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rtvlastkom „prvé v novom tisícročí" sa móže pochváliť úpiné zaP
tmenie Slnka z 21. júna tohto roku. Toto prírodné divadlo sledovali počas slnovratu milióny Tudí — profesionálov,

amatérov i laikov.
Pás totality sa tiahol naprieč Afrikou — cez Angolu, Zambiu, Zimbabwe, Mozambik i Madagaskar. Trvanie úpiného zatmenia sa s postupom na východ skracovalo: na západnom pobreží Angoly trvalo takmer štyri a trištvrte minúty, na Madagaskare boli pozorovatelia troška
ochudobnení — predstavenie trvalo iba niečo vyše dvoch minút, navyše Slnko už kleslo nízko nad obzor. Okrem astronómov sa za africkým
čiernym Slnkom vydalo 150 000 turistov. Len do Zimbabwe pricestovalo z celého sveta viac ako 20 000 „lovcov zatmení".
S neobyčajnou udalosťou sa spájali aj tance miestnych šamanov.
Napokon: zatmenie je pre niekoho znamením bohov či atrakciou, pre
mých náročným vedeckým programom.
Z neobyčajne bohatej ponuky na internete sme vybrali niekoTko naj- Zložená snímka — do póvodného obrázka v bielom svetle (13:10 UT) bol
vložený snímok v UV spektre (12:38 UT).
zaujímavejších fotografií.

Pozrime si zatmenie... (Dorito, Zimbabwe)
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„Zatmenie Slnka bolo fantastické.
Lepšieho lákadlo pre zambijskú turistiku sme si ani nemohli želať," povedal
prezident Zambie — Frederick Chiluba.
„Vd'aka čiernemu Sloku sa svet presvedčil, že Zimbabwe je civilizovaná
a bezpečná krajina," tešil sa z návalu
slniečkárov a astroturistov prezident
Zimbabwe, Robert Mugabe. Prezident
Madagaskaru, Didier Ratsiraka, postihnutý zrakovou vadou, uvolnil zo
štátneho rozpočtu 2. mil. dolárov na
vyhotovenie 13 miliónov špeciálnych
ochranných kukátok. Hlavné mesto
Mozambiku, Maputo, sa počas zatmenia úpine vyprázdnilo; obyvatelia strávili zatmenie doma, lebo sa rozšírila
poplašná zpráva, že zatmenie pod holým nebom móže poškodiť zrak. Prezident Angoly Eduardo dos Santos navštívil členov expedície SÚH počas zatmenia v ich tábore pri meste Sumba
a so záujmom si prezrel všetky digitálne snímky koróny.
Na obálke vpravo hone vidíte jednu zo snímok bielej koróny (z experimentu „Fotometria bielej koróny" (Autor: Teodor Pintér). Vlavo hore: Polčas úpiného zatmenia, expozície 1/2
sek. (Autor: Bill Kramer zo Zimbabwe.
Snímka dole: Kompozícia 12 negatívov s expozičnými časmi od 1/125 s až
6 s.) Autor: Wendy Carlos, Lusaka,
Zambia.
0 priebehu expedície astronómov
zo SÚH v Hurbanove a Astronomické/to rÍstavn Slovenskej akadémie vied
v Angole sa dočítate na stranách 17
a 18.
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Obdlžnik oblohy okolo kvazaru Q 1205-30. Objekty s červeným posuvom shodnotou z = 3 a viac, so silnými emisnými čiarami Lyman-alfa stí označené šest
uholníkmi. (Na farebnej snímke ideo velmi jasné zelené objekty).

Počítačový model vesmíru spred 2 miliárd rokov. Gravitácia v tomto
virtuálnom vesmíre spósobuje, že primordiálna hmota sa sama organizuje do tenkých vlákien, pripomínajúcich trojdimenzionálnu pavúčiu
sief. Rozličné odtiene sivej a bielej farby zviditefňujú hustotu plynu.
Biele oblasti sú hustejšie ako sivé. Práve v nich sa po kolapse vodíka rodia mladé hviezdy. Tieto malé hviezdne maternice sa posúvajú pozdlž
vlákien. Ked dospejú na križovatku dvoch alebo viacerých vlákien, dochádza v uzle ku gravitačnému spájaniu. Tak vznikli galaxie, ktoré
dnes vidíme. (Počítačový model vznikol v Astrofyzikálnom Inštitúte
Maxa Plancka v centrále ESO, v Grachingu pri Mníchove).
Mladý vesmír pripomína pavúčiu sieť, na
vláknach ktorej sa formujú, podobné kvapkám
rosy, prvé galaxie. Tento obraz vyplýva z výsledkov pozorovania hvezdárov na VLT teleskope, ktorý pracuje Európskym južnom observatóriu (ESO) Cerro Paranal v chilských Andách. Senzačné pozorovania európskyc astronámov potvrdili počítačový model spred dvoch
rokov, ktorý viacerí hvezdári spochybňovali.
Skupina astronómov ESO zmerala vzdialenosti niektorých matných galaxií v susedstve
velmi vzdialeného kvazaru. Ked polohy galaxií
premietli do trojdimenzionálnej mapy, zistili, že
všetky tieto objekty sú zoradené pozdlž úzkeho
vlákna, presne tak, ako to vyplýva zo súčasných
teórií popisujúcich evolúciu prvých štruktúr
v mladom vesmíre.
Ukázalo sa, že štúdium evolúcie mladého vesmíru a štruktúr hmoty krátko po big bangu na
počítačoch boto velmi užitočné. Údaje z velkých teleskopov sú teraz akousi skúškou správnosti, ale i generátorom nových dát pre dálšie
počítačové modely.

Dočasný boom počítačovej astronóntie
Pre astronómiu bobo počas posledných 20 rokov typické, že z počítačovych modelov vzniklo
viac prevratných teórií ako z analýzy napozorovaných údajov.
Čaraz výkonnejšie počítače a čbraz dokonalejšie programy umožňovali astrofyzikom vytvoriť na obrazovke taký vesmír, aký ich logická
predstavivost zrodila, a preskúmať jeho evolúciu
podia rozličných scenárov. V základnom súbore
údajov (definujúcich podmienky po big bangu)
prestriedali rozličné možné kombinácie premenných, čo im umožnilo porovnávat rozličné varianty evolúcie vesmíru.
Superpočítače dokázali jeden scenár zvlád-
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Mladý vesmír
pripomína
trojdimenzionálnu
pavúčiu slet'

nuť za niekolko dní. Jednotlivé modely porovnávali a konfrontovali ich s priebežne napozorovanými údaj mi.
Ani jeden z velkých teleskopov však donedávna nedokázal rozlíšiť „reálny svet" krátko po
big bangu. Až najv5čšie dalekohfady poslednej
generácie (z triedy 8- až 10-metrových) znížili
handicap pozorovatefskej astronómie. Patrí medzi ne aj Very Large Telescope na Observatóriu
Paranal. Práve vdáka nemu sa podarilo uzrieť
malú časť štruktúry mladého vesmíru.

Prvé štruktúry vesmíru
Zo všetkých počítačových simulácií jednoznačne vyplývalo: prvými velkoškálovými
štruktúrami v mladom kozme boli dlhé vlákna

Ilustrácia úseku velmi vzdialeného vlákna.

ukotvené v uzloch na miestach, kde sa križovali.
Prvotná tkanina kozmu vyzerá ako trojdimenzionálna pavúčia sieť, ba do istej miery pripomína štruktúru Tudského mozgu.
Prvé galaxie, či presnejšie prvé balíky hmoty,
z ktorých galaxie vznikli, sformovali sa vo vnútri tejto siete. Ked' začali emitovat svetlo, na dovtedy neviditelných vláknach sa objavili gufóčky
hmoty. Pripomína to nite s ponavliekanými korálkami. GuTáčky/galaxie sa v priebehu miliárd
rokov posúvali po vláknach smerom k uzlom.
Tak sa sformovali prvé kopy galaxií. V tomto
období sa štruktúra vesmíru pomaly menila.
V rednucej sieti vlákien začali dominovat velké
zhluky galaxií prepojených „mostami" a „stenami", poslednými pozostatkami púvodných vlákien.

Spektrálna čiara Lyman-alfa
Posledné pozorovania korálok prvotných galaxií z VLT zviditeTnili aj štruktúru vlákien, na
ktorých boli „navlečené". Tento vzácny úlovok
sa podaril európskym hvezdárom, ktorí pátrali
po kompaktných zhustkoch vodíka v mladom
vesmíre.
Vodík sa vytvoril už pred 15 miliardami rokov a dodnes je najhojnejšie sa vyskytujúcim
prvkom vo vesmíre. V hustých mračnách vodíka
sa sformovali aj prvé hviezdy. Ked mladé hviezdy začali žiarit, ich ultrafialové emisie rozžiarili
aj materské mračno.
Toto žiarenie sa šíri najmh na jednoduchých
vinových dlžkach 121,6 nm, čo je emisná čiara
vodíka. Táto vinová dlžka je súčastou ultrafialového spektra. Pozemská atmosféra tieto emisie
neprepúšta. Čiaru Lyman-alfa pozemské teleskopy nedokážu detegovat. Ked' však žiarenie
Lyman-alfa generuje velmi vzdialené mračno
vodíka, na spektrálnej čiare sa objaví červený
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posuv z ultrafialovej smerom k modrej, zelenej
a červenej oblasti spektra.
Iba preto dokážu najvžČšie pozemské teleskopy detegovať žiarenie Lyman-alfa vo vnútri
vlákien s velkým červeným posuvom. Hvezdári
tieto objekty označujú ako „kozmologické LEGO bloky". (Lyman alpha Emitting Galaxybuilding Objects, pričom skratka LEGO, totožná
s názvom variabilnej detskej stavebnice je velmi
priliehavá.)

VLT potvrdil predpovede
Už v roku 1998 exponoval ten istý tím astronómov „very deep" snímky (NTT teleskop na
La Silla v Chile) v obdlžniku oblohy okolo kvazaru Q1205-30. Červený posuv vzdialeného
kvazaru (z = 3,04) prezradil, že hvezdári nazreli
do hlbky času, ked' mal vesmír sotva 15 % dnešného veku (teda asi 2 miliardy rokov po big
bangu).
Tieto snímky sa získali pomocou špeciálneho
optického filtra, ktorý prepúšťa iba svetlo na úzkych vinových dlžkach. Hvezdári zistili, že táto
vinová dlžka je v zbode emisiou Lyman-alfa
s červeným posuvom (z = 3,04) na vinovej dlžke
490 um v zelenej spektrálnej oblasti. Ukázalo sa,
že žiarenie Lyman-alfa z objektov, ktoré ležia
v rovnakej vzdialenosti ako kvazary (a majú teda
rovnaký červený posuv), cez ich optický filter
prechádza. Ked' sa takéto snímky skombinujú
s „hlbokými snímkanú" získanými cez širšie červené a modré filtre, objekty vyžarujúce na dlžke
Lyman-alfa s červeným posuvom 3,04 sa javia
ako malé, ale velmi jasné zelené objekty, zatial
čo váčšina ostatných objektov na snímke má rozličné odtiene modrej a žltej farby (pozn snímku
vpravo na predchddzajdcej strane, ktorú uverejdujeme v čierno-bielom prevedenf).

Rozptyl galaxií v priestore
Vďaka mimoriadnej citlivosti zariadenia
FORS 1 na 8,2-metrovom teleskope ANTU sa
podarilo v marci 2000 zmerať červený posuv
8 objektov Lyman-alfa. Ked sa skombinovali
2 koordináty ich pozícií s hodnotou červeného
posuvu a vytvorila sa trojdimenzionálna mapa,
hvezdári s úžasom videli, že všetky objekty sú
akoby navlečené na tenulinkom, presne definovanom vlákne.
Tento „náhrdelník z galaxií" bol kópiou počítačového modelu vesmíru z doby 2 miliardy rokov po big bangu.

Dósledky objavu
Zmenili sa naše predstavy o mladom vesmíre?
Naopak: snímky sa stali sugestívnou skúškou
správnosti počítačových modelov vesmíru krátko
po big bangu. Význanmú úlohu v evolúcii mladého vesmíru zohráva tmavá hmota, ktorá tvorí
približne 95 % hmoty univerza. Práve ona režíruje vznik a vývoj prvých štruktúr kozmu. Ako
a do akej miery, to odhalia až dálšie detailné pozorovania. A aké dósledky bude mať tento objav?
Paul Miller to v mene celého tírnu vyjadril takto:
„Ukázalo sa, že VLT je priam skvelým pristrojom na štúdium mladého vesmíru. Musíme však
ešte preštudovať veta objektov LEGO, zmerať
ich spektrá, a až potom získame predstavu o tom,
ako sú prvé galaxie rozptýlené v priestore."
European Southern Observatory
Press Release

Nová Zem v súhvezdí Zajaca
Kalifornskí astronómovia objavili blízku
hviezdu, okolo ktorej vzniká slnečná sústava:
„Asi takto mohla vyzerat naša Slnečná sústava
pred 4,5 miliardami rokov," tvrdia Christine
Chen a Michael Jura z Kalifomskej univezity.
O svojom senzačnom objave informovali na poslednom zasadaní Americkej astronomickej spoločnosti v Pasadene.
Hviezda, ktorá ich zaujala, sa volá zeta Letoris. Nachádza v súhvezdí Zajaca, vo vzdialenosd
60 svetelných rokov. Zeta Leporis je mladá
hviezda, má asi 100 miliónov rokov.
Astronómovia pozorovali hviezdu v infračervenom svetle pomocou Keckovho dálekohladu
na Mauna Kea. V okolí hviezdy objavili hustý
prachoplynový obal. Žiarenie mladej hviezdy
obal nahrieva, takže žiari v infračervenej oblasti.
Mladá planéta by sa našim dnešným prístrojom
v infračervenej oblasti neprejavila, ale mohutný,
teplo vyžarujúci prachoplynový obal 10-metrový
Keck nemóže prehliadnuť.
Prvé prachoplynové obálky hviezd objavil už
roku 1980 satelit IRAS. Najváčšiu pozornost
vzbudili najmá hviezdy Vega a Beta Pictoris.
V porovnaní s nimi je však Zeta Leporis mimoriadne mladá: „Má tolko rokov ako naše Slnko
v dobe, ked' sa sformovala naša Zem," hovori
Michael Jura. Teplota prachoplynovej obálky dosahuje 70 stupňov Celzia.
„Sme presvečení, že v obálke sa už sformovali planetoidy, ktoré sa teraz gravitačne zliepajú."
Povrch obálky pripomína oceán, z ktorého sa
vynárajú ostrovčeky, prezrádzajúce prítomnost
váčších objektov — tvrdia objavitelia. „Obálka je
neobyčajne velká a hustá. Keby sa v nej medzičasom nesformovali vžČšie telesá, už dávno by sa
rozptýlila alebo spadla na povrch materskej
hviezdy. Neprestajné kolízie planetoidov plynulo
dodávajú do obálky nový materiál. Takýto biliard
planetesimálov, ktoré na seba narážajú, rozpadajú sa, aby sa vzáphtí gravitačne pozliepali do
váčších telies, rezonuje so scenárom formovania
našej Slnečnej sústavy."
Pozostatkom tohto obdobia v našej sústave je

Pulzary v Malom
Magellanovom
mračne
Astronómi z Universities Space Research
Association objavili v Malom Magellanovom
mračne dva nové rSntgenové pulzary, čím sa
ich celkový počet v tejto malej susednej galaxii zaokrúhlil na 25. Vedci predpokladajú, že
v najbližších rokoch sa počet róntgenových
pulzarov v tejto galaxii prinajmenšom zdvojnásobí. Vzhladom na velkost Malého Magellanovho mračna, je výskyt pulzarov mimoriadne vysoký: je ich tam 10-násobne viac

Zajac (Lepus) je nevelké súhvezdie v Orióne.
U nás ho najlepšie vidíme v decembri, nad južným horizontom. Najvýraznejšími hviezdami Zajaca sú a, (3, 7 a Leporis. Alfa a epsilon sú
hviezdny obri, niekolko stonásobne váčšie ako
Sluko, vzdialené 1600 a 500 svetelných rokov.
Zeta Leporis, pomerne jasná hviezda, je vzdialená iba 60 miliónov svetelných rokov. Zeta Leporis
je objekt označený šipkou.
Kuiperov pás asteroidov za obežnou dráhou Saturna.
Je pozoruhodné, že polomer prachoplynového
disku je 12,2 AJ, čo je o málo viac ako dvojnásobok priemeru nášho (Kuiperovho) pásu asteroidov. Ak uvážume, že zeta Leporis je dvakrát
masívnejšia ako naše Sluko, jej pás planetoidov
sa formuje v približne na tom istom mieste
planetárnej sústavy, v tej istej škále vzdialenosti. „To je šokujúca podobnosť,` tvrdia obaja
vedci.
Pn troche fantázie si móžeme predstaviť mladé, honíce, ešte plastické planéty, menšie i váčšie
ako na Zem. Spektrálna analýza obálky prezradí
zloženie obálky. „Dozvieme sa, či planéty systému zeta Leporis majú také isté zloženie ako naše.
Výsledky analýzy budeme mat o niekolko týždňov." Chen a Jura sú presvedčení, že v objavenom astrolaboratóriu vznikne i planéta podobná
Zemi.
California University Press Release

ako v našej, pátdesiatkrát váčšej Mliečnej ceste.
Čo zapríčinilo vznik takej početnej populácie pulzarov v susednej Galaxii? Pulzar, ako
vieme, vzniká po kolapse masívnej hviezdy,
ktorá na sklonku svojho krátkeho života vybuchne ako supernova. Čo však spósobilo
vznik tolkých masívnych hviezd v relatívne
nedávnej minulosti, pred 5 miliónmi rokov?
Robin Corbet, vedúci tírnu, sa nazdáva, že
impulzom, ktorý zhustil oblaky medzihviezdnej hmoty v Malom Magellanovom mračne
tak, že takmer súčasne vznikol váčší počet
masívnych hviezd, boli slapové sily našej Galaxie v čase, ked' sa k nej Malý Magellan na
svojej dráhe pred 5 miliónmi rokov priblížil.
Malé Magellanovom mračno sa dnes nachádza vo vzdialenosti 200 000 svetlených roAstronomy 2001/8
kov.
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Rozšírenie horizontu:

Problém na horizonte:
V priebehu jediného roku po big bangu sa mladý vesmír rozdelil do sférického súostrovia izolovaných bahkov (hmoty), vymedzených horizontmi
s priemerom jeden rok (na obrázku malé sféry). Dnešný horizont má priemer 15 miliárd svetelných rokov, takže obsahuje bezpočet takýchto guliek/sfér. Zvláštne je to, že všetky teeto ostrovčeky vyzerajú byt rovnaké.
Vysvetlenie tejto uniformity je velkým úspechom inflačnej teórie.

Inflácia však nie je jedinou odpovedou na problém horizontu. Podmienky
v mladom vesmíre dovolovali svetlu šíriť sa možno až miliardkrát rýchlejšie. Uháňajúce svetlo vytváralo váčšie balíky hmoty (na obr. váčšia sféra).
Ked rýchlosť svetla poklesla, horizont sa zmrštil (menšia sféra). Z tohto důvodu dnes můžeme pozorovat iba menšiu časí původných ostrovov hmoty,
takže záhada, prečo sa vesmír zdá byť taký rovnorodý, je vyriešená.

Kozmos podlä plánu B
Napriek tomu, že si inflácia kozmu získala auru neporazitefnosti,
kozmológovia čoraz zanovitejšie
pokračujú v hfadaní alternatívnych
teórií. Hřstku privržencov si však
udržala aj teória steady-state, ktorá
sa ešte v 60. rokoch považovala za
alternatívnu teóriu k big bangu. Aj
predbigbangová teória, dómyselné
prepracovanie inflácie, podnietené
teóriou strún, má ešte zopár prívržencov. Najsfubnejšou a najprovokatívnejšou sa však zdá byť „teória
premenlivej rýchlosti svetla (varying speed od light theory: VSL),
ktorú sme spolu s kolegami vyvíjali niekolko rokov. Paleta súčasnej
kozmológie je teda naozaj pestrá.
Zároveň sa však vynára osteň pochybností: může nadšenie vyvolané infláciou a zástancov tejto teórie
stráviť kacírske myšlienky?
Hlavný prúd kozmologických
teórií (medzi ne patrí aj tá inflačná)
trvá na nespochybnitelnom predpoklade: rýchlosť svetla a ostatných fyzikálnych paramtetrov má
raz a navždy rovnaké hodnoty, ktoré sme prijali ako konštanty.
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Tieto predpoklady prinútili kozmológov prijať infláciu a všetky jej
fantastické implikácie. Ibaže: experimenty dokazujú, že predpokladané konštanty nemusia fungovať
až tak spolahlivo. Vedci doteraz
preverili ich hodnoty nanajvýš do
híbky jednej miliardy rokov. Overenie ich konštantnosti počal cele]
existencie vesmíru je však nemyslitefné bez masívnej extrapolácie.
Mohli by sa dnešné konštanty
zmeniť v priebehu trvania bigbangového vesmíru tak ako jeho teplota a hustota?
Teoretici zistili, že niektoré konštanty sú náchylnejšie (ako mé)
zmeniť svoj status. Napnldad gravitačná konštanta (G) a náboj elektrónu (e), často zaradované do nedotknutelného súboru hodnůt, už
istý rozruch spósobili. Stalo sa tak
po prelomovej práci Paula Diraca
z roku 1930 o premenlivých konštantách i po zverejnenie posledných teórií strún, ktoré do istej
miery konštanuosť G nabúrali. Naproti tomu rýchlosť svetla c jednostaj odoláva. Je jasné prečo: kon-

štanuosť c ako hraničnej rychlosti
svetla má základ v teórii relativity.
A úcta k relativite je taká velká, že
konštanta c sa dnes zapracúva do
všetkých matematických nástrojov,
ktoré majú fyzici naporúdzi. Napriek tomu, že sa termín „koltsajúca c" v slovníku fyzikov nevyskytuje, nemožno ju považovať za tabu.
Je však najvyšší čas, aby kozmológovia svoje zábrany prekonali. V srdci inflácie sa nachádza takzvaný horizontálny problém bigbangovej kozmológie, ktorý stojí
na jednoduchom fakte: v každom
danom čase mohlo svetlo v nej (ak
si odmyslíme interakcie) prekonať
od big bangu konečnú vzdialenosť.
Ked mal vesmír iba jeden rok,
svetlo mohlo putovať iba jeden rok.
Vesmír sa preto rozložil na horizonty, ktorého jednotlivé fragmenty sa nemohli vidieť.
Krátkozrakosť vesmíru však
kozmológov náramne irituje. Vyžaduje si fyzikálne vysvetlenie.
mými slovami: ak raz trváte na fyzikálnych interakciách, musíte vy-

svetliť záhadu, prečo bol mladý
vesmír taký uniformný. V rámci
štandardnej teórie big bangu můžete túto rovnorodosť vysvetliť iba
jemnou úpravou východiskových
podmienok, čo však je skór výlet
do ríše metafyziky.
Inflácia tento fakt po špičkách
obchádza. Trvá na tom, že pre svetelnú vinu v rozpínajúcom sa vesmíre je vzdialenosť od bodu štartu
váčšia ako vzdialenosť, ktorú fotóny urazili. Důvod: expanzia medzičasom rozpínajúci sa vesmír
zváčší. Predstavme si vodiča, ktorý
cestuje v aute rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu. Šofér prekonal
60 kilometrov, ale ak sa cesta
v danom čase predížila, potom musí byť vzdialenosť od východiskového bodu logicky dlhšia. Inflačná
teória uprednostňuje rychle rozpínanie sa časopriestoru (vesmíru).
Z inflačnej teórie vyplýva, že vdáka rýchlej expanzii raného vesmíru
bol dosah svetla úžasne velký. Iba
tak mohli rozptýlené fragmenty
vesmíru navzájom komunikovať
a udržať si rovnaku teplota a husto-

AKTUALITA

Joao Magueijo
Autor je profesorom teoretickejfyziky na bnperial College v Londýne. Zarneriava sa na pozorovatelské a „lunatické" (ide o jeho termín) aspekty kozmológie, od analýzy mikrovinného žiarenia kozmického pozadia až po topologické
defekty, kvintesenciu a čierne diery.

Záhada slnečných neutrín vyriešená

sil

Už prvé údaje zo Sudbury Neutrino Observatory (SNO) jednoznačne dokázali, že Slnko produkuje presne tolko neutrin, ako predpokladala teória. Záhadný deficit (vedci-solámici nedokázali
vysvetliť, prečo pozemské detektory zaznamenávajú o dye tretiny neutrin menej, ako vyplývalo
z teoretických modelov) je spňsobený tým, že časť
neutrín sa na ceste zo Slnka na Zem zmení.
Obrovská energia, ktoní generuje Slnko, je
produktom jadrovej fúzie, ktoré kombinuje atómy vodíka na hélium. Fri tomto procese sa okrem energie uvolňuje aj takmer nehmotná častica
— neutrino. Teoretici existenciu neutrína predpokladali už v roku 1930, ale kým detegovali prvé,
uplynulo ešte celé štvrťstoročie. Problémy s detekciou vyplývajú z toho, že nepatrné neutrina
bez problémov prenikajú hmotou a iba zriedkavo
s ňou interagujú.
V roku 1960 sa fyzik Ray Davis ako prvý pozmerať tok neutrín zo Slnka. Velkú cisternu
s obsahom 600 ton napinil čistou tekutinou (išlo
najmá o chlór) a opatril túto „pascu na neutrína"
citlivým detektorom, ktory' dokázal zaznamenať
atómy argónu, ktoré vznikajú vo chvíli, ked' sa
raz za čas neut íno zrazí s atómom chlóru. Nádobu umiestnli v Južnej Dakote v starej ban, hlboko pod povrchom, aby kozmické žiarenie nemiatlo detektory.
Výsledok všetkých prekvapil: prístroje detegovali iba tretinu predpokladaného množstva neutrín. S podobným výsledkom skončili aj d'alšie
experimenty. Vedci sa ocitli pred dilemou: bud'
sú všetky teoretické modely jadrovej fúzie na
Slnku nesprávne, alebo sa s neutrínami (medzi
ich vznikom hlboko v Slnku a ich príchodom na
Zem) čosi stane.
Briti, Kanaďana a Američana sa preto rozhodli postaviť doteraz najcitlivejší detektor —
Sudbury Neutrino Observatory. Umiestnili ho
dva kilometre pod povrch, do niklovej bane
v Sudbury (Ontário, Kanada). SNO je vlastne obku

tu. Ked' sa inflačná expanzia skončila, tieto oblasti začali strácať kontakt.
Netreba privelmi špekulovať aby sme dospeli k záveru, že k rovnakému efektu mohlo dójsť
aj vtedy, ak pripustíme, že svetlo sa v mladom,
rozpínajúcom sa vesmíre, šírilo rýchlejšie
ako dnes. Rýchlejšie svetlo by rovnako efektívne dokázalo pospájať rozptýlené súostrovie jednotlivých oblastí. Iba tak sa mohli tieto oblasti
homogenizovať. Vo chvíli, ked' rýchlosť svetla
poklesla, rozptýlené oblasti kontakt stratili.
Táto úvaha priviedla Andressa Albrechta
z Kalifornskej univerzity, Johna Barrowa
z Univerzity v Cambridge a mňa, aby sme navrhli teóriu kolísajúcej rychlosti svetla (VLS).
Nazdávali sme sa, že úspech a nedostatky inflácie budú jasnejšie, ak sa objaví alternatívna teória, čo ako bizarná.
VSL však vyžaduje premyslenie základov
a jazyka fyziky, pričom túto podmienku umožňujú spiniť rózne implementácie. Rozhodli sme
sa, že sa odhodláme ostro vystúpiť proti relativite, pravdaže so zvláštnym ohíadom na riešene
mnohých záhad spojených s plochosťou vesmíru. Napríklad: naša teória počíta s minimálnou
nenulovou hodnotou kozmologickej konštanty
v dnešnom vesmíre. Vychádzame z toho, že
hustota energie vakua, reprezentovaná kozmologickou konštantou, je v silnej závislosti od c.
Minimálne zníženie hodnoty c redukuje dominujúcu energiu vákua na prijatelnú úroveň. Zo
štandardných teórií však energiu vakua vylúčiť
nemožno.
Naša formulácia problému je však iba jednou
z možností, preto porovnanie VSL s relativitou
si vyžaduje dálšie štúdium. Najsugestívnejšie
implementácie VSL, ktoré navrhli John Moffat
(z Torontskej univerzity) a Ian Drummond
z Cambridge, stí pre relativistov najstrávitelnejšie. Ukazuje sa, že konštantnosť c ne je pre relativitu nevyhnutná; teóriu možno postaviť aj na
mých predpokladoch. Viacerí kozmológovia,
vychádzajúc z teórie strún predpokladajú, že
ak je náš vesmír naozaj trojdimenzionálnou
membránou vo viacdimenzionálnom priestore, potom rýchlosť svetla v našom vesmíre
móže kolísat, hod základná hodnota c ostane
konštantná.
Iba experimenty mňžu rozhodnúť, či zvíťazí
inflácia, alebo model s kolísajúcou hodnotou c.
Teória VSL je momentálne ovela hlbšie rozpracovaná ako inflačná teória, takže si móžeme
dovoliť predpovede, ktoré móže overiť citlivejšia detekcia mikrovinného žiarenia kozmického
pozadia. Na druhej strap z niektorých experimentov vyplynulo, že takzvaná štruktúra jemnej
konštanty asi nie je konštantná. Kolísajúca hodnota c tieto objavy potvrdzuje.
VSL je obrovskou teoretickou výzvou. V porovnaní s infláciou preniká hlbšie ku koreňom
fyziky. Právrženci VSL neplávajú v hlavnom
prúde. Sú skór bystrinou v divočine.

rovskou nádržou ťažkej vody, kde oba atómy vodika v molekule vody nahrádza deutérium — ťažký izotop vodíka, ktorý tvori detekčnú kvapalinu.
Ked' neutrína interagujú s ťažkou vodou, jeden
z elektrónov je z molekuly vody vypudený nadsvetelnou rýchlosťou, čo vygeneruje záblesk,
známy ako Čerenkovov efekt. Meraním tohto
žiarenia zistia vedci počet neutrin a porovnávajú
údaje s existujúcimi modelmi.
SNO, na rozdiel od mých detektorov neutrín,
dokáže zaznamenať nielen neutrína generované
v procese jadrovej fúzie (nazvané elektrónové
neutrina), ale aj dva d'alšie typy — neutrína rnn
a tau. Ukázalo sa, že celkový počet zaznamenaných elektrónových neutrín súhlasí s počtom,
ktoré mali byť podla teoretikov v toku neutrín vyžiarených Shikom. Niektoré neutrina po vyžiarení zo Shika oscilujú. Zmenia sa na iný druh neutrína. „Merana, ktoré sa robili donedávna nedokázali túto transformáciu solárnych elektrónových na mé neutrina zviditelniť," vraví Art
McDonald, riaditel projektu SNO. „Po vyhodnotení našich údajov vieme, že Slnko produkuje
presne tolko elektrónovývh neutrin ako vyplýva
z teórie."
Teraz je na časticových fyzikoch, aby vysvetlili, prečo k tomto osciláciám dochádza. „Štandardný model elementárnych častíc nič takého
nepripúšťa," vraví David Wark z Rutheford/Appleton Laboratory v Sussexe. „Teoretici vd'aka
našim údajom vyvinú nové teórie neutrín."
Výsledky z SNO ovplyvna aj kozmológiu.
Dókaz oscilácie neutrín umožní fyzikom zvýšiť
hornú hrancu hmotnosti neutrin. Vedci vypočítali, že hmotnosť všetkých neutrín sa rovná hmotnosti všetkých viditelných hviezd. Napriek tomu,
že ide o enormné číslo, neutrína stelesňujú iba
zlomok predpokladanej hmotnosti tzv. „tmavej
hmoty" vesmíru, ktorej množstvo a zložene je
klúčom k vyriešenu viacerých problémov moSpaceflight now
dernej kozmológie.

Sudbury Neutrino Observatory
je najcitlivejší detektor neutrín
na svete. Postavili ho v bani na
nikel, pri melte Sudbury v kanadskej provincii Ontário.
Tvorí ho obrovská nádrž tažkej
vody — deutérium. S touto detekčnou kvapalinou neutrína
interagujú. Kolízie neutrín
s molekulami tohto izotopu vodIka sa prejavujú zábleskami,
ktoré citlivé detektory zaznamenávajú.
KOZMOS 4/2001
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MARS

vedci hlädajú pre sondy
najvhodnejšie miesta na pristátie
Prieskum Marsu pomocou sond vstupuje do novej epochy. NASA kriticky zhodnotila obdobie, počas
ktorého sa marťanské misie plánovali podTa kritérií takzvanej „rýchlej stratégie". Tá popil nesporných úspechoch priniesla aj mnohé sklamania: viaceré sondy sa po prílete k Cervenej planéte stratili. (Naposledy sonda Mars Polar Lander v roku 1999.) Úspech jednotlivých misií sa preto v poslednom období hodnotí aj v prípade „živých misií" prísnejšie. Vzhl'adom na isté sklamanie tímov, ktoré
analyzujú doteraz získané súbory údajov z nie najšťastnejšie vytipovaných oblastí pristátia, špeciálna skupina ich pripomienky starostlivo vyhodnotila a výber najvhodnejších „terčov" zvažuje oveTa
starostlivejšie. Vdaka ovel'a bohatším súborom údajov, ako mali ich predchodcovia (vdačíme za ne
najmu sonde Mars Global Surveyor), vytipovali vedci 153 najsTubnejších oblastí, z ktorých napokon
vybrali 39, kde by mala byt pravdepodobnosť nájdenia vody, stop života i prieskumu zriedkavejších
geologických hornin oveTa vyššia. Hlavných páť kritérií tohto výberu sme uverejnili v minulom čísle.
V tomto článku sa budeme niektorým najzaujímavejším oblastiam venovať podrobnejšie.

pri-

Vedci sa zhodli na tom, že cielové
elipsy pre sondy MER-A a MER-B
(obe vybavené rovermi) by mala ležať
blízko rovníka, kde dostatok slnečného
svetla a relatívne vysoké denné teploty
zaručujú minimálne trojmesačný prieskum. Sonda MER-A by mala pristáť
v páse limitovanom 5 stupňom severnej a 10 stupňom južnej šírky. V
pade sondy MER-B ide o pás vyhranený 10. stupňom sevemej a 10. stupňom
južnej šírky.
Kvóli maximálnemu účinku brzdiacich padákov, pod ktorými sa sondy
budú na povrch Marsu znášať, boto
treba v týchto pásoch vybrať také miesta, ktoré ležia v najhustejšej atmosfére,
teda nanajvýš 1,3 kilometra pod vrstevnicou priemernej marťanskej výšky, hladiny virtuáhieho marťanského
oceánu. V redšej atmosfére by brzdiaci
efekt nebol dostatočný. Sondy by sa
mohli po dopade na povrch poškodiť
alebo rozbiť.
Oblasť pristátia nesmie mať strmší
sklon ako 15 stupňov, inakšie by sa
sonda mohla pri pristávaní prevrhnúť,
pričom strmosť svahu by mohla ohroziť
aj pohyb roverov. Do úvahy teda nepripadajú strmé hory, steny kaňonov, ani
vnútomé zrázy kráterov. Vedci kvóli
roverom vylúčili aj oblasti s príliš členitým a kameňmi husto pokrytým terénom.
Vylúčené boli aj oblasti pokryté
martanským púdrom. Sonda by sice
na nich bezpečne pristála, ale všade-
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prítomný jemný prach by čoskoro
ochromil činnosť citlivých prístrojov.
Výber pristávacích terčov
Toto všetko musia vedci vyberajúci
pristávacie elipsy starostlivo zvážiť,
pretože tieto terče (vzhfadom na relatívnu nespolahlivosť navigovania zo
Zeme) musia byť dostatočne velké.
Sonda, ktorej vyslanie v tomto roku
z programu škrtli, bola vybavená novým navádzacím systémom, ktorý zaručoval pristátie do 10 kilomerov od
terča. Dátum testovacej misie však bol
odložený.
Oba Vikingy, Pathfinder i Mars Polar Lander, pristáli do 30 kilometrov
od stredu terča, pričom vo všetkých
prípadoch mali, vzhTadom na terén,
šťastie. Pre obe sondy MER treba teda
vybrať také cielové elipsy, ktoré by im
zaručili bezpečné pristátie so severojužným rozptylom 30 na 30 km a západovýchodným rozptylom 60 až 120
km, s prihliadnutím na polohu stredu
terča. Výber pristávacích elíps je teda
dosť náročný.
Napriek spomenutým limitom našli
vedci prekvapujúco vysoký počet relatívne bezpečných pristávacích miest:
85 pre MER-A a 68 pre MER-B. Tieto
miesta sa vybrali na základe snímok
sondy Viking Orbiter s rozlíšením
100 metrov na pixel.
Snímky zo sondy Mars Global Surveyor (MGS) však umožnili vytipovať
aj súostrovie menších oblastí uprostred

pristávacích elips s rozlíšením 3 metre
na pixel, čo umožňuje spolahlivo vylúčiť nebezpečný terén.
Geológia terčov
Laserový výškomer na MGS zmeral výšku všetkých vytipovaných oblastí. Údaje z radarovej a infračerevenej oblasti pomohli upresniť zloženie
hornín a prachu.
To všetko umožnilo vedcom vytipovať oblasti, ktoré okrem vyššie spomenutých kritérií spíňajú aj nároky
vedcov, najmá geológov a mineralógov, hydrológov a „hfadačov života",
ktorých fádnosť doteraz preskúmaných
miest priamo z povrchu Červenej planéty dosť sklamala. HTadanie „vedecky
perspektívnych" miest je však neobyčajne náročné, pretože ich plocha vo
vnútri pristávacej elipsy je neraz dosť
malá, pričom treba zohTadňovať aj operačné možnosti roverov.
Preto vedci zo 153 vytipovaných
miest vybrali napokon (po týždeň trvajúcej diskusii na workshope) iba 39.
Najperspektívnejšou je Hematit Region v oblasti Sinus Meridiani.
Hematit v Sinus Meridiani
Oblasť Sinus Meridiani Area je jednou z mála mineralogických klenotníc
ináč dosť fádneho povrchu Červenej
planéty. Na tomto „geologickom
ostrove" objavili vedci jasné spektrálne čiary pestrej palety hrubozrnného
oxidu železa — hematitu.

MARS
Objav tohto červenkastého minerálu patrí k najcennejším úlovkom
sondy MGS, ktorá vyhotovila pomocou spektrometra infračervených
emisií (TES) mimoriadne podrobná
mineralogická mapu Marsu. Vd'aka
údajom z TES vleme, že Mars je mineralogicky dosť nudná planéta. Táto
zdanlivú geologická rovnorodosť
možno do istej miery vysvetliť vrstvami prachu a jemného piesku.
Marťanské vety tieto náveje, záveje
a duny rozmiestnili po celej planéte.
Najváčším sklamaním pre vedcov
však bola absolátna neprítomnosť
uhlíkatých hornín. Tento fakt je jednou z najváčších záhad Marsu, pretože je v rozpore s hypotézou, ktorú
planetológovia pokladali za najoverenejšiu. Predpokladalo sa, že Mars
svoju póvodne hustá CO2 atmosféru
počas evolúcie stratll, pretože sa rozpustila v povrchovej vode, pričom sa
uhlík chemicky zmiešal s kremičitými horninami. Tak mali v martanskej kóre vzniknúť a zachovať sa obrovské, nehybné kryhy karbonátov.
Na Zemi, ktorá je ešte vždy živým geostrojom, sa usadeniny uhlíka na morskom dne neustále recyklujú. Platne zemskej kóty na dne
oceánov sa pohybujú (pohádané mohutnými vývermi lávy v atlantickom
zlome) a na mleste permanentnej kolízle z pevninskými kryhami sa ponárajú hlboko do plášťa. Tam sa na
uhlík bohaté usadeniny rozpúšťajú
a plynný CO2 sa vracia hrtanmi sopiek i inými cestami spáť do atmosféry.
Karbonáty na povrchu Marsu

mohli zničiť aj neznáme procesy
v atmosfére. Nie je vylúčené, že tesne pod povrchom narazíme na hrubé
vrstvy uhličitanov. Možné je však aj
to, že sme evolúciu planéty nesprávne interpretovali.

Železné plesky
Tak alebo onak: oživením mineralogickej nudy na povrchu Červenej
planéty je rozsiahla oblasť Sinus Meridiani s porchom 26 000 štvorcových kilometrov, čo je viac ako polovica Slovenska. Spektrálne čiary
prezrádzajú celá paletu hrubozrnného hematitu. Geológovia táto oblasť
už pokrstili. Dali jej meno Železné
piesky.
Sonda MGS medzičasom objavila
niekolko menších „otrovčekov" hematitu, všetky na miestach, kde bol
povrch v ranom období Marsu vystavený dlhodobému pósobeniu vody. Hematltová škvrna v Sinus Meridlani leží na hladkej planlne, ktorú,
ako sa zdá, tvorí nlekolko vrstiev
rozličných hornín, ktoré sa usadzovah v rozličných obdobiach. Hematlt
tvorí iba jednu z týchto vrstiev.

Staré a nové krátery
v Hematitlande
Na snímkach z obežnej dráhy sa
hematltové škvrny dajú len ťažko
rozlíšiť. William Hartman si však
všimol, že krátery na hematite možno rozdeliť na dva zásadne sa odlišujúce typy.
Hematitová škvrna je hustejšie
ako ktorákolvek má oblasť pokrytá
extrémne zerodovaným! krátermi.

Elysium a Isidis
Rovery zo sond MER-A a MER-B nebudú vybavené pristrojmi, ktoré by mohli priamo detegovať marťanské fosilie. Ani v podobe mikroskopických štruktúr skamenených baktérií, ani chemickou
detekciou pripadných splodín živých organlzmov.
Mikroskopický snímač farebných kamier na robotoch má rozlišovaciu schopnosť 1/3 mllimetra,
čo je výkon lupy, ktorou sa síce dajá skúmať štruktúry kryštálov v horninách a zrnká v usadeninách,
ale n!e fosílie baktérií.
Pristroje na roveroch MER však spolahlivo dokážu zlstlť, či terén, ktorý preskúmajú bol, naozaj
dnom vyschnutých jazler a či sú tamojšie usadeniny vhodným revírom pre citlivejšie pristroje návratných sond-landerov, ktoré raz privezú materiál
na Zem. Pristroje na roveroch okrem vizuálnej
analýzy uskutočnla okolo mlesta pristátla aj tri
rózne chemické experimenty.
Mosbauerove spektrometre dokážu detallne študovať minerály železa; zistla, čije hematlt naozaj
najhojnejším materiálom v oblast!; akým spósobom sa stal súčasťou usadenín na dne; ba móže sa
im podariť odpovedať aj na otázku, či aspoň časť
hematitu nie je produktom starých martanských
baktérií.

Napospol ide o impakty po velkom
bombardovaní asteroidmi v prvom
období Slnečnej sústavy. Množstvo
podobných kráterov v mých oblastiach Marsu už dávno zmizlo v dósledku miliardy rokov trvajúcej veternej erázie. Prekryli ich duny piesku, záveje púdru, triešť z bezpočtu
malých meteoritov, obrúsila ich drsnosť piesok unášajúcich vetrov.
V Hematitlande je však aj niekolko evidentne mladých kráterov. Sú
to napospol malé, eróziou nedotknuté krátery s výraznými, ostrými valmi po obvode. Na Mars dopadli
v priebehu posledných 10 miliónov
rokov.
Vyzerá to tak, že mladý Mars, počas tzv. Noemovho obdobia, ktoré
skončilo pred 3,9 miliardami rokov,
prekonal ťažké bombardovanie asteroidmi, mal však hustá atmosféru,
ktorá udržiavala, prinajmenšom
v rovníkovej oblast!, „stredoeurópsku teplotu". V tom čase vznikla
vrstva obsahujúca hematlt, ktorú postupne pokryl vetrami unášaný
prach, zosuvy hornín z prlkrejších
svahov a do istej mlety i triešť po dopade impaktov. Hematltové škvrny
predstavujú teda najskór súostrovie
póvodných hornín, obnažených zmenou planetámeho veterného hannonogramu pred 10 mlliónm! rokov.
Ide teda o najstarší povrch Marsu,
ktorý planetárnych geológov privádza takmer do vytrženla. Ak sa ukáže, že tleto vrstvy tvori naozaj najmá
hrubozrnný hematlt, jedna zo sond
určite pristane práve na Železných
pieskoch.

Sinus Meridian! Hematlt Plain je (vzladom na
zloženle povrchu a jeho plochosť) priam ideálnym
mlestom na takýto prieskum. Preto vedci na tejto
ploche (asi 26000 km'-) vytipovali 12 primámych
a 20 sekundárnych možných pristávacích elips.
Definitívne rozhodnutle padne až po vyhodnotení
dalších snímok s vysokým rozlíšením, ktoré vyšle
sonda MGS.
Z 12 najvhodnejších pristávacích elips (označených ako „top priority") vybrali vedci 5 najbezpečnejších a 4 menej bezpečné terče. Jedna zo
sond MER sa má totiž pri pristávaní vyhnúť všetkým možným rizikám, zatlal čo druhá by mala pak
stáť v drsnejšej oblast!.
Ktorá zo sond však pristane na Železných pieskoch?
MER-B podia všetkého pristane (35 dní po sonde MER-A) pod 10. stupňom južnej marťanskej
šírky, v zóna medz! 10. a 15. rovnobežkou, čo znamená, že váčšina najzaujímavejších mles (jazerá
v kráteroch, dno Vallis Marineris) bude mimo jej
dosahu. Vzhladom na neskorší prílet bude rover zo
sondy MER-B pracovať kratšie, pretože dni sa už
budú skracovať a ubudne aj čas na nabíjanle slnečných batérií.
Kým MER-B pristane, zváčší sa aj vzdlalenosť
Zem/Mars, čo móže ovplyvnlť presnosť pristátla.
Pristávacie terče budú teda o 10 až 15 km širšie

Železo z vady a baktérie
Zdrojom marťanského železa bob
pravdepodobne objemné bazény vody, v ktorých boto železo kedysi rozpustené. Toto železo sa postupne
okysličovalo do zrniek nerozpustného hematitu, ktoré potom „pršali" na
dno mora, kde sa premiešali s usadenými horninami. (Spomeňme si na
doteraz takmer nedotknuté „gufóčkové ložiská" kovov na dne pozemských oceánov.) Zmixované usadeniny po vyparení vody stvrdli.
Menej pravdepodobný je vulkanický póvod Železných pieskov. Na
hematitových ostrovoch by však musel tryskať z podložia bezpočet gejzírov horúcej vody, ktorá obsahovala
dostatok železa.
Sinus Meridian! je unikátny úlovok Buď prezrádza miesto, ktoré bolo dlho pod hladinou velkej vodnej
nádrže, alebo sa tam vytvorilo jazero
v podloží. Ak tam bola naozaj voda,
potom sme našli doteraz naslubnejšie miesto, kde sa mohli vyvinúť
mlkroorganizmy.
V ložiskách hematitu na Zemi sa
velmi dobre uchovali mikroskopické
fosílie baktérií, ktoré klesli do usadenín (alebo v nich žili, kým vrstvy nestvrdli). Lepší trezor pre fosilie by
sme na Marse ťažko našli.
Po zhodnotení týchto faktov sa
vedci z Astrobologického inštltútu
pri NASA rozhodli, že Železné piesky (oficiálne Oblasť Meridian!) je
najpravdepodobnejšou zo všetkých
39 pristávacích zón, vytipovaných
pre sondy MER-A a MER-B.

ako v pripade MER-A. Navyše: MER-B bude musieť (vzhladom na kratší operačný čas) redukovať
objem údajov vysielaných na Zem, najmá vo fínálnej fáze misie. To všetky hovori pre to, aby na
Železných pieskoch pristála práva sonda MER-B.
Oblasť Sinus Meridiani je ideálne plochá, na rover tam nečakajú váčšie nástrahy, takže aj v kratšom čase dokáže spinlť plánovaný program. Preto
2 primárne a 3 sekundárne pristávacie elipsy pre
MER-B pokrývajú rozličné častí planiny Sinus
Meridlanl. Ďalšie 2 primáme elipsy pre MER-B lež!a v južných častiach plání Elysium a Isidls, kam
ústí celý rad výtokových kanálov z prilahlých vysočín. Ďalšie miesto pristátia pre MER-B (na okraji planiny Isidls) bolo z poradla vyškrtnuté kvóli
sonde Beagle 2 (ESA), ktorá má pristáť iba
o 5 stupňov severnejšie.
Naproti tomu sonda MER-A, ktorá dokáže pracovať dlhšie, pristane v geologicky róznorodejšej
oblast!, čo podstatne zvýši hodnotu vedeckej koristl. Preto iba 2 zo 7 prlmárnych a 2 zo 16 sekundárnych elips sa plánujú do oblast! Sinus Meridian!. Všetky ostatné pokrývajú mé zaujímavé oblast!. Vedci sa zhodli, že najpríhodnejšie mlesta pristáda pre MER-A predstavujú jazerá v impaktných
kráteroch, alebo dná ozrutných kaňonov Vallis
Marineris, pričom krátery sa považujú za vhodnejšle.
KOZMOS 4/2001
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Vallis Marineris
Napriek tomu, že plánovači misií MER považujú (popri Železných pieskoch v oblasti Sinus
Meridianis) za najpríhodnejšie miesto pristátia dná
impaktných kráterov, ozrutný systém Vallis Marineris ostáva aj nad'alej velmi mocným lákadlom.
Gigantická spleť kaňonov Vallis Marineris (pretínajúcich oblasť ako Spojené štáty, pričom kilometráž neraz paralelných kaňonov a ich odbočiek
je dlhšia ako toky Amazonky, Nílu, Mississippi
a Dunaja dohromady) je na viacerých miestach
dostatočne široká, aby na ich dne mohla sonda
bezpečne pristáť. Vedci sa ešte nevzdali možnosti
nasmerovať MER-A práve na dno tohto labyrintu.
Lákadlom je najmá materiál z bohato prevrstvených (2 kilometre vysokých) stien kaňonov, ktoré
vodná erózia celé milióny rokov ohlodávala
a ukladala na planinách za ústím. To všetko iba
v prípade, ak Vallis Marineris boil v ranom období Marsu naozaj piné vody a pripomínali jazerá
Tanganjika a Malawi v priekopových prepadlinách Afriky.
Steny kaňonov by rovery putujúce po dne mohli skúmať celkom zblízka. Kamery i termálne (infračervené) spektometre by spofahlivo rozlišili
usadené horniny od vulkanických, pričom rovery
byv operačnom priestore preskúmali aj sedimenty
na dne. Každodenné filmové šoty z hlbky vytipovaného kaňonu by určite nadchli aj široká verejnosť. OveTa viac ako fádne planiny Železných
pieskov v Hematitlande.
Ak sa vedci rozhodnú, že jedno z dvoch pristávacích miest bude vo Vallis Marineris, vyber jeden z dvoch najpríhodnejších terčov: prvým je
Bos Canyon na východnom konci Vallis Marineds, ktorý mohol byť kedysi hlbokým jazerom ústiacim do mohutného výtokového kanála. VzhTadom nato, že ideo posledný z reťaze spojitých kaňonov (s výtokom vysoko nad dnom), je velmi
pravdepodobné, že na jeho dne je pestrá paleta najróznejších hornin splavených z ostatných kaňonov. Opatmejší geológovia varujú, že tieto horniny
mňžu byť natolko premiešané, že ti, čo budú údaje
analyzovať, z nich prIliš nezmúdrejú.
Druhým terčom vo Vallis Marineris je Melas
Canyon, ležiaci uprostred centrálneho labyrintu
kaňonov, 3000 kilometrov na Západ od Bos Canyon. Tento kaňon je pokrytý rozvalinami stoviek tenkých, na boku ležiacich vrstiev, ktoré pripomínajú vrstvy na periférii krátera Gale.
Keby tu sonda pristála, rover by mohol praskámať, či sú tieto vrstvy usadeninami, ktoré vznikli
na dne jazera, alebo ide o vrstvy sopkami vyvrhnutémho popola, prípadne dodatočne stvrdnuté
uloženiny vetrom naviateho prachu, na utváraní
ktorých sa voda podieTala iba v minimálnej miere.
Prioritným miestom na pristátie sondy
MER-A je síce okraj planiny Isidis, lenže relatívna
blizkosť pristávacej elipsy sondy Beagle 2 (iba
o niekolko stupňov sevemejšie) zvýhodnila 5 sekundárnych terčov práve vo Vallis Marineris. Patrí medzi ne další terč Bos Canyon, pristávacie
miesto pri výtoku Údolia Dodus a d'alšie terče na
okraji planin Isisdis a Elysium v južných oblastiach bohatých na krátery.
Defmitívne zvolené stredy pristávacích elips
musí deliť vzdialnosť minimálne 37 stupňov zakriveného povrchu Marsu, inak by pozemské radiace centrum mohlo s rovermi komunikovať iba raz
za čas.
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VI'avo kráter Gusev, vpravo Gale.

Gusev, či Gale?
Ak boli niektoré z vžčších martanských kráterov
v niektorom v období naozaj zaplavené vodou,
potom ich musíme považovať za ideálne miesto na
robotických pátračov, hTadajúcich mikrofosílie.
Vedci pripomínajú, že teplota vyvinutá počal impaktov, ktoré krátery stvorili, mohla celé tisíce rokov vystačiť na ohrievanie horúcich prameňov,
okolie ktorých sa považuje priam za ideálnu kousku života.
Za najperspektívnejší kráter pokladali vedci dlho Gusev s priemerom 160 kilometrov. (Tento
kráter pomenovali podia hrdinu sci-fi románu Alexeja Tolstého — Aelita. Vojak Gusev spolu s inžinierom Losom odleteli v roku 1918 na Mars.) Na
jeho svahoch si všimli si relatívne dlhé, hlboké
údolie, ktorým z prelomeného valu, podia všetkého
celé desťtisícročia, vytekala voda. Sedimenty na
dne kráteru i v rozkonárenej delte výtokového údoha sa považovali duo za najpríhodnejšie miesta na
pristátie sondy MER-A. Posledné snímky zo sondy
MGS však prednosti krátera Gusev spochybnili.
Na dne kráteru, vo veTkom rozlišení, videu vetrom
naviate duny piesku a prachu, ktoré celkom prekrývajú usadeniny v podloží. Nevýhodou je i to, že
stred pristávacej elipsy neleží priamo v strede krátera, pričom je dosť pravdepodobné, že sonda pristane až kdesi na periférii eliptického terča. VzhTadom na vefcosť elipsy by rover nedokázal prekonať
vzdialenosť k sedimentom vo výtokovej delta na
južných svahoch krátera.
A tak, hoci táto pristávacia elipsa patrí ešte vždy
medzi prioritné, vedci hfadajú v okolí kráter Gusev
vhodnejšie pristávacie miesta. Doteraz ich vytipovali sedem. Váčšiu pozornosť však púta další kráter: Gale. Tento kráter s priemerom 170 kilometrov
sa stal terčom pozornosti hned potom, ako Malin
s Edgettom uverejnili vlani snímky viacerých marťanských svahov (v kaňonoch, na stenách kráterov), na ktorých sa dali jasne rozlíš. iť výrazné geologické vrstvy. Vrstvy na vnútorných svahoch Gale patrili k najspektakulárnejším.
Geoanalytici zviditeTnili 11 mohutných vrstiev,
v ktorých rozlíšili stovky tenších vrstiev. Bohato
prevrstvená vnútorná stena Gale je vysoká 2,3 kilometra, čo je dvojnásobok výšky (v období paleozoika) uložených vrstiev, viditelných na stene
Grand Canyonu.
Geológovia sú presvedčení, že tieto vrstvy sú
dókazom striedajúcich sa suchých a vlhkých ob-

dobí na Červenej planéte v priebehu stoviek miliónov rokov trvajúceho raného obdobia evolúcie.
Možné sú však aj iné vysvetlenia: móže sa ukázať,
že vrstvy tvori popol z mohutných periodických
erupcií marťanských vulkánov.
Alebo móže ísť aj o vrstvy prachu, nanesené
v minulosti oveTa mohutnejšími vetrami. Je pravdepodobné, že súčasťou týchto vrstiev je aj zmrznutá voda z polámych čiapočiek, ktorá sa vyparovala do atmosféry počas teplejších období a padala
v podoba daždá do rovníkových oblastí. Vylúčiť
nemožno ani prevrstvenie popola a prachu, ktoré
postupne stuhu do kompaktných pásov hornin,
v ktory'ch sa mohli zachovať aj stopy vody.
Je pravdepodobné, že vrstvy na Gale sú najTahšie prístupné pra rovery z jednej zo sond MER. Je
však nevyhnutné, aby stred pristávacej elipsy bol
v strede krátera Gale; vzdialenosť k stene s obnaženými vrstvami by nemala byť váčšia ako operačné možnosti rovera. Je tu však aj má možnosť: ak
pristroje rovera zistia, že materiál na dne kráteru je
totožný s materiálom v obnažených vrstvách (splavit ho mohla vodná erózia), stal by sa Gale priam
ideálnym miestom pne prvú z návratných sond,
ktorá by zhromaždila vzorky usadených hornín
a priviezla by ich na Zem, aby v nich vedci mohli
hTadať mik rofosílie.
Kyčli spomenutým danostiam sa kráter Gale
stal druhým najpravdepobnejším miestom pristátia
pra jednu zo sond MER, ktoré poletia k Marsu
v roku 2003. Vedci dnes Gale považujú za takmer
rovnocenný terč k Železným pieskom v Sinus Meridiani a jeden zo siedmich vedecky najsíubnejších
miest pre pristroje sondy MER-A. Aj tri zo štyroch
dalších terčov ležia na dne v minulosti zaplavených
kráterov. Tie však patria do tzv. sekundárneho súboru najvhodnejších miest pristátia.
Vedci ešte nevedla naisto, či v prípade všetkých
kráterov ide o dná. bývalých jazier. Keby sa aj
ukázalo, že v kráteroch bola voda, sedimenty na
ich dne nemóžu pochádzať z najranejšieho
Noemovského, ale oveTa neskoršieho Hesperiánskeho obdobia. Aj počas neskoších období sa totiž
mohli opakovať kratšie periódy hustej atmosféry
a tečúcej vody na povrchu, ibaže Mars ako taký bol
oveTa prijaternejším miestom pra život v obdobiach s oveTa chladnejšou a redšou atmosférou.
A tak sa Sinus Meridiani Hematit Plak a záplavové pláne okolo zlomu Isidis javia ako jediné
miesta, kde rovery skoro so stopercentnou istotou
móžu preskúmať sedimenty najstarších marťanských záplav.

MARS

Kedy sa
skončí
proces
selekcie?

Tento impaktný kráter, s priemerom 160 km, patril donedávna k prioritným terčom pre jednu zo sond MER. Dlhý čas bol
zaplavený vodou, ktorá z neho vytekala prielomom vo vale. Vedci ho pokladajú za za jedno z miest, kde kryštáliky zamrznutej vody sú súčastou hornín.

Po nedávnom zverejnení detailných snímkov krátera Gale, stal sa tento impaktný bazén (s priemerom 170 km) druhým
najpravdepodobnejším miestom pristátia pre sondu MER A. Vedcov upútali najmá zreteFne rozlišené geologické vrstvy
na vnútorných stenách krátera. Spektrometre marsochodov dokážu ich zloženie spofahlivo „prečítat"aj na dialku.

Obe sondy MER
vypustia roku 2003.
Pracovat začnú v januári 2004. Pre ktoré
pristávacie elipsy sa
vedci defmitívne rozhodni, to závisí od
analýzy snímok s mimoriadne vysokým
rozlišením (2 metre
na pixel), ktoré ešte
v tomto roku dodá
sonda Mars Global
Surveyor. Kamera
podrobne zmapuje 32
najpravdepodobnejších oblastí pristátia,
pričom detailne preskúma 12 zdanlivo
najpríhodnejších.
O konečnom výbere
rozhodne hladkost terénu.
MGS na tejto úlohe
pracuje už od februára. Na nasledujúcom
workshope v septembri 2001 sa rozhodne,
či v tabufke terčov,
usporiadaných podfa
priority, nastanú
zmeny.
Zúžená selekcia
terčov (dva pre každú
sondu) sa rozhodne
na workshope v apríli
2002.O dva mesiace,
presne rok pred štartom, dostanú navigátori definitívne súradnice pristávacích elíps
pre obe sondy.
Projekt misií MERA a MER-B móže do
istej miery ohrozit nedostatok financií.
(Z programu by vypadol jeden z roverov.) Bushova administrativa je však rozhodnutá prípadný
tlak Kongresu v tomto smere potlačit.
Podia internetových
stránok Mars Daily
spracoval Eugen Gindl
KOZMOS 4/2001
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mozemské civilizácie existujú, boli mimo dosahu
našich pristrojov.

Už nie nadlho
Nevelká skupina vedcov a inžinierov celé roky
diskutovala o možnostiach rozšíriť naše schopnosti detegovať umelé signály zo vzdialeného
vesmíru. Revír je ozrutný: iba v našej Galaxii
máme 400 miliárd hviezd a podla všetkého najmenej tolko planét. Rovnako velké je aj okno rádiovej oblasti spektra: 10 miliárd kanálov má
iba okno v oblasti mikrovin. Enormné sú aj
vzdialenosti potenciálnych zdrojov/cielov a vieme, že rádiový signál so štvorcom vzdialenosti
slabne. Hovorí sa, že „setisti" hladajú ihlu v kope
sena. Ak o niekolko rokov začnú pracovať prístroje, ktoré sa dnes vyvíjajú a konštruujú, vedci
zo SETI už kopu sena nebudú prehrabávať vidličkou, ale poriadnymi vidlami.

Na počiatku bol Drake

HTadanie mimozemských civilizácií
vstupuje do novej epochy. Vedci
vyvinuli nové stratégie hfadania,
revolučné technológie umožnili konštrukciu neobyčajne výkonných prístrojov, takže pravdepodobnosf príjmu signálov prípadných mimozemšfanov i zachytenia našich signálov
v našej Galaxii sa rádovo zvýšili:
operačný priestor „setistov" obsiahne onedlho polovicu objektov
v Mliečnej ceste. Co je však najdóležitejšie: invencia vedcov umožňuje
uskutočnif plánované projekty
pomerne lacno, pričom vedecký
arzenál i spósob monitorovania
v rámci projektov SETI poskytne
cenný materiál mnohým ďalším
odvetviam astronómie. Takže: aj keď
signály mimozemšťanov nezachytíme, náklady sa bohato vrátia.

10
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Naša Zem je osamelou oázou života vo vesmíre. Je však možné, že už o niekolko rokov objavíme exotické baktérie na Marse či v zaladnenom oceáne Jupiterovho mesiaca Europa. Ak
však chceme nájsť vo vesmíre inteligentné bytosti, s ktorými by sme mohli komunikovať, obohacovať naše poznatky, musíme ich hladať daleko
za hranicami našej planetárnej sústavy. Zatial
však ani len netušíme, kde ich máme hladať.
Je zrejmé, že planéty obývané rozumnými bytosťami (ak vóbec existujú) sil ovela vzácnejšie
ako vesmírne ostrovčeky mikroskopického života. Nezabúdajme: obdobie, počas ktorého boli
baktérie na Zemi najvyššou formou života, boto
miliónkrát dlhšie ako krátky diapazón histórie
človeka. Ibaže: technologické civilizácie sa ovela lahšie hladajú, pretože aj ony už podistým prečesávajú nekonečné priestory Galaxie a hladajó
seberovných. Možno sa už nejaké civilizácie našli, mé už možno rezignovali. Možno však hladajú (aj nás) práve teraz. Ich prístroje by nemali
byť ovela výkonnejšie ako tie, ktoré dnes dokážeme vyvinúť na Zemi.
SETI (Searching for Extraterrestial Inteligence) nemá zatial ani presne vymedzený revír, ani
jasnú vytýčenú cestu k objavom. Po pionierskych
začiatkoch a desaťročí špekulácií sa zrazu objavila možnosť zmyslupiných experimentov. Ak mi-

Pred 41 rokmi zameral rádioastronóm Frank
Drake misu svojho 26-metrového teleskopu na
dye blízke, Slnku podobné hviezdy: Tau Ceti
a Epsilon Eridani s cielom zachytiť umelé signály. Jeho pokus bol neúspešný, ale jeho idea nadchla mnohých nasledovníkov i verejnosť. Roku
1970 sa do polovačky na mimozemšťanov zapojila aj NASA. Britský fyzik John Billingham
s nevelkým tímom vedcov navrhol Project Cyclops: sústavu velkých rádioantén. Tento neobyčajne dómyselný rádioteleskop by systematicky
a s mimoriadnou rozlišovacou schopnosťou dokázal preverovať signály v oblasti mikrovin.
Project Cyclops sa nikdy nerealizoval. Jeho
cena bola privysoká. Myšlienky autorov projektu
sa však premietli do najnovších plánov SETI.
Jedným z nových projektov je Phoenix.
V rámci neho sa pomocou najváčšieho rádioteleskopu sveta skúmajú blízke, zváčša Slnku podobné hviezdy v oblasti mikrovin. Projekt podporujú súkromní sponzori, združení okolo SETI
Institute of Moutain View v Kalifornii. Phoenix
je 100 miliardkrát produktívnejší ako Drakeho
pioniersky pokus. Rádioteleskop v Arecibe je
predbežne najcittivejším rádioteleskopom na svete, pričom počítače zapojené do projektu umožňujú analyzoval simultánne niekolko miliónov
rádiových kanálov. Základná (Drakeho) stratégia
sa v rámci Phoenixu nezmenila.
V SETI sa však objavili nové stratégie. Ich
autorom sa zdá byť ovela produktívnejšie rádovo
zvýšiť citlivosť prístrojov a namiesto preverovania jednotlivých hviezd simultánne analyzovať
signály z velkého počtu cielových objektov.
Plán na najbližších 20 rokov
Donedávna sme nevedeli, či aj mé hviezdy
majú planetárne sústavy. Posledné roky sa však
stali zlatým vekom lovcov exoplanét: vieme, že
bezmála 70 blízkych hviezd má prinajmenšom
jednu planétu. Či sa v týchto sústavách sformovali aj terrestrické planéty v zánach života, to
predbežne nevieme, lenže zmyslupinosť hladania
mimozemšťanov tieto objavy rádovo zvýšili.
A tak bol oprášený aj Project Cyclops.
Od roku 1997 až do konca roka 1999 konali sa
pri SETI pravidelné stretnutia tzv. Science and
Technology Working Group (STWG), workshopy skupiny 50 astronómov, inžinierov a high-
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Rádio, alebo laser?

Green Bank, Západná Virginia: tento 26-metrový rádioteleskop sa stal v roku 1960 prvým prístrojom, upraveným pre program SETI. Iniciátor projektu Frank Drake (druhý zfava medzi
stojacimi spolupracovníkmi) však monitoroval
iba najbližšie hviezdy.
tech stratégov zo súkromných firiem. Tomuto
mozgovému potenciálu predsedal Ron Ekers, riadietef austrálskeho Telescope National Facility
a Kent Cullers, fyzik zo SETI.
Skupina vypracovala stratégiu SETI na najbližších 20 rokov. Prvý okruh možných projektov zahíňa výskum v rámci dnešných možností.
Vedci sa zhodli na tom, že predbežne najperspektívnejšou oblasťou hTadanie signálov je diapazón elektromagnetického žiarenia. Prednosť
majú fotóny. Fotóny sa najTahšie produkujú, premiestňujú i detegujú.
Detekcia fotónových signálov však má aj nevýhody. Vari najváčšou (pri detekcii vysielania
z íubovoTnej exophméty) je obrovský tok konkurenčných fotónov z materskej hviezdy. Napnklad
naše Slnko osvetFuje okolitý priestor silou 4x 10'-6
wattov svetla a rádiovej energie. Našťastie táto
energetická kakofónia sa šín najmá v najširších
pásmach, takže aj slabý vysielač znej unikne, ak
šíri svoje signály v dostatočne úzkopásmove oblasti spektra. Inými slovami: signál zo vzdialeného zdroja o sile 1 kilowattu, usmernený do kanálu s frekvenciou 1 hertza, dokáže zachytiť aj rádioamatér!
Rádio pracuje spoTahlivo, spoTahlivejšie ako
svetlo. Navyše: rádiové viny oveTa lahšie prenikajú oblakmi medzihviezdneho prachu, v ktorých
optický signál obyčajne uviazne. Významnou
výhodou rádia je aj neobyčajne nízka spotreba
energie na bit informácie. Najslabší rádiový šum,
ktorý dokážeme zachýtiť, je praskot slabučkého
dosvitu po big bangu (2,7 kelvina). V mikrovlnovej oblasti spektra to znamená, že stačí zachytit iba 50 fotónov na bit, aby sme toto praskanie detegovali. Na vyšších, optických frekvenciách je fotón energetickejší a drahší. Jediný infračervený fotón potrebuje 5000-násobne silnejší
impulz ako skupina 50 fotónov, vyslaná na mikrovinových frekvenciách.
Vyššie frekvencie si vyžadujú rádovo vyššie
náklady.

Na základe tohto faktu sa predpokladalo, že
mimozemšťania, ktorí vysielajú svoje bliky, budú
využívať najmi! rádio. Tento názor sa medzičasom poopravil. Ak spojíme s dostatočne velkým
teleskopom laser, dokážeme vyslat mimoriadne
presne nasmerovaný signál. Hociktorý z dvoch
10-metrových teleskopov Keck, použitý ako vysielač, dokáže skoncentrovať laserové svetlo do
milionkrát koherentnejšieho lúča ako 100-metrová rádioanténa. Takže: hoei sú optické fotóny
energeticky nákladnejšie, mimozemšťania, v prípade, keby vedeli, kam ich zacieliť, by ich potrebovali pomerne málo.
A tak sa STWG rozhodlo, že nové experimenty SETI sa budú prevádzať na rádiových
i optických vinových dlžkach. Technológovia
i fyzici začali rozpracúvať rozličné stratégie pre
oba režimy. Rozmýšfali o tom, akým spósobom
by mohli mimozemšťania odlíšiť svoje poslostvo
od vesmírnych šumov a upravit ho tak, aby sme
ho rozpoznali ako signál umelý.

Optický SETI projekt z Harvardu. Malý
61-palcový dalekohl'ad z roku 1930(!) meria radiálne rýclilosti tisícok hviezd v rámci programu
vyhl'adávania exoplanét. Prístroj využíva citlivý
spektrograf.

Pulzy, alebo nepretržitý signál?
Pravdepodobne by ho vysielali na velmi
úzkych frekvenciách, alebo by sa rozhodli
pne velmi rychle pulzy. Rádio sa hodí skór pre
prvú možnosť, optický signál je vhodnejší pre
pulzy.
Na mikrovinových rádiových frekvenciách
možno kontinuálny úzkopásmový signál Tahko
rozoznať a ešte lahšie vyslat do priestoru. Krátke
rádiopulzy by sa však Tahko strácali, pretože by
ich gumovali elektróny medzihviezdnej hmoty.
Na optických frekvenciách je situácia práve
opačná: kontinuálny úzkopásmový (monochromatický) signál nemóže byť velmi silný a zároveň extrémne krátky. Mimoriadne silný pulz
Harvardský projekt BETA skenoval simultánne
viaceré objekty vo vytipovanej časti oblohy v širokom diapazóne frekvencií, ale z nízkym stupňom rozlíšenia. Pred dvomi rokmi, počal prudkej búrky, sa 26-metrová anténa zrútila. Po rekonštrukcii sa výkon zariadenia výrazne zlepší.

Svetlo, ktoré spektrograf nevyužije, analyzuje
špeciálna kamera SETI, schopná rozlišit pulzy
s dlžkou miliardtiny sekundy. Na snímke zfava:
Robert Stefanik, Joe Zajac, Paul Horowitz, Cos
Papaliolios a Jonathan Wolff.
však možno vygenerovat pomerne fahko, pričom sa medzihviezdnym médiom šíri bez problémov.
STWG sa teda rozhodlo: zameriame sa najmá na kontinuálne, úzkopásmové rádiosignály a velmi krátke signály na optických vinových dlžkach.

Bud svetlo...!
Na kolko nás vyjde vysielanie a prijímanie
jednoduchých svetelných signálov? Vyskoenergetický laser V Lawrence Livermore National
Laboratory je gigantický zdroj svetla (postavili
ho kvóli jadrovej fúzii, nie pre komunikáciu s mimozemštanmi). Produkuje bilión pulzov za sekundu. Jediný kratučký pulz z tohto laseru má
energiu milión miliárd wattov. Napriek tomu je
by pulzoval
tento „blikač" pomerne lacný:

alt
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iba raz za sekundu, jeho priemerná spotreba energie by nepresiahla 1 kilowatt.
Taký jasný laserový signál, vyslaný velkým
teleskopom zo vzdialenosti niekoTkých desiatok
svetelných rokov, by sme Tahko zachytili; jeho
vtiČší brat by však bol použitelný pre komunikáciu s polovicou hviezdnych systémov našej Galaxie! Napríklad: predstavme si 1000-krát silnejší laser ako ten Livemooru, pripevnený na
10-metrový teleskop. Ak by vysielal infračervené
pulzy s dfžkou miliardtina sekundy, každý pulz
by do mého 10-metrového teleskopu vo vzdialenosti 10 000 svetelných rokov dopravil balíček
25 fotónov. Takéto zariadenie by dokázalo komunikovav s miliardou mimozemšťanmi osídlených planět!!! Nepatrný balíček fotónov, vtesnaných do jedinej nanosekundy, by každá civilizácia musela prijať ako umelý signál. Príroda takéto kúsky nevyvádza.

Najváčší rádioteleskop
sveta v Arecibe (priemer
305 metrov), je súčasne aj
najcitlivejším prístrojom
svojho druhu. Príjmače
visia v ohnisku, vysoko nad
misou. Tento rádiotelskop
je predbežne najsilnejším
prístrojom programov
SETI.

. ..

~_

Terče a ako ich trafit?
Vyslať signál k miliarde hviezd je zatial mimo
našich možností. Preveriť hviezdy v našom bezprostrednom susedstve by však dokázal aj oveTa
menší prístroj. Predstavte si automatický maják
s 10- až 100-násobne slabším laserom ako ten
z Livermooru, prepojený s počítačem riadeným
systémom zrkadiel. Takýto prístroj by dokázal
preveriť 1000 až 1 000 000 najsTubnejších hviezd.
Ak zabezpečíme, aby zmenil cieT za desatinu sekundy, dokázal by svoje pulzy opakovať každé
dye mintity v prípade, že by súbor vytipovaných
hviezd nepresiahol 1000 a raz za 24 hodín,
ak by sme sa rozhodli pre milión cieTových
hviezd.
Schopnosť laserových majákov zasiahnuť cieT
je velmi vysoká. Ak predpokladame, že reálny
cieT, v ktorom by mohla obiehať materskú hviezdu
obývaná planéta, móže mať priemer 10 AJ (priemer Jupiterovej obežnej dráhy), presnosť zamerania nesmie presiahnuť 0,03 oblúkovej sekundy
na 100 svetelných rokov. Mimozemskí vysielatelia by však museli umiestniť svoj vysielač nad
hranicu atmosféry. Navyše: museli by poznav nielen presnú vzdialenosť ciefovej hviezdy, ale aj
parametre jej pohybu v priestore. Pre technologickú civilizáciu by to však nemal byť problém.
Predpokladajme, že kdesi už takýto mimozemský maják bliká? Máme ho hladaf?
Stuart Kingsley z mesta Columbus (Ohio) už
na mimozemšťanov vyše desať rokov poruje. Používa 25-cm teleskop vybavený vysokorýchlostným fotonásobičom. Pred niekoFkými rokmi sa
k nemu pridali aj Paul Horowitz (Harvard) a Dan
Werthimer (Berkeley). Využili dva stredne velké
teleskopy zo stelárneho výskumu. Teleskopy zachytené svetlo vysielajú cez rozkladač svetla
k dvom fotonásobičom v tubách; zvláštny detektor zaznamenáva krátke záblesky, ktoré sa prejavujú simultánne v každej z túb. (Vdáka tomu sa
prakticky odstraňujú falošné alarmy spósobované
kozmickým žiarením, scintiláciou či produktmi
rádioaktívneho rozpadu v optike fotonásobičov.)
Takéto detektory sil jednoduché a lacné. Zaobstarať si ich móžu aj astroamatéri.

Optické SETI je náročnejšie
Paul Horowitz postavil 1,8-metrový optický
SETI teleskop okolo zrkadla. Svetlo prechádza
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cez rozkladač lúčov do dvoch sústav pulzových
detektorov, každý nastavený na nanosekundové
rychlosti. Zariadenie pokrýva obdfžnik 1,6x0,2
stupňov oblohy. Takéto sústavy sú už dnes aj na
trhu. Takýto prístroj dokáže preverovaf každý
bod na polovici nebeskej sféry (teda nic iba vybrané hviezdy) prinajmenšom 48 sekúnd počal
200 jasných nocí — teda zhruba raz za rok, v závislosti od počasia. Prečeše celú oblohu od deklinácie +60 po —20 stupňov, čo je oblasť váčšia ako
polovica Mliečnej cesty. Tento prístroj začne napino pracovať v roku 2002.
STWG začne v najbližšom čase vyvíjať vylepšený detektor pre cielené optické SETI. Konštruktéri postavili zariadenie, ktoré už dnes vzrušuje všetkých „setistov". Okrem mého aj preto.
lebo redukuje počet falošnýc alarmov. Fri dvojdetektorovom systéme totiž hluky a elektrické
výboje produkujú normálne jeden alarm za noc,
čo hTadanie mimoriadne sťažuje. Pri použití troch
(namiesto dvoch) túb fotonásobiča sa počíta nanajvýš s jedným falošným poplachom za rok!
Nový prístroj dokáže preverovať hviezdy pomocu 1-metrového teleskopu Nickel na Lickovom observatóriu. „Pracuje skvele," pochvaluje
•si Drake. „Nijaké pozemské interferencie, ktoré
obvykle rádio SETI rušia. Iba keby nás tratil nejaký mimozemský laser."

Radikálne rádiovízie
Prívrženci rádia v SETI sa však nesťahujú do
defenzívy. Existujú návrhy ideálneho rádia SETI,
ktoré by dokázalo neprestajne monitorovať každý
bod na oblohe na všetkých kanáloch: od mikrovinného cez 1000 až po 11 000 megahertzov.
Skutočný Omnidirectional Search System (OSS).
Takýto prístroj však bude ešte dlho existovať
iba na papieri. Na jeho jednoduchších prototypoch sa však už pracuje. Inžinieri riešia teleskop.
ktorý by dokázal vyhfadávať silné, ale nepravidelné signály, na ktoré si netrúfa ani jeden zo súčasných SETI experimentov.
Prvý prototypom OSS vyvinul rádioastronám
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Robert Dixon z Ohio State University. Autor mu
dal meno Argus, podfa stookej príšery
z gréckej mytológie. Dixon navrhol sústavy malých, nepohyblivých antén, ktoré dokážu syntetizovať velký počet lúčov (pixelov) na oblohe.
Syntéza je jednou z najspoTahlivejších techník rádioastronómie. Najpósobivejšie ju stelesňuje Very Large Array (VLA), sústava 27 diskovitých
antén v Novom Mexiku. Dómyselnou kombináciou údajov z každej antény možno umelo vyhotov iť — syntetizovať lúč velmi velkej antény, hoci
spracovanie je náročné. Prevelké počítače však
takáto simultánna analýza nic je problémom. Dokážu sformovať simultánny rádiový obraz zložený zo stoviek lúčov/pixelov. Dixonov Argus sa
osvedčil.

E.T. nám nepošle fax
OSS móžu prekonať aj výkon VLA. Aj SETI
prístroj, podobne ako konvenčně rádioantény,
musí rozložiť rádiové spektrum na bezpočet úzkych kanálov a každý z nich orve preveriť. Takýto postup je nevyhnutný, pretože E.T. nám nepošle fax s oznamom, na akej frekvencii bude vysielať. Ak sa nechceme spoliehať na neuveriteFné
šťastie, musíme preveriť všetky.
Pracovná skupina OSS sa rozhodla, že pre začiatok bude vyvinutý prístroj, ktorý bude mať
1000 kanálov na lúč. Vyvinúť prijímač s takým
spektrálnym rozlíšením však predpokladá revolúciu v počítačce. Počítače lacnejú, nároky na
ich výkon rastú exponenciálne. Ak chceme pokryť celú oblohu, musíme syntetizovať okolo
4000 pixelov (každý s velkosťou 2 stupne, každý
na 1000 kanáloch). To predpokladá 1,5 miliána
giga — operácií za sekundu, čo pni dnešných cenách zvládne iba počítač za 3 milióny dolárov.
Ak by ste potrebovali syntetizovať milión simultánnych kanálov, musíte cenu tisícnásobne
zvýšiť. Ak by ste chceli pokryť celé okno v oblasti mikrovin, budete potrebovať miliardy úzkopásmových kanálov a cena vašich počítačov presiahne hodnotu národného produktu Spojených
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štátov. K tomu musíte pripočítať aj cenu za elektrický prúd.
25-metrové antény VLA zmenšia svoje pozorovacie pole na pol stupňa širokú škvrnku. Naproti tomu sústavu OSS budeme musief poskladať z velmi malých (0,2 m) antén, inakšie svoje
periférne videnie na dye tretiny oblohy nerozšírime. Takéto miniantény však majú nevýhodu.
Ani keby sme sústavu zostavili z 4096 prvkov,
zberná plocha takého ozrutne'ho systému by nebola váčšia ako v prípade jednoduchej rádioantény s priemerom 7 metrov. Pomocou takejto komplikovanej aparatúry by sme však dokázali rozlíšiť iba velmi silné signály.
Napriek slabej rozlišovacej schopnosti a obrovskému parku potrebných počítačov sú OSS
atraktívnou ponukou pre všetkých „setistov".Ved
jednotka s 1000 kanáhni dokáže v priebehu rokov preveriť postupne miliardu kanálov. Tradičnou technológiou dokážeme kontrolovať iba nektoré preferované frekvencie; OSS nám však otvárajú úpine novu oblasf prehTadávania priestoru
s možnosfou zachytiť rádiové pulzy odvšadiaT,
hoci by trvali iba hodinu, deň či týždeň. Len
kvůli predstave: OSS by dokázalo detegovať aj
radary 1000 svetelných rokov vzdialených civilizácií, skúmajúcich dráhy lokálnych asteroidov a komét!

Kolko by to stálo?
V prípade OSS budú najvyššie výdavky na počítače. SWTG preto odporúča investovať každoročne niekolko stotisíc dolárov do vývoja nových počítačov s predpokladom, že budú čoraz
lacnejšie.
Každý, kto sleduje svet počítačov, pozná
Moorov zákon, podia ktorého sa výkon počítača
s každým investovaným dolárom zdvojnásobí každých 18 mesiacov. Vývojári OSS sa modlia, aby
Moorov zákon platil, pretože vtedy by ich vysnený prístroj začal pracovať už v roku 2015. Ak sa
výkon počítačov bude zvyšovať týmto tempom,
sen „o celej oblohe, na všetkých frekvenciác/z
a neprestajne" sa už čoskoro zmení na skutočnosť.

Na muške mimozemštania
Prvý experiment Franka Drakeho bol „cieleným" hTadaním, hoci pod týmto názvom ho v lexikóne SETI nenájdeme. Drake bol realista: nespoliehal sa na náhodu pri preverovaní bezpočtu
vzdialených hviezd, radšej sa zameral na blizke,
Slnku podobné ciele.
Jediným velkým cieleným hTadaním je dnes
Project Phoenix, ktorý skúma asi 1000 Slnku

Sústava rádioantén
Rapid Prototyp
Array je predchodcom oveTa váčších
sústav, určených pre
programy SETI.

podobných hviezd v našom susedstve. Anténa,
ktorú používame, je obrovská mina rádioteleskopu v Arecibe (Portoriko). Hviezdy prevenzje nehybnou misou, ktorá má plochu 18 akrov a priemer 305 metrov. Ale ani táto obrovská zberná
plocha negarantuje obrovi z Areciba rozlišovaciu
schopnosť ktorá by odhalila televízne vysielanie
z planéty v systéme najbližšej hviezdy Alfa Centauri. Velké vojenské radary by však zachytil aj
vo vzdialenosti niekolkých desiatok svetelných
rokov, ak by sa na daný zdroj zameral v pravý
čas. To je zdrvujúce, ak uvážime, že Project
Phoenix je doteraz najcitlivejší zo všetkých SETI
projektov.
Navyše: rádiový šum, typický pre rozvinutá
civilizáciu s rozvojom komunikačnej technológie, rychle slabne. Na našej Zemi začíname už
komunikovať pomocou káblov a optických vlákien, ktoré už nešumia, pričom aj všeobecný prechod z hlučných vinových dlžok k čoraz subtílnejšiemu, ťažšie detegovateTnému vysielaniu na
rozptýlených frekvenciách, je čoraz rychlejší.

Matka rádioteleskopov...
Ďalším snom „setistov" (tých, ktori požadujú
vysoku citlivost) je tzv. Square Kilometer Array
(SKA). Myšlienka zostrojiť „matku" všetkých
rádioteleskopov — monštrum so 14-krát váčšou
zbernou plochou, akú má Arecibo, vznikla už
dávnejšie. Tento rádioteleskop mal slúžiť konvenčnej rádioastronómii. Jeho citlivosť by 50 až
100-násobne prevýšila výkon projektu Phoenix.
Približne desatina syntetizovaných lúčov by bola
pridelená „setistom".
SKA však postavia najskór o desať rokov; náklady prevýšia 500 miliónov dolárov. A tak sa
STWG rozhodlo postaviť menší pristroj, ktory' by
začal pracovať už o páť rokov: One Hectar Telescope, premenovaný nedávno na Allen Telescope Array (ATA), podia jedného zo zakladatePov
Microsoftu — Paula Allena. Tento teleskop sa
stane prototypom SKA i základným prístrojom
„setistov". Podobne ako anténa v Arecibe, aj
ATA dokáže Iifadaf signály mimozemšťanov sedem dní do týždňa, 24 hodin denne.
Sústava bude mať rovnakú zbernú plochu ako
jednoduchá anténa s plochou disku 1 hektár. Postavia ju zo stoviek malých, komerčne vyrábaných antén (využívaných ako satelitné televízne
antény), takže stavba ATA bude mimoriadne lacná. Velkú zbernú plochu postavia za zlomok ceny velkého rádioteleskopu. Navyše: mimoriadne
lacné sú aj kompaktné nízkoporuchové zosilovače.

Pravdaže, tieto televízne antény treba modifikovať tak, aby dokázali sledovať dráhy astronomických objektov. Dosť náročná je aj ich integrácia s optickými vláknami, bez čoho sa dnes nezaobíde nijaká sústava antén pre apertúrnu syntézu. Sústavu možno postupne zvhčšovať.
Už prvý prototyp ATA bude mať udivujúci výkon. Pokryje frekvencie od 500 do 11 200 MHz,
teda celé okno mikrovin, čo je 25-krát viac ako
výkon Projectu Phoenix. Spočiatku sa budú vysielať najmenej tn sytetizované biče, umožňujúce
prieskum trojitých cieTov na oblohe. Počet lúčov
sa bude dať zvyšovať dmeme s poklesom nákladov na spracovanie, takže jedného dňa bude
mócť ATA simultánne sktimať 100 bodov v škvrne oblohy s priemerom 4 stupňov. Najatraktívnejšou ponukou ATA je schopnosť skúmania
viacerých cieTov naraz.
Project Phoenix dokáže slúmať 1000 najbližších hviezd, ATA v rovnakom čase a s provnateTnou citlivosťou zvládne 100 000. Hranicou
možností ATA nebude ani milión hviezd.
Ako ATA zostavia? Vedcom sa zdá byť najvhodnejším útvarom kompaktná formácia, najskór malý kruh alebo ovál, pretože také zoskupene (vzhTadom na schopnosť produkovať široké
lúče) najlepšie vyhovuje potrebám SETI monitorovať vefa hviezd simultánne. Amatérski rádioastronómovia však uprednostňujú pravý opak:
požadujú roztrúsenú formáciu antén (prinajmenšom niekolko antén by malo byť mimo hlavnej
formácie), čo by umožnilo syntetizovať malé, ale
„ostré" luče s vysokým rozlišením. Konečný dizajn zohladní asi obe požiadavky.
Komunita SETI zvažuje relatívne výhody
prieskumu „hviezda po hviezdy", tak ako to robí
Phoenix u širokých prehfadov oblohy, ktoré prinášajú oveTa bohatšiu korisť, ale pni oveTa nižšom
rozlišení. Vývoj půjde v oboch smeroch, kým napokon obe alternativy nesplynu. Syntetizované
lúče teleskopu ATA budú mať v priemere viac 10
oblúkových minút. Na pokrytie celej oblohy by
sme potrebovali 2 milióny takýchto lúčov. Ak by
si však nejaký pozorovací program vytyčil za
cieT preskúmať 2 milióny najbližších hviezd, rozdiely medzi metódou vytipovaných cieTov a skenovaním celej oblohy by boli minimálne.
Je to tak preto, lebo nech je už cieTová hviezda
skúmaná v hocijakom čase, náš pristroj počúva aj
zvyšok objektov v onej, 10 oblúkových stupňov
velkej, škvrne oblohy. Na takomto kúsku oblohy
sa nachádza v priemere asi 100 000 hviezd (všetko objekty našej Mliečnej cesty). Naše najlepšie
zacielené poTovačky dospejú k prvým výsledkom až o desať rokov.
SETI má zmysel. Nikto však nedokáže predpovedať, či a kedy sa dostaví prvý úspech. Už
najbližšia generácia prístrojov navrhnutých
STWG může preveriť všetky hviezdy v našom
susedstve do vzdialenosti 1000 svetelených rokov. Preveri signály z milióna potenciálnych slnečných systémov. Z jednej z nich sa možno
ozvú mimozemšťana.
SETH SHOSTAK
Autor je rádioastronóm zo SETI Institute
v kalifornskom Mountain View. Je/zo návrh
využívať /zardwear určený na štúdium galaxií
aj pre potreby SETI sa stretol s velkým
ohlasom. Napísal bestseller Perspektívy
mimozemského života.
KOZMOS 4/2001
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Ocitli sme sa v akomsi „začarovanom kruhu". Z rozhovoru Kréťana s Aténčanmi vyplynuli dva logicky rozporné, vzájomne sa podmieňujúce výroky:
1. Ak Kréťania klamú, potom hovoria pravdu.
2. Ak Kréťania hovoria pravdu,
potom klamú.
Ako je to možné? Co je príčinou
týchto logicky rozporných, paradoxných či antinomických tvrdení?
Kréťan v príbehu „klamár" vystupuje v dvoch vzájomne protikladných a súčasne nerozlučne spátých roliach. Vystupuje jednak ako
hodnotitel činnosti určitej množiny
prvkov (Kréťanov) a súčasne ako
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Naše úvahy začneme ptíbehom,
ktorý zdanlivo s uvedenou témou
nesúvisí:
Prišiel Kréťan do Atén. So záujmom si ich prezeral, až sa napokon
ocitol na trhovisku. Tu sa mu prihovorili dvaja Aténčania. Po krátkom
rozhovore, ked' už Kréťan odchádzal, jeden z Aténčanov mu položil
ešte túto otázku: „Akt stí Kréťania?"
Kréťan sa zastavil, zamyslel a odpovedal: „Všetci Kréťania stí klamdri!" a odišiel.
Kréťanova odpoveď Aténčanov
prekvapila. Po chvíli jeden z nich
s údivom pošepol: „Ale ved'i on je
Kréťan! ".
„To teda znamená, že ř on klapte!" významne dodal druhý Aténčan.
„Hrnut, ... lenže ak to, čo oátn
Krétan o Kréťanoclt povedal, je
klamstvo, potom Kréťania hovoria
pravdu!" namietal prvý Aténčan.
„Ak však Kréťania ltovoria pravdu, potom však to, čo nám Kréťan
o Krétimoclt povedal, je pravda,
a teda Kréťania klaná!" oponoval
druhý Aténčan.
„Lenže ak Kréťania klamu, potom však predsa len to, čo nám Kréťan o Krétánoclt povedal je klamstvo, a teda Kréťania ltovoria pravdu!" trval na svojom stanovisku prvý z Aténčanov.

jeden z prvkov (členov) tejto množiny. Pričom výrok o tej istej činnosti — z hradiska týchto dvoch rolí
— má vždy protikladný význam
(hodnotu). Z hradiska jednej role je
hodnotený ako pravdivý (resp. nepravdivý) a súčasne z hradiska druhej role je hodnotený opačne.
Antinomickosť príbehu „klamár"
je daná nerozlišením výrokov v róznych t)poch (stup/loch) jazyka: Ptolemaios
v bežnont jazyku a v jazyku formálnej dvojhodnotovej logiky.
divé výrok i jeho negácia (t. j. oba
Bežný jazyk nemá stanovený ne- protikladné výroky).
jaký presný systém znakov s príslušb) Nie je možné, aby stícno — op(nými operačnými pravidlarni (kal- sané výrokom — bolo a súčasne nekulom), preto umožňuje TubovoTné bo/o.
— dokonca i nezmyselné — formulá3. Zásada vylúčenia tretielto
cie výrokov. Z tohoto hradiska teda (platí len vo formálnej dvojhodnonedošlo — a ani nemohlo dójsť — tovej logike):
k porušenu nejakých pravidiel.
a) Aspoň jeden z dvoch protikladIná situácia však jez hradiska for- ných výrokov je nei'ylututmte logicky
málnej dvojhodnotovej logiky. Kré- pravdivý.
ťanov výrok, v ktorom dvojhodnotob) Súcno je alebo nie je, tretia
vo hodnotí všetky výroky Kréťanov, množnost'nejestvuje (tertium non daje súčasne i dvojhodnotovým hodno- tum'.
tením všetkých jeho vlastných výro4. Zásada dostatočnélto důvodu:
kov. Kedže Kréťan hodnotí všetky
Nijaký fakt nemůže byt' považovýroky Kréťanov (a tým i svoj vlast- vaný za:
ný hodnotiaci výrok) ako nepravdia) pravdivý, alebo:
vé, jeho výrok má formu svojej
b) jestvujúci, bez dostatočnélto
vlasmej negácie. Dósledkom toho důvodu, prečo je to tak, a nic inak.
potom je, že ten istý výrok je striedavo hodnotený ako nepravdivý a ako
pravdivý. To znamená, že v príbehu
Pri opise príbehu „klamár" (resp.
„klamár" (v důsledku jeho zvláštnej
— z hradiska formálnej dvojhodnoto- „Kréťan") nám však — na tomto
vej logiky však neprípustnej — kon- mieste — ani tak nešlo o vysvetlenie
štrukcie) došlo k porušenu základ- podstaty najstaršej a najslávnejšej
ných formálnvch logických zásad antinómie, ktorí v 4. stor. pred n. I.
(princípov), ktoré sú nevyhnutnou objavil grécky filozof Eubulidés
podmienkou nielen logické/w rnysle- z Milétu, najvýznamnejší predstavinia, ale i logického vyjadrenia eris- teT megarskej školy, v texte kréttencie akéhokolivek súcna (preto ich skeho filozofa Epimenida, napísamožno formulovať dvojako: a) lo- nom pravdepodobne koncom 7.
stor. pred n. 1., ale skór o navodenie
gicky, b) ontologicky):
modelovej situácie, v ktorej ste
I. Zásada totožnosti:
a) Výrok, ktorý je pravdivý (resp. boll nútení filozofovať.
Totiž ak sta sa pri čítaní antinonepravdivý) v určitom okamihu, je
pravdivý (resp. nepravdivý) i v kaž- mického príbehu „lamár", zamysleli nad pričinou z neho vyplývajúdorn řnont okamřlur.
b) Každé súcno (predniet, objekt, cich logických rozporov, tak ste fidenotát, designát) je totožné samé lozofovali. Pretože frlozofovanie de
facto nie je nič mé, než obyčajné
so sebou.
(bežné) zamýšlanie sa nad vedecký2. Zásada sporu:
a) Logicky je vylúčené, aby — za rni problémarni.
Takéto zamýšranie sa či filozoforovnakýc/t podmienok — boli prav*

1. Staroveký príbeh

vanie tvorí nevyhnutný základ, podstatu každého myslenia. Takýmto
spósobom filozofuje (uvažuje) dieťa, ktoré sa učí hovoriť, človek s najnižším možným IQ, príslušník primitívneho kmeňa, negramotný,
vzdelanec i laureát Nobelovej ceny.
Tradične sa zdórazňujú dva podnety, vedúce k filozofovaniu: údiv a
poc/tybnosti. Pričom frlozofovanie
predstavuje h!'adanie odpovedí na
otázky, ktoré si kladieme vtedy, ked'
rtárn důverne známy svet stratí svoju
dúventost' a starte sa problérnorn.
Pd takomto hTadaní odpovedí na
položené otázky frlozofovanie predpoklad'! iba skúsertostný svet odlta1'ovaný v bežnej reči (v bevtom jazyku) a rrevyžaduje si žiadne d'alšie
špeciálne predpoklady.
Z uvedeného vyplýva, že všetci
I'udia bez rozdielu stí „odsúdení"
na doživotnéfrlozofovanie. Výnmkami ne sú ani vedci, ktorí skór
než pristúpia k riešeniu nejakého
vedeckého problému, sú nútení zamýšfať sa nad ním vyššie uvedeným
spósobom, čiše sú nútení o ňom filozofovať. Ked'pri jeho riešení, rozpracovávaní a aplikáciách narazia
na d•alšie (skutočné alebo hoci len
fiktívne) problémy, ktoré — v danom momente — nedokážu riešiť dostupnými
špeciálnovednými prostriedkami, opáť sú nútení filozofovať. Dokonca i vtedy sú nútení filozofovať, keď chcú interpretovať
výsledky svojej vedeckej práce a nevystačia pri tom so špeciálnovedným opisom.
Z uvedených faktov vyplýva:
1. Predmetont filozofovartia m/lže
byt'všetko (o čom možno premýšTať
bežným jazykom).
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2. Stručný náčrt vývoja
vedeckého obrazu sveta
HTadanie odpovedí na otázky,
ktoré dnes označujeme ako vedecké, sú také staré ako samotné Tudstvo, ako človek s jeho schopnosfou
racionálnej reflexie sveta.
Počiatky vedeckéhh poznatkov
sa nám strácajú v temnote dávnych
vekov a čiastočne sa z nej vynárajú
až v dostupnom veku mytológie.
V tomto období názory na svet mali podobu rdznych m)=tou, predstavujúcich vymyslené, víičšinou značne skreslené predstavy o rbznych
javoch a o ich vzájomných vzfahoch, ktoré spojené do celku tvorili
kozmogóniu, poskytujúcu určité,
v prevažnej miere fantastické vysvetlenie vzniku a vývoj sveta.
V praktickej činnosti a pri pozorovaniach, vrátane pozorovaní astronomických javov, však prevládali snahy o získanie presných poznatkov. Je všeobecne známe, že
velkú pozornost presnému pozorovaniu astronomických javov venovali už najstaršie civilizácie, ktoré
vznikli v povodí velkých rick: Zltej
ricky. Gangy, Eufratu a Tigrisu
a Nílu. Pozornost presnému pozorovaniu astronomických javov venovali i v mých končinách sveta. Vieme o tom najmá vďaka pozoruhodným stavbám, ktoré sa nám dochovali z dávnej, predhistorickej minulosti. Najznámejšia z nich je mohutná kamenná stavba Stonehenge
nedaleko Salisbury v južnom Anglicku, postavená začiatkom 2. tisícročia pred n. I. Zachovalo sa však
i množstvo dalších, síce menej honosných, ale rovnako dúmyselných
stavieb, ktoré (popri iných, hlavne
sakrálnych funkciách) pinili i funkciu astronomických observatórií.
Niektoré z týchto stavieb možno
spofahlivo datovat až do 4. tisícročia pred n.1.
Z mytológie vznikla filozofu prvá, základní, cwiuerzálna, kritkká, rozumová veda. K jej vzniku
došlo - pravdepodobne nezávisle na troch miestach sveta: v Číne. Indii a Grécku.
Grécka filozofia sa začína Tálesom z Milétu (asi 624-547 pred n.1.),
ktorý svojimi úvahami o povahe fjzis (prír•ody, prirodzenosti, podstav) ako prvý v antickom svete odlíšil filozofické určenia sveta od mytologických. Tales patrí medzi siedmich legendárnych „mudreov" a je
označovaný za „prvého filozofa",

„prvého matematika", •,prvého fyzika" a „prvého astronóma".
Z dochovaných písemných zdrojov spoFahlivo vieme, že už Anaximandros z Milám (asi 610-546 pred
n. 1.) a niektorí ďalší filozofi, vrátane Platóna (427-399 pred n.1.), zastávali geocentrické názory. Za
vlastného tvorcu geocentrického
modelu vesmíru je však považovaný
až Aristoteles zo Stageiry (384-322
pred n. 1.), ktorý ho vyložil v dielach 0 nebi, 0 vzniku a zániku
a Metafyzika.
Geocentrizmus býva často spájaný i s menom Klaudia Ptolemaia
(asi 90-160), autora astronomickej
učebnice Velká (resp. matematická)
skladba, známej najmá pod arabským názvom Abnagest. Ptolemaiova geocentrická astronómia je však
pine koncipovaná v aristotelovskom
duchu, odlišuje sa od neho len
v teórii pohybu planét a iným spósobom výkladu.
V starovekom Grécku sa objavovali i mé, ne-geocentrické názory.
Z dnešného pohfadu najpozoruhodnejšie názory zastával Aristarchos
zo Samosu (asi 320-250 pred n.1.),
ktorý vypracoval prvý heliocentricky model vesmíru, založený na
predpoklade, že Slnko a stálice sú
nehybné a Zem spolu s ostatnými
pkmétami obiehajú okolo Slnka.
Aristarchovi súčasníci jeho učezosmiešňovali a dokonca Aristarcha obžalovali z bezbožnosti. Boj
proti heliocentrizmu neutíchol ani
po jeho smrti.
V dósledku tejto, niekofko storočí trvajúcej antiheliocentrickej kampane heliocentrizmus bol zatlačený
do úzadia a jeho miesto na neuveriteTných 1800 rokov zaujal geocentrizmus.
Heliocentrizmus znovu ožil až po
publikovaní práce Mikuláša Kopernika (1473-1543) 0 kruhovÝch poh_vboch nebeských telies v r. 1543.
Kopemikove myšlienky Balej doni

2. Všetky red bez výnirnky rajd
(i) filozofické základy a filozofické
(vyriešené alebo nevyriešené) problémy (otázky).

myslel dominikánsky mních Giordano Bruno (1548-1600)• podfa
ktorého svet je nekonečný a obsahuje nekonečný počet slnečných
sústav, podobných našej Slnečnej
sústave. Za teto názory Bruna obvinili z kacírstva a odsúdili na trest
snuti upálením. Rozsudok bol vykonaný 13. februára 1600 na Námestí kvetov v Ríme.
Významným medzníkom vo vývoji vedeckého obrazu sveta bol
vznik klasickej mechaniky (KM),
predstavujúci vytvorenie jednotnéhofi•zikálneho obrazu sveta.
Ťvorca KM Isaac Newton
(1643-1727) v diele Matematické
princípy prírodnej frlozofre, vydanom v r. 1687, zovšeobecnil poznatky svojich predchodcov (hlavne
Galilea Galileiho (1564-1642), Johannesa Keplera (1571-1630) a Reného Descarta (1596-1650)) do
troch pohybových zákonov:zákona
zotr vaňnosti, zákona sih•, zákona
akcie a reakcie a do zákona všeobecnej gravitácie.
V súčasnosti Newtonov gravitačný zákon býva najčastejšie vyjadrovaný v tvare:
F' — (i

nt tnr2
r.2 •

(1)

kde F je gravitačná sila. G je Newtonova gravitačná konštanta, mt
a m2 sú hmotnosti bodových telies
a r je ich vzdialenosf.
Newtonova KM postupne ovládla takmer celé vedecké myslenie
a na vyše 200 rokov sa stala určujúcou paradigmou. Popularitu si získavala hlavne svojou jednoduchosťou a pozoruhodnou zhodou s pozorovaniami. (Už počas Newtonovho
života zhoda jeho teórie s pozorovaniami dosahovala presnosf 10-3,
v súčasnosti dosahuje 10-7.)
Koncom 19. storočia perspektíva
— z pohTadu paradigmaticky absolutizovanej KM — vyzerala takmer ideálne. Predpokladalo sa, že čoskoro do-

káže opísať a vysvetlif celú fyzikálnu
realitu. Zdálo sa, že idylku tohoto
cieTa narušuje už iba niekolko malých mráčikov, v podobe niekolkých
dovtedy neriešených problémov.
Dnes však už vieme, že skutočnost boha úpine má. Nad jasným nebom absolutizovaného poňatia KM
už viselo niekolko zlovestných mrakov. Tni z. nich predstavovali závažné problémy absolutizovanej KM.
označované ako paradoxy:fotometrický paradox. gravitačný paradox
a entropick'Ý paradox. Dalšími boli
dye fyzikálne vedy: termodynamika
a elektrodynamika, ktoré nakonec
spósobili — z hradiska absolutizovanej KM — dve zničujúce pohromy.
Riešenie problémov v termodi•namike ziarenia, hlavne riešenie
problému řiarenia absoltítne čiernelio telesa, viedlo 14. decembra
1900k oficiálnemu zrodu kvantovej
teórie Maxa K. E. L. Plancka (18581947) a následne v r. 1900-1927
k vzniku kvantovej mechaniky (QM).
Zovšeobecnenie vlastností pozorovaných elektrodynamických javov na inerciálne pohybujúce sa telesá a poznatkov o šírení svetla
viedlo v r. 1905 k zrodu .špeciáhtej
(čiastkovej) teórie relativity (STR)
a následne — po jej zovšeobecní na
všetky (inerciálne i neinerciálne)
pohybujúce sa telesá v r. 19071915 — k vzniku všeobecnej teórie
relativity (VTR).
Komplementárne fyzikálne teórie: VTR, opisujúca makrosvet
a QM, opisujúca mikrosvet, nepredstavujú absolútnu negáciu KM,
predstavujú iba jej zovšeobecnenia.
To znamená, že KM je ich špeciálnym čiastkovým riešením (za podmienok v ktorých sa abstrahuje od
relativistických a kvantovomechanických vlastností fyzikálnej reality). Preto KM nestratila na význame
ani po vzniku VTR a QM. Naďalej
ju s úspechom používame všade
tam, kde vystačíme s jej presnosfou.
alebo tam, kde z nejakých dóvodov
VTR a QM použit nem6žeme.

3. Vznik a vývoj
relativistického obrazu sveta

Thalés

VTR Alberta Einsteina (18791955) a jej špeciálne čiastkové riešenie ŠTRI, radikálne zmenili náš
pohTad na svet.
STR je vybudovaná na dvoch
predpokladoch (postulátech):
A) Špeciálnom princípe relativit', t.j. na predpoklade rovnoprávnosti všetkých inerciálnych súradnicových sústav.
B) princípe konštarrtnej rýchlosti
svetla vo vákuu c, nezávislej od
ry'chlosti jeho zdroja.
KOZMOS 4/20()1
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Einstein v r. 1907-1915 zovšeobecnil STR i na prípad neinerciálnych súradnicových sústav, čím vytvoru VTR — jednotnú fyzikálnu teóriu, ktorá opisuje celý hmoto-priestoro-čas.
VTR je vybudovaná na troch
princípoch:
A) Všeobecrronr princípe relativity, t.j. na predpoklade rovnoprávnosti všetkých (inerciálnych i neinerciálnych)súradnicových sústav.
B) = B.
C) Princípe ekvivalencie gravitácie a inercie.
Matematicko-fyzikálny základ
VTR tvoria Eirrsteinove rovnice poľa, ktoré vznikli v dvoch etapách:
Prvá etapa konštruovania rovníc
pofa Einsteinom bola oficiálne zavrsená počas štyroch po sebe nasledujúcich štvrtkov. Konkrétne: Vo
štvrtok 11. novembra 1915 v redakcii Pruskej akadénrie vied v Berlíne2 pnijali článok A. Einsteina
K všeobecnej teóriř relativity
a o týždeň neskór (18. 11. 1915) jeho dopinok s prvou verziou Einsteinových rovníc poTa:
Gµv =-KTµ,,
(2)
kde Gµl, je Einsteinov tenzor, K je
Einsteinova gravitačná konštanta
a Tµ,, je tenzor energie a hybnosti.
Ďalší štvrtok, t. j. 25. novembra
1915, v Pruskej akadémii vied
"Berlíne vystúpil Einstein s referátom Vysvetlerrie stáčania perihélia
Merkura lrCadiska všeobecnej teórie relativity a štvrtý po sebe nasledujúci štvrtok, t. j. 2. decembra
1915, redakcia Pruskej akadémie
vied v Berlíne prijala jeho štvorstránkový článok Rovnice gravitačnélro pola, ktory' obsahoval druhů,
všeobecnejšiu verziu jeho rovníc
pofa:
Gim = — K (Tim —

Ž

grmT)•

(3)

kde gin je m.etrický tenzor a T je
stopa tenzora energie a hybnosti
(T= T).
Analýzu Einsteinových rovníc
poTa začneme rekonštrukciou Einsteinovho postupu pri ich konštruovaní. (Pri rekonštrukcii však nebudeme uvádzať všetky podrobnosti, pretože sil dostupné v špeciálnych monografiách a učebniciach,
ale uvedieme len tie aspekty, ktoré
majú bezprostredný vplyv na dósledky ich aplikácie na celok vesmíru.)
Einstein pri konštruovaní všeobecnorelativistick}ích „geometrodvnainických" rovnic gravitačnoinerciálneha poli (2) vyšiel z hypotetického predpokladu VTR, že
všetky objekty s energiou (hmotnosťou) zakrivujú časopriestor, preto na ich Tavú stranu položil tenor
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G. opisujúci geometriu časopriestoru. Tenor T vyčerpávajúcim spňsobom opisuje rozloženie a pohyb
hmotných objektov vo fyzikálnej
sústave nezávisle na konkrétnej
štruktúre hmoty, preto ho položil na
pravá stranu rovníc (2). Tento základ došpecifikoval konštantou
K-

c~

predstavujúcou hraničnú podmienku, ktorá Einsteinovým rovniciam
poTa (2) dáva fyzikálny význam
tým, že v prvom, t. j. lineárnom priblížení sa redukujú na Newtonove
gravitačné rovnice. (To znamená,
že Newtonov gravitačný zákon (1)
sa de facto stal špeciálnym čiastkovým riešením Einsteinovho gravitačno-inerciálneho zákona (2) za
podmienok v ktorých sa abstrahuje
od relativistických vlastností hmoto-priestoro-času, a naopak Einsteinov zákon (2) je induktívnym zovšeobecnením Newtonovho zákona
( I ) na podmienky relativistického
hmoto-priestoro-času, so všetkými
z toho vyplývajúcimi dósledkami.)
Možnosf použitia rovníc poTa (2)
je obmedzená, pretože ich možno použif len v pripadoch, keď hodnota stopy tenora energie a hybnosti T = 0.
Kovariantná štvordivergeneia tenora
Tim -

l
2P,imT

je identicky rovná nule, preto Einstein zovšeobecnením verzie rovníc
popa (2) do formy verzie rovníc popa
(3) odstranil uvedená obmedzujúcu
podmienku.
Podia Einsteina (v článku z 2. 12.
1915), skonštruovaním rovníc pofa
(3) bola ,,... završená konštrukcia
všeobecnej teórie relativity ako logického systému. Postulát relativity
v jeho najvšeobecnejšej forme, ktorá priestoro-časové súradnice zbavuje fyzikálneho zmyslu, so železnou nevyhnutnosfou vedie k pine
určenej teórii gravitácie, objasňujúcej pohyb perihélia Merkúra. Súčasne všeobecná teória relativity
nám o podstate ostatných prírodRoger Penrose

ných javov nemóže dať nič, čo by
už nebolo známe v špeciálnej teórii
relativity."
Od r. 1915, keď v prospech VTR
svedčil iba pozorovaný posun perihélia Merkura, holi pozorované
všetky javy predpovedané VTR,
s výnimkou gravitačných vin.
V prospech gravitačných vin zatiaT
existujú iba nepriame dókazy, vyplývajúce z dlhoročných pozorovaní binárneho pulzara PSR 1913+16.
ktory' 2. júla 1974 objavil študent
postgraduálneho štúdia Russell
A. Hulse+ (1950) a ďalších binárnych pulzarov, napríklad
B 1534+12, B2127+11C, B1855±09.
V súčasnosti VTR je všestranne
a vefmi presne overená fyzikálna
teória. Jej výsledky sa využívajú
v mnohých oblastiach vedy a techniky. PodTa známeho britského fyzika
Rogera Penrosa (1929) dvadsaťročné pozorovania binárneho pulzara
PSR 1913+16 potvrdzujú VTR
s presnosťou 10-14, pričom .....táto
presnosť je obmedzená iba presnosfou pozemských hodín" .
Einsteinove rovnice pofa (3)
z hfadiska matematickej štruktúry
predstavujú rrelineárnv s}stém desiatich parciálnvch diferenciálnyclr
rovníc druhého rádu, preto pre ich

niešenie nejestvuje všeobecná metóda. Tento fakt výrazne obmedzuje
možnosti ich použitia. Doteraz sa
podarilo nájsť iba niekolko ich presných riešení, i to len za idealizovaných podmienok.
Pni vbčšine aplikácií rovníc poTa
(3) — vrátane ich aplikácií na celok
expanzívneho relativistického vesmíru — ich možno použif iba v prvom, t. j. newtonovskom priblížení.
V mnohých prípadoch rovnice
poTa (3) nemožno použiť dokonca
ani v tomto priblížení. V týchto prípadoch móžeme vlastnosti skúmanej relativistickej fyzikálnej reality
analyzovať len pomocou úvah (pomocou obyčajného (bežného) uvažovania či zamýšfania sa, bez použitia akéhokofvek matematicko-fyzikálneho aparátu), t. j. de facto móžeme o nich iba filozofovať.
(Pokračovanie)
VLADIMÍR SKALSKÝ
i ŠTR nezávisle objavili 26-ročný
technický asistent Švajčiarskeho patentového úradu A. Einstein a 51-ročný fnancúzsky fyzik, astronóm, matematik a ftlozof Jules H. Poincaré
(1854-1912). Einstein ju publikoval
v článku K elektrodvnamike pohybujrícich sa telies v nemeckom fyzikálnom časopise Arnialen der Physik.
Poincaré ju publikoval v článku
o dvnamike elektrónu v talianskom
Rendicontř del Circolo Matematico
di Palermo. Einsteinov článok pnijali
do tlače 30. júna 1905. Poincarého
článok pnijali 23. júla 1905, t j. iba o
23 dní neskór ako Einsteinov! (Einsteinov článok vyšiel v septembri
1905. Poincarého článok vyšiel až
vn. 1906.)
Uradný deň v Pruskej akadémii vied
v Berlíne bol štvrtok.
R. A. Hulse a v čase objavu jeho školitel, profesor Joseph H. Taylor Jr.
(1941) „za objav nového typu pulzara; objav, ktoný otvorul nové možnosti štúdia gravitácie" holi v r. 1993
ocenení Nobelovou cenou za fyziku.
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naftový priemysel (Instituto Nacional de Petroleo
— INP). Tu sme holi aj ubytovaní."
Kozmos: Boli v tomto areáli aj m í pozorovatelia?
Teodor Pintér: „Spolu s nami cestovali účastníci expedície AÚ SAV v Tatranskej Lomnici."
Marián Lorenc: „Okrem toho tam holi aj kolegovia z Českej republiky, Francúzska a Polska,
Rakúska, Belgicka a Rumunska. Od českej expedície máme údaje o presných zemepisných sfiradniciach pozorovacieho miesta získané pomocou pristroja GPS: 11' 07' 29" južnej šírky, 13°
55' 52" východnej dlžky, nadmorská výška 165
m n. m. Súradnice potvrdili svojimi meraniami aj
polskí kolegovia, avšak pre nadmorskú výšku
namerali 186m."

21. júna 2001, presne v deň letného slnovratu, nastalo prvé úpiné zatmenie Slnka tretieho milénia. Tieň Mesiaca prvýkrát dopadol na povrch Zeme o 101135m55s UT. Najdlhšia fáza (4 m 56 s) úpiného zatmenia v rámci pásu totality nastala o 12h03m41s UT
v miestach, kde sa vrchol tieňa dostal najbližšie ku stredu Zeme (v Atlantickom oceáne cca 1100 km od zápaného pobrežia rovníkovej Afriky). Pás totality mal tam šírku
200 km a tieň Mesiaca sa pohyboval rýchlosťou 0,554 km.s-1. Atlantický oceán opustil
tieň o 121136m UT na pobreží Angoly. Dlžka trvania zatmenia v strede pásu totality
(širokého 193 km) tam bola 4 m 36 s. Práve v týchto miestach čakali na čierne Slnko
účastníci expedície SÚH Hurbanovo (T. Pintér, M. Lorenc a B. Lukáč) a AU SAV
(M. Rybanský, L. Klocok a K. Maník). Tieň sa potom rýchlosťou 0,63 km/s posúval do
vnútrozemia Angoly. Ďalej postupoval cez územie Zambie, Zimbabwe, Mozambiku
a Madagaskaru a po 2 hodinách a 54 minutách a prekonaní dráhy okolo 12 000 km sa
odpútal od povrchu Zeme vo vodách Indického oceánu.
Úpiné zatmenie Sloka je pre pozorovatela nezabudnutelným zážitkom. Je to však hlavne jedinečná pnležitosť pozorovať korónu Sinka v pinej
kráse. Žiadny pozemský ani kozmický koronograf totiž nedokáže odcloniť intenzívne svetlo
fotosféry natofco ako Mesiac. Počas niekolkých
minút sa naskytne možnosť získať digitálne, resp.
fotografické obrazy koróny špeciálne upravenými astronomickými prístrojmi podla cielov experimentov. Získaný rozsiahly pozorovací materiál umožní skúmať rozmanité vlastnosti koróny —
štruktúru, tvar, teplotu, jas, farbu a pod. Pozorovatelské tírny kv61i tomu neváhajú precestovať
niekedy aj vyše 10 000 km, aby sa v správnej
chvíli ocitli v páse totality. Pravda, úspešnosť experimentov ohrozuje stav počasia, pripadne náhle
zlyhanie techniky v rozhodujúcom okamihu zatmenia. Najváčším sklamaním móže byť fakt,
ked' zatmenie prekryje hoci len riedka oblačnosť,
ktorá úpine zmarí starostlivo pripravované experimenty.
Prvé úpiné zatmenie Slnka v 21. storočí (siedmu korónu za posledných 11 rokov) pozorovali
účastníci hurbanovskej expedície z územia Angoly. Dvestosedemdesiatšesť sekúnd angolského
„čierneho Slnka" zvýšilo hurbanovskú štatistiku
úspešného pozorovania tohto nádherného prírodného úkazu (Mexiko 1991, Brazília 1994, Thajsko 1995, Sibír 1997, Guadeloupe 1998, Maďarsko 1999) na 25 minút 24 sekúnd.

Kozmos: Prečo ste sa rozhodli pre Angolu?
Teodor Pintér, organizátor expedície: „Dlho
sme váhali, kam p6jdeme pozorovať zatmenie,
lebo Angola nebola tak preferovaná v médiách
oko mé štáty. Nám sa však zdalo kvóli predpovedi počasia a dlžke zatmenia výhodné cestovať do
Angoly. Tam trvala najdlhšie úpiná fáza zatmenia (4m 36 s) v rámci pásu totality križujúceho
africký kontinent, čo dalo možnosť získať bohatší
pozorovací materiál. Ked'sme sa dozvedeli, že do
Angoly pocestujú aj mé pozorovatelské tírny,
rozhodli sme sa práve pre túto krajinu. Okrem toho nám priamo angolská vláda ponúkla pomoc
pri organizovaní expedície a dala pinú záruku na
expedíciu. Prof. Dr. Pedro Teta, viceminister Angolskej republiky pre vedu a technológiu, zorganizoval v marci 2001 pracovné stretnutie vo viedenskom hoteli Intercontinental, kde informoval
zástupcov pozorovatelských tímov o prípravách
angolskej vlády na pozorovanie slnovratového
úpiného zatmenia Sloka."
Kozmos: Konkrétne kde ste pozorovali zatmenie?
Marián Lorenc: „Z hlavného mesta, Luandy,
sme sa letecky presunuli do Sumbe (cca 400 km
južne od Luandy). Pozorovacie miesto sa nachádzalo 20 km severne od tohto mesta, nedaleko
pobrežia Atlantického oceánu, v areáli miestnej
internátnej školy pre výchovu odborníkov pre

Kozmos: Aké bolí prípravy na pozorovanie
zatmenia?
Teodor Pintér: „V Hurbanove sa pripravovali všetky prístroje, na technických záležitostiach
sa podielali pracovníci mechanicko-optickej dlelne. Pre experiment štruktúra a fotometria bielej
koróny bol použitý teleobjektiv MTO 1100 mm.
Pre další experiment, meranie polarizácie zelenej
koróny, bol použitý siderostat, špeciálne upravený pre tento experiment, dálekohlad v horizontálnej polohe a úzkopásmový filter s termostatom."
Marián Lorenc: „Prvým krokom bol výber
experimentov, ich technické vybavenie a testovanie pristrojov ešte doma vo hvezdárni. Dobrým
štandardným nebeským telesom na odskúšanie
funkčnosti pripravených pristrojov, expozičných
dób, kalibrácie získaných snímok je Mesiac okolo spinu. Na vlastnom pozorovacom mieste boto
potrebné pre stabilitu obrazu vybudovať pevný
betónový pilier, najustovať montáž Zeiss, upravenú pre uchytenie d'alekohladu KONUS, s ktorým som fotografoval vnútornú korónu s vysokým priestorovým a časovým rozlišením (p6vodné ohnisko 1 m boto Barlowovou šošovkou
predlžené na 5 m). Na tejto montáži bol upevnený aj teleobjektiv s rovinnou difrakčnou mriežkou pre fotografovanie bleskového spektra. Pre
všetky exprimenty boto nutné zabezpečiť prívod
elektrického prúdu. Počasie malo každý deň rovnaký scenár — aj ked' bolo „obdobie sucha", v noci bola velmi vysoká vlhkosť (do 2 minút sa optika prístrojov pokryla nepriehladnou vrstvou rosy), nad ránom hustá hmla, okolo 10. hodiny
miestneho času sa úpine vyjasnilo a holo relatívne horúco. Tento charakter počasia nám dával
nádej, že sa to nezmení ani v deň zatmenia. Znepokojoval ma vietor, ktorého smer sa každodenne menil z pevninského na smer od mora a jeho
nárazy holi velmi silné, čo rozochvievalo celý
d'alekohlad."
Bohuslav Lukáč: „Experiment s farbou koróny som vykonal počas tohto zatmenia už po šiestykrát, takže by sa mohlo zdať, že sa už netreba
špeciálne pripravovať. Pri každom zatmení sa
však menilo prístrojové vybavenie, takže testovacie pozorovania boto treba vykonať aj teraz
(tak doma ako aj na mieste pozorovania). Na
rozdiel od predchádzajúcich zatmení sme upustili od fotografovania spektra koróny, ktoré dovoluje merať farbu koróny po výška štrbiny spekKOZMOS 4/2001
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trografu z miest, kde je táto namierená a rozhodli sme sa pre záznam celého obrazu koróny CCD
kamerou ST-8. S kamerou ST-8 sme použili karuselový nosník frltrov s dvomi červenými a jedným modrým filtrom. Fotometria jednotlivých
snímok umožní určiť farbu koróny v róznych
miestach a vzdialenostiach od Slnka.,,
Kozmos: Ako to prebiehalo v deň zatmenia?
Marián Lorenc: „V deň zatmenia hola skoro
ráno dosť silná oblačnosť, ktorá sa však rýchlo
rozplynula a od potom už bolo jasno. Tesne pred
prvým kontaktom, ktorý nastal o 1Oh57m, som
vykonal kalibráciu fotografického materiálu
(čiernobiely film ILFORD HP5 400ASA) postupne tromi rovnakými expozíciami slnečného
disku (1/8 s) cez otvory s rozmermi 2, 4 a 7 mm
a neutrálny filter. ktorý zoslabuje svetlo 1000
krát. Stále bolo jasno. Neustále prichádzajú další
miestni obyvatelia, ktorí si chcú pozrieť zatmenie.
O 12h 00m som zapol stopky podia času z GPS.
Časóvú službu zabezpečoval študent Paulo Taveira z miesmej školy. Asi 20 minút pred úpiným
zatmením sa prišli pozrief do ďalekohladu študenti a vtedy som s úžasom zistil, že obraz, ktorý
bol stabilne v zornom poli, zmizol. Zistil som,
že nic je elektrický prúd. Utekal som na organizačný štáb základne a zistili sme, že niekto vypol
prípojku pre našu oblasť. Náprava sa zjednala
okamžite. Nervozita stúpala, nálada bola výbušná. Nastal druhý kontakt o 12136m345, začal som
fotografovaf bleskové spektrum a potom sériu
snímok vnútornej bielej koróny Slnka do vzdialenosti 1-1,5 polomerov Slnka na východnom
jeho limbe, kde holi dye výrazné protuberancie
svietiace krásnym načervenalým svetlom. L' udia
okolo holi vo vytržení, našťastie holi od nás oddelení ohradou. Koróna hola mimoriadne jasná,
sférická, s mnohými lúčmi. Tesne pred tretím
kontaktom (12h41m10s) som stihol ešte dye expozície bleskového spektra. Zatmenie sa skončilo, navzájom sme si gratulovali... Ešte sme netušili, čo nás čaká ďalej."
Teodor Pintér: Počasie bolo velmi dobré a koróna mimoriadne jasná. Ja osobne som absolvoval viacero expedícií. Na rozdiel od mých zatmení som v tomto prípade mohol byť kludný, že počasie bude ustálené.
Kozmos: Aké sú výsledky experimentov?
Teodor Pintér: „Odfotografoval som sériu 8
snímok bielej koróny s expozičnýnii dobami od
1/1000 s do 1 s. Po spracovaní bude možné vykonať fotometriu bielej koróny a skúmanie rozlo-

Experimenty
hurbanovskej
expedície
1. Štruktúra a fotometria bielej koróny (T. Pintěr)
Pomocou objektívu s priemerom 110 mm a
ohniskom 1500 mm bola fotografovaná fotoaparátom Praktica biela korána (K+F) s expozičnými
časmi od 1/1000 s do 1 s. Experiment poslúži fotometrii a štúdiu celkovej štruktúry bielej korány.
2. Polarizácia koróny v čiare 530,3 nm (T. Pintér)
Pomocou ceolostatu s hodinovým pohonom, áalekohladu 130/1950 mm, filtra 530,3 nm s termostatom a polarizačného filtra bola fotografovaná fotoaparátom Pentacon Six zelená korána
v polarizovanom svetle. Zo získaných snímok je
možné určit orientáciu siločiar magnetického pol'a
Slnka a tým aj zdrojov slnečného vetra.
3. Určenie farby slnečnej koróny (B. Lukáč)
Ciefom experimentu boto urobit niekolko záznamov korány pomocou CCD kamery ST-8 pripojenej na teleobjektiv TAIR 4,8/300 mm postupne
cez modrý filter, červený filter a potom bez filtra.
Porovnaním intenzity korány v modrej a červenej
oblasti spektra je možné určit farbu korány.
4. Fotografovanie bleskového spektra chromosféry Slnka (M. Lorenc)
Pomocou rovinnej difrakčnej mdežky s 662 vrypmi/mm s aktívnou plochou 80 x 100 mm sa pri
druhom a tretom kontakte urobili fotografie bleskového spektra chormosféry s expozíciami 30 s,
15sa10s.
5. Štruktúra korány s vysokým rozlíšením (M. Lorenc)
Pomocou áalekohladu KONUS 120/1000 mm,
ktorého ohnisko bolo Barlowovou šošovkou predÍžené na cca 5 m, boli fotoaparátom Pentacon
Six fotografované snímky vnútornej koróny s expozičnými časmi 1/15 s , 1/8 s a 1/4 s. Ciefom
experimentu boto zistit zmeny v štruktúre vnútornej koróny.
6. Záznam priebehu zatmenia (T. Pintér)
Pomocou digitálnej CCD videokamery bol zaznamenaný celý priebeh úpiného zatmenia Slnka.
ženiti štruktúr v nej. Výsledkom experimentu
merania polarizácie zelenej koróny sú dye série
snímok s expozičnými dobami postupne 20s, 15 s
a 10 s na čiemobiely film ILFORD HP5 400ASA.
Pomocou digitálnej CCD kamery bol vykonané
snímáme bielej koróny. Prenosom digitálnych
údajov do počítača možno vykonať dálšie spracovanie a vyhodnotenie získaného materiálu. Počas celého pobytu som robil dokumentačné videozáznamy, ktoré poslúžia na popularizačné
účely pre širokú verejnosf."

Korána zaznamenaná CCD kamerou ST-8 cez modrý filter.
Foto: Bohuslav Lukáč
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Korána zaznamenaná CCD kamerou ST-8 cez
Foto: Bohuslav Lukáč
červený filter RG8.
Bohuslav Lukáč: „Počal úpiného zatmenia
som zaznamenal 4 snímky korány (dye cez červené filtre, jednu cez modrý filter a poslednú bez
filtra). Prenos digitálnych údajov do počítača trvá
cez jednu minútu. Pri mojom experimente získayam hned digitálne snímky korány, takže po zatmení som okamžite mohol skontrolovať, či mám
zaznamenanú koránu. Takto som mohol zaznamenanú koránu ukázať aj angolskému prezidentovi. Ostatným kolegom, ktorí používali fotografický materiál, ostalo len verif, že všetko bolo
v poriadku. Korána hola nezvyčajne jasná, takú
koránu som nevidel pocas. žiadneho z predchádzajúcich zatmení. To spósobilo, že aj pri najnižšej možnej expozícii 0,11 s je vnútorná korána
trochu prežiarená, dokonca aj exponovaním cez
modrý filter (kde je CCD kamera málo citlivá)."
Marián Lorenc: „Získal som tn snímky bleskového spektra s relatívne dlhými expozičnými
dobami 30 s, 15 s a 10 s, nakolko ciefom experimentu bolo zaznamenať spektrum aj v ďalekej
modrej oblasti. Na fotografrckom spektre možno
identifikovať čiary Call K a H. Pozadie bleskového spektra je však preexponované v d6sledku
velmi žianivej chromosféry a koróny. Biela korána bola exponovaná správne a získal som sériu
20 snímok striedavo s expozičnými dobami 1/15 s,
1/8s, 1/4 s s frekvenciou 6 s, ktoré po digitalizáci
budeme ďalej spracovávať a vyhodnocovať."
Kozmos: Zatmenie sa skončilo...
Marián Lorenc: „Cesta domov z Afriky do
Eurápy hola dramatická... Dodnes (dva týždne po
návrate) sme nedostali všetku batožinu."
Zhováral sa IVAN DOROTOVIČ,
SÚH Hurbanovo

Účastníci expedície pred hotelom Forum v Luande.
Foto: Marián Lorenc
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Jiří Grygar:

Věnováno památce astronoma-amatéra Ing. Václava Húbnera (1922-2000) z Vysokého Mýta,
čestného člena České astronomické společnosti Josefa Kodýtka (1910-2000) z Chocně
a českého astronoma Mgr. Jindřicha Šilhána (1944-2000) z Brna.
Pozn.: Elektronická verze těchto přehledů od r. 1995 je přístupná na WWW domovenkách časopisu Kozmos (http://www.ta3.sk/kozmos/kozmos.html)
resp. Instantních astronomických novin (http://w•ww.ian.cz), kde je navíc uložena i zvuková podoba posledních dvou stejnojmenných přednášek.

1.1.5.1. Nitro, atmosféra,
magnetosféra
Pokračoranie z miaulélio čísla
W. Nellis studoval fázové přechody vodíku při
vysokých tlacích a teplotách, které panují uvnitř Jupiteru na základě laboratorních pokusů s tlaky do
180 GPa a teplot do 4 kK. Přechod molekulárního
vodíku na atomární je plynulý; disociace molekul
začíná při tlaku 40 GPa a je ukončena až při 300
GPa, takže asi ani uvnitř Jupiteru neexistuje ostré
rozhraní mezi oběma fázemi. Elektrická vodivost
vodíku dosahuje minima při tlaku 140 GPa a teplotě 3 kK, což odpovídá situaci asi v 90% poloměru
Jupiteru. V plášti Jupiteru stoupá tlak na 300 GPa
a teplota na 4 kK, takže kovový vodík vyplňuje nitro planety až do vzdálenosti 50 tis. kin od centra.
Centrální tlak v Jupiteru se odhaduje na 4 TPa a teplota na 20 kK, což odpovídá povrchové teplotě žhavých hvězd třídy B. Vlivem kovového vodíku se
vytváří výstředné dipólové magnetické pole planety,
jež dosahuje na povrchu indukce přes 1 mT.
Koncem roku se uskutečnilo souběžné sledování
Jupiteru a jeho okolí sondou-veteránem Galileo, jež
byla 29. prosince 2000 vzdálena jen 465 tis. km od
Jupiteru hluboko v jeho magnetosféře, zatímco sonda-rekrut Cassini proletěla 30. prosince v minimální vzdálenosti 9,8 milionů km vně magnetosféřy
planety, čímž získala 2,2 km/s na rychlosti pro další
let k Saturnu. Cassini sledovala Jupiter již od října
2000 až do března 2001. Během průletu pořídila
sonda Cassini výtečné záběry polární záře na Jupiteru zobrazovacím spektrografem v ultrafialovém
pásmu. Sledovala také prachové proudy, objevené
sondou Ulysses již r. 1992, jejichž zdrojem je podle
A. Grapse aj. vulkanický prach z družice 16.

1.1.5.2. Přirozené družice Jupiteru
V říjnu 1999 se podařilo J. Scottimu na snímcích
dalekohledu Spacewatch odhalit 17. přirozenou
družici Jupiteru s předběžnými označením S/1999 J
1. Družice zhruba 20 mag projde perijovem 19.
srpna 2001 ve vzdálenosti 0,14 AU od Jupiteru.
Velká poloosa činí 0,16 AU (24,3 milionů km); výstřednost dráhy 0,12 a sklon 143`. Oběžná doba dosahuje 2,1 roku, takže zcela určitě jde o dodatečně
zachycenou planetku o průměru asi 10 km. Koncem
listopadu 2000 se pak díky 2,2 teleskopu na Mauna
Kea podařilo po čtvrt století potvrdit objev C. Kowala a E. Roemerové 18. družice Jupiteru 21 mag
s předběžným označením S/1975 J 1. Družice prošla perijovem 14. října 2000 ve vzdálenosti 0,039
AU; má velkou poloosu 0,049 AU (7,4 milionů

km), výstřednost 0,2; sklon 46 a oběžnou dobu
130d.
Velké množství nových údajů ovšem přináší neúnavná sonda Galileo, jež vydržela třikrát větší radiaci, než se plánovalo, a s velkou bravurou stále
prolétává v těsné blízkosti zejména Galileových
družic Jupiteru. Hned počátkem loňského roku se
přiblížila během jediného dne nejprve k Europě na
373 km a dálek Amalthei, Thebě a Metis. Při tomto
průletu u Europy objevila M. Kivelsonová aj., že
vlivem magnetického pole planety se měnilo magnetické pole Europy vlivem indukce sekundárních
elektrických proudů pod povrchem družice v rytmu
5,5 h, což ]ze nejlépe vysvětlit výskytem slaného
vodního oceánu nebo slané břečky asi 100 km pod
povrchem Europy. L. Procterová a R. Pappalardo
pozorovali při velmi šikmém osvětlení povrchu Europy, že souvislá vrstva ledu je přerušována zviněními, jako když se krčí koberec při posouvání nábytku. Autoři vysvětlují úkaz jako důsledek vytlačování nového ledu v puklinách ledu starého. Průměrná vzdálenost mezi vinami dosahuje 25 km a jejich výška až stovky metrů. W. Moore a G. Schubert potvrdili, že slapová perioda 1,8 d odpovídá
exeentricitě 0,0093 dráhy Europy kolem Jupiteru.
Poloměr jádra Europy pak určili na 704 km, tloušťku pláště na 742 km, takže na ledovou a mořskou
kůru připadá tloušťka 119 km. J. Kargel aj. se
domnívají, že Europa vznikla původně jako uhlíkatý chondrit.
Ze snímků, které pořídila sonda Galileo v blízkosti družice Amalthea vyplývá, že její hlavní osa
dosahuje 250 km a že družice je zřetelně protáhlá.
Na jejím povrchu jsou patrné četné impaktní krátery
s průměry do 40 km.
C. Zimnrer a K. Khurana soudí z magnetometrických měření, že podobně jako Europa má i družice
Callistó podpovrchový oceán v hloubce stovek km
a tloušťce vodní vrstvy přesahující alespoň 1 km.
Galileo též vykonala 22. února dosud nejriskantnější průlet nad družicí I6 ve vzdálenosti pouhých
198 km a pak se podvakrát přiblížila ke Ganymedu
20. května a 28. prosince, když apojove její dráhy se
nalézalo II milionů km od Jupiteru a oběžná doba
sondy činila 3 měsíce. P. Feldman aj. našli pomocí
STIS HST v říjnu 1998 další důkaz, že na Ganymedu se vyskytují polární záře, když pozorovali v šířkách ±40° ultrafialové emise atomámího kyslíku.
Nádherné barevné snímky družice Ió obletěly
celý astronomický svět. Kouřová vlečka z aktivní
sopky Pele je tvořena jemným prachem a SO2, ale
také diatomy S2. V ústí kráteru Pele byla naměřena
teplota magmatu až 1500°C. Diatomická síra se pak
po ochlazení a rozprostření na povrchu družice mě-

ní v molekuly S3 a S4, jež vynikají jasně červenými
odstíny, zatímco běžná síra S8 je žlutá. Naproti tomu
pro zelené odstíny na snímcích I6 dosud neexistuje
žádné vysvětlení. Jak uvádějí A. McEwen aj., při
žádném ze tří průletů Galilea kolem I6 (předešlé
průlety ve větších vzdálenostech od družice se odehrály v říjnu a listopadu 1999) se na povrchu družice nepodařilo najít žádné impaktní krátery — vše
jsou sopečné struktury, související s mimořádně intenzívní sopečnou činností. Kolem vulkánu Pele sahají usazeniny až do vzdálenosti 600 km od vlastní
kaldery. Podobně kolem sopky Pillan Patera sahají
usazeniny až do vzdálenosti 200 km. Hlavní složkou lávových výlevů je SO,.

1.1.6. Saturn
F. Roddier aj. shrnuli výsledky pozorování Saturn[[ při posledních průchodech roviny prstenců
Zemí. Intervaly mezi průchody činí buď 13,75 nebo
15,75 let a vyskytují se buď samostatně nebo ve trojicích, což byla právě poslední série, kdy k průchodům roviny došlo 22. května a 10. srpna 1995 a pak
znovu II. února 1996. K pozorování okolí Saturnu
využili infračervené kamery s maticí HgCdTe
1024x 1024 pixelů u dalekohledu CFHT, zacloněného na 3,35 m. Tak se jim podařilo najít 12 zhuštění v jemném prstenci F a stanovit infračervené jasnosti 8 družic planet, včetně malých měsíců jako
jsou Pandora, Telesto nebo Helene. F. Poulet aj.
kombinovali pozorování z průchodů v r. 1995 2,2
na Havajských ostrovech s pozorováními 3,6 m dalekohledem ESO, vybaveným adaptivní optikou,
a dále 2 m na Pic du Midi jakož i HST. Určili tak
zejména tloušťku prstence F, jež činí piných 21 km,
zatímco hlavní prstence mají tloušťku do 1 km.
R. French a P. Nicholson využili k určení vlastností prstenců zákrytu hvězdy 28 Sgr, jež se odehrál
3. července 1989. Prstence A a B mají střední průměr částic 0,3 m a mezi nimi občas balvany do průměru 20 m. Malých centimetrových částic přibývá
směrem od prstence A k C. Z infračervených měření odvodili D. Lynch aj. jasovou teplotu 90 K pro
prstence A a B. Prstence jsou složeny z čistého ledu,
bez silikátových jader.
R. Meier aj. studovali v říjnu r. 1997 a 1998 Titan pomocí infračerveného spektrografu NICMOS
HST a odhalili na jeho povrchu během následných
otoček tytéž povrchové rysy, což vylučuje možnost, že by povrch měsíce byl pokryt oceánem etanu. C. Griffrthová zkoumala Titan infračervenou
kamerou ve spojení s adaptivní optikou 3,6 m dalekohledu CFHT a zjistila, že jeho atmosféra se skládá z molekulární dusíku s příměsí metanu. OranžoKOZMOS 4/2001
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vé zabarvení atmosféry pochází od kapiček organických látek. Dalekohledem UKIRT se podařilo
pozorovat krátkožijící (= 2 h) mračna v atmosféře
naznačují, že tam prší metan. Kumuly v atmosféře
dosahují výšky asi 15 km. Na infračervených snímcích je patrný kontinent na povrchu Titanu o rozměrech 2000x 1500 km, kde by měla přistát modul
Huygens. Plánuje se též celkem 40 průletů sondy
Cassini poblíž Titanu.
O tom, jak velkým přínosem pro pozorování těles
Sluneční soustavy, je nově zaváděná adaptivní optika, svědčí příval objevů nových drobných přirozených družic Saturnu, k nímž vloni docházela jako
na běžícím pásu. Na základě pozorování ze srpna až
září to byly nejprve 4 nové družice S/2000 S 1 až S4,
které rozpoznali B. Gladman aj. pomocí CFHT,
NTT ESO atd. jako objekty 20 _ 22 magnitudy R,
z čehož lze odhadnout jejich průměry na 10 - 50
km. Vesměs jde o objekty velmi vzdálené (= 15 milionů km) od Saturnu, takže téměř jistě jde o zachycené planetky. V polovině listopadu oznámila tatáž
skupina objev dalších dvou asi 10 km družic s velkými sklony a výstřednostmi, s velkými poloosami
0,074 a 0,084 AU (11,1 a 12,6 milionů km) v přímých drahách. Počátkem prosince pak díky neúnavné práci Gladmanova mezinárodního týmu,
jenž využíval také palomarského pětimetru a prvního osmimetru VLT ESO, přibyly další tři objekty
a vzápětí už 10. satelit Saturnu, nalezený v průběhu
jediného roku. Tak se celkový počet Saturnových
družic zvýšil na rekordních 28. Těsně před vánoci
2000 přibyla družice S 11, objevená 1,2 m Whipplovým teleskopem a v předvečer Štědrého dne byl
loňský mimořádně úrodný rok završen objevem
S 12, takže do nového tisíciletí vstupuje Saturn s 30
potvrzenými přirozenými družicemi! Poslední dvě
tělesa mají dle M. Holmana rovněž vysoké sklony,
ale přímé dráhy, a jejich průměry činí asi 35 a 5 km.
Během posledních 20 let se počet známých družice
Saturnu více než zdvojnásobil.

1.1.7. Uran
Prohlídkou 40 snímků z HST se podařilo E. Karkoschkovi nalézt záhyby ve výstředném prstenci
E Uranu, jenž je „pasen" družicemi Cordelia a OfeHa o průměru asi 30 km, objevenými sondou Voyager 2 r. 1986. Pro tři družice S/1999 U 1 až U 3, rozpoznané pozemními dalekohledy r. 1999, se podařilo určit spolehlivé elementy oběžných drah. Podobně jako u nových družic Saturnu jde o tělesa vzdálená — od 0,05 do 0,17 AU od Uranu s mimořádně
velkými výstřednostmi eliptických drah až 0,6
a vysokým sklonem. Satelity U l a U 3 obíhají navíc retrográdně, takže jde určitě o zachycené planetky. Satelit U 3 byl znovu pozorován koncem jara
2000, což dalo zlepšenou hodnotu jeho oběžné periody 5,35 roků. Vzápětí se podařilo znovu sledovat
i družici U 1 2,5 m dalekohledem NOT, což dalo rekordní oběžnou dobu 6,4 roků. V srpnu byl znovunalezen i satelit U 2, jenž dosahuje pouze R = 24
mag a obíhá v periodě 1,85 roků. Zpřesněné elementy díky těmto novým pozorováním umožnily
příslušné komisi IAU udělit novým družicím definitivní označení a vlastní jména (podle postav ze Shakespearovy Bouře) takto: S/1999 U I = Uran XIX =
Setebos (bůh Sycoraxe) S/1999 U 2 = Uran XX =
Stephano (stolník na Arielově lodi; spolu s Kalibanem zosnovali vraždu Prospera) S/1999 U 3 = Uran
XVIII = Prospero (kouzelník, který zotročil Ariela). (Uranovy družice Kaliban a Sycorax byly objeveny již r. 1997.)
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1.1.8. Neptun
V souvislosti s objevy excentrických drah extrasolárních planet a jejich překvapivou blízkostí
k mateřským hvězdám se začala rozvíjet myšlenka
o migraci planet během vývoje mateřské planetární
soustavy. Obvykle se uvažuje o dostředivé migraci,
ale S. Ida aj. přicházejí nyní s názorem, že Neptun
migroval právě opačně — odstředivě, a to již během
řádově 10 milionů let po svém vzniku. Stal se tak
faktickým vládcem na okraji naší planetární soustavy, neboť Pluto v tomto smyslu není řádnou planetou; patří evidentně do stále početnější rodiny transneptunských těles, jejichž dlouhodobá životnost je
dána resonancemi oběžných dob právě vůči oběžné
době Neptunu. D. Cruikshank aj. studovali v blízké
infračervené oblasti výskyt vodního ledu na Neptunově družici Tritonu a nenalezli žádné změny v intervalu let 1995-98. P. Thomas uvádí, že Triton je
téměř dokonalá koulen poloměru 1353 km a střední hustotě 2,06násobku hustoty vody.

1.1.9. Pluto a Charon
V souvislosti s poznatky o dominantním postavení Neptunu a dále s objevy dalších a dalších transneptunských těles, jejichž počet již přesáhl 300, se
znovu vnucuje otázka, jaké postavení přiznat Plutu.
I když předloňská diskuse o klasifikaci Pluta vyzněla ve prospěch zachování statu quo, B. Marsden
by uvítal, kdyby byl Pluto zařazen jak mezi planety,
tak i mezi transneptunská tělesa, ale zatím je s tímto
návrhem stále v menšině. Diskusi jistě ovlivňuje
vlivná americká lobby, která se nechce vzdát jediné
planety, objevené americkým astronomem, ale věcně vzato, bojují za ztracenou věc. Trochu to připomíná spor paleontologů, zda je archeopteryx veleještěr nebo pták. Zřetelně se totiž opakuje historie
objevu planetky Ceres, která byla na počátku 19.
stol. rovněž považována za planetu, ale status planety rychle ztratila, když se ještě v průběhu téhož
století podařilo objevit stovky podobných těles, byť
si Ceres dodnes uchovala výsadu planetky o rekordním rozměru i hmotnosti. E. Lelloueh aj. využili r. 1997 k pozorování Pluta v daleké infračervené
oblasti až do 200 µm družice ISO.
Během rotace planety zjistili kolísání teplot od
-235°C do -210°C, jež souvisí se změnami albeda
materiálů na povrchu Pluta. Nejtmavší místa představují porézní povrch, zatímco světlejší je led molekulárního dusíku, metanu a komplexních organických sloučenin (tholinů). Během plutonského
„dne" kolísají teploty na daném místě povrchu asi
o 9°C. Charon se nepodařilo rozlišit. Přehlídkový infračervený dalekohled na Ceno Tololo v Chile dal
vcelku konstantní infračervené jasnosti Pluta v pásmech H — K (12,7 mag).

1.2. Meziplanetární látka
1.2.1. Planetky
Na konci loňského roku přesáhl počet katalogizovaných planetek magickou hranici 20000 —
prakticky přesně 200 let po historickém objevu italského astronoma Giuseppe Piazziho z I. ledna
1801. Piazzi si tehdy zapsal do deníku, že „patrně
objevil něco lepšího než je kometa", a vskutku se
nemýlil.
Již za 13 měsíců přibyla k Cereře zásluhou H. O1berse planetka Pallas a v r. 1807 už byly známy čtyři planetky v příbuzných drahách. Pak po delší přes-

távce byla až r. 1845 objevena pátá planetka, ale od
té doby se s novými planetkami doslova roztrhl pytel — po r. 1847 přibyla každý rok alespoň jedna.
V r. 1875 našel J. Palisa planetku (153) Hilda s velkou poloosou dráhy větší než 3,58 AU; r. 1898
G. Witt objevil prvního křížiče zemské dráhy — planetku (433) Eros a na přelomu XIX. a XX. století
dosáhl počet katalogizovaných planetek bezmála
čísla 500. Tehdy už došla zásoba starověkých bohyň
a bohů, takže pravidla pro pojmenovávání planetek
se postupně velmi uvolnila. V r. 1906 našel
M. Wolf prvního Trójana—planetku (588) Achilles
a r. 1920 objevil W. Baade prvního Kentaura —
(944) Hidalgo. Konečně zásluhou D. Jewitta
a J. Luuové byl v r. 1992 objeven objekt 1992 QB1
na periférii planetární soustavy, který patří do nové
třídy transneptunských objektů v EdgeworthověKuiperově pásu. Podle mínění většiny astronomů
patří do této třídy také Pluto, objevený jako devátá
planeta již r. 1930, a jeho průvodce Charon, rozpoznaný r. 1978.Koncem r. 1923 překročil počet objevených planetek první tisícovku, avšak na zdvojnásobení tohoto počtu stačilo jen dalších 37 let.
Posledních dvacet let XX. stol. pak přineslo doslova explozi objevů, na nichž se především podílejí jak nové metody detekce planetek pomocí robotických dalekohledů, vybavených maticemi CCD
tak podstatně zlepšený výkon počítačů, na nichž se
počítají dráhy a udržují příslušné databáze. Je to
ostatně patrné z následující tabulky:
POČET KATALOGIZOVANÝCH PLANETEK
Celkový počet planetek
Rok
1980
2321
1985
3357
1990
4679
1995
6752
1996
7367
1997
8125
1998
9826
1999
12971
2000
20000
+
To znamená, že v průběhu posledního roku XX.
století bylo katalogizováno bezmála tolik planetek jako za předešlých 199 let! Zdá se téměř neuvěřitelné,
že v tomto katalogu se ani jedna planetka neztratila,
i když planetka (719) Albert, objevená J. Palisou r.
1911, měla opravdu namále — nebyla totiž pozorována od doby objevu až do 1.5.2000, kdy J. Larsen našel pomocí dalekohledu Spacewatch v souhvězdí
Panny planetku 22 mag 2000 JW8. Když G. Williams ťukal do počítače zprávu o objevu, uvědomil si,
že dráhové elementy odpovídají postrádanému Albertovi, takže cirkulář přepsal a sdělil, že poslední
chybějící planetka je po 89 letech absence opět na
světě. Její nové elementy začínají průchodem přísluním 21. 7. 2001; velká poloosa činí 2,64 AU; výstřednost 0,55; sklon dráhy 11,3° a oběžná doba 4,3
roku; patří tedy k typu Amor a pozoruje se obtížně
právě kvůli své nešikovné oběžné době. Dodatečně
byla dohledána na snímku z 2. srpna 1988. G. Williamsovi ostatně vděčíme i za dohledání předposlední chybějící planetky (878) Mildre, objevené r. 1916
a dohledané r. 1991. K. Tsiganis a H. Varvoglis posléze ukázali, že dráha Alberta vykazuje prvky chaosu již během 1,5 milionu let, takže nejpozději za
5 milionů bud spadne na Slunce, anebo opustí po hyperbole Sluneční soustavu.
Především zásluhou našich pilných lovců planetek na Kleti, v Ondřejově i v Modre přibyl za loňský
rok i slušný počet „československých" planetek:
(3366) Gödel, (3716) Petzval, (3727) Maxhell,
(5804) Bambinidipraga, (5998) Sitenský, (6149)
Pelčák, (6175) Cod, (6379) Vrba, (6508) Rolčík,
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B. Gladman aj. se zabývali vývoje populace planetek-křížičů Země. Rozlišují přitom čtyři základní typy, jak uvádí tabulka.
HLAVNÍ TYPY DRAH PLANETEK KŘÍŽIČŮ
Jméno Hmotnost
Hustota
Hlavní
(10- t 0 M Země) (voda = 1)
rozměry
(km)
1 Ceres
4,70
2,14
960 x 906
2 Pallas 1,21
3,2
524
3,7
4 Vesta 1,36
560 x 544 x 454
Zatím nebyly objeveny žádné planetky označené
Anon; autoři však nepochybují, že rovněž existují.
Z tabulky vyplývá, že skutečnými křížiči v užším
slova smyslu jsou jen planetky typu Apollo a Aten,
neboť vzdálenost Země od Slunce se v průběhu roku
mění právě v intervalu 0,983 _ 1,017 AU. Autoři
pak spočítali dynamický vývoj drah 117 známých
křížičů v nejbližších 60 milionech let a zjistili, že
během tohoto intervalu 15% z nich se srazí se Zemí
či s Venuší, kdežto 50% spadne do Slunce a dalších
15% opustí po hyperbole Sluneční soustavu, takže
jen pouhá pětina přežije zhruba na současné dráze.
Jinými slovy, střední životnost křížičů činí pouhých
10 milionů let, a populace křížičů se tudíž musí průběžně doplňovat zejména z hlavního pásu planetek,
ale možná i z oblasti komet.
Koncem září pozoroval havajský dalekohled
CFHT planetku 2000 SG344, vyznačující se nápadným vlastním pohybem. Planetka dosáhla 6. listopadu 13,6 mag a o dva dny později proletěla v minimální vzdálenosti 2,4 milionů km od Země. Z oblouku dráhy vyplynulo, že byr. 2030 mohla trefit Zemi,
ale vzápětí se ukázalo, že jde možná o poslední stupeň rakety Saturn IV-B na heliocentrické dráze, takže
jasnost není dána velikostí tělesa, nýbrž lesklostí jeho
povrchu, a pro Zemi žádné nebezpečí nepředstavuje.
V polovině prosince však objevil teleskop LONEOS
planetku 2000 YA o průměru asi 50 m, která 22. prosince proletěla pouhých 735 tisíc km od Země.
A. Galád počítal riziko srážky Země nebo Měsíce s křížiči o průměru nad 1 km na základě dráhových parametrů pro 246 křížičů, objevených do října
1998. Ukázal, že ke srážkám se Zemí dochází v průměru jednou za 180 tisíc let průměrnou rychlostí
13 km/s, kdežto pro Měsíc vychází interval 2,85 milionů let. V porovnání s planetkami představují komety minimální nebezpečí, s výjimkou dlouhoperiodických, jakou byla např. známá kometa Hjakutake v r. 1996. P. Pravec aj. objevili tři křížiče s mimořádně krátkými rotačními periodami od 2,5 do
18,8 min, což znamená, že jde o monolitní kameny
s průměry od 60 do 120 m. Titíž autoři však také našli křížič 1999 GU3 s mimořádně pomalou rotací
9,0 d, jež podle radarových měření v Goldstone má
průměr menší než 1 km. Podle G. Stokese aj. bylo
v programu LINEAR během pouhých 18 měsíců v
letech 1998-1999 objeveno 257 křížičů, 11 planetek
s anomálními drahami a 32 komet. Odtud plyne, že
křížičů s průměrem =100 m může být až 300 tisíc!
P. Pravec a A. Harris shrnuli výsledky měření rotačních period pro 748 planetek hlavního pásu
i křížičů. Ukázali, že rychlost rotace závisí na rozměru planetek v tom smyslu, že pro průměry planetek nad 40 km a pod 10 km pozorujeme přebytek
velmi pomalých rotátorů; periody rotace kratší než
2,2 h jsou vzácné. Autoři soudí, že hlavně velké planetky představují často hromadu sutě, zatímco malé
planetky jsou monolitní. Odhadují dále, že více než
polovina křížičů jsou fakticky dvojplanetky.
Teoreticky mohou existovat i planetky uvnitř
dráhy Merkuru (0,4 AU) — tzv. vulkanoidy, pokud
mají kruhové dráhy s poloosami v rozmezí 0,07

0,21 AU. Jelikož však sonda SOHO s meznou
hvězdnou velikostí 8 mag dosud žádné takové těleso neobjevila, nemohou mít podle D. Durdy aj. průměr větší než 60 km. Jejich životnost je však beztak
omezena srážkami s tělesy, jež do blízkosti Slunce
neustále přilétají, na pouhých 10 milionů let.
S velkým zájmem sledovala loni odborná i laická
veřejnost mimořádně úspěšnou činnost kosmické
sondy NEAR, jež se na druhý pokus (první v prosinci 1998 nevyšel) stala historicky vůbec první umělou
oběžnicí planetky. Po sérii manévrů, vypočítaných
a řízených R. Farquharem, počínajících 3. únorem
2000 se zbrzdila natolik, že 14. února začala obíhat
kolem planetky (433) Eros po polární dráze a v průběhu dalších měsíců opatrně sestupovala stále blíže k
jejímu povrchu. Eros obíhá kolem Slunce po protáhlé dráze s přísluním ve vzdálenosti 169 milionů km
a odsluním 266 milionů km ve sklonu 11' k ekliptice
a s oběžnou dobou 1,76 roku.V polovině března,
když se sonda nacházela ve vzdálenosti 200 km od
centra planetky, dostala druhé jméno na paměť amerického astronoma Eugena Shoemakera(1928-1997).
V té době byl už znám nepravidelný tvar planetky o
hlavních rozměrech 34x 11 11 km a rotační perioda
5,27 h, její hmotnost 6,7.1015 kg i hustota 2,67násobek hustoty vody. To svědčí pro kamennou planetku;
určitě nejde o pouhou „hromadu sutě". Na povrchu
planetky byly kromě početných impaktních kráterů
o rozměru až 5,5 km pozorovány rýhy napříč krátery
a nepravidelně rozházené velké balvany o průměru
30 _ 100 m. Malých impaktních kráterů je však méně, než se čekalo.
Podle L. McFaddenové aj. patří Eros mezi běžné
planetky typu S a skládá se z téhož materiálu jako
obyčejné chondrity. J. Trombka aj. chemicky identifikovali křemík, hořčík, hliník, vápník, síru, železo,
draslík, thorium a uran; z minerálů pyroxen a olivín.
Těmto měřením pomohla šťastná náhoda: po velké
sluneční erupci 3. března začal povrch planetky světélkovat v rentgenovém pásmu, což významně zvýšilo citlivost rentgenového spektrometru na palubě
sondy. Četnost počet kráterů svědčí o tom, že Eros,
jenž vznikl v hlavním pásmu brzy po vzniku Sluneční soustavy (před vznikem Země!) srážkou dvou
planetek, se dostával na svou současnou dráhu —
kdy se může přiblížit či dokonce jednou snad i srazit
se Zemí — stovky milionů let.
V průběhu dubna 2000 se dráha sondy NEAR
změnila na kruhovou nejprve ve výši 100 a posléze
dokonce jen 50 km od centra planety při oběžné
rychlosti pouhých 5 km/h a oběžné periodě 28 h.
V červenci se sonda spustila místy až na vzdálenost
20 km od povrchu planetky, což zvýšilo přesnost
měření jejího tvaru laserovým altimetrem i průběhu
gravitačního pole, jehož průměrná intenzita na povrchu planetky je 1500krát menší než na Zemi. Na
vzdálených výběžcích planetky dosahuje proto podle D. Yeomanse aj. úniková rychlost pouhé 3 m/s
a hlubokých údolích až 17 m/s. Koncem října se
sonda spustila na vzdálenost jen 5 km od povrchu
Erose, takže kamera dosáhla rozlišení až 0,7 m. Nedostatek malých impaktních kráterů se vysvětluje
jako překrytí většími dopady. Rozházené kameny
s rozměry nad 8 m pokrývají většinu povrchu, takže
jejich celkový počet dosahuje milion —jejich hojný
výskyt je značnou záhadou.
B. Hapke aj. zjistili, že měsíční regolit zvětrává
působením slunečního větru, jenž vypařuje zrnka
půdy a pokrývá je filmem usazenin železa o tloušťce
několika nanometrů, jak ukázaly vzorky z výprav
Apollo 16 a 17 pod elektronovým mikroskopem.
Tím lze rovněž objasnit překvapivě načervenalý
povrch některých oblastí na planetce Eros, bombarx

(6516) Gruss, (6584) Ludekpesek, (6759) Brokoff,
(6768) Mathiasbraun, (6774) Vladheinrich, (7532)
Pelhřimov, (7791) Ebicykl, (7867) Burian, (9711)
Želetava, (9821) Gitakresáková, (9822) Hajduková,
(9823) Annantalová, (11128) Ostravia, (11144) Radiocommunicata, (11338) Schiele, (11364) Karlštejn, (11572) Schindler, (11830) Jessenius, (12409)
Bukovanská, (12790) Cernan, (1283) Kamenný
Újezd, (12835) Stropek, (13121) Tisza, (13390)
Bouška, (14517) Monitoma, (14594) Jindřichšilhán, (14974) Počátky, (15053) Bochníček, (15374)
Teta, (1539) Znojil, (15395) Rtikl, (15425) Welzl,
(15870) Obůrka.
V loňském roce byla též přidělena jména hlavním
kráterům na planetkách zkoumaných zblízka kosmickou sondou NEAR. Krátery na planetce (253) Matbilde jsou pojmenovány podle uhelných pánví na zeměkouli: Damodar, Išikari a Kuzněck. Na planetce
Eros dostaly největší krátery názvy Don Quijote, Kupid, Lolita a Psyché. Průvodce planetky (45) Eugenia
o průměru 214 km se jmenuje Petit-Prince (průměr
13 km). Dalšího průvodce objevil S. Ostro aj. radarem
v Arecibu a Goldstone u planetky 2000 DP107 při jejím přiblížení na 0,07 AU k Zemi na přelomu září a
října loňského roku. Průměr hlavní složky vychází na
800 m a průvodce ve vzdálenosti 2,6 km má průměr
300 m. Střední hustota primární složky vychází na
1,6násobek hustoty vody. Obě složky se přitom pro
pozorovatele na Zemi navzájem zakrývaly v oběžné
periodě 1,76 d. Radarem byla též počátkem listopadu
objevena další dvojplanetka 2000 UGll s průměry
složek 230 a 100 m a oběžnou dobou 19 h. Zákryty
průvodcem byly pozorovány u planetek (3671) Dionysus a 1996 FG3.
Pozorování z dalekohledů Keck a CFHT v srpnu
2000 ukázala, že také planetka (90) Antiope s průměrem 80 km má stejně velké dvojče ve vzdálenosti 170 km s oběžnou dobou 0,67 d. To se dle
W. Merlina aj. téměř nedá pochopit, podobně jako
obdobný případ planetky (762) Pulcova, která má
průměr 140 km a její průvodce 14 km. Potíže nastávají také, když máme vysvětlit, kde se vzal průvodce
Eugenie, neboť jde o největší planetku příslušné rodiny planetek. Jedině dvojice Ida-Dactyl z planetkové rodiny Themis má zřejmý původ při dávné
srážce planetek. A. Galád propočítal vzájemná
přiblížení 7805 známých planetek na vzdálenost
pod 3000 km během 6 tisíc dnů v intervalu 1. ledna
1987 — 10. června 2003. Ukázal, že taková sblížení
nastávají v průměru jednou za měsíc a relativní rychlost průletů se pohybuje v rozmezí 1 - 16 km/s. To
indikuje možné rychlosti při srážkách planetek, které rozhodně ani dnes nejsou výjimečnou vzácností.
D. Vokrouhlický a P. Farinella studovali cesty, jimiž planetky opouštějí hlavní pás vinou resonancí
oběžných dob s Jupiterem a Saturnem a tzv. Yarkovského efektu. Výsledkem jsou mimořádně protáhlé dráhy, které většinou vedou během řádově 10
milionů let k dopadu planetek do Slunce. Nicméně
asi 0,5% takto „postižených" planetek končí dopadem na Zemi, takže Země tak ročně dostává v průměru 1000 tun hmoty v podobě meteoritů. Týmž
efektem pro křížiče Země (q< 1,3 AU a Q>0,983 AU)
se zabývali W. Bottke aj. Zjistili, že v průměru po
dobu 2 - 6 milionů let bývá konkrétní křížič pro Zemi nebezpečný, než se dostane vlivem Yarkovského
efektu na zcela odchylnou dráhu. Tvrdí, že nebezpečných křížičů s průměrem nad 1 km je v současné
době asi 900; z toho asi 40% již bylo nalezeno.
V populaci křížičů je daleko nejvíce planetek
typu Apollo (65%), následuje typ Amor (29%)
a Aten (6%); nejhůře se hledají křížiči s velmi protáhlou drahou a jejím vysokým sklonem.

KOZMOS 4/2001

211

Jiří Grygar / ŽEŇ OBJEVŮ 2000.8
dovaných meteority z planetek vnitřního pásu typu
S, jež mají hodně kovů.
Loni počátkem července měli pozorovatelé hlavně v nižších zeměpisných šířkách výjimečnou možnost pozorovat planetku (4) Vesta očima na rozhraní Střelce a Kozoroha, když dosáhla 5,4 mag. Byla
to její nejvyšší jasnost mezi lety 1989 a 2007. G.
Michalak shrnul dosavadní údaje o hmotnostech
planetek hlavního pásu, jež se většinou určují z gravitačních poruch pro méně hmotné planetky při
vzájemných blízkých setkáních. Proto jsou nejlépe
určeny hmotnosti největších aj nejhmotnějších planetek, jak ukazuje tabulka:
PARAMETRY NEJVĚTŠÍCH PLANETEK
Název
Velká poloosa
Hranice přísluní (q)
či odsluní (0)
Amor
>1 AU
1,017 < q < 1,3 AU
>1 AU
Apollo
q < 1,017 AU
Aten
<1 AU
Q > 0,983 AU
Anon
<1 AU
Q < 0,983 AU
R. Viateau využil vzájemného přiblížení planetek
hlavního pásu ke stanovení hmotností planetek (16)
Psyché a (121) Hermione. Vyšly mu po řadě hmotnosti 8,7 a 4,7 v jednotkách 10-.12 Mo atomu odpovídají shodné střední hustoty 1,8násobek hustoty
vody. Kosmická sonda Cassini proletěla 23. ledna
2000 ve vzdálenosti 1,6 milionů km od planetky
(2685) Masursky a C. Parcová aj. odtud určili její
průměr na 15-20 km a typ S. C. Bianco aj. změřili
rotační periody 18 planetek s průměrem do 170 km.
Nejrychleji rotuje (231) Vindobona — 5.55 h a nejpomaleji (509) Iolanda - 16,6 h.S. Ostrovi aj. se
podařil husarský kousek, když získali radarovou
ozvěnu od planetky (216) Kleopatra typu M (NiFe)
ve vzdálenosti 171 milionů km od Země. To je stejný výkon, jako kdyby optický teleskop o průměru
8 mm v Los Angeles spatřil osobní auto v New Yorku! Radarová ozvěna přišla po piných 19 minutách
a svědčí o kovovém charakteru planetky, jež má
klasické jádro, plášť i kůru, jež je pokrytá drobnou
sutí. Tvar planetky připomíná činku s hlavními rozměry 217x94x81 km, takže těleso zřejmě vzniklo
v důsledku srážky. Rotační perioda činí 5,4 h
a hustota dosahuje 3,5násobku hustoty vody. Takových kovových planetek typu M známe v hlavním
pásu již 42 a jednou se mohou hodit jako zdroj kovů
pro meziplanetámí stanice...
Také Trójan (1437) Diomedes je podle I. Sata aj.
protáhlý. Jeho tvar odvodili z průběhu zákrytu hvězdy HJPP 014402A na 284x 126x65 km a periodu rotace na 1,02 dne. Na podivuhodnou schizofrenickou
planetku (7968) Elst-Pizzaro upozornil I. Toth, neboť v r. 1996 byl za ní pozorován prachový chvost
jakou komety, jenže příčinou jevu byla v tomto případě srážka s prachovou vlečkou jiné planetky —
nejspíš (427) Galene. Velmi vzácný úkaz zákrytu
hvězdy planetkou bylo možné sledovat na severozápadě severní Ameriky 20. listopadu 2000
v 11.45 UT. V té chvíli zakryla planetka (752) Sulamitis jasnou (2,9 mag) hvězdu r Gem.
J. Luuová aj. sledovali v letech 1996-97 Kentaura (2060) Chiron pomocí infračerveného dalekohledu UKIRT na Mauna Kea. Když kometární aktivita zeslábla, byl vidět povrch tělesa, na němž byly
zjištěny absorpce vodního ledu, takže albedo povrchu dosáhlo hodnoty 0,14. Autoři také určili rotační periodu Chironu na 6 h. Podle M. Barucciho
aj. může být větších Kentaurů snad až 2000, i když
dosud jich známe pouze 17, včetně komet
29P/Schwassmann-Wachmann I a 39P/Oterma.
Dosud největší přehlídku Kentaurů uskutečnili
S. Sheppard aj. na ploše 1428 čtv. stupňů. Podle
nich by mělo být asi 100 Kentaurů s průměrem nad
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100 km, ač dosud známe pouze čtyři taková tělesa.
Úhrnný počet Kentaurů s průměrem nad 1 km odhadli na 10 milionů a celkovou hmotnost této populace na 0,0001 hmotnosti Země. B. Marsden se
domnívá, že většina Kentaurů jsou spící komety, jež
uprchly v posledních milionech let z EdgeworthovaKuiperova pásu; někdy se však změní v krátkoperiodické komety.
K nejzajímavějším Kentaurům patří podle infračervených měření S. Kerna aj. pomocí HST z června 1998 planetka 1995 GO = (8405) Asbolus
s velkou poloosou dráhy 18 AU; výstředností 0,62;
sklonem 18 a oběžnou dobou 76 let. V přísluní se
totiž blíží k dráze Jupiteru, zatímco v odsluní je téměř na úrovni Neptunu. Její průměr činí 74 km a rotační perioda 8,9 h. Na jejím povrchu se nachází jak
vodní led tak neznámé sloučeniny, vykazující silně
proměnné absorpční pásy v blízké infračervené oblasti. Podobně objevili na Kentaurovi (5145) Pholus
ledy vody a metanolu, organické tholiny a olivín.
Proměnnost světelné křivky naznačuje protáhlost
objektu.
W. Romanishin a S. Tegler určovali barevnost
13 Kentaurů a transneptunských těles Keckovým
desetimetrem. Zatímco Kentauři jsou převážně šedí,
transneptunská tělesa jsou tmavě červená následkem
velkého stáří a tudíž i dlouhodobého bombardování
svých povrchů slunečním větrem a kosmickým zářením. Planetka (8405) má na svém povrchu bílou
skvrnu — patrně velký impaktní kráter. Vůbec nejčervenějšími objekty Sluneční soustavy jsou však
Kentauři (5145) Pholus a (7066) Nessus.
S. Ida aj. se zabývali dráhovými parametry 120
transneptunských objektů, z nichž 50 se nachází
v resonanci 3/2 s Neptunem, tj. patří k tzv. plutinům
s velkou poloosou 39,5 AU. Další resonance 5/3 nastává pro tělesa s velkou poloosou 42,3 AU. V základní resonanci 2/] s poloosou 47,8 AU však dosud žádná tělesa objevena nebyla. Podobně zcela
chybí objekty s velkými poloosami 36,5 - 39 AU
a 40 _ 42 AU. Autoři dále soudí, že prvotní dráha
Neptunu se nalézala blíže ke Slunci, takže Neptun
migroval směrem pryč od Slunce za méně než 10
milionů let od svého vzniku.
Podle L. Allena aj. klesá výskyt drobných těles
sluneční soustavy dramaticky za poloměrem 55 AU
(8 miliard km) od Slunce. Podnikli totiž přehlídku
objektů na periférii sluneční soustavy s meznou
hvězdnou velikostí 25,8 mag, což by stačilo k nalezení těleso průměru 160 km do vzdálenosti 65 AU,
ale nic takového nezpozorovali. Všech 24 nově nalezených objektů má vzdálenosti menší než zmíněných 55 AU. Podobně dopadla přehlídka C. Trujilla
aj., kteří pomocí CFHT objevili 86 objektů rovněž
vesměs blíže než 55 AU. Za posledních 8 let se tak
podařilo najít přes 300 transneptunských těles ve
vzdálenostech 30 _ 50 AU od Slunce, takže se
v tmavočerveném opakuje historie objevování planetek hlavního pásu v XIX. stol.
D. Durda a S. Alan Stem studovali pravděpodobnost srážek v pásmech Kentaurů a transneptunských
objektů. Podle jejich výpočtů se Kentauři nemusejí
obávat impaktů od komet s poloměrem nad 1 km, neboť intervaly mezi dopady dosahují 60 miliard let, zatímco obdobná tělesa v Edgeworthově-Kuiperově
pásu jsou zasažena v průměru každých 200 milionů
let. Komety v tomto pásu jsou doslova poseté impaktními krátery, zatímco v Oortově mračnu jsou srážky
velmi vzácné. To znamená, že dvojice Pluto—Charon
je rovněž vystavena intenzívnímu bombardování
transneptunskými tělesy i kometárními jádry.
O. Hainaut aj. zkoumali světelnou křivku velkého
transneptunského objektu 1996 TO66 (R = 21,1
mag) v letech 1997-98 a určili jeho střední průměr

na (652 ± 14) km s poměrem hlavní a vedlejší poloosy alespoň 1,12: 1 a periodou rotace 6,25 h.
N. Thomas aj. využili ke zkoumání transneptunských objektů 1993 SC a 1996 TL66 infračervené
družice ISO, jelikož pro teploty povrchů těchto těles
spadá maximum Planckových křivek do pásma
60 - 100 Tm. Odtud vyšel průměr planetky
1966 TL66 na 632 km.
V březnu nalezl D. Rabinowitz plutino 2000
EB173 s magnitudou R = 19,3. Jeho velikost závisí
ovšem na neznámém albedu, které při minimální
možné hodnotě 0,04 značí, že průměr objektu může
dosáhnout až 600 km. Autor odhaduje, že asi 35%
všech transneptunských objektů tvoří právě plutina.
Ještě větší transneptunské těleso 2000 WR106 objevili astronomové na monitoru dalekohledu Spacewatch koncem listopadu poblíž hvězdy a Gem. Při
vzdálenosti 43 AU vychází jeho průměr asi na 750 km.
F. Roques a M. Moncuquet odhadují počet objektů
Edgeworthova-Kuiperova pásu s průměrem nad 50 km
na 70 tisíc a s průměrem nad 1 km na sto miliard, takže úhrnná hmotnost pásu dosahuje asi 20% hmotnosti Země (M,). Naproti tomu v Oortově oblaku komet
je podle odhadu L. Neslušena asi 80násobek M,.

Komety
S. Biswas shrnul zajímavé údaje, vyplývající
z X. katalogu komet, který v r. 1995 vydali
B. Marsden a G. Williams. Tehdy bylo k dispozici
již 1472 drah pra 878 individuálních komet, pozorovaných při l'MI návratech mezi lety 239 př. n.l.
a 1994 n.l., i když nejstarší čínské záznamy o kometách pocházejí již z období kolem r. 1000 př. n.l.
Z nich je 184 krátkoperiodických (do 200 let) a 694
dlouhoperiodických. Plných 91% komet má uzly
své dráhy ve vzdálenosti pod 30 AU. Jednotlivé planety mají své kometární rodiny. Katalog obsahuje
987 eliptických a 348 parabolických drah. Největší
výstřednost eliptické dráhy dosáhla velká lednová
kometa C/1910 Al. Naopak nejmenší výstřednost
0,045 vykazuje kometa 29P Schwassmann-Wachmann 1, jež prošla naposled perihelem r. 1989. Největší hyperbolickou dráhy s výstředností 1,057 se
honosí kometa C/l980 El Bowell. Nejmenší hodnota velké poloosy patří Enekeově kometě — 2,21 AU
stejně jako nejkratší perioda 3,28 r. Největší spočítanou velkou poloosu má kometa C/1992 JI Spacewatch s hodnotou 85914 AU a oběžnou periodou 3,3
milionu let; v odsluní se tak vzdaluje až na piných
172 kAU. Nejmenší přísluní 0,0045 AU příslušelo
kometě C/1981 VI Solwind 4, kdežto rekord 8,45
AU drží kometa P95/Chiron. Pouze 25 komet, vesměs dlouhoperiodických — a z toho 20 s parabolickou drahou — má přísluní blíže, než činí Rocheova
mez pro Slunce. Pouze u 9 komet byla pozorována
vícenásobná jádra — poprvé u komety z r. 1760.
Pro dlouhoperiodické komety je rozložení sklonů
dráhy k ekliptice izotropní, kdežto 87% krátkoperiodických komet má sklony menší než ±30 Existenci krátkoperiodických komet způsobují planetární gravitační poruchy, především pak od Jupiteru.
F. Whipple zjistil, že 93 pozorovaných komet pochází z Edgeworthova-Kuiperova (E-K) pásu, kdežto 77 z Oortova mračna: mezi nimi i 14 těles typu
komety Halleyovy. Ve větších vzdálenostech od
Slunce jsou opticky aktivnější komety z pásma E-K.
což autor objasňuje tím, že tyto komety vznikly dále od Slunce při velmi nízkých teplotách, takže obsahují větší množství ledů, které mrznou až při extrémně nízkých teplotách. Jádra komet z tohoto pásma se posléze ohřála vnitřní radioaktivitou, čímž
ztratila těkavější ledy a zbyl především vodní led.

LADISLAV HRIC /

Antonín Bečvář

— astronóm, ktorý miloval mraky
Názov článku som si požičal od študenta Štepána Kovářa, ktorý k stému výročiu narodenia
Dr. Antonína Bečvářa napísal knihu s týmto názvom, pravdaže v češtin. On bol aj kontaktnou
osobou za Českú astronomická spoločnosť, ako jej
nový podpredseda. S ním sme koordinovali prípravu a časový harmonogram spomienkových podujatí, ktoré začali 1. júna na Skalnatom plese, pokračovali v Starej Lesnej a v Prahe a skončili presne v deň
stého výročia narodenia Dr. Bečvářa, 10.6. v Brandýse nad Labem, kde strávil vbčšinu svojho života.
Podine však pekne od začiatku.
U slovenských astronómov sa stala historickou
tradíciou úcta k človeku, ktorý vyniesol astronómiu
pod štíty tatranské až do nadmorskej výšky 1780 m
nad Skalnaté pleso, kde v rokoch 1941-1943 vybudoval hvezdáreň a spojil osudy mnohých z nás
astronómov a meteorológov na symbolickom mieste bližšie k mrakom a bližšie k hviezdam. Táto tradícia vznikala a rozvíjala sa v nás, keď sme opakovane brali do rúk jeho atlasy, z ktorých prvý Atlas
Coeli spolu s Katalógom k Atlasu Coeli vznikli
práve na Skalnatom plese a priniesli aj observatóriu
okantžite celosvetové povedomie v astronomickej
komunite. Touto svetovou osobnosťou bol Dr. Antonín Bečvář.
Dr. Antonín Bečvář sa narodil 10. júna 1901
v Starej Boleslavi. Vyštudoval na Karlovej Univerzite, kde získal aj doktorát prírodných vied. Na Slovensku působil od roku 1937 ako klimatológ Štátnych kúpefov na Štrbskom Plese. Inicioval postavenie astronomického observatória na Skalnatom plese a bol aj jeho prvým riaditefom (1943-1950).
Sám objavil dye kométy, 19421V a 1947 III, viedol
pozorovania meteorického roja Ursíd, publikoval
viacero prác z meteorickej astronómie a hydrológie
a nekolko obrazových publikácií o vývoji oblakov.
Jeho najvýznamnejším dielom sú 4 velké astronomické atlasy vychádzajúce z původnej koncepcie:
Atlas Coeli Skalnaté Pleso (1948) s katalógom
(1951), Atlas Eclipticalis (1958), Atlas Borealis
(1962) a Atlas Australis (1964). V tom čase to boli
najmodernejšie atlasy oblohy, opakovane vyšli aj
v zahraničí a stali sa nepostrádatelnou pomůckou
pozorovatefov nočnej oblohy na celom svete. Medzinárodná astronomická únia nazvala jeden kráter
na odvrátenej strane Mesiaca jeho menom (1970).
Planétka č. 4567, objavená na Kleti, bola v roku
1993 nazvaná menom Bečvář, čo je dalším medzinárodným ocenením jeho práce.
Týmito faktografickými údajmi som si nedal za
cief podat kompletný životopis osobnosti, ktorá sa
najviac zaslúžila o rozvoj astronómie na Slovensku,
ale len predstaviť človeka, ktorého sté výročie narodenia sme si v týchto dňoch pripomenuli. A práve
z důvodu takéhoto okrúhleho výročia sa SAS pri
SAV spojila s Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej Lomnci a so Slovenskou meteorologickou
spoločnosťou pri SAV, aby spoločnómi silami pripravili důstojná spomienku na Dr. Bečvářa.
1. jána sa ráno pred deviatou hodinou zhromaždilo na dolnej stanici kabínkovej lanovky v Tatranskej Lomnici vyše 50 ludí, ktori sa aj napriek veternému počasiu odhodlali prísť až bore na Skalnaté
pleso, aby sa zúčastnili slávnostného aktu odhalena

památnej tabule na budove vysokohorského observatória patriaceho Astronomickému ústavu SAV.
Slovenská akadémiu vied zastupoval Dr. K. Karo
vič - podpredseda SAV, ďalej hola prítomná p. Perglerová — viceprimátorka mesta Vysoké Tatry, pozvanie z Čiech prijal Prof. J. Palouš — riaditef Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove, zástupcovia Českej astronomiekej spoločnosti, Stepán Kovář — podpredseda a Petr Krtek Bartoš — predseda
historickej sekcie, ako aj potomkovia z rodiny Ing.
Vančura, Ing. Lipták a Doc. Hefty, všetko synovci
Dr. Bečvářa. Zvlášť cenná bula aj prítomnosť pamžtníkov, Doc. Bochníčka a Dr. Ambruša, ktorí vo
svojich spomienkach pohovorili o pracovných stretnutiach s Dr. Bečvářom. Prítomný bol aj Dr. Sýkora, bývalý riaditef astronomického ústavu.
Na Skalnatom plese úvodné slovo k zhromaždeným predniesol za organizátorov Dr. Hric — vedecký tajomník SAS pri SAV, ktorý poďakoval všetkým, ktori prišli od Prahy až po Humenné pod končiare tatranské a svojhu účasťou prejavili úctu vzácnemu človeku. Všetkých prítomných privítal na póde Astronomického ústavu Dr. Svoreň — nový riaditef ústavu a slávnostný príhovor predniesol
Dr. Zverko — bývalý riaditef, pričom zarecitoval aj
báseň, ktorej autorom je Dr. Bečvář. Za hostí prehovoril Prof. Palouš a Dr. Karovič. Počasie sa zfutovalo nad daaom otužilcov, a tak bolo možné vyjsť
pred budovu observatória, kde synovci Dr. Bečvářa
spoločne vykonali akt odhalena památnej tabule.
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„Per aspera ad astra"
Zakladatelovi Observatória,
Dr. Antonínovi Bečvářovi,
pri príležitosti stého výročia jeho narodenia.
Skalnaté pleso
10. jáma 2001
Po prípitku sa zhromaždenie odobralo lanovkou
spát do Tatranskej Lomnce. Počas slávnostného
obeda predniesol prípitok za meteorológov Doc.
Smolen. No nezostávalo veta času, lebo o 13.00 h
bola naplánovaná vernisáž výstavy Antonín Bečvář
- astronom, který miloval mraíý, ktorú úvodným
slovom predstavil jej autor Stepán Kovář. Pan Kovář potom podaroval prvé výtlačky svojej knihy
Dr. Porubčanovi - predsedovi SAS, Dr. Karovičovi
- podpredsedovi SAV, Prof. Paloušovi — riaditefovi
ASÚ AV ČR a Dr. Svoreňovi — riaditelovi MU
SAV, ktorý" dostal aj áalší darček od Ing. Vančuru —
album fotografií Dr. Bečvářa z výstavby observatória na Skalnatom plese. Po prehliadke výstavy po
kračoval program spornienky odborným seminá-

rom, na ktorom predniesli svoje príspevky Dr. Rušin, Doc. Smolen, Dr. Svoreň a Dr. Zverko. Seminár
uzavrela podrobná diskusia k mnohým historickým
údajom o ktoré bol medzi účastníkmi velký záujem
až do večerných hodin. Spokojnosť účastníkov nad
úrovňou spomienkových osláv hola dostatočnou odrnenou ich organizátorom.
Záverom však nemůžem nespomenút, že takmer
abmlútny nezáujem médií o uvedené podujatia je
predsa len zarážajúci. Novinári boli včas informovaní a prisfúbili svoju účast, nakonec však prišla iba
jedna novinářka.
Presne opačná situácia boly u kolegou v Čechách. Spomienka na Dr. Bečvářa začala 6. 6. tlačovou konferenciou na Akadémii vied ČR v Prahe,
ktorú moderoval Dr. Grygar. Česká verejnosť sa teda dozvedela o diele svojho rodáka viac. V ten istý
deň vo večerných hodinách bola na Štefánkovej
hvezdárni v Prahe prednáška o živote a diele
A. Bečvářa, ktorú pripravil Š. Kovář. V piatok 8.6.
v Národnom technckom múzeu v Prahe prebehla
vernisáž výstavy spojená s prednáškou a českej verejnosti hola predstavená monografia o A. Bečvářovi, ktorej autorom je, ako už bolu spomenuté, Stepán Kovář. Celý cyklus podujatí vyvrcholil oslavami v Brandýse nad Labem, ktorých som mal možnost zúčastniť sa na pozvanie ČAS ako zástupca
SAS pri SAV. V tamojšom okresnom múzeu bola
otvorená ďalšia verzia výstavy o Dr. Bečvářovi, potom sme spoločne s Dr. Grygarom na znak dobrej
spolupráce českých a slovenských astronómov odhalili pamžtnú tabufu na dome Dr. Bečvářa a velký
sprievod účastníkov navštívil prvá hvezdáreň Dr.
Bečvářa, ktorú si dal postavit na zabrade za domom.
To bol skutočne silný zážitok. Oslavy pokračovali
na zámku, kde som členom čerstvo založeného prírodovedeckého krúžku odovzdal knižné dary od
SAS. Príjemným pre mňa bolu zistenie, že na všetkých miestach sa spomienkových podujatí zúčastnili aj celebrity mesta alebo, že v meteorologických
pozorovaniach, ktoré začal Dr. Bečvář vykonávať na
zahrade pravidelne v roku 1931, dnes pokračuje jeho neter, už staršia paní Lída Dvořáková.
Takže Dr. Bečvář stále žije v našich srdciach, keď
stúpame čím ďálej pomalšími krokmi k budove observatória na Skalantom plese a v našich mysliach,
keáberienre do nik výsledky jeho namáhavej práce,
aby sme spravili áalší krok a čo i len o núlhneter dopredu.
RNDr. Ladislav Hric, CSc.
vedecký taj. SAS pri SAV
KOZM
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KOLKO ŠKVRN
je na hviezdach?
Je pochopitelné, že Tudstvo obracia svoj zrak ku hviezdam aj s nádejou, že okolo niektorých budú tiež existovať planetárne sústavy, terestrické planéty, z nich niektoré aj
v „zóne života". Dnes jednoznačne vieme, že vyše 40 hviezd má planéty a počet kandidátov — hviezd neustále narastá. Navyše, v najbližších rokoch sa uskutočnia projekty, ktoré
budú mócť odhaliť aj atmosféry (Zemi podobné) na exoplanétach... Popri planetárnom
ošiali nezabudnime ani na našu najbližšiu hviezdu Slnko a postúpme k dalším analógiám
s našou planetárnou sústavou a k dalšiemu hfadaniu. Aké hviezdy majú planéty?
Podobajú sa na Slnko? Ak dno, majú tie isté alebo podobné vlastnosti a prejavy aktivity
ako Slnko?

Dnes už prakticky každý vie, že jadrovými reakciami v centrálnych častiach Slnka sa uvorňuje
obrovské množstvo energie, ktoré prechádza ku
povrchovým vrstvám a atmosférou Slnka uniká do
okolitého priestoru. Toto žiarenie možno detegovať v róznych oblastiach spektra. Prenos žiarenia cez vrstvy a atmosféru Slnka je úlohou pre slniečkárov. Unikajúce žiarenie a častice sa dostávajú až do vzdialenosti Zeme a interagujú so zemskou atmosférou (ktorá asi polovicu z dopadajúcej
energie odráža, rozptyluje a pohlcuje).
Z toho vyplýva, že nás musí zaujímať slnečná
aktivita, ktorá pochopitelne má priamy vplyv na
pozemský život. Pokúsme sa ju defmovať.
Ak vychádzame zo schematického zloženia slnečnej atmosféry (fotosféra, chromosféra, korána),
potom sú prvým prejavom aktivity oblasti vo fotosfére s nižšou teplotou ako okolie: škvrny. Dobre vyvinutá škvrna má jadro Škvrny (umbra)
s teplotou 4300--4700K; umbru je obklopuje penumbra.
Škvrny sú teda tmavšie miesta vo fotosfére; ak
sú dostatočne velké, možno ich rozoznať už volným okom. Škvrny vznikajú v oblastiach so silnými magnetickými poliami, ktorých indukcia dosahuje až niekolko tisíc Gaussov. Najmenšie Škvrny
majú priemer asi 100 km, najvličšie približne
90 000 km.
Životnosť Škvrny je úmerná v podstate jej velkosti, najmenšie trvajú niekolko hodín, najváčšie
až niekolko mesiacov. Škvrny sú teda charakteristickým znakom aktívnych oblastí na Slnku; úzko
súvisia so slnečnou činnosťou, ktorá sa mení približne v 11-ročnom cykle.
mým znakom aktívnych oblastí sú zjasnené
miesta fotosféry,fakulové polia. Najjasnejšie a najvyššie časti fakulových polí sú asi o 300 K teplejšie ako fotosféra; nazývame ich flokulovýmř poliarni. Nad oblasťami škvír teda pozorujeme
v chromosfére flokulové polia a v nich niekedy náhle zjasnenia, chromosférické erupcie. Trvajú niekolko minút až desiatky minút a sú výdatným
zdrojom rántgenového žiarenia a prúdov častíc.
Velké množstvo plynu vyvrhnutého z povrchu Slnka rýchlosťou rádovo 10-100 kmis, ktoré prechádza cez chromosféru do korány, sú protuberancie.
Teplota protuberancií je rádovo1000-10 000 K;
nosnou časťou protuberancií je opoť silné magnetické pole. Protuberancie sa premietajú na slnečný
disk ako temné dlhé vlákna,filamenty.
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Toto sú základné charakteristiky aktivity a aktívnych oblastí (vo vizuálnej oblasti) Slnka. PochopiteTne, v pozadí stojí tzv. model dynama Sloka a magnetická aktivita, ktoré do značnej miery
uspokojivo vysvetfujú pozorované prejavy aktivity.

Chladné hviezdy
Chladnými hviezdami rozumieme (približne)
hviezdy slnečného typu ale aj neskoršej spektrálnej triedy (napr. K, M hviezdy). Je logické hladať
na týchto hviezdach prejavy aktivity a porovnávať
ich so slnečnou aktivitou. Musíme si však klásť
správne otázky. Napríldad: sú pozorované charakteristiky slnečnej aktivity (napr. Škvrny, plages,
flares) analógom, vzorom pre variabilitu, ktoní
pozorujeme u mých hviezd? Jeden tábor vedcovastronómov sa prikláňa k názoru, že niektoré prejavy aktivity u hviezd sú odlišné od svojho slnečného vzoru nielen v rozsahu, škále, ale aj vo fyzikálnej podstate. A naopak: druhý tábor sa nazdáva, že Slnko je prototypom všetkých aktívnych
hviezd. mými slovami: fyzikálna príčina aktivity
hviezd je rovnaká. Podobnosti a odlišnosti medzi
slnečnou a hviezdnou aktivitou sú dnes aktuálnou
(a celkom príťažlivou) témou astrofyziky. Aké
hviezdy sú teda predmetom výskumu?
Hviezdy typu T Tauri
Eruptívne premenné, prakticky nepravidelne
meniace svoju jasnosť, kde je základným modelom hviezda s diskom okolo nej; hviezda a disk
rotujú, dochádza ku vzájomnej interakcii. Vplyv
globálneho magnetického pola však spósobuje, že
celková rotácia je pomalá.
Čisté T Tauri hviezdy
Mladé hviezdy s nízkou hmotnosťou pred ‚ stupom na hlavnú postupnosť a bez prítomnosti okolohviezdnej hmoty, disku.
Rýchlo rotujúce hviezdy
Samotárske hviezdy (ale dvojhviezdy) spektrálneho typu G—M s rotačnou periodou kratšou
alebo rovnajúcou 1 dňu. Tieto hviezdy majú pozíciu na hlavnej postupnosti v blízkosti hranice
nulového veku. K týmto objektom sa radia aj
hviezdy neskorého spektrálneho typu s emisnými
čiarami v spektre, tzv. dMe hviezdy, ktoré mažu
byť samotárske alebo dvojhviezdy (BY Dra hviezdy).

Obr. 3: Povrchy hviezd pozdného spektrálneho
typu a Slnka, rozličné obdobia (Strassmeier
1995).
RS CVn systémy
Sú tesné dvojhviezdy, zvyčajne podobri až obri spektrálnej triedy G až M, ktory'ch rotácia sa
rovná orbitálnej rotácii, pretože sú viazané slapovými silami. Rotačná perióda je približne v intervale 0.5 až 10 dní.

Hviezdne Škvrny
V tomto príspevku sa budeme detailnejšie venovať hviezdnym škvrnám ako jednému z mnohých prejavov hviezdnej aktivity. Zatial boli spolahlivo detegované Škvrny pri dvoch diametrálne
odlišných typoch hviezd:
1. pri hviezdach ranného spektrálneho typu (typ
B—A, tzv. CP hviezdy alebo chemicky pekuliárne
hviezdy), kde povaha škvor je odlišná. Škvrny
spósobuje nadmerná koncentrácia chemického
prvku (napr. kremík) v inak značne stabilnej atmosfére a určite tu zohráva úlohu aj celkové magnetické pole hviezdy;
2. pri hviezdach neskorého spektrálneho typu
(pozn vyššie), kde povaha škvín je zrejme taká istá ako na Slnku: sú to miesta s nižšou teplotou vo
fotosfére hviezdy.

Metódy: Fotometria
Aplikácia modelu škvfn na hviezdy neskorého
spektrálneho typu bola logická. Pozorovaná variabilita, presnejšie zaznamenané svetelné krivky či
už priamo vo vizuálnej oblasti alebo nejakom filtri
(najčastejšie sa používa UBVRI sústava frltrov;
nazýva sa Johnsonov fotometrický systém, pričom
hovoríme o širokopásmovej fotometrii, pretože
jednotlivé filtre majú značnú šírku priepustnosti
svetla) sa velmi dobre dajú vysvetliť absolútne
tmavou škvrnou, ktorá sa objavuje na okraji
hviezdneho disku, putuje z jedného
na druhý a postupne zachádza za okraj disku rotujúcej
hviezdy. Systematická analýza svetelných kriviek
naznačila, že obyčajne jedna, (najviac 2 Škvrny),
sú potrebné na vysvetlenie priebehu svetelných
kriviek. Pomerne dobrú svetelnú krivku možno
získat už vizuálnym pozorovaním premennosti
hviezdy, ktorá však má velká amplitúdu zmien
ohraj
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jasnosti. Ak sú však k dispozícii svetelné knivky
vo viacerých filtroch, prípadne všetkých filtroch
Johnsonovho systému, móžme v úvahe pokročiť
d'alej.
Ak by totiž škvrna alebo sústava škvor boli totálne čieme, nepnispievali by ku zmene farebného
indexu hviezdy (tento definujeme ako rozdiel
v jednotlivých filtroch, napr. B—V, V—R atd.). Ak
máme svetelné krivky v jednotlivých farbách a ich
rozdiely, potom to jednoznačne znamená, že sústava škvín prispieva svojím svetlom ku farebnému indexu; skvrny de facto, nie sú absolútne čierne a vyžarujú, majú svoju teplotu. Zo svetelnej
knivky v jednom filtri pochádza obyčajne informácia o počte škvín a polomere škvrny, z farebných indexov odhad rozdielu v teplote fotosféra/škvrna. O tom, aký je celý proces analýzy krehký, sa presvedčíme na niektorých nevýhodách tejto metódy. Predovšetkým, fotometria nie je velmi
citlivá na polohu škvín, presnejšie „hviezdne šírky". Ďalej: táto metóda trpí problémom nulového
bodu. Tento problém dobne ilustruje obr. /. Obe
krivky dobre definujú maximum jasnosti, avšak
táto maximálna jasnosť sa mení. Móže sa stať, že
maximálnu jasnosť hviezdy, póvodný „obnažený"
hviezdny disk, vlastne nepoznáme. Z toho vyplýva, že ďalšie škvrny móžu byť prítonmé v nejakom
zoskupení, ktoré nevykazuje rotačnú moduláciu.
A ešte ďalej: odhad rozdielu teploty fotosféra/škvrna móže byť podhodnotený, ak pravda hviezda nezmenla svoju svietivosť v dósledku vývoja.
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Obr. 1: Svetelná krivka hviezdy II Peg v dvoch
obdobiach vo vizuálnej oblasti. (= V filter), (Byrne 1992).
častí atmosféry — chromosféry a korány, kde teplota začína znovu narastať, prlpadne za pnítomnosti obálky okolo hviezdy).
V spektre hviezdy sa teda nachádza množstvo
tmavých absorpčných čiar. Spektrálna čiara prislúcha nejakému prvku; má vždy svoj charakteristický profil, ktorý móžme váaka vysokému rozlíšeniu detailne študovať. Posledný dóležitý fakt je,
že rotáciou hviezdy dochádza k posuvu vinových
dlžok v dósledku Dopplerovho javu a úzka spektrálna čiara sa rozšíri v závislosti od hodnoty rýchlosti a sklonu rotačnej osi. Škvrna sa prejaví aj
v spektrálnej čiare — ako malý emisný hrbolček
v profile čiary, ktorý putuje od jedného okraja čiary po druhý, presne podia rotácie (obr. 2). Hrbolček je emisný v inak štandardnej atmosféra s prevažne absonpčnými vlastnosťami: príčinou je nedostatočná absorpcia spojitého žiarenia v danom
mieste hviezdneho disku. Získanie teoretického
profilu za prítomnosti škvrny na hviezdnom disku
je nefahká úloha. Nájsť polohu škvín zo série pozorovaných profilov a zmapovať povrch hviezdy
je ešte ťažšie.
Úlohy tohoto typu si vyžadujú detailnú vedomosť prenosu žiarenia v atmosfére hviezdy,
špeciálne numerické metódy a zložité narábanie
s numerickými štruktúrami, ako sú matice. Premenné hviezdy sú síce v programe mnohých observatorií, ale hodnotných modelových a výpočtových programov tohto typu nie je veta. Predbežne
hovoríme o kanadsko-ruskej a USA-UK škole,
ku ktorým sa časom pričlenili d'alšie (napr. Rakúsko,Taliansko), V blízkej budúcnosti sa k nim
chceme pričleniť aj my.
Doppler imaging je teda silný nástroj, dokáže
zhotoviť kontrastnú mapu povrchu hviezdy z bo-

Spektroskopia je vetmi účinná metóda v astrofyzike, pretože detailne rozložené a detegované
svetlo hviezdy, spektrum, (povedzme 2 Angstrom/
/mm) umožňuje študovať pomerne úzke čiary
v spektre hviezd, a tým ovePa podrobnejšie vlastnosti ich atmosfér v porovnaní s fotometriou. To
platí aj o vlastnostiach škvín. Spektroskopia
(a spektrá hviezd) tvoria samostatnú a rozsiahlu
kapitolu v astrofyzike. Pripmeňme si iba ich hlavný princíp:
Žiarenie, ktoré prechádza cez hviezdnu atmosféru z vnútra hviezdy, atmosféra „upravuje", pretože žiarenie s ňou interaguje. V princípe, hviezdna atmosféra a celá hviezda má nejaké chemické
zloženie a jednotlivé atámy prvkov v atmosféne sa
„prezradia" práve interakciou so žiarením, najmá
vo forme úzkych spektrálnych čiar. Nakolko pri
normálnych hviezdach teplota klesá smerom
k povrchu atmosféry, spektrálne čiary sú zvyčajne
v absozpcii; za istých podmienok však móžu byť
aj v emini (napr. v dósledku aktívnych vonkajších
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dového zdroja, to znamená, že napnlldad hviezdne
šírky sú oveTa spoTahlivejšie určené; defmitívne
opúšťame zjednodušený kruhový tvar škvír, ako
aj ich počet a získavame reálne zoskupenie škvír
na povrchu hviezdy. Avšak aj táto metóda má
niektoré nevýhody. Podobne ako pni fotometrickej
metóde je to problém nulového bodu. Výpočet sa
začína s čistým profilom bez prítonmosti škvor,
a preto je vhodné dobre vybrať a pomať referenčný profil. To možno urobiť v zásade dvomi spúsobmi:
Buďvytvoríme teoretický profil fiktívnej hviezdy toho istého spektrálneho typu, alebo rozrotujeme profil reálnej hviezdy toho istého alebo podobného spektrálneho typu, ak hviezda nerotuje
tou istou nýchlosťou a má iný sklon rotačnej osi.
Ak si však uvedomíme, že aktívne hviezdy sú vysoko magnetické, vrchné časti fotosféry majú mé
teplotné pomery (zahrieva ich chromosféra a koróna), že predovšetkým krátkoperiodické dvojhviezdy trpia na slapové sily, že dochádza k efektom porušena štatistickej rovnováhy či netypickým mikro- a makroturbulentným pohybom
a podobne, stava sa výher a príprava referenčného
profilu samostatným problémom.
Ďalšou nevýhodou je, že táto metóda je prakticky necitlivá na teplotu škvín. Navyše, je nutná
sénia velmi vysokodispenzných (tj. vysokorozlíšitelných) spektier s velmi vysokým pomenom signálu k šumu. Kvúli kompletnosti uvádzame, že ak
projekčná rýchlosť (vsini) je pnIliš malá, metóda
prechádza na štúdium tvaru deliacej osi absorpčného profilu (line bisectors).

Metódy: Spektroskopia 2
alebo Oxid Titanu
Počiatkom 80. rokov sa vyvinula dalšia spektroskopická metóda. Niektorí vedci si všimli, že
v atmosfére sa okrem čiar prvkov formujú aj čiary
jednoduchých molekúl, napr. VO, TiO, CO, OH,
ba dokonca H2O v podobe pár, a tieto boli skutočne v spektrech identifikované. Niektoré tieto zlúčeniny majú tzv. inverznýpriebelz, znamená to, že
čím je atmosféra hviezdy horúcejšia, tým sa menej
prejavia v spektre. mými slovami: ak sa na hviezde nachádzajú škvrny s nžšou teplotou oko je
okolitá fotosféra, budú molekulánne čiary oveTa intenzívnejšie (v absorpcii) v spektre hviezdy. To je
zároveň jedinečný dókaz o pnítomnosti chladnejších miest, škvín na hviezde.
I keďzodpovedajúce kalibrácie sa dajú zhotovif
pre TubovoTnú z vyššie spomínaných zlúčenín, doteraz najviac rozpracovaná kalibráciaje pre oxid
titanu TiO. Skutočne do očí bijúce absorpčné črty
TiO v červenej oblasti spektra sú velmi vhodné na
štúdium, konkrétne, súčasné práce rozpracovali
najviac metodiku pre 2 absorpčné črty s vinovými
dlžkami 7055A a 8860A.
Kým ich vzájomný absorbčný pomer určuje
teplotu škvín, ich celková absorpcia určuje celkovú plochu škvor na hviezdnom povrchu. Výhodou
tejto metódy je zistene celkového pokrytia škvín
na hviezde, určeme ich teploty voči okolitej fotosfére, ohraničená (dobre kalibrovaná) závislosť na
mé prejavy aktivity hviezdy (napr. vplyv chromosféry atď) oko aj požiadavka na nízkodisperzné
spektrá. Nevýhodou je, že ide zasa o spektroskopickú metádu, ťažko dostupná pre astronómov —
amatérov, pričom neposkytuje žiadne infonmácie
o lokalite škvín a hviezdnych šírkach. I táto metóda má svoje hranice použitia, a to najmá pre velmi
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chladné hviezdy (povedzme neskorý spektrálny
typ M), kde kalibrácia je ovplyvnená samotnou
chladnou fotosférou, a navyše takmer nastáva Saturácia, čiže malá meratelná zmena v absorpcii
spósobí velkú chybu v určení efektívnej teploty
škvír či ich celkovej plochy.

Metódy: Čo chceme?
Ak teda vyberáme štúdium hviezdnych škvfn
ako jednu z možností štúdia prejavov aktivity na
hviezdach neskorého spektrálneho typu, je vhodné
zvoliť správne metódy a uvedomiť si, čo očakávame a čo chceme. Ak sa zaujímame o celkové pokrytie hviezdneho povrchu škvrnami, je vhodné
zvoliť TiO spektroskopiu, ak o lokalizáciu a tvar
škvor, zvolíme Doppler imaging. ak o teplotu
škvín, uprednostníme fotometriu v kombinácii
s niektorou zo spektroskopických metód atd'.
V jednom z našich pozorovacích návrhov sme
sa zaujímali o škvrny u RS CVn systémov, presnejšie o ich základné vlastnosti: teploty a celkové
pokrytie na hviezdnom povrchu. Preto sme zvolili jednu spektroskopickú a dye fotometrické metódy (vizuálnu a infračervenú fotometriu).
Infračervená fotometria je důležitá pre farebné
indexy (napr. V—R, V—K atd'.). ktoré str velmi citlivé na zmeny teploty. Z tohoto hradiska požiadavka na pozorovací čas na SAAO hola logická
(Kozmos 5/2000). Pre úpinosí uvádzame ešte mé
metódy, ktorými sa dajú v princípe študovať niektoré vlastnosti škvor: interferometria (priama metóda), microlensing (efekt gravitačnej šošovky)
a projekt PLANET.

Metódy: Interferometria
História optickej interferometrie má najmenej
sto rokov, ale iba v minulom desaťročí sa začala
uplatňovať, pretože až vtedy hola vhodná konfigurácia a parametre prístrojov také, že kompenzovali chvenie a turbulenciu zemskej atmosféry. Princípom interferometrie je koherentně (vo fáze) spojenie a analýza dvoch oddelených vinoplóch žiarenia zdroja svetla. Rozlíšenie interferometra sa
zvyčajne definuje ako pomer vinovej dlžky svetla
a vzdialenosti, ktorou sa odlišujú 2 d'alekohfady,
súčasti interferometra. Pomer signálu k šumu zasa
súvisí s jasnosťou hviezdy a integračným časom.
Integračný čas nemůže byť lubovolný (obyčajne
niekolko málo milisekúnd), kvůli zamedzeniu turbuleneie atmosféry. Napríklad parametre interferometra vo výstavba v Arizone, USA budú: maximálna jasnosť hviezd 10 mag., rozlíšenie 0.2 mas
(mas je tisícina oblúkovej sekundy) a rozlíšenie
typickej hviezdy až 15 elementov naprieč hviezdnym diskom. Možno skúmať zdroje v optickej
a v rádiovej oblasti a existujú aj projekty pre interferometre vo vesmíre.

Metódy: Hviezdna mikroskopia
a projekt PLANET
Prvé pokusy o detekciu efektu mikrošošoviek
zahájilo okolo r.1990 niekolko pozorovacích programov, napr. DUO, EROS, MACHO,OGLE, ktoré si vybrali ako oblasť záujmu smer Galaktického
jadra a Velký Magellanov Oblak čiže susednú galaxiu. Tieto programy priniesli čiastkové úspechy, približne 200 kandidátov na efekt mikrošošoviek boto zverejnených a možno aj preto v r. 1995
začal svoju činnosť PLANET (Probing Lensing
Anomalies Network). Tento využíva ďalekohfady
na južnej hemisfére. Konkrétne v Chile, Austrálii,
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Južnej Afrike a na tomto projekte participujú nasledovné inštitúcie: Kapteyn Institute. Holandsko,
Space Telescope Science Institute, USA, South
African Astronomical Observatory. Canterbury
University, Nový Zéland, Perth Observatory, Austrália, Canopus Observatory. Australia. Ohio State
University, USA a Institut d'Astrophysique Paris.
Francúzsko.
Čo je teda efekt mikrošošovky (microlensing)
a čo móžme od neho očakávaf? Už v roku 1936
sám Einstein zvažoval možnosti, keďsú v zornom
lúči dye hviezdy: jedna v popredí B a druhá v pozadí A. V tomto prfpade pozorovatel uvidí krvžok.
Ak je hviezda B v istej malej vzdialenosti od zorného lúča, uvidí 2 obrazy hviezdy A. Uhlové rozlíšenie je rádovo tisícina oblúkovej sekundy, čo je
velmi, vefmi ťažké pozorovat.
Slubnejšiou cestou je pozorovanie zjasnenia
hviezdy A. Hviezda B sa teda správa ako gravitačná šošovka a celý efekt sa nazýva efekt mikrošošovky. Keďže je hustota jasnejších hviezd v Galaxii príliš nízka vzhfadom na vyššie spomínanú
konfiguráciu hviezd A a B, uvedený efekt je prakticky nepozorovatelný. Tento smutný záver vylepšila až práca Paczyúského z roku 1986. Okrem
mého aj z rotačných kriviek (závislosť velkosti uhlovej rýchlosti od vzdialenosti od centra galaxie)
špirálových galaxií a našej Galaxie vyplýva, že
okraje galaxií (napríklad galaktické halo) musí
obsahovať ešte nejakú hmotu (tzv. skrytá hmota),
ktorú priamo nepozorujeme, inak Sa priebeh rolačných kriviek dá len velmi ťažko vysvetliť.
Skrytá hmota sa může vyskytovať aj vo forme
bielych a hnedých trpaslíkov, neutrónových
hviezd či čiernych dier. Kedže šošovkou nemusí
byť hviezda, ale aj tmavý hmotný objekt naprldad
čierna diera, potom pravdepodobnosť, ktorú určil
Paczyňski, že spozorujeme zjasnenia hviezdy smerom ku Velkemu Magelkmovmu Oblaku (VMO),
vyjadruje pomer 1: 1 000 000. Teda: ak pozorujeme milión hviezd v VMO, nájdeme jediného kandidáta na efekt mikrošošovky. A práve na túto úlohu sa podujali vyššie spomínané programy. Momentálne sa vyšetrujú hviezdy na smere VMO
a galaktický sired.
Tento jav, teda zjasnenie hviezdy, sa dá lahko
rozlrsiť od mých zjasnení ako napr. nahly flare aleho variabilita hviezdy. Jednak má svetelná krivka
gravitačného zjasnenia charakteristický tvar, nezávisí od frltra (spektrálnej oblasti) a vyskytne sa
len raz. Ak teda sa pozoruje podobné zjasnenie
v priebehu niekolkých áalších dní, ide o premennú
hviezdu. Maximálne zjasnenie může byť 34 %,
doba trvania niekorko týždňov. Záverom si pripomeňme bilanciu efektu mikrošošovky: možno
overiť a lepšie odhadnúť parametre skrytej hmoty
či vzdialenej hviezdy, napr. jej atmosféru, prípadne jej planetárrru sústavu, škvrny, okrajové stemnenie a pod. Týmto spósobom sa študuje napr. atmosféra obra typu K vo vzdialenosti 25 000 svetelných rokov. To rozširuje áalšie možnosti astronómie, veď letieť ku Magellanovmu oblaku či do
blízkosti stredu Galaxie sa tak skoro nepodarí.
V roku 2000 boto známych asi 150 takýchto udalostí smerom ku Galaktickému jadru. Pokiar ide
o výskum škvír na hviezdnych povrchoch tak zatial 2 až 3 hviezdy za rok.

typu (typické hodnoty): celkové pokrytie hviezdneho povrchu škvrnami, ich teplota, typické
hviezdne šírky, životnosť škvír a magnetické polia
vo vnútri škvor a poláme čiapky.
Najmenšie (uhlové) priemery škvor, spofahlivo
detegované, sú asi 4 stupne, typické priemery sú
10 az 20 stupňov, celkové pokrytie škvrnami
20-30 %o, z metódy TiO az 50-60 % u niektorých
hviezd. Teplotný rozdiel okolitej fotosféry a škvrny býva v intervale 700-1200 K. Iba u niektorých
hviezd možno hovoriť o preferovaných hviezdnych dlžkach a prakticky všetky hodnoty hviezdnych šírkk pre škvrny sú pozorované, zahíňajúc
i polohy v blízkosti pólov. Svetelné kriyky sa
u mnohých hviezd nemenia v čase 3 až 4 mesiace,
a naopak: menia sa na dlhšej báze, povedzme
1 rok. Výrazné zmeny v dlhšom časovom období
sú velmi individuálne. Hoci magnetické pole u slnečných škvír je velké, celkové magnetické pole
Slnka je slabé, čo zvýrazňuje principiáhiy problém
merania magnetického pola hviezdnych škvín.
Napríklad metódou spektropolarimetrie celkové
magnetické pole u dMe hviezd je asi 5000G, čo
znamená, že za pomoci úvahy o tlaku plynu vo fotosfére ide o magnetické pole granulárnej siete
(network field), a nic o pole škvor a je prakticky
dobnou hranicou pola škvínn na hviezdach.

Záver
Štúdium magnetickej aktivity a ich sprievodných znakov (napr. škvrny) na hviezdach neskorého spektrálneho typu je důležité v porozumení
okruhu problémov v astrofyzike hviezd v spodnej
časti hlavnej postupnosti cele] vekovej skupiny
hviezd: pred, po n počas prítomnosti na hlavnej
(teda vývojovej) postupnosti. Ide teda o podstatnú
skupinu hviezd na"sej i mých galaxií." Štúdie tohoto typu sú důležité aj pre pochopenie magnetickej
aktivity Slnka z vývojového hradiska. Približne
5% hviezd neskorého spektrálneho typu má vo
svojich atmosférach škvrny. Tieto však v porovnaní so slnečnými škvrnami pretrvávajú dlhšie
a ich celková plocha je váčšia.
Či tieto fakty súvisia so spektrálnym typom,
dvojhviezdnosťou, magnetickým polom a vekom,
je zatial nejasné. V tomto príspevku sme vybrali
hviezdne škvrny ako prejav aktivity. Opis dalších
prejavov aktivity či celých cyklov aktivity na
hviezdach neskorého spektrálneho typu by bol
podstatne obsiahlejší.
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Charakteristiky škvřn a súčasný model
V tejto časti stručne predstavíme súčasné charakteristiky na hviezdach neskorého spektrálneho

MILAN ZBORIL,
Astronomický ústav SAV

LADISLAV DRUGA /
Po smrti nevlastného otca (v roku 1653) žil Newton spolu s matkou, starou mamou, jedným nevlastným bratom a dvomi nevlastnými sestrami. Do
strednej školy (Free Grammar School) chodil do nedalekého Granthamu. Učitelia ho pnliš nechválili:
žiak Newton bol podia nich „lenivý a nepozorný".
Matka, v tom čase už zámožná dáma, chcela, aby
rodinný majetok spravoval Isaac. Ukázalo sa však,
že nemá na to chuť ani talent. Jeden z strýkov — William Ayscough sa rozhodol, že ho pripraví na univerzitně štúdium. Issac sa v roku 1660 vrátil na
strednú školu v Granthame. Riaditel školy Stokes,
u ktorého býval, rozoznal Isaacove vlohy a naliehal
na matku, aby finacovala jeho štádiá na univerzite.
Stokes bol schopný muž. Doučoval ho a dal mu
dobré základy najmá z matematiky. Podia všetkého
ho oboznámil aj s Euklidom. Newton bol manuálne
neuveriteine zručný: vytváral dómyselné modely
hodin a veterných mlynov.
Na Trinity College v Cambridge nastúpil 5. jána
1661. Bol starší ako vacerí jeho rovesníci, ale privyrábal si na štúdiá doučovaním.
Newtona priťahovala Kopernikova astronómia a
Galileova mechanika. Preštudoval Keplerovu Optiku. Roku 1664 si zapísal: „Platón je máj priatel,
Aristoteles je máj priatel, ale mojím najlepším
priateFom je pravda." V prvej etape svojho života sa
prejavil ako voTnomyšlienkár. O matematiku sa začal zaujímať na jeseň roku 1663, ked si na trhu
v Cambridge kúpil knihu o astrológii a zistil, že matematike nerozumie. Preštudoval aj knihu o trigonometrii, ale aj geometria mu robí ťažkosti. Zaujalo ho
Barrowove vydanie Euklidových elementov.
Po Euklidovi sa vrátil k Oughtredovej Clavis
Mathe,natica a Descartovej La Géométrie. Nová algebru a analytická geometriu od Vieta prečítal v roku 1646. Kniha obsahovala d61ežité prílohy troch
van Schootenových žiakov: Jana de Witta, Johana
Huddeho a Hendricka van Heuraeta. Preštudoval aj
Wallisovu Algebru...
Newtona prijali na univerzitu 28. apála 1664; bakalárske štúdium ukončil v apríli 1665. Kváli epidémii moru v lete roku 1665 univerzitu zatvorili
a Isaac sa vrátil domov. Počas nasledujúcich dvoch
rokov sa neuveriteine zdokonalil v matematike, optike, fyzike a astronóma.
Niekolko rokov pred Leibnizom položil základy
pre diferenciálny a integrálny počet. „Diferenciálna
metáda" vznikla z poznania, že integrácia funkcie
je len opakom postupu diferenciácie. Tým, že prijal
diferenciáciu ako základnú operáciu, vytvoril Newton jednoduché analytické metódy, ktoré zjednotili
viacero samostatných techník. Svoju De Methodis
Serierwn et Fhcrionum napísal, ale nepublikoval
v roku 1671. V anglickom preklade ju vydal až
John Colson v roku 1736.
Roku 1667 univerzitu v Cambridge opáť otvorili. Po roku, v júli 1668, už s hodnosťou magistra, stal
sa odborným asistentom vyššieho stupňa. Jeho práce si získali uznane. Roku 1669 sa jeho patrón
Barrow pokusil oboznámiť s Newtonovými prácami
vedecký svet. V roku 1669 sa Barrow utiahol sado
ústrania a za svojho nástupcu vo funkcii vedúceho
katedry matematiky odporučil Newtona. Isaac mal
v tom čase iba 27 rokov.
Prvá práca mladého profesora bola z optiky. Dospel k presvedčenu, že biele svetlo nemá „jednoduchá podstatu", ako tvrdil Aristoteles. Presvedčila ho
o tom chromatická aberácia v dálekohTade. Kedpozoroval prechod stnečného lúča cez sklenený hranol, všimol si spektrum farieb. Tak zistil, že biele
svetlo je zmesou viacerých rozdielnych typov žiarena, ktoré sa lámu pri nepatrne rozdielnych uhloch,
takže typ žiarenia produkuje inu spektrálnu farbu.
Newtona viedla táto úvaha k chybnému presvedče-
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Sir Isaac
Newton
Isaac Newton sa narodil na panskom sídle
vo Woolsthorpe, blízko Granthamu
v Lincolnshire. Podlá vtedy používaného
kalendára sa narodil na Vianoce
roku 1642, podia súčasne platného,
Gregoriánskeho kalendára, 4. januára
1643. Pochádzal z farmárskej rodiny.
Otca nepoznal, pretože Isaac Newton
senior zomrel v októbri 1642, tni mesiace
pred narodením syna. Isaacov otec bol
zámožný, ale nevzdelaný človek.
Nevedel sa ani podpísať.

nu, že dálekohfady so šošovkami budú mať vždy
chromatická aberáciu. Preto navrhol a skonštruoval
zrkadlový dalekohlad.
Roku 1672, potom, čo KráTovskej spoločnosti daroval zrkadlový dalekohTad, zvolili ho za jej člena.
V tom istom roku publikoval aj svoju prvá vedeckú
prácu o svede a farbe. Prácu prijali priaznivo, iba
Hooke a Huygens namietali, že svetlo má skár vlnový charakter. Newtonovu korpuskulárnu teóriu
revidovali až v 19. storočí.
Roku 1675 Hooke vyhlásil, že mu Newton ukradol niektoré jeho optické výsledky. Newton preto
vydal svoje práce z optiky až po Hookovej smrti
v roku 1703. Jeho Optika vyšla v roku 1704. Zaoberá sa teóriou svetla a farby, výskumom farieb
spektra, „Newtonovými prstencami" a difrakciou
svetla. Na vysvetlene niektorých pozorovaní použil
vinová teóriu svetla v spojení so svojou korpuskulámou teóriou.
Newtonovým najváčším úspechom bola jeho
práca vo fyzike a nebeskej mechanike, ktorá kulminovala v teórii všeobecnej gravitácie. Do roku 1666
mal už prvé verzie svojich troch pohybových zákonov. Objavil aj zákon odstredivej sily na rovnomerne pohybujúce sa teleso na kruhovej obežnej
drábe. Nemal však presné vysvetlene mechaniky
kruhového pohybu. Newtonovou novou myšlienkou
bola predstava, že zemská gravitáciu ovplyvňuje
Mesiac, ktorá vyvažuje jej odstredivú silu. Zo zákona odstredivej sily a Keplerovho tretieho zákona pohybu planět odvodil gravitačný zákon.
Po svojej korešpondencii s Hookom, našiel dákaz, že Keplerov zákon plách bol dásledkom dostredivých síl. Zistil, že ak pásobenm centrálnych
sil sa stane krivkou dráhy elipsa, potom je sila nepriamo úmerná štvorcu vzdialenosti. Tento objav
odhalil fyzikálny význam druhého Keplerovho zá-

kona. Halley roku 1686 prehovára Newtona, aby
spracoval svoju nová fyziku a jej využitie v astronómii. O rok neskór (1687) vydal Newton spis Philosophiae naturalis principia mathematica.
Principia je uznávaná ako najslávnejšia vedecká
kniha všetkých čias. Newton v nej analyzoval pohyb telies v stálom a nestálom prostredí, pásobením
odstredivých sít. Výsledky boli aplikované na obiehajúce telesá, projektily, kyvadlá a volný pád blízko
Zeme. Ďalšie zovšeobecnenia priviedli Newtona
k zákonu všeobecnej gravitácie: prífažlivá sila medzi dvoma Cubovolnými telesmni je priamo úmenzá
súčinu ich hmotností a nepriamo úmerná štvorcu
vzdialenosti medzi ich Iunotnými stredmi.
Newton vysvetlil široký rozsah dovtedy nespojitých javov: excentrické dráhy komét, palivy a ich
variácie, precesiu osi Zeme a pohyb Mesiaca rušený
príťažlivosťou Slnka. Táto práca urobila z Newtona
jednou z vedúcich medzinárodných osobnosti vo
vedeckom výskume. Európski vedci spočiatku jeho
myšlienku pósobenia telies na dialku neakceptovali.
(Uznávali Descartovu vírivú teóriu, v ktorej sily
pósobia priamym kontaktom.) Newtonova sláva
však rástla.
6. februára 1685 sa stal kráTom Velkej Británie
katolík James II. Po potlačení povstaní anglikánov
menoval do všetkých významnejších funkcií iba
katollkov. V štátnej správe, v armáde aj na univerzitách v Oxforde a Cambridge. Horlivého protestanta
Newtona to pobárilo. Keá král naliehal, aby benediktínski mnísi získali akademická hodnosť bez skúšok a požadovanej prísahy, Newton napísal vicekancelárovi: „Buďte statočný a oddaný zákonom,
nemóžete zlyhať." Vicekancelár poslúchol, vyhodili ho. Newton nad'alej pripravoval dokumenty na obranu univerzity. Viacerí anglikánski šlachtici vyzvali vtedy Williama Oranžského, aby zasiahol.
William sa vylodil v Anglicku v novembri 1688.
Král James ušiel do Francázska.
15. januára 1689 zvolila Univerzita v Cambridge
Newtona, odvážneho obrancu jej práv, za jedného
zo svojich dvoch zástupcov v parlamente. Parlament
vyhlásil, že James sa vzdal koruny: vo februári 1689
ponúkol korunu Williamovi a Mary. Newton bol na
vrchole slávy: stal sa vedúcou osobnosťou univerzity a jedným z najvýznamnejších matematikov sveta.
Život v Londýne samu zdal priťažlivejším ako akademická spoločnosť v Cambridge. Po utrpeniach
a druhom nervovom zrútení (v roku 1693) Newton
na vedu zanevrel. Pravdepodobne išlo o depresiu.
Odišiel z Cambridge a prijal štátnu funkciu v Londýne ako správca kráTovskej mincovne v rokoch
1696 až 1699. Svojho postavena v Cambridge sa
však nevzdal. Ako správca mincovne sa stal velmi
bohatým mužom.
Roku 1703 ho zvolili za prezidenta KráFovskej
spoločnosti. V tejto funkcii ho každý rok potvrdili
až do jeho smrti. Roku 1705 bol ako prvý vedec za
svoju prácu pasovaný královnou Annou za rytiera.
Ani posledná časť Newtonovho života nebola jednoduchá. Kvárili ho spory s Leibnzom kváli prvenstvu objavu „diferenciálnej metódy". Z moci
prezidenta KráTovskej spoločnosti vymenoval „nestranná komisiu", ktorá mala spor rozhodnúť. Oficiálnu správu komisie napísal sám (aj ked ne pod
vlastným menom). Ked ju Královská spoločnosť
zverejnila, napísal (opáť ako anonym) recenziu, ktorá publikovali vo Philosophical Transactions of the
Royal Society. Newtonov asistent Whiston, ktorý
bezprostredne videl jeho záchvaty hnevu, napísal:
„Newton bol jednou z najbojazlivejších, najopatrnejších a najpodozrievavejších osobnosti, ktoré som
vo svojom živote poznal."
Meno Isaaca Newtona nesie aj kráter Newton na
LADISLAV DRUGA
Mesiaci.
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NAPÍŠTE O SVOJOM ĎALEKOHL'ADE

Dvončove
teleskopy
V tejto rubrike sme už písali o najrozličnejších
konštrukciách dalekohTadov, ale teraz prinášame naozaj niečo nezvyčajné: Binárny teleskop —
refraktor s objektívmi 160 mm!

pn

Je to ojedinelá konštrukcia, ktorá nemá (pokial vjem) v blízkej Európe obdobu. Už v starších číslach Kozmosu sme pírali, že je určitá
velkosť objektivu, od ktorej vyššie pomer emel objektivu k hmotnosti konštrukcie (a tým
aj k výrobným nákladom) už nie je pre výrobcovi výhodný.
Takúto konštrukciu si však móže pre vlastné
potešenie vytvoriť amatérsky astronóm. Pán
Vojtech Dvonč z Bratislavy, ktorý už desiatky
rokov konštruuje binárne super-dalekohlady,
vytvoril celá paletu vlastných konštrukcií.
Co je pre komerčnú firmu ekonomicky neefektívne, osamelý nadšenec bez problémov
zvládol. Binárny teleskop s objektívmi 160
mm, s ohniskovou vzdialenosťou 1.500 mm
a so širokouhlými ortoskopickými okulármi
f = 20 mm. Pozorovatel pritom vidí normálny
vzpriamený obraz. Samozrejme, uvedené parametre si vynucujú vyššiu hmotnosť: združený
agregát optických systémov s duralovými tubusmi váži 35 kg. Dalších 25 kg váži pojazdný
trojnohý statív so skrutkovnicovým zdvihom
pozorovacej výšky systému od 130 do 170 cm.
Kolieska statívu majú pochopitelne brzdu proti neželanému pohybu. Od týchto parametrov
móžeme odvodiť aj ostatné rozmery posledného teleskopu pána Dvonča.

Osemdesiatročný astronám- amatér Vojtech
Dvonč z Bratislavy stavia binárne superdalekohrady podia vlastných projektov. Pri
konštrukcií uplatňuje
celý rad originálnych
nápadov a vylepšení.
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Optjmálna konštrukcia optických systémov
umožňuje mimoriadne kvalitnú justáž, ako aj
vhodné nastavenie rozostupu okulárov a ich
spriahnutie tak, aby sa dali vzájomne presúvať
na potrebný rozostup; lahko zdvíhatelný statív
a množstvo dalších dómyselných konštrukčných trikov — to všetko je výsledkom vtipných nápadov svojho tvorcu, neraz po viacerých neúspešných pokusoch. Pán Dvonč je síce
póvodným povolaním chemik, celý život však
spravodlivo rozdeloval svoj čas medzi obe svoje lásky — astronómiu a chémiu.
Prvé konštrukcie boli vzhladom na priemery
objektívov trochu menej náročné, tým viac prvotných problémov však boto treba vyriešiť,
pretože konštruktér nemal vzor, ktorý by mu
bol pri konštrukcii aspoň čiastočným vodítkom.
Návštevník nevychádza z údivu, pretože skoro
všetko (vrátane premyslenej konštrukcie) je
dielom jeho vlastných rúk a umu. Pravdaže,

okrem optiky, kde výpočet parametrov krivosti
a brúsenie robia pánu Dvončovi na objednávku
kvalifikovaní odborníci. Na rozdiel od váčšiny
ostatných „samokonštruktérov-amatérov", nemá pán Dvonč nijakých pomocníkov. Spolieha
sa na svoju úžasnú remeselnú zručnosť a na
svoj starý sústruh v pivnici rodinného domu.
Kedtreba niečo urobiť, jednoducho si to urobí.
Tubusy róznych dlžok a hrúbok spojí jednoducho pomocou závitových prepojení. Súčiastky, ktoré z dostupného materiálu nie je možné
vyhotoviť, si nechá odliať, a potom si ich sám
opracuje. Vyrobil si dokonca aj prípravky na
frézovanie a deliacu hlavu, takže si — s pomocou sústruhu — urobí aj menšie frézarské práce.
Jeho konštrukcie sú obdivuhodné, ojedinelé.
Jednoducho — treba ich vidieť na vlastné oči.
Fotografia fyzický dotyk s takýmto teleskopom nenahradí.
Ing. F. K. ZÁVODSKÝ

15.8.
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Obloha v kalendári
Pripravili: P. RAPAVÝ a M. PROROK
Prázdniny sa nám prehupli do druhej polovice,
noci sa nám predlžujú a noci sú ešte príjemne teplé.
Napriek nevelkej jasnosti nás potešia dye kométy,
meteorári si schuti zapozorujú na expedíciách či
ako pozorovatelia — samotári. Tých čo oblubujú
krásu konjunkcií, čaká niekolko fotogenických zoskupení. Na svoje si prídu aj zákrytári, čaká na nich
niekolko jasných hviezd, možno sa podari aj planétka... Bonbónikom, aj kedlen za denného svetla, bude zákryt Jupitera Mesiacom.

Planéty
Merkúr je 5. 8. v hornej konjunkcii so Slnkom a
10.8. je od Zeme najdblej (1.355 AU). Na večernej
oblohe ho teda nájdeme až v druhej augustovej dekáde. 20. 8. nastane po polnoci jeho konjunkcia
s Mesiacom, a tak obe telesá móžeme nájsť 19. 8.
krátko po západe Sloka velmi nízko nad západným
obzorom (Merkúr bude mať —0.6 mag). Uhlová
vzdialenosť Merkúra sa od Sloka síce bude zváčšovať, no aj pri jeho maximálnej elongácii (26°, 18. 9.)
nebudú podmienky na jeho pozorovanie priaznivé,
pretože zapadá už na konci občianskeho súmraku.
1. 10. je stacionárny, začne sa pohybovať smerom
k Slnku a tak na jeho priaznivejšie pozorovacie
podmienky si budeme musieť počkať až do druhej
polovice októbra.
Venuša (-4 mag) bude po oba mesiace skvelou
ozdobou rannej oblohy, pretože na prelome mesiacov vychádza ešte počas astronomickej noci a na začiatku občianskeho súmraku bude mať výšku nad
obzorom 23°. 5. 8. nastane jej velmi pekná konjunkcia s Jupiterom a 16. 8. sa k tejto dvojici pridruží aj Mesiac a vytvoria skutočne fotogenické
zoskupenie za asistencie Saturna vyššie nad obzorom. Konjunkcia s Mesiacom 16. 8. síce nastane počas dňa, no vzhladom na dostatočnú uhlovú vzdialenosť (36°) od Sloka by sme obe telesá mali vidieť
triédrom bez váčších problémov. Konjunkcia oboch
telies sa zopakuje 15. 9. ráno. Priam ukážkovo budeme mócť sledovat vlastný pohyb Venuše niekolko
dní okolo 20. 9., ked nastáva jej tesná konjunkcia
(0.5°) s Regulom.
Mars oko červenkastý objekt nájdeme v Hadonosovi, do Strelca sa presunie 1. 9. Začiatkom augusta zapadá pred polnocou, koncom septembra už
o dye hodiny skór. Jeho jasnosť sa bude meniť od
—1.5 do —0.4 mag a jeho uhlový rozmer sa zmenší
zo 17" na 11". Pozorovacie podmienky sú teda podpriemerné, nakolko jev južných deklináciách, vzdaluje sa od Zeme a aj pri kuhminácii dosiahne len 15°
nad obzorom. 27. 8. a 25. 9. nastanú jeho konjunk-

august —
september 2001

Všetky časové údaje sú v SEČ
cie s Mesiacom. 9. 8. nastane zákryt hviezdy SAC
185021 (8.8 mag) Marsom. Od 20:11 sa hviezda
schová za južný okraj planéty na 11 minút. Úkaz sa
bude konať vo výške 14 nad obzorom, no pre velký
rozdiel jasností oboch telies bude prakticky nepozorovatelný. Približovanie či vzdalovanie sa Marsu od
hviezdy však tiež nic je „na zahodenie".
Jupiter (-2.0 až —2.3 mag) bude v Bližencoch,
s čím súvisí aj jeho maximálna výška nad obzorom
pri kulminácii (65°). Začiatkom augusta vychádza
poldruha hodiny po polnoci, no koncom septembra
už takmer dye hodiny pred polnocou. 5. 8. bude
v peknej konjunkcii s Venušou (1.2°), atak v okolí
tohto dátumu bude skutočne stát za pohlad i fotograflu zmena polohy týchto dvoch najjasnejších planét na oblohe. 15.8. nastane pod obzorom jeho tesná konjunkcia s Mesiacom, a tak obe telesá uvidíme
až na druhý deň ráno. 12.9. nastane dokonca zákryt
Jupitera Mesiacom, a tak jedinou chybičkou krásy
bude len fakt, že k tomuto krásnemu úkazu dójde
počas dňa a pomeme nízko nad obzorom. Pri vstupe
bude Mesiac len 7° nad obzorom, pri výstupe dokonca len 2°... Tu budú mať výhodu pozorovatelia
v západnej časti republiky a rovinatým obzorom,
pretože zvlášť výstup bude uchvacujúci. Zákryt bude trvať 35,5 minuty a mesačný kotúč zakryje planétu asi za 75 sekúnd. Aj napriek dennému svetlu
určite stojí za pokus exponovat niekolko filmových
poličok či natočiť tento úkaz na videopásku.

Prechody Vetkej červenej škvrny
centrálnym poludm'kom Jupitera
5.8.2:44
10.8.1:53
12.8. 3:32
15.8. 1:02
17.8.2:41
19.8.4:20
22.8.1:50
24.8.3:29
27.8.0:59

29.8.2:38
1.9.0:08
3.9. 1:47
5.9. 3:26
7.9.5:05
8.9.0:56
10.9.2:35
12.9.4:13
13.9.0:05

15.9. 1:43 29. 9. 3:18
17.9. 3:22 29. 9.23:09
17.9.23:13 1.10. 4:56
19.9. 5:01 2.10. 0:47
20.9. 0:52 4.10. 2:26
22.9. 2:31 4.10.22:17
24.9. 4:09 6.10. 4:04
25.9. 0:01 6.10.23:56
27.9. 1:39

Saturn nájdeme oko pokojne svietiaci žltkastý
objekt 0 mag kúsok vlavo od Hyád v Býkovi. Začiatkom augusta vychádza o polnoci a jeho viditelnosťsa stále predlžuje v súvislosti s blížiacou sa decembrovou opozíciou. Koncom septembra sa nad
obzor dostáva už po 20. hodine. 27.9. jev zastávke
a začne pohybovať retrográdne. 14. 8. a 10.9. nastávajú jeho konjunkcie Mesiacom (0.9° a 0.6°). Z hladiska pozorovatelnosti je však výhodnejšia augustovi, nakolko v septembri sú v čase konjunkcie obe
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telená pod obzorom. Vzdialenosť oboch telies na pri
konjunkciách zmenšuje a už teraz sa móžeme tešiť
na velmi tesnú konjunkciu 7. 10. a novembrový zákryt... Saturnove prstence sú široko roztvorené, vidíme ich z južnej strany a najviac roztvorené budú
až v budúcom roku. Pri pozorovaní Saturna skúsme
svoje kresliace umenie, možno pri dostatočne pokojnom ovzduší budete prekvapení, kolko detailov
uvidíte. Ako samozrejmosť by ste mali vidieť Cassiniho delenie a tieň planéty na prstenci.
Urán (5.7 mag) v Kozorožcovi sa dostáva do obdobia celonočnej viditelnosti, nakolko 15. 8. je
v opozícii so Slnkom. O deň skór sa najviac priblíži
k Zemi (18.964 AU). Nakolko má však zápornú
deklináciu aj pri kulminácii dosiahne výšku nad obzorom len 27° a jeho uhlový roamer bude 3.6". Napriek tomu ho pomeme lahko móžeme nájsť aj volným okom, kedže bude len kúsok (2°) severozápadne od najjasnejšej hviezdy (2.8 mag) Kozorožca
(delta Cap, Deneb Algedi). 5. 8. nastane jeho konjunkcia s Mesiacom a obe telesá nájdeme najbližšie
k sebe ráno nad západným obzorom. Podobné pozorovacie podmienky nastanú aj 1. 9. a posledná
konjunkcia s Mesiacom nastane 28.9. popoludní.
Neptún (7.9 mag) nájdeme v západnej časti Kozorožca. Viditelný je už triédrom a od hviezd nám
ho odlíši jeho pokojný zelenkastý svit. Pd jeho hladaní nám pomóže pomeme jasná hviezda ups Cap
(5.1 mag), od ktorej sa bude pomaličky vzd'alovať.
Na začiatku augusta je viditelný celú noc a zapadá
až pri východe Sloka, koncom septembra však už
zapadá o polnoci. 3. a 31. 8. nastávajú jeho konjunkcie s Mesiacom, no vzdialenosť oboch telies neklesne pod 3°.
Pluto (13.8 mag) je v Hadonosovi, a začiatkom
augusta kulminuje krátko po západe Sloka vo výške
30°. Podmienky jeho viditelnosti sa zhoršujú, nakolko sa blíži do konjunkcie so Slnkom začiatkom
decembra. 24. 8. je v zastávke a začne sa pohybovat
priamym smerom.

Planétky
Z planétiek do 11. mag budú v opozícii:
(5) Astraea (12.8., 10.9 mag), (26) Proserpina
(17.8., 10.9 mag), (349) Dembowska (17.8., 9.7
mag), (103) Hera (20.8., 10.6 mag), (51) Nemausa
(20.8., 10.6 mag), (97) Klotho (23.8., 10.9 mag),
(10) Hygiea (30.8., 9.8 mag), (144) Vibilia (1.9.,
10.1 mag), (234) Barbara (3.9., 10.3 mag), (74) Galatea (8.9., 10.9 mag), (54) Alexandra (11.9.,10.6
mag), (129) Antigone (11.9.,11.0 mag), (37) Fides
(22.9., 10.0 mag), (511) Davida (22.9., 10.9 mag),
(270) Anabita (22.9., 10.2 mag), (19) Fortuna (27.9.,
9.1 mag), (138) Tolosa (27.9., 11.0 mag), (67) Asia
(28.9., 10.4 mag), (704) Interamnia (30.9., 10.0 mag).
Predpovedaných je niekolko zákrytov hviezd planétkanii, podla nominálnych predpovedí sa oko najperspektívnejšie javia zákryty hviezd planétkami
(144) Vibilia a (654) Zelinda.
KOZMOS 4/2001
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Dráha pinétky (1) Ceres.

POZORUJTE S NAMI

Najváčšia planétka (1) Ceres urobí počal dvoch
mesiacov elegantnú klučku v okolí guTových hviezdokáp M 54 a M 70 v Strelcovi. Pn kulminácii však
bude výška nad obzorom len 12°, a tak ak chceme
fotografovať, musíme si nájsť priezračnú oblohu
s nízkym horizontom. (14) Irene, aj ked' bude mať len
11 mag, bude v Hadonosovi v blízkosti množstva zaujímavých objektov. Stačí si len vybrať ten správny
čas a vhodný teleobjektív... Planétka (4) Vesta sa bude od polovice augusta do polovice septembra pohybovať na zaujímavom pozadí Hyád v Býkovi.

Efemerida planétky (1) Ceres
dátum
1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8
26.8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
25.9.
30.9.

RA(2000)
18h50.3m
18h47.1m
18h44.5m
18h42.5m
18h41.1m
18h40.5m
18h40.6m
18h41.3m
18h42.7m
18h44.6m
18h47.2m
18h50.4m
18b54.Om

0(2000)
mag
-30°46.4 7.8
-30°54.8' 7.9
-31°00.8' 8.0
-31°04.7' 8.1
-31°06.6' 8.2
-31°06.8' 8.3
-31°05.6' 8.4
-31°03.1' 8.5
-30°59.5' 8.6
-30°54.8' 8.7
-30°49.1' 8.7
—30°42.4' 8.8
—30°34.8' 8.9

Efemerida planétky (14) Irene
25.8.
30.8.
4.9.
9.9.
14.9.
19.9.

16h58.5m
17h02.6m
1707.1m
1712.1m
17h17.5m
17h23.4m

—25°02.3' 11.0
-25°16.8' 11.1
-25°30.8' 11.2
-25°44.3' 11.3
-25°57.1' 11.4
-26°09.0' 11.4

Efemerida planétky (4) Vesta
15.8.
20.8.
25.8.
30.8.
4.9.
9.9.
14.9.

4h14.6m
4h20.3m
4h25.7m
4h30.7m
4h35.2m
4h39.4m
4h43.0m

(4) Vesta 15.8. - 14.9.2001

+14°48.6' 8.1
+14°57.6' 8.1
+15°04.8' 8.0
+15°10.3' 8.0
+15°14.0' 7.9
+15°16.2' 7.9
+15°16.9' 7.8

Zákryty hviezd planétkami (august — september 2001)
dátum

UT

planétka

try

hviezda

m*

dm

h*

Zákryty hviezd Mesiacom (august — september 2001)
Dátum
8/ 3
8/26
8/27
8/30
8/30
8/30
8/31
9/ 7
9/ 7
9/ 7
9/ 9
9/10
9/10
9/11
9/11
9/13
9/25
9/26
9/27
9/30
10/ 4
10/ 6

UT
S m s
2227 11
1917 52
2031 40
20 935
22 8 8
2247 12
19 30 23
20 40 25
22 3 0
22 36 47
21 4048
021 48
11630
1 5035
2 45 49
01924
191342
19 23 53
22 3853
21 5733
213116
19 36 27

D/R

Mg

PA

59
68
72
62
78
74
67
68
67
63
67
36
36
48
48
60
70
78
62
65
63
68

29
45
89
61
45
84
141
306
200
231
258
30
286
35
294
305
23
353
79
38
172
240

CA
°
69N
38N
88N
78N
63N
78S
14S
39N
36S
66S
87S
-39N
65N
-38N
62N
64N
31N
7N
82S
75N
4S
70S

Kométy
Jasná kométa je pre pozorovateTov nočnej oblohy
vždy akýmsi sviatkom, čímsi výnimočným. Váčši-

•

h

fáza

20
15
11
19
17
14
17
13
26
31
13
39
47
46
54
14
15
18
8
32
38
12

0.49
0.26
0.30
0.40
0.40
0.40
0.43
0.67
0.67
0.68
0.74
0.75
0.75
0.78
0.78
0.85
0.28
0.31
0.35
0.45
0.59
0.65

Hviezda
XZ
28862
22798
24082
28485
28551
28579
29531
3545
3612
3623
5625
5771
5771
6965
6965
11010
26813
28086
29356
31616
3360
5303
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%

(144) Vibilia 6.8.2001

Zákryt " planétkou Vibilia.

a
-1.28
-1.41
-1.34
-1.70
-1.06
-1.39
-2.00
-0.55
-0.01
-0.53
0.10
-0.14
-1.58
-0.37
-1.78
-0.25
-0.70
2.78
-0.92
-1.10
0.84
0.21

(J. Gerboš)
b
hs
1.23
0.01
-1.09
0.66
0.13
-0.93
-0.66
0.82
2.59
2.09
1.55
2.68
0.64
2.83
-0.03
0.58
0.94
7.08
-1.09
1.04
4.13
1.74

nou sa stáva, že optimistická predpoved sklame, no
sú aj prípady opačné. Milým prekvapením bola
(a ešte aj je) jasnosť kométy C/2000 A2 (LINEAR).

22h3BrtA0s — 23h00m00s, inl 2m

Dráha planétky (4) Vesta v Hyádaeh.

el

144 Vibilia
4 936.8.
22:48
38.0
SAO 165442
10.1 1.1 21
27.8.
2:12
306 Unitas
9.9
11.2 1.6 46
GSC 44858
222 Lucia
20.9.
3:15
6.2
SAO 110328
7.0 7.3 42
23.9.
21:29
1637 Swings
7.3
SAO 75746
9.6 5.8 37
28.9.
3:22
654 Zelinda
6.0
GSC 24391175
11.1 1.7 66
1.10.
23:42
733 Mocia
10.1 5.2 30 108 99+
4.3
GCS 2962 408
Z predpovedí sú vylúčené hviezdy slabšie ako 11.5 mag. V tabulke sú len úkazy, u ktorých je pokles jasnosti
váčší ako 1 mag. Výber úkazov je pod podmienkou, že Slnko je pod obzorom viac ako 12 stupňov a hviezda
minimálne 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

Zákryt v planetkou Zelinda.

Na prelome júna a júla bola na hranici viditelnosti
volným okom, keddosiahla 4 mag! Kto ju však „neulovil" hned' začiatkom júla, tomu začal vadiť svit
Mesiaca... Kométa pomerne rýchlo stráca na jasnosti, no podmienky jej viditelnosti sa zlepšujú. Maximálnu elongáciu od Slnka (141°) bude mať v prvej
dekáde augusta a jej dostatočná výška nad obzorom
už po západe Sloka znej urobí skvost letnej oblohy.
Kulminovať bude v Líštičke pred polnocou, a tak fotoaparáty by nemali zahálať. Mnohí z nás budú
v tom čase na meteorických expedíciách, no hádam
si nájdu čas aj na naexponovanie tejto kométy.
V polovici septembra sa pod 12 mag dostane aj
d'alšia kométa z dielne LINEARu (C/2000 WM)
a svojou maximálnou jasnosťou možno aj prekoná
C/2000 A2. V období maximálnej jasnosti však bude pozorovatelná len z južnej pologule. Nemusíme
však zúfať, pretože ešte predtým poteší aj našincov.
Viac informácií nájdete v d'alšom čísle.

Efemerida kométy C/2000 A2
(LINEAR)
dátum
30.07.
04.08.
09.08.
14.08.
19.08.
24.08.
29.08.
03.09.
08.09.
13.09.
18.09.
23.09.
28.09.
03.10.
08.10.

RA(2000)
20h57.4m
20h41.2m
20h28.7m
20h19.4m
20h12.5m
20h07.6m
20h04.3m
20h02.5m
20h01.7m
20h01.9m
20h03.Om
20h04.7m
20h07.Om
20h09.9m
20h13.2m

0(2000)
+2105.0°
+21 23.8°
+2118.1°
+20 56.5°
+20 24.9°
+19 47.4°
+19 06.9°
+18 25.4°
+17 44.2°
+17 04.1°
+16 26.0°
+15 50.2°
+15 17.2°
+14 47.2°
+1420.3°

mag
7.1
7.6
8.0
8.5
8.9
9.3
9.7
10.0
10.3
10.7
11.0
11.3
11.6
11.8
12.1

Efemerida kométy C/2000 WM1
(LINEAR)
08.09.
13.09.
18.09.
23.09.
28.09.
03.10.

4h41.6m
4h46.2m
4h50.2m
4h53.6m
4h56.2m
4h57.8m

+50 24.1°
+50 36.2°
+50 47.4°
+50 57.3°
+5105.4°
+5111.2°

12.2
12.0
11.7
11.4
11.1
10.8

Meteory
Určite najpozorovanejším rojom u nás sú Perzeidy. Svoju činnosť začali už v júli a maximum nastane 12.8. v popoludňajších hodinách. Mesiac je v poslednej štvrti, a tak pozorovanie začne rušiť až oko-

Draha kométy C/2000 WM1 (LINEAR).

Draha kométy C/2001 A2 (LINEAR).

POZORUJ'1'h S NAMI

Meteorické roje (august—september)
Roj

Aktivita

Maximum

Radiant
Pohyb rad.
V
ZHR Zdroj
RA
D
RA
D
17.7.-24.8.
PER
12.8.
03:04
+58
1.4 +0.2
59
140
IMO
SCP
15.7.-11. 8.
20.7.
1 +0.2
20:28
-15
30
5 ALPO
27.7.
PAU
15.7.-10.8.
22:44
-30
1 +0.2
35
5
MO
SDA
12.7.-19. 8.
28.7.
42
22:36
-16
0.8 +0.2
20
IMO
CAP
3.7.-15 8.
30.7.
20:28
-10
0.9 +0.3
25
4
IMO
SIA
1.1 +0.2
25.7.-15. 8.
4.8.
22:16
-15
34
2
IMO
NDA
15.7.-25. 8.
8.8.
22:20
-05
0.8 +0.2
42
4
IMO
PER
17.7.-24. 8.
12.8.
03:04
+58
1.4 +0.2
59
140
IMO
KCG
3.8.-25. 8.
17.8.
19:04
+59
0.2 +0.1
25
3
IMO
19.8.
1 +0.1
31
NIA
11.8:31. 8.
21:48
-O6
3
IMO
ERI
20.8.- 5.9.
29.8.
03:28
-15
0.8 +0.3
59
4
DMS
AUR
25.8.- 5. 9
31.8.
05:36
+42
1.1
0.0
66
10
IMO
5.9.-10.10.
+47
1 +0.1
64
6
IMO
DAU
8.9.
04:00
8.9.
+47
1 +0.1
64
6 ALPO
SPR
5.9.-10.10.
04:00
ATR
9.9.-16. 9.
12.9.
02:00
+29
1 +0.2
35
3 ALPO
-01
3
IMO
SPI
i.9.-30. 9.
19.9.
00:20
0.8 +0.2
26
KAQ
8.9.-30. 9.
22.9.
22:36
-02
1 +0.2
16
3
DMS
SCP-sigma Kapdkomidy, PAU-južné Piscidy, SDA-južné delta Akvaridy, CAP-alfa Kapnkomidy, SIA-južné iota Akvaridy, NDAsevemé delta Akvaridy, PER-Perzeidy, KCG-kapa Cygnidy, NIA-sevemé iota Akvardy, ERI-p( Eddanidy, AUR-alfa Audgidy, DAUdelta Audgidy, SPR-septembrové Perzeidy, ATR-Adetidy-Tdangulidy, SPI-Piscidy, KAQ-kapa Akvaridy,
Zdroj: ALPO-Association of Lunar & Planetary Observers (Lunsford) IMO-International Meteor Organization, DMS-Dutch Meteor Society
lo polnoci. Takmer ideálne podmienky sú však počas maxima kapa Cygníd a severných iota Akvaríd,
ich frekvencia je však malá. Pd ich pozorovaní si
musíme uvedomiť, že nie každý meteor letiaci od
zenitu je Cygnida! Vhodnou pomůckou na odlíšenie
od sporadického pozadia (samozrejme, okrem
správneho smeru od radiantu) je ich malá uhlová
rýchlosť. Prehlad rojov, ktoré sú v činnosti, je v tabulke, no ked'uvážime, v akej fáze je Mesiac, počal
hlavných rojov nie sú podmienky najideálnejšie.
Nezabúdajme však, že meteory, to nie sú len hlavné
roje a práve kvalitné pozorovania slabších rojov sú
práve najcennejšie.
Pavol Rapavý

Noční obloha
V minulém pokračovaní jsem slíbil, že se ještě
na chvíli vrátím k souhvězdí Labutě. Obrazce nebeských souhvězdí se znatelně posunuly, takže
zmíním jen zajímavý mlhavý objekt NGC 6888 ležící v krku Labutě. Jedná se o plynnou obálku
obklopující hvězdu HD 192163 vzdálenou asi
1,5 kpc. NGC 6888 je bez větších problémů pozorovatelná ve větších dalekohledech jako protáhlý
mlhavý obláček v Mléčné dráze. Nedaleko mlhoviny se nachází nepravidelná proměnná hvězda
P Cygni.
Začátek srpna nabízí poslední možnost pozorovat nad jižním obzorem krásné objekty Střelce. Už
při pohledu okem zaujme na první pohled otevřená
hvězdokupa M 24 (NGC 6603). Pohled triedrem

odhalí nádherný a rozsáhlý hvězdný oblak s velkým množstvím jasných hvězd. Jasnost M 24 je
4,5 mag. Její světlo potřebuje 16 300 let, aby doputovalo k Zemi. Hvězdokupa obsahuje na 50
hvězd roztroušených v prostoru 19 světelných let.
Přesuňme svou pozornost severněji. I zkušenému pozorovateli oblohy dá chvilku práce nalézt na
okraji Mléčné dráhy, v oblasti mezi Labutí a Andromedou, nevýrazný klikatý pás souhvězdí Ještěrky. Ještěrka vděčí za svou existenci polskému
hvězdáři Janu Hevéliovi, který souhvězdí na oblohu zavedl před více než 300 lety. Ještěrka je domovem několika nepříliš jasných otevřených hvězdokup. Malý kousek od bety Lacertae se nachází
otevřená hvězdokupa NGC 7296. Hvězdokupa jasná 9,7 mag obsahuje asi 20 hvězd. Pro její pozorování je potřeba použít větší dalekohled. Jasnější
hvězdokupa NGC 7243 obsahuje asi 40 hvězd na
ploše 21' a dá se bez problému identifikovat už
lepším triedrem jako mlhavý obláček nepravidelného tvaru.
Nejjasnější hvězdou Ještěrky je bílá alfa Lacertae, jasná 3,85 mag. Její světlo k nám přichází ze
vzdálenosti 91 světelných let. Alfa Lacertae je optickou dvojhvězdou. Její průvodce vzdálený 36"
má jasnost 11,5 mag.
V tomto souhvězdí vzplanula v minulosti celá
řada nov. Jednoznačně nejzajímavějším objektem
je z tohoto hlediska hvězda CP Lac 1936. V roce
1936 vzplanula tato hvězda jako nova. Objevil ji
český astronom Záviš Bochníček (*1920).
Z. Bochníček působil jako ředitel AsÚ SAV
v Tatranské Lomnici, později vyučoval na UniKOZMOS 4/2001
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verzitě Komenského v Bratislavě. Věnoval se zejména fotografickému pozorování družic a výpočtům jejich drah. CP Lac 1936 byla jednou ze dvou
nov, které během svého života objevil. Hvězda, jejíž jasnost se normálně pohybuje za hranicí
15. mag, dosáhla v maximu jasnosti 2,1 mag. Produkce energie se v maximu vyšplhala na hodnotu
srovnatelnou s energií 140 000 Sluncí.
Opusťme nyní Ještěrku a přesuňme se přes Labuťk Lyře, v jejímž vrcholu září šestá nejjasnější
hvězda oblohy Vega. Její jasnost je 0,03 mag.
S oblibou je proto používána pro porovnávání jasnosti družic či meteorů. Asi 1,5 stupně od ní leží
na obloze nejznámější čtyřhvězda e Lyrae. Bez dalekohledu je viditelná jako jedna hvězda, v divadelním kukátku či hledáčku dalekohledu je však již
patrná jako dvojhvězda. Jasnější složka má hvězdnou velikost 4,4 mag, slabší pak 5,1 mag. Vzdálenost mezi hvězdami je 3,5'. Větší přístroj rozloupne každou z hvězd na další dvě složky. Severněji položená er se rozdělí na hvězdy 6,1 a 5,0
mag, jižnější e2 se rozpadne na stálice 5,5 a 5,2
mag. Šíka dvojic je přitom pro er 2,6" a a2 2,3".
Složky st a e2 tvoří gravitačně vázaný systém.
V severovýchodní části souhvězdí se nachází
nenápadná hvězdička RR Lyrae, která je reprezentatem krátkoperiodických proměnných hvězd. Jasnost RR Lyr kolísá mezi 7,1 a 8,0 mag v periodě
0,567 dne. Hvězdy typu RR Lyrae jsou velmi staré. Vyskytují se v kulových hvězdokupách a galaktickém halu. V dnešní době je známo asi 6000
proměnných hvězd tohoto typu. Pozorování hvězd
RR Lyr je zaměřeno zejména na určování okamžiků maxim jasnosti, které jsou podkladem pro studium změn period.
Nejznámějším objektem Lyry je bezpochyby
planetární mlhovina M 57 (NGC 6720). Prstencovou mlhovinu v Lyře jako první objevil v roce
1779 A. Daquier. Mlhovina se vzdaluje od centrální hvězdy rychlostí 20-30 km/s. Centrální hvězda

odvržením obálky přešla ze vývojového stádia červeného obra na bílého trpaslíka. Její nynější jasnost je 14,7 mag a povrchová teplota činí asi
75 000 K.
Na závěr Noční oblohy si dovolím uvést krásný
citát z pera mučedníka G. Bruna. „Jestliže mně tedy Aristoteles řekne, že za světem přece něco je, to-

Hledací mapka
s částí světelné
křivky hvězdy
RR Lyrae. Pro
mapka je sestavena z částí vyhledávací mapky používané B.R.N.O.

Kalendár úkazov a výročí (august - september 2001)
3.8. 0.7 minimum jJ Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
3.8. 21.3 konjunkcia Neptuna S Mesiacom (Neptun 3.7°
seveme)
4.8.6.9 Mesiac v spine
4.8. maximum meteorického roja lužné iota Akvaridy
5.8. 7.4 konjunkcia Uránu S Mesiacom
(Urán 3.5° seveme)
5.8. 21.5 minimum ji Per (A=2.1-3.4 mag,
P=2.867 d)
5.8. 22.1 Mesiac v odzemí (406265 km)
5.8. 22.6 Merkúr v homej konjunkci
5.8. 23.9 konjunkcia Venuše s Jupiterom
(Jupiter 1.2° severne)
6.8. 23.8 zákryt hviezdy planétkou (144) Vibilia
8.8.
maximum meteorického roja severně S Akvaddy
9.8. 20.2 zákryt hviezdy SAO 185021 (8.8 mag) Marsom
12. 8.
planétka (5) Astraea v opozícii (10.9 mag)
12.8. 8.9 Mesiac v poslednej štvrti
12.8.
maximum meteorického roja Perzeidy
14.8. 3.0 konjunkcia Saturna s Mesiacom
(Saturn 0.9° seveme)
15.8. 16.4 Urán v opozícii
15.8. 20.7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom
(Jupiter 0.6° seveme)
16.8. 14.9 konjunkcia Venuše s Mesiacom
(Venuša 1.2°(užne)
17.8.
planétka (26) Proserpina v opozícii (10.9 mag)
17.8.
planétka (349) Dembowska v opozícii (9.7 mag)
17.8.
maximum meteorického roja kapa Cygnidy
19.8. 3.9 Mesiac v nove
19.8. 6.7 Mesiac v prizemí (357161 km)
19.8.
maximum meteorického roja severně
iota Akvaády
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tiž Nic, tu mu odpovím, že prázdnota, která navenek je bez mezí, ale dovnitř omezuje kouli, je obtížněji představitelná než vesmír, který je nekonečný a neomezený všemi směry..."
Příjemný konec léta strávený pod noční oblohou
přeje
Michal Prorok

20. 8.
planétka (103) Hera v opozícii (10.6 mag)
20. 8.
planétka (51) Nemausa v opozícii (10.6 mag)
20. 8. 1.9 konjunkcia Merkúra s Mesiacom
(Merkúr 2.7° (užne)
23. 8.
planétka (97) Klotho v opozici (10.9 mag)
23. 8. 2.4 minimum (3 Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
24. 8. 7.6 Pluto v zastávke (začína sa pohybovat priamo)
25. 8. 20.9 Mesiac v prvej štvrti
25. 8. 23.2 minimum j3 Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
27. 8. 12.0 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 4.2 južne)
27. 8. 3.2 zákryt hviezdy planétkou (306) Unitas
28. 8. 20.0 minimum R Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
31. 8.
planétka (10) Hygiea v opozícii (9.8 mag)
31. 8. 3.6 konjunkcia Neptuna s Mesiacom
(Neptun 3.3° seveme)
31. 8.
maximum meteorického roja Aurigidy
1.9.
planétka (144) Vbilia v opozícii (10.1 mag)
1.9. 10.1 konjunkcia Uránu s Mesiacom
(Urán 3.4° seveme)
2.9.0.4 Mesiac v odzemí (406330 km)
2. 9.
22.7 Mesiac v spine
3. 9.
planétka (234) Barbara v opozici (10.3 mag)
8. 9.
planétka (74) Galatea v opozícii (10.9 mag)
8. 9.
maximum meteorického roja S Audgidy
10.9. 14.6 konjunkcia Satuma s Mesiacom
(Saturn 0.6° seveme)
10.9. 20.0 Mesiac v poslednej štvrti
11.9.
planétka (54) Alexandra v opozícii (10.6 mag)
11. 9.
planétka (129) Antigone v opozícii (11.0 mag)
12.9. 4.1 minimum j3 Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
12. 9. 14.4 konjunkcia Jupitera s Mesiacom
(Jupiter 0.2° (užne) —zákryt
15.9. 0.9 minimum ji Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)

(V

SEČ)

15.9. 8.8 konjunkcia Venuše s Mesiacom
(Venuša 2.7°južne)
16. 9. 16.7 Mesiac v pdzemí (358130 km)
17.9. 11.4 Mesiac v nove
17.9. 21.8 minimum j3 Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
18. 9. 23.2 Merkúrv najváčšej východnej elongácii (26)
20. 9. 4.2 zákryt hviezdy planétkou (222) Lucia
20.9. 18.6 minimum (3 Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
20. 9. 23.7 konjunkcia Venuše s Regulom (0.5 (užne)
22. 9
planétka (37) Fides v opozícii (10.0 mag)
22. 9.
planétka (511) Davida v opozícii (10.9 mag)
22. 9.
planétka (270) Anahita v opozícii (10.2 mag)
23.9. 0.1 jesenná rovnodennost
23. 9. 22.5 zákryt hviezdy planétkou (1637) Swings
24. 9. 10.5 Mesiac v prvej štvrti
25. 9. 2.6 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 1.9° (užne)
27. 9.
planétka (19) Fortuna v opozícii (9.1 mag)
27. 9.
planétka (138) Tolosa v opozici (11.0 mag)
27. 9. 4.0 Saturn v zastávke
28. 9.
planétka (67) Asia v opozícii (10.4 mag)
28. 9. 4.4 zákryt hviezdy planétkou (654) Zelinda
28.9. 13.5 konjunkcia Uránu s Mesiacom
(Urán 3.8° seveme)
29. 9. 6.5 Mesiac v odzemí (405790 km)
30. 9.
planétka (704) Interamnia v opozícii (10.0 mag)
1.10. 20.8 Merkúr v zastávke (začína sa pohybovat spiitne)
2.10. 0.7zákryt hviezdy planétkou (733) Mocia
2.10. 5.8 minimum (1 Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
2.10. 14.8 Mesiac v spine
5.10. 2.6 minimum (i Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
7.10. 19.0 konjunkcia Satuma s Mesiacom
(Saturn 0.4° seveme)
7.10. 23.6 minimum (J Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)

PODUJATIA / SLNEČNÁ AKTIVITA

Prípravy na medzinárodnú konferenciu
„NATO Advanced Research Workshop
on the Optics of Cosmic Dust" sú v pinom prúde
Hlavné témy konferencie možno zhrnúť do
štyroch bodov:
1. Póvod kozmických častíc
2. Chemické a optické vlastnosti, štruktúra a tvar
kozmických častíc
3. Interakcia kozmických častíc s elektromagnetickým žiarením
4. Dynamika prachových útvarov v kozmickom
priestore
Co-directormi konferencie sú Dr. Miroslav
Kocifaj z oddelenia medziplanetárnej hmoty AÚ
SAV (Slovensko) a Dr. Gorden Videen z ARL
(USA), koorganizátorom je Dr. Jozef Klačka
v AÚ FMFI UK (Slovensko). Vedecký organizačný výbor reprezentujú Gorden Videen, Miroslav Kocifaj, Jozef Klačka, Karr Muinonen (Observatory, University of Helsinki, Fínsko), Bo
Gustafson (University of Florida, USA), Joop
Hovenier (Free University, Amsterdam, Holandsko) a Alfons Hoekstra (University of Amsterdam, Holandsko). Pozvané referáty prídu predniesť G. J. Flynn (Department od Physics,
SUNY-Plattsburgh, USA), B. T. Drain (Department of Astrophysical Sciences, Princeton University, USA), B. A. S. Gustafson, J. Klačka,
K Lumme (Observatory, University of Helsinki,
Finsko), N. V. Voshchimůkov (Astronomical Institute, St. Petersburg University, Rusko),
Th. Henning (Max-Planck-Gesellschaft, Jena,
Nemecko) a M. E. Zolensky (NASA Lyndon
B. Johnson Space Center, Houston, Texas,
USA). Priebeh konferencie budil organizačne zabezpečovať členovia lokálneho organizačného
výboru M. Kocifaj, J. Klačka, Š. Gajdoš (AÚ
FMFI UK), L. Turňa (Katedra geofyziky FMFI
UK) a A. Kulinová (AÚ FMFI UK).
Podrobnejšie informácie možno získať na oficiálnej konferenčnej adrese: Miroslav Kocifaj, Department of Interplanetary Matter, Astronomical
Institute, Slovak Academy of Sciences, Dúbrayská
cesta 9,84228 Bratislava, Slovak Republic, Europe, Fax: +421 7 5477 5157, Tel: +421 75968 6112,
e-mail: cdp2001@astro.savba.sk,
alebo na internetovskej stránke konferencie:
http://astro.savba.sk/CDP2001,
ktorá bude pravidelne aktualisovaná.

(apríl — máj 2001)
Po prudkom vzraste koncom marca sa úroveň
slnečnej aktivity ustálila na priemerných hodnotách. K zaujímavým pozorovaným úkazom patrí
hlboký pokles úrovne kozmického žiarenia v apríli (Forbush efekt).
Náš stlpček by som dnes rád využil na uverejnenie krátkej predbežnej správy o pozorovaní úplného zatmenia Slnka 21. júna 2001 v Angole. Pozorovanie sa konalo nedaleko mesta Sumbe
(11° 07' 29" S, 13° 55' 52" E) pri prekrásnom
bezoblačnom počasí. Účastnkmi boll traja pracovníci Astronomického ústavu SAV a traja pracovníci Slovenskej ústrednej hvezdárne. Úpiné
zatmenie tam trvalo 4 min. a 36 sek. V programe
expedície holi jednak pozorovania, z ktorých bude určená štruktúra a fotometria bielej korány, ale
aj špeciálne pozorovania, meranie farby korány
a meranie polarizácie žiarenia korány v emisnej
čiare 530,3 nm. O odbornej časti expedície budeme hovoriť neskór vo zvláštnom článku, zatiaT iba
niekolko miestopisných údajov a cestopisných
zážitkov.
Republika Angola má 11,5 milión obyvatetov
pri rozlohe 1 246 700 km2 , tj. je 25-krát váčšia
ako Slovensko. Nezávislosť od Portugalska získala v roku 1975, po takmer 15-ročnom odboji.
Takmer vzápátí sa začali občianske vojny, ktoré
trvali až do polovice deváťdesiatych rokov. Tieto
udalosti možno cítiť dodnes v hospodárskom živote krajiny. Život je tam velmi drahý, lebo skoro
všetky tovary sa dovážajú. V súčasnosti prebieha
obnova hospodárstva. Krajina je to velmi bohatá.
Vlastní, okrem mého, obrovské zásoby nafty, medenej rudy a diamantov.
Cesta na miesto zatmenia bota pomerne zložitá.
Do Luandy, hlavného mesta Angoly, totiž priamo
z Európy lieta iba málo leteckých spoločností.
Váčšina trás vedie do Luandy cez Johannesburg
v Juhoafrickej republike, čo je od Luandy ešte
okolo 3000 km juhovýchodne. Vyštartovali sme
11. júna z Viedne a vrátili sme sa tam 2. júla.
K mojim najváčším zážitkom pan spiatočný
let. Z výšky okolo 10 km sme mohli pozorovať
rózne podnebné pásma v Afrike. Startovali sme
okolo 21. hodiny, pri prelete rovníka, okolo 1 hod.
bobo možné pozorovať záblesky tropických búrok,
na Sahare boto vidieť pri mesačnom osvetlení obrovské pásy dún a po prelete Stredozemného mora sme mohli pozorovať Alpy pri vychádzajúcom
Slnku.
Dúfam, že sa nám všetky experimenty podarili,
a tešíme sa na ich spracovávanie. O získaných nových poznatkoch budeme čitateFov KOZMOSU
MILAN RYBANSKÝ
informovať.

MIRO KOCIFAJ, JOZEF KLAČKA,
GORDEN VIDEEN

zoo

Astronomický ústav Slovenskej Akadémie
Vied (AU SAV), Astronomický ústav Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (AU FMFI UK) a US Army Research
Laboratory (ARL) organizujú v dňoch 16.-19.
novembra 2001 v priestoroch FMFI UK medzinárodnú konferenciu zameranú na problematiku
optiky kozmického prachu pod názvom NATO
Advanced Research Workshop on the Optics of
the Cosmic Dust.
Konferencia, na ktorej sa zúčastnia len pozvaní
odborníci z takmer 20-tich krajín sveta, si kladie
za cieT prispieť k riešeniu súčasných problémov
a vytýČiť progresívne smery výskumu v oblasti
interakcie elektromagnetického žiarenia s prachovými časticanú, špeciálne kozmickými. Štúdium kozmického prachu prechádza v súčasnej
ďobe renesanciou vzhiadom k dostupnosti (a neustálemu vývoju nových) vysoko výkonných počítačov a ich nasadeniu pri riešení mnohých astrofyzikálnych problémov, ako napríldad formovanie, dynamika a evolúcia okolohviezdnych
plynoprachových obálok, zmeny energetickej bilancie a širokopásmovej cirkulácie v planetárnych atmosférach, prenos a transformácia žiarivej energie v polydisperzných systémoch populácie kozmických častíc a pod. Pokrok v oblasti
výpočtovej techniky súčasne inicioval ešte intenzívnejší monitoring rozptylových vlastnosti prachových a prachu podobných častíc, ktorý móže
významne pomócť pri overení mnohých teoretických modelov. V súčasnom období pracuje vo
svete na uvedenej problematike nezávisle viacero
vedeckých tímov. Pripravovaný workshop bude
jednou z prvých aktivít, ktorá umožní stretnutie
novej generácie vedcov zaoberajúcich sa problémami spojenými s optickými vlastnosťami kozmického prachu. Odborníci pozvaní na konferenciu pracujá v príbuzných vedných disciplinach, čo prispeje ku zvýšenu kvality jednotlivých vedeckých sekcií vedených významnými
expertmi. Je d6ležité pripomenúť, že štúdium interakcie elektromagnetického žiarenia s prachovými časticami je multidisciplinárny problém,
a preto workshop umožní neštandardné stretnutia
vedeckých pracovníkov publikujúcich v r6znych
vedeckých časopisoch. Predpokladáme preto, že
takéto stretnutie podneti ich vzájomnú spoluprácu.

Slnečná aktivita

Sút°až Začal to Galileo Galilei očami sút' žiaceho
Prvých páť kál súťaže Začal to Galileo Galilei, ktoré prebiehali korešpondenčnou formou, boto podia mňa
dosť náročných, hlavne prildady z kozmolágie (a to by mi dali za pravdu asi všetci súťažiaci) bob neraz tvrdým orieškom. Ale zase na druhej strane, každý mal na riešenie jeden mesiac, čo, myslím, je dosť času na to,
aby si vyhfadal príslušnú literatúru (resp. nejaké mé zdroje).
Posledné šieste kolo, do ktorého sa dostali najlepší desiati riešitelia a ktoré sa konalo v hurbanovskej
hvezdámi, bolo rozdelené na dye časti— praktickú a teoretická. Praktická časť prebiehala v planetáriu a pašou úlohou boto identifikovať rázne objekty, body a súhvezdia na oblohe. Až na to, že jednotlivé súhvezdia sa počas pohybu po umelej klenbe dosť deformovali, hola táto časť relatívna Tabká. Myslím, že všetci sa
viac zapotili v teoretickej časti, počas riešenia 9 príldadov.
Celkovo by som táto súťaž hodnotil na výbornú a rád by som sa na nej zúčastnil aj na rok.
Peter F idler, Lefantovice
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Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie —

Bezovec 2001
Takmer polstoročie už trvá tradícia
astronomických seminárov na Bezovci
pri Piešťanoch a posledné dye desaťročia sú tieto semináre určené slovenským a českým stelárnym astronómom,
ktorí sa s ročnou pravidelnosťou vždy v
máji informujú o výsledkoch výskumu
dosiahnutých v poslednom období.
Časť prednášok a referátov je venovaná
aj popularizácii astrofyzikálnych a kozmologických výsledkov získaných v
zahraničí pomocou obrovských svetových teleskopov, obrich rádiových antén, dálekohladov na obežnej dráhe
a pomocou kozmických sond. Aj preto
sú bezovecké semináre stretnutím profesionálov od vysokoškolských profesorov až po učitelov fyziky a vedúcich
krúžkov na základných školách.
Všetkých však spája spoločný záujem
o hviezdnu astronómiu a kozmológiu,
o hlbšie pochopenie fyzikálnych mechanizmov, ktoré sú spojené s prenosom hmoty v dvojhviezdach a s tým súvisiacim hviezdnym vývojom.
Takýto charakter mala aj tohtoročná
konferencia o úspechoch stelárnej astronómie na Bezovci, na ktorej sa zúčastnilo vyše 50 záujemcov z Čiech
a Slovenska. Hlavným partnerom pri
organizovaní celej akcie a vlastne aj
hlavným sponzorom bola Hvezdáreň
a planetárium v Hlohovci, d'alej Slovenská astronomická spoločnosť pri
SAV a materiálnu pomoc poskytla aj
firma Phobos zastúpená Dr. Palom
Kvačkayom. Počas víkendu si účastníci vypočuli 20 referátov a ešte im zostal čas aj na krátku prehliadku hradu
Tematín, ktorý sa nachádza len hodinu
chádze od chaty Bezovec. A nakolko
ani krásne počasie nezahálalo, spokojnosť s tohtoročným programom a splnením starej tradície vyjadrili hlavne
českí kolegovia z Astronomického ústavu AV ČR z Ondřejova, z Hvezdárne
a planetária Mikuláša Koperníka v Brne, zo Sliezskej Univerzity v Opave
a z dalších hvezdární a vysokých škál
v Čechách a na Slovensku. Aby však
vznikol aj iný pohlad, poprosil som
o krátke zhodnotenie jedného z účastníkov konferencie, študenta Norberta
Wernera.
Dlhočizná cesta vlakom z Košíc,
stará známa piešťanská železničná stanica, reštaurácia Vagón a známe tváre
na autobusovej stanici. Cesta autobusom piným ludí idúcimi z práce domov, krásne hory a v nich chata Bezovec, miesto konania konferencie. Stelárna konferencia v nádhernom prostredí na Bezovci sa tento rok konala
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v čase od 25. do 27. mája. Celá udalosť, ktorú organizuje Hvezdáreň a planetárium Hlohovec a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, prebiehala v tradične dobrom duchu, pričom
nám prialo aj krásne letné počasie.
Prvý príspevok v piatok večer predniesol pán profesor Miroslav Vetešník
o podivuhodných premenách uhlfka vo
Vesmíre. Po prednáške nás čakal spoločenský večierok, na ktorom sa servírovalo grilované kurča pre 25 osób,
z ktorého sme sa síce neprejedli, ale pri
čakaní naňho a pri jeho pomalom vychutnávaní sme mali možnosť na inšpirujúce rozhovory a na obdivovanie
krásnej tmavej bezoveckej oblohy.
V sobotu prebiehal prednáškový maratón, ktorý začal Dr. Hric prednáškou
o význame kampaní pre štúdium premenných hviezd. Nádherný príspevok
nám predniesol Doc. Zdeněk Mikulášek z Brna o záludných nejmenších
štvorcoch, Dr. Žižňovský nás zas prekvapil zaujímavosťami o ženách v astronómii. Poobede sa časť učastníkov
vybrala na výlet na hrad Tematín, m í
využili tento čas na spanie alebo na
rozhovor s ludmi, s ktorými nemajú
možnost sa častejšie stretávať. Od piatej poobede prednáškový maratón pokračoval, opáť sme sa dozvedeli niečo
nové, pre mňa ako pre študenta boli
tieto prispevky velmi inšpirujúce. Spoločenský večierok pri dobrom vínku
s druhou večerou bol opáť príležitosťou
na zaujímavé rozhovory.
V nedelu doobeda sme malí možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku
Dr. Z. Stuchhlca o nových a velmi prekvapujúcich objavoch v kozmológii,
o kozmologickej konštante, piatom
elemente a inflácii. Dr. S. Hledík na
záver predniesol príspevok o vnorovacích diagramoch kompaktných objektov.
Vybrané prispevky budú publikované v písanej podobe v špeciálnom čísle
časopisu Perseus, čo je, myslím si, velmi pozitívny precedens. Pevne verím,
že sa to ujme a publikovanie príspevkov z konferenci sa stane aj u nás
v budúcnosti dobrým zvykom. Ďalších
ročníkov seminára by sa podfa mňa
mali zúčastňovať v ovela hojnejšom
počte aj študenti astrofyziky. K tomu
by mali byť motivovaní aj organizátormi, ved' takýto seminár je jedinečnou možnosťou pre študentov zoznámiť
sa s ozajstným dianím v astronóm.
Dr. Ladislav Hric
a Norbert Werner

Začal to Galileo Galilel
Ubehlo celých 8 mesiacov od
chvíle, kedy si 29 sútažiacich prečítalo prvé informácie o korešpondenčnej súťaži ZAČAL TO GALILEO GALILEI, kloní zorganizovali Hornonitrianska hvezdáreň
Partizánske a Slovenská ústredná
hvezdáreň Hurbanovo.
28. apríla 2001 sa desat z nich
stretlo vo finálovom šiestom kole.
Úlohy prvých piatich korešpondenčných kál súťažiaci v dotazníku ohodnotili ako dosť náročné.
Obdivuhodné pritom je, že hoci
bola súťaž určená pre študentov
stredných škál, do súťaže sa zapojili aj traja žiaci základnej školy.
(Sútažné úlohy jednotlivých kál
nájdete na web stránke hvezdárne
Partizánske http://www.hvezdaren.sk)
Oblúbenosť si u súťažiacich získali najmá úlohy, ktoré si vyžadovali „dókladné zamysleme". Podla
ich názoru sa vela naučili pri hladaní chýb v tvrdeniach a „dobré
boll aj tie kozmologické". Súťaž
bola prvou takéhoto typu už aj
kvóli forme, akou prebehlo posledné kolo. Malo dye časti, praktickú časť, v ktorej pod hviezdnou
oblohou planetária v Hurbanove
súťažiaci preukázali svoje znalosti
z orientácie na oblohe, ako i zo
znalosti poznávania objektov blízkeho i vzdialeného vesmíru.
V druhej, písomnej časti, súťažiaci
nešili 9 úloh. Získané body zo
šiesteho kola rozhodli o nasledujúcom celkovom poradí:
1. miesto: Janka Kalinčáková
2. miesto: Peter Fidler
3. siesto: Igor Píš
4. miesto: Peter Vereš
5. miesto: Juraj Nožár
6. miesto: Tomáš Stec
7. miesto: Miloš Macko
8. miesto: Róbert Necela
9. miesto: Matej Korbel
10. miesto: Alexander Pitňa
Prvá cena — refraktor 60/700 -

Súťažiaci si rozdelili ceny.

sa teda dostala do ník Janky Kalinčákovej z Martina, a rovnako aj
bonusová cena — dálekohlad
STELLA 125. Janke ako aj ostatným súťažiacim blahoželáme a dúfame, že budú pokračovatelmi toho, čo začal Galileo Galilei...
Ulrika Babiaková
Prostrednfctvom časopisu Kozmos chcem podhkovat' spolu organizátorovi sú(aže Slovenskej
ústrednej hvezdárne ako i jednotlivým zostavovate£om úloh Mgr: Ulrike Bahiakovej, Doc. Dr. Ladislavovi Kulčárovi, CSc., Mgr. Petrovi Kušnirákovi, Mgr. Rudolfovi
Gáfisovi a Mgr. Karolovi Petríkovi za nevšedrzú trpezlivost'a vynaložená práci' spojení s prípravou
a vyhodnotením jednotlivých kál,
sponzorom za astronomické cena'
a súťhžiacim za odvahu popasovat'
sa z náročnými otázkami.
VLADIMÍR MEŠTER
Hornonitrianska hvezdáreň,
v Partizánskom

Vítaz korešpondenčnej sútaže
Janka Kalinčáková z Martina
spolu s predsedom poroty
RNDr. Milanom Rybanským,
DrCs....

PLANÉTKY

Je 2001 KX76 velké jako Charon?
Tým amerických astronomů podílejících se na však přiklánějí k jiné rezonanci. Vzhledem ke krátDeep Ecliptic Survey oznámil objev dalšího veliké- kému časovému úseku, a tedy oblouku dráhy,
ho transneptunického tělesa. Přestože některé tisko- v němž bylo těleso 2001 KX76 dosud pozorováno,
vé zprávy se předhánějí v superlativech, bude zřej- cirkulář MPO 14451 vydaný Minor Planet Center
mě na místě zachovat chladnou hlavu a vyčkat dal- udává u výpočtu dráhy její výstřednost jako kvalifiších pozorování. Transneptunická tělesa, nazývaná kovaný předpoklad, jak bývá u předběžných drah,
též tělesy Kuiperova pásu, tvoří prstenec za drahou a zvláště u transneptunických těles obvyklé.
Neptunu považovaný za zdroj krátkoperiodických
I ona slušně řečeno značně optimistická zpráva
komet.
objevitelů v IAUC 7657 končí poznámkou, že další
Těleso figurující pod označením 2001 KX76 na- pozorování tělesa 2001 KX76 jsou s nadějí očekálezli na snímcích pořízených 22. května letošního vána.
roku čtyřmetrovým Blanco Telescopem na chilA tak nám závěrem zůstávají jen dvě jistoty: Jedském Cerro Tololo astronomové z Lowell Observa- nak, že největším tělesem Kuiperova pásu ledových
tory, Massachusetts Institut of Technology a Large těles za drahou Neptunu je stále Pluto, donedávna
Binocular Telescope Observatory sdružení v tzv. považované pouze za devátou planetu Sluneční soDeep Ecliptic Survey podporované NASA. Násled- ustavy. Za druhé, že stále existuje velká šance najít
ná pozorování nově objeveného tělesa získali obje- veliké transneptunické těleso, možná dokonce stejně
vitelé během června pomocí 6,5-m dalekohledu na velké či větší než Pluto.
Prebrané z IAN, www/ian.cz
Las Campanas Observatory taktéž v Chile a 1,8-m
JANA TICHÁ, zdroj Observatoř Kleť
dalekohledu na Lowellově observatoři. Nově objevené tělesa za drahou Neptunu bylo při
objevu o několik magnitud jasnější než
obvykle objevovaná transneptunická
tělesa, 9. června 2001 dosahovalo 19,6
magnitudy v oboru R. Přesné určení
průměru tělesa 2001 KX76 ovšem závisí na tom, jakou budeme předpokládat odraznost jeho povrchu a také na
přesném určení jeho dráhy, a tedy jak
bylo při dané jasnosti skutečně vzdálené od Slunce.
Nadšený objevitelský tým uvažuje
odraznost (albedo) 4 procenta. Tak by
2001 KX76 dosahovalo průměru nějakých 1270 kilometrů, více než největší
planetka hlavního pásu Ceres i než
Charon, měsíc Pluta o průměru cca
1200 kilometrů. Připravilo by tak o prvenství dosud největší transneptunické
těleso (20000) Varuna s udávaným
průměrem 900 kilometrů při albedu
7 procent, s jehož použitím by nový
Záběr, na kterém se 22. května objevilo těleso 2001KX76,
objev dosáhl 960 kilometrů.
Těleso 2001 KX76 obíhá kolem vznikl kombinaci dvou expozic na observatoři CTIO (Blanco
Slunce za drahou Neptunu, zřejmě Telescope). Zatímco statické objekty mají „bílou" barvu, pov rezonanci s touto planetou. Objevi- hybující se objekt vytvořil „červený" (označený šípkou hare)
telský tým navrhuje rezonanci 3:4, tj. a „modrý" (označený šípkou dole) obraz. Snímku uverejňujetři oběhy transneptunického tělesa na me v černobílem provedení.
čtyři oběhy Neptunu, další autoři se Fotografie: Deep Ecliptic Survey Team / NOAO / AURA /NSF

Planétka 1999 KW4
Blízkozemné planétky patria k najsledovanejším objektom v blízkom vesmíre. Prvá možnosť pozorovaf blízkozenmú planétku sa mi naskytla v júni roku 1999, ked'sak Zemi priblížila planétka (6489) Golevka.
Druhá pnležitosť vidieť a fotografovať blízkozemný asteroid bola v dňoch 24. až 26. mája t.r.,
ked' sa k Zemi priblfžila planétka 1999 KW4.
Hoci išlo o pomeme malé teleso, v čase najváčšieho priblfženia dosiahla jeho jasnosť hodnotu
10,6 mag, čo stálo za pokus zachytiť stopu telesa
na hviezdnom pozadí. Zaujímavá bola tesná
konjunkcia planétky s planétou Neptún, ktorá
nastala 24. mája v ranných hodinách v súhvezdí
Kozorožca. Žiar fotograficky sami táto konjunkciu nepodarilo zachytiť z důvodu malej výšky
nad obzorom a krátkej expozície. Aj v priebehu
dalších nocí som však sledoval pohyb planétky
v blízkosti Zeme. Najváčšie priblíženie k Zemi
(4,8 mil. km) nastalo krátko po polnoci z 25. na

26. mája 2001. V tom čase sa planétka pohybovala po oblohe uhlovou rýchlosťou 53"/min!
V priebehu tejto noci vznikla aj snímka zachytávajúca pohyb planétky východnou časťou súhvezdia Had. Fotografoval som na hvezdárni
v Partizánskom pomocou dálekohfadu Newton
203/900 na film FUJICOLOR 800 super G plus
expozíciou 14 minút. Začiatok expozície bol
25. mája 2001 o 23:45 UT. Držka stopy je
12,4 obl. minúty a najjasnejšia hviezda má jasnosť 10,9 mag.
Planétka 1999 KW4 je teleso typu Aten a zo
všetkých známych planétok má najkratšiu dobu
obehu (188 dní). Navyše optické a najmá radarové pozorovania vykonané v čase najváčšieho
približenia ukázali, že ide o binámu planétku,
teda dye telesá obiehajúce okolo spoločného
ťažiska!
Vladimír Mešter
Hornonitrianska hvezdáreň
Snímky a viac inforrndcif ndjdete na adrese
www./tvezdaren.sk

Planétky nielen
v Partizánskom
V Kozmose 1/2001 bol krátky článok o pozorovaní planétok na hvezdárni v Partizánskom pomocou CCD kamery Starlight XPress v lete
2000. Tento príspevok je jeho dalším pokračovaním. Až teraz sa totiž pomaly dostávame na želanú úroveň, najmá čo sa Lýka efektivnosti pozorovaní, rychlosti spracovania snímok a samozrejme
kvality získaných meraní.
V súčasnosti funguje globálna sieť staníc (observatórií), ktoré sa systematicky zaoberajú meraním presných polóh (tzv. astrometriou) asteroidov a komét. Doteraz boto pridelených takmer
900 číselných kódov, ktorými sa rozlišujú pozorovania z jednotlivých stanic. Časť z nich však už
nepozoruje vůbec alebo prešla na iný pozorovací
program a tak je v súčasnosti aktívnych asi 300
staníc (297 v roku 2000). Najvýkonnejšou z nich
je jednoznačne projekt LINEAR. Ideo robotický
1-m d'alekohTad určený na vyhfadávanie blízkozemných asteroidov, nachádzajúci sa na JZ Spojených štátov, na bývalej raketovej základni nedaleko mesta Socorro v Novom Mexiku. V priebehu jedného mesiaca je schopný získať viac ako
150 tisíc presných pozícií planétok a komét.
Kvalitu pozorovaní a meraní planétok z Partizánskeho akceptovalo aj Ústredie pre sledovanie
malých telies (Minor Planet Center), pósobiace pni
Medzinárodnej astronomickej únii a vo februári
t.r. pridelilo hvezdárni v Partizánskom číselný kód
457, ktorý bude odteraz identifikovať všetky naše
pozorovania. Merania získané v máji t.r. sme už
mohli poslať pod týmto novým označením.
Ak sa pozrieme na históriu a súčasnosť pozorovania planétok na Slovensku, zistíme, že tu
máme páť staníc (observatórií a hvezdární), ktorým bol v minulosti pridelený podobný kód. Sú
to: Skalnaté Pleso (056), Lomnický Štít (059),
Modra (118), Partizánske (457) a Hurbanovo
(551). Na dvoch z nich (059, 551) už planétkový
program neprebieha a na Skalnatom Plese sa v
súčasnosti tento program obnovuje v snahe nadviazať na jeho slávnu históriu z minulosti (vid'
samostatný článok v Kozmose 3/2001). Jednoznačne najproduktívnejšou slovenskou stanicou,
čo sa týka počtu získaných pozícií, je Astronomické a geofyzikálne observatárium v Modre, na
ktorom planetkový program prebieha od konca
roku 1994. Od februára 2001 k nim patrí aj Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom.
Samozrejme, nechceme a ani nemůžeme konkurovať týmto profesionálnym pracoviskám. Můžeme však ukázať, že užitočný pozorovací program (v tomto prípade astrometria planétok) sa dá
vymyslieť a prevádzkovať aj v pomerne jednoduchých podmienkach, na malom d'alekohfade (20
cm) a s jednoduchou CCD kamerou. Okrem toho
je to jeden zo spósobov ako výzkum planétok
priblížiť dalším záujemcom, napr. z radov astronomických krúžkov. Takéto pozorovania prispievajú aj k upresňovaniu dráh jednotlivých planétok a asi každého poteší, ak svoje merania uvidí publikované v odborných zdrojoch (v tomto
pripade ide o cirkuláre Medzinárodnej astronomickej únie). A verze, že na Slovensku máme
hned' niekofko CCD kamier (nepoužívaných?)
vhodných na takéto pozorovania. Kto bude další?
PETER KUŠNIRÁK
KOZMOS 4/2001
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Rada európskyhh skeptických organizácií (ECSO)
poverila Český klub skeptikov SISYFOS uspriadaním jubilejného, X. európskeho kongresu týchto organizáciL Skeptické organizácie vznikajú ako reakcia
odbornej a vedeckej verejnosti na široký nástup pavedy, paranormality a iracionality v širokej verejnosti. Svetový Komitét pre výskum paranormálnych javov (SCICOP) so sídlom v USA vydáva už mnoho
rokov časopis The Sceptical Inquirer, ktorý prináša
velké množstvo podnetných článkov, rozborov a recenzií. Český klub SISYFOS (má dnes asi 300 členov) prijali do ECSO už v roku 1995. Členmi sú najmá vedci, vysokoškoLskí a stredoškolskí učitelia, študenti a novinári. Klub vydáva zpravodaj a usporadúva prednášky v Prahe, Brne a dalších univerzitných
mestách.
Predsedom ECSO je chýrny holandský astronám
profesor C. de Jager, ktorý na kongrese prednesie dva
príspevky:
1. Mýty a fakty o původe vesmíru,
2. Roztomilé klamy: múdrosť bláznovstva.
Z dalších referátov vyberáme: R. Bate (Velká Brin 11ia): Pseudoveda ohrozuje najmá chudobných.
D .J. Drenth (Holandsko): Pseudoveda v psycholágii.
J. Grygar (ČR): Fenomén UFO. C. Renckens (Holandsko): Súčasné šarlatánstvo. F. Singer (USA):
Globálne otepfovanie a klimatické zmeny. J. Zahradil
(ČR): Arogancia slepej viery.
Kongres sa uskutoční v budove AV ČR v Prahe 1,
Národní třída 3. Registrácia účastníkov kongresu bude v piatok 7. septembra 2001 v sále 205 budovy
Akadémie vied od 11. hodiny. Registračné poplatky
pre účastníkov z ČR a zo Slovenska: 1900 Čk. Študenti 1000 Čk. (Študenti musia mať 30 dní staré potvrdenie zo školy.)
Podrobnosti o prihláškach, akreditácii novinárov,
atd., nájdete v intemete na adrese:
http: // sysifos.hyperlink.czil0esc
Alebo: icaris@bohem-net.cz;http: //www. icaris.cz
Telefón: 02.683 6100 a 684 7056; fax: 02.6631
2113
JIRI GRYGAR

Páté setkání členů
skupiny MEDÚZA
Ve dnech 20. až 22. dubna 2001 se na Slovensku v obci Podbiel uskutečnilo jubilejní 5. setkání členů skupiny MEDÚZA. Tato skupina pozorovatelů fyzických proměnných hvězd vznikla
v roce 1996 uvnitř sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti.
Z původních tří zakládajících členů se rozrostla
na současných 54. Její členové za tu dobu kromě
jiného pořídili více než 50 000 pozorování, vydali 20 čísel Cirkuláře a přes 150 mapek okolí proměnných hvězd.
V oblasti proměnných hvězd vyvíjí skupina
značné aktivity a svým členům poskytuje
rozsáhlé služby na internetových stránkách
www.meduza.org. Nejen pozorovatelsky je dnes
jednou z nejaktivnějších amatérských skupin na
území jak České tak Slovenské republiky. Komunikace mezi členy probíhá prakticky výhradně
elektronickou poštou. Přesto se všichni rádi sejdeme osobně a setkání členů je k tomu ideální
příležitostí.
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Citlivé infračervené pozorovania dvoch interagujúcich dvojhviezd priniesli prvý priamy důkaz o
tak „erodovaných hviezdach". Vedci dokonca pochybujú, či tieto objekty možno ešte nazývať
hviezdami. Napospol ide o kataklyzmické premenné hviezdy (CV) — dvojhviezdne systémy zložené z bieleho trpaslíka a málo hmotnej hviezdy
Hlavnej postupnosti (tzv. červeného trpaslíka).
Obiehajú spoločné ťažisko v takej malej vzdialenosti (od seba), že z normálnej hviezdy prúdi na
bieleho trpaslíka (účinkom jeho silnej gravitácie)
plyn. Ked sa plyn blíži k bielemu trpaslíkovi, občas v ňom nastanú jasné vzplanutia. Po čase sa
prenos hmoty z fahšej hviezdy na ťažšiu (hmotnejšiu) prejaví skrátením periódy obehu. Pozorovania viacerých podobných sústav odhalili čosi
zvláštne. Skracovanie periódy obehu sa vždy zastaví pri hodnote okolo 78 minút. Zdá sa, že
v tomto momente niečo prenos hmoty zastaví!
Astronómovia vypracovali prekvapujúcu teóriu: 78-minútová perióda obehu je rozmedzím,
ktoré signalizuje, že hviezda už stratila tofko hmoty, že sa premenila na tzv. hnedého trpaslíka. To
znamená, že v jej jadre už Balej neprebieha jadrová reakcia meniaca vodík na hélium, pri ktorej sa

Astronomický kalendár 2002
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
vydala reprezentačný farebný astronomický
kalendár. Nájdete v ňom základné efemeridy
pre každý deň roka. Kalendár obsahuje aj údaje o významných astronomických výročiach
a okrúhlych jubileách významných svetových
astronómov. Farebné fotografie zo stanice ISS
dokumentujú úroveň kozmonautiky na začiatku tretieho tisícročia.
Kalendár si můžete objednať u vydavatela,
alebo kúpiť vo všetkých hvezdárňach.
Cena: 60 Sk.

Letošní jubilejní setkání mělo charakter diskuse, ale nechyběly ani přednášky odbornějšího charakteru. Z bohatého programu, který měl 51 bodů, můžeme konkrétně zmínit například představení tří vyvíjených softwarů či konečné verze
článku analyzujícího více než stoleté vizuální pozorování hvězdy V Boo. Díky velmi dobré spolupráci členů bylo možno představit pozorování,
která povedou ke konkrétním vědeckým výsledkům.
V mnohahodinové diskusi byly řešeny otázky
spojené například s vydáním návodu na pozorování fyzických proměnných hvězd, vytvořením
centrální databáze CCD pozorování pro vědecká
pracoviště a hvězdárny a mnoho dalších konkrétních úkolů, které nás čekají v nejbližších měsících.
Členy skupiny MEDÚZA přišel osobně pozdravit starosta obce a svůj zájem projevil i regionální tisk. Za úspěšnou akcí stojí kromě nadšení
účastníků pro společnou věci dobré zázemí, které
zajistil Pavol A. Dubovský z Vedecko-kultumého centra na Orave.
PETR SOBOTKA,
předseda skupiny MEDÚZA

uvolňuje energia. Bez tohto vnútorného zdroja
energie ustáva aj transport plynu na súputníka —
bieleho trpaslíka.
Pošledné potorovania túto teóriu dokázali.
V časopise Astrophysical Journal Letters vysvetlili Steve B. Howell (Planetary Science Institut)
a David R. Ciardi (University of Florida) ako použili 3,8-metrový dalekohfad United Kingdom Infrared Telescope (UKIRT) na získanie spektier
kataklyzmických premenných hviezd LL And
a EF Eri. Spektrum prvej sústavy vykazovalo absorpcie vody a metánu, ktoré můžu vznikať jedine
v chladne] atmosfére velmi málo hmotných objektov s teplotou pod 1300 K. Podobne tito astronámovia našli absorpčný pás vody aj v spektre
druhej sústavy a zistili, že tu je hviezda trocha teplejšia — asi 1650 K. Z toho vyplýva, že v každom
systéme je jedna zložka hnedým trpaslíkom
s hmotnosťou s hmotnosťou medzi 4- až 55-násobkom hmotnosti Jupitera. Tieto hviezdy sú však
váčšími zložkami vo svojich systémoch, lebo všetci hnedí trpaslíci, bez ohladu na svoju hmotnosť,
majú približne rozmer Jupitera, zadal čo bieli trpaslíci sú velkí ako naša Zem. Howell o týchto
systémoch hovorí: „Prestavte si Zem ako bieleho
trpaslíka a Jupitera na mieste nášho Mesiaca obiehajúceho okolo Zeme raz za 80 minút."
Podfa Sky & Telescope, jún 2001
RNDr. Zdeněk Komárek
• Predám zrkadlový dalekohfad GS 580, 152/1210 Dobson, híadáčik 6x30, okuláre Plossl f = 25 mm a f = 9 mm,
barlowova šošovka, slnečný filter (z fólie Astrosolar), rozlišovacia schopnost 0,74, medzná hviezdna velkost 13,5 mag,
váha 16 kg, rok výroby 2000, vo výbomom stave, velmi málo
používaný. Cena: 15000,— Sk. Tel.: 0834 7713590, 0905
542759
• Predám astronomický dalekohfad zn. TASCO, No. 302
012. Priemer zrkadla 114 mm (4,5), paralaktická montáž na
drevenej trojnožke, híadáčik 5 24 mm, hmotnost asi 20 kg.
Málo používaný. Cena dohodou. Tel.: 02/62311972 — večer.
• Prodám kvalitní, velmi málo používaný dalekohled typu
Newton, 114 mm zrcadlo, 900 mm ohnisko. Jde o výrobek
značky Bresser a byl zakoupen asi před dvěma lety. Dalekohled Jev absolutně 100 % stavu a není na něj jediná stopa po
použití. K dalekohledu byly původně přibaleny dva okuláry o
ohnisku 25 mm a 6 mm a 2x Barlow násobič. Časem jsem
dokoupil další dva okuláry (typu P11551) 40 mm a 4 mm a motorový pohon polámi osy. Je zde také měsíční a sluneční filtr.
Původní cena dalekohledu s nabízeným přslušenstvím je kolem 26 000 Kč, já celou sestavu prodávám za 15 000 Kč. Více
informací rád poskytnu na e-mail crazyvojta@centrum.cz, čí
na tel. 00420339 412983, jsem z Vimperka.
• Predám alebo vymením špičkový astroteleskop MEADE
1X10 (s príslušenstvom) za prenosný teleskop MEADE ETX
125. (cena dohodou) a Balej predám astronomická CCD kameru (s elektron. uzávierkou a chladením) MEADE Pictor
208Xf (25.000). Tel. 02/43422320' E-Mail kvetoz@netax.sk.
• Predám dalekohfad Meopta-Sport 25/70 70s brašňou
a stativom. Cena podia dohody. Ján Kochan, Valašská Belá
561, tel. 0862/5458409
• Kúpim Kozmos 1972/1 a celý ročník 1971. Dawjem Kozmos 1979/4 a 1980/5. Vladimír Ješko, Botanická 1, 917 08
Tmava, 0805/5333580.
• Predám Newton s hladáčikom na paralaktickej montáži
155 mm, f = 940mm s primontovaným menším dalekohíadom, refraktorom AD 800, priemer šošovky 56 mm, f = 800
mm. K tomu dva okuláre typu Huygens, f = 20 mm a f = 10
mm. Cena 17 000,— Sk, telefón: 0811 7713490 po 15.00
hod., okres Levice.
• Predám dalekohfad Newton 200/1200, montáž Dobson
+ okuláre. Teleobjektiv Tesar 4,5/360. Peter Iliaš, Nftrianské
Rusno 413, Tel.: 0905 427212
• Predám Newton 150x750 F 1200, cena 12 500,— Sk.
Azimuth.mont-astrografy na foto, podia výberu, mech, diely na
stavbu montáži /masívne osi, ložiská, prevody, motorky/foto a
info oproti známku. Cyril Hodas, Rosina 174, 01322 Žilina.
• Predám refraktor TESSAR 80/750 4-šošovky anastigmát,
super chromát, idsova clona, azimut, stojan, slnečná clona,
hlad. 6 x30, vypriamovaci hranol, výroba M.Kamen!cký. Cena:
20000; Sk (dohoda možnál. Bíreš Bronislav, Malachovská
101 Banská Bystrica, tel.: 088/4231880.
x
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Erodované hviezdy
okolo bielych trpaslíkov

x

X. kongres skeptikov

Zrážky galaxií v rannom vesmíre.

Naša sesterská galaxia je kanibal!
Velká špirálová galaxia v Andromede (dálej už len
VŠGA) konzumuje svojich malých susedov — trpasličie galaxie. Tento objav ohlásil anglicko-francúzskoholansko-austrálsky tím, ktorému sa podarilo vyhotovil panoramatickú snímku galaxie VŠGA. Použili pritom 2,5-metrový teleskop Isaac Newton v La Palma
na Kanárskych ostrovoch.
Dókazom o „trhaní na kúsky" v galaktickom meradle je skupina hviezd na periférii VŠGA, ktoré boli
podl'a všetkého gravitačne unesené z trpaslíčich galaxií M32 a NGC 205 ich „velkým bratom".
Objav potvrdzuje teórie o tom, že velké galaxie sa
zváčšovali pohlcovaním malých galaxií. Tento proces
pokračuje aj v súčasnosti.
Astronómovia už niekolko rokov vedia, že kanibalom je aj naša Galaxia. Jej okrajové časti sú prešpikované hviezdami z malých galaxií. „Okrajové časti našej Galaxie — tzv. halo — má načechranú štruktúru,"
hovorí vedúci tírnu Dr. Rodrigo Ibata. „Chceme si
overiť, čito isté platí aj o Andromede."
Nové mapovanie VŠGA je možné vdáka digitálnym zariadeniam, ktoré nahradili klasickú fotografiu;

dokážu jednoducho a rýchlo pokryť velké oblasti na
oblohe. Panoramatický pohl'ad VŠGA je poskladaný
z viac ako 50 dlhoexponovaných snímok.
Hviezdy, ktoré Andromeda gravitačne povysávala
z malých galaxií, vytvárajú rezancovú štruktúru a od
hviezd v halo VŠGA sa do istej miery odlišujú chemickým zložením. „Andromeda je dostatočne blízko,
takže móžeme pozorovať jednotlivé hviezdy v 'rezanci`, ktorý vytrhla zo satelitnej galaxie a zmerať
rýchlosť ich pohybu. Takto sa nám móže podariť zmapovať rozdelenie tmavej hmoty v hale obklopujúcom
VŠGA," hovorí člen tírnu Dr. Geraint Lewis. „Nikomu pred nami sa to zatial nepodarilo."
Je takmer isté, že sa naša Galaxia a VŠGA zrazia
o približne 3 milióny rokov. Už takmer storočie vieme
o tom, že tieto dye galaxie sa k sebe približujú rýchlosťou 500 000 kilometrov za hodinu.
„Zrážka s trpasličou galaxiou sa dá prirovnať
k zrážke auta s krémešom," hovorí Dr.Lewis. „Ked'sa
zrazí naša Galaxia s VŠGA bude to niečo podobné
ako čelná zrážka dvoch áut."
Zdroj: Spaceflight Now

Simulácia zrážky našej Galaxie s Velkou špirálovou
galaxiou v Andromede. Sekvencia začína krátko pred
zrážkou a končí vzájomným
sa spojením.

Sinus Meridiani Area / Hematit Region
Pre americké martanské sondy MER A a MER B, ktoré vypustia
v roku 2003, hfadajú vedci najvhodnejšie micsta pre pristátia. Zdá
sa, že v rebríčku 153 oblastí je predbežne na prvom mieste bude oblast Meridiani Area, kde spektrometre objavili Železné piesky, ostrov
hrubozrnného oxidu železa - hematitu. Hematitland (26 000 km 2 ) splňa všetky kritériá: je geologicky pestrý; dlhý čas bol dnom mora; le-

ží blízko rovníka, kde počas misie bude počas dňa relatívne vysoká
teplota a intenzívne slnečné žiarenic (solárne antény); rozprestiera sa
pod hladinou poniyselného martanského oceánu, teda v oblasti, kde
hustejšia atmosféra zvýši účinnosf brzdiacich padákov; má pomerne
rovný terén, vhodný pre dlhé expedície marsochodov. Severojužnč
pásy zviditel'ňujú oblasti, ktoré sondy nasnímala z vyšším rozlíšením.
Elipsy označujú pristávacie terče pre sondy: biela pre MER A, čierna
pre MER B. Odtiene modrej znázorňnujú najhlbšic oblasti.
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VYBERTE SI AZIMUTÁLNU,
ALEBO PARALAKTICKÚ MONTÁŽ

• FOMEI zrkadlové d'alekohPady
už od 6450; Sk

• FOMEI šošovkové d'alekohPady
už od 4420,- Sk

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