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HST objavil najstaršie hviezdne hodiny
Hubblov vesmírny teleskop objavil najstaršie
hviezdy v našej Galaxii.
Tieto extrémne staré,
slabé hviezdy umožňujú
úpine nový spósob
merania veku vesmíru.
Vedci sú presvedčení,
meranie veku vesmíru
pomocou týchto „clockwork stars" (hviezdnych
hodín) je ovefa presnejšie, ako meraním rýchlostí rozpínajúceho sa
vesmíru.
Staré biele trpaslíky,
ktoré exponoval HST,
majú 12 až 13 miliárd
rokov. Zo skorších pozorovaní vesmíru vieme, že
prvé hviezdy sa sformovali menej ako miliardu
rokov po big bangu.
Najnovší objav „hviezdnych hodín" však naznačuje, že ak takéto hviezdy naozaj vznikli pred
13 miliardami rokov,
vesmír musí byt starší,
ako sme sa ešte donedávna nazdávali.

V učebniciach astronómie sa v poslednom
desaťročí uvádza, že vesmír má nanajvýš 14 miliárd rokov. Tento údaj vyplynul z dávnejších
meraní rychlosti rozpínania sa vesmíru. Presnejšie určenie narodenín vesmíru je pre vedcov
(najmá pre kozmológov) nesmierne dóležité.
Objav guTovej hviezdokopy vo vzdialenosti
7000 svetelných rokov v súhvezdí Škorpióna,
v ktorom sliepňajú najstaršie hviezdy vesmíru,
ich preto nadchol. Bieli trpaslíci pripomínajú
pabrebu, ktorá ešte the. Sú to napospol vyhorené
zvyšky prastarých hviezd, ktoré sav našej Galaxii sformovali a po vyhorení jadrového paliva sa
premenili na bielych trpaslíkov. Stelámici vedla,
ako dlho trvá proces od zrodu hviezdy až po jej
premenu na bieleho trpaslíka. Tento vývoj trvá
niekolko miliárd rokov. Ak majú objavení bieli
trpaslíci 13 miliárd rokov, potom ich progeniton , prvotné hviezdy, museli vzniknúť skór ako
vesmír. To je však nezmysel. Znamená to teda,
že vesmír musí mať viac ako 14 miliárd rokov.
Ako dlho trvalo, kým pregenitori bielych trpaslíkov v relatívne malom, hviezdami prepinenom horúcom vesmíre zostarli a scvrkli sa na
bielych trpaslíkov? Ak sa vedcom podari spresniť periódu ich vývoja, potom budeme mať hodi-

ny, ktoré nám vek vesmíru upresnia. Ako fungujú tieto „hviezdne hodiny"? Bielych trpaslíkov
tvori uhlíkový popol, pozostatok po jadrovej fúzii v jadrách progenitorov. Bieli trpaslíci postupne chladnú: čím sú starší, tým sú chladnejší.
Tento proces chladnutia slúži hvezdárom ako
perfektné hodiny.
Takéto určovanie veku je ovel'a jednoduchšie
(a pritom presnejšie) ako určovanie veku hviezd,
ktoré ešte svoje jadrové palivo nespálili, pretože
presne nevieme, ako tie-ktoré typy hviezd svoje
palivo spaFujú. O bielych trpaslíkoch vedia vedci skoro všetko. Teraz ide iba o to, nájsť najvyhasnutejšie, teda najstaršie hviezdne hodiny.
GuTovú hviezdokopu M4, pinú prestarnutých
bielych trpaslíkov, musel HST dlho a opakovane
exponovať, pretože ich svietivosť je už nepatrná.
Expozícia jednotlivých snímok trvala až 8 dní.
Tak sa stali viditelnými aj najchladnejší, teda
najstarší bieli trpaslíci, so svietivosťou na hranici 30. magnitúdy. Ilia kvóli predstave uvádzame,
že bieli trpaslíci svietia miliardkrát slabšie ako
hviezdy, ktoré ešte dokážeme rozlíšiť holým
okom. Mimochodom: na exponovanie objektov
nad hranicou 30. magnitúdy neboli póvodne vybavené ani prístroje na HST.

Gulové hviezdokopy sú prvými asociáciami
hviezd v našej Galaxii. Sformovali sa miliardy
rokov predtým, ako sa vytvoril náš hviezdny
ostrov, sú základnými segmentmi Mliečnej cesty. V galaktickom halo prežíva dnes už iba 150
guTových hviezdokóp. Gulová hviezdokopa M4
hola vytipovaná preto, lebo je najbližšie k Zemi,
takže aj slabučké svetlo bielych trpaslíkov dokáže ešte HST rozlíšiť.
Od roku 1928, ked Edwin Hubble zistil, že
vesmír sa rozpína, sa vedci prú o dlžku jeho veku. V 70. rokoch vyvrcholili spory ustálením
veku vesmíru v rozmedzí 8 až 18 miliárd rokov.
(Hubble sa nazdával, že vesmír nemóže mať viac
ako 2 miliardy rokov.) Až v roku 1997, po získaní velmi presných údajov o rozpínaní sa vesmíru, sa prijal názor, že vek vesmíru je (i po
zohTadnení vplyvu tmavej energie, ktorá generuje čoraz rýchlejšie rozpínanie vesmíru) 13 až 14
miliárd rokov. Bieli trpaslíci v guTovej hviezdokope sú však určite starší. Hviezdy však nemóžu
byť staršie ako vesmír, a tak sa vd'aka doteraz
najpresnejším „hviezdnym hodinám" dozvieme,
v akom starom vesmíre vlastne žijeme.
Space Telescope Science Institute
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V sobotu jsme v Brně vítězství slovenského hokejového mužstva brali jako své vlastní, byl i ohňostroj ze
dvou míst!
Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
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Ešte aj dnes je objav každej novej exoplanéty
velkou udalosťou. Objav niekolkých sa už považuje za senzáciu. A objav štyridsiatich v priebehu 32
dní? Pofskí astronómovia koncom februára oznámili, že v našej Galaxii okolo relatívne blízkych
hviezd objavili 46 exoplanét, pričom nevylučujú,
že v šiestich pripadoch móže ísť aj o hnedých trpashkov.
V astronomických kruhoch sa za senzáciu považuje aj nová fotometrická metóda, ktorej autorom je
jeden z guru súčasnej astronómie, profesor Bogdan
Paczyúski z Princetonskej univerzity. Vedúcim
projektu je však profesor Andrzej Udalski z inštitútu pri Astronomickom observatóriu Varšavskej univerzity. Výskum, v rámci ktorého sa neobyčajne
rýchlo podarilo zvýšiť počet objavených exoplanét
z 80 na 120, sa uskutočnil v júni a v júli 2002
v americkom observatóriu Las Campanas v Chile.
Poliaci tam lovili exoplanéty 32 nocí. Dómyselná
fotometrická metóda im umožnila preskúmaním
52 000 hviezd vyloviť 46 exoplanét.
Teleskop observatória v Las Campanas postavili na predhoriach And vo výške 2400 metrov, na
periférii púšte Atacama. Las Campanas stojí na
mieste, kde je do roka 320 bezoblačných dní,
mimoriadne priezračná atmosféra a minimálny
seeing. Skúmanie nepatrného kolísania svetla
z vytipovaného súboru hviezd si vyžaduje práve
takéto podmienky. Hvezdári musia celé týždne
pozorovať rovnaký výsek oblohy, fotografovať ho
a jednotlivé snímky porovnávať. Takáto práca by
bola bez počítačov neproduktívna, najmá v pripade
tradičných fotometrických metód. Do konca januára 2002 iba jednu z potvrdených exoplanét objavili pomocou fotometrie: pred tromi rokmi dva
americké tírny nezávisle od seba objavili exoplanétu pri hviezde HD209458.Objav umožnilo rozlíšenie periodického slabnutia jasnosti materskej
hviezdy spósobované zákrytom okolo nej krúžiacej exoplanéty. Udalského tím tento objav inšpiroval. Skonštruovali kameru, ktorá dokáže zmerať
v rovnakom čase jasnosť vyše milióna hviezd.
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Krátke dejiny objavovania exoplanét:
1992:

Polský astronóm Alexander Wolszczan objavil prvé planéty mimo našej Slnečnej sústavy. Wolszczanove
planéty krúžia okolo pulzaru.
1995: Švajčiarski astronómovia Michel
Mayor a Didier Queloz objavili
planétu na obežnej dráhe hviezdy
Pegas 51, ktorá sa podobá Slnku. Jej
vzdialenosf od Zeme: 42 svetelných
rokov. Vzápátí objavy exoplanét
ohlásili aj dalšie tírny. Najúspešnejšou metódou v tomto období boto
meranie periodických výkyvov uklovej rýchlosti materských hviezd,
ktoré sa dali odvodiť zo spektier.
1999: Prvý fotometrický objav exoplanéty
pri hviezde 131)209458. (Pozn v texte.)
2002: Nová fotometrická metóda polských
astronómov: objav 46 exoplanét počas 32 dní.
Pofskí astronómovia rádove zvýšili rozlišovaciou schopnosť relatívne malého d'alekohfadu:
1,3 m. Pridali k nemu digitálnu CCD kameru, ktorej schopnosti pripomínajú zariadenie najnovších
digitálnych fotoaparátov. Rozdiel je v parametroch: rozlišovacia schopnosť 8192x8192 pixlov;
skvelá citlivosť umožňujúca rozlišiť 65 tisíc odtieňov sivej farby! Najlepšie komerčné fotoaparáty
rozlišujú iba 256 odtieňov sivej. Napriek tomu
každú snímku preverovali 800-krát.
Zmeny jasnosti pozorovaných objektov sú mimoriadne malé, takže Poliaci museli vylepšiť aj
podmienky v kupole. Odstránili z nej všetky
zdroje tepelného žiarenia a namontovali do nej
špeciálnu klimatizáciu, ktorá počas výskumu udržovala rovnakú teplotu. Astronómovia radili zrkadlo teleskopu z baraku, ktory' stojí vo vzialenosti 15 metrov od observatória. Pomocou inter-

netu by ho však mohli riadiť z ktoréhokolvek
miesta na svete.
Autorom metódy hromadného objavovania planét je astronóm polského póvodu Bohad Paczyňski
z Princetonu, ktorý ju vyvinul kvóli objavovaniu a
štúdiu neviditefnej hmoty vo vesmíre. Pofskí astronómovia ju geniálne aplikovali na hfadanie
a štúdium exoplanét. A čo na úspech svojich krajanov hovorí sám Bogdan Paczyúski?
„Je to šokujúce. Moju matódu aplikovali aj mé
tírny, ale Udalski vyhrab prvú etapu. Teraz bude
treba zistiť, ktoré zo 46 extrasolámych planét sú
exoplanéty a ktoré mé telesá. Spresnenie umožnia
zdokonalené spektroskopické pozorovania a analýzy, z ktorých sa dajú vypočítať periodické zmeny
uhlovej rychlosti materských hviezd spósobované
gravitáciou exoplanét. Zo zmien uhlovej rychlosti
sa potom určia aj d'alšie údaje o materskej hviezde
a jej planéte či planétach. Výsledky budú zverejnené začiatkom augusta."
Udalského fotometrická metóda je taká efektívna, že už v dohladnom čase mňžeme očakávať objav stoviek nových exoplanét a extrasolárnach systémov. Polovačka na exoplanéty sa celkom určite
stane jednou z najvýznamnejších a najštedrejšie financovaných disciplín astronómie. Z velkého súboru exoplanét sa budú dať odvodit nové teórie
o vzniku a evolúcii planetárnych systémov, najmá
s prihliadnutím na úlohu obrích planét joviánskeho
a saturnského typu na formovanie stabiiných sústav, v ktorých vzniknú a udržia sa aj terestrické
planéty. Po využití Udalského metódy na najváčších d'alekohfadoch sa možno už onediho dočkáme
aj objavu prvých terestrických, Zemi podobných
planét.
Vo svete astronóne sa hovori, že Poliaci by za
svoj priekopnícky čin mohli dostat Nobelovu cenu.
Bogdan Paczyúski však upozorňuje, že skvelá aplikácia novej metódy je skór technickým ako vedeckým prinosom, takže Štokholmský výbor Poliakov na Nobelovu cenu asi nenavrhne.
Gazeta Wyborcza

STEVE NADIS /

Ako vznikol vesmír, v ktorom sa vyvinul
a udržal život? Odpoved na túto otázku
nájdeme možno vo vzdialenosti niekofkých miliárd svetelných rokov, v galaktických superkopách, najváčších štruktúrach pozorovatelného vesmíru.
P.udia majú radi naj... Sú priam posadnutí hladaním najváčších exemplárov v každej kategórii,
či už ide o hory, zvieratá alebo ludí. Hladajú aj
najváčšie štruktúry vo vesmíre, ale v tejto disciplíne ešte dlho nepadne posledné slovo. Na pnliš
vela otázok ešte len hladáme odpovede.
Astronómovia vedia, že hviezdy sa po miliardách zhlukujú do galaxií. Tisíce galaxií sa zhlukujú a vytvárajú galaktické kopy a superkopy.
Existujú aj váčšie štruktúry ake superkopy? Existuje hranica, po dosiahnutí ktorej už váčšie štruktúry nenájdeme?
Hladane čoraz váčších štruktúr vo viditelnom
vesmíre sa stalo jednou z najperspektívnejších
disciplín modernej astronómie a kozmológie.
Overovane a spresňovane limitov velkosti vesmírnych štruktúr je však iba jednou z prekážok,
které treba prekonaf, kým nájdeme uspokojujúce
odpovede na otázky, aká je distribúcia hmoty vo
vesmíre, ako sa vesmír sformoval, ako sa bude
vyvíjať v budúcnosti. lbaže: rovnako ako v mých
astronomických dobrodružstvách, aj v tomto pripade je lahšie o problémoch hovoriť ako ich riešlť.

Astronómovia, rovnako ako ryby v oceán, celé storočia netušili, aký velký je vesmír a jeho
časti. Iba v posledných rokoch sa pomocou velkých teleskopov a vd'aka dómyselným detektorem, (zohladňujúcim predpoklady kvantovej fyziky) podarilo stanoviť pevnejšie limity vesmírnych štruktúr. V rovnakom čase sa vyvinuli aj
nové techniky mapovania čoraz váčšieho pnestonu, pričom výdatne pomáhajú údaje o červenom posune galaxií. Iba tak mohli vzniknúť pre-

Ako kvapky rosy na pavučin vyzerajú kopy galaxií zoskupené v uzloch i pozdíž vlákien kozmickej
siete. Oká siete tvorí prázdnota.
hlady trojdimenzionálne zmapovaných galaktických asociácií. Podaktori astronómovia sa dokonca nazdávajú, že už našli aj príslovečný vrcholen ladovca, čiapočku galaktickej superkopy.
Prvé predstavy o limitoch velkosti sme získali
z prehladu červených posunov, ktoré sa skompletizovali v roku 1994 na observatóriu v Las
Campanas. V prehlade nájdeme pozície 25000
galaxií v trojdimenzionálnom priestore. Hlavným indikátorem polohy každej z analyzovaných galaxií bol jej červený posun, z ktorého sa
odvodila jej vzdialenosť. Ked tím z Las Campanas objavil niekolko galaktických superkóp, které pripomínali kvapky rosy na pavučin, ale zároveň aj nespočetným množstvom žiaroviek
ozdobené ploty okolo obrovských prázdnych
plástov, zistili, že aj velkoškálové štruktúry majú
svoj konec.
čiapočku galaktické superkopy študovali
i austrálski a britskí astronómovia, ktorých spojila práca na programe 2dF. Názov je odvodený od
tzv. Two-Degree Field spektografu, ktorý inštalovali na anglo-austrálskom teleskope nedaleko
mestečka Coonabarabran v Austrálii; inštalovali
ho na 3,9 m dalekohlade. Vedci zistili, že viditelGigantické zhluky galaxií, podobné Velkému
máru (600x250x30 miliónov kubických svetelených rokov) neprestávajú udivovat astronómov,
ktorí študujú veíkoškálové štruktúry.

ná čiapočka superštruktúry má priemer 300 miliónov svetelných rokov. Koncom roku 2001 získali vedci z 2dF červené posuny dalších 200 000
galaxií, čo im umožnilo vytvoriť trojdimenzionáh~u mapu lokálneho vesmíru až do vzdialenosti niekolkých miliárd svetelných rokov. „Noci
sme preskúmali iba 5 percent oblohy, sme presvedčení, že sme získali reprezentatívnu vzorku",
vyhlásil Karl Glazebrook z Hopkinsovej univerzity. „Priestor, ktorý sme zmapovali, je ozrutný. Tvorí ho 13 miliárd miliárd miliárd kubických svetelných rokov. Kedho rozdelíte na stovky menších kociek, zistíte, že všetky vyzerajú
rovnako."
Po tomto sebavedomom vyhlásení sa objavili
prvé pochybnosti. Predovšetkým: astronómovia
sa ešte nezjednotili na tom, ako definovať „štruktúru", ba ani na tom, či súčasné metódy merania
velkoškálových štruktúr možno považovať za
spolahlivé. Navyše: v „reprezentatívnom výseku"
300 miliónov svetlených rokov sa objavilo nekolko anomálií, ktoré prvotný optimizmus schladili.
Napríklad: už v roku 1989 zverejnili John
Huchra a Margaret Geller (zo Smithsonian Center for Astrophysics) objav „velkého múru", obrovskej siete galaxií a galaktických kup, ktorá má
najmenej 500 miliónov svetelných rokov. Gerard
Williger z Goddard Space Flight Center v Greenbelte (Maryland) objavil vlani další velký zhluk
galaxií, ktorý má v priemere 600 miliónov svetelných rokov. (Nachádza sav súhvezdí Leva).
„Nepredpokladám, že by sme ešte objavili vela vbČších štruktúr ako má náš súčasný etalón, superkopa s priemerom 300 miliónov svetelných
rokov," vraví David Butoski. „Ak sa však sústredíme na výnimky, potom budeme musieť limity
poriadne posunúť."
Pni štúdiu velkoškálových štruktúr sa objavuje
čoraz viac problémov s jazykom. Málokomu sa
KOZMOS 3/2002
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súčasná terminológia pozdáva. Astronómom sa
zdá, že jazyk tieto štruktúry presne nepopisuje.
PokiaT ide iba o „galaxie" a „kopy galaxií", váčšina astronómov nemá namietky, ale ked sa diskutuje o rádovo váčších štruktúrach, ktoré pripomínajú sploštenú (zošívanú) futbalovú loptu či
sieť členenú uzlami, náhrdelník s navlečenými
korálkami alebo pavučinu, na ktorej sa chvejú
kvapky rosy (pričom tie kvapky sú galaxie a kopy galaxií), nijaké slovo, nijaký termín sa vedcom nezdá byť dosť presný. Zo zotrvačnosti sa síce pre oblasť bohatá na galaxie ešte vždy používa
pojem superkopa (kopa galaktických káp), všetci
však cítia, že takáto deflnícia nezahrňa aj vlákna,
máry a siete.
„Tieto veci sa náramne ťažko študujú," vraví
Patrick Henry z Havajskej univerzity. „Ked sa
pozriete na skalu, vidíte skalu. Pri týchto supergigantických štruktúrach však presne neviete, čo
vidíte. Nie je to prelud, ale čo to je, ako by to vyzeralo z váčšieho odstupu, ako to funguje, to zatiaf iba tušíme. Vidíme iba kások, ktorý podaktorí kolegovia odvážne extrapolujú."
Odhadnúť rozmery velkoškálových štruktúr je
ešte ťažie ako ich definovať. „Ak chcete povedať,
aký velký je ktorýkolvek objekt či štruktúra, musíte sa zhodnúť na tom, čo rozumiete pod slovom
„velkost", ale to je neobyčajne ťažké", vravi Glazebrook. „Je to vzdialenosť, ktorá delí jej viditelný okraj od gravitačného centra, do ktorého hmota padá, teda akýsi polomer, alebo by bol vhodnejší iný meter?"
Atronámov do istého stupňa obmedzuje technológia: vedci v obrovskej štruktúre pomerne
fahko rozlíšia jasné galaxie a kopy, ale váčšinu
slabších objektov zatiaf rozlíšiť nedokážu, takže
o štruktúre majú iba predbežnú predstavu. North
Ecliptic Pole Supercluster (superkopa galaxií
v blízkosti severného póla ekliptiky), ktorú objavili roku 1985, je dvojnásobne vhčšia, ako sa objavitelia nazdávali. Je to pochopitelné: iba rántgenový vesmírny teleskop ROSAT objavil 10
galaktických káp, stratených medzi velkými superkopami. „Róntgenové lúče nám umožňujú vidieť aj jemnejšie štruktúry v superkopách, takže
vieme, ako je tá mozaika poskladaná," vraví
Christopher Mullis z Havajskej univerzity. „Pripomína to postavenie pozorovatefa na lietadle,
ktorý má z paluby rozlíšiť distribúciu ludí na Zemi. Ak dokážete rozlíšiť iba najviičšie mestá, váš
celkový obraz je nepresný. Iba ked dokážete rozlíšiť aj mestá a osady sídla, zistíte, ako sú všetky
sídla poprepájané."
Ked astronómovia v superkope rozlíšia kopy
galaxií a galaxie, ešte nevedia, či sú tieto objekty
súčasťou vbčšej štruktúry. Z jednoduchého štatistického merania sa však dá zistiť, kolko galaxií je
skoncentrovaných v danom objeme priestoru. Oblasti s vysokou koncentráciou nazýva Richard Ellis z Caltechu „fyzikálne významnou štruktúrou".
Pomocou mého testu sa zisťuje vzdialenosť medzi
galaxiami, na základe čoho sa dá odvodiť, či táktorá galaxia patrí do danej štruktúry, alebo nie.
Napriek pomoci štatistických nástrojov je určeme skutočnej velkosti neobyčajne zložité. Astronómovia musia napríklad rozhodnúť, aká nadpriemerná hustota v skúmanom priestore je poMysteriózny Velký Atraktor sa skrýva
v superkope Hydra-Centaurus.
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Červený posun: malý výsek oblohy

Prehrady červených posunov galaxií, podobné tomuto z austrálsko-britského prehfadu 2dF,
ktorý znázorňuje vzdialenosti a pozície 200 000 blízkych galaxií, stali sa velkým pomocníkom
astronómov, ktorí mapujú velkoškálové štruktúry. Svetlo z objektov, ktoré sa vzdafujú od
Zeme, sa posúva smerom k dlhším, teda červením vinovým dlžkam. Tento efekt, červený posun, móžeme meraf pri galaxiách, ktoré sa v rozpínajúcom vesmíre rozptyfujú, podrobným
meraním ich spektrálnych čiar. Červené posuny galaxií (kvantitikované hodnotou zmeny vlnovej dlžky vzhfadom na vinová dlžku, ktorú by mal objekt, keby sa nepohyboval), je priamo
úmerný vzdialenosti. Kombinovaním červených posunov galaxií s ich polohou na oblohe
možno vytváraf mapy superkóp a prázdna.
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100 miliónov svetelných rokov
Lokálny vesmír (1 miliarda svetelných rokov): už Edwin Hubble v roku 1923 zistil, že vesmír netvorí iba naša Galaxia (skrytá v hÍbke superkopy Panny,
uprostred obrázku). Astronómovia odvtedy zistili, že žijeme vo vesmíre, kde sa hviezdy po miliardách zhlukujú do množstva mých galaxií a galaxie vytvárajú kopy galaxií. Superkopy galaxií, najváčšie zo štruktúr vesmíru, móžu mať priemer stoviek miliónov svetelných rokov a pohybuje sav prázdnote
medzigalaktického priestoru.
trebná nato, aby sme „čosi" nazývali štruktúrou.
„Ak znížite priemernú hustotu skúmaného výseku na polovicu, potom je všetka hmota vesmíru
zjednotená v jedinej gigantickej superkope," vraví Batuski. Preto považuje za rozumnejšie narábať s faktorom „nadhustoty" desaťnásobným. „Na
tejto úrovni už odseparujete celý rad zhlukov individuálnych štruktúr, ktoré sú relatfvne izolované. Ale ani vtedy ešte nemáte jasný fyzikálny dávod, kade máte viesť deliacu čiaru. Presnejšie: čo
móžete považovať za „pobrežie" vesmírneho
ostrova.
Napriek problémom s rozlišovaním štruktúr,
problémom spojených s ich meraním a určovaním ich velkosti sa astronómovia neustále snažia
obrovské galaktické konfederácie „čítať. „Mapujeme ich, aby sme získali odpovede na základné
otázky astronómie, kozmológie a fyziky," vraví
Huchra.
„Superkopy sú také ozrutné, že do tých najváčších by sa zmestilo niekolko mladých vesmí-

rov", dodáva Henry. „Pozorujeme, ako sa pod
vplyvom gravitácie zmenilo a mení to, čo bobo
kedysi originálnou štruktúrou." Mapovaním segmentov superštruktúry móžu vedci získať predstavu o flukwáciách hustoty, ktoré vytvárala inflácia už zlomok sekundy po Big Bangu.
Galaktické mapy móžu objasniť aj problém
„preferovanej škály" v štruktúre vesmíru. Astronómovia ju móžu študovať pomocou matematického nástroja nazývaného „silové spektrum". Ide
o pomer pozorovanej hustoty hmoty v danej oblasti a priemernej hustoty vesmíru. Táto funkcia
škály sa dá znázorniť graficky. Astronómovia
študujú na krivke odchýlky, ktoré sa prejavujú
malými hrbolcami. Na základe údajov z programu 2dF dospel Ellis k záveru, že najviac hrbolcov sa objavuje vo vzdialenosti 250 miliónov
svetelných rokov. Z toho vyplýva, že zhluky
hmoty sú skoro rovnaké a v tejto podobe sa vyskytujú v celom vesmíre.
„Bubliny na vriacej polievke majú charakte-

ristickú velkosť," vysvetluje Henry. „Nech už
bolo to, čo vyvolalo fluktuácie v mladom vesmíre čokolvek, vyrobilo ich na jedno kopyto."
Viac a presnejších údajov umožní vedcom silové spektrum ešte viac spresniť. Najviac si slubujú od spracovania údajov z programov 2dF
a Sloan Digital Sky Survey. „Iba zhromaždenie
a spracovanie dostatočného množstva štatistických údajov nám umožní robiť to, čo David
Weinberg nazýva „precíznou kozmológiou". Oba
obrovské súbory údajov premenia štúdie velkoškálových štruktúr na exaktnú vedu. Iba na porovnanie: fyzici v laboratóriu dokážu merať parametre (napríldad: magnetický moment muónu)
s presnosťou na deváť desatinných miest. „V kozmológii sme zaťal tak daleko nedospeli," vraví
Weinberg. „Hustotu hmoty dokážeme odhadnúť
s presnosťou plus mínus 2 percentá. Dvere novej
fyziky však dokážeme otvoriť aj bez týchto
dvoch percent."
STEVE NADIS
KOZM
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Gerlad (Jerry) Gabrielse z Harvardskej
univerzity oznámil, že v CERNe onedlho
vyprodukujú antivodík. Tento stav
hmoty, nazývaný aj BEC (Boseho
a Einsteinov kondenzát) fascinuje fyzikov
na celom svete.
Američan Gabrielse sa v posledných rokoch
zdržuje v Ženeve. V CERNe, vo velkom stredisku pre výskum elementárnych častíc, robí svoje
experimenty. CERN leží doslova pod Ženevou,
lebo srdce tejto Mekky fyzikov mikročastíc — gigantické urýchlovače, inštalovali v spleti tunelov
hlboko pod povrchom Zeme.
„Chýba nám už iba króčik. Experimenty v našom urychlovači móžeme robiť iba niekolko mesiacov do roka: od mája do decembra. Vlani nám
chýbalo iba niekoTko dní, možno týždeň, a na
sklonku roka by sme svetu ohlásili zachytenie
prvých superchladných atómov antivodíka. Máme ich už na 99 percent. Na to, aby sme mohli
napísať článok do Science, to však nestačí," hovorí Gabrielse.
„Ak sa to Gabrielseovi podarí, bude to kolosálny vedecký čin," vyhlásil Wolfgang Ketterle
z Massachusetts Institute of Technology, ktorý
vlani dostal Nobelovu cenu za zachytenie stavu
BEC atómov našej normálnej hmoty.
Každá, aj té najmenšia elementárna častica má
svoj proťajšok — antičasticu, ktorá je na nerozoznanie rovnaká, hoci má opačný elektrický náboj.
Proťajškom protóna je antiprotón so záporným
nábojom, proťajškom záporne nabitého elektrónu
je pozitrón.
Náš vesmír je vybudovaný z protónov a elektrónov. Antičastice sa v ňom objavujú iba na okamih, najčastejšie v laboratóriách fyzikov. Vylúčiť
sa však nedá ani to, že kdesi existujú antisvety,
ktoré naše teleskopy zatial nedokážu rozlíšiť
a detegovať. Jedno je však isté: v blízkosti Zeme
antihmoty niet, lebo tu ani nemóže byť.
Keď častica normálnej hmoty koliduje s antihmotou, dochádza k anihilácii. Obe častice zaniknú. Celá ich hmota sa v súlade s Einsteinovou
rovnicou E = rnc2 premení na energiu. Gabrielse:
„CERNu nehrozí nijaké nebezpečenstvo. Keby
sa všetky antiprotóny, ktoré som doteraz vyprodukoval, zrazili s protónmi, energia z tejto anihilácie by nezohriala ani hrnček kávy."
Superchladný kondenzát
V našom rvete všetky antičastice okamžite anihilujú v záplave normálnych častíc. Preto je také
ťažké postaviť z antičastíc antiatómy. Ťažko sa
konštruuje aj ten najjednoduchší zo všetkých atómov — atóm antivodíka, ktorý tvorí pozitrón krúžiaci okolo antiprotónu, (presnejšie: pozitrón, ktorého dráha obaluje antiprotón).
Antičastice treba uchovávať v magnetických
pasciach, ktoré sú zavelené v prázdne tak, aby sa
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s

Najchladnejší
antiatóm

nedotýkali stien urýchlovača. Gabrielseho grandiózny úspech nespočíva iba v tom, že získal
atóm antivodíka, ale zároveň ho dokázal „prerobit` do nového stavu hmoty — stavu BEC.
BEC (Bose — Einsteinov kondenzát) je stav
hmoty, ktorý sa podarilo vyprodukovať vedcom
z Ketterleho laboratória už pred siedmimi rokmi.
Pravda: vtedy išlo o normálnu hmotu. Atómy po
schladení lasermi v elektromagnetickom poli mali teplotu, ktorá bola iba o zlomok stupňa vyššia
ako teplota absolútnej nuly: —273 stupňov Celzia.
Ukázalo sa, že takto schladené atómy prešli do
podivného stavu priam zázračnej usporiadanosti.
Predtým sa chaoticky pohybovali v oblaku plynu,
ale po schladení sa začali správať tak, akoby vytvárali jediný velký atóm. Ketterle na vysvetlenie
tohto javu rád využíva metaforu: prirovnáva
usporiadané atómy k rote vojakov.
„Obyčajné atómy plynu sa správali tak ako vojaci, keádostanú priepustku. Každý sa vyberie po
svojom. Lenže atómy v stave BEC, tie superchladné, pripomínajú vojakov, ktorí ako jeden
mašírujú na vojenskej prehliadke."
antivodíkom

Prečo BEC, tento nový stav hmoty, fyzikov tak
nadchýňa? „BEC je pne atómy tým, čím je pre
svetlo laserový léč. Častice dosiahnu v štádiu
BEC najvyššiu možnú usporiadanosť. A preto, ak
sa chceme dozvedieť niečo o dóležitých, doteraz
neznámych fyzikálnych vlastnostiach svetla, nezaobídeme sa bez laserov. Pri objavovaní neznámych vlastností hmoty nám teraz najlepšie slúži
BEC," vysvetlue Ketterle.
Ketterle je chladný, zdržanlivý Nemec. Keď
však hovorí o antiprotónoch, nedokáže opanovať
svoje emócie. Je presvedčený, že keď sa Gabrielsemu podaní previesť do stavu BEC aj antihmotu,
vedci získajú o stavbe hmoty množstvo závažných podrobností.
Aké vlastnosti antivodíka vedcov zaujímajá?
Gerald Gabrielse: „Najprv chceme experimentálne porovnať vodilo s antivodíkom. Vieme,
že protón a antiprotón majú rovnakú hmotnosť
a rovnaký, hoci opačný náboj až na 10 desatinných miest. Chceme zistiť, či sa do takej miery
podobajú aj vodík a antivodík. Radí by sme overili aj prognózy teoretikov, podla ktorých sa vodík a antivodílc správajú rovnako aj pod vplyvom gravitácie."
Načo je dobré také porovnávanie?
Gerald Gabrielse: „Ak sa ukáže, že vodilo
a antivodík sú identické, nebudeme musieť experimentálne overovať vlastnosti ďalších prvkov
Mendelejevovej tabulky. Budeme vedieť, že antiatómy sa správajú rovnako ako atómy."
Neoplatilo by sa z dvoch antiatómov vodíka vytvorif zložitejšie častice antivodíka a porovnať ich? Bol by to zárodok miniatúrneho
antisveta.
Gerald Gabrielse: „Kto vám prezradil naše
plány? Hovoril si s niekym z m8jho tírnu? Presne to je náš najbližší ciel: vytvoriť prvé antičasticu a previesť ju do stavu BEC. Už v máji by sa
nám to mohlo podariť"
CERN Press Release

Nová forma
hmoty!!!
Fyzici objavili vo vesmíre kompaktnú „kvarkovú hmotu", hustejšiu ako
neutrónové hviezdy. Americkí astronómovia objavili dye hviezdne mřtvoly,
ktoré sú podla všetkého zložené z úpine
neznámej hmoty. Vedci sa nazdávajú,
že ich tvori čistá „kvarková hmota".
Kvarky sú častice, ktoré vytvárajú
základné stavebné kamene hmoty —
protóny a neutróny, tieto základné kamene atómového jadra. „Doteraz sme
tieto častice študovali iba v atómových
jadrách," vysvetlue senzačnosť objavu
Jeremy Drake z Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics v Cambridge.
Objavenie oboch vesmírnych objektov
vytvára most medzi výskumom hviezd
a štúdiom najmenších stavebných prvkov hmoty.
Drake a jeho tím pozorovali pomocou rSntgenového satelitu Chandra
a Hubblovho vesmírneho teleskopu
dye podozrivé neutrónové hviezdy:
RXJ1856,5-3754 a 3C58. Ukázalo sa,
že prvý objekt je hustým telesom s teplotou 700 000 °C, ale s priemerom 11,3
kilometra. Posledný parameter vedcov
udivil: objekt je totiž menší, ako pripúšťa platná teória neutrónových
hviezd. „Po preverení údajov sme vedeli, že to nemóže byť neutrónová
hviezda. Usúdili sme, že sme objavili
kvarkovú hmotu," vysvetlue Drake.
Prekvapenie pripravil aj objekt
3C58. Vedci zistili, že toto teleso by
mohlo byť pozostatkom po výbuchu supernovy, ktorý pozorovali čínski astronómovia v roku 1181. Nameraná teplota, menej ako milión stupňov Celzia,
však nezapadala do teórie pomalého
chladnutia neutrónových hviezd. „Takéto vlastnosti móže mať iba nová forma hmoty," vraví David Helfland z Columbia University, ktorý radil pozorovania 3C58.
Keáhviezda na sklonku svojho života skolabuje, gravitácia vtlačí elektróny
do atómových jadier. Tak vznikne
kompaktná hviezdna mřtvola, ktorú
tvoria iba neutróny. Čajová lyžička takejto hmoty by na Zemi vážila miliardu
ton.
Každý neutrón tvoria tni kvarky. Formovanie hmoty z týchto častíc pozorujú vedci iba vo velkých urýchTovačoch. Štúdium kvarkových hviezd
otvára teda nové možnosti skúmania
subatomárneho sveta.
Podrobnejšie informdcie
ndjdete na adrese:
http://sfa-www.harvard.edu
Izttp://chandra. harvard.edu
www.stsci.edu/resources
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Hudba čiernych Bier
Na hudobnom trhu sa onedlho objavia
cedéčka s hudbou čiernych dier. Posledné
štúdie týchto ešte vždy mysterióznych objektov dokázali, že čierne diery dokážu
produkovať celý komplex zvukov, ktoré
by mohli produkovať aj hudobníci pupulámej či vážnej hudby. Čierna diera ako
gravitačný hudobný nástroj má však aj
mimoriadny vedecký význam.
Čierna diera produkuje zvuky v oblasti,
ktorá leží mimo objektu, na rozhraní, kde
sa pohyb gravitačne nasávanej hmoty
krátko pred prepadom do čiernej diery akceleruje na rychlosti blízke rychlosti svetla. Zaujímavé je, že rovnaké tóny i pauzy
generujú také supermasívne čierne diery,
ktorých hmotnosť dosahuje hmotnosť miliardy Slnk, ako aj menšie objekty, iba alekolkokrát masívnejšie ako Shiko. NiekoTko takých srna objavili aj v nalej Galaxii.
Stelárna čierna diera konzumuje plyn
a prach súpútnika (v rámci binárneho systému), zatial čo supermasívne čierne diety dokážu skonzumovať aj vzdialenejšie
hviezdy; najskór ich gravitačne „pritiahnu", potom rozdrvia a napokon prehltnú.
Podobnosť tónov prezrádza, že nasávaná
hmota sa v rozhodujúcom momente správa podia podobných fyzikálnych princípov, čo potvrdzuje dávnejšie hypotézy.
Hudbu čiernych dier nemožno priamo
porovnávať s hudbou bendž, trúbok či
mých hudobných nástrojov. Phil Uttley
a Ian McHardy zo Southamptonskej univerzity študujú rántgenové a elektromagnetické žiarenie z týchto objektov. To prvé ako vedeckú hudbu, to druhé ako zdroj
údajov, ktoré pomáhajú pochopiť generovanie tejto hudby.
Kedsa akreujúca hmota dostane blízko
k čiernej diere, turbulentný proces akrécie
prebieha rovnako, bez ohfadu na zdroj.
Pritomnosť čiernej diery odstraňuje všetky rozličnosti „paliva", bez ohladu na to,
v akej forme bobo póvodne. Premení ho
na turbulentnú plazmu krúžiacu okolo
čiernej diery.
Ked čierne diery aktívne konzumujú
hmotu, váčšina z nich produkuje rántgenové žiarenie. Variácie tohto žiarenia produkujú hudbu.
Obaja astronómovia študovali tieto
emisie vyše šesť rokov pomocou satelitu
Rosii X-ray Timing Explorer. Začiatkom
apríla zverejnili správu, podia ktorej možno emisie rántgenového žiarenia prirovnať k notám, ktoré sa podia istého klúča
mana.
„Keby ste prepísali rántgenové emisie
do notových osnov ako sériu nót, ukázalo
by sa, že silnejšie emisie produkujú vyššie tóny, ale melódiu pripomínajúcu nejaká hudbu by ste nepočali, pretože variácie rántgenových emisií sú vyslovene
zriedkavé. Na notovej osnove by sa obja-

vil rad rovnakých nót," vysvetfuje Uttley.
„Ale zvuk má vyslovena muzikálnu kvalitu."

Príroda miluje hudbu
Uttley a McHardy nie sú jedinými vedcami, ktory' objavili hudbu, či presnejšie
zvuky v rozličných rytmoch prírody. Podobné rytmy sa zaznamenali v úderoch
srdca či zmenách klímy. Viacerí astronómovia objavili tieto zvuky aj v rántgenových emisiách či v interplanetárnych magnetických poliach. Nie je nijakým tajomstvom, že príroda je piná hudby (aj Zem
má svoj zvuk); hudba sa prejavuje v usporiadaní planét i vo vinách, ktoré emituje
náš mozog. Roku 1970 objavili vedci
„flicker noise" (trepotajúci, kmitajúci hluk)
aj v džeze, v klasickej hudba i v iných hudobných prejavoch. Uttley tvrdí, že hudba
čiernej diery je čosi ako improvizácia. Pd
výklade ju porovnal k produkcii gréckeho
skladatela Xenakisa, ktory' využíval flicker
noise kvóli občasnému generovaniu stochastickej hudby. „Ak by ste použili variácie rántgenových emisií z čiernych dier,
mohli by ste takúto hudbu komponovať,"
vyhlásil na záver prednášky.

Dlhé a krátke tóny
Zmyslom štúdie oboch astronómov bolo porovnať dva typy čiernych dier: stelárnych, ktoré kanibalizujú svojich súpútnikov a supermasívnych, ktoré konzumujá hmotu v jadrách galaxií.
Vedci zaznamenali, že noty stelárnych
čiernych dier sa mania v rytme milisekund. Supermasívne čierne diery uprednostňujú pomalší rytmus. Ich tóny sa menia v priemere miliónkrát pomalšie.
„Ak nahráte tóny stelárnej čiernej diery
a miliónkrát spomalíte pásku, budete
schopní vlastným uchom zachytiť variácie, pripomínajúce aktívne galaxie, v ktory'ch hniezdi čierna diera," vraví Uttley.
Zo štúdie vyplýva, že rozličné čierne
diary hrajú v každom momente mým štýlom; namiesto nebeskej symfónie počujeme kakofóniu meniacich sa štýlov.
Stelárna čierna diera mení svoj štýl už
po niekolkých týždňoch, postupne prechádza z jedného vzorca variability na
druhý.
„Astronómovia sa nazdávajú, že tieto
tranzície, trvajúce niekolko ty'ždňov, sú
prejavmi zmien v procese akrécie. Tieto
zmeny riadi množstvo paliva, konzumovaného čiernou dierou," vraví Uttley. „Ak
pni hudbných analágiách zotrváme, móžeme vnímať prechod k inému hudobnému štýlu."
Až d'alšie štúdie objasnia, že aj supermasívne čierne diary využívajú podobné
množstvo hudobných štýlov.
Spracované podfa NASA

Hmlovina M 16 je jednou z najváčších kolísok mladých
hviezd, ktoré už nabalili tolko hmoty, že sav ich jadrách zapálili jadrové reakcie.

Darwinizmus v astronómii
Ked sa v koliske ozrutných plynoprachových mračien nodia hviezdy, musia bojovať o existenciu. „Tento boj je darwinisticky selektívny, priam neuveritelne pripomína boj živých
organizmov v prírode," vyhlásil v apríli 2002 na konferencii
britských astronómov Matthew Bate z Exeterskej univerzity.
Hviezdy sa často rodia v tesnom susedstve mých mladých
alebo formujúcich sa hviezd, ktoré nabalujú plyn a prach
z rovnakého zdroja. Masívnejšie hviezdy sú vo výhoda; vybojujú si tolko materiálu, že ich menší susedia napokon predčasne ustrnú vo vývoji.
Tento objav vyplynul z počítačových modelov kolabujúceho oblaku medzihviezdneho plynu s priemerom 1 svetelného roka, ktoný obsahuje hmotu 50 Slnk. Výsledok: po
uplynutí 266 000 rokov vznikla hviezdokopa typická pra pašu Galaxiu.
Z 50 objektov, ktoré sa z virtuálneho oblaku sformovali,
iba polovicu tvorili hviezdy. Zvyšné objekty vykatapultoval
mimo hviezdokopy gravitačný prak skór, ako si stihli nabaliť
z materského oblaku tolko hmoty, ktorá by stačila na zapálenie jadrovej fúzie v ich jadre. Vedci sú presvedčení, že týchto vyhnancov dnes poznáme v podobe hnedých trpaslíkov.
Objav britských vedcov vysvetluje, prečo v poslednom čase
(vd'aka výkonnejším prístrojom) objavujeme vo vesmíre tolko osamelo putujúcich hnedých trpaslíkov.
Pd hladaní exoplanét však objavujeme hnedých trpaslíkov
aj na obežných dráhach okolo hviezd. Výsledky modelu britských vedcov naznačujú aj to, že hnedých trpaslíkov musí byť
v nalej Galaxii prinajmenšom tolko ako hviezd. Britský model objasňuje aj kumuláciu hmoty z materského oblaku do
tzv. akrečných diskov. V týchto diskoch sa fonnujú planéty.
Kedže váčšina hviezd v našej Galaxii vznikla „v jednom alebo viacerých stelárnych hniezdach" je pravdepodobné, že
hviezdy, ktoré sa vo hviezdokopa vyvinuli a udržali, dokázali si „uchmatnút` dosatok materiálu aj na založenie vlastnej
planetárnej rodiny. Co z toho vyplýva? Hviezd s planetárnymi sústavami je teda ovefa viac, ako sme sa ešte donedávna
nazdávali.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
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MARS

Mars Odyssey:

Na Marse sú obrovské
zásoby vodného kidu
Nielen v polárnych čiapočkách či v okolí pólov, ale aj v rozsiahlych oblastiach na oboch pologuliach Marsu, nehlboko pod povrchom, skrývajú sa obrovské množstvá zamrznutej vodného
ladu. Táto informácia, ktorú NASA zverejnila
1. marta 2002, je prvým velkým objavom sondy
Mars Odyssey. „Teraz to už vieme naisto. Na
Marse je množstvo vodného radu," vyhlásil William Boynton z Arizonskej univerzity, vedúci tíhu, ktorý skúma údaje zo spektrometra detegujúceho epitermálne neutróny. „Zachytili sme skutočne mohutný signál."
Týmto signálom boli spektrálne čiary vodíka,

hlavnej zložky vody. Boyntonov tím je presvedčený, že ich údaje sú doteraz najpresvedčivejším
dókazom existencie vody na Marse. Vodný lad či
horniny premiešané s radovými zrnkami sa s
vajú už niekolko stóp pod povrchom.
Už dávnejšie vieme, že vodný lad spolu s Tadom oxidu uhličitého vytvára Severnú polámu
čiapočku. Organický život však móže vzniknúť
a rozvíjať sa iba v tečúcej vode. Objav vodného
ladu aj v subpolárnych oblastiach zvyšuje možnosť, že sa tam opakovane, striedaním sezón alebo iným periodickým (najskór geoterméJnym)
mechanizmom vytvárajú podmienky priaznivé

Mars Odyssey: Biela skala

Biela skala: svetlé prsty sú pravdepodobne zvyš..
kom rozsiahleho depozitu vulkanického popola,
ktorý marťanské vetry takto sformovali. Velká
snímky je zváčšeninou obdlžnika v nepomenovanom kráteri (vpravo hore).
18. apríla 2002
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Každý týždeň vyberu vedci niekolko aktuálnych snímok sondy Mars Odyssey pre médiá.
Napospol ide o fotografie z obežnej dráhy, ktoré
exponuje THEMIS, špeciálny detektor tepelných
emisií. Snímky pre médiá nie sú ešte kalibrované
na vedecké účely (výsledky cielených analýz
zverejní tím z Arizona State University až o niekolko mesiacov), ale o viacerých zviditeTnených
záhadách sa už aj vo vedeckých kruhoch živo
diskutuje. Jednou z nich je aj záhada Bielej skaly
(na snfmke vlavo).
Biela skala je neoficiálny názov zvláštneho
útvaru, ktorý objavila už sonda Mariner 9 začiatkom roku 1970. Neskoršie analýzy zistili, že Biela skala nie je biela, ba dokonca — že nejde ani
o pevnú horninu.
Svetlosť tohto útvaru je zdanlivá, relatívna;
zviditelňuje ju najmu jej nepomerne tmavšie okolie. Na snímkach zo sondy Mars Global Surveyor
rozlíšili vedci okolo Bielej skaly rozsiahle polia
dún z tmavého piesku. Niektoré z týchto dún vidíme aj na snímke THEMIS.
Póvodne sa vedci nazdávali, že Bielu skalu
tvoria soli, usadené na dne bývalého jazera.
Spektrálne údaje pristroja MGS TES však tieto
domnienky vyvrátili. Mohli by to byt skór erodované, vetrom deponované ložiská vulkanického
popola či prachu. Údaje z THEMIS naznačujú,
že ide o depozity, ktoré póvodné pokrývali rozsiahlu oblasť. Približne 10 kilometrov juhovýchodne od hlavného ložiska možno rozlíšiť nevelké ostrovčeky rovnako svetlého materiálu na
dne malého impaktného krátera. Zdá sa, že tieto
izolované depozity nemohol vytvorif vietor.
Ostrovčeky sú teda naozaj zvyškom mohutného
ložiska, ktoré erózia medzičasom zmenila. Jde teda o materiál, ktorý Tahko podlieha vetemej erózii.
Vedci sa priklonili k názoru, že ide o zvyšky
kedysi mohutnej kryhy zatvrdnutého vulkanického popola.
Mars Odyssey Press Release

na život. Tieto informácie zverejnil tím na tlačovej konferencii v sídle Jet Propulsion Laboratory
v Pasadene. Sonda oficiálne začala pracovat až
19. februára 2002, po usadení sa na mapovacej
dráhe, ale údaje, ktoré signalizovali pritomnosť
vody aj mimo polárnych oblastí, vysielala už od
decembra 2001.
Údaje, ktoré tím zverejnil, sa týkajú južnej
pologule Marsu. Vedci však predpokladali, že
prístroje sondy objavia podobné množstvo vodného Tadu aj na sevemej pologuli, ale až po uplynutí letnej sezóny. Počas letu sa totiž z polárnej
čiapočky uvoTňuje oxid uhličitý, ktorý prácu
spektrometra skresTuje. „Misia Mars Odyssey sa
iba začína," vraví Stephen Saunders. „V prvom
období misie sa sústredíme na detegovanie základných chemických prvkov marťanského povrchu."
NASA Press Release
Zaujímavé údaje o objeme Tadu v polár'nych čiapočkách poskytol už dávnejšie laserový výškomer MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter), ktorý celých 27 mesiacov, teda dlhšie
ako trvá jeden marťanský rok (687 pozemských dní), kontroloval zmenu výšky oboch
polárnych čiapočiek Marsu. Vedci tak zistili,
koTko zamrznutého materiálu sa v nich nazhromaždilo v rime a naopak: kolko radu sa
počas letnej sezóny vyparilo či vysublimovalo.
Vďaka MOLA vieme, že každá polárna čiapočka Marsu má približne rovnaký objem ako
Tadový príkrov Grónska.
Obe čiapočky tvori vodný Tad a rad oxidu
uhličitého. Povrchové vrstvy polárnych Tadovcov tvori suchý Tad CO,, (tento objav vedcov
na niekolko rokov pomýlil, pretože posilnil
názory skeptikov, že Mars je suchá, bezvodá
planéta), ale neskór sa ukázalo, že pod vrstvou
zamrznutého oxidu uhličitého je vodný rad,
ktorý tvori štyri pátiny celkového objemu polárnych Tadovcov. Tento poznatok vyplynul
z jednoduchých výpočtov: poláme Tadovice
majú hrúbku až 2000 metrov. Suchý Tad zamrznutého CO2 by takúto kryhu nedokázal
vytvoriť, pretože by sa rozsypal.
Najnovšie merania MOLA ukázali, že obe
poláme čiapočky po každej letnej sezóne strácajú torko hmoty, že sav priebehu najbližších
storočí do maríanskej atmosféry vyparí najmenej tretina objemu polárnych Tadovcov.
Vďaka tomu stúpne tlak marťanskej atmosféry
z terajších 6 milibarov na 30 až 40 milibarov
(atmosférický tlak na Zemi kolíše okolo 1000
milibarov), takže v istých podmienkach by sa
mohla voda aj na povrchu Marsu udržať na istý čas v tekutom skupenstve. Toto „zlepšeme
klímy" nie je jednorazové. Vedci sa nazdávajú, že jazerá a bazény tekutej vody boli na
Marse aj pred 200 rokmi. Tieto „oázy" preskúma sonda Mars Odyssey mimoriadne dókladne: multispektrálna kamera ich „prečíta"
na niekolkých infračervených vinových dížkach (od 8 až po 20 mikrometrov) s doteraz
nevádanou rozlišovacou schopnosfou. Vedcov
zaujímajú najmá spektrálne otlačky termálnych a minerálnych štruktúr, priesakov, sopečných prieduchov, vyschnutých i podzemných rezervoárov vody.

MARS

Neutrónový Mars
Táto globálnu mapu Marsu vyhotovil špeciálny
neutrónový detektor na palube sondy Mars Odyssey.
Poslúži ako prvá mapa potenciálnych vodných zdrojov. Čo majú neutróny spoločné s vodou? Kozmické
žiarenie interaguje s povrchom Marsu, čím sa uvofňujú neutróny, ktoré unikajú spát do vesmíru. Ak povrchové vrstvy obsahujú vodík, uvolnené neutróny
absorbuje. Neutrónový detektor rozlíši zmeny absorbcie neutrónov v rozličných oblastiach. Tak vznikla mapa ložísk vodného ladu, ktorý vodík viaže.
Tmavé plochy zviditefňujú oblasti, kde sú velké koncentrácie vodíka. Ako vidíme, najviac vodného ladu
v nepatrnej hlbke pod povrchom je v v oblasti Južného pólu. Prekvapením je objav velkých oblastí
s podpovrchovým vodným fadom aj v mých oblastiach, ba dokonca aj okolo rovníka.

Kresba sondy Mars Odysey.

Lavíny
v Ganges Chasma
Na snímke zo sondy Mars
Odyssey vidíme bizarný terén pod
južnými zrázmi kaňonu Ganges
Chasma v oblasti Vallis
Marineris. Na spodku snímky
vidíme planinu, ktorá sa končí
takmer vertikálnym zlomom, kde
sú jasne rozlíšitefné vrstvy hornín. Úpátie steny kaňonu je zasypané mohutnými morénami. V
hornej časti snímky vidíme chaotický terén, vypinený depozitami
materiálu, ktorý sa postupne
odvaloval zo steen kaňonu.
Geológov zaujali najmá dlhé jazyky v protisvahoch depozitov na
dne kaňonu. Pozoruhodný je
najmá najdlhší jazyk v pravej
časti snímky (označený šípkou).
Čelo tejto kamennej lavíny leží vo
vzdialenosti 70 kilometrov od
okraja planiny. Vedci vyrátali, že
v martanských podmienkach sa
táto lavína rátila rýchlostou až
100 kilometrov za hodinu, kým ju
protisvah nezastavil. Lavína sa
pohybovala bezmála hodinu.
KOZMOS 3/2002
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hojný bod vady
Na Marse je teda vody dost. Nevie sa však, či
sa tam vyskytuje aj v tekutom skupenstve. Projektanti marťanských expedícii musia zohTadniť
fakt, že priemerný atmosférický tlak na povrchu
Červenej planéty kolíše okolo tzv. „trojného bodu". Hodnota marťanského trojitého bodu je
kombináciou tlaku 0,61 kPa a teploty 0,01 °C; iba
v týchto podmienkach může voda existovať zároveň vo všetkých troch skupenstvách: v pevnom,
kvapalnom i plynnom (pozn graf).
Na Zemi výhody trojitého bodu využívajú najmá korčuliari. Teplota Tadu na klzisku sa iba nepatrne odlišuje od hod100
noty trojného bodu. Už
malý tlak premení naj10,0
hornejšiu vrstvu Tadu na
vodu.
Váha korčuliara,
.
1,0
prenesená cez ost ne korčule na Tad, vytvorí tenkú
0,1
vrstvičku tekutej vody,
0,01
ktorá umožňuje sklz. Atmosférický tlak na povrchu Marsu kolíše v zá80
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vislosti na výške terénu
Trojný bod „C" označuje podmienky dané vzťahom teploty a atmosféric- okolo hodnoty 0,61 kPa.
kého tlaku, pri ktorých může voda existovat zároveň vo všetkých troch
Tam, kde je tlak vyšší,
skupenstvách. Všimnite si, že tekutá voda nemůže existovat pod hodnotou
mohla by sa vyskytnúť aj
0,61 kPa. Tento fakt si hodno zapamátaf, pretože priemerný tlak na marťanskom povrchu kolice práve okolo tejto hodnoty. Voda, ktorá sa za tep- voda v tekutom skupenlého martanského poludnia vyparí, nenávratne zmizne v marthnskej at- stve.
Fakt, že hodnota trojmosfére.
ného bodu na Marse sa
men 1200 kilometrov, pričom ich hrúbka na nie- v podstate zhoduje s priemerným tlakom marťanktorých miestach dosahuje až 3 kilometre. Vodný skej atmosféry na povrchu (0,61 kPa), nie je asi
Tad v oboch marťanských čiapočkách obsahuje náhodný. Niektorí marsológovia sa nazdávajú, že
asi 4 percentá antarktického Tadového príkrovu. keby sa tlak atmosféry zvýšil, na povrchu Marsu
Marsológovia sú však presvedčení, že v hlbších by sa objavila tekutá voda. Atmosférický oxid
vrstvách marťanskej kůry sa skrýva oveFa váčšie uhličitý by sa vo vode rozpustil, reagoval by
množstvo vody.
s kremičitými horninami v podloží. Produktom
tejto reakcie by boli minerály uhlíka. Tento pro-

vodná pIanéta
Na Marse, ktorý je chladnejší ako Antarktída,
vrie voda už pri teplotu 10 stupňov nad bodom
mrazu. Podia niektorých vedcov nemůže voda
v tekutom skupenstve na Marse existovať, iba keby bola nasýtená soTou.
Vhčšina planetológov už dávnejšie nepochybuje o tom, že voda na Marse existovala a existuje. Sondy objavili stopy vodnej pary v marťanskej atmosfére, velký objem vody obsahujú aj
zmiešané Tady na polárnych čiapočkách. Existujú
nepriame důkazy, že v marťanskej kůre, hlboko
pod závejmi prachu a piesku, sa skrývajú aj obrovské zásoby zamrznutej vody. Podia posledných poznatkov sa dokonca predpokladá, že zatiaT neobjasnený vulkanický mechanizmus (ide
možno o periodické interakcie medzi kůrou
a plášťom), zmrznutú vodu roztápa, čoho dósledkom sú mohutné globálne záplavy a povodne.
„Na Marse panujú podmienky, ktoré tekutú
vodu v najhornejších vrstvách kóty vylučujú,"
vyhlásil nedávno Michael Carr z United States
Geological Survey. „Vo vyšších zemepisných
šírkach, kde sa predpokladané bazény nachádzajú, klesá teplota 70 až 100 stupňov pod bod mrazu. Povrch je zamrznuty" do hlbky 3 až 6 kilometrov.
Nízka teplota a mimoriadne riedka atmosféra
(100-násobne redšia ako pozemská) vytvárajú
podmienky, v ktorých sa voda může vyskytovať
iba v dvoch skupenstvách: ako pevný Tad, alebo
ako para. Tekutá voda na Marse zmrzne na kameň, alebo okamžite zovrie a vyparí sa (v závislosti od pornem teploty a tlaku). „Na Marse je taký nízky tlak, že aj v najpriaznivejších podmienkach, kedtlak stúpne nad priemer, udrží si tekutá
voda skupenstvo iba v rozmedzí 0 až 10 stupňov
Celzia," vraví Bob Haberle z Výskumného centra Ames pri NASA. „Voda na povrchu Marsu
začína vrieť pri teplote 10 stupňov nad nulou.
V pozemských podmienkach zovrie v rozmedzí
0 až 100 stupňov Celzia, pričom bod varu s nadmorskou výškou klesá. Na Marse je toto rozpátie
desaťnásobne menšie."
Závislosť bodu varu od nadmorskej výšky
dobre poznajú výškoví horolezci. Na brehu mora
uvaríte vajce natvrdo za 3 minúty. Vo výške
3 000 metrov nad morom ho musíte variť o 2 minúty dlhšie.
Napriek tomu, že sa voda na povrchu Marsu
pri zodpovedajúcej teplote okamžite vyparuje,
vo vodnej pare je deponovaný iba nepatrný zlomok marťanskej vody. Keby sa všetka para
v marťanskej atmosfére premenila na vodné
kvapky a tie by všetky padli na jedno miesto, nenapinili by ani malý plavecký bazén. OveTa viac
vody je v polárnych čiapočkách, ktoré majú pne-
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Newtonov kráter na Marse. Na svahoch krátera je pino rýh, ktoré mohlo vyhlbiť iba tekuté médium.
Voda vyteká zo siete prírodných kanálov hlboko pod povrchom, pravdepodobne z velkého rezervoáru. Tam, kde kanály vyústia do svahu, vznikne výver. Voda steká dolu kráterom ako slabnúci vodopád, zamfza i vyparuje sa.

JE MARS VODNÁ PLANÉTA?
ces spósobuje rednutie marťanskej atmosféry; jej
priemerný tlak postupne klesol až pod hodnotu
trojného bodu. Donedávna planetológovia predpokladali, že tento proces je nezvratný. Posledné
objavy relatívne mladých záplav (pred 10 miliónmi rokov) však naznačujú, že aj tento proces
móže byť cyklický, pričom generátorom zmien
by mohol byť periodicky sa objavujúci a pohasínajúci vulkanizmus.
Haberle pomocou topografických údajov zo
sondy Mars Global Surveyor vypracoval dómyselný klimatický model Marsu: „V rámci svojho
modelu som študoval oblasti, kde je vzhTadom na
podmienky najmenšia pravdepodobnosť výskytu
tekutej vody: v oblastiach, ktoré ležia nad i pod
hodnotou trojitého bodu. PodFa mójho modelu je
najvyšší atmosférický tlak na dne impaktného krátera Hellas, ktori leží vyše osem kilometrov pod
virtuálnou hladinou marťanského oceánu. Voda
na dne Hellas zovrie pri teplote 10 stupňov Celzia.
Zovrie neobvyčajne rychle a potom sa vypari."
Pomerne nejasná je interakcia vody s neobyčajne suchou atmosférou Marsu. „Tekutá voda je
stabilná voči mrazu i vreniu, ale v plynnom skupenstve je mimoriadne nestabilná." Tento efekt
poznáme aj v pripade pozemských oceánov. Tekutá voda na ich povrchu ani nezamfza, ani sa nevyparuje; móže sa však vypariť do atmosféry, ak
táto nie je saturovaná vodnými parami. Haberle:
„Na Marse je iba niekolko oblastí, kde by sme tekutá vodu mohli nájsť: v oblasti Amazonis, na planinách Chrys a Elysium a v bazénoch Hellas a Argyre. To je 30 percent marťanského povrchu." Haberle upozorňuje: „Nevravím, že voda tam je.
Vravím, že by tam v pripade priaznivých podmienok mohla byť." Priaznivé podmienky sa však aj
v týchto „vodných oázach" vytvoria iba počas
marťanského dňa. V noci všetka voda zamrzne. Na

Planetary Institute pripomína:
„Existuje kombinácia vo vode rozpustených solí, pri ktorej by voda
nezamrzla ani pri teplote —60 C.
Termodynamické a chemické analýzy údajov zo sond prezrádzajú,
že marťanská voda má vysoký obsah NaCl — kuchynskej soli. Z nedávnej analýzy jedného z marťanských meteoritov vyplynulo, že
voda v pradávnych oceánoch Červenej planéty (ak existovali) obsahovala približne tolko soli ako voda v dnešných pozemských oceánoch. Tento objav nebol prekvapením. Už v roku 1976 analyzovali
obe sondy Viking marťanskú pádu. Prístroje zistili, že obsahuje 10
až 20 percent solí. Marťanské horniny, ak na ne pásobí voda, vytvárajú minerály solí a hliny, podobne
ako horniny na Zemi. V solných
jazerách Severnej Ameriky nájdeme celú paletu takýchto minerálov. Chemické zloženie slanej vody i minerálov na dne jazier závisí od zloženia
lokálnych hornín.

Takto vyzerá v priereze marťanský výver. Tam, kde voda z podložia prerazí
Fadový pancier na svahu kaňonu či
krátera, vznikne výver.

miestach pristátia sond Viking, namerali prístroje
vo dne teplotu vzduchu —17 °C, teplotu povrchu
+27 C. Krátko po západe Slnka sa však ochladilo
na —60 °C, ba namerali sa aj nižšie teploty.

Slaná voda zamřza pri nižšej teplote
Na jedno však nesmieme zabudnúť: voda ani
na Zemi vždy nezamrzne pri bode mrazu. Voda
vždy obsahuje rozpustené soli, ktoré zamízajú hlboko pod hodnotou 0 C. Dobrým pnldadom je
Don Juan Pond v Antarktíde. Voda v tejto prirodnej nádrži je nasýtená soFou, takže zamíza až
pri teplote —24 C. Steve Clifford z Lunar and

Richard Hoover na jazyku Fadovca Matanuska na Aljaške.

Ako zamřza pohybujúca sa voda?
Ako na Marse, tak aj na Zemi: voda, ktorá sa
pohybuje, zamfza pomalšie. Ked'sa dozviete, že
bude tuho mrznúť, z času na čas preženiete potrubím vodu. Takto voda vo vašom potrubí nezamrzne. Rovnaký efekt sa prejaví aj ozrutných
marťanských vodovodoch hlboko pod zamrznutým povrchom. Vodný Fad je kryštál a kryštály sa
v tečúcej vode vytvárajá oveFa ťažšie. Tom Hoover navštívil vlani Fadovec Matanuska na Aljaške. HFadal tam chladnomilné organizmy, ktoré
žijú v okolí Fadovcov. L.adovec Matanuska si
zvolil preto, lebo je Fahko prístupný a pokrývajú
ho kusy tmavých zvetraných hornín. Hoover:
„Ked'svieti Sloko, Fad sa topí. Na Fadovci, okolo
tmavých balvanov, ktoré absorbujú teplotu, sa
vytvárajú kaluže, v ktorých žije množstvo mikroorganizmov. Zaujímavé je, že hoci aj Fadovec
aj vzduch majú teplotu pod bodom mrazu, voda
v kalužiach sa udrží v tekutom skupenstve. Navyše: voda vyteká aj priamo z Fadovca. Ako je to
možné? Co Fad v podloží zohrialo natolko, že sa
začal odspodu topit? Vodu z roztopeného snehu,
stekajúcu po Slnkom nahriatych skalách, som
videl aj v Antarktíde. Všetko, s čím prišla do styku, zamízalo, potiahlo sa sklovitým Fadom, ale
voda nezamrzla, hoci teplota klesla pod —20 C.
Nezamrzla, pretože sa pohybovala.
Na Zemi je veta miest, kde tekutá voda a Fad
koexistujú v teplotách pod bodom mrazu. Najznámejším pnldadom je jazero Vostok v Antarktíde, velké ako jazero Ontário. V jazere pokrytom 4000 metrov hrubým Fadovcom, je tekutá voda. Lad chráni vodu pred teplotou na povrchu, ktorá neraz dosahuje hodnoty teploty počas martanských nocí. Objavia vedci takéto jazerá aj pod zamrznutým povrchom Marsu? Ktovie?
Jedno je však isté. Prví kolonisti nájdu vodu tam,
kde sa vyskytuje aj soY.
(Spracované podfa internetových stránok
ešte pred marcovými informáciami
o objave vody prístrojmi sondy Mars Odysey)
KOZMOS 3/2002
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Koróna v Angole a v Japonsku
V minulom roku mal som vzácnu možnost zúčastnit sa na pozorovaní úpiného
zatmenia v Angole 21. júna a tiež pozorovat korónu moderným mimozatmeňovým koronografom v Japonsku. Hoci
ide o zdanlivo nesúvisiace cesty, mali
jeden cief — dozvediet sa viac o koróne,
o tomto stále záhadnom objekte nášho
výskumu.
Zatmenie Slnka 21. júna 2001
Na začiatku sme malí možnosť výberu miesta
pozorovania. Zambiu, alebo Angolu. Pre Zambiu
hovorili o pokojnejšie prostredie, pre Angolu
nižšie ceny, prisTub starostlivosti o bezpečnosť
a nakoniec ponuka angolskej vlády uhradiť cestovné náklady dvom účastmkom z Česka a dvom
zo Slovenska. Mnohí angolskí vládni predstavitelia študovali totiž v bývalom Československu.
Vybrali sme sa teda do Angoly. Traja z Hurbanova a traja z Tatier. Program pozorovania koróny pri zatmení sme mali velkolepý. Jednak klasické experimenty: určenie štruktúry a rozdelenia
jasu v koróne, ajednak špeciálne experimenty,
zamerané na určité čiastkové otázky: určenie polarizácie svetla v emisnej čiare 530,3 nm, určeme
farby koróny a štúdium detailnej štruktúry v niektorých lúčoch. Pozorovania boli „takmer"
úspešné. To znamená to, čo vždy: aj úspešné, aj
nie. Dúfame, že prvé výsledky budeme prezentovať na slnečnom seminári, v júni t.r. Potom to, čo
by mohlo čitateTov zaujímať, zverejníme aj v našom časopise.
Chcel by som sa viac venovaf kombinovanej a
komplikovanej otázke, s ktorou sa často stretávame: Ako hodnotiť doterajšie výsledky našich expedícií za zatmeniami, čo sme pri nich zistili, a či
ide o vedeckú činnosť, alebo o výlet?
Tieto otázky sú výdatne prikrmované mediálnymi „bombami" typu: „Ohrev koróny konečne
vyriešený", ktorými nás krmí hlavne NASA, asi
tiež pod vplyvom nedostatku financií, a z ich
zvyčajných predpokladov, že americký čitateT
(daňový poplatník) pokojne strávi rózne bludy.
Móžem zodpovedne vyhlásiť, že nepoznáme
riešenie zloženia, rozdelenia fyzikálnych parametrov v hmote koróny a zákonitosti pohybu
v nej. Jde o komplikované procesy spolupósobenia velmi nehomogénnej a do rózneho stupňa ionizovanej hmoty s elektromagnetickými poliami,
pri velkej rychlosti pohybov, ktoré nevieme určiť
(tak, ako by sme z velkej dialky nevedeli určiť
rýchlosť výtrysku pary z potrubia, ktorá sa nám
javí ako stabilný oblak), a ktoré nemůžeme na
Zemi laboratórne študovať.
Organizovali sme zatiaT 12 expedícií za zatmeniami, hoci tento názov sa dá ťažko použiť na
vyslanie dvoch Tudí, ktorí majú teleobjektív
a okrem cestovného ešte skromné prostriedky na
stravu a bývanie.
Ale pozrime sa, ako pracuje prírodovedec pri
skúmaní nejakého javu.
Prvé sú čo najpodrobnejšie pozorovania a po-
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Obr. I: Snímka koróny z afrického zatmenia po spracovaní na počítači.
pisné štádium skúmania, ked sa snaží opísať vonkajšiu stránku javu so všetkými meraniami. Potom nasleduje ich rozbor a pokus o zaradenie medzi známe teoretické disciplíny, vypracovanie teórie a jej overovanie na pozorovaniach. Mnohé
z týchto etáp prebiehajú súbežne.
A teraz sa pozrime, aké možnosti má výskurnník korány. Zatmenie trvá maximálne 7 minút. Ak spočítame doby pozorovania všetkých
našich expedícií, nepresiahne to 45 minút. Myslím, že to je vefmi málo na taký obrovský a různorodý objekt, ako je koróna. Ďalej v jej pripade
sa vňčšinou nemůžeme oprieť o vypracované teoretické postupy, lebo ide o neznáme javy spojené
Obr. 2: Koronálne observatórium Norikura.

s premenami foriem energie obrovského rozsahu.
Pripomeňme si len, že energetický výdaj jednej
erupcie sa rovná energii 30 000 megatonových
vodíkových bómb.
Americký profesor, nestor výskumu koróny
J. Passachof, účastník pozorovania 30 zatmení
Slnka hovori (Sky & Telescope, mazec 2001), že
výskum koróny pri zatmeniach je zo všetkých
druhov jej pozorovania najlacnejší. Nepotrebuje
drahé stavby observatórií s koronografmi ani finančne velmi náročné kozmické pozorovateFne.
Z váčšiny zatmení máme zhromaždený bohatý
fotografický materiál a tu narážame na další
problém. Spracovanie si vyžaduje moderné prí-
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Obr. 3: 25-cm koronograf.
stroje na digitálny záznam obrazu (aspoň na 12
bitov, tj. 4096 úrovní medzi čiernou a bielou a
presné meranie polohy bodu), ktoré tiež nemáme
a ktoré pri súčasných podmienkach nemóžeme
zakúpiť. Nádej v nás však ešte žije a dúfame, že
tento cenný materiál budeme mócť spracovať na
zodpovedajúcej úrovni. A tu som pri svojej ceste
do Japonska v októbri 2001.

Návšteva národného astronomického
observatória v Japonsku
Cesta sa uskutočnila v rámci vedeckotechnickej spolupráce medzi našimi ústavmi na tému
„Výskum slnečnej koróny pomocou koronografov". Medzi prvými dojmami z Japonska vynikala snímka korány z afrického zatmenia, ktorú
som s láskavým zvolením autora priniesol na
uverejnenie (obr. 1). Je to spracovanie štandardnej série snímok, získanej pri zatmení pomocou
teleobjektivu s ohniskom 500 min, s expozíciami
od 1/1000 s po 10 s. Takéto štruktúry korány,
získané takým jednoduchým d'alekohfadom som
ešte nevidel. Snímka autora Hidea Fukušima
vznikla stotožnením všetkých zoskenovaných
a upravených snímok dojednej, čo umožnil technicky dokonalý skener. Radiálne lúče na snímke
nám vnukajú myšlienku o prúdení hmoty, podobne ako mnohé snímky z družice SOHO, kde
však lúče vidíme iba od 1,6 polomem Slnka.
Bobo mnoho pokusov dokázaf takéto prúdenie
hmoty, avšak bez kladného výsledku. Hurbanovská expedícia do Brazílie získala počal zatmenia
16 mm film, kde je okolo 3000 snímok, na ktových sa snažíme nájsť stopy prúdenia. Zatiar bezvýsledne.
Ak by sa nám to podarilo, možno by sa vyriešil aj problém ohrevu a prenosu hmoty do korány
a následne aj do medziplanetárneho priestom vo
forme slnečného vetra. Je možné, že hmota „tryská" spod povrchu slnečného telesa, podobne ako
voda z deravej lopty a elektromagnetické sily
(vonkajšie aj samoorganizačné) ju formujú do
formy prúdov, rýchlosť hmoty v ktorých sa dá

Obr. 4: Snímka monochromatickej korány cez filter 530,3 nm pomocou 10-cm koronografu na observatóriu Norikura.
z mých úkazov odhadnúť na rádove 100 km/s.
V tom prípade by zdroj energie nebolo nutné hTadať v zriedenom prostredí korány.
Na obr. 2 je celkový pohTad na koronálne observatórium Norikura v krásnom prostredí japonských hór.
Nachádza sa vo výške 2876 m, asi 300 km, západne od Tokia. Sú v ňom umiestnené 2 koronografy, prístroje ktoré umožňujú d'alšiu formu výskumu korány mimo zatmenia. (Tretia forma je
výskum pomocou kozmických observatárií.)
V malej kupole je umiestnený 10 cm koronograf,
ktory' je v činnosti od roku 1949 a na ktorom sa
Obr. 5: Zelená emisná čiara.

v súčasnosti získavajú monochromatické obrázky
korány v zelenej koronálnej čiare. Príklad je na
obr. 3. V pravej časti obr. 2, vo váčšej kupole je
umiestnený coudé — koronograf firmy Nikon
s priemerom 25 cm a s možnosťou rýchlej výmeny objektívu za farebne korigovaný, s ktovým
možno súčasne merať viaceré čiary s róznymi vlnovými dÍžkami, na rozdiel od klasického koronografu. Tento prístroj je spojený s velkým spektrografom, súčasfou ktorého je niekolko CCD
kamier a je určený prevažne na získavanie spektier emisných čiar korány. Zelenú emisnú čiaru,
spolu s okolitým spektrom ilustruje obr. 5.
Štúdium spektier korány umožňuje určiť fyzikálne parametre hmoty v koráne, také, ako teplota a hustota v tých miestach, v ktory'ch je umiestnená štrbina spektrografu. Zo zatmeňových meraní mážeme zase získať celkové rozloženie
hmoty, prípadne aj jej pohyby, ale prevažne
v bielom svetle. Spektrálne pozorovania počas
zatmenia si vyžadujú velké a svetelné prístroje a
ich doprava na miesto je velmi nákladná, odhliadnuc od ceny samotných prístrojov. Preto je
takýchto pozorovaní velmi málo, Noci pri zatmeniach sa dajú získať najkvalitnejšie spektrá.
S kolegom Ing. Minarovjechom sme malí
možnosť, počal týždenného pobytu na observatáriu získať tisícky spektier v ráznych spektrálnych oblastiach. Tieto budú po spracovaní podkladom na štúdium korány a výsledky budú
publikované v spolupráci s japonskými kolegami.
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za zrkadlorn
Vedci sa nazdávajú, že okrem sveta, v ktorom žijeme a ktorý naše zmysly
vnímajú, existuje aj iný, neviditelný svet, vytvorený z hmoty, ktorá je
zrkadlovým protajškom našich atómov. Podarí sa vedcom, podobne ako
Alenke v ríši zázrakov, prejst na druhů stranu zrkadla, aby pozorovali
zrkadlové galaxie, hviezdy, planéty, ba dokonca... zrkadlový život?
Odkial sa vzala táto čudesná hypotéza?
Vznikla ako vedlajší produkt pokusu zrekonštruovať nanovo architektúru súčasnej teórie
hmoty, ktorá sa pred niekolkými rokmi povážlivo zachvela. Otras spósobilo neutríno. Neutrína sú častice, ktoré vznikajú v jadrových
reaktoroch po výbuchu atómovej bomby, ale
aj ako vedlajší produkt rekcií jadrovej fúzie
v Slnku i v ostatných hviezdach. Vesmír je plný neutrín, sú doslova všade, ale neobyčajne
ťažko sa dajú skúmať. V každom štvrcovom
metre priestoru je 300 miliónov neutrín. Neutrína prenikajú cez naše telá bez toho, aby sme
si to uvedomovali.
Donedávna sa fyzici nazdávali, že neutrína
sú nehmotné, že majú nulovú hmotnosť, podobne ako častice svetla — fotóny. Experiment,
ktorý previedli japonskí vedci pomocou detektora neutrín Superkamiokande, však potvrdil,
že prinajmenšom niektoré druhy neutrín mázu
mať nenulovú hmotnosť. „Tento objav je prevratný," napísal krátko po objave v roku 1998
Sergej Gninjenko z CERN v časopise Physics
Letters B. „Učebnice fyziky budeme musieť
prepísať. Nesmieme sa však prenáhliť, pretože
ešte o tom vela nevieme."
Neutríno má viac mien
Fakt, že neutrína majú nenulovú hmotnosť,
fyzikov potešil. Pomohlo im to, okrem mého,
vyriešiť aj záhadu tzv. slnečných neutrín, ktoré
vznikajú vo vnútri Slnka a šíria sa na všetky
strany. Vedci tieto neutrína zachytili, ale boto
ich o polovicu menej, než predpokladala teória.
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Až potom, ked' sa ukázalo, že neutrína majú
hmotnosť, dokázali vedci „manko" slnečných
neutrín vysvetliť.
Poznáme tni druhy neutrín: elektrónové,
miónové a taonové. Slnečné detektory zachytávajú iba elektrónové neutrína. Posledné experimenty dokázali, že neutríno s nenulovou
hmotnosťou osciluje. mými slovami: móže sa
zmeniť na iný druh neutrína. Cestou zo Slnka
na Zem móže zaniknúť až polovica elektrónových neutrín, pretože sa zmenia naprlclad na
neutrína miónové.
Údaje dodávané detektorom Superkamiokande sa dlho nezhodovali s údajmi detektorov
slnečných neutrín. Detegované neutrína mali
zakaždým inú hmotnosť. Na stole vedcov sa
objavili aj údaje z experimentov, ktoré skúmali neutrina produkované v jadrových reaktoroch a ury'chfovačoch častíc. Ukázalo sa, že aj
tieto neutrína majú inú hmotnosť.
V takejto situácii hladajú fyzici aj krajné
riešenia. Objavila sa hypotéza, podla ktorej
existuje aj sterilné neutríno, ktoré takmer neinteraguje s hmotou. Táto exotická častica by
mala byť neviditelná. Ind hypotéza hlása, že na
sterilné neutríno sa za istých podmienok móže
zmeniť ktorékolvek neutríno.
Viac dier v zrkadle
New Scientist vlani uverejnil článok Roberta Foota z Melbournskej univerzity, ktorý vypracoval hypotézu, podia ktorej móže byť sterilné nielen neutríno, ale ovefa viac elementárnych častíc, ktoré nemóžeme detegovať. Podia

tejto hypotézy má každá elementárna častica
nášho sveta — protóny, neutróny, elektróny —
svoj proťajšok, ktorý je jeho zrkadlovým obrazom. Ich správanie by mali ovplyvňovať rovnako zrkadlové elektrické a magnetické sily.
Ako je zorganizovaná zrkadlová hmota? Tak
ako naša! „zrkadlové ča.stice móžu vytvárať atómy, planéty a hviezdy," vyhlásil Rabi Mohapatra
z Marylandskej univerzity, ktorý nezávisle dospel
k rovnakej hypotéze ako Foot. „Jediným rozdielom je, že hmotnosti týchto zrkadlových častíc by
mali byť 20- až 30-krát váčšie. To platí aj o silách,
ktoré v zrkadlovom svete na ne pósobia."
Z tohto dóvodu by musel byť „zrkadlový
elektrón" zviazaný so zrkadlovým atómom vodíka pevnejšie ako v našom svete. Planéty
a hviezdy by boli ovela hmotnejšie. Ovela častejšie by sa tvorili čierne diety. Zrkadlový svet
musí byť doslova prepchatý čiernymi dierami.
„Zrkadlová hmota komunikuje s našou hmotou iba prostredníctvom gravitácie. Zrkadlové
hviezdy nemožno pozorovať teleskopom, pretože emitujú taký druh energie, ktorý nedokážeme
detegovať," tvrdí Mohapatra. „Jediný spósob
objavenia zrkadlových telies je zmeranie ich
gravitačného vplyvu. Máme indicie, že niekolko
tajomných objektov s polovičnou hmotnosťou
Slnka, ktoré sme v našej Galaxii objavili, by
mohli byť zrkadlové hviezdy, ktoré sa premenili na čierne diety."
Neviditelný meteorit
Takouto hviezdou by mohla byť aj hypotetická Nemesis, neviditelná sestra Slnka, ktorej
gravitácia raz za niekolko desiatok miliónov
rokov vypudí z Oortovho oblaku eskadru komét, bombardujúcich planéty našej Slnečnej
sústavy. „Dokázať sa to nedá, ale prečo by sme
to vylučovali?" vraví Zurab Silagadze z Inštitútu jadrovej fyziky v Novosibirsku. „Teoreticky
nemožno vylúčiť ani meteorit zo zrkadlove
hmoty, ktorý by dopadol na Zem. Gravitácia by
sa na takejto kolízii podielala iba nepatrne, ale
pni vetkej hmotnosti by sa mohla počas impaktu vygenerovať velká energia."
Podivný, zrkadlový svet nie je úpinou ilúziou. Do istej miery vplýva aj na vlastnosti
normálnej hmoty. „Možno práve zrkadlové
častice spósobujú kratší 'život` ortopozitróna
(netrvalej vazby elektróna a jeho antičastice
pozitróna)," vysvetluje Sergej Gninjenko
z CERNu v článku Physics Letters B.
Physics Letters B, New Scientist
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Koniec
vedy?
Kdeže...!
Na americkom knižnom trhu sa pred dvomi
rokmi objavila kniha s pesimistickým názvom
„Koniec vedy", s podtitulkom „Limity vedeckého bádania na sklonku vedeckej éry". Kniha
bývalého literárneho kritika sa razom stala
bestsellerom. Obsah knihy možno rozumieť na
dva spósoby. Pesimisti ho interpretujú tak, že
vedci sklamali očakávania ludstva a na sklonku
zlatého veku vedy prechádza ludstvo do nového veku, do veku transcendencie, meditácie, levitácie a reainkarnácie; optimisti zasa vykladajú autorovu analýzu tak, že veda v priebehu posledných dvoch storočí dosiahla také velké
úspechy, že už nemá čo robiť.
Kto si knihu prečíta pozorne, dospeje k názoru, že autor John Horgan, velký obdivovatel
vedy, stojí so svojím názorom kdesi uprostred:
upozorňuje, že slogan „konec vedy" sa v histórii objavil už neraz, pričom zakaždým sa
ukázalo, že ide o blud. Hovorí, že po každej
epoche dynamického rozvoja nastalo isté, ale
dočasné, ochabnutie. Upozorňuje na to, že už
dávno neočakávame velké objavy od geografie
či anatómie človeka. Je teda normálne, ked'
dnes pozorujeme istý útlm aj v oblasti molekulárnej biológie či vo fyzike vysokých energií.
Štandardný model hmoty potvrdzujú všetky
experimenty. Už vyše tridsať rokov, od chvíle
ked' Murray Gell-Mann zahrnul do tohto modelu aj koncepciu kvarkov a leptónov ako elementárnych častíc hmoty, neobjavilo sa nič
prevratné. Je síce pravda, že vedci mali
spočiatku s experimentálnym potvrdením
tohto modelu velké problémy, ale superurýchlovače skonštruované v 70. a 80. rokoch
umožnili štúdium kvarkov ako reálnych častíc.
Objavenie posledného, šiesteho, teóriou predpovedaného — top kvarku stálo miliardy dolárov. Čo sa dá ešte v rámci tejto disciplíny objavit?
V tejto situácia má podia Horgana iba čosi,
čo sám nazýva „ironickou vedou". Projektovanie velkých modelov v štýle teórie superstrún
či kvantovej teórie vedomia, ktoré sa nijakovsky nedajú (zatial) experimentálne potvrdiť ani
vyvrátiť. Tieto teórie vraj ostanú iba v rovine
interpretácie pozorovaných javov a dósledky
z toho plynúce nikdy nebudú mať certifikát vedeckej istoty, experimentálne overených a overitelných výsledkov „pravdivých" vedeckých
teórií.
Čo však znamená pojem „ironická veda"?
Horgan si ho požičal z literárne kritiky, ked'
porovnával modernú vedu s postmodernou literatúrou, ktorá prežíva podobnú krízu, krízu
vyčerpania. Literáti majú pocit, že všetko
podstatné bolo napísané už dávno a im neostáva nič mé ako hrať sa s konvenciami a viac

či menej dňvtipne recyklovať literárne dedičstvo.
Horgan je literárny kritik, ktorého prírodné
vedy tak fascinujú, že prestal písať o literatúre
a stal sa kmeňovým autorom najprestížnejších
populárnovedeckých periodík, naprldad mesačníka Scientific American. Vedu skúma ako
odrodu literatúry, čo sa prejavuje aj v takýchto
rétorických otázkach: „Ak nejakú teóriu pochopili iba dvaja špecialisti, načo vňbec vznikla?" Skutočný veder by otázku takto nepostavil. Nielen teóriu superstrún, ale ani ovela jednoduchšie teórie nikto okrem hřstky zasvíitencov do dýsledkov nechápe. Vedu tvoria v podstate iba takéto teórie. Nato, aby sme pochopili podstatu toho, že zamrznutá voda zváčšuje
svoj objem, alebo že kvapka PH4OH mňže
vzniknúť, ale kvapka NH4OH nie, (napriek tvrdeniam autorov učebníc pre školy), musíme
mať vysokoškolské vzdelanie.
Veda nie je literatúra a pospolitý lud jej nemusí rozumieť. Dňležité však je, aby to, čo veda vytvorila, fungovalo. Horgan nie je veder,
ale popularizátor vedy. Pochopil, že seriózne
písanie o vede, ktoré by odobrili vedci, je smrtelne nudné. Písať o vede pútavo je však neobyčajne ťažké.
Horgan predpokladá, že čoraz zriedkavejšie
budeme na prvých stranách novín čítať senzačné titulky o prelomových vedeckých objavoch
(naprldad: neopozitivizmus padol), ktoré by
inšpirovali filozofov k tvorbe nových a k zavrhnutiu starých systémov.
Znamená to však konec vedy? Už pred
štvrťstoročím si zažartoval na túto tému ironik
strieborného plátna Woody Allen: „Človek sa
prechádza po Mesiaci, ale váčším zázrakom by
bob , keby si starí muži získavali mladé milenky nielen kvňli peniazom, ale preto, lebo ich
dokážu aj sexuálne uspokojit?" Woody Allen
tak predpovedal objav viagry.
Viagru, tak ako váčšinu medikamentov, objavili náhodou, ako vedlajší produkt účinného
lieku na vysoký tlak. Takýto výskum spočíva
na testovaní bezpočtu možných chemických
vázieb medzi istými prvkami. Pre mnohých by
opis takéhoto výskumu bol nesmierne nudný.
Roku 1993 odmietol americký Kongres
uvolniť peniaze na stavbu velkého urýchlovača,
pomocou ktorého by sa podarilo získať nezvratný dókaz o existencii kvarkov. Nie je vylúčené, že v súčasnej situácii neuvolní peniaze
ani na vyslanie marsonautov na Červenú planétu. Lenže kongresmana, ktorý by bol odmietol financovať výskum viagry, by už v jeho obvode nezvolili.
Hovoriť o konci vedy je nezmyselné. Bez
ohladu na superstruny a kvarky vedci budú
produkovať nové objavy. O čom možno hovoriť, je súmrak istej odrody popularizácie vedy.
Horganova kniha je nesmierne zaujímavá. Hovoril s výkvetom modernej vedy. V obsahu čítame mená: Murray Gell-Mann, Ilya Prigogin,
Noam Chomsky, Karl Popper, Paul Feyerabned, Stephen Jay Gould, Francis Crick a desiatky dalších. Všetci, čo chcú tvorivo a účinne
popularizovať vedu, mali by si okrem autorského textu prečítať najmá rozhovory so spomenutými velikánmi modernej vedy.
Spracoval —eg—

Kozmológia
bude mat'
prioritu
Skupina najrenomovanejších kozmológov, astronómov a fyzikov podnietila interdisciplinárnu spoluprácu pri určení priorít
súčasnej kozmológie. Túto spoluprácu si vynútila záplava významných objavov, ktorých interpretácia v rámci platných kozmologických teórií vzniku a vývoj vesmíru
prináša neraz kontroverzné teórie a hypotézy.
Za problém číslo jedna označili vedci tzv.
tmavá energiu; ide o záhadná, odpudivú silu, silnejšiu ako gravitácia, ktorá podia posledných teórií riadi súčasný vývoj vesmíru.
Vedci zistili, že vesmír sa rozpína čoraz
rýchlejšie. Súčasné vedomosti o hmote
a energii nedokážu vysvetliť, ako a prečo sa
galaxie od seba vzdálujú čoraz váčšou ry'chlosťou. Tmavá energia je jedným z možných
vysvetlení. Nikto však nevie, ako a prečo
takto funguje.
Nová generácia teleskopov, pozemských
i vesmírnych, umožní vedcom túto záhadnú
silu preskúmať. National Research Council
of the National Academies, nezisková organizácia riadená americkým Kongresom, hola poverená, aby pozorovací čas na najvýkonnejších prístrojoch bol prioritne pridelovaný tímom, ktoré sa tejto problematike venujú.
Velké prostriedky sa uvolnia aj na výstavbu podzemných laboratórií, vybavených
novou generáciou supecitlivých detektorov,
ktoré budú slúžiť výskumu tmavej hmoty,
rovnako záhadnej sesternice tmavej energie.
Už dávno vieme, že tmavá hmota vo vesmíre dominuje. Podia najnovších odhadov je
tmavej hmoty štvornásobne viac. Detektory,
umiestnené hlboko pod povrchom, kam váčšina kozmických častíc neprenikne, využije
prirodzený filter Zeme na prieskum najexotickejších častíc.
Zvláštna pozornosť sa bude venovať aj výskumu pomocou robotických misií, ktoré by
mali študovať „záhyby" v tkanine časopriestoru, čo by nám mohlo ulahčiť pochopenie
zrodu vesmíru. Vedci sa domnievajú, že tieto „záhyby" sú pozostatkom po big bangu
a mohli by byť aj akýmsi vodítkom pri štúdiu jeho rozpínania z nepatrnej gulky do súčasnej podoby.
Tento dokument, ktorý podpíralo 19 vedcov, vyzýva k spolupráci NASA, Ministerstvo energie Spojených štátov a Národnú
vedeckú nadáciu. Tieto tri organizácie holi
aj sponzormi tejto štúdie.
NASA Press Release
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Výskum dvojhviezd prechádza v súčasnosti do novej etapy.
Astronómovia už neštudujú len niekofko jasných sústav,
ale sledujú vlastnosti a vývojové vztahy celých skupín
dvojhviezd. Najl'ahšie a najčastejšie sa detegujú zákrytové
dvojhviezdy. Počet novoobjavených sústav rýchlo narastá.
V súčasnosti je známych viac ako 700 kontaktných
dvojhviezd. Ich objavy sú vedfajším produktom
pozorovacích kampaní zameraných na hfadanie optických
objektov zodpovedných za zábleskové zdroje gama žiarenia,
alebo kampaní zameraných na microlensing (experimenty
OGLE, MACHO, ROTSE atd.). Mnoho zákrytových dvojhviezd objavili aj astronómovia amatéri pri CCD fotometrii
mých premenných hviezd alebo CCD prehliadkach oblohy.
protohviezdneho mračna na orbitálny pohyb dvoch oblakov. Odhaduje
sa, že až 70 clo hviezd patrí k dvoj—
alebo viacnásobným sústavám. Takéto odhady sú však skreslené tzv.
výberovými efektmi — roviny dráh
niektorých hviezd sú orientované
tak, že nepozorujeme zákryty vóbec, alebo zákryty trvajú len vefmi
malú časť orbitálnej periódy, a preto
móžu tieto objekty uniknúf našej
pozornosti. Niektoré sústavy sa pre-

Tesné dvojhviezdy
a Rocheho model
Hoci naša najbližšia hviezda je
samotárom. váčšina hviezd sa zoskupuje do dvojčlenných alebo
viacnásobných sústav. Takáto
„družba" nie je náhodnou. Je to najjednoduchšia možnosť, ako pohltiť
nadmernú rotáciu, ktorá bráni kontrakcii rodiacich sa hviezd, presunom rotačného momentu hybnosti
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Obr. 1: Rocheho model, ekvipotenciálne plochy a Lagrangeove libračné body

Obr. 2: Gravitačné zrýchlenie pre pomer hmotnosti 0,3.
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Obr. 3: (O-C) diagram pre všetky fotoelektrické a fotografické okamihy minima VW Cep od strednej lineárnej efemeridy. Odklony miním od strednej
orbitálnej periódy (vyjadrenej parabolou) sú vyvolané tretim telesom v sústaves periódou 30 rokov (Pribulla a kol., 1999).
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Obr. 4: UBV svetelné krivky kontaktnej dvojhviezdy DN Cam získané fotoelektrickým fotometrom 60-cm ďalekohfadu na Astronomickom ústave
SAV v Starej Lesnej. Pozorovatel Mgr. Martin Vaňko.

Tomáš Pribulla / HVIEZDNE SIAMSKÉ DVOJČATÁ
zradia aj zmenami radiálnej ry'chlosti t j. rychlosti v smere k pozorovateTovi alebo zvýšeným vyžarovaním
rántgenového žiarenia.
Vefmi dóležitým faktorom určujúcim nielen tvar pozorovanej svetelnej knivky, ale aj vzájomnú interakciu zložiek dvojhviezdy, je pomer velkosti zložiek voči ich vzdialenosti. Ak sú zložky dostatočne
blízko (pre normálne hviezdy pre
orbitálne periády kratšie ako 15-20
dní), už sa nepodobajú na gule, ale
skór na dye rugbyové lopty. Slapové pósobenie takýchto deformovaných hviezd vedie k tomu, že dráha
dvojhviezdy sa mení na kruhovú
a obe zložky sú k sebe privrátené
stále rovnakými stranami (podobne
ako Zem a Mesiac). Takáto synchronizácia má za následek vysokú
rotačnú ry'chlosť zložiek.
Kedže hustota normálnych
hviezd sa prudko zvyšuje k ich stredu, v prvom priblížení ich m6žeme
považovať za hmotné body. Vtedy
je gravitačné pole v ich okolí popísané vzťahmi pre omedzený problém troch telies a povrch každej
zložky zodpovedá určitej ekvipotenciálnej hladine. Sila pósobiaca
na lubovolné teleso so zanedbateTnou hmotnosťou (ktoré sa nepohybuje voči rotujúcej sústave spojenej so zložkami dvojhviezdy) v ich
okolí je súčtom gravitačných síl
oboch zložiek a odstredivej sily vyvolanej orbitálnym pohybom. Analýza výsledného tiažového pola
ukazuje, že v ko-rotujúcej súradnicovej sústave existuje 5 bodov,
v kterých je tiaž nulová. Tlete body
sa nachádzajú v rovine dráhy a nazývajú sa Lagrangeove libračné body. Z pohladu dvojhviezd majú najváčší význam libračné body L1
a L.>, ktoré sa nachádzajú na spojnici zložiek (obr. 1). Ekvipotenciálne
plochy prechádzajúce cez libračné
body Lt a L, sa nazývajú vnútorný
a vonkajší kritický povrch. Na základe vypinenia vnútorného povrchu zložkami sa dvojhviezdy delia na (i) oddelené — ani jedna nevypíňa svoj kritický povrch (ii) polodotykové — jedna zložka vypíňa
svoj kritický povrch a (iii) kontaktné — obe zložky vypíňajú alebo prepíňajú svoje kritické povrchy, pričom ich povrch vtedy zodpovedá
jednej ekvipotenciálnej hladine.
Tejto klasifikácii len velmi približne
zodpovedá klasifikácia podla tvaru
svetelných kriviek — oddelené a polodotykové sústavy majú svetelné
krivky typu Algol alebo (3Lyrae,
kontaktné sústavy majú svetelnú
krivku typu W UMa. Tvar svetelnej
kriyky závisí od vypinenia kritických povrchov oboma zložkami.

Obr 5: 3D modely VW Cephei ukazujúce rozdelenie povrchovej teploty na
oboch zložkách (Hendry a Mochnacki, 2000).
Mieru vypinenia pritom popisuje
tzv. fill-out parameter, ktorý je 0
v prípade vypinenia vnútorného kritického povrchu a I v prípade vyplnenia vonkajšieho kritického povrchu. Kedže povrch každej kontaktuj dvojhviezdy zodpovedá jednej hodnote ekvipotenciálu, jej geometria je popísaná pomerom hmotností a týmto ekvipotenciálom.
Vzhlad svetelnej krivky ešte závisí
od sklonu dráhy a od pomeru teplót
zložiek.
Vývoj tesnej slapovo viazanej
dvojhviezdy je daný najmá rýchlosťou straty momentu hybnosti. Najdóležitejším procesem spósobujúcim stratu momentu hybnosti je tzv.
magnetické brzdenie, vyvolané interakciou rotujúceho magnetického
pola zložiek s nabitými časticami,
které ich opúšťajú podobne ako
u Slnka (slnečný vietor). U samotárskych hviezd, ktoré majú malú
zásobu momentu hybnosti, tento
proces vedie k rýchlemu spomaleniu rotácie. Napr. obvodová rotačná
rýchlosť Slnka na jeho rovníku je
len 1 km/s. U slapovo viazaných
dvojhviezd magnetické brzdenie vedie sice k úbytku momentu hybnosti, ale aj k skracovaniu orbitálnej periódy, približovaniu zložiek a zvyšovaniu ich rotačnej rýchlosti.
Rýchla rotácia pni hviezdach s konvektívnymi obálkami vedie k vytváraniu silných magnetických poli,
a teda aj k búrlivej povrchovej aktivite (pozvi článok M. Zborila v Kozmose 4/2001). Postupné skracovanie orbitálnej periódy a približovanie zložiek nakonec vedie k vyplneniu vnútorných kritických povrchov oboma zložkami a k ich
kontaktu. Z dvoch hviezd sa tak sta-

nú dye jadrá obalené společnou
obálkou a vzniká kontaktná dvojhviezda. Další úbytek momentu
hybnosti už nevedie k približovaniu
sa zložiek, ale k prenosu hmoty
z menej hmotnej zložky na hmotnejšiu. Menej hmotná zložka tak
móže celkem zmiznúť a vzniká jedna rýchlo rotujúca hviezda. Kontaktné dvojhviezdy sa teda na rozdiel od siamských dvojčiat rodia
z oddelených hviezd.

Kontaktné dvojhviezdy
Hoci prvá kontaktná dvojhviezda
S Antilae hola objavená už v roku
1888, to, že ide o sústavu dvoch
velmi blízkych hviezd, vytušili až
v roku 1903 Muller a Kempf. Títo
páni skoro našli ďalšiu podobnú
sústavu W UMa. Táto dvojhviezda
s orbitálnou periódou len okolo
8 hodin sa neskór stala prototypem
velmitesných párov Slnku podobných hviezd. Vďaka silnej deformácii zložiek a dalším efektom vyvolaným ich blízkosťou sa jasnosť
kontaktných dvojhviezd mení spojite počas periódy a zákryty nastávajú
pne velký rozsah sklenov dráb. Pneto pravdepodobnosť ich objavu je
vyššia ako u oddelených sústav.
Vd'aka tomu počet podobných
objektov nýchlo narastal. Ich svetelné krivky sa pomerne úspešne
nešili klasickým Russel-Merillovým modelem, bez potreby kontaktu zložiek. Až v roku 1950 si Struve
všimol, že sekundárne (menej
hmotné zložky) kontaktných dvojhviezd sú často rovnako teplé, či
dokonca teplejšie ako primárne
zložky, čo je v rozpore s hviezdami
hlavnej postupnosti. Bola to práve
rovnosť teplót zložiek, ktorá viedla

k vzniku kontaktného modelu,
v ktorom sú zákrytové sústavy typu
W UMa dye hviezdy obklopené
společnou obálkou v ktorej sa energia prenáša konvektívne. Kontaktná
dvojhviezda teda predstavuje akési
hviezdne siamské dvojča, kde sú
obe zložky prepojené krkem cez
který prúdi hmota aj energia. Tvar
spoločnej obálky zodpovedá jednej
ekvipotenciálnej ploche v Rocheho
modeli, pričom plocha leží medzi
vnútorným a vonkajším kritickým
povrchom. Na rozdiel od potenciálu, tiažové zrýchlenie je na povrchu
kontaktnej dvojhviezdy premenné.
Najsilnejšie je na pólech, najslabšie
je na rovníkoch zložiek v blízkosti
ich spojnice. Okrem toho, ťažšia
a váčšia zložka má na povrchu silnejšie gravitačné pole. To má dásledky najmá pne rozdelenie teploty
na povrchu. Na základe teórie
hviezdnych atmosfér a prenosu
energie ve hviezdach je možné ukázať, že lokálna efektívna teplota je
úmerná zhruba = go•og v prípade
konvektívneho a = g025 v prípade
radiačného prenosu energie. To má
za následek, že povrchová teplota
nie je zdaleka konštantná, ale spojite sa mení. Teoreticky by teda mala
byť teplejšou hmotnejšia zložka.
V praxi sa však pozorujú dye skupiny kontaktných sústav: A-typ,
v súlade so zákonem gravitačného
stmavnutia (ťažšia zložka teplejšia)
a W-typ, v rozpore — tzv. W syndrám (ťažšia zložka chladnejšia).
Prototypem prvej skupiny je AW
UMa, druhej W UMa. Na základe
fotometrických pozorovaní možné
jednoznačne klasifikovať len sústavy s úpinym zákrytem. Kedže vdáka okrajovému stmavnutiu je minimum zodpovedajúce úpinému zákrytu menšej zložky ploché, potom
sústavy podskupiny A majú sekundáme t. j. plytšie minimum ploché,
pričom pokles k minimu je prudší
ako v primárnom minime ktoré je
prechodom menšej zložky pred váčšou. Doterajší výskum naznačuje,
že tieto dye skupiny sú vývojovo
rozdielne a edlišujú sa radom vlastností. Kontaktné dvojhviezdy typu
A sú v priemere ranejších spektrálnych typov, majú obvykle nižšie
pomery hmotností (rekordmanom
je SX Crv s pomerom hmotností
len q = 0.066), dlhšie orbitálne periódy, relatívne nízku aktivitu a malý fill-out faktor. Sústavy so svetelneu krivkou typu W majú opačné
vlastnosti, ich aktivita je často porovnatelná so sústavami typu RS
CVn a BY Dra. Na povrchu primárnej zložky sa často vyskytujú
tmavé fotosférické škvrny, čo vysvetluje W syndróm. Tento fakt bol
KOZMOS 3/2002
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Sústava
CC Com
VW Cep
SW Lac
FG Hya
U Peg
AW UMa
UZ Leo
V382 Cyg

W
W
W
W
W
A
A
E

2450000.0633
2450000.2284
2450000.1748
2450000.1295
2450000.3651
2450000.1730
2450000.0225
2450000.2223

potvrdený u niektory'ch sústav na
základe ultrafialových svetelných
kriviek. Zaujímavé je, že zložky
kontaktných dvojhviezd majú často
velmi rozdielne hmotnosti. Pri malých pomeroch hmotnosti je sekundáma zložka len taký malý „výrastok" na boku primárnej zložky,
v ktorom sa energia v podstate neprodukuje a ktory' svieti len na úkor
primárnej zložky. Keby teploty takýchto miniatúrnych sekundárnych
zložiek boli ako u hviezd hlavnej
postupnosti, ich svietivosť by bola
taká malá, že by sa spektroskopicky
nedali vóbec detegovať. Na druhej
strane, kontaktně dvojhviezdy s pomerom hmotností 1 sa nepozorujú.
Kontaktný model priniesol nielen
takmer presné vysvetlenie svetelných kriviek, ale aj objasnenie rovnosti teplót zložiek prenosom energie cez „krk", ktory' ich spája. Cirkulácia hmoty zabezpečujúca vyrovnanie teplót zložiek je spósobená
ry'chlou rotáciou dvojhviezdy. Podobne ako u osamotených hviezd
tu vniká tzv. meridionálna rotácia.
Napriek tomu, že medzi zložkami
dochádza k prenosu hmoty, kontaktná dvojhviezda má celkovú
svietivosť približne takú, ako hviezda hlavnej postupnosti s rovnakou
hmotnosťou. Preto zdrojom energie
zložiek kontaktných dvojhviezd podobne ako u hviezd hlavnej postupnosti je spalovanie vodtka. Navyše
platí, že čím je orbitálna perióda
dlhšia, tým je kontaktná dvojhviezda modrejšia — existuje teda vzťah
perióda-farba. Preto dvojhviezdy
s najkratšími orbitámymi periódami
majú neskoré spektrálne typy. Hraničnou sústavou je CC Com so
spektrálnym typom K5V a periódou len 0,22 dňa. Kratšia orbitálna
perióda sa u dvojhviezd s nedegenerovanými zložkami už nepozoruje a kontaktně dvojhviezdy sú sústavy hviezdy s najmenším možným
momentom hybnosti. Orbitálne periódy nie sú zhora tak ostro a jednoznačne ohraničené. V oblasti dlhých
periód existuje zaujímavá skupinka
kontaktných dvojhviezd s horúcimi
a masívnymi zložkami, v ktory'ch sa
energia prenáša na povrch len žiarením. Tieto dvojhviezdy sa často nepovažujú za klasické kontaktné
dvojhviezdy.

18

KOZMOS 3/2002

0.2206859
0.2783131
0.3207151
0.3278278
0.3747814
0.4387259
0.6180525
1.8855337

12h09m345
20h38m03s
22h51m22s
08h24m28s
23h55m25s
iih27m26s
10h37m54s
20h18m47s

22s48'36"
75s24'58"
37540'19"
03s39'36"
1554031"
30s14'35"
13s49'41"
3652026"

Metódy výskumu
Metódy výskumu kontaktných
dvojhviezd závisia od toho, čo sa
o nich chceme dozvedieť. Aj tu platí, že základom sú kvalitné pozorovania. Na začiatok nás asi bude zaujímať efemerida danej sústavy udávajúca okamih primárneho minima.
Po zhromaždení dostupných minim
(napr. s Krakovskej databázy
http:Uktt.uj.oa.pl/ktt/ktt.htmt) vykreslení tzv. (O-C) diagramu často
zistíme, že orbitálna perióda nie je
konštantná. Váčšinou je pozorovaná
zmena periódy kombináciou skutočnej zmeny spósobenej fyzikálnymi procesmi v sústave a prítomnosťou tretieho telesa, ktoré periodicky pohybuje kontaktnou sústavou tak, že sa meal jej vzdialenosť
od pozorovatela. Analýzou napozorovaných minim tak m6žeme nielen
detegovať d'alšie teleso v sústave,
ale aj určiť niektoré elementy jeho
dráhy.
Ďalej nás budú určite zaujímať
geometrické elementy, ktoré je
možné určiť riešením svetelnej krivky. V prípade kontaktných dvojhviezd sú redukované na pomer
hmotností q, sklon dráhy i a povrchový potenciál S2. Pomer hÍbok
miním je daný teplotami zložiek
a tvar svetelnej kn yky je mierne
ovplyvnený aj koeficientmi okrajového a gravitačného stmavnutia,
ako aj albedom povrchu (určujúcim
jeho odrazivosť). Vd'aka krátkym
orbitálnym periódam možno celú
svetelnú kn yku napozorovať za jednu noc. Nevýhodou však je pomerne malý informačný obsah viacfarebnej fotometrie: kedže teploty
zložiek sú podobné, svetelné kn yky
sa nelišia v širokej oblasti vinových
dlžok. Preto je často zbytočné pozorovať vo viac ako dvoch filtroch.
Ak máme to šťastie a vybrali sme si
kontaktnú dvojhviezdu s úpinými
zákrytmi, móžeme určiť pomer
hmotností, a tak jednoznačne určiť
aj ostatné fotometrické elementy.
V tomto ohlade sú kontaktné dvojhviezdy výnimočné. Ak sú však zákryty čiastočné, váčšinou sa nezaobídeme bez spektroskopického pomeru hmotností. Určenie skutočných geometrických elementov aktívnych sústav komplikujú asy-
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metrie svetelnej kriyky vyvolané fotosférickými škvrnami.
Spektroskopia je pre výskum
kontaktných dvojhviezd nevyhnutná. Bez spektroskopických pozorovaní by sme dodnes vystačili s Russell-Merillovým modelom. Spektroskopické pomery hmotností sú
dóležité pre určenie fotometrických
elementov, poloamplitúdy zmien
radiálnych rychlostí spolu s fotometrickým sklonom dráhy nám
umožňujú „odvážit" kontaktnú
dvojhviezdu. Velmi krátke orbitálne
periódy a relatívne nízka jasnosť
kontaktných dvojhviezd vyžadujú
spektroskopické pozorovania z velkých dálekohladov. Tam však často
kontaktné dvojhviezdy prehrávajú
boj o pozorovací čas s extragalaktickými objektami alebo kataklyzmickými premennými hviezdami.
Z hladiska fotometrických pozorovaní sú hodnotné najmá pozorovania kontaktných sústav typu W
u ktory'ch sa pozorujú chladné, ale
aj honíce fotosférické škvrny.
Chladné škvrny, ktory'ch rozsah je
zvyčajne rádovo váčší ako na Slnku, sa prejavujú asymetriami svetelnej krivky. Najvýraznejšie je viditelný tzv. O'Connellov efekt, čo je
rozdielna jasnosť maxím. Honíce
škvrny sa pozorujú u niektory'ch
sústav v blízkosti krku spájajúceho
zložky a sú pravdepodobne vyvolané prenosom hmoty. Pníd hmoty tečúci cez krk dvojhviezdy je Coriolisovou silou stáčaný tak, že maximum po primárnom minime je jasnejšie. Medzi najzaujímavejšie sústavy vhodné aj pre amatérske pozorovania patria VW Cep, člen
trojhviezdnej sústavy so silnými
zmenami svetelnej krivky, občas sa
pozorujú aj vzplanutia a SW Lac —
člen viacnásobnej sústavy s výraznými rozdielmi jasností maxím. 44i
Boo je najbližšia kontaktná sústava
vo vizuálnej dvojhviezde (vzdialenosť 12,75 pc), avšak pre malú amplitúdu zmien jasnosti nevhodná pre
amatérske pozorovania. Prehlad dóležitých údajov o niektory'ch zaujímavých kontaktných sústavách je
uvedený v tabulke.
Kvalitné spektroskopické a fotometrické pozorovania aktívnych
kontaktných sústav umožnujú „mapovat" ich povrch. Na rozdiel od

Slnka, kde povrchové štruktúry
možno priamo pozorovať, mapovanie bodových hviezd nie je zdaleka
jednoduché a jednoznačné zistenie
rozloženia povrchových nehomogenit vyžaduje rozsiahly pozorovací
materiál a znalosť geometrických
elementov.

Prečo je dobré pozorovat
kontaktné dvojhviezdy?
Hojný výskyt kontaktných dvojhviezd znamená, že sú častým vývojovým štádiom dvojhviezd. Kontaktné dvojhviezdy sú v súčasnosti
jedinou skupinou dvojhviezd ktorých vznik a zánik nie je spolahlivo
známy.
Vďaka tomu, že kontaktná dvojhviezda sa správa ako jedna hviezda
hlavnej postupnosti, pničom jej perióda a farba sú zviazané, je možné
jednoznačne určiť jej svietivosť. Pnitom nie je nutné určiť fotometrické
elementy. Takýto vzťah bol kalibrovaný na základe kontaktných dvojhviezd, ktorých paralaxa, a teda aj
vzdialenosť bola zistená sondou
Hipparcos. Preto kontaktné dvojhviezdy móžu slúžiť ako štandardné
sviečky podobne oko Cefeidy.
V porovnaní s Cefeidami, čo sú
pulzujúci obci alebo nadobri, majú
kontaktné dvojhviezdy nižšiu svietivosť, a tak sú pozorovatelné do
menšej vzdialenosti.
Spolu s mými aktívnymi zákrytovými dvojhviezdami, slapová vázzba
nám umožnuje študovať aktivitu
hviezd neskorých spektrámych typov v podmienkach rýchlej rotácie,
a teda aj silných magnetických polí.
Velmi krátke periódy kontaktných dvojhviezd nám umožňujú
presne určiť okamihy minim (v
pade fotoelektnickej fotometrie je
presnosť lepšia ako 10 sekund). To
často dovoluje zistiť prítomnosť dalších telies v sústave. Kontaktné sústavy sú často členmi róznych bizarných viacnásobných sústav. Pekným pníkladom je „dvojitá" kontaktná sústava BV Dra + BW Dra, dye
kontaktné dvojhviezdy obiehajúce
okolo společného ťažiska pre pozemského porovatela tvoriace vizuálnu dvojhviezdu ADS354566.
TOMÁŠ PRIBULLA
Literatúra:
Hendry, P.D., Mochnacki, S.W., 2000,
Astrophys. J. 531, 467
Pribulla, T., Chochol, D., Tremko, J.,
Parimucha, Š., Vaňko, M., Kreiner,
J., 2000, Contributions Astron. Obs.
Skalnaté Pleso 30, 117
Rucinski, S.M., 1993, in The Realm of
Interacting Binary Stars, p111, J. Sahade et al. (eds.), Kluwer
Vilku, O., 1992, in Evolutionary Processes in Interacting Binary Stars, p61,
Y. Kondo et al. (eds.), IAU
pri-

Základné parametre vybraných kontaktných sústav: efemerida JDo + PE, súradnice, q— pomer hmotností,
i— sklon dráhy, n — paralaxa v mas, sp. — spektrálny typ
82000
g
i
rz
Typ
JDe
P
a2000

Jiří Grygar / ŽEŇ OBJEVŮ 2000.26

Jiří Grygar:

Žeň objevů 2000

xxxv~

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://www.ian.cz), kde je navíc uložena i zvuková podoba posledních dvou stejnojmenných přednášek.

5.4. Cizí galaxie
Rentgenová družice Chandra studovala jednak kulové hvězdokupy v naší Galaxii (M17 — Omega
v Sgr a M80 v Sco) a jednak jádro pekuliární galaxie
M82 (UMa), vzdálené od nás 3,4 Mpc. Ve všech případech našla známky přítomnosti černých děr středních hmotností kolem 500 Mo, jejichž původ je poněkud záhadný. Zdá se, že jde o výsledek gravitačního zhroucení velmi hmotné nadhvězdy. První náznaky, že existují černé díry středních hmotností alespoň
500 Mo a nanejvýš 10 kMo, se objevily díky rentgenovým družicím již r. 1999, ale teprve Chandra má
dobré rozlišení k tomu, aby jejich existenci potvrdila.
Objekt v galaxii M82 se nachází ve vzdálenosti asi
180 pc od jádra v oblasti překotné tvorby hvězd.
M. Bietenholz aj. sledovali radiointerferometrem
VLBI známou spirální galaxii M81 (UMa), vzdálenou jen 3,6 Mpc a proslulou nedávným vzplanutím
supernovy 1993J. Na frekvenci 8,4 GHz docílili
neuvěřitelného lineárního rozlišení 0,01 pc (2000 AU).
Uprostřed galaxie se nachází supermasivní černá díra a kolem aktivní rentgenový zdroj s výkonem
1,7.1033 W. Týž objekt září také v radiovém pásmu
s výkonem řádu 1030 W a lze jej pozorovat snáze
než odpovídající objekt v centru naší Galaxie, neboť
není prakticky zeslaben extinkcí. Ze zdroje vybíhá
jednostranný výtrysk o proměnné délce s amplitudou 20% kolem střední hodnoty 3600 AU a rychlosti 25 000 km/s, který se příležitostně ohýbá východním směrem.
V. Ivanov aj. odvodili vzdálenost radiové galaxie
Dwingeloo 1 (Cas) 5 Mpc a její vizuální hvězdnou
velikost 13 mag, což je dáno silnou extinkcí v rovině naší Galaxie. J. Jurcevic aj. sledovali 42 červených veleobrů v pozdní spirální galaxii M101
(UMa) a dostali tak její vzdálenost nezávisle na cefeidách: 7,6 Mpc, v dobré shodě z určením vzdálenosti pomocí cefeid. J. Mould aj. určili pomocí 29
cefeid, pozorovaných HST, vzdálenost spirální galaxie NGC 1425 v blízké kupě Fornax s kosmologickým červeným posuvem z = 0,005. Odvodili tak
její vzdálenost 22 Mpc, čímž se zvýšil počet spirálních galaxií s dobrými vzdálenostmi pomocí cefeid
na 18. H. Falcke aj. zjistili z radiových měření na
frekvenci 8 GHz, že galaxie TXS 2226-184 obsahuje zatím nejsvítivější vodní maser (gigamaser).
Galaxie je silně skloněna k zornému paprsku a přeťatá vrstvou prachu. Obsahuje velké množství chladného molekulového plynu.
Nejbližší obří eliptickou galaxií zůstává radiový
zdroj Cen A (NGC 5128) ve vzdálenosti 3,5 Mpc
od nás. Radiové laloky, vyvěrající z jádra, jsou na
obloze navzájem vzdáleny piných 5°.
H. Jerjen aj. snímkovali kruhovou homogenní

galaxii IC 3328 (Vir) pomocí VLT a nalezli tak slabou spirální strukturu, představující jen 3% jasnosti
celé galaxie. Jde tedy o nejslabší a také nejmenší
známou spirální galaxii. Podrobný snímek galaxie
NGC 3314 (Hya), získaný loni HST, poukázal na
pozoruhodnou skutečnost, že se zde do téhož směru
náhodně promítají fyzicky nesouvisející galaxie,
vzdálené od nás zhruba 40 Mpc, přičemž ta „zadní"
je o 8 Mpc dále než ta „přední". Dosud se zdálo, že
jde o dvě interagující galaxie. Tato nepravděpodobná projekce však umožňuje velmi dobře zkoumat
prachový pás v bližší galaxií, jevící se jako silueta
proti svítícímu pozadí vzdálenější galaxie.
Pozorování více než 30 běžných galaxií pomocí
HST prokázala podle J. Kormendyho aj., že existuje
souvislost mezi hmotností supermasivní černé díry
v centru dané galaxie a hmotnosti centrální galaktické výdutě velmi starých hvězd ve spirálních galaxiích. Diskové galaxie bez centrální výduti však
centrální černou díru nemají vůbec. Hmotnosti centrálních černých děr tak kolísají od 1 MMo do
2,4 GMo a pokaždé představují asi 0,2% výdutě dané
galaxie. Hmotnosti výdutí i centrálních černých děr
lze podle L. Ferrareseové a D. Meritta i K. Gebhardta aj. dosti spolehlivě odvodit z pozorování rozptylu pohybů hvězd v jejich blízkosti. Supermasivní
černé díry též geneticky souvisejí s kvasary.
Studium radiového záření 100 blízkých galaxií
pomocí soustav VLA a VLBA potvrdilo, že alespoň
30 z nich má ve svém centru kompaktní radiové
zdroje typu Sgr A*, čili že se tam nalézají supermasivní černé díry, které patrně vznikly ještě před vznikem I. generace hvězd v šerém dávnověku vesmíru.
K jejich vzrůstu přispívá jak akrece mezihvězdného
plynu, tak i pohlcování masivních hvězd I. generace,
případně i splývání zárodků galaxií. Zdá se, že výdutě galaxií a supermasivní černé díry vznikají současně při prudkém gravitačním smršťování zárodků
galaxií a první epizodě překotné tvorby hvězd.
A. Wilson aj. studovali pomocí družice Chandra
okolí známé radiogalaxde Pic A, vzdálené od nás
150 Mpc (z = 0,035). Objevili tak úzký výtrysk dlouhý 250 kpc s jasnou rentgenovou skvrnou na vnějším konci. Je naprosto jisté, že zdrojem výtrysku je
supermasivní černá díra v centru galaxie, z jejíhož
okolí vyvěrají superrelativistické elektrony s energiemi až 50 TeV, které mohou způsobit uvolnění
částic vysokoenergetického kosmického záření. Degradace relativistické energie elektronů vede nakonec ke vzniku rentgenových fotonů, ale horká skvrna je viděti opticky a radiově. Malý vrcholový úhel
výtrysku svědčí o silném magnetickém poli rotujícího plynu v blízkosti černé díry. Družice Chandra
zobrazila rovněž kupu galaxií kolem radiového
zdroje Hya A, vzdáleného od nás 260 Mpc. Z roz-

ložení rentgenového záření vyplývá, že žhavý plyn
obklopující jádro kupy se vklíňuje do centra, kde se
nachází supermasivní černá díra, ale odtamtud putuje zpět po smyčkách, tvarovaných patrně magnetickým polem v kupě.
Hlavním loňským výsledkem družice Chandra
se však stalo rozluštění záhady, kde se bere difúzní
pozadí tvrdého rentgenového záření v pásmu
2 =10 keV, jež bylo poprvé pozorováno již r. 1962.
Jak zjistili R. Mushotzky aj. z rozboru extrémně dlouhé expozice 27,7 h, uskutečněné počátkem prosince 1999 v zorném poli o průměru 5°, nejméně 80%
záření pozadí pochází od diskrétních zdrojů rentgenového záření, poprvé rozlišených právě zmíněnou
družicí. Jde o jádra běžných i aktivních galaxií resp.
o kvasary. To znamená, že na celé obloze by družice zaznamenala na 70 milionů těchto objektů. Přitom některé diskrétní rentgenové zdroje nemají dosud žádné optické protějšky, takže možná jde o extrémně staré kvasary ve vzdálenosti přes 4 Gpc.
R. Williams aj. shrnuli motivaci a výsledky jedinečného projektu HDF, jímž je studium dvou vybraných hlubokých poli na severní a jižní obloze.
Vše začalo ve druhé polovině prosince 1995, kdy byl
R. Williams šéfem Ústavu pro kosmický teleskop
v Baltimore a použil celé ředitelské rezervy pozorovacího času HST pro riskantní projekt snímkování
severního pole HDF-N v UMa kamerou WFPC2 po
dobu 10 dnů (úhrnem čistých 100 h expozic). Tehdy
se docílilo rekordních mezných hvězdných velikostí
HST ve 4 spektrálních pásmech ve viditelné oboru
spektra, a od té doby bylo pole studováno dlouhými
expozicemi a s maximálním možným rozlišením
i citlivostí v širokém rozsahu vinových délek elektromagnetické záření od pásma rentgenového (družice Chandra v projektu CDF) až po centimetrové
radiové viny. Úspěch této nejhlubší sondy do minulosti vesmíru podnítil komplexní výzkum jižního
pole HDF-S v souhvězdí Tukana v galaktické šířce
-49° v říjnu 1998, kdy už byly do přehlídky zapojeny
nové přístroje NICMOS a STIS. Velkou předností
projektu se stala rovněž okolnost, že všechna měření
byla mimořádně brzo uvolněna pro veřejnou potřebu, a slouží tak doslova jako zlatý důl pro výzkum
velmi vzdáleného vesmíru.
J. Cohenová aj. využili spektrografu LRIS u Keckova teleskopu k pořízení 671 spekter slabých galaxií do R = 24 mag v hlubokém poli HDF-N. Pro
průměrnou magnitudu galaxií 23,8 vychází průměrný z = 1,2 a odtud lze odvodit hlavní kosmologické
parametry Ho = 60 km/s/Mpc; Om = 0,3 a A = 0.
Z červených posuvů lze vypozorovat prostorové
seskupování galaxií do oddělených hnízd. N. Yahata aj. získali jasnosti a spektra 335 slabých galaxií
v poli HDF-S pomocí HST NICMOS, přičemž
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mezné hvězdné velikosti v integrálním a infračerveném oboru se pohybovaly mezi 28,7 a 26,5 mag.
V tomto souboru bylo 21 galaxií se z>5 a 8 galaxií
se z > 10. J. Gardner aj. zopakovali snímek části pole HDF-S pomocí nové kamery STIS, jež má zorné
pole jen 50"x50" resp. 25'x25' v ultrafialovém pásmu, ale zato vyšší citlivost než původně užitá kamera
WFPC2, takže dosáhli mezné hvězdné velikosti 29,4
mag. S. Christian a V. d Odorico též využili jasného
kvasaru J2233-606 B = 17,5 mag se z = 2,2k „zadnímu osvětlení bližší scény" v poli HDF-S. S. Cristian
aj. pořídili pomocí spektrografu FORS1 u VLT spektra 30 objektů, nalezených na snímcích HDF-S
a CDF-S, jejichž červená jasnost se pohybovala mezi
24 a 25 mag. Určili tak červené posuvy pro 8 galaxií
v rozmezí 2,75 < z < 4,0 a pro páry rentgenových galaxií z = 3,11 resp. 3,93, což značí projektovanou
vzdálenost uvnitř párů 8,7 a 3,1 Mpc.
Naproti tomu D. Stern aj. a H. Chen aj. oznámili,
že galaxie 123627+621755 s jasností R = 27,3, která podle fotometrických odhadů měla mít rekordní
červený posuv vůbec (z = 6,68), má podle měření
aparaturou STIS naprosto neodpovídající spektrum
a její skutečný červený posuv dosahuje v nejlepším
případě z = 1,5. Pole HDF-N bylo též proměřováno
pomocí družice ISO, anténou VLA, radiovou soustavou WSRT ve Westerborku a submilimetrovými
radioteleskopy. Tak se podařilo zjistit, že radiové
záření pochází jednak od opticky poměrně jasných
galaxií s prostředními červenými posuvy a jednak
od mimořádně slabých galaxií> 25 mag.
R. Méndez a D. Minnti zkoumali povahu slabých modrých objektů, jež byly nalezeny na obou
hlubokých snímcích HST (HDF-N a -S) a zjistili, že
jde o velmi staré bílé trpaslíky galaktického hala,
vzdálené od Slunce nanejvýš 2 kpc. Pak je v těchto
tělesech soustředěna až polovina skryté hmoty
v Galaxii. Porovnáním snímků severního a jižního
pole zjistili S. Caertano aj., že pro červený posuv
z = 2,7 mají jižní galaxie tempo tvorby hvězd
1,9krát vyšší než galaxie v severním poli, ale pro
z = 4 se tento poměr snižuje na 1,3násobek. Podle
V. Sarajediniho aj. se mezi galaxiemi s I <27 vyskytují jen asi 2% galaxií s aktivními jádry.
E. Athanassoula se zabýval počítačovou simulací
vývoje galaxií, které však odmítá považovat za vesmírné ostrovy, jelikož galaxie velmi silně interagují
se svým okolím. Ukázal to v práci, kde samotnou
galaxii reprezentovalo 120 tisíc hmotných bodů,
z nichž 42 tisíc představovalo galaktický disk
a 78 tisíc galaktické halo. Pro průvodce této galaxie
pak vybral tři „soustavy" postupně zastoupené 42,
12 a 4,2 tisíci bodů.

5.5. Kvasary
a aktivní jádra galaxií
Galaxie s aktivním jádrem Mrk 501 (z = 0,034)
prodělala dle H. Krawczynského aj. během r. 1997
několik silných výbuchů, jež byly sledovány v pásmu záření gama s energiemi řádu TeV aparaturou
HEGRA a dále rentgenovou družicí RXTE. Obojí
světelné křivky spolu dobře souhlasily a svědčí ve
prospěch synchrotronového původu záření. Tatáž
vzplanutí nalezli M. Amenomori aj. v záznamech tibetské aparatury mezi únorem a srpnem 1997, když
v červnu dosáhla relativní jasnost zdroje v pásmu
0,1 + 10 TeV hodnoty až 10 Krabů. D. Petry aj. uvádějí, že dvacetinásobné zvýšení toku v pásmu TeV
v téže době zaznamenali i aparaturou EGRET na
družici Compton, což je v tomto pásmu nový rekord
pro kterýkoliv objekt. Podle R. Sambruny aj. kolem
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maxima světelné křivky v pásmu gama a rentgenovém navzájem dobře souhlasily, když synchrotronové maximum bylo posunuto k energiím nad
50 keV. F. Rieger a K. Mannheim tvrdí, že se v centru galaxie nalézá dvojitá supermasivní černá díra
s oběžnou periodou řádu 10 let, hmotnostmi složek
100 a 20 MMo a jejich vzájemnou vzdáleností
300 Gkm.
Krátkodobé variace jasnosti s amplitudou 5:1 na
stupnici dnů byly pozorovány u galaxie Mrk 421
v lednu 2000 aparaturou CAT pro fotony gama
o energiích kolem 250 GeV. Na přelomu dubna
a května 2000 zjistil Čerenkovovův teleskop Whipplovy observatoře její další zjasnění v pásmu TeV až
na více než desetinásobek klidové hodnoty, tj. až na
4,7 Kraba. Obě aktivní galaxie však přesto mohou
urychlovat protony až na energie 10 EeV v oblastech
o průměru do 10" km, pokud se tam vyskytují magnetická pole o indukci do 10 mT, neboť energie takových polí je pak větší než kinetická energie takto
urychlených protonů. Třetí aktivní galaxií v pásmu
fotonů TeV se podle J. Něšpora aj. stal objekt 3C-66A,
jehož zářivý výkon nad hranicí 0,1 TeV činí 1039 W.
Zato sledování 9 blazarů v letech 1997-99 pomocí
detektoru HEGRA v pásmu nad 750 GeV nepřineslo podle F. Aharoniana aj. žádný úspěch.
Družice Chandra zobrazila radiové skvrny u kvasaru 3C-295 s červeným posuvem z = 0,46 ve vzdálenosti 2,6 Gpc v rentgenovém oboru spektra. Podle
D. Harrise aj. to znamená, že jde o mimořádně horké plazma. N. Morgan aj. zjistili, že objekt
CTQ8390 je pravý binární radiově tichý kvasar se
vzájemnou úhlovou vzdáleností složek 2,1" (projekcí lineární vzdálenosti minimálně 8,3 kpc), shodnými červenými posuvy z = 2,24 a rozdílem jasností
složek 2,5 mag. V blízkosti jejich obrazů totiž nenalezli žádnou mezilehlou gravitační čočku. Šťastnou
shodou okolností se D. Schneiderovi aj. podařilo
objevit další pár kvasarů SDSS J1439-0034
(Vir; z = 4,25) s úhlovou vzdáleností složek 33"
(projekce lineární vzdálenosti minimálně 210 kpc
a pravděpodobně kolem 950 kpc). V takto vzdálené
minulosti vesmíru asi vznikaly kvasary v celých
houfech, ale jen málokterý se dochoval.
E. Valtaoja aj. analyzovali dlouholetou světelnou
křivku kvasaru OJ 287 (0851+202; Cnc) se
z = 0,31, o němž je známo, že obsahuje pár supermasivních černých děr, obíhajících kolem těžiště
v periodě 12 let po výstředných drahách, takže sekundární černá díra občas prochází akrečním diskem primární černé díry.
Z těchto pozorování vyplývá, že můžeme očekávat další optické zjasnění objektů koncem září
r. 2006. Poslední pozorované optické zjasnění se totiž podle T. Pursima aj. odehrálo v listopadu 1994
a znovu v prosinci 1995. H. Marshall aj. se pokusili
objasnit existenci známého jednostranného výtrysku
u nejbližšího kvasaru 3C-273 jako koloběh látky,
která nejprve padá směrem k centrální černé díře,
avšak je odtud zpětně vyvržena a usměrněna do
úzkého svazku silným magnetickým polem.
D. Schwartz aj. popsali výtrysk z kvasaru
PKS 0637-752 (z = 0,65), dlouhý alespoň 100 kpc,
jenž byl sledován družicí Chandra. Jeho rentgenový
zářivý výkon dosahuje 4.1037 W.
X. Fan aj. využili rozbíhající se přehlídky SDSS
k vyhledávání kvasarů s velkým červeným posuvem v poli o ploše 250 čtverečních stupňů. Odhalili tak celkem 22 nových kvasarů, z nichž 5 má
z >4,6; z toho jeden z = 5,0. Jejich absolutní bolometrické magnitudy pokrývají interval —26,1= -28,8 mag.
Spojeným úsilím observatoří na Mt. Palomaru,
Kitt Peaku a Mauna Kea byl nalezen kvasar
RD J0301+0020 (Cet) s rekordním z = 5,5. Podle

D. Sterna aj. je vidět pouze v infračerveném oboru
a má I = 23,8 mag, což odpovídá absolutní hvězdné
velikosti —22,7 mag. Pozorujeme tedy objekt z doby,
kdy byl vesmír starý.jen 1 miliardu roků. Ještě
téhož roku byl však tento rekord překoná kvasarem
J1044-0125 (Sex), jenž má dle X. Fana aj. I = 21,8
mag a absolutní hvězdnou velikost —27,2 mag. Jeho
červený posud totiž činí z = 5,8 a jasnost odpovídá
černé díře o hmotnosti 3 GMa. Jak uvádějí W. Zheng
aj, bylo během posledního desetiletí objeveno již na
200 kvasarů s červeným posuvem z >4.
J. Dennett-Thorpe a A. de Bruyn objevili kvasar
J1819+3845, který jeví rekordní krátkodobou proměnnost v poměru 3:1 během několika hodin na
frekvenci 5 GHz. Autoři se domnívají, že tyto změny způsobuje interstelární scintilace radiových vin
ve vzdálenostech do několika desítek parseků od
Země, tj. že úhlový rozměr kvasaru nepřesahuje 32
obloukových mikrovteřin. Je to už druhý případ
krátkodobé výrazné proměnnosti kvasaru, takže je
pravděpodobné, že interstelární scintilace spíše než
skutečné variace intenzity záření kvasarů jsou
příčinou krátkodobých výkyvů jejich radiové jasnosti.
C. Impey a C. Petryová našli v poli HDF-N celkem 12 vesměs radiově tichých kvasarů. Poznamenávají, že A. Sandage si již r. 1965 všiml, že většina kvasarů radiově nehlučí, resp. že poměr jejich
optické a radiové intenzity přesahuje 5 řádů. Ze
současných přehlídek navíc vyplývá, že zastoupení
radiově hlučných kvasarů pro absolutní hvězdné
velikosti (-22,5 _ —25) mag klesá s rostoucím červeným posuvem. Není proto nijak zjevné, proč
vlastně některé kvasary radiově hlučí a je paradoxní,
že právě radiové přehlídky oblohy přispěly k historickému objevu tohoto typu kosmických objektů.
Podle A. Laora souvisí radiová hlučnost kvasaru
jednoznačně s hmotností centrální supermasivní černé díry, tj. hlučné jsou všechny kvasary, pro něž je
tato hmotnost větší než 1 GMo, zatímco nehlučí
žádný kvasar s hmotností pod 0,3 GMo.
M. a P. Véronovi uveřejnili již 9. generální katalog kvasarů s uzávěrkou v březnu 2000. 1. katalog kvasarů vyšel v r. 1971 a obsahoval 200 objektů; předposlední 8. katalog z r. 1998 měl 11358
kvasarů, 357 blazarů a 3334 AGN, zatímco poslední katalog obsahuje 13214 kvasarů, 462 blazarů
a4428 AGN.
A. Alonsová-Herrerová aj. prozkoumali pár interagujících galaxií Arp 299, jež byly objeveny při
infračervených přehlídkách a patří mezi nejbližší interagující galaxie typu ULIG (ultra-luminous infrared galaxies), neboť jsou od nás vzdáleny jen
42 Mpc a jejich infračervená svítivost dosahuje
5.10'' L0.
V tomto uskupení našli velmi hmotné hvězdy
o stáří pouhých 4 milionů let, leč také 19 oblastí H II
a přes 20 starších hvězdokup. Poslední epocha překotné tvorby hvězd začala asi před 15 miliony let.
ULIG byly poprvé popsány v r. 1972 a soustavně
objevovány družicí IRAS v r. 1983. Dnes se zdá, že
jsou ve vesmíru stejně četné jako kvasary. E. Egami
aj. se zabývali povahou objektu APM 08279+5255,
objeveného r. 1998 jako kvasar se z = 3,9. Jelikož
šlo o velmi jasný objekt R = 15,2 mag, vycházela
odtud rekordní absolutní hvězdná velikost pro kvasar —33,2 mag. Zmínění autoři však nyní zjistili, že
objekt je asi o dva řády zesílen efektem mezilehlé
gravitační čočky se z = 3. Infračervené snímky
Keckovým teleskopem ukázaly, že čočkou je masivní galaxie, takže parametry kvasaru přestaly být
nepochopitelně vysoké, když infračervená svítivost
kvasaru dosahuje pouze 1.1013 Lo a bolometrický
zářivý výkon činí 5.1013 L0.
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5.6. Gravitační čočky
a mikročočky
J. Lehár aj. zkoumali 10 gravitačních čoček pomocí HST. V 7 případech patří čočky ke galaxiím
raného typu, ve 2 případech k pozdnímu typu a v jednom případě nebyla k zobrazovanému kvasaru žádná čočka nalezena. Celkem je již známo 60 gravitačních čoček, přičemž rekordně vzdálený zobrazovaný kvasar BRI 0952-0115 má červený posuv
z = 4,5. K. Umetsu a T. Futamase studovali pomocí HST suprakupu galaxií CL 1604+4304 s dvěma
koncentracemi o červených posuvech z = 0,90
a 0,92, úhlově vzdálenými 17', což představuje minimální lineární vzdálenost koncentrací od sebe
9 Mpc. Dynamické centrum suprakupy o hmotnosti 1.1015 Mo se polohově shoduje s první koncentrací. Snímky z HST však odhalily, že tato koncentrace je sama o sobě podvojná, ale druhé zhuštění
nemá optický protějšek. Hmotnost „temného" shluku pak může dosahovat až 2.1014 M0.
Pozoruhodnou novou gravitační čočku HS
0818+1227 našli H. Hagen a D. Reimers. Složky
kvasaru (19 a 20 mag) mají vzájemnou úhlovou
vzdálenost 2,1" a vykazují červený posuv z = 3,1.
Mezilehlá čočkovací galaxie je 20,6 mag, takže její absolutní hvězdná velikost dosahuje —21,5 mag.
Ještě vyšší z = 3,9 má dle E. Egamiho aj. jasný
kvasar 15 mag APM 08279+5255, což by v přepočtu znamenalo jeho zcela rekordní svítivost
5.1015 L0, jenže jeho obraz je o dva řády zesílen
efektem gravitační čočky. Mezilehlá velmi hmotná
galaxie má rovněž vysoký posuv z — 3, takže bob metrická svítivost kvasaru se pak sníží na přijatelných 5.1013 L0. E. Agol aj. zkoumali ve střední infračervené oblasti (9 + 12 µm) kvasar QSO
2237+0305 pomocí Keckova teleskopu. Jde
o souměrný Einsteinův kříž, známý též jako Huchrova čočka, s posuvem i = 1,7, zatímco vlastní gravitační čočka je blízko k nám s posuvem z = 0,04.
Na světelné křivce je patrné mikročočkování, vyvolávané přechodem jednotlivých hvězd mezilehlé
galaxie před kvasarem. Odtud plyne, že minimální
rozměry optického obrazu kvasaru přesahují bilión km.
A. Udalski aj. shrnuli dosavadní výsledky projektu OGLE, v němž se hledaly gravitační mikročočky ve výduti naší Galaxie v letech 1997-99.
Celkem se podařilo získat 4 miliardy fotometrických měření pro více než 20 milionů hvězd v zorném poli 11 čtverečních stupňů. Četnost úkazů gravitačních mikročoček zřetelně závisí na galaktických souřadnicích a tak se dosud podařilo pozorovat
214 úkazů; z toho ve 20 případech šlo o binární
mikročočky, u nichž ve 14 případech byly zaznamenány průchody kaustiky stanovišti pozorovatelů
na Zemi. Podobně C. Alcock aj. uvedli, že program
MACHO dokázal za 5,7 roku uskutečnit 256 miliard měření 12 milionů hvězd ve Velkém Magellanově mračnu. Výsledkem byl objev cca 15 mikročoček, což je pětkrát více, než očekávali. Odvodili
odtud i hmotnost naší Galaxie do poloměru 50 kpc
na 90 miliard M0.
C. Afonso aj. zveřejnili výsledky obsáhlé spolupráce pěti přehlídkových programů při studiu binární mikročočky MACHO98-SMS-1, kdy se podařilo díky dobré koordinaci pozorování zachytit
spolehlivě průchod kaustiky při relativním vlastním pohybu zdroje a mikročočky 1,4 km/s. Ukázali, že i samotná binární mikročočka se nalézá v Malém Magellanově mračnu, a za ní zobrazovaná
hvězda spektrální třídy A, pro níž se tak podařilo
změřit v několika barvách i průběhu okrajového

ztemnění. Podobně M. Albrow aj. studovali v rozsáhlé mezinárodní spolupráci průběh změn jasnosti
binární gravitační mikročočky MACHO 97-BLG41 od června do září 1997. Interval mezi průchodem
kaustikami činil 35 dnů a během tohoto údobí se
složky mikročočky vůči sobě pootočily o 6° a jejich
vzdálenost zmenšila o 0,07 Einsteinova poloměru.
Odtud vyplynula oběžná době binární mikročočky
1,5 r a její vzdálenost od nás 5,5 kpc. Poměr hmotností složek činí 0,3 a jejich spektrum odpovídá třídě dM. Tím více je mrzuté, že dosavadní velmi úspěšný program MACHO v r. 1999 skončil.
D. Bennett aj uvažovali o možnosti, že efektem
gravitační mikročočky by se mohly prozradit osamělé hvězdné černé díry např. v programu typu
MACHO. Ačkoliv všechny přehlídky dohromady
odhalily už přes 400 mikročoček, jen ve dvou případech šlo patrně o zmíněné osamělé černé díry,
které se prozradily mimořádně dlouhým trváním
úkazů, tj. 500 (r. 1998) a 800 (r.1996) dnů. Dlouhé
trvání úkazů umožňuje určit z pohybu Země za tu
dobu přibližnou vzdálenost objektů. Autoři soudí, že
příslušné černé díry měly hmotnosti kolem 6 Mo
a jsou od nás několik kpc daleko. Odtud mimo jiné
plyne, že gravitační zhroucení osamělé dostatečně
hmotné hvězdy na černou díru může proběhnout
spontánně. Ukazuje, se, že asi tisícinu hmotnosti naší Galaxie představují neutronové hvězdy a jen několik tisícin hmotnosti disku Galaxie černé díry.
Vedlejším produktem přehlídek MACHO a OGLE
ve Velkém Magellanově mračnu se stalo objevování zákrytových proměnných hvězd, které je velmi
cenné pro kalibraci vzdálenosti této klíčové galaxie.
K podrobnému studiu světelné křivky pak stačí dalekohledy s průměrem zrcadel od I m výše, zatímco na spektroskopii je nutný alespoň 4 m reflektor.
Ve zmíněných přehlídkách bylo již odhaleno na
2500 zákrytových dvojhvězd, což zní velmi příznivě, když uvážíme, že v celé naší Galaxii známe dosud jen kolem 3000 zákrytových dvojhvězd.

6. Kosmologie a fyzika
6.1. Stavba a vývoj vesmíru.
Problém skryté hmoty
Jelikož stále sílí mínění, podepřené pozorováním
velmi vzdálených supernov, že v posledních několika miliardách let se vesmír rozpíná zrychleně, vypadá to, že se nakonec vesmír rozplyne v nicotu. Nikoliv, soudí J. Barrow — pokud je vesmír vypiněn
z větší částí tajemnou látkou, zvanou kvintesence,
pak je zrychlené rozpínaní pouhou epizodou, která
skončí převahou normální látky, a tím i obnovením
brzděného rozpínání vesmíru v daleké budoucnosti.
Nejnověji vyslovili podporu pro současné zrychlené rozpínání vesmíru G. Aldering aj., kteří si všimli, že nástup zjasnění supernov Jase neliší pro blízké
a vzdálené případy, což posiluje mínění, že jde
o standardní svíčky, tj. o tytéž maximální zářivé výkony vybuchujících supernov. Podobně A. Riess
aj. uvádějí, že vzdálené supernovy třídy Ia se jeví
asi o 30% slabší, než by odpovídalo modelu otevřeného rozpínajícího se vesmíru, a to lze po započtení
známých výběrových efektů nejlépe vysvětlit jako
zrychlující se rozpínání vesmíru od druhé poloviny
jeho dosavadního trvání.
Podobně se začíná zpochybňovat myšlenka počáteční singularity vesmíru, obrazně nazývané velký třesk. Jak uvádí R. Fakir, již v pracích R. Penroseho z r. 1965 a S. Hawkinga a G. Ellise o prostoročasových singularitách se autorům podařilo najít ta-

ková řešení, kde se epochy rozpínání a smršťování
vesmíru střídají, aniž by singularity nastaly. K podobnému závěru dospěl loni také E. Rebhan, který
hovoří v této souvislosti o „měkkém třesku" na počátku dnešního vesmíru.
Pomocí přehlídky galaxií 2dF na teleskopu AAT
se podařilo odhalit vláknitou strukturu vesmíru
v kouli o poloměru 600 Mpc, tj. pro posuvy
z < 0,25. V trojrozměrném zobrazení jsou patrné
kupy a nadkupy galaxií stejně jako proluky mezi nimi a tzv. velké stěny dlouhé až 150 Mpc. Ze zpomalení rozpínání vesmíru v okolí velkých hnízd galaxií se dá určit i množství skryté hmoty, jež pak
vychází na zhruba 40% kritické hustoty vesmíru.
Do toho se ovšem nezapočítává tzv. skrytá energie
v podobě energie vakua neboli kosmologické konstanty A. Se započtením skryté energie pak vychází
celková hustota hmoty vesmíru blízké hustotě kritické, což odpovídá trvale expandujícímu vesmíru.
M. West aj. Blakeslee zjistili, že obří kupa galaxií v souhvězdí Panny obsahuje úzce směrovaný
„ukazovák" o délce 6 Mpc, vycházející z galaxie
NGC 4660 a končící v galaxii M84, což značí, že
směřuje přímo na místní soustavu galaxií, k níž patří Mléčná dráha. Samotná kupa v Panně, jejíž těžiště se nachází asi 20 Mpc od nás, je pouhým přívěskem velkého řetězu kup galaxií, sahající až ke
kupě Abell 1367 ve Lvu, vzdálené od nás 100
Mpc. Použili totiž nové metody pro určování vzdálenosti galaxií, založené na fluktuacích jasnosti obrazu dané galaxie na snímku CCD. Ukazuje se, že
tyto fluktuace jsou nejvýraznější pro blízké galaxie,
zatímco pro vzdálenější se smývají. Metoda je nezávislá na samotné hodnotě z, která je vždy ovlivněna vlastními pekuliárními pohyby jednotlivých
galaxií vůči celkovému Hubblovu toku rozpínání
vesmíru, a lze ji použít až do vzdálenosti 150 Mpc.
J. Tonry aj. určili hmotnost tzv. Velkého poutače
na 9 PMo a metodou fluktuací i vzdálenost jeho těžiště od nás na 40 Mpc. Poutač leží ve směru k souhvězdí Kentaura a jeho těžiště má polohu 1136146.
Rozložení zářící hmoty v něm se shoduje s rozložením hmoty skryté. Y. Mellier aj. se pokusili zmapovat rozložení skryté hmoty v zorném poli o výměře
2 čtverečních stupňů na základě zobrazení piných
200 tisíc galaxií dalekohledem CFHT. K mapování
rozložení skryté hmoty využili efektu gravitační
čočky a zjistili, že skrytá hmota se vyskytuje podél
intergalaktických vláken, tedy i mimo vlastní galaxie. Podobného postupu použili D. Wittman aj.,
kteří prohlédli na 145 tisíc galaxií ve třech různých
směrech na obloze, a odtud usoudili, že skryté hmoty je málo na uzavření vesmíru, čili že vesmír je
otevřený, resp. plochý, pokud je kosmologická konstanta kladná. Standardní kosmologický model se
studenou skrytou hmotou je určitě špatně. Nicméně
M. Roos a S. Hanin-or Rashid odhadli na základě
mikrovinných měření, že vesmír obsahuje
(0,97 ± 0,05) kritické hustoty hmoty, což svědčí,
že je velmi přibližně euklidovsky plochý. Zářící
hmota však představuje pouhé 1% a baryonní hmota jen 5% kritické hustoty vesmíru.
T. Tripp aj. odvodili na základě pozorování vzdáleného kvasaru pomocí STIS HST, že před kvasarem — leč mimo mezilehlé galaxie — se nachází pětkrát ionizovaný kyslík, který indikuje přítomnost
obrovských horkých (— 1 MK) vodíkových mračen, jež mohou obsahovat až polovinu viditelné
hmoty vesmíru. Horký vodík je totiž pině ionizován, takže je spektrálně neviditelný, a není dost jasný ani v rentgenovém oboru spektra. Tam, kde se
protínají vlákna chladného vodíku, vznikají galaxie,
neboť chladnější vodík se srážkami zahřívá.
Pokračování
KOZM
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5. Fyzikálne vlastnosti
relativistického vesmíru
Modelové vzťahy relativistického vesmíru s celkovou nulovou
energiou, tj. expanzívneho nedeceleračnélw vesmíru (ENV) — uvedené v tretej časti tohto článku —
umožňujú určenie niektorých dalších modelových a fyzikálnych
vlastností relativistického ENV:
Podfa vzťahov (16) relativistický
ENV počas celej expanzívnej vývojovej fázy expanduje maximálnou
možnou rýchlosťou šírenia signálov
(rýchlosťou svetla vo vakuu) c.
Rýchlosť svetla c me je závislá od
rychlosti jeho zdroj ani od rychlosti pozorovateTa, preto všetci pozorovatelia v relativistickom ENV sú
v jeho „strede" a móžu si ho predstaviť v lineárnom (newtonovskom)
priblížení ako expandujúcu euldidovskú homogénnu hmotnú guTu,
ktorej povrch sa od nich vzdaluje limitnou rýchlosťou v = c.
Ak oddelíme časovú zložku od
priestorových, móžeme vývoj
4-rozmemého relativistického ENV
zobraziť v 3-rozmernom newtonovskom priblížení v podobe časového
kužeTa.

Podia pozorovaní náš relativistický ENV je — vo váčších vzdialenostiach než približne 3% jeho súčasného kalibračného faktora — izotropný. To znamená, že vo vdčších
vzdialenostiach expanduje konštanmými rýchlosťami a má špeciálnorelativistické vlastnosti. Preto časopriestorové vlastnosti pozorovaných objektov sú v ňom určené
vzťahmi slávnej Lorentzovej transfornndcie:
,

x =

X—vt

(39)

V2
1— ~
c
Pre možnost názorného porovnania fyzikálnych (špeciálnorelativistických, pseudoeuklidovských)
a modelových (newtonovských,
euklidovských) vlastností ENV sme
na obr. 3 premietli špeciálnorelativistickú dilatáciu času (zobrazenú
na obr. 2), do 2-rozmemého newtonovsko-euklidovského zobrazenia
ENV (do 2-rozmerného časového
kužefa).

,

v2
1— ž
c

(35)

(36)

y'=y>
z'= z,

t'=

m

(37)

C

2

(38)

kde x', y', z' sú priestorové súradnice, t' je čas v inerciálnej súradnicovej sústave, pohybujúcej sa vzhfadom na pozorovateTa rýchlosťou v;
x, y, z sú priestorové súradnice a t je
čas vo vlastnej súradnicovej sústave
pozorovatefa.
Špeciálnorelativistická dilatácia
času — určená vzťahom (38) — je
zobrazená na obr. 2.
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Obr. 3. Špeciálnorelativistická dilatácia času v ENV v 1ubovofnom
kozmologickom čase t.
Na obr. 3 názorne vidíme, že
v špeciálnorelativistickom ENV
s pseudoeuklidovskou geometriou
dochádza k dilatácii času — určenej
vzťahom (38) — a pri limitnej ry'chlosti v = c sa čas zastaví. Preto špeciálnorelativistický ENV, „expandujúci" vo vzdialenosti kalibračného faktora a konštantnou linútnou
rýchlosťou v = c, má celkové časopriestorové parametre nulové, t. j. je
časopriestorovo limitno-singulárne
uzavretý.
Na obr. 4 je zobrazená relativistická dilatácia času v relativistickom ENV v kozmologických časoch t1, tz, ... t,i.
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Obr. I. Vývoj 4-rozmerného relativistického ENV v 3-rozmernom newtonovskom zobrazení.
Elipsy na obr. I predstavujú časopriestorovo 4-rozmerný relativistický ENV, zobrazený v 2-rozmerných newtonovsko-euklidovských
priestorových zobrazeniach v kozmologických časoch t1, tZ, ... t,,.
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Obr. 2. Špeciálnorelativistická dilatácia času.
Pre špeciálnorelativistickú pohybovú hmotnosť m' a pre vlastmi
(pokojovú) hmotnosť in materiálneho objektu, pohybujúceho sa voči
pozorovatelovi rýchlosťou v, platí
vzťah:

Obr. 4. Dvojrozmerné zobrazenie
expanzívneho vývoja 4-rozmerného relativistického ENV.

Časový kužel na obr. 4 predstavuje horizont udalost(. Krivky pre
pozorovatefov v bodoch t1, t2, ... t„
spájajú relatívne súčasné udalosti,
preto predstavujú optické horizonty
(horizonty viditelnosti, horizonty
častíc). Body na vnútornej strane
optických horizontov predstavujú
minulé udalosti. Body medzi horizontom udalostí a optickými horizontmi predstavujú bu ilce udalosti.
Na obr. 4 názorne vidíme, že
v newtonovskom priblížení plochý
ENV je relativisticky pseudoeuklidovsky časopriestorovo uzavretý
a počas celého expanzívneho vývoja v najváčšej vzdialenosti od každého pozorovateTa r = a, t.j. v bode
ta, „expanduje" rýchlosťou v = c.
Pohybujúce sa objekty s vlastnou
(pokojovou) hmotnosťou by — podTa
vzťahu (39) — pri limitnej rychlosti
v = c mali nekonečnú špeciálnorelativistickú hmotnosť (energiu). Preto
objekty s pokojovou hmotnosťou sa
principiálne nemážu pohybovať limimou rýchlosťou v = c.
Podfa kvantovej mechaniky
hmotné objekty v ENV móžu vznikať v čase t> tp, kde tp je Planckov
čas. Preto hoci ENV ako celok „expanduje" limitnou rýchlosťou
v = c, objekty s pokojovou hmotnosťou v ňom expandujú rýchlosťami v < c.
Na obr. 3 a 4 názorne vidíme, že
relativistická dilatácia času, relativistické zastavenie času pri limitnej
rychlosti v = c a prírastok relativistickej hmotnosti expandujúcich objektov s pokojovou hmotnosťou sa v
špeciálnorelativistickom ENV s
pseudoeuklidovskou geometriou
realizujú bez akýchkoTvek paradoxov.
K oddeleniu látky a žiarenia došlo približne v kozmologickom čase
300000 rokov. Súčasný vek Vesmíru je odhadovaný na 12-15 miliárd
rokov. Preto teoreticky móžeme opticky vidieť objekty až do vzdialenosti váčšej než 99,995% jeho
súčasného kalibračného faktora,
v ktorej expanduje rýchlosťou váčšou než 299777468 m s-I. - To
znamená, že vo velkých vzdialenostiach sa v ňom musia vefmi výrazne
prejavovať špeciálnorelativistické
efekty.
V ENV dochádza k relativistickej
kontrakcii dlžky pohybujúcich sa
objektov. Hodnoty špeciálnorelativistickej kontrakcie radiálnej dlžky
pohybujúcich sa objektov x', určených vzťahom (35), pri niektorych
vybraných rýchlostiach sú uvedené
v tabulke 1.
Na obr. S je zobrazená špeciálnorelativistická kontrakcia radiálnej dlžky jednotkového gufového objektu.
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Obr. 5. Dvojrozmerné zobrazenie
relativistickej kontrakcie radiálnej
dlžky jednotkovej gule, expandujúcej niektorými vybranými rýchlosťami.
ENV počas celého expanzívneho
vývoja expanduje limitnou ry'chlosťou v = c, preto časo-priestorovo
4-rozmerný izotropný relativistický
ENV s pseudoeuklidovskou geometriou je v newtonovskom priblížení pozorovaný ako premietnutý
do 3-rozmernej euklidovskej expandujúcej gule.
Pre výšku a šírku pozorovaných
objektov v relativistickom ENV
platia Lorentzove vzťahy (36) a (37),
avšak v dósledku premietnutia
4-rozmerného pseudoeuklidovského relativistického ENV do 3-rozmemej euklidovskej gule, expandujúcej limitnou ry'chlosťou v = c,
existuje — do roku 1994 oficiálne
neuvažované — zdanlivé narastanie
(dilatácia) výšky a šírky vzdialených
expandujúcich objektov.
Zdanlivá dilatácia výšky a šírky
vzdialených expandujúcich objektov
v izotropnom relativistickom ENV
je určená relativistickou dilatáciou
uhlových rozmerov výšky a šírky
vzdialených expandujúcich objektov
na optickom horizonte, ktorá je dósledkom relativistickej dilatácie času
a stotožnenia pozorovaných relativistických vlastností objektov s ich
newtonovským modelovým zobrazením. Preto v relativistickom ENV
pre zdanlivú dilatáciu výšky A'
a zdanlivú dilatáciu šírky B' pozorovaných vzdialených expandujúcich
objektov — premietnutých do 3-rozmernej euklidovskej gule, expandujúcej limitnou ry'chlosťou v = c od
pozorovatera — platia vzťahy:

A'=

A
(40)

(41)

kde A je ich pokojová výška a B je
ich pokojová šírka.
Hodnoty zdanlivej dilatácie výšky A', určené vzťahom (40) a súčasne hodnoty zdanlivej dilatácie šírky
B', určené vzťahom (41), expandujúcich vzdialených objektov v relativistickom ENV pri niektorých vybraných rýchlostiach sú uvedené
v tabu/ke 1.
Pre názorné pochopenie podstaty
zdanlivej dilatácie výšky a šírky
vzdialených vesmírnych objektov
móžete urobiť tento pokus:
Natiahnite pred seba vodorovne
ruku so vztyčeným palcom. Ak stojíte v izbe pred oknom, alebo ste na
vornom priestranstve a pozorujete
váš necht na palci premietnutý na
pozadie, tak sa vám bude javiť váčší
než napr. okno na susednej budove,
vzdialenejší domček, pohorie na obzore, dokonca sa bude javiť váčší
ako Slnko, hviezdy ... atd:, hoci má
výšku iba približne 1,5 cm. Vieme,
že je to spósobené tým, že necht
pozorujeme vo vzdialenosti približne 60 cm, preto móže mať váčší uhlový rozmer, než mé súčasne pozorované overa váčšie objekty vo
vzdialenosti desiatok metrov ... kilometrov ... stoviek miliónov km
... atd.
Vzdialenosť pozorovaných vzdialených kozmických objektov určujeme pomocou dopplerovského červeného posunu ZD , určeného vzťahmi:
ZO =

c+v
--'l
c

=

1+ v
c

1, (42)

1--c-

kde vje rýchlosť zdroja žiarenia.
Hodnoty dopplerovského červeného posunu ZD > určeného vzťahmi
(42), pri niektorých vybraných
rýchlostiach, sú uvedené v tabulke 1.
Pomocou vzťahov (42) mbžeme
určiť rýchlosť vzdialeného objektu s
pozorovanou hodnotou dopplerovského červeného posunu ZD . Pomocou rychlosti vzdialeného objektu
mbžeme určiť jeho vzdialenosť. Pomocou vzdialenosti pozorovaného
objektu a jeho pozorovaných uhlových rozmerov mbžeme určiť jeho
skutočné rozmery.
Ak pri určovaní rozmerov pozorovaných vzdialených objektov
zohradníme i dósledky relativistickej dilatácie času na vzdialenosť pozorovaných objektov, dostaneme
ich skutočné rozmery. Ak však
predpokladáme, že vzdialenosť expandujúcich objektov v pozorovanom Vesmíre narastá lineárne so
zvyšovaním ich rychlosti — ako sa
v súčasnosti takmer všeobecne
predpokladá — určíme rozmery

vzdialených objektov váčšie než sú
v skutočnosti. Ich skutočná výška
a šírka budil zamenené zdanlivou
dilatáciou výšky A' a zdanlivou dilatáciou šírky B', určených vzťahmi
(40) a (41).
Podstata zdanlivej dilatácie šírky
B' v relativistickom ENV je zobrazená na obr. 6.

0
Obr. 6. Zdanlivá dilatácia šírky expandujúceho vzdialeného objektu
v relativistickom ENV.

Zo vzťahov (40) a (41) vyplýva,
že v relativistickom ENV s pseudoeuklidovskou geometriou uhlové
rozmery expandujúcich objektov
klesajú len do vzdialenosti, v ktorej
expandujú radiálnou rýchlosťou
v, = 2,350x 108 m s-1 a majú
dopplerovský červený
posun
ZD = 1,873, t.j. len do inverznej
vzdialenosti R í = 78,388 % a. Vo
vzdialenostiach R > R;uhlový rozmer pozorovaných objektov narastá. (Pozn obr. 7.)
V dósledku špeciálnorelativistickej kontrakcie expandujúcich objektov, zdanlivej dilatácie výšky A'
(40) a zdanlivej dilatácie šírky B'
(41) velmi vzdialené expandujúce
objekty sú v relativistickom ENV
pozorované ako velké disky, velké
kruhy alebo ako „velké ploché chiméry".
Rozdiel medzi tým, ako by mali
vyzerať pozorované vzdialené expandujúce objekty podia doteraz
uvažovaných modelov expanzívneho a izotropného relativistického
vesmíru a podia modelu relativistického ENV sme znázornili na obr. 8.

Na obr. 6 vidíme, že v relativistickom ENV vzdialený objekt
expandujúci radiálnou ry'chlosťou v,r
(v dósledku relativistickej dilatácie
času, určenej vzťahom (38)), je
1,0
v bode t'x, tj. v radiálnej vzdiale0.9
nosti R'x od pozorovatera v bode tT.
0.8
Jeho šírka B-r v 4-rozmernom ENV
0.7
s pseudoeuklidovskou geometriou
0,6
je pozorovaná ako premietnutá v radiálnej vzdialenosti R-x, ktorá zod- v 0.s
povedá ry'chlosti v-C v 3-rozmernej C 0.4
euklidovskej guli, expandujúcej li0,3
mitnou ry'chlosťou v = c od pozoro0.2
vatera v bode tC. Výsledkom tohto
0.1
premietnutia je zdanlivá dilatácia
šírky B'-C.
0
Špeciálnorelativistická kontrakObr.
8. Zobrazenie rozdielu medzi
cia radiálnej dlžky so súčasnou
tým,
ako by mali vyzerať vzdialené
zdanlivou dilatáciou šírky (41) jedexpandujúce objekty podia doteexpandujúcenotkového gurového
rajších modelov expanzívneho
ho vzdialeného objektu v rela- a izotropného relativistického Vestivistickom ENV je zobrazená na míru a podia modelu relativisticobr. 7.
kého ENV. Rozdiel je zobrazený
tmavo.
1,0
0,9 0,8
0,7 0.6V
C

0,5 0,4 0,3.

0.2 0,1 -

0

Obr. 7. Dvojrozmerné zobrazenie
relativistickej kontrakcie radiálnej
dížky a súčasnej zdanlivej dilatácie
šírky jednotkovej gule v relativistickom ENV, expandujúcej niektorými vybranými rýchlostami.

Ak náš pozorovaný (vo váčších
vzdialenostiach) expanzívny a izotropný relativistický Vesmír má
hmoto-priestoro-časové vlastnosti
relativistického ENV, potom špeciálnorelativistická kontrakcia radiálnej dlžky so súčasnou zdanlivou dilatáciou výšky A' (41)
a zdanlivou dilatáciou šírky B' (42)
velmi vzdialených expandujúcich
objektov musia byť pozorovaterné
súčasnou špičkovou observačnou
technikou.
Móžeme teda konštatovať, že
model relativistického ENV, určený
FRW-rovnicami dynamiky homogénneho a izotropného relativistického vesmíru (Sa), (Sb) a (Sc) pri

~
xozM
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Vladimír Skalský / O VLASTNOSTIACH VESMÍRU (4)
v/c
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
0,991
0,992
0,993
0,994
0,995
0,996
0,997
0,998
0,999
0,9991
0,9992
0,9993
0,9994
0,9995
0,9996
0,9997
0,9998
0,9999
0,99991
0,99992
0,99993
0,99994
0,99995

zp
0
0,106
0,225
0,363
0,528
0,732
1,000
1,380
2,000
3,359
3,607
3,899
4,251
4,686
5,245
6,000
7,103
8,950
13,107
13,874
14,780
15,873
17,230
18,975
21,338
24,801
30,607
43,710
46,130
48,990
52,443
56,726
62,238
69,704
80,644
98,995
140,418
148,068
157,111
168,028
181,571
198,997

x'/x (io)
100
99,499
97,980
95,394
91,652
86,603
80,000
71,414
60,000
43,589
41,461
39,192
36,756
34,117
31,225
28,000
24,310
19,900
14,107
13,386
12,624
11,811
10,938
9,987
8,935
7,740
6,321
4,471
4,242
3,999
3,741
3,464
3,162
2,828
2,449
2,000
1,414
1,342
1,265
1,183
1,095
1,000

A'/A (B'/B) (°i)
100
100,504
102,062
104,828
109,109
115,470
125,000
140,028
166,667
229,416
241,192
255,155
272,065
293,105
320,256
357,143
411,345
502,519
708,881
747,039
792,155
846,637
914,243
1001,252
1119,154
1291,964
1581,930
2236,627
2357,553
2500,500
2673,080
2887,184
3162,673
3535,888
4082,789
5000,250
7071,245
7453,728
7905,852
8451,690
9128,846
10000,125

ASTROFOTO 2001
Hodnotenie uplynulého ročníka našej fotografickej súťaže prebehlo 30. apnla
2002 v priestoroch univerzitnej hvezdárne v Modre-Piesku. 18 zúčastnených
autorov vo všetkých kategóriách svedčí, žiat, o tom, čo sme si všimli už v minulých ročníkoch. Astrofotografia sa už aj u nás sťahuje od fotografického prístroja
a dalekohtadu za monitory výpočtovej techniky. Prvýkrát sa našej súťaže nezúčastnila ani jedna čiemobiela fotografia a ani jeden diapozitiv. Vývoj je v tomto
smere jednoznačný a teda ani naŠa súťaž sa novým trendom vyhýbať nebude. Prvýkrát, zatial len skúšobne, zavádzame novti kategóriu — digitálne snímky. Zatial
sem budú patriť všetky snímky získané digitálnou technikou — od lacných digitálnych fotoaparátov až po drahú CCD techniku. Predbežne budú obidve tematické kategórie zlúčené. Jedinou podmienkou bude pokial možno čo najpodrobnejší popis spósobu získania snímok v tejto kategórii, vrátane popisu následného
spracovania v róznych grafických programoch. Doterajšie kategórie, týkajúce sa
klasických fotografií, zostávajú nezmenené.
Dúfame, že tieto zmeny, ktoré si vyžaduje dnešná doba, budú prijaté z vašej
strany pozitívne. Nejakú dobu ešte potrvá, kým sa táto novinka udomácni v súťaži
Astrofoto natrvalo. Pevne veríme, že to bude pre našu sútaž zmena pozitívna.

Tabulka 1. Hodnoty dopplerovského červeného posunu ZD, špeciálnorelati
vistickej kontrakcie radiálnej dlžky x' a zdanlivej dilatácie výšky A' (alebo
zdanlivej dilatácie šírky B') expandujúcich objektov pri niektorých vybraných rýchlostiach v.
k=0aA=0aw=-113, má také
hmoto-priestoro-časové vlastnosti,
ktoré ho jednoznačne odlišujú od
všetkých ostatných modelov vesmíru. Prejavy týchto vlastností sú natolko výrazné, že za predpokladu,
že náš Vesmír má vlastnosti modelu
relativistického ENV, mali by byť
pozorovatelné súčasnou observačnou technikou.
Dňa 11. mája 2000 bol v populárnom časopise Nature uverejnený
článok kolektívu autorov Detection
of weak gravitational lensing distortions of distant galaxies by cosmic dark matter at large scales I ,
oznamujúci senzačný objav: Obrazy
najvzdialenejších pozorovaných galaxií sú zdeformované, akoby roztiahnuté. V súčasnosti katalóg už
obsahuje približne 191 000 takýchto
galaxií. V dalších článkoch boli tieto pozorovania potvrdené. Na základe analýzy výsledkov získaných
pomocou viacerých teleskopov bolo
konštatované, že je spofahlivo garantované, že tento efekt je globálny
a nemožno ho spájať s nejakým lokálnym javom.
Pozorované zváčšenie výšky a šír-
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ky obrazov vzdialených objektov je
v súčasnosti interpretované ako „slabé šošovkovanie" („weak lensing"),
resp. ako „slabé gravitačné šošovkovanie" („weak gravitational lensing"). Uverejnené hodnoty pozorovaného „slabého šošovkovania" sa
zhodujú s hodnotami zdanlivej dilatácie výšky A' (41) a zdanlivej dilatácie šírky B' (42) uvedených v tabulke 1, ktoré sme predpovedali v r.
1994.2 Preto je velmi pravdepodobné, že ide o ten istý jav. (Samozrejme nemožno vylúčiť, že na pozorovanom „slabom šošovkovaní" vzdialených objektov sa okrem zdanlivej
dilatácie výšky A' a zdanlivej dilatácie Šírky B' podiefajú jiné javy, pretože čím je pozorovaný objekt Balej,
tým je váčšia pravdepodobnosť, že
jeho obraz na celte k nám bude deformovaný róznymi vplyvmi.)
(Konicc)
VLADIMÍR SKALSKÝ
‚ Wittman, D. M. et al.: Nature, vol.
405, 11 May 2000, pp. 143-148.
'- Skalský, V.: Matter-space-time properties of the Universe. Astrophysics
and Space Science, vol. 219, pp.
275-289 (1994).

V kategórii „Astronomické snímky" (nad 18 rokov) získal 1. miesto František Michálek za sériu snímok. Na troch snímkach autor fotografoval zákryt Saturna Mesiacom. Dátum: 1. 12.2001; čas: 4h41m/4h45m/4h49m; expozícia: vždy 4 sekundy; technika Newton 240/1500mm+ok. 8 mm Practica; film: Konica 400.

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ SÚH HURBANOVO

Druhú cenu v kategórii „Astronomické snímky" (nad 18 rokov) záskal za seriál snímok Marián Mičúch. Uverejňujeme snímku, ktorú autor nazval
Letné perly 3. Dátum: 23.6.2001; čas: 00:15 SEČ; expozícia: 31 minút; technika: Newton 200/970; film: Konica 800.

František Michálek (1. miesto za sériu snímok v kategórii „Astronomické snímky" autorov nad 18 rokov): Kométa WM1 Linear. Dátum: 17. 11.2001;
čas: 21h54m — 23h04m; expozícia: 40 minút; technika: Newton 200/975mm+Zenit E; film: Konica 400.
KOZM
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Podmienky sút°aže
Astrofoto 2002
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje
25. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Je rozdelená
do dvoch vekových kategórií: autori mladší ako 18 rokov
a autori 18 a viacroční. Fotografie a diapozitívy budú hodnotené spoločne. Súťažné práce budú rozdelené do dvoch
tématických kategórií:
1. Astronomické snímky. Do tejto kategórie patria astronomické a fotometrické snímky komét, planétok, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry
a chromosféry, detaily slnečných škvír, seriály snímok
premenných hviezd, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, planétky, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí
a pod.
2. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje
autorom široké pole pósobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pňsobivo
zachytený astronomický alebo atmosférický úkaz či objekt
(konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómi (zábery z astronomických
podujatí, astronomickej techniky a pod.).
3. Digitálne zábery. Zatial skúšobná kategória. Patria
sem všetky zábery, tematicky patriace do dvoch fotografických kategórii, zhotovené digitálnou technikou. Snímky
móžu byť do súťaže zaslané na TubovoTnom nosiči, najlepšie
na CD. Každý záber musí byť označený všetkými potrebnými údajmi, podobne ako pri klasických fotografiách,
plus popisom získania a spracovania záberu. Zatial' nie je
stanovené minimálne rozlíšenie záberov, preto ponechávame na autorov, v akom rozlišení, resp. kvalite nám svoje zábery pošlú. Popisy k jednotlivým záberom móžu byť na
samostatnom papieri, alebo priložené v textovom formáte.
Upozornenie. Do súťaže sa prijímajú snímky, ktoré sa
zatiaf nezúčastnili na žiadnej fotografickej súťaži. Každá
snímka musí byť označená nasledovnými údajmi: názov
snímky, meno a rodné číslo autora, dátum a čas expozície,
parametre použitého pristroja a materiál. Pri fotografiách
napíšte všetky potrebné údaje ceruzkou, resp. fixkou na
zadnú stranu fotografie. Každý zarámovaný diapozitív
označte v Pavom dolnom rohu (pri prehliadaní volným
okom) čiernou bodnou a vložte do osobitného vrecúška alebo obálky, na ktoní napíšete všetky potrebné údaje. Každá
súťažná práca musí byť označená tematickou kategóriou,
ktorej sa autor s prácou zúčastňuje.
Rozmery. Čiernobiele fotografie musia mať minimálny
rozmer 24x30 cm, pri farebných fotografiách postačí najmenší rozmer 13x18 cm. Prijímame diapozitivy všetkých
rozmerov.
Počet prác. Každý autor móže do súťaže poslať neobmedzený počet súťažných prác.
Ceny. Víťazné práce budú ocenené finančnými alebo
vecnými cenami, a to za 1. miesto v hodnote 1500,- Sk, za
2. miesto v hodnote 1000,- Sk a za 3. miesto v hodnote
500,- Sk. Snímka roka, v pripade, že bude udelená, bude
navyše ohodnotená prémiou vo výške 3000,— Sk.
Výsledky. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v časopise Kozmos 3/2003. Ocenené fotografie sa stávajú majetkom vyhlasovatela. Diapozitivy (aj ocenené) autorom
vrátime po vyžiadaní. Vyhlasovatel si vyhradzuje právo
zhotoviť si kópie ocenených prác pre archív súťaže.
Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum podania zásielky, najneskňr 31.1.2003. Práce označené heslom
ASTROFOTO posielajte na adresu Slovenská ástredná
lvezdáreň, 94701 Hurbanovo, SR.
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Zoznam vít°azov
Astronomické snímky
—do 18 rokov
1. cena: neudelená
2. cena: neudelená
3. cena: Alexander Pitňa — súbor
Marek Taraba — Amerika na
oblohe
Variácie na tému obloha
—do 18 rokov
1. cena: Jana Kalinčáková — súbor
2. cena: Heřman Schneyder— súbor
3. cena: Alexander Pitňa — súbor

Astronomické snímky — nad 18 rokov
1. cena: František Michálek — súbor
2. cena: Marián Mičúch — súbor
Marek Adamec — súbor
3. cena: Pavol Kuruc — súbor
Variácie na tému obloha
— nad 18 rokov
1. cena: Aleš Kolář — súbor
2. cena: František Erben — súbor
3. cena: neudelená
Snímka roka — neudelená

Druhú cenu v kategórii „Variácie..." získal František Erben za seriál snímok z ktorých
sme vybrali: Na snímke /nore Východ Mesiaca a Plejád na Južnej oblohe (Madagaskar).
Dátum: 19. 6.2001; expozícia: 3 minúty; clona: 5,6; čas: 5:10 SELČ; technika: Zenit
11, Oreston 1,8/50; film: Fuji 100. Na snímke dole: Východ Venuše a Mesiaca nad Madagaskarom. Dátum: 11.6.2001; čas: 4:37; 4:41; 4:45; 4:49; dlžka jednotlivých exp.: 3
sekundy; technika: Zenit 11, Oreston 1,8/50; film: Fuji 100.

ALBUM POZOROVATEL.A
Obrázok kométy
C/2002 Cl (IkeyaZhang) vznikol
zložením viacerých 30- a 60-sekundových expozícií CCD kamerou SBIG ST-7
cez objektív
1.8/80. Výsledná
doba expozície je
okolo 11 minút.
Kométa bola exponovaná na Kysuckej hvezdárni
4. 4. 2002 od 2.22
do 2.42 UT.

Večer Venušou
Nedá sa nevšimnúť si, aká je v tomto
čase perfektná. Nedá sa prehliadnuť na
žiadnom nebi, ani na tom mestskom, a už
vóbec nie na tom Roztockom. (Krátky zemepisný exkurz: Roztoky — malá rusínska
dedinka na poTskej hranici v okrese Svidník s klasickou Jednotou, pohostinstvom
a neklasickou velmi peknou hvezdárňou.)
Kto bol v Roztokách, vie, že dokážu ponúknuť vynikajúce pozorovanie podmienky. Také holi aj večer 15. februára 2001.
A prečo o tom píšem až teraz? Žiaricu
Venušu vo výbornej pozorovacej pozícii
na večernej oblohe tu máme opáť. V apríli sa nachádza nízko nad západným obzorom v súhvezdí Býka, neskór Barana
a dosiahne jasnosť-3,9 magnitúd.
Aj v ten večer bila Venuša do očí svojim fantastickým jasom — úctyhodných
—4,7 magnitúd na tmavom pozadí nízko
nad juhozápadným obzorom v súhvezdí
Rýb a nedala šancu ani svojim kolegom
Jupiteru a Saturnu. Ak človek naklonil
hlavu pod patričným uhlom a zahTadel sa
na tú trojicu, mohol si predstaviť rovinu
Slnečnej sústavy a letieť Zemou rýchlosťou 30 km.s-'. Bol to fantastický pocit!
V 30 cm Cassegraine bola klasickým
kosáčikom, a tak sme sa ho pokúšali
zhliadnuť aj volným okom. Neviem, čije
to vóbec možné, v každom prípade to móžete skúsiť použitím štrbiny v takmer zovretej pásti. Takýto „d'alekohTad" má síce
nízku svetelnosť, ale na Venušu to postačí.
Mój spolupozorovateT tvrdil, že sa mu ten
kosáčik maril, no nme sa ho nepodarilo
vidieť v správnom smere. Co však boto
úpine jasné, bol jav refrakcie — modrý
okraj bližšie k zenitu a červený bližšie
k horizontu.
Velmi jednoducho sme si aj na vlastné
oči overili aspoň jej plošnosť. Postačila
rozkošatená čerešňa s konármi a konárikmi róznej hrúbky, za ktorými sa z róznych pohTadov skrývala raz celá a raz len
jej časť. Rovnakú službu urobia trebárs aj
telefónne dróty.
Najváčšiu radosť mi však urobil úkaz,
o ktorom som už počula, no ešte nemala
možnosť vidieť ho. Otočila som sa k nej
chrbtom a na tráve som skutočne uvidela
svoj tieň! Fantázia! Takzvané „tiene Venuše" boli ešte viditefnejšie na svetlej stene budovy, na ktorej sme si v pohode
mohli zahrať tieňové divadlo! Tiene holi
naozaj skutočné, i ked samozrejme ale
ostré, ale dosť rozmazané, zachovávajúce
však hrubé obrysy tieniaceho objektu.
Mohlo by sa zdaf, že boli vytvorené nejakými slabými bočnými zdrojmi alebo celkovým jasom oblohy, ale ked Venuša zapadla za obzor, zmizli aj tiene. Škoda, bolo po zábave...
Nuž toto bol večer s Venušou. Stačí sa
dobre dívať, premýšTať a na vlastné oči si
tak „ohmatat" veci, o ktorých sa píše
v knižkách. Prajem všetkým čisté nebo
a veta úspechov v odhalovaní krásnych
právd vesmíru!
Zuzana Kanuchová, spica@poboz.sk

Foto: J. Mäsiar

Lictoria pozitívne !
Podla upresnenej predpovede J. Mánka mal nastať 9. marta zákryt hviezdy TYC 1898-00944
planétkou (1107) Lictoria. Hviezda hola pomeme
slabá (11,4 mag), predpovedcentrálneho zákrytu
však bola až 13 sekúnd, čo bobo nádejné. Tieň
~rechádzal križom cez Európu od severozápadu
Spanielska, cez Švajčiarsko, južné Nemecko, severné Rakúsko, Slovensko, Ukrajinu, Rusko až
Po Kazachstan a Čínu.
Na Slovensku boli ihned informované všetky
hvezdárne a pozorovatelia zákrytov, holi rozoslané vyhTadávacie mapky. Zákryt mal nastať okolo
19:06 UT a počasie bobo vskutku vynikajúce.
Zdá sa, že práve dobré poveternostné podmienky
zlákali mnoho pozorovateTov k pozorovaniu či fotografovaniu kométy Tkeya-Zhang, a tak im na
nájdenie poTa už neostal dostatok času... Niekde
nepozorovali vóbec alebo zle zidentifikovali pole.
Je to škoda, pozitívnych pozorovaní mohlo byť
podstatne viac.
Pozitívom však je, že aj v tomto prípade sado
pozorovania zapojilo viacero pozorovateTov.
Zvlášť je potešiteTné, že pozorovali aj na profesionálnych pracoviskách (Modra, Stará Lesná).
V Rimavskej Sobote sme skúšali snímať zákryt
TV CCD kamerou cez 35 cm Cassegrain, hviezda
však bola na táto techniku prislabá. Z toho istého
dóvodu televíznou kamerou nepozorovali ani
v Modre (tam využili astronomická CCD a pozorovali pri vypnutom hodinovom stroji). Vizuálne
pozorovanie bolo negatívne a boli sme z toho roztrpčení... Ešte sme ani v kupole nezbalili techniku
a už nám volal šťastný M. Socháň z Prešova, ktorý zákryt videl! O niekolko minút telefonoval
Dr. Porubčan z Modry, ich pozorovanie boto tiež
negatívne... Ked však prišla správa zo Starej Lesnej bolo jasné, že tieň bol severnejšie.V Prešove
bol pozorovaný zákryt s dlžkou trvania 13,4 sekundy, v Starej Lesnej dokonca 16,4 sekundy. Na
Astronomickom ústave pozorovali rýchlym foto-

Tvar planétky získaný z pozorovaní, ktorý spočítal J. Mánek.
metrom (L. Hric, R. Gális, T. Pribulla —
http://www.ta3.sk/-.pribulla/lictor/) s integráciou
0,1 sek 65 cm reflektorom. Pri vstupe aj výstupe
trval pokles 0,2 sek. Negatívne pozorovania, ktoré najlepšie pomohli ohraničiť severnú a južnú
hranicu tieň boli v Žiari nad Hronom (J. Váňa
a M. Korec) a Kysuckom Novom Meste (J. Másiar). J. Másiar bol dokonca len stovky metrov severnejšie... Mal teda podobný pech ako J. Mánek
2. marta (Kozmos 2/2002, str. 37). Ďalšie negatívne pozorovania boli v Portugalsku, Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku i Polsku. Konečné, spracovanie urobil J. Mánek (pozni obrázok), tieň bol
posunuty' severne asi o 45 km a planétka má rozmery 108x61 km. V čase zákrytu sa pohybovala
s smere dlhšej osi a ak by bolo otočená o 90 stupňov, bolo by pozitívnych pozorovaní podstatu
viac. Chyba v predpovedi hola len 5 sekúnd. Ďalšou šancou pre Slovensko bol zákryt planétkou
(76) Freia 24. marta. Hviezda mala len 11,8 mag
a bota 13 stupňov od Mesiaca. Centrálny zákryt
mal trvať až 34 sekúnd s poklesom 1,6 mag.
V tomto prípade však pozorovane neTútostne
PR
zmarilo počasie....
KOZMOS 3/2002
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Oblačné

•

Horná snímka vznikla poskladaním tridsiatich 10-sekundových záberov kométy Ikea-Zhang
(snímka dole), ktoré boli exponované 10.3. 2002 v intervale 181 15m —191101m UT pri testovaní amatérskej CCD kamery vlastnej výroby. Kamera je osadená čipom Texas Instruments TC-237B. Exponované bez použitia filtrov, cez Newton 178/700 mm v Beluši. Velkost výslednej snímky je
55'x23'. Na exponovanie a spracovanie snímok boji použité programy CCDF2, CCD2 a IRIS.
Foto: Ing. Zdeno Velič

C/2002 Cl Ikea-Zhang.
Fotografované 3.4.2002
o 19.53 SEČ v Kyje
u Jičína (ČR). ORESTEGOR 5,6/500, exp.
10 minút, FUJI S S 800.
Fotografia: Josef Veselý
C/2002 Cl Ikea-Zhang.
Fotografované 22. marta
2002 od 19►'26m
(do 191138m. Expozícia
12 min. Newton,
200/975 mm, Konica 400.
Fotografia:
Fr. Michálek, Pov Bystrica
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„Plachtári" ich volajú diamanty a s ich výskytom sú spojené rekordy v absolútnej dosiahnutej výške letov bezmotorových lietadiel.
Vdáka svojim často bizarným tvarom pripomínajúcim šošovku či stlpec nad sebou poukladaných tanierov a stacionárnej polohe na oblohe
pripomínajú vznášajúce sa lietajúce objekty.
Netreba ani veta fantázie, najmá za úsvitu
a súmraku, ked dostávajú ružové či červenkasté odtiene, aby ich pozorovatelia považovali za
svetielkujúce dopravné prostriedky blížiacich
sa mimozemských návštevníkov.
Sú to však iba zhluky skondenzovanej vodnej pary — oblaky, ktoré sa kvůli svojmu typickému tvaru pripomínajúcemu šošovku označujú latinským prívlastkom lenticnlaris. Obyčajne sa zaradůjú do skupiny horských oblakov
a můžu sa vyskytnúť ako druhy Cirocnmulus,
Stratocumulus, no najčastejšie Altocamulus.
Můžu vznikai na zvinených horizontálnych
rozhraniach v atmosfére, napríklad na hraniciach vrstiev s teplotnými inverziami, no najpriaznivejšie podmienky na vznik takejto oblačnosti predstavuje prúdenie dostatočne vlhkej
stabilnej vzduchovej hmoty cez horský masív
vhodného tvaru. Vzduchová hmota by mala
mať vertikálny rozsah značne presahujúci výšku prekážky a prekážka by mala byť dostatočne
široká, aby ju prúdiaca hmota neobtekala a hola nútená vystupovať po jej náveternej strane.
Rýchlosť prúdenia by mala dosahovať okolo
7-8 m.s-'.
Čo sa vlastne pri takomto „nútenom výstupe" deje? Predstavme si časticu vzduchu, ktorá
je výstupom pri prekonávaní prekážky vychýlená zo svojej rovnovážnej polohy smerom nahor. Kedže sa nachádza v stabilnej vzduchovej
hmote, archimedovské sily začnú píisobiť proti
tejto výchylke a častica sa rozkmitá vo vertikálnom smere. Okrem toho je častica dálej
unášaná prúdením v horizontálnom smere. Na
záveternej strane prekážky vzniká výsledná trajektória prúdenia v tvare priečnych vin, ktorých amplitúda klesá so vzdialenosťou od prekážky. Takéto v meteorológii označované vlnové prúdenie sa pozoruje vo výškach niekofkonásobne presahujúcich vertikálne rozmery
prekážky a niekedy dosiahne až úroveň tropopauzy. Pri dostatočnej vlhkosti vzduchu a amplitúde viny může vodná para pri výstupnej fáze vinového pohybu skondenzovať, a práve
vtedy vzniká vinová oblačnosť — hlavne Altocumulus lenticularis (Ac leji). Naopak, pri zostupe oblačnosť zaniká. Preto na záveterných
stranách masívov často pozorujeme niekolko
oblakov Ac len v rovnakej vzdialenosti vedla
seba a ich poloha sa nám javí ako nemenná.
Ak sa v atmosfére nachádzajú vrstvy s různou

A. Pribullová / OBLAČNÉ UFO

Vlnové oblaky Altocumulus leticularis, pozorované 4. 2.2002 nad masívom Lomnického Štítu.
vlhkosťou, můžeme pozorovať niekolko oddelených oblakov nad sebou.
V oblasti priamo za prekážkou sa tvoria víry
s horizontálnou osou rovnobežnou s prekážkou, tzv. rotory. Prúdenie v týchto oblastiach
má výrazne turbulentný charakter. Může sa tu
vyskytovať oblačnosť typu Ccunulus úactus.

Aby bol popis oblačnosti, ktorá sa může pri
prekonávaní orografickej prekážky vytvoriť,
úpiný, presuňme sa ešte raz na náveternú stranu pohoria. Pri výstupe po náveternom svahu
sa může tvoriť oblačnosť, hlavne druhu Nimbostratus, Altostratus (fóhnová oblačnosť). Pri
pohTade zo záveternej strany má táto oblačnosť

Foto: D. Chochol
tvar steny a označuje sa termínom fůhnová
stena. Ak pri dálšom výstupe zo vzniknutej
oblačnosti vypadnú zrážky, vlhkosť vzduchu
klesne a pri zostupe na záveternej strane teplota stúpa rýchlejšie v porovnaní s poklesom
teploty pri výstupe vlhkého vzduchu na náveternej stran. Zostupné pohyby teplého a suchého vzduchu sa na záveternej stran prejavujú ako teplý padavý vietor — fůhn (fůhn [fén] —
původné označenie vetra v Alpách) a nemusia
sa pozorovať bezprostredne za prekážkou, ale
až v určitej vzdialenosti za ňou.
Na prvý pohfad by sa zdalo, že v našej hornatej oblasti by mohol byť výskyt vinovej oblačnosti častým zjavom. Opak je však pravdou,
málokedy nastane v atmosfére taká súhra
priaznivých okolností, aby sme na oblohe
mohli sledovať prehliadku „lenticularov" ako
ráno 4. februára tohoto roku nad masívom
Lomnického štítu. Ešte zriedkavejšie sa podarí
mať pri takýchto udalostiach fotoaparát a urobiť zábery, ktoré, ako uznáte, stoja za to...
A. PRIBULLOVÁ
apribull @ta3.sk

Schéma vzniku vinového prúdenia (Lexmann, 1986)

Literatúra:
Lexmann, E., Meteorológia pre športového pilota, Alfa, Bratislava 1986
Pechala, F., Bednář, J., Příručka dynamické
meteorologie, Academia, Praha 1991
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a Slovensko
V poslednom období sa zložky medziplanetárnej hmoty — kométy a asteroidy dostali do
pozornosti širokej verejnosti. Prispeli k tomu
nielen filmy typu Armagedon, Drvivý dopad,
Asteroid a iné, ale aj informácie o tom, že
v známom priestorovom usporiadaní planét,
medzi dráhou Marsu a Jupiter obieha niekolko
telies, ktorých pomenovanie sa viaže aj k našej
krajine — Slovensku. Jedným z objavitefov
týchto planétok je aj Mgr. Peter Kušnirák,
ktorý pracuje na oddelení Medziplanetárnej
hmoty (MPH) známeho astronomického observatória v Ondřejove.
Výskumu medziplanetárnej hmoty sa na
Astronomickom ústave v Ondřejove venujú už
niekolko desaťročí; systematicky pozorujú najmámeteory. V posledných rokoch sa rozvinul
aj výskum váčších zložiek medziplanetárnej
hmoty, ktorú tvoria planétky a kométy. V tejto
oblasti sa záujem vedcov sústredůje najmá na
štúdium fyzikálnych vlastností asteroidov
v blízkosti Zeme. V okolí našej planéty sa pohybujú aj telesá s viac ako 1000-metrovým
priemerom, ktoré znamenajú potenciálne nebezpečie pre život na našej planéte. V súčasnosti je známych viac ako 370 takýchto planétok.
Ide o asteroidy pohybujúce sa po neobvyklých dráhach, ktoré umožňujú ich tesné priblíženie k Zemi s možnosťou zrážky. Tieto planétky nás zaujímajú z niekolkých dóvodov.
Okrem rizika, ktoré pre predstavujú, vzrušuje
astronómov najmá to, že ide o najmenšie telesá Slnečnej sústavy. Pozorovať sa dajú d'alekohfadmi (pravda, iba zo satelitov, ktoré krúžia
nad atmosférou) a radarmi z povrchu Zeme.
Ich počet v posledných rokoch rychle rastie,
pretože vyhfadávaniu je venované váčšie úsilie. Vedfajším produktom výskumu blízkozemných planétok sú objavy nových telies.
V tejto oblasti dosahujú astronómovia v Ondřejove velmi dobré výsledky.
V rámci hlavného pozorovacieho programu
venujú sa tu aj fotometrickému štúdiu týchto
telies. Program začal v roku 1993. Pozorovatefom slúži 65 cm zrkadlový dálekohfad
umiestnený v 8-metrovej kupole. V primárnom ohnisku d'alekohfadu pracuje citlivá CCD
kamera; systém automatického riadenia d'alekohfadu umožňuje efektívne využitie pozorovacieho času.
Na projekte výskumu planétok v okolí Zeme pracuje tím: Peter Pravec, Lenka Šarounová, Peter Kušnirák a Marek Wolf (za Astronomický ústav UK v Prahe).
Petrovi Kušnirákovi som za čitatefov
Kozmosu položil niekolko otázok.

30

KOZMOS 3/2002

Ako sa Slovák zamestnal na astronomickom observatóriu v Ondřejove?
Štúdium asteroidov, najmá ich fyzikálnych
vlastností, ma začalo zaujímať v čase nástupu na
vysokú školu. Amatér v tom čase mohol k štúdiu
asteroidov prispieť iba pozorovaním zákrytov
hviezd planétkami. Tomuto typu pozorovaní som
sa venoval najmá počas mojich návštev hvezdárne v Partizánskom, hoci pri vtedajšej presnosti
predpovedí boto pozitívne pozorovanie skór
vzácnou náhodou (na svoj prvý pozitívny zákryt
stále čakám). Zaujímali ma však najmá pozorovania svetelných kriviek asteroidov a ich interpretácia, teda vlastnosti, ktoré sme schopní z takýchto pozorovaní určiť. V tom čase sa však na
Slovensku takéto pozorovania nevykonávali.
Ako astronóm-amatér som v tom čase veta
možností nemal. Preto som aspoň študoval články v odbornej literatúre (časopis Icarus, kniha

pri-

L1HHI 1 PO

Už vtedy som mal prvé ponuky z Ondřejova.
Neboli pnliš výhodné (čiastočný úvázok), preto
som ich odmietol. Po skončení vysokoškolského
štúdia (1997) sami nepodarilo nastúpiť na hvezdáreň v Partizánskom, nevytvorilo sa nové miesto. Na jar roku 1998 som nastúpil na jednoročnú
základnú vojenskú službu. Na vojne som pokračoval v štúdiu odborných článkov týkajúcich sa
fotometrie asteroidov. Po skončení vojenskej
služby prišla opáť ponuka z Ondřejova. Tentokrát
na piný uvázok. V júni 1999 som nastúpil na Astronomický ústav AV ČR v Ondřejove, do skupiny „Asteroidy".
Aký najzaujímavejší objav v oblasti výskumu fyzikálnych vlastností planétok urobili
tvoji kolegovia?
Program fotometrického sledovania blízkozemných asteroidov spustili v Ondřejove začiatkom roku 1994. Ešte aj dnes sme jediným pracoviskom na svete, ktoré sa systematicky venuje
štúdiu svetelných kriviek blízkozemných asteroidov. Máme obrovskú výhodu, že sa o pozorovací čas nemusíme deliť s mými projektmi.
Roku 1996 kolega Pravec interpretoval komplexnú svetelnú krivku (2 periódy) asteroidu
1994 AW1 ako výsledok vzájomných zákrytov
a zatmení v binárnom systéme. Odvtedy už poznáme tucet podobných, váčšinou binámych
padov. Takéto svetelné krivky sú však iba nepriamym dókazom existencie binárnych systémov v populácii blízkozemných asteroidov. V má-

Peter Kušnirák pri spracovaní snímky so CCD kamery. Na obrazovke monitora je vidief stopu lietadla ktoré preletelo cez zorné pole kamery.
Asteroids II a mé) — časť z nich tvorili práve
výsledky z Ondřejova. V treťom ročníku štúdia
sme začali chodiť na univerzitné observatórium
v Modře, kde sa venujú najmá pozičným pozorovania asteroidov (meraniu presných polóh). Práve na tomto pracovisku som sa po prvýkrát stretol so CCD kamerou. Znalosti z Modry som mohol neskňr uplatniť v Ondřejove. (V tom čase to
hola jediná CCD kamera na Slovensku.)
V rámci svojej diplomovej práce som sa chcel
venovaf štúdiu svetelných kriviek, ale to mi neschválili. Nakoniec som robil prácu, ktorá sa venovala fotografickému pozorovaniu meteorov.

ji minulého roku sa k Zemi priblížila planétka
1999 KW4 (vid' Kozmos 4/2001), ktorú pozorovali na mnohých observatóriách, pretože bota
mimoriadne jasná. Asteroid bol pozorovaný aj
pomocou radarov Arecibo a Goldstone, ktoré potvrdili naše optické pozorovania z roku 1999.
Zložitá svetelná krivka naznačovala existenciu
binárneho systému. Pre nedostatok pozorovaní
(krátke pozorovacie okno, krátke májové noci)
sme ešte neboli schopní odvodiť presnejšie parametre sústavy. Pozorovania z radaru však jasne
ukázali, že ide o dye telesá obiehajúce okolo
spoločného ťažiska.

Vladimír Mešter / ASTEROIDY A SLOVENSKO

8-metrová kupola oddelenia medziplanetárnej hmoty — skupiny „Asteroidy" Astronomického ústavu
AV ČR v Ondřejove.
Ďalšie pekné výsledky sme dosiahli pri pozorovaní tzv. superrýchlych rotátorov — asteroidov
s rotačnými periódami rádovo minúty až desiatky
minút. Jde o monolity, teda telesá zložené „z jedného kusu skaly". Regolit (materiál rozdrobený
impaktmi na povrchu asteroidov a Mesiaca) móže sa na povrchu týchto telies udržať iba
v okolí rotačných pólov, kde slabá gravitácia
prevláda nad odstredivou silou rýchlej rotácie.
Jde teda doslova o „holú skalu". Donedávna sme
takéto rychle rotátory poznali len medzi malými
asteroidmi s priemermi pod 200 metrov. V októbri minulého roku sme takéto teleso poprvýkrát
zaznamenali aj medzi vňčšími blízkozemnými
asteroidnů: planétka 2001 OE84 má priemer asi
1 km a okolo svojej osi sa otočí raz za 29 minút.
Zaujímavou časťou nášho pozorovacieho
programu je aj štúdium pomalých rotátorov — asteroidov s rotačnými periódami niekolko desiatok hodín až dní. Ukazuje sa, že takýchto telies je

niekolkonásobne viac, ako by sa dalo očakávať
na základe normálneho štatistického rozdelenia.
Mechanizmus vzniku týchto pomalých rotátorov
však zatial nepoznáme.
Máš po skoro trojročnom pósobení na oddelení MPH nejaký význačný objav?
Nakolko sa nemalou mierou podieTam aj na
získavaní pozorovaní, mám na svojom konte nejaké objavy. Okrem objavov mnohých asteroidov
(takmer 300 telies hlavného pásu) je zaujímavým
najmň objav blízkozemnej planétky 2000 UR16.
Planétku sami podarilo objaviť večer 28. októbra
2000 pri astrometrickom pozorovaní asteroidu
2000 UJ13 v súhvezdí Rýb. V čase objavu sa nachádzala vo vzdialenosti 7,2 mil. km od Zeme
a mala jasnosť 18 mag. Do jej pozorovania sa následne zapojilo 7 dalších observatórií, vrátane
observatória v Modre. Aj na základe týchto pozorovaní dnes vieme, že planétka patrí k telesám
vzácneho typu Aten (v čase objavu ich boto zná-

Zoznam 26 číslovaných asteroidov objavených Petrom Kušnirákom
(niektoré z nich sú už pomenované)
Číslo
16099
18182
18838
20495
21656
21682
22185
22824
22901
24260
24323
25384
25778
25864
26390
26401
26639
26640
26661
27525
28878
30252
30253
30398
32294
32531

Dátum objavu
1999 1115
2000 08 27
Wiener
1999 07 18
Rimavská Sobota 1999 08 15
Knuth
1999 08 09
Peštafrantišek
1999 09 09
2000 12 29
Štiavnica
1999 09 12
von Neumann
Ivanbella
1999 1012
Kriváň
1999 1213
2OO00105
Partizánske
1999 1018
2000 02 04
2000 04 08
1999 1019
1999 1119
Sobotište
200005 05
2000 05 09
2000 11 27
2000 04 29
2000 0526
2000 04 30
2000 04 30
200005 30
2000 08 26
200108 13

Meno

ObjaviteP
P. Kušnirák, P. Pravec
P. Pravec, P. Kušnirák
L. Šarounová, P. Kušnirák
P. Pravec, P. Kušnirák
P. Pravec, P. Kušnirák
P. Pravec, P. Kušnirák
P. Kušnirák, U. Babiaková
P. Pravec, P. Kušnirák
P. Kušnirák, P. Pravec
P. Kušnirák
P. Pravec, P. Kušnirák
P. Kušnir'ik
P. Kušnirák
P. Kušnirák
P. Kušnirák
P. Kušnirák
P. Kušnirák
P. Kušnirák
P. Kušnirák
P. Pravec, P. Kušnirák
P. Kušnirák
P. Kušnirák
P. Kušnirák, P. Pravec
P. Kušnirák
P. Kušnirák, P. Pravec
P. Kušnirák

Predbežné označ.
1999 VQ24
2000 QC35
1999OQ
1999 PW4
1999 PXl
1999 RT32
2000 YV78
1999 RP38
1999 TY15
1999 XW127
2000 AW49
1999 UWl
2000 CQ34
2000 GR82
1999 UX2
1999 WX
2000 JB7
2000 JV10
2000 WY67
2000 HZ34
2000 KL41
2000 HE24
2000 HF24
2000 KM41
2000 QN9
2001 PG13

mych iba 91); okolo Slnka obehne raz za 314 dní.
Najvňčšie priblíženie k Zemi nastalo 5 dní pred
objavom, ked ju od nás delila vzdialenosť iba
2,9 mil. km, čo je 7,5 násobok vzdialenosti k Mesiacu. Jej velkosť je približne 60 metrov; rozmermi teda pripomína teleso, ktoré v roku 1908 spósobilo „tunguzskú katastrofu". Tento objav je
umocnený aj tým, že planétka 2000 UR16 je iba
druhým telecom typu Aten, ktoré objavili z Európy. Prvou bola 1989 UQ, objavená 26. októbra
1989 na francúzskom observatóriu Caussols (objavitel C. Pollas). Planétka 2000 UR16 sak Zemi
priblíži opňť v októbri 2006.
Aká je dnes situácia v pozorovaní blízkozemných planétok na Slovensku?
Pozorovanie asteroidov má na Slovensku dlhú
históriu. Prvým programom, ešte v Československu, bol program fotografického sledovania
asteroidov (a komét) na Skalnatom Plese, ktorý
sa začal pred viac ako 50 rokmi. Zúčastňoval sa
na ňom aj náš najznámejší pozorovatel a objaviteI asteroidov Milan Antal. Na Skahiatom Plese
bolí objavené planétky, ktoré neskór dostali mená Slovakia a Tatry. Žiar, časom tento program
polavil a do popredia sa dostali observatória
v Českej republike (od roku 1975 Kleť, od roku
1994 Ondřejov). Na Slovensku je v súčasnosti
najvýkonnejším pracoviskom Astronomické
a geofyzikálne observatórium Modra-Piesky,
ktoré je zároveň jediným miestom, kde sa dnes
na Slovensku objavujú nové planétky. Program
sledovania asteroidov tu prebieha nepretržite od
roku 1994. V súčasnosti sa obnovujú pozorovania asteroidov a komét aj na Skalnatom Plese,
kde sa snažia nadviazať na slávnu históriu.
Co sa týka štúdia blízkozemných asteroidov,
na Slovensku aj v tomto prípade jasne dominuje
observatórium v Modre. V rámci pozorovacieho
programu sa venujú najmň potvrdzovaniu objavov blízkozemných kandidátov z mých svetových observatórií a spresňovaniu dráb tých blízkozemných asteroidov, ktoré by sa mohli v budúcnosti stratiť kvóli nedostatočnému počtu kvalitných pozorovaní.
Relatívna dostupnosť CCD kamie v posledných rokoch spósobila, že sa o pozorovania asteroidov začínajú zaujímať aj na niektorých „Iudových" hvezdárňach. Okrem Partizánskeho pozorovali blízkozemnú planétku pomocou CCD
kamery aj v Rimavske Sobote. Viem aj o niekolkých dalších záujemcoch, ktori chcú v budúcnosti svojimi pozorovaniami prispievať k spresňovaniu dráh asteroidov v Slnečnej sústave.
Spolupracujete iba s naším pracoviskom
v Modre, alebo aj s inými pracoviskami vo
svete?
V súčasnosti sa už veda inak ako medzinárodne robiť nedá. Najmň optická astronómia, kde je
pozorovací čas určovaný nielen striedaním dňa
a noci, ale aj rozmarmi počasia. Napríklad ak pozorujeme asteroid, ktorý má rotačnú dobu blízku
12 alebo 24 hodín, kvóli pokrytiu svetelnej krivky oslovujeme pozorovateTov z amerického kontinentu a Ázie. Často nám v takýchto pripadoch
pomáhajú amatéri.
Z profesionálnych pracovísk spolupracujeme
najmň s radarmi Arecibo (305 m) a Goldstone
(70 m), ale tiež s Keckovým d'alekohfadom
(10 m). Radar sa používa počas tesných približení asteroidov k Zemi; nami odvodené rotačné pe-
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kach cirkulárov pravidelne vydávaných Medzinárodnou astronomickou úniou.
Počas dvoch nocí, ktoré som trávil na pracovisku Petra Kušniráka, som mal príležitosť pozorovať planétku 2001 WJ4, ktorá prešla vo vzdialenosti 800 tisíc kilometrov tj. dvojnásobku
vzdialenosti Mesiaca od Zeme. Jej velkosť bola
odhadovaná na 20 metrov. Bobo úžasné sledovať
jej pohyb na monitore počítača.
Na vlastně oči som videí, aké je dóležité sledovanie a pozičné meranie nových planétok objavených v rámci týchto programov, ktoré by sa
inak v budúcnosti vd'aka svojmu rýchlemu zdanlivému pohybu stratili.
VLADIMÍR MEŠTER
Hornonitrianska hvezdáreň

v

Použitá literatúra:
100 rokov observatória v Ondřejove,
Malé telesá Slnečnej sústavy —
autor: Ulrika Babiaková,
vydala Hornonitrianska hvezdáreň Partizánskom
roku 2001.
v

riódy pomáhajú operátorom na radaroch vhodne
naplánovať pozorovací čas pridelený štúdiu
asteroidov. Naše výsledky často pomóžu pri
interpretácii radarových pozorovaní a naopak;
pozorovania „radaristov" často doplňajú tie
naše.
Takto sme schopní pri každom telese určiť
viac fyzikálnych parametrov. Na Keckovom observatóriu sa vykonávajú tzv. termálne pozorovania asteroidov, slúžiace na určovanie povrchových vlastností asteroidov (napr. albedo), a teda
aj ich skutočných rozmerov. Jde o pozorovania
v infračervenej oblasti spektra, ktoré je potrebné
doplňať údajmi získanými vo vizuálnej oblasti.
Občas sa stáva, že sa podarí úspešne napozorovať zákryt hviezdy planétkou. Mám na mysli
pripady úspešných organizovaných pozorovaní,
ked je dostatok presných údajov a je možné konštruovať profil asteroidu v čase zákrytu. Z takýchto meraní možno určiť skutočný priemer telesa. V takom pripade je však užitočné presne vedieť, v ktorej časti svetelnej krivky zákryt nastal.
Naším príspevkom je poskytovanie údajov o rotačnej perióde asteroidu získanej z pozorovaní
v minulosti alebo určenie periódy v najbližších
dňoch po zákryte.
Akým procesom musí prejst tvoj návrh na
pomenovanie novej planétky?
Tu sa dostávame k nášmu dopinkovému pozorovaciemu programu, ktorý vykonávame počas
menej kvalitných nocí. Fotometriu asteroidov
(svetelné krivky) robíme len počas slušných pozorovacích podmienok. Dopinkovým programom sú v našom pripade pozičné merania (astrometria) novoobjavených ale aj známych blízkozemných asteroidov, ako aj pozorovania našich vlastných objavov z minulosti. Nové asteroidy, ktoré objavujeme, sú vedlajším produktom
tohto dopinkového pozorovacieho programu.
Pomenovanie asteroidu je záverom dlhého
procesu, ktorý móže trvať niekolko rokov až desatročí. Na začiatku je objav nového, dovtedy neznámeho telesa. Nasleduje obdobie, v ktorom sa
presnými meraniami polóh asteroidu určuje
a spresňuje jeho dráha v Slnečnej sústave. Až ked
neistota dráhy klesne pod určitá hodnotu, pridelí
sa planétke definitívne (poradové) číslo. Tieto
čísla prideluje Minor Planet Center, jedna z organizácií Medzinárodnej astronomickej únie. Tu sa
spracovávajú aj všetky pozičné pozorovania asteroidov, vypočítajú sa ich dráhy a efemeridy. Až
ked je planétka očíslovaná, možno ju pokrstiť.
Planétky nepomenováva objavitel, ale Medzinárodná astronomická únia. Objavitel má však
právo toto meno navrhnúť. V priebehu 10 rokov
po očíslovaní má na to výhradné právo. Samotný
proces pomenovania prebieha takto: objavitel
vyberie pre daná planétku meno (sám, v spolupráci s niekym a)ebo na návrh inej osoby) a napíše tzv. citáciu. Citácia je krátkym zdóvodnením
navrhovaného pomenovania v angličtine. Jej dížka by nemala prekročiť limit 300 znakov
a navrhovatel (objavitel) v nej priblíži osobu,
vec, mesto alebo udalosf, po ktorej chce planétku
pomenovať. Takáto citácia potom slúži príslušnej
komisii Medzinárodnej astronomickej únie pri
schvalovaní konkrétneho návrhu. Ak navrhovatel
dodrží isté pravidlá, oje je dóvod aby jeho návrh
nebol prijatý. Nové meno planétky sa stáva oftciálnym až vtedy, ked je publikované na strán-

Informácie na Internete:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html
http://www.asu.cas.cz/—pravec/
http://www.asu.cas.cz/—peter/ast/slovak.htm
http://planetky.astro.cz

65-cm Cassegrain, v ktorého primárnom ohnisku je vložená vysoko citlivá CCD kamera.
Foto: Vladimír Mešter

Mgr. Peter Kušnirák pri priprave 65-cm Cassegrainu na nočně pozorovanie asteroidov.

ALBUM POZOROVATEL' A - KOMÉTA IKEYA-ZHANG

Kométa Ikeya-Zhang

lu

Skutočne skvelá kométa tohtoročnej jar určite
nenechala zaháfať pozorovaciu techniku. Nemala
problémy ani s chvostom a bola viditelná aj volným okom a obyvatelia miest m6žu závidieť tým,
ktorí majú svoje pozorovacie stanovištia mimo
rušivých vplyvov osvetlenia. Nezabudnutefné bopohfady na kométu začiatkom apríla, ked prechádzala v blízkosti Vetkej galaxie v Andromede. V zornom boli binokulárov boto súčasne vidiet jasnú kométu i galaxiu. Návštevníkom hvezdáme sa páčil relatívne blízky objekt (asi 80 miliónov kilometrov) a súčasne najvzdialenejší objekt vo vesmíre viditelný volným okom. Tentoraz
boto počasie milosrdnejšie a na celom území bolo relatívne jasno. Avšak len relatívne. Nad mestom bol silný zákal, sem-tam aj vysoká oblačnost, ktorá neumožňovala využit klasickú fotografickú techniku. Ked sme sa po schódzi
MO SZAA v Rimavskej Sobote 3. mája zadívali
do hlavy Draka, prekvapilo nás, že kométa hola
bez problémov viditelná vofným okom aj
z mesta. CCD snímky ukázali vefkú kómu s nádherným uzučkým chvostom. Bratislavčania to
majú s pozorovaniami tažšie, a tak Roman Piffl
aj Ivan Majchrovič chodievajú pozorovat do RiPavol Rapavý
mavskej Soboty.

Kométa Ikeya-Zhang 31.3.2002, kamera ST-8, objektív f =180, expozícia 60 s.
Foto: P. Rapavý, R. Piffl

Kométa Ikeya-Zhang 5. 5. 2002 spracovaná
počítačom, kamera ST-8, objektív f = 300, expozícia 5x40 s. Na snímke dole je fotografia
počítačovo spracovaná.
Foto: P. Rapavý, R. Piffl. I. Majchrovič

Kométa lkeya-Zhang 3.4.2002, kamera ST-8, objektív f =180. Vpravo galaxia Andomeda.
Foto: P. Rapavý
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Obloha v kalendari~~rzooz
Pripravili: P. RAPAVÝ a M. PROROK
Je tu obdobie najkratších nocí, a tak by sme mali
využiť každú jasnú noc. Ponúkame niekolko námetov na fotografovanie, zaujímavé budú vzájomné
zoskupenia planět či konjunkcie. Meteorári sa už iste tešia, veď práve im sa začína ich najlepšia sezóna.
Jasná kométa Ikeya-Zhang už na svojom lesku stratila, no začiatkom júna ešte stále bude jasnejšia ako
9 mag. Čaká nás nevýrazné polotieňové zatmenie
Mesiaca a len tesne nás minie zákryt Pluta.

Planéty
Merkúr je začiatkom mesiaca nepozorovatelný,
vychádza súčasne so Slnkom. 8. 6. je v zastávke
a začne sa pohybovať priamo. Jeho uhlová vzdialenosť od Slnka sa zváčšuje, no vzhladom na to, že je
južne od ekliptiky, jeho pozorovacie podmienky sa
zlepšujú len málo. 21. 6. je v najváčšej západnej
elongácii (23°, 0,5 mag), no aj napriek dostatočnej
uklovej vzdialenosti od Slnka bude mať na začiatku
občianskeho súmraku výšku len 2° nad obzorom.
Len o málo priaznivejšie podmienky budú začiatkom júla, a v polovici druhej dekády sa nám definitívne strati v rannom súmraku a 21.7. bude v homej
konjunkcii so Slnkom. 2. 7. nastane nízko nad obzorom jeho tesná konjunkcia (0,2°) so Saturnom
a 9.7. s Mesiacom (1°).
Venuša je po oba mesiace pozorovatelná na večernej oblohe ako Večemica. Začiatkom júna je na
konci občianskeho súmraku vo výške 16° ako velmi
jasný objekt —3,9 mag. V jej blízkosti bude aj jasný
Jupiter (-1,8 amg), a tak máme niekolko dní možnosť
sledovať zmenu
ich vzájomnej polohy. Najbližšie
(t,7°) budu 3. 6.
Večemá výška
Venuše sa pomaly
zmenšuje a koncom júla bude mať
na konci občianskeho súmraku
výšku 9° ako objekt —4,1 mag.
20. 6. bude prechádzať otvorenou hviezdokopou
M 44 v Rakovi,
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Všetky časové údaje sú v SEČ
a tak približne v tomto termíne máme možnosť získať
zaujímavé fotografie.
Mars (1,7 mag) je začiatkom júna na konci občianskeho súmraku vo výške 8° ako červenkastý
objekt v západnej časti Blížencov, 10.7. sa presunie
do Raka. Hned' 1. 6. je v bezprostrednej blízkosti
otvorenej hviezdokopy M 35. Jeho uhlová vzdialenosť od Shika sa zmenšuje, a tak v druhej polovici
júna sa nám začne strácať vo večernom súmraku,
nakolko sa blíži do augustovej konjunkcie so Slnkom. 12. 6. popoludní nastane jeho tesná denná
konjunkcia s Mesiacom (elongácia 19°). Ak sa nám
nepodarí túto konjunkciu vidieť dalekohladom, večer uvidíme obe telesá nad západným obzorom,
ktorý bude skrášlovať aj Venuša s Jupiterom. 3. 7.
nastane jeho konjunkcia s Jupiterom (0,8°), no uhlová vzdialenosť od Sloka je už len 12°.
Jupiter (-1,8 mag) jev Bližencoch, 23.7. sa presunie do Raka. Začiatkom júna ho nájdeme na konci občianskeho súmraku vo výške 16° v spoločnosti
Venuše. Jeho večerná viditelnosť sa však skracuje a
pred koncom mesiaca sa strati vo večemom súmraku, nakolko sa blíži do konjunkcie so Slnkom (20.
7.). Za pozornosť stojí jeho pekná konjunkcia
s Venušou 3. 6. Konjunkcia s Marsom 3. 7. bude
pozorovatelná len ťažko. Pozorovať ho budeme
mócť až v auguste na rannej oblohe.
Saturn v Býkovi je 9.6. v konjunkcii so Slnkom,
a tak ho na rannej oblohe móžeme nájsť až koncom
júna. Jeho viditelnosť sa však rýchlo zlepšuje, v polovici júla je na začiatku občianskeho súmraku vo výške 12° (0,1 mag) a koncom mesiaca už vo výške 24°.
Jeho vlastný pohyb bude viditelný v porovnaní
s hviezdou Tau (3,0 mag), 25. 7. projde známou
Krabou hmlovinou (M 1). 2. 7. bude v tesnej konjunkcii (0,2°) s Merkúrom nízko nad obzorom.
Urán (5,7 mag) vo Vodnárovi je pozorovatelný
začiatkom júna v druhej polovici noci, doba jeho viditelnosti sa však predlžuje a koncom júla vychádza
už za súmraku o 20. hotline. 3. 6. je v zastávke
a začne sa pohybovať retrográdne. Už malým dalekohladom ho uvidíme ako pokojne svietiaci zelenkastomodrý objekt. Pri jeho identifikácii volným
okom nám m6že pomócť hviezda t Aqr (4,3 mag),
pri ktorej bude najbližšie (1,3° seveme) 23.7.
Neptun (7,8 mag) v Kozorožcovi má podobné
podmienky pozorovatelnosti ako Urán, nakolko sa

nachádza 20° západnejšie. Začiatkom júna vychádza
takmer hodinu prod polnocou, koncom júla je už pozorovateíný po celú noc, nakolko 4.8. je v opozícii.
24. 7. ráno je v konjunkcii (4,8° seveme) s Mesiacom v spine.
Pluto (13,9 mag) je pozorovatelné po oba mesiace takmer po celú noc, protože 7.6. je v opozícii so
Slnkom. Nájdeme ho výkonným dalekohladom
v južnej časti Hadonosa, pri kulminácii dosiahne
výšku nad obzorom necelých 30°.
2. 7. krátko po polnoci dojde k zákrytu hviezdy
TYC 5651 1553 (10,7 mag) Plutom. Zákryt bude
pozorovatelný zo severnejších šírok, naše územie je
tesne na hranici. V čase konjunkcie bude vzdialenosť oboch telies len 0,6". leh vzájomnú polohu móžeme fotograficky zaznamenať v priebehu niekolkých dní. Na obrdzkoch je
dráha Pluta v roku 2002
v intervale 10 dní a hladacia mapka zakrývanej
hviezdy a priebeh zákrytu.
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POZORUJTE S NAMI
10.6. nastane prstencové zatmenie Slnka, ktoré však bude pozorovatelné len z oblasti Tichého
oceánu.
24.6. nastane od nás pozorovaterné polotieňové zatmenie Mesiaca. Vstup Mesiaca do polotieňa
nastane o 21:23, maximálna fáza o 22:27 a koniec
zatmenia 023:32 SEČ. Maximálna fáza zatmenia je
len 0,21, a tak bude aj pri maximálnej fáze len nepatrne tmavší sevemý okraj mesačného disku.
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(6) Hebe.1.6. - t7.

S6

Planétky
Do 10. mag budú v opozícii (25) Phocaea (22.6.,
10 mag), (6) Hebe (30.6., 8,8 mag), (29) Amphitrite (23.7., 9,3 mag). Planétka (2) Pallas (10,1 mag)
bude 9.6. v zastávke, začne sa pohybovať spíitne.
Začiatkom júna ju nájdeme 3 stupne severozápadne
od guTovej hviezkokopy M 15 v Pegasovi.
Planétka (6) Hebe prejde 18. 6. necelého polstupňa severne od otvorenej hviezdokopy M 11,
a tak by sme nemali nechat zahál'ať našu pozorovaciu (najma fotografickú) techniku.
Predpovedaných zákrytov hviezd planétkami
je niekolko, zakrývané hviezdy sú však slabšie ako 11 mag. Jedinou výnimkou je zákryt
hviezdy TYC 6310-303 (10,4 mag) planétkou
(383) Janina, ktorý nastane 19. 6. o 1:57. Podrobnosti o dalších zákrytoch nájdete na skvelej stránke
lzttp://sorry.vse.c7/
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Konjunkcia planétky Hebe s M 11

Efemerida planétky (2) Pallas
dátum
1.6
6.6.
11.6.
16.6.
21.6.
26.6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

RA(2000)
21h23,7m
21h24,2m
21h24,3m
21h23,8m
21h22,9m
21h21,6m
21h19,8m
21h17,5m
21h14,8m
21h11,8m
21h08,5m
21h04,8m
21hOl,lm

3(2000)
+14°49,7'
+15°12,9
+15°33,3'
+15°50,5'
+16°04,0'
+16°13,3'
+16°18,1'
+16°17,8'
+16°12,2'
+16°00,7'
+15°43,2'
+15°19,6'
+14°49,9'

mag
10,2
10,1
10,1
10,0
10,0
9,9
9,8
9,8
9,7
9,6
9,6
9,5
9,4

Efemerida planétky (6) Hebe
1.6.
6.6.
11.6.
16.6.
21.6.
26.6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

19h02,Om
18h59,4m
18h56,2m
18h52,4m
18h48,1m
18h43,5m
18h38,6m
18h33,6m
18h28,7m
18h24,Om
18h19,6m
18h15,7m
18h12,4m

-5°36,9'
-5°36,8'
-5°41,2'
-5°50,5'
-6°04,9'
-6°24,6'
-6°49,2'
-7°18,8'
-7°52,7'
- 8°30,6'
-9°11,8'
-9°55,4'
-10°40,9'

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

Efemerida planétky (29) Amphitrite
1.6.
6.6.
11.6.
16.6.
21.6.
26.6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

20h42,3m
20h42,5m
20h41,9m
20h40,6m
20h38,6m
20h35,9m
20h32,5m
20h28,5m
20h24,1m
20h19,2m
20h14,im
20h08,9m
20503,7m

-26°14,3'
-26°23,4'
-26°34,5'
-26°47,4'
-27°01,8'
-27°17,1'
-27°32,9'
-27°48,6'
-28°03,4'
-28°16,7'
-28°27,9'
-28°36,5'
-28°42,1'

10,3
10,2
10,1
10,0
9,9
9,8
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,3
9,4

Dráha planétky Pallas

Zákryty hviezd Mesiacom (apríl - máj 2002)
Dátum

UT

D/R

Mg

PA

CA

74
42
48
63
65
63
64
69
54
67
57
65
70
56
43
43
47
66
57
45
45
58

189
67
172
142
102
137
133
104
104
52
276
140
148
18
32
266
76
209
227
64
238
227

9S
44N
31S
59S
81N
55S
59S
80S
79S
49N
65N
60S
39S
12N
-52N
74N
-84S
50S
67S
-84N
77S
55S

h m s

2/6/15
2/6/17
2/6/19
2/6/20
2/6/20
2/6/22
2/6/22
2/6/23
2/6/23
2/6/23
2/6/30
2/7/17
2/7/20
2/7/20
2/7/28
2/7/29
2/7/29
2/7/30
2/7/31
2/7/31
2/8/ 1
2/8/ 4

205013
2026 57
22 631
2055 3
21 2620
20 29 48
21 55 54
22 57 21
22 57 34
23 8 7
0 525
2021 52
2031 35
21 47 34
23 827
0 17 28
1 2553
224741
231856
2319 4
025 3
01057

h

fáza

Hviezda

14
27
16
25
23
20
19
16
16
16
17
17
17
13
22
30
35
15
17
17
28
12

0,19
0,26
0,33
0,36
0,36
0,42
0,43
0,46
0,46
0,46
0,67
0,27
0,37
0,37
0,65
0,65
0,65
0,71
0,75
0,75
0,75
0,85

14996
17633
19454
20249
20275
22188
22227
23327
23328
23329
30988
20039
22779
22820
32209
32209
51
2021
3006
3039
3039
5946

°

a

(J. Gerboš)
b
hs

i(T

1,40
-1,21
-0,39
-1,04
-1,29
-1,16
-1,37
-1,58
-1,57
-1,59
-1,37
-0,83
-1,38
-0,87
-0,78
-1,69
-1,78
-0,17
-0,15
-0,25
-0,57
0,38

-3,82
-0,98
-2,48
-1,55
-1,22
-0,57
-1,04
-0,70
-0,71
-0,01
1,31
-1,87
-1,24
3,80
2,21
1,19
0,87
2,33
2,10
1,94
2,04
1,85

Predpovede pre polohu 3 o = 0° E a cpo = 48,5° N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu polohu ?, cp sa čas
počíta zo vztahu t = to + a (? — a0) + b (cp — zpo), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte.
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Efemerida kométy C/2002 Cl
(Ikeya-Zhang)
dátum
31.5.
5.6.
10.6.
15.6.
20.6.
25.6.
30.6.
5.7.
10.7.
15.7.
20.7.
25. 7.

RA(2000)
15h45,6m
15h37,0m
15h30,9m
15h26,7m
15h24,Om
15h22,5m
15h21,9m
15h22,2m
15h23,1m
15h24,7m
15h26,7m
15h29,2m

D(2000)
+20°14,6'
+15°45,2'
+11°55,3'
+08°38,3'
+05°48,3'
+03°20,5'
+01°10,8'
-00°43,9'
-02°26,2'
-03°58,2'
-05°21,4'
-06°37,2'

~

mag
8,0
8,5
8,9
9,4
9,8
10,1
10,5
10,9
11,2
11,5
11,8
12,1

Efemerida kométy C/2002 E2
(Snyder-Murakami)
31.5.
5.6.
10.6.
15.6.
20.6.

18h01,7m
17h22,3m
16h34,2m
15h42,7m
14h55,4m

+78°28,9'
+80°10,2'
+81°12,9'
+81°36,9'
+81°28,0'

11,9
12,1
12,3
12,5
12,6

Efemerida kométy 7P/Pons-Winnecke
31.5.
5.6.
10.6.
15.6.
20.6.
25.6.
30.6.

22h18,5m
22h36,4m
22h53,6m
23h09,8m
23h25,1m
23h39,2m
23h52,1m

-15°16,5'
-17°13,8'
-19°13,6'
-21°15,0'
-23°17,2'
-25°19,8'
-27°22,0'

10,6
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
11,1

Kométy
Pri kométach by sme mohli skonštatovať, že to
najlepšie už bob ... Kométa C12002 Cl (IkeyaZhang) sa nám predviedla v celej svojej kráse, jej
priblíženie k Velkej galaxii v Andromede začiatkom
apríla boto nádherné, fantastické pohlady sa naskytli tým, ktorí nemali oblohu rušení svetelným znečistením. Jej jasnosť po prechode perihéliom klesala
pomalšie, a tak ešte aj počas týchto dvoch mesiacov
bude vdáčným objektom pozorovania. Slabšia ako
12 mag bude až v tretej dekáde júla.
Na oblohe boli ešte dye relatívne jasné kométy.
Kométa C/2002 E2 (Snyder-Murakami) bola
začiatkom jasnejšia ako 11 mag a C/2002 Fl (Utsunomiya) mala v polovici apríla 4-5 mag. Nevýhodou však bola jej malá elongácia.

h...
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Kométa Snyder-Murakami je cirkumpolárna,
v polovici júna prejde 8 od severného svetového
pólu, no už v júni sa dostane pod 12 mag.
Periodická kométa 7P/Pons-Winnecke (P=6,4
roka) bude o niečo jasnejšia ako 11 mag, má však
zápornú deklináciu, ktorá sa zváčšuje...

Meteory

5.9.
fi ~

Meteorári sa konečne dočkali svojej hlavnej sezóny a svojich „lietajúcich miláčikov" si užijú napriek kratším nociam.
V činnosti máme niekolko rojov, najaktívnejšie
sú južné delta Akvaridy, ktorých prepočítaná frekvencie v maxime je 20. V čase maxima je síce Mesiac len tni dni po spine, no roj nemá velmi ostré maximum, takže pozorovať móžeme aj po maxime...
Ešte 5 dní po maxime býva ich frekvencia okolo 10
meteorov za hodinu. Aj ked'ostatné roje majú nižšie
frekvencie, nemusíme smútiť, pretože hojnosť rojov,
ktoré sú v činnosti, nám zabezpečí dostatočne vysoké frekvencie, takže pri pozorovaní sa určite nudiť
nebudeme. V druhej polovici júla sa začína aj čin-

~fi •

Ifi•
12

E

Dráha kométy Snyder-Murakami
nosť Perzeíd, ktoré sú azda najoblúbenejším prázdninovým rojom. Okolo ich maxima je typická organizácia letných meteorických expedícií.
Pri pozorovaní južných rojov si musíme dobre
uvedomiť polohu ich radiantov, aby nedochádzalo
k ich zámene pri určovaní rojovej príslušnosti. Stred
pozorovacieho pola si volíme tak, aby sme mali radianty v zornom poli. Pre menej skúsených pozorovatelov je vhodné, ak sa spoja so skúsenejšími a získajú tak vhodné pozorovacie návyky.
Pavol Rapavý

Meteorické roje (jún —júl 2002)
Roj

Aktivita

Maximum

VIR
SAG
OSU
JLY
JBO
TAO
TOP
JPE
ACG
SCP
PAU
SDA
CAP
SIA
NDA
PER

25.1.-15.4.
15.4.-15.7.
23.5.-15.6.
11.6.-21.6.
26.6.- 2.7.
19.6: 5.7.
4.6.-15. 7.
7.7.-13.7.
11.7.20.7.
15.7.-11.8.
15.7.-10.8.
12.7.-19.8.
3.7.-15.8.
25.7.-15.8.
15.7.-25.8.
17.7.-24. 8.

(24. 3.)
(19.5.)
2.6.
16.6.
27.6.
28.6.
29.6.
9.7.
18.7
20.7.
27.7.
27.7.
29.7.
4.8.
8.8.
12.8.

Radiant
D
RA
-04
13:00
16:28
-22
15:56
-20
18:32
+35
+48
14:56
-12
22:48
16:36
-15
22:40
+15
20:20
+47
20:28
-15
22:44
20
22:36
-16
20:28
-10
22:16
-15
-05
22:20
03:04
+58

Pohyb rad.
D
RA
0,5
-0,3
0,8
-0,1
1
-0,1
0,0
0,7
VAR
18
+0,4
1
1,1 +0,1
0,8 +0,2
0,6 +0,2
1 +0,2
1 +0,2
0,8 +0,2
0,9 +0,3
1,1 +0,2
0,8 +0,2
1,4 +0,2

V
km/s
30
30
21
31
MO
6
29
70
37
30
35
42
25
34
42
59

ZHR
°/deň
5
5
5
3

Zdroj

7
2
3
2
5
5
20
4
2
4
140

DMS
DMS
IMO
DMS
ALPO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

IMO

IMO
DMS
IMO

SAG - Sagitaridy, OSU — ta Škorpionidy, JLY — júnové Lyridy, JBO — júnové Bootidy, TAQ — u Akvaridy, TOP — Š Ophiuchidy,
JPE —jílové Pegasidy, AUG — alfa Cygnidy, SCP — a Kaprikomidy, PAU —južné Piscidy, SDA —južné S Akvaridy, CAP — a Kaprikomidy, SIA — južné t Akvaddy, NDA — severně S Akvaridy, PER — Perzeidy
Zdroj: IMO — International Meteor Organization, DMS— Dutch Meteor Society, ALPO —Association of Lunar & Planetary Observers (Lunstord)

Kalendár úkazov a výročí (jún - júi 2002)
3.6. 1,1 Mesiac v poslednej štvrti
3.6. 9 Urán v zastávke (začína sa pohybovat spátne)
3.6. 23,6 konjunkcia Venuše s Jupiterom (Jupiter
1,6°južne)
4.6. 13,9 Mesiac v odzemí (404 521 km)
7.6. 6 Pluto v opozícii
8.6. 12 Merkúr v zastávke (začína sa pohybovat
priamo)
9.6.
planétka (2) Pallas v zastávke (začína sa
pohybovat spátne)
9.6. 12 Satum v konjunkci so Slnkom
11.6. 0,8 Mesiac v nove (prstencové zatmenie Slnka,
od nás nepozorovatelné)
12.6. 12,7 denná konjunkcia Mesiaca s Marsom (Mars
0,6° južne), zákryt mimo nášho územia
12.6.
35. výročie (1967) sondy Venera 4
13.6. 23,2 konjunkcia Mesiaca s Venušou (Venuša
0,6° južne)
14.6.
35. výročie (1967) sondy Mariner 5
16.6.
maximum meteorického roja júnové Lyridy
18.6. 1,5 Mesiac v prvej štvrti
19.6. 1,9 zákryt hviezdy TYC 6310 303 (10,4 mag)
planétkou (383) Janina
19.6. 8,4 Mesiac v prizemf (369 309 km)
21.6. 14,4 letný slnovrat
21.6. 15 Merkúr v najvácšej západnej elongácii (23°)

. .

22.6.
planétka (25) Phocaea v opozici (10 mag)
23.6. 0,6 minimum ji Per (A=2,1-3,4 mag, P=2.867 d)
24.6. 22,7 Mesiac v spine (polotieňové zatmenie Mesiaca)
27.6.
5. výročie (1997) sondy NEAR (planétka
Mathilde)
27.6.
maximum meteorického roja júnové Bootidy
30.6.
planétka (6) Hebe v opozícii (8,8 mag)
2.7. 0,0 zákryt hviezdy TYC 5651 1553 (11,7 mag)
Plutom
2.7. 8,6 Mesiac v odzemí (404212 km)
2.7. 13,1 konjunkcia Merkúra so Satumom (Saturn
0,2° seveme)
2.7. 18,3 Mesiac v poslednej štvri
3.7. 14,4 konjunkcia Jupitera s Marsom
(Mars 0,8° seveme)
4.7.
5. výročie (1997) sondy Mars Pathfinder
6.7.
315. výročie (1687)publikovania Newtonovho
diela Principia...
5.7. 4,8 Slnko v apogeu
8.7.
10. výročie (1992) zrážky kométy
Shoemaker-Levy 9 s Jupiterom
9.7. 9,3 konjunkcia Mesiaca s Merkúrom
(Merkúr 1° južne)
9.7.
maximum meteorického roja jílové Pegasidy
10.7.
170. výročie (1832) narodenia A. Clarka
10.7. 11,4 Mesiac v nove

(v SEČ)
10.7. 19,9 konjunkcia Venuše s Regulom (Regulus
1° južne)
13.7. 2,4 minimum (i Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
13.7. 16,8 konjunkcia Mesiaca s Venušou
(Venuša 3,1° južne)
14.7. 14,4 Mesiac v prfzemí (367845 km)
15.7. 23,3 minimum 3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2.867 d)
17.7. 5,8 Mesiac v prvej štvrti
20.7. 2 Jupiter v konjunkci so Slnkom
21.7. 2 Merkúr v hamej konjunkci so Slnkom
22.7.
30. výročie (1972) Venety 8
23.7.
planétka (29) Amphitrite v opozícii (9,3 mag)
24.7. 10,1 Mesiac v spine
27.7.
maximum meteorického roja južné Piscidy
27.7.
maximum meteorického roja južné S Akvaridy
29.7.
20. výročie (1982) havárie Saljutu 6
29.7.
maximum meteorického roja tx Kaprikornidy
30.7. 2,7 Mesiac v odzemí (404 743 km)
1.8. 11,4 Mesiac v poslednej štvrli
2.8. 2 Neptún v opozici so Slnkom
2.8. 4,2 minimum j3 Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
4.8.
maximum meteorického roja južné iota Akvaridy
5.8. 1,1 minimum P Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
5.8. 2,8 konjunkcia Mesiaca so Satumom
(Saturn 1,4° južne)
7.8.21,5 minimum j3 Per (A=2.1-3.4 mag, P=2.867 d)
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Noční obloha
Slunce zapadá a z večerního soumraku na nebe pomalu vystupují jasné hvězdy letního trojúhelníku. Současně s nimi se nad jižním obzorem rozbliká v neklidu
atmosféry naoranžovělý Antares. V rychlém sledu se
na obloze objevují další desítky hvězd, mezi nimiž se
posléze objeví nádherná stužka Mléčné dráhy.
Jižní konec Mléčné dráhy je domovem velkého
a krásného zvířetmkového obrazce Štíra. V našich
zeměpisných šířkách je pozorovatelná pouze severní
část souhvězdí. Najdeme ji od května do září v blízkosti jižního obzoru. Nejnápadnější hvězdou souhvězdí je c' Scorpii — Antares. Antares je veleobr
spektrální třídy MIIb. B-V index dosahuje v případě
oranžově zbarvené a Scorpii hodnoty +1,83. Povrchová teplota 600 světelných let vzdálené hvězdy
dosahuje 3400 K. Kromě mírné proměnnosti
(0,1 mag v periodě 1733 dní) byl Antares obdařen také průvodcem. Jedná se o nazelenalou hvězdu spektrální třídy B, která kolem společného těžiště oběhne
jednou za 900 let. Přes relativně velkou vzdálenost
tří úhlových vteřin, dělících obě složky, je velmi obtížné průvodce spatřit, neboť je přezářen světlem
blízké hvězdy. Naštěstí se nejjasnější hvězda Štíra
nachází jen 5 stupňů od ekliptiky a tak ji čas od času
zakryje Měsíc. A právě zákryty Měsíce nabízí vzácnou možnost spatřit na několik okamžiků i druhou
složku hvězdy. Antarův nenápadný průvodce byl
objeven při zákrytu, který nastal roku 1819. Šanci
spatřit zákryt Antara Měsícem budeme mít např. 4.
dubna 2005. Okolí alfy Scorpii zachycuje 336. list
Uranometrie. Na něm je v okolí hvězdy vyznačena
celá řada svítících a temných mlhovin.
Zaměříte-li na Antares triedr, zcela jistě zahlédnete v jeho blízkosti jednu z nejjasnějších kulových

hvězdokup. Kupa M 4 (NOC 6121) se podobá kruhové skvrnce s mírným zjasněním ke středu. Ve
větších přístrojích je hvězdokupa u okrajů zrnitá.
Uvnitř hvězdokupy se nachází několik proměnných
hvězd. Nejjasnější z nich jsou V4 a severněji položená V13. Jejich jasnost se pohybuje mezi 10-11
mag. Ostatní proměnky v M 4 jsou většinou slabší
než 13 mag. Hvězdokupu objevil v roce 1746 švýcarský astronom P. L. de Chéseaux. M 4 je nejbližší
kulovou hvězdokupou.
Do jednoho zorného pole se s Antarem a M 4 se
vejde i nenápadná kulová hvězdokupa NGC 6144.
Její jasnost je 9 mag a nachází se asi 2,2 kpc od Země. Má průměr 9' a v dalekohledu se podobá trnitému obláčku se slabým středovým zjasněním.
Otočte dalekohled 4 stupně severně a uvidíte další kulovou hvězdokupu s velmi silnou centrální koncentrací hvězd. M 80 (NGC 6093) je pozorovatelná
i v malém dalekohledu jako jasný obláček 7,2 mag
s poloměrem 11'. Skutečný průměr kupy je 100 světelných let. M 80 je vzdálena 36000 světelných let.
V zorném poli triedru 7x50 je dobře viditelná, ale
bez mapky ji od ostatních hvězd rozlišíte jen velmi
obtížně. V Sometu ji spatříte jako obláček bez náznaků hvězd. V sousedství M 80 leží dvojice proměnných hvězd R a S Sco. Obě patří k dlouhoperiodiekým proměnným hvězdám typu Mira Ceti. Jasnost R Sco kolísá mezi 9,5-15,5 mag v periodě 224
dní. V maximu není problém hvězdu spatřit malým
dalekohledem, v období minima budete potřebovat
dalekohled s průměrem minimálně 25 cm. Podobně
se chová i S Sco, jejíž jasnost se v období 178 dní
mění z 9,8 na 15,5 mag. Obě proměnné hvězdy byly
objeveny v polovině 19. století.
Ve Štíru se nachází celá řada pěkných dvojhvězd.
Pěknou dvojhvězdou je dvojice namodralých hvězd

(3', (3'- Scorpii — Graffias. Jedná se o dvě horké
hvězdy spektrální třídy B1 a B2. Složky jsou jasné
2,9 mag a 5 mag a jsou spektroskopickými dvojhvězdami. Na obloze jsou vzdáleny 13,6" v pozičním úhlu 21°. Název Graffias pochází z řečtiny
a v překladu znamená Krab. Pěkná je rovněž v Scorpii. Jedná sen vícenásobnou hvězdu podobnou e Lyrae. Ve velkém dalekohledu je viditelná jako čtyřhvězda se složkami 4,6 + 5,6 mag a 7,0 + 7,7 mag.
Menším dalekohledům je přístupná pouze první dvojice (41", poz. úhel 337°).
Souhvězdí Štítu je pátým nejmenším souhvězdím oblohy, nemůže se chlubit žádnou jasnější stálicí a přesto k němu na letním nebi upíráme zrak velmi
často. Právě zde se totiž nachází jeden z nejjasnějších
oblaků Mléčné dráhy, který je za bezměsíčné noci
skutečnou perlou oblohy. Souhvězdí Štítu na oblohu
koncem 17. století zavedl gdaňský astronom Johann
Hevelius.
Jižně od R Scuti najdeme proměnnou hvězdu
R Scuti typu EV Tau. V maximu je tato hvězda viditelná i pouhým okem, v minimu klesá její jasnost až
k hodnotě 8,4 mag. Proměnnosti hvězdy si poprvé
všiml roku 1795 anglický hvězdář Nathaniel Pigott
(1725-1804).
Východně od spojnice alfy a bety Scuti se nachází celá řada pěkných deepsky objektů. Najdeme zde
několik pěkných otevřených hvězdokup např. M 11
(NGC 6705), M 26 (NGC 6694), NGC 6664, NGC
6704. Kousek od nich spatříte mlhavý obláček bez
výraznějšího centrálního zjasnění — kulovou hvězdokupu NGC 6712 vzdálenou 6700 parseků.
Necháte-li se inspirovat dnešním mezihvězdným
putováním, nebo se vydáte na prohlídku krás hvězdného nebe vlastní cestou, přeji jasnou a temnou obMichal Prorok
lohu.

Nádherný komplex temných (přerušovaně) a svítících (piná čára) mlhovin v okolí Antara. Velmi pěkné jsou barevné odstíny mlhovin, které bohužel
nejsou na této fotografii patrné. Pro výrobu obrázku byla použita fotografie J. Lodrigusse a mapka z programu Skymap.
KOZMOS 3/2002
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Bochníček
je stále medzi nami
... a to nielen v našich spomienkach a srdciach, ale

Kométa Ikeya-Zhang i. 4. 2002, kamera ST-8, objektív f = 80, expozícia 60 s.
Foto: P. Rapavý, R. Piffl

Kométa Ikeya-Zhang a Snyder-Murakami 1. 5. 2002, kamera ST-8, objektív f = 135, expozícia
Foto: P. Rapavý
5x20 s.

Kométa Ikeya-Zhang 3. 3. 2002, kamera ST-8, objektív f =1000, expozícia 90 s.
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Foto: P. Rapavý

od mája r. 2000 aj vo vesmíre ako planétka s číslom
15053, obiehajúca okolo Sloka po drábe s malou excentricitou (e = 0,04) a sklonom (i = 3°). Planétka
nesie meno „Bochníček" a patrí do rodiny Flóra;
obieha okolo Slnka v rovnakom smere ako všetky
velké planéty. Jej obežná doba je 3,3 roka a stredná
vzdialenosť od Slnka a = 2,23 AU.
Planétku sme objavili s Dr. Petrom Pravcom,
ked' som pracovala na svojej diplomovej práci
„CCD-fotometria asteroidov 87,107 a 250." Pretože
so CCD-fotometriou na Slovensku nebolo ešte veta
praktických skúseností, konzultovala som svoju prácu na oddelení MPH (medziplanetárnej hmoty) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove.
Fri fotometrickom pozorovaní asteroidu 1998
VU4 v noci 17.18.12.1998 sa nám s Dr. Pravcom
v zornom poli 9° južne od hviezdokopy M45 objavil
asteroid, ktorý sa po pokuse o identiflkáciu ukázal
ako neznámy. Krátko po objave bolí k tejto novej
planétke dohfadané pozorovania z predchádzajúcich opozícií (1991 a 1994), ktoré spresnili jej dráhu.
Bol to vlastne taký česko-slovenský objav a tak,
ked' sme dostali možnost asteroid s predbežným
označením 1998 YY2 pomenovať, napadlo nám, že
osobnosť, ktorá si takú česť zaslúži je práve český
astronóm žijúci na Slovensku. Navyše v tom čase
Doc. Záviš Bochníček oslavoval svoje 80-te narodeniny. Vždy som si vážila jeho prácu, a to nielen
ako vysokoškolského pedagóga, ale aj ako priekopm'ka pri fotografrckom sledovaní družíc a výpočte
ich dráb. Bol vynikajúcim popularizátorom astronómie a kozmonautiky a oblohu poznal naozaj ako
svoju dlaň. Zásluhou toho objavil dye novy CP Lac
1936 a T CrB 1946. Dr.P. Pravec bol velmi potešený, ked'sa našla fotografia Doc. Z. Bochníčka z čias,
ked' pozoroval premenné hviezdy v Ondřejove. Patrí k histórii Astronomického ústavu AV ČR a dnes
ju uverejňujeme, aby ste si spomenuli na takého vynikajúceho astronóma, popularizátora ale i človeka,
akým Doc. Záviš Bochníček bol. Z ásteroidu nesúceho jeho meno mal úprirnnú radosť. Sám povedal:
„Na Zemi vzdialenej milióny kilometrov má tento
kozmický drobček niekoho, komu prirástol k srdcu." Ak budete mať preto možnosť pozorovť asteroid 15 053 Bochníček pri niektorej priaznivej opozícii, určíte tak urobte. Z hladiska pozorovatefa na
sevemej zemskej pologuli sú priaznivé opozície jarné, pretože planétka je blízko a vysoko na oblohe,
kým pri jesenných opozíciách je planétka daleko od
Zeme a nízko nad obzorom.
Mgr. Ulrika Babiaková

PODUJATIA

5. výročí vzniku klubu
Antonína Bečvářa
v Púchove
O víkendu 8. 3. — 10. 3. jsme navšívili hvězdárnu v Partizánském. Celkem 28 členů a příznivců AKAB se sešlo v prostorech hvězdárny
v Partizánském. Oslavili jsme tam 5. výročí
vzniku Astronomického klubu Antonína Bečvářa v Púchove, (vznikl oficiálně právě před
5 lety na střetnutí mladých astronomů z regionu na Považí na zdejší hvězdárně).
Není zde prostor na vypočítání všech aktivit
a úspěchů na poli astronomie, ale snad není zlé
vzpomenout jméne jako Habuda, Bača, Černeková či Suchomelová anebo Fedor. Kdo se pohybuje mezi astronomickou mládeží nejsou jim
tato jméne neznámá. A to v našem regionu nemáme rychle přístupnou hvězdárnu.
Na pozorování meteorů i jiného využíváme
prostor v lokalitě Hoštiná, kde máme optimálně odstíněné přesvětlení Púchova a okolí. Naše
pozorovací aktivity se v poslední době rozmnožují a kromě pozorovaní meteorů se rozvíjejí do oblasti zákrytů, zakreslování Slunce
a registraci šíření rádiových vin v souvislosti se
sluneční aktiviu. Dále chceme rozvíjet pozorování odrazů televizních signálů od meteorických stop námi vyvinutou technologií. V této
oblasti věříme v spolupráci s dalšími organizacemi.
Boris Martinák, predseda AKAB Púchov
marbo@stonline.sk

První Zlatá MEDÚZA
udělena
Vedení skupiny MEDÚZA uděluje od roku
2001 ocenění s názvem Bronzová, Stříbrná
a Zlatá MEDÚZA. Ocenění je udíleno pozorovatelům, kteří dosáhnou počtu 100, 1000
nebo 10 000 pozorování v centrální databázi.
Bronzová MEDÚZA je udělována začínajícím pozorovatelům jako poděkování, že překonali období „začátečníka" a povzbuzení
k další práci. Dosud ho získalo 44 pozorovatelů. Kdo dosáhne ocenění Stříbrná MEDÚZA, může se již počítat mezi velmi zkušeného
pozorovatele. Zatím se to povedlo 16 pozorovatelům. Dosažení mety 10 000 vizuálních
odhadů se v době zavádění ocenění zdálo jako
hudba daleké budoucnosti. Uplynul však jen
jeden rok a první držitel je na světě. Stal se jím
Pavol A. Dubovský z Podbielu na Slovensku.
Z historického pohledu je to významný
úspěch, protože se tím zařadil mezi pět nejaktivnějších vizuálních pozorovatelů proměnných hvězd, kteří kdy na území bývalého Československa žili. Připomeňme, že se jednalo
např. o Vojtěcha Šafaříka či Zdeňka Kopala.
Dubovský, který jen v roce 2001 pořídil přes
5000 pozorování sleduje proměnné hvězdy od
roku 1996 a v současnosti patří mezi deset
nejaktivnějších vizuálních pozorovatelů na
světě.
Petr Sobotka

Europian Astrofest 2002 London
Dátum: 8.-9. február 2002, miesto: centrum
Londýna, Kensington Town Hall (oproti Kensington High Street metro stanici). Budova (v Anglicku takmer všetko a nepretržite) práve pod
vonkajšiou reštauráciou. Na sten vedra vchodu
jedna menšia plachta s nápisom „Universe comes
to London" oznamuje, že toto je miesto d'alšieho
astronomického festivalu, ktorý sa usporiadava
každý rok vo februári.
Po zaplatení vstupného nás vítajú tni poschodia
zapinené d'alekohfadmi, knihami (samozrejme,
astronomickou tematikou), univerzitami a organizáciami a všetkým čo úzko súvisí s astronómiou. Všetky menšie i váčšie firmy a obchody sú
pritomné vystavujúce a predávajúce d'alekohlady
a príslušenstvá (vrátane tričiek, šiltoviek, a pod).
Ceny sú váčšinou 10 až 25 percent nižšie než
v obchode (tak napnldad kompletný 20 cm Newton z montážou pripravenou na hodinový pohon
a s celkom stabilnou trojnožkou a príslušenstvom
stojí 455 libier namiesto 4991ibier). Ďalekohfady
sa samozrejme můžu vyskúšať, vystavovatelia
ochotne poradia, vysvetlia a ukážu všetko. Zaujímavý zážitok sa mi poskytol pri Celestron
NexStar stánku, kde sa práve diskutovalo o tom,
ako tieto d'alekohfady pracujú a akým spůsobom
sa d'alekohTad nasmeruje automaticky na zadaný

objekt. Bol to impresívny pohfad, kedsa ďalekohřad pomaly otáčal a dvíhal k ciefu, na displeji
s nápisom „searching". Vystavené boli všetky
možné druhy d'alekohřadov, od Meade až po ruský tip Tal, ktorý sa objavil na anglickom trhu iba
pred nedávnom.
Medzi prítomnými firmami boli napr. Orion
Optics, Telescope House, Starlight Express,
Springer Verlag, Royal Observatory Greenwich,
SkyMap Software, The Webb Society, Cambridge University Press, Astronomy Now, University College London, a pod.
Ak si návštevník zakúpi zvláštny lístok, může
sa zúčastniť na tzv. session, kde si může vypočuť
sériu štyroch prednášok na různe astronomické
témy. Derme sa organizujú štyri doobeda a štyri
poobede. Témy sú váčšinou známe mesiace dopredu, takže si človek může všetko naplánovať.
Prednášatelia ako napr. John Gribbin, Paul Roche, Allan Chapman a další prednášali o budúcich Mars-projektoch, o tmavej hmota a energii,
o Starduste, o Hubble d'alekohřade, a pod.
Celý festival prebiehal v prijemnej a diskusnej
atmosfére, kde je možné stráviť celý deň a zúčastniť sa mnohých súťaží, vyskúšať takmer všetko a, samozrejme, kúpiť všetko...
Otto Mehes, omehes@yalíoo.com

7. setkání členů skupiny MEDÚZA
Ve dnech 3. až 5. května 2002 proběhlo na hvězdárně v Partizánskem 7. setkání amatérských i profesionálních astronomů sdružených ve skupině MEDÚZA. Že je MEDÚZA projektem Česko-Slovenským dokládá i skutečnost, že poměr počtu účastníků z těchto dvou zemí byl přibližně stejný. Celkem se na hvězdárně sešlo 27 astronomů z nichž jednu čtvrtinu tvořili noví členové. Průměrný věk
účastníků 24 let svědčí o atraktivnosti činnosti skupiny MEDÚZA zejména pro mladé lidi.
O odbornou úroveň setkání, které bylo zaměřeno na symbiotické proměnné hvězdy se svými skvělými přednáškami postarali profesionální astronomové ze Slovenské akademie věd. Pozadu nezůstali
ani amatérští členové skupiny, a tak na setkání zaznělo celkem 15 příspěvků pojednávajících o pozorování vykonaných členy, o softwaru, připravovaných projektech či o podivné hvězdě V838 Mon. Podrobnosti o setkání jsou k dispozici na www.meduza.info nebo v časopise Perseus. Petr Sobotka
KOZMOS 3/2002
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Slnečná aktivita

II. kolo

(február — marec 2002)
Ako móžeme vidieť na priebehoch uvádzaných indexov, slnečná aktivita začína klesať.
Zaujímavým úkazem je výrazný pokles intenzity kozmického žiarenia v marci. Takýto pokles sa nazýva Forbuschovym efektom a je
spósobený absorpciou kozmických častíc
v koronálnom oblaku.
Rád by sem tentoraz využil náš stlpček na
informovanie čitatefov o jednej zaujímavej
práci z oblasti vzťahov Sloko — Zem. Nedávno
sme ukončili rozsiahlu štúdiu o úmrtnosti na
srdcovo-cievne a nádorové ochorenia. Analyzovali sme okolo dvoch miliónov úmrtí na
Slovensku za roky 1981-2000. Nepotvrdila
sa žiadna silvislosť medzi slnečnou, alebo geomagnetickou aktivitou a počtom úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia, na rozdiel od výsledkov viacerých ruských a nemeckých prác. Takýto výsledek je prinajmenšom prekvapujúci,
dovedený do dósledkov by znamenal, že Iudia
na Slovensku, na rozdiel od občanov mých
štátov, nie sú citliví na slnečnú aktivitu.
V mnohých prácach sa dokonca uvádza mechanizmus prenosu póvodného vzruchu zo slnečnej erupcie cez poruchy geomagnetického
pola do Iudského organizmu, kde má rušiť biologické prúdy riadiace činnosť srdca. Ukázalo
sa však, že úmrtnosť na tieto ochorenia má výrazný ročný chod s maximom v zime, a nie
v letných mesiacoch, ako sa všeobecne predpokladalo. Zatial čo v zime umiera okolo
18 Iudí denne na 1 milión obyvatel'ov, v lete je
to iba okolo 13.
Podiel úmrtí na nádorové ochorenia neustále rastie. Zatiai čo v roku 1981 bol tento podiel
17,6 %, v roku 2000 stúpol na 22,2 %. Ani tu
sa však neprejavuje žiadny kozmický vplyv na
počet úmrtí.
Milan Rybanský
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I. Napište menu nemeckého fyzika, ktorý v roku 1925 matematicky dokázal, že kozmická sonda sa móže na medziplanetárnu dráhu vyslať
s minimálnymi nárokmi na spotrebu pohonných hmót.
2. Uveďte názov chemického prvku slnečnej atmosféry, ktorý vo vizuálnej
časti spektra Slnka vytvára najviac absorpčných čiar.
3. Z miesta so zemepisnými súradnicami A. =+47° 10', Pi = 60° nadvázujeme spojenie s družicou nachádzajúcou sa nad miestom so zemepisnými súradnicami
= —51 ° 03', cp, = 60°. V akej minimálnej výške nad
povrchem Zeme muší byť družica, aby bola družica viditelná.
4. Aké je označenie pulzaru, ktorého 19-točné pozorovanie viedlo astrofyzikov R. Hnlseho a J. Taylora k objavu skracovania jeho periódy a tak
k prvému experimentálnemu dókazu existencie gravitačných vín? Títo
astronómovia dostali za svoj objav Nobelovu cenu za fyziku v roku 1993.
5. Teoréma „Čierna diera nerad vlasy" hovorí, že okrem istých fyzikálnych charakteristik, kolaps telesa do čiemej diety zotrie všetky ostatné
informácie o štruktúre a charaktere póvodného telena. Napište, které fyzikálne veličiny sú jedinými charakteristikami čiernych dier.
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Bližšie informácie k sútaži nájdete v časopise Kozmos č.1/2002.
Správne odoovede $ logom súfaže zasielaite na adresu: Homonitrianska hvezdáreň,
P.O. Box 59, 958 01 Partizánske.

SLEDUJTE KOZMOS
NAVŠTÍVTE WWW STRÁNKY SPONZOROV SÚŤAŽE
INFORMÁCIE: HORNONITRIANSKA HVEZDÁREŇ, P.O. BOX 59,
95801 PARTIZÁNSKE, tel.: 038 /7497108
e-mail: hvezdap@nextra.sk, www.hvezdaren.sk
• Kúpim Kozmos 2/85; 2,3,4/83; 2,3,4/82. Informácie nač. 041/5650449.
• Koupím knihu Vesmír kolem nás od Josipa Kleczka. Cenu respektuji. Kontakt: ondrej@asu.cas.cz,
+420-204-620159.
• Predám časopisy Kozmos r.1981 (3-6). Kompletné ročníky 1982-2001. Cena dohodou. Informácie na
tel. čísle: 037/630 17 79 (volat cez víkend).
• Predám áalekohfad KONUSTART-700 0 60, f 700,
hfadáčik 5 x 24, hrebeňový výtah, okuláre 0 31,75 H20
a H10, zelený filter, Barlow 2 x, 1,5 x prevratné zrkadlo
na pozemské pozorovanie, azimutálna montáž
(5900 Sk), alebo vymením za objektív 4/500 alebo
5,6/500, áalej šnekové koleso ocet 270 zubov modul 1,
slimák mosadz v puzdre a ložiskách (2700Sk), a okulár Plássl f4mm 0 31,25 (2100Sk), fotoaparát ZENIT ET
objektiv Helios 2/58, pokazená clona, zabudované T
netreba používat drótenú spúšf (1250Sk). Tel. 038/
/531 1387, 0905 65 39 18, Topofčany.
• Predám nový okulár Plássl f=15mm (1000Sk),
alebo vymením za Plássl f=6mm alebo 9mm. František
Grom, Zarnova 12/5, Prievidza 97101.
• Predám reflektor typu Newton, výrobca BRESSER,
zrkadlo 0 114mm, f=500mm, 3X Barlow, širokouhlý
okulárf=20mm, prevracajúci hladáčik 8x30. Stolová
vidlicová montáž + masívny záhradný stojan na jej
upevnenie. Ďalej predám áalekohfad s achromatickým
objektivom 0 80mm, f=300mm, prevracajúci šošovkový nadstavec s predlžovacím faktorom 1,5 x, širokouhlý okulárf=20mm. Stolová trojnožka + skladací stojan. Vhodný na športové účely. Predám áalekohfad obj.
0 60mm, f=250mm, širokouhlý okulár f=20mm,
vhodný ako hfadáčik pre vačší ďalekohfad. U všetkých
áalekohfadov cena dohodou. Tel. 052/449 81 68.
. Predám časopisy: Říše hvězd 1920-1970 (viazané), 1971-95 (v zošitoch), Vesmír 1952-70 (viazané),
1972-92 (v zošitoch), Kozmonautika I astronomija
1978-94, Zemlja I vselennaja 1978-89, Die Sterne
1976-83, Astronomie in der schule 1976-87, Urania
(Polsko) 1983-89, Kosmické rozhledy (Praha) a áalej
Astronomická ročenka (Hurbanovo) 1981-2002, Hvězdářská ročenka (Praha) 1945-94 — vždy len celé série.
Dr. I. Zajonc, Párovská 34, 94901 Nitra, telefón:
0903 16 01 25

• Prodám neopožitou sadu okulárů ZEISS — H16,
25 mm a 40 mm (závit M44) — v celku. Cena 1600Kč.
Tel.: 00420 2/41 76 81 07
• Kúpim a predám meteority, tektity, impaktity a literatúru. Po dohovore urobím jednoduchú výstavku
týchto vecí. Michal Ormandy, Studenohorská 54,
841 03 Bratislava, te1.:02/64 78 03 79
. Kysucká hvezdáreň prijme do pracovného pomeru zamestnanca na miesto samostatného odborného
pracovníka. Nutná podmienka: vzdelanie v odbore astronómia, vítaná je kombinácia pedagogika + astronómia. Podrobné informácie získate na tel.čísle 041 421
2946, adresa: Kysucká hvezdáreň, 024 01 Kysucké
Nové Mesto.

34. Zraz mladých
astronámov Slovenska
34. ZMAS sa bude konat v dňoch 8.-14. júla
2002 v priestoroch Hvezdárne v Roztokoch.
Může sa ho zúčastnit každý záujemca o astronómiu - prírodné vedy vo veku od 15 do 21 rokov.
Odborný program v sekciách z róznych oblastí astronómie bude dopinený poobedňajšími
športovými, turistickými a spoločenskýmj aktivitami a nočnýmj astronomickými pozorovanjamj. Informácie a prihlášky:
Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo
tel.: 035-760 2484, fax.: 035 - 7602487
http://www.suh.sk
zmas@suh.sk

Mars Global Surveyor:
Duny
v Nirgal
Vallis
Bludisko kaňonov Nirgal Vallis (420 km) sa
nachádza okolo 28 stupňa severnej šírky, severne od krátera Argyre.
Dno kaňonov pokry'vajú
pieskové duny, ktory'ch
štruktúra prezrádza do
akej miery je smer vetrov podmienený tvarom
kaňonov. V dunách vTavo od stredu rozlíšite
stopy po malých impaktných kráteroch, čo naznačuje, že duny, ktoré
vidíme sú poriadne staré.
Šírka
políčka:
3 kilometre.

Mart°anské
Monument
Valley
Nedaleko priesečíka 1.
marťanského poludníka
a rovníka leží Terra Meridiani's. Tvoria ju štyri
mohutné stolové hory
(mesy) a malý, končistý
Štít (vTavo uprostred medzi dvorci mesami). Základ všetkých týchto
útvarov tvoria vrstvy materiálu, ktorý oveTa Tahšie
eroduje ako materiál nad
ním. Stolové hory pripomínajú podobné útvary v Monument Valley
na rozhraní Arizony
a Utahu. Vedci sa nazdávajú, že „sendvič" tvoria
nerovnako zatvrdnuté sedimenty vodou alebo
vetrom uloženého materiálu. Snímka vznikla počítačovým spracovaním
snímok získaných MGS
počas posledných dvoch
rokov z viacerých uhlov.
Pomocou okuliarov 3-D
získate plastickejší dojem.

Už na snímkach z roku 1999 si vedci všimli, že vrstvy na
okrajových svahoch sevemej polámej čiapočky sa výrazne
odlišujú: horné vrstvy sú biele, spodné tmavé, znečistené
prímesami naviatych hornin. Snímky z roku 1999 boli kvóli prachovej búrke málo kontrastné a tak sa až vlani podarilo získať snímky ostrejšie. Na snímke jasne vidíte rozsiahle pole dún naviateho piesku (vTavo dole), ktorý sa po
roztopení hornej vrstvy uvolňuje z bizame formovaných
škrapových polí, vznikajúcich topením a eróziou tmavých
vrstiev obnaženého podložia. Šírka políčka: 3 kilometre.

Vítazom kategórie „Variácic...° sa stal Aleš Kolář za dye snímky polárnej žiary,
ktoré exponoval koncom novembra 2001 a Analemu, (v budúcom čísle budete
moct Analemu porovnat s vlaňajšou od toho istého autora). Na snímke vidíte ružovkastý pás polárnej Žiary, ktorú sa autorovi podarilo exponovat napriek silnému
svitu Mesiaca na pozadí pásu Mliečnej cesty. Autor ju nazval „Nespoutaná obloha". I)átum: 24. 11.2001; čas: 20h30m SEČ; cxpozícia: 41»30s, film: FUJI Superia
200; technika: NIKON F-801 + fisheye PELENG 3,5/8 f4. (Obrdzok un'erejňujenie
otoc"em ( 90 slllpňov.)

