Velkého třesku. Je dobře známo, že
jsme schopni extrapolovat vývoj vesmíru zpět
v čase až k 10 3 po Velkém třesku, poté však již
nemůžeme více věřit našim odděleným teoriím.
Chceme-li být schopni jít ještě dále v čase, až
k počátku vesmíru, potřebujeme nutně teorii, která
sjednocuje kvantovou teorii s obecnou teorií relativity, pracovněji nazvěme „Kvantová gravitace".
Úspěšný pokus (snad dosud jediný) o vytvoření
takové teorie je strunová teorie. Byla objevena
„náhodou" na konci šedesátých let, když byla použita jako model pro popis „silných interakcí"
hadronů. (Fyzika elementárních částic známých
jako hadrony je nyní úspěšně popisována kvantovou teorií pole známou jako kvantová chromodynamika). Brzy se ale ukázalo, že navržená strunová teorie má s popisem hadronů vážné problémy,
napřIldad, bez ohledu na různé modifikace předpovídala existenci nehmotné částice s příliš velkým vnitřním momentem hybnosti, spinem, než
aby mohla odpovídat nějakému hadronu. Slabina

teorie strun byla ale obrácena v její výhodu, když
se zjistilo, že tato „nechtěná" částice má přesně
správné vlastnosti gravitonu, základního kvanta
Einsteinovy teorie relativity. Tudíž toto „ošklivé
káčátko" strunové teorie jako teorie hadronů se
proměnilo v „překrásnou labuť" teorie kvantové
gravitace.
Strunová teorie je vybudována na základním
předpokladu, že fundamentálními stavebními
kameny vesmíru nejsou bodové (tj. objekty dimense 0) částice, ale raději protáhlé objekty (dimense 1), struny. Z tohoto velice jednoduchého předpokladu vyplývá zcela překvapivě mnoho obdivuhodných předpovědí. Na pňldad se ukazuje, že:
• Je možné vytvořit konsistentní sjednocenou
teorii mikrokosmu a makrokosmu, kvantová
gravitace.
• Svět je „supersymetrický".
• Svět má 6 dodatečných „skrytých" dimensí,
tak že místo 3 prostorových dimensí a 1 časové máme 9 prostorových a 1 časovou dimensi.
„Supersymetrií" se myslí rovnováha ve světě
mezi různými druhy částic. Elementární částice se
dělí na dvě základní skupiny: fermiony (částice
s poločíselným spinem), z nichž je složena veškerá hmota, a bosony (částice s celočíselným spinem), jenž slouží jako zprostředkovatelé silových
interakcí. Supersymetrie říká, že každý boson má
svého fermionového „partnera" se stejnou hmotností a stejným nábojem, a také každý fermion má
svého bosonového partnera.
Velkou pozornost si jistě zasluhuje předpověď;
že svět je 10-dimensioná ní. Tento závěr je důsledkem aplikace kvantové mechaniky na stmnovou teorii, kdy se ukazuje, že konsistentní fyzikální definice strunové teorie vyžaduje 10-dimensionální prostoročas. Ukazuje se totiž, že strunová teorie v prostoročasech s odlišnou dimensí porušuje speciální teorii relativity. Protože máme mnoho
důkazů platnosti speciální teorie relativity na makroskopickéi mikroskopické úrovni, je nutné předpokládat platnost speciální teorie relativity i ve
strunové teorii, což vede k výše uvedenému tvrzem.
Skutečnost, že svět má tři prostorové dimense
místo 9, je běžně vysvětlena tím, že 6 dodatečných
dimensí jsou v nějakém smyslu skryty. Tradiční
způsob „skrytí" těchto dimensí v teorii je v předpokladu, že rozměry světa v těchto dimensích jsou
velmi malé. Tak jako je potřeba světlo kratších
a kratších vinových délek (a tedy vyšších a vyšších energií), abychom viděli jemnější a jemnější
detaily, tak bychom potřebovali částice s extrémně
velkými energiemi, abychom si všimli „skrytých"

Dvě možnosti strun na valec.
První struna se pohybuje jako
normální častice, ale druhá je
navinuta.
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Jak vybírame souradnice na papíru a na valci.
dimensí. Ale co znamená „velmi malý" v tomto
kontextu? Představme si, že držíme v ruce list papíru. Je to v podstatě dvojrozměrný objekt, což
znamená, že pro určení polohy libovolného bodu
na papíře potřebujeme dvě čísla. Teď srolujme
tento list tak, že vznikne válec. Když budeme stále více zmenšovat poloměr tohoto válce, začne se
jevit jako jednorozměrný objekt — čára. Původní
kartézské souřadnice, nejjednodušší pro zadání
polohy bodu na původním listu papíru, nahradíme
po stočení do válce novými: první souřadnice určuje polohu podél površky válce a druhá souřadnice určuje polohu bodu na obvodu válce. Ale
k určení polohy bodu na válci velmi malého poloměru je podstatně důležitější určit souřadnici podél válce, protože dokonce i když vůbec nevíme,
kde na obvodu válce se daný bod nachází, chyba
nemůže být větší než poloviční obvod válce. Tím,
že můžeme libovolně zmenšovat obvod válce
(přesněji řečeno, tento poloměr může být zmenšován až k určité limitní hodnotě, která, jak bude vysvětleno v následující části, je dostatečně malá, že
ji pomocí dnešních experimentálních možností
nemůžeme detekovat.), přibližujeme se k jednodimensionálnímu prostoru. Tímto jednoduchým
způsobem můžeme skryt nadbytečné dimense.

Strunová teorie a kosmologie
V předchozí části jsme ukázali, jak je řešen
problém nadbytečných (nadbytečných z našeho
pohledu) dimensí ve strunové teorii. Měli bychom
se ale také ptát, proč existuje právě naše rozdělení
dimensí, tj. 3+1 na makroskopický svět a 6 mikroskopických dimensí, proč nemáme rozdělení
4+1 a 5 nebo jiné. I když na tuto otázku stále ještě
nemáme konečnou odpověď; je pozoruhodné, že
strunová teorie a kosmologie poskytují velmi silné
argumenty ve prospěch rozdělení 3+1 a 6, což může sloužit jako částečný důkaz našeho tvrzení, že
strunová teorie je, nebo se blíží, ke skutečné teorii
kvantové gravitace.
Jak již bylo řečeno, strunová teorie je založena
na předpokladu, že základní prvky fyzikálního
světa jsou jednodimensionální objekty, struny, na
rozdíl od standardní kvantové teorie pole, jenž
považuje bodové částice jako základní strukturní
jednotky hmoty (Na tomto místě je dobré se zmínit o skutečnosti, že když se budeme dívat na
strunu z větších vzdáleností, bude se nám jevit jako bodová částice, což znamená, že kvantové teorie pole můžeme považovat jako užitečná přiblížení popisující svět na větších vzdálenostech než
je charakteristická délka fundamentální struny).

Důsledkem tohoto předpokladu je to, že ve strunové teorii se objeví přirozeným způsobem pojem
minimálního rozměru. Představme si, že jedna dimense je zatočena do tvaru kruhu o určitém poloměru. Nyní zkoumejme strunu propagující se na
tomto pozadí a porovnejme to s chováním standardní bodové částice. Jak je dobře známo z kvantové mechaniky, objekt pohybující se v ohraničené oblasti má hybnost nepřímo úměrnou rozměru
této oblasti, v tomto případě poloměru zatočené
dimense. Jestliže budeme zmenšovat tento poloměr, částice s daným impulsem bude mít větší
a větší energii a v limitě, kdy poloměr tohoto kruhu bude roven nule bude energie dané částice nekonečná, takže se přestane projevovat v dynamických procesech. Jinými slovy řečeno, nebudeme
schopni pozorovat pohyb této částice v dané dimensi, a tedy svět se nám jeví, jako by byl o jednu
dimensi chudší. V teorii, která je založena na jednodimensionálních objektech, situace je dramaticky jiná. Struna se nyní může pohybovat v této
kompaktní dimensi, což by vedlo ke stejnému závěru jako v případě bodové částice, ale struna také
může být na této kompaktní dimensi navinuta.
Nyní je její energie úměrná poloměru dané kompaktní dimense. Vidíme, že v limitě, kdy tento poloměr půjde k nule, mají tyto stavy menší a menší
energii, a to vede k závěru, že daná dimense se
efektivně projevuje. Jinými slovy řečeno, ve strunové teorii není možné zcela eliminovat jednu dimensi. Ukazuje se, že se můžeme přibližovat s poloměrem k určité minimální hodnotě, jenž odpovídá základní délkové konstantě strunové teorie ls.
(Energie struny pohybující se v uvažované dimensi je úměrná1= k, energie navinuté struny, u
které uvažujeme napětí tl = k, je úměrná tl = k15).
Díky tomu, že základní délková konstanta 15 je
velmi malá, dimense o poloměru rovném této délkové konstantě se jeví i pro procesy, které můžeme studovat v současných nejvýkonnějších
urychlovačích jako nedosažitelné, takže svět se
nám opět jeví jako třírozměrný. Ale existence minimální délky má významné důsledky pro jevy,
které byly ve standardní obecné teorii relativity
chápány jako singulární, například existence minimální délky může mít fundamentální význam
pro naše chápání počátku existence vesmíru.
Ukazuje se, že možnost existence navinutých
strun v ranné fázi Vesmíru může vést k odpovědi
na otázku, proč žijeme v třírozměrném světě.
Předpokládejme, že všechny prostorové dimense
jsou v rané fázi Vesmíru navinuty s poloměrem
blízkém fundamentální strunové konstantě. Pro

jednoduchost si můžeme představit Vesmír jako
devítirozměrnou krychli s hranami o velikosti fundamentální strunové délky, který je vypiněn strunami v tepelné rovnováze o určité teplotě. Ve
standardním kosmologickém řešení, založeném
na obecné teorii relativity, jestliže půjdeme zpět
v čase při stále se zmenšujícím charakteristickém
rozměru vesmíru R (v našem jednoduchém modelu tomuto charakteristickému rozměru odpovídá
velikost hrany krychle), teplota se bude zvyšovat
až do okamžiku Velkého třesku, kdy půjde do nekonečna. V kosmologii založené na strunové teorii
je tomu jinak. Jak jsme již viděli, při určité hodnotě R bude energeticky výhodnější produkovat
navinuté struny a tudíž tyto struny začnou v daném systému dominovat. Protože pro tyto navinuté struny je energie úměrná R, vidíme, že teplota
systému s navinutými strunami se začne snižovat
při zmenšování R. Na tomto jednoduchém modelu vidíme, jak strunová teorie dává elegantní možnost, jak se vyhnout singularitám, vznikajícím
v obecné teorii relativity.
Je také pozoruhodné, že existence navinutých
strun může vysvětlit, proč vesmír expandoval ve
třech prostorových dimensích, zatím co ostatní
prostorové dimense zůstaly svinuté. Jak jsme viděli, energie navinuté struny roste s poloměrem
dané dimense, z čehož plyne, že navinuté struny
budou bránit zvětšování vesmíru, protože jim musíme dodávat stále více energie. Abychom tedy
mohli uskutečnit expansi, musíme nějakým způsobem eliminovat tyto navinuté struny. Toho se dá
dosáhnout tím, že dovolíme interakci mezi navinutou strunou v jednom směru se strunou navinutou v opačném směru, což povede ke vzniku nenavinuté struny. Aby dané struny byly schopné interagovat, musí se přiblížit dostatečně blízko. Protože struny pohybující se v prostoročase vytvářejí dvourozměrnou plochu (s jednou časovou a jednou prostorovou dimensí), struny mají největší
možnost na sebe působit právě v 3+1-dimensionálním světě, kde pravděpodobnost, že se přiblíží
dostatečně blízko aby mohla dojít k interakci, je
největší. Jinými slovy řečeno, ve více dimensionálním světě je pravděpodobnější, že se nepřiblíží
dostatečně blízko, aby mohla proběhnout interakce, a tím pádem navinuté struny přetrvávají a zabraňují expansi vesmíru.
Tyto jednoduché příklady užití strunové teorie
v kosmologii nás opravňují tvrdit, že strunová teorie může být velice mocným nástrojem při studiu
tradičních singularit v obecné teorii relativity, které ve strunové teorii jednoduše nemohou existovat
díky nebodové struktuře základních forem hmoty.

Bránové světy
Ukazuje se, že skrytí nadbytečných dimensí
pomocí jejich zatočení nemusí být jediný způsob,
jak vysvětlit existenci 3+1 dimensionálmho světa.
Tento poznatek se objevil v souvislosti s existencí
více rozměrných fyzikálních objektů (ve strunovém jazyce „membrány, D-brany,.."), které přirozeným způsobem vystupují ve strunové teorii. Například, tyto brány mají důležitý význam pro hlubší pochopení strunové teorie, ke kterému dochází
od roku 1995. Od roku 1998 je také zřejmé, že tyto plochy by mohly mít význačné místo v současné kosmologii.
Předpokládejme, že žijeme na třídimensionální
ploše vnořené v devíti dimensionálním prostoru
(Uvažujeme pouze prostorové dimense.) Všechny
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běžné částice okolo nás jsou representovány strunami, které jsou „přilepeny" k této ploše, tak že se
nemohou pohybovat ve směru dodatečných šesti
dimensí, čímž jsou tyto dodatečné dimense pro tyto struny — částice skryty. Protože my se skládáme
z takovýchto strun, svět se nám pak jeví jako třídimensionální v souhlasu s experimenty. Avšak
struny nepresentující gravitaci jsou odlišné: nejsou
„přilepeny" k bráně, a tedy se mohou volně pohybovat ve všech devíti dimensích. Takže abychom
viděli, zda-li dodatečné dimense existují nebo ne,
měli bychom zkoumat především gravitaci. Důvod, proč jsme je dosud nepozorovali, je ten, že
gravitace je mimořádně slabá síla. (Pomysleme, že
gravitační působení celé Země na nás se projevuje
pouze tím, co cítíme jako svou váhu.) Jeden způsob, jak testovat hypotézu více-dimensionálního
působení gravitace, je v měření Newtonova gravitačního zákona na vzdálenostech menších než
1 mm, protože tento model předpovídá, že přesný
tvar gravitačního zákona se změní, když hmotné
objekty budou dostatečně blízko. Takové experimenty jsou právě v piném proudu. Můžeme také
hledat exotické události, kdy energie je odnášena
gravitony z naší brány ve směru dodatečných dimensí v urychlovačích elementárních částic o vysoké energii. Tyto procesy jsou již studovány
v existujících urychlovačích a budou v budoucnosti studovány v dokončovaném LHC urychlovači v CERNu. Pro testování modelu je možno také uvažovat o dalších exotických, tentokrát astrofyzikálních jevech, jako jsou výbuchy supernov.
Vývoj bránové teorie vedl k modelu, kde uvažujeme několik těchto „bránových světů" vedle
sebe. To jest, vedle třídimensionální plochy, která
je našim vesmírem, může být další třídimensionáhú svět takový, jaký je náš. Jediný způsob, jak
bychom mohli komunikovat nebo si uvědomit
existenci takového „stínového" světa, je založen
na gravitačním působení. Například, kdyby nějaká
gigantická planeta tohoto „stínového" světa vstoupila do Sluneční soustavy a prošla mezi Zemí
a Sluncem, nevšimli bychom si ničeho zvláštního
u slunečního záření, které je elektromagnetického
původu a volně by takovou planetu prosvítilo, ale
jistě bychom si všimli jejího gravitačního tahu,
který by mohl třeba i roztrhnout naší Sluneční
soustavu. Hmotu v takovém to stínovém světě je
ideálním kandidátem na „temnou hmotu" Vesmíru. Hmotu, kterou nemůžeme vidět, ale která musí existovat, protože pozorujeme důsledky jejího
gravitačního působení.

Holografie a kosmologická
konstanta
Nové vědecké myšlenky jsou běžně
charakterizovány jednoduchými základními principy, které mohou být vyjádřeny
v jedné nebo ve dvou větách. Invariance
rychlosti světla, princip ekvivalence, princip neurčitosti jsou slavné příklady takových to tvrzení. Existují nyní taková to
jednoduchá tvrzení, která vyjadřují právě
objevované nové principy? Někteří vědci,
pracující v oblasti strunové teorie, se domnívají, že tímto tvrzením je existence supersymetrie, druzí, že to je princip duality.
Ale ve skutečnosti reálný svět není ani supersymetrický ani není známo, že by měl
duální popis v nějakém hlubokém smyslu.
Existuje ovšem ještě jedna myšlenka, kte-
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rá se zdá mít obecnou platnost. Touto vzrušující
ideou je holografický princip, jenž tvrdí, že množství všech možných stavů, v kterých se může daný systém v dané oblasti nacházet, je stejný jako
množství všech možných stavů systému obsahující binární stupně volnosti (Příkladem takových
stupňů volnosti může být spin elektronu, který
nabývá pouze dvou hodnot.) žijící na hranici dané
oblasti. Množství takovýchto stupňů volnosti není
nekonečně velký, ale je omezeno plochou ohraničující danou oblast.
Holografický princip vznikl z úvah a myšlenkových pokusů zabývající se vztahem mezi kvantovou mechanikou a gravitací v oblasti blízko černých děr, které byly prováděny v sedmdesátých
letech Hawkingem a Bekensteinem. Z těchto
obecných úvah Hawking vyvodil závěr, že některé postuláty kvantové mechaniky ztrácejí svoji
platnost v oblasti černých děr. Holografický princip, který se objevil v devadesátých letech v článcích G. t'Hoofta a L. Susskinda, je idea, která
předpokládá universální platnost principů kvantové mechaniky, přičemž zpochybňuje některé naivní předpoklady převzaté z každodenního života,
aplikované na kvantovou gravitaci. Takovým
předpokladem je například princip lokality. Ukazuje se, že nedávné nové myšlenky v strunové teorii, jakými jsou Maticová teorie a AdS/CFT korespondence, přesně splňují holografický princip,
což nás opět opravňuje věřit, že strunová teorie je
skutečně vhodným kandidátem na teorii kvantovou gravitace.
Holografický princip by mohl mít také hluboký
význam pro základní kosmologické otázky. Jedním z nich je „neslavný" problém kosmologické
konstanty. Kosmologická konstanta je člen nezávislý na prostoročasových souřadnicích, který zavedl ve dvacátých letech A. Einstein do svých rovnic z důvodu nalezení jejich řešení odpovídající
statickému, neproměnlivému vesmíru. Hubblův
objev expandujícího vesmíru vedl k závěru, že
tento konstantní člen, který z pohledu klasické fyziky se může zdát jako velice zvláštní, protože vyjadřuje energii prázdného prostoru, je zbytečný.
Ovšem započtení kvantových efektů radikálně
změní tento pohled. V kvantové mechanice se
ukazuje, že vakuum není prázdný prostor, naopak,
je to velice zvláštní stav vypiněný stále vznikajícími a zanikajícími částicemi, které mohou mít fyzikální důsledek. Slavným příkladem tohoto fenoménu může být Casimirův jev, kdy bylo prokázá-

no, že vakuum působí určitou silou na dvě protilehlé kovové destičky. Z těchto úvah je zřejmé, že
kosmologická konstanta nemůže být jednoduše
vypuštěna z naší teorie. Naopak, nejnovější experimentální poznatky naznačují, že tato konstanta
může mít nenulovou, i když velice malou hodnotu, která má rozhodující význam pro další vývoj
vesmíru. Z tohoto důvodu je legitimní požadovat,
aby každá teorie, která si klade za cíl být kvantovou teorii gravitace, měla být schopna vysvětlit
hodnotu této konstanty. Ukazuje se ale, že všechny pokusy počítat kosmologickou konstantu pomocí tradičních modelů, ať již založených na
kvantové teorii pole, nebo dokonce na tradiční
formulaci strunové teorie, dávají teoretickou hodnotu kosmologické konstanty, která je o několik
desítek řádů větší než experimentálně stanovená
hodnota. Možná příčina tohoto nesouhlasu může
být v naivních představách o kvantové gravitaci,
kde extrapolujeme naši víru v lokální svět do oblastí, které nemůžeme postřehnout našimi smysli.
Je pravděpodobné, že právě teorie, obsahující holografický princip jako svůj základní postulát, by
mohla vyřešit tento problém, protože nesouhlas
mezi teoretickou a experimentální hodnotou kosmologické konstanty by mohl mít příčinu v tom,
že všechny dosavadní modely, založené na lokálních představách, obsahují nadbytečné množství
stupňů volnosti. Na druhou stranu, holografická teorie drasticky eliminuje toto množství, což nás opravňuje věřit, že holografický princip by mohl být
klič k vyřešení problému kosmologické konstanty.
Nejnovější poznatky naznačují, že tento přístup
by mohl skutečně vést k nadějným výsledkům.

Závěr

V tomto článku jsme se pokusili nastínit základní myšlenky strunové teorie, a především její
přístup k řešení základních kosmologických otázek. Samozřejmě, zdaleka nemůžeme tvrdit, že
strunová teorie dokázala a dokazuje uspokojivě
vysvětlit všechny problémy tykající se kvantové
gravitace. Strunová teorie ani v nejmenším není
ukončenou teorií, naopak, neustále se vyvíjí a rozvíjí, objevují se stále nové poznatky a překvapující vztahy mezi jednotlivými částmi této teorie
a kvantové teorie pole. Je zde ještě mnoho fundamentálních problémů, které musejí být zodpovězeny, abychom mohli tvrdit, že strunová teorie je
skutečnou teorií kvantové gravitace. Ovšem výsledky, které byly dosaženy a jejichž zdaleka ne
úpiný výčet byl ukázán v tomto článku,
Naše Sluneční soustava vpravo) vedle stínového světa. Stínový nás opravňují věřit, že strunová teorie je
správným krokem ke skutečné kvantové
kosmologický oběkt se pohybuje mezi Zemí a Sluncem.
teorii gravitace.
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Život ve vesmíru
Tým C. McKaye, známý svým
kontroverzním tvrzením o mikrofosíliích z Marsu v meteoritu ALHA
84001, opět rozčeřil hladinu debat
o možnostech života na Zemi, když
našel živé mikroby ve vzorcích 1 milión let starého antarktického ledu,
odebraných z hloubky 3,6 km pod
stanicí Vostok. Není totiž příliš jasné,
odkud tato stvoření čerpají energii
nutnou pro svou existenci. E. Pierazzo a C. Chyba studovali možnost přežití aminokyselin při průletu kometárního jádra o průměru 1 km zemskou atmosférou a následném impaktu. Zjistili, že některé aminokyseliny
— zejména pak kyselina aspartamová
a glutamová — takový tepelný šok přežijí a na Zemi se tak dostaly z vesmíru v hojnějším množství, než kolik
jich vzniklo přímo na Zemi. Konečně
C. Cockell uvažoval o případné možnosti existence života na Venuši.
Ukázal, že problémem pro primitivní
formy života není ani tlak 9,5 MPa na
povrchu planety ani 97 % zastoupení
CO2 v atmosféře, ale klíčovými problémy je teplota přes 460 OC a naprostá
nepřítomnost tekuté vody. Teprve ve
výšce 50 km nad povrchem klesá teplota na přijatelných 40 oC a tlak činí
jen 0,15 MPa, ale na překážku je tam
vysoká koncentrace kyseliny sírové,
takže Venuše opravdu nijak životodárně nevypadá.
M. Livio uveřejnil úvahu o vzácnosti výskytu mimozemšťanů, ve
vesmíru, jež podle jeho názoru souvisí s tím, že vesmíru trvá asi 5,5 miliardy let, než v něm hvězdy vyprodukují termonukleárními reakcemi dostatečné množství uhlíku a dopraví ho
do zárodečných mezihvězdných mračen, aby byl nástup života technicky
možný. Pozemská zkušenost pak ukazuje, že to zabere nejméně další 4 miliardy let, než se počáteční jednobuněčný život zmůže na mnohobuněčné
inteligentní bytosti; jinými slovy, první mimozemšťané se ve vesmíru mohli objevit nejdříve až 10 miliard let po
velkém třesku.
S. Taylor si však myslí, že lidstvo
je v pozorovaném vesmíru osamělé,
jelikož sice na jedné straně tento vesmír obsahuje řádově 1022 hvězd, ale
na druhé straně má Země až neuvěřitelné štěstí, např. je doprovázena
vhodně velkým a vzdáleným Měsícem, před dopady komet a planetek ji
ochraňuje Jupiter; žádné velké planety nemají excentrické dráhy; za poslední 4 miliardy let v blízkosti Země
nevybuchla žádná supernova a zejména nedošlo k žádném vzplanutí gama atd. K tomu mírně cynicky poznamenávají R. Kurzweil a H. Moravec,
že během nejbližšího půlstoletí po-

čnou na Zemi roboti splývat s člověkem, takže klasický Homo sapiens
sapiens pomalu končí. Ostatně podle
nejnovějších statistik máme už my lidé na Zemi maximum populačního
růstu za sebou koncem šedesátých let
XX. stol. kdy byl relativní populační
přírůstek něco přes 2 % ročně, ale
počátkem devadesátých let klesl již
pod 1,5 % za rok. V té době bylo
ovšem dosaženo maxima absolutního
přírůstku 85 miliónů osob za rok, což
však u roku 1995 kleslo na 80 miliónů za rok. Odhad počtu lidí na Zemi
pro dobu, kdy začneme splývat s roboty, činí asi 9 miliard osob.
Universita v Berkeley rozběhla 13.
května 1999 pod vedením D. Andersona ambiciózní program celosvětové
spolupráce majitelů osobních počítačů
při Fourierově analýze rádiového šumu, zachyceného v projektu SERENDIP — naslouchání umělým signálům
z vesmíru na frekvenci 1,42 GHz pomocí 305 m radioteleskopu v Arecibu.
Návrh programu SETI@home byl
poprvé předložen na mezinárodním
sympoziu o SETI v červenci 1996
na Capri a představuje zatím nejúspěšnější program sdílení výpočtů
na světě. Původní data z Areciba
(35 GB/den!) jsou automaticky rozdělována na 107 s dlouhé balíčky po
250 kB, jež si zájemci mohou stáhnout z internetu stejně jako jednotný
program zpracování pro platformy
Windows, MacIntosh nebo OS. Výpočty mohou u dostatečně výkonných
počítačů probíhat na pozadí; vždy
však zcela bezbolestně v době, kdy je
i méně výkonný osobní počítač přepnut do režimu šetřiče obrazovky.
Jakmile je balíček zpracován, což zabere v průměru 20-35 h času CPU,
příslušný osobní počítač jej při nejbližším připojení na internet samočinně odešle zpět do Berkeley a stáhne si další balíček. Za prvního čtvrt
roku získal projekt 1 milión spolupracovníků v 224 zemích světa, což
odpovídá kapacitě virtuálního superpočítače s výkonem 6 Tflops.
Programy hledání cizích civilizací
typu SETI se dosud soustřeďovaly na
naslouchání v pásmu rádiových vin,
avšak v loňském roce začaly pokusy
s hledáním kódovaných světelných
záblesků od hvězd slunečního typu
pomocí citlivých fotometrů, a to jednak v Berkeley a jednak na Harvardově univerzitě. J. Cordes připomíná, že
v každém případě je přenos umělých
signálů degradován přibližně úměrně
době průletu mezihvězdným prostředím, což by se dalo využít k odvození
vzdálenosti zdroje umělého signálu
od nás.
JIŘÍ GRYGAR (Žeň objevů 1999)

Vedci z Harvardu zastavili svetlo
Svetlo sa šíri rýchlosťou 300 000 kilometrov za sekundu. Pravdaže,
iba vo vákuu. Iné prostredia či materiály svetlo spomafujú. Odborníci
z Harvardskej univerzity sa rozhodli doviesť tento jav do krajnosti
a svetlo zastaviť.
V Laboratóriu doktorky Lene Hau sa vedcom najskór podarilo spomaliť rýchlosť svetla na neuveritefných 61 kilometrov za hodinu(!)
a potom ho celkom zastaviť.
Zastaviť svetlo dokáže bez problémov akékofvek tmavé nepriehfadné prostredie, teda také, ktoré svetlo neodrazí. Dokáže to aj sodík,
ktorý použili odborníci z Harvardu. Celá vec má však háčik: nepriehladné materiály zastavia svetlo raz navždy. Premenia energiu svetelného žiarenia na teplo, ktoré unikne do okolitého priestoru.
Lena Hau a jej kolegovia sa pokusili vytvoriť prostredie, ktoré by
svetlo zastavilo ako nepriehfadný materiál a potom ho opáť vypustilo
ako materiál priehfadný. Svetlo malo v prostredí „počkat", až kým si
ho vedci „nevyzdvihnú" a dovolia mu pokračovať v ceste.
Vedci použili laser a mrak sodíkových atámov, ktoré ochladili na
extrémne nízku teplotu. Sodík, schladený na teplotu blízku absolútnej
nule, sa stal dočasnou „úschovňou".
Sodíkové atómy sa pri teplota nižšej ako milióntina stupňa nad absolútnou nulou už prakticky vůbec nepohybujú, pričom magnetické
pole ich sústredí do malého priestoru, a tak ich izoluje od ostatného
sveta.
Vedci vymysleli technológiu, ktorá umožnila fotónom svetla preniknúť medzi atómy sodíku a za istých okolností ich vyslobodiť zo sodíkovej paste a uniknúť do okolitého priestoru. Toto kúzlo umožnil riadený laserový lúč.
Po zapnutí riadeného laseru sa prostredie stalo priehfadným a svetlo doň vniklo. V takomto prostredí klesla jeho rýchlosť na 61 kilometrov za hodinu!
Kaď bol riadený laser vypnutý, prostredie stratilo priehfadnosť a svetelný impulz zadržalo až dovtedy, kým bol laser opáť zapnuty'. Svetelný lúč bol na okamih uváznený: vedci svetlo naozaj zastavili.
V Harvarde dokážu zastaviť svetlo (zatiaf) iba na 1 milisekundu, čo
je pre kvantového fyzika vefmi dlhá doba. Kým sa svetelný lúč nachádza v špeciálnom prostredí, můžu s ním vedci robiť, čo sa im zachce. Můžu zvyšovať i brzdiť jeho rýchlosť, prípadne časť pulzu nechajú uniknúť a zvyšok si ešte nechajú. Můžu zmeniť aj vlastnosti impulzu: na intenzívnejší a kratší alebo na slabší a dlhší.
Spomafovanie svetla funguje podia kvantových princípov. Mohlo
by sa preto uplatniť naprklad v krátkodobej památi počítačov budúcej
generácie, ktoré dokážu počítať milionkrát rýchlejšie ako dnešné počíNature
tače.

Svetlo rýchlejšie ako svetlo
Za istých okolností může svetlo prekonať rýchlosť šírenia svetla vo
vakuu (300 000 kilometrov za sekundu) a zároveň sa predbehnúť! Lijun J. Wang a jeho tím z výskumného inštitútu NEC (Princeton) sa podarilo vyslať svetelný lúč rýchlosťou, ktorá 300-krát prevýšila rýchlosť
svetla. Podarilo sa im to pomocou špeciálnej komory, ktorú napinili
atómami schladeného cézia.
Svetelný pulz sa podla teórie skladá z nekonečného množstva vin
s najrozličnejšími frekvenciami. Takzvaná fázová rýchlosť týchto jednotlivých vin je vo vakuu identická so spoločnou rýchlosťou celého
zvázku vin. Existuje však médium s neobyčajným indexom lomu,
v ktorom sa můžu rýchlosti jednotlivých vin odlišovať, čo umožňuje
zápomú skupinovú rýchlosť. Z tohto poznatku vychádzal Wang: silne
ochladené atómy cézia posilnili svetelné viny na určitých frekvenciách
do takej miery, že komoru (kocku o hrane 6x6 cm) opustili o 62 miliardtín sekundy skór, ako do nej vnikli!!! V mých podmienkach možno svetelné pulzy zabrzdiť na rýchlosť niekolkých metrov za sekundu,
čo sa podarilo vedcom na Harvarde.
Wangove merania otvorili fascinujúce možnosti prenosu kvantových informácií i jednotlivých fotónov. Einsteinovu špeciálnu teóriu
relativity však nevyvracajú. Nie je porušený ani princíp kauzality, podia ktorého sa účinky príčiny a následku nemůžu vymeniť.
Bild der Wissenschafft
KOZMOS 2/2001
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1999+2000
Tato na první pohled zcela nelogická rovnice
má své vysvětlení — byt ne matematické.
Americké kosmické raketoplány měly
v roce 2001 vzlétnout do vesmíru celkem
osmkrát, což je přesně stejné penzum
startů, jaké provedly v letech
1999 (tři) a 2000 (pět).
Velmi podobně je tomu
i v případě ruské kosmonautiky, která
v uplynulých dvou letech uskutečnila po tři
pilotované starty — nyní připravuje dva
(pokud se nevyskytly na poslední chvíli
potíže se stanicí Mir a nebylo k ní nutné
vyslat lidskou posádku).

S takovýmito plány vstupovaly do letošního roku
obě kosmické supervelmoci. Jenomže technické potíže s raketoplánem Columbia zaviní odklad jedné
jeho mise do roku 2002.

Lety směrují k ISS
Drtivá většina startů bude směřovat k mezinárodní kosmické stanici ISS (International Space Station), která se od příletu první stálé posádky v listopadu 2000 pyšní volacím znakem Alfa. Jméno sice
není oficiální a ředitel amerického Národního úřadu
pro letectví a vesmír (NASA) Daniel Goldin povolil
jeho používání coby volacího znaku pouze pro první stálou posádku, ale těžko si lze představit pravidelné přejmenovávání stanice s každou nově přiletivší posádkou.
Přestože byl letový harmonogram raketoplánů
a lodí Sojuz na rok 2001 daný poměrně pevně, nebylo dlouhou dobu jisté datum právě prvního startu.
Tím se stal let raketoplánu Atlantis STS-98 s klíčovou součástí stanice ISS — laboratorním modulem
Destiny. Předchozí start stroje Endeavour STS-97
(30. listopadu 2000) se totiž málem skončil nehodou
s následky srovnatelnými s havárií raketoplánu
Challenger v lednu 1986.
Každý pomocný motor raketoplánu na tuhé pohonné hmoty SRB (Solid Rocket Booster) je připojen k hlavní nádrži ET (External Tank) dvěma úchyty —jedním nahoře, druhým dole. V každém úchytu
jsou dva okruhy pyrotechnických šroubů, které mají za úkol motor po skončení činnosti oddělit — nejprve je odstřelen horní, o zlomek sekundy po něm
následuje spodní. Touto postupnou aktivací se zajišťuje odklon motorů z letové dráhy raketoplánu
(ten sice zvyšuje rychlost o více než deset metrů za
sekundu, ale i tak mu trvá čtyři sekundy, než zadní
část raketoplánu mine špici odhozených motorů
a pomine tak nebezpečí kolize).
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Takto bude
vypadat ISS
na konci
roku 2001.

Při startu raketoplánu Endeavour STS-97 došlo
k tomu, že selhala pyrotechnika spodního úchytu na
levém motorů. Ten se začal natáčet více, než je požadováno, a hrozilo nebezpečí, že prorazí hlavní palivovou nádrž. Automatika řídící let vše včas zaregistrovala a vydala povel k zážehu záložních pyropatron, které motor spolehlivě oddělila. Kdyby
selhala i tato nebo kdyby počítače příkaz k jejímu
zážehu vůbec nevydaly (či jej vydaly pozdě), motor
by bez jakékoliv diskuse rozdrtil palivovou nádrž.
To by vedlo ke ztrátě raketoplánu i jeho pětičlenné
posádky.
Na celé záležitosti je přitom zarážející především
fakt, že nikdo nic nezaregistroval. Až po vylovení
pomocného motoru z moře technici k velkému údivu zjistili, že hlavní systém pyropatron byla neaktivovaný a jejich službu zastoupily okruh záložní.
Dodatečná analýza dat ze startujícího raketoplánu
pak tuto skutečnost potvrdila.

Atlantis STS 98— a na něm i astronaut
se slovenskými předky Thomas Jones
Z důvodu těchto potíží bylo nutné překontrolovat
spoje na již připravené sestavě raketoplánu Atlantis,
jehož přemístění na startovací komplex 39A se tak

Thomas
Jones,
astronaut
se slovenskými
předky.

poněkud zdrželo. Přemístění neproběhlo 11. prosince 2000 a raketoplán strávil Silvestra v montážní hale VAB. Atlantis se připravoval ke startu na 19. ledna 2001, ale pouhé tři dny před plánovaným vypuštěním byl stažen z rampy 39A zpět do VAB. Zodpovědní činitelé se rozhodli přece jen ještě jednou
zkontrolovat elektroinstalaci na motorech SRB.
Jako datum startu Atlantisu bylo uvažováno se
šestým únorem, ale to by znamenalo čtyřdenní let
k ISS. Proto došlo k ještě jednodennímu odkladu na
den následující — raketoplán se tak mohl setkat se
stanicí už po dvou dnech letu. V tento den také Atlantis z Kennedyho kosmického střediska bezpečně
odstartoval.
Posádku montážního letu 5A tvoří zkušený velitel Kenneth Cockrell (dosud absolvoval Discovery
STS-56/1993, Endeavour STS-69/1995 a Columbia
STS-80/1996), asistovat mu v roli pilota (resp. druhého pilota) Mark Polansky — dosud na oběžné dráze nebyl. Coby letoví specialisté letí Marsha Ivinsová (Columbia STS-32/1990, Atlantis STS-46/1992,
Columbia STS-62/1994 a Atlantis STS-81/1997),
Robert Curbeam (Discovery STS-85/1998) a Thomas Jones (Endeavour STS-59/1994, Endeavour
STS-68/1994 a Columbia STS-80/1996). Přitom
původně byl do této expedice jmenovaný namísto
Roberta Curbeama zkušený čtyřnásobný astronaut
Mark Lee, ale z posádky byl bez diskuse z disciplinárních důvodů vyřazen — proslýchá se něco o jeho
sporech s ředitelem JSC v Houstonu.
Z celé posádky je přitom pro našince nejzajímavější Thomas Jones — má ve svém životopise slovenské předky! Ti žili ve vesničce Jakubany blízko
Starej Lubovně. Jonesův pradědeček Ján Matljak se
narodil v roce 1883 a v osmnácti letech odešel do
Spojených států. Dva roky po něm se narodila také
Jonesova prababička Katarína Hrebíková — i ona se
vydala po dovršení osmnácti let věku za velkou
louži.
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Ale vraťme se zpět k letu raketoplánu Atlantis,
který má kolem naší planety kroužit jedenáct dní —
vzhledem k nepříznivému počasí na Floridě nakonec v kosmu strávil o dva dny déle a stejně nakonec
musel přistát v Kalifornii. K ISS dopravil modul
Destiny, který byl v průběhu tří výstupů dvojice
Curbeam — Jones do otevřeného prostoru připojen
ke spojovacímu uzlu Unity na pozici +Y. Tam nahradí modul PMA-2 (Payload Mating Adapter) —
ten se přesune na modul Destiny, kde bude sloužit
k připojování dalších raketoplánů.
Přilet raketoplánu Atlantis STS-98 byl toužebně
očekávaný první stálou posádkou stanice (označovaná je jako Expedice-1 nebo ISS-1). Pro technickou závadu na systému regenerace vzduchu jí totiž
hrozilo, že bude nucena ISS nouzově opustit v záchranné kabině Sojuz TM-31. Klíčovou součástí
zajištění životních podmínek kosmonautů na palubě
stanice je systém regenerace vzduchu „Vozduch"
(slouží k odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry). Jeho „srdcem" je malý kompresor, který zajišťuje proudění vzduchu přes chemické tablety, a tím
i jeho čištění. Ovšem tento kompresor krátce po své
aktivaci selhal. To by nebyla žádná tragédie, neboť
se jedná o klíčovou součástku stanice, jsou na palubě dva další záložní kompresory. Když se kosmonauti první záložní pokusili instalovat, zjistili že je
vadný, a tudíž nepoužitelný. Druhý sice začal fungovat bezvadně — ale kdyby selhal i tento, mohou
kosmonauti čtrnáct dní dýchat vzduch upravený náhradním systémem. Ale pak by se museli bezpodmínečně vrátit zpět na rodnou planetu. Anebo by se
museli pokusit kompresor opravit (byť k tomu není
navrhován, neboť se počítá s jeho výměnou vcelku).
Náhradní kompresor na stanici dopravila právě
posádka raketoplánu Atlantis. Další dodávka náhradních dílů (a pošty, pohonných hmot, zásob
vzduchu apod.) je připravována na 25. února 2001,
kdy má z kosmodromu Tjuratam (známější je ovšem pod původním názvem Bajkonur) vzlétnout
zásobovací družice Progress M1-6.
Ještě předtím (28. ledna) si celý svět připomenul
patnácté výročí tragické exploze, která v roce 1986
smetla z floridské oblohy startující raketoplán Challenger. Na jeho palubě tehdy zahynulo pět mužů a
dvě ženy — tato katastrofa podlomila jednak důvěru
v kosmické raketoplány coby univerzální dopravní
prostředky a jednak na dlouhé roky zbrzdila výzkum vesmíru.

V březnu zanikne Mir a k ISS vzlétne
STS-102 s druhou stálou posádkou
Druhý start raketoplánu v roce 2001 je připravovaný na 8. března. Někdy kolem tohoto data bude
navedena do hustých vrstev atmosféry a zde spálena
ruské orbitální stanice Mir, jejíž základní blok byl
umístěn na oběžnou dráhu v únoru 1986. Přesné datum manévru není známo a záleží na konkrétních
podmínkách — vlastně jej bude možné určit až tři
dny před zánikem stanice.
Osmého března přiletela v rámci mise STS-102
v raketoplánu Discovery a jedenáctidenní výpravu
absolvovala posádka ve složení velitel James Wetherbee (dosud Columbia STS-32/1990 Columbia
STS-52/1992, Discovery STS-63/1995 a Atlantis
STS-86/1997), pilot James Kelly (premiérový start)
a letoví specialisté Andrew Thomas (Endeavour
STS-77/1996 a dlouhodobý pobyt na Miru se startem Endeavour STS-89/1998 a přistáním Discovery
STS-91/1998) a Paul Richards (do vesmíru letí poprvé). Mimo to s nimi přileta i druhá stálá posádka
stanice ISS: Jurij Usačov (Sojuz TM-18/1994, Sojuz
TM-23/1996 a Atlantis STS-101/2000), James Voss

První posádka mezinárodní kosmické stanice
(Expedice-1, zleva doprava): Sergej Krikaljov,
William Shepherd a Jurij Gidzenko.

je vědcům připravit v klidu pokusy přímo na Zemi
v příslušných boxech. Po příletu boxu v raketoplánu
je pak tento umístěn do modulu Destiny, kde je napojen standardními konektory na počítačovou síť
a přívod energie (ev. pracovních kapalin či plynů).
Po dokončení pokusu je pak celý box odvezen na
palubě raketoplánu pryč.
Značná hmotnost modulu Destiny neumožňuje
vypustit jej do vesmíru pině vybavený, ale bude mít
jen pět z piného počtu 24 boxů (alias International
Standard Payload Racks). Právě v průběhu letu
STS-102 bylo do vesmíru dopraveno dalších osm
boxů ISPR. A další osmička čeká až na nadcházejíci let STS-100.
Tyto boxy jsou umístěny v modulu MPLM-1
Leonardo (to je válcovitý přepravní kontejner o délce 6,4 metru, průměru 4,3 metru a prázdné hmotnosti 4,1 tuny, který byl do vesmíru dopraven
v nákladovém prostoru raketoplánu a na oběžné
dráze byl pomocí manipulátoru RMS připojen ke
stanici — po přeložení nákladu byl umístěn zpět do
raketoplánu a dopraven zpět na Zemi). Celkem byly
vyrobeny tři moduly MPML (Multi Purpose Logistic Module) — Leonardo, Raffaello a Donatello.
Každý z nich je schopen vynést na oběžnou dráhu
9100 kilogramů nákladu nebo šestnáct boxů ISPR.
Všechny MPLM jsou přitom „Made in Italy".

Další letošní lety

Druhá posádka mezinárodní kosmické stanice
(Expedice-2, zleva doprava): Jurij Usačov, James Voss a Susan Helmsová.
(Atlantis STS-44/1991, Discovery STS-53/1992,
Endeavour STS-69/1995 a Atlantis STS-101/2000)
a Susan Helmsová (Endeavour STS-54/1993, Discovery STS-64/1994, Columbia STS-78/1996 a Atlantis STS-101/2000). Tito ve vesmíru zaujali místa
první posádky — kosmonautů Williama Shepherda,
Jurije Gidzenka a Sergeje Krikaljova, kteří se vrátili raketoplánem Discovery zpět na Zemi.
Trojice Usačov — Voss — Helmsová již na stanici
ISS společně zavítala, a to v rámci „údržbářské" mise Atlantis STS-101 v roce 2000.
Letový specialista STS-102 Paul Richards zase
vstoupí do kroniky kosmonautiky, neboť se stane
jubilejním čtyřstým člověkem, který překročí práh
vesmíru.
Úkolem letu STS-102 alias montážní mise 5A.1
bude jednak výměna první stálé posádky za druhou
a jednak „dovybavení" modulu Destiny. Ten je konstruován tak, aby pojal celkem 24 boxů s přístroji či
vědeckými pokusy (šest na každé straně a po šesti
i na podlaze a ve stropě — ve vesmíru žádné „nahoře" či „dole" není). Každý box má přitom zhruba
rozměr větší ledničky — tato standardizace umožňu-

Další modul MPLM-2 (Raffaello) bude tvořit
náklad letu Endeavour STS-100. Na jedenáctidenní
misi vesmírem se má 19. dubna 2001 vydat skutečně mezinárodní posádka: Velitel Kenneth Rominger
(Columbia STS-73/1995, Columbia STS-80/1996,
Discovery STS-85/1998 a Discovery STS-96/1999),
pilot Jeff Ashby (Columbia STS-93/1999) a letoví
specialisté Umberto Guidoni (astronaut ESA původem z Itálie, Columbia STS-75/1996), Chris Hadfield (Kanada, Atlantis STS-74/1995), Scott Parazynski (Atlantis STS-66/1994, Atlantis STS-86/1997
a Discovery STS-95/1998), John Phillips a Jurij
Lončakov (Rusko, oba posledně jmenovaní dosud
ve vesmíru nebyli). John Phillips se v roce 1996 stal
nejstarším Američanem, jaký se kdy zapojil do kosmonautického výcviku — bylo mu 45 let a 14 dní.
Hadfield a Parazynski mají v průběhu několika
výstupů do otevřeného prostoru ve skafandru připevnit ke stanici první část kanadského manipulátoru SSRMS (Space Station Remote Manipulator System). Jeho další dvě součásti budou ke stanici dopraveny v průběhu letů UF-2 (únor 2002) a UF-4
(leden 2004). Dále bude k ISS připevněna anténa
pro pásmo UHF pro lepší komunikaci s astronauty
pracujícími ve volném prostoru.
Třicátého dubna dojde také na první ruský pilotovaný start v roce 2001. Půjde o tzv. ISS Taxi
Mission-1: Regulérní stálé posádky stanice jsou střídány pomocí kosmických raketoplánů — mimo to je
ovšem nutné v pravidelných půlročních intervalech
vyměnit dopravní loď Sojuz, která by posádce po-

Modul MPLM-1
Leonardo
při předstartovní
přípravě.
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sloužila v případě nutnosti nouzového přistání. Pokud se nestane nic mimořádného, posádku lodi Sojuz TM-32 bude tvořit velitel Talgat Musabajev
(Sojuz TM-19/1994 a Sojuz TM-27/1998), palubní
inženýr Jurij Baturin (Sojuz TM-28/1998; jeho přítomnost v současném oddíle kosmonautů je velkým překvapením — původně se vydal na stanici
Mir v srpnu 1998 coby zvláštní vyslanec prezidenta
Jelcina, nyní se tedy chystá na oběžnou dráhu podruhé) a pravděpodobně také první „vesmírný turista" — šedesátiletý americký milionář Dennis Tito.
Ten původně projevil zájem o let na stanici Mir pod
patronací společnosti MirCorp, ale po rozhodnutí
o likvidaci této stanice projevil vážný zájem o let na
ISS. Za svou misi je připraven zaplatit 20 miliónů
dolarů. NASA sice jeho přítomností na palubě ISS
není příliš nadšena, ale vzhledem k tomu, že Tito
platí Rusům v hotovosti, asi se s jeho návštěvou bude muset smířit. (Přitom probleskují zprávy, že lety
dalších „turistů", kteří budou obsazovat třetí místa
v lodích Sojuz, jsou na spadnutí...) Tito by se stal
teprve třetím americkým astronautem, který odstartuje ruskou raketou (předchozími byli Norman Thagard v roce 1995 a William Shepherd loni).
Čtvrtý start raketoplánu s vlajkou USA v roce
2001 ponese následující insignie: Atlantis STS-104
alias 7A. Start je plánovaný na 8. června. Velitelem
mise byl jmenován Steven Lindsey (Columbia STS87/1997 a Discovery STS-95/1998), pilotem Charles Hobaugh (první start) a letovými specialisty Janet Kavandiová (Discovery STS-91/1998 a Endeavour STS-99/2000), Michael Gernhardt (Endeavour
STS-69/1995, Columbia STS-83/1997 a Columbia
STS-94/1997) a James Reilly (Endeavour STS89/1998). Ke stanici bude v rámci této mise připojena univerzální přechodová komora pro usnadnění
výstupů do otevřeného prostoru — v rámci tří vycházek jej na stanovenou pozici umístí a se zbytkem
stanice propojí dvojice astronautů Gernhardt a Reilly. Stejně tak budou ke stanici připojeny dvě nádrže
na stlačený kyslík a dvě na stlačený dusík, které budou zajišťovat podporu pro výstupy ve skafandrech
(všechny čtyři budou propojeny s nádržemi v modulu Zvezda).
Dvanáctý červenec roku 2001 stanovila kosmická agentura NASA jako datum startu mise STS-105
(v montážním harmonogramu ISS ji najdete jako
7A.1). Raketoplán Discovery se v rámci své jubilejní třicáté výpravy tentokráte vydá na oběžnou dráhu
s modulem MPLM a s cílem zajistit výměnu druhé
posádky za třetí. V raketoplánu poletí velitel Scott
Horowitz (Columbia STS-75/1996, Discovery STS82/1997 a Atlantis STS-101/2000) a pilot Frederick
Sturckow (Endeavour STS-88/1998). Doplňují je
dva letoví specialisté Daniel Barry (Endeavour STS72/1996 a Discovery STS-96/1999), nováček Patrick Forrester a také třetí posádka ISS-3: Americký
astronaut Frank Culbertson (Atlantis STS-38/1990
a Discovery STS-51/1993) a ruská dvojice Vladimir
Děžurov (Sojuz TM-21/1995) s Michailem Tjurinem (první start). Expedice-3 zůstane na palubě stanice do listopadu 2001.
Podle původních záměrů NASA se měl raketoplán Columbia v roce 2001 vydat do vesmíru dvakrát: K vědeckému letu STS-107 a servisní opravářské misi k teleskopu Hubble STS-109. Jenomže se
jeho generální prohlídka v kalifornském Palmdale
protáhla více, než bylo plánováno, a tak jedna mise
„spadne" do roku 2002. NASA sice zvažovala, zdali přednost nedostane let k observatoři HST, ale nakonec usoudila, že k podobnému opatření není důvod a zatím ponechává pořadí jednotlivých letů
podle plánu.
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Prozatím na 2. srpna je plánovaný první letošní
start raketoplánu, který nebude mít za cíl vznikající
stanici ISS (slušelo by se zdůraznit slovíčko „prozatím", protože není vyloučeno posunutí mise do podzimních měsíců 2001).
Až mise Columbia STS-107 se vydá na oběžnou
dráhu s čistě vědeckými úkoly: Sedm astronautů na
její palubě bude po dobu 16 dní provádět kolem osmi desítek vědeckých pokusů na palubě laboratoře
Spacehab-DM (Double Module — laboratoř vzniklá
spojením dvou modulů Spacehab). Posádku letu
bude tvořit velitel Richard Husband (Discovery
STS-96/1999) a pilot William McCool (první start).
Do křesel letových specialistů usednou Michael Anderson (Endeavour STS-89/1998), Kaplana Chawlová (Columbia STS-87/1997), David Brown, Laurel Clarková a první izraelský astronaut Ilan Ramon
(všichni tři letí do vesmíru poprvé).
Další vědecký let raketoplánu (také s modulem
Spacehab-DM) chystá NASA na polovinu roku
2002, kdy vzlétne raketoplán Columbia k misi STS112. Po dobu budování stanice ISS (nejméně do roku 2006) bude každý rok vypravovaný jeden čistě
vědecký let.
Nejspíše v průběhu srpna (či krátce poté) vzlétne
z Kazachstánu raketa Sojuz, která vynese do vesmíru další ruský modul stanice ISS — spojovací modul
SO-1 (v angličtině označovaný jako DC — Docking
Comparement) a navíc další část ruského manipulátoru Strela (jeho první část byla připevněna na povrch stanice při letu raketoplánu Discovery STS-96
v roce 1999). Modul SO-1 bude připojen k modulu
Zvezda na spodní stykovací uzel — zde bude sloužit
jednak k pohodlnějšímu připojování lodí Sojuz
a Progress a jednak také ke zjednodušení výstupů do
otevřeného prostoru z ruské části komplexu.
Druhý ruský pilotovaný start k ISS v roce 2001
(tedy ISS Taxi Mission-2) se chystá na 21. října.
Velitelem Sojuzu TM-33 má být Viktor Afanasjev,
palubním inženýrem Naděžda Kuželnaja (po odchodu Jeleny Kondakové z kosmického týmu jediná
aktivní Ruska v oddíle kosmonautů) a kosmonautem-výzkumníkem Francouzka Claudie André-Deshaysová. (Oba ruští členové zůstanou zachováni,
pokud nedojde k „rošádám" v posádkách v souvislosti s převedením kosmonautů z ukončeného programu Mir.) Claudie André-Deshaysová (jinak manželka dalšího francouzského kosmonauta JeanaPierra Haignerého) již ve vesmíru byla, a to v srpnu
1996, kdy pracovala na Miru (Sojuz TM-24). Nyní
na devět dní navštíví ISS.
Prvního listopadu 2001 odstartuje z Kennedyho
kosmického střediska raketoplán Endeavour k misi
STS-108. Let je tentokráte designovaný jako UF-1
(Utilization Flight) — tedy nikoliv jako montážní mise, ale jako let sloužící především k využití stanice
ISS. Velitelem se stal Dominic Gorie (dosud Disco-

very STS-91/1998 a Endeavour STS-99/2000), jako
pilot mu bude asistovat nováček Mark Kelly (člen
šestnáctého oddílu amerických astronautů z roku
1996). Do křesel letových specialistů usednou Linda
Godwinová (dosud Atlantis STS-37/1991, Endeavour STS-59/1994 a Atlantis STS-76/1996) a Daniel Tani. Také on dosud ve vesmíru nebyl a také on
je členem oddílu astronautů z roku 1996. Již dříve
bylo stanoveno, že se raketoplánem Endeavour
STS-108 vydá do vesmíru čtvrtá základní posádka
mezinárodní kosmické stanice ISS: Ruský kosmonaut Jurij Onufrijenko (Sojuz TM-23/1996) a američtí specialisté Carl Walz (Discovery STS-51/1993,
Columbia STS-65/1994 a Atlantis STS-79/1996) a
Daniel Bursch (Discovery STS-51/1993, Endeavour
STS-68/1994 a Endeavour STS-77/1996). Na palubě stroje Endeavour se na oplátku na zemi vrátí posádka minulá.
Raketoplán s sebou ponese do vesmíru modul
MPLM a také plošinu pro odkládání náhradních dílů, která bude připevněna na povrch americké komory pro výstupy do otevřeného prostoru (viz STS104).
A to bude pro rok 2001 konec pilotovaných letů
na nejen na stanici ISS, ale také kamkoliv jinam.

Letos třeba počítat i se starty Číňanů
Dosud jsme v oblasti pilotovaných letů počítali
pouze se starty Spojených států a Ruska. O své
místo na slunci se ale hlásí i třetí velmoc: Čína. Několik let jí pravděpodobně ještě bude trvat, než vybuduje svůj vlastní program letů s lidskou posádkou, ale první krůčky již uskutečnila.
Devátého ledna 2001 vypustila Čínská lidová republika na palubě nosné rakety CZ-2F do vesmíru
svou druhou zkušební kosmickou kabinu Shenzhou-2. Start se uskutečnil ze základny Jinquan.
Kabina v průběhu téměř týden trvající výpravy nesla na své palubě opici, psa a králíka. Na rozdíl od
první zkušební lodi tentokráte kabina prováděla rozsáhlé experimenty — ve vesmíru uskutečnila např. tři
korekční manévry. Po přistání návratového modulu
16. ledna zůstal na oběžné dráze orbitální modul
Shenzhou-2, který má vlastní panely slunečních baterií i ostatní systémy a bude pracovat ve vesmíru
zhruba půl roku. Na rozdíl od prvního letu Shenzhou v listopadu 1999 tentokráte nebyly zveřejněny
z přistání lodi žádné snímky, což vedlo ke spekulacím, že v průběhu přistávacího manévru došlo k jejímu poškození. Čína jakékoliv vážné poškození
dementovala, nicméně drobné problémy při přistání
připustila. Start Shenzhou-3 by se mohl uskutečnit
ještě před závěrem letošního roku a bude-li úspěšný,
možná, že již do Shenzhou-4 v roce příštím usedne
první čínský kosmonaut (resp. kosmonauti — kabina
je konstruována jako třímístná).
TOMÁŠ PŘIBYL

První část kanadského manipulátoru SSRMS pro kosmickou stanici (start Endeavour STS-10o).
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Věnováno památce vynikajícího pozorovatele Observatória na Skalnatom Plese Milana Antala (1935-1999)
z Piešťan, zakladatele a prvního ředitele Hvězdárny v Upici, čestného člena České astronomické společnosti
Vladimíra Mlejnka (1920-1999) a dlouholetého pozorovatele Hvězdárny v Ondřejově Zdeňka Pěkného (1923-1999).
Elektronická verze těchto přehledů od r. 1995 je přístupná na WWW domovenkách časopisu Kozmos (http:/hvww.ta3.sk/kozmos/kozmos.html) resp.
Instantních astronomických novin (http://www.ian.cz).

5. Galaxie
5.1. Hvězdokupy
Základem pro navazující kosmický žebřík vzdálenosti je co nejpřesnější určení vzdálenosti otevřené hvězdokupy Hyády. V. Narayan a A. Gould se nyní
pokusili určit paralaxu Hyád za předpokladu, že všichni členové této hvězdokupy mají tutéž prostorovou rychlost. Pak lze využít vlastních pohybů hvězd ve
hvězdokupě k odvození paralaxy celé soustavy. Oba autoři zjistili, že metoda
dává velmi dobré výsledky právě pro Hyády, ale podstatně horší pro vzdálenější otevřenou hvězdokupu Plejády, což je dáno nespiněním předpokladu
o téže prostorové rychlosti.
Y. Lee aj. se zabývali nejbohatší kulovou hvězdokupou naší Galaxie, jíž je
soustava omega Centauri o hmotnosti bezmála 4 milióny M0. Autoři se domnívají, že soustava byla kdysi samostatnou trpasličí galaxií, jež byla naší Galaxií pohlcena. Naše Galaxie podobně jako galaxie M 31 jsou totiž hlavními kanibaly celé Místní soustavy galaxií. G. Piottovi aj. se zdařilo rozlišit pomocí
HST jádra kulových hvězdokup NGC 6362 a 6934. Nalezli zde velké množství tzv. modrých loudalů (termín zavedl A. Sandage již roku 1953 pro hvězdy,
které jsou navzdory vysoké hmotnosti zřetelně opožděné ve svém vývoji proti
méně hmotným hvězdám v dané hvězdokupě) a podle barevných diagramů pro
více než 4 resp. 8 tisíc hvězd odvodili stáří hvězdokup v rozmezí 13-16 miliard
let. Revize vzdáleností, založená na měření paralax z družice HIPPARCOS,
však naznačuje, že uvedené rozmezí stáří bude třeba zmenšit asi o 2 miliardy
roků. Podobně R. Rood aj. určovali pomocí snímků z HST stáří kulové hvězdokupy M3, pro níž dostali 12-14 miliard let. Právě v této hvězdokupě Sandage modré loudaly objevil. Podle F. Ferrara aj. obsahuje kulová hvězdokupa
M 80 přes 300 modrých loudalů, rovněž nalezených pomocí HST. B. Gibson
aj. odhadli z barevných diagramů stáří kulové hvězdokupy 47 Tue přinejmenším na 14 miliard let.
HST též snímkoval mladé velekupy ve vzdálenosti pouhých 30 pc od centra
Galaxie, zvané Arches a Kvintuplet. Jak ukázali D. Figer aj., činí stáří kupy
Arches pouze 2 miliony let a její hmotnost více než 104 Ma, s vysokým podílem velmi hmotných hvězd (>20 M0). Kupa obsahuje piných 10 % velmi
hmotných hvězd z celé Galaxie. Kvintuplet pak má hmotnost 6300 Mo a je asi
dvakrát starší než Arches, alej tak jde o nejhmotnější mladé hvězdokupy v Galaxii. Relativně mladé kulové hvězdokupy o stáří do 160 milionů let odhalili Q.
Zhang a S. Fall na snímcích z HST v interagující dvojici galaxií NGC 4038/9
(Tykadla) v souhvězdí Havrana, vzdálené od nás necelých 20 Mpc. U. Fritzevon Alvensleben uvádí, že v soustavě se nachází asi 700 takto mladých kulových hvězdokup, jejichž funkce hmoty se však neliší od starých kulových hvězdokup v témže systému. Přitom mladé hvězdokupy jsou určitě důsledkem vzájemného setkání obou členů tohoto podivuhodného páru.

5.2. Naše Galaxie
M. Jaroszynski ukázal, že přesná měření poloh hvězd, obíhajících kolem supermasivní černé díry v jádře Galaxie, umožňují v principu změřit relativistické stáčení periastra pro hvězdy, které se nalézají méně než 1000 AU od černé díry, jejíž Schwarzchildův poloměr činí 0,025 AU neboli 3,75 milionů km,
tj. úhlově asi 3 mikrovteňny, přičemž ve vzdálenosti galaktického jádra odpovídá 1" lineárnímu rozměru 0,04 pc. Pomocí Keckova interferometru byla již
vskutku nalezena hvězda, vzdálená pouze 0,1" od centra, tj. 825 AU. R. Coker
a F. Melia odvodili z rozboru vlastních pohybů hvězd v okolí objektu Sgr A*

resp. husté hvězdokupy IRS 16, že uvnitř poloměru nanejvýš 0,5 pc se nachází objekt o hmotnosti 2,5.106 M0, který nabírá hmotu z okolí tempem 1019 kg/s.
Jeho velká hmotnost se též projevuje mimořádně malým vlastním pohybem
Sgr A*, jenž nedosahuje ani 20 km/s. Vlastní pohyb zdroje Sgr A* z přesné
šestnáctileté radiointerferometrie na frekvenci 4,9 GHz ukázal dle D. Backera
a R. Srameka, že zatímco složka pohybu v galaktické šířce dosahuje jen
—0,6 mas/r, pohyb v galaktické délce je právě o řád větší, neboť jde fakticky
o sekulární paralaxu jádra Galaxie, vznikající oběžným pohybem Země kolem
centra soustavy. Tito autoři též určili horní mez pro rozměr kompaktního objektu na pouhých 0,05 pc. Ještě ostřejší horní mez 0,015 pc odvodili E. Quataert aj. Prakticky k témuž závěru dospěli M. Reid aj., kteří měřili po dobu dvou
let vlastní pohyb objektu pomocí radiointerferometru VLBA. Ze sekulární paralaxy (5,9 ± 0,4) mas/r vychází při vzdálenosti centra Galaxie rychlost oběžného pohybu Slunce 220 km/s. Jelikož objekt v jádře vydává méně než l promile Eddingtonovy svítivosti, svědčí to opět o existenci supermasivní černé díry v samotném centru Galaxie. I. Nikiforov revidoval vzdálenost centra Galaxie
na 8,3 kpc z měření rychlosti rotace plochého subsystému. H. Latvakoski aj.
uveřejnili infračervená měření okolí Sgr A* pomocí létající observatoře KAO
v pásmech nad 30 microm s úhlovým rozlišením 8,5" a objevili tak minispirálu teplého prachu, obklopující masivní objekt vně trojrozměrného prstence (toru) prachu o vnitřním poloměru 1,6 pe a tloušťce i šířce 0,4 pc.
A. Cole aj. se pokusili realisticky odhadnout hmotnost Galaxie z pohybů
hvězdo velmi vysoké rychlosti 420-470 km/s, vztažené k centru Galaxie. Ukázali, že v oblasti o průměru asi 25 kpc se nachází minimálně 2,5.1011 M0 hmoty, a v průměru asi 50 kpc minimálně 3,6.1011 Mo; z toho polovina se nalézá
v temném halu Galaxie a 85 % této hmoty je skryto. Vůbec nejrychlejší hvězda v Galaxii W7547 se pohybuje rychlostí 509 km/s, což nasvědčuje tomu, že
celková hmotnost naší Galaxie přesahuje půl biliónů M0. Jde vskutku o spodní
meze, jak nasvědčuje studie R. Méndeze aj., založená na rozboru vlastních pohybů 30 tisíc hvězd. Podle těchto autorů se ve vzdálenosti do 50 kpc od centra
Galaxie nalézá hmota až 4 biliónů M0. Podle M. Wilkinsona a N. Evanse se jenom v halu Galaxie nachází asi 2 bilióny M0, ale tato hodnota je velmi nejistá.
Velkou záhadu představují dle H. van Woerdena aj. a L. Blitze aj. vysokorychlostní plynná mračna v halu Galaxie, objevená poprvé na radiových vlnách před 35 lety. Vektory jejich rychlostí totiž vůbec nesouhlasí se smyslem
rotace Galaxie a jejich vzdálenosti od nás jsou velmi nejisté — v rozmezí od 2,5
do 20 kpc. Proto jsou též nejisté jejich hmotnosti v rozmezí od I do 30 miliónů
Mo a nic nevíme o jejich vzniku a úloze v obří soustavě Mléčné dráhy. G. Carraro aj. odhadli z barevných diagramů pro šest velmi starých otevřených hvězdokup stáří galaktického disku na méně než 10 miliard let, což je zřetelně méně než stáří galaktického hala (12 miliard let). Podle B. Wakkera aj. proudí
z hala do disku neustále plyn o velmi nízké metalicitě o řád nižší než sluneční.
Tím se neustále rozřeďuje vyšší metalicita hvězd I. populace v disku.

5.3. Místní soustava galaxií
K Místní soustavě řadíme dnes podle S. van den Bergha již 35 galaxií, většinou doslova trpasličích, které se nalézají do 1 Mpc od barycentra soustavy, jež se
nachází na spojnici Galaxie a galaxie M 31 ve vzdálenosti 600 kpc od nás. Místní soustava má totiž dvě jádra — naši Galaxii a galaxii M31 — vzdálená od sebe
760 kpc. Polovina členů Místní soustavy se nachází v poloměru 0,45 Mpc od barycentra a polovina hmotnosti Místní soustavy dokonce jen v poloměru 0,35 Mpc
od barycentra. Slunce se vůči barycentru pohybuje rychlostí 306 km/s. Úhrnná
hmotnost soustavy se odhaduje na 2,3 biliónů Mo při poměru hmotnost/svítivost
= cca. 44; tj. absolutní hvězdná velikost Místní soustavy dosahuje —22 mag.
KOZMOS 2/2001
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V posledních letech vzrůstá zájem odborníků zejména o podrobné studium
nejbližších očima viditelných soustav, tj. Velkého a Malého Magellanova
mračna (VMM a MMM). Masový výzkum proměnných hvězd pomocí aparatur pro hledání gravitačních mikročoček přináší pozoruhodné výsledky. Ve
VMM tak bylo nalezeno na 1800 cefeid, což dle C. Alcocka aj. svědčí o epizodě překotné tvorby hvězd před 115 milióny lety. První epizoda překotné
tvorby hvězd se tam však odehrála již před 3 miliardami let. Předmětem sporu
však zůstávají vzdálenosti obou Mračen, neboť rozličné metody dávají nesouhlasné výsledky. Podle cefeid je VMM vzdáleno právě 50 kpc (modul
18,48 mag), kdežto MMM 61 kpc (modul 18,94 mag). Jak však uvádějí M. Romaniello aj., změření vzdálenosti supernovy 1987A vychází vzdálenost VMM
51 kpc; ze souboru polních červených hvězd 52 kpc a ze svítivostí červených
obrů dokonce 55 kpc, což se pak v témže poměru týká i vzdálenosti MMM.
B. Paczynski však připomíná, že vzdálenost VMM z proměnných typu RR Lyr
dává nepříjemně odchylnou hodnotu pouze 44 kpc, takže nejnižší příčky kosmického žebříku vzdáleností jsou stále velmi viklavé.
M. Gómez-Flechoso aj. studovali vůbec nejbližší sousední galaxii — trpasličí
soustavu ve Střelci v galaktické šířce —14°, vzdálenou od nás pouze 16 kpc
a o poloměru 0,55 kpc. Její svítivost přesahuje 10 La a hmotnost 109 M0. Vinou silné mezihvězdné absorpce byla tato miniaturní galaxie objevena až roku
1994 v infračerveném spektrálním pásmu. Podle autorů však neobsahuje žádnou skrytou hmotu. C. Grillmair studovali na snímcích HST rádiovou galaxii
Fornax A (NGC 1316), jenž se vyznačuje prachovými pásy i relativistickými
plazmovými výtrysky a téměř určitě před časem pohltila trpasličí galaxie. Jak
uvádějí J. Kormendy a R. Bender, galaxie M31 má dvojité svítivé jádro, objevené T. Lauerem aj. již roku 1993, jehož složky jsou od sebe vzdáleny 1,7 pc.
Autoři se domnívají, že v centru galaxie se nachází supermasívní černá díra
o hmotnosti 30 miliónů M0, kolem níž obíhá výstředný hmotný disk v oběžné
periodě 50 tisíc roků.

5.4. Cizí galaxie
Jak zjistil S. van den Bergh, již ve vzdálenosti 1,4 Mpc od Slunce a 1,7 Mpc
od baryeentra Místní soustavy se nalézá podobná soustava galaxií, promítající
se do souhvězdí Vývěvy a Sextantu. Má poloměr 1,2 Mpc a pohybuje se vůči
Místní soustavě rychlostí 114 km/s, takže k ní není gravitačně vázána. W. Burton aj. odvodili při přehlídce rychlostí mračen neutrálního vodíku v naší Galaxii také rychlost vzdalování blízké, leč donedávna skryté, spirální galaxie Cep
1 na 282 km/s. Odtud vyplývá, že tato soustava s velmi nízkou plošnou jasností, nalézající se poblíž jasné spirály NGC 6946, je od nás vzdálena 6 Mpc. Vůbec nejlepší vzdálenost cizí galaxie určili J. Hermstein aj. pro galaxii NGC
4258, neboť z čar vodního maseru bylo možné určit oběžný pohyb plynu v disku kolem aktivního jádra soustavy, a ten porovnat s měřením vlastních pohybů
chuchvalců plynu radiointerferometrií VLBA v letech 1994-97. Tak dospíváme ke geometricky přímo určené vzdálenosti d = (7,2 ± 0,3) Mpc, což je metoda, která zatím nemá ve světě galaxií obdobu. Jak však uvádí B. Paczynski,
vzdálenost téže galaxie pomocí metody cefeid dává hodnotu d = (8,1 ± 0,4)
Mpc, a to poukazuje na systematické přeceňování skutečných vzdáleností pra
vzdálenější galaxie, kde se obrazy cefeid nutně slévají s obrazy okolních
hvězd. Podle E. Maoze aj. se tak soustavně podceňuje hodnota Hubblovy konstanty asi o 12 %, což by vedlo k obdobnému snížení stáří vesmíru na bezmála nepřijatelné hodnoty.
Pomocí cefeid, rozlišených HST, se podařilo určit moduly vzdáleností pra
řadu spirál, vzdálených přes 12 Mpc. Mezi nejvzdálenější z nich patří dle
N. Silbermana aj. galaxie NGC 1365 v kupě Fornax, v níž se podařilo najít
přes 50 cefeid s periodami od 14 do 60 dnů. Odtud pak vyšla vzdálenost
18,3 Mpc a kosmologický červený posuv z = 0,0055 (1650 km/s). To se výborně shoduje s určením vzdálenosti obří spirální galaxie s příčkou NGC
1365 v téže kupě galaxií, jež podle P. Lindblada činí d = 18,6 Mpc. Podle
B. Madora aj. se kupa Fornax hodí pro určování hodnoty Hubblovy konstanty
H lépe, než kupa v souhvězdí Panny, jelikož její struktura je jednodušší. Z předešlých měření vychází H0 _ (72 ± 12) km/s/Mpe, což dává stári vesmíru
v rozmezí 7,5-15 miliard let. Mezitím J. Newman aj. určili ze 43 cefeid, pozorovaných HST, dosud vůbec největší relativně spolehlivou vzdálenost pro galaxii NGC 4603 v Kentauru d = (33,3 ± 1,6) Mpc.
"
A. Mazumdar a D. Narasimha stanovili vzdálenost galaxie M100 v kupě
v Panně na základě pozorování 72 cefeid pomocí HST a obdrželi d = (20,3 ± 3,9)
Mpc, což odpovídá Ho = (56 ± 12) km/s/Mpc při rychlosti vzdalování galaxie
1140 km/s. J. Biretta aj. zkoumali známý výtrysk z obří radiové galaxie M87
v kupě v Panně na základě snímků FOC HST, pořízených v letech 1994-98.
Studovali tak pohyb 10 uzlíků ve výtrysku, pro něž dostali evidentně nadsvětelné rychlosti až úc, což ostatně předvídal I. Šklovskij již roku 1964. Uvedená
hodnoty ]ze snadno vysvětlit relativistickými (podsvětelnými) rychlostmi uzlí-
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ků pod úhlem 19° k zornému paprsku. Týž výtrysk pozorovali W. Junor aj.
v rádiovém pásmu na 43 GHz. Dostali tak vrcholový úhel počátku výtrysku 600
a tvrdí, že pochází z akrečního disku ve vzdálenosti 100násobku Schwarzschildova poloměru kolem centrální supermasivní černé díry o rekordní hmotnosti řádu miliardnásobku M0.
Pro galaxii NGC 3516 (UMa) se díky družici ASCA podařilo nalézt velké
červené posuvy jaderných čar železa, dosahující hodnot až 2900 km/s, což ]ze
nejlépe objasnit jako oběžný pohyb dostatečně kompaktních objektů v těsné
blízkosti centrální černé díry, do níž tělesa po spirále padají. Jde o další důkaz,
že v centru galaxií se vskutku nacházejí supermasívní černé díry. E. Colber
a R. Mushotzky využili rentgenových měřeni družic ROSAT a ASCA k pravděpodobnému odhalení černých děr o středních hmotnostech řádu stovek až
desítek tisíc Mo pro 39 blízkých galaxií včetně známé aktivní galaxie M82,
vzdálené od nás jen 3,9 Mpc. Ve všech případech je totiž překvapila vysoká
rentgenová svítivost jádra příslušné galaxie. Původ těchto objektů není úpině
jasný, ale snad jde o projevy postupného slévání černých děr jako pozůstatků
velmi hmotných hvězd. V této galaxii totiž během posledních 10 miliónů hvězd
vzniklo mnoho miliónů hvězdných černých děr i neutronovýeh hvězd, takže
pravděpodobnost jejich splynutí se tím zvyšuje. Jak uvádějí J. Gallagher
a L. Smith, vznikla zde řada hvězdných nadkup o typickém stáří pouze 60 miliónů let, kdy tam proběhla poslední epizoda překotné tvorby hvězd.
R. Peletier aj. uveřejnili výsledky komplexního studia výdutí 200 galaxií do
vzdálenosti 30 Mpc ze snímků, pořízených HST. Odtud usuzují, že výdutě
vznikly zároveň v raném vesmíru zhroucením zárodečných vodíkových mračen
nebo splynutím kulových hvězdokup. Pouze malé výduti a galaxie s příčkou
jsou pozdějšího data. S. Collinová a J. Zahn zjišťovali, jakým způsobem mohou
vznikat hvězdy v okolí supermasivních černých děr z nestabilních akrečních
disků a ukázali, že bez ohledu na chemické složení disku zde nastanou příznivé podmínky pro vznik velmi hmotných hvězd, jež vedou k brzkým explozím
supernov a tím k silnému vytékání plynu z akrečního disku. Supermasivní černé díry jsou tak velmi aktivní při vzniku nových pokolení hvězd v dané galaxii.
V roce 1977 našli R. Tully a J. Fisher důležitý vztah mezi svítivostí diskových galaxii a rotační rychlostí plynu a hvězd v těchto soustavách. To může
právě souviset s hmotností supermasivních černých děr v jádře těchto galaxií,
neboť se ukazuje, že existuje přímá úměrnost mezi hmotností černé díry
a hmotností centrální galaktické výduti. Vztah též poukazuje na souvislost mezi vnitřkem galaxie, kde převažují hvězdy, a vnějškem, kde oběžnou rychlost
určuje zejména skrytá hmota galaxie. Pro sférické galaxie dokonce platí podle
K. McLeoda aj. jednoduché pravidlo, že hmotnost supermasivní černé díry
v jejím centru představuje 0,6 % hmotnosti celé galaxie. A. Fabian se domnívá,
že 10-50 % vysoce energetického záření vesmíru vzniká díky procesům v oka
lí supermasivních černých děr v jádrech galaxií. Rentgenová družice Chandra
získala v říjnu 1999 vynikající záběry kupy galaxií kolem zdroje Hya A, vzdálené od nás 260 Mpc. Z centra kupy vyvěrá hadovitá struktura plynu o teplotě
35 MK, jež je patrně odezvou na vtékání chladného plynu do akrečního disku
kolem centrální supermasivní černé díry, která je obklopena intenzívními
magnetickými poli.
Pomocí snímků z HST byly pozorovány mnohonásobné srážky galaxií, jež
vedou jednak k překotné tvorbě hvězd, ale také k nesmírně vysoké svítivosti
galaxií v infračerveném oboru spektra (galaxie typu ULIC) — takové soustavy
vyzařují v daleké infračervené oblasti nejméně stokrát vyšším výkonem než naše Galaxie. Dosud bylo objeveno na 120 galaxií ULIG do vzdálenosti 1 Gpc.
A. Vikhlinin aj. našli pomoci rentgenové družice ROSAT při prohlídce
160 čtverečních stupňů oblohy celkem 4 nadsvítivé eliptické galaxie s poměrem M/L = cca. 350, což nasvědčuje existenci nové třídy koncentrace hmoty ve
vesmíru. L. Cowie aj. studovali závislost ultrafialové svítivosti galaxií na červeném posuvu (Butcherův-Oemlerův efekt, objevený r. 1984) a tvrdí, že tato
hodnota je úměrná červenému posuvu (a tedy stári galaxie) bez nějakých nápadných skoků. To však popírá dosud přijímaný názor, že by maximum tvorby
hvězd ve vesmíru bylo už dávno za námi; právě naopak: nejvíce hvězd se rodí
pravě nyní! To také znamená, že stále vznikají nové galaxie, i když ty nejmladší patří spíše ke kosmické drobotině. J. Kormendy aj. uvádějí, že slabé trpasličí galaxie velmi zřetelně převažují nad jasnými, přičemž v trpasličích galaxií tvoří hvězdy jen I % látky takové galaxie. Pak se ovšem musíme smířit
s tím, že nejslabší galaxie dosud vůbec nedokážeme pozorovat — a přitom právě ony obsahují největší podíl skryté hmoty.
Jako obvykle v posledních letech, velké pozornosti pozorovatelů se těší plošky Hubblových hlubokých polí (HDF), snímkované původně v prosinci r. 1995
na severním a v říjnu roku 1998 na jižním nebi. Jižní pole bylo centrováno na
souřadnice c = 22h 32m 56s; S = -60° 33' 03" a záběry byly pro vědeckou veřejnost uvolněny již koncem listopadu 1998. Podle A. Cooraye aj. jsou mezné
hvězdné velikosti standardních snímků v optickém pásmu po řadě 28,0 (294 nm);
29,2 (452 nm); 29,9 (594 nm) a 29,5 mag (792 nm). R. Thompson aj. popsali,
jak část severního pole znovu snímkovali pomocí nové citlivé infračervené apa-
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ratury NICMOS v pásmu 1,1 micrometrů počátkem roku 1998, kdy dosáhli
mezné hvězdné velikosti 28,8. Na infračerveném snímku identifikovali 342 objektů, ale z toho jen 235 má odpovídající protějšky na optickém záběru z roku
1995, což značí, že nový snímek pronikl ještě hlouběji do minulosti vesmíru.
Podobně H. Chen aj. využili koncem roku 1997 nového přístroje STIS k pořízení spekter v centrální oblasti HDF-N. Našli tak zatím rekordně vzdálenou
galaxii 123627+621753 s červeným posuvem z = 6,68, spočítaným ovšem za
předpokladu, že jediná emise ve spektru odpovídá vodíkové čáře Lyman-alpha,
posunuté až do infračervené části spektra! Expozice spektra zabrala piných
13,5 h vzácného času HST. A. Fernández-Soto aj. sestavili katalog červených
posuvů pro 1683 galaxií severního pole na základě přesné fotometrie do
1= 28,0 a porovnali takto určené posuvy se spektrálními měřeními pro vzorek
asi 100 galaxií. Ukázali, že souhlas obou postupů je překvapivě dobrý; fotometrická měření jsou přirozeně mnohem snazší a rychlejší než spektroskopie.
H. Ferguson porovnal záběry severního a jižního pole a ukázal, že jde vskutku
o typické vzorky oblohy. Pokud by aparatura STIS, instalovaná na HST počátkem roku 1997, vykonala obdobnou přehlídku celé oblohy, našla by tak na
125 miliard galaxií!
Z první přibližné statistiky pro jižní pole vyplývá dle D. Clementse aj., že
nejméně 15 galaxií má z = cca. 3 a dále 16 galaxií z = cca. 5; 4 galaxie z = cca.
6 a 1 galaxie z = cca. 8! Poblíž jižního pole se, jak známo, nachází kvasar
J2233-606 (B = 17,5 mag) s emisním z = 2,24, jenž se velmi dobře hodí
k průzkum mezilehlého intergalaktického prostoru v daném směru díky výskytu mnoha absorpcí s nižšími hodnotami červeného posuvu. P. Petitjean a R.
Srianand tak objevili absorpce, příslušející Ne VIII v rozmezí posuvů
2,20-2,22. Podle L. Tresse aj. všechny mezilehlé galaxie do úhlové vzdálenosti
I arcmin od obrazu kvasaru se mohou projevit v absorpcích. Mezi nimi je jasná
spirální galaxie, úhlově vzdálená od kvasaru jen 5", která má z = 0,57. Šfastnou
shodou okolností se v úhlové vzdálenosti 44" od zmíněného kvasaru nalézá
další slabší kvasar I = 20,8 se z = 1,34.

5.5. Kvasary a aktivní jádra galaxií
E. Hu aj. objevili díky spektrům z Keckova dalekohledu galaxii SSA22HCMI se z = 5,74, jejíž svítivost je tudíž extrémní, a to díky překotné tvorbě
hvězd tempem 40 M„/rok. W. van Breugel aj. zjistili tímtéž přístrojem, že aktivní radiogalaxie TN J0924-2201 (K = 21,3) vykazuje ve své třídě rekordní
z = 5,19. Podobně blazar GB 1428+4217 se z = 4,72 je tč. nejvzdálenější rentgenově zářící objekt ve vesmíru. Obecně platí, že aktivní jádra galaxií obsahují
supermasivní černé díry, pokud tam pozorujeme kompaktní rádiové zdroje,
zcela v souladu s předpovědí D. Lyndena-Bella a M. Reese z roku 1971. Jak
uvádějí A. Marconi aj., nejbližší (d = 3,5 Mpc) aktivní obří eliptická galaxie
Cen A (NGC 5120) ukrývá ve svém nitru supermasivní černou díru o hmotnosti I miliardy M0, z níž vybíhá jednosměrný výtrysk. Objekt patřil mezi první cíle rentgenové družice Chandra, která odhalila více výtrysků z černé díry
a skupinu horkých skvrn v okolí jádra soustavy.
Podle F. Aharoniana aj, odhalila aparatura EGRET na družici Compton již
65 aktivních jader galaxií s energiemi fotonů až 10 GeV. S. Djorgovski nalezl
při digitálním zpracování snímků z Palomarského fotografického atlasu kvasar
PSS 1537+1227 v souhvězdí Hada se zcela prapodivným spektrem. Digitalizace mu umožnila objevit už 70 předtím neznámých kvasarů. O dalším podivném kvasaru referovali X. Fan aj. Objekt J1533-0038 se z = 4,6 nemá v optickém spektru žádnou čáru, takže červený posuv určili z posunutých poloh tzv.
Lymanova lesa absorpcí a Lymanovy hrany na 512 nm. Odtud vychází ultrafialové absolutní hvězdná velikost -26,6 mag, což nasvědčuje tomu, že jde bud
o blazar, anebo o kvasar s neusměrněným zářením. Pomocí družice Chandra se
podařilo pořídit rentgenový snímek kvasaru PKS 0637-752 v Jednorožci.
Kvasar je plošným zdrojem, obklopeným mateřskou galaxií a doprovázený jednosměrným výtryskem, sahajícím až do vzdálenosti 60 kpc od centra kvasaru —
jde o první výtrysk viditelný v rentgenovém pásmu. Jeho zářivý výkon dosahuje hodnoty 4.1039W; převyšuje tak zářivý výkon naší Galaxie o piné dva řády.
M. Tf rler aj. uveřejnili výsledky soustavné multispektrální (přes 16 řádů
frekvencí!) radiometrie prvního identifikovaného kvasaru 3C-273 v Panně za
posledních 30 let. Tento suverénně nejjasnější kvasar (V = 12,9) se nachází
v galaktické šířce +640 a vykazuje z = 0,158, což odpovídá vzdálenosti 680
Mpc a tudíž bolometrickému zářivému výkonu 1,4.l($° W. Nalézá se uprostřed
eliptické galaxie s V = 16,4; tj. zářivým výkonem 6.1035 W. Vzápětí však upo
zornili C. Simpson aj., že rádiově tichý kvasar PDS 456 s jasností V = 14,0
a z = 0,18 se nachází v oblasti výrazné extinkce kolem 1,5 mag, takže je fakticky svítivější než prototyp 3C-273.
H. Pietilii aj. podobně soustavně sledují blazar OJ 287 (z = 0,31), který je
znám z archivních snímků za celé XX. stol. a jenž je soustavně sledován přesnou fotometrií na 2,6 m teleskopu NOT od roku 1993. Odtud vyplývá, že světelná křivka blazanr je kvaziperiodická v intervalu 9-12 let, a že v této periodě

dochází k výrazným několikaměsíčním poklesům v optickém i rádiovém oboru, pravděpodobně vyvolaným zákrytem hlavního zdroje obíhající supermasívní černou dírou. Vskutku došlo k předpovězenému prudkém poklesu jasnosti v prosinci 1997, jenž trval až do poloviny února 1998, kdy po krátkém zhoupnutí jasnosti se původní svítivost zdroje obnovila.
V TeV pásmu gama byl dle F. Aharoniana aj. blazar Markarjan 501 v roce1997 vůbec nejjasnějším objektem na obloze, navzdory své úctyhodně vzdálenosti 160 Mpc (z = 0,034). Autoři sledují tento objekt pomocí aparatury
HEGRA na Kanárských ostrovech již od roku 1995. Cerenkovovy detektory
dosahují úhlového rozlišení O,ldeg v pásmu 0,5-24 TeV a dokáží i stanovit
energii dopadajících částic, byt jen s20 % nejistotou. Bla7ír jeví výrazné krátkodobé i dlouhodobé variace jasnosti ve zmíněném pásmu gama, podobně jako
další extragalaktické objekty Markarjan 421, lES 2344+514 a PKS 2155-304.
Další podrobnosti o chování blazaru Mrk 501 připojili J. Quinn aj., kteří zdroj
sledovali soustavně od jeho identifikace v pásmu tvrdých fotonů gama v březnu 1995 pomocí 10 m Whipplova detektoru. Zpočátku dosahoval blazar asi
10 % intenzity toku Kraba, ale od roku 1996 začal jeho tok kolísat a zvedl se
v průměru na dvojnásobek původní hodnoty. V roce 1997 se jeho průměrná intenzita dále zvýšila až na 1,4 Kraba, přičemž začala kolísat i na hodinové časové stupnici.
Podle L. Maraschiho aj. je objekt Mrk 421 (z = 0,031) nejjasnějším blazarem v rentgenovém a ultrafialovém pásmu spektra, zatímco opticky dosahuje
13 mag. V dubnu 1998 zaznamenali současné vzplanutí zdroje jak v rentgenovém tak v TeV pásmu, přičemž zhruba hodinové variace jasnosti v obou pásmech si navzájem dobře odpovídaly, což značí, že fotony takto rozdílných
energií pocházejí z téže geometrické oblasti a jsou vyvolány synchrotronovým
zářením relativistických elektronů. K. McLeod aj. snímkovali 16 blízkých rádiově tichých kvasarů pomocí HST NICMOS a zjistili ve všech případech, že
se nalézají v ultrasvítivých infračervených galaxiích typu ULIG, jejichž bob metrická svítivost přesahuje 1012 Lo. Pak by byly kvasary krátkými epizodami
ve vývoji ULIG. S tím také souhlasí Y. Taniguchi aj., kteří tvrdí, že galaxie
ULIG jsou výsledkem splývání velkých galaxií, v jejichž centru přitom vznikají
supermasivní černé díry o hmotnostech nad 10 milionů M0, které mohou případně ještě o řád ztloustnout. Podobně D. Sanders aj. považují galaxie ULIG za
počáteční „zaprášenou" fázi vývoje kvasarů.
A. Conti aj. hledali kvasary v poli HDF, přičemž našli 41 kompaktních objektů, z nichž polovina jsou kvasary jasnější než V = 27 a z <3,5. Odtud plyne,
žena čtvereční stupeň oblohy připadá v průměru něco přes 16 tisíc takto definovaných kvasarů a na celé obloze jich pak je asi 670 miliónů. Kvasarů v raném vesmíru začíná přibývat pro z < 5 a nejvíce se jich zrodilo při z> 3. Od
z <2 začal zřetelný pokles jejich četnosti zrodu.

5.6. Gravitační čočky
Celkový počet katalogizovaných kvasarů překročil hranici 10000, avšak
pouze 40 z nich tvoří páry s úhlovou vzdáleností menší než 1 Oaresec. Jak připomněli D. Mortlock aj., je-]i separace obrazů větší než 3", nejde zpravidla
o gravitační čočky, nýbrž o dva nezávislé objekty, které se většinou pouze náhodně promítají přibližně do téhož směru: pravé binární kvasary jsou však
velmi vzácné — tvori jen jedno promile populace kvasarů na obloze. Právě takový velevzácný případ nalezli M. Brotherton aj. v případě dvojice jasnějšího,
leč rádiově tichého a slabšího leč rádiově hlučného kvasaru J1643+3156 se separací složek 2,3aresec a červeným posuvem 0,586. Jelikož nejde o gravitační
čočku, lze tento pár považovat za vůbec nejbližší binární kvasar. Podle C. Penga aj. se dosud podařilo identifikovat něco přes 40 gravitačních čoček a pokud
je separace obrazů kvásarů menší než 3", tak se vždy podařilo najít příslušné
mezilehlé čočkující galaxie. Pro větší separace zastoupení identifikovaných čoček rychle klesá, takže jde spíše o reálné páry, i když nelze úpině vyloučit možnost, že gravitační čočku tvoří chuchvalec skryté hmoty.
Neortodoxní názor na úhlově blízké kvasary však zastává E. Burbidgeová,
jež uvádí případ Seyfertovy galaxie NGC 1068, vzdálené od nás 19 Mpc
(z = 0,004). V jejím bezprostředním okolí se nalézají tři kvasary s velkým
z v rozmezí od 0,26 do 0,66 a do úhlové vzdálenosti 50' dokonce 11 jasnějších
kvasarů se z v rozmezí od 0,26 do 2,11. Autorka si myslí, že všechny tyto objekty byly z uvedené Seyfertovy galaxie vymrštěny, což je ovšem naprosto nepravděpodobné; spíše jde vskutku o náhodnou fluktuaci. Prototypem kvasaru,
zobrazeného gravitační čočkou, zůstává první objevený případ z roku 1979
QSO 0957+561(z = 1,41) ve Velké medvědici. Variace jasností složek jsou fázově posunuty, což v principu umožňuje, jak poprvé ukázal S. Refsdal již roku
1964, odvodit přímo hodnotu Hubblovy konstanty H0. Právě o to se nyní pokusili D. Haarsma aj. srovnáním rádiových změn toku složek v letech
1979-1997 na vinových délkách 40 a 60 mm pomocí anténní soustavy
VLA. Obdrželi tak fázové zpoždění (416 ± 3) dne, a odtud i Ho v intervalu
41-67 km/s/Mpc. Velký rozptyl způsobuje nejistota o rozloženi hmoty v graKOZMOS 2/2001
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vitační čočce — mezilehlé galaxii (z = 0,36). Téměř totožné fázové zpoždění
417 d dostali pro tento kvasar R. Barkana aj., zatímco M. Serra-Ricart aj. naměřili zpoždění (425 ± 4) d. Naproti tomu J. Tonrymu a M. Franxovi vyšla Ho
_ (72 ± 7) km/s/Mpc. K.-H. Chae se domnívá, že zmíněný prototyp se prostě
příliš nehodí pro taková měření, neboť čočku představuje jednak velmi hmotná
eliptická galaxie, ale též celá kupa galaxií kolem, takže jednoznačné určení průběhu gravitačního potenciálu není vůbec možné.
C. Lidman aj. obdobně studovali Einsteinův rádiový prsten PKS 1830-211
se z = 2,51, zobrazený mezilehlou spirální galaxií se z = 0,89 o hmotnosti kolem 10H M0. Z fázového zpoždění 26 dnů vyvodili Ho v rozmezí 65-76
km/s/Mpc. Pro Einsteinův rádiový prsten doprovázený párem optických obrazů kvasaru B0218+357 stanovili A. Biggs aj. fázové zpoždění 10,5 d, což dává
H0 v rozmezí 50-82 km/s/Mpc. K.-H. Chae určil z měření fázového zpoždění
pro kvasar PG 1115+080 hodnotu Ho = (53 ± 16) km/s/Mpc.
Neobvyklý případ kvasaru Q2237+0305 se z = 1,61, pozorovaného opticky,
rentgenově i jako Einsteinův rádiový kříž, popsali J. Wambsganss aj. Příslušná
gravitační čočka má totiž velmi malé z = 0,04. R. Ibata aj. se zabývali ultrasvítivým kvasarem APM 08279+5255 (R = 15,2) se z = 3,87 a zachyceným družicí IRAS. Z infračervených měření vyplynula rekordní svítivost kvasaru
5.1015 L. Autoři však zjistili, že kvasar je čočkován, takže jeho skutečný zářivý výkon je bezmála 50krát nižší. H. Nguyen aj. snímkovali pomocí FCC HST
proslulou ultrasvítivou infračervenou galaxii FSC 10214+4724, objevenou družicí IRAS roku 1983 jako vůbec nejsvítivější galaxii ve vesmíru. Detailní záběr
z HST však prokázal, že před galaxií se z = 2,3 se nachází mezilehlá gravitační čočka se z = 0,9, takže svítivost infračervené galaxie byla přeceněna. Po odečtení efektu gravitační čočky však její svítivost činí stále ještě ií3asných 2.1013
L,,.
Soustavnému vyhledávání gravitačních čoček na snímcích širokoúhlé kamery HST se věnovali K. Ratnatunga aj., neboť tak lze najít čočky, které pro
malou úhlovou vzdálenost složek nelze při pozemních měřeních rozpoznat. Ve
400 náhodně vybraných polích prohlédli na 150 tisíc galaxií a našli tak 10 kandidátů na předtím neznámé gravitační čočky. Typická hodnota z pro mezilehlé
galaxie se pohybuje kolem 0,6; největší červený posuv pro kvasar dosáhl hodnoty z = 3,4. Podobně D. Marlow aj. prohlédli v rámci projektu CLASS přes
12 tisíc rádiových galaxií pomocí anténní soustavy VLA a přitom rovněž našli
velmi těsné složky kvasarů, zobrazené gravitačními čočkami. Unikátem je kvasar B1555+375, jehož Einsteinův rádiový kříž má složky vzdálené od sebe méně než 0,42".

5.7. Gravitační mikročočky
Program hledání gravitačních mikročoček, založených na efektu zjasnění
vzdálené hvězdy, pokud se ocitne v úhlové vzdálenosti pouhých mikrovteřin od
mezilehlé čočky, přinesl v uplynulých sedmi letech nesmírně cenné výsledky.
Ve výduti Galaxie tak bylo pozorováno přes 200 zjasnění hvězd díky mikročočkám a k tomu přibyl dalších asi 15 úkazů v Magellanových mračnech.
K. Sahu se věnoval velmi atraktivnímu případu podvojných mikročoček, kdy
je vzdálená hvězda postupně zesílena dvěma složkami těsné dvojhvězdy, anebo — což je snad ještě zajímavější — hvězdou, kolem níž obíhá extrasolární planeta. Při fotometrickém sledování úkazu se na světelné křivce vzdálené hvězdy
objeví kromě základního zjasnění ještě přídavná špička, daná průchodem příslušné kaustiky směrem k pozorovateli. Podle autorova výpočtu trvá takový
úkaz za předpokladu, že příčný pohyb hvězd činí 200 km/s, asi půl hodiny
v případě, že se čočka nalézá v Galaxii 15 kpc od nás, a piných 10 h, pokud se
nachází v Malém Magellanově mračnu.
Odtud jasně vyplývá, že pro úspěch měření je naprosto nutná celosvětová
spolupráce mnoha hvězdáren, zejména tehdy, chceme-]i tak objevit extrasolární planety, jejichž ovlivnění špičky světelné křivky trvá podle okolností od
1,5 do 5 h, přičemž fotometrie musí mít přesnost lepší než 5 %. To vše se zdařilo v uplynulých čtyřech pozorovacích sezónách zorganizovat pro více než dva
tucty nadějných případů, a vskutku se tak podařilo nalézt jak dvojhvězdy tak
i extrasolární planety (projekt PLANET); unikátnost metody spočívá jednak
v okolnosti nalézat exoplanety extrémně daleko ve vesmíru, a jednak v její citlivosti — v zásadě tak lze objevovat i exoplanety o hmotnosti podobné Zemi.
Největším úspěchem programu bylo souvislé sledování světelné křivky úkazu
MACHO98-SMC-1, kde průchod kaustiky, pozorovaný 18. června na La Silla (ESO), Las Campanas (CTIO), v Sutherlandu (JAR), Perthu a Siding
Springs (Austrálie) a Hobartu (Tasmánie), trval celých 8,5 h. Podle M. Albrowa aj. se průchod kaustikou odehrál právě 10 dnů po zpozorování daného jevu,
potvrdil existenci dvojhvězdy se vzájemnou vzdáleností složek asi 3 AU a její
příslušnost do Malého Magellanova mračna
Soustavnému výzkumu mikročoček v Malém Magellanově mračnu se od roku 1996 věnovali C. Afonso aj. v rámci projektu EROS-2, když zde sledovali
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soustavně jasnosti 5,3 milionů hvězd v poli o výměře ]0 čtverečních stupňů.
Zatím objevili jenom jedinou mikročočku EROS-SMC-97/1, ale budoucnost
projektu je slibná, neboť by pomohl interpretovati pozorování, týkající se hala
Galaxie a zejména Velkého Magellanova mračna. Podle S. Maoa se v roce
1999 podařilo v projektu OGLE pozorovat mikročočku, vykazující v průběhu
fotometrických měřením nápadný paralaktický efekt, jenž umožnil odvodit
příčnou rychlost samotné čočky 145 km/s. Odtud ]ze v principu studovat
strukturu Galaxie, funkci hmotnosti pro hvězdy a extrasolární planetární soustavy. Jak OGLE tak i EROS se od roku 1999 věnují právě výzkumu spirálních
ramen Galaxie, což jistě přinese další cenné poznatky.

6. Kosmologie a fyzika
6.1. Stavba a vývoj vesmíru
Na památku tragicky zesnulého amerického kosmologa D. Schramma
(1945-1997) uspořádali američtí astronomové v říjnu 1998 další Velkou debatu, věnovanou obecně všem aspektům kosmologie. Účastnil seji na 400 profesionálů a hlavní vystoupení byla skutečně pozoruhodná. O. Gingerich připomněl klíčové okamžiky historie kosmologie. Např. ještě sám Kopernik netušil, že hvězdy jsou vzdálená tělesa obdobná Slunci — tuto domněnku poprvé
vyslovil až R. Descartes roku 1644 a rozumné odhady vzdálenosti hvězd uveřejnili na základě fotometrických měření J. Gregory, C. Huygens a I. Newton.
Další vývoj názorů na strukturu vesmíru pozdržel paradoxně objev plynných
mlhovin s emisními čarami, neboť si je astronomové směšovali s „nepravými"
mlhovinami (galaxiemi). Předvídavý W. Herschel však razil pro budoucí galaxie termín „ostrovní vesmíry" již koncem 18. stol. H. Curtis (protagonista Velké debaty z roku 1920) objevil sice počátkem XX. stol. novy v mlhovině v Andromedě, jenže všechny zmátla „nova" S And z roku 1885, o níž tehdy nikdo
netušil, že jde fakticky o nesrovnatelně svítivější supernovu. Novým zdržením
v pochopení povahy spirálních mlhovin byla chybná van Maaneova měření
údajné rychlé rotace spirál. Konečně pak nesprávná identifikace údajných jasných hvězd v blízkých spirálách vedla k výraznému podcenění vzdáleností galaxií, a tudíž nesmyslně vysoké hodnotě Hubblovy konstanty Ho, jež zpětně oddálila přijetí myšlenky velkého třesku. Teprve roku 1958 zjistil A. Sandage, že
údajné hvězdy jsou fakticky kompaktní svítivé oblasti ionizovaného vodíku
v cizích galaxiích. Tento objev přispěl nejvíce k revizi stupnice vzdáleností,
neboť již roku 1959 obdržel takto A. Sandage Hv = cca 75 kni/s/Mpc — velmi
blízkou současné nejlepší hodnotě Ho = (65 ± 5) km/s/Mpc.
J. Silk vyzdvihl okolnost, že moderní kosmologie předpověděla jak rozpínání vesmíru tak existenci reliktního záření. Vynikající je též souhlas předpovědi zastoupení hélia 24,6 % a údajů zpozorování, jež dávají (24 ± 1) %. Pro
stáří vesmír dnes vychází hodnota (15 ± 2) miliard let a pro stáří prvního pokoleni hvězd (12 ± 2) miliardy let. Podle M. Turnera připadá z celkové hmoty
vesmíru pouhých 5 % na baryony a jen 0,5 % na hvězdy. Nebaryonní složka
hmoty vesmíru představuje asi 35 % hmoty vesmíru a nalézá se převážné v intergalaktickém prostoru. Sem patří mj. i reliktní neutrina.
Jelikož tato nebaryonní složka je pružná, musí se ve shodě s pozorováním
vzdálených supernov rozpínání vesmíru nyní zrychlovat. Podle S. Perlmuttera
vychází zpozorování 42 vzdálených supernov, že pravděpodobné stáří vesmíru nepřesahuje (14,9 ± 1,2) miliard let. To dále znamená, že piných 60 % hmoty vesmíru je skryto v podobě Einsteinovy kosmologické konstanty LAMBDA,
neboli energie falešného vakua, neboť stále převažuje mínění, že hustota hmoty vesmíru je přesně rovna hustotě kritické.
V této souvislosti dovolte malou odbočku. V červenci 1999 učinil americký
fyzik F. Wilczek na první pohled nevinnou poznámku, že v urychlovači
v Brookhavenu se podařilo napodobit podmínky, panující ve velmi raném vesmíru, kdy probíhaly fázové přechody právě zmíněného falešného vakua. Z toho vznikly obavy, zda podobný smrtelně nebezpečný fázový přechod nemohou
dnes vyvolat relativisticky urychlené ionty v urychlovači. To je však naštěstí
zcela vyloučeno, neboť nesrovnatelně vyšší energie nesou běžně částice primárního kosmického záření, a jak dosvědčuje naše vlastní existence, nikdy nic
tak omračujícího nezpůsobily. P. Peebles připomněl, že hustota energie falešného vakua s rozpínáním vesmíru klesá, tj. klesá i konstanta LAMBDA. Vzdálené supernovy však naznačují, že zhruba v 60 % současného stáří vesmíru se
tempo rozpínání vesmíru začalo zrychlovat a jen tak mimochodem, teprve
v 75 % dnešního stáří vesmíru vznikla sluneční soustava. V současnosti se vesmír rozpíná již dvojnásobkem únikové rychlosti, ale v budoucnu se toto zrychlující tempo rozpínání zastaví a vesmír se bude nakonec rozpínat konstantní
rychlostí. Příčinou tohoto podivuhodného chování vesmíru je dle Peeblese tajemná látka, zvaná kvintesence („prapodstata"), jejíž gravitační hmotnost je záporná! Pokud je toto vysvětlení správné, pak je vesmír mnohem starší, než si
dnes myslíme. Podle V. Trimblové je tlak Pv rozpínajícím vesmíru úměrný
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hustotě p: P = (Op, kde o _ —I (záporné znaménko značí, že vesmír se rozpíná)
platí právě pro „obyčejnou" kosmologickou konstantu LAMBDA. Pokud je
—1 <0) <0, pak je ve vesmíru přítomna kvintesence, což také odpovídá pozorováním, jež dávají w = cca. —0,7.
V. Burdjuža aj. rozvinuli původní myšlenku L. Griščuka a Zeldoviče z roku
1982, že vesmír vznikl doslova z ničeho. Ukázali, že v takovém případě neproběhla kosmologická inflace ve velmi raném vesmíru, a že pozorované reliktní záření poskytuje informaci o stavu vesmíru v čase, odpovídajícímu kosmologickému červenému posuvu z = 1200. K tomu připojuje F. Tipler poznámku, až od z = cca. 3 je Hubblovo rozpínání vesmíru plynulé, tj. lokální
fluktuace se vyhlazují teprve v těchto obřích rozměrech. Ideálními indikátory
rozpínání vesmíru se tak stávají kompaktní kupy galaxií, jež se projevují jako
gravitační čočky.
Zlepšení našich vědomostí o struktuře vesmíru se nyní očekává od velkých
přehlídek, jež začaly jednak v Novém Mexiku (SDSS) a jednak v Austrálii
(2dF). Podle X. Fana aj. se přehlídka SDSS soustřeďuje na získání hrubých
spekter 150 tisíc kvasarů a 1 miliónů galaxií na ploše 10 tisíc čtverečních stupňů v oblasti kolem severního pólu Galaxie, jež dosáhne do 23 mag a měla by
být hotova koncem roku 2004. Australská přehlídka má dle S. Folkese aj. pomocí mnohovláknového spektrografu získat podrobná spektra více než 150 tisíc galaxií s červeným posuvem z < 0,2 do 19,45 mag na ploše 2,5 tisíce čtverečních stupňů. K. Taylor a I. Lewis tvrdí, že v dosavadních optických přehlídkách se přednostně vyskytují velké galaxie, obsahující nejméně miliardy
hvězd, kdežto miniaturní galaxie s desítkami tisíc až desítkami miliónů hvězd
mohou zcela chybět, takže od nové přehlídky lze očekávati objevy celých nových tříd galaxií.

6.2. Základní kosmologické parametry
a problém skryté hmoty
Podle W. Freedrnanové je výsledkem tzv. klíčového projektu HST, při
němž byly během 8 let ve spolupráci 27 badatelů změřeny vzdálenosti 18 galaxií pomocí téměř 800 cefeid, hodnota H0 _ (70 ± 7) v obvyklých jednotkách.
Navázání cefeid a supernov pak umožňuje protáhnout tuto kalibraci vzdáleností
až do 300 Mpc. Ačkoliv z téhož pozorovacího materiálu obdržel A. Sandage
_ (58 +/- 6), není již pochyb o tom, že vesmír je otevřený a patrně starší než
12 miliard let. R. Giovanelli shrnu] současná určení Ho tak, že pro spirální galaxie vychází 71, zatímco pro eliptické galaxie hodnota 69 a pro supernovy 68.
Druhá sada hodnot H0, získaná z těchže pokladů odchylnou metodikou, však
dává po řadě 55, 60a77!
Sjunjajevův-Zeldovičův efekt pro reliktní záření nasvědčuje Ho v intervalu
57 ± 71, zatímco z fázového zpoždění pro gravitační čočky dostáváme v průměru H0 _ (61 ± 12). To je ve shodě s konzervativní hodnotou, hájenou A. Sandagem a G. Tammannem Ho = cca. 60. Sandage argumentuje tím, že určování
vzdáleností galaxií pomocí cefeid skrývá čertovo kopýtko v podobě výběrových efektů, které naneštěstí rostou se vzdáleností. S přihlédnutím k těmto
efektům pro 27 galaxií mu pak vyšlo Ho =(54 ± 7).
T. Ekholm aj. využili neortodoxní metody, založené na Tullyho-Fischerově
vztahu mezi rychlostí rotace a svítivosti galaxií, a dospěli tak k Ho = 52. C.
Bernstein a P. Fischer měřili Ho z fázového zpoždění pro gravitační čočku
Q0957+561 a vyšlo jim (72 ± 22). C. Fassnacht aj. zkombinovali optická a rádiová měření jasností tří složek kvasaru B 1608+656 (z = 1,39), zobrazených
gravitační čočkou se z = 0,63 a dostali odtud Ho = (59 ± 8). Zcela nezávislou
metodu určování vzdáleností galaxií srovnáváním velikosti fluktuací plošné jasnosti obrazu dané galaxie použili J. Blakeslee aj. a obdrželi tak Ho = (74 ± 4).
Jak patrno, většina určení H'3 dává sice docela malé střední chyby až kolem
5 %, ale vzájemný nesouhlas citovaných hodnot převyšuje velikost formálních
chyb tak zřetelně, že kýženého cíle znát absolutní hodnotu Hubblovy konstanty (a tudíž i stáří vesmíru) s přesností do 10 % nebude ještě nějakou chvíli dosaženo. Podle mého soudu dojde k podstatnému pokroku až někdy po roku 2010, kdy budou k dispozici trigonometrické paralaxy hvězd s mikrovteřinovou přesností.
Problém skryté hmoty vesmíru má svou dlouhou prehistorii, začínající zjištěním F. Zwickyho v roce 1933, že gravitačně vázaná kupa ve Vlasu Bereničině má nezvykle velkou disperzi rychlostí 1019 km/s pro členy kupy, tj. že její
gravitační hmotnost je mnohem vyšší, než vyplývá ze součtu hmot pozorovaných členů kupy (viriálová věta). Od té doby se podobný efekt pozoruje prakticky u každé kupy galaxií a k tomu přibyly další argumenty, tj. neklesající
křivky rotace galaxií na jejich perifériích a konečně nápadný nesoulad mezi pozorovanou a vypočtenou hmotností gravitačních čoček — někdy se dokonce zdá,
že příslušnou gravitační deformaci obrazu vzdálené galaxie či kvasaru působí
pouze chuchvalec skryté hmoty. Množství a samozřejmě i povaha skryté hmoty vesmíru se tak staly rovněž klíčovými kosmologickými parametry, neboť je

zřejmé, že skrytá hmota nad hmotou zářivou převažuje přibližně o dva řády —
jde tedy o hlavní složku vesmíru vůbec.
J. Alam aj. soudí, že baryonní složku chladné skryté hmoty by mohly tvořit
velmi trvanlivé tzv. kvarkové nuggety, vznikající při fázovém přechodu
z kvarků na baryony v prvních mikrosekundách po velkém třesku. B. Nath
upozornil, že velmi mnoho skryté hmoty může obsahovat intergalaktické prostředí, jež je sice o 26 řádů řidší než atmosféra na Zemi, když obsahuje jedinou
částici v objemu ]0 m3 (sněhovou vločku v objemu zeměkoule!). J. Wells aj.
tvrdí, že povahu skryté hmoty mohou odhalit pozorování 2 GeV antiprotonů
v kosmickém záření, ale k tomu zatím nejsou vhodné přístroje. Téhož názoru
jsou i L. Bergstrom aj., kteří ukázali, že antiprotony by mohly vznikat anihilací supersymetrických částic v galaktickém halu. D. Holz navrhl, aby sek určení rozložení skryté hmoty využily jednak supernovy a jednak gravitační čočky.
R. Ibata aj. přišli s relativně prozaickým vysvětlením pro skrytou hmotu
v halu naší Galaxie. Všimli si totiž, že na proslulých opakovaných snímcích
HDF-N se vyskytlo alespoň pět nápadně modrých bodových objektů, jež se během dvou let mezi snímky zřetelně posunuly o více než 23 obloukových milivteřin. Autoři soudí, že by to mohli být staří bílí trpaslíci o hmotnostech kolem 0,5 M0. Pak by se právě takto dala vysvětlit celá skrytá hmota hala naší Galaxie, potažmo i dalších spirálních galaxií. S tím souhlasí B. Hansen, jenž konstatuje, že pak by skrytá hmota Galaxie nebyla fakticky tak docela temná, ale
prostě jen velmi slabě zářící. Do této skupiny řadí především tzv. béžové trpaslíky o hmotnostech 0,1-0,3 M0, jež jsou fakticky rychle chladnoucími bílými trpaslíky, jelikož na ně v přiměřeném tempu dopadá vodíkový plyn.

6.3. Reliktní a kosmické záření
Když proslulá družice COBE změřila pomocí aparatur FIR/SMM překvapivě vysokou úroveň infračerveného pozadí vesmíru, ukázalo se, že v tomto
pásmu je obsaženo více energie, než kolik produkují všechny hvězdy v pozorovaném vesmíru v oboru optickém. Podle M. Harwita pochází toto infračervené záření z relativně malé vzdálenosti pro z <2, ba dokonce možná jen z< I
a k jeho úrovni přispívají nejvíce slabé vzdálené galaxie, opticky nepozorovatelné. Tomu též odpovídají výsledky přehlídky vzdálených zdrojů z družice
ISO, při níž byly zkoumány čtyři plošky ve vysokých galaktických šířkách na
vinové délce 12 mikrometrů. D. Clements aj. tak objevili 50 diskrétních zdrojů, z toho jen 13 hvězd naší Galaxie, ale zato 37 vzdálených galaxií.
Pokud jde o mikrovinné záření kosmického pozadí, nejvíce pozornosti se nyní věnuje využiti Sjunjajevova-Zeldovičova efektu (rozptyl reliktních fotonů
na horkém plynu) v kupách galaxií. E. Komatsu aj. odhalili poprvé existenci
efektu také v submilimetrovém pásmu na frekvenci 350 GHz pro rentgenově
nejsvítivější kupu galaxií RX J1347-1145 se z = 0,45. Čím dál větší zájem astrofyziků budí zlepšující se možnosti detekce kosmického záření vysokých a
velmi vysokých energií. Podle G. Mediny-Tanco patří k největším záhadám
vzácný — leč nepochybný — výskyt částic s energiemi vyššími než 50 EeV, neboť díky existenci fotonů reliktního záření a infračerveného pozadí by takové
energetické částice měly být rozbity nejpozději na dráze 30 Mpc. Do této vzdálenosti od Země se však nenalézá žádný teoreticky vhodný zdroj tak energetických částic a naopak, vhodné zdroje leží daleko za touto hranicí (tzv. Greisenova-Zacepinova-Kuzminova mez — GZK).
D. Bird aj. studovali rozložení extrémně energetického kosmického záření
pomocí aparatury Muší oko v Utahu. Ukázali, že v pásmu do 3 EeV se kosmické záření lehce koncentruje ke galaktické rovině, kdežto nad touto hranicí je
jeho rozložení pravděpodobně izotropní. E. Gorčakov a I. Charčenko upozornili, že galaktickou anizotropii energetického kosmického záření může vyvolat
výskyt magnetických polí v koráně Galaxie. Na určitější závěry však budeme
muset počkat ještě alespoň pět let, kdy už bude v rutinním provozu první část
jižní observatoře Pierre Auger v Malargůe v Argentině, kterou za 50 milionů
dolarů buduje konzorcium 19 států včetně České republiky.
Zatím však teoretikům rozhodně nechybí fantazie, když navrhují nejrůznější často bizarní mechanismy urychlování částic kosmického záření v bližším
okolí naší — z hlediska extrémních energií — naštěstí tak fádní Galaxie. Horkými favority na produkci extrémně energetického kosmického záření se zdají být
zábleskové zdroje záření gama. A. Dar a R. Plaga soudí, že dávnými galaktickými zdroji tohoto typu lze objasnit průběh energetického spektra kosmického
záření v rozsahu od TeV až po desítky EeV, zejména výskyt dvou ohybů na
plynulé klesající křivce intenzity kosmického záření s rostoucí energií částic —
tzv. kolena pro energie 3 PeV a kotníku pro 3 EeV. Podle M. Wiedenbecka aj.
se podařilo družici ACE, vypuštěné v srpnu 1997, prokázat, že zdrojem energetického kosmického záření jsou zcela určitě pozůstatky po výbuchu supernov, jak už před půl stoletím předvídal E. Fermi. Zato usilovné hledání částic
antihmoty v kosmickém záření přináší dle P. Chardonneta aj. zatím pouze horní mez 10-6 pro zastoupení jader antihélia vůči jádrům hélia.
KOZMOS 2/2001
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6.4. Částicová fyzika
Ve spolupráci Lawrencovy laboratoře v Berkeley a Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně získali J. Oganessian aj. ostřelováním plutoniového
terčíku jádry vápníku nový chemický prvek Č. 114 s atomovou hmotností 298
a předvídanou mimořádně dlouhou životností 30 s. Ostřelováním olověného
terčíku jádry kryptonu navíc dostali rychle se rozpadající prvky Č. 118 a 116.
J. Gnědin aj. hledali pomocí kavkazského šestimetru hypotetické symetrické
částice axiony v kupách galaxií a v magnetických hvězdách třídy Ap, ale zatím
bezúspěšně. Pro hypotetický poločas rozpadu protonu byla z experimentů
v podzemních detektorech zvýšena spodní mez na l,6.10aá roků. V Antarktidě
byla uvedena do chodu aparatura AMANDA pro detekci vysoce energetických
neutrin z vesmíru prostřednictvím Čerenkovových detektorů v šachtách o průměru půl metru a hloubce 2 km, hloubených v ledu horkou vodou. Detektorem
se tak stane blok ledu o objemu 1 km3.
Evropská laboratoř CERN ve spolupráci s podzemní observatoří Gran Sasso
v Itálii připravují za 45 milionů dolarů pokus s vysíláním usměrněného svazku
mionových neutrin, jež by se na přímé dráze 730 km mezi urychlovačem a detektorem mohla oscilacemi částečně změnit na tauonová.

6.5. Relativistická astrofyzika
B. Heckel aj, testovali platnost principu ekvivalence na torsních vahách
a potvrdili jej s přesností 0,1 %. P. Kaaret využil aparatury EGRET na družici
Compton k ověřování, zda ve shodě s teorií kvantové gravitace závisí rychlost
světla na energii fotonů. U některých pulsarů lze totiž sledovat jejich impulsy
až do energie 2 GeV, ale výsledky pozorování o žádné také závislosti nesvědčí. Nízkofrekvenční oscilace, pozorované v rentgenovém pásmu u mnoha
kompaktních objektů, mohou být důsledkem Lenseovy-Thirringovy precese
nesouosého akrečního disku, obklopujícího rychle rotující neutronovou hvězdu
(pulsar) nebo dokonce i černou díru. Podle N. Wexe a S. Kopeikina by se toto
relativistické strhávání souřadnicové soustavy nejsnáze pozorovalo u binárních
pulsarů, jejichž jednou složkou je černá díra. J. Krolik spočítal, že pokud se kolem černé díry vyskytuje silné magnetické pole, pak je jeho energie soustředěna těsně pod poslední (nejužší) stabilní oběžnou drahou kolem černé díry, a je
srovnatelná s klidovou energií akrečního toku.
T. Udem aj. ověřovali při úpiném zatmění Slunce údajný vliv zatmění na
chod atomových hodin, jenž prý při částečných zatměních Slunce v letech
1987 a 1992 vykazoval soustavné odchylky v rozmezí 0,5-65 mikrosekundy.
Navíc při zatměních v letech 1954 a 1959 měly být pozorovány odchylky ve
stáčení roviny Foucaltova kyvadla. Nová měření se dvěma cesiovými normály,
jedním rubidiovým oscilátorem a vodíkovým maserem probíhala ve sklepení
laboratoře ve Wesslinu v Německu vzájemným porovnáváním chodu každé
4 s od 3. do 23. srpna 1999. Odchylky za 6 dnů kolem zatmění nepřesáhly
20 us, a nepotvrdily tak žádný takový vliv.

7. Astronomické přístroje
7.1. Optická astronomie
Koncem ledna 1999 dostal první světlo japonský 8,2 m reflektor Subaru na
Mauna Kea a v dubnu 2000 byl uveden do trvalého provozu pod vedením ředitele K. Kodairy. V březnu dostal dalekohled MMT na Mt. Hopkinsu v Arizonč nové monolitní 6,5 m zrcadlo, odlité v rotační sklářské peci roku 1992.
Prakticky současně uvedli Italové do chodu 3,5 m teleskop TNG na Roque de
los Muchachos na Kanárských ostrovech. V červnu byl vyzkoušen mezinárodní 8,1 m dalekohled Gemini-N na Mauna Kea. Je vybaven adaptivní optikou,
dovolující v infračerveném pásmu rozlišení 0,08". Do trvalého provozu byl
uveden v létě 2000: Jeho jižní dvojče bude instalováno roku 2001 na Cerro Pachon v Chile.
Zcela podle plánu byla do chodu uváděna jednotlivá 8,2 m zrcadla ESO
VLT na Mt. Paranalu v Chile. Zrcadla jsou pojmenována v jazyku Mapuče
Antú, Kjújen, Melípal a Jepún (Slunce, Měsíc, Jižní kříž a Večernice); slavnostní inaugurace největšího dalekohledu na světě se odehrála za účasti celebrit 5. března 1999. Podle R. Giacconiho aj. dosahuje Antú úhlového rozlišení 0,04aresec a mezných hvězdných velikostí 26,3 mag v pásmu U;
27,8 mag v B a 25,2 mag v oboru I. Koncem roku bylo zveřejněno prvních
15 původních vědeckých prací, založených na pozorování teleskopu Antú,
sepsaných převážně německými a italskými astronomy. Od září 1999 je novou
ředitelkou ESO francouzská astronomka C. Cesarská. Mezitím R. Gilmozzi aj.
z ESO uveřejnili první náčrt příštího největšího dalekohledu světa OWL
(OverWhelmingly Large Telescope) o průměru primárního zrcadla 100 m (!),
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tvořeného 2000 šestiúhelníkovými segmenty o úhrnné hmotnosti 20 000 t
v ceně 1,2 miliardy dolarů. Šlo by fakticky o svérázný zenitteleskop o výšce
137 m, kde by bylo umístěno sekundární zrcadlo ze 100 segmentů o průměru
25 m. Superdalekohled by byl přirozeně vybaven systémem adaptivní optiky
a měl by mít úhlové rozlišení 40x lepší než HST a zobrazoval by objekty až
38 mag. Bude ho řídit superpočítač o 300krát vyšším výkonu než jsou dnešní
nejlepší počítače světa a měl by být v provozu již kolem r. 2020. Proto jako na
zavolanou přichází zpráva, že společnost IBM hodlá do pěti let vyvinout superpočítač Blue Gene s výkonem 1 Pflops (dosavadní špička je 2 TFlops),
sestávající z miliónu Gflops procesorů s přístupovým časem 10 ns. Takový superpočítač bude např. schopen současných objem dat na internetu (100 TB)
přenést za necelou sekundu. Prodejní cena se ovšem odhaduje na 100 milionů
dolarů a příkon na 1 MW!
M. Cherry uved] podrobnosti o jihoafrickém 9,2 m SALT, bude v provozu r.
2004 za necelých 17 milionů dolarů. Jde o společný projekt JAR, Polska, USA
a SRN, jenž představuje zdokonalenou kopii úspěšného texaského teleskopu
HET. Na Mt. Wilsonu v Kalifornii uvedli v listopadu 1999 do chodu interferometr CHARA, sestávající zatím ze dvou spřažených metrových dalekohledů
na proměnné základně. Podle H. McAlistera se již podařilo získat interferenční proužky pro tři jasné hvězdy a tak je dobrá naděje, že interferometr dosáhne
plánovaného rozlišení 0,004".
R. Garstang uveřejni] nové údaje o mezných hvězdných velikostech (mhv)
a užitečném maximálním zvětšení při pozorování zrcadlovými dalekohledy, jak
udává tabulka:
Průměr optiky (mm)
150
400
1000

mhv (mag)
13,4
15,4
17,0

zvětšení
I 8O
470x
1200x

O úžasném pokroku detekční techniky svědčí úspěch kanadského astronoma-amatéra P. Boltwooda z Ottawy, jenž ke svému 0,4 m Newtonovu reflektoru f/4,8 připojil kameru s maticí CCD 576x384 pixelů a složenou 20 h expozicí při hledání optického protějšku GRB v souhvězdí Hada dosáhl mezné
hvězdné velikosti R = 24,1, což ještě před 20 lety nedokázal v uvedeném pásmu ani palomarský pětimetr! Na Palomaru nyní probíhá digitální přehlídka oblohy DPOSS s meznou hvězdnou velikostí B = 22 mag, jejímž cílem je zobrazit přes 50 miliónů galaxií a více než 2 miliardy hvězd. Podle S. Djorgovského
se přitom již podařilo odhalit 60 kvasarů se z> 4. U 3,6 m CFHT byla instalována mozaika 12 matic CCD o celkové ploše 12x8 kilopixelů, jež umožňuje
naráz zobrazit zorné pole 0,7°x0,5°, tj. 200 MB z jediného snímku. Během jediné noci tak přibude v paměti počítače 10 GB a za rok provozu piný 1 TB. Přitom ve vývoji je už mozaika 18x18 kilopixelů... Podobně se modernizuje slavná 1,2 m Schmidtova komora na Mt. Palomaru, která dostala matici CCD
s hranou 4 kilopixely pro zobrazení pole o výměře 1,1 čtverečního stupně,
avšak během 2 let bude vybavena mozaikou více než 100 (!) matic CCD.

7.2. Optické dalekohledy v kosmu
Problémy s gyroskopy uspíšily další údržbu HST, jež byla původně plánována již na říjen 1999. Odklad mise způsobil, že 13. listopadu selhal předposlední gyroskop a HST byl uspán. Let raketoplánu Discovery (STS-103) se
uskutečnil až kolem Vánoc a údržba spočívala především ve výměně všech gyroskopů, instalaci nového počítače, záznamníku a pointeru. Mimo provoz
však zatím zůstal spektrograf NICMOS, jenž pracoval úspěšně skoro 2 roky,
ale od srpna 1998 se čidlo oteplilo kvůli tepelnému zkratu a počátkem ledna
1999 musel být provoz spektrografu zcela přerušen.
Novým ředitelem Ústavu pro kosmický teleskop v Baltimoru byl jmenován
S. Beckwith, jenž vystřídal R. Williamse. Nový ředitel připomněl, že nové výkonné dalekohledy jsou mimo jiné podstatně levnější, než dalekohledy předešlých generací, za což vděčíme pokroku moderní techniky. Provoz HST zajišťuje
ve zmíněném Ústavu 470 pracovníků za 40 milionů dolarů ročně, kdežto řízení budoucího NGST bude třikrát levnější. Z hlediska úspěšnosti (poměr mezi
přijatými a podanými pozorovacími programy pro HST) vedou Holanďané
(44 %), následování Brity (40
Francouzy (38 %) a Kanaďany (37 %). Teprve pak přicházejí Američané s 29 % úspěšností. Svědčí to ovšem o neobyčejné nestrannosti výběrové komise.
Budoucí velký kosmický dalekohled NGST o průměru segmentového zrcadla 8 m bude pracovat v Lagrangeově bodě L2 bez možnosti jakékoliv opravy či údržby a podle G. Starkmana aj. bude dopiněn samostatně naváděným
stínítkem BOSS, jež umožní zakrytí mateřských hvězd kvůli snazšímu zobrazení jejich exoplanet. R. Angel aj. navrhují umístění dalších plochých zrcadel o průměru cca 4 m v kosmu, jež by vrhala ze vzdálenosti několika ki%o),
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lomctrů světlo vzdálených hvězd na NGST. J. Burge aj. ukázali, že segmenty pro NGST lze velmi odlehčit konstrukcí tzv. zrcadlových membrán s malou plošnou hustotou 13 kg/m2, takže celé 8 m zrcadlo bude mít neuvěřitelně
nízkou hmotnost 623 kg — pro srovnání 2,4 m zrcadlo HST má hmotnost přes
800 kg.

7.3. Radiová astronomie
V USA vzniká tzv. jednohektarový radioteleskop (1hT) o výměře ]0 000
m'-, sestávající z 1000 malých parabol na observatoři Hat Creek, jenž má být za
25 miliónů dolarů dohotoven roku 2004 a případně později rozšířen na jednokilometrové monstrum. Dosud nejvyšší úhlové rozlišení poskytuje interferometr na velmi dlouhé základně VLBA, sestávající z 10 parabol o průměru 25 m
na základně dlouhé 8000 km od Panenských ostrovů po Havaj. Spřažené paraboly pracují ve frekvenčním pásmu 0,3-43 GHz a 86 GHz s vrcholným úhluvýra rozlišením až 100 mikrovteřin. Mnohem ambicióznější projekt ohlásilo
ESO ve spolupráci s americkou NSF. Jak uvedli R. Kurz a P. Shaver, má být
v poušti Atacama v Chile poblíž městečka San Pedro vybudována do roku
2009 v nadmořské výšce 5000 m submilimetrová soustava ALMA sestávající
ze 64 parabol o průměru 12 m pro frekvenční pásmo 70-950 GHz za cenu
400 milionů dolarů.

7.4. Astronomické umělé družice
Neúspěchem skončilo březnové vypuštění infračervené družice WIRE raketou, odpálenou z letadla ve 12 km nad Zemí, přestože se družice pro střední
infračervené pásmo dostala na plánovanou kruhovou dráhu ve výši 540 km nad
Zemí. Příčinou bylo nechtěné osvětlení zásoby tuhého vodíku po předčasném
odhození krytu zásobníku. Tuhý vodík měl sloužit k chlazení optiky dalekohledu, jenže místo toho družici při prudkém odpaření roztočil na 60 obrátek za
minutu.
G. Sonnebom aj. popsali parametry družice FUSE, jež byla vypuštěna koncem června 1999 na kruhovou oběžnou dráhu ve výši 770 km, jež má pracovat
3 roky ‚'daleké ultrafialové oblasti za Lymanovou hranou 91 nm. Jejím hlavním cílem je změřit poměr zastoupení deutéria vůči vodíku ve vzdáleném vesmíru. V červenci 1999 konečně odstartovala zatím nejvýkonnější rentgenová
družice Chandra — předposlední z tzv. velkých observatoří NASA. Pohybuje
se po protáhlé eliptické dráze 9,7 x 139,1 tisíc km s plánovanou životností
5 let. V prosinci 1999 byla raketou Ariane vypuštěna evropská rentgenová
družice XMM (Newton) o hmotnosti 3,9 t na protáhlou eliptickou dráhu
7,4x 1 14 tisíc km s periodou 48 h, jež započala vědecká měření na jaře 2000.
Má sice větší sběrnou plochu než Chandra, ale platí za to menší rozlišovací
schopností. Na oběžné dráze kolem Země je tě. asi 8000 družic, z toho pětina
je viditelná očima; většina je ovšem nefunkčních a přispívají k zhoršování
problému kosmického smetí. Nejlepším detektorem úlomků je výkonný
americký radar v Goldstone v Kalifornii, jenž dokáže rozlišit 3 mm úlomky na
vzdálenost 1000 km.

7.5. Kosmické sondy
NASA má stále spojení s úžasnými kosmickými sondami Voyager 1 a 2, jež
byly počátkem roku 199 vzdáleny 10,9 (zpoždění signálů dosahuje 10 h) resp.
8,6 miliard km (zpoždění 8 h) a vzdalují se rychlostmi 17,3 resp. 15,9 km/s od
Slunce. Voyager I letí pod úhlem 35° na sever od ekliptiky, kdežto Voyager 2
pod úhlem 48° na jih od ekliptiky. Naproti tornu katastrofálně skončila sonda
Mars Polar Lander, úspěšně vypuštěná 3. ledna 1999, která zmlkla těsně před
mčkkým přistáním 3. prosince 1999, patrně pro chybný signál čidel, registrujících dotek sondy s terénem. Značné technické problémy pronásledovaly sluneční sondu SOHO v Lagrangeově bodě Lr, nebol' koncem prosince 1998
selhal poslední gyroskop. Závadu se podařilo odstranit úpravou řídícího programu, takže od počátku února 1999 lze družici ovládat bez gyroskopů a nádherné aktuální snímky Slunce jsou opět k mání na internetu a pokud vše půjde
dobře, hude sonda fungovat do roku 2003.
Problémy se nevyhnuly ani japonské sondě Nozomi, jež měla podle plánu
zvýšit v prosinci 1998 svou rychlost tak, aby doletěla k Marsu. Nedostatečná
Funkce hlavního motoru však misi málem zmařila, ale další manévr ji vynesl na
velmi pomalou dráhu, takže sonda dospěje k Marsu až v prosinci 2003. Zato
americká sonda Lunar Prospector ukončila úspěšně rok provozu na oběžné
dráze kolem Měsíce ve výši 100 km, a její dráha byla postupně snížena na
40 a 30 km nad Měsícem. Počátkem února odstartovala kosmická sonda Stardust, jež roku 2004 doletí na 150 km k jádře komety Wild 2, odebere tam vzorky a přiveze asi 25 g kometárního prachu v pouzdře zpět na Zemi v lednu 2006.

Kosmická sonda Cassini proletěla koncem června 1999 znovu kolem Venuše
a 18. srpna 1166 km nad Zemí, aby opět nabrala rychlost o piné 4 kra/s k svému hlavnímu cíli Saturnu. Vinou tohoto setkání se ovšem Země opozdila na
své dráze kolem Slunce, takže Nový rok 2000 jsme měli oslavit o celou I pikosekundu později! Kosmická sonda Deep Space 1 proletěla 29. července
1999 ve vzdálenosti pouhých 15 km od planetky (9969) Braille o průměru
1,5 km, ale bohužel se nepodařilo získat plánované snímky povrchu, jenž se
ukázal nečekaně tmavý. Vytrvalá sonda Galileo navštívila 14. srpna 1999 naposledy Jupiterovu družici Kallistó v minimální vzdálenosti 2300 km, když
o dva dny předtím úspěšně přežila nečekaně vysokou radiaci při průletu ve
vzdálenosti necelého půl miliónu km od vrcholků mračen Jupiteru.
NASA využila 30. výročí prvního letu člověka na Měsíc k rekapitulaci svého úsilí v kosmonautice. V roce 1961 pracovala na 40 projektech, kdežto roku
1992 jen na 11. Extrapolací trendu vycházelo, že velmi brzo by měla otvírat jeden nový projekt za desetiletí, což by bylo zjevně zničující. Od té doby se však
situace změnila k lepšímu a nyní NASA podporuje 25 vědeckých misí ročně.
Přitom v šedesátých letech skončily vědecké projekty předčasně pro technické
závady ve třetině případů, kdežto v dalších desetiletích klesla neúspěšnost na
pouhých 10 %, jenže počátkem devadesátých let znovu vyhoupla na 18 %. Zatímco totálním fiaskem skončilo v šedesátých letech 5 % misí, v dalších desetiletích to bylo jenom 2 % projektů, ale od roku 1992 stouplo procento totálních
selhání na pinou čtvrtinu, což je zřejmý negativní důsledek hesla: lépe, rychleji, levněji, raženého současným ředitelem NASA D. Goldinem.

8. Astronomie a společnost
8i. Úmrtí
V průběhu roku 1999 zemřeli Charles Conrad (*1930; astronaut — Apollo
12), John De\Viti (*1906; radiolokace Měsíce), Heinrich Eichhorn (*1927; astrometrie), John Evans (* 1909; sluneční fyzika), Charles Federer (*1909; Sky
and Telescope), Wilhelmina Iwanowska (*1905; astrofyzika), Gerhard Herzberg (*1904; molekulová spektroskopie — Nobelova cena za chemii 1971), Sir
William McCrea (* 1904; kosmologie), Johannes van Paradijs (* 1946; rentgenové dvojhvězdy a GRB), Paris Pismisová (*1911; hvězdokupy a galaxie), Daniel Popper (*1913; těsné dvojhvězdy), Viktor Safronov (* 1917; kosmogonie),
Denis Sciama (kosmologie), Glenn Seaborg (*1912; jaderná fyzika — Nobelova cena za chemii 1951), John Sepkoski (*1948; vymírání druhů a kosmické
katastrofy), Leonid Sědov (*1907; kosmonautika), Arthur Schawlow (* 1921;
masery a lasery — Nobelova cena za fyziku 1981), Arne Slettebak (*1925;
hvězdy Be), Anatolij Šarov (fotometrie), Gennadij Šolomickij (*1939; radia
astronomie) a Charles Wynne (*1911; astronomická optika). Při havárii lanovky ve Francouzských Alpách v červenci 1999 zahynulo 20 techniků a astronomů, kteří pracovali na rozšiřování observatoře IRAM pro infračervenou spektroskopii na Plateau Bure. Dalších pět pracovníků téže observatoře zahynulo při
zřícení helikoptéry těsně před Vánoci. Na sbírku pro pozůstalé obětí tragédie
přispěla také Česká astronomická společnost.

8.2. Ceny
Roger Blandford se sta] držitelem Eddingtonovy medaile RAS za své práce o urychlování látky v aktivních jádrech galaxií a okolí černých děr. Zlatou
medaili téže Společnosti obdržel Jim Peebles za práce týkající se observační
kosmologie. Michael Perryman přednesl pro RAS Darwinovu přednášku jako uznání jeho přínosu k úspěchu astrometrické družice HIPPARCOS. Cenu
B. Tinsleyové AAS získal Robert Williams za projekt HDF. Prestižní Medaile C. Bruceová Pacifické astronomické společnosti byla udělena Geoffreyovi
Burbidgeovi za studie o nukleosyntéze ve vesmíru a práce o galaxiích a kupách galaxií. Česká astronomická společnost obnovila po půl století udělování
Ceny Františka Nušla, jejímž laureátem se stal nestor našich stelárních astronomů Luboš Perek, který zároveň obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity. Po vynálezci známého typu reflektoru římskokatolickém knězi Laurentu Cassegrainovi (1629-1693) bylo v Chaudonu u Chartres ve Francii, kde
je pochován, pojmenováno náměstí.

83. Observatoře a astronomické instituce
Prestižní Americká astronomická společnost (AAS) oslavila v Chicagu při
194. plenární schůzi sté výročí svého založení. Výroční zasedání Evropské astronomické společnosti JENAM 99 se uskutečnilo v září ve francouzském
Toulouse. Česká astronomická společnost ve spolupráci s dalšími našimi přírodovědeckými institucemi uspořádala počátkem září v Brně Astronomický
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festival, jehož těžištěm byly souhrnné přednášky našich předních odborníků
(včetně krajanů L. Kohoutka a Z. Sekaniny) o stavu astronomie na konci XX.
století. V Oděse se v polovině srpna uskutečnilo sympozium o astrofyzice
a kosmologii na počest tamějšího velkého rodáka George Gamowa. Angloaustralská observatoř v Siding Spring oslavila 25 let provozu velkého 3,9 m teleskopu AAT. Podle ročního počtu publikaci nyní vede ESO se 419 pracemi,
následovaná Ústavem pro kosmický teleskop v Baltimore — 344 studií, Národní observatoří Kitt Peak - 270 prací a Evropskou severní observatoří (ENO) na
Kanárských ostrovech —253. Tuto elitní skupinu pak uzavírá Interamerická observatoř Cerro Tololo se 152 pracemi. Evropa je tudíž dnes v astronomii již
zcela rovnocenným partnerem USA.

8.4. Letem astronomickým světem

%n

Počátkem února rozezlil mnoho astronomů ohlášený pokus ruských kosmonautů, nazvaný Znamja 2.5, při němž chtěli pomocí velkého zrcadla na
oběžné dráze osvětlovat plochu o průměru až 6 km na povrchu Země „prasátkem", vrženým zrcadlem. Takové pokusy jsou ovšem v přímém rozporu s rezolucí IAU z Kjóta o ochraně pozorovacích podmínek pro astronomii, ale naštěstí se experiment nezdařil, a jeho opakování už není příliš pravděpodobné.
Astronomy však nadále iritovaly dnes už proslulé záblesky družicové sítě pro
mobilní telefony Iridium, přičemž hlavní problém se týkal jejich parazitního
rádiového vyzařování v pásmech, exkluzívně vyhrazených pro radioastronomii. Některé státy to řešily dvoustrannými dohodami o snížení výkonu vysílačů na družicích v době nejvhodnějších časů pro radioastronomická pozorování, ale ani to není přirozeně optimální. Nakonec pomohla neviditelná ruka
trhu, když projekt zbankrotoval pro příliš drahé poplatky za telefonní hovory,
a tak si koncem roku astronomové trochu oddechli. Podle mezinárodních dohod jsou 2 frekvenčního rozsahu pod 50 GHz chráněna pro výlučné využití v radioastronomii. Jak uvádí J. Cohen, je přitom radioastronomie z fyzikálního hlediska mimořádně efektivní. Například obří parabola o průměru
76 m v Jodrell Banku soustředila za 40 let svého provozu energii 0,2 mJ, což
by právě stačilo k napájení žárovky kapesní svítilny po dobu 1 ms! Mezitím se
alespoň ve státě Arizona podařilo zachránit temnou oblohu pro tamější četné
obří dalekohledy před nevybíravým útokem jedné stavební firmy,
chtěla
postavit přes 6000 rodinných domků na úpatí Mt. Hopkinsu, kde byl právě
tehdy instalován nový 6,5 m dalekohled, a žalovala konzorcium observatoří
o náhradu )00 milionů dolarů, když se tomu bránilo. Nakonec rozhodlo lidové referendum, v němž astronomové zvítězili drtivou většinou 80 %® odevzdaných hlasů! Podobně stát Nové Mexico přijal v dubnu zákon na ochranu
noční tmy, směřující ke zvýšením bezpečnosti, úspoře elektrické energie
a ochraně životního prostředí. Od roku 2000 je tak zakázáno instalovat či prodávat rtuťové výbojky a všechny světelné zdroje s příkonem nad 150W musejí
být mezi 23 h místního času a východem Slunce buď vypnuty, anebo stíněny
před vyzařováním směrem na oblohu.
Pokud se tak postupně celosvětově podaří zachránit lidem pohledy do nebe,
můžeme začít přemýšlet o tom, jaké změny nám přinesou sama nebesa. Díky
vlastním pohybům hvězd se totiž pomalu leč neúprosně mění tvary souhvězdí na pozemské obloze, což lze nyní přesněji spočítat díky výsledkům měřením družice HIPPARCOS. Z nejnápadnějších sestav má tak nejkratší životnost Velký vůz, jenž zanikne již během 100 tisíc let, podobně jako Kasiopeja;
Orion však bude rozpoznatelný ještě celých 800 tisíc let. Počátkem roku 1999
se rozpoutala hlavně ve Spojených státech debata o termínu „modrý měsíc",
jehož se tam užívá v podobném smyslu jako u nás úsloví „jednou za uherský
rok". Termín správně objasnil B. McIndy. Modrý je ten kalendářní měsíc,
v němž se odehrají dva úplňky. Nastává v průměru po 33 kalendářních měsících a souvisí s 19-letým Metonovým cyklem (235 lunací za 228 kalendářních
měsíců), takže během cyklu nastane 7 modrých měsíců. Rok 1999 byl
v tomto smyslu neobvyklý, neboť mel modrý leden i březen, zatímco v únoru
nebyl žádný úpiněk. To se dle D. Harpera předtím naposledy stalo roku 1961
a příště až roku 2018. V letech 1600-9999 se odehrálo či odehraje celkem 331
takových párových modrých měsíců, z toho nejčastěji (75 %) v lednu a březnu, 12 % v březnu a prosinci, 8 % připadá na leden a duben a zbytek na leden
a květen. Dva modré měsíce v přestupném roce byly naposledy roku 1608
a příště se tak stane až roku 2572. V souvislosti s přechodem na rok 2000 se
jednak objevila varování o totálním kolapsu počítačů a mikročipů (problém
Y2K) a jednak tvrzení, že 31. prosince 1999 skončilo XX. století našeho letopočtu. To první se naštěstí nestala, a to druhé není pravda, jelikož prvním
dnem našeho letopočtu byl I. leden I (AD). Dvacáté staletí a druhé tisíciletí
proto skončilo až o půlnoci z 31. prosince 2000 na I. leden roku 2001, ale i tak
je díky známé gregoriánské kalendářní reformě z roku 1582 kratší o 13 dnů,
než pině juliánské tisíciletí první. Díky téže reformě budou mít příští tisíciletí délky, kolísající pouze o I den (nejčastěji 365 243 dnů), takže uplynulému
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II. tisíciletí zůstane s pouhými 365 237 dny už natrvalo přídomek nejkratšího
tisíciletí v historii!
Další kuriozitou jsou kolísající počátky roku v rámci křesťanského
kalendáře. Ve starověku začínal rok nejčastěji I. března, ale v některých
údobích I. ledna. Ve středověku začínal rok ponejvíce 25. března, ale místy
také na Velký pátek, což je pohyblivý svátek, takže i roky pak měly proměnnou délku. Souběžně se však místy užívala i data 25. prosince a 6. ledna
a v Byzanci převládlo datum I. září, dodnes u nás zachované jako začátek
školního roku. Sjednocení rozmanitých počátků roku křesťanského letopočtu
na I. leden nastalo teprve r. 1800! Od 1. října 1891 byl u nás zaveden středoevropský pásmový čas, zatímco letní čas byl poprvé vyhlášen ve válečných letech 1916-1918 a opět 1940-1949. Od roku 1979 je používán pravidelně
v období mezi poslední nedělí v březnu a poslední nedělí v září. V roce 1996
jsme se však přizpůsobili zvyklostem EU a letní čas končí až poslední neděli
v říjnu.
C. Conselice zhodnotil význam komitétů, jež zhruba v desetiletých intervalech sestavují v USA za účasti předních astronomů, kteří pak připravují
doporučení o finanční a technické podpoře americké astronomie pro nejbližší dekádu. Komitéty jsou vybírány velmi pečlivě a jejich práce je důkladná a náročná, což dává výsledným doporučením velkou váhu, a proto seje také většinou zdařilo v termínu uskutečnit. Astronomové jsou tak příkladem
i pro jiné obory, které mnohem obtížněji získávají podporu pro drahé projekty z toho prostého důvodu, že specialisté těchto disciplín se nedokáží o prioritách vůbec domluvit. Tak se postupně podařilo vybudovat národní optickou
a radioastronomickou observatoř (Kitt Peak a Green Bank) jakož i velkou anténní soustava VLA v Socorru, vypustit družice HST, Compton a Chandra
a připravit družici SIRTF, resp. postavit binární osmimetr LBT. Jistou sprchu
pro budoucí vyhlídky USA v astrofyzice však představuje alarmující zpráva,
že za poslední desetiletí klesl počet studentů fyziky na amerických univerzitách na polovinu a je nejnižší za posledních 40 let. Vědecky však zbrojí Kanada, která chce v nejbližších pěti letech zvýšit počet univerzitních profesorů
o 5000 osob.
V Evropě se začíná na první pohled trochu překvapivě dařit astrofyzice
ve Španělsku, což souvisí s výrazně vyšší podporou vědy tamější vládou
v posledních desetiletích. Zatímco počátkem 80. let věnovalo Španělsko
na základní výzkum 0,85 % z HDP, nyní je to 1,2 %. Rozpočet na vědu
se tam nyní pravidelně zvyšuje o 7 % ročně. Podle scientometrických ukazatelů se to opravdu velmi vyplácí, neboť ve stejném období stoupla produktivita španělských badatelů 3,5krát a země postoupila na světovém žebříčku ze 16. na 11. místo, přičemž rekordní nárůst zaznamenala právě španělská astrofyzika, dále pak částicová fyzika a výzkum řízené termonukleární reakce.
Podobně začínají státy Evropské unie stahovat dlouholetý náskok USA ve
vědeckých publikacích. V roce 1997 se poprvé od skončení II. světové války
stalo, že přírodovědci ze států EU uveřejnili více původních prací (33,5 % světové produkce) než z USA (32,6 %). Na tomto úspěchu se nejvíce podílí Rakousko, Francie, Irsko, Itálie, Španělsko a skandinávské země, kde rozsah vědecké produkce roste nejrychleji.
Zdá se, že nejsilnějším dojmem z rozvoje astronomie roku 1999 zůstane zjištění, že příval informací výrazně vzrůstá; za posledních 20 let o piných pět řádů. (Představte si, milí trpěliví čtenáři, že by ve stejném poměru bubřel i rozsah
mých Žní!) Je to však teprve začátek toho, co nás čeká v nejbližších letech. Archivace astronomických údajů z již ukončených, ale i právě se rozbíhajících
projektů přinese v nejbližších pěti letech potřebu skladovat a aktivně využívat
řádově 100 TB dat. (Pro srovnání uvádím, že nedávno rozluštěný lidský genom
představuje pouze asi 0,01 TB údajů.) V roce 2005 začne pracovat nový
urychlovač LHC v laboratoři CERN v Ženevě, jenž bude chrlit data ročním
tempem 6,6 PB, což je asi totéž množství informace, jako kdyby každý žijící
člověk na zeměkouli mluvil nepřetržitě do 20 mobilních telefonů současně! To
je ovšem pouhý zlomek všech slov, jež pronesli během svých životů všichni lidé, kteří na Zemi žili a žijí: 5 EB.
Není asi tak vzdálená doba, kdy se objem informací v digitálních archivech
přiblíží těmto vpravdě astronomickým číslům a otázka zhušťování dat (nejenom v astronomii) bude naprosto klíčovou. Zatím ]ze nabídnout dvojité řešení, jež na jedné straně parafrázuje starou čínskou moudrost, že jeden obrázek má stejnou cenu jako tisíc slov, a na druhé straně cituje amerického astronoma R. Nelsona. Ten totiž předloni prohlásil, že jedno spektrum má stejnou cenu jako tisíc obrázků! Pokud tedy budeme ukládat přívaly dat do digitálních archivů jako spektra, ušetříme 6 řádů, tj. z Exabytů se se stanou Terabyty — a s těmi už i zaostalé dosavadní superpočítače prostému badateli
nějak poradí.

(KONEC)
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Na krídlach

S!7'f!TLA
Zabudnime na rakety, ak sa chceme
dostat) hviezdam. Jediné,
čo potrebujeme, sú plachty
z reflexného materiálu,
velké ako niekolkých
futbalovýchihrísk..
`

Ubohý Pioneer 10. Po vypustení dňa 2. marca
1972 a krátkom, ale slávnom vedeckom oblete Jupitera začal o dva roky neskór začal pomaly upadat do zabudnutia. Pravidelne však podával domov správy, že je stále na púti a mien do hlbok
medzihviezdneho priestoru. Teraz po 28 rokoch sa
tam už asi dostal. Sonda je momentálne v dvojnásobne vetkej vzdialenosti od Slnka ako Pluto
v aféliu a pohybuje sa neuveritelnou rýchlosťou
13 km/s (alebo 28 000 mil za hodinu). Ako však
Douglas Adams (v knihe The Hitch-Hikers Guide
to the Galaxy — Stopárov sprievodca po galaxii)
poznamenáva: „Vesmír je velký. Taký velký, že
v skutočnosti sa móže zdať, že Pioneer 10 stojí na
jednom mieste."
Ak Tudstvo niekedy preskúma velké časti medzihviezdneho priestoru, ktoré ho obklopujú, určite na to bude potrebovať úpine nové technológie.
Ďalším kozmickým pútnikom je Voyager 2. Aj táto sonda smeruje po spinení misie naslepo von
z našej slnečnej sústavy. Vypustenie prvej skutočne medzihviezdnej sondy plánuje NASA na rok
2010. Táto sonda, ktoní ešte len vyvíjajú, dohoní
Voyager 2 do roku 2018. Za 8 rokov preletí taká
istú vzdialenosť ako Voyager 2 za 41 rokov. Co
dokáže sondu až tak urýchlit7 Hádam supermotory zo sci-fi? Nuž: intersteláma sonda NASA sa zaobíde bez motora, a preto nebude potrebovať ani
palivo. Bude plávať ako kozmický clipper, kozmická plachetnica, ktorej plachty bude „napínat"
slnečný vietor. Prvý pokus ludstva dosiahnuť medzihviezdny priestor sa teda uskutoční na krídlach
svetla.

Keplerov sen

Solárna plachetnica sa vydáva na dlhú cestu zo Zeme do medzihviezdneho priestoru. Oblaky našej modrej planéty sa odrážajú od mimoriadne reflexného povrchu plachty.

Plachetnica míňa kométu.

Už Johannes Kepler predpokladal, že Slnko
móže vyžarovať akýsi druh vetra. Pozoroval
chvost vetkej kométy a intuitívne vycítil, že smerovanie chvosta (vždy od Sloka) spósobuje tlak slnečného vetra. Už Keplerovi napadlo, že Tudstvo
móže postaviť obrovské kozmické lode, ktoré by
poháňal slnečný vietor.
Keplerove romantické predstavy o kozmickom
plachtení podoprel v roku 1873 velký škótsky fyzik James Clerk Maxwell: predpovedal, že svetlo
naozaj móže vyvinúť tlak. Experimentátorom trvalo niekolko desaťročí, kým dokázali, že mal
pravdu. V roku 1900 ruský fyzik Peter Lebedev
pomocou dómyselného experimentu dokázal, že
svetlo skutočne vytvára tlak na povrch, na ktorý
dopadá.
Až plodnému ruskému kozmickému priekopníkovi Konstantinovi Ciolkovskému sa podarilo
spracovať prvú vážnu štúdiu konceptu slnečného
plachtenia. Spolu so svojím asistentom Fridrickhom Canderom napísali štúdiu o kozmických
lodiach poháňaných iba tlakom svetla na obrovské
tenké zrkadlá; vyšlo lin, že rýchlosť kozmických
plachetníc by mohla prekonať aj prvú a druhá
kozmickú rýchlosť (8 a 11 km za sekundu). Myšlienku rozvíjali na sklonku dvadsiatych rokov 20.
storočia a táto idea odvtedy pokúšala vedcov každé desaťročie.
Další velký pokrok sa objavil v páťdesiatych rokoch. Boto to obdobie velkého optimizmu, viery
v v techniku a skvelú budúcnosť ludstva. Práve
vtom čase sa ujal pojem „slnečné plachtenie". Prvý raz ho použil v roku 1958 (v odbornom časopise Jet Propulsion) Richard Grawin.
Jednou z najváčších atrakcií slnečného plachtenia je jeho mnohostrannosť. Predstavme si rozdiel
KOZMOS 2/2001
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medzi loptou a šarkanom. Lopta sa pohybuje
vzduchom po jednoduchej dráhe, ktorá je výslednicou zemskej gravitácie a počiatočnej rýcblosti
lopty. Pohyb šarkana však určuje ťah špagáta, na
ktorom je uviazaný, a tlak vetra. Premenlivý vzťah
zápasu tlaku vetra s pnutím špagátov umožňuje
šarkanovi (či presnejšie jeho majitelovi) predvádzať pestrá škálu akrobatických kúskov.
Podobne fungujú aj rakety: tlačia sondu v určenom smere, a keá sa palivo mime, sonda zotrvačne sleduje obežnú dráhu určená gravitáciou Slnka.
Slnečná plachetnica je však ovefa flexibilnejšia,
dokáže meniť smer pretože sa (podobne ako šarkan), pohybuje tam, kde ju tlačia rozlične nastavené plachty. Slnečná plachetnica zváčšuje a zmenšuje rýchlosť podia toho, ako ju radia. Podla vále
svojho pilota sa móže vrátiť na Zem, alebo putovať
d'alej vo vesmíre.

Rande s Halleyovou kométou
Koncept slnečného plachtenia dozrieval a už
v sedemdesiatych rokoch sa takmer stal realitou.
Vtedy vedci z NASA hfadali misie, pri ktorých by
mohli využiť slnečné plachty. Vynášanie satelitov
na obežnú dráhu pomocou rakiet už pomeme spoIahlivo zvládli, takže potrebovali nová výzvu.
Inžinier pne kozmické lety Jerome Wright navrhol naozaj perfektnú misiu. Odvodil trajektóriu,
ktorá by sondu doviedla k Halleyovej kométe, nešlo však iba o oblet, ale o dlhodobo blízky paralelný let. Wright zistil, že slnečná plachetnica by
mohla sledovať obežnú dráhu slávnej kométy až
k perihéliu, ba aj za ním. Vedcov vzrušovalo, že
dosiahnutie obežnej dráhy Halleyovej kométy
a nasledujúca „párová jazda" by trvali len štyri roky. Dovtedy si v NASA mysleli, že doba misie
bude oveTa dlhšia.
Stretnutie s kométou vedenie NASA už dávnejšie schválilo, pričom sa spoliehalo najmá na iónový motor (podobný tomu, ktorý sa nedávno využil
pri sonde Deep Space 1).
Sonde, vybavenej iónovými motormi, by však
let ku kométe po optimálnej drábe (vypočítanej
počítačmi) trval sedemkrát dlhšie. Sonda by teda
musela byť vypustená ovefa skór. Revízia však
ukázala, že konštruktéri nestihnú motory včas vyvinúť. A tak plánovači misie privítali Wrightov návrh slnečnej plachetnice s velkým vzrušením.
Vedci vyvíjajúci iónové motory však vo vedení
NASA účinne zalobovali. Vedeli, že iba „randevú" s Halleyovou kométou im zaručovalo udržať
ich program (a platy) pri živote. NASA ich napokon podporila, lenže neustále sa zvyšujúce náklady spósobili, že projekt iónových motorov napokon zrušili. A tak sa s Halleyovou kométou stretli
(počas posledného návratu v roku 1986) iba misie,
ktoré ju obleteli: naprtklad Giotto ESA (European
Space Agency).
Slnečné plachetnice ostali v počítačoch teoretikov. Nádherná myšlienka však konštruktérov nadchla: viaceré skupiny v Amerike, Francúzsku či
Japonsku sa pokúsili súkromne zozbierať fmančné
prostriedky, ktoré by im umožnili vypustiť a predviesť slnečné plachetnice. Takáto demonštrácia
rovno vo vesmíre by overila technológiu a presvedčila astronomická verejnosť o životaschopnosti slnečných plachetnic.
Existuje aj projekt akéhosi Cosmic Cupu, pretekov vesmírnycb clipperov na Mesiac a Mars, aj
sponzori už prejavili záujem, ale kozmické dobrodružstvo pod plachtami ešte nedozrelo.
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Les Johnson drží v dlaniach sieť s uhlíkových vlákien, materiálu, z ktorého budú plachty kozmického clippera.
Jedným z dóvodov je, že rozvinutie plachiet vo
vesmíre je značne riskantné. Zlyhanie slnečnej
plachetnice vo fáze rozvinutia by mohlo celý
program zmariť. Základným problémom je, že slnečná plachetnica by musela byť poskladaná
v puzdre a vypustená na obežnú dráhu Zeme raketovým nosičom. Až tam by sa rozvinula. Mimoriadne tenký zrkadlový (svetlo reflektujúci)
materiál musí byť z toho dóvodu odolný proti pokrčenu, aby ho boto možné zabniť do tesného
priestoru bez poškodenia. Keď bude škatuTa vo
vesmíre, tak sa plachta vytiahne a rozvinie.
Vedci medzičasom takéto materiály vyvinuli.
Misia so slnečnou plachetnicou ani vo fáze rozvinutia nepredstavuje vysoké riziko. V lete minulého roku Timothy R. Knowles z Energy Science
Laboratories, Inc. predviedol nová substanciu
z uhlíkových vláken, ktorá sa móže prepletať
v cikcakovitom vzore. Lahko sa skladá, je odolná
proti krčeniu, pričom po rozbalení rýchlo nadobudne požadovaný tvar. Uhlíková plachta je skór
jemnou sieťou (nejde teda o kompaktnú tkaninu),
má malá hustotu a je velmi Iahká. Kedže ju vyro-

bili z uhhka, je odolná voči extrémnym teplotám,
čo umožňuje jej využitie v blízkosti Slnka, kde je
slnečné svetlo najžiarivejšie, a preto by tam Slnečná plachta fungovala najefektívnejšie.

Najnovšie plachetnice
Najnovší pokus o vypustenie súkromnej slnečnej plachetnice organizujú Francúzi. V Paríži sídliaca spoločnosť Nersi Razarviho — Star of Tolerance — predviedla prototyp slnečnej plachetnice
na Medzinárodnej leteckej a kozmickej výstave
v júni minulého roka. Exponát z diehie Nemeckej
a Európskej vesmírne agentúry je dokonalé dielo
inžinierov. Star of Tolerance dúfa, že už koncom
roka 2001 vypustí plachetnicu s rozmermi 40x40
metrov ako dókaz reálnych technologických možností. Plachetnica by nesla iba malý vysielač/prijímač, ktorý umožní riadene plachetnice zo Zeme.
Stane sa umelou hviezdou, ktoní z času na čas bude mócť pozorovať každý pozemšťan. Spoločnosť
dúfa, že časom vybuduje aj váčšie verzie pre komerčné výpravy do vesmíru.
Iniciativa súkromníkov podnietila aj vládou fi-

Nemecká vesmírna agentúra (DLR) pracuje na koncepcli solárnej plachetnice ODISSEE. Ide
o spoločný projekt s NASA.
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nacovanú vedu. Prvý funkčný prototyp kozmickej
plachetnice vyvíjajú aj v dielňach NASA. Astrometrický prieskumntk FAME (Full-Sky Astrometric Mapping Explorer) mapujúci celú oblohu,
je satelit financovaný ako súčasť Medium-Class
Explorer NASA alebo MIDEX program. Už v roku 2004 začne zhromažďovať neobyčajne presné
informácie o 40 miliónoch hviezd. Rozhodujúcim aspektom tejto misie bude vytvorenie navigačného systému lode, aby sa dala Tahko nasmerovať na hviezdy a bola Tahko ovládatelná. Tento
satelit nebudú poháňať raketové motory, ale slnečná plachetnice! Dóvtipné použitie slnečnej plachetnice navrhol Dr. Robert Reasenberg z Centra
pre astrofyziku na Harvarde. Slnečná plachetnica
nepotrebuje žiadne palivo a bude mať vyhovujúcu
stabilitu pre supercitlivé pozorovania FAME. Tieto vlastnosti zabezpečia ovela dlhšiu životnosť satelitu, ako majú sondy na raketový pohon.
FAME budú velmi pozorne sledovať vedci zapojení do Next Generation Space Telescope
(NGST). Tento nasledovník Hubblovho teleskopu
musí byť neobyčajne stabilný, inakšie by nedokázal zobraziť vzdialené časti kozmu tak detailne, ako
to požadujú astrofyzici. Aj túto úlohu chcú zveriť
slnečnej plachetnici. O niekoTko rokov bude podia
všetkého najváčší d'alekohTad na obežnej drábe
riadiť slnečná plachetnica. Horúčkovitý vývoj slnečných plachetnic má však aj další dóvod: pod
plachtami sa chce Tudstvo vydať aj ku hviezdam!

Už v tomto roku
vypustí francúzska spoločnosf
Star of Tolerance
solárnu plachetnicu. Na snímke
vfavo puzdro,
v ktorom bude
plachta zvinutá,
na snímke vpravo
už rozvinutá
plachta (40x40
metrov).

Misia ku hviezdam

.

ry

Pomeme spoTahlivo potvrdená existencia planét
okolo iných hviezd podnietila astronómov lobovať
v prospech medzihviezdych sond. V priebehu desafročia budú kozmické projekty (sondy, schopné
detegovať Zemi podobné exoplanéty pri najbližších hviezdach) na štartovacích rampách. Ak všetko pójde podia plánu, jednu zo sond bude poháňať
prvá slnečná plachetnica, ktorá opustí Slnečnú
sústavu, alebo aspoň dosiahne hranice medzihviezdneho priestoru.
Plán a vývoj slnečných plachetnic zabezpečuje
Sarah Gavitová z NASA Jet Propulsion LaboratoZverili jej vypustenie slnečnej plachetnice do
roku 2005, aby sa ukázalo, či súčasné materiály
a dizajn majú požadovaná kvalitu. Misia sa bude
podobať pokusnej misii Deep Space 1, ktorá testovala technológiu iónových motorov. Ak Gavitovej
slnečná plachetnica bude fungovať, misia Interstellar Precursor dostane zelenú. Dátum štartu:
rok 2010. Nie je vylúčené, že na svojej ceste obletí aj Pluto. Niektorí predpokladali, že by sonda
mala doletieť do vzdalenosti 550 astronomických
jednotiek, kde gravitačný vplyv Slnka nadobro
vyhasína. AkékoTvek elektromagnetické viny,
prechádzajúce okolo Slnka, gravitačné pole našej
hviezdy nepatrne ohýba. To spósobuje, že Slnko
funguje ako obrovský teleskop. Ohnisková vzdialenosť gravitačného poTa Sluka kohše na hranici
550 AU. Rozlišovacia schopnosť takéhoto „prírodného d'alekohTadu" však prekonáva aj tie najsmelšie sny astronómov. Optický d'alekohFad,
správajúci sa ako okulár, umiestnený v gravitačnom ohnisku Slnka, by dokázal rozlíšiť nielen extrasolárne planéty podobné Zemi, ale aj kontinenty na ich povrchoch! Bohužial, je nepravdepodobné, že sa NASA pokúsi urobiť niečo také ctižiadostivé. Je pravdepodobnejšie, že misia
predchodcu sa vydá „iba" do vzdialenosti okolo
100 AU, na okraj medzihviezdneho oceánu.

Najvzdialenejším ciefom slnečnej plachetnice
je najbližší hviezdny systém; Alpha Centauri, sústava troch hviezd, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti 4,4 svetelných rokov (278, 256 AU). Optimálnou rýchlosťou pre slnečnú plachetnicu na
uskutočnenie tejto plavby by bola desatina rychlosti svetla. Pahko vyrátame, že už o 40 rokov by
vyslala prvé informácie z vnútra najbližšej slnečnej sústavy, takže mladší vedci by sa ešte dožili
plodov svojej práce.
Udeliť slnečnej plachetnici desatinu rychlosti
svetla je bezpochyby nefahká úloha. S narastajúcou vzdialenosťou od Sluka bude intenzita slnečného svetla postupne slabnúť, tlak na plachtu sa
bude zmenšovať. To znamená, že sa bude zmenšovať aj zrýchlenie lode. Plachetnica sa teda, (krátko po štarte) musí dostať čo najbližšie ku Slnku,
aby získala čo najváčšie počiatočné zrýchlenie.
Preto je taká dóležitá vysoká odolnosť materiálu
z uhlíkových vláken. Dodatočnými urýchfovačmi
by mohli byť aj velké laserové platformy pohybujúce sa na obežnej drábe, ktoré by vysielali koherentné (sústredené) lúče na rozvinuté plachty, dodávajúc im umelú energiu.
Dostať sa k Alpha Centauri čo najrýchlejšie je
jedna vec, ale preletieť okolo nej za jediný deň
rovnako vysokou rýchlosťou, by vedeckú korisť
misie zmenšilo na minimum. Preto sa hTadá spósob, ako plachetnicu po vniknutí do susednej sústavy spomaliť alebo aj zastaviť. Nápad, s ktorým
vyrukoval americký raketový inžinier Dr. Robert
Forward, navrhuje ešte pred obletom oddeliť von-

kajší prstenec od slnečnej plachetnice. Oddelený
prstenec by sa váčšou rýchlosťou (ako zvyšok plachetnice) vzdialil, pričom menšia, centrálna sekcia
plachty, by sa potočila tak, aby jej reflexné plochy
smerovali k prstencu. Velký prstenec by potom
odrážal laserové svetlo zo Zeme do stredového zrkadla, čo by sondu spomalilo. Nakoniec by stredová plachta odrazila aj svetlo z Alpha Centauri
a postupne by sondu zastavila. Svetlo z cieTovej
hviezdy by sa potom mohlo použiť ako pohon
kozmickej lode počas skúmania celej sústavy.
V súčasnosti už skoro nik nepochybuje o tom,
že to budú práve slnečné plachetnice, ktoré ako prvé rozšíria vplyv fudstva za hranice Slnečnej sústavy. Stand sa našimi robotickými vyslancami ku
hviezdam. Napriek tomu je viac ako pravdepodobné, že solárne plachetnice sa najviac uplatnia
v našej Slnečnej sústave. Kozmická loď, ktorá
maže pružne manévrovať stane sa neocenitelným
pomocníkom vedcov a i pionierov, osídfujúcich
vhodné telesá Slnečnej sústavy. Slnečné plachetnice sú na spinenie tejto úlohy priam predurčené.
STUART CLARK
Autor je riaditefom Verejného astronomického
vzdeldvania na Univerzite v Hertfordshire. Jelo
kniha Život na mých svetoch a ako ho objaviť
vyšla vo vydavatel§tve Springer Praxis.
Podia Astronomy Now spracovali
Simona Rapavá a Martin Rapavý
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Zaujímavou vlashiosfou všetkých nebeských telies je ich zoskupovanie do hierarchických sústav. Zem s Mesiacom tvoria sústavu z dvoch telies. Bohatšia je sústava Jupitera, alebo Saturn.
Shrko, všetky planéty spolu so svojími družicami, malé planéty, kométy, meteory a víibec všetky telesá, včítane prachových častíc, ktoré sa pohybujú v gravitačnom poli Slnka, tvoria Smečnú sústavu. Ukázalo sa, že Slrrko ,je tiež členom obrovskej sústavy, v ktorcj je približne 200 miliárd hviezd a ktorú nazývame Galaxiou, alebo Mliečnou cestou.
V dnešnej časti si povieme, ako bola Galaxia objavená, ako bola preskúmaná jej forma,
z akci hmoty je zložená, ako sa telesá v nej pohybujú a povieme si tiež niekolko slov o tom, ako
si prcdstavu,jeme vývoj telies, ktoré ju tvoria.
Prvý systematický výskum r'ozdelenia hviezd na
obloho urobil F. W. Herschel v druhej polovici 18.
storočia. Metóda bola pomerne jednoduchá. Určoval počty hviezd, ktoré vide! v zornom poli svojho
dalckohfadu, v róznych smeroch. Zistil, že na obloha móžeme vytýčiť kružnicu, ktorá rozdefuje oblohu
na dye rovnaké časti a ktorá má tú vlastnost, že pri
približovaní sa k nej z fubovofnej strany sa počty
hviezd zvbčšujú a na nej dosahujú maximálne hodnoty. Práve cez túto kružnicu (dnes ju nazývame galaktickým rovníkom) prechádza Mliečna cesta —
slaho svietiaci pás velkého množstva dalekých
hviezd, ktoré volným okom vidíme ako spojité žiarenie a jednotlivé hviezdy v ňom móžeme pozorovat
iba pomocou viičšieho dalekohradu. Herschel na
základe svojich pozorovaní prcdpokladal, že hviezdny systém má tvar disku.
Jeho prcdpoklad bol neskčr potvrdený aj prieskumami mých astronámov. Dókladnejší projekt
prieskumu navrhol Kapteyn. Nazvali ho projektom
vybraných polí. Podfa tohto projektu, ktorý bol prijatý v roku 1906, boli vyhraté plošky s rozmerom
3x3 (ich celkový počet bol póvodne 206, neskOr boto k nim pridané ešte 60v oblasti galaktického rovníka) a v týchto ploškách boli určené jasnosti, vzdialenosti, vlastně pohyby, spektrálne typy a radiálne
rýchlosti všetkých pozorovatelných hviezd. Tento
bohatý materiál bol podkladom na určenie štruktúry
galaxie. Naše predstavy o nej ilustruje obrdzok. Pri
pohfade „zvrchu" vidíme, že hviezdy sú rozložené
v špirálnych ramrenách, pri pohfade „zboku" vidíme
plochý disk s výškou asi 1/12 pliemeru, t. j. okolo
2500 parsekov.
Tieto predstavy boli však iba hypotézou dovtedy,
pokiaf sa nepodarilo objavit analogické objekty mimo našej Galaxie. Uskutočnilo sa to v dvadsiatyeh
rokoch minulého storočia, ked'sa podarilo dokázat,
že špirálne a niektoré mé hmloviny sú vlastne gigantické hviezdne sústavy a nachádzajú sa v obrovských vzdialenostiach. Medzi nimi sú aj také, ktoré
sú velmi podobné našej Galaxii.
Okrem hviezd, je Galaxia zapinená aj medzihviezdnym plynom a prachom. leh množstvo sa
odhaduje na 2 %, respektíve 0,02% celkovej hmoty
Galaxie.
Celý tento systém rotuje okolo stredu Galaxie,
pričom uhlová rýchlosť rotácie klesá so vzdialenostou od stredu, podobne, ako je tomu pri telesách Slnečnej sústavy. Oblast, v ktorej sa nachádza Slnko
(vzdialenost od stredu 8-10 kpc) rotuje s obvodovou rýchlostou 220 km/s, takže jeden obeh trvá 244
miliónov rokov. Tento údaj, v závislosti od použitého zdroja, nadobúda dost odlišné hodnoty. Je to
spósobené tým, že naše predstavy o štruktúre a pohybe Galaxie sa neustále spresňujú. Celkovú predstavu o rozdelení rýchlosti rotácie však potvrdili aj
rádiove merania dopplerovho posuvu na vine 21 cm.
V predchádzajúcich častiach sme hovorili o róznych druhoch hviezd, ktoré spolu s plynom a prachom tvoria hmotu Galaxie. Výsledky projektu vyhr<vrých hviezdnych polí, ako aj iné dodatočné štú-
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die, ukázali, že hviezdy určitého typu s niektorými
spoločnými vlastnosťami sa grupujú do určitých
podsystémov v priestore Galaxie, čo móže byt
v podstate výsledok vývojových zákonitostí.
Prvým takým podsystémom sú oroorené lwiezdokopy. Tvoria ich skupiny hviezd, ktoré sa prejavujú
rovnakým vlastným pohybom v priestore Galaxie.
Najznámejším zástupcom sú známe Plejády v súhvezdí Býka. Dobré oko v nich napočíta 7 hviezd.
V d'alekohfade a z merania vlastných pohybov vyplýva, že k nim patrí okolo 100 hviezd a mnoho
plynných hmlovín. Okrem spoločného vlastného
pohybu sa otvorené hviezdokopy vyznačujú aj tým,
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že sa v nich zriedkavo vyskytujú žití a červení obri
a napríklad pri Plejádach je Herzsprung-Russelov
diagram tvor'ený výlučne iba hlavnou postupnostou
hviezd (pozvi KOZMOS 5/2000). Súčastou hlavnej
postupnosti sú však bieli a modrí obri, ktorí sú
v týchto hviezdokopách zastúpené ovefa hojnejšie,
ako je priemer. Jde o hviezdy s vysokou teplotou
a svietivostou, niekolko 100 000- až niekolko miliónkrát váčšiu, ako má Slnko. leh dalšou zvláštnosťou je poloha v Galaxii. Prevažná vhčšina z nich sa
vyskytuje skoro presne v rovino Galaxie.
Odhaduje sa, že v Galaxii je zastúpených okolo
30000 otvorených hviezdokop. Str'edný počet
hviezd v jednej je okolo 300, to znamená, že celkový počet hviezd v nich je okolo 10 miliónov.
Druhým najznámejším galaktickým podsystémom sú gufové hviezdokopy. V jednej hviezdokope
sa nachádza niekolko stotisíc až niekolko miliónov
hviezd. Tieto hviezdy sú sústredené v priestore
s tvarom gule, odtial pochádza ich názov. Zhodou
okolností od nás, zo severnej pologule, móžeme iba
pár takýchto objektov pozorovat volným okom, aj
to iba za velmi dobrých svetefných podmienok.
Avšak už v triedri móžeme pozorovat v súhvezdí

Herkula hmlistý krúžok s priemerom 10', s označením na hviezdnych mapách M 13. Viičší dalekohfad
rozdelí hmlovinu na obrovské množstvo hviezd,
s hustotou, ktorá od stredu k okrajom klesá. Na fotografickej snímke hviezdy v strode hviezdokopy
splývajú do spojitého žiarenia. V skutočnosti sú
vzdialenosti medzi hviezdami aj v strode hviezdokopy obrovské, vzhludom k rozmerom samotných
hviezd.
V gufových hviezdokopách sa vyskytujú podstatne odlišné typy hviezd, ako v otvorených. Prevládajú červení a žití obri a veleobri a chýbajú horáci bieli oblí. Rozdiely sa prejavujú doslova vo
všetkom. V gufových hviezdokopách je veta pramenných hviezd, v otvorených sú vzácne. Avšak, aj
tie premenné hviezdy, ktoré v otvorených hviezdokopách nájdeme, sú mých typov, ako v gufových
hviezdokopách. V gufových hviezdokopách sa vyskytujú najmu krátkoperiodické cefeidy, s periódou
kratšou, ako jeden doň, v otvorených sú to premenné hviezdy s velkou jasnostou a s periódami rádove
od niekolkých dní do niekolko desiatok dní. V otvorených hviezdokopách je veta prachu a plynu,
v gufových, ak sa vóbec vyskytuje, tak ho je velmi
málo.
Aj Herzsprung-Russelov diagram v gufových
hviezdokopách má podstatne odlišný charakter.
V hlavnej postupnosti sa tam vyskytujú iba najslabšie hviezdy a prevládajú červení obri a veleobri.
Rozdiel sa prejavuje aj v priestorovom rozložení.
Skupina gufových hviezdokop (poznáme ich okolo
130) tvorí akúsi guíovú obálku galaktickej sústavy,
na rozdiel od otvorených hviezdokop, ktoré sú sústredené v galaktickej rovino.
Takmer všetky známe gufové hviezdokopy sa
nachádzajú na jednej strano oblohy. Z tohto faktu
americký astronóm Shapley v roku 1918 usúdil, re
naše Sinko bude pomerne daleko od stredu Galaxie,
čo sa aj dalším výskumom potvrdilo. Dovtcdy sa
apriome predpokladalo, že sa nachádzame v strede
pozorovanej hviezdnej sústavy. Gufové hviezdokopy sa vyznačujú tiež velkými rýchlostami v smere
kolmom na rovinu Galaxie. Ak uvážime, že v každej gurovej hviezdokope je okolo milióna hviezd,
potom celkový počet v nich je cez 100 miliónov.
Stred Galaxie je pro priame pozorovania v optickej oblasti vzhfadom na silná absorpeiu nedostupný.
Nachádza sa v súhvezdí Strelca. Naše znalosti
o ňom sú založené na pozorovaniach v rádiovej
a infračervenej oblasti spektra. Zdá sa že hmota
v ňom má vysoká teplotu a pohybuje sa vysokými
rýchlostami.
Podfa súčasného stavu našich poznatkov sú velké
rozdiely v zložení plochej a gulovcj zložkz galaxie
spósobené tým, že majú velmi rozdielny vek, nachádzajú sa na rozličnom vývojovom stupni. Pni určitom zjednodušení: gufová zložkaje ovefa staršia,
jej vek sa odhaduje na ]0 miliárd rokov, objekty
plochej zložky sú najmladšie, s vekom 1—]0 miliónov rokov.
Podfa teórie hviezdneho vývoji je vývoj hviezdy
v podstato určený jej počiatočnou hmotnosťou. Myslím však, že tieto otázky, rovnako, ako aj teórie
zdroja energie hviezd, nebudeme v tomto miniseriály rozoberat. Je to téma pne pokročilejších astronómov so solídnymi znalostami fyziky.
Na záver tejto kapitoly by som chcel ešte zdórazniť, že uvádzané údaje o počte objektov sa v súčasnosti móžu ry'chlo meniť, má to „na svedonrí" najmb
sonda Hipparcos (KOZMOS 3/1997 a 1/1999), ktorá priniesla nové, alebo presnejšie údaje o milióne
hviezd.
MILAN RYBANSKÝ
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Kvadrantidy sú meteorický roj, ktorý sa
v čase maxima pravidelne vyznačuje vysokou
aktivitou (ZI3R okolo
120). Maximum, ktoré
nastáva okolo ekliptikálnej dlžky Slnka
ňo = 283.16°, je však
velmi krátke a obvykle
netrvá viac ako niekolko hodin. Tohoto roku
vychádzalo maximum
na 3. 1.2001 okolo 12 h
UT, z čoho bole zrejmé,
že v Európe nastane za
dňa a teda bude vizuálne nepozorovatelné.
Navyše vývoj počasia
začiatkom januára
nedával velké šance ani
na prípadné vizuálne
pozorovania mimo
maxima. Z týchto dóvodov sme sa rozhodli
využiť alternatívnu
pozorovaciu metódu,
a to pozorovanie na
základe odrazu rádiových vin.

6 sec=

-1.2 sec

18 sec

Obr. 1. Typické
FFT spektrum
prijímaného"
signálu.

24 sec

Rádiové pozorovanie meteorického roja Kvadrantíd 2001
Metodika rádiového pozorovania
meteorov
Meteory pri prelete atmosférou vytvárajú pozdlž svojej dráhy stlpec ionizovaného plynu,
ktorý ako vodič elektrického prdu je schopný
odrážať elektromagnetické viny v určitom rozsahu frekvenci. V zásade sú dye možnosti pozorovania tohoto odrazu:
a) vysielač aj prijímač sa nachadzajú na tom istom mieste, čo je princip meteorického radaru. Toto riešenie však pre svoju náročnosť
nie je medzi amatérmi rozšírené.
b) prijíma sa vysielanie vhodného vzdialeného
vysielača. Takéto usporiadanie je pomerne
nenáročné experimentálne aj finančne. Je rozšírené aj medzi amatérmi a využili sme ho pri
pozorovaní aj my.
Predpokladom úspešného rádiového pozorovania meteorov je výber vhodného vysielača,
pričom základným kritériom je jeho frekvenciu.
Tá musí byť vyššia ako asi 40 MHz, kedže nižšie frekvencie sa za istých podmienok odrážajú
aj od ionosféry Zeme, čo znemožňuje rozlíšenie
odrazov pochádzajúcich od meteorických stóp.
Pre horný limit neexistuje ostré ohrančenie, avšak vyššie frekvencie potrebujú pre svoj odraz
vyšší stupeň ionizácie meteorickej stopy a teda
vo všeobecnosti sú odrazy na vyšších frekvenciách slabšie a majú kratšie trvanie. V praxi sa
preto najviac využívajú frekvencie medzi 40
a 100 MHz. Ďalším dóležitým kritériom pre

výber vysielača je jeho vzdialenosť. Tá musí
byť volená tak, aby nebolo možné prijímať
priamu vinu z vysielača, na čo postačuje obvykle vzdialenosť nad 500 km. Horná hranica je určená citlivosťou prijímacieho zariadenia a v praxi sa využívajú systémy so základnou do 2000
km. S touto podmienkou súvisí aj výkon vysielača, ktorý býva rádu 1-100 kW. Vhodne zvolený vysielač by mal mať nepretržitú prevádzku,
aby v pozorovaniach nenastávali výpadky.
Na základe uvedených podmienok si móžeme
v Európe vybrať najmá z vysielačov nasledovného určena:
a) Televízne vysielače v I. TV pásme (41-68
MHz). Tieto sú po všetkých stránkach velmi
vhodné na účely pozorovania meteorov. Nevýhodou je nutnosť použitia špeciálneho prijímača.
b) Rozhlasové vysielače v I. FM pásme (OIRT,
65-74 MHz). Nakolko vysielače v tomto pásme pracujú len vo východnej Európe, je problematické získať aktuálne informácie o ich
prevádzke.
c) Rozhlasové vysielače v II. FM pásme (CCIR,
88-108 MHz). V tomto pásme je váčšina Európy husto pokrytá výkonnými vysielačmi
a preto výber vhodnej frekvencie je takmer
nemožný.
Pre vybranú frekvenciu samozrejme musíme
mať aj vhodnú anténu. Obvykle sa pyužívajú antény typu YAGI s počtom prvkov 3 až 5, ktoré
na účely pozorovania meteorov zaručujú opti-

málny zisk a smerovosť. Anténa sa najčastejšie
orientuje smerom na vysielač s nulovou alebo
nanajvýš malou eleváciou, používa sa aj zvislá
orientácia antény (do zenitu).
Záujemcom o podrobnejšie informácie ohfadom rádiového pozorovania meteorov odporúčame navštíviť internetové adresy, ktoré uvádzame na konci tohoto článku.

Použité experimentálne usporiadanie
Naše prijímacie zariadenie bole umiestnené v
Hurbanove (47°52'N, 18°11'E, 120 m.n.v.). Prijímali sme signál z televízneho vysielača situovanom na kóte Biedenkopf (Nemecko, 50°57'N,
8°32'E, 822 m.n.v., 100 kW ERP), ktorý vysiela nosnú frekvenciu obrazu na 48.2474 MHz.
Vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom hola asi 750 km. Na príjem sme využili komerčnú
5-prvkovú anténu typu YAGI, používanú bežne
na prijem televízie na 1. kanáli. Orientovali sme
ju v azimute 300° (ZSZ) s horizontálnou polarizáciou a s nulovou eleváciou. Ako prijímač sme
použili počítačem ovládaný komunikačný prijímač Icom IC-PCR100. Tento prijímač umožňuje plynulé preladenie v pásme 0.1 až 1300 MHz,
pracuje v AM a FM režime a má nastaviteTnú
šírku filtrov. V našom prípade sme použili frekvenciu 48.247 MHz, AM demoduláciu a šírku
filtra 6 kHz. Výstupný of signál z prijímača
sme viedli do zvukovej karty počítača (K6-2,
200 MHz, 64 MB RAM), kde bol v programe
SpectraLAB 4.32 (Sound Technology Inc.) diKOZMOS 2/2001
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Spracovanie
získaných dát

Dlžka Slnka
285°
284°

4000
a)

Počas pozorovania sme
ukladali dáta v celej šírke prená3000
šaného nf pásma (do cca 5500
Hz). Užitočný signál vzniknutý odrazom od meteorických
2000
st6p bol však len na niekoTkých úzko vymedzených frekvenciách, ako vidieť na FF1
1000
spektre prijímaného signálu
(obr. 1). Z celého pásma sme
si
ako najcitlivejšiu vybrali
~V
~
frekvenciu 2600 Hz, od ktorej
4
5 Deň (UT)
2
3
sme zvyšok signálu odfiltroObr. 2. Pozorovaný priebeh početností meteorov; a) póvodný
vali úzkopásmovým FF1 filzáznam, b) vyhladený záznam.
trom (šírka 20 Hz) v programe
DÍžka Slnka
Cool Edit Pro 1.2a (Syntril284°
285°
282°
283°
lium Software Corp.). Ďalej
sme upravili dynamiku potlačením všetkých signálov slabších ako —30 dB. Takto spracovaný signál sme s krokom
0.1 s prehliadli počítačovým
algoritmom, pričom sme zaznamenali každý čas, v ktorom
bol signál intenzívnejší ako
—30 dB. Následne sme spočítali nájdené časy v 10-minútových intervaloch. Získané početnosti sme graficky vyhodnotili (obr. 2a).
2
4
5 Daň (UT)
3
Maximálna početnosť v prígitalizovaný so vzorkovacou frekvenciou 11025 pade, ak by sme počas 10-minútového intervalu
Hz s 8 bitovým rozlíšením. V tejto podobe sme registrovali nepretržitý signál, je 6000. Takýto
dáta ukladali na pevný disk počítača každých spásob vyhodnotenia má nevýhodu v skutoč8 hodín nepretržite počas celého pozorovania, nosti, že nie je schopný rozlíšiť ozvenu od jeda to od 1. 1. 2001 od 15.00 UT do 5. 1. 2001 do ného meteoru trvajúcu dlhší čas od ozvien viac15.00 UT. Vyhodnotenie sme vykonali doda- erých kratších meteorov, nájdené početnosti teda nezodpovedajú skutočným počtom meteotočne, po skončení pozorovania.

rom. Z tohoto hradiska by boto výhodnejšie
spočítanie jednotlivých ozvien vizuálne z monitora, priamo zo signálu rozloženého do FFT
spektra. Tento postup je, ako sme si overili,
dobre použitelný v čase mimo výraznej meteorickej aktivity. V čase maxima intenzívneho
meteorického roja, akým sú Kvadrantidy, sa
však jednotlivé ozveny zlievajú do takmer nepretržitého signálu a v takom prípade je takéto
vyhodnotenie neuskutočniteIné.

Výsledky
Počas pozorovania boto získané množstvo
záznamov odrazov od meteorických stóp, ktoré
najčastejšie mali priebeh ako na obr. 1. Vzácnejšie sa vyskytovali aj tzv. Čelné ozveny, ktoré
vznikajú odrazom od čela meteoru pri vhodnom geometrickom usporiadaní vysielača, letiaceho meteoru a prijímača. Pri týchto echách vidieť zmeny frekvencie v dósledku Dopplerovho
efektu (obr. 3) a na jeho základe je možné vyhodnotiť radiálnu zložku rychlosti meteoru.
Na obr. 2a je zakreslený získaný priebeh početnosti meteorov. Určiť z neho maximum je
však obtiažne, nakolko krivka je „zašumená".
Preto sme ju vyhladili pomocou filtra založenom na Fourierovej transformácii (obr. 2b).
Z takto upravenej krivky sme určili, že maximum Kvadrantíd podia nášho pozorovania nastalo 3. 1. 2001 o 11h25m UT pri
= 283.15°
a trvalo asi 6 hodin (šírka vrcholu maxima v jeho polovičnej výške). V tom čase sa voči Hurbanovu nachádzal radiant roja v azimute 290°
(ZSZ) vo výške 60°, čiže sa nachádzal v smere
orientácie prijímacej antény a spojnice prijímačvysielač. Či je táto zhoda náhodná, alebo je medzi polohou radiantu, orientáciou antény a zisteným maximom súvislosť, móže ukázať pozorovanie dalšieho meteorického roja.
MAREK BUJDOŠ
(bujdos@fns.uniba.sk), SÚH Hurbanovo
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Linky: • http://www.imo.net/radiofmdex.html • http://www.saunalahti.Fil—oh5iy/mdioast/radioast.htm • http://www.amsmeteors.orgJradmet.html • http://personal3.iddeo.es/ea3btz • httpJ/page.to/meteor/

Obr. 3.
FFT spektrum
čelnej ozveny
pri 1400 Hz.
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Biele kupoly McDonaldovho observatória kontrastne svietia proti modrej oblohe západného Texasu. Observatórium leží na polceste medzi meltami El
Paso a Dallas. Cesta z El Pasa pozdlž rieky Rio
Grande mien k hore Mt. Locke a k pohonu Fort Davis, kde začne strmo stúpať až k samotnému observatóriu (nadmorská výška asi 2,1 km, Lomnický štít 2,3
km). Táto hora je súčasťou miestneho pohoria okolo
Fort Davisu a Mexičania ju nazývajú „la montana
con dos huevos" (hora s dvomi vajcami). Cesta z El
Pasa je dlhá asi 230 km. Reliéf krajiny a mestečko
Fort Davis pripomínajú dobu Divokého západu. Každý rok navštívi observatórium asi 40 000 turistov.

McDonaldov šokujúci testament
William Johnson McDonald (nar. 1844) bol jedným z troch synov praktického lekára škótskeho původu, ktorý sa rozhodol v roku 1837 tu usadiť. Všetci
synovia boll zverení do opatery miestneho reverenda
J. W. P. McKenzieho. Už počas štúdií na úrovni
dnešnej základnej školy húževnatý, červenovlasý
William prejavoval velký záujem o prírodné vedy.
Jeho dalšie štúdium prerušila načas vojna Severu
proti Juhu, v roku 1867 však William štúdiá dokončil. Po vojne sa ťažko hFadala práca. Mladý William
napokon zakotvil u právnickej firmy. Časom sa osamostatnil a založil si spolu s istým Simmsom advokátsku kanceláriu.
Úspech kancelárie a obchody urobili z Williama
(po ekonomickej depresii v r. 1870) na tú dobu pomerne bohatého muža. Stal sa zaldadateFom a prezidentom niekolkých bánk. V roku 1887 sa McDonald
presťahoval do mesta Paris (Texas), kde strávil zvyšok života.
Mnoho rokov býval McDonald na druhom poschodí domu obchodníka a výrobcu kvalitného nábytku v skromne zariadenej izbe. Vtedy ho velmi zaujala kniha C. Flammariona Populáma astronómia.
McDonald si zadovážil malý dalekohFad a spolu
s majitelom domu študovali nočnú oblohu. Okrem
toho sa naučil dobru hrať na flaute a rozšíril si knižnicu. Tni razy navštívil Európu, raz Mexiko a veFa cestoval po USA. Zúčastnil sa na letnom kurze na Harvarde a navštívil Harvard College Observatory.
Bankár sa postupne menil na intelektuála. V roku
1916 mesto Paris vyhorelo a McDonald sa presťahoval na svoju farmu Yam Hill nedaleko zničeného
mesta. Roku 1926, vo veku 81 rokov, osamelý, kvárený mnohými chorobami, ako posledný z trojice
bratov, umiera.
McDonald zostavil svoju záveť 8. mája 1925 za
prítomnosti dvoch svedkov, zamestnancov Paris banky. Otvorenie závete spósobilo jeho príbuzným i Te-

xaskej univerzite šok. Celkový majetok W. J. McDonalda odhadli na vyše milión US dolárov, ktorých
kúpna sila však bola oproti roku 1990 šesťnásobne
vyššia. Prakticky celý majetok venoval Texaskej univerzite na založenie a rozvoj astronomického observatória a astronomickej vedy. Tento nečakaný dar pre
Texaskú univerzitu spojil všetkých, ktorí kvůli
McDonaldovmu testamentu dostali málo. Celých páť
rokov sa ťahali súdne spory, ale napokon sa podarilo
poslednú v&u pána McDonalda úspešne obhájiť.

Texasko-chicagská dohoda
Jedným z prvých krokov obdarovanej Texaskej
univerzity boto vyslanie profesora fyziky J. M.
Kuehneho na „výzvedy" do niekolkých existujucich
observatónií (napr. Mount Wilson, Dominion, Lowell
atd:), s cielom oboznámiť sa s problematikou vtedajšej astronómie a astronomických prístrojov. Základom Kuehneho správy bol návrh zriadiť observatórium v Austine (nedaleko univerzitneho kampusu),
ako stredisko výuky. Univerzita však nemala nijakého astronóma. V Yerkes observatory (v štáte Wisconsin) mall už vtedy 40-palcový d'alekohTad s vynikajúcou optikou, ale vzhladom na svoj pniemer a tamojšie klimatické podmienky neuspokojoval rastúce
nároky astronómov. Mladá posádka observatória sa
rozhodla premiestniť sa do Texasu, kde boli oveFa
lepšie klimatické podmienky. Úspešné rokovania
o presune medzi dekanom H. Y. Benedictom a mladým astronómom O. Struvem celá vec urychlili. Benedict bol síce žiakom A. Halla, objaviteTa satelitov
Marsu, ale jeho záujem sa zameriaval najmá na výuku a diplomaciu, kvůli čomu sa stal dekanom texaskej univerzity. Struve bol potomkom slávnej astronomickej dynastie. Jeho pradedo Wilhelm Struve bol
niaditeTom observatória Docpat (v estónskom Tartu)
a zakladateTom Pulkovského observatoria v Petrohrade; dedo Otto sa stal riaditeFom Pulkova; jeden zo
strýkov — George zakladateTom a riaditeTom observatória v Berlíne-Babelsbergu; otec profesorom astronómie v Charkove. Struveho technické štúdium
narušila prvá svetová vojna a občianska vojna v Rusku.
Musel narukovať do bielogvardejskej armády.
V emigracii pracoval pne Medzinárodný červený kríž
a v roku 1921 nastúpil na Yerkes Observatory.
Na jar 1932 bola na základe výmeny listov uzavretá dohoda o spolupráci na vzniku McDonaldovho
observatória. Chicagská univerzita sa zmluvne zaviazala, že bude tridsať rokov prevádzkovať McDonaldovo observatórium pre Texaská univerzitu, ktorá
postaví a zariadi McDonaldovo observatórium
k 1. 7. 1938, pričom celkové naklady neprevýšia

375 000 USD. RiaditeFom sa stal dočasne Otto Struve.

Kde postaviť dalekohTad?
Tento problém sa objavil okamžite po uzatvorení
dohody. Testament netrvá na tom, že observatórium
by malo byť v Texase. Lokality okolo El Pasa a univerzitného centra Austinu však prichádzali do úvahy.
Sám Struve uvažoval o pohoní Fort Davis nedaleko Austinu. Edwin Hubble navrhol južnú hemisféru.
Dilemu mala vyriešiť expedícia. Viedol ju mladý astronóm z Yerkesovho observatória Christian Elvey.
Správa z expedície mala obsahovať údaje o počasí,
geologických a topografických podmienkach Texasu,
s ohFadom na vlastnosti atmosféry (seeing), kvalitu
obrazu a pnepustnosť atmosféry. Prístrojové vybavenie expedície pne prvé dye úlohy tvonili 4-palcový dalekohTad, (f 0,9 m) a mikroskop. Jediným objektom
výskumu na oblohe (pokiaF ide o seeing) bola Polárka.
Zaujímavý bol metodický postup: nakoFko v každej optickej sústave nastáva ohybový jav — teda
difrakčný obrazec (ohybový jav nastáva pni každej
lokálnej zmene fázy a amplitúdy vinoplochy svetelného zvazku), bolo pnijaté kritérium chvenia obrazu
hviezdy k priemeru difrakčného obrazca vyjadrené
škálou od I po 7, čo zodpovedá chveniu 2 až 0,2
priemeru difrakčného obrazca. Kvalita obrazu hviezdy bola vyjadrená v percentách času, kedbol difrakčný obrazec viditelný a od toho, či bol ostrý alebo zahmlený. Priepustnosť atmosféry hola detegovaná malou kamerou s branolom, ktorý rozkladá svetlo Vegy
na spektrum. Spektrum boto fotografované na platne
Eastman 40. Kamera bola statická, rozklad svetla
hviezdy hranolom umožňoval určovať okrem absolútnej aj relatívnu priepustnosť voči jednotlivym farbám (farebným filtrom). Vyvolané platne boll napokon premerané mikrodenzitometrom. Počas prakticky dvoch letných mesiacov precestovala expedícia
takmer 13 000 mil. Najlepšie výsledky sa dosiahli
v pohoní Davis v oblasti

Black Mountain
(dnes Spring Mountain).
Onedlho sa do pohoria Davis vybral aj Struve
s manželkou. Utáborili sav divočine a hTadali vhodné
miesto s pnihliadnutím na nerovnosť terénu, velkosť
nezarastenej plochy na vrchole, nebezpečenstvo zmeny atmosférických podmienok, pnístup k vrcholu,
atd: Struve sa napokon rozhodol pre horu Mt. Locke.
Po výbere chcela univerzita časť vrcholu kúpiť. Oblasť bola súkromným majetkom pani Violet McIvorovej, ktorá krátko predtým darovala vytipované
KOZMOS 2/2001
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miesto štátnemu parku. Struve napokon po zložitej
výmene horu získal a po návrhu riaditeTa jednej
z miestnych spoločností aj ďalšiu plochu na menšej
susednej hore. Za výdatnej podpory západného Texasu sa začalo stavať. Okolo roku 1935 sa už sa Mt.
Locke dalo bývať i pracovať.

Počiatok astronómie
v západnom Texase
Struve svoje smelé vedecké plány na observatóriách McDonald a Yerkes publikoval už roku 1933
v časopise Popular Astronomy. Opísal nielen témy
výskumu a astronomické metódy, ale aj popis očakávaného Velkého d'alekohladu McDonald (2,1 m).
Mimochodom, v tom istom čísle časopisu publikoval
Dr. Jansky článok o „Elektrických javoch medzihviezdnej povahy", ktorý otvoril nové odvetvie astronómie, rádioastronómiu.
R. 1934 prichádza na McDonald Observatory prvý stály zamestnanec-astronóm E. Roach a spolu
sním aj inžinier T. Immega, prisťahovalec z Nemecka. Ch. Elvey, účastník expedícií, prichádza až v roku
1935. Počiatočné vybavenie observatória: 0,3 m
refraktor, solámy fotometer na meranie atmosférickej
extinkcie, 0,15 m UV d'alekohTad a nebulárny spektrograf. Schmidtova kamera určená pre 2,1 m d'alekohTad slúžila spočiatku ako detektor. V rokoch
1936-37 prišli d'alšie posily. Táto skupina začala astronomický výskum najmá v oblastiach: okolohviezdne obálky, hmloviny, dvojhviezdy, zodiakálne
svetlo, galaxie.
Mladí pracovníci chicagskej univerzity Kuiper,
Stromgren a Chandrasekhar produkovali početné
a kvalitné práce, takže observatórium malo čoraz
lepší chýr. Ambiciózní mladíci však žiadali výkonnejšie prístroje. Kým nebol vyvinutý a zhotovený
Velký dalekohlad (2,1 m), bolo treba nájsť vhodný
program výskumu. Využitie nebulárneho spektrografu a návrh na získanie nového 0,45 m priekopníckeho Schmidtovho d'alekohTadu robilo do istej miery
problémy. Až v marci 1939 prevzali 2,1 m McDonaldov d'alekohTad po zdlhavom brúsení hlavného
zrkadla a optických skúškach.
Priaznivý vývoj narušila druhá svetová vojna.
Viacerých pracovníkov observatória povolali do vojenského výskumu. Struve však aj s redukovaným timom astronomický výskum udržal. Roky 1939 až
50 často označujú za Struveho éru. V roku 1966
2,1-metrový dálekohlad pomenovali po ňom. V tomto období pracovalo na observatóriu (či už priamo
alebo nepriamo) v astronomicko oblasti alebo na
vývoji prístrojov viacero dnes významných osobností: Stromgren, Kuiper, Morgan, Johnson, van de
Hulst, Babcock, Chandrasekhar atd:

Texaská nezávislosť
a súčasná astronómia
Stará chicagsko-texaská dohoda v roku 1962
skončila, novu dohodu podpírali iba na desať rokov.
Celú finančnú ťarchu prevzala na seba texaská univerzita, ktorá odvtedy menuje a riadi riaditeTov. Nový
riaditel Smith prijal pozíciu s podmienkami, z ktorých najzaujímavejšou bol rozvoj rádioastronómie.
S novým riaditeTom sa otvorili d'alšie možnosti:
v r. 1962 sa NASA obrátila na observatórium so žiadosťou postaviť 2,7 m ďalekohTad, ktorý mal podporovať NASA v oblasti kozmického a planetárneho
výskumu a slúžiť tak aj McDonaldovmu observatóriu. V roku 1969 uviedli d'alekohTad do prevádzky.
Pokrok nezastal ani v mých oblastiach. Nedáleko
Mt. Locke dnes stojí UTRA interferometer (University of Texas Radio Astronomy Observatory). Na vr-
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chole hory postavili MWO dálekohlad (Texas Millimeter Wave Observatory) a observatórium participuje aj na družicových programoch. Mimochodom, jeden zo Space Shuttle astronautov bol profesorom
oddelenia astronómie univerzity, niektorí zamestnanci McDonaldovho observatória sa stali členmi tímu
Space Telescopu (HST). Súčasný výskum je logickým pokračovaním predchádzajúceho výskumu
v nových podmienkach.
Prví výskumníci sa zamerali na zodiakálne svetlo,
Slnečnú sústavu a medziplanetárnu hmotu, hviezdy,
medzihviezdnu hmotu, hmloviny a galaxie, najnovší
výskum nadvázuje na tradície.
Dnes sa tímy observatória a univerzity v Austine
zameriavajú na: galaxie a aktívne galaktické jadrá,
medzihviezdnu hmotu so zameraním na oblasť formovania hviezd, Slnečnú sústavu a planetárne sústavy, hviezdy a hviezdne atmosféry. V prípade aktívnych galaktických jadier je principiálnou otázkou
hmota sústredená v strede galaxií. Skúma sa to,
v akej forme je hmota (degenerované hviezdy, čieme
diery a pod.), aká je energetická bilancia aktivity
stredu galaxie, relativistické efekty a pod. Výskum
Slnečnej sústavy sa sústredůje nielen na planéty, ale
aj na medziplanetámu hmotu vo forma komét a asteroidov (genetické súvislosti, Zemi blízke asteroidy,
pravdepodobnosti zrážky so Zemou atd:).
Výskum planetámych sústav okolo mých hviezd
si nevyžaduje podrobnejšie vysvetlenie, je to nanajvýš zaujímavá oblasť. Co sa týka medzihviezdnej
hmoty, vieme, že hviezdy a planéty sa formujú z obrovských plynno-prachových oblakov ako produkt
gravitačného kolapsu, ale o detailoch týchto procesov
ešte veta nevieme.
S tým súvisí i tzv. astrochémia. V medzihviezdnych oblakoch sa doteraz našlo asi 100 molekul a nakolko sa vo zvyškoch komét našli aj stopy medzihviezdneho původu (pričom niektoré z týchto telies
dopadli aj na Zem), je lákavé preskúmať okolnosti života ako „infekcie" z medzihviezdneho priestoru.
Hviezdy a hviezdne atmosféry tvoria ďalšiu špecifrckú oblasť. Dnes vieme hviezdy takmer jednoznačne roztriediť do určitých vývojových skupín, mnohé

detaily sa však vysvetliť nedajú. Napriklad žiarenie
z vnútra hviezd prechádza cez hviezdnu atmosféru
a je prakticky jediným zdrojom informácie. Jeden zo
súčasných problémov astrofyziky je aktivita hviezd
slnečného typu, pripadne tzv. neskorého spektrálneho
typu. Táto aktivita sa prejavuje, podobne ako na Slnku, v niekolkých formách: škvory, flares, chromosferická aktivita a podobna. Tieto úkazy sa však prejavujú v ovela vhčších rozmerových a energetických
škálach ako na Slnku.
Na McDonaldovom observatóriu může každý požiadať o pozorovací čas, ale pozorovací návrh musí
mať svoju kvalitu. Naša vedecká skupina získala pozorovací čas na 2,1 m ďalekohTade s prídavným vedeckým zariadením Sandiford Echelle Spectrometer.
Pozorovali srna hviezdy pozdného spektrálneho typu
(RS Cvn a BY Dra hviezdy) a ranného typu.

Súčasné prístrojové vybavenie
0,8 m áalekohfad
Tento prístroj (nazývaný aj Prime Focus Corrector), ohnisková dlžka primámeho zrkadla 3 m a ako
PFC asi 22 m, škála 1,36 obl.secímm., je vybavený
2048x2048 CCD a pracuje vo vinových dlžkach
3000-10000 A. Jeho štandardným vybavením sú širokopásmové UBVRI filtre a špeciálne kometárne
filtre.
0,9 m ďalekohlad
Ohnisková dlžka primámeho zrkadla asi 3m, Cassegrain asi 13,5 m, škála 16,9 obLsecJmm. Prístroj sa
v poslednom čase (od začiatku roku 2000) používa
výnimočne na vedecké účely, momentálne iba na vizuálne pozorovania. Asi ho budú inovovať.
2,1 m (Otto Struve) ďalekohTad
Primárne ohnisko 3,9 m, Cassegrain 13,5 m, coude 23 m. Váčšina vedeckých prístrojov pracuje
v Cassegrain ohnisku: spektrometer ES2, CCD kamera, IGI (Imaging Grism Instrument), IGP (Imaging
Grism Polarimeter), POL (Linear Polarimeter), fotometer P45, Sandiford Cassegrain Echelle Spectrometer.
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ES2 poskytuje strednú rozlíšiteínosť
R = 600-2500 a pracuje v oblastiach vinových dlžok 0,3 až 1,1 mikróna.
CCD kamera slúži na priame zobrazovanie v štandardných širokopásmových filtroch.
IGI je viacštrbinový spektrograf s nízkym
rozlíšením, pracujúci v oblastiach 0,4 až 1
mikróna. IGP je štandardný polarimeter rovnako ako POL. P45 jev princípe dvojkanálový fotometer s dolnou hranicou integračnej
doby 1 ms. Echelle spektrometer je dosť zaujímavý. Jeho rozlišovacia schopnosť je
65 000 a pracuje v oblastiach 3600-11000 A.
Pri jedinej expozícii sa naexponuje až 1000 A
a medzery medzi jednotlivými Echelle radmi
sú minimálne.

Hobby-Eberly
9,2 m dalekohlad
Tento prístroj je spoločným projektom piatich univerzit: Texas University, Austin — USA, Pennsylvania State University — USA, Stanford University —
USA, Ludwig-Maximilians University Mnichov —
SRN, Georg-August University, G&yttingen — SRN.
Je určený na spektroskopiu. Spektroskopia s nízkym
rozlišením sa bude vykonávať v prieemrnom ohnisku.
Podia maximálneho dosahu deklinácie bude možné
pokryť prístrojom 70 % oblohy nad McDonaldovým
observatóriom. Primárne zrkadlo sa skladá z 91 segmentov tvoriacich hexagonálny systém s plochou
11 x l Om. Nakolko je každý segment počítačovo
kontrolovaterný, ide o prístroj s adaptívnou optikou.
Ohnisková vzdialenosť primámeho zrkadla je 13,1 m.
LRS (Low Resolution Spectrograph) prístroj bude
poskytovať rozlíšenie 600 až 3000 v oblasti 0,4
až I mikrón. Detektorom bude Ford Aerospace
3072x 1024 CCD, ktorý bude slúžiť aj na priame zobrazovanie (imaging). MRS (Medium Resolution
Spectrograph) prístroj bude poskytovať rozlíšenie 3500 až 21000 v oblasti 0,4 až 1,3
mikróna a optovláknové vývody umožnia
detegovať maximálne 10 vybraných oblastí.
HRS (High Resolution Spectrograph) poskytne rozlíšenie 30 000 až 120 000 v oblasti 0.4 až 1,1 mikróna. Detektorom bude Orbit
4096x4096 CCD. Efektívne sa bude mócť
využívať plocha zrkadla súvisiaca s priemerom 9,2 m, takže ide o tretí najváčší d'alekohrad (dvojica Keck I a II s priemerom hlavného zrkadla 10 m stojí na Havajských
ostrovoch). Ďalekohrad nesie mená dvoch
významných činiterov Texasu a Pensylvánie.

MLRS (McDonald Observatory
2,7 m (H. J. Smith) dalekohrad
Laser Ranging Station)
Prístrojové vybavenie a ohniská: ohnisko
Ďalší dopinok observatória tvorí súčasť
primárneho zrkadla je 10,7 m, Ritchey-Chresiete laserovych stanic, ktoré spolu s odrátien 23,9 m, vybavenie CCD kamera, optožačmi na Mesiaci či satelitoch prispievajú
vláknový FMOS spektrometer, IGI a IGP
svojimi údajmi v oblastiach výskumu zem(vid 2,1 m odsek), Cassegrain 50 m, CS spekskeho gravitačného pora, tektonických potrometer, LCS spektrometer, LCS spektronich, dynamiky sústavy Zem—Mesiac, slnečpolarimeter, NIRSCHELL, P45 fotometer
nej sústavy, relativity atd:
a ROKCAM, coude 88,4 m s dvojohniskovým spektrometrom a dvojohniskovým
Záver
Echelle spektrometrom.
McDonaldovo observatórium je teda moFMOS spektrometer poskytuje stredné
derným pracoviskom s prístrojovým vybarozlíšenie asi l0A v oblasti 3900-7600 A
vením pre optickú, infračervenú a rádiovú
a 5 A v oblasti 3900-5700A a jej detektorom
astronómiu. Prbeh tohto observatória je tyje 1024x 1024 CCD. CS spektrometer pracupicky americký. Na počiatku zamotaný súdje v oblasti 1-2.5 mikróna a má rozlíšenie
ny proces o velké peniaze. Ďalšie kroky sú
200-2000.
už v danom systéme štandardné, konkurz
Ako detektor používa ROKCAM kameru.
výrobných či vývojových spoločností, reLCS spektrometer poskytuje rozlíšenie
meselmkov, a napokon výstavba a rozvoj
600-2500 a pracuje v oblasti 0,3 az 1,1 mikróna, LCS spektropolarimeter je adaptáciou Velký dalekohlad McDonald (2,1 m), na ktorom získala povolenie observatória. Prejavila sa tu aj d'alšia črta
LCS spektrometra pre spektrálne a priestoro- pozorovat aj vedecká skupina, v ktorej bol aj autor tohto článku americkej praxe. Funkcie na observatóriu sa
obsadzovali bez ohradu na národnosť s privo rozhšiterné polanzačné merania. Nevýho- Milan Zbořil.
hliadnutím na kvalitu (napr. funkcia riaditedou je dlhšia integračná doba. NIRSCHELL
ra: observatórium malo za riaditera rodeného Amerije spektrograf s rozlíšením 40 000, špeciálne určený
čana až po 30 rokoch. (Struve, Kuiper, Struve, Chanpre K filter fotometrického systému a deteguje spojidrasekhar, Stromgren, Kuiper, Morgan, Smith,
té 60A. ROKCAM je špeciálna kamera, presnejšie
Bash).
256x256 matica pre priame zobrazovanie a polariSpomeňme i škandál, ked v roku 1970 isty' zametriu v oblasti 1-2,5 mikróna, vhodná pre filtre
mestnanec observatória vystrelil zo zbrane na svojho
JHK fotometrického systému, škála 0,4 obl.sec./pinadriadeneho (supervisora) a poškodil primárne zrxel. Dvojohniskový spektrometer poskytuje maxikadlo 2,1 m dalekohradu.
málne rozlíšenie 200 000 a 600 000 a pracuje v obNesmrternosť McDonalda umocňuje aj jeden králasti 0,3 az 1,2 mikróna. Detektor je TEK CCD.
ter na Mesiaci, ktory' po ňom pomenovali.
Echelle spektrometer poskytuje rozlíšenie 60 000
a 240 000 vo vinovej oblasti 0,3 až 1,1 mikróna. DeDr. MILAN ZBORIL
tektor je TEK 2048x2048 CCD.

13.4.2001,1:00 SEČ

24.5.2001, 20:00 SEČ

ap
Obloha u kalendári ma,^lzao,
Pripravili: P. RAPAVÝ a M. PROROK
Jarně mesiace s ešte dostatočne dlhými nocami
a príjemnejšími teplotami nám ponúkajú dostatok
príležitostí na sebarealizáciu. Meteorári sa m6žu tešiť na dobré pozorovacie podmienky Lyríd, zákrytári na jasné zákryty hviezd Mesiacom či planétky
a obdivovatelia objektov nočnej oblohy či „lovci koméť` tiež neprídu skrátka...

Planéty
Merkúr bude 23.4. v hornej konjunkcii so Slnkom a tak na večernej oblohe sa objaví až koncom
apríla. Podmienky jeho viditelnosti sa však budú
zlepšovať, 22. 5. je najváčšej východnej elongácii
(22°) a v súmraku sa nám zase stratí až koncom prvého júnového týždňa. Od 7. 5. do 16. 5. (-1—0
mag) sa bude pohybovať od Saturna k Jupiterovi
a tak jeho nájdenie by nemalo byť problémom, rovnako ako urobenie niekolkých pekných fotografií na
peknom pozadí Býka. Májová konjunkcia je velmi
výhodná a tak by sme nemal zaváhať...
Skvelú pnležitosť na dobrú fotografu budeme
mať 24.5. po západe Slnka, keákrásne sfarbená súmraková obloha bude ozdobená vzájomným zoskupením Mekúra, Jupitera a tenučkého kosáčika Mesiaca.
Venuša je začiatkom apríla (-4 mag) velmi nízko
nad východným obzorom. Jej výška sa však pomaly
zváčšuje a 17.4., keď bude stacionárna, bude na začiatku občianskeho súmraku vo výške 6°. Jej uhlová
vzdialenosť od Slnka sa sice zváčšuje, no vzhladom
na nepriaznivý sklon ekliptiky k obzoru aj koncom
mája bude mať pri občianskom súmraku výšku len
9°. Najváčšiu západnú elongáciu dosiahne až 8. 6.,
no na lepšie pozorovacie podmienky (výšku nad obzorom) si budeme musieť ešte mesiac počkať. Nevelká výška nad obzorom sa však dá využiť na zaujímavé fotografie malým teleobjektívom, pretože
jej jasnosť je dostatočná (4.5. bude maximálna -4.6
mag).
19. a 20. 4. ráno východný obzor skrášli aj Mesiac úctivej vzdialenosti, tesnejšie budú oba telesá o
mesiac nesker.
Mars ako červenkastý objekt nultej hviezdnej
vychádza o polnoci v Hadonosovi. Koncom mája
však vychádza už o tri hodiny skór a jeho jasnosť sa
zvýši na —2 mag. Jeho uhlový priemer koncom marca presiahol 10" a tak je možnosť na jeho povrchu
pozorovať nejaké albedové útvary. 19.4. sa presunie
do Strelca, urobí slučku a 1. 6. sa vráti spáť do Hanonosa. 15. 5. sa priblíži k hviezde SAO 185928
(6.1 mag) a tak v týchto dňoch móžeme dobre pozorovať jeho vlastný pohyb po oblohe.
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Všetky časové údaje sú v SEČ
13.4. nastane jeho tesná konjunkcia s Mesiacom
(Mars bude len 15° od južného rohu Mesiaca) a tak
na fotografovanie móžeme použiť aj dlhšie ohniskové vzdialenosti. Menej tesná konjunkcia sa zopakuje 10.5.
Jupiter (-2.1 mag) je viditelný na večemej oblohe v Býkovi, no jeho viditelnosť sa skracuje a koncom mája sa strati vo večernom súmraku, nakolko
sa blíži do konjunkcie so Shikom (14.6.)
26.4. a 24.5. sak nemu priblíži kosáčik Mesiaca
a 16. 5. nastane jeho konjunkcia s Merkúrom. Zaznamenanie vzájomnej zmeny polohy najmenšej
a najváčšej planéty viditelne volným okom v okolí
konjunkcie určíte stojí za to.

viditelnosti sa zlepšujú a koncom mája už vychádza
o polnoci. 29. 5. je v zastávka a začne sa pohybovať
spátne. 18.4. a 15. 5. jev konjunkcii s Mesiacom.
Neptún (7.9 mag) je tieý v Kozorožcovi a podmienky jeho viditelnosti sú podobné ako u Uránu,
vychádza však takmer o hodinu skór. 11. 5. jev zastávke za začne sa pohybovať retrográdne.
Pluto (13.8 mag) je v Hadonosovi a prijatelné
podmienky na jeho pozorovanie budú až do júla.

Prechody Velkel červenej škvrny
3.4.19:24 10.4.20:13
5.4.21:03 12.4.21:53
8.4.18:34 15.4.19:23
16.5.20:12

17.4.21:03
22.4.20:13
27.4.19:23

29.4.21:02
4.5.20:13
9.5.19:23

Časy prechodov Vetkej červenej škvrny centrdlnyrn
poludnfkor slív SEČ.
Saturn (0.1 mag) je viditelný len večer, novo večemom súmraku sa stratí už v prvej polovici mája,
pretože sa blíži do svojej konjunkcie so Slnkom
25.5., kedy bude súčasne najďalej od Zeme (10.103
AU). 25. 4. nastane jeho konjunkcia s Mesiacom
a takého pekné zoskupenie bude pozorovatelné aj na
druhý deň s Jupiterom za peknom pozadí súhvezdia
Býk. 7. 5. nastane konjunkcia s Merkúrom a tak
o krásne večerné pohlady skutočne nebude núdza.
Urán (5.8 mag) je pozorovatelný v Kozorožcovi
nízko nad východným obzorom, no podnenky jeho
3.
4 •
5 •

s •
i •

Dráha Pluta.

Planétky
Z planétiek, ktoré dosiahnu aspoň 10 mag budú
pozorovatelné: (1) Ceres, (2) Pallas, (3) Juno, (6)
Hebe, (7) Iris, (14) Irene, (29) Amphitrite, (43)
Ariadne, (532) Herculina.
Najjasnejšia bude koncom mája (1) Ceres (8.0
mag), ale bude sa pohybovať v okrajových častiach
Mliečnej dráhy v Strelcovi, teda nevysoko nad obzorom. Zaujímavými partiami vo Vlasoch Bereniky,
s množstvom Messierovských objektov, sa počas
počas oboch mesiacov bude pohybovať planétka (6)
Hebe, ktorá svoju májovú púť po oblohe skončí pri
jasnej hviezde 6 Com (5.1 mag). Planétku (532)
Dráha Uránu
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Dráha planétky (532) Herculina

Hladacia mapka pre Urán a Neptún.
kcia o 4:56 SEČ pre Rim. Sobotu). Vzhladom na
velký rozdiel jasností oboch telies však budeme
mócť pozorovat len približovanie sa planétky k Mesiacu. Výstup spoza tmavej strany Mesiaca nastane
až po východe Slnka.

Efemerida planétky (1) Ceres
dátum
1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.

Zákryty planetkami.

RA(2000)
19h14.7m
19h19.6m
19h24.0m
19h28.1m
19h31.6m
19h34.6m
19h37.im
19h39.0m
19h40.4m
19h41.1m
19h41.1m
19h40.5m
19h39.2m

D(2000)
-23°30.0'
-23°34.8'
-23°40.4'
-23°47.3'
-23°55.5'
-24°05.4'
-24°17.1'
-24°30.7'
-24°46.3'
-25°04.1'
-25°24.0'
-25°46.0'
-26°09.8'

mag
8.9
8.8
8.8
8.7
8.6
8.6
8.5
8.4
8.4
8.3
8.2
8.1
8.0

Efemerida planétky (532) Herculina
1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.

14h50.1m
14h47.4m
14h44.2m
14h40.4m
14h36.3m
14h32.0m
14h27.7m

+li°55.6'
+12°28.6'
+12°57.2'
+13°20.2'
+13°36.6'
+13°45.6'
+13°46.6'

9.1
9.0
9.0
9.0
8.9
9.0
9.0

Efemerida planétky (6) Hebe

Herculina v polovici apríla zase bez problémov nájdeme len pol stupňa od hviezdy zeta Boo (3.8
mag).
A ešte jedna zaujímavosť. 15. 4. nastane zákryt
planétky (I) Ceres Mesiacom v prvej štvi-ti (konjun-

1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.

12h42.2m
12h37.9m
12h33.8m
12h29.9m
12h26.3m
12h23.2m
12h20.5m
12h18.3m
12hi6.7m
12h15.7m
12h15.2m
12h15.2m
12h15.8m

+13°39.1'
+14°15.1'
+14°46.0'
+15°11.1'
+15°30.4'
+15°43.7'
+15°51.1'
+15°52.8'
+15°49.3'
+15°40.8'
+15°27.8'
+15°10.6'
+14°49.7'

Zákryty hviezd Mesiacom (apríl — máj 2001)
Dátum

UT

4/1
4/ 1
4/ 2
4/ 2
4/ 2
4/ 4
4/11
4/12
4/28
4/28
5/ 1
5/ 3
5/ 4
5/ 5
5/31
6/ 1

22 5936
2345 5
20 55 48
22 1019
22 27 20
014 2
235 0
0 34 34
19 28 41
193534
21 16 22
2331 25
1950 8
20 45 32
22 241
23 1845

h

m

D/R

Mg

PA

CA

h

fáza

Hviezda

35
35
75
79
59
72
67
65
75
69
78
79
79
58
78
71

132
246
39
76
104
78
213
327
35
134
59
186
81
104
124
96

56S
-58S
26N
62N
90N
57N
26S
39N
30N
51S
38N
22S
51N
72N
82S
70N

19
12
47
36
33
23
21
19
34
32
39
26
41
36
25
17

0.29
0.29
0.32
0.32
0.32
0.36
0.60
0.63
0.20
0.20
0.30
0.38
0.40
0.44
0.32
0.36

10907
10907
12506
12577
12593
14256
21725
22507
10152
10168
15084
17792
18701
19518
18533
19358

a

9.9
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.5
10.6
10.7
10.8
10.8

(J. cerbo3)
b
hs

ňz

s

0.26
-0.06
-2.34
-0.87
-0.47
-0.45
-2.98
-0.85
-1.51
-0.08
-1.62
0.48
-2.03
-1.58
-0.70
-0.76

-2.05
-0.88
1.73
-1.00
-1.59
-1.18
2.20
-0.53
0.92
-2.44
-0.30
-3.45
0.75
-0.09
-1.82
-1.54

Kométy
Avizovaná koma C/1999 TI (McNaught-Hartley) bola čiastočným sklamaním, pretože nedosiahla póvodne predpokladanú jasnost, Je však stále cirkumpolárna a tak by sme na ňu nemali zanevrieť,
ved' nič lepšie nám nateraz kométy neponúkajú.

Efemerida kométy C/1999 Ti
(McNaught-Hartley)
dátum
1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.
5.6.
10.6.

RA(2000)
18h38.9m
18h45.4m
18h50.6m
18h54.3m
18h56.3m
18h56.5m
18h54.6m
18h50.6m
18h44.2m
18h35.5m
18h24.7m
18h12.0m
17h58.0m
17h43.4m
17h28.9m

0(2000)
+61 13.2°
+63 31.6°
+65 37.6°
+67 32.0°
+69 15.7°
+70 49.1°
+72 12.4°
+73 25.6°
+74 28.7°
+75 21.3°
+76 02.9°
+76 33.1°
+76 51.5°
+76 58.1°
+76 53.4°

mag
9.3
9.5
9.7
9.9
10.1
10.3
10.4
10.6
10.8
10.9
11.1
11.2
11.4
11.5
11.7

Za zmienku stojí aj kométa 24P/Schaumasse
(P=8.2 rokov), ktorá prejde perihéliom 2. mája
a dosiahne takmer 10 mag.

Efemerida kométy 24P/Schaumasse
(McNaught-Hartley)
dátum
1.4
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.
5.6.
10.6.

RA(2000)
4h17.09m
4h34.35m
4h52.61m
5h11.85m
5h32.03m
5h53.07m
6h14.85m
6h37.23m
7h00.02m
7h23.02m
7h46.03m
8h08.85m
8h31.28m
8h53.17m
9h14.39m

0(2000)
+25 59.7°
+2712.9°
+2819.6°
+2918.3°
+30 07.5°
+30 45.7°
+31 11.5°
+31 23.5°
+31 20.9°
+31 03.2°
+30 30.2°
+29 42.4°
+28 40.7°
+27 26.3°
+26 00.8°

mag
11.1
10.9
10.7
10.5
10.4
10.3
10.2
10.2
10.3
10.4
10.5
10.7
11.0
11.2
11.6

óm~~á~24Pl~čh4ůtrta9~$~
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Zákryty hviezd planétkami (aprl — máj 2001)
el %
m* dm h*
try
hviezda
UT
planétka
dátum
10.9 1.4 52 20 65+
GSC 18931422
5.0
19:06
64 Angelina
2.4.
10.4 2.4 21
7.9
PPM 731 741
22:27
554 Peraga
12.5.
9.5 2.9 21 64 635.7
SAO 159 798
1264 Letaba
1:03
14.5.
11.1 2.3 12
GSC 6872 759
5.9
1:55
564 Dudu
22.5.
11.1 12.1 21
GSC 624 697
21011 1994JR1 4.1
28.5.
0:19
Z predpovedí sú vylúčené hviezdy slabšie ako 11.5 mag. V tabulke sú len úkazy u ktor ch je pokles jasnosti
váčší ako 1 mag. Výber úkazov je za podmienky, že Slnko je pod obzorom viac ako 12 stupňov a hviezda minimá!ne 10 stupňov nad obzorom (pre polohu Rimavskej Soboty)
try — trvanie zákrytu v sekundách, m* — jasnost hviezdy h* — výška hviezdy nad obzorom, drn — pokles
jasnosti, el — uhlová vzdialenost Mesiaca, % — percento osvetlenej časti Mesiaca + dorastá, — ubúda

Mapka kométy
Ďalšia kométa z produkcie LINEARu (C/2001
A2) by podla predpovede mala tiež dosiahnuť 10
mag v polovici júna, no je v záporných deklináciách. Nad rovník sa dostane až začiatkom júla...
C/2000 WM1 (LINEAR) je tiež nádejou len do
budúcnosti, no nádejou hodnou optimizmu. Perihéliom prejde začiatkom januára budúceho roka, na
južnej pologuli by dokonca mohla byť viditelná volným okom. Jasnosť 11 mag presiahne začiatkom októbra, bude zjasňovať a o dva mesiace neskčr, pri
rýchlom prechode pod rovník bude skvelou ozdobou aj u nás, nakolko jej predpovedaná jasnosť je
takmer 5 mag!
Periodická kométa 19PBorrelly (P=6.9 rokov)
bude prechádzať perihéliom v polovici septembra
a mala by byť o niečo jasnejšia ako 9 mag. Koncom
mája dosiahne ešte len 13 mag a bude 10 stupňov
pod rovníkom...

Meteory
Meteorický roj Lyridy je prvým hlavným rojom
tohto roku u ktorého sú pozorovacie podmienky
velmi dobré. Teda neváhajme, zoberme spacák, nafukovačku, celtu i dalšie pomůcky a pozorujme! Roj
je podla databázy IMO v činnosti od 16. do 25. 4
a jeho predpovedané maximum nastane 22.4. ráno.

Lyridy .
Pohyb radiantu meteorického roja Lyridy
(IMO)
Typická frekvencia je 15-20 meteorov za hodinu,
no napríklad v roku 1982 bobo v USA pozorované
krátke maximum so ZHR 90.
Radiant bude mať dostatočnú výšku nad obzorom
(30°) už dye hodiny pred polnocou a tak pozorovať
můžeme až do nautického súmraku, ked'kulminuje.
Ak si ešte uvedomíme, že Mesiac je počas maxima
v nove, sú to podmienky takmer ideálne.
Eta Akvaridy sú síce jedným z najaktívnejších rojov, no pre pozorovatelov na severnej pologuli je
poloha radiantu nepriaznivá, pretože radiant u nás
vychádza len koncom astronomickej noci. Ich frekvencia býva okolo 60 meteorov za hodinu, maximum však nastáva 5.5. okolo poludnia a aj raňajšie
pozorovanie bude rušiť Mesiac krátko pred spinom.
Prehlad dalších rojov, ktoré sú v činnosti a ich
prepočítaná frekvencia ani v maxime nepresahuje
5 meteorov za hodinu, je v tabulke.
P. Rapavý
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Roj

Aktivita

VIR
LBR
LYR
ABO
ETA
ASC
SAG
0sc

25.1:15.4.
15.4.-30.4.
16.4.-25.4.
14.4.-12.5.
19.4.-28.5.
1.5.-31.5.
15.4.-15.7.
23.5.-15.6.

METEORICKÉ ROJE (APRÍL —MÁJ)
Pohyb rad.
Maximum
Radiant
D
D
RA
RA
-0.3
-04
0.5
(24.3.)
13:00
-0.2
15:12
-18
1.1
+34
1.1
0.0
22.4.
18:05
26.4.
14:32
+19
0.9
-0.1
-01
0.9 +0.4
5.5.
22:32
16:12
-21
1.1
-0.1
16.5.
0.8
-0.1
(19.5.)
16:28
-22
-20
1
-0.1
2.6.
15:56

v

ZHR

Zdroj

30
30
49
20
66
35
30
21

5
5
15
2
60
5
5
5

IMO
ALPO
IMO
ALPO
IMO
ALPO
IMO
OMS

VIR — Virginidy, LBR — Libády, LYR — Lyridy, AB0 — a Bootidy, ETA — e Akvaridy, ASC — a Škorponidy, SAG - Sagitaridy, 0SC -0 Skorpionidy
Zdroj: DMS-Dutch Meteor Society, IMO-International Meteor Organization, ALPO-Association of Lunar & Planetary Observers (Lunsford)

Noční obloha

měnných hvězd. Dobře pozorovatelná je dvojice
cefeid typu W Virginis Var 42 a Var 84. Proměnky
typu W Virginis se v kulových hvězdokupách příliš
nevyskytuje. Nejčastěji v nich nalezneme proměnné
hvězdy typu RR Lyrae. Jasnější Vaz 42 je situována
na jihozápadním okraji M5. Její proměnnost byla
objevena již roku 1890. Jasnost kousá mezi
10,5-12,1 magnitudy s periodou 27,738 dne.
Přesuňme se o něco severněji — k souhvězdí Vlasy Bereniky. Souhvězdí je známo již od středověku.
Egyptská královna Berenika, manželka krále Ptolemaia III, který vládl kolem roku 250 př. n. l.,obětovala podle mytologie bohům zlaté vlasy, aby tak zajistila vítězství královskému vojsku. Vlasy z obětního oltáře zmizeli a dvorní astronom Conon objevil,
že byly umístěny bohy na nebe. Jako samostatné souhvězdí začal Vlasy Bereniky používat v roce 1602

Noční obloha vrcholícího jara je doslova poseta
desítkami galaxií. Při prohlídce nekonečných světů
vzdálených hvězdných ostrovů nesmíme rovněž
opomenout stařičké kulové hvězdokupy, pohledné
shluky desítek tisíc až miliónů hvězd na sklonku životní éry, které zdobí hvězdné nebe přelomu jara
a léta.
Nejprve se na chvíli zastavíme v souhvězdí Hada.
Původně byl Had součástí sousedního Hadonošem.
Hranice souhvězdí stanovené Mezinárodní astronomickou unií v roce 1930, rozdělili původně velké
souhvězdí Hada na menší části Serpens Caput
a Serpens Cauda. Střední část hadova těla zůstala
v Hadonoši. V jižní části majestátně vztyčené Hlavy
hada leží jedna z nejjasnějších kulo~ ~,,.
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Kalendár úkazov a výročí (aprj1- máj 2001)

(V SEČ)

1.4. 11.8 Mesiac v prvej štvrti
2.4. 20.1 zákryt hviezdy CSC 18931422 planétkou
(64) Angelina
5.4. 11.1 Mesiac v prizemf (364814 km)
8.4. 4.4 Mesiac v spine
12.4.
40.výročie (1961) Vostoku 1 (J.A.Gagarin)
Medzinárodný del kozmonautiky
12.4.
20.výročie (1981) štartu 1.raketoplánu
13.4. 2.6 kon]unkcia Mesiaca s Marsom (Mars 0.5° (užne)
15.4.
Velkonočná nedefa
15.4. 4.9 konjunkcia (zákryt) planétky (1) Ceres
s Mesiacom
15.4. 16.5 Mesiac v posledne] štvrti
17.4. 7.1 Mesiac v odzemi (404504 km)
17.4. 17.2 Venuša v zastávke
18.4. 0.9 konjunkcia Mesiaca s Uránom (Urán 3.6°
seveme)
19.4.
30.výročie (1971) Saflutu 1
20.4. 7 Merkúr najáalej od Zeme (1.334 AU)
21.4. 19.4 minimum j3 Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
22.4. 5 maximum meteorického roja Lyridy
23.4. 10.4 Merkúr v hornej konjunkci so Slnkom
23.4. 16.4 Mesiac v nove
25.4. 18.5 konjunkcia Mesiaca so Saturnom (Saturn 1.8°
seveme)

26.4.
maximum meteorického roja alfa Bootidy
26.4. 14.5 konjunkcia Mesiaca s Jupiterom (Jupiter 2.2°
seveme)
30.4. 18.1 Mesiac v prve] štvrh
2.5. 4.6 Mesiac v prizemf (369424 km)
4.5. 19 Venuša v maxime jasnosti (-4.5 mag)
5.5. 13 maximum meteorického roja eta Akvaridy
5.5.
40. výročie (1961) letu A.Sheparda (Freedom 7)
7.5. 14.9 Mesiac v spine
7.5. 7.4 konjunkcia Merkúra so Satumom (Satum 3.6°
]užne)
10.5. 19.2 konjunkcia Mesiaca s Marsom (Mars 1.4° južne)
11.5.
Neptun v zastávke (začtna sa pohybovat spátne)
11.5.
Mars v zastávke (začtna sa pohybovat spátne)
12.5. 23.7 zákryt hviezdy PPM 731 741 plastikou
(554) Peraga
14.5. 2.0 zákryt hviezdy SAD 15979 planétkou
(1264) Letaba
15.5. 2.4 Mesiac v odzemí (404144 km)
15.5. 11.2 Mesiac v poslednej štvrti
15.5. 12.9 konjunkcia Mesiaca s Uránom (Urán 3.5°
seveme)
16.5. 12.2 konjunkcia Jupitera s Merkúrom (Merkúr
2.8° seveme)
19.5.
30. výročie (1971) sondy Mars 2

19.5. 15.3. konjunkcia Mesiaca s Venušou (Venuša
4.5° seveme)
22.5. 2.9 zákryt hviezdy CSC 6872 75 planétkou
(564) Dudu
22.5. 5.4 Merkúr v najváčšj východnej elongácii (22')
24.5. 21.6 konjunkcia Mesiaca s Merkúrom (Merkúr
3.6° seveme)
23.5. 3.7 Mesiac v nove
24.5. 7.3. konjunkcia Mesiaca s Jupfterom (Jupiter
2° seveme)
24.5. 21.6 konjunkcia Mesiaca s Merkúrom (Merkúr
3.6° seveme)
25.5. 13.6 Saturn v konjunkci so Sinkom
27.5. 8.0 Mesiac v prizemí (368033 km)
28.5. 1.3 zákryt hviezdy GSC 624 697 planétkou
(21011)1994JR
28.5.
30.výročie (1971) sondy Mars
29.5.
Urán v zastávke (začfna sa pohybovat spfitne)
29.5. 23.1 Mesiac v prvej štvrti
30.5.
30.výročie (1971) sondy Mariner 9
4.6. 6.4 Merkúr v zastávke
4.6 12.8 Pluto v opozici so Slnkom
6.6. 2.6 Mesiac v spine
6.6. 19.4 konjunkcia Mesiaca s Marsom (Mars
3.3°]užne)

Tycho Brahe. Už alexandrijský astronom Erastorénes se oněm už v 2 stol. př. n.1. zmiňuje jako o Vlasech Ariadny.
Souhvězdí sice není příliš bohaté na hvězdy, obsahuje však rozsáhlou hvězdokupu Melotte 111,
která je pěkným objektem pro triedr. Vlasy Bereniky jsou domovem hezké kulové hvězdokupy M53
(NGC 5024). Její jasnost je 7,7 mag a úhlový průměr 12,6'. Nachází se asi jeden stupeň severovýchodně od alfy Com. Viditelná je už v triedru, zajímavý pohled ale nabídne až větší dalekohled.
V něm je patrná jako menší, poměrně jasný mlhavý
obláček. Koncentrace hvězd směrem ke středu je
o něco menší než v případě M5. I tak ale patří k zajímavým objektům severní oblohy.
Oblast Vlasů Bereniky a souhvězdí Panny je místem, kde za bezměsíčné noci s použitím většího da-

lekohledu co chvíli narazíte na některou ze vzdálených galaxií. Není divu, vždyť právě uprostřed
hvězdného chomáče Bereničiných vlasů se nachází
severní severní galaktický pól. Zaměříme se teď na
severovýchodní oblast kupy galaxií. Západně od
hvězdy 6 Com leží výrazně protáhlá galaxie M 98 s
jasným středem. Její jasnost je asi 10,1 mag. Poměr
stran činí až 1: 4,5. Nedaleko M98 najdeme další
galaxii — NGC 4216. Je o něco slabší než M 98. Je
přibližně stejně velká, podobně protáhlá s výrazným
bodovým jádrem Při pozorování Sometem spatříte
na severozápadě zorného pole zářit slabší galaxii
NGC 4206. Obě leží v prostoru téměř rovnoběžně.
Jeden stupeň jihozápadně od 6 Com leží další galaxie označená v Messierova katalogu číslem 99.
V dalekohledu se jeví jako téměř pravidelný kruh
o průměru 5' s jasnějším středem.

Postupujete-hod NGC 4216k M 99 dál, narazíte
na populární a velmi fotogenickou galaxii M 100.
Na fotografiích je patrno, že se na tuto galaxii díváme téměř přesně „shora", takže napino vynikne krása spirálních ramen. M 100 je jasná 9,9 mag s úhlovými rozměry 5,8' x 6,8'. Hubblovým kosmickým
teleskopem bylo v této galaxii pozorováno několik
cefeid. Později byla právě díky nim stanovena přesná vzdálenost kupy v Panně na 55 miliónů světelných let. Většími přístroji najdete v okolí M 100 celou řadu slabších galaxií.
Poslední zastávkou bude tentokrát samotná alfa
Com. Tato nažloutlá hvězda není přes své označení
nejjasnější stálicí souhvězdí. Její název je Diadem.
Světlo Diademu potřebuje 57 let, aby dorazilo k Zemi. Alfa Com sestává ze dvou složek jasných
5,1 mag, které kolem sebe oběhnou jednou za 25,85
roku. Jsou u sebe blízko, takže je vidíme jako jedinou hvězdu.
M. Prorok
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Zachycuje oblast mezi souhvězdími Panny a Vlasu
Bereniky. Na obrázku je vyznačena celá řada galaxií. S pomocí
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M60 (označeny jako „3 Nebul.
1779"), M61 („Neb. 1779"), galaxie M84 — M91 a M98 — M100
(souhrně pod označením „Onze
Neb. Observees en 1781").
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ALBUM POZOROVATELA

Úpiné zatmenie Mesiaca (9.1.2001)
Pozorovacie stanovište som mal na dvore. Rozložil som montáž a upevnil na ňu áalekohfad ATC Discovery MD 136, typ Maksutov, s priemerom 136 mm a ohniskovou vzdialenosťou 2150 mm. Do ohniska ďalekohfadu som pripevnil fotoaparát. Fotografovat som začal pred začiatkom úpiného zatmenia. Volil som rózne expozičné časy. Fotografovanie nebolo jednoduché. Ohnisková vzdialenosť ďalekohfadu a
Mesiac blízko perigea (maximálny uhlový priemer) spósobili, že sado hfadáčika nezmestil a tak som sa
ho snažil udržať v strede, čo bola chyba. Po vyvolaní filmu som zistil, že všetky zábery Mesiaca sú posunuté, hfadáčik zobrazuje spodnú časť obrazu na filme. Napriek tomu som vybral štyri snímky, ktoré sa
mi najviac páčia.
Použitý prístroj: ATC Discovery MD 136
Fotoaparát: Pentax K 1000
Film: FUJICOLOR Superia 400
Zdenko Sádovský, Horný Pial
(Obrázky uverej)ujeme na zadnej strane obálky)

Konjunkcia Mesiaca s Venušou (29.11. 2000)
Obloha bola jasná, hoci od západu sa postupne blížili jemné oblaky, ktoré po priblížení sak Mesiacu
vytvorili dúhu. (Úkaz je jasne viditelný na druhom zábere). Urobil som niekolko záberov. Popolavý svit
Mesiaca bol nádherne viditelný. Presné časy expozície nemám. Exponoval som od 16:50 do 17:10 SEČ.
Fotoaparát: Minolta SRT101b
Film: FUJICOLOR Superia 400
Zdenko Sádovský, Horný Pial

Kurz astrofotografie
Fotografiu Mesiaca som exponoval
5.11.2000, deň po prvej štvrti. Podnietil ma váš
seriál Základy astrofotografie. Fotografoval som
projekciou za okulárom typu Erfle f = 8 mm
s E.F.L. = 4750 mm. Použil som d'alekohfad
typu Kepler vlastnej konštrukcie s objektívom
D= 1000 mm a fotoaparát ZENIT E.
Celú sústavu treba pred exponovaním dókladne ochladit! V tomto prípade som ju chladil
asi 30 minút, ale ked'som ju o dva dni neskoršie
(v takmer rovnakých klimatických podmienkach) nechal „aklimatizovat" kratšie, snímky
boli o poznanie neostrejšie.
Túto snímku som exponoval asi 1/3 sekundy
(na tomto type prístroja ZENIT nemožno expozičnú dobu nad 1/60 sekundy presne nastavit).
Teplota počas expozície na dvore: 6 stupňov C.
Čas: 18:50-18:55 SEČ.
Moja snímka zdaleka nie je kvalitná, váhavcovi by však povzbudiť mohla.
Ing, Ján Polák, Malacky

Moja prvá Venuša
Volám sa Tomáško Novák, mám 10 rokov.
Spolu so strýkom pozorujeme za jasných nocí oblohu ďalekohfadom. Posielam vám obrázok planéty Venuša. Kreslil som ju 1. februára 2001 od
19:25:16 do 19:32:19 SEČ s pomocou mójho strýka Pala Ridzoňa. Dúfam, že sa vám obrázok bude
páčit tak niko sa mne páči KOZMOS. Pozorovací
pristroj reflektor, priemer 76, f = 700, okulár 46
mm.
Tomáš Novák, Hrachová

Objektív Minolta 3,5/135, expozícia 8 s.

Umrel
Vratislav Vratko Šrobár

Ďalekohfad Konus Vista (Z 80/f400), expozícia 3 s.
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12. februára 2001 umrel v Pelhřimove, vo
veku 80 rokov, spisovatef, astronóm a popularizátor astronómie Vratislav Vratko Šrobár,
člen Českej astronomickej spoločnosti a čestný
člen Entomologickej spoločnosti pri Českej
akadémii vied.
Vratko Šrobár — zakladatel Ludovej hvezdáme v Žiline, neúnavný popularizátor kozmológie a astronómie, zakladatel Astrometu
v Oravskom Veselom, novinár, prvý šéfredaktor denníka Smena, autor viacerých kníh (Matematika ako dobrodružstvo, Zázraky na Lavici, Zázraky na rozkaz a mnohé áalšie) bol až do
smrti činným, tvorivým človekom.
Evelyn Šrobárová,
rodená Josephsonová

ALBUM POZOROVATEr.A / PODUJATIA

Sadil som kvet na Marse
Nie, nie je to názov nejakého sci-fi románu, je to názov výtvamej práce sedemročného Mihályia Szabolesa z Blhoviec, ktorú poslal do výtvarnej súťaže Vesmír očami deci Keď sa
stretnete s nečím takým, zastaví vás to, možno trocha aj otrasie, keá si uvedomíte ako nenávratne sa stráca takáto poetika, ako deti rastú. Sú to prchavé momenty, ktoré si památá každý rodič, pre ktoré sú deti tým najlepším, čo sa móže človeku v živote pritrafiť. Malý Mihályi iste nečítal Malého princa, ale jste by si s ním rozumel. Aj on mal na svojej malej planétke svoju mžu, za ktorú bol zodpovedný. Ked sa dívate na ten výkres, už nevnímate len výtvamú stránku, ale kúsok jeho vesmíru a cítite, že vókol vás žije mnoho malých princov. Jedni chodia na výlety do vesmíru so svojimi psami, m í upratujú vesmír, zrejme to už chápu,
kam až siaha ten bordel zo Zeme, další zobrazujú strach marťanov zo znečistenej Zeme. Čisté a pravdivé videnie, ktoré tých citlivejších možno trocha až zamrazí.
Nepochybne to treba zažjť na vlastnej koži, lebo medzj poetickými a emotívnymi výpoveďamj sú i racionálne až chladné, ale vždy je v tom ich svet a skúsenosti.
Daniela Rapavá, Hvezdáreň Rimavská Sobota

LFO
v Hornanitrianskej hvezdárni Partizánske
MARS ODYSEA 2001 (16. až 22. 7.)
Čas: 22.45.29 SEČ, expozícia: 1/60, teleobjektív:
5,6/1000, fihn: 21 DIN.

Zatmenie Mesiaca
bolo aj v Prešove
ChvíTu pred začiatkom zatmenia sa oblačnosť pomaly
začala rozpadávať. Nad ňou však ostala ešte súvislá vysoká oblačnosť. Opticky nebola úpine nepriehPadná, ale dalo
sa uhádnuť, kde sa asi Mesiac nachádza. Nedali sa však
rozlíšiť žiadne detaily. Na ostro sledované miesto na oblohe sme namierili d'alekohfady. Avšak svetelnú machuTu
sme nemohli vóbec zaostriť. Splývala s pozadím, iba volným okom sa dalo aspoň miestami tušiť, že zatmenie už asi
prebieha; v dálekohTade sa nám však stále nič neukázalo.
Okom sa dalo vidieť viac ako áalekohfadom. ( Hfa., dálšie
víťazstvo prírody nad technikou.)
Oblačnosť sa postupne rozplývala, napokon sa obraz
v ďalekohTade zlepšil. Mesiac začal výraznejšie presvitať
spoza mrakov. Začiatok fázy úpiného zatmenia Mesiaca
nás zastihol v relatívne dobrom počasí. Videl som už viac
zatmení, ale toto boto zo všetkých (čo sa týka farby) najkrajšie. Prevládal temný hnedočervený odtieň. Decentná
farba p6sobila tajupine, vmešene, dóstojne.
Na oblohe sa zajagali aj Jupiter so Saturnom. V ďalekohřade sa javili ako obrázky z učebnice, čo si pochvalovali
aj naši návštevníci. Ešte pár krátkych pohřadov na vychutnanie neopakovateřnej scenérie tohto úkazu, a dosť. Zrazu
sa z odnekiař prihnali husté mraky. Nebolo vidieť vóbec
nič.
Po programe v planetáriu sme vyšli opáť pod oblohu..
Mesiac už mal vystupovať z tieňa Zeme, ale na oblohe ho
pre oblačnosť nebolo vidieť. Návštevníci začali postupne
prichádzať k ďalekohřadom na terasu. Čím ich boto viac,
tým boto jasnejšie. Napokon sa obloha takmer úpine vyjasnila. Opar na oblohe sa ešte celkom nerozplynul. Medzi
chuchvalcami mrakov výrazne trónil dorastajúci mesačný
kosák. Priam vyzýval, aby ho nekto odfotografoval. A tak
som začal fotografovať v nádeji, že predsa možno len niečo vyjde.
Napriek mójmu pesimizmu „niečo" vyšlo. Nie je to síce
celkom podia mojich predstáv, ale pri takých nepriamivých podmienkach to mohlo dopadnúť i horšie
Peter Ivan, Prešov

Chcete pomať súhvezdia, kresliť i fotografovať objekty blízkeho i vzdialeného vesmíru?
Chcete sa naučiť pozorovať meteory a premenné hviezdy, Slnko, Mesiac, planéty a malé telesá slnečnej sústavy? Dozvedieť sa d'alšie zaujímavé informácie o vesmíre a naviac
sa spomať s áalšími mladými Tudmi s podobnými záujmami? A naviac spoznať astronomické zariadene vn Valašskom Meziříčí. Ak áno? Móžete sa zúčastniť Malého Astronomického Regionálneho Stretnutia. Účastnícky poplatok 1500 Sk.

ESA - MORAVSKA ODYSEA 2001(30. júi až 4. august)
Radi sa bicyklujete a pritom máte záujem o astronómiu? Chcete poznať nelen zaujímavosti a krásy prírody, ale aj prácu vo hvezdárňach na Morave a Slovensku? Trasa 8. ročníka vedie astronomickými zariadeniami v Zlíne, Přerove, Prostějove, Výškove, v Brne,
v Ždánciach a Sobotišti.

PERZEIDY 2001 (10. až 14. august)
Meteorická expedícia s cieTom pozorovať najznámejší meteorický roj letnej oblohy
v prekrásnom prostredí obce SKYCOV. Účastnícky poplatok 500 Sk.

ZRAZ MLADÝCH ASTRONOMOV (20. až 26. august)
Tradičný zraz pre členov astronomických krúžkov Trenčianského kraja.
Bližšie informácie získate na č.tel / fax.: 0815 / 7497108,
e-mail: hvezdap@nextra.sk alebo www.hvezdaren.sk

HORNONITRIANSKA HVEZDÁREŇ
V PARTIZÁNSKOM
Vydala rozsahom malý ale obzahom velmi zaujímavý materiál venovaný desaťročnej práci vesmírneho
d'alekohíadu v publikácii nazvanej
VESMÍR Z OBEŽNEJ DRÁHY
Dozviete sa, čo všetko predchádzalo realizácii
vybudovať na obežnej dráhe okolo Zeme astronomické observatórium, rekapituláciou 10-ročnej činnosti
získate prehřad o strastiach a víťazstvach tohto unkátneho pristroja, ako i celkový prinos Hubblovho d'alekohřadu pre poznanie okolitého vesmíru. Autorom
publikácie je Mgr. Peter Kušnirák.
Cena 30 Sk + poštovné a balné.

HORNONITRIANSKA HVEZDÁREŇ PARDZÁNSKE
iezo2s e
493742N
O

VESM►RNE
i
MINIATURY
t 2/2W~J

Publikáciu si móžete objednať na adrese:
HORNONITRIANSKA HVEZDÁREŇ P.O.BOX 59
95801 PARTIZÁNSKE
tel./fax.: 0815 / 7497108
e-mail: hvezdap@nextra.sk
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ASTRONÓMIE UPLYNULÉHO TISÍCROČIA

LADISLAV DRUGA I
Johannes Kepler sa narodil vo
Wiel-der-Stadte blízko Wt rtembergu
v Nemecku 27. decembra 1571.
Bol najstarším zo siedmich detí,
z ktorých tri zomreli už v ranom
detstve. Aj Johannes mal v šiestich
rokoch kiahne, i neskór stále chorlavel a bol zo zdravotných dóvodov
v nevýhodnej pozícii pre povolanie
astronáma. Trpel tiež nejasnými defektnými víziami: ,,...nehovorím ako
píšem, nepíšem ako myslím, nemyslím, ako by som mal myslieť...". Je
šťastím, čo tento komplikovaný génius pre vedu urobil. Jeho práca definitívne uviedla do pohybu nehybnú
Zem. Možno bola príčina aj v tom,
že viac inklinoval k matematike než
pozorovatelským aspektom astronómie.
Vd'aka vojvodovi z Wi rtembergu
a jeho systému podpory chudobných
a nadaných protestantských detí,
Kepler mal prístup k výbornému
vzdelaniu. V rokoch 1591-1594 navštevuje univerzitu v Ti bingene. Tu
pokračoval aj v doktorandskom štúdiu teológie. Pred jeho ukončením
však prijal miesto učitela matematiky
v Grazi. Na univerzite v Ti bingene
sa po prvýkrát zoznámil aj s heliocentrickým vesmírom M. Kopernika.
Akékofvek ťažké boli Keplerove
životné začiatky, vo vedeckých kruhoch stal sa známym svojou vedeckou prvotinou Mysterium Cosmographicum, ktorú publikoval roku
1597. Ako je u Keplera zvykom, zapísal presne aj dátum objavu tohto
„základného tajomstva prírody". Bolo to 19. júla 1595. V pozadí objavu
stojí niekolko faktorov: predovšetkým je tu starý Ptolemaiov názor, že
existujúcich pdť a len páť pravidelných mnohostenov je modelom nielen pre častice prvkov, ale aj pre výstavbu vesmíru: išlo o kocku štvorsten, osmisten, dvanásťsten a dvadsaťsten. Tieto mnohosteny sa stali
v 16. storočí priamo symbolom geometrie a výtvarným umeleckým prvkom. Kepler vložil medzi sféry
Merkúra a Venuše osmisten, Venuše
a Zeme dvadsaťsten, sféry Zeme
a Marsu dvanásťsten Marsu a Jupitera štvorsten a sféry Jupitera a Satuma
kocku. V texte bola tiež odvolávka
na Kopernikov heliocentrický vesmír.
Hoci dnes vieme, že v porovnaní
s Kopernikovými i súčasnými výsledkam v určení strednej vzdialenosti planét od Sluka dosiahol velmi
dobré výsledky, Keplerov postup
hraničí s číselnou mystikou, práve
tak ako Filolaových desať telies, ktoré knížia okolo centrálneho ohňa.
Faktom však zostáva, že reťazec
Keplerovho bádania, vrcholiaci formuláciou troch zákonov planét sa
krok za krokom odvíjal od tohoto
aprioristického „nezmyslu", ktorým
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Johannes Kepler
Johannes Kepler postavil a sformuloval na Kopernikových víziách
a Braheho pozorovaniach tni základné zákony nebeskej mechaniky.

je predstava gúl a pravidelných mnohostenov v Kozmografrckom mystériu. Jeho názory však účinne spájali jednu z najvdčších astronomických názorov všetkých čias, Kopernikovu heiiocentrickú teóriu s teoretickým problémom a otázkou, ako
sa planéty vo vesmíre pohybujú. Hoci len niekolko rokov predtým samotný Tycho Brahe spochybnil starodávnu domnienku, že planéty vykonávajú pohyb po transparentných
sférach, problém zostal. Kepler sa
domnieval, že sa pohybujú v zhode
s exaktnými geometrickými zákonmi, v dósledku neviditelnej sily, ktorú mylne spájal s magnetizmom.
Keplerove utrpenie pokračovalo aj
v dospelosti. Bol zaťažený chudobou
(školu v Grazi arcibiskup Ferdinand
Habsbuský zrušil), nešťastným manželstvom, smrťou jedného zo svojich
detí a dlhotrvajúcim podlomeným
zdravím. Ako luterán-protestant žijúci v rímskokatolíckom prostredí
v Rakúsku a Čechách bol tiež na
území svdtej rímskej nše, ako sa vtedy hovorilo, v nebezpečí cirkevnej
perzekúcie.
Roku 1599 Kepler asi s velkou
úlavou prijal, že ho Tycho Brahe zamestnal ako svojho asistenta a s celou rodinou ho ubytoval na svojom
zámku v Prahe. Dva roky prežil
Kepler s Brahem s rozdielnymi názormi na výklad systému vesmíru.
Obidvaja muži boli silne veriace
a vyhranené osobnosti. Hoci si Kepler želal pokračovať v riešení svojich vlastných matematických pro-

blémov, Brahe vyžadoval, aby mu
asistoval v jeho výskume.
To, čo predovšetkým zaujímalo
Keplera, boli Tychove bohaté údaje
o pozorovaniach planét, ktoré nepozoroval v priebehu posledných tridsať rokov. Po Tychovej náhlej smrti
roku 1601 sa mohol pine sústrediť na
heliocentrizmus. Najvdčší prínos,
ktorý vtedy dosiahol, je obsiahnutý
v spise Astronomia nova, ktorý vyšiel tlačou roku 1609. Po šiestich rokoch pokusov a omylov v práci
s vynikajúcimi Braheho pozorovanianii si uvedomil, že jediným tvarom dráhy planét je bežná elipsa. Podrobným skúmaním Marsu podia
Tychových mnohoročných pozorovaní došiei k formulácii dvoch zákonov pohybu planét. Prvý Keplerov
zákon opisuje tvar dráhy planét: planéty sa pohybujú okolo Slnka po
eliptických dráhach, v spoločnom
ohnisku ktorých je Sloko. Druhý
Keplerov zákon (zákon plóch) sa
vzťahuje na pohyb planéty po dráhe:
sprievodič, tj. spojnica planéta Slnko,
opíše za rovnaký čas rovnako velké
plochy. To znamená, že pianéta sa
pohybuje rýchlejšie v perihéliu než
v aféliu.
Z Keplerovho pražského pósobenia možno spomenúť jeho Sen alebo
mesačná astronómia. Začína dokonca
spomienkou na kňažnú Libušu, známu svojím čarodejníckym umením.
Sen býva označovaný za prvý science fiction. Matka hlavného predstavitela, ktorý sa tu menuje Duracotus, je
ním očividne sám Kepler, mu po-

mohla získať démonov, ktorí ho dopravili na Mesiac. On sám podáva
správu o tom, čo videl. Samozrejme,
Kepler sa nikdy neodhodlal vydať
tento svoj Sen tlačou, a mal šťastie.
V čase, ked bola jeho matka obvinená z čarodejníctva a hrozilo jej upálenie, by bol sen desivo priťažujúcou
okolnosťou. Kepler v tomto hroznom procese, ktorý sa odohrával
v Leonbergu vo Wi rtembersku
v rokoch 1617-1621, sám prevzal
obhajobu svojej matky a obhájil ju.
Skutočný podnet, prečo Sen napísal,
však spočíva inde. Keplerovi tu išlo
o názomú obhajobu heliocentrizmu,
predovšetkým o názorné ukázanie
myšlienky, že z Mesiaca ato z hociktorého mého vesmírneho telesa
bude mať pozorovatel dojem, že je na
telese, ktoré nehybne spočíva uprostred vesmíru. A Balej — pozorovatel
na Mesiaci bude na vlastné oči vidieť
ako sa Zem otáča! Preto sa tiež Zemi
hovori Volva (od latinského volvere
— otáčať sa). Popud k tejto pozoruhodnej knizke vyšiel z Keplerových
pražských rozhovorov s Jánom
Matoušom Wackherem z Wackenfeisu, cisárskym tajomníkom a horlivým zástancom filozofie Giordana
Bruna.
Po smrti Tycha Brahe sa Kepler
stal cisárskym matematikom Rudolfa
II. Mal stanovený značne vysoký
plat, ktorý však nikdy nedostal.
V tomto období venoval vdčšinu
svojho času astrológii a zostavovaniu
horoskopov pne cisára Rudolfa II.,
a pretože boli honorované, stali sa
významným zdrojom jeho každodenného prežitia.
Tretí Keplerov zákon bol publikovaný roku 1619 v Harmonices
Mundi (alebo Harmónia sveta). Vysvetluje matematickú symetriu vesmíru. Vyjadruje vzťah medzi obežnou dobou planéty a velkou polosou
jej dráhy. Pne dye planéty je formulovaný takto: štvorce obežných dób
dvoch planét (P1, P2) stí v rovnakom pomere ako tretie mocniny velkých polosí (al, a2) ich dráb.
Po smrti Rudolfa II. Roku 1612
odchádza Kepler do Linza a pokračuje tu v práci ako matematik. Posledné dva roky svojho života strávil
v Sagane.
Kepler zomrel v horúčkach v Revensbergu 15. novembra 1630, prežívajúc ešte vdčšiu chudobu, strádania,
vyčerpávajúce obdobia a d'alšie manželstvo. Zaslúžil sa o tni velké objavy, ktoré vyvrátili po stáročia uznávanú geocentnickú tečnu a poskytli
podnetnú inšpiráciu aj pne jedného
z najvdčších myslitelov všetkých
čias Issaca Newtona.
To je však téma niektorého z dalších pokračovaní o významných
osobnostiach astronómie.
LADISLAV DRUGA
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Keplerovi potomkovia
Johannes Kepler má stejné datum narození jako
já (-392 let), a tak se vůbec nedivím, že mojí láskou je astronomie. Velmi důležitým okamžikem
mého astonomického života se stal přílet komety
Halley a následujíci návšteva HaP M. Kopernika
v Brně. Psal se rok 1986 a já velmi nálehavě potřeboval astronomický dalekohled.
Toto přání se mi přibližně spinilo , ale nebylo to
ono. První dalekohled je vždy malý. Cesta k tomu
„pořádnému potrubí" byla dlouhá a strastipiná.
Motivací mi byla tabulka v knize Vesmír — dosah
0,2 m dalekohledu —14 mag, a tak jsem si nechal
vyhotovit u mistra Kamenického optiku stejného
kalibru. Ohnisko byle voleno s ohledem na odvoz
„techniky" mimo světelné znečištění. Při konstrukci jsem vycházel z požadavku, aby bylo možné všechny „komponenty" složit do kufru automobilu zn. Škoda.
OPTIKA: Hlavním dalekohledem je Newton
203/900, přístroje ostatní jsou staršího data, avšak
prodávat se mi je nechtělo pro obdobnou kvalitu.
Jsou to Newtony 130/1530 — z vyřazeného kolimátoru, 150/620 — Kamenický. Refraktory
80/1200, 63/840 — Zeiss. Dále teleobjektivy Rubina/ 1000 a 500, Tak 300, Jupiter 180. K těmto
jsou k dispozici 2 fotoaparáty Zenit (12 S a TTL).
Hledáček je zhotoven ze zaměřovače Meopta
sport 25x70 (nyní 12x70). Perlou mého optického
parkuje Binar 25x100.
TUBUS: U N203/900 je pertinaxový průměr
260 mm zvenčí klasicky nastříkaný bílým emailem. Na povrchovou úpravu vnitřního průměru
mám speciální metodu „Samet polohrubý". Je
vhodná pouze pro tubusy bez clon (zrcadlové dalekohledy). Tubus pečlivě vyčistíme a odmastíme,
následne vystříkáme černou matnou akrylátovou
barvou (sprej za 106 Kč). Ihned vysypeme polohrubou moukou, protože se jiná nehodí. Po zaschnutí barvy prěbytečnou mouku „důrazně vyboucháme". Povrch musí být na celé ploše moučný,
ne hladký. Poté se tubus opět precizně vystříká výše uvedenou barvou.
MONTÁŽ: Náhradní — Dobsonova pro prohlidku oblohy při výjezdu za město, plus na uložení dalekohledu. Je velice praktická. Hlavní montáž, která je univerzální (lze na ni upevnit všechny
výše uvedené dalekohledy a teleobjektivy), je paralaktická německého typu s protizávažím (podoba čistě náhodná jako u p. Marčišovského). Byla
zakoupena jako hrubý polotovar bez jemných po-

Kométa
Hale-Bopp:
9.3.1997;
04.25-04.35 SEČ;
teleobjektiv
TAIR 4,5/300;
FUJICOLOR
SENSIA 400.

hybů a elektrického pohonu, to vše jsem musel
dodělat a mnohé součásti i předelat Jedno důležité
upozornění: nepoužívejte na pohyblivé součásti
dalekohledu materiál — silon. Vlivem velké tepelné roztažnosti přestávají za různých povětrnostných podmínek pinit svoji funkci! Elektroniku
pro ovládání pohybů obou os montáže jsem svěřil
odborníkovi Mr. Korábkovi. Napětí jsme zvolili
12 volt pro „napíchnutí" z automobilu, či samostatné autobaterie, nebo i z „pikovláčku". Převody
pohonu jsou z různých vyřazených komponentů,,
co dům dal". Pohyby lze po sejmutí řemenic ovládat i ručně (kometa Swift — Tuttle — Kozmos
6/92).
Montáž pro binar jsem zhotovil azimutální —
vidlicovou (tradiční uložení). Po uvolnění 4. šroubu MS však mohu přístroj upevniti na montáž paralaktickou. Pohyb vertikální (jemný) je řešen pravým a levým závitem M6 v točítku.
STATIVY: Používám tni — ocelový výsuvný
pro refraktory, ocelový pevný/svařený pro Newtony. Oba splňují výše uvedených požadavek /složení do automobilu/, taky malý drěvěný stativ pro
binar a „terestrické foto".
VYUŽITÍ: Binar, to je „klasika = deep sky"
mimo město a na dovolenou. Dá se s ním pozorovat i sluneční fotosféra (objektivy stíním na průměr 20 mm). Dosah přístroje dle severní polární
sekvence je 12,4 mag.
Newton 203/900, to je kvalita (p. Kamenickému se opravdu vydařil). Má podobné využití jako
binar kromě Slunce. Také jej připravuji na fotografování v ohnisku, avšak ještě čeká na pointer.
Vizuální dosah bude cca 14,3 mag. Newton
130/1530, původně hlavní dalekohled, nyní jej
chystám jako pointer pro 203/900. Newton
150/620, předchůdce dvěstětrojky teď čeká na darovámí astronomickému kroužku v Adamově. Je
to opět podařený kousek pana Kamenického. Oba
refraktory slouží jako pointery, pozoruji s nimi také Slunce, planety, Měsíc dvojhvězdy a zákryty
těchto těles. Ten menší používám na cesty za město a k teleobjektivům do 500. Teleobjektivy slouží většinou na fotografování, s Rubinarem 1000 se
dá i slušně pozorovat, samozřejmě po uvolnění
optiky dle rad p. Vnučka /Kozmos 3/98 str. 35/.
Pro výše uvedené přístroje používám tyto okuláry: 040, H25, H16, 012, 5, 010, 06, 04— Zeiss.
PlSsl 20 a 8 — Tele-Vue, Ortho 35, 28 a 15 neznámého původu.

NEWTON 130/1530 + 12x70. Bez elektrického
pohonu s jemnými pohybmi. V okulári je Mars
na dennej oblohe.

63/840 Zeiss s tubusom N203/900 (priemer
260 mm).

63/840 Zeiss + s teleobjektívom RUBINAR 1000
+ 12x70. Príprava na zatmenie Slnka 11.8.1999.
KOZMOS 2/2001
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SLNEČNÁ AKTIVITA

RÓZNE

Slnečná aktivita
(december 2000 - január 2001)

5) Motor deklinačnej osi.

Pohon polárnej osi (motor SMZ 300)

Ovládač: čierny — polárny, svetlý — deklinačný.

Můžeme opi ť konštatovať, že slnečná aktivita
ešte ostáva na pomerne vysokej úrovni. Máme
však důvod tvrdit, že sme už na vetve zostupu
slnečnej aktivity. Toto tvrdenie však nevyplýva
priamo z pozorovania slnečných škvřn, ale
z určitých znakov, ktoré můžeme pozorovat
v mých prejavoch aktivity a ktoré prechod cez
maximum sprevádzajú. V minulých dňoch sme
ukončili výpočet tzv. koronálneho indexu slnečnej aktivity za rok 2000. Tento index je založený
na pozorovaniach koróny v celosvetovej sieti
koronálnych stane a to je jeho hlavná nevýhoda,
lebo ho můžeme určovat iba dodatočne. Má však
množstvo výhod. Poznáme ho od roku 1939,
takže po Wolfovom čísle je to najdlhší rad, charakterizujúci slnečnú aktivitu. Má fyzikálny
zmysel. Je vyjadrený žiarivým výkonom cele]
slnečnej korány v zelenej čiare. Pohybuje sa
v medziach od 1. 10 16 do 25.1016 W dojedného steradiánu, smerom k Zemi. Okrem výslednej
hodnoty koronálneho indexu, můžeme určit fázu
cyklu slnečnej aktivity aj zo zdrojových dát, na
ktorých je založený jeho výpočet. Ukázalo sa
totiž, že maximá žiarenia koróny v zelenej čiare
sa počas cyklu slnečnej aktivity správajú podfa
určitých zákonitostí. Jedno maximum sa spolu
so škvrnami posúva k rovníku a dosahuje ho
(a zároveň aj mizne) počas minima, druhé, oveía
slabšie, sa posúva k pólu a dosahuje ho počas
maxima.
A práve toto maximum dosiahlo slnečný pól
v prvej polovici roku 2000. Maximálna mesačná
priemerná hodnota koronálneho indexu pripadá
na marce 2000. K prepólovaniu magnetického
pol'a Slnka, ktoré predchádza obdobiu maxima
došlo už v polovici roku 1999.
Určitým prekvapením je nízka hodnota indexov v maxime tohto, 23. cyklu. Podía predpovedí tzv. renomovaných slnečných fyzikov malo
důjst až k nebezpečnému zvýšeniu slnečnej aktivity. To nám iba znova potvrdzuje, že k poznaniu podstaty slnečnýho cyklu máme ešle daleko
a podobné predpovede sú zatial' založené iba „na
vode".
MILAN RYBANSKÝ
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BUDOUCNOST: Chci dokončit velkou paralaktickou montáž, také s pohonem obou os pro
možnost pointovat CCD s počítačem. Mám také
dilema, kde postavit kopuli, město je pro velké
množství sodíkových výbojek nevhodná lokalita
a mimo město je to nad rámec obyčejného amatéra. Vzhledem k nepříznívým povětrnostným podmínkám v tomto regionu (pouze 72 jasných nocí
za tento rok —2000) nemá smysl budovat něco velikého. Avšak vlastnit dalekohled o průměru 400
až 500 mm by nebylo k zahození!
PODĚKOVÁNÍ: Mgr. Kamenický, p. Křípač,
p. Korábek, p. Starycha ap. Marčišovský. Bez jejich pomoci či odborných rad by nemohly vzniknout tyto řádky.
PAVEL AUGUSTA, Adamov
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• Astronomická ročenka 2001
• Stavba amatérskych stronomických
dalekohfadov a fotokomór
• Porovnanie slnečnej fotosféry
• Mapa Mesiaca
• Mapa oblohy
• Otáčavá mapka oblohy
• Plagát „Zatmenie Slnka"
Alebo chcete využit' široká ponuku
astronomických dalekohladov
pre začiatočníkov i pokročilých,
vrátane príslušenstva
obrátte sa firmu

TROMF
974 01 Banská Bystrica
Partizánska cesta 71
tel/fax: 088/4142332
tromf@bb.psg.sk
alebo na predajňu TROMF v Bratislave
821 09 Bratislava
Prístavná 10
tel/fax 07/58271718
Predám lacno astronomická CCD kameru MEADE
Pictor 208XT s el. uzávierkou (v originálnom balení).
Slovenská mutácia manuálu, kompletný softver a interfejs k PC. (25 000), tel. BA 434 22 320, e-mail
kvetoz@netax.sk
Prodám dalekohled Schmidt Cassegrain. Průměr objektivu je 200 mm, ohnisková vzdálenost 1800 mm, hledáček průměr 50 mm. Na masivní paralaktické montáži.
Okuár f-25 m Plossl pridám zdarma. Zvětšení s dodaným okulárem 72x. Cena 55 000 Kč. Sleva možná,
e-mail: strejcius@volny.cz
Predám Mesierov katalog — ako CD ROM — v interaktívnej slovenskej hypertextovej verzi (každý objekt popísaný, snímky z Astroarchívu UNI Mnichov). Tel. 07/434
22 320, mail: kvetoz@netax.sk
Predám objektiv Meyer, priemer 110 mm, f=600 mm,
dvojdielny objektiv, priemer 160 mm, f=1500 mm a zrkadlovú súpravu Cassegrain priemer 250 mm. V. Dvonč,
Mudroňova 78, 811 03 Bratislava, tel: 07/628 022 05
Kto prodá nebo zhotoví k mému refraktoru 100/1000
paralaktickou montáž, nejlépe německého typu? Předpokládané zatížení do 10 kg, s možností pohonu a jemných pohybů. Miloš Podnecký, Veltruby Nová 231,
280 00 Kolín, tel: 0321/795 758. Vděčný budu i za radu.
Prodám: par. zrcadlo, průměr 146 mm, f=890 mm,
elip. zrcátko 34 x 48 mm. Vše tovární výroby, nepoužité.
Tel. 0606477711, večer.
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V prípade, ak si chcete objednat'
niektorú z publikáeií
Slovenskej ústrednej hvezdárne
v Hurbanove:
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Sennery

OSPRAVEDLNENIE
V Kozmose 2000/5 v článku o South African Astronomical Observatory od Dr. Milana Zborila sme
omylom uviedli krstné meno Miroslav. Autorovi sa
ospravedlňujeme.
Redakcia

Sonda NEAR Shoemaker
pristála na asteroide

Sonda NEAR Shoemaker na hrubou vrstvou
prachu pokrytom povrchu asteroidu Eros. Ide
o prvé pristátie pozemskej sondy na asteroide.
Ilustrácia: NASA

Povrch asteroidu 433 Eros
z výšky 700 metrov. Na povrchu možno rozlišit množstvo volných balvanov, ktorých počet a póvod sú
(vzhladom na kompaktnost
telesa) nejasné. Vedci vypočítali, že vzhfadom na slabú
gravitáciu planétky a množstvo i velkost rozlišitelných
impaktných kráterov, je počet volných balvanov mnohonásobne vičší, ako vyplýva z výpočtov. (Impaktmi
uvofnené horniny Marsu, telena s neporovnatelne vyššou
gravitáciou, nachádzame aj
na Zemi).

Celý svet gratuluje skromnému tírnu Laboratória pre aplikovaná fyziku (Hopkins University)
k výsledkom a senzačnému finále misie NEAR.
Sonda získala 10-krát viac údajov ako sa póvodne
plánovalo. Údaje, vrátane kompletného a detailného zobrazenia asteroidu, umožnilo vyše 11
miliónov laserových pulzov; vedci získali laserové
a radarové údaje o slabej gravitácii a pé u om, Noci popraskanom vnútre; údaje v oblasti r&ntgenového, infračerveného a gama žiarenia prezradili
zloženie a spektrálne vlastnosti; vyše 160 000 snímok zachytilo každý štvorcový centimeter 33 kilomerov dlhého, balvanmi, prachom a krátermi
pokrytého povrchu planétky.
Možno povedať, že misia NEAR bola najúspešnejšou zo všetkých doterajších „lacných" misií
NASA. Náklady — 223 miliónov dolárov — sa bohato vrátili. Niekolko rokov trvajúca misia stála
každého Američana iba jeden dolár, ale výsledky
prvého hlbkového prieskumu jedného z asteroidov, ktoré križujú obežnú dráhu Zeme, sú ohromujúce.
Sonda NEAR Shoemaker rýchlosťou 1,5 až
1,8 m za sekundu pristála na Erose na okraji krátera Himeros (je to oblasť dvoch geologicky odlišných oblastí) v pondelok 12. februára o 21:02:10
nášho času. Uskutočnilo sa najpomalšie pristátie
v dejinách kozmonautiky. Pozorovacie stanice sta-

so všetkými medziplanetárnymi sondami. Preto ťažko povedať, čito nebol do istej miery aj precedens.
Na sonde pracoval gama spektrometer, ktorý
z bezprostrednej blízkosti robil chemický rozbor
povrchu. Jeho detektor neleží — podla polohy sondy — úpine na povrchu, ale asi meter nad ním, čo
je velmi výhodná pozícia, lepšia by nemohla byť
ani keby sa plánovala. Citlivosť detektora tým rádovo vzrástla! Bobo potrebné však pozmeniť softwar a nahrať ho do památi sondy.
Dva týždne prijímala Zem údaje zo sondy a výsledky sa stále spracovávajú a istý čas ešte spracovávať budú. Ale už teraz je isté, že planétka má
velmi podobné zloženie ako chondrity, čo sú na
Zemi bežne nachádzané meteority. Horniny obsahujú prvky železa, kremíka, drashka i kyshka.
Magnetometer nezaznamenal na Erose ani najmenšiu prítomnosť magnetického pola.
28. februára sa spojenie sondy so Zemou skončilo. Oblasť, v ktorej sonda pristála, sa odkláňa od
Slnka, čo spósobilo prerušenie dodávky elektrickej energie. Navyše: prichádza zima a teplota klesne až na —150 stupňov Celzia.
Je možnosť že sa NASA so sondou NEAR
Shoemaker ešte spojí, ak jej pristroje prežijú kruté
podchladenie. Mohlo by sa tak stať niekedy v polovici roku 2002, ked na mieste kde leží nastane
opáť beto. Uvidíme...
(r)

nice NASA zaznamenávali slabý signál zo širokopásmovej antény. Sonda dosadla na bok a opela sa
o dvojicu slunečných panelov.
Navedenie sondy na pristátie sa bralo skór iba
ako kuriozita, s úspechom sa vlastne v6bec nepočítalo. Ale ked už sa dostavil, tak odborníci ho okamžite využili k neplánovaným vedeckým meraniam. NASA, očarená úspechom lacnej sondy,
vyčlenila jej na komunikáciu so Zemou nemalý
priestor zo siete sedemdesiatmetrových antén rádioteleskopov Deep Space Network v Kalifornii,
Austrálii a Španielsku, ktorých kapacita je, mimochodom, velmi presne rozdelená na komunikáciu

Povrch asteroidu 433 Eros z výšky 250 metrov. Balvany
na povrchu sú čiastočne ponorené do prachu, ktorého póvod, množstvo a rovnomerná distribúcia po celom povrchu sú záhadou.

Posledná snímka zo sondy NEAR, krátko po dopade na povrch Erosu. Snímka je neúpiná, lebo sonda v čase medzi expozíciou a dopadom stihla vyslat iba časti digitalizovaných údajov.
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Zdenko Sádovský:
Úpiné zatmenie Mesiaca (9.1.2001)
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Čas: 21:20:37 SEČ,
expozícia 16 s.

Čas: 21:47:45 SEČ,
expozícia 15 s.

. , expozicia

s.

Čas: cca 22:05 SEČ, expozícia cca 10.

FOMEI astronomické dalekohl'ady

VYBERTE SI AZIMUTÁLNU,
ALEBO RARALAKTICKÚ MONTÁŽ

• FOMEI zrkadlové d'alekohl'ady
už od 6450; Sk

• FOMEI šošovkové d'alekohl'ady
už od 4420; Sk

Široký výber okulárov a filtrov.
Vybavenie fotokomory a príslušenstvo.
Filmy ILFORD s dtlivostou 50- 3200 ASA.

• FOMEI Spot 20-60x60
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Profesionálne čiernobiele a farebné materiály ILFO
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