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60 rokov observatória na Skalnatom plese
50 rokov Astronomického ústavu (AsU) SAV
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Vnútorné svahy bezmenného krátera na planine Arabia, tesne nad martanským rovníkom. Slnko osvetruje terasy usadených, eróziou obnažených hornín,
na svahoch a dunové polia z [avej strany. Šírka: 1,5 km. Snímka sondy MGS z 23. apríla 2003.

Záhadné vývery na dne Russelovho krátera „pramenia" pod hrebeňom obrovskej duny. Nevedno, či žraby vytvorila voda, alebo lavíny piesku zmiešaného
s plynom. Takéto vývery sa objavujú iba na južných svahoch severnej pologule. V posledných troch rokoch sa na dune neobjavila ani najmenšia zmena.
Šírka: 3 km. Slnečné svetlo žiari zrava. Dátum: 27. apríl 2003. Sonda MGS.
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Ospravedlnenie
Vážení čitatelia!
Technické problémy spósobili, že ste nám nemohli doručit mailové
zásielky. V čase vyjdenia tohto čísla by nám mala už fungovat
mailová schránka s póvodnou adresou:

kozmos@nextra.sk
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Astronomický
kalendár 2004

Obálka

Autor: Mgr. Ladislav Druga
V týchto dňoch vydala Slovenská ústredná
hvezdáreň v Hurbanove Astronomický kalendár na rok 2004. Na jeho stránkach sú uvedené
bohaté informácie o postavení planét, Mesiaca
a Slnka na jednotlivé dni roka, pomocou ktory'ch sa i najširšia verejnosf dokáže orientovať
na hviezdnej oblohe. Súčasfou týchto informácií sú údaje o východe a západe Slnka, fázach
Mesiaca, jeho najmenšej a najviičšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Slnka a Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení zvieratníka, maximách meteorických rojov, extrémnych teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných 132 rokov
ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína
výročia našich a svetových astronómov a výročia svetovej kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná unikátnymi farebnými fotografiami originálnych výtvarných prác mladých autorov
celoslovenskej výtvarnej súťaže SÚH „Vesmír
očami detí" (2001-2003). Cena: 90 Sk.
Publikáciu si móžete objednaf u vydavatefa
na adrese Slovenská ústredná hvezdáreň,
Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo (tel.:
035/7602484-6, fax: 035/7602487, e-mail:
suhlib@suh.sk) alebo priamo zakúpif vo všetkých hvezdárňach na Slovensku.

Aj náhoda pomohla Tatrancovi Petrovi Repkovi, ked posledný májový
deň, ráno, fotografoval čiastočné zatmenie Slnka zo Starej Lesnej. Obrátený kosáčik Slnka sa premietol
ako reflex na kupolu Astronomického ústavu SAV.
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AKTUALITA

LISA, Gaia, Microscop a BepiColombo,
štyri satelity, ktoré otvoria novú éru astrofyziky
Gravitácia je jednou zo štyroch základných
prírodných síl. Formuje vesmír okolo nás, bez nej
by sa nesformovali planéty, hviezdy ani galaxie.
Čím viac vedcov študuje gravitáciu a jej efekty,
tým viac záhad sa v spojitosti s touto najslabšou
zo štyroch základných sít objavuje. Jednou z nich
je takzvaná „Pioneer anomália", pomenovaná
podTa vesmírnych sond Pioneer 10 a Pioneer 11,
na pohybe ktorých sa tento efekt po prvýkrát
„podpísal". Táto anomália sa neskór prejavila aj
na pohybe dalších sond, ktorých pohyb neznáma
sila spomaTovala. Vedci naposledy toto spomalenie namerali pri sondách Galileo a Ulysses.
Astronómovia už dávno vedia, že vo vesmíre
je „priveFa gravitácie". Pozorujú dósledky gravitácie, ale nedokážu objaviť jej zdroj. Tento „prebytok" gravitácie sa označuje aj ako „problém
chýbajúcej hmoty", pretože vedci sú presvedčení,
že gravitáciu móže generovať iba hmota. Váčšina
vedcov sa dnes prikláňa k názoru, že vesmír je
prepinený množstvom neviditeTnej „tmavej hmoty", ktorú sa však zatiaT nepodarilo detegovať. Co
ak tento predpoklad neplatí?
Niektorí teoretici vyrukovali s hypotézou, že
gravitácia vo velkých škálach pósobí silnejšie.
V tom prípade by sa teórie obišli aj bez tmavej
hmoty, ktorú stovky astronómov čoraz vynachádzavejšie a nákladnejšie hTadajú. Existuje (možno) aj má cesta zo slepej uličky: anomálie móžu
byť výsledkom pósobenia neznámej piatej sily.
Tá by však musela byť velmi slabá a prejavovať
sa iba v najvzdialenejších oblastiach vesmíru.
Vesmír je ideálnym testovacím polom všetkých teórií. V zjavnej bezváhovosti priestoru móžu vedci detegovať aj tie najukrytejšie sily a zmerať ich s extrémnou presnosťou.
Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravila
mimoriadne ambicióznu sériu experimentov a misií, zameraných najmá na overenie Einsteinovej
všeobecnej teórie relativity, ktorá je doteraz najdokonalejším opisom gravitácie. KTúčovým experimentom je detekcia gravitačných vin. Einstein predpovedal ich existenciu, ale gravitačné
viny doteraz nikto nedetegoval. Tieto viny by sa
mali šíriť priestorom ako viny na hladine vody.
Misia LISA (výsledok spolupráce ESA
a NASA) bude prvou vesmírnou misiou, ktorá
bude detegovať gravitačné viny. Ak ich objaví,
všeobecná tečna relativity bude definitívne potvrdená.
Sondy Gaia a BepiColombo (ESA) neobyčajne presne zmerajú zakrivenie priestoru hmotou,
pričom analytici budú v nameraných údajoch
hTadať odchýlky od hodnót, predpovedaných všeobecnou teóriou relativity.
Sonda Microscop (ESA, v spolupráci z French
National Space Agency — CNES) je vybavená na
testovanie jednej z koncepcií Všeobecnej teórie
relativity, takzvaného princípu ekvivalentnosti.
Podia tohto princípu gravitácia urýchTuje pohyb
objektov bez ohradu na ich hmotnosť a chemické
zloženie. Ak Microscop (MICROsatelit a traineé
Compensee pour 1'Observation du Principe
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Na ilustrácii vidíte flotilu trojice sond LISA. Sondy budú detegovať gravitačně viny, ktoré emitujú
masívne objekty, napríklad čierne diery a neutrónové hviezdy.
d'Equivalence) deteguje odchýlky od tohto princípu, bol by to doteraz najpresvedčivejší dókaz
novej podoby gravitácie, ktorú teoretici nazvali
kvantovou gravitáciou.
Kvantová gravitácia by mohla spojiť Všeobecnú tečnu relativity s kvantovou fyzikou, najpokročilejšou teóriou opisujúcou základné sily
v prírode okrem gravitácie. Podia kvantovej gravitácie je priestor v najmenších dimenziách granulovaný. (Podobne ako pláž, ktorá z odstupu
vyzerá hladká, ale po priblížení rozlíšime bezpočet zrniek piesku.) Poslaním misie je detegovať
kvantovú granuláciu priestoru. Neskór sa sonda
využije na štúdium „anomálie Pioneer". Astrofyzici veria, že spracovanie údajov z týchto štyroch
sond naše chápanie vesmíru dramaticky zmení.
LISA (Laser Interferometer Space Antena):
Túto misiu budú zabezpečovať tni sondy, ktoré by
mali detegovať pokrčenie priestoru v okolí masívnych čiernych dier. Tieto záhyby (odborne:
gravitačné viny) predpovedal Einstein. Doteraz
ich nikto nedetegoval. LISA bude prvou sondou,
ktorá tento fenomén bude detegovať v kozme.
Vypustia ju v roku 2011.
Gaia sa pokúsi spočítať tisíc miliánov hviezd
našej Galaxie. Každý terč zmonitoruje v priebehu
piatich rokov 100-krát, pričom presne zaznamená
ich pohyb a zmeny jasnosti. Sondu Gaia vynesie
ruská raketa Sojuz v rokoch 2010 až 2012. Očakáva sa, že objaví stotisíce nových nebeských telies, najmá extrasolárnych planét a hnedých tr-

pashkov. V našej Slnečnej sústave identifikuje
Gaia desaťtisíce asteroidov. Sonda bude priebežne merať aj rozloženie hmoty v priestore, do akej
miery táto hmota ovplyvňuje svetlo hviezd, a zaznamenávať odchýlky od hodnót, predpovedaných všeobecnou teóriou relativity.
Microscop bude sonda, ktoré otestuje princíp
ekvivalentnosti vyplývajúci zo všeobecnej teórie
relativity. Podia tohto principu je zrýchlenie objektov, ktoré sú súčasťou gravitačného poTa, bez
ohradu na ich hmotnosť a zloženie, rovnaké. Sonda má zistiť, či tento princíp platí a či je univerzálny. Ak by neplatil univerzálne, bol by to dákaz, že vo vesmíre pósobí neznáma, doteraz neobjavené sila. Údaje nám pomóžu lepšie pochopiť aj gravitáciu. Sondu Microscop vypustia v roku 2005.
BepiColombo: túto misiu zabezpečí flotila
troch sond, ktoré uskutočnia doteraz najúpinejší
prieskum Merkura a jeho okolia. Sondy vypustia
v roku 2011. Prvá dókladne zmapuje povrch
Merkura, druhá bude merať jeho magnetické pole, tretia pristane na jeho povrchu a bude ho všestranne skúmať. BepiColombo bude mapovať aj
zakrivenie priestoru hmotou a vyhfadávať všetky
odchýlky od hodnót, predpovedaných všeobecnou teóriou relativity.
ESA po vypustení sond BepiColombo, Mars
Express a Venus Express sa stala jedinou vesmírnou agentúrou, ktorá má v pláne navštíviť
všetky vnútorné planéty Slnečnej sústavy.
European Space Agency News Release

RiÍDIGER VAAS /

Teória všetkého sa obíde
bez času, ale...
v

f
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(...co sa stane, ked sa sipka casu obrati?)'
Uprostred Teutónskeho lesa pri nemeckom meste Bielefeld stojí
budova ZIF (Centrum pre interdisciplinárny výskum). Tu sa pravidelne
stretávajú najlepší vedci a filozofi súčasného sveta. Koncom minulého
roka sa stretli, aby diskutovali o téme, ktorá je zároveň taká fundamentáhia i samozrejmá, že váčšina ]'udí ani len nenapadne, že móže skrývat
nejakú záhadu. Vedci hovorili o čase, či presnejšie o jeho smerovaní,
a teda aj o tom, aký je rozdiel medzi minulosfou a budúcnosfou.
Tok času je možno iba ilúziou, ale pre vedcov
predstavuje významný problém. Základné prírodné zákony sú totiž časovo-symetrické, neobsahujú a neuprednostňujú nijaký smer z minulosti do budúcnosti. Naša každodenná skúsenosť
však svedčí o opaku. Každý už videí film, ktorý
pustili od konca: črepy na zemi sa poskladajú do
nádoby, ktorá sa vyhupne na stňl. Také niečo je
však možné iba vo filme, v reálnom živote to
nikto nepozoroval.
Takýto proces, presmerovanie pohybu všetkých mikroskopických častíc, by však podia základných zákonov nášho sveta mohli byt možný.
Moderná veda sa pokúša pochopit podstatu
štvrtej dimenzie — času a výsledky vedeckého výskumu sú v poslednom čase doslova ohromujúce.
Vedci pripúštajú, že šípka času vzniká s big
bangom a vesmír sa od tohto okamihu správa ako
hodiny.
Kto však tieto hodiny natiahol?
Podaktori vedci sa nazdávajú, že čas sa raz obráti. Ba nájdu sa aj takí, ktorí tvrdia, že ostrovčeky s opačnou šípkou času sa nachádzajú v nasej
blízkosti.

Einsteinova teória relativity, ktorú potvrdili viaceré experimenty, hovorí, že
čas a priestor sú nerozlučne zviazané
v časopriestore. Nikto nemňže zakrivit
priestor beztoho, aby do toho nezahrnul
aj čas. Takto aj čas nadobudne tvar.
Podia všetkého čas beží jednosmerne,
tak ako lokomotiva na obrázku.
Autorom tejto smelej hypotézy je Lawrence S.
Schulman z Clarksonovej univerzity v Potsdame
v americkom štáte New York. Profesor fyziky,
odvolávajúc sa na kozmologický princíp („Naša
poloha v priestore univerza je priemerom všetkých možných polóh."), hovorí o časovom kozmologickom princípe, podia ktorého je naše smerovanie v čase čosi náramne neurčité.
Schulman vo svojom počítači vytvoril model
dvoch jednoduchých systémov častíc s nízkou
entropiou, a zviditelnil, ako sa ich entropia a zároveň aj stupeň neusporiadanosti zvyšujú.
Schulman naštartoval vývoj oboch systémov
priestorovo oddelene, ale v rovnakej „bedni",
pričom každý systém mal inakšiu časovú šípku.
mými slovami: časové nasmerovanie jedného

Z pozorovaní galaxií vyplýva, že vesmír sa rozpína. Vzdialenost medzi (skoro) každou dvojicou galaxií sa zváčšuje. Ak sa vesmír nebude večne rozpínat, ale začne kolabovat, mohli by byt big bang a end
bang (Velký tresk a Záverečný/Posledný tresk) bud symetrické, alebo sa zásadne odlišovat. V prvom
prípade sa šípka času zmení, v druhom nie.

systému mierilo z perspektívy druhého systému
z budúcnosti do minulosti. Oba systémy sa na základe náhodných pohybov ich častíc vyvíjali
k čoraz vačšej neusporiadanosti, pričom došlo aj
ku kontaktu v priestore. Pomocou jedného parametra simuloval Schulman rozličné stupne interakcií pri rňznych výpočtoch. „Ak dve oblasti silne interagujú, musí minimálne jedna z nich stratit časovú šípku," vraví Schulman.
Veda, alebo mágia?
Pri slabých interakciách si oba systémy svoje
časové šípky na jeho úžas udržali. „Ked som
s týmto experimentom začal, ani ma nenapadlo,
čo z toho vzíde. Výsledok ma šokoval rovnako
ako ostatných kolegov. Vyzeralo to ako čierna
mágia. Nic je to však mágia, ale výsledkk, ktorý
vyplynul aj z rovníc."
Je možné, že to, čo sa odohralo v rámci malého, umelo pripraveného pokusu, móže fungovat
aj v ozrutnom vesmíre. Už v roku 1958 vyslovil
tento predpoklad Thomas Gold, kozmológ z Cornellovej univerzity. Vyslovil názor, že šípka času
sa móže počas rozpínania vesmíru presmerovat,
a to za predpokladu, že sa vesmír začne scvrkávat. Toto scvrkávanie až po záverečný „end
bang" sa zdá byť nevyhnutné, ak celková hmotnost vesmíru presiahne kritickú hodnotu a ukáže
sa, že energia vákua je negatívna.
Posledné pozorovania líce svedčia o tom, že
sa vesmír bude donekonečna rozpínat, ale dokázat to sa pravdepodobne nikdy nepodari. Navyše
Andrej Linde a jeho tím zo Stanford University
šokovali nedávno vedecký svet rozpracovaním
teórie supergravitácie a superstrún, podfa ktorej
už vesmír prekonal polčas svojej existencie a po
uplynutí 10 až 20 miliárd rokov skolabuje, scvrkne sa do „end bangu".
Lindeho teória vedecký svet ohromila, pretože
KOZMOS 4/2003
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Rildiger Vaas I TEÓRIA VŠETKÉHO SA OBÍDE BEZ ČASU, ALE...
tmavá energia, ktorú fyzici považujú za generátor
rozpínania, mala by takémuto kolapsu zabránit,
alebo ho prinajmenšom mimoriadne spomalit.
Meranie vzdialeností najvzdialenejších supernov
by mohlo už v krátkom čase priniesť definitivu
o konečnom osude vesmíru. „Do budúcnosti sa
nikdy nenazeralo labko, ale dnes je to možné, a my
by sme túto šancu nemali prepást," vraví Linde.
Metafyzická groteska, alebo...?
Bez ohradu na to, či veda potvrdí nekonečné
rozpínanie, alebo naopak, nevyhnutný kolaps vesmíru, potreba skúmat dósledky scvrkávajúceho sa
vesmíru na fyziku času je čoraz nástojčivejšia.
„Najdóležitejšou otázkou je to, či Goldova predstava o presmerovaní času v kolabujúcom vesmíre
má zmysel, či náš vesmír naozaj zanikne v záverečnom end bangu", vraví austrálsky filozof Huw
Price, profesor logiky a metafyziky na Edinbourghskej univerzite vo Veikej Británii. Price
o šípke času napísal knihu, ktorá má velký ohlas.
„Ak druhý zákon termodynamiky zmení svoj
smer, ak sa vesmír začne scvrkávať vstúpi vesmír
do obdobia zázrakov. Žiarenie sa bude vracat spát

do materských hviezd, jablká sa vrátia na vetvy
stromov, Tudia povstanú z popola, budú mladnút
a napokon sa vrátia do matemíc svojich matiek."
Groteska načrtnutá Austrálčanom má vo svete
fyziky reálny základ. „Nic je to nič mé, ako opis
nášho sveta jazykom s presmerovanou šípkou času. To, čo odporuje našej skúsenosti je sémantické,
nie fyzikálne,' vraví Paul Davies, profesor fyziky
na Macquarie University v Sydney. „Záhadou je
iba to, ako sa náš napredujúci čas móže zvrátit na
čas cúvajúci, alebo naopak, pretože situácia je symetrická." A práve to je najprovokujúcejším aspektom Goldovej hypotézy, hypotézy, ktorá nám
zároveň ponúka šancu vysvetliť šípku času.
Expanzia, alebo kolaps?
Schulman je presvedčený, že šípka času, či
presnejšie jej smerovanie, závisí od toho, či sa
vesmír rozpína, alebo scvrkáva. Rozhodujúce je,
že smerovanie času je pozorovatelné iba v makroskopickom snete, ale nic vo svete atómov.
„šípka času nic je mikroskopický parameter!"
Ako sa však šípka času móže presmerovat7 Co
sa stane, ak sa vesmír rozopne do maximálnej
veikosti a začne sa, pod vplyvom gravitácie hmoty, opat scvrkávat?

Existuje najmenej desať rozličných zatriedení
šípok času: od časovo nasmerovaných fenoménov vedomia až po evolúciu a termodynamiku.
Fyzici sa to pokúšajú vysvetliť superšípkou času
— rozpínaním vesmíru.
Základné zákony prírody stí však časovo-symetrické. Podia všetkého je smerovanie času
iba ilúziou, lebo sa dokáže obrátit.
V našej Galaxii sa mázu pohybovat „ostrovy
s opačnou šípkou času", ktoré sa nám javia ako
tmavá hmota.
Desat šípek řasu
Ak premietač pustí film odzadu, hned to postrehneme, pretože viičšina procesov nášho času
má iba jednu šípku času, stí teda nezvratné.
Britský fyzik Arthur Stanley Eddington vymyslel v roku 1927 pre táto nezvratnost (ireverzibilitu) pojem šípka času. Dnes rozoznávame najmenej 10 rozlišných šípok času (tried časovo
nasmerovaných fenoménov), ktoré nemajú na
prvý pohfad veta spoločného.

Svatý Augustín, filozof a teológ, už v 5. storočí
nášho letopočtu vyhlásil, že čas pred vznikom
sveta neexistoval.
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Fyzikálna: Spomíname si na minulost, ale
nic na budúcnosť, ktorá, ako sa zdá, ešte neexistuje.
Kauzálna: Následky sa nikdy neobjavujú
pred príčinami, Noci majú navzájom súvisiace
štruktúry.
Evolučná: Komplexy prírodných, ale aj kultúrnych systémov podliehajú usmernenému vývoju a často aj usmernenej diferenciácii. Exponenciálny rest sa pozoruje iba v samoorganizujúcich sa systémoch.
Rádioaktívna: Proti exponenciálnemu rastu
stojí exponenciálny rozpad rádioaktívnych prvkov, ktorý má tiež šípku času.
Elektromagnetická: žiarenie sa šíri koncentricky z jediného bodu na všetky strany, nikdy
sa však do toho bodu nevrátí. (To platí aj pre vlny na hladine vody, ktoré sa šíria ako knihy po
dopade kameňa.)
Termodynamická: Entropia (miera neusporiadanosti) v uzavretom systémy je maximálna.
mými slovami: Systém sa snaží dosiahnut ter-

„To závisí od toho, kolko času obehne medzi
big bangom a end bangom," vraví Schulman.
Jedno je isté: ručičky hodín sa hned nezastavia a
nezačnú sa otáčat naspat. Ani jablká sa nebudú
vracat na strom, ani mladnúci Tudia nevlezú nasp t do materníc svojich matiek, tak ako to oyísal
anglický spisovatel Martin Amis v románe Sípka
času. V každodennom živote sa nič nezmení, dokonci vesmír sa pred očami astronómov bude
dálej rozpínat."
To všetko sú šokujúce a podia podaktoiých aj
ned©veryhodné závery. Napriek tomu to, čo sa
v každodennosti neprejaví, móžu zviditelnit subtílne fenomény prírody. Rozhodujúce je, či budúci
vesmír, ktorý sa začne scvrkávat, (či už ako celok,
alebo jeho časti), móže sa vrátit z budúcnosti cez
našu prítomnosť do minulosti. mými slovami, stí
systémy s rovnakou šípkou času v tom istom priestore možné, mažu sa prelínať a upozomiť na seba
meratefnými dósledkami vzájemných interakcií?
Ostrovy s opačným řasom?
Schulman sa pokúša nájst na tieto otázky odpovede pomocou simulácií na počítači. „Najdňležitejšia je správna defrnícia problému. Ak experimentujeme v správnom kontexte, podia štatistickej
modynamickú rovnováhu. Káva ochladne na
teplotu miestnosti a doliate mlieko sa v nej rovnomerne rozptýli.)
Časticovo-fyzikálna: Rozpad istých častíc,
napnldad neutrálnych K-mezónov na pióny, sugeruje istú asymetriu, pretože narúša mé symetrie.
Kvantovo-fyzikálna: Merania, či prenejšie
interakcie s prostredím (dekoherencia), narúšajú kvantový systém, v ktorom sa premiestňujú
najrozličnejšie stavy. Dsledok: pozorovatelný
je iba jediný klasický stav. Tento „kolaps vinovej funkcie" vysvetTuje, prečo Schródingerova
mačka nemňže byt zároveň živá aj mrtva. Skutočnost sa však móže namiesto kolapsu rozštiepit na rozličné, navzájom nezávislé a oddelené
vesmíry, takže sa všetky alternatívy realizujú:
v jednom vesmíre je mačka mřtva, v inom živá.
Gravitačná: Príťažlivost tvorí štruktúry, napnldad hviezdy a galaxie z pňvodne nepatrných nehomogenít v pňvodne skoro homogénnom praplyne vesmíru. Tak vznikajú aj čieme
diety: jednosmerné cesty hmoty, miesta najvyššej entropie či ireverzibilné šrotovníky informácií.

Kozmologická: Vesmír sa rozpína od big
bangu.
Kedže podnes všetky šípky času ukazujú
rovnakým smerom, fyzici hTadajú prapóvodnú
superšípku času, z ktorej by sa všetky dali odvodit. Najperspektívnejšími kandidátmi stí
kvantovofyzikálne, a najmá kozmologické šípky času. Termodynamická šípka času je zodpovedná za psychologické a evolučné procesy. Aj
pre čierne diery, a tým aj pre gravitačné procesy
sa dá definovat entropia. Vznik lokálnej usporiadanosti neprotirečí druhému termodynamickému zákonu, realizuje sa na úkor vyššej neusporiadanosti celého systému. Entropia neubúda
globálne, ale lokálne. Kto si urobí poriadok na
svojom písacom stole, spotrebuje kalórie, ktoré
si dopiní z potravinového retazca, ktorého základnou surovinou je slnečná energia, takže
miera neusporiadanosti opžť narástla
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fyziky sa dva systémy s opačnou šípkou času móžu vyvíjať v tom istom priestore." To znamená, že
vo vesmíre by sa mohli objaviť ostrovy s opačnou
šípkou času, ako má ich okolie. Zo Schulmanovych výpočtov vyplýva, že takéto ostrovy, ak by
boli dostatočne izolované, „by sa mohli nerušene
vracat". Slabý vplyv gravitácie a elektromagnetizmu by ich opačné nasmerovanie času nezničili.
Takéto v čase sa vracajúce oblasti by sa naozaj
mohli nachádzať v našej blízkosti, možno iba vo
vzdialenosti niekolkých svetelných rokov.
„Gravitácia týchto miest sa dá merať. V čase sa
vracajúca hmota by mala všetky vlastnosti neviditeTnej alebo tmavej hmoty, ktorá, podia všetkého, tvori váčšinu hmotnosti nášho vesmíru," vraví Schulman.
Ak sa hmota vracia z dálekej budúcnosti, všetky jej hviezdy už dávno vyhasli. Možné je však
aj to, že tmavá hmota je produkt, ktorý vznikol
z kolízie ostrova normálnej hmoty a vyčerpanej
hmoty dálekej budúcnosti. Takáto hmota by nemala nijaká šípku času.
„To, čo sa dnes deje, móžu ovplyvňovať podmienky na konci vesmíru," pokračuje Schulman
a provokuje tak naše zažité chápane súslednosti
pričin a následkov na hlavu. „Či v našom vesmíre
existuje obrátená šípka času, to vyplyne z dalších
pozorovaní. Ja iba vravím, že teória to nevylučuje."

Polčas rozpadu samária ako indikátor
John Wheeler z University of Texas v Austine
upozornil už v 70. rokoch na spósob, ako vystopovaf obrátený čas: meraním rozpadu rádioaktív-

nych prvkov s vysokým polčasom rozpadu. Tento rozpad sa normálne prejavuje exponenciálne.
Ale ak čas v budúcnosti zmení smer, mal by byť
spósob rozpadu už dnes iný, pretože produkty
rozpadu sa už „vracajú z budúcnosti". Na tento
experiment, ktorý by mal potvrdiť budúci kolaps
vesmíru, by stačilo niekolko kilogramov rhénia187 či samária-147, ktorých polčas rozpadu trvá
rádovo 100 miliárd rokov. Ak by sa to podarilo,
kozmológia by sa dala robiť „na kolene".
Schulman je však skeptický: „Podia všetkého
ani všetky atómy rhénia a samária nepostačia na
to, aby sa hladaný efekt podarilo zmerať počas ludského života. Okrem toho, velké očakávania móže
zmariť hocijaká jemnóstka kvantovej fyziky."

Spomienky na budúcnosť

dokázal, že konzistenciu dvoch simultánnych šípok času móžeme študovať bez problémov."
Amos Ori z Israel Institute of Technology:
„V rovniciach som nenašiel nijaké chyby." David
T. Pegg z Griffith University v Brisbane: „Schulmanov model budem akceptovat dovtedy, kým
niekto nevyrukuje s opačnými indíciami."
Naproti tomu Paul Davies je presvedčený, či
Schulmanove rovnice nedokážu vylúčiť možnosť,
že už nepatrné interakcie s prostredím nepresmerujú obrátenú šípku času. Aj Claus Kiefer, profesor fyziky na Kolínskej univerzite, je skeptický:
„Úspech každej novej myšlienky závisí od toho,
či ju možno opakovane overiť experimentami, či
sa netýka iba irelevantných špeciálnych prípadov. Z hradiska tejto požiadavky je Schulmanov
scenár iba násilnou konštrukciou."

Schulman vkladá váčšiu nádej do pomalších
procesov, ktoré zahíňajú aj najodlahlejšie končiny vesmíru: „Pri tých sa však nezaobídeme bez
pozorovania. Sústrediť sa budeme musieť najmb
na galaxie a kopy galaxií, ktorých pohyb a rozptýlenie v priestore mimoriadne úzko súvisia
s počiatočnými podmienkami v mladom vesmíre,
pričom vo velkých počítačoch móžeme ich vývoj
podrobne rekonštruovať i anticipovať. Ak pozorovania nepotvrdia teóriu, budeme to mócť považovať za príznak vplyvov z budúcnosti. Znamenalo by to, že obrovské štruktúry vesmíru by obsahovali „spomienky na budúcnost".
Fyzikov tieto špekulácie nadchýňajú, ale primajú ich ostražito. Max Tegmar, profesor Pensylvánskej univezity v Philadelphii: „Schulman

O Schulmanovej teoretickej konštrukcii zapochyboval aj Dieter Zeh, profesor fyziky na Heidelbergskej univerzite, dnes najuznávanejší expert na šípku času. „Rozhodujúce je, či sú Schulmanove experimenty realistické v našom vesmíre. Jeho výsledky sú produktom metódy vytriedóvania toho, čo sa hodí z bezpočtu mých možností. Táto metóda (metóda pokusu a omylu)
móže platiť iba v uzavretých systémoch s minimom možných stavov. V reálnych systémoch,
v neposlednom rade aj kvóli kvantovofyzikálnemu zapuzdreniu sa voči okoliu, však nemusia
platit."
Inými slovami: Schulmanovo ponímanie je prí-

Big brunch

Naše každodenné vnímanie
času je nedostatočné
všetkého, nie... Do hry vstupuje jeho smer. Pri základných prírodných zákonoch tento rozdiel neodvodených fenoexistuje, iba
ménech.
Dalo by sa povedat, že to, čo
fyzici robia, je nesprávne, neprimerané povahe problému?
Zeh: Okrem zákonov, formulovaných ako diferenciálne rovnice,
musíme zohladňovať aj ich skutočné riešenia, teda reálne fenomény.
V prírode sa očividne všetky riešenia nevyskytujú. Riešenia nie sú
súčasťou si dynamických zákonov.
Vyžadujú dodatočné podmienky:
počiatočné i sprievodné.
Často sa hovorí o jednosmernom čase. Nebolo by správnejšie
povedat, že procesy v čase majú
smer, a iba potom skúmaf aký?
Zeb: To je vec definície. Podia
Isaaca Newtona absolútny čas plyne. Neskór ho kritizovali Liebnitz
i Mach a vyjadrili čas ako pohyb
hmoty. Vo všeobecnej teárii relativity možno čas definovať pomocou
geometrie priestorových rezov. Čas
sa zrazu stáva dynamickou fyzikálnou veličinou. Ak je vesmír naozaj
pni

Nemecký fyzik Dieter Zeh, pracovník Inštitútu teoretickej fyziky
na Heidelberskej univerzite, je pokladaný za najrenomovanejšieho
„znalea času". Je autorom zásadných štúdií z oblastí kvantovej fyziky a kozmológie, termodynamiky
a fyziky časovej šípky. Jeho najslávnejším dielom je „The Physical
Basis of The Direction of Time"
(Fyzikálny základ smerovania času), ktorá nedávno vyšla už vo štvrtom vydaní.
Co je to čas? Ked položím táto
otázku sebe, poznám odpoved.
Ked sa to pokúšam niekomu vysvetlif, zakaždým zlyhám. Takto
sa pred 1600 rokmi posfažoval
filozof svátý Augustín. Sme dnes
múdrejší? Čím je, podTa vás,
čas?
Zeb: Odpovedal by som ako
Augustín. Dnešná fyzika však vie
pojem „čas" popísať reálnymi číslami a zobrazuje ho ako rovnú čiaru.
Filozofi to neraz kritizujú ako nedostatočné zviditefnenie či spriestomenie času. Nesúhlasím s nimi.
Pri reálnych číslach můžete plus
a mínus vymeniť. Pri čase, podia

H. Dieter Zeb, najrenomovanejší
znalec šípky času.
štvordimenzionálnou gulou, veTkosť priestorového „rezu" určuje
čas, či presnejšie: ona sama je časom. V tom prípade nemóžeme hovoriť o absolútnej šípke času.
Presne kvůli tomu atakujú filozofi fyzikov. Pojem času chcú
ozdobit šípkou.
Zeh: Hej... von Weizsäcker sa
dokonca nazdáva, že takýto pojem
je významnejší ako samotná fyzika, lebo bez nebo sa svet nedá opísať. Túto rolu zohrával čas už v staroveku. Vtedy však nikomu nena-

padlo, že jednotlivé fázy pohybu
můžu v mozgu vyvolať predstavu
času. Dnes hovoríme, že každý organizmus má vlastné „hodinky",
ba nektoré z nich už presne poznáme. Kedysi dávno, kedfyzikálny a
duchovný svet boli rozdelené, existoval pojem času aj v duchovnom
svete. To je však iba hypotéza, aj
ked odóvodnená.
Spolu s mými fyzikmi sa nazdávate, že čas nie je základnou
veličinou. Viete si predstavif svet
bez času?
Zeh: Skúmanie prírody ešte
zdaleka nie je završené. Dnes však
už nemůžeme popisovať prírodu
iba pojmami našej každodennej
skúsenosti. To by bole naivné. Nedostatočné pojmy o čase a priestore
sme si osvojili iba preto, lebo naše
zmysly sú limitované a naše spojenie s vesmírom je mimoriadne obmedzené.
Vzdáme sa teda zdravého sedliackeho rozumu?
Zeh: „Zdravé" je to, na čo sme
zvyknutí. Asi sa budeme musieť
vzdať istých domnienok. Opis prirody nesmie byť protirečivý. Podaktori sa radšej vzdajú podstaty ako
svojich predstáv. Proti tomu sa bránim.
Bild der Wissenschafft
KOZMOS 4/2003
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liš povrchné, pretože pozorované stavy móže pomocou makroskopických stavov iba podmienečne
charakterizovaf. „Navyše musíme predpokladat,
že v kozmologickom rámci hrá gravitácia dóležitu rolu:' Preto treba overit, či počiatočné a konečné podmienky sú vzájomné kompatibilné.
Z dosposial neuverejnených rovníc profesora
Zeha vyplýva, že tento problém je ovela váčší, ako
to zo Schulmanovho modelu vyplýva. Kiefer
a Zeh teda neveria, že v dnešnom vesmíre sa pohybujú oblasti s opačnou šípkou času. Vo chvíli,
ked'sa rozpínanie vesmíru zvráti do kolapsu, muselo by sa smerovanie času v dósledku fyzikálnych interakcií celkom zničit. Systémy spracúvajúce informácie by sa znefunkčnili a nedokázali by
preto presmerovanie času pozorovat. (Napríklad
zastavenie hodin a ich spiatočný chod.) Okrem toho informácie z budúcnosti by k nám nedospeli.
Kiefer a Zeh súhlasia so Schulmanom iba
v jednom: čas v kolabujúcom vesmíre bude bežať
naspat. Jednozačný, objektívny a naveky jedným
smerom sa pohybujúci čas teda nemóže existovat, prípadne móže, ale iba formálne, z hladiska
klasických, nekvantových teórií. Začiatok a komet vesmíru budil ako presné, rozlíšitelné zrkadlové obrazy. „Z hladiska kvantovej gravitácie
ide o rovnké stavy," vraví Zeh. Pojmy big bang
a big crunch sa zlejú do stavu, ktorý móžeme nazvat big brunch.
Kiefer a Zeh sa neuspokojili so Schulmanovými termodynamickými zdóvodneniami. Svoje argumenty čerpajú z ovela hlbších, hoci iba nejasne
sa črtajúcich základov kvantovej kozmológie.
Vychádzajú z rovnice Wheelera a de Witta. Nikto doteraz nepozná základné podmienky a presné
riešenie vzorca všetkého, ale vedci už vedia, že
čas v tomto vzorci, na rozdiel od priestoru,

nebude. mými slovami: čas nie je základná veličina. O počiatočných podmienkach nemožno
hovoru v prípade, kde niet nijakého počiatku.
Vychádzaf treba zo základných podmienok. Mimoriadnu úlohu pripisujú fyzici parametru, ktorý
popisuje rozpínanie vesmíru. „Kvóli štruktúre
rovnice Wheelera a de Witta je totiž parametrom
rozpínania do istej miery aj čas," tvrdí Zeh.

Hawkingov omyl
Stephen Hawking. profesor na Umiversity of
Cambridge, dospel nezávisle od konkurencie
k poznatku, že big bang a big crunch musia byt
z hradiska termodynamiky ekvivalentně. V toku
1985 navrhol spolu s Jamesom Hartlem z Kalifomskej univerzity vlastný model vesmíru, ktorý
vznikol rozpracovaním rovnice Wheelera a de
Witta. Po troch rokoch však hypotézu obráteného času po kritike Dona Pegea, dnes fyzika na
kanadskej University of Alberta odvolal. Hawking: „Zrazu mi boto jasné, že som urobil chybu.
big bang a big crunch nic sú symetrické."
Dnes akceptovaná predstava kolabujúceho
vesmíru (Big Crunch) vzišla zo spolupráce britských fyzikov Martina Reesa, Paula Daviesa
a Rogera Penrosea. Podfa nich sa šípka času neobráti. Hypotetickí astronómovia budúcnosti budú teda pozorovat, ako sa galaxie k sebe približujú a teplota vesmíru sa zvyšuje. Čierne diery
budú aj nadalej nasávat okolitú hmotu, zváčšovat
sa, až sa napokon vo finálnej fáze univerza
navzájom spoja a budú zaplňovat čoraz váčší
priestor. Big crunch nebude teda zrkadlovým obrazom big bangu, bude extrémne nehomogénny.
Aj entropia bude až do konta narastaf, pretože jej
najváčšia časti vází v čiernych dierach.
„V rámcoch poloklasickej či až klasickej teó-

Lawrence S. Schulman, profesor fyziky na Clarkson University (USA), dokázal pomocou počítačových experimentov, že dva systémy s opačne
orientovanými šípkami času móžu koexistovat.
rie je tento spósob uvažovania konzistentný. Netuším však, či rovnica Wheelera a de Witta pripustí, alebo vylúči v kvantovej kozmológii rozdiel medzi big bangom a big crunchom," namieta Kiefer. „Rozlíšiť ich možno iba vtedy, ked'
existuje klasický časopriestor. Kvantová gravitácia však časopriestor nepripúšťa."
Preto sa ani čierne diery nebudú naveky zviíčšovať, ale rozpadnú sa postupne na hviezdy, kmré budú zo všetkých strán nasávať svetlo, až kým
sa nepremenia na praplyn. „Napokon sa zdá, že
Hawking sa nepomýlil," vraví Dieter Zeh. „Jeho
omylom je iba to, že po príliš opatrnom použití
kvantovej teórie objavil chybu tam, kde nijaká
chyba nebola, a trvá na tom."
RUDIGER VAAS

Extrémne horúce hviezdy
Very Large Telescope (ESO) na
hore Paranal v Čile exponoval
v oboch Magellanových oblakoch
doteraz najhonícejšie hviezdy.
Hviezdy žiaria uprostred gulovitých
oblakov prachu a plynu, takže ich
spočiatku považovali za protoplanetárne hmloviny. Tie sa formujú
dvojakým spósobom: bud'ide o gravitáciou zahustený prachoplynový
oblak, v ktorom sa zrodila jedna či
viac hviezd, alebo naopak, ide o explóziou odmrštenú obálku umierajúcej starej hviezdy.
Protoplanetáme hmloviny patria
k najkrajším objektom vo vesmíre.
Hmloviny exponované teleskopom
VLT sú však extrémne horúce. Plyn
je nahriaty velkým množstvom iónov (ideo atómy, ktoré stratili jeden
alebo viac elektrónov.)
Hmloviny zohrievajú hviezdy,
ktoré sú 20-krát masívnejšie a ovela honúcejšie ako Slnko. V troch
„čudných" hmlovinách hniezdia
Wolf-Rayetove hviezdy. V ostatných masívne hviezdy typu O.
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Všetky tieto hviezdy žiaria 10-miliónkrát jasnejšie ako Slnko a ich
vek sa ráta nic na miliardy, ale iba
na milióny rokov. Niektoré, ako sa
zdá, majú aj hviezdnych spolupútnikov. Hviezdne vetry z najhorúcejších hviezd, miliardkrát silnejšie
ako rie, ktoré emanuje Slnko, formujú prach a plyn vo svojom okolí
do tvaru bublín. Na niektorých
snímkach vidíte tieto bubliny ako
časti jasných oblúkov.
Tni z exponovaných hviezd žiaria

Hore: Hmlovina
N44C vo Velkom
Magellanovom oblaku. Obe snímky
exponoval Very
Large Telescope
(ESO) na hore Paranal v Čile.
Dole: Hmlovina
okolo horúce]
dvojhviezdy AB7
v Malom Magellanovom oblaku.

tak silno v UV-oblasti, že ionizovali všetky atómy hélia. lány hélia si
nabalia další elektrón, čo sa prejavuje typickými čiarami jedenkrát
ionizovaného hélia, ktorými sa prezrádzajú najhonúcejšie hmloviny.
Mechanizmus štvrtej horúcej
hmloviny (N44C) sa nepodarilo zatial vysvetlit. Belgickí astronómovia
ju v najbližších mesiacoch budú študovat.
Astronomy and Astropybsics

MILAN RYBANSKÝ /

Dye komentované
správyo Slnku

zmena magnetického pola p6sobí silou na elektrický
náboj a vzniká elektrický prúd. Mierou velkosti p6sobenia magnetického pola je magnetická indukcia
(B), jednotkou je 1 Tesla [Tj.
Polia s maximálnou indukciouí na Slnku holi namerané v umbrách slnečných škvor, a to okolo
0,5 T. Meranie polí na Slnku umožňuje Zeemanov
jav, podTa ktorého sa spektrálna čiara určitej vinovej
dlžky rozštepí v magnetickom poli na dye a viac
Tlačové oddelenie NASA nás prostredníctvom
ovplyvnený tvarom prúdovej vrstvy. Od jej tvaru závisí, zložiek a vzdialenosť rozštepených zložiek je úmerči sa následky určitého javu prenesá do oblasti Zeme, ná velkosti magnetickej indukcie. V poli s indukinternetu masívne informuje o nových úspechoch
alebo nie. Geomagnetické bárky móžu poškodit elek- ciou 0,5 T sa čiara s vinovou dlžkou 525 nm rozsvojich oddelení pri výskume. Často sú však tieto
troniku umelých družíc, ale sú známe prípady, že boli štiepi na dye zložky so vzdialenosťou 0,03 nm. Posprávy nedostatoč$, čo pri malom priestore ktopri nich poškodené aj pozemské elektrické rozvodné mocou rozštepu sa dajú na Slnku merať polia s inrý im je venovaný oleje nič prekvapujúce.
dukciou vňčšou, ako 10 mT. Takéto merania boli
Pri ich preklade ešte obyčajne vznikajú skreslenia siete. Je proto dóležité študovat ich vlastnosti...
Riley s kolegami vypracoval výpočtový program, urobené na začiatku dvadsiateho storočia. V pžťdeči už ideo podstatu problému, alebo o jeho
pomocou ktorého móžu určit tvar héliosférickej prúdo- siatych rokoch minulého storočia holi vyvinuté príoriginálnost Nasledujúce dye správy sme sa
vej vrstvy, pričom vstupné dáta sú hodnoty magnetic- stroje pre merania magnetických polí na Slnku s citpreto rozhodli okomentovat
kej indukcie na povrchu Slnka. Výpočty sa robia na su- livosťou okolo 5µT, a to je asi aj dnešný stav.
Pre porovnanie: magnetické pole
Prvá hovorí o Slnku s dvomi ( magnetickýZeme na póloch má indukciu okolo
z1ó
CYCLE :20
mi ) severnými pólami.
50 µT a v strede kruhovej prúdovej
1.0 _ •
http.//www.space.com./scienceastronomy/
A(sp)
slučky, s polomerom 10 cm, ktorou
~
surt~7oles_030423. hbnl
0
preteká prúd 15 A (ampérov) je
I
I
1
!
I
I
I
9ó I
Uvádzam ju čiastočne skrátenú. Hovorí sav nej: ,,...
B = 6,28 µT.
N
Normálne má naša hviezda, podobne ako Zem, severný
O rozdelení magnetických polí na
60
a lužný magnetický pól. Ale niekolko mesiacov, počíSlnku vieme iba tolko, kolko nám
najúc marcom 2000, južný magnetický pól zmenil znadovolí priestorové rozlíšenie. Chcem
mienko a severný si ho zachoval. Slnko malo dva se30
tým povedať tolko, že publikované
W
Q
verně magnetické póly. „Znie to nemožne, ale je to
informácie sú často skreslujúce.
pravda," povedal kozmický fyzik Pete Riley, zo San 0leó
Vjem si predstaviť, že pri nejakom
1490
1510
1530
1550
1570
1590
~
ga. „V skutočnosti to je normálny efekt, sprevádzajúci
explozívnom procese móže na poa
cyklus slnečnej aktivity." Každých, približne 11 rokov
-' 3d
vrchu Sloka vzniknúť pole s intenziokolo slnečného maxima, sa slnečné magnetické polia
tou niekolko Tesla, pri rozmere obnásledkom zmien v magnetickom dyname reorganizu60
lasti niekolko km. Avšak súčasné
jú. Jav z marca 2000 je jednoducho čase takejto pre+
—
rozlíšenie magnetografov je približne
vratnej zmeny. „Južný pól v skutočnosti nezanikol," po1", čo je na Slnku okolo 700 km, a te90
znamenáva Riley. Putuje k severu a na chvi u sa roztiada pri meraní dostaneme priemernú
hol do pásu, s magnetickým tokom južnej polarity,
hodnotu, ktorá patrí takejto oblasti.
ktorý obopína slnečný rovník. V máji 2000 sa južný
Z pozorovaní vieme, že škvrny sa
magnetický pól vrátil na svoje zvyčajné miesto, blízko
vyskytujú v skupinách. Vedúca škvr~
' južného konca rotačnej osi Slnka. V roku 2001 však
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1977
na (v smere rotácie) je kompaktnejdošlo ku kompletnému prepólovaniu magnetického poTIME ->
šia, za ňou sledujúce škvrny sú viac
Obr. 1
I'a Slnka a tento stav trvá doteraz.
rotrlísené. Vedúca a za ňou sledujúce
Obrovský priestor, v ktorom pósobí slnečné magneškvrny majú rózne magnetické polatické pole sa nazýva héliosféra. V nej sa nachádzajú
dráhy všetkých deviatich planét, vrátane Zeme. Najváč- perpočítači „Blue Horizon IBM SP3" v San Diegu. Ten- rity, pričom stí opačné na severnej a južnej pologuším objektom v héliosfére však nie sú planéty ani Sln- to program odlaďovali desaf rokov. Dnes sú schopní li a tieto polarity sa na prelome cyklov slnečnej akko, ale tzv. prúdová vrstva, v prvom priblížení zvinená 4 dni dopredu predpovedat stav héliosféry a teda aj pa- tivity striedajú. V súčasnom (23.) cykle má vedúca
plocha, na ktorej sa mení polarita magnetického pol'a rametre slnečného vetra v celej héliosfére a aj možnost škvrrla na sevemej pologuli zápornú polaritu a rovv héliosfére. V skutočnosti sa jedná o vrstvu, ktorá má výskytu geomagnetickej bárky. Výsledky otestovali po- nakú polaritu má aj oblasť okolo sevemého pólu
hrúbku okolo 10000 km a preteká ňou elektrický prúd mocou pozorovaní z kozmickej sondy ULYSSES a uká- Slnka.
Je zásadný rozdjel medzj zemským a globálnym
s intenzitou okolo 10-10 Nm2 . Tento prúd je nepatrný. zalo sa, že pozorovania použitá metodiku perfektne
V obyčajnej žiarovke je prúdová hustota o 16 rádov potvrdzujú. V závoro poznamenávajú, že pre d'al'šie slnečným magnetickým polom. Zemské je podobné
váčšia. Avšak tu sa jedná o obrovský priestor, siahajú- spresnenie výpočtov sú potrebné merania podobných potu laboratómeho gulového magnetu, slnečné je
zložitejšie. Časť odbomíkov sa dokonca domnieva,
ci až za dráhu Pluta. Obyčajne prúdová vrstva obopína sond, ako je ULYSSES, ale na róznych dráhach.
V komentári by som rád poznamenal, že ak má- že globálne magnetické pole Slnka generované slslnečný rovník a má tvar, ktorý pripomína zvinenú sukničku baletky. Avšak okolo obdobia prepólovania, také- me podobnú správu aspoň čiastočne pochopjť, mu- nečným dynamo-mechanjzmom vlastne neexistuje,
ho, aké nastalo v marci 2000 sa jej tvar radikálne mení. síme z památe vyhrabať njektoré školské znalosti že je to iba výslednjca miestnych magnetických poli.
Zvinenie sa zváčšuje. Jej topológia je transformovaná z fyziky. Ináč sa móžeme pohybovať iba v oblasti Na Iubovolnej pologuli Slnka sa často vyskytujú obmystiky. Magnetické pole je následok elektrického lasti, kde magnetické polia majú róznu polaritu. M6zo „sukničky" na „mušličku"...
Geomagnetické bárky sú spósobené explozívnymi prúdu a elektrický prúd je vlastne časová zmeny po- žeme to ilustrovať obrázkom 1, kde v strednej časti je
procesmi na Slnku a ich prenos do oblasti Zeme je lohy elektrického náboja. Platí to aj opačne, časová znázomené rozdelenie polarít magnetického pola
počas 20. cyklu slnečnej aktivity. Plné čiary sú hraObr. 2
nice polarit. Napr. v roku 1968 boli na sevemej poB
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loguli Sloka dye záporné a jedna kladná oblasť. Plné
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čiary v polárnych oblastiach Slnka sú totožné s po.
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Milan Rybanský / DVE KOMENTOVANÉ SPRÁVY O SLNKU
Druhá správa hovorí o zdrojoch slnečnej energie a o neutrínach.
http://u'ww.space.com/scienceastronomti/sun_shi
ne_030403.Iznnl
Zase najprv časti správy: ,,...Možno to znie prekvapujúco, ale vedci nevedla presne, ako vzniká slnečné
svetlo. Vedia, že energia pochádza z jadrovej fúzie (termonukleárnej reakcie), pri ktorej sa v slnečnom jadre
spájajú jadrá atómov a uvolňuje sa pri tom obrovské
množstvo energie. Tento proces je však stále v oblasti
hypotéz, lebo nemáme možnost procesy v jadre pozorovat.
Pri týchto procesoch sa však v jadre Slnka uvoíňujú
neutrína, neviditefné častice, ktoré bez prekážky prenikajú zo slnečného jadra k Zemi a ich štúdium móže zapinit medzery v teórii vzniku žiarivej energie...
...Slnko vyžaruje každú sekundu tolko energie, ako
vzniká pri explózii 100 miliárd ton dynamitu. Proces sa
začína v jeho jadre, pri teplote 16 miliónov K. Pri takejto
teplote sa móže uskutočnit termojadrová reakcia. Vznikajúca energia sa potom žiarením a konvekciou prenáša k povrchu. Bobo určené, že prechod fotónu, základnej jednotky svetla, z jadra k povrchu Slnka trvá niekofko sto tisíc rokov a potom za áalších 8 a pol minúty
svetlo dorazí na Zem...
Na základe určenia abundancie prvkov na povrchu
Slnka, teoretici už dávno určili, že na fúzi sa z 98,5 %
zúčastňujú I'ahké prvky, vodík a hélium a zvyšných 1,5
% tvoria dusík a kyslík. Tieto určenia však nikdy neboli
testované pozorovaniami...
...Nové štúdie, ktoré uvádza John Bahcall z Princetonského ústavu pokročilých štúdii, sa zaoberajú úlohou, ktonl hrajú dusík a kyslík pri fúzi v jadre Sinka. Vyplýva z nich, že na fúzi sa zúčastňujú v ovefa váčšom
zastúpení, až 7, 3%. Detaily budú uverejnené v Physical

Review Letters. Tento výsledok získal J. Bahcall a jeho
kolegovia Carlos Pena-Garay a Concha Gonzales-Garcia na základe analýzy výsledkov z niekolkých neutrínových detektorov a laboratórnych reaktorových experimentov.
Neutrína interagujú tak slabo z hmotou, že fahko
prenikajú z centra Sinka na Zem," vysvetfuje Bahcall.
„Fyzici používajú neutrína na vyšetrovanie slnečného
vnútra podobne, ako váš lekár používa rĎntgénové žiarenie, aby videí do vášho tela a mohol stanovit diagnózu.
V komentári by som rád spomenul históriu objavu neutrína, jeho vlastnosti a princípy detektorov.
Objav neutrína patrí medzi najváčšie úspechy
modemej fyziky. Objav vznikol pri vysvetlení vlastností beta rozpadu. Pd beta (rádioaktívnom) rozpade
sa uvolňuje elektrón z jadra a atómové číslo prvku
sa zvýši o jednotku. Pritom musí byť zachovaný zákon zachovania hybnosti a energie. Merania však
ukázali, že tomu tak nic je. W. Pauli, jeden zo zakladatelov kvantovej fyziky, vyslovil v roku 1930
hypotézu, že pri beta rozpade sa z rádioaktívneho
jadra okrem elektrónu emituje ešte dálšia častica,
ktorá unáša rozdiel medzi energiou uvolňovanou
z jadra a kinetickou energiou elektrónu a odrazeného jadra. V roku 1934 vypracoval E. Fermi, na základe Pauliho hypotézy teóriu beta rozpadu a hypotetickú časticu nazval neutrínom. Trvalo však ešte
22 rokov, kým bola existencia neutrína potvrdená
experimentálne. Interakcia neutrína s látkou je tak
nepatrná, že by sme potrebovali vrstvu železa hrubá
100 svetelných rokov, aby pravdepodobnosť, že sa
neutrino v nej zachytí dosiahla hodnotu 0,67. Predsa však boli postupne skonštruované detektory na

jeho zachytenie. R. Davis spustil prvý z nich
v opustenej, 4400 m hlbokej bani na zlato, v južnej
Dakote, v roku 1968. Tento detektor pozostával zo
610 ton perchlóretylénu. Neutrino reaguje s izotopom chlóru 37 a mení ho inverzným beta rozpadom
na rádioaktívny izotop argonu 37, ktorého množstvo
za určitý čas (2-3 mesiace) sa dá určiť rádiochemickými metódami. Detektor bol schopný registrovať neutrina, vznikajúce v slnečnom jadre pri jadrových fúziach. Dvadsaťročné merania však ukázali,
že registrovaný počet neutrin, je asi trikrát menší,
ako predpovedá teória.
Neskór boli skonštruované a spustené do prevádzky detektory na inom princípe a pre mé energie
neutrin (Baksan — Rusko, Kamiokande — Japonsko,
Gran Sasso — Taliansko, Sudbury — Kanada) a všetky potvrdzujú zistený rozpor.
Co to móže znamenat?
1. Nepresnosť jadrových konštant pri výpočte priebehu jadrovej fúzie?
2. Principiálne nové vlastnosti neutrína, alebo dokonca procesov, pri ktorých vzniká energia?
3. Chyby v metodike merania?
4. Nemožnost použit laboratorné hodnoty, pre podmienky v jadre Slnka?
5. Zmena vlastností neutrína s časom?
Pred časom sme v našom časopise prevzali správu, že rozpor rieši práve posledná možnosť (KOZMOS 4/2001). Že to tak nemusí byť ukazuje práve
správa J. Bahcalia o novom modeli jadrovej fúzie
vo vnútri Slnka.
MILAM RYBANSKÝ,
Astronomický ústav SAV

Prvé hviezdy už 200 mil. rokov po big bangu!

Umierajúce hviezdy
v hmlovine Tarantula
Táto snímku z 23. apríla označili vedci z The Hubble
Heritage Team za „snímku dňa". Vidíte na nej jasné prúdy
plynu, nahriate honícími hviezdami. Hmlovina sa nachádza vo Velkom Magellanovom oblaku, v relatívne blízkej
galaxii, menšej ako naša Mliečna cesta. V pravom dolnom
rohu je kopa jasných a masívnych hviezd známa ako
Hodge 301. Masívne hviezdy umierajú mladé, ich vek sa
ráta iba na milióny rokov. (Naše Slnko má 4,6 miliárd rokov a zanikne niekedy po dovršení 9 miliárd rokov.) Viaceré Hodgeove hviezdy už explodovali ako supernovy,
viaceré sú zrelé na výbuch. Explózie supernov vymršťujú
obálky zanikajúcich hviezd do okolitého priestoru, komprimujú oblaky medziviezdneho materiálu a formujú vlákna (viditelné na rozličných miestach fotografie).
Prinajmenšom ní Hodgeove hviezdy, supermasívni červení obci, vybuchnú v priebehu niekolkých miliónov rokov. Tarantula je vo vzdialenosti 168 000 svetlených rokov, takže je možné, že niektorá z hviezd už vybuchla.
The Hubble Heritage Team
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V popole prvých hviezd našli astronómovia železo. To znamená, že prvé hviezdy sa zrodili
ovefa skór, ako sa vyučuje na školách. Hvezdári však nechápu, ako sa prvé hviezdy a galaxie
mohli sformovat tak rychle, už 200 miliónov rokov po big bangu.
Podla platnej teórie v mladom vesmíre sa železo nevyskytovalo; rovnako ako dal"sie prvky
(ťažšie než vodík a hélium) vznikli postupne ako produkt jadrovej fúzie v hviezdach. Podla teárie boli prvé hviezdy supermasívne, žili krátko a umierali v mohutných explóziách, ktoré obohacovali medzihviezdny materiál o dalšie a dalšie prvky. Z obohatených oblakov prachu a plynu sa potom rodili dalšie, „komplikovanejšie` hviezdy.
Senzačný objav ,.Starého železa" sa podaril tímu Wolframa Freudlinga (Space Telescope European Coordinating Facility), ktorý pomocou Hubblovho vesmírneho teleskopu (prístroje:
blízko-infračervená kamera a multiobjektový spektrograf podspoločnou etiketou (NICMOS)
študovali velmi vzdialené a velmi jasné galaxie, nazývané aj kvazary. Spektrograf anlyzoval
svetlo, ktoré k nám letelo 12,8 miliardy rokov.
„Porovnali sme spektrá železa so spektrom horčíka, a tak sme vypočítali množstvo železa
v kvazare," vraví Freundling. „Sme presvedčení, že toto železo vzniklo už v najmladších hviezdach."
Údaje boli známe už vlani, ale vtedajší odhad veku vesmíru sa ešte spochybňoval, a tak sa
Freundling neodvážil odhadnút vek hviezd v kvazare, ktorý študoval. Medzičasom senzačné
údaje zo satelitu WMAP, mapujúceho mikrovinové žiarenie kozmického pozadia, ovefa presnejšie
ako tie, ktoré získal satelit
COBE, umožnili upresniť vek
vesmíru na 13,7 miliardy rokov.
Prvé hviezdy vznikli pred 13,5
miliardami rokov. Iba 200 000
miliónov rokov po big bangu. Kto
by si to trúfol ešte pred dvoma
rokmi povedať? Po tomto objave
už stelárnici nepochybujú, že prvé
hviezdy sa sformovali ešte pred
vznikom supermasívnych čiernych dier. Tieto objekty, s hmotou
niekolkých miliárd Sink hniezdia
v centrách kvazarov a generuj
Prvé hviezdy sa sformovali už pred 13,5 miliardami ro- ich žiarenie. Žiarenie, ktoré zakov, iba 200 000 rokov po big bangu. Podfa astrofyzi- chytili prístroje na NICMOS.
ESO Press Release
kov mohol vesmír s kvazarmi vyzeraf asi takto.
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Observatórium Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese.
RNDr. Július Sýkora, DrSc.
Astronomický ústav SAV

Vlas o: Časti konštrukcie kupoly
na stanici lanovky na Skalnatom
plese. V strede: Malá kupola observatória na na Skalnatom Plese
pred dokončením — leto 1943.
Vpravo: Rozostavaná budova observatória —jar 1943.

Na otázku, prečo Astronomický ústav SAV vznikol a existuje, sa žiada odpovedat zo širšieho,
ba až velmi širokého pohl'adu. Tradične sa uvádza, že astronómia je jednou z najstarších vied.
A ktorá
vedná disciplína je prípadne staršia než astronómia? Je isté (aj ked niekto móže
namietat proti pomenovaniu „veda"), že astronómia, pozorovanie nebeských telies, bota
atribútom všetkých vyspelých civilizácií vo vývoji Tudstva, počnúc najstaršínů Sumermi, neskór
Babylončanmi, Egyptanmi, Číňanmi, Grékmi, indiánskymi civilizáciami v Amerike, Arabmi,
až po stredovekú Európu a celosvetovú súčasnost.
má

Prečo sme,
prečo
sme tu
a kto sme?

19. september 1943 je deň, ktorý pokladáme za zrod Astronomického observatória na Skahiatom
plese. Po ani nie dvojročnom období výstavby boto v tento deň realizované a je archivované prvé
vedecké pozorovanie na observatóriu — kresba slnečných škvřn pomocou priemetu Shtka
dalekohl'adom.18. júna 1953 dostalo dovtedajšie štátne observatórium štatút Astronomického
ústavu, a ten sa v ten istý deň stal jedným zo zakladajúcich ústavov novovzniknutej Slovenskej
akadémie vied. Je isté, že vo vedomí vtedajších i terajších pracovníkov observatórium a ústav
vždy splývali a splývajú v jedno. V každom prípade, aj 60. výročie, alebo „len" 50. výročie našej
vedeckej ustanovizne, sú dobrou príležitostou položit si otázky uvedené v nadpise.
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nciny trvalého záujmu o astronómiu boli v dávno-

P veku a sú až doteraz dvojakého charakteru:

Koronálna stanica Astronomického ústavu SAV na Lomnickom
štíte.

I

Pozorovací pavilón G2 v Starej
Lesnej slúži pre fotoelektrickú
fotometriu.

Dvaja hlavní realizátori výstavby
pred skeletom hlavnej budovy
Astronomického ústavu SAV
v Starej Lesnej — október 1982.

Demontáž 0,6-m reflektora z vel'kej kupoly na Skalnatom plese —
neskór inštalovaný v Modre.
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a) Bola to a je snaha pochopit, predvídat a využit pravidelne sa opakujúce javy a existujúce zákonitosti
prírody, oblohy a kozmického prostredia v prospech
civilizácií a ludstva (znalost ročných období, období daždbv a záplav, čas a kalendár, orientácia na oblohe, súši a mori, súčasné pokusy exploatovat medziplanetárne prostredie ako zdroj surovín, energie
a miesto pre technologické výroby nerealizovatelné
na Zemi). V tomto takpovediac aplikovanom zmysle je astronomický a astrofyzikálny výskum čoraz
lepšou investíciou aj do budúcnosti.
b) Druhou príčinou záujmu o astronómiu bola a je prirodzená snaha poznávat Vesmír ako taký a vysvetlovat ho s jeho všetkými vlastnostami a zákonitostami. Apropo, vesmír. Start Gréci používali preň názov „kosmos". Preklad tohto slova je niečo ako
„poriadok". Aby bolo celkom jasné, čo mali na mysli, pojem „kosmos" bol u nich protikladom slova
„chaos". Ano, mnohým slávnym gréckym f lozofom
— astronómom išlo práve o jediné, o výklad toho obrovského vesmírneho poriadku, ktorý pozorovali
ako harmonický systém. Po Ptolemaiovom geocentrizme zdanlivo dlho trvalo, kým sa Koperník odhodlal ku heliocentnizmu, kým sa spolu s observačnou technikou napino rozvinula nebeská mechanika
a astrofyzika. Teraz moderná astrofyzika skúma
vesmír v úžasných škálach priestoru a času — od rozmeru atómu po vzdialenosti miliard svetelných rokov a od vzniku vesmíru (big bang) pred asi
13 mld rokov po výhlady na prinajmenšom dalších
5 mld rokov (predpokladaný zánik Slnka s jeho Slnečnou sústavou). Tento, tzv. nákladný výskum vyznáva váčšina astronómov.
Je sympatické, že u značnej časti predchádzajúcej
skupiny astronómov sa v minulosti, ale aj teraz, ich záujem o základný výskum prelína s prirodzeným uspokojovaním ich zmyslu pre krásno. Pretože, neodškriepitelne, obloha, vesmír a všetko dianie na nej a v ňom
bolo, je a vždy bude predmetom záujmu ludí aj z tohto
dóvodu.
A tak odpoved' na otázku, prečo my astronómovia
(a teda v užšom zmysle aj náš ústav) sme, sa dost koncentruje do úsmevne ospravedlňujúcej odpovede, že
„nie je tak našou vinou". Naozaj, naša veda spolu spolu s fascinujúcou mnohotvárnostou a nekonečnostou
Vesmíru sprevádzali a zrejme aj budú sprevádzat ludstvo ako prostriedok na riešenie jeho stále novoobjavujúcich sa praktických potrieb, ale aj ako nevyčerpatelná fyzikálne motivujúca a esteticky stimulujúca realita sveta.
Otázka, prečo sme „tu", je mienená zúžene v zmysle,
prečo je Astronomický ústav SAV „tu" — vo Vysokých
Tatrách. Odpoved' sa ukáže byt pomerne jednoduchou
a pragmatickou, pričom ju začiatkom 40-tych rokov minulého storočia nešil, viac-menej subjektívne, zakladatel Observatória na Skalnatom plese dr. Antonín Bečvář. Bol v tom čase klimatológom štátnych kúpelov na
Štrbskom Plese, kde s vlastnoručne zhotoveným dalekohladom robil aj jednoduché astronomické pozorovania. Traduje sa, že súhlas s výstavbou Observatória na
Skalnatom plese dosiahol u ambicióznych politikov
vtedajšieho Slovenského štátu konštatovaním, že v Európe kultúrnych národov sú len dva štáty — Albánsko
a Slovensko, ktoré nemajú vlastné profesionálne astronomické observatórium (Stará Ďala s vtedy zanedbanou

a rozobratou, ak nie rozkradnutou hvezdárňou patrila
po viedenskej arbitráži do Maďarska).
Dr. Bečvář mal však pre výher miesta celkom jste aj
dobré objektívne dóvody. Na Skalnaté pleso už premávala nedávno postavená lanovka a, predovšetkým, v súlade s vtedajším celosvetovým trendom budovania observatórií, snažil sa postavit observatórium čo najvyšsie
(nad „zaprášenou" vrstvou atmosféry) a dostatočne daleko od váčších zdrojov osvetlenia. Podarilo sa, všetci
sme dr. Bečvářovi za to vdační, a teda preto sme „tu".
Ako klimatológ dr. Bečvář dobre vedel, že s ohladom na pomerne malý počet jasných dní a nocí a značná veternosť nie je Skalnaté pleso najvhodnejším miestom na astronomické pozorovania, najmá nje z kvantitatívneho pohladu (kde však v strednej Európe sú vyslovene lepšie miesta?). Napriek tomu, prvé roky činnosti boh observačne velmi dobré a Skalnaté pleso si
zakrátko získalo povesť uznávaného pracoviska v medzinárodnom meradle. Už zakladatel naordinoval Observatóriu velmi vhodné vedecké programy, ktoré sa
v priebehu dalšej histórie ústavu prakticky len dovyvíjali. Na začiatku šlo o pozorovania Slnka a medziplanetárnej hmoty (kométy a meteory). Okrem toho sa
dr. Bečvář začal venovat aj tvorbe svetoznámych atlasov hviezdnej oblohy (póvodne najmá pre potreby hladania kometárnych a asteroidálnych objektov). Hviezdna astronómia (štúdium premenných hviezd) sa začala
na Skalnatom plese intenzívnejšie presadzovat začiatkom 50-tych rokov. Uvedené tni smery výskumu sa postupne rozvinuli do šírky aj hfbky, pribúdali pracovníci
a pribúdali aj nové observatóriá ústavu — koronálna
stanica na Lomnickom štíte (1963), resp. slnečné
a hviezdne dalekohlady, spolu s novým sídlom ústavu
v Starej Lesnej (1987).
Astronomický výskum má objektívne výrazne medzinárodný charakter. Odrazom toho je napnklad aj
skutočnost, že Medzinárodná astronomická únia (IAU)
existovala už od r. 1919, ked'sa v r. 1931 stala zakladajúcim členom najvyššej vedeckej inštitúcie na svete,
Medzinárodnej rady vedeckých únií (ICSU). Naozaj,
objekty na oblohe sú pozorovatelsky dostupné každému
bez obřadu na hranice, politické systémy či vierovyznania. Striedanie dňa a noci, pniaznivého a zlého počasia, neodmyslitelná prítomnost občasných technických
porúch si priamo vynucujú medzinárodnú spoluprácu
v záujme čo najkontinuálnejšieho pozorovania a štúdia
jednotlivých objektov a úkazov. Absolútne nevyhnutné
je tiež spájať a komplexne fyzikálne analyzovat rózne
typy pozorovaní toho istého objektu, uskutočňované
róznymi metódami a v róznych častiach spektra. S nástupom výskumu z kozmického priestoru sa otvorila
možnost pozorovat vesmínne objekty v celom rozsahu
elektromagnetického žiarenia, od dlhovinného rádiového žiarenia, cez infračervené žiarenie, viditelné svetlo,
ultrafialové, rSntgenové, až po gama-žiarenie.
V oblastiach fyziky Slnka, výskumu medziplanetárnej hmoty a štúdia premenných hviezd a dvojhviezd
Astronomický ústav postupne rástol, zapájal sa do medzinárodných programov, organizoval medzinárodné
podujatia. Velká váčšina jeho vedeckých pracovníkov
sú členmi IAU, ale aj mých medzinárodných organizácií a inštitúcií. Už na tisícky možno počítat nami publikované práce v medzinárodných vedeckých časopisoch
a zborníkoch. Tieto stručné konštatovania však v nijakom prípade nevyčerpávajú odpoved' na otázku z nadpisu „kto sme?". Úpinejšiu odpoved' na ňu treba hladat
v komentovaných výsledkoch jednotlivých vedeckých
skupín Astronomického ústavu SAV a v dalších článkoch tohto komemoratívneho čísla Kozmosu.

60 rokov observatória na Skalnatom plese
Mgr. Rastislav Mačura
Astronomický ústavu SAV

Antonín
Bečvář
(10. 6.1901 -10.1.1965)
Test napísaný s použitím
publikácie—KOVAR, Stepán,
Ivan: Antonín Bečvář, astronom,
který miloval mraky.
Nakladatelství Milana Nováka,
Brandýs nad Labemr: 2001.
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tonín Bečvář bol prvým riaditelom astronomického obAn
servatória postaveného na Skalnatom plese v rokoch
1941 až 1943.

Pochádzal zo Starej Boleslavi, ale detstvo (a nakoniec aj nútený dóchodok) prežil v Brandýse nad Labem.
V tomto meste začal svoju kariéru amatérskeho a neskčr
profesionálneho astronóma, ked tu postavil hvezdáreň
s vlastnoručne brúsenou optikou, ako o tom pre mých amatérov písal v časopise Říše hvězd: „Optiku ref lektonr jsme si
vybrousili sami. Považuji broušení zrcadel za nejkrásnejší
práci astronomickou; věřte nmě že je velký rvzdn7 v tom, dívate-li se na nebe objektivem, který jste si koupili, či který
jste udělali, a to nejen v tony, jak vidíte." Brandýska hvezdáreň sa pod jeho vedením zapojila do astronomických aktivít venovaných pozorovaniu Slnka, nočnej oblohy a tiež meteorologickým meraniam. Po skončení gymnázia pokračoval
v štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe v odbore astronómie
a klimatológie, ktoré ukončil doktorátom klimatológie v roku 1934. Už v tomto období sa venoval popularizúcii astronómie. Najznámejšia je jeho séria článkov „Z dílny hvězdáře amatéra", publikovaných v časopise Říše hvězd v rokoch
1936-1942.
V raku 1935 A. Bečvář nastúpil v Prahe na miesto asistenta Meteorologického ústavu Karlovej univerzity, kde sa
zaoberal štúdiom periodicity slnečných škvír v súvislosti
s ročnými prírastkami letokruhov a zrážkami. Po roku mu
boto ponúknuté miesto na observatóriu v Starej Ďale, ktoré
vtedy neprijal. V roku 1937 odišiel pracovať na Slovensko
na miesto štátneho klimatológa pre Československé lázně.
Jeho pósobiskom sa stal kúpefný hotel Kriváň na Štrbskom
Plese, kde okrem klimatických a geografických meraní
(zmeral napr. obrysy Štrbského plesa), dal za vlastné prostiedky postaviť na terase hotela hvezdársku kupolu, kde
umiestnil dalekohlad z brandýskej hvezdárne: „Zřídil jsem
novou kopuli o průměru 4 metrů a váze 15 q, do níž jsem
přestěhoval astrograf ze své observatoře v Brandýse nad Labem Přístroj má dva reflektory o průměrech 210 a 240 mm
a refraktor o průměru 130 mm... " V tejto svojej prvej vysokohorskej hvezdárni pozoroval a fotografoval objekty hviezdnej oblohy a zaznamenával klimatické údaje. Vtedy sa stal
známym aj na Slovensku najmi svojou propagáciou astronómie. Súčasne prednášal aj na Univerzite Komenského
v Bratistave.
Medzinárodná situácia pred začiatkom druhej svetovej
vojny zmenila jeho d'alšie životné osudy. Po mníchovskej
dohode sa totiž zariadenie starod'alského astrofyzikálneho

Dr. Bečvář pri vymeriavaní
Štrbského plesa — r. 1938.

Dr. Bečvář pri dalekohfade na
Štrbskom plese v roku 1941.

Dr. Bečvář maluje slnečné hodiny na observatóriu na
Skalnatom plese — dátum neznámy, asi jar 1944

observatória spolu so 60 cm reflektorom odviezlo do Prešova, kde malo vzniknúť observatórium. Do úvahy pre novú
slovenskú hvezdáreň v tom čase prichádzala aj Bratislava,
kde Štefánikova slovenská astronomická spoločnosť zozbierala 2 milióny konín na jej stavbu (póvodne mala byť umiestnená na kopci Eselberg za Bratislavským hradom). Tieto
dye podstatné okolnosti: existencia v tom čase najví čšieho
československého d'alekohladu a značná suma peňazí vyzbieraných na novú hvezdáreň, mu umožniti presvedčiť vtedajšieho ministra školstva Slovenskej republiky Duchoňa
o nutnosti výstavby hvezdárne na Skalnatom plese, vzhladom nato, že bulo prístupné pomocou lanovej dráhy z Tatranskej Lomnice, malo zavedenú elektrinu a telefón. Popal
výstavbe observatória na Skalnatom plese sa A. Bečvář venoval aj výstavbe budovy na Lomnickom štíte, ako sám spomína: „Vzal jsem na sebe všechnu starost o vrcholovou stanici na Lomnickénr, která je právě ve stavbě," kde sa potom
začalo s meteorologickými pozorovaniami.
S prvými prácami na stavbe vysokohorského observatória
na Skalnatom plese, ktoré aj v súčasnosti je tretím najvyššie
položeným v Európe, sa začalo v roku 1940. Práce, vzhtadom na vtedajšie možnosti, postupovali veřmi rýchto a už
v roku 1943 bula hvezdáreň v prevádzke. Inštaláciou páťtonovej montáže d'alekohtadu Zeiss bol poverený mechanik
Kiss, ktorý kvůli tomu prišiel pracoval na Skalnaté pleso
z Bratislavy. Montážne práce boli ukončené pred Vianocami
v roku 1943, no prvé pozorovania slnečnej fotosféry sa
uskutočnili na hvezdárni už 19. septembra. A. Bečvář, který
za pozorovanie kométy Whippte v roku 1942 získal medailu Donohoe Comet Medal, sa stal prvým riaditelom observatória na Skalnatom plese. Pal prechode frontu, v januári
1945 ustupujúca nemecká armáda mala za úlohu zničiť
všetky důležité zariadenia, medzi ktory'mi bula visutá lanovka spolu s observatóriom. A. Bečvářovi sa vtedy podarilo presvedčiť nemeckých dóstojníkov, aby d'alekohTad nerozobrati, a tiež aby so sebou nebrali hvezdársku optiku. Navyše, koncom januára viali vo Vysokých Tatrách víchrice,
ktoré znemožnili nemeckým mínerom odstreliť vrcholovú
stanicu lanovky, a tak sa pred zničením zachránilo aj observatórium.
Po nevyhnutných opravách sa činnosť vysokohorského
observatória po roku 1945 obnovila a začali sa jeho plodné
roky. Zásluhu na tom mali aj noví pracovníci observatória
L. Pajdušáková a A. Mrkos, známi objavitelia komét. Jednu
z nových komét objavil v macci 1947 aj A. Bečvář. V tom
čase sa však intenzívne venoval hvezdárske kartografii,
ked pripravovai a kreslil originálny hviezdny Altas Coeli pre
ekvinokcium 1950. Tento atlas, vydaný v roku 1948, ho preslávil v očiach astronomickej verejnosti na celom svete.
V roku 1951, po odvolaní z funkcie, sa A. Bečvář vrátil do
Brandýsa nad Labem, kde obnovil svoju bývalú hvezdáreň.
Aj doma pokračoval v astronomickej kartografii a vydával
postupne dálšie atlasy: Atlas Eclipticalis (1958), Atlas Borealis (1960) a Atlas Australis (1964).
Okrem astronómie sa A. Bečvář venoval aj fotografovaniu mrakov, ked výsledkom jeho práce bol Atlas horských
mrakov, vydaný v r. 1953, ktorý zachytáva podoby mrakov
na Skalnatom plese, Štrbskom Plese a Lomnickom štíte. Jeho zmysel pre štatistiku sa prejavil pri vzniku astronomických atlasov, no tiež pri zázname filmových premiér alebo
cestovných itinerárov. K úpinosti záujmov jeho neobyčajnej
osobnosti neodmysliterne patrila okrem turistiky aj hudba,
kvůli ktorej si dal klavírne krídlo doviezť lanovkou na Skalnaté pleso. Svoje astronomické a životné krédo zhrnul v slovách: „Kdo má jen zcela znalý kousek vlastního (nebo nevlastní/w) místa na zeměkouli k dispozici, nebude váhat
a postaví pro svůj dalekohled stálou observatoř, byť sebe
jednodušší a skromnejší, neboť ta jediná rnu učiní astronomická pozorování příjemnými a umožní mu vážnější práci
i snadnou přípravu k ní."
Právom teda jeho meno nesie jeden z mesačných kráterov
na odvrátenej strane Mesiaca (od roku 1970), a tiež planétka
číslo 4567.
KOZMOS 4/2003
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60 rokov observatória na Skalnatom plese
Prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc.
Astronomický ústavu SAV

Meteory —
od bolidov
až po
kozmický
prach
Prezentované rýsledk',' vo r'ýskwne
meteorov dosialzli pracovníci
Astronom ické/zo ústavu SAV
Vladimír Gutlz, Anton Hajduk,
Mária Hajduková, jr.,
Igor Kapišinský, Miroslav Kocifaj,
Lubor Kresák, Margita
Kresáková, Luboš Neslušan,
Vladimír Porubčan, Ján Svorem,
Ján Štolzl a Judita Zvolárzková.

Celooblohová komora
na sledovanie jasných
meteorov na streche observatória na Skalnatom plese. V pozadí
Lomnický štít.

Spektrum meteoru
z roja Perzeíd nasnímané na Skalnatom
plese v noci 12J13.
augusta 1966.
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eď sa spátne pozrieme na výsledky získané za posled-

rokov v oblasti výskumu meteorov, zistíme, na
K ných 50mnohých
mých oblastí astronómie, že naši pred-

rozdiel od
chodcovia, ktorí začínali fakticky od nuly, bez akejkorvek
techniky, ktorú dnes považujeme za neodmysliternú, boli neobyčajne vedecky zdatní rudia. Ich výsledky sa síce dopinili a spresnili, ale vo verkej v5čšine potvrdili ich závery, získané vizuálnymi a teleskopickými pozorovaniami, teda volným okom a malými dálekohradmi. Treba ocenit ich bezpríkladnú vytrvalost, najmá pri opakovaných pozorovaniach
meteorických rojov, premyslenosť metán pozorovania a dokladnosť spracovania získaných hodnát. Pozorovania pod
vedením prof. Vladimíra Gutha, ale najmá prof. fubora
Kresáka s kolektívom vynikajúcich pozorovaterov, akými
boli Milan Antal, dr. Ján Štohl, dr. Margita Kresáková
a mnohí další a nimi odvodené výsledky, napnldad o zastúpení čiastočiek podra ich hmotností, vyjadrené funkciou
jasnosti rojových i sporadických meteorov, i hlavně poznatky o štruktúre meteorických rojov a sporadického pozadia
zastali v platnosti aj po zavedení fotografrckej i radarovej
techniky a stali sa štandardom pri nadvázovaní na jemnejšiu
zložku medziplanetámej hmoty, ktorú možno pozorovat výkonnejšími radarmi, televíznou technikou alebo kosmickými
detektormi.
Pred polstoročím ešte len matne presvitala spojitost meteorov s ich materskými telesami — kométami a asteroidmi.
Trvala desatročia, kým skladaním jednotlivých výsledkov
pozorovaní komét, asteroido i meteorov došlo k jasnej
predstave o postupnom úbytku hmotnosti komét, ich rozpade a následnej tvorbe meteorických prúdov v medziplanetárnom priestore. Jedným z najzaujímavejších poznatkov je
práve postupný vývoj takéhoto prúdu z kométy, ktorý dnes
už, vdáka počítačovej technike, dokážeme sledovat do áalekej minulosti i budúcnosti. Kométa Halley a jej dva meteorické roje — Orionidy a Eta Akvaridy sú názorným príkladom takéhoto vývoja. Vďaka tomu, že tento prúd čistíc sa
u nás pozoroval v spolupráci s viacerými observatóriami vyše pol storočia (najmá radarovou technikou v spolupráci
s Ing. M. Šimekom a jeho kolektívom z Ondřejova,
dr. B. A. McIntoshom z Kanady, dr. P. B. Babadžanovom
z Dušanbe a dr. G. Cevolanim z Bologne), odvodili sme dnes
už všeobecne uznávané poznatky nielen o vláknitej štruktúre
prúdu, ale aj o vývoji dráhy kométy, jej pravdepodobnom
zachytení Jupiterom asi pred 230 000 rokmi, jej vtedajšej ve[
kosti a úbytku hmoty. Pri návrate kométy Halley r. 1986 sme
z odvodenej hustoty prúdu predpovedali pravdepodobnú
zrážku sondy Giotto v blízkosti jadra s dvoma časticami, čo
sa aj skutočne potvrdilo, i keď váčšina autorov projektu rátala s viac než o 1 rád nižšou hustotou prúdu častíc. Bobo to
významné potvrdenie správnosti našich predstáv.
Podobným prípadom boli Lyridy, ktorých materským telesom je kométa
Thatcher (1861I).
Analýzou mimoriadnej aktivity meteorického roja Lyrid
sme s velkou pravdepodobnostou ukázali, že „frnálne" meteorické telieska neunikli priamo z jadra
materskej kométy,
ale zo skór uvorneného úlomku, čo je
rimoriadne dóležité
pre správne chápanie
vývoja kometárneho
jadra. Odhadli sme
čas, ktorý uplynul od
uvofnenia úlomku
z materskej kométy,
ktorý spásobil mimoriadnu aktivitu ro-

ja Lyrid v roku 1982. Za predpokladu rychlosti vzáarovania
úlomku 0,5 m/s došlo k jeho oddeleniu asi pred 70 obehmi
t.j. približne 30 000 rokmi.
Pozornost si zasluhujú aj výsledky skúmania štruktúry
meteorického komplexu Tauríd, z ktorých vychádzajú viacerí zahraniční pokračovatelia, ale aj Perzeíd, Alfa Kaprikomíd, a najmá Leoníd, ktoré sa prejavujú hustým vláknom
v podobe meteorického dažáa. Takmer celý náš kolektív sa
zapojil do týchto prác a získané výsledky prešli celým meteorickým svetom a cez mnohé medzinárodné konferencie
a sympóziá. O našom uznávanom postavení vo svete svedčí
aj to, že Medzinárodná banka dát meteorických dráhových
a fyzikálnych parametrov prešla nedávna zo švédskeho Lundu od prof. B.A. Lindblada na naše pracovisko, i to, že v súčasnosti máme aj predsedu Komisie pre meteory a meteority pri Medzinárodnej astronomickej únii. Jste s tým súvisia
aj uznania z NASA, ktoré sa dostalo našim pracovníkom za
vedenie kometárnej i meteorickej časti Medzinárodného
programu International Halley Watch, ale aj fakt, že nášmu
pracovisku ako jedinému z východných krajín Európy poskytla NASA už tretí súbor častíc kozmického prachu zo
svojho družicového programu na podrobnú mineralogická
a chemickú analýzu, ktorú uskutočňujeme v spolupráci
s viacerými pracoviskami SAV. Výsledky získané v spolupráci s ústavom materiálov SAV viedli k rozpracovaniu teórií rozptylu žiarenia na nesférických, nepravidelných časticiach kosmického prachu i k overovaniu teórií pohybu jemnej zložky medziplanetámeho prachu v kozmickým priestore.
Osobitnú pozornost si zasluhujú meteority, teda tie telesá,
čo dopadnú až na Zem. Celooblohové parabolické zrkadlá
snímané fotografickými komorami sledujú oblohu počas
jasných nocí na viacerých miestach Slovenska ako súčast
Európskej bolidovej siete. Pomohli vo viacerých pripadoch
k spresneniu poznatkov o váčších telesách, než akými sú
bežné meteoroidy. Bali identifikované dokonca aj bolidové
roje. Jedinečným spósobom nám prospel nález meteoritu
Rumanová, nazvaného podra lokality nálezu, ktorý je rýdzo
slovenským meteoritom. Jeho kosmický p©vod a identifrkácia ako chondritu bula potvrdená v spolupráci s Geologickým ústavom Dionýza Štúra a jeho detailná analýza
urobená v spolupráci aj s Geofyzikálnym ústavom SAV
a s prof. Funakim z Japonska. V súčasnosti, v spolupráci
s prof. Cevolanim z Bologne, sa u nás analyzuje úlomok
meteoritu Fermo, ktorý pred niekorkými rokmi dopadol
v Taliansku.
Meteoroidy nie sú oddelené od ostatných zložiek medziplanetárnej hmoty; sú súčastou celého komplexu prejavov
dynamicky i fyzikálne súvisiacich telies v rozsahu až 40 rádov hmotnosti. Ak zoberieme do úvahy aj plynnú a ionovú
zložku napr. chvostov komét, je tento rozsah ešte váčší. Nemožno ich oddeliť ani od širšieho medzihviezdneho galaktického priestoru, v ktorom sa pohybuje celá Slnečná sústava. Velká pozornost sa dnes venuje odlíšeniu častíc medziplanetámeho a medzihviezdneho póvodu, najmlí na základe
skúmania dráhových parametrov častíc, predovšetkým ich
heliocentrických rychlostí. Dá sa povedať, že dnešný meteorický výskum, ktorý v celej jeho šírke sleduje aj naše Oddelenie medziplanetárnej hmoty AsU SAV, sa prelína aj s výskumom prachových diskov okolo hviezd a výskumom slnečného vetra a jeho vplyvom na jemnú zložku medziplanetámej hmoty. Fri výskume meteoritov a evolúcie drah meteoroidov treba brat do úvahy aj ich spžtost s kozmogonickými teóriami. K štúdiu genetických súvislostí jednotlivých
zložiek medziplanetámej hmoty neobyčajne prispela aj homogenizácia Medzinárodnej databázy dráb meteorov, ktorá
sa v spolupráci s prof. Lindbladom uskutočnila na našom
pracovisku. Tu sa vypracovala aj nová metodika na odlršenie malých meteorických rojov od sporadického pozadia,
ktoré dali podnety k hradaniu ich materských telies. Súčasne
aktualizácia tejto medzinárodnej databázy významne zvýšila použitefnost dát na postrehnutie množstva ďalších súvislostí pri výskume medziplanetámej hmoty.

60 rokov observatória na Skalnatom plese
RNDr. Eduard Pittich, DrSc.
Astronomický ústav SAV

Dynamika
komét
a asteroidov
Prezentované výsledky v dynamike
komét dosiahli pracovníci Astronomického ústavu SAV Lubor
Kresdk, Luboš Neslušan, Eduard
Pittich a Nina A. Solovaya.

Kométa Mrkos objavená na
Lomnickom štíte. Snímka z 19.
júna 1955 bola exponovaná na
Skalnatom plese.

Kométa West. Exponovaná na
Skalnatom plese 12. marca 1976.
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ozorovací program novovybudovaného observatória na
P
Skalnatom plese v r. 1943 zodpovedal jeho prístrojovému

vybavenu. Nadvázoval na myšlienku Antonína Bečvářa, zakladateía hvezdárne, na zostavenie nového atlasu oblohy, ktorý by ulahčil pozorovania komét a asteroidov.
Hvezdáreň dostala tak do vienka kométy a asteroidy. Systematické fotografické astrometrické pozorovania komét
a asteroidov, ako aj vizuálny vyhfadávací program nových
komét priniesli prvé výsledky už v roku 1946.
Zakrátko si pozorovania komét a asteroidov vyžiadali
orientáciu aj na výpočet polóh a s tým súvisiace výpočty
dráh týchto telies. V tom čase totiž nebolo intemetu s bahkmi programov podporujúcich výpočet efemeríd a predbežných dráh novoobjavených komét a asteroidov. Na
Skalnaté pleso sa nenápadne vkradla nebeská mechanika,
v podobe potrebnej pre medziplanetárne telená. S pribúdajúcimi rokmi sa pevne udomácnila v oddelení medziplanetárnej hmoty pod vedením profesora Kresáka, zo začiatku
len na pracovisku v Bratislave, neskór aj v Tatrách.
Rutinné výpočty efemerid, redukcie astrometrických pozorovaní a výpočty dráh, dopinili práce prinášajúce nové
výsledky v oblasti dynamiky komét, asteroidov a meteoroidov. Štúdie o dlhodobej evolúcii dráb, vzájemných dynamických prepojeniach a zdrojových oblastiach týchto telies
upútali pozomosť medzinárodnej astronomickej komunity.
Výsledky pracovníkovi ústavu v oblasti dynamiky malých
telies slnečnej sústavy dosiahli špičkovú svetovú úroveň.
Medzinárodné kontakty v tejto oblasti sú široké, najdlhodobejšie a najplodnejšie s Ústavom astrofyziky a kozmickej
fyziky Talianskej akadémie vied v Ríme a s Ústavom aplikovanej astronómie Ruskej akadémie vied v St. Petersburšu
Prvým významným úspechom v dynamike komét bole
znovuobjavenie a identifikácia stratenej periodickej kométy, ktorú v roku 1858 objavil americký astronóm H.P. Tuttle, a ktorá sa potom na ďalších osem návratov k Sloku opžť
stratila. Znovu ju objavil v roku 1907 francúzky astronóm
M. Giacobini. No jej osud sa opakoval. Astronómom sa
stratila na dalších sedem návratov. Pd systematickom híadaní komét ju v roku 1951 ako novú kométu objavili na
Skalnatom plese. L. Kresák výpočtom dokázal identitu objavenej kométy s kométou Tuttle-Giacobini, ktorá odvtedy
nesie i jeho meno. Je to kométa 41P Tuttle-Giacobini-Kresák.
Štúdiom pósobenia efektu komensurability stredného
pohybu Jupitera na rozloženie stredných pohybov krátkoperiodických komét pracovníci ústavu ukázali, že vplyvom
neho sú krátkoperiodické kométy rozdelené na dye skupiny, s odlišnými dynamickými a fyzikálnymi vlastnosťami,
ako aj podmienkami objavu. Vnútorná skupina, charakterizovaná menšími heliocentrickými vzdialenosťami, podlieha gravitačným poruchám Jupitera a vyššej rychlosti
rozpadu. Podarilo sa tiež dokázať súvislosť medzi rezonanciami a piatimi dynamicky odlišnými skupinami komét.
Rozvoj aplikácie nebeskej mechaniky na dynamiku malých telies Slnečnej sústavy nastal príchodom výpočtovej
techniky. V roku 1967 bol elektrónkový počítač ZRA-1
výpočtového strediska SAV po prvý raz použitý na vysvetlenie pozorovaného nerovnomerného rozdelenia asteroidov v hlavnom páse a ich tendencie koncentrovania
k rovin ekliptiky. Pracovníci ústavu vysvetlili asymetriu
výberovým efektom pozorovaní a vyrovnávaním priamky
apsíd asteroidov s priamkou apsíd Jupitera. Hlavný pás asteroidov je bližšie k Slnku v smere Jupiterovho perihélia
ako v opačnom smere, v ktorom je priestorová hustota asteroidov vyššia. Po prvý raz bole ukázané, že dráhy niektorých asteroidov hlavného pásu, ktoré prichádzajú do
blízkosti dráhy Marsu, můžu byť zmenené jeho gravitačným působením na dráhy pretínajúce dráhu Zeme. Pracovníci ústavu tiež vypočítali pravdepodobnosť kolízie Zeme
s telecom s priemerom okolo 1 km raz za 1,5-2 milióny rokov.

Pracovníci ústavu sa zaoberali možnosťou odlíšenia kometárnych a asteroidálnych dráh využitím Jakobiho integrálu z problému troch telies sústavy Slnko — Jupiter — kométa alebo asteroid. V kometárnom a asteroidálnom výskume sa získané diagramy e/a, T/Q a T/9 (e — excentricita dráhy, Q — vzdialenosť afélia dráhy, 9 — vzdialenosť perihélia dráhy, T —Tisserandov parameter) všeobecne akceptujú na rozlíšenie jednotlivých populácií kometárnych a
asteroidálnych dráh. Ukázalo sa tiež, že Jakobiho integrál
možno použiť ako klasifikačný a vývojový parameter pre
medziplanetárne telesá.
Pracovníci ústavu sa spolu s kolegami z Ríma venovali
štúdiu dlhodobej evolúcie kometárnych dráh s krátkou periódou a ich zmenám vplyvom tesných priblížení k Jupiteru. Detailne študovali dočasné zachytenie komét na satelitné dráhy Jupitera. Zistili, že objekty sa na nich můžu pohybovať prinajmenej niekolko storočí. Urobili detailnú
analýzu vývoja dráh komét podobných dráhe kométy
1 P/Halley. Ukázali, že objekty na takýchto dráhach librujú
s typickou periódou 350-400 rokov.
V roku 1978 pracovníci ústavu odvodili priestorovú
hustotu aktívnych dlhoperiodických komét na 0,09 kométy
v kubickej AU a jej nezávislosť od heliocentrickej vzdialenosti. Zistili, že v priemere 50 takýchto komét sa v každom
okamihu nachádza vnútri dráhy Jupitera. V dobe publikovania výsledku sme z nich dokázali objaviť iba 3-4.
V súčasnosti sa takýchto komét objavuje každoročne viac
ako 30, čo je dobrým potvrdením výsledku práce publikovanej pred 25 rokmi.
Pracovníci ústavu nešili aj otázku vypustenia sondy
k novej kométe v Oortovom zmysle, ktorá je zdrojom póvodného materiálu z rannej fázy formovania sa Slnečnej
sústavy. Vypočítali možné transférové dráhy sondy ku kométe pre rózne prípady geometrie vzájomného postavena
kométy a Zeme z hladiska energetickej náročnosti a doby
letu sondy, a tiež času potrebného na prípravu a vypustenie
sondy. Z práce vyplynulo, že vtedajšie technické prostriedky kozmického výskumu nestačili na uvažovaný projekt pre časovú tieseň medzi objavom cieTového objektu
a prípravou sondy na štart. Situácia sa zmenila v súčasnej
dobe, keď možno malé satelitné nosiče pripraviť na štart
a vypustiť vo velmi krátkom čase. Navyše súčasná výkonná pozorovacia technika dáva šancu objaviť vhodný objekt
vo váčších heliocentrických vzdialenostiach než to bole
pred 17 rokmi, a tak poskytnúť dlhší čas na prípravu sondy.
Neskór spolu s talianskymi astronómami sme analyzovali
možnosti vypustenia kozmickej lode ku kométe HaleBopp. Vypočítali sme, že skoty' objav tejto kométy (takmer
dva roky pred jej prechodom perihéliom) poskytol dostatočne dlhý čas na prípravu malého satelitného nosiča pre
vypustenie sondy k nej a stretnutia v blízkosti zostupného
uzla. V roku 2001 bol vypracovaný plán podobnej misie
pre Planetárny program Európskej kozmickej agentúry.
Prvou takouto sondou sa mala stať sonda COUNTOUR
kozmickej agentúry NASA, ktorá mala byť preorientovaná
k novej kométe v prípade, že v čase jej aktívnej fázy letu
bude takáto objavená. Sonda sa však pri zapojení motorov
na zmenu dráhy rozpadla.
Ďalšou riešenou otázkou bola dynamika malých telies
Slnečnej sústavy z pohfadu, ktorý umožňujú numerické
metódy integrácie pohybových rovníc. Spolu s koleganú
z Univerzity v Uppsale sa nešil původ zdroja špecifickej
skupiny krátkoperiodických komét, tzv. Jupiterovej rodiny.
Metódou Monte Carlo bota modelovaná pozorovaná skupina komét rozpadom jej progenitora, vetkej materskej
kométy. Ukázalo sa, že rozpadom vzniknuté fragmenty
velmi rýchlo stratili dynamické znaky spoločného původu
a pokryli signifikantnú časť priestoru pozorovanej Jupiterovej rodiny komét. Z pozorovaného rozdelenia dráh Jupiterovej rodiny tak jednoznačne nevieme rozlíšiť medzi kométami majúcimi eventuálne původ v progenitore a kométami zachytenými Jupiterom.
Pracovníci ústavu študovali problém presnosti riešenia
KOZM
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Kométa 1P/Halley. Exponovaná
na Skalnatom plese 10. januára
1986.

Kométa Hyakutake. Exponovaná na Skalnatom plese 26. marta
1996.

14

KOZMOS 4/2003

6. strana

50 rokov Astronomického ústavu (AsÚ) SAV

dlhodobej dráhovej evolúcie komét numerickou integráciou ich pohybových rovnic, ktory' spočíva jednak v samotnom numerickom procese integrovania (kopenie numerických chýb v procese zaokrúhlovania), jednak v presnosti počiatočných dát dráhových elementov. Na kométach
61P/Shajn-Schaldach a 36P/Whipple ukázali, že i nepatrná
zmena počiatočných elementov dráhy, menšia ako je presnosf ich určena z pozorovaní, vedie k rozdielnym výsledkom už po 250 rokoch integrácie a dvoch tesných priblíženiach k Jupiteru. Všebecnejšie sa tento problém nešil
v spolupráci s kolegami z Ríma, kde sa dokázalo, že vzhladom na nepresnosť oskulačných elementov, s akou ich
vieme vypočítať z pozorovaní, může byť dráha kométy už
po druhom tesnom priblížení k Jupiteru velmi neurčitá a po
5-6 stretnutiach má dráhu celkom neurčitelnú. Pre takýto
typ komét nemá zmysel počítať oskulačné elementy ako také. Je ale možné modelovo určiť ich rozptyl, a získať tak
priestorový útvar, akúsi trubicu, v ktorej dráha kométy může ležať, a ktory' sa po každom tesnom stretnutí s Jupiterom
alebo inou planétou značne rozšíri.
V spolupráci s ruskými astronómami bol publikovaný
Katalóg krátkoperiodických komét, obsahujúci po prvý
raz dráhovú evolúciu všetkých známych krátkoperiodických komét na obdobie 1800-2000 s uvážením negravitačných sfl. Od roku 2002 v novom vydaní katalógu na webovskej stránke sú postupne publikované dráhové elementy všetkých krátkoperiodických komét na obdobie
1750-2050 aj s ich rozptylom. Teda obálkou, v ktorej sa
kométa pohybovala a bude v budúcnosti najpravdepodobnejšie pohybovať.
V sérii prát bola modelovaná evolúcia častíc ejekovaných z kométy 2P/Eneke počas jej 40 000 ročnej dráhovej
evolúcie v Slnečnej sústave s uvážením gravitačného působena všetkých planét a negravitačných sil — tlaku slnečného elektromagnetického žiarenia (Pointingov-Robertsonov
efekt), slnečného korpuskulárneho žiarenia (slnečný victor)
a sily pósobiacej v transverzálnom smere (zmena sklonu),
ktoráje typická pre neradiálne zložky svetelného tlaku na
nesférickú časticu. Ukázalo sa, že negravitačné sily můžu
elinúnovať asteroidy ako altematívne sekundárne materské
telesá komplexu Tauríd. Na základe analýzy 2000-ročnej
(1500 rokov do minulosti a 500 rokov do budúcnosti) dráhovej evolúcie kométy 73P/Schwassmann-Wachmann 3
a jej dvoch sekundárnych jadier, ktoré vznikli rozpadom
v roku 1995 bobo predpovedané, že v roku 2006 bude
Zem prechádzať novým meteorickým rojom, ktory' sa utvoril rozpadom jadra kométy Schwassmann-Wachmann 3.
Pracovníci ústavu skúmali dráhovú evolúciu iregulárneho 8. mesiaca Jupitera, Pasiphae, ako numerickou integráciou, tak aj analytickou metódou problému troch telies.
Obe metódy dali porovnatelné výsledky. Dráha mesiaca je
stabilná v Hillovom zmysle, pričom časť jeho dráhy možno
interpretovať ako dráhu heliocentrickú. To naznačuje, že
mesiac bud' bol zachytený Jupiterom, alebo v budúcnosti
gravitačnú sféru tejto planéty opustí. Preto hola preverená
možnosť záchytu mesiaca Jupiterom na planetocentrickú
dráhu z vhodnej kometárnej dráhy. Modelovými výpočtami sa zistilo, že mesiac sa mohol skutočne póvodne
pohybovať po heliocentrickej dráhe podobnej dráham komét D/1770 LI Lexell, 76P/West-Kohoutek-Ikemura,
82P/Gehrels 3, alebo 16P/Brooks 2. Na jeho zachytenie
stačila iba malá zmena dráhy, ktorej velkosť zodpovedá negravitačným silám pósobiacim na kométy. Preto jedným
z možných zdrojov iregulárnych mesiacov planét můžu byť
kométy.
V rokoch 1992-1996 sa skúmali modelové dráhy asteroidov nachádzajúcich sav blízkosti hranice Hillovho pásma stability. Výsledkom boto, že časť asteroidov sa periodicky posúva z hlavného pásu asteroidov do oblasti Marsu
a následne i do oblasti Zeme. Takéto zmeny dráh sú omnoho frekventovanejšie pre vyššie hodnoty sklonu dráhy
a excentricity ako pre nižšie. Tak z asteroidov s i=40° je
asi 20 % dopravených do oblasti Zeme, pre i=60 už 50 %

a pre i=80' až 90 °I© za dye tisícročia. Práca naznačila možnosť transferu týchto telies medzi hlavným pásom asteroidov, skupinou asteroidov prichádzajúcich do blízkosti
Zeme a objektmi za dráhou Neptúna. Modelové riešenie problému bolo konfrontované s reálnym asteroidom
3040 Kozai s vysokým sklonom (i=43'). Zistilo sa, že dráha
asteroidu je stabilná minimálne 20 000 rokov a pohybuje
sa mimo oblasti Zeme. Akonáhle však pozmeníme hodnotu argumentu perihélia dráhy asteroidu, jeho dynamické
správanie sa mení a dostane sa až do oblasti zemskej dráhy. 3040 Kozai je dókazom, že asteroidy s vysokými
sklonmi můžu byť potenciátnymi kandidátmi na zrážku so
Zemou. Existenciu malých telies s vysokými dráhovými
sklonmi, ktoré prichádzajú do tesnej blízkosti Slnka, potvrdili pozorovania koronografov kozmickej sondy SOHO.
Od roku 1996 ich astronómovia objavili viac ako 500. Bola tiež nájdená spojitosť medzi dráhami asteroidov s vysokými sklonmi a blízkoparabolickými dráhami podobnými
dráham SOHO komét. Tieto telesá můžu migrovať v celej
oblasti Slnečnej sústavy, a teda sa dostať až do oblasti dráhy Zeme. Štúdiom frekvencie kolízií komét so Zemou bolo odhadnuté, že ku kolízii dochádza raz za 80 miliónov rokov v prípade kometárneho telesa a 110-140 miliónov rokov.
Pracovníci ústavu sa tiež venovali tématike vzniku komét. Klasický scenár vzniku komét ako vedlajšieho produktu tvorby planét a ich následnej ejekcie do velkých heliocentrických vzdialeností (časť i do medzihviezdneho
priestoru) obrími planétami naráža na problém príliš vysokej celkovej hmotnosti kometárnej populácie. V snahe riešiť tento problém bola navrhnutá nová koncepcia vzniku
vzdialeného Oortovho oblaku komét. Predpokladá, že kométy a asteroidy sú výsledné telesá procesu narastania
malých častíc v medzihviezdnom mraku, počnúc molekulami, ktoré sa postupne formovali na planetezimály. V čase, keď sa protostnečná hmlovina oddelila od materského
mraku, kometárne jadrá sa už v nej nachádzali. Modelovaním dynamiky kometárnych jadier prítomných v hmlovine
počal následného kolapsu protoslnečnej hmloviny na protoslnko a protoplanetárny disk sa ukázalo, že významná
časť komét naozaj zostáva vo velkých vzdialenostiach. Jadrá komét totiž počal kolapsu nepodliehajú zákonom hydrodynamiky ako plyn a prach, ale konajú mechanický pohyb.
Argumentom proti novej koncepcia zatial ostáva problém
vysvetliť vznik makroskopických kometárnych jadier v relatívne riedkom prostredí medzihviezdnehh mrakov. Pne teóriu naopak svedčia objavy objektov v EdgeworthovomKuiperovom páse s perihéliami nad 40 AU, ktoré nemohli
byť na pozorované dráhy dopravené gravitáciou planét.
Trend výskumu dynamiky komét a asteroidov na Astronomickom ústave SAV od počiatku súvisí s vývojom pozorovacej techniky a jej objavmi. Aj objavy posledného
desaťročia — transneptúnovské objekty a kométy SOHO,
spolu s predchádzajúcimi objavmi asteroidov, prichádzajúcich do blízkosti zemskej drahy, ho ovplyvnili. Zmenili
zásadne náš pohfad na rozloženie malých telies v Slnečnej
sústave, na ich zdrojové oblasti, a na možné transferové
dráhy medzi nimi. Oortov oblak komét prestal byť jedinou
zásobárňou komét a priestor medzi dráhou Marsu a Jupitera hlavným zdrojom asteroidov.
Program výskumu dynamiky komét a asteroidov sleduje charakteristiky velmi důležité na pochopenie vzniku
a vývoja skúmaných telies, Slnečnej sústavy ako celku, individuálnych planét a života na Zemi. V poslednom období sa snažíme prispieť i k upozorneniu na stále ohrozenie
Zeme malými telesami Slnečnej sústavy, ktoré v prípade
rozmernejších telies může mať katastrofálne následky na
životné prostredie Zeme. i udstvo si začína uvedomovať toto reálne nebezpečenstvo a dáva zelenú na realizáciu programu ochrany Zeme pred hroziacim nebezpečenstvom
z kozmu. Svedčí o tom rozvíjajúci sa medzinárodný program SPACEGUARD a kozmické miléniové misie NASA
na štúdium komét a asteroidov.

60 rokov observatória na Skalnatom plese
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Astronomický ústav SAV

kúmanie komét patrí od založenia observatória na SkalS
natom plese pred šesťdesiatimi rokmi medzi ťažiskové
programy. Okrem výpočtov a analýzy dráb (čo je predmetom

Objavy
a fyzika
komét

osobitného článku) patrí oblasť výskumu fyzikálneho vývoja komét medzi najúspešnejšie dlhodobé programy, čo vidieť
aj z toho, že pracovník ústavu bol jedno obdobie prezidentom komisie Medzinárodnej astronomickej únie Č. 15 pre fyziku komét, asteroidov a meteoritov. Z množstva úspešných
projektov a programov móžeme spomenúť len niektoré.

Prezentované výsledky vo fvzike
komét dosialzli pracovníci
Astronomického ústavu SAV
Lubor Kresák, Eduard Pittich,
Jana Pittiehová a Ján Svoreň.

Tatranské kométy
Celkom na začiatku treba spomenúť tatranské objavy komét. V rokoch po 2. svetovej vojne sa pracovníci observatória na Skalnatom plese systematicky venovali hladaniu nových komét. leh úsilie prinieslo mimoriadne výsledky. Zo
70 komét objavených v rokoch 1946-1959 na celom svete
pripadlo 18 na observatóriá na Skalnatom plese a Lomnickom štíte, na observatórium MtPalomar v USA 13 objavov
a na ostatné svetové observatóriá po 5 alebo menej. Pracovníci ústavu si pripísali na svoje konto piné dye tretiny všetkých vizuálnych objavov, vrátane tých, ktoré bolo možné
pozorovať len z južnej pologule. Medzinárodný ohlas týchto
objavov bol výnimočný. Na kongrese Medzinárodnej astronomickej únie v Ríme v roku 1954 bolo Československo,
vdaka objavom zo Skalnatého plesa, vyhlásené za kometárnu velmoc.

Na objavoch sa podielalo 5 objavitelov: Antonín Mrkos,
Ludmila Pajdušáková, Lubor Kresák, Antonín Bečvář
a Margita Vozárová-Kresáková. Prvou kométou tatranske
série bota kométa 1946 II Pajdušáková-Rotbart-Weber objavená 30. mája 1946 zo Skalnatého plesa, poslednou kométa 1959 IX Mrkos objavená 3. decembra 1959 z Lomnického štítu. Tn z objavených komét boli krátkoperiodické.
Kométa P/Honda-Mrkos-Pajdušáková má obežnú dobu len
niečo nad 5 rokov a pravdepodobne súvisí s meteorickým
rojom Alfa Capricomíd. Kométa PlTuttle-Giacobini-Kresák
patrí ku kométam, ktoré dlhšie obdobia pokoja prerušujú náhlym nečakaným zvýšením jasnosti. V roku 1973 zvýšila
svoju jasnosť pri dvoch výbuchoch prechodne až 4000- násobne. U tejto kométy, rovnako ako u kométy P/Perrine-Mrkos, išlo o objav dávno stratených periodických komét nepozorovaných od začiatku storočia. Najkrajšou z tatranských komét boto nesporne kométa 1957 V Mrkos. Vytvorila široký prachový chvost a štruktúrou plazmového a prachového chvosta pripomínala kométu Hale-Bopp. Spolu
s kométou 1955 III Mrkos bola nájdená volným okom v súmraku v blízkosti Slnka. Vzájomná poloha dráhy kométy
1954 VIII Vozárová a Zeme umožnila pozorovať pomerne
vzácny anomálny chvost. Vzniká ako priemet vžčších častíc
vypudených z kométy smerom ku Slnku v rovine jej dráhy,
ktoré vzhíadom na ich velkosť tlak žiarenia nie je schopný
premiestniť do hlavného chvosta mieriaceho od Slnka.

Evolúcia kometárnych jadier
Kométy objavené pracovníkmi Astronomického ústavu SAV
jasnost pri
staré označenie meno
nové označenie
dátum objavu
objave (mag.)
Pajdušáková-Rotbar-Weber
7
194611
C/1946 K1
30.05.1946
1947111
Bečvář
C/1947 F2
27.03.1947
9
194811
Mrkos
0/1947 Y1
20.12.1947
9,5
1948 V
Pajdušáková-Mrkos
0/1948 E1
15.02.1948
10
1948 XII
P/Honda-Mrkos-Pajdušáková
45P
03.12.1948
9
1951 II
Pajdušáková
0/1951 Cl
04. 02.1951
8,5
P/iuttle-Giacobini-Kresák
41P
24. 04.1951
10,5
1951 IV
C/1952 H1
27.04.1952
10
1952 V
Mrkos
1953 II
Mrkos
0/1952 W1
28.11.1952
10
Mrkos-Honda
C/1953 01
12.04.1953
9
1953 III
Pajdušáková
0/1953 X1
03.12.1953
11
195411
28.07.1954
9
1954 VIII
Vozárová
0/195401
26.06.1954
10
1954 XII
Kresák-Peltier
C/1954 M2
Mrkos
0/1955 L1
12.06.1955
3,5
1955 III
P/Perdne-Mrkos
180
19.10.1955
9
1955 VII
12.03.1956
9
1956111
Mrkos
0/1956 E1
29.07.1957
3
0/1957 P1
1957 V
Mrkos
03.12.1959
8
1959 IX
Mrkos
0/1959 Xi

Lovci komét na Skalnatom plese vyzbrojení batériou Sonnet binarov.

Dlhodobým a velmi úspešným projektom boto skúmanie
procesov starnutia v kométach. Teoretické závery boli overované na reálnych dátach excerpovaných z katalógov
a prehladov pozorovaní komét. Takmer všetky procesy, ktoré móžeme pozorovať na kometárnych jadrách, sú spojené
s ich postupným rozpadom. Procesy starnutia v kométach,
majú za následok ohraničený čas aktívnej existencie komét.
Pracovníci ústavu zistili, že procesy starnutia, zrýchlujúce sa
s klesajúcou heliocentrickou vzdialenosťou, sú príliš pomalé
a nepravidelné, aby sme ich mohli zaznamenať počas jednotlivého návratu. Akokolvek, životné doby jednotlivých
komét sú velmi krátke v porovnaní s históriou Slnečnej
sústavy a doplňanie predtým neaktívnymi objektmi je nutné
na vysvetlenie súčasného stavu kometárnej populácie. Prvou
možnosťou pozorovať prejavy starnutia je šudium sekulárneho poklesu jasnosti periodických komét. Unikajúce plyny
ovlyvňujú fyzikálne vlastnosti jadra, kedže menia jeho pórovitosť, premiestňujú prchavé látky a vytvárajú kóta z minerálnych látok na povrchu. Pracovníci ústavu vyvrátili reálnosť velmi prudkého poklesu jasnosti pre Jupiterovu rodinu komét, ktorý našiel ruský astronóm Všechsvjatskij. Podstatná časť poklesu hola vysvetlená ako dósiedok pristrojových efektov závislých na čase. Ukázali tiež, že prosté odstránenie objavového pozorovania stačí na zredukovanie
odvodenej hodnoty sekulárneho poklesu o 40 % a že pokles
jasnosti vyzerá byť limitovaný v čase a nemóžeme ho považovať za spojite sekulárny. Aktívny životný čas kométy sa
móže skladať z opakujúcich se aktívnych fáz oddelených dočasnou nečinnosťou. Zdá sa, že straty spósobené sublimáciou sú velmi pomalé. Ak kométy skutočne slabnú, robia tak
velmi pomaly, alebo pnležitostne. Zistilo sa, že typická periodická kométa prekoná 200-300 priblížení k Slnku ako
aktívne teleso. Pomalý pokles jasnosti občas prerušia krátke
výbuchy. Skúmaním časového a priestorového rozloženia
náhlych zvýšení jasnosti pracovníci ústavu zistili, že práve
výbuchy takmer pri každej desiatej kométe umožnia, alebo
aspoň ulahčia jej objav.
Druhou možnosťou pozorovať pokles jasnosti je hladanie
rozdielov medzi skupinami komét. Kométy móžu byť uskladnené miliardy rokov v Oortovom oblaku, skór ako prejdú
blízko popri Slnku a vstňpia do akívnej fázy. Existuje množstvo štúdií a niektoré z nich našli štatistické rozdiely v aktivite medzi krátkoperiodickými kométami a novými kométami v zmysle Oorta. Je velmi dóležité vedieť odlíšiť efekty
starnutia od prvotných rozdielov medzi kométami. ŠtatisticKOZMOS 4/2003
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Kométa Bennett fotografovaná
na Skalnatom plese astrografom
0,3-m f/S dňa 10. apríla 1970.
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ky velmi významný je poznatok, že hodnoty fotometrických
exponentov pred perihéliom sú spravidla menšie ako po perihéliu. Tento jav predtým vysvetloval americký astronóm
Whipple odstránením povrchovej velmi aktívnej vrstvy nových komét pri ich prvom priblížení k Slnku. Prekvapivo
sme ho však našli aj u dynamicky starých komét, čo svedčí
o tom, že je dósledkom výberových efektov spojených so získavaním pozorovacích údajov dalekohladmi s rozdielnou
svetelnosťou optických systémov. Neskór Weissman podporil tieto závery, kedzistil, že kométy vnikajú do pozorovatelnej oblasti z Oortovho oblaku pomaly, a preto nemáme žiadny dóvod očakávať váčší obsah prchavých látok v nových kométach v porovnaní so starými. Tento proces spósobuje, že
pozorovanie efektov stamutia je obtiažne.
Jednou zo spoločných požiadaviek na zaznamenanie
mnohých vývojových procesov je schopnosť pozorovať holé
jadro a zaznamenať aktivitu vo velkých heliocentrických
vzdialenostiach. Pracovníci ústavu odvodili fotometrické
paramere pre súbor 67 dlhoperiodických komét na základe
fotometrických pozorovaní za 2,5 AU. Počas tejto práce
vznikol unikátny počítačový katalóg obsahujúci 10 000 odhadov a meraní jasnosti dlhoperiodických komét pozorovaných v rokoch 1861-1976. Vizuálne alebo fotografické odhady jasnosti sú často jediným zdrojom informácií o kométach, ktoré prešli perihéliom predtým ako sa začali všeobecne používať elektronické detektory. Výhodou tohto katalógu v porovnaní s inými databázami sú kompletné referencie umožňujúce návrat k primárnym zdrojom, údaje
o heliocentrických a geocentrických vzdialenostiach a fázových uhloch ulahčujúce prácu s dátami a elektronická forma
umožňujúce prácu v poloautomatickom režime.

Vzťah komét a asteroidov
Poslednou možnosťou pozorovať starnutie je pátrať po
jednom z finálnych štádií kometámeho vývoja: hladať asteroidálne objekty na kometárnych dráhach. Z čisto dynamického pohladu sú len dye možnosti konca komét: katastrofická zrážka s nejakým dalším objektom a hyperbolický únik
zo Slnečnej sústavy, ktorý je pravdepodobnejší. Fyzikálny
vývoj komét však prináša dalšie možnosti: úpiný rozpad na
meteoroidy, prach a plyn; úpinú stratu prchavých látok spósobujúcu prítonmosť neaktívnych jadier podobných asteroidom; a kompletné uzavretie povrchovou kórou, kde spiace
jadro móže byt znovu aktivované nekatastrofickou zrážkou
alebo rozpadom. Velmi podrobná analýza komét v eddychujúcej fáze, ktorú urobili pracovníci ústavu, ukázala, že
váčšina podozrivých komét nebola v minulosti nájdená zdávodu, že nedosiahla jasnosť pozorovatelnú volným okom.
Podrobnou analýzou javov sprevádzajúcich pád telesa
na Sibíri v roku 1908 pracovníci ústavu zistili, že Tunguzskú katastrofu pravdepodobne zapríčinil úlomok Enekeho
kométy. Vo svete sú rozšírené aj teónie, že išlo o zrážku Zeme s malým asteroidom.

Aktivita komét a rozmery kometárnych jadier

Kométa Hale-Bopp fotografovaná na Skalnatom plese astrografom 0,3-m f/S dňa 3. apríla 1997.
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Pracovníci ústavu študovali aktivitu komét, ktorá sa prejavuje od miemeho zvýšenia zdanlivej jasnosti, cez náhle
zvýšenie jasnosti až o niekolko magnitúd, až po čiastočný
alebo úpiný rozpad jadra nepriamo, z hodnotenia údajov
o objavoch komét a ich dynamických charakteristik. Práce
boli prvým pokusom sumárne zhodnotiť výberové efekty pni
objave nových komét a získať údaje o aktivite kometárnych
jadier v róznych heliocentrických vzdialenostiach. Štúdium
priestorového rozloženia rozpadov jadier a náhlych zvýšení
jasnosti komét ukázalo na spojitosť týchto javov s intenzitou
Slnečnej radiácie a slapových síl Jupitera.
Velkú pozornosť venovali pracovníci ústavu určovaniu
rozmerov kometárnych jadier. Použili sa rózne metódy, najrezultatívnejšie bole skúmanie správania komét vo velkých
vzdialenostiach od Slnka, v čase ked nie je prítomná kóma
a jasnosť kométy je takmer výlučne spósobená odrazom slnečného svetla na pevnom jadre. Odvodili sme, že pre Tubo-

volnú náhodne vybranú dlhoperiodickú kométu je pravdeže rozmery určené na základe pozorovaní
podobnosť 67
v maximálnej heliocentrickej vzdialenosti sú približne rozmermi jadra. Pre nové kométy vzrastie táto hodnota až na 75 %
bez ohladu na to, či uvažujeme pred- alebo popenihéliový
oblúk dráhy. Pre staré kométy v Oontovom zmysle je táto
pravdepodobnosť nižšia. Celkove je to 50 %© a na predperihéliovom oblúku len 33 %Q.
Na vysvetlenie nápadne malého rozdielu v rozmeroch
medzi dlhoperiodickými kométami a najvbčšími objektmi
populácie krátkoperiodických komét formulovali pracovníci
ústavu hypotézu, ktorá umožňuje vysvetliť nízke odvodené
hustoty jadra (100-200 kg/m3) bez posunu oblasti fonmovania komét z oblasti Urána a Neptúna do vbčších heliocentrických vzdialeností. Vývoj kométy spojený so stratou
hmoty nemusí byť totiž nutne sprevádzaný rýchlym zmenšovaním lineárnych rozmerov, ale strata hmotnosti mňže ísť
hlavne na úkor poklesu hustoty jadra. Je však zrejmé, že pni
prekonaní takéhoto vývoja by vačšina komét neobsahovala
tak primitívny materiál ako sa doteraz predpokladalo.
%o,
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International Halley Watch
V rokoch 1985-86 sa Astronomický ústav podielal na
medzinárodnom programe výskumu Halleyovej kométy — International Halley Watch. Dosiahol významné výsledky, ktoré znamenali dalšie upevnenie dobrého mena slovenského
výskumu malých telies Slnečnej sústavy ve svetovej astronomickej komunite. Ústav sa podielal tak na získavaní pezerovacieho materiálu, ako aj na spracovaní a interpretácii.
O výsledkoch bole referované na sympóziu v Heidelbergu.
V rámci astrometnickej siete (superpresné meranie pelóh
jadra kométy) boto získaných 110 presných pelóh. Bdi
odosielané bezprostredne po spracovaní de letových centier
a využité na korekciu letu sond ku kométe. Počtem predperihéliových astrometrických pozorovaní sa ústav zaradil medzi pnvú desiatku svetových observatónií. V rámci siete velkeškálových javov belo získaných celkove 63 snímok, které holi po kalibrácii odeslané do archívu IHW a slúžili na
mapovanie stavu medziplanetárneho prostredia v oblasti
medzi Zemeu a Slnkom. V rámci fotemetrickej siete bota
kométa pozorovaná v 15 neciach. Na pozorovacej stanici
Modra-Piesky sa získalo celkove 33 fotografických pozorovaní vetkoškálevých javov, z ktorých bdi odvodené rychlosti slnečného vetra.
Na základe konštrukcie spolahlivej fotometrickej krivky
na predperihéliovom oblúku dráhy periedickej Halleyovej
kométy (11,0-2,5 AU) a vymedzenia oblasti prvotného formovania komy pracovníci ústavu ukázali, že v čase objavu
bela Halleyova kométa jasnejšia než predpovedá štandardný
fotometrický zákon a že jej objav už v októbri 1982 bol
umežnený jej mimoriadnym zjasnením. Z hodnót zdanlivých jasností súberu komét v čase pezorovania v maximálnej heliocentnickej vzdialenosti sme odhadli očakávaný priebeh jasnosti Halleyovej kométy v budúcnosti. Je reálna ndej, že zlepševanie pozorovacej techniky, umožní sledovať
túto kométu až do afélia a potom nepretržite Balej.

Výsledky našich pozorovaní
Pni overovaní všetkých teónií hrá v astrenómii významnú
úlohu kvalitný pozorovací materiál. Fotoelektrická metóda,
ako jedna z najpresnejších metód, by mala, po získaní dostatočne štatisticky významného materiálu, pevedať rozhodné
slovo do klasifikácie komét z hladiska ich chemického zleženia. V minulosti sa aj vo fotometrii komét používal farebný
systém UBV široko používaný v hviezdnej fetometi. Pozorovania však poskytovali málo informácií o zložení komét,
pretože nezvyklé rozdelenie intenzít v kemetárnom spektre
spósobuje praktickú nepoužitelnesť akéhokolvek farebnéhe
systému. V rámci svetového trendu štandardi7ície meraných
spektrálnych oblastí pracovníci ústavu zaviedli na Slovensku
fotoelektrická fotometriu komét cez strednepásmevé frltre,
centrované na najvýznamnejšie kemetáme emisie a na rela-
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tívne čisté oblasti spektra bez emisií potrebné na kalibráciu
vyžarovania v emisiách. Pri zavádzaní tejto metódy boli využité dlhoročné skúsennosti pracovmkov nášho stelárneho oddelenia. V rokoch 1973-1998 sa uvedenou metodikou získal
kvalitný pozorovací materiál o všetkých jasných kométach
(Kohoutek, P/Halley, PBrorsen-Metcalf, Austin, Hale-Bopp).
Metodika spracovania fotoelektrických meraní pomocou
dvojitej interpolácie denných závislostí magnitúd na pnemeroch použitých ohniskových clón umožňuje priamu redukciu pozorovaní získaných róznymi áalekohPadmi vybavenými odlišnými ohniskovými clonami a ich prevod na
jednotnú škálu. To je d6ležité z hradiska skúmania evolúcie
jasnosti kométy na dlhšej časovej škále, najmá v období, keá
z jednotlivého miesta na povrchu Zeme je kométa pozorovatelná len počas krátkeho časového intervalu v súmraku
pred východom, alebo tesne po západe Slnka.
Mimo akejkoívek pochybnosti sa ukázalo, že v podmienkach observatória na Skalnatom plese je extinkcia vei
mi premenná veličina a používanie akokolvek spriemerovaných extinkčných koeficientov nemá reálny základ a značne
zvyšuje výslednú chybu odvedených veličin. Záver má všeobecnejšiu platnosť, miminálne pre stredoeurópske klimatické pomery s častou výmenou vzduchových hmút.
Fotoelektrické merania G-magnitúd v najváčšej použitej
clon (220 oblúkových sekúnd) boli vo vefmi dobrej zhode
s priemernou hodnotou celkových vizuálnych odhadov, čo
umožňuje bezproblémové naviazanie v čase, keá nie je
možné kométy merať fotoelektricky pra malú uhlovú vzdialenosť od Slnka.
Odvodili sme údaje o jasnostiach komét v r6znych emisiách, výskyte molekúl v r6znych vzdialenostiach od jadra
a zmenách ich produkcie s meniacou sa heliocentrickou
vzdialenosťou. Pre Halleyovu kométu bol postupný vzrastjasnosti spúsobený približovaním sa kométy k Zemi a Slnku prekrytý náhlymi zjasneniami. 7a7namenali sme výrazné zjasnenie pred 13. decembrom 1985 detegované v emisiách C3,
CN a oboch kontinuách. Výbuch bol potvrdený nezávisle
z Japonska v C2-emisii. Pre kométu Austin sme na základe
porovnasia zmeny produkcie materských molekúl C2 a CN
Po perihéliu zistili, že tvorba týchto dvoch radikálov podlieha
róznym mechanizmom, z ktorých jeden je spojený s uvolňovaním prachu z jadra kométy. Pra kométu Hale-Bopp v období dvoch mesiacov pred prechodom perihéliom sme zistili,
že produkcia prachu sa menila so vzdialenosťou od Slnka ako
r 5 '-, na rozdiel od produkcie molekúl spósobujúcich emisiu
C2 (r3.3) a CN (r'-•5). Tento anomálny chod sme vysvetlili zatienením žiariacich molekúl plynu oblakmi prachu.
Zo štúdia strájov kométy Hale-Bopp z obdobia 12.-15.
marca 1997 odvodili pracovníci ústavu hodnotu tlaku žiarenia na ejekované prachové častice z jadra (0.55), ako aj ich
fragmentačný čas života (13-15 dní). Materiál strájov pochádza z jednej aktívnej oblasti jadra a bol vyvrhnutý asi
60-40 dní pred prechodom jadra perihéliom. Pozorovanie
aktivity prachové časti komy jasných komét nám umožnilo
študovať fyzikálne vlastnosti a evolúciu emisie prachu z jadier. Generovaním pozorovaných prejavov ejekcie prachu
z jadier komét na fyzikálnom modeli komy jadra sme získali údaje o rozložení a evolúcii disktrétnych aktívnych oblastí jadra pozorovaných komét, ich rotácii, a dynamika ejekcie
prachu. Pri tomto výskume sme sa zamerali hlavne na kométy, ktoré sú cielovými objektmi kozmických misií.
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RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Astronomický ústav SAV

ometria (tiež pozičná astronóntia) sa zaoberá meraním polóh nebeských telies. Je to čiastková úloha
Astr
určovania dráb nebeských telies. S výnimkou fyzikálne

Astrometria
komét
a asteroidov

zaujímavých objektov sa celosvetove dlhodobo pociťuje
nedostatok astrometrických meraní najmá periodických
komét. Astrometrické merania sú potrebné na výpočet dráb
a efemeríd a na dynamické modelovanie negravitačných
efektov u komét, vytvorených raketovým pósobením unikajúcich plynov. Astrometrický program patrí počas existencie Astronomického ústavu SAV k najdlhodobejším
a najúspešnejším. Celkovo bole získaných viac ako 6700
presných polůh komét a asteroidov v rámci medzinárodných projektov organizovaných Ústredím pre kométy
a planétky Medzinárodnej astronomickej únie (IAU)
v Cambridge, Komisiou IAU pre objekty približujúce sa
k drábe Zeme (NEO) a cilkových objektov pra projekty
priameho kozmického výskumu. Výsledky sú publikované
priebežne v časopise Minor Planet Circulars a súbome aj
s polohami referenčných hviezd v časopise Contributions
ofthe Astronornical Observatory Skalnaté Pleso.

Prezentované astrometrické
iýsledky dosiahli pracovníci
Astronomického ústava SAV
Milan Antal, Jana Borošová,
Gabriel Čer vák, Tomáš Čiško,
Štefan Dendis, Ivan Donoval,
Ján Fabrícius, Marek Husárik,
Marián Jakubík, Milan Kamenický,
Jaroslav Klobušník, Leonard
Kornoš, Lubor Kresák, Luboš
Neslušan, Ladislav Petrík,
Eduard Pitticlz, Pavel Rvchtarčík
Pave! Sclra!ling a Ján Svoreú.

Medzi najvýznamnejšie výsledky patrí:
• Detailným štúdiom vybraných asteroidov sme sa
podiefali na spresňovaní základnej siete astronomických
súradníc a určovaní systematických opráv v pozičných
hviezdnych katalógoch.
• Astrometria telies približujúcich sa k Zemi nám umožnila študovať rozloženie telies v okolí Zeme a predpovedať možné kolízie Zeme s kométou alebo asteroidom.
• Astrometrickým výskumom komét a asteroidov, ktoré
boli alebo budú cielom kozmických letov, sme poskytli
životne d6ležité údaje pre správne navedenie sond.

Pohyb asteroidu 433 Eros počas priblíženia k Zemi v roku 1975. Fotografované na
Skalnatom plese astrografom 0,3-m f/5.

Najlepšie na konec
Výskum v tejto oblasti však najviac preslávil prof. Krasak založením vedeckej školy zaoberajúcej sa vzájomnými
súvislosťami jednotlivých populácií medziplanetárnych telies. Jej značný medzinárodný ohlas sa prejavil predovšetkým obrovským počtom citácií vedeckých výsledkov,
z ktorých mnohé sú uvedené vyššie. Výsledky slovenskej
školy výskumu medziplanetárnej hmoty sa odzrkadlili aj na
počtoch astronómov z Japonska, Švédska, USA, ZSSR, Talianska i mnohých dalších štátov, ktorí prejavovali záujem
o spoluprácu.

Astrograf 0,3-m f/5
slúžil na Skalnatom
plese v rokoch 1965 až
2000 na astrometriu
komét a asteroidov.
KOZMOS 4/2003
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Výs ku m
Slnka
na AsÚ SAV
Prezentované výsledky
vo výskwne Slnka dosialzli
pracovníci Astronom ické/zo
ústavu SAV Anna Antalová,
Kataržna Brčeková, Júlžus Koza,
Aleš Kučera, Ján Rybák
a Já/los Sýkora.
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prvého pozorovania Sloka na observatóriu na
Skalnatom plese uplynulo 60 rokov. História výskumu Slnka na Astronomickom ústave SAV (AsÚ) sa začala písať 19. septembra 1943 o 7:00 pozorovaním slnečnej
fotosféry. Za uplynulých 60 rokov od prvého pozorovania
prešiel výskum Sloka pod Tatrami dlhú, niekedy zložitú, ale
určíte úspešnú cestu.

Od

I. Základné etapy rozvoja
Kvalita akéhokolvek výskumu, a teda aj výskumu Slnka
sa odvíja od troch základných predpokladov. Prvým a najdóležitejším je ludský potenciál — kvalitní vedeckí a odborní pracovníci. Druhým je dostatečný pristup k výkonnej pozorovacej technike a tretím je dostatok financií na výskum.
Aj keá nie vždy malo Oddelenie fyziky Slnka na AsÚ SAV
naraz k dispozícii všetky tni menované atribúty, prispelo
k svetovým poznatkom o Slnku významnou mierou. Výskum Sloka na AsÚ SAV sa rozvíjal v niekotkých etapách,
ktoré holi spojené najmá s prístupom k novej prístrojovej
technike a otváraním nových možností.
Začiatky
Začiatky holi velmi skromné. Malá skupinka pracovníkov
sa venovala na Skalnatom plese fotografovaniu slnečnej fotosféry a zakreslovaniu slnečných škvín. Kresby Sloka sa nobia na AsÚ SAV dodnes a dáta sú stále zasielané do svetového centra, ktoré je v súčasnosti na Observatoire Royal de
Belgique. Vznikal tak unikátny rad pozorovaní získaných
rovnakou metádou, z ktorého dodnes vedci čerpajú podklady k štúdiu premennosti a periodicity slnečnej činnosti a aj
rotácie slnečných škvír. Archív fotografických platní Slnka
na našom ústave patrí k najbohatším v Európe.

Sumka slnečnej chromosféry
z archívu Astronomického ústavu SAV.

Prichádza fyzika koróny
Významným medzníkom v rozvoji slnečnej fyziky na
Slovensku bulo postavenie observatória na Lomnickom štíte v roku 1962, kde je umiestnený dvojitý koronograf. Náš
výskum Slnka sa tak rozšíril aj do oblasti slnečnej korány.
Zaradili sme sa tak k necele] desiatke pracovíík vo svete,
ktoré vysoka v horách študujú najvrchnejšiu časť slnečnej atmosféry. Spektrograf umiestnený na koronografe na Lomnickom štíte dovolil získavať spektrá korány. To radikálne
zmenilo náš dovtedajší spósob výskumu Slnka, pretože štatistické a morfologické štúdie boli dopinené fyzikou. Výsledky výskumu slnečnej korány a protuberancií získané
z pozorovaní na Lomnickom štíte z mnohých expedícií za
zatmením Slnka, ako aj z kozmických pozorovaní, sú pýchou AsÚ SAV a sú im venované dva samostatné príspevky
v tomto čísle Kozmosu.
Vstupujeme do chromosféry
Ďalším rozšírením komplexného výskumu Sloka hola
inštalácia H-alfa filtra na ďalekohfade na Skalnatom plese
v októbri 1971. Tým sme vypinili v pozorovaniac medzeru
medzi fotosférou a korónou a mohli sme začať štúdium slnečnej chromosféry a chromosférických erupcií. Fotografické záznamy detailov slnečných škvír a enipcií umožnili študovať morfologický vývoj erupcií a ich súvis so slnečnou aktivitou a zmenami magnetických polí. O bohatý archív chromosférických pozorovaní (pržk/ad je na obr.) je stále záujem, aj keď sa už s ich pozorovaniami skončilo, pretože shýbali zdroje na obnovu opotrebovaného H-alfa filtru.

Tni sumky slnečnej fotosféry
získané na Skalnatom plese
v auguste 1984. (Na snímke, kde
je viditelný okraj Slnka, sú viditelné aj fakulové polia — svetlejšie plochy.)
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Fyzika fotosféry a chromosféry
Velkým prelomom v prístrojovom vybavení a rozšírení
jeho možností výskumu bolo dobudovanie komplexu ústavu
v Starej Lesnej v roku 1986. Horizontálny slnečný ďalekohlad
so spektrografom s vynikajúcimi parametrami, ktoré ešte
i dnes patria k európskemu priemeru, je pristrojom, ktorý
dovoluje získať spektrá fotosféry a chromosféry s dostatečným rozlíšením, aby mohli byť zmyslupine fyzikálne interpretované. Na druhý slnečný pristroj v Starej Lesnej — dvojitý slnečný dálekohfad, bol pronesený pozorovací program
zo Skalnatého plesa. Tým sa zavinila naša snaha o kom-

plexný výskum slnečnej atmosféry, počnúc slnečným povrchom a končiac korónou. Chýbalo už len pokrytie malej
časti — prechodovej vrstvy, ktorú je možné pozorovať iba
v UV a X žiarení z kozmu, pretože zemská atmosféra uvedené žiarenie pohlcuje.
K svetovej špičke, do kozmu a na INTERNET
Snaha pracovníkov ústavu o komplexný a detailný výskum slnečnej atmosféry sa završila na prelome 90. rokov,
keá sa otvorili možnosti úzkej spolupráce zo zahraničím.
Vďaka vynikajúcim vedeckým výsledkem a úspešnej spolupráci s „Kiepenheuer-Institut fit Sonnenphysik" vo Freiburgu a s „Institutu de Astrofisica de Canaries" v La Lagune, je našim pracovníkom pravidelne od r. 1992k dispozícii
jeden z najvhčších slnečných ďalekohFadov sveta „Vacuum
Tower Telescope" na ostrove Tenerife na Kanárskych ostrovoch. Prestížne výsledky dosiahnuté pracovníkmi ústavu
týmto pristrojom umožnili od r. 1996 našu aktívnu účasť aj
na najváčšom kozmickom projekte pne výskum Slnka, na
SOHO (Solar Heliospheric Observatory). SOHO disponuje
prístrojmi, ktoré pozorujú najmá tú časť slnečnej atmosféry,
ktorá je nedostupná pne pozorovania zo Zeme (horná
chromosféra, prechodová vrstva, korána v UV a X žiarení),
meria slnečné magnetické pole a dynamické pohyby fotosféry a pozoruje koránu dvoma mimozatmeňovými koronografmi.
Finančné problémy, ktoré už dlhší čas sužujú celú oblasť
vedy na Slovensku, donútili AsÚ SAV utlmiť niektoré pozorovania fotosféry a chromosféry v Starej Lesnej a nahradiť
ich dátami získanými z „Virnulnelzo slnečného laboratória" na intemete. Toto „laboratórium" je pristupné vďaka
nášmu vkladu do jeho databáz a vďaka širokej medzinárodnej spolupráci. Můžeme tak napnídad pravidelne dopfňať
snímky fotosféry a chromosféry z Observatória KanzelhShe
v Rakúsku, koronálne pozorovania z Mauna Loa na Havaji
či z japonských koronografov a máme pristup k unikátnym
dátam z družice SOHO, TRACE a YOHKOH.
Naši slneční fyzici sa svojimi vedeckými prácami, pozorovacími dátami z vlastných pristrojov, priamou účasťou na
pozorovaní Sloka najlepšou svetovou technikou a pristupom
k dátam „Vžrtuálne/zo Slnečné/zo /aboratórža" významnou
mierou podieTajú na budovaní moderného obrazu našej najbližšej hviezdy.

II. Výskum Sirka
na Astronomickom ústave SAV
Pracovníci ústavu počas 60-ročnej histórie publikovali vedecké a odbomé práce predovšetkým z oblasti výskumu slnečnej korány, slnečného cyklu, aktívnych oblastí, empcií, dynamiky granulácie, fotosféry, chromosféry a prechodovej vrstvy. Vedecká produkcia a efektivita výskumu prudko vzrostla
po roku 1990 vďaka zintenzívneniu medzinárodnej spolupráce
a prístupu k špičkovej pozorovacej technike a dátam. VzhTadom na množstvo prát je zrejmé, že je nemožné vymenovať
všetky hodnotné vedecké výsledky, ktory'mi pracovníci ústavu prispeli k svetovým poznatkom o Sloku. Obmedzíme sa pieto len na spomenutie niekolkých najvýznamnejších výsledkov,
ktoré boli široko akceptované vo vedeckej komunite.
Najvýznamnejšie výsledky výskumu Slnka
na AsÚ SAV
Magnetické prepólovanže Slnka a tvar korány. Analýza
konfrgurácie polámych koronálnych lúčov pozorovaných
počas úpiných zatmení Sloka a vypočítaná extrapolácia
magnetických polí v koróne ukázala, že neplatí zaužívaná
predstava o sploštenom tvare slnečnej korány iba v minime
slnečného cyklu. Aktuálny tvar korány závisí viac od polohy a sklonu slnečného magnetického rovníka ako od fázy slnečného cyklu. Korána preto může byť výrazne sploštená aj
v maxime slnečného cyklu.
Určeni« magnetické/zo popa v koróne. Priame meranie
indukcie magnetického poFa v koróne je problematické. Navrhli sme unikátny spósob nepriameho určenia magnetické-
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ho popa v koróne využitím objavu antikorelácie medzi jasnosťou emisnej koróny a stupňom jej polarizácie.
Katalóg LDE erupciL Pre roky 1969-1999 bol vytvorený katalóg dlhotrvajúcich rSntgenových erupcií (LDE), ktoré významnou mierou ovplyvňujú fyzikálne parametre zemskej ionosféry. Precízne spracovanie katalógu ho zaraduje
medzi základnú databázu potrebnú pre pracovníkov v oblasti
prognózovania slnečnej činnosti a pre expertov na „kozmické počasie". Z časovo-priestorového rozloženia LDE erupcií
sme zistili ich zvýšený výskyt v miestach magnetického prepólovania a ich variáciu v závislosti odslnečného cyklu.
Objav nových štruktúr v strednejfotosfére. Z vysokodisperzných slnečných spektier boli zistené nové intenzitné
štruktúry vyskytujúce sav hornej fotosfére a útlm teplotných
fluktuácií vo výškach 250-300 km nad slnečným povrchom.
Zavedenie dvojdimenzionálnejfotometrie sh:ečnejfotosféry pomocou optických vldkien. Pracovníci ústavu ako prví zaviedli určovanie rotačných rychlostí fotosférickej plazmy použitím optovláknovej techniky. Zariadenie je umiestnené na Horizontálnom slnečnom d'alekohfade so spektrografom v Starej Lesnej.
Nová metóda iur určovanie výšky tvorenia spektrálnych
čiar vo fotosfére. Zaviedli sme novú metódu na určovanie
výšky tvorenia spektrálnych čiar v slnečnej atmosfére meraním fluktuácií Dopplerovských rýchlostí pozdlž štrbiny
spektrografu.
Dynamický a teplotný náraz erupcie do fotosféry. Analýzou vysokodisperzných spektier chromosféry a fotosféry
získaných na VTT na Tenerify bol podaný dókaz, že horná
fotosféra vo výškach 300-500 km je vplyvom erupcie intenzívne ohrievaná a je zmenená jej dynamika.
Premenlivá rotácia slnečnej korány. Analýza rotácie slnečnej koróny v zelenej emisnej čiare za obdobie rokov
1947-1991 ukázala, že koróna rotuje ako tuhé teleno len
niekolko rokov počas slnečného minima a pred ním a mení
rotáciu na diferenciálnu na začiatku nového slnečného maxima. Koncept priemernej rotácie koróny tak stratil fyzikálnu opodstatnenost.
Prognóza slnečnej aktivity do r. 2010-2011. Porovnaním premennej svietivosti slnečnej koróny a indexu slnečných škvír za obdobie rokov 1943-1999 sme prognózovali slnečnú aktivitu na obdobie prebiehajúceho 23. a budúceho 24. slnečného cyklu. Pre budúce „kozmické počasie" je
dóležitá prognóza hlbokého sekulárneho minima v 24. slnečnom cykle. Pre prognózovanie boli využité aj unikáme
polarizačné merania urobené pracovníkmi ústavu počas desiatich úpiných zatmení Slnka. Významným výsledkom je aj
zistenie, že cyklus slnečnej aktivity je rózny pre rózne heliografické šírky. Obr. na 20. strane ukazuje niekolkoročný
posun cyklu slnečnej aktivity medzi rovníkovými oblastami
(-15° až +15°) a strednými šírkami (20° až 40°).
Observačné potvrdenie nárazových vin v slnečnej granukicii. Z vlastných spektrálnych dát získaných na VTT na
Tenerife s velkým priestorovým rozlišením pri použití adaptívnej optiky na stabilizáciu obrazu sme prvý raz dokumentovali časový vývoj nárazovej viny a následného šoku na
rozhraní granula-intergranula v slnečnej fotosfére. Takéto ultramalé aktívne útvary v slnečnej atmosfére (0.2") je možné
odhalit iba v dátach, ktoré stí na špičke súčasnej slnečnej observačnej techniky.
Významnou súčastou výskumu Slnka je jeho vplyv na
našu Zem. Tejto problematike, v súčasnosti nazývanej „kozmické počasie", sa venujú pracovníci ústavu intenzívnejšie
od 80. rokov minulého storočia. Táto rozsiahla interdisciplinárna oblasť výskumu je nielen mimoriadne zaujímavá, ale
máj velký priamy aplikačný význam. Skúmali sme hlavne
slnečnú časť tohoto komplexného problému, najmá cyklus
aktivity na Slnku v róznych jeho prejavoch. Svojimi výsledkanú sme prispeli do ojedinelej série publikácií „Faktor slnečnej a geomagnetickej aktivity v životnom prostredí", redigovanej dr. A. Prigancovou z GW SAV. Výskum vztahov
Slnko—Zem, sa zameral hlavne na hfadanie súvisu rSntge-

11. strana

50 rokov Astronomického ústavu (AsÚ) SAV

Vákuový vežový teleskop (VTT) na ostrove Tenerife na Kanárskych ostrovoch, ktorý pravidelne využívajú pracovníci MU SAV na získavanie spektier slnečnej atmosféry s velkým priestorovým a spektrálnym rozlišením.

Umiestnenie optovláknového zariadenia v hudove spektrografu HSĎS v Starej Lesnej.

Detail optovláknového zariadenia pre dvojdimenzionálnu simultánnu spektrofotometriu slnečnej atmosféry. Na favej strane je vstupná čase, kde sú optické vlákna usporiadané dvojrozmerne v ploche a na pravej strane je výstupná časti, kde svetlo opúšta zariadenie a vstupuje
do spektrografu ako jeden stlpec nad sebou poukladaných optických vlákien. Tým je možné
urobit naraz spektrá všetkých pozícií, z ktorých je svetlo snímané na vstupnej dvojrozmernej
ploche.
KOZMOS 4/2003
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Ukážka 2-4-ročného posunu cyklu slnečnej aktivity medzi aktivitou v rovníkovej oblasti od -15' do +15° (biela
čest) a aktivitou v stredných šírkach od 20° do 40° (šrafovaná čast).
nového žiarenia Slnka, dlhotrvajúcich erupcií, magnetického
toku vo fotosfére a koronálnej aktivity Slnka s prejavmi slnečnej aktivity v medziplanetárnom prostredí a s intenzitou
kozmického žiarenia. Pracovníci ústavu spolupracovali
v tejto oblasti najmá s kolegami z GW SAV v Bratislave,
ÚeF SAV v Košiciach a SÚH v Hurbanove. Okrem týchto
prát sa naši pracovníci venovali i hfadaniu priameho súvisu
slnečnej aktivity s počtom dopravných nehód, s počtom
úmrtí na infarkt myokardu a s inými príčinami úmrtí v SR.
Tieto súvislosti sa nepotvrdili, ale zistil sa napríklad súvis
úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia s vonkajšou teplotou
a inými meteorologickými podmienkami.
Vedecko-organizačná činnost
Výskumná činnosť, to nic je len publikovanie vedeckých
prát a prednes referátov na vedeckých konferenciách, ale aj
celý rad činností, ktoré priamo či nepriamo súvisia s vedeckou prácou. Patrí sem navrhovanie a realizácia novej observačnej a záznamovej techniky, príprava a realizácia vedeckých projektov a pozorovacích programov, expertízna
a edičná činnost, výuka mladých adeptov vedy, budovanie
medzinárodnej spolupráce a organizovanie vedeckých podujatí. Na všetkých uvedených činnostiach sme sa vo svojej
60-ročnej histórii aktívne podiefali, ako v rámci AsÚ SAV
tak i v širokom medzinárodnom kontexte.
Pracovníci ústavu vyvinuli unikátne zariadenia, medzi
ktoré určite patrí mimozatmeňový koronograf na kozmické
experimenty, už spomínané opto-vláknové zariadenie, rýchly koronálny fotometer, a v súčasnosti vyvíjaný automatický
systém na pozorovanie chromosférických štruktúr a „on-line"
ukladanie ich obrazov na internet do databázy prístupnej celej vedeckej verejnosti.
Meda skutočnú raritu v celosvetovom meradle patrí príprava a realizácia neuventefného počtu 17-tich expedícií za
zatmením Slnka organizovaných našimi pracovníkmi. (Detailný článok od dr. V. Rušina o týchto expedíciách je na
inom mieste v tomto čísle Kozmosu.)
Z velmi úspešných medzinárodnýhh pozorovacích programov navrhnutých a realizovaných našimi pracovníkmi
spomeňme aspoň tni pozorovacie programy na družici
SOHO, zamerané na výskum dynamiky homej chromosféry
a prechodovej vrstvy, sedem programov realizovaných na
VTT na Kanárskych ostrovoch zameraných na jemnú spektrálnu analýzu slnečnej fotosféry a chromosféry, dva programy na pozorovanie koróny na observatóriu Norikura v Japonsku a jeden spoločný pozorovací program aktívnych oblastí na Observatóriu Hvar v spolupráci s Univerzitou v Záhrebe v Chorvátsku.
Špeciálnou kapitolou v zahraničných stykoch je členstvo
a práva v JOSO (Joint Organization for Solar Observations —
Spojenej organizácii pre slnečné pozorovania). V r. 1991 sa
pracovníci ústavu zúčastnili na výročnom zasadaní tejto púvodne čisto západoeurópskej prestížnej organizácie prvý
raz a od r. 1992 sa vdaka nim Slovensko stalo regulérnym
členom JOSO. V tom istom roku AsÚ SAV organizoval ako
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prvá inštitúcia východného bloku výročné zasadanie JOSO
v Tatranskej Lomnici, na ktorom bol náš zástupca zvolený za
viceprezidenta uvedenej organizácie a další pracovníci boli
zvolení do pracovných skupín pre „Pristrojovú techniku"
a pne ,Zatmenia". V rámci JOSO sa pracovníci ústavu podieíali na organizácii piatich velkých slnečnýc „Eurokonfereneií", a mnohých pracovných stretnutí. Od r. 1992 pravidelne editujú „JOSO Annual Report" rozosielaný do celého sveta viac ako 200 slnečným fyzikom na 32 pracovísk
zaoberajúcich sa výskumom Slnka.
Neoddelitelnou súčasťou vedeckej práce sú aj dlhodobé
a krátkodobé pracovné pobyty v zahraničí a prijatie vedeckých
pracovníkovu nás. Pracovníci Oddelenia fyziky Slnka strávili v posledných desiatich rokoch dovedna neuveriteíných 2585
dní (viac ako sedem rokov) v zahraničí na pobytech v 29 štátech sveta a prijali na AsÚ SAV 54 pracovníkov z 12 štátov
sveta, čo svedčí o velmi bohatej medzinárodnej spolupráci.
Výrazom uznania vedeckej práce je aj pridelenie organizovania štyroch medzinárodnéch konferencií v rámci bývalej spolupráce akadémií vied socialistických štátov v projekte KAPG (Komisia Akademij po Planetarnoj Geofyzike)
a pridelenie organizovania kolokvia Medzinárodnej astronomickej únie „IAU Colloquium 144— Solar Coronal Structures", na ktorom sa v roku 1993 zúčastnilo viac ako 130
účastníkov z celého sveta.

Obr. 1: Koronálne observatórium na Lomnickom štíte, 2632
m n. m.

Oslava dvoch významných výročí
Je priznačné, že oslavu 60. výročia založena Observatória
na Skalnatom plese a 50. výročia založena SAV, které pripadajú na tento rok, pojali pracovníci ústavu pracovno.
V júni 2003 organizovali pri tejto pnležitosti významné medzinárodné sympózium „Solar Variability as an Input to the
Earth Environment", ktoré bole záverečným sympóziom
velkého medzinárodného projektu ISCS (International Solar
Cycle Studies) riadeného „Vedeckým výborom pre slnečnozemskú fyziku (SCOSTEP). Na podujatí sa zúčastnilo viac
ako 160 účastníkov z 34 štátov celého sveta, odznelo cez 50
kvalitných prispevkov a prezentovalo sa 140 posterov z ňsmich oblastí výskumu Slnka počnúc Sekciou I „Variácia
magnetických polí v 23. Cykle" a končiac Sekciou VIII
„Medziplanetáme nárazové viny a slnečné energetické častice". Pridelenie tejto konferencie na AsÚ SAV v Tatranskej
Lomnici dokumentuje celosvetové uznanie našej práce.

III. Ako Balej?
Oddelenie fyziky Slnka má po 60-tich rokoch svojej existencie velmi dobni perspektívu na další rozvoj. Toto optimistické konštatovanie podporuje viacero faktov. Nedávno
prijatiý zákon o SAV zakotvil Slovenskú akadémiu vied
a tým aj jej kvalitné vedecké ústavy ako neoddelitefnu súčasť
našej společnosti. Podpora vedy by sa po našem vstupe do
EU mala významne zvýšil, čo by konečne vyriešilo vleklé
finančné poddimenzovanie našej vedy. Bohaté kontakty so
svetovými inštitúciami zaručujú naše trvalé začlenenie do
svetového slnečného výskumu. Najviac potešitefný je ale
fakt, že po rokoch problémov s omladením vedeckého potenciálu sa nám podarilo získať kvalitných doktorandov,
medzi ktorými už je aj absolvent výuky astronómie na UPJŠ
v Košiciach, kde nové štúdium astronómie výdatne pomáhali zaviesť aj samotní pracovníci ústavu. Viaceri najvýkonnejší pracovníci skúmajúci Slnko, ktorí sa najviac podpírali
pod úspechy 60-ročnej histórie výskumu Slnka na Slovensku, sú blízko dóchodkového veku a generačná výmena je
predo dvermi. Vyžaduje si pripnavených odborníkov, ktorými sa fudia nestávajú ze dňa na deň. Referáty prezentované
našimi mladými doktorandmi na významných medzinárodných konferenciách, ich prvé kvalitné vedecké články
a pracovné pobyty na prestížnych zahraničných ústavech
spolu s ich vedomosťami a skutočným hlbokým záujmom
o slnečnú fyziku sú zárukou, že generačná výmena neohrozí ani v budúcnosti kvalitný a úspešný výskum Slnka na Slovensku.

Obr. 2: Eruptívna protuberancia,
pozorovaná na Lomnickom štíte
3. mája 1971.

Obr. 3: Spektrum koróny. V strede je emisná čiara korány
530,3 nm, v ktorej žiari ión
Fe XIV.
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ačiatok výskumu slnečnej korány v Astronomickom

Z
ústave SAV mimo zatmení možno datovať do roku 1962,
ked bola ukončená výstavba

RNDr. Milan Rybanský, DrSc.
Astronomický ústav SAV

Výskum
slnečnej
koróny

mimo
zatmeni
Prezentované výsledky
vo výskume korány dosiahli
pracovntci Astronomického
ústavu SAV Elena Dziď áková,
Lubomír Klocok, Milan
Minaroi jech, Vojtech Rušin,
Milan Rybanský a Julius Sýkora.

koronálnyho observatária na
Lomnickom štíte (obr. 1). Základným podnetom na výstavbu
boli hlavne práce Grotriana, Edlena a van de Hulsta, ktoré
ukázali, že hmota v koráne máže byť vo velmi zvláštnych
podmienkac — ionizovaná, pri vysokej teplote a s prudkou dynamikou. Práve tieto skutočnosti sa stali po druhej
svetovej vojne predmetom zvýšeného záujmu astrofyziky,
pod čerstvým vplyvom prvých atámových výbuchov a prudkého rozvoja atámovej a jadrovej fyziky. Slnečná korána
sa stala prírodným laboratáriom práve pre úcto vedné odvetvia.
Začatie meraní bolo spojené s množstvom problémov.
Stáli sme pred úlohou zvládnuť techniku pozorovania pri
malých nákladech, lebo na sekundáme vybavenie sa vopred
nemyslelo. Koronograf sme líce mali, ale nemali sme spektrograf, aby bolo možné začať pozorovania korány a nemali sme ani vhodný filter na pozorovanie protuberancií. S 61trom nám pomohli ondřejovskí astronámi a spektrograf
podia návrhu dr. J. Lexu zhotovil v podstata J. Šáška, prvý
technický asistent na Lomnickom štíte. Tento spektrograf
slúži s menšími úpravami dodnes.
Takto sa nám podarilo získať prvé použiteTné snímky
protuberancií (obr. 2), aj spektrá koronálnych čiar (obr. 3)
a mohli sme sa zapojiť do práve vtedy začatého medzinárodného programu koordinovaných pozorovaní Slnka —
„Rok pokojného Slnka" (IQSY). Táto účasť predurčila aj náš
počiatáčný výskumný program. Bol prispbsobený požiadavkám koordinovaného výskumu. Po zvládnutí počiatočných ťažkostí a existujúcich poznatkov o koráne sme však
už boli schopní vypracovať aj vlastný výskumný program.
Problémov bolo a aj dodnes je dost. Kardinálnym problémem po zistení, že v koráne sa vyskytuje hmota s velmi vysokou teplotou, je určeme mechanizmu, ktorý ohrev korány
spósobuje. Další velký okruh problémov je spojený s pniebebom cyklu slnečnej aktivity v koráne. Nejasný je tiež fyzikálny mechanizmus, ktorý umožňuje existenciu protuberancií v prostredí korány. Vznik slnečného vetra a súvislosť
tvaru koronálnych lúčov pozorovaných v bielom svetle s fyzikálnymi podmienkami na povrchu fotosfény, resp. pod
ňou, tvoria posledný definovaný okruh problémov. Spomínané problémy nemajú dodnes uspokojivé riešenie. VSčšina
našich prác je založená na vlastných pozorovaniach. Týkajú
sa prevažne pniebehu cyklu slnečnej aktivity v koráne. Pre
charakteristiku jeho úrovne sme zaviedli koronálny index slnečnej aktivity. Predstavuje žiarivý výkon celej korány
v čiare 530 nm pne daný deň. Jeho hodnota kolíše v medziach 1 — 25x 1016 W/ster., (obr. 4).
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Obr. 5: Poloha lokálnych maxim zelenej koronálnej čiary počal šiestich cyklov slnečnej aktivity.
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Obr 6: Poloha vetiev maximálneho výskytu protuberancií, podia pozorovaní z Lomnického
štítu 1967-2002.
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Na jeho výpočet sine použili všetky dostupné merania od
roku 1939, pričom bole potrebné najprv ich zjednotit na rovnakú fotometrickú škálu. Jde o viac ako 600 000 dát, takže
takúto prácu bole možné vykonat iba po zavedení modennej
výpočtovej techniky a vypracovaní programov na hromadné
spracovanie dát. Pre charakteristiku slnečnej aktivity majú
koronálne dála jednu podstatnú výhodu pred Wolfovým
číslom, aj pred integrálnym rádiovým žiarením. Pomocou
nich mážeme slnečnú aktivitu charakterizovat, pri spinení
určitých predpokladov, v TubovoFnej heliografickej šírke aj
dlžke, čo spomínané indexy nedovoTujú. Wolfovo číslo charakterizuje aktivitu iba v úzkom pásme okolo rovníka a rádiové žiarenie charakterizuje aktivitu pre Sluko ako hviezdu.
Pni využití koronálnych údajov sme zistili, že existujú určité
zákonitosti vo výskyte lokálnych maxím korány počas cyklu, ktoných podstata je znázornená na obr. 5.
Rovníkový pás maxím je totožný s pásom maximálneho
výskytu škvír, avšak poláme pásy sú prejavom tzv. torzných
oscilácií, ktoré sa podarilo identifikovat iba v poslednom období, bud pomocou merania oscilácií na kozmickom observatáriu SOHO, alebo pomocou meracej siete projektu
GONG. Z pozorovaní protuberancií sme zostavili katalág,
ktorý obsahuje podstatné údaje o všetkých pozorovaných
protuberanciách (okolo 40 000) od roku 1967. Katalág je
prístupný pne všetkých záujemcov v elektronickej fonme. Je
to jediný katalág tohto druhu na svete. Pomocou štatistickej
analýzy jeho dát sa ukázalo, že aj vo výskyte protuberancií
existujú počal cyklu určité zákonitosti. Hlavnou je skutočnost, že vo vysokých šírkach sa protuberancie vyskytujú
v pomerne úzkych zánach a tieto sa pohybujú k pálom tak,
že ich dosahujú v období maxima, počal zmeny polarity celkového magnetického poTa Sluka (obr. 6).
Zaoberali sine sa aj niektonými teoretickými otázkami.
Išlo hlavne o diagnostiku plazmy pni pozorovaní vývoja
zaujímavých objektov v koráne (kondenzácie, tranzienty,
eruptívne pnotuberancie). Sem možno zaradiť aj metádu na
určenie hustoty volných elektránov zo spektrálnych pozorovaní, určeme celkovej hmotnosti tranzientu z pozorovania zmien v jeho spektre a definitívne preukázanie existencie krátkodobých oscilácií v intenzite koronálnych čiar. Od
roku 1990 používame na menanie intenzít koronálnych
čian fotoelektrický spektrofotometer, jediný svojho druhu
na svete, ktorý bol skonštruovaný aj zhotovený u nás, a pomocou neho sa znížila pracnost meraní, zvýšila sa ich
presnost a skrátil sa čas jedného (denného) merania. Ked
sine začínali s menaniami korány, bole na celom svete desat koronálnych staníc, dnes sú v činnosti aj s našou štyri.
Myslíme si, že to neubená na aktuálnosti týmto pozorovaniam. Problémy korány nic sú ešte ani zdaleka vyniešené.
Skán to bude pne velkú prácnosť týchto meraní, ktoré možno automatizovat iba pri vynaložení značných finančných
prostriedkov, a tiež to určíte súvisí so všeobecným obmedzením financovania vedy. Pokúšali sme sa aj o kozmické
pozorovania korány. V rámci programu „Interkozmos"
sme v rokoch 1975-1988 pripravovali konštrukciu a za
výdatnej pomoci Ústavu merania SAV aj zhotovenie družicového koronografu. Projekt nebo] dotiahnutý do konca
hlavne pne nedostatok financií. Hoci sa mnohé pozorovacie
programy korány postupne presúvajú do kozmu, pozemské
pozorovania korány nestratili svoje opodstatnenie. Napníklad, sekulárne zmeny v slnečnej aktivite možno zistit iba
trpezlivým dlhodobým pozorovaním, novnakou metodikou. Tieto pozorovania treba čo najviac automatizovat, aby
bole možné viac času venovať aktuálnym astrofyzikálnym
pozorovaniam. Naše pozorovania zasielame do svetového
centra dát v Boulderi, kde ich publikujú v „Solar Geophysical Data ", a takto sú dostupné pne celú vedeckú komunitu. V súčasnej doba stojíme pred úlohou zaviest digitálne
snímanie obrazu korány aj protuberancií s vyššou citlivostou, zdokonaliť spektrograf pri zvýšení jeho disperzie, rozšíniť používanie modernej výpočtovej techniky, ale hlavne
získat pne výskum korány mladých Tudí, zapálených pne
vec.
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50 rokov Astronomického ústavu (AsÚ) SAV

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
Astronomický ústav SAV

z hlavných programov novozaloženého Štátneho
observatória na Skalnatom plese bolu pozorovanie slnečJnejedným
fotosféry — slnečných škvír. Tieto vizuálne pozorovania

Expedície
AsU SAV za
zatmeniami
Sinka

od samotného počiatku prispievali k tvorbe jednotného radu
Wolfovho čísla slnečných škvír, ktoré sa robilo na báze
ziirišskej verzie. Prof. V. Guth navrhol rozšíriť pozorovanie
Slnka o najvrchnejšiu zložku slnečnej atmosféry — koránu.
Pozorovania slnečnej korány sa mali robiť z Lomnického štítu, kde podmienky na jej pozorovanie mali byť ovela lepšie
ako na Skalnatom plese, a zároveň by sa tak realizovala povodná myšlienka dr. A. Bečvářa. Prof. V. Guth vo svojom
zdůvodňujúcom liste (žiaT, dátum nie je známy, ale ide asi
o rok 1952) pre výstavbu nového observatória na Lomnickom štíte okrem mého píše: „Sledování vněn v koruně je
však i velmi významné z hlediska telekomunikačního, protože umožinje předpovídati poruchy v bezdrátovém styku stanic nebo zařízenní elekt onickýcln (radar a pod.) a má proto
i eminentní význam pro běžný provoz a tím i pro obranu státu. Téměř ve všech státech se nyníorganisujíslunečnípozorovazzík těmto účelům Qižza poslední války byly oběma válčícími stranami položeny základy k vybudování této slonby)". V tomto období, a možno aj v tejto vete treba hFadať
zárodok výskumu slnečnej korány na súčasnom Astronomickom ústave SAV, ako aj zárodok vybudovania koronálnej stanice na Lomnickom štíte, ktorá sa dokončila v roku
1961, a prvé pozorovanie protuberancií cez H-alfa filter sa
uskutočnilo 15. septembra 1962. S pravidelným výskumom
slnečnej korány pomocou koronografu sa začalo v roku
1965 a pokračuje dodnes. Výskum slnečnej korány počas
úpiných zatmení Slnka však začal o celých desať rokov
skůr, už v roku 1954.
Slnečná korána, ako vieme, je najvrchnejšia zložka slnečnej atmosféry, ktorá vo forme slnečného vetra zasahuje
daleko za obežnú dráhu našej Zeme. Nezriedka hovorime,
že Zem sa nachádza v slnečnej koráne. Korána je vysokoštruktúrny, velmi horúci, ale riedky a velmi dynamický
útvar, ktorý do vynájdenia koronografu B. Lyotom v roku
1930 sa dal pozorovať len počas úpiných zatmení Slnka Mesiacom. Korána sa skladá z nasledujúcich zložiek:
• E (emisná) korána. Je to vlastné svetlo slnečnej korány,
ktoré vzniká prechodmi elektránov vo vysokoionizovaných atómoch železa, vápnika, niklu a pod. Vo vizuálnej
oblasti spektra sa pozoruje asi 33 spektralnych čiar, z nich
najjasnejšia a najznámejšia je emisná spektrálna čiara
530,3 nm (zelená čiara), ktorá patrí trinástkrát ionizovanému železu (Fe XIV). Táto spektrálna čiara sa po prvý
krát pri zatmeniach pozorovala v roku 1869. Svetlo E korány je polarizované a jej stupeň závisí od konkrétnej
emisnej spektrálnej čiary.
• K (spojitá, elektrónová) korána, ktorej svetlo vzniká rozptylom fotografického žiarenia na volných elektrónoch.
Záznamy o slabom, namodralom svetle okolo tmavého
Mesiaca siahajú do dávnej minulosti, približne 300 rokov
pred naším letopočtom, ale důkaz o tom, že toto svetlo
nie je atmosférou Mesiaca či fatamorgánou v zemskej atmosfére podali až Warren de la Rue a A. Secchi v roku
1860 na základe analýzy fotografických pozorovaní ko-

Na erpedíciáclz sa zúčastnili
pracovníci Astronomického ústavu
Vladimír Guth, Ľudovít Hanigovský,Tubo Klocok, Štefan Knoška,
Jiří Lea, Karol Maník, Milan
Minaroijech, StanislavNalzúlka,
A. Paroubek, Eduard Pitticlz,
Regina Podstanická, Vojtech
Rušizz, Milan Rybanský, Ladislav
Scheiriclz, Július Sýkora, Jozef
Tremko a Peter Zim mermann.

Účastníci expedície za zatmením
Sinka do Nigeru v roku 1973.

F,xpedícia do ZSSR za zatmením
Slnka 31. 7. 1981: RNDr. Vojtech Rušin, CSc., pri 20-cm horizontálnom daiekohfade.

Biela korána počas zatmenia Slnka v roku 1998, upravená cez počítač.
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rány počas úpiného zatmenia. Spektrum K korány je
spojité a jej svetlo je polarizované
• F (Fraunhoferova) korána. Od svetla K korány bola odseparovaná až v roku 1948. Jej svetlo vzniká rozptylom
žiarenia fotosféry na prachových časticiach v medziplanetárnom priestore. Pokračovaním F korány je vlastne aj
zvieratníkové svetlo, ktoré můžeme zriedka vidieť na rannej oblohe pred východom Slnka na jar, a po západe Sinka na západnom obzore na jeseň. Spektrum F korány vykazuje absorpčné spektr'alne čiary, a svoje meno dostala
podia Fraunhofera, objaviteFa tmavých absorpčných čiar
v slnečnom spektre. Dominuje vo výškach nad 3 polomery Slnka (1 polomer Slnka = 696 tisíc km), a často sa
hovorí, že to vlastne ani korána nie je. Svetlo F korány
nie je polarizované. Pre K a F koránu sa používa aj termín „biela korána".
• T (tepelná) korána. Tento termín sa zaviedol po pozorovaní korány v roku 1965, ked sa vo výškach okolo 4 polomerov Slnka objavil v infračervenej oblasti spektra
nadbytok žiarenia. T korána je vlastne reemisia žiarenia
fotosféry, ktoré v infračervenej oblasti spektra vysiela nahriaty prach.
• S (sublimačná) korána. Termín pre táto veTmi diskutabilnú zložku korány sa objavil v slnečnej fyzike po roku
1998, ked ruský vedec R. R. Guljaev oznámil, že v blízkosti H a K čiar pozoroval slabé emisné spektrálne čiary,
ktoré by mali vytvárať molekuly po sublimácii prachových častíc medziplanetárnej hmoty vo výškach asi 20
polomerov Slnka.
Tento úvod o slnečnej koráne som uviedol najmu z toho
důvodu, že pozorovanie slnečnej korány počas úpiných zatmení Slnka umožňuje robiť celú škálu vedeckých experimentov, ktoré prispievajú k poznaniu jej fyzikálnych, dynamických a morfologických vlastností, a to nielen pre poznanie Slnka ako hviezdy, ale aj pre štúdium zákonov magnetohydrodynamiky a vzťahov Sloko — Zem. Dnes, aj napriek
pozorovaniu slnečnej korány zo Zeme, družíc a kozmických
sond, v čase úpiných zatmení alebo mimo nich, stále existujú otázky, ktoré nie sú zodpovedané. K nim patria najmu:
• mechanizmus ohrevu slnečnej korány (teplota korány je
asi 1-5 miliónov K)
• doplňovanie hmoty zo slnečného povrchu do korány (ak
by to tak nebolo, v důsledku expanzie by sa korána „vyparila" asi za 30 minút)
• štruktúra korány a jej spojitosť s magnetickým polom vo
fotosfére, resp. útvarmi vo fotosfére (dnes sa v koráne pozorujú štruktúry s rozmermi od 800 do 120 tisíc km)
• urýchfovanie častíc z korány na supersonické rýchlosti
(až na 800 km za sek)
• velkosť a orientácia magnetických polí v slnečnej koráne
(zatiaf sa magnetické polia priamo v koráne nemerajú)
• existencia neutrálnej hmoty v koráne (i napriek tomu, že
korána je plazma, sú teoretické a pozorovacie doklady
o tom, že vo vybraných miestach by mala existovať velmi
nízka teplota, približne 10 tisíc K).
Ako sme uviedli už skůr, s plánom na realizáciu výskumu slnečnej korány na Lomnickom štíte sa začalo

Pozorovacie stanovište expedície Astronomického ústavu SAV v Indii
Neem KaThana v roku 1995. ZTava: L. Klock, P. Zimmermann, V. Rušin a D. Očesáš.

60 rokov observatória na Skalnatom plese

Niekolko naj:
O Najdlhšie úpiné zatmenie —
30.6.1973 — 6 min 42 s, najkratšie — 25.10.1995 -50 s.
Najdlhšia cesta autom na zatmenie — v roku 1981 do Indie
(Jawala Gera), cca 10 tisíc km,
prechádzali sme cez 9 krajín.
O Najvzdialenejšia cesta lietadlom — 1994, do Santiaga de
Čile.
O Najdramatickejší okamih pri
ceste autom — autonehoda pri
Debrecín pri cesta z Indie domov (marec 1980).
O Najhoršie počasie počas
zatmenia: 1990 v Čerskom
(dážd), 2002 (husté mraky pre
jednu expedíciu v JAR).
O Najváčší počet účastníkov —
8, najmenší —2
O Polosponzorská, polovlastná
expedícia — 1994 (Čile, Putre)
O Najsevemejšia expedícia: Čerskij (Rusko, 1990), najjužnejšia (Messina, JAR, 2002).

Biela korána 2002, upravená cez
počítač, v kombinácií s obrazom
Slnka zo SOHO, EIT (Rušin,
Druckmi ller).
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50 rokov Astronomického ústavu (AsÚ) SAV

v 50-tych rokoch 20. storočia, a vtedy sa zrodila aj myšlienka vysielať expedície za zatmeniami Slnka, ktoré by rozširovali obzor vedomostí o slnečnej koróne. Treba zdůrazniť, že
slnečnú koránu počal úpiných zatmení Slnka pozorujú a študujú aj takí astronámovia, ktorí nemajú k dispozícií koronálnu stanicu ako my na Lomnickom štíte. V doterajšej histárii Astronomického ústavu od roku 1954 boto zorganizovaných celkom 17 expedícií (na zatmenia Slnka v rokoch
2001 a 2003 išli z ústavu po 2 od seba nezávislé expedície).
Ich prehlad je uvedený v tabulke I.
Vedecký program našich expedícií vychádzal z reálnych
finančných možností na zakúpenie prístrojov a ich dopravy
na miesto úpiného zatmenia Slnka, a bol s menšími obmenami takýto:
• Štruktúra a fyzikálne vlastnosti bielej korány (všetky
zatmenia)
• Polarizácia bielej a emisnej korány (1973, 1980, 1981,
1983, 1990, 1991)
• Spektrum emisnej koróny (1973, 1999)
• Hladanie neutrálnej hmoty v koróne (1994, 1999, 2001,
2002)
• Hladanie intramerkuriálnych planět (1973), kontakty zatmenia (1954), testovanie družicového koronografu.
AsÚ SAV vyslal 17 expedícií za zatmeniami Slnka, od
roku 1994 len pomocou sponzorov alebo z grantov (expedícia v roku 1991 hola spolovice hradená sponzormi, spolovice z grantu). Expedície v rokoch 1973, 1980, 1981,
1983 a 1990 holi hradené z mimoriadnych dotáeií MF, ktoré holi účelovo pridelené SAV. Podobným spčsobom MF
prispelo určitou čiastkou na expedíciu Ing. Klocoka v roku
2002. Na základe zatmeňových pozorovaní, ktorých časové
trvanie je doteraz 45 minút a 20 s, sa dosiahli nasledovné
výsledky vo výskume slnečnej korány (uvádzam len tie
najdóležitejšie):
1. Boli potvrdené zmeny štruktúry bielej korány s fázou
cyklu slnečnej aktivity a našiel sa všeobecný vzťah medzi jej sploštením (odchýlkou izofot od kruhového tvaru)
a fázou tohto cyklu. K istému „šumu", týkajúcemu sa závislosti štruktúry korány na cykle slnečnej aktivity
(v maxime cyklu sú velké prilbicovité koronálne lúče, so
základňou okolo 120 tisíc km, rozložené okolo celého
limbu Slnka, kým v okolí minima cyklu sa tieto lúče nachádzajú len v okolí slnečného rovníka) došlo pri zatmení Slnka v roku 1991, keďrozdelenie koronálnych lúčov pripomínalo sk6r koránu minima, hoci maximum slnečnej aktivity sa pozorovalo len o dva roky sk6r. Vysvetlením může byť rozdielna poloha rotačnej osi Slnka
a osi magnetického dipólu.
2. Na základe sklonu polámych lúčov sa odvodila dlžka
hypotetického dipólového magnetu, ktorého velkosť s fázou cyklu by sa mala meniť. Úzke poláme lúče sa pozorujú v bielej koróne len v okolí minima cyklu slnečnej
aktivity, keá magnetické pole Slnka má tvar dipólu a tieto poláme lúče prezentujú otvorené siločiary magnetického pola.
3. Zistila sa závislosť medzi vypočítanou štruktúrou magnetických poli v koróne na základe meraní magnetických

Tabulka 1: Dátum zatmenia, pozorovacie miesto, dÍžka zatmenia a účastníci
Počet účastníkov
Miesto zatmenia
Čas zatmenia
2+1
Ogrodniky (Porsko), Kaukaz (ZSSR)
2m195
2
Naučnyj na Kryme (Ukrajina)
]m14s
(m42s
8
El Meki (Niger)
2m20s
7
Džawala Gera (India)
7
Tarma (Rusko)
1m485
5m 8s
5
Cepu na ostrove Jáva (Indonézia)
4
2m15s (zamračené) Čerskij (Rusko)
5
La Paz (Mexiko)
6m075
2
Putre (Čile)
3m02s
4
Neem Ka Thana (India)
5m00s
4
3m00s (zamračené) Džingischán jurty (Mongolsko)
Stanica Don Bosco (Venezuela), Gros Cap (Gaudaloupe) 3+2
3'48
2m02s
4+2
Harput (Turecko), Balatán (Maďarsko)
2
Lusaka (Zambia)
3'15s
3
Sumbe(Angola)
3m15s
2
Messina (JAR)
1m085
3
1 m08s (zamračené) Farma pri Messina (JAR)

Dátum zatmenia
30. 6. 1954
15. 2. 1961
30. 6. 1973
16. 2. 1980
31. 7. 1981
11. 6.1983
22. 7. 1990
11. 7.1991
3.11. 1994
24. 10. 1995
9. 3. 1997
26. 2. 1998
11. 8.1999
21. 6.2001
21. 6.2001
4. 12.2002
4. 12.2002

polí vo fotosfére a pozorovanou štruktúrou slnečnej korány v bielom svetle.
4. Našla sa závislosť meda integrálnym jasom bielej korány a fázou cyklu slnečnej aktivity. Biela korána jev maxime cyklu trikrát jasnejšia, a teda aj hmotnejšia ako
v minimé cyklu.
5. Počas zatmenia Slnka v roku 1980 sa na základe pozorovaní z Kene a našich pozorovaní z Indie podarilo určiť
rýchlosť ejekcie koronálnej hmoty a odhadnúť jej hmotnosť. V dejinách zatmení Sloka sa vývoj ejekcie koronálnej hmoty pozoroval zatial iba raz.
6. Vypracoval sa model dynamickej korány v maxime
cyklu slnečnej aktivity s určením priebehu hustoty, teploty a rychlostí rozpínania bielej korány.
7. Určil sa zdroj vysokorýchlostných častíc slnečného vetra pri geomagnetickej poruche koncom júla 1981, ktorý
predstavovala koronálna diera (miesto v slnečnej koróne
zníženej hustoty a teploty, a tým aj zníženej svietivosti)
nad západným okrajom Slnka.
8. Našla sa antikorelácia medzi polarizáciou a intenzitou zelenej koronálnej čiary, to znamená, že čím je vyššia intenzita zelenej korány, tým je nižšia jej polarizácia a naopak. Okrem toho, existencia dvoch vetiev tejto antikorelačnej závislosti nasvedčuje, že matrica rozptylu v čiare závisí od charakteru magnetického pola rozličných koronálnych štruktúr. To vyvoláva potrebu nových kvalitných meraní polarizácie v emisných spektrálnych čiarach
korány, velkosti magnetických polí v koróne a teoretických výskumov polarizácie emisných spektrálnych
čiar na základe reálnych hustůt v slnečnej koróne.
9. Na základe polarizácie bielej korány sa spresnilo reálne
rozloženie štruktúr bielej korány voči zornému lúču,
vývoju koronálnych štruktúr a rozloženu magnetických
polí v slnečnej koróne a pod.
10. Analýza spektier a presná fotometria nepotvrdili ani nevyvrátili existenciu neutrálnej hmoty v koróne.
11. Na základe šudia emisnej spektrálnej čiary 530,3 run sa
určila horná hranica abundancie železa v slnečnej koráne.
12. Bol otestovaný mimozatmeňový koronograf s vonkajšou
clonou pra program INTERKOZMOS (Džawala Gera,
1980; Tarma, 1981).
Okrem týchto hlavných výsledkov, ktoré majú zásadný
význam pre tvorbu modelov slnečnej korány a jej vplyvu na
urýchfovanie častíc slnečného vetra, zatmenia Slnka priniesli
aj celý rad podružných výsledkov, ktoré sa začínajú využívať
buď v samotnom výskume slnečnej korány, alebo „nazbieraní" skúsenosti pre iné oblasti výskumu. Spomeňme napríklad digitalizáciu zatmeňových snímok, vylepšovane matematických metád na spracovane obrazu tak, aby výsledný
obraz korány, robený časovou postupnosťou snímok, bol taký ako obraz korány získaný cez radiálny filter. Táto úloha
sa v podstate aj podarila vyriešiť, čo znamená, že na budúce
zatmenia Slnka nebude potrebné brať so sebou radiálny filter, ktorý kladie vysoké nároky na „zosúladene" stredov filtra a objektívu a presnosť vedenia dálekohladu. Do popredia
vstupuje digitálna technika a CCD kamery. Naša úspešná
účasť na zatmeniach Slnka prispela aj k tesnejšej spolupráci
s kolegami v zahraničí, napr. s IZMIRANOM pri Moskve,
k účasti na mnohonárodnom experimente bielej korány v roku 1991, a pod. Podielali sme sa na priprave vedeckých konferencií o slnečnej koróne a zatmeniach doma i v zahraničí,
působili sme a působíme v komisiách pra zatmenia Slnka
(IAU a JOSO).
Účasť na zatmeniach Sloka majú aj svoj kultúrno-spoločenský význam. My sme prinášali poznatky o Slovensku aj
tam, kde sa obyčajný smrtelník nedostane, a naopak, domov
sme prinášali poznatky o miestach, zvykoch a ludbch, ktoré
sme navštívili. Vznikli stovky vedecko-populárnych článkov, tisícky prednášok, desiatky relácií v rozhlase a v televízií, uverejnli sme stovky čiernobielych i farebných fotografií, pripravili výstavy a pod.
KOZMOS 4/2003
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50 rokov Astronomického ústavu (Asií) SAV

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
Astronomický ústav SAV

je štúdium premennosti hviezd čiže zmien ich jasnosti súJvisiacich
s fyzikálnou premennosťou (pulzácie, vzplanutia,

Premenné
hviezdy

vznik a vývoj aktívnych oblastí na ich povrchu) alebo geometrickou premennosťou objektu voči pozorovatefovi (rotácia hviezd s nerovnomerným rozložením jasu na ich povrchu; zákryty zložiek dvojhviezdy). Na základe detailného
štúdia zmien jasnosti je možné nielen odhaliť príčinu premennosti, ale aj určiť základné parametre hviezd, dvojhviezd, pripadne viacnásobných hviezdnych sústav.
Prvé pozorovania pramenných hviezd sa na Astronomickom ústave SAV uskutočnili v 50. rokoch minulého storočia. Išlo o vizuálne odhady jasnosti dlhoperiodických pulzujúcich hviezd a fotografické pozorovania krátkoperiodických pulzujúcich hviezd a nov využitím Newtonovho ohniska Zeissovho 60 cm starod'alského reflektora a 11 cm Tessaru na observatóriu Skalnaté pleso. Z prvých výsledkov výskumu treba spomenúť upresenie periódy krátkoperiodickej
cefeidy YZ Boo a pozorovanie vzplanutia rekurentnej novy
RS Oph v r. 1958 a klasickej novy V446 Her v r. 1960.

a
interagujúce
dvojhviezdy
Prezentované výsledky dosialrli
pracovníci Astronomického rístav n
SAV Milan Antal, Vladimír Bahfií
Róbert Bajcár, Irena Bajcárorá,
Rudolf Gális, Ladislav Hric,
Drahomír Chochol, Vladimír
Kollár, Richard Komžík, Štefan
Parimucha, Theodor Pribulla,
Augustín Skopal, Jozef Tr•emko,
Martin Vaňko a Milan Zboril.

Starodalský 0,6-m dalekohfad
používaný takmer 2 desafročia
na fotometrické merania.
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CH Cyg počas vzplanutia v auguste 1999. Snímka HST.
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ednou z najdóležitejších metód astrofyzikálneho výskumu

1. Prístrojová technika
a) Fotoelektrická a CCD fotometria
Významný pokrok v pozorovaní pramenných hviezd na
Skalnatom plese nastal v r. 1961, ked pracovníci ústavu
umiestnili do Newtonovho ohniska 60 cm reflektora fotoelektrický fotometer — pristroj, umožňujúci meranie jasnosti
hviezd v U, B a V oblasti spektra. Jeho optická časť bola
skonštruovaná v Ústave merania a meracej techniky SAV
v Bratislave, elektronická časť na Skalnatom plese. V roku
1965 vyrobili v dielňach Karlovej Univerzity v Prahe podfa
návrhu dr. P. Mayera novú optickú časí fotometra, ktorá už
bola umiestnená v Cassegrainovom ohnisku 60 cm reflektora. Súčasne firma Metra Blansko vyrobila špeciálne na účely fotolektrickej fotometrie na Skalnatom plese meraciu
ústredňu UM-10, ktorá okrem spracovania signálu robila aj
zápis pozorovacích údajov v digitálnej forme. Ústredňa pracovala až do roku 1975, kedv dósledku nedostatku náhradných súčiastok, ktoré sa prestali vyrábaí, musela byť nahradená novým elektronickým zariadením vyvinutým v spolupráci s Katedrou rádioelektroniky Elektrotechnickej fakulty
SVŠT v Bratislave. Záznam signálu sa prevádzal striedavo
analógovými zapisovačmi EZ-4 a TZ 21S.
V roku 1978 došlo k výmene póvodného dalekohfadu novým 60 cm reflektorom od firmy Zeiss. Mayeoov fotometer
však zostal nadalej v prevádzke až do roku 1993, ked bol nahradený komerčným fotoelektrickým fotometrom
SSP-5A americkej výroby, citlivým aj v blízkej infračervenej R oblasti spektra. Rozvoj výpočtovej techniky v 80. rokoch umožnil postupný prechod na ovládanie fotometra
a záznam napozorovaných údajov pomocou počítača.
V roku 1988 bola na pointér reflekora nainštalovaná citlivá
TV kamera, ktorá sníma hviezdy do 12 mag v priamom režime a umožňuje pohodlné dialkové ovládanie dalekohfadu
z miestnosti, kde je umiestnený počítač.
V roku 1987 sme uviedli do prevádzky na observatóriu
v Starej Lesnej nový 60-em dalekohfad firmy Zeiss vybavený Mayerovým fotometrom vyrobeným v dielňach KU
v Prahe. Póvodná TV kamera z r. 1988, umiestnená na
pointéri reflektora, hola nahradená novou, získanou v roku
2000 z Nadácie Alexanda von Humboldta, ktorá sníma
hviezdy až do 14. magnitúdy, čím umožňuje UBV fotometriu slabších objektov. Ovládanie fotometra a zápis údajov sa
od začiatku robí výlučne pomocou počítačov.
V decembri 2002 sme z investičných protriedkov SAV zakúpili do Starej Lesnej nový 50-cm dalekohfad vyrobený
J. Drbohlavom. V Newtonovom ohnisku je umiestnená moderná CCD kamera firmy SBIG scitlivená na U oblast'., ktorá
umožňuje CCD fotometriu v U, B, V. R a I oblasti spektra.
Prevádzka dalekohfadu je na najbližšie dva roky zabezpečená ApVT grantom: „Fotometria interagujúcich dvojhviezd".
Zber a spracovanie enormného množstva dát zo CCD kamery je zabezpečovaný výkonným počítačom Pentium III. Na

spracovanie údajov z fotometrov máme k dispozícii vlastné
počítačové programy, na spracovanie dát zo CCD kamery
využívame upravené balíky programov MIDAS.
Presný čas na 000ch observatóriách bol v minulosti zabezpečovaný príjmom rádiového signálu československého
vysielača OMA-50 Liblice. Po zániku vysielačaje presný
čas v Starej Lesnej zabezpečný prijímačom GPS a na Skalnatom plese prostredníctvom NTP protokolu z internetu.
V tomto roku bude prijímač OPS k dispozícii aj na Skalnatom plese.
Našu fotometriu doplňujeme fotoelektrickou a CCD fotometriou získanou na observatóriách na Slovensku (Hlohovec, Roztoky) a observatóriu Kryonerion v Grécku, kde naši pracovníci namontovali fotoelektrický fotometer vyrobený dr. P. Mayerom. Celý rad fotometrických pozorovaní bol
získaný v rámci medzinárodnej spolupráce a pozorovacích
kampaní, ktoré sme zorganizovali.
b) Spektroskopia, rádiové a optické snímky
Samotná fotoelektrická fotometria nic je postačujúca na
vypracovanie adekvátnych modelov pulzujúcich a interagujúcich dvojhviezd. Na odhalenie príčin premennosti hviezd,
výpočet základných parametrov dvojhviezd a štúdium procesov interakcie, akrécie a odtoku hmoty z dvojhviezd je nevyhnutná Spektroskopia v optickej a ultrafialovej oblasti.
Pred rozdelením Československa sme využívali na spektroskopické pozorovania hlavne 2 m dalekohfad v Ondřejove. Významnú časť spektroskopického pozorovacieho materiálu získavame v rámci medzinárodnej spolupráce. Materiál
v ultrafialovej oblasti spektra poskytuje archív družice IUE,
ktorá pracovala v rokoch 1978-1996. Touto družicou dadenou zo satelitného strediska Vilspa v Španielsku získali pracovníci ústavu vlastně UV pozorovania symbiotickej hviezdy CH Cygni. Pre štúdium odtoku hmoty z nov a symbiotických hviezd po ich vzplanutí majú velký význam priame
optické a UV snímky expandujúcich obálok týchto objektov
získavané Hubbleovým vesmírnym dalekohfadom (HST).
Tieto snímky, získané priamym zadaním, pripadne z archívu
HST dalekohfadu, sme využili pri štúdiu symbiotickej hviezdy CH Cygni a klasickej novy V1974 Cygni. Spolupráca
s Anglickom umožnila prístup k rádiovým snímkom expandujúcich obálok symbiotickej hviezdy CH Cygni
a klasickej novy V723 Cas získaných rádioteleskopmi VLA
a MERLIN.

2. Vedecký program a výsledky
Už prvé fotoelektrické pozorovania uskutočnené na Skalnatom Plese ukázali, že ich presnosí vzhfadom na problematické stredoeurópske atmosferické podmienky nedosahuje požiadavky kladené na absolútnu fotometriu hviezd.
Z tohto dóvodu bol program výskumu od počiatku orientovaný na diferenciálnu fotometriu premenných hviezd. Zmeny jasnosti premennej hviezdy sa určujú voči porovnávacej
hviezde, ktorá svoju jasnost' nemení. Aby sme získali priebeh týchto zmien — svetelnú krivku, musíme odrátaí nielen
jasnosť porovnávacej hviezdy, ale zohfadniť aj vplyv extinkcie spósobený atmosférou. Zavedením fotoelektrickej fotometrie premenných hviezd sa o rád zvýšila presnosť určenia zmien ich jasnosti v porovnaní s fotografickou fotometriou.
Ciefom fotometrie premmených hviezd je získat' svetelnú
krivku v priebehu celej pulzačnej alebo orbitálnej periódy.
Vzhfadom na periodicitu deja je možné úpine pokryť pozorovaniami celú svetelnú krivku, pripadne študovať aj dlhodobé zmeny svetelných kriviek pulzujúcich hviezd a zákrytových dvojhviezd. Analýza svetelných kriviek zákrytových
dvojhviezd matematickými metódami poskytuje fotometrické elementy: relatívne polomery a svietivosti zložiek a uhol
sklonu dráhy dvojhviezdy. V súčasnosti používame na výpočet elementov počítačový program vypracovaný v roku
1971-73 R. Wilsonom a E. Devinneyom, ktory" dr. Wilson
sústavne vylepšuje. Ak sú pre obe zložky dostupné zo spektroskopie aj krivky radiálnych ry'chlostí, je možné určit' zá-
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kladné parametre: hmotnosti, polomery a svietivosti zložiek
a ich vzájomnú vzdialenosť. Velmi dóležitú informáciu poskytujú aj okamihy miním zákrytových dvojhviezd. Ich
dlhodobé štúdium umožňuje zistiť zmeny orbitálnej periódy
spósobené prítomnosťou tretieho telesa, stáčaním priamky
apsíd, prenosom hmoty medzi zložkami sústavy, prípadne
odtokom hmoty zo sústavy.
a) pulzujúce hviezdy
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Prvými objektmi fotoelektrického výskumu na Skalnatom
plese sa štali premenné hviezdy typu RR Lyrae (krátkoperiodické cefeidy) — pulzujúci obri spektrálnych typov A-F s periódami v rozsahu 0,05-1,2 dní
J H K
L
a
amplitúdami zmien 0,5-1,5 mag. Niektoré
G: TS= 2990K
N: T,=40000K
z nich javia dlhoperiodické variácie tvaru a amAD: 01=1.7x10-3M5yřI plitúdy svetelnej krivky — Blažkov efekt Počas
M,,= 0.756l
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R- O.8R5
ich výskumu boli upresnené periódy pulzácií
YZ Boo, BS Aqr, TT Lyn a W CVn a detegovaný Blažkov efekt pri objekte RU Psc.
b) klasické tesné dvojhviezdy
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Rekonštrukcia rozdelenia energie spojitého
žiarenia symbiotickej dvojhviezdy AR Pay
v ultrafialovej až infračervenej oblasti spektra. Pozorované toky žiarenia mimo zákrytov
(piné krúžky) sú výsledkom superpozície svetelných príspevkov od rozsiahleho akrečného
disku (AD) obklopujúceho hviezdu hlavnej
postupnosti, červeného obra (G) a hmloviny
vysokej elektrónovej teploty (N), ktorá je vidief len počas zákrytu (merania stí označené x). Hmlovina je teda rozložená vysoko nad
akrečným diskom. Výsledné modelové svetlo
reprezentuje tučná čiara (mimo zákrytov),
resp. prerušovaná čiara (počas zákrytov).
Zhoda s pozorovaniami je velmi dobrá. Fyzikálne parametre jednotlivých zložiek žiarenia
sú uvedené v pravom hornom rohu.

Svetelná krivka trojhviezdnej symbiotickej
sústavy CH Cyg v U a V oblasti spektra. Táto
sústava patrí k najzáhadnejším symbiotickým
hviezdam vóbec. Ide o zákrytovú sústavu,
v ktorej vnútorná dvojhviezda — symbiotický
pár — má orbitálnu periódu asi 2 roky
a je zodpovedná za pozorovaná aktivitu. Jej
dráha podlieha silnému precesnému pohybu
v dósledku prítomnosti tretieho telesa, červeného obra, ktorý ju obieha na vonkajšej dráhe
s periódou asi 14,5 roka. Preto stí zákryty vo
vnútornej dvojhviezde pozorované len v určitých obdobiach (na obrázku označené „e").
Zákryty aktívnej hviezdy v symbiotickom páre vonkajším obrom sú na obrázku označené
„E". Čas od času pozorujeme vzplanutia, počas ktorých sa CH Cyg zjasňuje až o niekolko
magnitúd, a v jej spektre, resp. na HST snímkoch, je indikovaný vysoko-rýchlostný odtok
hmoty zo sústavy.
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Koncom 60. rokov sa pracovníci ústavu
v spolupráci s kanadským astronómom slovenského póvodu prof. G. Bakošom, brnenskými
astronómami prof. M. Vetešníkom a dr. J. Papouškom a neskoršie polským astronómom
prof. J. Kreinerom začali zaoberať výskumom
zákrytových dvojhviezd s dňrazom na tesné
dvojhviezdy typu Algol s orbitálnymi periódami v rozmedzí od necelého díla do niekolkých
dní a kontaktné dvojhviezdy typu W UMa s orbitálnymi periódami v rozmedzí 5-18 hodín.
Algoly sú interagujúce dvojhviezdy, v ktorých
menej hmotná zložka vyplňuje svoj kritický
provrch (Rocheovu hranicu), pričom dochádza
k prenosu hmoty na hmotnejšiu zložku, prípadne k odtoku hmoty zo sústavy. U kontaktných
dvojhviezd obe zložky vyplňajú Rocheovu hranou. Prenos hmoty medzi zložkami spósobuje
celý rad efektov, ktoré je možné detegovať na
svetelných krivkách, prípadne polohách miním. V sústave U Cep bobo zistené, že pni prenose hmoty sa mení tvar svetelnej krivky počal
zákrytu a okamihy miním vykazujú velký rozptyl. Zmeny orbitálnej periódy TW Dra
a TX UMa boli vysvetlené prenosom hmoty
medzi zložkami. Zmeny tvaru svetelných kn viek boli zistené aj u kontaktnej sústavy AW
UMa. Pne viaceré sústavy holi určené fotometrické elementy: MY Cyg, TX UMa, TV Cas,
SW Lyn, RZ Dra. Dlhodobý výskum okamihov míním viedol k detekcii tretích telies, napr.
v sústavách IU Aur, ZZ Cas, SW Lyn. Pracovníci ústavu skúmali tiež polodotykovú dvojhviezdu (3 Lyrae. Fotometricky detegovali
plynné prúdy v sústave, v spektrách objektu
rozlíšili spektrálne čiary primárnej zložky od
čiar obálky a modelovali profily spektrálnych
čiar. Výskum pokračoval detekciou tretích telies v sústavách SZ Cam a AR Aur a rozšírením záberu štúdia interagujúcich dvojhviezd
na AsÚ SAV o dlhopeniodické sústavy. K najzávažnejším výsledkom založeným na fotoelektrickej fotometrii zo Skalnatého plesa patrí
objav nových zákrytových dvojhviezd V1765
Cygni (spoluautor dr. P. Mayer) a V505 Mon.
V sústave V 1765 Cygni s excentrickou dráhou
a orbitálnou periódou 13,4 dní dochádza k stáčaniu priamky apsíd. Rozsiahla optická a UV
spektroskopia sústavy V505 Mon s orbitálnou
periódou 53,8 dní získaná v rámci medzinárodnej spolupráce viedla k určenu spektroskopickej dráhy jej primárnej zložky a v kombinácii

s fotometriou umožnila detegovat prítomnost okolohviezdnej hmoty vo forme diskrétnych mračien a silne
premenného disku obklopujúceho hmotnejšiu sekundámu
zložku.
Pracovníci ústavu vypracovali model a určili absolútne
parametre kontaktnej dvojhviezdy AW UMa a zistili existenciu tretieho a štvntého telesa v sústave s orbitálnymi periúdami 398 a 6250 dní. Aj výskum kontaktných dvojhviezd
SW Lac a VW Cep ukázal, že móže ísť o kvadrupólové sústavy. Boli určené aj fotometrické elementy bezmála dotykovej sústavy KW Per. V spolupráci s prof. Kreinerom bol
v tomto roku v časopise Contrib. Astron. Obs. Skalnaté
Pleso (o časopise je samostatný článok) publikovaný nový
katalóg kontaktných dvojhviezd zahrňujúci 361 objektov.
Naše skúsenosti s analýzou svetelných kriviek ocenil holandský astronúm dr. C. J. van Houten tým, že nám poskytol
na analýzu vlastnú Walnavenovu viacfarebnú fotometriu
viacených zákrytových hviezd južnej oblohy.
Zaujímavé výsledky poskytol aj výskum chromosfericky
aktívnych dvojhviezd s orbitálnymi periódami kratšími oko
deň. Sú to oddelené sústavy vyznačujúce sa zvýšenou magnetickou aktivitou a pritomnostou fotosferických škvřn, ktoré spósobujú výrazné variácie svetelných kriviek. Ich vplyv
sa nám však zo svetelných kriviek podarilo odseparovať, čo
nám umožnilo určit spolahlivé fotometrické elementy pne
sústavy RT And a XY UMa. Studium dlhodobých variácií
jasnosti a zmien orbitálnej periódy XY UMa ukázalo na prítomnosť tretieho telesa protostelámeho póvodu s orbitálnou
periódou 30 rokov. Pracovníci ústavu modelovali aj parametre škvor aktívnych dvojhviezd AG Dor a HU Vir využitím fotometrickej premennosti a TiO pásu v spektrách.
c) novy
Klasické novy sú interagujúce dvojhviezdy s orbitálnymi
periódami 75 minút až 2 dni, v ktorých je hmota z červeného trpaslíka vyplňajúceho Rocheovu hranicu akreovaná na
povrch bieleho trpaslíka priamo na jeho magnetické póly
(polary), alebo prostredníctvom akréčneho disku (intermediálne polary a nemagnetické sústavy). Výbuch novy, pni
ktorom dochádza k zjasneniu objektu o 6-19 mag, je dósledkom tennonukleárneho vzplanutia akreovanej hmoty
bohatej na vodík na povrchu bieleho trpaslíka. Fotosféra honícej zložky pritom expanduje, vytvára spoločnú obálku
dvojhviezdy, ktorá je v dalšej fáze vyvrhnutá zo sústavy vo
forme rovníkového prsteňa a polárnych chuchvalcov. Tieto
expandujúce nebulárne štruktúry sú viditelné na snímkach
pozostatkov nov až desiatky rokov po ich vzplanutiach. Naši pracovníci upozornili na nevhodnost širokopásmovej
U,B,V fotometrie na štúdium nov po maxime jasnosti,
vzhladom na výrazné ovplyvnenie spojitého žiarenia emisnými čiarami, vznikajúcimi v expandujúcej obálke novy. Pni
štúdiu intenmediálneho polanu TT Ani v rámci medzinárodnej pozorovacej kampane, ktoní zorganizovali naši pracovníci v spolupráci s prof. Andronovom z Ukrajiny, boli detegované kvázipeniodické oscilácie a príčiny zmien jasnosti
vysvetlené nerovnomemou akréciou hmoty pnídiacej z vnútornej časti akréčneho disku na póly bieleho trpaslíka.
Ďalej boli na AsU SAV skúmané novy V1500 Cyg
(vzplanutie 1975), V 1974 Cyg (vzplanutie 1992), V705 Cas
(vzplanutie 1993) a V723 Cas (vzplanutie 1995). Pre všetky
novy sme z fotometrie po vzplanutí určili ich základné parametre —jasnost a absolútnu hviezdnu velkosť v maxime, časy
poklesu jasnosti o 2 a 3 magnitúdy, extinkciu a vzdialenosf.
Najzávažnejšie výsledky boli získané pni šúdiu novy V1974
Cyg. Novu sme klasifikovali z fotometrie oko stredne nýchlu,
určili jej vzdialenost 1,77 kpc a ukázali, že k vzplanutiu došlo
na O-Ne-Mg bielom trpaslíkovi. Rozborom optických spektier získaných 2m dalekohladom v Ondřejove, UV IUE spektier, priamych snímok obálky HST d'alekohladom a rádiových pozorovaní sme študovali prejavy hviezdneho vetra
a štruktúru expandujúcej obálky, pne ktorú sme vypracovali
trojdimenzionálny kinematický model.
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d) symbiotické hviezdy
Symbiotické hviezdy sú interagujúce dvojhviezdy s orbitálnou periódou od 200 dní do desiatok rokov, skladajúce sa
z chladného obra a zdroja horúceho žiarenia s teplotou okolo
100000 K, ktorým je budlo honíci biely trpaslík alebo hviezda hlavnej postupnosti obklopená akréčnym diskom. Chladný obor stráca hmotu hviezdnym vetrom alebo pretokom cez
Rocheovu hranicu. Oba objekty sú vnorené do hmloviny,
ktorá je zdrojom spojitého žiarenia a emisných spektrálnych
čiar vysokej excitácie a ionizácie. Vzplanutia symbiotických
hviezd, trvajúce týždne až desiatky rokov, pri ktorých sa jasnosť objektu zvýši o 2-7 magniud, sú spósobené buďto
uvofnením gravitačnej potenciálnej energie pri akrécii hmoty, alebo termonukleárnymi vzplanutiami na povrchu bieleho
trpaslíka. Symbiotické hviezdy sú ideálnymi astrofyzikálnymi laboratóriami na šudium akrécie a ejekcie hmoty v interagujúcich dvojhviezdach. Značná vzdialenosť zložiek umožňuje detailne študovať fyzikálnu podstatu vzplanutí, zrážku
hviezdnyc vetrov horúcej a chladnej zložky, zmeny štruktúry okolohviezdnej hmoty vrátane akréčnych a exkréčnych
diskov, vznik tryskových javov a bipolárnych odtokov, formovanie prachu v sústavách.
Výskum symbiotických hviezd na AsÚ SAV sme začali
v r. 1978 a uskutočňovali sme ho v spolupráci s astronómami z Čiech (dr. J. Grygar), Talianska (prof. A. Mammano,
dr. A.Vittone), Japonska (prof. S. Tamura), Ruska (dr. S.
Šugarov), Ukrajiny (dr. T.S. Belyakina so spolupravovní kmi
z Krymského observatória), Grécka (prof. P. Niarchos),
Anglicka (prof. M. Bode) a Nemecka (prof. H. Drechsel).
K dlhodobému pokrytiu svetelných kriviek symbiotických
hviezd významne prispela medzinárodná kampaň na ich
pozorovanie, ktorú v r. 1989 inciovali naši pracovníci.
Dvojhviezdnu podstatu symbiotickej novy Vl 329 Cyg
(vzplanutie 1966) odhalili pracovníci ústavu v r. 1979 spolu
s dr. Grygarom. Z fotometrie pred aj po vzplanutí a z radiálnych rychlostí emisných čiar horúcej zložky zistili 950-dňovú periódu svetelných zmien. Pre symbiotickti novu PU Vul
(vzplanutie 1979) sme zo spektier nadobra vzniknutého
vzplanutím akreovanej látky na povrchu bieleho trpaslíka
určili jeho chemické zloženie a zistili, že sa ničím nelíši od
normálnych nadobrov. Výskumom symbiotickej novy
V1016 Cygni bolo zistené, že zmeny jasnosti v optickej a infračervenej oblasti a toky žiarenia v UV kontinuu a emisných čiarach vykazujú 15-ročnú periodicitu a mňžu byť
spósobené zvýšeným prenosom hmoty z pulzujúceho obra
typu Mira na bieleho trpaslika v periastre dráhy. Zo šádia
zmien radiálnych rychlostí a z fotometrických pozorovaní
boli zistené 355-dňové pulzácie chladnej zložky symbiotickej hviezdy AG Dra.
K najzávažnejším výsledkom patri aj určeme základných
parametrov sústav CH Cyg, AX Per, BF Cyg a AR Pay;
objav a vysvetlenie zdanlivých zmien orbitálnych periód
symbiotických hviezd zmenou štruktúry ionizovaného okolohviezdneho materiálu v obdobiach prechodu medzi pokojdnou a aktívnou fázou; vysvetlenie pozorovaných sinusoidálnych zmien svetla zo sústavy v priebehu orbitálnej periódy nebulámou emisiou, čo viedlo k vyvráteniu reflexného
efektu v týchto sústavách. Pre CH Cygni bol potvrdený trojhviezdny model sústavy, skladajúce] sa z dvoch chladných
obrov a horúceho objektu. Spektroskopické a rádiové pozorovania a HST snímky počas štádia aktivity ukázali na prítomnosť odtoku hmoty zo sústavy rýchlosťou až 4000 km/s
a odhalili bipolámu štruktúru hmloviny a precesiu výtryskov
hmoty zo sústavy.
Naše najnovšie výsledky sa týkajú rozdelenia energie
v spektrách symbiotických hviezd od UV do blízkej IR oblasti. Bola vyvinutá metodika, ktorá umožňuje kvantitatívne
extrahovať jednotlivé zložky žiarenia z pozorovaného spektra objektu. Tento pristup umožňuje lepšie porozumieť procesom, ktoré ovplyvňujú pozorované spektrum. Napr7dad
pre prototyp symbiotických hviezd Z And hola takto po prvý raz (po 105 rokoch jej monitoringu) preukázaná jej zákrytová podstata.

26

KOZMOS 4/2003

18. strana

50 rokov Astrons mIlekého ústavu (AsÚ) SAV
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RNDr. Richard Komžík, CSc.
Astronomický ústav SAV

Výpočtová
technika
na AsÚ SAV
v mých oblastiach nášho
života, tak aj v astronómii
Ako
sme svedkami masívneho prieniku výpočtovej techniky (VT).
Dnešný astronomický výskum je
nemyslitelný bez výkonných počítačov, ktoré umožňujú nielen
rýchlo a kvalitne spracovávať napozorované údaje, ale sú potrebné priamo pri ich získavaní,
uplatňujú sa pri písaní vedeckých článkov a nezastupiteTnú
úlohu majú aj pri komunikácii
s kolegami z celého sveta.
Póvodne sa všetky výpočty na
AsÚ SAV približne do roku
1955, vrátane dráh komét, robili
na ručnej mechanickej kalkulačke. Neskór došli elektromechanické kalkulačky „RHEINMETALL", ktoré boll posledné
v rade
elektromechanických
pred nástupom elektronických
kalkulačiek a neskór elektronických počítačov. Počiatky používania „skutočnej" VT na AsÚ
SAV spadajú do obdobia začiatku šesfdesiatych rokov, keď sa
súčasfou pozorovacích aparatúr
stali jednoúčelové počítače.

ljstredňa UM 10— prvá automatizácia získavania a spracovania
údajov z 0,6-m reflektora na
Skalnatom plese.

Pionierom v tejto oblasti je meracia ústredňa UM 10
z Metry Blansko, inštalovaná na 0,6-m ďalekohFade na Skalnatom plese. Bol to prvý prístroj na Astronomickom ústave,
ktorý sa dal programovať. Používal sa na zber fotoelektrických dát. Neskór bol pri mých ďalekohTadoch použitý na
zber dát modernejší prístroj M3T Metry Blansko, ktorý dodnes funguje pri koronografe na Lomnickom štíte. Krátko
na to pracovníci začali používať aj analógový počítač
MEDA. Používal sa na vyhodnocovanie spektier. Keď sa
koncom šesťdesiatych rokov začali objavovať prvé stolné
kalkulátory, bol aj na ústav zakúpený jeden takýto prístroj.
Pochádzal z Bulharska a mal označenie ELKA. Programovaniu sa však bránil. V roku 1975 bol na detašované pracovisko AsÚ SAV v Bratislave kúpený vóbec prvý stolný programovatelný kalkulátor firmy Hewlett-Packard,
HP 9830. Programovacím jazykom bol Basic HP, zariadenie
boto vybavené 16KB pamáťou, riadkovým display-om s 80
znakmi, internou magnetopáskovou jednotkou na audio kazety, termálnou tlačiarňou HP9866A (80 znakov, teplocitlivý papier), plotrom HP11271B (formát A3), disketovou
jednotkou Infotec FD30-M na pružné 5,25` disky. Kalkulátor bol vybavený matematickou a štatistickou knižnicou
programov na ROM pamžtiach. Bol to jeden z prvých programovatelných kalkulátorov pre vedecko-technické výpočty.
Neskór dostalo svoje programovatelné kalkulátory aj pracovisko v Tatrách. Boli to dva maďarské stolné kalkulátory
EMG 666. Mali trojriadkový display a dokázali komunikovať s magnetopáskovou jednotkou aj s diernou páskou. Jeden z nich bol neskór pripojený k fotoelektrickému fotometru na Skalnatom plese. Začiatkom 70-tych rokov sa na
pracoviskách AsÚ začínali používať aj programovatelné
vreckové kalkulátory. ObTúbené holi najmá kalkulačky
Hewlett-Packard a Olivetti. Horizontálny slnečný spektrograf budovaný v osemdesiatych rokoch bol vybavený riadiacou elektronikou madárskej firmy Vilati.
V nasledujúcej etape AsÚ prevádzkoval dva počítače radu
SMEP. Boli to prvé počítače s diskovým operačným systémom. Zaberali celú miestnosť, bob náročné na údržbu, ob
sluhu a aj klimatizáciu. Napriek tomu, že nie vždy „poslúchali", v danej dobe predstavovali jednu z nejlepších možností, dostupných v socialistických krajinách. Pracovali pod
operačným systémom DOS RV, umožňovali multitasking
(simultánny beh viacerych úloh), holi viacužívateFské. Další
počítač SMEP (SM 50-li) sa uplatňoval pri astrometrických
meraniach (presných meraniach polóh nebeských objektov
nafotených na sklených platniach) na Skalnatom plese.
Úlohy náročnejšie na výpočtovú techniku sa nešili najskór na elektrónkovom počítacom stroji 6111-1 (1962-63),
neskór na sálovom počítači GIER dánskej výroby vo
Výpočtovom stredisku (VS) SAV v Bratislave. Dáta aj
programy sa nosili na diemych páskach, ktoré sa pripravovai na „organizačných automatoch" od Zbrojovky Brno.
Neskór (v priebehu 70 rokov) sa rátalo na počítačoch
EC 10-40 a 10-45 v Košiciach, AsÚ ČSAV v Ondřejove,
a VS SAV v Bratislave, pre ktoré sa dáta dopravovali na
diernych štítkoch.
Éra prvých osobných počítačov, tzv. „peemdečiek" (PMD
85) nemala dlhé trvanie, pretože vývoj naberal čoraz prudšie
tempo. Prvý „skutočný" osobný počítač (PC) na ústav dorazil v roku 1990. Procesor 386 s frekvenciou 20 MHz, openačnou pamáťou 2 MB, pevným diskom 20 MB, výrobca legendáme Slušovice, cena horibilná. Smiešne? V roku 1990
to bolo niečo ako malý zázrak. Nebola potrebná klimatizácia,
zmestilo sa to na písací stul, malo to farebný monitor a hlavne rýchlosť a spoTahlivosť hola jasne lepšia ako pri
SMEP-kách. Zároveň s príchodom PC sme začali pni fotoelektrickej fotometrii používať počítače PP 06, čo bola československá náhrada svetového štandardu IBM PC XT.
Začali deváťdesiate roky a prišiel aj začiatok sieťovania na
AsU. Ešte pod doménou „.cs" (Československo) sme zrazu
mali prostredníctvom UUCP spojena s centrálnym serverom SAV pristup k e-mailu. SpoTahlivosť a nýchlosť tohto
spósobu komunikácie neboli pre nás jedinými výhodami. Pni
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raste poštových poplatkov sa elektronická pošta stala naším
najvýznamnejším spojením so svetom.
V roku 1992 sa nám podarilo vd'aka príspevku z celoakademických zdrojov zakúpiť naozaj výkonný server IBM RS
6000 na báze RISC procesora s unixovským operačným systémom AIX 3.2. Iba nedávno skončila studená vojna a na
tento ešte stále embargovaný tovar bobo potrebné získat povolenie COCOM. Tento počítač, familiáme nazývaný RISC,
sa stal ústredným serverom AsU a spolahlivo slúžil až do roku 2001. Umožnil nielen výrazný pokrok pri vedecko-technických výpočtoch, ale taktiež využívanie rozsiahleho astronomického softwarového babka MIDAS z Európskeho
južného observatória (ESO). Tento vstup do sveta UNIXu
predznamenal naše nové smerovanie a taktiež nám otvoril
cestu do oblasti open-source software (software s prístupným zdrojovým kódom), písaným nadšencami a poskytovaným zadarmo.
Prvá polovica devhtdesiatych rokov bola důležitá rozvojom Internetu. V roku 1994 AsU získal pinohodnotné pripojenie (nic iba mail, ale permanentné pripojenie 24 hodin denne) do Intemetu. V tom istom roku bola zaregistrovaná doména ta3.sk, pod ktorou, spolu s neskúr registrovanou doménou astro.sk, můžete AsU nájsť na Intemete. Od roku
1995 je AsU ofrciálne sídlom uzla SANETu (Slovak Academic NETwork) — Slovenskej akademickej siete. Znamená
to, že poskytuje přístup do Intemetu aj pre mé organizácie
vo svojom okolí. Združenie SANET v rámci Slovenska
rozvíja sieť hlavne pre akademické organizácie (vysoké školy a ústavy SAV), stará sa o jej funkčnosť a napredovanie.
Na medzinárodnom poli sa zapája do akademických sieťových projektov (GÉANT — Gigabitová európska akademická siet). AsU ako riadny člen SANETu pomáha naplňať
všetky tieto ciele.
V decembri 1997 sa pripojili obe vysokohorské pracoviská (na Skalnatom plese a na Lomnickom štíte) do lokálnej
siete (LAN) AsU, a tým aj do internetu, pomocou radiového
spojenia. Koncom roku 1997 sme začali s přestavbou LAN,
ked°sme poruchovú a nespolahlivú sieťz koaxiálneho ethernetu začali postupne nahrádzať prvkami štruktúrovanej kabeláže/siete. Táto prestavba bola ukončená fakticky až koncom roku 2002. V roku 2002 sme sa taktiež rozhodli v rámci ochrany sieťových prvkov na exponovanom pracovisku na

Ovládací pult ústredne UM 10
v kupole 0,6-m reflektora na
Skalnatom plese.

WWW stránka AÚ SAV — stiahnuté z www.ta3.sk.
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50 rokov Astronomického ústavu (AsÚ) SAV
Lomnickom štíte nahradit najproblematickejšie časti metalickej kabeláže optikou. „MTnikom" v rychlosti pripojenia
bol pře nás 15. január 1998, ked' sme „prepli na vyššiu
rýchlost'. Pripojenie do Intemetu sme zvýšili z póvodných
64 kbit/s na 128 kbit/s. V septembri 1999 sa prostredníctvom nášho uzla do Intemetu pripojilo aj Kongresové centrum Academia v Starej Lesnej. Bobo to najprv modemovým
synchrónnym připojením 64 kbit/s, no v júni 2001 začalo
fungovat už optické prepojenie s rýchlosfou 10 Mbit/s.
26. marca 2003 sme boli připojení do rýcNej siete SANET II
rýchlosťou 10 Mbit/s. Spojenie je toho času realizované pomocou rádiového spoja. V blízkej budúcnosti by sme sa
však mali pripojiť optickým káblom a rýchlosť pripojenia by
sa mala znova zvýšiť.
V súčasnosti AsU prevádzkuje servry založené hlavne na
arcbitektúre Intel a AMD s operačným systémom linux. Tieto zabezpečujú dostatočnú výpočtovú kapacitu pre vličšinu
úloh riešených vedeckými pracovníkmi, zabezpečujú komunikačné potreby a taktiež poskytujú rózne sieťové služby
pre mé organizácie pripojené prostredníctvom SANETu.
Ako hlavný výpočtový server AsU používame A1phaPC stanicu pod operačným systémom linux, dar z roku 2000 od
Nadácie Alexandra von Humboldta. Výpočtovo najnáročnejšie úlohy sú realizované na spoločných serveroc SAV.
Tieto drahé zariadenia sú flnacované z celoakademických financií.
Okrem serverov je AsU vybavený niekolkými desiatkami
počítačov, ktoré slúžia ako klientske stanice. Pracujú pod
róznymi operačnými systémami podla ich účelu, či preferencií užívatela. Vzhladom na vysoká kvalitu, spolahlivosť,
rozšírenie a nulovú cenu sa dnes v oblasti softwaru, okrem
nevyhnutných pripadov, orientujeme na open-source produkty: GNU, linux, MIDAS, TeX/LaTeX, etc.
AsU prezentuje svoju činnost na domovskej stránke
http://www.ta3.sk/
V dnešnej dobe je výpočtová technika všadeprítomná.
Dobre to dokumentuje zjednodušený opis práce astronóma.
Počas pozorovania sa používajú elektronické detektory
(CCD kamery, fotoelektrické fotometre) a údaje z nich sú
v digitálnej podobe uložené na pevný disk počítača. Prípravu a aj samotné pozorovanie pozorovatel taktiež vykonáva
cez počítačový program. Základný astronomický údaj, čas,
je poskytovaný systémom GPS, alebo serverom, ktorého hodiny sú synchronizované cez Internet. Získané dáta sú archivované na róznych médiách (CD ROM, magnetické pásky) ale zvyčajne aj prístupné prostredníctvom Intemetu.
Spracovanie pozorovacieho materiálu (redukcia), interpretácia, rózne výpočty a modelovania sú bez výkonných počítačov nemyslitelné. Dokonca aj vyhradávanie v knižničných
katalógoch sa deje najjednoduchšie cez počítač. Konečný
výsledok našej práce, vedecký článok, rózne grafy, obrázky,
sa rodí taktiež v počítači. Jeho odoslanie do redakcie časopisu, komunikácia s redakčnou radou, je opáť záležitosťou
elektronickej pošty. Zjednodušene sa dá povedať, že dnes sa
dát „nedotkneme", kedže nemajú materiálnu podobu. Až na
samotný záver, ked' je výsledok našej práce uverejnený ako
článok v odbornom časopise, sú výsledky vytlačené na papier. Aj to sa však mení a niektoré vedecké časopisy uvažujú o prechode iba na elektronická podobu. Samozrejme, celá táto situácia pred nás stavia nové úlohy, ako zabezpečit
uchovanie pozorovacieho materiálu a výsledkov našej práce.
Co prinesie budúcnosf, je v oblasti ry'cblo sa rozvíjajúcich
informačných technológií tažkou otázkou. Vzhladom na
velmi velký význam výpočtovej techniky pre našu prácu
budeme musiet nadálej venovať pozornost jej adekvátnemu
rozvoju, obnove a údržbe existujúcich zariadení. Sietové
služby budú prinášať nové možnosti, zjednodušenie a skvalitnenie práce. Dnes, ked• sa prudkým tempom budujú rychle akademické siete (SANET II na Slovensku, GÉANT
v Európe, Internet II v severnej Amerike), otvárajú sa aj nové možnosti: videokonferencie, distribuované počítanie
(GRID projekty), projekty virtuálnych observatórií. Všetky
tieto trendy naznačujú cesty do budúcnosti.
KOZMOS 4/2003
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túdium chemicky pekuliárnych (CP) hviezd bolo až donedávna skutočne špecifickým odvetvím a zdanlivo aj
akosi bokom od ostatného stelámeho výskumu. Do istej
miery to tak bolo v důsledku používania častokrát svojských metód determinovaných špecifickými vlastnosťami
zmienených objektov. V súčasnosti, ked' už stelárna stavebnica vzniku a vývoja hviezd poodhalila výraznejšie kontúry,
je to práve naopak. Množstvo poznatkov odkrytých pri štúdiu CP hviezd sa teraz už úspešne využíva v ovela širšom
kontexte. Skúmanie chemického zloženia a jemných efektov
stratifikácie prvkov je motorom rozvoja stelárnych spektroskopických metód, čo následne podmieňuje aj výrazný
pokrok v teoretickom modelovaní hviezdnych atmosfér. Difúzia chemických prvkov pod vplyvom tlaku žiarenia nachádza d'alšie aplikácie napr. u hviezd spektrálneho typu F
pri objasňovaní príčiny lítiovej medzery, pri modelovaní
chemických anomálií podtrpasllcov, bielych trpaslíkovi samotného Slnka atd'. Techniky Dopplerovského zobrazovania
sa už využívajú pri mapovaní povrchu chromosféricky aktívnych hviezd a zákrytových dvojhviezd. Astroseizmológia
a štúdium neradiálnych pulzácií je d'alšou interdisciplinárnou
perspektívnou oblasťou so závažným dosahom mimo rámca
CP hviezd. Samotný magnetizmus hviezd, objavený Babcockom u Ap (magnetických CP) hviezd a študovaný najviičšími dálekohladmi sveta, nepriamo viedol nielen k objaveniu globálneho magnetického pola Slnka, ale v súčasnosti aj k štúdiu magnetických polí bielych trpaslíkov a mých
objektov na tých istých dalekohfadoch, využívajúc často tie
isté metódy. CP hviezdy sa teda stávajú unikátnym laboratóriom umožňuj úcim vidieť důsledky procesov, ktoré príroda dómyselne zamaskovala u ostatných hviezd, v pinej nahote. Nanešíastie je táto oblasť v širšej astronomickej verejnosti nie velmi populárna. Nemůžeme však očakávať od
hviezd na hlavnej postupnosti efektné, enormné a rýchle
výmeny a uvolňovanie energie, ide spravidla skór o jemnóstky nad hranicou pozorovacieho šumu, vyžadujúce často
drahé a neštandardné prístrojové vybavenie, velké dalekohlady, výborné pozorovacie podmienky alebo hlboké teoretické zázemie.

Chemicky
pekuliárne
hviezdy
na hlavnej
postupnosti
Prezentované výsledky
o chemicky pekuliárnvch
hviezdach získali pracovníci
Astronomického ústavu SAV
Ján Budaj, Ladislav Hric,
Milan Zboril, Juraj Zverko
a JozefŽižňovský.
Tab.1

Schématický súhrn
rozpoznávacích znakov
CP hviezd a známych
efektov, ktoré sa potenciálne
spolupodiefajú
na ich vzniku.
Ap

anomálie
chemického
zloženia

áno áno

Am
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potenciálny
pBvodca
difúzia, konvektívne zóny,
hviezdne vetry,
magnetic. polia

Súčasný pohlad na problematiku CP hviezd
— úvod do problematiky

pomalá rotácia áno áno

selekcia rotačným miešanlm,
slapové a magnetic. brzdenie
magnetic. polia áno nie ?
dvojhviezdnost nie áno ?

Chemicky pekuliárne hviezdy tvoria značne heterogénnu
skupinu hviezd na hlavnej postupnosti (HP) Hertzsprungovho-Russelovho (HR) diagramu. Sú špecifeké svojím anomálnym chemickým zložením, čím sa obyčajne myslí relatívne zastúpenie prvkov vzhladom na vodík, pri porovnaní so
Slnkom. Inými základnými hviezdnymi parametrami (hmot-
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— vysoká frekvencia výskytu CP hviezd medzi inými podobnými normáaymi hviezdami (často až niekolko desiatok
percent, čo je ťažké v rámci súčasných modelov evolúcie
hviezd vysvetliť inak ako efektmi na HP, kde hviezdy zotrvávajú vhčšinu svojho života);
— efektívnou teplotou hviezdy a gravitačným zrychlením
na povrchu (t.j. atmosférickými parametrami) ohraničená
oblasť ich výskytu v HR diagrame;
— d'alej to, že nie sú známi ich chemicky pekuliárni predchodcovia ani potomkovia;
— ich prítomnosť v blízkosti normálnych hviezd, či už
v dvojhviezdach, alebo otvorených hviezdokopách či hviezdnych asociáciách;
— enormné nadbytky niektorých prvkov, až také, že keby
takéto nadbytky boli v cele] hviezde, CP hviezdy by pri
vzniku alebo v procese evolúcie museli v sebe nakopiť porovnatelné množstvo daného prvku ako všetky ostatné
hviezdy v Galaxii dohromady.
Ktoré hviezdy ale můžu potenciálne vykazovať takúto
anomáliu, či pekuliaritu? Zdá sa, že sa může vyvinúť len vo
výnimočne stabilných atmosférach stratifrkáciou chemických prvkov. Ako ukázal Michaud, táto by mala vznikať
hlavne ich difúziou pod vplyvom tlaku žiarenia a radu dalších efektov. tóny získavajú žiarivé zrýchlenie prenášaním
hybnosti absorbovaných fotónov. Následkom žiarivého, gravitačného a mých zrychlení a v důsledku zrážok v prostredí
potom prvky difundujú istou rýchlosťou a smerom v atmosfére hviezdy. Napríklad sú vytláčané nahor do atmosféry,
ak prevažuje žiarivé zrýchlenie alebo klesajú nadol, ak preváži gravitačně usadzovanie. Zatial sú však známe tiež dva
mé procesy, ktoré stabilitu atmosféry výrazne obmedzujú
a sú schopné zabrániť akejkolvek stratifikácii prvkov v prostredí:
(I) konvekcia alebo akákolvek v súčasnosti priamo pozorovatelná turbulencia (napr. mikroturbulencia);
(2) silné hviezdne vetry.
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nosť, svietivosť, polomer...) sa nezdajú na prvý pohlad odlišné od normálnych hviezd. Už to dáva tušiť, že nejde o efekty zásadne ovplyvňujúce vnútornú stavbu hviezdy. Skór ide
o akési chybičky krásy na pokožke — atmosfére hviezdy.
Asi najzákladnejším aspektom CP hviezd teda je „viera"
(zatial si to nemůžeme priamo overiť), že ich chemická pekuliarita je viazaná len na povrchové vrstvy inak normálnej
hviezdy na HP. Máme na to viaceré závažné důvody. Okrem
toho, že sme schopní do istej miery defrnovať hviezdy blízko
HP v HR diagrame aj pomocou zmienených základných
hviezdnych parametrov, sú a boli to hlavne tieto argumenty,
ktoré hrajú dóležitú úlohu v pochopení CP fenoménu:

5. /
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U normálnych A hviezd rozoznávame niekolko druhov
povrchových konvektívnych zón (SCZ-superficial convective zone): vodíkovú, He I a He II SCZ podfa toho, ionizáciou akého atómu daná zóna vzniká. HeII SCZ sa nachádza najhlbšie, nad ňou je prechodová vrstva, ktorá, ako
sa ukazuje, by mala byť premiešavaná prenikajúcou konvekciou zospodu (convective overshooting). Ešte vyššie
sú H a He I SCZ. U CP hviezd sa navyše může objaviť nový druh — Fe SCZ (vid'obr.). Híbka povrchových konvektívnych zón narastá smerom k neskorším spektrálnym typom a zasahuje významnú časť hviezdnej hmoty už pri
stredných F hviezdach, zatial čo hviezdne vetry su úpine
evidentné u O a skorých B hviezd. Takže rizikovými skupinami pre vznik CP fenoménu sú stredné B, A, až skoré
F hviezdy.
Najdóležitejším parametrom, ktorý rozhoduje o vzniku
pekuliarity v zmienej oblasti HR diagramu, sa zdá byť rotácia
hviezdy a rózne nestability s ňou súvisiace, ktoré sú zdrojom
dodatečného premiešavania materiálu. Najprecíznejšie výpočty založené na modeloch meridionálnej cirkulácie, ktorá

60 rokov observatória na Skalnatom plese
sa snaží vyhladiť potenciálnu stratifikáciu prvkov, ukazujú,
že héliová povrchová konvektívna zóna sa stráca (za rádovo 106 rokov) v dósledku gravitačného usadzovania He
v takých hviezdach, ktoré na rovníku rotujú pomalšie ako
Ve = 90 km/s. Potom difúzia móže fungovať oveTa intenzívnejšie v menších hlbkach pod vodíkovou povrchovou
konvektívnou zónou, kde sú zrážky značne zriedkavejšie v
dósledku menšej hustoty látky.
Základným kameňom súčasného štúdia CP hviezd je
Prestonova klasifikačná schéma, ktorá jasne vyčleňuje
nemagnetická vetvu Am (metalických) a HgMn hviezd
a magnetická vetvu Ap a niektory'ch He-weak hviezd (s deficitom hélia). Nic je možné tu detailne popisovať vlastnosti róznych typov CP hviezd, dobre zosumarizované v dizertačných prácach pracovníkov ústavu. Tabulka 1 schematicky zhíňa základné rozpoznávacie fakty o najrozšírenejších predstaviteToch oboch vetiev, Am a Ap hviezdach, ktorými sa odlišujú od normálnych hviezd v príslušnej časti
HR diagramu. Ap hviezdy sú asi najexotickejsie objekty na
HP. Spravidla vykazujú silné velkoškálové magnetické poha a s nimi súvisiace obrovské škvrny s enormným nadbytkom alebo defrcitom niektory'ch prvkov. Poznamenávame, že u normálnych hviezd nic sú detegované magnetické
polia a približne 50% z nich sa nachádza v dvojhviezdach.
V tabulke tiež uvádzame už známe procesy, ktoré potenciálne móžu byť póvodcami zmienených charakteristických znakov. Zatial čo v súčasnosfi už máme v rukách
sTubné vysvetlenia póvodu anomálie chemického zloženia
alebo pomalej rotácie CP hviezd, nie je to tak v prípade ich
magnetizmu a dvojhviezdnosti. Oba tieto fenomény sa
zvyčajne považujú za „prapríčinu" vzniku CP hviezd v iru
vymedzenej oblasti HR diagramu, pričom aj pomalá rotácia
CP hviezd, ktorá sa všeobecne považuje za viac menej
priamu príčinu tohoto fenoménu, sa dáva do súvisu s „prapríčinou" ako dósledok slapového alebo magnetického br-zdenia rotácie hviezdy. Príčina tejto „prapričiny" ostáva zatiaP dosť zahmlená.

Výsknm CP hviezd
na Astronomickom ústave SAV
Problematika chemicky pekuliárnych hviezd je moderná oblasť astrofyziky, ktorá sa vo svetovom meradle
rozvíja hlavne od 50-tych rokov a od 70-tych rokov minulého storočia aj u nás, ako jeden z najmladších výskumných smerov na Astronomickom ústave SAV. Na
našom pracovisku sa zameriavame hlavne na spektroskopiu, ale aj na fotometriu CP objektov a počítačové simulácie difáznych procesov. Na Slovensku bohužial nemáme možnosti na získavanie spektier a sme odkázaní na
spoluprácu so zahraničím. Spektrá sa potom u nás redukujú a analyzujú. Nasledujú výpočty modelov atmosfér
t.j. chodu teploty, tlaku, koncentrácie elektrónov, prípadne populácií jednotlivých atómových hladín s hlbkou.
Z nich sa potom počítajú syntetické spektrá, t. j. teoretické
rozdelenie vyžarovanej energie v závislosti od vinovej
dlžky využitím počítačových programov vypracovaných
dr. I. Hubeným. Porovnávaním syntetických spektier
s pozorovaniami móžeme spátne overovať správnost modelu a dálšou interpretáciou určovať mnohé fyzikálne parametre hviezd (dvojhviezd...): efektívne teploty, hmotnosti, polomery, rýchlosť rotácie, turbulencie, ale aj chemické zloženie či magnetické polia alebo orbitálne elementy dráhy. Fotoelektrickú fotometriu CP hviezd uskutečňujeme 60 cm dalekohladmi na Skalnatom plese
a v Starej Lesnej. Pracuje sa hlavne v uvby a UB VR fotometrických systémech. Vzhladom nato, že obrovské škvrny na Ap hviezdach sa prejavujú nielen v magnetických
a spektroskopických meraniach, ale aj harmonickým, rotáciou hviezdy modulovaným kolísaním jasnosti v širokopásmových filtroch, táto metóda slúži hlavne na presné
určovanie rotačných, prípadne orbitálnych periód, ako aj
mapovanie škvír na týchto hviezdach.
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roku 1955 do dnešného dňa CAOSP vyšiel v 33
Od
ročnrkoch. V súhrne to znamená 576 vedeckých
článkov vytlačených na 7164 stranách. Spočiatku nevychá-

Contributions
of the
Astronomical
Observatory
Skalnaté
Pleso

dzal každoročne, tak je to až od roku 1983. V 1996 začal časopis uverejňovať dye čísla ročne a od roku 2003 sú to už
3 čísla (február, jún, október). V rámci CAOSP, ako špeciálne čísla, boli uverejnené aj viaceré zborm'ky z vedeckých
konferencií a sympózií konaných na póde AsÚ.
Jazykom časopisu je výhradne angličtina, iba v jeho prvých číslach holi niektoré abstrakty a prípadne aj články
uverejnené zároveň v slovenčin a ruštine. V zásade sa práce
uverejňované v CAOSP delia do troch častí: medziplanetáma
hmota, Slnko, hviezdna astrofyzika. Rozsiahlejšie tabulkové
dáta sú uverejňované v dodatku (supplement). Časopis riadi
redakčná rada, na čele ktorej stojí vedecký redaktor. V súčasnosti má redakčná rada jedenásť členov (Bernhard Fleck,
Marián Karlický, Richard Komžík (výkonný redaktor), Aleš
Kučera, Vladimír Porubčan, Táňa Rjabčikova, Ján Svoreň
(vedecký redaktor), Július Sýkora, Giovanni Battista Valsecchi, Ján Vondrák, Juraj Zverko). Šiesti členovia sú zo Slovenska, z toho piati priamo z AsÚ, dvaja z Čiech a po jednom
z Ruska, Talianska a USA. Články zaslané redakcii sú podrobené recenznému pokračovaniu, ktoré je zárukou originality a odbornej úrovne uverejnených materiálov. Iba v prípade úspešnej recenzie, vykonávanej domácimi aj zahraničnými
astronómami, je článok v časopise uverejnený.
Ocenením úrovne časopisu je jeho monitorovanie v databázach JSI (Institute for Scientific Information). Táto inštitúcia už 45 rokov sleduje významné vedecké publikácie.
Uverejňovaním abstraktov a odkazov na jednotlivé články
umožňuje vedeckej komunite rýchly a efektívny prístup
k zdrojom informácií v ich odbore. CAOSP je od ročníka 22
(rok 1992) nepretržitou súčasfou JSI databáz (Index to Scientific Book Contents — ISBC; CC/Physical, Chemical & Earth
Sciences/Current Book Contents).
Autori zamýšTajúci publikovať v CAOSP sa na www
stránke časopisu „http://www.ta3.sk/caosp.html" dozvedia
podrobnosti. Nájdu tu okrem charakteristiky časopisu, kontaktov na redakčnú radu, aj inštrukcie potrebné k príprave rukopisu, LaTeX-štýl a sprievodný demosúbor. V záujme čo
najlepšieho tlačového spracovania prispevkov redakcia od
autorov vyžaduje pripravu rukopisu v LaTeX-u. Je to (medzi
vedcami exaktných odborov rozšírený) počítačový systém
pre vysokokvalitnú sadzbu rešpektujúci typografické zásady
aj zložitých matematických a mých vedeckých textov.
Samotná www-stránka okrem dalších informácií o časopise (predplatné, história redakčných rád) obsahuje aj kompletné elektronické vydania CAOSP od jeho prvého ročníka z roku 1955. Anotácie jednotlivých článkov a abstrakty z novších
ročníkov sú prístupné vo formáte I-TML, piné texty jednotlivých článkov v PDF. Aktuálne číslo časopisu jev tejto on-line elektronickej forme pristupné pol roka po jeho uverejnení.
CAOSP je tak jedným z prvých časopisov na Slovensku, ktorý je kompletne pristupný v elektronickej forme. Záujemci
bez pristupu na Internet majú možnosť zakúpenia verzie na
CD ROM. Je to ekvivalent úpinej www stránky časopisu,
vrátane elektronickej verzie všetkých ročníkov CAOSP.
CAOSP na Internete nájdete nielen na spomínanej www
stránke časopisu, ale aj v rámci ADS (The NASA Astrophysics Data System) „http://adswww.harvard.edu/". Tento projekt sa snaží zhromaždiť, podia možnosti v pinotextovej podobe, všetku dostupná astronomická literatúru a predstavuje
dnes pre astronómov jeden z primárnych zdrojov pre rešerše
z ich odboru. Vdáka spolupráci s ADS bole možné prekonvertovaf do elektronickej formy aj prvé ročníky ná"sho časopilu, dovtedy dostupné iba na papieri. Boli sme znejme prvým vedeckým časopisom na Slovensku, ktorý v spolupráci
s ADS začal v roku 1994 uverejňovať elektronická podobu
aktuálnych čísel na Internete. V rámci ADS sme holi druhí
na svete, hned' po časopise The Astrophysical Journal (ApJ).
Na záver ešte spomeňme medzinárodné identifikátory
CAOSP. ISSN: 1335-1842 (tlačená verzia), ISSN:
1336-0337 (on-line verzia), CODEN: CAOPF8.

ronomický ústav od roku
st1955 vydáva astronomický vedecký časopis Contributions of the
Astronomical Observatory Skalnaté pleso (CAOSP): „Práce observatória na Skalnatom plese". Ako
uviedol akademik Vladimír Guth
(vtedajší riaditef AsÚ) v predslove
k jeho prvému číslu, časopis ponúka možnost na prezentáciu odbornej práce vedeckých pracovníkov
AsÚ. Hoci sa nepodarilo hned od
začiatku napinit predstavu o ročnej periodicite, dnes CAOSP vychádza trikrát ročne a okrem kmeňových pracovníkov AsÚ v ňom
publikujú aj astronómovia zo
zahraničia. Tento časopis nájdete
v knižniciach svetových observatórií a astronomických inštitútov.
Spočiatku bol CAOSP akýmsi
dopinkom k československému astronomickému časopisu Bulletin of
the Astronomical Institutes of Czechoslovakia (BAC), založenému
v roku 1947. V roku 1992 sa však
BAC začlenil do európskeho žurnálu Astronomy and Astrophysics
(A&A), čím zanikol. Po diskusii
slovenských astronómov vo vedeckej rade sme sa rozhodli, že vo vydávaní CAOSP sa bude pokračovat. V dalších rokoch sa to ukázalo
ako dobrá volba. A&A je nesporne
jeden z najvýznamnejších astronomických časopisov, avšak má aj
svoje problémy: obrovský počet
článkov a z toho vyplývajúce oneskorenie s ich uverejňovaním, stále
menšiu ochotu publikovat rozsiahlejšie tabulky s dátami.
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60 rokov observat®ria na Skalnatom plese
RNDr. Ján Svoreň, DrSc.,
Doc. RNDr. Vladimír
Porubčan, DrSc.
Astronomický ústav SAV

Výchova
vedeckého
dorastu
na AsÚ SAV
aspoň

ryc/zorali

Úspešnými školitePmi, ktorl
jedného
vedeckélzo pracovníka, holi
pracovníci Astronomického
ústavu SAV Anna Antalorá,
Anton Hajduk, Ladislav Hric,
Drahomír Chochol, Lubor
Kresák, Ludmila Pajdušdkovd,
Vladimír Porubčan, Vojteclz
Rušin, Milan Rvbanský,
Ján Svoreň, Jňlius Sýkora,
Ján Štohl, Jozef Tremko
a Juraj Zverko.
olobeh života je neúprosný
K
a spravodlivý zároveň. Clovek v každom povolaní sa stále
zdokonaluje vo výkone svojej činnosti, aby v čase, ked si myslí, že
zvládol všetko potrebné, musel
uvofnií miesto mladším kolegom.
Celý fudský pokrok je však založený na princípe, podia ktorého
odchádzajúca generácia odovzdáva nasledujúcej podstatné
informácie, aby táto mohla zdokonafovat svoju činnost na vyššej
úrovni. Kedže vývoj sa stále
zrýchTuje, nie je možné sa spoliehat na živelné prevzatie vedomostí, aleje nutná cieTavedomá, na to
zameraná činnost. Vo vede, ktorá
je charakterizovaná vysokou
mierou pridanej hodnoty, sa výchova dalšej generácie stala neoddelitefnou súčasťou úvázkov
popredných vedcov. Výchova vedeckého dorastu má inštitucionalizovanú i neformálnu podobu.
Vrcholom uznania práce vedeckého pracovníka je medzinárodné uznanie jeho vedeckej školy —
skupiny nasledovníkov poznačených rovnakým spůsobom myslenia a prístupov k riešeniu problematiky.
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podmienkach Astronomického ústavu SAV, rovnako

V ako celej Slovenskej akadémii vied, můžeme rozdeliť výchovu mladej generácic astronómov do dvoch
kategórií. Prvou je podiel na výučbe vysokých škůl pri
podchytení talentovaných študentov, druhou vedecká
príprava (v minulosti vo forme ašpirantúr, dnes vo forme
doktorandského štúdia) absolventovi vysokoškolského štúdia.
Najvšeobecnejšou formou prípravy študentov je prednášanie základného kurzu astronómie pre študentov pedagogického zamerania, ktorých jedným predmetom v rámci
kombinácie je fyzika. Pracovníci Astronomického ústavu
prednášali takéto kurzy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (bývalej Matematicko-fyzikálnej a ešte predtým Prírodovedeckej fakulte UK) v Bratislave, na Fakulte
humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (predtým Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove) a na Pedagogickej fakulte v Tmave.
Nezanedbatelný a v počiatkoch rozhodujúci bol podiel
našich pracovníkov na výuke astronómie v Bratislave. Na
Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity sa začala
prednášať astronómia hned od jej založenia v roku 1940.
Prednášal dr. Bečvář a Astronomický ústav Prírodovedeckej
fakulty vznikol na jeho podnet v roku 1944. Ústav existoval
do roku 1952, ked vznikla samostatná katedra astronómie,
geofyziky a meteorolúgie, ktorú viedol prof. Konček. V rokoch 1953 až 1960 sa štúdium astronómie otváralo len sporadicky podia záujmu študentov. Viackrát sa odbor astron&
mie prestahovával až po prechod do Mlynskej doliny v roku
1972. Od roku 1955 na katedre externe působil aj prof. Lubor Kresák, ktorý neskór bol aj externým vedúcim. Bol
hlavným garantom a zostavovateFom učebných osnov a plánov budúcej špecializácie astronómie. Jeho zásluhou sa štúdium orientovalo predovšetkým na hlavně oblasti astronomického výskumu na AsÚ SAV a v celom Československu
vůbec zameraním na medziplanetámu hmotu, slnečnú a stelámu astronómiu. Odvtedy sa základné zameranie výučby zachovalo dodnes a v tomto smere je prínos prof. Kresáka pri
výchove slovenských astronómov velmi významný a podstatný. Od počiatku sa viackrát menil názov štúdia od astronómia a geofyzika, až po súčasný stav prechodom na kreditně štúdium, na študijný blok. astronómia a astrofyzika. Od
roku 1958 na fakulte, ktorá tiež viackrát menila názov, až po
súčasný názov Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK, šúdium astronómie do súčasnosti absolvovalo 102 poslucháčov, z ktorých vyše 75 %® našlo uplatnenie priamo
v astronómii alebo v príbuzných odboroch (geofyzika, vyučovanie fyziky). Na výchove astronómov na fakulta sa velkou mierou podiefali pracovníci ústavu, a to aj ako vedúci
diplomových prác študentov astronómie a taktiež ako členovia štátnicových komisií. Pracovníci MU SAV sa podiefajú na výchove astronomického dorastu na fakulte i nad'alej výberovými prehladovými prednáškami (v súčasnosti
hlavne z vybraných oblastí astrofyziky), prednáškami na
ústavných seminároch, kedže v roku 1997 na fakulte vznikol
samostatný Astronomický ústav FMFI, a samozrejme vedením diplomových prác. Doteraz viedli 71 diplomoviek z celkového počtu 102, čím výraznou mierou profilovali zamerania absolventov, vychovávali si a i nadalej vychovávajú
vlastne svojich budúcich kolegov, kedže podstatná časť pracovníkov AsÚ SAV sú taktiež absolventi fakulty v Bratislave.
Neutíchajúci záujem študentov o astronámiu, na rozdiel
od mých špecializácií fyziky, viedol v školskom roku
1997/98 k otvoreniu jednoodborového štúdia astronómie aj
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pretože okrem dobrej vůle a tradície výuky učiteTov nemala PF UPJŠ
žiadnu materiálnu ani personálnu bázu na výuku, rozbehnutie špecializácie bole v pinej miere zabezpečené extemými
prednášatefmi z radov pracovníkov ústavu. V roku 2000
ukončil štúdium prvý absolvent, s tohtoročnými absolventmi
je to už 6 astronómov vychovaných v Košiciach. Úspešnosť
výučby, aj ked'na malej vzorke, je velká, pretože až 5 z nich

ostalo pracovat v odbore, z toho 3 na dennom a 1 na externom doktorandskom štúdiu na našom ústave. Postupne
s prednáškami pre študentov sa podarilo v Košiciach vybudovať aj malé predpolie profesionálnej astronómie, ked'výučbu niektorých predmetov postupne prevzali dvaja naši absolventi doktorandského štúdia. Pracovníci ústavu však stále pokrývajú 5 základných prednášok (prístroje, praktická
astrofyzika, medziplanetáma hmota, fyzika Sloka a druhý
semester nebeskej mechaniky), vedú 3 praktiká, v rámci ktorých sa študenti priamo na pracoviskách v Tatrách zoznamujú s prístrojovou technikou a postupmi získavania a spracovania astronomických údajov a sú členmi štátnicových
komisií. Okrem prednášania a důležitého skúšania, má nezastupiteTnú úlohu individuálna práca so študentmi, ktorá sa
realizuje najmá cez vedeme diplomových prác. Vd'aka absolvovaniu praktik majú študenti dostatečný prehTad o problematike riešenej na našom pracovisku a můžu si podstatne
kvalifzkovanejšie vybrat vhodnú tému z ponúkaného zoznamu. V nezanedbatefnom počte prípadov téma diplomovej
práce aspoň rámcovo súvisí s neskoršou dizertačnou prácou
v rámci doktorandského štúdia. U doterajších 6 absolventov,
s výnimkou jedného, boli vedúcimi diplomových prác pracovníci AsÚ SAV. Dnes už můžeme povedať, že výučba astronómie v Košiciach naberá štandardné obrátky. Vytratila
sa aj původná nedůvera časti osadenstva Fyzikálneho ústavu
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, pretože, presne podfa našich
původných predpokladov, možnost štúdia astronómie zaplnila záujemcami prvé ročníky špecializácie fyziky, z ktorých
mnohí sa neskór — v magisterskej časti štúdia venujú iným
fyzikálnym odborom. Jez toho obojstranný úžitok — fakulta
má študentov a astronómia výber z váčšieho množstva uchádzačov a navyše priaznivcov aj medzi absolventmi príbuzných odborov.
Kedže primárnym cieřom jednoodborového štúdia je príprava pracovníkov na vedeckú prácu, logickým vyústením
je pokračovanie váčšiny absolventov v treťom stupni vysokoškolského štúdia — v doktorandskom štúdiu. Astronomický ústav SAV má s vedeckou výchovou dlhoročné skúsennosti. Kým celkom prvá generácia vedeckých pracovníkov získala prvú vedeckú hodnosť v Prahe, resp. v Ondřejove a Bme, v r. 1967 boli na AsÚ SAV prví ukončení ašpiranti školení už na našom pracovisku. Zo začiatku školil
len profesor Kresák v špecializácii astronómia medziplanetámej hmoty, slneční a hviezdni astrofyzici absolvovali ašpirantúry nad'alej na Ondřejove. V roku 1979 ukončil ašpirantúru prvý absolvent školený na AsÚ SAV v stelárnej
problematike, v roku 1986 prvý slniečkar. Celkove až do
dnešných dní vyškolili pracovníci AsÚ SAV 14 vedeckých pracovníkov v oblasti medziplanetámej hmoty, 6 slnečných a 8 stelárnych astrofyzikov. Po zmene formy vedeckej výchovy na doktorandské šúdium má AsÚ SAV
práva externej školiacej inšitúcie pre vedecké odbory astronómia (jediné pracovisko v SR) a astrofyzika (popri Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK). Vedeckých pracovníkov skolíme nielen pre vlastné potreby, ale aj pre vysoké školy a zariadenia Ministerstva kultúry. Počet priebežne školených doktorandov sa dlhodobo stabilizoval na
11-12 poslucháčoch súčasne. Ročne sú prijímaní maximálne 3 uchádzači na dennú formu (obmedzené množstvom peňazí na štipendiá), další na extemú formu. Poslucháči musia prejsť náročným prijímacím pokračovaním,
počet uchádzačov vždy prevyšuje možnosti prijatia 2-3-násobne. Náročnost doktorandského štúdia spůsobuje, že poslucháči extemej formy sú málo úspešní, pretože je ťažké
zladiť systematickú vedeckú prácu s dalším zamestananím,
prípadne rodinnými povinnostami.
Záverom možno konštatovať, že systém vedeckej výchovy na AsÚ SAV dáva všetky predpoklady úspešného
pokračovani profesionálneho astronomického výskumu
na Slovensku a rozvoja predovšetkým hlavných smerov
a zameraní slovenskej astronómie, orientovanej už tradične
na výskum Slnka, medziplanetámej hmoty a stelárny výskum.

60 rokov observatória na Skalnatom plese
RNDr. Ján Rybák, CSc.,
RNDr. Jozef Tremko, CSc.
Astronomický ústav SAV

Medzinárodná
spolupráca

Účastníci sympózia IAU Č. 34
„Planetárne hmloviny" v Tatranskej Lomnici v roku 1967.

Účastníci medzinárodnej konferencie na exkurzi pri batérii meteorických komór na Skalnatom
plese.

E. F. Helinová z JPL (Pasadena,USA) na návšteve Skalnatého
plesa, po ktorom pomenovala asteroid číslo 2619.
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astronomického výskumu, či sune žiariace ako
Objekty
Slnko, alebo naopak, slabo blikajúce ako hviezdy, kométy a planétky, sú svojou polohou na oblohe predurčené na
výskum v spolupráci jednotlivcov alebo kolektívov z pracovísk v róznych krajinách. Tomuto pravidlu sa nevyhol ani
náš ústav. Navyše pre kedysi jediné profesionálne astronomické pracovisko na Slovensku znamenal akýkolvek kontakt či spolupráca s iným podobným pracoviskom vlastne
hned' i spoluprácu medzinárodnú.
Zvláštnostou je, že takáto spolupráca v prípade AsÚ neznamenala hned'spoluprácu medzištátnu, kedže historicky prvým a významom najdóležitejším spolupracujúcim pracoviskom AsU sa stal jednoznačne Astronomický ústav AV ČR
v Ondřejove pri Prahe. Vztahy medzi týmito dvoma pracoviskami boli pra AsU SAV také důležité, že si rozhodne zaslúžia vyčlenenie z radu ostatnýc spoluprác. Existencia ústavov v jednom štáte, blízkost jazykov, štúdiá viacerých pracovníkov AsU na pražskej Karlovej univerzite, praxe bratislavských študentov astronómie v Ondřejove a pražských
študentov na Skalnatom plese, spoločný vedecký časopis
„Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia",
„spoločnýý" dalekohlad s priemerom zrkadla 2 m, či meteorický radar, spoločný bývalý štátny plán základného výskumu, ako i množstvo spoločných odborných podujatí, vytvorili medzi ústavmi velmi plodný a prospešný partnerský
vztah, z ktorého AsU SAV, ten mladší z dvojice bratov, získal rozhodne nesmieme veta.
Astronomický ústav sa od 60-tych rokov postupne zapájal
do inštitucionalizovanej mnohostrannej vedeckej spolupráce
akadémií vied vtedajších socialistických krajín.
AsU bol už začiatkom 60-tych rokov jedným z iniciátorov
medzinárodnej spolupráce „slniečkarov", ktorá sa formovala
na vedeckých konferenciách organizovaných práve AsU v rokoch 1961 a 1963 v Tatranskej Lomnici. V roku 1970 hola táto spolupráca začlenená do širšieho programu akadémií vied
vtedajších socialistických krajín „Komisia Akademij po Planetarnoj Geofyzike" (KAPG). Okrem pravidelne organizovaných konferencií o slnečnej fyzike a vztahoch Slnko—Zem,
(tzv. regionálnych konzultáciách, ktorých bolo celkovo 14,
z nich 4 organizované AsU), výmenných pobytoch na róznych pracoviskách a spoločných publikáciách, viedla medzinárodná spolupráca i k rozšíreniu výskumu Sloka v Tatrách
o slnečnú spektroskopiu — najprv na koronálnej stanici na
Lomnickom štíte v prvej polovici 60. rokov a neskór i na observatóriu v Starej Lesnej v polovici 80. rokov minulého storočia. Rozhodujúcou pomocou pra zavedenie koronálnych pozorovaní na Lomnickom štíte holi pobyty manželov Gnevyševovcov z koronálnej stanice v Kislovodsku (Rusko). Výskum fotosféry a cbromosféry v Starej Lesnej bol zavedený
vd'aka pomoci kolegov z Ondřejova a z Krymského astrofyzikálneho observatória v Naučnom (Ukrajina).
Pracovníci ústavu organizačne i vedecky pracovali v rokoch 1975-1990 v rámci komisie „Fyzika a evolúcia
hviezd" mnohostrannej spolupráce akadémií vied. Komisia
koordinovala výskumné a pozorovatelské programy vrátane
medzinárodných kampaní, do ktorých bol začlenený i 60 cm
dalekohlad na Skalnatom plese. Naši pracovníci získali prístup k dvojmetru na observatóriu Rožen v Bulharsku, ako
i šesfinetru na Kaukaze, či k dalším unikátnym prístrojom.
Výmena pozorovaní viedla i k zvýšenej vedeckej spolupráci na interpretácii pozorovaní, ktorá sa prejavila v spoločných vedeckých publikáciách, hlavne s kolegami z Ruska,
Bulharska, Polska a Rumunska.
Oddelenie medziplanetárnej hmoty AsU postupom rokov
nadviazalo intenzívnu spoluprácu s troma pracoviskami
v bývalých socialistických krajinách. S ústavom v Dušanbe
(Tadžikistan) sa pracovníci ústavu venovali analýze radarových a fotografických pozorovaní meteorov a modelovaniu
kometárnych jadier, a v spolupráci s kolegami z Leningradu
(Rusko) bol pripravený katalóg dráb komét. Dynamike komét a asteroidov a katalógu astrometrických pozorovaní
komét sa venovali naši pracovníci v spolupráci s pracoviskom vo Varšave (Polsko).

Medzinárodná spolupráca AsÚ v rámci socialistických
krajín sa neskór rozšírila i do oblasti astronomického výskumu z kozmu. Astronomický ústav sa v spolupráci s viacerými d'alšínú inštitúciami v bývalom Československu podielal na príprave viacerých kozmických astronomických
projektov v priebehu 70. a 80. rokov. Pracovníci ústavu pracovali na projekte družice ASTRON, ktorá obsahovala ultrafialový spektrometer SPIKA, na príprave samostatného
prístroja na pozorovanie bielej koróny Sloka — družicového
koronografu, ktorý vyrobil ÚMMT v Bratislave. Koronograf
bol vypustený na družiciach KORONAS-F a FOBOS. Oba
projekty však boli (nie našou vinou) neúspešné. Skúsenosti
z tejto práce holi využité na další rozvoj observačnej techniky na AsU. Naopak, teoretické práce pracovníkovi ústavu,
zaoberajúcich sa dynamickými výpočtami dráb komét, výrazne pomohli sondám VEGA 1, 2 a GIOTTO pri výbere
dráhy sond ku kométe Halley.
Vd'aka verejne prístupným archívom pozorovaní kozmických astronomických projektov pracovníci AsU využívajú
stále i pozorovania Sloka získavané družicou SOHO, ako
i spektroskopické dáta z archívu družice IUE. Medzinárodná
spolupráca sa rozvinula i okolo štúdia častíc kozmického
prachu, ktoré v spolupráci s NASA analyzovali pracovníci
ústavu.
Spoločenské zmeny druhej polovice 60-tych rokov sa
odzrkadlili i v nadvázovaní spolupráce s ostatným astronomickým svetom vrátane pobytov pracovníkov a v organizovaní medzinárodných konferencií. Avšak až udalosti roku 1989 znamenali otvorenie možnosti medzinárodnej
spolupráce v neporovnatelne víičšej miere. Ponúkané možnosti sa rýchlo rozvinuli do mnohých spoluprác, vd'aka
ktorým je viac ako 40 %© publikovaných prát pracovníkov
ústavu pripravených v spoluautorstve s kolegami zo zahraničia. Časté sú aj dlhodobé či krátkodobé pobyty pracovníkov v zahraničí či návštevy zahraničných hostí na AsU.
Pracovníci slnečného oddelenia výrazne prispeli k prepojeniu spolupráce krajín bývalého sovietskeho bloku s podobnou aktivitou existujúcou vo vtedajšej západnej Európe
(JOSO).
Steláme oddelenie dopfňa svoje fotometrické pozorovania
pozorovaniami mých pracovísk, pričom využíva i merania
získané na základe vlastných požiadaviek na pozorovací
čas. Okrem už spomínaných dvojmetrov v Ondřejove a na
observatóriu Rožen (Bulharsko) a 6 m dalekohladu v Zelenčuku (Rusko) sú to i 1,8 m dalekohlad v Asiagu (Taliansko),
Issac Newton Telescope a William Herschel Telescope na
observatóriu La Palma (Španielsko), 3,6 m dalekohlad ESO
na La Silla (Chile), rádioteleskopy VLA (USA) a MERLIN
(V. Británia), dálekohlady observatúrií David Dunlap (Kanada), Okayama (Japonsko) či Toruň (Polsko). Spolupráca
s gréckymi kolegami vyústila do inštalácie fotometra, vyvinutého v spolupráci s pracovm'kmi ústavu, na 1,2 m dalekohlad observatória Kryonerion (Grécko). Vlastně programy
pracovníkov AsU a ich zahraničných kolegov uspali i v sútažiach o pozorovací čas na vesmírnych projektoch ako
IUE, či dokonca na známom HST, ktorého snímky potvrdili predpovedané výrony hmoty v trojhviezdnej symbiotickej
sústave CH Cygni.
Astrofyzikálnej interpretácii tatranských fotometrických
pozorovaní výrazne pomohli spektroskopické pozorovania
vybraných objektov získané v rámci spolupráce spomínanými prístrojmi. Na základe spoločného využitia pozorovaní
holi vo výskume chemicky pekuliárnych a magnetických
hviezd publikované práce v spolupráci s pracovníkmi ústavov z Bulharska, Francúzska, Rakúska, Ruska, Švajčiarska,
Talianska, Ukrajiny i Velkej Británie. Pracovníci zaoberajúci sa zákrytovými premennými dlhodobo spolupracovali
hlavne s kolegami z Kanady a Polska. Skupina venujúca sa
symbiotickým hviezdam a novám našla spriaznených kolegov na pracoviskách v Grécku, Japonsku, Kanada, Nemecku, Rusku, Taliansku i Velkej Británii.
Spolupráca v oblasti výskumu Slnka, póvodne zameraná
hlavne na pracoviská v Rusku a na Ukrajine, sa postupne
KOZMOS 4/2003
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Viktor Ambarcumjan, riaditel
observatória Burakan, častý
host slovenských a českých hvezdárov.

Peter M. Millman, predseda Medzinárodnej komisie pre poznávanie geografických útvarov na
povrchu planét a asteroidov.
(Návšteva AsÚ SAV v roku
1977.)
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rozšírila i na dalšie observatóriá. Výskum korány v Tatrách
bol rozšírený o spoluprácu s koronálnymi stanicami na Sacramento Peak (USA) a Norikure (Japonsko), ktorá viedla
nielen k výmene dát pozorovaní a ich sprístupneniu v rámci
bulletinu „Solar Geophysical Data", ale i k spoločným pozorovaniam emisnej koróny a následným vedeckým publikáciám. Snímky slnečnej koróny, získané počal expedícií
AsÚ za úpinymi zatmenianú Slnka, boli spracované a interpretované v spolupráci s kolegami z observatórií v Pulkove,
Irkutsku a Moskve (Rusko) a dlhodobý cyklus aktivity v slnečnej koráne bol skúmaný v spolupráci s pracoviskami
v Taliansku, Bulharsku a Rusku. Výskum slnečnej granulácie sa rozvinul v priebehu rokov hlavne vd'aka spolupráci
s ústavom vo Freiburgu (Nemecko). Prostredníctvom tejto
spolupráce bol umožnený pracovníkom AsÚ pristup k spektrálnym pozorovaniam Slnka svetovej úrovne na teleskope
VU (Tenerife, Španielsko), ktoré by sa nedali na území
Slovenska získať ani v prípade, že by bol k dispozícii dostatok frnančných prostriedkov na úrovni hoci i desiatok
miliónov eur, kedže sa u nás nenachádza žiadne miesto
s aspoň trochu porovnatelnými pozorovacími podmienkami,
ako majú Kanárske ostrovy. Podobným efektom medzinárodnej spolupráce je pracovníkmi oddelenia fyziky Sloka
realizovaná možnosť požiadať o vlastný pozorovací čas na
vesmírnom projekte Solar and Heliospheric Observatory
(SOHO). Projekt SOHO prijal navrhnutý komplexný program výskumu variability slnečnej chromosféry, prechodovej
vrstvy a korány, a tak bol našim pracovníkom umožnený
prístup k prístrojom umiestneným v Lagrangeovom bode
L 1 sústavy Slnko—Zem, ktorých celková hodnota prekračuje miliardu dolárov. Pre projekt SOHO zas boto výhodné
zapojiť do spracovania dát a do ich interpretácie intelekt
a erudíciu nových pracovníkov. Takže úžitok je iste obojstranný.
Oddelenie medziplanetárnej hmoty postupne rozšírilo

Konferencie organizované (alebo spoluorganizované) AsÚ SAV
Názov konferencie
Miesto
Rok
Zborník
1. regionálna konzuftácia o slnečnej fyziko
T. Lomnica
1961
Contr. Wroclaw Astron. Obs. No. 14, 1964
3. regionálna konzuftácia o slnečnej fyziko
T. Lomnica
1964
Czechoslovak Akad. Sci. Publ. of Astron.
lost, No.51,1965
AU Sympózium č.33 Physics and Dynamics
T. Lomnica
1967
Physics and dynamics of meteors",
of Meteors"
Reidel,1968, ed. L. Kresák P.M. Millman
IAU Sympózium č.34 Planetary Nebulae"
T. Lomnica
1967
Planetary Nebulae", Reidel,1968, ed.
D.E. Osterbrock, C.R. O'Dell
1. československo-porská konferencia
Smolenice
1971
Dynamika komét, meteorov a asteroidov"
6. regionálna konzuftácia o slnečnej fyzike
S. Smokovec 1973
Contr. Astron. Obs. Skalnaté Pleso,
6, 1973, ed. J. Sýkora
Ejection and Accretion of Matter in Binary Systems" T. Lomnica 1980
Ejection and accretion of matter in binary
systems", VEDA, 1980, ed. J. Tremko
12. regionálna konzuftácia o slnečnej fyziko
Smolenice
1986
Contr. Astron. Obs. Skalnaté Pleso, 15
1986, ed. A. Antalová
Physics and Evolution of Stars"
T. Lomnica
1990
Contr. Astron. Obs. Skalnaté Pleso, 20,
1990 ed. J. Štohl, J. Zvedro
.Meteoroids and their Parent Bodies"
Smolenice
1992
Meteoroids and their Parent Bodies", AsÚ
SAV,1993, ed. J. Štohl, I. P. Williams
24. JOSO Meeting
T. Lomnica
1992
JOSO Annual Report 1992, KIS Freiburg,
1993, e. A.v. Alvensleben
IAU kolokvium č.144 Solar Coronal Structures" T. Lomnica
1993
Solar Coronal Structures", VEDA, 1994,
ed. V. Rušin, P. Heinzel, J:P. Vial
Chemically Peculiar and Magnetic Stars on
T. Lomnica
1993
,Chemically peculiar and magnetic stars",
and close to Upper Main Sequence"
AsÚ SAV,1994, ed. J. Zverko, J. Ž¢ňovský
Meteoroids"
Bratislava
1994
Earth, Moon, and Planets, 68,1995, ed.
V. Porubčan, I.P. Williams, V. Vanýsek
Physical Processes in Interacting Binaries"
T. Lomnica
1996
Physical Presesses in Interacting Binaries",
AsU a SAS, 1996, ed. D. Chochol,
A. Skopal, T. Pdbulla
Meteoroids 1998"
T. Lomnica
1998
Meteoroids 1998", AsÚ SAV,1999,
ed. W.J. Baggaley, V. Pombčan
IAU kolokvium č.173 Evolution and Source
T. Lomnica
1998
„Evolution and Source Regions of
Regions of Asteroids and Comets"
Asteroids and Comets", AsŮ SAV,1999,
ed. J Svoreň, E. Pittich, H. Rickman
NATO Advanced Research Workshop
Bratislava
2001
Optics of Cosmic Dust", Kluwer, 2002,
‚On the Optics of Cosmic Dust"
ed. G. Videen, M. Kocifaj
NATO Advanced Research Workshop The Nature T. Lomnica 2002
„The Nature of Time: Geometry, Physics &
of Time: Geometry, Physics & Preception"
Preception", Kluwer, 2003, ed. R. Buccheé,
M. Saniga, W. M. Stuckey
Solar Variability as an Input to the Earth's
T. Lomnica
2003
Solar Variability as an Intup to the Earth's
Environment"
Environment" ESA SP-535, 2003, ed.
A. Wilson

svoje kontakty okrem dlhodobej spolupráce s ústredím IAU
pre presné polohy komét a asteroidov v Cambridge (USA)
i na získavanie radarových pozorovaní pomocou meteorických radarov v Ondřejove, Bologni (Taliansko), Dušanbe
(Tadžikistan), Christchurchi (N. Zéland) a Ottawe (Kanada).
Spolupráca s pracoviskom v Bologni bola dokonca rozšírená o prijímaciu stanicu dopredného radaru, umiestenú
v Modre, pričom vysielacia stanica radaru sa nachádza na
severe Talianska. Teoretický výskum dynamiky komét a asteroidov sa okrem spolupráce s už spomínanými pracoviskami rozšíril i o pracoviská v Ríme (Taliansko), Uppsale
(Švédsko) a Londýne (V. Británia). Velmi výraznou a významnou bota účasť pracovníkovi oddelenia MPH na medzinárodnom programe International Halley Watch (IHW), kde
okrem účasti v riadiacom výbore programu pracovali ako
špecialisti v rámci projektov astrometria, fotometria-polarimetria, velkoškálové javy (pozorovania astrografom a šesťdesiatkou na Skalnatom plese) a súvisiace meteorické roje.
Velmi rezultatívnou je spolupráce s observatáriom v Lunde
(Švédsko) pri výskume meteorov, ktorá viedla k premiestneniu najpresnejšej databázy meteorických dráb, excerpovanej pod gesciou IAU, do Bratislavy.
Súčasné možnosti viaczdrojového frnancovania výskumu
sa AsÚ pokúša využit vd'aka aktivite svojich pracovníkov už
od začiatku 90-tych rokov i snabou o využitie ponúkaných
zahraničných zdrojov. Žiadosti z AsÚ bolí úspešné vo vedeckom programe NATO, kde boto poskytnutých viacero
grantov zameraných na výskum fyzikálnych procesov v interagujúcich dvojhviezdach a na výskum fenoménu času.
Tieto granty boli zamerané práve na podporu medzinárodnej
spolupráce pracovísk členských krajín NATO (Grécko,
USA, V. Británia, Taliansko) s pracovníkmi AsÚ. Organizácia NATO frnančne zabezpečila i dye konferencie zorganizované pracovníkmi AsÚ v rokoch 2001 a 2002, z ktorých
prvá sa zaoberala optikou kozmického prachu a druhá zas
podstatou času. V rámci prestížneho 5. rámcového programu
na podporu vedy a techniky Európskej únie skupina oddelenia fyziky Slnka uspela v roku 2002v rámci širokokoncipovaného projektu 11 európskych pracovísk s projektom
„Eurápska slnečná magnetická siet v rámci programu „Research Training Networks". Pracovníci a doktorandi ústavu
získali takto prostriedky na výskum slnečného magnetizmu
vrátane podpory pozorovaní na Kanárskych ostrovoch
a meraní pomocou kozmickej družice SOHO.
Neoddelitelnou súčastou práce každého profesionálneho
astronomického pracoviska je organizovanie vedeckých
konferencií. AsÚ ani v tejto oblasti nezahálal a pripravil za
60 rokov svojej existencie 20 medzinárodných konferencií,
ktoré sa konali vo Vysokých Tatrách, ale i v Bratislave
a v Smoleniciach (tab. ]). Ocenením vedeckej, ale aj organizačnej práce boli i riadiace posty v Medzinárodnej astronomickej únii (IAU), ktoré zastávali pracovníci ústavu. Viceprezidentom IAU bol prof. L. Kresák a ako predsedovia
komisií IAU pracovali okrem neho i dr. Štohl a dr. Porubčan.
Na začiatku tohoto storočia sú pracovníci Asií viac ako
kedykorvek predtým nevyhnutne „odsúdení" k takejto spolupráci. Astronomický výskum si vyžaduje čoraz kvalitnejšie pozorovania, získavané stále nákladnejšími pozemskými
dalekohradmi na vzdialenejších pozorovacích miestach, či
stále drahšími a unikátnejšími kozmickými prístrojmi. Naopak, frnančná podpora základnému výskumu v SR nic je
rozhodne prioritou týchto dní. Spolupráca s partnermi v zahraničí však AsÚ umožňuje nateraz úspešne kompenzovať
efekt týchto otvárajúcich sa nožníc. Dokazuje to naša schopnost získavat potrebné multifrekvenčně pozorovania (optická a UV spektroskopia, optické a rádiové snímky), úspech
v zabezpečení pozorovaní Slnka s najvyšším možným priestorovým a spektrálnym rozlíšením alebo prevádzkovat radar v spolupráci s talianskym partnerom. Preto asi najváčšou
nádejou AsÚ je, že sa mu podaní vdaka vedomostiam, skúsenostiam a invencii svojich pracovníkovi ostať nad'alej atraktívnym partnerom medzinárodnej spolupráce.
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Dotyčnicové zákryty
20.8.

Obloha v kalendari
Pripravil: PAVOL RAPAVÝ
Jednoznačne udalosťou číslo 1 bude v tomto období velká opozícia Marsu, ktorá nám poskytne
skutočne mimoriadnu pn7ežitosť na pozorovanie tejto červenej planéty. Letné noci nám napriek svojej
krátkosti poskytnú dostatok času aj na pozorovanie
hviezdnej oblohy s nádherným striebristým pásom
Mliečnej cesty. Ak nemáme ambície venovať sa serióznejším pozorovaniam, pekné zážitky nám poskytne hviezdnaté nebo aj pri poležaní si na tráve
a pokochaní sa krásou oblohy nad nami a vychutnávaním vůní letnej noci.

sepgtember2003
Všetky časové údaje sú v SEČ

augusta len pol hodiny po západe Slnka, neskór sa
jeho uhlová vzdialenosť od Slnka zmenšuje, nakolko
22. 8. bude s ním v konjunkcii. Na rannej oblohe sa
objaví až začiatkom septembra a jeho geometrické
pozorovacie podmienky sa budú zlepšovať. Koncom
septembra vychádza už o3. hod. 24.9. bude v konjunkcii s Mesiacom, vzdialenosť oboch telies však
bude takmer 4
Prechody Velkej červenej škvrny
centrálnym poludníkom Jupitera
6.9.:4:41, 18.9.:4:40, 23.9.:3:49, 30.9.:4:38

Planéty
Merkúr je začiatkom mesiaca (0 mag) na konci
občianskeho súmraku len vo výške 2° nad obzorom
a napriek tomu, že sa uhlovo od Slnka vzdaluje
(elongácia 14. 8., 27,5), podmienky jeho viditelnosti sa nezlepšujú pre nevhodné geometrické podmienky. V polovici augusta zapadá koncom občianskeho súmraku. V dolnej konjunkcii so Slnkom bude 11.9. a šancu uvidieť ho tesne nad obzorom budeme mať až v polovici septembra. Jeho viditefnosť sa však bude zlepšovať, nakolko sa blíži do
najvščšej západnej elongácie (27.9., l8ý), keďbude
na začiatku občianskeho súmraku vo výške 16 ako
objekt —0,4 mag. 24.9. ráno vytvorí fotogenické zoskupenie s Jupiterom a kosáčikom ubúdajúceho Mesiaca.
Venuša je prakticky nepozorovatelná, nakolko sa
uhlovo pohybuje v blízkosti Sloka, 18. 8. bude
v hornej konjunkcii so Slnkom. Koncom septembra
zapadá len 20 min. Po Slnku.
Mars (-2,3; —2,9; —2,1 mag) bude vo Vodnárovi
skutočnou načervenalou perlou nočnej oblohy. Začiatkom augusta vychádza 021. hod., koncom mesiaca bude viditelný po celá noc, koncom septembra
zapadne o 2. hod.
V opozícii bude 28. 8. a jeho jasnosť dosiahne
—2,9 mag. Jeho uhlový priemer v opozícii dosiahne
25,1", čo je mimoriadne vhodné na pozorovanie jeho albedových útvarov a výraznej južnej polámej
čiapočky. Viac informácií o tejto velkej opozícii je
v samostatnom príspevku. 9. 9. bude v tesnej konjunkcii s Mesiacom, mimo nášho územia bude pozorovatelný jeho zákryt. U nás nájdem obe teleeá
(už po zákryte) večer nad východným obzorom vo
vzdialenosti 3. Koncom septembra bude Mars stacionárny a začne sa pohybovať priamym smerom.
Jupiter (-1,7 mag) v Levovi zapadá začiatkom

Saturn (0,1 mag) vychádza začiatkom augusta necelé dye hodiny po polnoci, jeho viditefnosť sa však predlžuje a koncom septembra
vychádza už dye hodiny pred polnocou. Jeho prstence pozorujeme z južnej strany a sú stále široko
roztvorené. 23. 8. a 20. 9. sa dostane do málo výraznej konjunkcie s Mesiacom. Od 5.6. je v Blížencoch, odkiaf sa presunie do Raka až koncom júna
2005.
Urán (5,7 mag) je až do roku 2009 vo Vodnárovi, začiatkom augusta vychádza po 20 hod., jeho viditefnosť sa predlžuje, nakolko 24.8. bude v opozícii
so Slnkom. Nájdeme ho už malým áalekohfadom
ako pokojne svietiaci objekt. Za dobrých pozorovacích podmienok sa můžeme pokúsiť ho zidentifikovať aj vofným okom, nakolko v okolí opozície kulminuje vo výške 30` nad obzorom. Koncom septembra zapadá dye hodiny po polnoci. Nachádza sa
v blízkosti Marsu, ku ktorému sa uhlovo približuje,
najbližšie budú začiatkom októbra.
Neptún (7,8 mag) je 4.8. je v opozícii, nachádza
sa 20" ako Uoín. Koncom augusta zapadá pol hodinu po polnoci. Na jeho pozorovanie nám stačí aj
triéder, no ako kotúčik ho uvidíme len vo výkonnom dálekohlade za dobrých pozorovacích podmienok, pretože jeho uhlový priemer je len 2".
Pluto (14 mag) jev Hadonosovi, jeho viditelnost
sa pomaličky zhoršuje, koncom septembra zapadá
Po 21. hod. 29. 8. je stacionámy a začne sa pohybovať v priamom smere.
Pozorovatelia zakrytov majú šancu odpozorovat
4 dotyčnicové zákryty, z ktorých dva budú u našich
západných susedov, no ich hranice sú rozložené
takmer ideálne. Priam ideálne pozorovacie podmienky budú pri zákryte 19. 8., keá jasná hviezda
(5,5 mag) „lízne" severný okraj Mesiaca 15' na jeho

neosvetlenej časti. O deň neskór sa podobná situácia
(5,7 mag) zopakuje, Slnko však už bude len 4` pod
obzorom. Oba zákryty sa budú dať pozorovat prakticky z toho istého miesta, napr. medzi Vsetínom
a Val. Meziříčím. O dva dni neskór nastane ďalší zákryt 50 km východnejšie (7,3 mag)... Zákryt
18. 9. (8,1 mag) je vhodný len pre výkonnejšie ďalekohlady.
Podrobnejšie údaje sú na www.szaask.

Planétky
Do 11 mag budú v opozícii planétky:
(85) Io (1. 8., 10,3 mag), (779) Nina (7. 8., 10,6
mag), (584) Semiramis (9. 8., 10,5 mag), (84) Klio
(25. 8., 10,3 mag), (63) Ausonia (12.9., 10,0 mag),
(354) Eleonora (21.9., 10,8 mag), (59) Elpis (24.9.,
10,7 mag).
Predpovedané sú 4 zákryty hviezd planétkami,
u ktorých je v rámci chyby nominálnej predpovede
nejaká šanca na úspech.
Najjasnejšou bude planétka Vesta, ktorú nájdeme
v Panne a vo Váhach.
dátum

RA(2000)

0(2000)

mag

Efemerida planétky (4) Vesta
1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26.8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
25.9.
30.9.

13h18 3m
13h25,7m
13h33,4m
13h41 3n
13h49 4m
13h57 7m
14h06,3m
14h15 ,Om
14h23 gm
14h33,1m
14h42 4m
14h51 gm
15h01,6m

+ 2°00,5'
+ 3°00,0'
+ 3°59,8'
+ 4°59,5'
+ 5°59,2'
+ 6°58,6'
+ 7°57,5'
+ 8°55,8'
+ 9°53,3'
+10°49,8'
+11°45,2'
+12°39,3'
+13°32,0'

7,6
7,7
7,7
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,9

Kométy
Po mimoriadnej „úrode komét" koncom zimy je
toto leto na jasnejšie kométy velmi chudobné. V dosahu menších prístrojov bude len LINEAR-NEAT
(C/2001 HT50), ktorá koncom septembra dosiahne
II mag a nájdeme ju ráno i v Býkovi.
Pomerne jasná bude kométa C/2002 O7
(LINEAR) (9-7 mag), no jej pomeme malá elongácia od Sloka a klesajúca deklinácia z nej robia kométu od nás nepozorovatefnú. Na južnej oblohe je
v tomto období kométa C/2001 Q4 (NEAT) ako objekt 12 mag, no pre nás je potešitelné, že v maxime
jasnosti (1 mag!) v máji budúceho roka bude pozorovatetná aj od nás a tak sa po dlhšom póste hádam
dočkáme jasnej kométy. A možno aj dvoch, nakolko o niekolko týždňov neskór uvidíme aj ďalšiu
jasnú kométu C/2002 T7 (LINEAR).
KOZMOS 4/2003
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Kpméta LINEAR-NEAT (G1~001 I4T50) 1.9. -1.10.

Kóméta'LINEAR-NEAT (C12001 HT~Q) 1.8. ° 31.8.
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13
dátum

a
• •
E
2.
ó~

N
J
E
RA(2000)

D(2000)

1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26.8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
25.9.
30.9.

5h40,8m
51140,1m
51138,9m
51137 3m
5h35,1m
51132 3m
51128 8m
51124 5m
5h19,3m
5h13,1m
5h05,7m
4h57,Om
4h47,Om

+16°49,1'
+16°58,3'
+17°07,2'
+17°15,9'
+17°24,3'
+17°32,4'
+17°40,2'
+17°47,5'
+17°54,3'
+18°00,2'
+18°04,9'
+18°08,0'
+18°08,6'

4
5
6
7

•
•
•
•

8
9
10
11

11,7
11,6
11,6
11,5
11,5
11,4
11,4
11,3
11,3
11,2
11,1
11,1
11,0

Meteory
Najaktívnejším rojom tohto obdobia sú jednoznačne Perzeidy, no pozorovacie ich aktivity v maxime bude rušené Mesiacom v spine, a tak obloha
bude presvietená. V takomto prípade je najvhodnejšie vybral si pozorovacie miesto vo vyššej nadmorskej výške mimo rušenia osvetlením civilizácie, a tak
aspoň čiastočne eliminovat rušenie mesačným svitom. Pri pozorovaní Perzeíd mimo ich maxima si zase musíme uvedomit. že svojou „hrivnou" k celkovej aktivite prispieva aj množstvo slabších, prevažne
južných rojov. Správna identifikácia slabších rojov
v tomto období nieje vóbec jednoduchá a vyžaduje
si značné sústredenie a pozorovacie skúsenosti.
Pavol Rapavý

i
E

N

•

Zákryty hviezd Mesiacom

mag

Efemerida kométy
LINEAR-NEAT (C/2001 HT50

0
•

UT
D/R Mg
PA
CA
h
a
fáza
Hviezda
h m s
xZ
24872
-1,62
8. 8.
21 40 31
75
123
53S
10
0,38
16.8.
1 31 50
88N
41
0,62
770
-1,73
69
253
19.8.
1 110
307
36N
0,72
3793
-3,17
55
43
44
20. 8.
23 913
19 -28N
16
0,79
5706
0,69
2347 32
20. 8.
44
298
53N
23
0,79
5706
-0,65
20. 8.
23 52 55
54
272
79N
23
0,79
5707
-0,28
2. 9.
18 37 49
77
57N
0,22
21726
-1,10
69
10
4.9.
193041
24144
-1,42
68
93
87S
10
0,29
6. 9.
81
183439
48
84S
14
0,36
27736
-1,63
6. 9.
18 57 29
76
154
-2,41
12S
15
0,36
27738
6. 9.
2020 25
50
91
74S
15
0,36
27805
-1,69
6. 9.
21 37 8
74
134
11
31S
0,36
27846
-2,53
7. 9.
22 5848
76
132
26S
12
0,40
29180
-2,85
17.9.
23 538
60
220
47S
30
0,73
6358
0,14
18. 9.
21 56 4
66
246
67S
12
0,77
7599
0,41
19.9.
210 30
49
129 -51S
52
0,77
7963
-2,05
19.9.
3 037
49
208
0,77
27S
59
7963
-0,68
Predpovede pre polohu lo = 20° E a cpe = 48,5° N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu polohu A,
počíta zo vztahu t = is + a (A — žs) + b (cp - cps), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte.
Dátum

µ14

(J. Gerboš)
b
hs
-1,29
0,61
-0,61
2,38
1,02
1,53
-0,93
-0,86
0,58
-1,81
-0,38
-2,35
-3,25
2,38
1,61
-0,69
4,1
p sa čas

Zákryty hviezd planétkami
dátum
UT
planétka
try
m* drn h*
hviezda
el %
3.8.
20:57
96 Aegle
11,8
TYC 6911 1232
14
10,3 2,3
26.8.
21:45
420 Bertholda 11,9
TYC 5757 353
8,7 4,9
33
9.9.
19:49
174 Phaedra
6,3
TYC 0602 465
10,4 2,6
30 40 99+
10.9.
22:01
980 Anacostia 14,7
TYC 2829 1363
10,1 1,8
51 59 100
Z predpovedí sú vylúčené hviezdy slabšie ako 11 mag. V tabulke sú len úkazy, pri ktorých je pokles jasnosti
váčši ako 1 mag. Výber úkazov je pod podmienkou, že Slnko je pod obzorom viac ako 12 stupňov a hviezda
minimálne 10 stupňov nad obzorom (pre polohu Rimavskej Soboty).
try — trvanie zákrytu v sekundách, m* — jasnost hviezdy h* — výška hviezdy nad obzorem, drn — pokles
jasnosti, el — uhlová vzdialenosf Mesiaca, % — percento osvetlenej časti Mesiaca, + dorastá, — ubúda

Meteorické roje
Roj

Aktivita

Maximum

SCP
PAU
SDA
CAP
SIA
NDA
PER
KCG
NIA
ERI
AUR
DAU
SPR
ATR
SPI
KAQ

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.
3.8.-25.8.
11.8.-31.8.
20.8.- 5.9.
25.8.- 5.9.
5.9.-10.10.
5.9.-10.10.
9.9:16.9.
1.9:30.9.
8.9.-30.9.

20.7.
28.7.
28.7.
30.7.
4.8.
8.8.
13.8.
18.8.
20.8.
25.8.
1.9.
9.9.
8.9.
12.9.
20.9.
20.9.

Radiant
RA
D
20:28
-15
22:44
-30
22:36
-16
20:28
-10
22:16
-15
22:20
-05
03:04 +58
19:04 +59
21:48
-06
03:28
-15
05:36
+42
04:00 +47
04:00 +47
02:00 +29
00:20
-01
22:36
-02

Pohyb rad.
RA
D
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
0.2 +0.1
1 +0.1
0.8 +0.3
1.1
0.0
1 +0.1
1 +0.1
1 +0.2
0.8 +0.2
1 +0.2

v
km/s
30
35
42
25
34
42
59
25
31
59
66
64
64
35
26
16

ZHR Zdroj
°/deň
5 ALPO
5
MO
20
MO
4
MO
2
MO
4
MO
140
MO
3
MO
3
MO
4 DMS
10
IMO
6
IMO
6 ALPO
3 ALPO
3
IMO
3 DMS

SCP — sigma Kaprikornidy, PAU — južné Piscitly, SDA — južné S Akvaridy, CAP — a Kaprikornidy, SIA — južné iota Akvaridy, NDA — severné 8 Akvaridy, PER — Perzeidy, KCG — kapa Cy~nidy, NIA — severné Iota Akvaridy, [RI
— pí Eridanidy, AUR — cc Aurigidy, DAU — 8 Aurigidy, SPR — septembrove Perzeidy, ATR — Arietidy — Triangulidy, SPI — Piscitly, KAQ — K Akvaridy,
Zdroj: ALPO — Association of Lunar & Planetary Observers ILunstord), IMO — International Meteor Organization, DMS — Dutch Meteor Society
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Albedová mapa najvýraznejších útvarov.
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Zmeny uhlového priemeru Marsu.

Velká opozícia Marsu
Vidieť Mars na obloho nic je nič
mimoriadny, no Mars v opozícii je
na oblohe výrazným objektom.
Ak ide o opozíciu perihéliovú, je
to úkaz mimoriadny a Mars na
oblohe dominuje svojou jasnosťou a oranžovočerveným sfarbením.
Opozície Marsu sa opakujú približne po dvoch rokoch, predchádzajúca bola 13. 6. 2001 (0,456
AU), nasledujúca bude 5. 11.
2005 (0,470 AU). Perihéliové
opozície sú vzácnejšie, tých býva
len 6-7 za storočie. Najbližšie sa
Mars dostane k Zemi vtedy, ak
opozícia nastáva, keď je Zem
v aféliu a Mars súčasne v perihéliu.

V tomto roku nastane opozícia
28.8. a 27.8. o 9:51 UT budú
k sebe stredy planét najbližšie —
55 758 006 km. V tom čase bude
Mars v zenite v Tichom oceáne
(Fr. Polynézia 143°W, 16S).
Vzdialenosť povrchov planét bude
55 748 232 km, minimálna topocentrická vzdialenosť v Eurápe nastane krátko pred kulmináciou
Marsu (u nás pred polnocou). Pri
tohtoročnej opozícii bude priemer
Marsu 25,11" a jeho jasnosť
—2,9 mag!
Aj keď pri perihéliových opozíciách rozdiely v priemere nic sú
velké, tohto roku to je skutočne
rekord dlhodobý. Od čias vynájdenia ďalekohTadu Mars s takýmto
priemerom pozorovaný nebol,
váčší (25,13") ho videí len neandertálec 57 617 pr. n.1. a tento rekord bude prekonaný (25,14") až
28. augusta 2287...
VzhTadom na velký uhlový
priemer Marsu máme jedinečnú
príležitosť na pozorovanie jeho albedových útvarov a jasnej južnej
polámej čiapočky. Jedinou nevýhodou tejto opozície je skutočnosť,
že Mars má zápornú deklináciu,
a tak pri kulminácii dosiahne výšku nad obzorom len 26 Vo výho-

de teda budú pozorovatelia na južnej pologuli. Skúsme si teda zakresliť povrch Marsu, pri dobrých
poveternostných podmienkach budeme milo prekvapení množstvom
detailov na jeho povrchu. S úspechom mžeme fotografovať dostatočne dlhými ohniskami či snímať

CCD kamerami. Výhodné je aj
použitie televíznych CCD kamier
či kamier webovských. Na identifikáciu jednotlivých útvarov na
povrchu tejto červenej planéty použijeme albedové mapy Marsu.
Pavol Rapavý

Perihéliové opozície Marsu
od čias vynájdenia ďalekohfadu
Dátum
3.8.1608
?2.9.1625
21.8.1640
21.7.1655
8.9.1672
8.8.1687
26.9.1704
27.8.1719

vzdial.
[AU]
0,376
0,397
0,373
0,385
0,382
0,374
0,400
0,374

26.7.1734
14.9.1751
13.8.1766
12.7.1781
30.8.1798
31.7.1813
19.9.1830
18.8.1845
17.7.1860
5.9.1877

0,382
0,385
0,373
0,397
0,375
0,380
0,388
0,373
0,393
0,377

4.8.1892
24.9.1909
23.8.1924
23.7.1939
10.9.1956
10.8.1971
28.9.1988
28.8.2003
27.7.2018
15.9.2035

0.378
0,392
0,373
0,390
0,379
0,376
0,396
0,373
0,386
0,382

Velká opozícia Marsu
uhlový priemer
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Zmeny priemeru a jasnosti.
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Snfmka Marsu 3. 7. o 1:57 SEČ,
nasnfmaná wehkamerou Logitech Quickcam 4000pro cez
Coude refraktor 150/2250 s konvertorom 4x.
Foto: P. Rapavy a 1. Majchrovič
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KALENDÁR ÚKAZOV / SLNEčNÁ AKTIVITA

Kalendár ůkazov a výročí
1. 8.
planétka (85) lo v opozícii (10,3 mag)
2.8. 1,5 zákryt hviezdy TYC 12021836 (10,9 mag)
planétkou (198)Ampella
2. 8.
70. výročie (1933) narodenia L. Valacha
3. 8. 21,9 zákryt hviezdy TYC 6911 1232 (10,3 mag)
planétkou (96)Aegle
4. 8. 4,6 minimum 0 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
4. 8. 14,9 Neptun v opozícii
4. 8.
maximum meteorického roja
lužné iota Akvaridy (ZHR 2)
5. 8. 8,5 Mesiac v prvej štvrti
6. 8.
60. výročie (1943) narodenia T. Fabini
6. 8. 15,0 Mesiac v prízemí (36 9437 km)
7.8. 1,5 minimum 13 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
7.8.
planétka (779) Nina v opozícii (10,6 mag)
8. 8.
25. výročie (1978) sondy Pioneer Venus
9. 8.
planétka (584) Semiramis v opozícii (10,5 mag)
12.8. 5,7 maximum meteorického roja Perzeidy
12. 8. 5,8 Mesiac v spine
13. 8. 16,7 konjunkcia Mesiaca s Marsom (Mars 1° južne)
14. 8. 21,8 Merkúry najváčšej východnej elongácii (27,5°)
18.8. 19,1 Venuša v homej konjunkcii so Slnkom
19.8.
120. výročie (1883) narodenia L. A. Kulika
19. 8. 15,4 Mesiac v odzemí (404 103 km)
20. 8. 1,8 Mesiac v poslednej štvrti
22. 8. 11,1 Jupiter v konjunkcii so Slnkom
23.8.
90. výročie (1913) narodenia F. Dojčáka
23. 8. 16,8 konjunkcia Mesiaca so Satumom
(Saturn 3,5° južne)
24. 8. 11,0 Urán v opozícii so Slnkom

(V SEČ)
25.8.
25.8.
26.8.
27.8.
27.8.
28.8.
28.8.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.
1.9.
2.9.
3.9.
9.9.
9.9.
9.9.
10.9.
10.9.
11.9.
12.9.
14.9.
16.9.
16.9.

planétka (84) Klio v opozícii (10,3 mag)
maximum meteorického roja
sevemé iota Akvaridy (ZHR 3)
22,7 zákryt hviezdy TYC 5757 353 (8,7 mag)
planétkou (420) Bertholda
3,1 minimum (3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
18,4 Mesiac v nove
1,1 Merkúr v zastávke (začína sa pohybovat spžtne)
19,0 Mam v opozícii so Sinkom
10. výročie (1993) preletu sondy Galileo okolo
dvojplanétky Ida a Dactyl
7,4 Pluto v zastávke (začína sa pohybovat priamo)
23,9 minimum (3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
19,8 Mesiac v prizemí (367 928 km)
maximum meteorického raja a Audgidy (ZHR 7)
20,7 minimum Í3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
13,6 Mesiac v prvej štvrti
25. výročie (1978) Venery 11
20,8 zákryt hviezdy TYC 0602 465 (10,4 mag)
planétkou (174) Phaedra
12,9 konjunkcia Mesiaca s Marsom (Mars 32' južne)
zákryt mimo nášho územia
17,6 Mesiac v spine
23,0 zákryt hviezdy TYC 28291363 (10,1 mag)
planétkou (980) Anacostia
2,9 Merkúr v dolnej konjunkcii so Slnkom
planétka (63) Ausonia v opozícii (10,0 mag)
25. výročie (1978), Venery 12
4,8 minimum (i Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
10,4 Mesiac v odzemi(404713 km)
120
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18. 9. 20,0 Mesiac v poslednej štvrti
19.9. 1,6 minimum P Per (A=2,1-3,4 mag,
P=2,867 d)
19. 9. 14,1 Merkúr v zastávke (začína sa pohybovat
priamo)
19.9.
300. výročie (1703) narodenia M. Lipsicza
155. výročie (1848) objavu mesiaca Hyperion
19. 9.
(W. a G. Bond)
20. 9. 2,0 konjunkcia Mesiaca so Satumom
(Saturn 4,2° južne)
maximum meteorického roja Piscidy (ZHR 3)
20. 9.
21. 9.
planétka (354) Eleonora v opozícii (10,8 mag)
23. 9. 11,8 jesenná rovnodennost (začiatok astronomickej
jesene)
22. 9. 22,4 minimum R Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
24. 9.
planétka (59) Elpis v opozícii (10,7 mag)
24. 9. 6,3 konjunkcia Mesiaca s Jupfterom
(Jupiter 3,7° južne)
24. 9. 20,6 konjunkcia Mesiaca s Merkúrom
(Merkúr 3,3° južne)
25.9. 19,2 minimum ji Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
26. 9. 4,1 Mesiac v nove
27. 9. 0,6 Merkúr v najváčšej západnej elongácii (18°)
28. 9. 7,0 Mesiac v prizemí (362837 krn)
29.9. 15,1 Mars v zastávko (začína sa pohybovat priamo)
2.10. 20,1 Mesiac v prvej štvrti
6.10. 6,5 minimum (3 Per (A=2,1-3,4 mag,
P=2,867 d)
6.10. 15,9 konjunkcia Mesiaca s Marsom
(Mars 1,9° severne)

Ako vidíme na obrázku priebehov indexov, slnečná aktivita sa dostala do obdobia
poklesu. Je charakteristické pravidelným striedaním aktívnych a pokojných období s
občasnými neregulárnymi zvýšeniami úrovne. Takýto pripad nastal 29. mája, kedsa
pozorovala geomagnetická búrka s indexom
Ak = 62, podla merania v Hurbanove. V tom istom období boli pozorované v Kanade intenzívne poláme žiary. V nasledujúcom dni vykazuje úroveň kozmického žiarenia podfa merania na Lomnickom štíte tzv. Forbushov pokles.
Od 23. do 28. júna t. r. sa konalo v Starej Lesnej sympózium ISCS (The International Solar Cycle Studies), ktoré bole venované problémom, akými sa aj my zaoberáme v tomto stlpčeku. Program bol rozdelený na dye časti. Prvá sa venovala opisu
premenných javov na Slnku, druhá ich vplyvu na pozemské procesy. Verim, že v najbližších číslach nášho časopisu bude tomuto sympóziu venovaný vSčší priestor na komentovanie najhodnotnejších prispevkov. Spomeniem iba dva z našich prispevkov.
V prvom Ing. Minarovjech prezentoval metódu predpovede dlžky cyklu slnečnej
aktivity, na základe charakteristických zmien v rozdelení žiarenia zelenej koronálnej
čiary. Podia tejto metódy by najbližšie minimum slnečnej aktivity malo nastat v roku
2007 a maximum okolo roku 2012.
V druhom dr. Lukáč s kolektívom ukázal, že dlhé ihlovité lúče, ktoré móžeme
v koróne pozorovaf počal zatmení a na ktoré upozornil dr. Koutchmy
z Francúzska, sú modrejšie ako okolitá koróna. Vysvetlenie zatial nic jek dispozícii.
Sú dye možnosti. Bud je hmota v týchto objektech ovefa chladnejšia, menej ionizovaná a jej žiarenie je spósobené Rayleighovym rozptylem, alebo, čo je pravdepodobnejšie, žiarenie týchto objektov má nerovnovážny charakter (synchrotrónové, alebo plazmové žiarenie). Na rozhodovanie bude nutné získat spektrum týchto
objektov. Na priloženom obrázku vidíme takýto lúč, ktorý
sme získali pomocou CCD kamery
a filtrov pri zatmení
21. júna 2001. Zobrazený je rozdiel
záznamu cez červený filter a záznamu
bez filtra (na zázname cez červený filter lúč nevidno).
Milan Rybanský

RÓZNE / ALBUM POZOROVATEL' A

Astronomický kabinet
v Kunove
Kabinet vznikol 1. júla v roku 2002. Založil ho predseda Klubu astronómov-amatérovi
Kamil Nemečkay. Klub vznikol dva roky
predtým a teraz má 68 členovi.
Astronomický kabinet sa nachádza na myjavskej pahorkatine, oproti malebnej priehrade Kunov, v záhradkárskej osade Kunov III.
(číslo 119).
Kupolu zatial nemáme, ale už sa na jej
stavbu pripravujeme. Máme 6 ďalekohladov
a 7 ďalších pristrojov.
Najváčší áalekohfad je šošovkový s priemerom 125 mm; f = 1100 mm. Okrem toho
máme menší zrkadlový teleskop (76 mm; f =
700 mm) a niekofko menších teleskopov pre
mladých nadšencovi.
Každý rok nás navštívi asi 750 záujemcov
o astronómiu. V kabinete pracujú dye skupiny po piatich astronómoch.
Organizujeme tu prednášky pre žiakov ZŠ
a pre astrokrúžky. Vydávame zpravodaj,
v ktorom ztverejňujeme napozorované údaje.
Ročne vyjde dvanásf čísiel, jedno číslo stojí
4 koruny. Spolupracujeme s hvezdárňami
v Sobotišti, Bratislave, Banskej Bystrici,
Modre a v Partizánskom.
Náš klub odoberá Kozmos už šestnásť rokov. Privítali by sme, keby ste uverejňovali
viac aktualít, lebo vččšina našich astronómov
nemá prístup na internet.
Kamil Nemečkay

Volné pracovně miesto
Kysucká hvezdáreň prijme pracovníka na
miesto samostatného odborného pracovníka.
Hlavnou náplňou práce je tvorba a realizácia
multimediálnych vzdelávacích a kultúrnych
programov a podujatí pre deti, mládež a ostatnú verejnosť, podiel na odborno-pozorovatefskej činnosti zariadenia.
Minimálne vzdelanie: pomatunitné štúdium
astronómie. Vítané je pedagogické vzdelanie
alebo prax na hvezdámi alebo v školskom zaniadení. Nutnosťou je ovládanie PC.
Podrobnejšie informácie získate na tel. Č.
041421 2946, e-mail kysobs@bb.telecom.sk.

Predám barlovov násobič 2x pre okuláre
s priemerom 1". Tel. číslo: 0908 467 753, mail:
rigel@pobox.sk
Predám ďalekohfad NEWTON 130/1200 s paralaktickou montážou s pohonom, hííadáčikom
a okulárom. Cena 8000 Sk vrátane dovozu, amatérsky, velmi kvalitne urobený. Kontakt:
Tel.:0907941881, nautica@orangemail.sk.
Predám astronomický áalekohfad 12,5 a SR 4
mm + Barlow 3x, statív, cena dohodou. Tel.:
038/7493955. Rudolf Korchan, Malá Okružná
943/2, 958 00 Partizánske.

Generálka na prechod Venuše 2004 dopadla na výbornú. Takto masovo a velmi úspešne sa odpozoroval prechod Merkúra cez kotúč Slnka dňa 7.5.2003 na Zš v Rožňavskom Bystrom, okr. Rožňava.
Foto: Juraj Lárinčík

Prechod Merkúra cez disk Slnka
Tohtoročný máj pripravil v podaní Slnka a ďalších
dvoch malých telies Slnečnej sústavy pre astronomických nadšencov celkom pekné divadlo
v troch dejstvách. Prvé sa odohralo 7. mája v hlavnej
úlohe s planétou Merkúr. Prechod planéty popred slnečný disk, to je to prvé dejstvo, nie je každodenná
udalosť, preto sme sa naň nachystali aj
u nás na Kysuckej hvezdámi.
Kedže boto zrejmé, že pozorovanie tohto úkazu
z odborného hl'adiska už nemá taký význam ako
v minulosti, sústredili sme sa na to, aby sme tuto udalosť priblížili najmň našim návštevníkom. Preto aj celý program bol tomu prispósobený. Na pozorovanie
bobo pripravených niekolko dalekohfadov, či už v záhrade hvezdárne, alebo v kupole. Kedže počet pracovníkov hvezdárne je žalostne nízky, okrem úvodného slova, ktorom boli návštevníci vítaní, bežal za
pomoci techniky nezávisle multimediálny program,
ktorý návštevníkom podrobnejšie ozrejmoval danú
udalosť, históriu s ňou spojenú, aj najnovšie poznatky
o telesách, ktoré toto divadlo realizovali.

M. Kubala, F. Šarlina, J. Kubala, M. Janiš —
žiaci ZŠ v Nesluši:
Na tento úkaz sme sa všetci vefmi tešili. Vedeli sme,
že prechody Merkúra a venuše popred Slnko sů vefmi
vzácne.
Zišli sme sa na Kysuckej hvezdámi prod siedmou. Na
dvore sme poskladali prenosný áalekohfad, nasadili
ochranný filter a šli sme do kupoly. Tam sme všetci napáto čakali na prvý kontakt. Každý z nás očakával, že
Merkúr bude vyzerat ako malá čiema bodka, ktorá bude
horko-fažko viditelná. Avšak už po prvom kontakte sme
vedeli, že celý úkaz bude nad naše očakávania.
Periodicky sme fotografovali Slnko s planétou. Neskór začali phchádzaf áalší rudia a žiaci. Na hvezdámi
boto v ten deň mimodadne rušno. Každý, kto pdšiel, si
mohol úkaz pozáef v projekcii Slnka na premietacel
doske, áalej cez menšie áalekohrady so slnečným tlifrom, alebo mohol ísf do učebno na prednášku.
Keá sa mai úkaz skončit, všetci sme sa zhromaždili
v kupole a vychutnávali si posledné chvi1e úkazu. 0 chvífu sa už Merkur dotýkal okraja slnečného disku a my
sme čakali na posledný kontakt Teraz sme fotili častejšle ako predtým. Dali sme váčšie zváčšenie. Protože bol
na obloho opar, obraz sa chvel silnejšie ako inokedy. Už
boto vidiet iba malý ktisok z Merkúra a nakoniec sa stratil celý. Keďe sme každú pol hodinu zakresíovali polohu
Merkúra, bolo zretefne vidiet jeho pohyb, aj to, aký je
v porovnaní so Sinkom, aj s jednou relativne velkou
škvmou, malý.

Kedže s týmto pozorovaním nikto z nás doposiar
nemal skúsenosť, pred samotným začiatkom vládla
trochu nervozita, či bude Merkúr dostatočne velkým
telesom. Bola by škoda, keby návštevníci odchádzali z pozorovania sklamaní. Deň vopred sa na Slnku
nachádzala dosť výrazná škvrna, pomocou ktorej sme
odhadli velkosť Merkúra, takže sme predpokladali, že
všetko bude v poriadku. Nakonec aj boto.
Už polhodinu pred prvým kontaktom, keďtechnika hola nachystaná, sa na hvezdárni začali grupovať
prví náruživí pozorovatelia. Chcem pochváliť najmh
astronomický krúžok zo ZŠ v Nesluši, ktorý pod vedením učitera Sakalu výraznou mierou pomohol
zvládnuť nával zvedavcov, ktori v priebehu dopoludnia prešli hvezdárňou.
Aby sme to zhrnuli: prvý kontakt, ktorý sme po
zorovali vizuálne, nebolo možné zmerať aj kvňli
značnému chveniu obrazu. Časy ostatných kontaktov
sú nasledovné: II. kontakt — 5:16:15,8 UT, III. kontakt — 10:28:06,0 UT, IV. kontakt- t0:32:12,6 UT.
Samozrejme, časy treba brať s rezervou, odhadovaná
chyba je minimálne 1 sekunda. Okrem merania kontaktov sme priebežne celý pniebeh fotografovali a nahrávali krátke videosekvencie v projekcii pni róznych zváčšeniach.
Najviac nás teší spokojnosť asi 320 účastníkovi,
najmh z radov detí a mládeže, ktorí sa na tento úkaz
prišli pozrieť. Takmer všetci prisrúbili, že na budúci
rok, keď tento úkaz sprostredkuje Slnko a Venuša,
sem prtdu znovu.
Ján Másiar, Kysucká hvezdáreň
KOZMOS 4/2003
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Prstencové zatmenie Slnka (u nás poyorovatefné iba ako čiastočné) 31. 5. 2003 fotografované z terasy hvezdárne v Rimavskej Sobote fotoaparátom
Olympus C-740 ohniskom 77 mm v intervale 5 min. Prvá expozícia 04:00 SEČ.
Foto: P. Rapavý, dig. spracovanie R. Piffi

20:09 UT

r

Hare: Postupka zatmenia Mesiaca zo 16.5.2003. Fotografované Yashicou D, Foma
F17. Dole: Mesiac fotografovaný vo hvezdárni Rimavská Sobota v ohnisku Coude
refraktora 150/2250, Fuji 200.
Foto: Pavol Rapavý

20:11 UT
Zatmenie Európy tieňom Ganymeda 31.5.2003. Refraktor Coude
150/2250, SBIL ST-8.
Foto: P. Rapavý
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ZATMENÉSLNKO

Slnečný kosáčik
nad Bratislavou
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Zatmenie Sloka 31.5.2003, fotografované od 3:54 do 5:15 SEČ v ohnisku Coude refrakFoto: Dana Rapavá
tora 150/2250 so slnečným fitrom, film FUJI 200.

'

Dnes sa oplatí privstať si. Krátko pred pjatou hodinou ráno
má byť nad Bratislavou ztmmenie Slnka. Osemdesiattripercentné. Dúfam, že sa mi podána lepšie fotky ako pri prechode
Merkúra slnečným kotúčom. Rozhodol som sa, že fotografovať
budem z Bratislavského hradu, presnejšie z parku na jeho východnej strane. 35-kilogramový Newton chcem premiestniť
posledným nočným spojom, ale nakonec mi pomóže sused.
Ponúkne sa, že ma ráno odvezie autom.
Na akciu berem aj obe deti: Patrika a Dominiku. Nemóžem
zaspať, v duchu ešte raz všetko kontrolujem: 2 fotoaparáty,
5 frlmov, trikrát drátová spúšť... Budík zazvoní o štvrť na štyri.
O pol hodiny sme pripravení, ale suseda nikde. Telefonujem
mu na mobil, aj na pevná linku, ale nehlási sa. Večer sa dušoval, že nezaspí. Ešte sa mu to vraj nikdy nestalo. Posledný spoj
už nechytíme a tu v Devíne vyjde Sloko nad Karpaty až o siedmej. Nervozita rastie. Celé mesiace sa teším, všetko si pripravím, zobudím celá rodinu, deti sú celé nažžeravené a teraz tu
budem s hodinkami v ruke pozorovať ako svit. Slnko dnes vykukne nad obzor o 4:57:43. Napokon zazvoní telefón. Ivan nás
už čaká v aute pred vchodom.
Obloha je jasná. Pre prípad, že by srna sa kyčli zatvorenej
bráne na hrad nedostali, zvolíme si ako náhradnú lokalitu Slavín. Začína svitať, na oblohe sa objavujú lahké obláčiky. Na
hrad sa dostaneme krátko po pol piatej, brána je našťastie otvorená. Prichádzajú aj další pozorovatelia. Nazbieralo sa ich
najmenej sedemdesiat. Rýchle pripevňujem dálekohlad na statív. Ked obloha zružovie, je pripevnený už aj dálekohlad. Deti sú pripravené zapisovať časy expozícií. Ivanovi dávam triéder s filmom. Spolu s nami pozorujú aj účastníci svadby, ktorá sa konala v hradnej reštaurácii.
Praktika MTLSB. Fotografujem s ňou už dvadsať rokov.
Exponovala už tisíce záberov, vždy presne a spolahlivo. Nikdy
ma nesklamala. Ked stlačím spúšť, v mraze, či v horúcom lete,
zakaždým počujem uspokojivý cvak. Potom čaká, kým ju
opáť natiahnem. Priam cítim, ako sa teší na každý nový záber,
na každý nový film. Zrazu ktosi zakričí: SLNKO! Okamžite
zamierim dalekohíad, ostrím a cvakám. Deti zapisujú presný
čas.
Nad obzor sa vynorila iba časť kosáčika. Sloko je ešte slabé,
dá sa pozorovať aj bez futra. Rýchle sa vyhuplo nad obzor. Vyzerá zvláštne, akoby bolo deformované. Rozmýšlam, či mám
v poriadku d'alekohlad. Viem, ako by malo vyzerať čiastočné
zatmenie Sloka, ale toto som ešte nevidel.
Zrazu si uvedomím, že vychádzajúce, zatmené Slnko deformuje refrakcia. Optika je teda v poriadku. Všade naokolo cvakajú fotoaparáty. Takúto „kolísku" asi nkto z prítomných na
vlastné oči nevidel. Kolko ludí ju teraz fotografuje?
Maximálna fáza sa blíži velmi rychle. Intenzita svetla rastie
s výškou Slnka nad obzorom. Musíme už používať filtre.
Nad východným obzorom sa vznáša čoraz užší kosák. Ktosi poznamená, že nám už chýba len kladivo. Malé obláčiky
podchvTou zahalujú Sloko. Nevadí, aspoň budú fotky pestrejšie.
Dole pod nami sa prebúdza mesto do sobotného rána. Váčšina ludí an netuší, čo sa na oblohe odohráva. Pripravujú sa na
obvyklú turistiku po supermarketoch a hypermarketoch. Takéto super veci obvykle prepasú.
Vymieňam film. Kosáčik sa zváčšuje, zatmenie sa chýli ku
kontu. india sa pomaly rozchádzajú. Do konta vytrvajú iba ti
najskalnejší. Na slnečnom kotúči je už iba plytká preliačina. Aj
tá však napokon zmizne a Sloko je opáť okníhle.
František Baxa, Devín
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Fotografe sú uverejnené na zadnej strana obálky. Praktica: MTLSB. Newton 130"1030. Fuji Film Superia 100. Čas
exponovania je uvedený vo fotografiách. Na snímkach s váčším Slnkom som použil konvertor 2x.

Prstencové zatmenie Sloka 31.5.2003 fotografované klasickým fotoaparátom Yashica D,
Foto: Pavol
Foma F17c v intervale 5 min., prvá expozícia 04:00 SEČ.
KOZMOS 4/2003
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Osada Holleford.
Ak Vás dovolenkové alebo iné cesty zavedú do
Kanady, presnejšie do juhovýchodnej časti provincie Ontário, tak okrem mých miest nezabudnite na
malú usadlost Holleford, kde sa nachádza jeden
z najstarších meteorických kráterov na Zemi.
Východiskom pre této zaujímavú túru je krásne
mesto na brehu jazera Ontario, Kingston (prvé hlavně mesto zjednotenej Kanady). OdtiaT sado dedinky
Hartington dostaneme po celte 38 (asi 20 km) a po
dalších piatich kilometrech na vedfajšej cestičke sa
ocitneme v malej doline s farmou a „žabími mlákami" pinými života. Táto malá osada sa volá Holleford, a malá dolinka je v skutočnosti meteorickým
kráterom (zem. šírka — 44 28' sever, zem. dížka —
76" 38' západ).
Ked si túto skutečnost uvedomíme a poobzeráme
sa po okolí, zistíme, že sme vlastne obklopení zerodovanou stenu krátera. Skutočná podstata tejto doliny nebola známa dlhé roky. Na stene a vo vnútri
krátera sa nachádza velká farma a prechádza ňou
cesta. Celý kráter je, samozrejme, pokrytý rastlinstvom a miesto predpokladaného centra dopadu je
neprístupný. Je to močarisko pokryté trávou, zaplnené kvákajúcimi žabami, vtáctvom a inými živo
číchmi.
Objav krátera Holleford bol inšpirovaný predošlými identifrkáciami krátera Brent (severozápad od
Ottawy) v roku 1951 a New Quebec krátera v roku
1950.
Dominion hvezdáreň v Ottawa zorganizovala
preskúmanie asi štvrt milióna vzdušných záberov,
výsledkom čoho bol objav priehlbeniny v Holleforde v roku 1955. Krátko po objave bola do tejto oblasti zorganizovaná expedícia, ktorá však priniesla
negatívny výsledok. Aj napriek tomu sa začali výskumy: najprv magnetické, potom seizmické merania (výsledok sa zhodoval s teóriou meteorického
pávodu) a nakonec sa začali robit vrty. Celkove sa
urobili 3 híbkové merania, ktoré sa začali v novembri 1956. Prvý vrt skončil menšou katastrofou, pretože v híbke 60 metrov narazili na plyn, ktorý spósobil výbuch a požiar. Po krátkej prestávke práce
pokračovali a výsledný vrt dosiahol hlbku 330 metVýškový záber Hollefordu.

rov. V roku 1957 sa urobili dalšie dva vrty juhovýchodným smerom a práce sa ukončili. Výsledok
bol jednoznačný: pod nánosmi bol polámaný skalnatý podklad (brekcia), ktorý naznačoval, že tu kedysi došlo k obrovskému nárazu a existencia meteorického krátera bola týmto potvrdená. Vek skalnatého podkladu sa odhadol na 1 miliardu rokov, vrstva nad ňou má okolo 475 miliónov rokov. Odhado
vaný vek samotného krátera je približne 550 miliónov rokov a medzi doteraz známymi meteorickými
krátermi je jednen z nejstarších. Známy Barringer
kráter v Arizone (USA) je starý „iba" 49 000 rokov
a kráter Manicouagan (priemer 100 km), v Quebecu,
má vek 214 milónov rokov.
Priemer krátera je približne 2,35 km, původná
hlbka okolo 240 m. Jeho sevemá stena je značne
zerodovaná a položená nižšie ako južná čast. Teleso,
ktoré do tejto oblasti dopadlo, malo priemer 100
metrov, rýchlost pni náraze okolo 20 km/s (uvofnená
energia medzi 20x 10'-t až 31 x 10'-a erg).
Jeho výhodná poloha a fahká dostupnost priro-

dzene má za následok, že miesto je navštevovaná
turistami a organizujú sa tu aj astronomické zrazy
(všetko sa, samozrejme, musí dohodnút s farmárom,
ktorý túto čast pozemku-krátera vlastní).
V každom prípade návšteva tohto „obývaného"
krátera so stromami, močiarmi a mlieko produkujúcou farmou je zážitkom, ktorý si nemožno odpustiť,
ak sa ako turista vyberiete do tejto oblasti.
Otto 1VIehes, Šamorín

Kráter
Manicouagan
(Quebec,
Kanada).

Prechod Merkúra cez disk Sinka 7.5.2003

Foto: Pavol Rapavý

