


Ementál 
a červie 
diory na 
Marse 

Na svahoch zvineného terénu ne-
daleko južného pólu Červenej plané-
ty nasnímali marťanské sondy ne-
uveritelne bizarné štruktúry. Vytvo-
nili ich erózia a sublimácia. Subli-
mácia je proces, pri ktorom prechá-
dza hmota (v tomto prípade lad) 
skokom z pevného do plynného sku-
penstva — zmení sa na paru. 

Severnú polámu čiapočku tvorí 
najmá vodný lad. Nedávno sa zistilo, 
že hrubé vrstvy vodného ladu tvoria 
aj podložie južnej polámej čiapočky. 
Vodný lad v podloží prekrýva hrubá 
vrstva kryštálikov zamrznutého oxi-
du uhličitého, známeho ako suchý 
lad. 

Suchý lad oxiduje pni nižšej teplo-
te ako vodný lad. Počas leta na juž-
nej pologuli Marsu suchý lad začína 
skór sublimovať a na niektorých 
miestach sa obnaží podložie vodné-
ho ladu. Takto vytvára útvary po-
dobné ementálu (obrázok liore) 
alebo červím dieram (obrázok do-
le). 

PodPa www.space.com -pm-
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Obálka 

Kozmické 
pero 

Zvyšky hviezdy, ktorá explodovala pred ti-
síckami rokov, vytvorili hmovinu Pencil (Pe-
ro). Hmlovina Pencil (NOC 2736) je súčasfou 
zvyšku po výbuchu supenovy Vela v rovno-
mennom súhvezdí. V roku 1840 ju objavil Sir 
John Herschel. Tvar hmloviny prezrádza, že 
ide o časť rázovej viny, ktorá v posledných ro-
koch narazila na oblasť vypinenú hustejším 
plynom. Táto interakcia sp6sobila, že hmlovi-
na začala žiariť a stala sa viditel'nejšou. 

Na snímke Hubblovho vesmírneho telesko-
pu vidíme velké vláknité štruktúry, menšie 
svetlé uzly plynu a machule difúzneho plynu. 
Oblasť hmloviny Pencil na snímke má šírku 
troch štvrtín svetelného roka. Materská hmlo-
viny Vela, ktorej súčasfou je aj Pencil, má 
v priemere 114 svetelných rokov. Pencil sa 
nachádza vo vzdialenosti 815 svetelných rokov 
od Zeme. 

Čelo rozpínajúcej sa hmloviny, spočiatku 
zohriate na niekofko miliónov stupňov, počas 
rozpínania chladne, pričom emituje viditelné 
svetlo. 

Farby jednotlivých častí hmloviny prezrá-
dzajú proces chladnutia. Niektoré časti sú ešte 
vždy také horúce, že v nich prevládajú najmá 
atómy ionizovaného kyslíka, ktoré majú na 
snímke modrá farbu. Chladnejšie časti, tvorené 
atómami hélia, majú červené sfarbenie. 

Po výbuchu supernovy vznikol v jadre ob-
lasti Vela pulzar. Z hodnoty spomal'ovania jeho 
rotácie astronómovia vyrátali, že k výbuchu 
došlo pred 11 000 rokmi. Počas výbuchu žiari-
la supernova na nočnej oblohe 250-krát silnej-
šie ako Venuša, takže bola viditelná aj v den-
nom svetle. Výbuch odmrštil obálku póvodnej 
hviezdy rýchlosťou 35 miliónov kilometrov za 
hodinu. Počas rozpínania sa rýchlosť jednotli-
vých fragmentov klesala. Hmlovina Pencil sa 
teraz pohybuje rýchlosťou 400 000 kilometrov 
za hodinu. 
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MILAN RYBANSKÝ / 

Vesmírny Odyseus hlásí 
novinky od slnečných 

Pred viac, ako 13 rolemi odštartoval z mysu Ca-
naveral ULYSSES na unikátnu dráhu, prebiehajúcu 
nad slnečnými pólmi. Dnes, táto v Európe vyrobená 
sonda končí svoj druhý obeh a prináša podstatne no-
vé poznatky o priestore okolo Sluka, ktorý nazýva-
me héliosférou. Sonda ULYSSES vážila pri štarte 
367 kg, včítane vedeckého užitečného nákladu s vá-
hou 55 kg. Prístroje sú určené na meranie paramet-
rov slnečného vetra, medziplanetámeho magnetic-
kého pofa, rádiových emisií, plazmových vin, energe-
tických častíc, kozmického prachu, atómov neutrál-
ucho hélia a vzplanutí gama žiarenia. 

Pri prvom obehu, počas rokov 1994-1995, skú-
mal ULYSSES poláme oblasti Sluka v období blíz-
keho minimu slnečnej aktivity. Pd druhom obehu, 
v rokoch 2000-2001 bole obdobie maxima slnečnej 
aktivity, takže vedci majú unikátnu možnost porov-
nat vlastnosti hmoty v héliosfére, pri týchto extrém-
ne rozdielnych podmienkac (obr. 1). 

Z histórie sondy 

Spoločný ESA — NASA projekt, ktorý po prvý-
krát umožnil pozorovat Sluko od pólov, odštartoval 
pomocou raketoplánu „Discovery" 6. októbra 1990 
a horného stupňa rakety IUS/PAM-S, ktorá nasme-
rovala sondu k Jupiteru. Jeho dráhu dosiahla sonda 
ULYSSES vo februári 1992 a pomocou pritažlivos-
ti Jupitera sa dostala na eliptickú dráhu s periódou 
6,2 roka a so sklonom 80,2 k slnečnému rovníku, 
s perihéliom vo vzdialenosti 1,3 AU a s aféliom 
5,4 AU. Základným ciefom sondy je skúmat časové 
zmeny trojrozmemej štruktúry héliosféry. Počas svo-
jej púte po unikámej dráhe sa mu podarilo po prvý-
krát preskúmat priestor héliosféry v héliosférických 
šírkach nad 70 . Prvý raz v roku 1994, južný a v roku 
1995 sevemý pól, počas minima slnečnej aktivity, 
druhý raz v novembri 2000 južný pól a v decembri 
2001 sevemý pól. Pd druhom oblete, který prebiehal 
počas maxima slnečnej aktivity sa namerané fyzi-
kálne podmienky podstatne odlišovali od tých, které 
holi namerané pri prvom oblete. V súčasnosti 
ULYSSES smeruje k aféliu, které dosiahne kon-
com júna 2004. 

O výsledkoch prvého obletu bola vydaná kniha 
(„The Heliosphere Near Solar Minimum: the Ulysses 
perspective", Springer-Praxis) a pírali sme o nich aj 
v našem časopise (KOZMOS 5/1995), preto sa Balej 
sústredíme na opis výsledkov druhého obletu. 

Slnečný vietor a magnetické pole 
V minime slnečnej aktivity sa nad slnečnými pól-

mi tvoria tzv. poláme koronálne dřen', oblasti s niž-
šou hustotou hmoty v koróne a ukázalo sa, že rych-
lost prúdenia slnečného vetra je v týchto oblastiach 
najvdčšia. Počas maxima slnečnej aktivity poláme 
koronálne diery miznú a rýchlosť prúdenia slnečného 
vetra nic je závislá od héliografickej šírky, vykazuje 
však závislost od úrovne slnečnej aktivity a je obec-
ne variabilnejšia. 

Keď sonda koncom roku 2001 dosiahla vysoké 
severně šírky, začala sa formovat nová polárna ko-
ronálna diera, čo sa prejavilo v menšom rozsahu 
zmien v rychlosti a znamená to, že Sluko sa zase vra-
cia k stabilnejším, minimovým podmienkam. 

Charakteristickými objektami v období maxima 
slnečnej aktivity je častý výskyt korondlnvch tran-
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zřemor (CME — Coronal Mass Ejection). Tieto vý-
rony hmoty zo Slnka sú často spojené so slnečnými 
erupciamř a eruptírnvmi protuberanciamř a sú pod-
statnými ovplyvňovateími komického počasia (SW 
- Space Weather), pojmu, ktorý sa stále častejšie ob-
javuje v článkoch, ktoré opisujú podmienky v oko-
lozemskom priestore. Typický CME obsahuje 101'-kg 
ionizovanej slnečnej hmoty a pohybuje sa rýchlostou 
1000 km/s. Keď takýto útvar narazí na zemská mag-
netosfénr, spósobí jej deformáciu a magnetické bár-
ku. Nárazová vina, spojená s CME, ktorá dosiahla 
sondu v máji 2001, bola zodpovedná za najintenzív-
nejšie medziplanetárne magnetické pole a najváčšiu 
hustotu hmoty, ktorá bula na sonde nameraná. 

Vývoj charakteristik slnečného vetra sa odráža aj 
na meraniach medziplanetárnelio magnetického po-
Ta. Ukázalo sa, že hoci magnetické pole v koróne je 
sune premenné, vo vzdialenosti sondy (1,5-2,5 AU) 
má prekvapujúco jednoduchú s"truktúru. Je podobné 
potu tyčového magnetu, ale na rozdiel od slnečného 
minima, sú ekvivalentně póly umiestnené v nižších 
šírkach. 

Iný zaujímavý úkaz, ktorý bol pozorovaný počas 
preletu nad pólmi v rokoch 2000-2001, je zmena po-
larity celkového magnetického pofa Sluka. Ukázalo 
sa, že prepólovanie sa skladá z celého komplexu pro-
cesov, ktoré trvajú niekolko mesiacov, počas ktorých 

sa v koróne odrážajú zmeny magnetického pofa vo 
fotosfére. Pozemské merania v roku 2000 ukazovali, 
že prepólovanie nad južným pólom Sluka už nastalo 
a ULYSSES nameral ešte „stará", pňvodnú polaritu. 
O rok neskór, ked sonda bota nad sevemým pólom, 
oba póly mali tú istú, „novu", zápornú polaritu. No-
voformované pole nad južným pólom ešte nebole 
vynesené do priestoru slnečným vetrom, takže prí-
stroje sondy fakticky merali ešte pole, které vzniklo 
v nižších šírkach. Avšak nad sevemým pólom bulo 
pri prechode sondy pole vyvinuté už dostatočne 
a bole slnečným vetrom vynesené do priestoru. 

Energetické častice 

Jedným z kfúčových objavov, ktoré sonda urobila 
pri prechode nad pólmi počas minima, bota namera-
ná prítomnosť energetických častíc, hlavne protónov. 
Bulo to prekvapujúce pretože, ako je známe, takéto 
častice majú svoj póvod v ovefa nižších šírkach. 
Tento objav viedol teoretikovi k revízii modelu hé-
biosférického magnetického pofa a dokonca aj 
k zmene pohíadu na zdroje slnečného vetra. Pd ná-
vrate sondy bota teda na programe otázka, či tieto 
častice takisto Iahko prenikajú do priestoru aj počas 
maxima slnečnej aktivity, ked je pole héliosféry viac 
menej chaotické. Ukázalo sa, že odpoved je kladná. 
Namerané intenzity energetických častíc boll vo 
všetkých šírkach velmi podobné tým, ktoré sú vý-
sledkem, nameraným blízko Zeme, teda blízko rovi-
ny slnečného rovníka. Vznikla z toho hypotéza, že 
vnútomá héliosféra jev maxime akýmsi zásobníkem 
energetických častíc. O tom, ako sa tento zásobník 
piní, sa ešte stále vedú debaty. Mechanizmus je však 
určite rozličný v minime a maxime. Podstatné je, že 
energetické častice majú Iahší prístup do všetkých 
časti héliosféry, než sme si pred meraním sondy 
ULYSSES mysleli (obr. 2). 

Kozmické žiarenie 

Dráhy častíc galaktického kommického žiarenia sa 
v héliosfére transformujú hlavne z dvoch príčin. Ma-
loškálovým špirálovým pohybem okolo magnetic-
kých siločiar a driftovým pohybem v globálnom 
magnetickom poli. Smer driftu závisí od náboja čas-
tíc a od polarity slnečného magnetického pofa. 

PokmcYovanie na 34. strane 

Obr. 2: Tok slnečných protónov v maxime a minime slnečnej aktivity. Na dolnom obrázku vidíme, že 
tok protónov je prakticky nulový nad šírkami ±40°. Periodický priebeh v favej časti je čase záznamu, 
ktorý sa tiahol od slnečného rovníka ažpo južný pól. Žiadny takýto priebeh nevidíme na zázname zo 
severu. Na hornom obrázku vidíme zvýšené toky vo všetkých šírkach. 
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Ri)DIGER VAAS / 

Star Trek a moderná fyzika 
Fantázia scifistov inšpiruje kozmológov, astronómov i inžinierov 
Etnsteinova teória relativity výslovne 
kozmické cesty nadsvetelnou rýchlosťou 
nevylučuje. Hypotézy a teórie dnešných 
vedcov vychádzajú z reality, prinajmen-
šom z reality matematických rovníc. 
mými slovami: na papieri leh teórie 
fungujú. Či matematická realita 
v každom prípade funguje aj v prírode, 
ukáže budúcnosť. 

Kozmická loď Enterprise navštevuje aj gala-
xie, ktoré nedokážu pozorovať ani najvýkonnejšie 
d'alekohlady. Od roku 1966, ked v Spojených 
štátoch vyrobili prvý diel dnes už kultového se-
riálu Star Trek (prvé scenáre napínal Gene Rod-
denberry), miliardy televíznych divákov na ce-
lom svete sledovali a sledujú d'alšie dobrodruž-
stvá obmieňajúcej sa posádky Enterprise. Ba čo 
viac: tento postmoderný, globálny epos stredné-
ho prdu populárnej audiovizuálnej kultúry sa 
stal fenoménom, ktorý okrem niekolkých gene-
rácií divákov sledujú a analyzujú nielen kulturo-
lógovia, sociológovia a filozofi, ale aj renomova-
ní fyzici, ktorých viaceré fantázie autorov mimo-
riadne inšpirovali. 

Na dobrodružstvách kozmickej lode Enterpri-
se sa priživujú aj filmári. V tomto roku sa objavil 
v kinách celého sveta desiaty film. Star Trek X 
„Nemesis" je príbehom posádky, ktorej sa ko-
nečne podari uzavrieť mier s nepriatelskou civili-
záciou Romulanov. Nevedno ako dlho tento mier 
vydrží, ale jedno je isté: diváci sa na techniku 
kozmickej lode Enterprise móžu stopercentne 
spofahnúť. Transportujúce lúče, fotónové torpé-
da, warpový pohon — to všetko vnímajú televízni 
a filmoví diváci ako čosi samozrejmé. Osvojili si 
aj celý arzenál exotickej fyziky, ktorým autori 
sci-fi vynachádzavo narábajú: červie diery, war-
pové bubliny, tachyóny, pohybujúce sa rýchlejšie 
ako svetlo, cesty v čase, mimoriadne dimenzie či 
paralelné vesmíry, to všetko globálne obecenstvo 
vníma ako samozrejmosť. Prekvapuje však, že 
niektoré z týchto pojmov si osvojili aj autori 
článkov v odbornej fyzikálnej literatúre. 

Stojí za povšimnutie, že prepojenosť medzi 
sci-fi a vedou je vzájomná a obojstranná. Nápady 
autorov sci-fi stávajú sa neraz pojmami uznáva-
ných vedeckých teórií. A naopak: vedecké kon-
cepcie, hypotézy a teórie, často ovefa bizarnejšie 
ako najdivokejší nápad autorov vedeckej fantas-
tiky, inšpirujú autorov sci-fi. Stephen Hawking, 
jeden z najrenomovanejších fyzikov súčasnosti, 
prijal dokonca v jednom z dielov Star Treku úlo-
hu, ktorú podia vlastných slov nemohol odmiet-
nuť, pretože ponuka pošteklila jeho samofúbosť. 
Spolu s Newtonom, Einsteinom a androidom Da-
tom si zabral poker a vyhral. „Science fiction ako 
Star Trek ale je iba zábavou, ale má aj hlbší 
zmysel," vyhlásil Hawking. „Podnecuje fudskú 
predstavivosť." 

Aj další renomovaní fyzici vnímajú sci-fi vef-

Kozmické metro 
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Červie diery by mohli v časopries are vytvorif sief 
tunelov, ktorými by sa kozmické 1' "`i e mohli velmi 
rýchlo premiestniť nielen do najod ' lejšícj končín 
nášho vesmíru, ale aj do paraleln' " , vesmírov. 

ČERVIA DIERA 

Sírius 

WARPOVÝ POHON 

Kozmické skratky 

Všeobecná teória relativity dovoluje prekonať 
vzdialenosť k najbližším hviezdam (napríklad 
k hviezde Sírius, vzdialenej 8,7 svetelných rokov) 
aj pomocou červej diery či warpového pohonu. 
V tomto prípade by sa však musel časopriestor, 
na obrázku znázornený ako dvojdimenzionálna 
gumená plachta, tak upravit, že by vznikla čer-
vic diera alebo warpová skratka, ktorá by nor-
málmu cestu nepredstavitelne skrátila. 

mi pozitívne. „Naše prepojenie je produktívne... 
Všetkých nás vzrušujú rovnaké problémy," po-
vedal Lawrence Krauss, profesor fyziky z Case 
Western University v Clevelande. „Najlepšie die-
la sci-fi vzbudzujú náš záujem, pretože dokážu 
zdramatizovať otázky „čo by sa stalo, keby...?", 
ibaže odpovede na nadhodené otázky nechávajú 
obyčajne otvorené. Moderná veda však má klúč 
k poznaniu, čo je možné a čo nie." 

O tomto napátí medzi vedou a fikciou napísal 
Krauss dye mimoriadne úspešné populárnove-
decké knihy: „Fyzika Star Treku" a „Svet mimo 
Star Treku". 

Gregory Benford, profesor fyziky na Kalifom-
skej univerzite v Irvine sa stal dokonca uznáva-
ným spisovatelom vážnej literatúry, hoci v jednej 
z jeho kníh, „Stroj rta výrobu big bangu ", vyro-
bil gigantický urychlovač celý vesmír, ktorého 
expanzívny vývoj móžu vedci pozorovať cez čer-
viu diery. 

„Uvažovanie o cestovaní v čase rozširuje hra-
nice fyziky a pósobenie prírodných zákonov," 
tvrdí John Richard Gott III., profesor astrofyziky 
na Princetonskej univerzite v New Jersey, autor 
viacerých myšlienok, ktoré autori sci-fi využili: 
kozmické časové stroje, tachyónové vesmíry či 
časová slučka ako model big bangu. Lawrence 
Krauss má podobný názor: „Co nie je zakázané, 
určíte existuje." Android Data zo Star Treku ho 
doplňa: „Co sa stalo, to sa aj stane." 

Moderná fyzika sa bez fantázie a odvážnych 
myšlienok nezaobíde. To, pravda, neznamená, že 
čarovanie s technickými pojmami a krkolomné 
nápady sú vedou. Ked sa však zamyslíme nad 
podstatou najlepších teórií všetkých čias, či už je 
to teória relativity alebo kvantová teória, ktoré sa 
z hradiska „zdravého sedliackeho rozumu" zdajú 
byť čistým výplodom sci-fi, hranice prírodných 
zákonov sa nám budú zdať ovefa pružnejšie. „Zá-
zraky všeobecnej teórie relativity pripúšťajú 
v princípe existenciu najneuveritefnejších vecí, 
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napríklad warpového pohonu pre cestovanie 
v čase," tvrdí Lawrence Krauss. „Už to nás zava-
zuje premýšTat o tom a ja sám časí svojho vý-
skumu venujem pokusom, ktových zmyslom je 
preverit nápady na prvý pohfad celkom utopic-
ké." 

Nuž naozaj: časopriestory, ktoré fyzici v po-
sledných rokoch naprojektovali, sil rovnako 
vzrušujúce ako sci-fl filmy. Zdá sa, že časopries-
tor je tvárny ako plastelína, teória jeho dizajné-
rom ruky nezvázuje. Preto sa aj v renomova-
ných vedeckých časopisoch objavujú práce, kto-
ré sa zaoberajú warpovým pohonom. 

Pionierom v tejto oblasti sa stal v roku 1994 
mexický fyzik Miguel Alcubierre, ktorý vtedy 
pracoval na Waleskej univerzite v Cardiffe 
a dnes je pracovníkom Inštitútu Maxa Plancka 
v nemeckom Postdame. Alcubierre sa však ne-
spoliehal na fantáziu, ale vyšiel z prísnych záko-
nov teórie relativity. V Einsteinovych rovniciach 
poTa totiž našiel riešenia, pomocou ktových opísal 
funkčný princíp warpového pohonu. Matematika 
týchto riešení sa dá vysvetliť niekolkými slovami. 

Kozmický surf 
Keby sa podarilo vyrobit warpovú bublinu 

a ciefavedome ju riadit a ovplyvňovat, cestovanie 
k hviezdam by sa stalo realitou. Takáto bublina 
sa totiž může predierat priestorom, pretože ho do 
takej miery deformuje (anglickému slovesu 
„warp" zodpovedajú v slovenčine slovesá 
„oluuít", „pokrčit"`, „skrútit"` či „zvrásnii"), že 
vznikne kozmická skratka. Priestor pred stenou 
bubliny sa stlačí, za bublinou sa naopak roztiah-
ne, pričom vo vnútri bubliny sa nezmení. „Lo-
kálna expanzia priestoru za lodbu a jeho kon-
trakcia pred loďou generuje, z hfadiska vonkaj-
šicho pozorovateTa, nadsvetelnú rýchlosť," napí-
sal Alcubierre. 

To však neznamená, že sa aj pozorovatelia vo 
vnútri lode pohybujú nadsvetelnou rýchlosťou, 

pretože vo vnútri bubliny sa povaha svetla ne-
zmení. Tento pohyb zaznamenajú iba vonkajší 
pozorovatelia. 

„Zem kozmickú loď  bublino vytlačí a časo-
priestor ju vcucne smerom k dalekým hviez-
dam." Kozmická loď sa bude pohybovať pružne 
sformovaným priestorom ako surfer na morskej 
vino. Jeho rychlost bude závisieť iba od expanzie 
a kontrakcie warpovej bubliny. „Je možné pohy-
bovat sa nadsvetelnou rýchlostou a pritom sa ne-
pohnúť z miesta," tvrdí Lawrence Krauss. Cesto-
vatelia teda nepocítia pretaženie zo zrýchTovania, 
rovnako ako surfer, ktorého unáša morská vina. 
Rovnako palubný čas ostane synchrónny s mies-
tom štartu i ciefa. „Takáto loď nebude podliehat 
nijakej dilatácii času," zdňrazňuje Alcubierre. 
Pomocou warpového pohonu sa vyhneme tomu, 
že na Zemi počal expedície uplyne viac času 
ako na palube kozmickej lode, ktorá by sa pohy-
bovala bezmála rýchlostou svetla. Krauss: „Po-
tom nám všeobecná teória relativity dovolí koláč 
zjest, ale zároveň si ho aj uchovat." 

Cena warpového pohonu bude vysoká. Na vý-
robu warpovej bubliny totiž potrebujeme exotic-
kú hmotu so zápornou hmotnostou, prípadne zá-
pornou hustotou, ktorá by nepůsobila gravitá-
ciou, čo pritahuje, ale takou, čo odpudzuje. Nikto 
nevie, či sa vo vesmíre takáto hmota nachádza, 
alebo či by sa niekedy dala v dostatočnom množ-
stve vyrobit. 

Alcubierrov optimizmus schladili v roku 1996 
Lany Ford a jeho doktorand Michael Pfenning 
z Tuftovej univerzity v Meforde, Massachusetts. 
ktorí vyrátali, že aj malý výlet Enterprise na war-
pový pohon by vo vesmíre vyvolal energetickú 
krízu. Důvod: podfa Heisenbergovych vztahov 
neurčitosti vzniká vztah medzi energiou a ča-
som. Ford objavil, ako sa tento kvantový efekt 
prejavuje v prítomnosti exotickej hmoty. Pfen-
ning zasa vypočítal, aká energia je potrebná na 
to, aby si warpová bublina udržala na istý čas sta-

Fantázia tvorcov seriálu kozmická 
loď Enterprice bledne prod inven-
ciou moderných fyziko". 
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Einstein 
a nadsvetlená 
rýchlost° 

Najrýchlejším Tuďmi zostrojeným objektom 
je zatiaf sonda Voyager 1, ktorú vypustili v ro-
ku 1977. Momentálne je na cesto z našej Sl-
nečnej sústavy. Pohybuje sa rýchlostou 62 000 
kilometrov za hodinu. AkokoTvek působivá je 
táto hodnota, oproti rychlosti svetla vo vákuu 
(299 792,458 km za sekundu) ide o slimačiu 
rýchlosť. Predstavuje 0,006 percenta hodnoty c. 
(V špeciálnom urýchl'ovači Fermilab v meste 
Batavia, v americkom štáte Illinois dosiah-
li protóny rýchlosť 99, 999946 percenta hodno-
ty c.) Podfa špeciálnej teórie relativity je hod-
nota c nielen univerzálnou prírodnou konštan-
tou, ale aj hraničnou rýchlostou hmoty. Popri-
tom na to, aby hmota dosiahla takúto rýchlosť, 
boto by treba nepredstaviteTné množstvo ener-
gie. Napriek tomu existujú výnimky: 
I. Teória relativity nevylučuje existenciu častíc 

pohybujúcich sa rýchlejšie ako svetlo. Fyzi-
ci ich nazvali tachyóny. 

2. Nadsvetelná rychlost je zlučiteTná aj s kvan-
tovými efektmi. Fyzika pripúšta v nulovom 
čase rozšírenie kvantových stavov (neloka-
lít), čo sa využíva pri takzvanom „beamova-
ní". (Toto sa nesmie zamieňaf s premiestňo-
vaním hmoty nadsvetelnou rýchlostou.) 
Efekt kvantových tunelov pripúšfa podfa 
všetkého šírenie informácií rýchlostou, ktorá 
niekolkonásobne prevýši rýchlosf svetla. Vo 
fyzikálne vybudenom laserovom médiu mů-
žu sa kvázičastice pohybovať rýchlejšie ako 
svetlo, rovnako ako fotóny a polaritóny 
v pevných telesách. Toto všetko teóriu rela-
tivity nevyvracia, pretože informácie a prí-
činne podmienené interakcie sa ani v týchto 
prípadoch nešíria a nedajú sa teda ani využí-
vat. 

3. Všeobecnú teóriu relativity možno v princí-
pe globálne využívat iba vtedy, keď je ča-
sopriestor „plochý", v prípade sférického či 
sedlového časopriestoru iba lokálne, teda 
v oblastiach, ktoré sil aspoň do istej miery 
ploché. Kocka ako dotyčnica gule dost pros-
ne vyjadruje geometriu povrchu sférického 
telena, ak je kocka v porovnaní s polomerom 
gule mimoriadne malá. Objekty sa můžu od 
seba vzdalovat nadsvetelnou rýchlostou vte-
dy, keď sa priestor medzi nimi rozpína. Po 
big bangu sa časopriestor istý čas rozpínal 
nadsvetelnou rýchlostou. Kozmológovia na-
zvali tento proces infláciou. Napriek tomu 
špeciálna teória relativity platí aj v tomto 
pripade, čo znamená, že častice s nenulovou 
hmotnosfou nemůžu dohonit svetelný lúč. 
Analógiou sú chrobáky na gumenej plachto: 
ak plachtu zo všetkých stán roztahujeme, 
můžu sa chrobáky vzďalovat od seba Tubo-
vofnou rýchlosfou, ale ani jeden sa nebude 
pohybovat rýchlejšie ako svetlo. 
Umelá manipulácia s časopriestorom umož-

ňuje vytváranie dier pro nadsvetelné costova-
nie: svetelné signály líce nič nepredbehne, ale 
možno ich dobehnúť skratkou. Červic diery, 
warpové pohony a Krasnikovove trubice nú 
takýmito skratkami. 
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Kvantové dlhy 
vyrovnáva priroda 
zvýšením úrokov 

V tomto prípade nejde o šedivá teóriu, ale 
o meratefnú skutočnosť: vo vákuu vzniká me-
dzi dvomi paralelne nastavenými kovovými 
platňami negatívny tlak. Tento efekt, pomeno-
vaný podia holandského nositeTa Nobelovej 
ceny Hendrika Casimira, vzniká tým, že sa 
medzi dvoma kovovými platňami vyskytuje 
menej kvantových fluktuácií ako okolo nich. 
Aj zrkadlo, ktoré rýchlo premiestnime, vyvo-
láva podobný efekt. V kvantovej optike mož-
no pomocou takzvanej deštruktívnej kvantovej 
interferencie potlačiť kvantový šum, pričom 
hustota energie svetelných vin sa dočasne 
zmení na negatívnu. Ak sa čierna diera poma-
ly vyparuje, strata energie v podobe Hawkin-
govho žiarenia je kompenzovaná prijmom ne-
gatívnej energie, ktorú generuje extrémne de-
formovaný časopriestor v jej okolí. (Nemýrme 
si negatívnu energiu s antihmotou, kozmolo-
gickými konštantami či takzvaným falošným 
vákuom, ktoré majú napospol pozitívnu hus-
totu energie, aj keď pri zmene elektrických 
nábojov móže byť aj ich tlak negatívny.) 

Početné štúdie dokázali, že pohyb nadsve-
telnou rýchlosťou a cestovanie v čase sú usku-
točniteTné iba s pomocou negatívnej energie. 
Kvantová teória síce existenciu negatívnej 
energie pripúšťa, ale iba vo velmi úzkych dia-
pazónoch velkosti a trvanlivosti. Táto možnosť 
vyplýva z nerovnovážnych kvantových sta-
vov, ktoré pripomínajú Heisenbergove vzťahy 
neurčitosti v prípade energie a času, pričom sa 
negatívna energia nedá rubovoTne dlho kon-
centrovať. Inými slovami: čím váčšia je hod-
nota negatívnej hustoty energie, o to nepatr-
nejšie bude jej časové a priestorové rozšírenie 
a logicky, tým váčšia bude pozitívna energia 
ako jej protiváha. 

Fyzici hovoria pri procesoch požičiavania 
energie o úrokoch: „Tak ako dlhy predstavujú 
negatívne peniaze, ktoré dlžník musí vrátiť ve-
riteTovi, tak negatívna energia predstavuje de-
ficit energie. Čím vi čšia je póžička, tým krat-
šia je maximálne pripustná lehota splatnosti 
póžičky," napísali Lawrence H. Ford a Tho-
mas A. Roman, profesori fyziky na Tuftsovej 
univerzite v Massachusetts. „Príroda je krutý 
bankár, trvá na splatení dlhov. V prípade 
kvantových dlhov zvyšuje neporiadnemu dlž-
níkov úroky." 

Spock 

Syn mimozemšťa-
na a Pozemšťan 
ky, najinteli-
gentnejší 
člen posád-
ky vesmír-
nei lode 
Enterprice. 

Zem 

normálny priestor 

natiahnutý 
priestor 

vzdialená hviezda 

stlačený 
priestor 

Zem vzdialená hviezda 

S warpom ku hviezdam 

Einsteinova teória relativity nadsvetelnú rýchlost 
nepripúšťa. Ak sa však priestor pred kozmickou 
loáou natiahne a za loúou sa zmrští, mohla by 
loď k fubovornému cieTu (v rámci Einsteinovej 
teórie) doraziť v relatívne krátkom čase. 

bilitu. „Existuje však neprekonateTná prekážka. 
Na výpravu s warpovým pohonom by Enterpise 
spotrebovala miliardkrát viac energie, akú má 
viditelná hmota vesmíru," napísal Pfenning, hoci 
vychádzal z predpokladu, že stena warpovej bub-
liny bude mať hnúbku iba 10-31 centimetra. Ford 
ho dopinil: „S týmto problémom si nikto nikdy 
neporadí." 

Ako pretlačit kozmickú loď 
uchom ihly? 

Alcubierre sa však nevzdáva: „Ford a Pfen-
ning narábajú s priestorom, ktorý sa predtým ne-
zdeformuje. Okrem toho o kvantovej gravitácii 
zatiar veta nevieme." Napriek tomu, že zjednote-
nie kvantovej a relativistickej teórie je predbežne 
hudbou budúcnosti, fyzici skúšajú, čo sa sa exis-
tujúcimi rovnicami dá robiť. Chýrny matematik 
Sergej Krasnikov z Pulkovského observatória 
v Peterburgu pred niekolkými mesiacmi vypočí-
tal, že za istých predpokladov by pre jednu war-
povú bublinu stačilo iba 10 kilogramov exotickej 
hmoty! Prisni skeptici zatiar v jeho rovniciach 
chybu nenanšli. 

To však ešte neznamená, že na warpovom po-
hov sa už začína pracovať. Cesta v bubline by sa 
mohla stať smrtelnou pascou. Vesmír zdaleka ale 
je prázdny, pri dlhých cestách existuje reálne ri-
ziko kolízie s kozmickým prachom a vesmírnymi 
telesami. Hrozí však aj závažnejšie nebezpečen-
stvo: warpová bublina ako šošovka sústredí všet-
ko žiarenie na loď; pričom vysoká rýchlosť stlačí 
vinové dlžky do takej miery, že sa modrý posun 
nepredstaviterne zváčší. mými slovami: žiarenie 
by tak zosilnelo, že posádka by sa okamžite upra-
žila. 

„Kde je vóTa, tam je aj cesta," pomyslel si 
Chris van der Broeck z Leuwenskej univerzity. 
Napadlo ho, že druhá deformácia priestoru pred 
bublinou by bola dostatočným štítom. Na svete je 
Broeckova metrika, ktorá má potešiteTný efekt: 
na bezpečnú cestu by postačila hmotnosť iba nie-
kolkých Slnk. „To neznamená, že je máj návrh 
realistickejší," pripúšťa belgický fyzik, ale tvrdí, 
že je to krok správnym smerom. 

Aj táto koncepcia má však slabinu. Warpová 
bublina sa javí zvonka (ale z vnútra!) ako mikro-
skopická. Tento problém je oveFa závažnejší ako 
pri modeloch plachetníc zabudovávaných do fliaš. 

Ako zabudujeme kozmickú loď do Broeckovej 
warpovej bubliny, ako ju z nej bez poškodenia, 
dostaneme? 

Jose Natário z Technickej univerzity v Lisa-
bone schladil nadšenie trekistov na bod mrazu. 
Podarilo sa mu líce ukázať ako by sa kozmická 
loď zaobišla aj bez expanzie a kontrakcie časo-
priestom (warpová bublina by mohla priestorom 
klzať), ale pohon je pre velké skoky nedostačujú-
ci: „O technickom riešení je zbytočné uvažovať. 
Teória warpový pohon nepripúšťa." 

Podia Natária je hlavným problémom hori-
zont energie, ktorý vygeneruje nadsvetelná rých-
losť. Kozmickú loď obklopí ako štít, ktorý zne-
možní kauzálne interakcie, a tým aj akúkoTvek 
komunikáciu. „Z bubliny by neprenikli nijaké 
signály. Dósledok: z kozmickej lode by sa neda-
li ovplyvňovať nijaké vonkajšie fyzikálne proce-
sy." Horizont energie by pósobil dokonca vo 
vnútri warpovej bubliny, takže posádka by ne-
mohla vysielať nijaké signály. Nemohla by bub-
linu riadiť, urýchTovať jej pohyb či brzdiť. Natá-
rio: „Bublina sa nedá vyrobiť ani pomocou lode. 
V takomto prípade by horizont energie nahroma-
dil všetku energiu vyprodukovaná lodbu a stlačil 
by ju do nekonečnej hustoty. V takýchto pod-
mienkach by všetky známe zákony fyziky pre-
stali fungovať." 

„Pre inžinierov je to ako zlý sen," vraví Mi-
chael Pfenning, ktorý dnes pracuje v Yorkskej 
univerzita. Pfenning skúma, či sa žiarenie na ho-
rizonte predsa len nebude správať inakšie a ho-
vori: „Ani keby sa nenašlo prijateTnejšie riešenie, 
warpovský pohon by bol užitočný, pretože by sa 
dal využiť na cestovanie takmer svtelnou rých-
losťou. Takáto kozmická lod by síce nemohla 
konkurovať Enterprise, ale na cesty k najbližším 
hviezdam by nám hola na dobrej pomoci." 

Dala by sa warpová bublina vyrobiť a riadiť 
zvonka? „Možno, ale to by sa musel niekto pre-
praviť k cieru cesty podsvetelnou rýchlosťou," 
vraví Pfenning. „Ak chceme, aby priestor pod 
vplyvom niečoho kolaboval, musíme sa postarať 
o to, aby tam bolo všade správne usporiadanie 
hmoty." Krauss ho doplňa: „Kvóli tomu by bolo 
nevyhnutné vyslať cez tento priestor minimálne 
jeden signál. Takto, potom ako bý warpový front 
začal kolabovať, by sme mohli síce cestovať tu-
bovotne velkou rýchlosťou, príkaz na štart by 
však trval neúnosne dlho." 

Nastúpiť do warpovej bubliny, ktorá by náho-
dou letela okolo, však neradno, aj keby sa také 
dačo dalo uskutočniť. Cestovatel by sa ocitol 
v „lodi", ktorá by ho unášala k neznámemu cieru 
bez možnosti návratu. Aj vybudovanie warpovej 
trubice od štartu až po cieT, tak ako to navrhuje 
Sergej Krasnikov, akési nadsvetelné metro s mo-
difikovaným časopriestorom, by si totiž vyžado-
valo, aby sa niekto k cieru predtým podsvetelnou 
rýchlosťou prepravil. Ale aj vtedy by nápad ostal 
utópiou. Krasnikov vypočítal, že na vybudovanie 
takéhoto tunela k najbližšej hviezde — Proxime 
Centauri — by sme potrebovali 1041 slnečných 
hmotností negatívnej energie. Iba kvóli porovna-
niu: vo viditefnom vesmíre je iba 10'-'- slnečných 
hmotností (pozitívnej) energie. 

Nadšenci medzihviezdnych ciest sa však ne-
vzdávajú. S mimoriadnou invenciou projektujú 
alternatívne modely časopriestoru, premýšrajú 
o miniatúmych pohonoch, vychádzajúcich z exo-
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tických stavov hmoty, snívajú o možnosti vyrobif 
v laboratóriu Bose-Einsteinov kondenzát a dúfa- 
jú, že prírodné zákony predsa len umožnia po-
mocnu kvantových efektov a rafinovanej mate-
matiky snížiť energetickú spotrebu warpových 
pohonov a dokázať jeho principiálnu použiteT- 
nosť. Program, ktory' všetkých trekistov združuje, 
má skratku ESAA. Ex Somnium Ad Astra. (Od 
snov k hviezdam.) 

Ako stabilizovat červie diery? 
Aj keby sa napokon ukázalo, že warpový po-

hon je iba krásnym snom, cesta k hviezdam ešte 
nie je ani záaleka zarúbaná. Červie diery ponú- 
kajú oveTa sTubnejšie možnosti. „Červia diera je 
tunelom v Einsteinovom ča.sopriestore, porovna- 
teTná s kanálmi, ktoré vyhryzie červ v Newtono- 
vom jablku", vysvetfuje William A. Hiscock. 
„Červie diery sú predbežne iba teoretickými kon- 
štrukciami, ale pomáhajú nám ujasniť si vedTajšie 
podmienky všeobecnej teórie relativity a pocho- 
pif efekty budúcej teórie kvantovej gravitácie," 
dodáva profesor fyziky z Montana State Unive- 
sity v Bozemane. 

Keby sa ukázalo, že existujú stabilné červie 
diery, pred Tudstvom by sa otvorili nepredstaviteT- 
né praktické možnosti ciest nielen do odPahlých 
končín nášho vesmíru, ale aj do vesmírov paralel- 
ných. Červie diery sú totiž kozmickými skratkami. 

„Fyzici červie diery už dávno študujú. Tvrdia, 

že červie diery (ak existujú), budú vyzerať pres-
ne tak ako červia diera v seriáli Star Trek: Deep 
Space 9," vraví Matt Visser, profesor fyziky na 
Washingtom University v Saint Luis. „Nemali 
by sme však zabúdať, že filmy nám slúžia iba na 
pobavenie a fyzika mňžu iba inšpirovať, nie po-
učiť." 

Napriek pochopiternej rezervovanosti aj fyzici 
považujú červie diery za najsfubnejších kandidá-
tovi letov s nadsvetelnou rýchlosťou. Visser: 
„STubné je, že napriek desiatim rokom tvrdej prá-
ce početných fyzikov sa nepodarilo dokázať, že 
červic diery neexistujú. Aj optimisti však vedia, 
že stabilizácia červích dier by si vyžadovala ob-
rovské kvantá negatívnej energie. Už dnes sice 
dokážeme v laboratóriách vyrobiť nepatrné 
množstvo negatívnej energie, ale so súčasnou 
technológiou je nemožné udrzať takýto tunel v tr-
valej prevádzke. Iba kvňli predstave: na udržanie 
jediného metra takéhoto tunela by sme potrebo-
vali pás negatívnej energie, (ktorého hrúbka by 
nesmela presiahnuť hodnotu 10-.21 metra), čo je 
milióntina priemeru protóna. Na to by sme však 
potrebovali energiu, ktorú vyprodukuje 10 mi-
liárd hviezd v priebehu jedného roka. A stonáso-
bok tohto množstva by sme potrebovali na stabi-
lizáciu sto metrov dlhej červej diery! 

Na poli štúdia červích dier dosiahli fyzici 
v priebehu posledných piatich rokoch pozoru-
hodné úspechy. Sergej Krasnikov vyrátal, že čer-

via diera by mohla negatívnu energiu produkovať 
aj sama, a to v takom množstve, že by mohla vy-
stačiť na cestu k hviezdam. 

Pred niekoIkými mesiacmi sa podarilo brazíl-
skym fyzikom z tírnu José Martinsa Salima do-
kázať, že červie diery okrem negatívnej energie 
móžu byť stabilizované i pomocou magnetických 
monopólov. Izolované južné a sevemé póly vzni-
kali podia všetkého krátko po big bangu. „Pomo-
cou monopólu by bole možné vytvoriť negatívny 
tlak potrebný na vznik červej diery", vraví Salim. 

„A červia diera by sa dala udržať v prevádzke 
jediným magnetickým polom." 

V minulom roku vyvolali pozornosť aj výsled-
ky Seana A. Haywarda z Ewha Womans Unive-
sity v juhokórejskom Seule a Hisaki Shinkaja 
z Riken Institute of Physical and Chemical Re-
search v japonskom Wako. Pomocou počítačo-
vých modelov dokázali, že čierne a červie diery 
sú príbuzné objekty: 

Ak do červích dier prenikne príliš veta hmoty, 
alebo sa ich negatívna energia rozptýli, rychle 
skolabujú a premenia sa na čierne diery. 

Ak na dye protiTahlé strany čiernej diety do-
padne dostatečné množstvo negatívnej energie, 
mňže sa dočasne premeniť na červiu dieta. 

Mechanizmus inflácie, ktorý umožňuje rozpí-
nanie vesmíru nadsvetelnou rýchlosťou (iba vdá-
ka inflácii sa stal vesmír dostatečne velkým), by 
umožnil zváčšenie mikroskopických červích dier. 

Všetci sme det'mi hviezd 
Rozhovor s Lawrence M. Kraussom 

Lawrence Krauss, 1954, je vedúcim Fyzikálnej fakulty 
na Case Western University v Clevelande. Profesor fyziky 
a astronómie vydal dye populárno-vedecké knihy 
a publikoval vyše 100 vedeckých článkov, okrem mého 
aj o ďalekej budúcnosti vesmíru. 

Vaša kniha „Fyzika Star Tre-
ku" je vaším najúspešnejším die-
lom. Ako vás napadlo napísaf ta-
kúto knihu? 

Krauss: Moja vydavatelka mi 
povedala, že jej dcéra je náruživou 
diváčkou televízneho seriálu Star 
Trek. To ma primiilo posvietiť si na 
fyziku trekistov. Ohromne ma to 
inšpirovalo. Umienil som si, že po-
mocou tohto populárneho seriálu 
pre fyziku získam aj nenáročnej-
ších divákov. Kniha sa však písala 
fažko. Mal som trému, lebo medzi 
fanúšikmi Star Treku sú tisíce vy-
slovených znalcov nielen tohto se-
riálu, ale aj mých sci-fi diel. Ne-
chcel som si ich pohnevaf a záro-
veň som sa snažil udržaf si renomé 
vo vedeckej obci. 

Všetci valu knihu prijali s nad-
šením... 

Fanúšikovia ju rozobrali, kole-
govia ma pochválili, pretože sa 
presvedčili, že som sa fyzike ne-
spreneveril. Velmi mi pomohol in-

ternet. Zistil som, že všetci hovoria 
„star-trek fyzike", nie však o fyzike 
Star Treku. Zoznámil som sa s ves-
mírom, s ktorým bol Star Trek 
konzistentný. 

Vašou poslednou knihou je 
„Atóm: Odyssea od big bangu po 
život na Zemi a ďalej.. " Je to 
príbeh atómu kyslíka. Je v nej 
všetko od big bangu až po naj-
vzdialenejšiu budúcnosť vesmí-
ru. 

Chcel som vyjadriť poéziu vety: 
„Všetci sme defmi hviezd." Je to 
moja najambicióznejšia kniha, lebo 
som chcel, aby hola poetická a pú-
tavejšie vyrozprávaná ako mé po-
dobné knihy. Musel som sa na istý 
čas zahÍbiť aj do biológie a geolá-
gie. Na knihe som pracoval dva ro-
ky. Príbeh je jednoduchý: rozprá-
vam o tom, že každý atóm v nalom 
tele bol kedysi súčasťou nejakej 
hviezdy. 

Také knihy sa fažko píšu... Co 
vás motivovalo? 

Lawrence M. Krauss. 

Pre vedu ma získala lektúra Ein-
steinových a Gamowových knih. 
Dúfam, že aj moja kniha získa pre 
vedu nadaných mladých Tudí. Rád 
by som bol, aby sa Tudia o vedu 
viac zaujímali. Kedysi, ešte ako 
študent, som robil sprievodcu v is-
tom vedeckom múzeu. Tam som 
pochopil, aký výklad Tudí zaujme. 
Okrem toho: fyzika je vedou hrstky 
vyvolených, ale ja som sociálne cí-
tiaci človek. Chcel som urobiť nie-
čo, čo by mas ostatnými zblížilo. 

Pomáha vám písanie knih aj 
pri vedeckej práci? 

Ohromne... Ak chcete písaf pre 
najširšie publikum, musíte to, 
o čom píšete, pochopiť do hlbky. 
Pri písaní som neraz prišiel na to, 

že nerozumiem poriadne tomu, 
o čom som si myslel, že som už 
dávno pochopil. Napríklad: ako 
vznikli hviezdy, alebo — prečo ne-
má neutrón klasický elektrický di-
pól. Váaka písaniu som mnohé po-
chopil ovefa presnejšie a v najšir-
šom kontexte. 

Aké je vaše posolstvo? 
Posolstvo všetkých mojich kníh 

je poznanie, že veda je integrálnou 
súčasfou nalej kultúry. Veda má 
velký podiel na tom, že rozmýšTa-
me o sebe a o svojom mieste vo 
vesmíre. Zarmucuje ma, že váčši-
na Tudí o produktech Tudského in-
telektu ani len netuší. Hovorím 
im, že tieto myšlienky sú fascinu-
júce. Chcem vedu sprístupniť as-
poň tak, aby bola pochopitelná 
ako dejiny, hudba či umenie. To 
všetko spoluvytvára Tudské bytie. 
Neraz citujem Roberta Wilsona, 
slávneho experimentálneho fyzika 
a prvého riaditefa Fermilabu, kto-
rý bol aj umelcom. Keď sa ho opý-
tali, čím Fermilab prispel k národ-
nej obrane, odpovedal: „Neprispel 
ničím, ale pričinil sa o to, že tento 
národ sa oplatí brániť!" Význam 
vedy nespočíva iba v technológii, 
hoci aj tento prinos je obrovský... 
Najviičším prinosom vedy je to, 
do akej miery dokáže meniť pred-
stavy o nás samých. L,udia, ktorí 
sa o nových vedeckých poznat-
koch nedozvedia, sú velmi ochu-
dobnení. 
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Mikroskopické červie diery totiž neprestajne 
vznikajú a zanikajú v dósledku kvantovofyzikál-
nych procesov. Tak to aspoň vyplýva z výpočtov 
Stephena Hawkinga a dalších fyzikov. Inflácia 
móže vzniknúť aj spontánne, ibaže takýto úkaz 
by sa nikomu nepodarilo podia potreby zabrz-
diť. 

Hawking, 
Casimir and company... 

„Štúdium červích dier je na programe dňa," 
vraví Hayward. „Vd'aka nemu dnes lepšie 
chápeme gravitáciu v stavoch, ked' nie sú spl-
nené základné podmienky, či už kvóli kvan-
tovým efektom ako v prípade Hawkingovho 
žiarenia, alebo Casimirovho efektu. Bez tých-
to poznatkov by sme nemohli študovat alterna-
tívne gravitačné teórie, napnldad (mem)bránové 
modely teórie strún." Čo nám dnes pripadá exo-
tické, bude (možno) už zajtra v učebniciach fy-
ziky. 

„Veda je bizarnejšia ako science fiction. Čier-
ne diety sa medzičasom stali akceptovanou fyzi-
kálnou realitou. Červie diery, použitelné ako tu-
nely v časopriestore, považujeme zatial za teore-
tické kuriozity, tak ako kedysi čierne diery. Duál-
na povaha oboch objektov je však inšpirujúca. 
Už dnes vieme, že červie diery sú vlastne čierne 
diery s negatívnou hustotou energie." 

Warpový pohon kozmickej lode Enterpri-
se napriek úsiliu hlavného palubného inži-
niera Scottyho (Montgomery Scott) dokázal 
„na piný plyn" dosiahnuť rychlost 9,6 warpov, 
čo je 1909-násobok rychlosti svetla. (Vo fyzika 
Star Treku predstavuje rýchlosť 10 warpov neko-
nečnú rýchlosť, 5 warpov pripúšťa galaktická po-
lícia.) To všetko sú však iba slimačie rychlosti 
v porovnaní s tachyónovým pohonom modernej 
fyziky. 

„Nazdávam sa, že tieto veci sa nebudú dať 
nikdy prakticky využiť, aj ked'sú v princípe mož-
né," vraví Lawrence Krauss. To však nie je dále-
žité. „Obmedziť našu imagináciu iba na pozem-
ské veci by však znamenalo odsúdiť sa na večné 
pripútanie k Zemi," napísal Stephen Hawking. Q, 
všemohúca a záhadná bytosť zo seriálu Star Trek, 
sa vyjadrila podobne: „Mali by sme zmapovať 
neznáme možnosti existencie." 

Warpová bublina má háčik: fyzici sa obávajú, že horizont udalostí vo warpovej bubline vytvorí filter, 
cez ktorý nepreniknú nijaké signály. Loď teda bude zvnútra neovládatelná. Riadenie zvonka by však 
za istých okolností možné boto. 

Newcombov fatálny omyl 

Ktožehovie, čo honíčkovitý výskum posled-
ných rokov prinesie... Ešte v roku 1996 schválila 
NASA „Breaktrough Propulsion Physics Prog-
ram", v rámci ktorého sa (za peniaze daňových 
poplatnrkov) študujú aj tie najdivokejšie fyzikál-
ne nápady, ktorých cielom má byť vývoj efektív-
nejších pohonov kozmických lodí. Na ešte od-
vážnejších projektoch pracujú vedci v Glenn Re-
search Center v Clevelande, nedaleko Kraussov-
ho pracoviska, kde na výskum supravodivosti, 
antigravitácie, róznych kvantových efektov, čer-
víci dier a warpových pohonov pridelila vláda 
niekolko miliónov dolárov. „Hladáme možnosti 
prevratného zefektívnenia kozmonautiky," vraví 

Marc G. Mills, jeden z vedúcich pracovnrkov 
Centra. 

V roku 1900 publikoval americký matematik, 
fyzik a astronóm Simon Newcomb celý seriál 
článkov, v ktorých vedecky zdóvodňoval, že 
stroje ťažšie ako vzduch sa nemóžu odpútať od 
zeme. Napísal: „Tento fyzikálny fakt nemožno 
jednoducho vyvrátiť." O niekolko rokov ne-
skoršie dokázali bratia Wilbur a Orville Wrigh-
tovci, že presne opak je pravda. Ich lietadlo sa 
na pieskových plážach Severnej Karolíny 
vznieslo a udržalo vo vzduchu celých dvadsať 
minút. RUDIGER VAAS 

Bild der Wissenschafft 
(Členovia redakčného kruhu sa s viacerý'ni 

tvrde,ziami v článku nestotožňujzi.) 

~ 

Cierne diery s čudným rodokmeňom 
Klasická teória čiernych dier hovorí, že tie-

to telesá vznikajú po výbuchu starých, masív- 
nych hviezd. Po obrovskej explózii, ktorá roz-
metá obálku hviezdy, zvyšok hmoty skolabu- 
je do superhustého telesa. Francúzski astronó- 
movia v apríli 2003 zverejnili objav čiernej 
diery, ktorá sa určite zrodila „ticho", bez 
sprievodnej explózie! 

Je známe, že čierne diary sú objekty, ktoré 
nem8žeme priamo pozorovať. Ich parametre 
však dokážeme spolahlivo odvodiť z toho, ako 
vplývajú na okolitý viditelný priestor (či pres- 
nejšie na hmotu v ňom), na ktorý gravitačne 
pósobia. Astronómovia študujú emisie horú- 
cej hmoty, ktorá špiráluje okolo čiernej diery 
v róntgenovej i rádiovej oblasti či vo viditel-

nom svetle. Felix Mirabel z French Servis 
d'Astrophysique and Instituto de Astronomía 
Físcia del Espacio v Buenos Aires objavil 
čiernu dieru, ktorá podia všetkého vznikla 
metamorfózou neutrónovej hviezdy, teda bez 
sprievodného výbuchu supernovy. Tento ob-
jekt nazval Cygnus X-1. 

Mirabel tvrdí: „Táto čierna diera vznikla 
kolapsom hviezdnej hmoty bez výbuchu. Jej 
zánik sa teda nemanifestoval ani vo viditel-
nom svetle. Tento model vznikol spracovaním 
pozorovaní pohybu masívnych hviezd v su-
sedstve Cygnus X-1 i jej vlastného pohybu 
vzhladom k iným hviezdam." 

Progenitor, póvodná hviezda, bola 40-krát 
masívnejšia ako Slnko. Cygnus X-1 má hmot-

nost 10 SÍnk. Kam sa podala „chýbajúca hmo-
ta" 30 SÍnk? Francúzi tvrdia, že sa po tichom 
kolapse „diskrétne" roztratila v okolitom prie-
store. Je tam, ale nevidíme ju: bez výbuchu sa 
kolapsom uvolnená obálka nemohla sformo-
vať do podoby hustého, horúceho, a teda aj 
pozorovatelného okvetia, takého typického 
pra protoplanetárne hmloviny. Je riedka, 
chladná, a preto neviditelná. 

Ako je možné, že čierna diera vznikla bez 
explózie? Tak, že materská hviezda sa najprv 
(po výbuchu) pramenila na neutrónovú hviez-
du, velmi husté, ale nestabilné teleso, ktoré sa 
(práve preto) móže za istých podmienok pra-
menit na čiernu dieru. 

Nový typ čiernej diary je dókazom, že tieto 
objekty sa móžu sformovať aj z ticho umiera-
júcej masívnej hviezdy. 

Science 

KOZMOS 5/2003 7 



Ladová veža na vrchole sopky Mount Erebus (3800 m) v Antarktídc. 

AKTUALITY 

Ladové veže v Antarktíde 
inšpirujú hládačov života na Marse 

Obrovské duté veže z fadu, ktoré sa sformovali okolo vulkanických priedu-
chov na Rossovom ostrove v Antarktíde, inšpirujú mnohých marsológov. Nick 
Hoffman, geológ z Melbournskej univerzity, našiel na starých infračervených 
snímkach Marsu dókaz, že podobné štruktúry existujú aj na Červenej planéte. 
Objav zverejnil a tvrdí, že oázy života by sa mali hTadať najmá v nich. Hoffman 
upozornil na bizarné teplomé anomálie na najstarších snímkach Marsu expono-
vaných infračervenou kamerou z paluby sondy Mars Odyssey. „Červené slede", 
ako ich nazval, sú horúcimi škvrnami, v ktorých by mohla byť vada v tekutom 
skupenstve a pripadne i živé organizmy. 

Hoffijian a Phil Kyle, z Úradu pre geológiu a nerastné zdroje v Novom Me-
xiku, prezentovali podobnosti medzi Marsom a Zemou na šiestej Medzinárodnej 
konferencii NASA v Pasadene. Na Rossovom ostrove sa vypína Mount Erebus, 
3800 metrov vysoký, aktívny vulkán. Priamo na vrchole sopky dymia sopečné 
prieduchy, para z podzemia sa mení na fad, pričom vzniká voda a rozličné dru-
hy teplého ladu. Okolo prieduchov sa týčia komínom podobné radové veže, vy-
soké aj 10 metrov. Kto sa spustí do komínov, ocitne sa v modrastom príšerí. 
V tejto fadovej jaskyni, mimo dosahu Tadového vetra, sa vytvorila mikroklíma 
vyhrievaná vulkanickým teplom z podložia. 

Vnútorná teplota v jaskyni kolíše okolo bodu mrazu, ale je vždy o desiatky 
stupňov vyššia ako v okolí veže. Zo stien jaskyne visia dlhočizné cencúle a po-
prehýbané radové závesy. Dno jaskyne tvori suchá drvina, vysušená teplom sop-
ky. V pripade náhleho zvýšenia teploty sa fad na klenbe jaskyne topí. V tomto 
biobunkri sa vefmi dobre darí baktériám, ktoré m vegetujú bez ohradu na výrony 
sopečných plynov. „Ak sú na Marse podobné veže," vraví Hoffman, „potom po-
núkajú pripadným mikroorganizmom, okrem výhod známych zo Zeme, aj štít 
pred ultrafialovým žiarením." 

Baktérie v Tadovej jaskyni využívajú chemická energiu sopečných plynov 
rovnako ako rozličné primitívne organizmy v okolí gejzírov a mých horúcich 
výverov na zemskej súši, ale aj okolo sopečných prieduchov okolo tektonických 
trhlín na dne oceánov, kde dymí množstvo vulkanických prieduchov. 

Hoffman na Marse, v bazéne Hellas na južnej pologuli, ktorého dno (velké ako 
Austrália) je najhlbším miestom Marsu, objavil pozoruhodné teplomé anomálie. 

„Neviem, či sú tam prieduchy alebo nejaké zvláštne horniny, ale jedno je is-
té: terén v týchto oázach je o 8 až 12 stupňov teplejší ako okolie, a to vo dne 
i v noci, takže je vylúčené, že ide o teplotu, generovanú slnečným žiarením," 
vraví Hoffman. „Pokúšame sa vysvetliť tieto anomálie aj kombinovaním vply-
vov slnečného žiarenia, vysokou schopnosťou hornín absorbovať teplo či ce-
mentáciou, ale všetky spomínané možnosti sú vysoko nepravdepodobné." 

L' adové veže nad marťanskými sopečnými prieduchmi móžu dosiahnuť, 
vzhfadom na slabšiu gravitáciu, aj výšku 30 metrov. Geotermálne horúce škvr-
ny, nad ktorými sa tieto veže vypínajú, neprodukujú asi tečúcu vodu, s výnim-
kou prípadu, že sú občas aktívne a roztápajú marťanský permafrost, večne za-
mrznutá pádu. Ak je to tak, aj nad nimi sa musia formovať duté radové veže, tak 
ako na Mount Erebuse. 

Donedávna sa za najsfubnejší zdroj tečúcej vody považovali vývery so žfab-
mi na stenách kaňonov a kráterov, ktoré vedci v roku 2001 objavili na viacerých 
snímkach marťanského povrchu. V týchto žfaboch sa však počas posledných ro-
koch voda neobjavila. Podfa Hoffmana sú žlaby skór stopami po zosunoch lavín 
zamrznutého oxidu uhličitého, alebo drviny zvetraných hotnín. 

University of Melbourne News Release 
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Pozor! Přichází Kvé čtyřka! 
Tak tuhle sekvenci čísel a písmen —2001 Q4 (NEAT) — si více 

než dobře zapamatujte! Už brzo se o ní bude nejspíš hodně mlu-
vit. Pod nic neříkajícím označením se totiž ukrývá koule špina-
ve'ho sněhu, která by mohla koncem jara příštího roku předvést 
parádní podívanou! 

Příběh této staronové vlasatice začal už 24. srpna roku 2001. Prá-
vě tehdy totiž uvízla v křemíkové síti observatoře projektu NEAT 
(Near Earth Asteroid Tracking) dosud neznámá kruhová skvrnka 
o průměru osm úhlových minut s celkovou jasností kolem 20 mag-
nitud. Projekt NEAT, jak známo, patří mezi několik observatoří, kte-
ré každou jasnou noc systematicky prohledávají oblohu a snaží se 
ulovit planetky mincí někdy v budoucnu směrem k naší Zemi. Kon-
krétně tento pracuje s kamerou o průměru 1,2 metru na známé hoře 
Palomar v Kalifornii. 

Pro další osud 2001 Q4 (NEAT) byla rozhodující i následná po-
zorovaní, provedená na jiných místech naší planety jinými daleko-
hledy, například na české observatoři na Kleti. Sekvence čísel a pís-
men, které si pak vysloužilo nové kometární jádro, přitom značí rok 
objevu, pořadí objevu a „název objevitele", v tomto případě projektu 
NEAT. Ostatně díky vysoce důmyslným automatickým prohlídkám 
oblohy se dnes už jenom málo komu podaří objevit nějakou vlasati-
ci tak říkajíc na vlastní oči. Dominance dvou novodobých projektů 
systematicky monitorujících nebe — NEAT a LINEAR — je více než 
zjevná. 

Další a další měření polohy kometárního jádra, která jsou nezbyt-
ná k přesnému spočítání trajektorie 2001 Q4 (NEAT), nakonec ved-
lak zajímavému výsledku: Vlasatice se na sklonku května 2004 při-
blíží ke Slunci na vzdálenost jen kolem jedné astronomické jednotky. 
To pak vedlo Daniela Greena z centrály pro Mezinárodní astrono-
mické telegramy k zajímavé prognóze: „1 když je to stále ještě nejis-
té, zdá se, že kometa by mohla být v květnu a červnu 2004 snadno vi-
ditelná triedrem a množná i bez něj." 

Od té doby uplynulo už něco času a předpovědi vypadají čím dál 
tím optimističtěji. Další zpřesnění dráhy komety 2001 Q4 (NEAT) 
ukázala, že si to kolem Slunce prosviští už 16. května 2004. Pro nás 
Evropany je pak více než skvělé, že se v té době ocitne na večerní ob-
loze. I když dobu maximální jasnosti utopí záře Slunce i nízkého ob-
zoru, v průběhu května uvidíme, jak vyrazí od Jednorožce, přes Ra-
ka a nevýrazného Rysa až do Velké medvědice, kde se dokonce sta-
ne cirkumpolární! To vše ozdobí přítomnost Venuše chystající se na 
přechod slunečního disku a také zářivého Jupiteru. 

V současnosti se 2001 Q4 (NEAT) utápí hluboko na jižní, od nás 
nepozorovatelné obloze. Stále ještě vypadá jako skvrnka s nápadným 
centrálním zjasněním, jejíž celkovou jasnost přirovnávají astrono-
mové k 13. velikosti. Modelové výpočty však ukazují, že se bude po-
zvolna zjasňovat. O kolik? Pesimisté dnes hovoří o třech magnim-
dách, optimisté dokonce o jedné magnitudě. Ať tak, či onak, 2001 Q4 
(NEAT) slibuje v maximu jasnosti v květnu a v červnu příštího roku 
skutečně zajímavou podívanou. Podívanou srovnatelnou s kometou 
Hyakutake na jaře 1996. I když, znáte to přísloví: „Komety jsou jako 
kočky. — Mají ocas a dělají si jen to, co samy uznají za vhodné." 

Jiří Dušek (IAN + APO) 

Kometa 2001 Q4 (NEAT) n večerní obloze 
~ . • ' (V kvótpu 2004) 

Jupiter 

• - . 
Venúía , • ~• 



~ erz Objav rvs 
doi:šia  planéta 
má 12,7 miliardy 
rokov!!! 

Vpravo: Zváčšenina jednej z oblastí M4, kde šípka označuje po-
lohu bieleho trpaslíka, súpútnika neutrónovej hviezdy v dvoj-
hviezdnom systéme. 
Dole: Takto, tentokrát na pozadí hviezdami presýtenej hviezdo-
kopy M4, znázornil výtvarník najstaršiu planétu, obiehajúcu 
dvojhviezdny systém. Dole, pod planétou, vidíte dvojhviezdny 
systém (pulzar/planéta) okolo ktorého n jstaršia planéta obieha. 

Sformovala sa dávno 
predtým, ako vzniklo 
naše Slnko a Slnečná 
sústava. Vesmír mal 
vtedy iba miliardu 
rokov. Naša Mliečna 
cesta bola v tom čase 
iba galaktickým zárod-
kom. Materskou hviez-
dou doteraz najstaršej 
planéty sa stala Slnku 
podobná žitá hviezda, 
jedna z hviezd vetkej 
gufovej hviezdokopy 
M4, ktorá sa nachádza 
vo vzdialenosti 7200 
svetelných rokov 
v súhvezdí Škorpióna. 
Ide teda nielen 
o najstaršiu, ale aj 
o najvzdialenejšiu 
zo všetkých doteraz 
objavených extrasolár-
nych planét. 

Navyše planéta-starenka, 2,5-násobne váčšia 
ako Jupiter, sa sformovala v nehostinnom pro- 
stredí, na periférii gufovej hviezdokopy M4, 
(hviezdokopy sa pokladajú za mimoriadne ne-
vhodné miesto pre planétotvorbu); prežila so svo- 
jou hviezdou stretnutie s dvojhviezdnym systé- 
mom; ba zachovala sa aj po smrti a transformácii 
progenitora — materskej hviezdy! ! ! 

Planéta obiehala svoju materskú hviezdu vo 
vzdialenosti 370 až 1100 miliónov kilometrov; 
spolu, celých 10 miliárd rokov, spúšťali sa po špi- 
rálovej drábe do hviezdami prehusteného vnútra 
hviezdokopy M4, v ktorej je najmenej 100 000 
hviezd. 

V centre hviezdokopy je naozaj tesno: vzdia-
lenosti medzi hviezdami predstavujú neraz iba 
zlomok svetelného roka, preto často dochádza 
k dramatickým kolíziám. Napriek tomu 10 mi- 
liárd rokov trvajúca púť hviezdy s planétou kri- 
žom cez jadro hviezdokopy M4 prebiehala dlho 
bez vážnejších incidentov. Až stretnutie s dvoj- 
hviezdnym systémom (stará neutrónová hviezda 
a biely trpaslík) všetko zmenilo: vznikol viazaný, 
trojhviezdny systém. Biely trpaslík, domorodec, 
v tomto „trojuholníku" dlho nevydržal: privan- 
drovalec — žltá hviezda s joviálnou planétou — 
vytvoril s neutrónovou hviezdou nový dvoj-
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J s viálna planéta v gul'oyej hviezdokope M4: hviezdna dr.áma 

Pred 13 miliardami rokov sa 
v gul'ovej hviezdokope 
stormovala planéta 
pripomínajúca Jupiter. 

Hviezda s joviálnou planétou 
sa postupne zmenila na 
červeného obra, ktory" dod" 1 
hmotu neutrónovej-~ 
hviezde . 

a 
> trónc~r(hviezda je 

vdáka tomu.čďraz hmotnejšia 
a čofaz ry"chlejšie rotuje. 

Planetárny systém pu-
tuje do stredu 

gul'ovej hviezdokopy. 

Rotácia neutrónovej hviezdy 
dosiahne hodnotu 100 otáčok 
za sekundy, stáva sa pulzarom 
(PSR B1620-26). Červený obor 
sa zmení na bieleho trpaslíka 
s héliovým jadrom. 

hviezdny systém, pričom jej planéta si našla novú 
obežnú dráhu: usadila sa na zvláštnej, neobyčaj-
ne dlhej kruhovej drábe okolo nového dvoj-
hviezdneho systému vo vzdialenosti 3,2 miliardy 
kilometrov od ťažiska dvojhviezdneho systému, 
čo zodpovedá vzdialenosti Uránu od Slnka. Obe 
hostitelské hviezdy obehne raz za 100 rokov. 
Z počítačových modelov vyplynulo, že pri po-
dobnej kolízii dvoch systémov dójde k rovnaké-
mu výsledku v jednom zo šiestich pripadov. 

Nový systém sa po vypudení bieleho trpaslíka 
správa tak ako záklzové delo po výstrele: pohy-
buje sa opačným smerom ako vypudené teleso. 
V našom prípade smerom od stredu guTovej 
hviezdokopy, na perifériu, kde je „menej husto". 
Táto púť trvala niekolko miliárd rokov. 

V bezpečnej vzdialenosti (3,2 mld. rokov) pre-
žila naša planéta aj smrť materskej hviezdy. Tá sa 
v záverečnom štádiu premenila na červeného ob-
ra, ktorý začal svojou hmotou prikrmovať neu-
trónovú hviezdu. (Podaktori hvezdári tvrdia, že 
keď aj hviezdnym objektom pripisujeme Iudské 
vlastnosti, výstižnejšie postihnutie takéhoto pro-
cesu by boto: „Neutrónová hviezda gravitačne 
odsáva hmotu z napúchajúceho červeného ob-
ra.") 

Tak, alebo onak: v dósledku výdatného prísu-
nu hmoty neutrónová hviezda rotovala čoraz 
rýchlejšie, takže časom nadobudla vlastnosti pul-
zaru. (Ako pulzar PSR B 1620-26 ju v roku 1987 
objavili britskí astronómovia. V súčasnosti sa 
otočí okolo svojej osi 91-krát za sekundu. 

Keď červený obor stratil váčšinu svojej hmoty, 
premenil sa na jasného bieleho trpaslíka s hélio-
vým jadrom. Tento stav nastal asi pred miliardou 
rokov. Do dnešného dňa sa odvtedy v nepokojnej 

Počas prechodu jadrom sa po 
mákkej kolízii s dvojhviezdnym 
systémom (neutrónová hviezda/ 
biely trpaslík) stormovala 
trojhviezdna sýgtava. 

sústave príliš veta nezmenilo. Biely trpaslík 
s héliovým jadrom má 0,34 hmotnosti Slnka, má 
600 000 rokov, je teda 20- až 35-krát mladší ako 
neutrónová hviezda v dvojhviezdnom systéme. 

Ako dokázali hvezdári rekonštruovať neoby-
čajne dynamický, až chaotický proces, ktorý trval 
bezmála 13 miliárd rokov? 

Vďaka Hubblovmu vesmímemu d'alekohIadu 
získali farbu a teplotu bieleho trpaslíka a mohli 
(pomocou gravitačných zášklbov neutrónovej 
hviezdy) odvodiť aj jeho hmotnosť. Navyše v rá-
diovom signále neutrónovej hviezdy/pulzaru sa 
objavili nepravidelnosti, ktoré mohla vysvetliť 
iba pritomnosť bieleho trpaslíka. 

Vyhodnotením všetkých týchto informácií vy-
rátali hvezdári obežnú dráhu bieleho trpaslíka 
i prftomnosť a parametre jeho (zatial jedinej) pla-
néty. (O planéte sa hovorí preto, lebo toto teleso 
má podstame nižšiu hmotnosť ako hnedý trpaslík 
či malá hviezda.) „Keby táto planéta obiehala iba 
materskú hviezdu, nikdy by sme ju nenašli," vraví 
Stein Sigurdsson z Pennsylvánskej štátnej univer-
zity. „Prezradili ju viditelné interakcie v systéme. 
Obežná dráha planéty a poloha 'jej hviezd` vo 
hviezdokope nám prezrádzajú veta o ich minulos-
ti. Napnldad: bezpečne vieme, že biely trpaslík —
votrelec s planétou — stratil svoju obálku až po vy-
tvorení nového dvojhviezdneho systému. Okrem 
toho vieme aj to, že planéta sa usadila na súčasnej 
obežnej drábe dávno predtým, ako začal prebiehať 
gravitačný prenos hmoty z hviezdy na čoraz rých-
lejšie rotujúcu neutrónovú hviezdu. Navyše plané-
ta obiehajúca dvojhviezdny systém v takej vetkej 
vzdialenosti by sa v hviezdami prehustenom 
prostredí guTovej hviezdokopy neudržala vo vlast-
nom systéme, keby sa celý systém nepohyboval 

Pomaly rotu júca neutrónová 
hviezda vypudila časom 
póvodného bieleho trpaslíka. 

v priebehu posledných miliárd rokov smerom od 
stredu na perifériu hviezdokopy. Hviezdy a viac- 
hviezdne systémy v guTovej hviezdokope sa po- 
hybujú v relatívne uzavretých, hoci nestabilných 
dráhach okolo jadra. „Náš systém sa teraz od jad-
ra vzd'aTuje, ale o niekolko miliárd rokov sa k ne-
mu bude opáť približovať... Rekonštrukcia minu-
losti tohto systému teda ani nebola taká ťažká," 
vraví Sigurdsson. 

Objav doteraz najstaršej planéty narobil plane- 
tológom starosti. Planéta z guTovej hviezdokopy 
M4 sa sformovala v čase, keď vo vesmíre ešte 
chýbali kyslík, uhlík a kremík. Toto poznanie 
váčšinu planetológov šokovalo: objav dokázal, 
že planét bude oveTa viac, ako sme sa ešte done-
dávna nazdávali, a proces ich tvorby a evolúcie je 
podl'a všetkého róznorodejší, ako to vyplýva 
z klasickej teórie. 

„Sme presvedčení, že v M4 nájdeme aj dálšie 
planéty-starenky," zastrája sa Sigurdsson. 
„V hviezdokope je najmenej 100 pulzarov (po-
dobných tomu z'nášho binárneho systému`), ale 
iba jediný sme zatial dókladne preštudovali " 

Predsudky konzervatívnych planetológov sa 
naozaj dókladne otriasli. Na koni je najmá Alan 
Boss, planetológ z Carnegie Istitution of Wa-
shington, autor kontraverznej, ale čoraz viac pri- 
jímanej teórie planétotvorby, ktorú si hvezdárska 
verejnosť osvojila ako „teóriu nestability disku". 
Podla Bossovej teórie sa planéty nevytvárali mi-
lióny rokov, ale ry'chlym kolapsom gravitačne 
zhusteného materiálu v primordiálnych diskoch. 
Pravdaže, planetológovia zatial akceptujú aj „teó- 
riu akrečného jadra", podl'a ktorej sa na terestric- 
ké jadro (s hmotnosťou Zeme) postupne nabal'uje 
plyn a prach v protoplanetárnom disku. 
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Objav najstaršej planéty v guiovej hviezdoko-
pe M4 Bossovu tečnu dramaticky podporil. 
Spektrálnou analýzou hviezd v M4 sa zistilo, že 
obsahujú sotva jednu dvadsatinu hornín a kovov, 
ktoré obsahuje Slnko. mými slovami: vo vesmí-
re, kde bole tak málo skalnatého a kovového 
materiálu, sa planéty podia teórie akrečného jad-
ra jednoducho nemohli sformovať. Ak hvezdári 
v prastarej hviezdokope (teda vo velmi mladom 
vesmíre) najmenej jednu planétu objavili, potom 
má Boss pravdu: „Tečna nestability disku je je-
dinou možnosťou planétotvorby vo vesmíre, 
v ktorom okrem vodila a hélia mých prvkov 
niet!" 

Samotný fakt, že najstaršia planéta obieha 
dvojhviezdy systém, v ktorom je jeden z členov 
pulzarom, nie je až taká prekvapujúca. Už pred 
desiatimi rokmi objavil polský hvezdár Alex 
Wolszczan (žijúci v USA) pulzar PSR 1257+12, 
ktorý obiehali tn extrasolárne planéty, prvé pla-
néty detegované mimo našej Slnečnej sústavy. 

Ich existencia bola definitívne potvrdená iba 
v tomto roku. Wolszczanov planetámy systém sa 
však sformoval už v čase, keá materská hviezda 
bola ešte slnkom, teda pred výbuchom, ktorý 
ukončil jej hviezdny život a transformoval ju na 
pulzar. 

Prečo to zdórazňujeme? 
Na Wolszczanovych planétach sa život po vý-

buchu materskej hviezdy nemohol zachovať. Je 
zázrak, že ich táto kataklizma nezničila. Najstar-
šia z doteraz objavených planét však obieha dvoj-
hviezdny systém s pulzarom, ktorý sa sformoval 
dávno predtým, ako si vymenil súpútnika. Na tej-
to planéte by organický život existovať mohol. 

Okrem toho v guiovej hviezdokope 47 Tuca-
nae objavili vlani hviezdy, ktoré obieha najmenej 
jeden „horúci Jupiter", teda joviálna planéta 
s niekolkonásobkom hmotnosti Jupitera, krúžiaca 
okolo materskej hviezdy po extrémne blízkej 
obežnej dráhe. 

Co z toho všetkého vyplýva? 

Tiene tmavej energie 
Výskumníci tvrdia, že našli tiene tma-

vej hmoty na pozadí kozmického mikro-
viného žiarenia (tzv. reliktné žiarenie). To 
je jedným z mála pozorovatelných pozos-
tatkov po raných štádiách Big-Bangu. 

Teoretici rozmýšiali, čo by sa stalo 
s reliktným žiarením, keby existovala 
tmavá hmota, a čo by sa stalo, keby ne-
existovala. Predpovedali, že by tmavá 
hmota mala zanechať odtlačok v žiarení 
mikrovinného pozadia, a tak sa aj stalo. 

Fotóny reliktného žiarenia prešli počal 
vekov cez mnoho galaxií a zhustení tma-
vej hmoty. Keá ftóny padajú do gravi-
tačnej resp. potenciálovej jamy vytvorenej 
velkou kopou galaxií, získavajú energiu -
takisto ako lopta kotúiajúca sa dole kop-
com. Na druhej strane, keďgravitačnú ja-
mu opúšťajú, zároveň energiu strácajú. 

Oblasti na snímkach mikrovinného po-
zadia sa stávajú viac modré (teda majú 
vyššiu energiu), ak padajú do potenciále-
vej (gravitačnej) jamy a naopak, červene-
jú resp. strácajú energiu, ak potenciálovú 
jamu opúšfajú. 

„Vo vesmíre pozostávajúcom najmž 
z normálnej hmoty sa dá očakávať, že sa 
efekt červeného a modrého posunu vyru-

Objav 
dvoch 

vzdialených 
supernov 
typu 1 a 

ší, spriemeruje", tvrdí Albert Stebbins 
z Fermi National Accelerator Laboratory. 
„Napriek tomu sme v posledných rokoch 
objavili, že váčšina hmoty vo vesmíre sa 
správa abnormálne. Lebo je skór gravi-
tačne odpudivá ako príťažlivá." 

Čo ukázal výskum? 
Výsledky výskumu zverejnené v júli 

dokazujú, že „tmavá energia, nech je to 
čokoivek, je niečo čo gravitačne neintera-
guje. Na velkých škálach to dokázal Sloan 
Digital Sky Survey", povedal David Sper-
gel kozmológ z Princetonskej univerzity, 
ktorý je zároveň členom výskumného tí-
mu v projekte WMAP. „To je dóležitý po-
znatok pre fyzikov pokúšajúcich sa poro-
zumieť taj omstvám tmavej hmoty a ener-
gie". 

John Blakeslee z John Hopkins Uni-
versity nedávno viedol nezávislý výskum 
dvoch velmi vzdialených supernov, ktorý 
pomohol upresniť čas prechodu od spoma-
iovania k zrýchiovaniu rozpínania sa ves-
míru. Stalo sa tak asi pred 6,3 miliardami 
rokov. Vesmír sa vždy rozpínal, ale nie 
vždy s rovnakým zrychlením resp. spoma-
lením. Podia www.space.com. -pm-

História 
rozpínania 
sa vesmíru 
IIustračný ob-
rázok znázor-
ňujúci, ako sa 
rozpínanie 
spomaiovalo 
a následne 
zrýchiovalo. 
Jeho další osud 
zatiai nie je 
jasný... 

Po prvé: planét je oveia viac, ako sme sa ešte 
donedávna nazdávali. 

Po druhé: planéty začali vznikať ve vesmíre, 
ktorý mal sotva miliardu rokov, teda trikrát včaš-
šie, ako sme sa ešte donedávna nazdávali. 

Po tretie: planéty vznikali aj v guiových hviez-
dokepách, teda v prostredí, které sa donedávna 
považovalo (vzhiadom na vek hviezdokóp i na 
komplikovanú dynamiku vzájemného pósobenia 
jej členov) za absolútne nevhodné na prípadnú 
planétotvorbu. 

Poznámka: Od objavu pulzaru PSR B1620-26, 
cez objav dvojhviezdneho systému, rekonštrukcie 
jeho vzniku a evolzicie, až po zverejnenie overe- 
nél:o objavu najstaršej a najvzdialenejšej eso- 
planéty uplynulo šestndst' rokov intenzívneho 
a koordinovanélzo iry'skunur viaceiýclz hvezdár- 
skych tímov. 

HST Press Release 

Svetlá vo vesmíre vyhasínajú! 
Už sa nerodí dostatok hviezd nato, aby nahradili tie umie-

rajúce... (takže demografický vývoj je alarmujúci nielen v Eu-
rópe, ale v celom vesmíre). Predchádzajúce tvrdenia (samo-
znejme, len tie, čo sa týkajú hviezd) potvrdzuje nová štúdia, 
z tej vyplýva, že náš všehomír smeruje do tmavej budúcnosti. 

Váčšina z nás si z toho nemusí robiť ťažkú hlavu. Hviezdy 
v našem najbližšom okolí prestanú žiariť oveia skór, ako sa 
objavia prvé naozaj viditelné zmeny ve vesmíre. 

Vedci preskúmali 40 000 galaxií v relatívnej blízkosti našej 
Mliečnej dráhy. O miliardy rokov nebude dosť nových 
hviezd, aby nahradili tie, které zaniknú,prípadne skončia ob-
dobie svojej svietivosti. 

Na výskume sa podiefal študent Ben Panter a profesor Alan 
Heavens z univerzity v Edinburghu a Raul Jimenez z Pen-
nsylvánskej univerzity. 

„Naše analýzy potvrdzujú, že obdobie tvorby hviezd sa po-
maly končí," tvrdí Heavens. „Počet novovzniknutých hviezd 
ve vetkej vzorke galaxií, které sme študovali, v priebehu po-
sledných šest miliárd rokov klesalo." 

Rovnaké výsledky dosiahli aj po zahrnutí emnoho vzdiale-
nejších galaxií, ktoré sú oveia staršie. Našli hviezdotvorbu 
podstatne hojnejšiu a bohatšiu ako v galaxiách v čase 
a priestore bližších. 

Nová štúdia použila údaje zo Sloan Digital Sky Survey. To 
bol prvý test konceptu tejto teórie, analýzou celkového sve-
telného žiarenia takého velkého počtu galaxií. Mladé hviezdy 
sú váčšinou honíce a modré, zatiai čo staršie sú chladnejšie 
a červenšie. Porovnaním farby galaxie ako celku určili•vedci 
štádium hviezdotvorby tej-ktorej galaxie. 

Sloan Digital Sky Survey 

Je jedným z najambicióznejších projektov na mapovanie 
oblohy. Cieiom tohto projektu je detailne zmapovať jednu 
štvrtinu oblohy, teda určiť polohy a absolútne jasnosti pne viac 
ako 100 miliónov nebeských objektov. Taktiež v rámci pro-
jektu sa plánuje zmerať vzdialenosti viac ako milióna galaxií 
a kvazarov. 

S pomocou údajov získaných v tomto projekte budú vedci 
schopní nahliadnuf do velkoškálovej štruktúry galaxií, ba i sa-
motného vesmíru. Existuje mnoho róznych teórií o evolúcii 
vesmíru a rózne velkoškálové štruktúry móžu upriamiť našu 
pozomosť na jednotlivé teórie evolúcie. Tento projekt oved už 
existujúce teórie, prípadne pedporí vznik nových. 

Podia www.space.com -pm-
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AKTUALITA 

Tieto snímky vznikli spracovaním fotografií 
Saturna v rozličných vinových dlžkach počas 
obdobia, keď prstence dosiahli vzhladom na 
pozemského pozorovatela maximálny sklon: 
27 stupňov. Saturn na obežnej dráhe (jeden 
obeh trvá 29,5 roka), mení, podobne ako Zem, 
svoj sklon vzhladom k Slnku, či presnejšie 
v rozličných fázach obehu je k Slnku privráte-
ný Tnou časťou svojho povrchu. Preto raz za 
30 rokov móžu pozemskí pozorovatelia pozo-
rovať nielen južný pól Saturna, ale aj jeho prs-
tence z podhladu. V marci a apríli tohto roku 
využil túto príležitosť tím Hubblovho vesmír-
neho teleskopu. 

Snímky, ktoré vidíte, exponovala 7. marca 
2003 Wide Field Planetary Camera 2 s použi-
tím 30 řiltrov v širokom diapazóne vinových 
dlžok. Tak sa dosiahlo doteraz najlepšie spek-

trálne pokrytie Saturna v dejinách jeho pozoro-
vania. Rozličné vinové dlžky umožňujú ved-
com rozlíšiť dóležité vlastnosti Saturnovej at-
mosféry. Častice tvoriace atmosféru Krála prs-
teňov reflektujú rozličné vinové dlžky svetla 
a zviditelňujú tak niektoré prúdy plynu. Na 
štúdium dynamických atmosférických proce-
sov jedna snímka nestačí, pretože každý úkaz 
móže mať rózne interpretácie. Iba kombinova-
ním a porovnávaním róznych snímok (jeden 
z tripletov máte pred sebou) móžu vedci sním-
ky spolahlivo interpretovať. Skúmaním pohybu 
oblačných štruktúr sa získavajú poznatky o dy-
namike celého atmosférického systému. Kom-
bináciou rozličných vinových dlžok, od infra-
červenej po ultrafialovú, možno zo snímok vy-
čítať vlastnosti a rozmery aerosolov v najvrch-
nejších vrstvách Saturnovej atmosféry. Naprí-

klad: malé aerosoly sú viditelné iba na ultrafia-
lových snímkach, pretože neodrážajú ani ne-
absorbujú viditelné a infračervené žiarenie, 
ktoré má dlhšie vinové dlžky. Vyhodnotením 
čiastkových údajov získajú vedci predstavu 
o dynamike celých oblačných formácií. Polia 
metánu absorbujúce viditelné a infračervené 
svetlo v najvrchnejších vrstvách atmosféry 
umožňujú vedcom rozlíšiť oblaky v rozličných 
atmosférických výškach. Navyše: porovnáva-
ním najnovších snímok so snímkami, ktoré bo-
lí získané počas mých sezón saturnského roka 
(1991 a 1995), možno vytvoriť pomerne spo-
lahlivý model sezónnych zmien, prinajmen-
šom tých, ktoré sa prejavujú v najvrchnejších 
vrstvách atmosféry. 

NASA Press Release 

12 KOZMOS 5/2003



AKTUALITY 

Voda v jazerách pod antarktickým 
Iadovcom pripomína sódu 

Skupina vedcov, ktorí preskúmali objem vo 
vode rozptýlených plynuv v pravekej vode pod 
antarktickým Tadovcom zistili, že koncentrácia 
plynov v tejto vode je oveTa vyššia ako sa pó-
vodne nazdávali: 2,5 litra dusíka a kyslíka na ki-
logram vody. Podia vedcov bude táto voda po 
navrtaní šumieť ako sóda. 

Chris McKay z NASA Ames Research Center 
v kalifornskom Silicon Valley uverejnil nedávno 
v Geophysical Research Letters článok, v ktorom 
píše: „Z našich výskumov vyplynulo, že vysoký 
obsah plynov vo vode v bazénoch pod Tadovcami 
spósobuje, že voda je nestabilná a potenciálne 
nebezpečná. Upozornili sme na to americké 
i ruské tírny, ktoré už na projekte pracujú." 

„Výskum a prípadné využitie tejto vody by 
sme mali starostlivo zvážit ešte pred preniknutím 
do jazera," vraví Peter Doran z Inštitútu pre Zem 
a environmentálne vody na Illinoiskej univerzite 
v Chicagu. 

Najsiubnejším výskumným pracoviskom je ja-
zero Vostok, pretože astrobiológovia predpokla-
dajú, že práve v ňom, pod ochranným štítom 
hrubého Tadovca, nájdu mikroorganizmy, alebo 
aspoň prostredie, ktoré by mohlo mat podobné 
vlastnosti ako oceán pod Tadovou kórou Jupite-
rovho mesiaca Európa. Ruský tím chce navrtat 
4 kilometre hrubý Tadovec nad jazerom Vostok 

už do troch rokov, medzinárodný tím ich chce 
napodobnit najneskoršie do konca desatročia. 

Vedci očakávajú, že hladina kyslíka v jazere 
Vostok je 50-násobne vyššia ako v obyčajných 
sladkovodných jazerách na povrchu Zeme. „Ja-
zero Vostok je extrémnym environmentálnym 
prostredím, ktoré je bohato saturovené kyslí-
kom," vraví McKay. „Nikde na Zemi nenájdeme 
vodu s takým vysokým obsahom kyslíka." 

Vedci predpokladajú, že mikroorganizmy ži-
júce v tomto jazere si vyvinuli špeciálne adaptač-
né mechanizmy, (napríklad obranné enzýmy), 
ktoré im umožňujú v tomto prostredí žit, alebo 
aspoň vegetovat. Podobné obranné mechanizmy 
mňžu ochraňovat skrytý život pred pósobením 
radikálov O2, ktoré sú nebezpečným vediajším 
produktom v prípade poklesu hladiny kyslíka, čo 
poškodzuje bunky a DNA. (Objav takýchto en-
zýmov by umožnil adaptáciu Tudí na atmosféru 
chudobnú na kyslík vo vyšších polohách Zeme 
a poskytol by možno dokonalejšiu genetickú vý-
bavu aj pre posádky mesačných a martanských 
báz.) Vedci sa nazdávajú, že práve takéto orga-
nizmy mohli kedysi vegetovat pod Tadom mesia-
ca Európa, v ktorom sa nachádzajú žiarením vy-
produkované radikály a kyslík. 

„Predpokladáme, že organizmy v jazere Vos-
tok dokážu zvládnut aj silný kyslíkový stres," 

vraví John Priscu, geobiológ z Montanskej 
štátnej univerzity. Priscov tím vybuduje nad ja-
zerom do troch rokov výskumnú stanicu Lake 
Vostok. 

Vedci momentálne vypočítavajú objemy róz-
nych plynou v jazere. Okrem mého už zistili, že 
zmes plynov pod Tadovým príkrovom, okrem 
tých, ktoré sú rozptýlené vo vode jazera, sú uvázz-
nené v špecifikých štruktúrach, nazývaných po 
anglicky „clathrate". V týchto štruktúrach plyn 
uzavretý Tadových klietkach pripomína zabalený 
sneh. Tieto štruktúry sa vytvorili pod vysokým 
tlakom v jazere Vostok a v prípade ich vynesena 
na povrch sa stand nestabilnými. 

Jazero Vostok a 70 dalších jazier pod hrubým 
antarktickým Tadovcom stí súčastou rozsiahleho 
súostrovia subglaciálnych oáz, ktoré nemajú styk 
s vonkajšou atmosférou viac ako 15 miliónov ro-
kov, odvtedy, ked povrch Antarktídy pokryl Ta-
dový pancier. 

Vedci teoretizujú, že jazero Vostok existovalo 
ešte pred zaPadnením Antarktídy, takže sú presved-
čení, že v ňom nájdu dókazy o podmienkach živo-
tav čase, ked lokálna klíma bola ešte subtropická. 

Navrtanie depa pod Tadom prestavuje vážny 
problém. Nie technický: výkonné vrtné súpravy 
stí už na ceste do Antarktídy. Vedci sa zatiaf ne-
zhodli na tom, ako podzemné jazero sódy navrtat 
tak, aby sa vzácna voda nekonatminovala orga-
nizmami z povrchu a naopak, aby prastaré orga-
nizmy neprenikli na povrch Zeme a nespósobili 
tu ekologická katastrofu. 

Táto snímka bola urobená 2. decembra roku 2000. Napriek tomu, že vyzerá ako povrch mesiaca niektorej z vel-
kých planét, naprklad Jupiterovej Europy, nachádza sa v Antarktíde a zachytáva najváčší svetový Tadovec. Ťa-
žiskom obrázku je „Padopád" padajúci na Tadovec Lambert z obrovskej Tadovej plochy pokrývajúcej polámu 
planinu. Tečie ako voda, aj ked omnoho pomalšie. Móžeme vidief praskliny, ktoré vznikajú, ked sa fad ohýba 
a skrúca v „pomalom páde" do hlbky 400 metrov. Podia www.space.com -pm-
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Kozmické 
aminokyseliny 

Vo vzdialených oblakoch 
medzihviezdnej hmoty objavi-
li astrofyzici glycín, najjedno-
duchšiu z dvadsiatich amino-
kyselín, látok, z ktorých sa 
skladajú bielkoviny. Objav 
publikoval tím Yi-Jeng Kuana 
z National Taiwan University, 
ktorý celé štyri roky analyzo-
val rádiové viny z troch mole-
kulárnych oblakov: Strelec 
B2, Orion KL a W51, vzdiale-
ných niekolko tisíc svetelných 
rokov. V spektre našli čiary 
glycínu. Oblaky, v ktorých bol 
objavený glycín, stí oblasťami, 
v ktorých sa rodia nové hviez-
dy. Okrem glycínu v nich už 
dávnejšie objavili vodu a nie-
kolko desiatok organických 
látok. To potvrdzuje hypoté-
zu, že život sa mohol dostat 
na Zem z medziplanetárneho 
priestoru, tak ako to už v roku 
1961 publikoval Juan Oro. 
Podrobnosti o objave uverej-
nil koncom augusta Astrophy-
sical Journal. 

-r-



Koníček: 
zbieran le 
meteoritov 
26. marta tohto roku, rozpadol sa nad 
Chicagom meteoroid, ktorého úlomky 
zasypali predmestie Park Forest i okolité 
štvrte, poškodili šest domov a tni autá. 
Po týždni vytrvalého hfadania 
podarilo sa nazbieraí 18 kilogramov 
meteorických úlomkov. 

Každý deň dopadne na Zem 200 ton mimo-
zemského materiálu: v podobe kozmického pra-
chu, mikrometeoritov i rozoznatefných kúskov, 
ktoré možno nájsf po celom povrchu Zeme. Ved- 
ci vyrátali, že každý rok dopadne na Zem 24 000 
meteoritov s hmotnosfou niekolkých gramov až 
stoviek kilogramov. Statistici vyrátali, že keby sa 
meteorický materiál rozptyPoval po povrchu Ze-
me rovnomeme, v priebehu posledného milióna 
rokov muselo na každý štvorcový kilometer zem- 
skej súše dopadnúť 40 meteoritov. Treba sa len 
poriadne poobzeraf okolo seba, rozlíšif ich a za- 
radiť do svojej zbierky. 

Tisíce meteoritov sa našlo v dvoch naj- 
produktívnejších oblastiach Zeme: na Sahare 
a v Antarktíde. Zberači meteoritov, ktorých z ro-
ka na rok pribúda, ich však hPadajú a nachádzajú 
všade. Ba podaktorí s meteoritmi aj obchodujú: 
stačí sa pozrief na internet. 

Meteorická abeceda 

Meteority sa pomenúvajú podia geografickej 
oblasti, v ktorej ich našli. Zberači rozlišujú dye 
skupiny meteoritov: meteonálezy ( po anglicky 
fr»ds) nájdené náhodou, bez priameho spojenia 
s úkazom na oblohe, a meteodopady (falls), ktoré 
súvisia s impaktom, alebo výbuchom meteoric-
kého telesa po vniknutí do atmosféry. V roku 
1999 by ste v Catalogue of Meteorites (ide o pia-
te obnovené vydanie publikácie) našli 21 502 
meteonálezov a 1005 meteoritov, ktoré sa našli 
po optickej udalosti. Tie druhé zberači upred-
nostňujú, pretože v tejto brandži sa oceňujú pres-
né údaje. 

Jeden z najznámejších dopadov posledných 
rokov videli obyvatelia mestečka Peekskill v štá-
te New York. 9. októbra 1992 vybuchla nad 
Peekskillom ohnivá gula, velký meteorit sa roz-
sypal na fragmenty. Jeden z fragmentov s hmot-
nosťou 12 kilogramov poškodil auto jedného 
z domorodcov. Muž na nesfastí zarobil: nevedno 
za koiko predal meteorit, ale za meteoritom roz-
bité auto dostal tolko, ako keby bolu nové. 

Mimoriadne dobre preštudovaný je aj prípad 
sibírskeho meteoritu Tunguzka (30. jána 1908) 
a meteoritu, ktorý 12. februára 1997 dopadol na 
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Kúsok meteoritu Allende. Ide o uhlíkatý 
chondrit s výraznými chondrulami, s ktorých 
najviičšie majú priemer až 4 milimetre. 

dalekovýchodnú oblast Ruska — Sichote Aliň. 
Obe udalosti jich dósledky sa dodnes študujú. 

Nádejní zberači meteoritov by mali vedieť, že 
existujú tni základné skupiny „nebeských kame-
ňov": kamenné, železné a železo-kamenné. 
Z doteraz kategorizovaných meteoritov bobo 

21514 kamenných, 865 železných, 116 železo-
kamenných a 12 mých. 

Meteority sa dalej delia na clrondrily a achon-
drity. Rozoznávame mnoho druhov chondritov: 
obyčajné chondrity (asi 85%®), uhlíkaté chondrity, 
enstatické chondrity a rumuruti chondrity. 

Drvivú váčšinu chondritov rozoznáme podia 
chondrúl, gufatých štruktúr v ich priereze. Chon-
drula je grécke slovo, znamená „zrno". Predpo-
kladá sa, že chondrity sú gravitačným zlepencom 

zrn 

primordiálnej, póvodnej hmoty protoplane-
tárnej hmloviny, z ktorej vznikla planetárna sú-
stava. Chondrule vedcov fascinujú kvóli neoby-
čajnej pestrosti velkostí, tvarov, sfarbenia i che-
mického zloženia. Chondrity obsahujú 23 per-
cent komponentu Fe/Ni s rozličným pomerom 
železa a niklu, čo pomáha vedcom pri ich kiasifi-
kácii. 

Achondrity, v ktorých chondrul nenájdete, 
zberatelia velmi oceňujú, pretože váčšina z nich 
sa dostala na Zem z Mesiaca, Marsu, planétky 
Vesta a dalších geologicky róznorodých telies, 
ktorých sa magma materského telena (podobne 
ako na Zemi) separovala do jadra, plášfa a kóty. 
Pri kolíziách s mými telesami boli časti rozdrve-
nej kóty vymrštené do medziplanetárneho pne-
storn, putovali milióny rokov po premenlivých 
dráhach, až kým niektoré nepritiahla gravitácia 
Zeme. Predpokladá sa, že železné meteority po-
chádzajú z jadier materskýhh telies, železoka-
menné z rozhrania ich jadier a plášťov. Achon-
drity sú kúskami rozdrvenej kóty. 

Bežnú predstavu laika o meteoritoch najlepšie 
splňajú železné meteority. Stí fažšie, ako by 
vzhladom na svoju velkost mali byť, a ich vzhiad, 
povrch piný priehlbní, regmaglJptov (nazýva-
ných aj otlačkami prstu), upúta aj pozornost geo-
lógov-amatérov. V závislosti na množstve niklu, 
ktorý obsahujú, i vzhfadom na pomer železa 
a niklu, delíme železné meteority na: hena/zedrř-
tv, octahedrity a atarity. Ich vlastnosti a obsah 

Jeff Wynn z US Geological Survey hFadá v púšti Rubal Khálí v Saudskej Arábii úlomky železného 
meteoritu Wabar. 



Kamenný meteorit Bensour, ktorý našli bez-
prostredne po dopade 10. februára 2002. Čierna 
čase povrchu je kóra, ktorá vznikla natavením 
po vniknutí do atmosféry. Šedý materiál na zlo-
me tvoria kryštály triolitu (ide o síran železa). 
Hmotnost: 34,8 gramu. 

stopových prvkov určujú ich vnútornú štruktúru. 
Zelezokamenné meteority sa delia do troch 

tried: na pallasity, mezosiderity a lodranity. Pal- 
lasitov a mezosideritov je málo (existujú iba dye 
významnejšie kolekcie), sú preto vzácnejšie. Vi- 
zuálne najprífažlivejšími meteoritmi sú železoka- 
menné pallasity, najmá z podtried Esquel či Imi- 
lac, ktoré obsahujú vysoký podiel kryštálov oli- 
vínu. 

Ako zbierať „nebeské kamene"? 
Ak nemáte také šfastie, že vám meteorit za 

niekolko desiatok tisíc dolárov zdemoluje auto, 
ale chcete mat vo vitrín aj „nebeské kamene", 
neostáva vám nič mé, ako si ich kúpif, alebo sa 
stat zberačom meteoritov. 

Zberač meteoritov je vysoko špecializovaný 
koníček. Rozlíšit nebeské kamene od pozem-
ských vyžaduje vedomosti, skúsenosti a cvičené 
oko. Polovník na meteory musí mať oko na ka-
mene, ktoré „by mohli byt meteoritmi", od tých, 
ktoré majú jasne pozemský póvod. 

Skór ako sa vyberiete do terénu, snažte sa vi-
dieť tak vela stopercentných meteoritov, kolko 
len móžete: v publikáciách, na internete, ale naj-
me v múzeách. 

Nijaká fotografia či internet však nenahradia 
skúsenost z priameho, vizuálneho i hmatového 
kontaktu. Najlepšie by boto, keby ste si v tomto 
štádiu niekolko malých a lacných meteoritov kú-
pili. Najspofahlivejšie nakúpite pod odborným 
dohTadom, v inštitúciách, ktoré garantujú póvod 
a pravost tovarov. 

V posledných rokoch robí zberačom meteori-
tov výborné služby aj internet. Čoraz viac deale-
rov má vlastnú webovú stránku s ponukami. Zá-
kazník, ktorý si chce nejaký meteorit týmto spó-
sobom zadovážiť, mal by si dealera overif. Pre-
dovšetkým: dealer by mal byť členom IMCA, In-
ternational Meteorite Collectors Association 
(Medzinárodného združenia zberačov meteori-
tov). Členovia IMCA predávajú svoj tovar s ga-
ranciou. Po obhliadnutí ponuky by ste ceny me-
teoritov mali porovnat s cenami mých dealerov. 
Ak ste sa rozhodli, navštívte dealera a obzrite si 
tovar priamo na mieste. Cena meteoritu závisí od 
jeho vzácnosti, velkosti i spósobu úpravy. Plat-

GREG REDFERN: Koníček: zbieranie meteoritov 

Kamenný meteorit Zag má typický vzhfad ka-
menných meteoritov. Všimnite si belavé chon-
drule i jemné praskliny na kóre. Meteorit Zag 
preslávil nález vody, zachovanej v kryštáloch ha-
litu. Hmotnosf: 161 gramov. 

ničku rozporociovaného meteoritu Etter móžete 
kúpif v surovom stave gram za 4 doláre. Po opra-
covaní, s leskom, aj za dvojnásobok tejto ceny. 

Najvzácnejšie, a preto aj najdrahšie sú achon-
drity. leh ceny sa pohybujú v rozmedzí tisícov až 
desaftisícov dolárov za gram!!! Železno-kamen-
né móžete získat za 20 až 50 dolárov za gram, 
čisto kamenné či čisto železné meteority za I až 
10 dolárov, potažne za 1 až 2 doláre za gram. 

Na začiatok si kúpte niekolko kúskov najlac-
nejších meteoritov. Budú vám slúžif ako etalóny 
na porovnávanie. V teréne by ste sa v prvých ro-
koch bez nich nezaobišli. Pomóžu vám rozoznaf 
prípadné meteority „on sight", rozoznateTné na 
povrchu i podfa vnútornej štruktúry po prerezaní. 

Treba si nájsť revír 

Ak máte šfastie a žijete tam, kde sav nedávnej 
minulosti rozpadol vbčší meteorit a jeho úlomky 
sa roztrúsili na vetkej ploche, móžete začat. Ak 
sa dopočujete alebo dočítate v novinách, že kde-

Pred 50 000 rokmi dopadol na Arizonu železný meteorit, ktorý vyhíbil impaktný kráter Canyon 
Diablo s priemerom 1 kilometer. Všimnite si jeho nepravidelný tvar a priehlbiny (regmaglypty), pri-
pomínajúce odtlačky prstov na jeho povrchu. Hmotnost: 2,2 kilogramu. 

Imilac: železno-kamenný meteorit, ktorý našli v čí3skej púšti Atacama v roku 1822. Preslávili ho prie-
svitné kryštály olivínu. Tento fragment váži 74 gramov. 

-
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si padali z neba kamene, vyhTadajte očitých sved-
kov, vymedzte si podia ich svedectiev terén 
a pusťte sa do hTadania. 

Známych poli rozptylu meteoritov je však málo 
a zváčša sú dákladne prehTadané. Náruživí zbera-
či, památajúc si, že na každom štvorcovom kilo-
metri zemského povrchu by sa malo (štatisticky) 
vyskytovať 40 meteoritov, vyberajú sa do odTah-
lých, púštnych oblastí, kde vegetácia a mohutná 
erózia neprekrývajú to, čo „spadlo z neba". Majte 
pritom na památi, aby ste náhodou nezablúdili na 
súkromný pozemok, pretože ak by vás tam aj s ná-
jdeným meteoritom nachytali, mohli by ste mať 
poťahovačky s právnikmi, a to aj v prípade, že 
v ruksaku máte meteority, ktoré ste nadobudli inde. 

O výstroji zberačov meteoritov v púšťach sa 
v tomto článku nebudeme rozpisovať. Vhodnú li-
teratúru pre púštnu turistiku (každá púšť je má!) 
nájdete na internete. Každý zberač meteoritov by 
však mal mať v ruksaku tni veci: bodlo s diaman-
tovým hrotom, silný magnet upevnený na konci 
teleskopickej sondy a príručný mikroskop, alebo 
aspoň silnú lupu. Pomocou diamantu preniknete 
pod zvetraný, zaprášený povrch svojho kandi-
dáta, lupa vám pomáže upresniť jeho štruktúru 
a zloženie a uFahčí vám tak rozhodnutie, či nález 
zaradíte medzi „kandidátov". Teleskopický mag-
net sa vám stane neocenitelným pomocníkom 
pri rozlišovaní meteoritov s obsahom železa. 

Vela meteoritov obsahuje zmes železa a niklu, 
takže sú ťažšie ako kamenné meteority rovnakej 
velkosti. Majú najrozličnejšie tvary. Mážu byť 
guTaté, vajcovité, hranaté, nepravidelné... Ka-
menné meteority bývajú spravidla hladšie ako že-
lezné, ktoré majú zváčša na ohmat drsnejší po-
vrch. Po nájdení kanditáta hTadajte na jeho po-
vrchu chondruly a zrniečka kovu. V pozemských 
kameňoch chondruly nenájdete, pretože materiál 
Zeme sa počas evolúcie planéty úpine roztopil 
a až potom diferencoval. Ak nájdete chondruly, 
máte v rukách meteorit. 

Co sa týka magnetickej sondy, nezabúdajte, že 
váčšina achondritov, ba aj niektoré obyčajné 
chondrity sa magneticky neprejavujú, alebo ak, 
tak pod prahom citlivosti bežných prístrojov. Vi-
zuálny pnieskum a analýza sú v týchto prípadoch 
oveFa spoTahlivejšie. V každom prípade, cvičený 
zrak a skúsenosti vám umožnia nájsť viac meteo-
ritov ako magnetická sonda. 

Ďalší kfúč identiňkácie meteoritov 
Keď meteroidy vniknú do atmosféry vysokou 

rýchlosťou, aerodynamické trenie spásobuje nata-
venie ich najvrchnejšej vrstvy. Po ochladení tento 
materiál stvrdne, premení sa na káru premiešanej 
taveniny. Táto kára je zvyčajne čierna, móže však 
byť aj Tahko sfarbená či sivastá pni vzácnejších ty-
poch kamenných meteoritov. Kára na váčšine ka-

menných meteoritov pripomína brikety drevené-
ho uhlia. Kára na železných meteoritoch pripo-
mína povrch čerstvo stuhnutého kovu. Kára nie je 
rovnorodá: móže mať rozličnú hrúbku, móže mať 
aj druhotnú káru po rozpade alebo po kolízii 
s iným telesom. Čerstvé meteority možno podia 
káry fahko rozoznať, káru starších, erodovaných 
meteoritov rozozná iba skúsené oko. Čiema farba 
prechádza neraz do odtieňov hnedej, na povrchu 
možno rozoznať pavučinu jemných prasklín. Naj-
staršie meteority však už o káru prišli. 

Aj keď ste si istý, že váš kameň je na sto per-
cent meteorit, dobré je overiť si ho vo vedeckej 
inštitúcii. Možno sa vám podarilo nájsť mimo-
riadne zriedkavý, vzácny typ, ba nie je vylúčené, 
že váš meteorit je unikát. Vtom prípade jeho ce-
na sa móže aj stisícnásobiť. 

GREG RED F E RN 

Adresy: 
International Meteorite Collectors Assotiation 

(u ww.meteoritecollectors.org) 
Natural History Musem's Meteorite Catalogue: 
(ltttp: //aralandze. nhnt. ac. uk/cgi-bin/eartl>/metcat/) 
New England Meteoritical Services 
(www.meteorlab.com) 
Meteorite magazine (www.nteteor.co.nz) 
The Meteoritical Society 
( www.meteoriticalsocietz.org) 

Astromatrix 
Americkí hvezdári za necelú minútu objavili 

troch hnedých trpaslíkov. Ešte v nedávnej mi-
nulosti sa takýto úlovok myslitelný až po celých 
mesiacoch pozorovania. Týmto úspechom zača-
lo svoju činnosť prvé virtuálne observatónium, 
ktoré hfadá a objavuje nebeské telesá v kyber-
priestore. 

Romantická doba astronómie, keď hvezdári 
mrzli celé noci pod kupolami ďalekohradov, je 
na ústupe. Dnešný astronóm sedí doma v teplej 
pracovni pred obrazovkou na opačnej pologuli 
a robí si svoju robotu. Snímky oblohy v digitál-
nej forme sa počas zlomkov sekundy uložia 
v památi počítača, kde ich hvezdár móže upra-
vovať a študovať. 

Spojenie digitálnej kamery s áalekohradom 
zasypalo začiatkom tretieho tisícročia astronó-
mov hotovou lavínou infonmácií. „Zber čoraz 
váčšieho množstva údajov je čoraz lacnejší 
a jednoduchší," vraví profesor Bohdan Paczyú-
ski z Pricetonskej univerzity. „Pozorovatelia z nich 
však iba zriedka dokážu vyťažiť z nich nové ob-
javy a poznatky. Preto ich musíme spnístupniť 
všetkým: profesionálnym astronómom, študen-
tom i amatérom. Každému, kto má prístup k in-
ternetu. Analýza týchto údajov, hoci na kolena, 
máže už čoskoro priniesť senzačné objavy." 

A pokračuje: „Mnohí významní astronómo-
via sa nazdávajú, že práve tadiafto vedie cesta 
do budúcnosti. Ak túto možnosť nevyužijeme, 
váčšina astronomických údajov sa stratí nadobro 
v archívech." 

Virtuálne observatórium vymysleli a zriadili 
astronómovia a informatice zo 17 amerických 

výskumných pracovísk. Koncom roku 2001 do-
stali od Národnej vedeckej nadácie prostriedky 
na skonštruovanie prvého observatória bez šo-
šoviek, tubusov a kopúl, ktoré využíva údaje 
z najváčších teleskopov sveta. Očakáva sa, že 
práva tento počin astronómiu neslýchane zde-
mokratizuje. Stačilo 10 miliónov dolárov, aby si 
astronómovia už zakrátko, bez zdlhavého čaka-
nia na pozorovací čas, objednali TubovoTný seg-
ment oblohy, uložený v gigantickej báze údajov. 
Podmienkou úspechu je zjednotenie štandardu 
zhromaždbvaných údajov a vytvorenie takých 
programov, ktoré umožnia tisícom záujemcov 
rýchly prehTad. Na tejto úloha pracuje 60 astro-
nómov a informatikou z NASA, Microsoftu, 
Harvardu a niekoTkých ďalších univerzít. 

Pozorovatelia všetkých 
krajin, spojte sa! 

V poslednýeh desaťročiach vzniklo veta Počí-
tačových astronomických katalógov, ktoré zhro-
mažďujú pozorovania na všetkých vinových díž-
kach. Už dnes obsahujú párkrát viac infonmácií 
ako najváčšia knižnica sveta v budove americ-
kého Kongresu. „Virtuálne observatórium bude 
sieťovým portálom, ktoný všetky katalógy spo-
jí," vysvetruje Alex Szalay z John Hopkins Uni-
versity, jeden z hlavných anchitektov projektu. 
„Program vybavíme špeciálnym prehliadačom, 
ktorý už v dohradnej doba umožní neobyčajne 
rýchlu prehliadku oblohy tak profesionálom ako 
aj amatérom v rubovornej oblasti zemegule." 

Projekt iniciovali Spojené štáty, ale realizuje 
sa v spolupráci s Európskou vesmírnou agentú-
rou, Japonskom a Austráliou. „Chceme, aby 
váčšina existujúcich teleskopov posielala súbory 
imformácií aj s popiskami online," dodáva Sza-
lay. Porovnávanie výsledkov z rozličných sábo-
rov údajov sfubuje senzačně objavy. 

Chudobní dobiehajú bohatých 

Už prvé testy virtuálneho observatória preko-
nali všetky očakávania. V rámci skúšobného 
testovania sa porovnali iba dva velké katalógy: 
Sloan Digital Sky Survey (SDSS), ktorý obsa-
huje pozorovania 15 miliónov nebeských telies 
vo viditefném svetle a Two Micron All Sky 
Survey (2MASS), v ktorom možno nájsť 160 
miliónov objektov v infračervenej oblasti. 

Keď počítačový program analyzoval údaje z 
oboch katalógov, už po niekolkých desiatkach 
sekúnd objavil nových hnedých trpaslíkov, teda 
malé, chladné, nevyvinuté hviezdy. 

Tieto objekty predstavovali celé roky chýba-
júce ohnivko v modele formovania sa hviezd 
a planét. Predpokladalo sa, že existujú, ale prvý 
hnedý trpaslík bol objavený až v roku 1995. Do-
dnes sme objavili iba 200 hnedých trpaslíkov. 
Tieto telesá tak rychle chladnú a temnejú, že aj 
tie najcitlivejšie ďalekohrady ich iba zriedka do-
kážu spoFahlivo rozlíšiť. 

Najzreternejšie sa prejavujú na rozhrani infra-
červenej oblasti a viditefného svetla. Preto sa ve-
rakrát stalo, že astronómovia, ktorí analyzujú 
pozorovania iba pomocou jedného zo spomenu-
tých katalógov, ich prehliadli. Hnedý trpaslík sa 
prejavuje čiarou, ktoná je na nerozoznanie od 
bežného šumu. Virtuálne observatórium sa však 
nemýli. 

Astronómovia sú presvedčení, že porovna-
ním dalších archívov získajú vzácne úlovky. 
Otvára sa nová éra astronómie, pničom je isté, že 
pníklad astronómov napodobnia aj vedci z mých 
vedeckých disciplín. „Najváčší osob z virtuálne-
ho obsevatária budú mať astronómovia z chu-
dobnejších krajin," vraví Paczyňski. 

Máme sa na čo tešiť. 

NASA Press Release 
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Návrat na Mesiac 
3,3 miliardy, viac ako polovica obyvatel-
stva Zeme, sa narodila po prvom pristátí 
Pudí na Mesiaci. Technológia lunárnej 
kozmonautiky, či už ide o hard- alebo 
softwear, sa odvtedy prílivs nezmenila. 
Spojené štáty po vífazstve v prestížnom 
súboji so Sovietskym zvázom a po istom 
sklamaní z propagandistického efektu 
tohto víťazstva (mimoriadny ohlas malo 
iba prvé pristátie Apolla 11 a dramatic-
ký let Apolla 13), program Apolla skrá-
tili a dalšie lunárne programy s Tudskou 
posádkou odložili na neurčito. 

NASA, po vlaňajšej havárii raketoplánu Co-
lumbia, zápasí s problémami, ktoré táto katastro-
fa zviditelnila. Ambicióznejšie programy sa stra-
tili z prvého plánu, hovorí sa o nich skůr akade-
micky a s otáznikmi. Co by malo dostať pred-
nosť? Vyslanie výkonných sond do odfahlých 
končín Slnečnej sústavy? Blízky prieskum aste-
roidov? Vyslanie fudskej posádky na Mars? 

Aj Bushova vláda, zápasiaca momentálne 
s důsledkami stratégie „nežného imperializmu", už 
pochopila, že Amerika i svet potrebuje novú vý-
zvu. Cief, ktorý by dokázal zmobilizovať fudskú 
tvorivosť, presmerovať aspoň časť invencie vedcov 
a technikov z osídiel pragmatickej, na obrat 
a zisk zameranej stratégie produkovania aplikova-
ných vynálezov a vylepšení a orientovať ju opňť na 
základný výskum. Bez zásadného obratu v tomto 
smere výskum vesmíru beznádejne ustrnie. 

Jedným z ciefov, ktorý stratégovia novej koz-
mickej ofenzívy preferujú, je Mesiac. Začiatkom 
šesťdesiatych rokov sa stal Mesiac ciefom, ktorý 
z prestížnych dóvodov vytyčili politici. Po šty-

ridsiatich rokoch by sme sa malina Mesiac vrátiť 
z mých dúvodov. Nie kvůli tomu, že to dokáže-
me, ale preto, že sme už pochopili skutočnú hod-
notu Mesiaca. 

Štyri důvody pre návrat 

Prvým dúvodom je poznanie, že mesačné hor-
niny skry'vajú tajomstvo ranej histórie našej pla- 
néty a Slnečnej sústavy. 

Druhý důvod: Mesiac je ideálnym miestom na 
pozorovanie a štúdium vesmíru. 

Tretí důvod: Mesiac je prirodzenou kozmic- 
kou medzistanicou, kde sa můžeme naučiť, ako 
může človek žiť aj na mých telesách Slnečnej 
sústavy. 

Štvrtý důvod: dnes vieme, že na Mesiaci náj- 
deme suroviny, ktoré můžeme využívať lokálne 
i v blízkom vesmíre. 

Planetológovia dlho považovali Mesiac za ne- 
priliš zaujímavé, primitívne teleso. Tento názor 
sa v posledných rokoch dramaticky zmenil: ved- 
ci považujú Mesiac za malú, mimoriadne rúzno- 
rodú, komplexnú planétu. Najmá obdobie, ked 
bol Mesiac geologicky najaktívnejší, medzi štvr- 
tou a treťou miliardou rokov, skry'va kfúč k ne- 
vefmi objasnenej ranej histórii Zeme. Procesy, 
ktoré transformovali Mesiac, impakty, vulkaniz- 
mus a tektonika sa týkajú všetkých telies Slneč-
nej sústavy. Vzhfadom na to, že Mesiac nemá at-
mosféru a vodu v tekutom skupenstve, geologic-
ký príbeh tohto telesa je ovefa čitatefnejší. Sú- 
pútnik Zeme je v tomto zmysle čitatefnou kroni-
kou histórie našej časti Slnečnej sústavy. Ponúka 
poznanie, ktoré v dohfadnom čase nezískame na 
nijakom inom telese. 

Najváčším prinosom misií Apollo (okrem nád- 
hernej snímky živej modrej planéty, ktorá emo- 
tívne umocnila globálnu identitu pozemšťanov) 
bolo to, že sme pochopili, akú dúležitú úlohu zo-

hralo bombardovanie telies Slnečnej sústavy as-
teroidmi a kométami. Dnes vieme, že to boli prá-
ve dopady velkých telies, ktoré periodicky redu-
kovali, ba v niektorých oblastiach Zeme celkom 
vyhladili ví čšinu druhov. Prízračný je v tomto 
ohfade najmá impakt spred 65 miliónov rokov, 
po ktorom sa z povrchu Zeme stratili disnosaury 
a tisíce dalších živočíšnych i rastlinných druhov. 
Statistika mesačných kráterov nám pomohla 
upresniť hojnosť impaktov na povrchu Zeme, pre-
tože živá planéta, na ktorej neustále prebiehajú 
geologické a atmosferické procesy, planéta s hoj-
nosťou vody s premenlivým skupenstvom, plané-
ta s bujnou a flexibilnou biosférou váčšinu stůp 
po kolíziách vyhladila. 

Mesiac sa může stať zasfúbenou krajinou as-
tronómov: nemá atmosféru a na rozdiel od Zeme 
je to dnes pokojné, stabilné teleso. Detektory 
mesačných prístrojov obsiahnu spektrum vzdia-
lených telies na všetkých vinových dlžkach. Me-
sačný deň trvá 709 hodin (29,5 pozemských dní), 
striedajú sa na ňom dlhé obdobia slnečného svet-
la a tmy. Z Mesiaca sú najjasnejšie nebeské tele-
sá na pozadí čiernej oblohy pozorovatelné aj za 
bieleho dňa. Na odvrátenej strane Mesiaca nebu-
dú prácu astronómov rušif ani eletromagnetic-
ké šumy pozemskej civilizácie. Okrem toho: 
v okolí mesačných pólov sú oblasti neustále 
osvetlené Slnkom i oblasti utopené vo večnej 
trne. Tmavé oblasti sú velmi chladné, ich teplota 
sa blíži k absolútnej nule. Práve tam budú stáť su-
percitlivé infračervené ďalekohfady. 

Mesiac sa ponúka ako druhý domov fudstva: 
nie ako priestor teritoriálnej expanzie, ale ako la-
boratórium, kde sa fudstvo může naučiť prežívať 
aj mimozemských podmienkach. Ludia sa iba 
domnievajú, že vedia, čo je to kozmický výskum. 
Nekonečné spory zástancov letov s fudskou či ro-
botickou posádkou najlepšie zviditefňujú táto do 

V oblastiach okolo južného mesačného pólu sa nachádzajú velké rezervoáry vody. Z ladu možno vyrobit vodík a kyslík pre palivo raketových mo-

torov a súčasne nimi zásobovat posádku lunárnej základne. 
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Pohon 
raket 

Delta IV 

Lunárny pristávací 
modul (LLV) 

Raketo- 2 Raketoplán vynesie LLV do 
plán í___________ depa na nízkej obežnej dráhe

175 . Raketoplán vynesie LTV a posádku 
do depa na nízkej obežnej dráhe 

LTV (lunárny 
prepravný modul 

Delta IV vynáša lunárne habitaty 
do depa na nízkej obežnej dráhe 

8 LTV privezie posádku 
na Zem 

Nízka obežná dráha 

Medzinárodná 
vesmírna 

~ stanica (ISS) 

:uesiars 

3 
Prepravné moduly, poháňané systémom RMS, 
dopravia náklad i posádku do prestupnej 
stanice L1, zatixovanej vo vzdialenosti 
80 000 km od povrchu Mesiaca 

(- 

7 Posádka na palube 
RMS odletí 
na Medzinárodnú 
vesmírnu stanicu 

neba volajúcu ignoranciu. Namiesto otázky: „Čo je 
lepšie, ludia či roboty?" by sme sa mali spýtať: „Ako 
móžeme íudí i roboty využívať efektívnejšie?" 

Prieskum akejkoívek planéty je podujatím pre 
celé generácie, ale už dnes máme možnosť ko-
nečne sa do toho dobrodružstva pustiť. Mesiac je 
najlepším miestom, kde si móžeme odskúšať stra-
tégie šetrnej expanzie. 

Návrat na Mesiac si vynútia i lunárne zásoby 
nerastných surovín. Suroviny a energia z Mesiaca 
nám otvoria nové obzory v kozme. V neustále za-
tienených polámych oblastiach sa zachovala voda, 
pozostatok po miliardy rokov trvajúcich kometár-
nych sprškach. Vedci odhadujú zásoby lunárnej 
vody na miliardu ton. Z lunámej vody získame vo-
dík a kyslík potrebné na pohony vesmírnych lodí. 
Pd mesačných póloch určíte vznikne aj prvá mi-
mozemská stanica na prečerpávanie paliva. 

Vodík a kyslík dnes dokážeme čerpať aj z me-
sačnej pády. Slnečný vietor implantoval vodík do 
zrniek prachu, kyslík je komponentom mesačných 
minerálov. To znamená, že palivo i vodu móžeme 
získavať priamo zo suchého mesačného regolitu. 
Technológie získavania vody týmto spósobom sú 
zatiaf náročné a drahé. Poláma voda však na prvé 
desaťročie návratu a osídíovania postačí. 

Mimoriadne perspektívne sil aj poláme oblasti 
neustále osvetíované Slnkom. Na Mesiaci sa nedá 
hovoriť o ročných obdobiach v pozemskom slova 
zmysle, pretože jeho os je bezmála kolmá na ro-
vinu obehu Zeme. To znamená, že niektoré ob-
lasti blízko pólov neustále zalieva slnečné svetlo. 

Vedci už identifikovali viacero oblastí okolo 
pólov, na ktoré svieti Slnko najmenej počas troch 
štvrtín mesačného dna. To sil najvhodnejšie mies-
ta na postavenie solárnych elektrární. Tieto oblas-
ti majú priaznivé termálne prostredie, pretože sl-
nečné biče na ne dopadajú pod ostrým uhlom, 
takže teplota povrchu ani zdaleka nedosahuje 
hodnotu 100 stupňov Celzia tak ako v rovníkovej 
oblasti. Mesačné póly stí v blízkom vesmíre naj-
vhodnejšími oázami pre íudské podnikanie. 

Využívanie mesačných surovín je výzvou, 
ktorú nemóžeme nevyužiť. Ak Zem ostane jedi-
ným zdrojom našich surovín, nikdy neprenikne-
me do vesmíru. Pupočnú šnúru so Zemou musí-
me prestrihnúť. Pozemšťania na Mesiaci budil 
mať Zem na dohíad. Z hradiska vesmíru sa stanu 
kojencami, ktorí sa už odpútali od matky a majú 
vlastnú detskú izbu. 

Architektúra návratu 

Lode Apollo dopravovala na Mesiac gigantic-
ká raketa Saturn V. Všetky projekty návratu na 
Mesiac z posledných rokov navrhujú tento model 
zopakovať. Postaviť novú výkonnú raketu. Tento 
spósob uvažovania je však z technologického 
hradiska slepou uličkou. 

Časti Saturnu V sa vyvíjali a vyrábali na ob-
jednávku, čo misiu Apollo mimoriadne predraži-
lo. Takýto návrat na Mesiac by bol neefektívny. 
Úrad pre výskum pri Johnsonovom vesmírnom 
centre v Houstone navrhol koncepciu návratu 
s využitím raketoplánov, vybavených výkonnej-
šími motormi. Tak by sa ušetrili výdaje so štar-
tom, ktoré stí najvýznamnejšou položkou každé-
ho kozmonautického rozpočtu. Najnovší plán rá-
ta s využitím už existujúcej rakety Delta IV, kto-
rá by na obežnú dráhu okolo Zeme vyniesla pri-
stávací modul, mesačný habitat a priestupnú sta-
nicu. Tieto segmenty treba vyniesť do 80-per-
centej vzdialenosti Zem/Mesiac. Tento bod (na-
zývaný aj Lagrangov bod 1 Zem/Mesiac) je dy-
namicky stabilný. Teleso umiestnené v tomto 
bode bude obiehať Zem tak, ako by boto zafixo-
vané Zemou i Mesiacom. Z tohto bodu možno 
v príhodnej chvíli odštartovať oboma smermi. 

Misia Apollo nám ukázala, že priama cesta na 
Mesiac si vyžaduje vysokú štartovú rýchlosť, vy-
soku spotrebu paliva, pričom trvá pomerne krát-
ko. Návrat cez bod Ll je možný aj nižšou rých-

losťou. Rakety prepravujúce náklady, budú mócť 
využívať aj iónové motory, ktoré sa osvedčili pri 
prvej sonde zo série Deep Space: k LI poletia po 
dlhej špirále za hranicami va Allenových pásov, 
kde by silné žiarenie mohlo poškodiť citlivé pri-
stroje. Preprava bude trvať niekoíko mesiacov, 
ale bude rádovo lacnejšia. 

Preprava Pudí bude zložitejšia. Na obežnej drá-
hy okolo Zeme, kam ich dopraví raketoplán, pre-
stúpia z vesmírnej stanice do lode poháňanej 
chemickým palivom, a tá ich prepraví do stanice 
v bode L1, čo potrvá iba niekoíko dní, takže sa 
vyhnú intenzívnemu žiareniu v radiačných pá-
soch, obklopujúcich Zem. V bode L1 posádka 
prestúpi do lunárneho modulu, ktorý ich spolu 
s habitatom prepraví na Mesiac. 

Najpravdepodobnejším miestom pristátia je 
oblasť ležiaca blízko Južného pólu. Cieíom prvej 
misie bude vybudovanie základne, ktorej posád-
ka vyskúša najrozličnejšie spósoby lunárneho 
baníctva aj vo váčšom rozsahu. Každý další let 
dopraví na základňu d'alšie komponety, takže lu-
nárna báza bude čoraz váčšia a pohodlnejšia. 

Pd návrate na Zem zotrvá posádka v priestup-
nej stanici v bode L1, kým nenastanu vhodné 
podmienky na štart návratného modulu na obež-
nú dráhu okolo Zeme. Tam prestúpia na Vesmír-
nu stanicu, odkiaí ich raketoplán dopraví na Zem. 
Modul sa opáť natankuje a pripraví na novu cestu 
do stanice v bode Ll. 

Tento program návratu na Mesiac je oveía 

Mesačné póly: na mozaike snímok, získaných sondou Clementine, vidíte severný (vFavo) a juž-
ný pól Mesiaca. V tmavých oblastiach detegovala sonda Lunar Prospector zamrznutú vodu. 
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lacnejší. Navyše: z vesmírnej stanice v bode L1 
budú mócť štartovať aj misie k iným telesám 
v našej Slnečnej sústave. Jánové motory urýchlia 
aj let nákladných lodí, ktoré dokážu doletief do 
bodu L1 po úspornejšej trajektórii. 

Vedci často spochybňovah efektívnosť raketo-
plánov a vesmírnej stanice, ale tento plán by sa 
bez nich nezaobišiel. Jeho náklady by boli neú-
nosné. 

Návrat na Mesiac by sme nemali 
odkladať 

Návrat na Mesiac je perspektívny z hfadiska 
techniky i návratnosti nákladov. Má aj politický 
zmysel? Federálna vláda USA totiž iba neochot-

Slnečné svetlo na južnom mesačnom póle: na 
snímke vidíte hlboký kráter Shackleton, do 
ktorého spodnej časti slnečné svetlo nikdy ne-
prenikne, zatiaf čo jeho svahy osvetfuje Slnko 
neprestajne. 

ne financuje projekty, z ktorých sa nedá vyticť aj 
politický kapitál. 

Z dejín Spojených štátov amerických vyplýva, 
že iba dva typy velkých inžinierskych projektov 
si udržali dlhodobú podporu vlády: projekty vy-
plývajúce z potreby národnej obrany (Panamský 
prieplav a program Apollo) a tie, ktoré rádovo 
zvýšili potenciál ekonomickej infraštruktúry (ce-
loamerická sieť diafnic). 

Výskum vesmíru či hfadanie mimozemských 
civilizácií do tejto kategórie nepatria. 

Návrat na Mesiac by sa teda musel financovať 
z vedeckého fondu NASA, ktorá však od fede-
rálnej vlády dostáva čoraz menej peňazí. V po-
sledných rokov je prflev peňazí zo štátnej po-
kladnice pre projekty NASA čoraz tenší, v nepo-

Astronomic-
ký raj na od-
vrátenej stra-
v Mesiaca: 
čierna obloha 
bez atmosfé-
ry a nijaké 
elektromag-
netické šumy 
z našej pla-
néty. 

slednom rada preto, lebo záujem verejnosti o ve-
decké projekty je minimálny. Podporu verejnos-
ti móžu vybudiť iba lety do vesmíru s fudskou 
posádkou. Tie však vláda odmieta financovať. 

Ako sa vymaniť z tohto začarovaného kruhu? 
Ak sa v NASA spýtate, čo považujú za hlavný 
cief, každý odpovie: „Mars." Vedci NASA vy-
pracovali detailně plány na výskum Červenej 
planéty, ktoré vyvrcholia celou sériou robotic-
kých misií. Do roku 2010 bude hlavným ciefom 
hfadanie mimozemského života, potom sa začnú 
pripravy na vyslanie lodí s fudskou posádkou. 

Našinec sa však výpravy na Mars s fudskou 
posádkou nedožije. Náklady tohto dobrodruž-
stva by stáli stovky miliárd dolárov a vyžiadali 
by si niekolko desiatok rokov trvajúce pripravy. 
Ani národný dóchodok USA, zaťažený gigantic-
kými výdavkami na armádu (3,5 % HDP), nedo-
káže takúto položku uniesť. 

A čo medzinárodná spolupráca? Doterajšie 

skúsenosti s Vesmírnou stanicou ukazujú, že ta-
diafto cesta nevedie. Velké medzinárodné misie 
minú viac peňazí na byrokraciu ako na hardwear. 
Koordinácia a organizačný chaos zvyšujú vý-
davky, takže neraz sa stáva, že ich kooperujúce 
krajiny odmietnu znášať. Váčšina medzinárod-
ných misií bola drahšia, menej prospešná (najmá 
kvóli redukcii pristrojového vybavenia a tímov, 
ktoré údaje vyhodnocujú) ako národně misie, 
ktoré sa podriadůjú jedinej vízii. 

Národná misia má váčšie šance na úspech. 
Najúspešnejšie misie sú tie, ktoré majú od za-
čiatku jasný program a prebiehajú pod tlakom. 
Iba národné misie majú jasný politický zmysel. 
Dlhodobý technologický projekt musí vychádzať 
z jasných nárldných priorít a musí byť návratný 
v škále pragmatického politického myslenia, teda 
do štyroch až šiestich rokov. 

Mars z hfadiska týchto kritérií nepripadá do 
úvahy. Návrat na Mesiac je však uskutočnitefný 
do piatich rokov, pričom náklady nepresiahnu 
desatinu prostriedkov potrebných na vyslanie lo-
de s fudskou posádkou na Mars. Navyše návrat 
na Mesiac by vytvoril pružnú kozmonautickú in-
fraštruktúru. Prevádzka lodí na obežnej drábe 
okolo Zeme v fubovofnej vzdialenosti by sa stala 
rutinou. 

Vo výške 36 800 kilometrov je geostacionár-
na dráha, kde operujú všetky komunikačné sa-
telity Zeme. Aj na geostacionárnej drábe bude-
me musieť mať už v blízkej budúcnosti vesmír-
nu stanicu, pretože budúcu generáciu komuni-
kačných satelitov budú tvoriť gigantické, kom-
plexné zariadenia, vyžadujúce megawaty ener-
gie. Tieto satelity budú príliš nákladné na to, 
aby sme ich v prípade poruchy vyradili z pre-
vádzky alebo zničili. Budú potrebovať údržbu. 
Bez údržbárov, upratovačov geostacionárnej 
dráhy nevyriešime ani problém, ktorý predsta-
vujú nefunkčně satelity, okupujúce čoraz vzác-
nejšie a drahšie miesto na geostacionárnej drá-
ha. 

Návrat na Mesiac sa nezaobíde nielen bez spo-
fahlivého a lacného prístupu na geostacionárnu, 
ale aj na ktorúkofvek inú obežnú dráhu v blízkom 
okolí Zeme. Túto infraštruktúru móžeme už 
dnes, v rámci projektu návratu na Mesiac, po-
merne lacno vybudovať a preventívne tak vyrie-
šime aj údržbu satelitov 21. storočia. 

Nie Mars, ale návrat na Mesiac je príležitosťou 
vytýčiť si rozumný a podnecujúci národný 
program. Spojené štáty tak získajú suroviny (pr-
vé mimozemské El Dorado). Naučíme sa bez-
pečna operovať v blízkom vesmíre, vytvoríme 
infrastruktúru a získame skúsenosti aj pre ambi-
cióznejšie misie. Návrat na Mesiac by sa mal stať 
dóležitou národnou prioritou. Iba tak NASA ne-
zakrnie a získa si v spoločnosti opáť to postave-
nie, ktoré mala v čase, kedporazila Rusov v jed-
nom z najprestížnejších bitiek studenej vojny, 
v súťaži, kto dopraví ako prvý Pudí na Mesiac. 

PAUL D. SPUDIS 

Autor je plarzetológom a autorom Imilty 
„Volhkedajší a budtíci Mesiac". 

Jeho najnoi'šia publikdcia 
„Atlas Mesiaca po misii Clementine" 

vyšla nedli no r Cambridge University Press. 
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Antarktické baktériE 
sú zázrakom prírody 

V antarktickom fadovci, v hlbke 3200 metrov, 
400 metrov nad hladinou fadovcom prekrytého ja-
zera Vostok, našli vedci živé baktérie!!! Hranice 
extrémnych podmienok, v ktorých je ešte život 
možný, sa opáf posunuli. Tento objav zvýšil istotu 
vedcov, že živé baktérie nájdu aj v tekutej vode ja-
zem, čo by znamenalo, že potenciálnych oáz živo-
ta na mých telesách Slnečnej sústavy, najmá pod 
[adorn Jupiterovho mesiaca Europa, je podstatne 
viac, ako sme ešte donedávna predpokladali. 

Jazero Vostok, ukryté pod hrubým fadovcom, 
má hlbku 180 metrov a jeho povrch je váčší ako 
Slovensko. Vostok je najváčším z osemdesiatich 
doteraz objavených jazier pod fadovým príkro-
vom. Vedci ich objavujú pomocou rádiových 
signálov. V jazere sa uchovala milióny rokov 
stará voda v tekutom skupenstve, takže tento prí-
rodný trezor móže skrývať ešte rozličné prekva-
penia. Teplo, ktoré [ad v tejto hlbke roztápa, ge-
neruje jednak enormný tlak hrubého [adovca, 
ako aj geotermálny ohrievač z vnútra antarktic-
kého kontinentu. 

V tomto roku získali vedci vzorku [adu zatiaf 
z najváčšej hlbky — 3623 metrov. A vo vzorke 
našli spoločenstvo baktérií — extrémofilov, ktoré 
podia všetkého migrujú z jazera smerom k po-
vrchu fadovca. 

Mikrobiológovia, ekológovia a astrobiológo-
via sa už dávnejšie zhodli na princípe: „Kde je 
voda, tam musí byť aj život." Výskum jazera 
Vostok je posledným testom tohto principu na 
najnehostinnejšom mieste našej planéty," vraví 
Warwick Vincent, profesor biológie na Lavalo-
vej univerzite v Kanade. 

Baktérie, ktoré vedci vo vzorke objavili, pre-
žívajú už celé milióny rokov bez akéhoko[vek 
kontaktu s vonkajším svetom. Ibaže už po prvých 
analýzach DNA sa ukázalo, že [adoví exoti sa 
príliš neodlišujú od dnešných, povrchových bak-
térií, ba čo viac, v jednej proteobaktérii majú 
velmi blízkeho príbuzného. 

„Náš výskum dokazuje, že na našej planéte sa 
baktérie uchytili a udržali takmer všade," vraví 
John Priscu z Montanskej štátnej univerzity. 
A Vincent dodáva: „V jazere Vostok sú všetky 
prísady, bez ktorých sa aktívny mikrobiálny sys-
tém nezaobíde." 

Na overenie Vincentovho tvrdenia si ešte ne-
jaký čas počkáme. Vttacie práce na fadovci boli 
prerušené kvóli obavám z možnej kontaminácie 
panenského ekosystému. Kvóli tomu sa svojho 
času stretli delegáti niekolkých národov, ale ani 
jeden z navrhovaných projektov nebol predbežne 
schválený. 

Prieskum vzoriek z fadovca však dokázal, že 
aj v najhlbších vrstvách [adu, v extrémne chlad-
nom a tmavom prostredí, majú baktérie dosf po-
travy. Sú to zásoby, ktoré sado [adu uložili pred 
miliónmi rokov. 

Ako na Zemi, tak aj na nebi? 
Podobné podmienky, aké majú baktérie v naj-

spodnejších vrstvách antarktického fadovca, mó-

Prierez antarktickým fadovcom a jeho podlo-
žím pod ruskou stanicou Vostok. 

žu panovať aj na Jupiterových mesiacoch Europa 
a Callisto. Oba sú obalené hrubou vrstvou fadu, 
pod ktorou sú globálne oceány tekutej vody. 
Generátorom tepla na Europe a Callisto sú sla-
pové sily, spósobované gravitáciou Jupitera. Po-
vrchová teplota na Europe (velkej ako Mesiac) 
je mínus 162 stupňov Celzia. Pósobením slapo-
vých sí1 sa však fad v hlbke roztápa. „Podmien-
ky v oceánoch Európy sú podobné ako antar-
ktických, [adom prekrytých jazerách, ale určite 
nie sú analogické," vraví David Karl z Havajskej 
univerzity. „Ak má Europa vlastnú geotermálnu 
energiu alebo generátor tepla v podobe slapo-
vých sí1, potom by tam mali byť pre život do-
konca lepšie podmienky ako v jazere Vostok, 
kde baktérie prežívajú iba na báze uhlíka a ener-
gie, ktoré sa v fade deponovali už pred miliónmi 
rokov." 

„Chémia vody na Europe a Cellisto sa bude od 
vody v jazere Vostok podstatne líšiť," doplňa ho 
Vincent. „Oceány na oboch mesiacoch Jupitera 
sú slané. V jazere Vostok je však normálna pitná 
voda." 

Europa Ice Clipper 
Ešte počas misie sondy Galileo padlo roz-

hodnutie preskúmať Europu. Špeciálnu sondu, 
Europa Ice Clipper, navrhujú ako viacúčelové 
návratné zariadenie. Z materskej lode, ktorá bu-
de Europu obiehať, vyletí sonda — lander, ktorá 
pristane na povrchu zafadneného mesiaca. Vy-
sadí na ňom niekofko hydrobotov, špeciálnych 
medených gulí, ktoré sa pretopia pod povrch fa-
du až do oceánu. Zmapujú podmorský terén, 
nazbierajú údaje, získajú vzorky, vrátia sa na po-
vrch, odkiaf ich lander vynesie na materskú loď, 
a tá ich dopraví na Zem. Táto misie je zatiaf hud-

bou budúcnosti, ale úspech antarktických lovcov 
baktérií je pre vedcov a ich sponzorov mohut-
ným impulzom. 

„Skúsenosti, ktoré v jazere Vostok nazbiera-
me, nám pomóžu navrhnúť a skonštruovať bio-
chemické a molekulárne sondy na hfadanie ži-
vota v akýchkofvek podmienkac," vraví Vin-
cent. „Bez prípravy v antarktickom fade by sme 
nedokázali vyvinúť ani potrebné technológie. 
Nejde iba o mechanizmy schopné prenikať do 
hlbokého [adu v extrémnom chlade, ale najmá 
o vývoj technológií, ktoré zaručia, že vzácne 
oázy života nebudú kontaminované fudskou čin-
nosťou, prípadne, že manipulácia s nimi neohro-
zí ekologické systémy na povrchu Zeme." 

Hybernované baktérie 

V inom antarktickom jazere, v tomto prípade 
slanom, vedci našli a oživili baktérie, ktoré majú 
najmenej 2800 rokov. Objav, ktorý zverejnili v 
decembri minulého roku, naznačuje, že podobné 
ekosystémy by mohli existovať aj na Marse. 

Prastaré baktérie majú utlmený metaboliz-
mus. Je to stav, ktorý pripomína hybernáciu. „Je 
to stav čiastočného zamrznutia, ̀ vraví John Pri-
scu. „Ak do vzorky prilejeme vodu, okamžite 
ožijú." 

Priscu a jeho tím získali vzorku vody so spia-
cimi baktériami z fadovca prekrývajúceho 5 ki-
lometrov dlhé jazero Vida. Na spiace baktérie 
naďabili v hlbke 15 metrov, na rozhraní, kde sa 
pevný fad mení na kašu. Tento „teplý fad" je se-
demkrát slanší ako voda v oceán, takže zamřza 
až pri teplotách pod hladinou mínus 10 stupňov 
Celzia. 

„Vrtali sme v 40-stupňovom mraze," spomína 
Priscu. „Aby sme zabránili kontaminácii vzorky, 
vřtaciu sústavu sme preplachovali deionizova-
nou vodou." 

Priscu je presvedčený, že v jazere Vida nájdu 
živé organizmy. V jazere Great Salt Lake v ame-
rickom Utahu, ale aj v Mftvom mori, kde je 
rovnako slaná voda, sa baktériám darí. Navyše 
sa ukázalo, že tieto baktérie si zachovali čulosť aj 
v [adovej kaši z jazera Vida. Vedci ich zmrazili 
na mínus 15 stupňov Celzia a vzápátí bez prob-
lémov oživili. 

Baktérie nájdeme aj na Marse 

Priscu tvrdí, že na Marse musia existovať ja-
zerá s podobnými podmienkami pre mikroorga-
nizmy: „Mali by sme ich tam teda nájsť, alebo 
aspoň stopy po nich." Iní vedci sú v tomto ohfa-
de skeptickejší, ale Priscu, po antarktických skú-
senostiach, srší optimizmom. 

Na Zemi v extrémnych podmienkac domi-
nujú cyanobaktérie. V Antarktíde ich našli nie-
len v fadovcoc Vostok a Vida, ale aj na mno-
hých mých miestach, dokonca aj vo vrstvách la-
du pod pólom. Tieto organizmy sú neuveritefne 
prispósobivé a inovatívne: dokážu sa zaobísť aj 
bez Slnka, čo je na Marse, kde je silnejšia radiá-
cia ako na Zemi, velká výhoda. 

Organizmy z jezera Vida sú výnimočné kvóli 
veku (2800 rokov), ktorý vedci odvodili z veku 
fadu, v ktorom ich našli. Zamrznuté oblasti Mar-
su sú podia Prisca fadovým múzeom prírody. 

Canadian Commitee for Antarctic Research 
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Jiří Grygar: 

Žeň objevů 2001 
(xxxvi.) 

Věnováno památce českého astronoma a čestného člena České astronomické společnosti Ing. Vladimíra Ptáčka, CSc., 
(1920-2001) z Prahy a dlouholetého předsedy západočeské pobočky ČAS v Rokycanech prof. Milana Vonáska (1933-2001). 

Pozn.: Elektronická verze těchto přehledů od r. 1995 je přístupná na WWW domovenkách časopisu Kozmos (http://www.ta3.sk/kozmos/kozmos.html) 
resp. Instantních astronomických novin (http://www.ian.cz), kde je navíc uložena i zvuková podoba posledních tří stejnojmenných přednášek (Radio IAN). 

5.5. Kvasary 
a aktivní jádra galaxií 
Pokračovíní 

K. Leighly aj. nalezli díky radiové přehlídce 
FIRST druhý opticky nejjasnější kvasar PHL 
1811, jehož B = R= 13,9 při z = 0,19. S. Ander-
son aj. shrnuli první výsledky přehlídky SDSS, 
která pokryla již 700 čtv. stupňů a našla tak 100 
kvasarů s červenými posuvy z > 4. D. Vanden 
Berk aj. vytvořili na základě přehlídky vzorové 
spektrum kvasaru v rozmezí červených posuvů 
0,04 - 4,80, přepočtené na klidové vinové délky 
80 _ 855,5 nm. V tomto vzorovém spektru se na-
chází na 80 emisních čar a mnoho překrývajících 
se čar (blendů). Nejvýraznější čáry příslušejí io-
nizovanému uhlíku, kyslíku a hořčíku a ovšem 
nejvýraznější vůbec je čára He. K. Fan aj. tuto 
přehlídku rozšířili již na 1550 čtv. stupňů a našli 
tak 3 rekordně vzdálené kvasary s červenými 
posuvy z v rozmezí 5,8 : 6,3. 

Ještě hlubší přehlídku zahájili R. Sharp aj. po-
mocí britského teleskopu INT. Dosud jen 9 kva-
sarů má z >5, a tak se zdá, že vtom čase byl ves-
mír silně ionizován. Vznikala L generace galaxií 
s „kondenzačními jádry" v podobě černých vele-
děr. Právě v té epoše patrně vznikalo i nejvíce 
hvězd za jednotku času v celých dějinách vesmí-
ru. 

N. Trentham aj. objevili kvasar SDSS J1044-
0125 s rekordním červeným posuvem z 5,8 pro 
rentgenové kvasary. V jádru kvasaru se totiž na-
chází černá veledíra s hmotností 3 GMo. Podle 
W. Brandta aj. má kvasar optickou jasnost 19,3 
mag, ale rentgenový výkon pouze 1,8.1037 W, 
což svědčí o silné absorpci tvrdého rentgenového 
záření uvnitř objektu. 

V. Junkkarinen aj. studovali pomocí HST 
STIS jasný (V = 17,8) binární kvasar LBSQ 
0103-2753 s úhlovou vzdáleností složek 0,3", 
což při červeném posuvu soustavy z = 0,85 dává 
projekci lineární separace 2,3 kpc. Spektra obou 
složek jsou naprosto různá, takže nejde o gravi-
tační čočku, ale o skutečnou dvojici kvasarů, jež 
patrně vznikly při splynutí mateřských galaxií 
a obsahují binární černou veledíru. 

Podobně vysvětlují S. Britzen aj. radiová po-
zorování kvasaru PKS 0420-014, jenž obsahuje 
nadsvětelný radiový výtrysk. Jiným důvodem pro 
podvojnost centrální černé veledíry je pozorova-
ná precese akrečního disku, jakou pozorujeme 
u kvasaru OJ 287. Autoři upozorňují, že binární 
černé veledíry jsou dobrým tipem pro budoucí 
kosmickou observatoř LISA, jejímž úkolem má 

být detekce gravitačních vin. Dosud je známo asi 
20 fyzických párů kvasarů. 

M. Lacy aj. našli přímou úměrnost mezi 
hmotností černé veledíry v kvasarech a jejich ra-
diovou hlučností. Radiově hlučné kvasary se vy-
skytují prakticky výhradně v obřích eliptických 
galaxiích. P. Müller a J. Fynbo odhalili v čáře 
Lya dlouhé vlákno, vybíhající z kvasaru 1205-30 
o červeném posuvu z = 3,0. Průmět délky vlákna 
vychází na piných 5 Mpc a potvrzuje tak výskyt 
vláknité struktury vesmíru v jeho raných fázích, 
v dobré shodě se Zeldovičovým modelem (1970) 
velkorozměrové struktury vesmíru. 

M. Burbidgeová pokračovala ve svém tažení 
proti kosmologickému výkladu povahy kvasarů 
a snesla nové důkazy o tom, že kvasary jsou ob-
jekty, vyvrhované obrovskými rychlostmi z blíz-
kých galaxií. V každém případě si zaslouží me-
daili za odvahu, s níž tvrdohlavě prosazuje tak 
neortodoxní názor. Ostatně ji předloni přispěchal 
na pomoc M. Hawkins, když připomněl, že po-
kud jsou kvasary v kosmologických vzdálenos-
tech, měly by se fluktuace jejich jasnosti zvolňo-
vat s rostoucí vzdáleností díky efektu dilatace ča-
su v teorii relativity, ale nic takového se nepozo-
ruje. 

5.6. Gravitační čočky 
a mikročočky 

J. Muňoz aj. našli nový kvasar RX 
J0921+4529 s rozdílem jasností 1,4 mag, úhlo-
vou separací složek 6,9" a červeným posuvem 
z = 1,7, které jsou zesíleny gravitační čočkou —
spirální galaxií se z = 0,3. M. Barstow aj. určo-
vali zpoždění fluktuací radiového toku pro zatím 
nejdokonalejší Einsteinův prsten B0218+357. 
Ze zpoždění dt = (10,5 ± 0,4) d odvodili hodno-
tu Hubblovy konstanty Ho = (69; +13,-19) 
km/s/Mpc. 

A. Oscoz aj. využili podrobných světelných 
křivek prototypu gravitačních čoček QSO 
0957+561 z let 1984-1999 ke zpřesnění hodnoty 
zpoždění dt = (422,6 ± 0,6) d. G. Chartas aj. stu-
dovali pomocí družice Chandra čočku 2016+112 
s červeným posuvem z = 1, a objevili tak rentge-
nové protějšky k dosud známým optickým obra-
zům, čímž vyloučili možnost, že by čočkování 
způsobila skrytá hmota vesmíru. N. Morgan aj. 
použili téže družice ke sledování čtyřlístku RX 
J0911+0551 a určili tak rentgenový zářivý výkon 
přilehlé kupy galaxií na 8.1036 W, tj. úhrnnou 
hmotnost kupy na 230 TMo. 

Celkem 6 obrazů dává galaxie CLASS 
B1359+154, objevená v r. 1999 pomocí radiote-

leskopů VLA a MERLIN. Je od nás vzdálena 3,4 
Gpc a je zobrazena trojicí galaxií ve vzdálenosti 
2,1 Gpc od nás. R. Blandford předestřel vizi bu-
doucího využití gravitačních čoček při výzkumu 
rozložení hmoty ve vesmíru. Pokud se podaří 
monitorovat v reálném čase řádově bilián bodo-
vých objektů na nebi, lze očekávat, že asi miliar-
da z nich bude jevit měřitelné fluktuace jasnosti, 
související s gravitačním čočkováním. Odtud pak 
bude možné trojrozměrně mapovat jak rozložení 
skryté hmoty vesmíru, tak deformace prostoroča-
su v okolí černých děr jakož i objevovat teres-
trické exoplanety díky zesílení jejich jasnosti me-
zilehlou gravitační čočkou. Podle jeho odhadu se 
na obloze nachází zhruba 100 miliard bodových 
infračervených zdrojů jasnějších než 30 mag 
a průměrná úhlová rozteč mezi nimi činí 2", tak-
že téměř každý z extragalaktických objektů může 
být ovlivněn mezilehlou gravitační čočkou. 

Podle F. Deruea aj. proběhla v posledních 
třech letech přehlídka mikročoček EROS II ve 
směru ke spirálním ramenům Galaxie. Sledovali 
tak světelné křivky více než 9 milionů hvězd 
v rovině naší Galaxie, přičemž našli 7 zjasnění, 
odpovídajících mikročočkování neviditelným tě-
lesem. Lze tím nepřímo zjišťovati průběh příčky 
uprostřed naší hvězdné soustavy. 

V programu EROS I se v r. 2000 podařilo 
najít ve výduti naší Galaxie ve vzdálenosti 
7,7 kpc od nás červeného obra, zobrazeného po-
mocí dvou mezilehlých trpasličích hvězd. V čer-
venci 2000 byla obří hvězda spektrálně sledová-
na pomocí VLT ESO, a tak se poprvé zdařilo ma-
pování povrchu obří hvězdy, jež potvrdilo stáva-
jící modely atmosfér pro červené obry. 

Podobně se M. Albrowovi aj. podařilo při stu-
diu binární gravitační mikročočky OGLE-1999-
BUL-23 určit hodnoty okrajového ztemnění v at-
mosféře podobra sp. třídy G/K ve vzdálenosti 
8 kpc od nás. Poloměr podobra činí 3,2 Ro a jeho 
efektivní teplotu 4,8 kK. Složky mikročočky jsou 
od sebe v projekci na oblohu vzdáleny minimálně 
1,5 AU. C. Alcock aj. zase našli dvojhvězdu 
MACHO-96-LMC-2 ve Velkém Magellanově 
mračnu, která byla zobrazena gravitační mikro-
čočkou — červeným trpaslíkem, jenž rovněž patří 
do téže galaxie. Odtud vyšla hmotnost primární 
složky 2 Mo a poměr hmotností složek 20:1, čili 
sekundární složka je téměř na spodní hranici 
hmotnosti pro hvězdy. Obě složky kolem sebe 
obíhají v periodě 9,2 d. Týmž autorům se podaři-
lo pomocí HST dohledat mikročočky k 8 zjasně-
ním ve Velkém Magellanově mračnu a ve všech 
případech se ukázalo, že za mikročočky poslou-
žily hvězdy v halu naší vlastní Galaxie. 

K. Sahu aj. se pokusili pomocí HST hledat bě-
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hem jara 1999 gravitační mikročočky v kulové 
hvězdokupě M 22, vzdálené od nás 2,6 kpc. Bě-
hem 18 dnu pozorování odhalili jeden případ 
zjasnění právě o řád, tj. čočkou byl trpaslík 
o hmotnosti 0,1 M0. Metoda je v zásadě citlivá i 
na objevování exoplanet-nomádů, které se vol-
ně potulují kulovou hvězdokupou a mohou tvořit 
až 10%c její celkové hmotnosti. S. Peale spočítal, 
že při pozorování mikročoček ve směru k centru 
naší Galaxie činí pravděpodobnost objevení 
exoplanety asi 0,001. To není v rozporu se zjiště-
ním M. Albrowa aj., že v programu OGLE bylo 
v letech 1995-99 nalezeno v galaktické výduti 
celkem 43 mikročoček, avšak ani jedna nejevila 
známky přítomnosti exoplanety. To značí, že 
hvězdy s hmotností kolem 0,3 Mo neměly žád-
nou exoplanetu o hmotnosti alespoň jako Jupiter 
ve vzdálenostech 1,5 _ 4 AU od mateřské hvěz-
dy. 

Husarský kousek se zdařil C. Alcockovi, když 
pomocí HST WFPC dohledali v květnu 1999 gra-
vitační mikročočku k úkazu MACHO-LMC-5 
z 5. února 1993. Jde o slabounkou červenou 
hvězdu v halu naší Galaxie, jež se od r. 1993 po-
sunula o 0,13" od hvězdy hlavní posloupnosti ve 
Velkém Magellanově mračnu, kterou tehdy té-
měř zakryla. VLT pak umožnil identifikovat její 
spektrum M4-5 V. Je tudíž dobrá naděje, že se 
během doby podaří stanoviti její vzdálenost od 
nás, a tím odhadnout přesněji skrytou hmotu hala 
naší Galaxie i hmotnosti samotných mikročoček. 
V tomto smyslu se ještě znovu zhodnotí pozoro-
vání stovek mikročoček, získaných při sledování 
centra naší Galaxie v projektu OGLE. Pokud se 
pak uskuteční projekt kosmického interferomet-
ru SIM, jenž má měřit polohy s mikrovteřinovou 
rozlišovací schopností, tak bude tímto způsobem 
možné určovat hmotnosti hvězd v naší Galaxii 
s vynikající přesností až na 1% podle teorie, kte-
rou v letech 1964-66 vypracoval norský astrofy-
zik S. Refsdal. 

6. Kosmologie a fyzika 
Jestliže lze minulé století v astronomii charak-

terizovat zejména jako století hvězdné astrono-
mie, kdy se podařilo zjistit, co jsou hvězdy zač, 
proč vůbec svítí a zejména pak, jak se vyvíjejí, 
zdá se, že nynější století bude v astronomii stole-
tím kosmologie. To, co se nyní na této scéně 
odehrává, je skutečný převrat, založený jednak na 
odvážných domněnkách, vycházejících z pokusů 
sjednotit teorii relativity a kvantovou mechaniku, 
a jednak na nových pozorovacích údajích ne-
jméně o řád přesnějších než vše, co měli předtím 
astronomové k dispozici. Z kosmologie se tak 
stal definitivně obor, v němž s prospěchem spo-
lupracují astronomové-pozorovatelé s teoretic-
kými resp. částicovými fyziky, což je ovšem pro 
pisatele těchto přehledu hotová pohroma. Pocho-
pit alespoň v obrysech, co se na této frontě děje, 
je čím dál nesnadnější, a to už nezmiňuji svízel-
nou otázku, jak to pak populárně vyložit širší ve-
řejnosti. Proto prosím vážnější zájemce o tyto 
otázky, aby neváhali a začetli se posléze do za-
svěcenějších přehledů, které v této části Žně ob-
jevu cituji. 

6.1. Stavba a vývoj vesmíru 
Problém skryté hmoty Kosmologická bomba 

vybuchla v pracích, které uvažují o kosmologie-
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kých membránách, jež se k sobě tu přibližují 
a onde vzdalují, což při dotyku dvou membrán 
může vést k události, kterou zatím stále nazývá-
me velký třesk. Teorie membrán, neboli zkráceně 
teorie M, vychází z představy teorie strun o 1 lti-
rozměrném prostoročasu, v němž se pohybují 
zmíněné vícerozměrné membrány, čímž se okli-
kou vrací k již dříve uvažované domněnce o pa-
ralelních vesmírech, jak to shrnuje P. Steinhardt 
aj. Vlastní srážka dvou samostatných vesmírů 
dostala název ekpyrotický vesmír, což doslovně 
znamená světový požár. H. Liu a P. Wesson zase 
tvrdí, že proslulá kosmologická „konstanta", kte-
rá je dle nových měření pravděpodobně nenulo-
vá, se ve skutečnosti mění s časem a lze ji chápat 
jako míru energetické hustoty falešného vakua 
(kvintesenci). 

Velký třesk se pak prý dá vyložit jako „velký 
odraz" mezi dvěma dotknuvšími se membrána-
mi. Problémem těchto roztomilých a odvážných 
spekulací je zatím naprostá nemožnost je jakkoliv 
ověřovat astronomickými pozorováními nebo fy-
zikálními experimenty. Jak uvádí M. Livio, nikdo 
například neví, zda v případě platnosti strunové 
teorie neslábne v průběhu vývoje vesmíru síla 
gravitace, jak nepřímo vyplývá z pozorování re-
kordně vzdálené (z = 1,7) supernovy 1997ff 
v HDF-N (1236+6212) na přelomu let 
1997/1998, která byla v maximu zhruba dvakrát 
jasnější (27,0 mag), než by měla ve standardním 
kosmologickém modelu být. Podle A. Riesse aj. 
je tato supernova asi 3 Gpc daleko a jelikož bliž-
ší supernovy (z » 0,5) jsou naopak slabší, než by 
měly být, tak to nasvědčuje zvratu v tempu roz-
pínání vesmíru, k němuž došlo asi v polovině je-
ho stáří. Zatímco v první polovině vesmírného 
času se rozpínání vesmíru zpomalovalo díky pře-
vaze gravitace, ve druhé polovině se uplatnila od-
pudivá síla kvantového vakua a tempo rozpínání 
vesmíru se stále zvyšuje. Nejpravděpodobnějším 
vysvětlením tohoto podivuhodného pozorování 
pak zůstává již zmíněná nenulová kosmologická 
konstanta A, kterou S. Weinberg nazývá zpříče-
nou kostí v krku současné fyziky. Podivuhodné 
je totiž právě to, že ze zcela neznámého duvodu 
je hodnota A řádově srovnatelná s ostatní hmotou 
vesmíru, což je patrně důsledkem antropického 
principu: pozorovatelé mohou existovat pouze 
ve vesmíru s privilegovanou hodnotou A. 

Zato stávající teorie velkého třesku si stojí 
velmi dobře, jak shrnul M. Turner. Hubblova 
konstanta H0 = 70 km/s/Mpc je známa s chybou 
10%, z čehož vychází stáří vesmíru 14 miliard let 
s touž chybou. Teplota reliktního záření 2,725 K. 
odvozená z experimentu FIRAS na družici 
COBE, je dokonce známá s přesností na 0,4 pro-
mile. Ačkoliv je reliktní záření v prvním přiblí-
žení izotropní, podařilo se v něm nalézt drobné 
fluktuace na úrovni setin promile, které teorie 
velkého třesku očekávala, neboť odpovídá týmž 
fluktuacím hustoty v raném vesmíru, jež daly 
vznik dnes pozorované struktuře vesmíru. Ves-
mír ve stan několika sekund po velkém třesku 
obsahoval reliktní fotony s energiemi řádu MeV 
až keV, neboť se díky rozpínání rychle ochlazo-
val. Když byl starý pouhou setinu milisekundy, 
tak činily energie fotonů v průměru dokonce 100 
MeV; byl tedy vypiněn kvarkovým-gluonovým 
plazmatem, což se nyní dá testovat v urychlova-
či RHIC v americkém Brookhavenu. Skvělým 
potvrzením teorie je dnešní poměrné zastoupení 

lehkých prvků ve vesmíru, tj. 76% vodíku, 24% 
4He (s chybou jen 0,15%©), zatímco ostatní nukli-
dy a jádra tvoří nepatrné příměsi vůči vodíku, 
tj. deuterium a 3He stotisícinu, kdežto nuklid 
7Li pouhou desetimiliardtinu zastoupení vodíku. 
I tyto drobné příměsi však mají relativní za-

stoupení, shodující se s teorií v rozmezí 3-15 %® 
což je až udivující shoda. Jak píše Turner, kos-
mologické hodiny tikají logaritmicky. Když si 
představíme logaritmický ciferník, v němž celé 
stan vesmíru odpovídá jedné logaritmické minu-
tě, tak standardní model velkého třesku báječně 
popisuje posledních 20 logaritmických sekund, 
zatímco temný dávnověk (počínaje Planckovým 
Časem 10— s) prvních 40 logaritmických se-
kund tone ve fyzikálním šeru. Navzdory nepopi-
ratelným úspěchům teorie velkého třesku se pro-
ti ni opakovaně vyslovil proslulý kosmologický 
disident G. Burbidge, jenž se stále drží nekos-
mologického výkladu červeného posuvu kvasarů 
a prohlásil, že teorie velkého třesku je dokonce 
hrubá chyba. Důležitým kritériem správnosti či 
pochybnosti kosmologických domněnek je jejich 
schopnost předpovědět vzhled dnešní velkoroz-
měrové struktury vesmíru, neboť na to není kos-
mologicky vzato příliš mnoho času — nanejvýš 
13 miliard let. 

Proto je pozoruhodně zjištění G. Willigera aj., 
že dosud jedinečná Velká stěna o rozměrech 
150x60x5 Mpc se středem vzdáleným od nás 
400 Mpc, táhnoucí se od Panny k Rybám a slo-
žená z desítky tisíc galaxií, dostala vzdálenou 
konkurenci v souhvězdí Lva. Na ploše 5°x2,5° 
tam totiž našli 18 kvasarů s posuvy z v rozmezí 
1,2 _ 1,4, které vyznačují obrysy další velké stě-
ny o celkové délce 150 Mpc a šířce 90 Mpc, jejíž 
střed je od nás vzdálen 2 Gpc. To značí, že tato 
struktura vznikla nejpozději v 1/3 stáří vesmíru, 
a tu opravdu vzniká zapeklitá otázka, jak ji moh-
la gravitace vystavět tak rychle. Hustota galaxií 
uvnitř stěn je totiž alespoň pětkrát vyšší než 
v okolním intergalaktickém prostoru. 

Podle S. Borganiho a L. Guzza lze velkoroz-
měrovou strukturu vesmíru nejsnáze sledovat 
pomocí rentgenových pozorování kup galaxií. 
H. Ebeling aj. popsali první výsledky přehlídky 
vysoce hmotných kup galaxií MACS. Právě tyto 
kupy se vyznačují nejsilnějším rentgenovým zá-
řením. Dosud tak našli 101 hmotných kup v in-
tervalu červených posuvů z 0,3 - 0,6. 

Čím dál tím více prací se věnuje otázce vlast-
ností skryté hmoty vesmíru, které je možná 
o řád více než látky, zářící alespoň v některé 
části elektromagnetického spektra. O skryté hmo-
tě poprvé uvažoval F. Zwicky již v r. 1933 a po 
dlouhá desetiletí byl průkopníkem oboru, jenž te-
prve nedávno nabyl na vážnosti. 

Jak uvádějí J. Peacock aj., kteří vloni dokonči-
li čtyřletou přehlídku galaxií a kvasarů 2dF po-
mocí anglo-australského 4m AAT, mají nyní ho-
mogenní spektrální a poziční údaje pro čtvrt mi-
lionu galaxií s červeným posuvem z < 0,11 (do 
vzdálenosti 900 Mpc od nás) v okolí severního 
a jižního galaktického pólu s mezní hvězdnou ve-
likostí 19,45 mag v oboru B. Zatím zpracovali 
údaje o prostorovém rozložení více než 100 tisíc 
galaxií, což jim dalo jednak prvotřídní údaje 
o shlukování a vzdalování galaxií a jednak 
o skryté hmotě. 

Ukazuje se, že pinou 1/3 hmoty vesmíru před-
stavuje skrytá látka (dark matter) a téměř 2/3 
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skrytá energie (dark energy), zatímco na zářící 
hmotu připadá vskutku jenom několik málo pro-
cent hmoty vesmíru. S. Bludman a M. Roos při-
pomněli, že ona skrytá energie se uplatňuje bud 
jako nenulová kosmologická konstanta, popřípa-
dě jako časově a prostorově proměnná kvinte-
sence v kosmologických modelech. Obhajují ta-
ké předpovídací schopnost antropického princi-
pu, který nutně nevyžaduje výskyt jiných vesmí-
rů. Sám pojem kvintesence zavedl v r. 1988 G. 
Wetterich, když ukázal, že pokud existuje, tak se 
projeví změnou roztečí maxim akustického spek-
tra reliktního záření. 

C. Flynn aj. vyvracejí na základě pozemních 
přehlídek představu, že skrytou látku v halu Ga-
laxie tvoří z větší části staří bílí trpaslíci, jak 
usoudili v r. 1999 R. Ibata aj. z pozorovaní pohy-
bujících se slabých objektů v poli HDF. B. Op-
penheimer aj. sice ve své přehlídce, pokrývající 
10% oblohy, našli 38 nových chladných bílých 
trpaslíků, ale tím ]ze vysvětlit zhruba 2% skryté 
látky v halu. Nicméně G. Levis a R. Ibata se ne-
vzdávají, neboť nyní tvrdí, že skrytou látku tvoří 
početné černé díry o hmotnosti podobné Jupiteru, 
které jsou dosavadními metodami skutečně ne-
zjistitelné a tudíž dokonale skryté. 

Naproti tomu C. Alcock aj. připomněli, že ga-
laktické halo obsahuje úhrnem 0,4 TMo, což je 
opravdu vysoká hodnota, a tak ani ty pověstné 
černé díry na to stačit nemohou, jelikož z pře-
hlídky MACHO lze už dnes jejich výskyt shora 
omezit. V nejlepším případě by černé díry mohly 
představovat 40%© skryté látky v halu Galaxie. 

Pokud jde o vzdálený vesmír, velmi pozoru-
hodnou práci uveřejnili H. Arabadjis aj., když 
studovali pomocí družice Chandra a HST kupu 
galaxií v souhvězdí Draka EMSS 1358-6245, 
vzdálenou od nás 1,2 Gpc. V kupě je totiž 4x ví-
ce skryté látky než látky zářící, přičemž na rozdíl 
od zářící látky se skrytá látka soustřeďuje v jádře 
kupy ve vzdálenosti do 50 kpc. Kromě toho N. 
Trentham aj. ohlásili objev galaxie, která je spja-
ta svítícím vláknem se svou sousedkou, tvořenou 
převážně skrytou hmotu. Y. Wang a G. Lovelace 
však soudí, že podstatný pokrok v napínavé de-
tektivní historii hledání povahy skryté hmoty ves-
míru poskytnou až nová početná měření světel-
ných křivek a spekter vzdálených supernov po-
mocí připravované družice SNAP. Družice s ob-
ří kamerou 600 Mpixelú by měla během tří let 
provozu od r. 2008 změřit parametry zhruba 
6000 supernov, a tak rozhodnout, zda se skutečně 
tempo rozpínání vesmíru zrychluje zásluhou kos-
mologické konstanty anebo kvintesence, čímž se 
snad podaří rozřešiti problém skryté energie ves-
míru. 

6.2. Základní 
kosmologické parametry 

J. Gott aj. tvrdí, že porovnáním rozličných vý-
sledků měření a využitím statistických metod 
lze odhadnout pravděpodobnost 0,7, že Ho = 
(67 ± 5) km/s/Mpc a pravděpodobnost 0,51, že 
má vesmír plochou geometrii. Rovněž tak je vy-
soce pravděpodobné, že kosmologická konstanta 
A je kladná a dále, že s pravděpodobností 0,75 se 
mění v čase, tj. jde o kvintesenci. 

R. Cayrel aj. určovali pomocí rozpadových 
produktů radionuklidů 238U a'-3'-Th ve spektru 
stáří chladné obří hvězdy CS 31082-001, která je 

mimořádně chudá na kovy: zastoupení železa je 
u ní skoro o tři řády nižší než u Slunce. Dostali 
tak stáří hvězdy (12,5 ± 3,3) miliard roků, což je 
zároveň spodní mez pro stáří vesmíru. 

S. Bridle aj. využili měření fluktuací reliktní-
ho záření z balónových experimentů Boome-
rang a Maxima-1 k určení kosmologického para-
metrů vesmíru z akustického spektra fluktuací, 
které dávají největší hodnoty pro určité úhlové 
rozměry fluktuačních skvrn. Odtud vychází, že 
vesmír má plochou geometrii s 28%© zastoupením 
skryté látky (celková hustota hmoty vesmíru je 
přitom 100% kritické hustoty), Ho = 74v obvyk-
lých jednotkách a stářím vesmíru 13,2 miliardy 
let. 

T. Padmanabhan a S. Sethi odvodili z téhož 
pozorovacího materiálu, že v nejranější fázi vý-
voje vesmíru proběhla vskutku kosmologická in-
flace, takže celková hustota hmoty vesmíru se 
rovná hustotě kritické. Baryony pak dávají 5% 
kritické hustoty a spolu se skrytou látkou před-
stavují 34% kritické hustoty. Dále jim vyšlo 
Ho = 78 a stáří vesmíru (12 ± 1) miliard let. Po-
dobně L. Knox aj. dostali rovněž z fluktuací re-
liktního záření Ha = 72 a stáří vesmíru (14,0 ± 0,5) 
miliard let. I. Ferreras aj. odvodili stáří vesmíru 
z kosmochronologie, modelů vývoje hvězd 
a z poloh akustických vrcholů reliktního záření, 
odkud nejprve dostali Ho = (72 ± 8) a tomu od-
povídající stáří vesmíru 13,2 (+1,2;—0,8) miliard 
let. J. Jensen aj. určili Ho z měření povrchových 
fluktuací v rozložení infračervené jasnosti pro 
16 vzdálenějších galaxií pomocí HST NICMOS. 
Vyšlo jim H0 = (72 ± 2). Předešlé hodnoty nejsou 
zatíženy nejistotou v kalibraci vzdáleností gala-
xií, kde hlavním problémem je dosud neuzavřená 
debata o vzdálenosti Velkého Magellanova mrač-
na, na níž všechny ostatní kalibrace závisí. 

B. Gibson a P. Stetson porovnali údaje o ce-
feidách a supernově 1991T galaxie NGC 4527, 
čímž dostali H0 = 73. Naproti tomu J. Willickovi 
a P. Batrovi vyšlo z pozorovaní cefeid ve 27 ga-
laxiích do vzdálenosti 20 Mpc od nás H0 = 85 - 92, 
což dává nepřípustně malé stáří vesmíru 11 mi-
liard rok. B. Mason aj. využili Sjunjajevova-
Zeldovičova efektu v teplotě reliktního záření 
pro 7 kup galaxií s červeným posuvem < 0,1 
k určení H0 = 65. S. Borgani aj. studovali rentge-
nové záření 103 velmi hmotných (» 200 TM0) 
kup galaxií s červenými posuvy až do ř = 1,26 
pomocí družice ROSAT a odtud odvodili za-
stoupení baryonové a skryté látky vesmíru na 
(35 ± 12) % kritické hustoty vesmíru. 

Komplexní zhodnocení klíčového programu 
HST přinesli W. Freedmanová aj., kteří pro 
Magellanovo mračno přijali vzdálenost přesně 
50 kpc, tj. modul vzdálenosti (18,5 ± 0,1) mag. 
Pak dostali porovnáním rozličných metod (cefei-
dy, supernovy Ia resp. II, relace Tullyho-Fische-
ra) průměrnou hodnotu pro H0 = (72 ± 8) a odtud 
vychází stáří vesmíru 13 miliard let za předpo-
kladu, že skrytá látka představuje 30% a skrytá 
energie 70%® úhrnné hmoty vesmíru. Pro stáří 
kulových hvězdokup vychází 12,5 miliard let, tj. 
hvězdy vznikají nejpozději za 500 milionů let po 
velkém třesku, dvakrát dříve než se dosud soudi-
lo. 

6.3. ReHktní záření 
Měření fluktuací v reliktním záření se stalo hi-

tem současné mikrovinné radiometrie, jelikož 

přesnost měření neustále vzrůstá, a tak lze z roz-
ložení maxim akustických vin určovat s vyso-
kou přesností základní vlastnosti raného vesmíru, 
odpovídající červenému posuvu : » 1000. T. Clar-
ke to přirovnává k přehrabávaní žhavých uhlíků 
reliktního záření v doutnajícím spáleništi raného 
vesmíru. Jak uvádějí S. Dodelson aj. a S. Padin 
aj., měření pomocí mikrovinného interferometru 
CBI v Chile (13 parabol o průměru 0,9 m vnad-
mořské výšce 5080 m) odhalilo v akustickém 
spektru I. harmonickou složku zvukových vin, 
jež se šířily velmi raným vesmírem, což potvrzu-
je model velkého třesku s nebývalou přesností. 
Odtud pak vyplývá, že baryonní látka představu-
je nanejvýš 5% kritické hustoty vesmíru. Podle 
G. Taubese odtud dále vychází stáří vesmíru v in-
tervalu 13 _ 14 miliard roků. 

P. Petitjean a R. Srianand aj. ukázali díky po-
zorováním vzdáleného kvasaru PKS 1232+0815, 
že před 12 miliardami let mělo reliktní záření tep-
lotu 9,5 K, v dobré shodě s modelovou hodnotou 
9,1 K. 

6.4. Kosmické záření 
A. Dar a A. de Rújula odhadli energetický vý-

kon kosmického záření, vydávaného naší Gala-
xií, na piných 5.1035 W, tj. o dva řády vyšší, než 
se očekávalo. Titéž autoři též upozornili na mož-
nou interakci galaktického kosmického záření 
s fotony reliktního záření. Inverzní Comptonúv 
rozptyl elektronů kosmického záření na reliktních 
fotonech by mohl zvedat hladinu difuzního elek-
tromagnetického pozadí v Galaxii. 

K. Wang aj. uveřejnili výsledky přehlídky 
zdrojů kosmického záření v pásmu energií TeV 
na severní obloze (rozmezí deklinací +72 _ —5`) 
pomocí aparatury Milagrito za období let 
1997-1998. Rozložení pozorovaných částic je 
vcelku izotropní. Nejjasnější diskrétní zdroje jsou 
blazar-galaxie Mrk 501 a Krabí mlhovina. 

Rentgenová pozorování radiogalaxie Pictor 
A (: = 0,35) družicí Chandra ukázala podle 
A. Wilsona aj., že tento objekt je zdrojem kos-
mického záření o velmi vysokých energiích 
(UHE). Podle G. Mediny-Tanco vychází z pozo-
rování japonskou aparaturou AGASA, že částice 
s energiemi nad 40 EeV nepřicházejí z vesmíru 
izotropně, ale ani neodrážejí očekávanou velko-
rozměrovou strukturu vesmíru. Problém je po-
chopitelně v neodhadnutelném vlivu magnetic-
kého pole Galaxie na směr příchodu těchto částic 
a také ve velmi omezené statistice pouhých 
55 úkazu. 

A. Uryson se pokusil o identifikaci zdrojů 
kosmického záření UHE na základě údajů o čás-
ticích s energiemi 40 _ 300 EeV, získaných za 
posledních 40 let na observatořích SAL (Ja-
kutsk), AGASA, Haverah Park (Velká Británie) 
a Muší oko (Utah, USA), ale nedospěl k žádné-
mu určitému závěru. Právě proto, že částice UHE 
jsou velmi vzácné, je obtížné je na Zemi pozoro-
vat v dostatečně velkých počtech. Proto P. Gor-
ham a D. Satzberg navrhují zcela neortodoxní 
metody jejich detekce, například pomocí elek-
tromagnetických impulsu, jež vznikají při nárazu 
takových energetických částic na povrch Měsíce, 
anebo jež doprovázejí spršky sekundárních částic 
v zemské atmosféře. Lze také pozorovat radiové 
Čerenkovovo záření, případně sledovat spršky 
výkonným radarem, jenž se už buduje v Peru. 
Konečně lze pomocí hydrofonů odhalit akustické 
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spršky, vznikající při vniknutí částic kosmického 
záření do vody. 

Jak uvádějí T. Abu-Zayad aj., nevíme dodnes 
nic o zdrojích kosmického záření s energiemi 
nad 100 TeV, a tak největší pokrok mohou jed-
nou přinést uvažované kosmické observatoře 
EUSO a OWL. Zatím se ovšem největší naděje 
vkládají do hybridního detektoru částic UHE, 
který se buduje v argentinské pampě na ploše 
50x60 km'- a měl by začít měřit v r. 2006 (pro-
jekt Pierre Auger). D. Helfand připomněl, že 
z celkem 100 známých oktáv energetického 
spektra připadá na vysoké energie částic 
(>100 eV) piných 60, kdežto celá optická astro-
nomie se vejde do jediné oktávy. Zdroje vyso-
kých energií musejí mít povrchovou teplotu ales-
poň 100 kK, ale mohou dosáhnout až miliard kel-
vinů. 

Jestliže celá historie astronomie až do r. 1970 
přinesla podle M. Harwita 26 hlavních objevů, 
z nichž se jen jeden týkal vysokých energií, tak 
v posledních třiceti letech přibylo dalších 17 zá-
sadních objevu, z toho 5 v pásmu vysokých ener-
gií a jen 2 v optickém oboru. Z toho že usoudit, 
že právě vysokým energiím pozorovaným v kos-
mickém záření patří astronomická budoucnost. 
Ten první objev je už ovšem 90 roků starý. Učinil 
jej rakouský fyzik Victor Hess 7. srpna 1912 při 
balónovém letu, který začal v 7 h ráno v Ústí nad 
Labem a při němž dosáhl výšky 5000 m — právě 
tehdy objevil, že z vesmíru přichází záření, které 
R. Millikan v r. 1927 nazval kosmickými paprs-
ky. Hess se za tento objev stal r. 1936 nositelem 
Nobelovy ceny za fyziku a tehdy už se také vě-
dělo, že nejde o záření, nýbrž o elektricky nabité 
a silně urychlené částice z vesmíru. Předpoklá-
dáme, že k tomu urychlení dochází v silných 
gravitačních nebo magnetických polích, v rázo-
vých vinách, při gravitačním hroucení supernov, 
anebo při zcela exotických procesech, které do-
sud nebyly fyzikou rozpoznány. 

6.5. Jaderná, částicová 
a relativistická astrofyzika 

Podle G. Krisse aj. potvrdila měření ultrafia-
lové družice FUSE, že prvotní helium bylo v ra-
ném vesmíru rozloženo rovnoměrně, neboť je 
všude stejně ionizováno raným kosmickým 
ohňostrojem žhavého (dnes reliktního) záření. 
Zejména vzdálené kvasary působí jako světlome-
ty, které zezadu ozařují mezilehlá oblaka He II. 

D. Banio aj. vyřešili starý problém nesouhlasu 
relativního zastoupení nuklidu 3He, když měřili 
intenzitu jeho radiové čáry na frekvenci 8,7 GHz 
a ukázali, že lehkého helia je méně než 1,1.10-5

vůči vodíku, v souladu s předpovědí standardního 
modelu za předpokladu, že baryony představují 
asi 4%® kritické hustoty vesmíru. Nejnovější vý-
počet poměrného zastoupení baryonu, vodíku, 
deuteria, ;He, 4He a 7Li uveřejnil B. Fields. 

Na kalifornském urychlovači SLAC bylo tý-
mem 600 fyziků pod vedením J. Dorfana potvr-
zeno narušení parity CP sledováním rozpadů 
32 milionů mesonů a antimesonů B. To má velký 
význam i pro kosmologii velmi raného vesmíru. 

S. Dimopoulos a G. Landseberg navrhli, aby 
budoucí evropský urychlovač LHC v CERN, 
jenž má být dokončen r. 2008, byl využit také 
k experimentální výrobě černé díry. Tvrdí, že by 
k tomu stačilo zhroutit pod hranici Schwarzschil-

dova poloměru několik tisíc protonu. Prý se něco 
takového ostatně stává při průletu kosmického 
záření UHE zemskou atmosférou, aniž bychom si 
něčeho všimli. 

K výzkumu neutrinových oscilací použili Ja-
ponci urychlovač KEK, který zaměřil intenzivní 
svazek mionových neutrin na detektor Superka-
miokande vzdálený od zdroje 250 km. Za 2 roky 
provozu se podle K. Nakamury aj. podařilo za-
znamenat 44 neutrin z daného směru, ačkoliv 
v případě, že by oscilace nebyly, jich mělo přijít 
64. Změřený mixážní úhel byl přitom mnohem 
vyšší než se čekalo, což dává dobrou podporu pro 
oscilace neutrin, které jsou na velikosti mixážní-
ho úhlu přímo závislé. Bohužel, slibný experi-
ment přerušila nešťastná havárie fotonásobiču 
v Kamiokande, k níž došlo po revizi zařízení bě-
hem napouštění vody do detektoru v listopadu 
2001. Než se podaří aparaturu znovu spustit, bu-
de však urychlovač KEK odstaven... 

Podle E. Andréese aj. začal r. 1997 zkušebně 
měřit detektor vysokoenergetických neutrin 
AMANDA, zapuštěný do antarktického ledu. 
Detektor představuje pomyslný svislý válec o prů-
měru 120 m, uvnitř něhož je na 10 kabelech za-
mrzlých v ledu zavěšeno 300 fotonásobiču 
v hloubkách 1500 _ 2000 m pod povrchem. Foto-
násobiče zaznamenávají Čerenkovovo záření vy-
volané průchodem mionů ledem a redukční prog-
ram odtud vybírá pouze údaje o průletech zespo-
du nahoru, kterou jsou vyvolány výlučně vysoce 
energetickými neutriny, jež přiletěly z vesmíru 
a prošly zeměkoulí. Průlety shora totiž převážně 
patří běžnému kosmickému záření, které by jinak 
detektor zcela zahltily. Jak ukazují první měření, 
detektor je citlivý na kosmická neutrina s ener-
giemi nad 50 GeV, ale zachytil i úkazy s energie-
mi řádu TeV. V průměru se zachytí jedno neutri-
no každých 19 hodin a rozložení zdrojů po se-
verní polokouli nejeví žádné známky anizotropie. 

V loňském roce bylo do ledu zapuštěno dal-
ších 9 kabelů a pokud se seženou finance, tak 
z toho nakonec vznikne impozantní detektor Ice-
Cube s 80 kabely, 4800 fotonásobiči na ploše 
o průřezu válce 1 km'-. 

J. Webb ohlásil možný astronomický důkaz, 
že konstanta jemné struktury vodíku se mění 
s časem. Konstanta je měřítkem intenzity elek-
tromagnetické interakce, která váže elektrony 
k atomovému jádru. Podle M. Murphyho aj. 
vykazují spektra 28 kvasarii s červenými posu-
vy z v rozmezí 0,5 - 3,5, pořízená Keckovým 
l0m teleskopem, absorpční čáry celkem 49 me-
zilehlých mezihvězdných mračen, v nichž jsou 
však rozteče mezi známými vodíkovými čarami 
nepatrně odlišné, v závislosti na vzdálenosti 
mračna od nás. Pokud by se tato měření potvr-
dila, tak by to znamenalo, že „konstanta" jemné 
struktury byla před 10 miliardami let o setinu 
promile menší, než je dnes! Nechci ani domýš-
let, jakou revoluci ve fyzice a posléze i astrofy-
zice by to vyvolalo. 

J. Williams aj. využili třiceti let přesných lase-
rových a radarových měření poloh nebeských tě-
les ve Sluneční soustavě k ověřování případné 
proměnnosti gravitační konstanty v závislosti 
na čase. Dostali tak relativní horní mez proměn-
nosti na úrovni 1,8.10-12/rok a tato mez se bude 
časem ještě rychle snižovat. 

R. Hulet aj. simulovali laserovým chlazením 
oblaku atomu lithia kvantové charakteristiky bí-

lých trpaslíků a neutronových hvězd. Při teplotě 
řádu 100 nK je totiž lithium supratekuté. Tyto ex-
perimenty však přednostně využijí pro zvýšení 
přesnosti atomových hodin. 

Jak uvedli C. Wieman aj., v r. 1925 předpově-
zený Boseův-Einsteinův kondenzát byl v r. 1995 
připraven ve fyzikálních laboratořích uměle, což 
umožňuje laboratorně studovat vlastnosti vznika-
jících prahvězd i zanikajících degenerovaných 
hvězd, a dokonce i tzv. bosenovy, tvořené místo 
fermionu bosony. Ostatně za zmíněnou přípravu 
BE kondenzátu byla vloni udělena i Nobelova 
cena za fyziku. 

7. Život ve vesmíru 
První argument ve prospěch obydlitelnosti ji-

ných světů přinesl v r. 1610 J. Kepler, jenž usou-
dil, že Jupiter je obydlen, neboť má dle Galileo-
vých pozorování 4 družice, jež slouží tamějším 
obyvatelům podobně jako lidem na Zemi Měsíc. 
Podobně si I. Newton a W. Herschel mysleli, že 
obydlené je Slunce, neboť sluneční skvrny pova-
žovali za průzory, jimiž nás Slunečňané pozorují 
Zemi, resp. za vrcholy sopek, prorážející hranici 
oblačnosti na Slunci. (Naproti tomu Galileúv pro-
tivník C. Scheiner a později též známý německý 
fyzik Otto von Guericke se domnívali, že sluneč-
ní skvrny jsou oběžnicemi Slunce, jež pozoruje-
me při přechodech přes sluneční kotouč.) Koneč-
ně ještě na počátku 20. stol. americký filantrop 
P. Lowell chtěl prokázat pomocí dalekohledů na 
observatoři ve Flagstaffu, že Mars je obydlen 
vyspělou technickou civilizací, která buduje sítě 
průplavů či zavlažovacích kanálu. Od té doby 
však vlivem pokroku astronomie a zejména kos-
monautiky tento naivní optimismus ztratil půdu 
pod nohama, avšak situace se mění zásluhou 
NASA, jejíž planetární sondy paradoxně téměř 
vyloučily jakýkoliv život ve Sluneční soustavě 
mimo naši Zemi. V r. 1997 NASA založila As-
trobiologický ústav, jehož cílem je zkoumat pro-
jevy života v extrémních poměrech na Zemi, zej-
ména v ponořených jezerech v Antarktidě, a od-
tud odstartovat solidní výzkum projevů života 
mimo Zemi. 

V loňském roce tak např. L. Allamandola aj. 
ozařovali studené (10 K) ledy jednoduchých slou-
čenin (voda, metanol, čpavek a oxid uhelnatý) ul-
trafialovým zářením a vytvořili tak v laborator-
ních podmínkách tuhé látky, jež v tekuté vodě 
vytvářely samovolně membrány, asi tak, jako se 
tvoří bubliny v mýdlové vodě. Autoři soudí, že 
pokud se takový materiál vytvoří v hustých 
mezihvězdných molekulových mračnech, tak 
po vzniku planet se na jejich povrchu z něj vy-
tvoří první primitivní buňky. Radiová spek-
troskopie ozářených vzorků v pásmu milimetro-
vých a submilimetrových vin ukázala, že za těch-
to podmínek vzniká na 120 chemických slouče-
nin, z nichž většina je velmi vhodná pro vznik ži-
vota. 

G. Horneck aj. zase podrobili v laboratoři spo-
ry mikroorganismu Bacillus subtilis tlaku 
32 GPa a zjistili, že takto kruté zacházení přežije 
0,1 promile testovaných spor. To prakticky zna-
mená, že pokud se takové spory vyskytovaly na 
Marsu, mohly by se vyskytovat v marsovských 
meteoritech, neboť jsou schopné přežít jak vy-
mrštění matečné horniny z Marsu do meziplane-
tárního prostoru tak, také průchod zemským 
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ovzduším před dopadem na Zemi. Jak vypočítal 
H. J. Melosh, dostane se dokonce každoročně dí-
ky poruchám od Jupiteru řádově deset úlomků 
z impaktů na povrchu Marsu na interstelární 
dráhy, takže v průměru jednou za 100 milionů 
let se některý marsovský úlomek usadí na oběž-
né dráze u cizí hvězdy. Jelikož spory na Zemi 
dokáží přežít v hibernaci až čtvrt miliardy let, 
znamená to jistou naději i pro interstelární pan-
spermii. Naproti tomu pravděpodobnost zásahu 
Země interstelárním meteoritem, jenž by nesl 
ve svém nitru vitální spory ze vzdáleného ves-
míru, je zcela zanedbatelná, neboť k němu podle 
Meloshe dochází v průměru jednou za bilián ro-
ků. To pak znamená, že Sluneční soustava je od 
vzdáleného vesmíru biologicky zcela izolována, 
a pozemský život musel začít buď na Zemi, nebo 
na některém kosmickém tělese uvnitř této sou-
stavy. 

R. Gray a K. Marvel se vrátili k pokusu o iden-
tifikaci záhadného radiového signálu, známého 
pod anglickým citoslovcem „wow!" (,Jejda!"), 
který byl dne 15. srpna 1977 zachycen dnes už 
rozebraným ohijským radioteleskopem. Podle ře-
ditele tehdejší observatoře J. Krause přicházela 
tehdy přerušovaná úzkopásmová 10 kHz emise 
v okolí radiové čáry H I ze směru o souřadnicích 
1922'-27°03' resp. 19°25'-2703'. Oba radio-
astronomové prohlíželi loni zmíněné oblasti obří 
radiovou soustavou VLA, avšak v obou směrech 
našli jen standardní radiové zdroje. 

Organizačně je však velmi úspěšný projekt 
berkeleyské univerzity SETI@home, v němž se 
metodou sdíleného počítání testuje radiový šum 
z Areciba, zda neobsahuje signály umělého pů-
vodu. Od vyhlášení projektu v květnu 1999 se 
takto na osobních počítačích 3 milionů nadšenců 
z celého světa propočítalo 650 tisíc let strojového 
času, což je absolutně nejrozsáhlejší výpočetní 
projekt na světě. Navzdory tomuto gigantickému 
úsilí se však dosud žádný signál umělého původu 
nepodařilo najít. P. Backus popsal další rozvoj 
pozorovacího programu PHOENIX v Arecibu. 
Hledání umělých signálů bude pokračovat ve 
frekvenčním rozsahu 1,20 — 1,75 GHz pomocí 
úzkopásmového (1 Hz) citlivého přijímače s bez-
mála 29 miliony kanálů. 

Mezitím A. Howard a P. Horowitz prosazují 
hledání usměrněných koherentních optických 
signálů od cizích civilizací, neboť odhadují, že 
usměrněný svazek laseru se špičkovým výko-
nem 1 kW by byl pozorovatelný z kosmického 
teleskopu Terrestrial Planet Finder (TPF) až ze 
vzdálenosti 15 pc od Země. Jak uvádí S. Shostak, 
je hlavní výhodou laserového vysílání jeho mož-
nost přesného nasměrování signálů. Také Evrop-
ská kosmická agentura (ESA) zahajuje samostat-
ný projekt Aurora, jehož cílem je rozvinout as-
trobiologii. První vlaštovkou se mají stát měření 
sondy Huygens, jenž počátkem r. 2005 má pro-
měřit vlastnosti atmosféry Saturnovy družice Ti-
tan. 

Hledání života ve vesmíru je ovšem vel-
mi ztíženo tím, že dosud nemáme uspoko-
jující definici samotného pojmu život, takže 
do jisté míry nevíme, co všechno máme vlast-
ně hledat. Kromě toho kromě klasické ne-
rudovská otázky ,Jsou-li tam žáby taky?" se 
vynořuje z přítmí otázka vpravdě filosofická: 
„Proč ve vesmíru je/není život?" (nehodící se 
škrtněte). 

8. Astronomické 
přístroje 
8.1. Optická astronomie 

Počátkem prosince 2000 byl slavnostně uve-
den do chodu 6,5m dalekohled Magellan I na 
observatoři Las Campanas v Chile v nadmořské 
výšce téměř 2500 m, jehož výstavba započala v r. 
1986. Dalekohled nese jméno po astronomovi 
Walteru Baadem, ale název zahrnuje také iden-
tický dalekohled Magellan lina téže chilské ob-
servatoři, který dostal jméno po mecenáši (Lon-
don Clay), a jenž byl dokončeno rok později. Šé-
fem observatoře Magellan byl jmenován americ-
ký astronom Augustus Oemler. Projekt financo-
valo pět předních amerických vědeckých institu-
cí (Carnegie Institution, univerzity v Arizoně, 
Michiganu a Harvardova, jakož i MIT). 

G. Sánchez aj. popsali parametry obří matice 
CCD pro I m Schmidtovu komoru observatoře 
Mérida ve Venezuele. V r. 1997 zde byla instalo-
vána matice 16 čtvercových (2x2 kpix) čipů 
CCD, chlazených na —80° C. Nyní dokončují 
matici 96(!) obdélníkových (1x4 kpix) čipů 
CCD, jež umožní vykonat přehlídku QUEST 
kvasarů v pásmu podél nebeského rovníku s úh-
lovým rozlišením laresec/pix. Loni byla též v ča-
sopise Sky and Telescope připomenuta pohnutá 
životní historie vynálezce proslulé meniskové ši-
rokoúhlé komory Dimitrije Maksutova 
(1896-1964). Autor vynalezl komoru, jež nyní 
nese jeho jméno, v říjnu 1941. Prototyp měl pni-
měru zrcadla 100 mm a světelnost f/8,5. Autor 
vynálezu však byl stalinským režimem dvakrát 
zatčen a jen taktak unikl smrti. Jeho rodina po-
stupně z větší části emigrovala do USA. Zde se 

po půlstoletí prodává oblíbený ultrapřenosný 
Maksutovův dalekohled s průměrem optiky pou-
ze 90 mm pod firemním názvem Questar. 

C. Akerlof aj. dokončili prototyp III. verze 
kompaktního robotického hlídkujícího teleskopu 
ROTSE na observatoři Los Alamos v Novém 
Mexiku, jehož hlavním úkolem je rychle vyhle-
dávat optické protějšky zábleskovýeh zdrojů zá-
ření gama, ale může sloužit i ke zcela všeobecné-
mu sledování změn jasnosti hvězd po celé oblo-
ze. Dalekohled má průměr hlavního zrcadla 
0,45 m a zorné pole 2°, takže při minutových ex-
pozicích zaznamená objekty do 19 mag. Je dopl-
něn zařízením RAPTOR, jež dokáže během mi-
nuty zobrazit 1600 čtv. stupňů oblohy do 12 mag 
a ve „žluté skvrně" uvnitř pole dokonce do 
16 mag. Poloha této žluté skvrny se přitom ne-
ustále náhodně mění, tj. skvrna těká, podobně ja-
ko to dělá např. pozorovatel vizuálních meteorů. 
Autoři plánují rozmístit identické stroje na dal-
ších čtyřech místech po obvodu zeměkoule, což 
by umožnilo téměř nepřetržité sledování severní i 
jižní oblohy. 

Keckovy desetimetry na Mauna Kea byly 
13. března 2001 použity poprvé jako dvojčlenný 
interferometr s délkou základny 85 m. Při sle-
dování hvězdy HD 61294 (5,9 mag; sp. K) v sou-
hvězdí Rysa byly získány interferenční proužky, 
takže se snadno dociluje úhlového rozlišení 
0,003aresec (HST má v nejlepším případě rozli-
šení 0,03aresec). Vedení observatoře hodlá 
v blízkosti desetimetrů postavit do r. 2004 čtyři 
dalekohledy s průměrem primárních zrcadel 

1,8 m, aby se dalo využívat různě dlouhých zá-
kladem i směrů pro ještě přesnější interferomet-
rická měření. 

O pouhé čtyři dny později získali A. Glinde-
mann aj. interferenční proužky také na Mt. Para-
nalu díky krajním osmimetrům soustavy VLT 
ESO na základně 205 m. Tak bylo poprvé v op-
tické astronomii docíleno magického rozlišení 
0,00laresec! Během 15 minut měření úhlových 
rozměrů obří hvězdy Alfard (alpha Hya; 
2,2 mag; sp. K3 III) se podařilo její úhlový prů-
měr 0,009aresec změřit s přesností na pouhá 2%. 
Dále se podařilo změřit úhlové průměry hvězd 
gamma Cru, R Leo, delta Vir a alpha Cen, jež 
se pohybují v rozmezí 0,010 - 0,025aresec — tedy 
vesměs pod rozlišovací schopnosti HST. Součas-
ná mezní hvězdná velikost interferometru VLT je 
ovšem pouze 6 mag; teprve po dokončení adap-
tivní optiky se posune odhadem k 11 mag. 

Největší základnu však bude dle H. McAliste-
ra aj. mít interferometr CHARA, budovaný na 
Mt. Wilsonu v Kalifornii — 330 m. Interferometr 
se bude skládat ze 6 prvků a využívat předností 
laminárního proudění vzduchu na této proslulé 
observatoři. D. Queloz a M. Mayor budují na 
ESO v La Silla ešeletový spektrograf HARPS, 
jenž umožní měřit radiální rychlosti hvězd s přes-
ností na I m/s, což dovolí jednak hledat až třikrát 
méně hmotné exoplanety než dosavadní stroje 
a jednak měřit přímo akustické kmity povrchů 
hvězd (stelární seismologie). 

R. Gilmozzi a P. Dierickx upřesnili některé pa-
rametry zamýšleného mamutího stometru OWL, 
který by do r. 2020 měla postavit Evropská jižní 
observatoř. Hlavní l 00m segmentové zrcadlo bu-
de mít osu skloněnou pod úhlem 60° k vodorovné 
rovině a bude otočné pouze v azimutu. Průměr 
segmentovaného sekundárního zrcadla bude 
33,5 m. Aktivní optika bude instalována na ter-
ciárním monolitickém 8,2 m a ještě čtvrté zrcad-
lo bude mít týž průměr jako terciámí. Teprve pá-
té zrcadlo bude drobeček o průměru 4,3 m a po-
slední šesté „jen" 2,5 m. 

Teoretické základy pro adaptivní optiku v as-
tronomii položil již v 50. letech 20. stol. známý 
americký astronom H. Babcock. Prakticky ji však 
poprvé realizovali armádní technici USA a meto-
da byla odtajněna v květnu 1991. Od konce 90. 
let se dostala do výzbroje většiny obřích dale-
kohledů na světě, včetně Keckova desetimetru 
(únor 1999). Největší zisk přináší zejména v blíz-
kém infračerveném oboru spektra. 

8.2. Optické dalekohledy 
v kosmu 

Dosavadních 11 let provozu HST lze bezespo-
ru označit za mimořádný úspěch americké kos-
monautiky i světové astronomie. HST oběhl Ze-
mi už více než 60tisíckrát a urazil tak dráhu přes 
17 AU. Dalekohled pořídil celkem 400 tis. sním-
ků 15 tis. různých objektů a na tomto základě by-
lo uveřejněno již 11 tisíc vědeckých prací, což je 
rekord nejenom pro astronomii, ale pro přírodní 
vědy vůbec. Ve veřejně přístupném archivu HST 
se nachází přes 10 TB informací. Data, získávaná 
HST během jediného dne by zapinila pět tlustých 
encyklopedií! Pointer FGS1r dokáže měřit 
hvězdné paralaxy s rekordní přesností na 
0,0002aresec pro hvězdy až 16,5 mag. 

Proto jako studená sprcha přišla z vedení 
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NASA nepříznivá zpráva, že příští kosmický da-
lekohled NGST bude mít menší průměr zrcadla 
(asi jen 6 m) a také chlazení infračervené apara-
tury nebude tak hluboké, jak se původně zamýš-
lelo. Navzdory tomu se však náklady na toto za-
řízení začínají rychle šplhat vzhůru. Původní 
představa o půl miliardě dolarů byla zjevně nere-
alistická; teď už je jisté, že cena překročí 1,3 mi-
liardy dolarů a přístroj se nedostane do vesmíru 
dříve než v r. 2009, kdy už možná několik roků 
nebude pracovat HST. Problémem NGST je zej-
ména zajistit bezporuchový provoz zařízení, 
vzdáleného 1,5 milionu km od Země bez mož-
nosti údržby astronauty — to se zdá být s ohledem 
na dosavadní zkušenosti s kosmickými přístroji 
příliš optimistická koncepce a není vyloučeno, že 
bude ještě změněna. 

Podobně vzrostly o piných 20% plánované ná-
klady na letecký infračervený dalekohled SOFIA 
a blíží se již půl miliardě dolarů, takže první zku-
šební lety se odsouvají až na r. 2004 a vědecký 
provoz až na r. 2005. Provozní náklady se odha-
dují na 40 milionů dolarů ročně. Celý projekt za-
chraňuje smluvní spolupráce s německou kos-
mickou agenturou; pokud by byl projekt čistě 
americký, byl by zřejmě zrušen. Podle J. Horna 
a E. Becklina bude SOFIA létat co nejdále od 
rovníku a zejména v zimě, kdy je vzduch na hra-
nici stratosféry sušší, a proto se nemusí létat tak 
vysoko (12,5 km), čímž se prodlouží pozorovací 
doba při jednom letu. Zrcadlo o vnějším průměru 
2,7 m bude každoročně znovu hliníkováno na zá-
kladně NASA Ames Moffet Field a jednou týdně 
ofukováno sněhem oxidu uhličitého. 

8.3. Radiová astronomie 
Radioteleskop pro metrové pásmo MRT na 

ostrově Mauritius v Indickém oceánu byl využit 
pro přehlídku radiových zdrojů v metrovém pás-
mu v rozsahu deklinací —70° --10 a s minimál-
ním tokem 200 mJy, která se tak stala jižním pro-
tějškem cambridgeského katalogu 6C. Od konce 
r. 2000 je již v trvalém provozu obří pině pohyb-
livý radioteleskop GBT, pojmenovaný po sená-
toru R. C. Byrdovi, v Green Banku v Západní 
Virginii. Oválný radioteleskop o rozměrech 
100x 110 m a výšce nad terénem 148 m se skládá 
s více než 2 tisíc hliníkových panelů s přesností 
povrchu na 0,25 mm, takže dokáže měřit radiové 
záření až do frekvence 80 GHz (vinová délka 
3,8 mm) s rozlišovací schopností laresec. Přístroj 
za 75 milionů dolarů tak nahradil v listopadu 1988 
zřícený 92 radioteleskop na téže observatoři. 

Podle A. Starka aj. dává stále dobré výsledky 
nevelký submilimetrový antarktický radio-
teleskop AST/RO o průměru paraboly 1,7 m, 
jenž pracuje v pásmu vinových délek 0,2-2 mm 
od r. 1994. Ukazuje se totiž, že poloha zařízení 
v nadmořské výšce 2 850 m je velmi příznivá pro 
submilimetrová měření, jelikož průměrná teplota 
okolí činí 119 C a v zimě klesá až na —82°C (do-
cela bych chtěl vědět, co tomu říká obsluha?), vítr 
má průměrnou rychlost jen 6 m/s a počet jasných 
nocí přesahuje 30%. Nenahraditelná jsou zvláště 
měření rozložení interstelámího neutrálního uhlí-
ku a oxidu uhelnatého v naší Galaxii. 

Mexiko ve spolupráci s USA buduje v horách 
mexického středovýchodu velký milimetrový ra-
dioteleskop UVIT v nadmořské výšce 5 000 m 
o průměru paraboly 50 m. Radioteleskop za 
80 milionů dolarů má být dokončen v r. 2005. 

Spojené státy se rovněž podílejí na výstavbě obří 
anténní soustavy ESO, nazvané ALMA, jež bude 
postavena v chilské poušti Atacama rovněž ve 
výši 5 000 poblíž osady San Pedro, kde bude ve 
výši 2 440 m nad mořem zřízeno řídicí středisko 
pro dálkové ovládání aparatury. ALMA bude 
tvořena minimálně 64 radioteleskopy s 12 m pa-
rabolami s přesným povrchem (povolené odchyl-
ky tvaru nepřesáhnou 0,025 mm) a úhrnné sběrné 
ploše 7 000 m'-. Při délkách základen až 10 km 
bude mít ALMA v pásmu submilimetrových vin 
rozlišení snad až 0,003aresec. Aparatura má dát 
první technické výsledky již r. 2005 a v piném 
provozu bude od r. 2009; pokud se připojí Japon-
ci, bude rozšířena na 96 parabol. Úhrnné náklady 
přesáhnou v každém případě částku 650 milionů 
dolarů, z toho USA mají platit třetinu. Američané 
proto kvůli úsporám uzavírají dosud nejlepší sub-
milimetrový radioteleskop o průměru 12 m na 
Kitt Peaku. 

8.4. Astronomické 
umělé družice 

Geomagnetická zobrazovací družice IMAGE, 
vypuštěná koncem března 2000, pořídila během 
prvního roku činnosti množství trojrozměrných 
obrazů geomagnetického pole, aktualizovaných v 
několikaminutových intervalech, což umožňuje 
poprvé studovat celkovou dynamiku zemské 
magnetosféry. Ta má vnější obrysy slzy se špič-
kou odvrácenou od Slunce. Podél Země se však 
vyskytují i protáhlá „údolí", v nichž plazma zce-
la chybí. Družice odhalila, že jako reakci na do-
padající sluneční vítr se v odvrácené (noční) 
magnetosféře vyskytují zpětné proudy plazmatu, 
ohřátého na 100 MK, přičemž intenzita proudů 
dosahuje řádu MA. Nejhustší horké plazma se 
pak vyskytuje na přivrácené (denní) straně Země. 
V srpnu 2001 vypustila NASA umělou družici 
Genesis, jež driftovala do listopadu téhož roku 
směrem k Lagrangeovu bodu Li a má se dle 
D. Burnetta aj. věnovat výzkumu chemického 
složení slunečního větru. Družice má nasbírat do 
rozestřených „pavoučích sítí" z křemíku a safíru 
celkem alespoň 10 µg(!) materiálu slunečního 
větru, vrátí se v září 2004 k Zemi a při průletu 
rychlostí 10,5 km/s upustí do zemské atmosféry 
hermeticky uzavřenou kapsli s tímto převzác-
ným kořením, kterou při sestupu zachytí nad Uta-
hem vrtulník. 

Počátkem prosince 2001 odstartovala společná 
americko-francouzská družice Jason 1 k monito-
rování globálního klimatu a interakce oceánu 
s atmosférou. Naváže tak na velmi výkonnou 
a dosud funkční družici TOPEX/Poseidon, vy-
puštěnou již v srpnu 1992, jež obíhá ve výšce 
1300 km nad Zemí a k níž se družice Jason 1 při-
pojila. Obě tělesa nyní kvůli vzájemné kalibraci 
obíhají v tandemu ve vzájemné vzdálenosti 
370 km po téže oběžné dráze. Výšku hladiny 
oceánů tak dokáží měřit s přesností na 40 mm. 

Sovětská/ruská kosmická stanice Mir, vypuš-
těná 20. února 1986, řízeně zanikla nad jižním 
Pacifikem 23. března 2001 v ranních hodinách 
světového času, když mistrovsky provedený se-
stupný manévr započal 21. března tím, že stanice 
klesla do výšky 214 km nad Zemí. Přízemí stani-
ce pak bylo postupně snižováno až na 80 km, na-
čež se komplex o hmotnosti 137 t během necelé 
hodiny rozpadl za nádherných vizuálních a mo-

hutných akustických efektů, pozorovaných na 
Fidži a Nové Guinei. Střed pomyslné dopadové 
oblasti v pustém oceánu měl souřadnice 150° z.d. 
a 44 j.š., takže případné úlomky nikoho a nic ne-
zasáhly. Stanice během více než 15 let oběhla 
Zemi přes 86tisíckrát a lidé na ní pobývali cel-
kem 4591 dnů (přes 12,5 roku), z toho téměř 
10 let nepřetržitě. Kosmonauti uskutečnili celkem 
79 výstupů z kabiny do kosmického prostoru 
a zvládli i požár na palubě a srážky s kosmickými 
loďmi Sojuz v r. 1994 a Progress v r. 1997. Rus-
ký lékař Valerij Poljakov ustavil na palubě Miru 
nový rekord v nepřetržitém pobytu v kosmu —
437 dnů. 

Japonská rentgenová družice ASCA, jež byla 
na dráze od února 1993, dostala v červenci 2000 
zásah koronální kondenzací po sluneční erupci, 
takže ztratila schopnost orientace a zanikla po-
čátkem března 2001. Byla první rentgenovou 
družicí, která jako detektory používala matice 
CCD. S její náhradou se počítá až pro rok 2005. 
Japonci také přišli o další velmi cennou umělou 
družici Jókó, věnovanou výzkumu Slunce, která 
ztratila orientaci při prstencovém zatmění Slunce 
14. prosince 2001 po 10 letech mimořádně 
úspěšného provozu. O něco lépe dopadla americ-
ká družice FUSE pro dalekou ultrafialovou ob-
last spektra, vypuštěná v červnu 1999, jež však 
musela být v prosinci 2001 uvedena do bezpeč-
ného klidového stavu rovněž kvůli navigačním 
problémům. Vtipným využitím elektromagnetů 
zadřených reakčních kol, která normálně nasta-
vují polohu družice, a zemského magnetického 
pole se však zdařilo tento problém obejít a od 
března 2002 družice opět měří. Podobně byla 
o rok prodloužena práce italsko-holandské rent-
genové a gama družice BeppoSAX, ačkoliv na ní 
v r. 2001 už pracoval jen jeden navigační setr-
vačník. 

K nelibosti astronomů není ani po krachu pro-
jektu globální sítě mobilního telefonování Iri-
dium všem starostem s retranslačními družicemi 
této sítě konec. V prosinci 2000 totiž tyto družice, 
jejich vypuštění přišlo firmu Motorola na více 
než 4 miliardy dolarů, odkoupila v konkursním 
řízení jiná firma za mizerných 40 milionů dolarů 
(nekupte to za ty peníze!) a chce je znovu zpro-
voznit. Motorola vypustila v letech 1977-99 cel-
kem 88 družic, z nichž je dosud 74 funkčních; 
zbytek je neovladatelný. 

8.5. Kosmické sondy 
Mimořádně úspěšná kosmická sonda Deep 

Space 1, která se proslavila těsným průletem ko-
lem planetky (9969) Braille a zejména pak zdaři-
lým snímkováním periodické komety 19P/Bo-
relly, byla vypnuta v prosinci 2001 po 38měsíč-
ním letu, během něhož byl iontový motor v cho-
du po piných 670 dnů, během nichž spotřeboval 
90% z 82 kg xenonu na palubě. Technikům 
NASA se během letu podařilo ověřit funkčnost 
všech dvanácti nových technických řešení, po-
užitých v kosmu poprvé. Přitom byla sonda po-
stavena během pouhých tří let, což je rovněž re-
kord svého druhu. 

Kosmická sonda Stardust, jejímž úkolem je 
přinést na Zemi vzorky prachu od komety Wild 
2, se počátkem roku 2001 přiblížila na 6 000 km 
k Zemí, aby metodou gravitačního praku zvýšila 
svou rychlost a změnila směr ke kometě, kolem 
níž proletí 2. ledna 2004. Byla přitom pozorova-
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telná jako objekt až 10 mag na východní Asií 
a nad Austrálií. Pouhých 15 h po těsném při-
blížení k Zemi proletěla sonda ve vzdálenosti 
98 000 km od Měsíce. Návrat vzorků z komety je 
plánován na polovinu ledna 2006. Zamlžení ka-
mery sondy se podařilo odstranit ohřevem optiky, 
takže kamera byla opět schopna zobrazovat ob-
jekty do 9 mag. Naneštěstí poloprůhledný film na 
optice kamery se vytvořil na jaře 2001 znovu 
a k dovršení vší smůly se u ní zasekl výměnný 
kotouč s filtry, naštěstí v prázdném okně. 

Kosmická sonda Ulysses se 13. října 2001 
znovu vyšplhala až na 80° severní heliografické 
šířky, čímž kulminoval druhý průlet vysoko nad 
slunečním rovníkem, tentokrát v době těsně po 
maximu sluneční činnosti. Její další provoz fi-
nancuje už jenom evropská kosmická agentura 
ESA; NASA to z úsporných důvodů vzdala. ESA 
míní měřit ještě v době příštího polárního průletu 
nad Sluncem koncem r. 2006. 

Počátkem dubna 2001 úspěšně odstartovala 
kosmická sonda 2001 Mars Odyssey v ceně 300 
milionů dolarů, jež vcelku hladce dospěla k Mar-
su 23. října, kdy byla zbrzděna raketovým moto-
rem a usadila se na protáhlé eliptické dráze 
s oběžnou dobou 18,7 h s pericentrem 300 km. 
Další změny dráhy obstaralo aerobrzdění sluneč-
ními panely, které bylo rychlejší, než se čekalo 
zásluhou již zmíněné prachové bouře na Marsu. 
Sonda se tak dostala na kruhovou polární dráhu 
ve výši 400 km nad planetou s oběžnou dobou 
2 h a od té doby se věnuje zjišťování chemického 
a mineralogického složení povrchu s rozlišením 
asi 100 m pomocí vícekanálové infračervené ka-
mery THEMIS a neutronového resp. gama spek-
trometru. 

Koncem července 2001 jsme si připomněli 
čtvrt století od úspěšného přistání sondy Viking 
1 na Marsu v oblasti Chryse Planitia. Společně 
s přistávacím modulem sondy Viking 2, jenž se 
usadil počátkem září 1976 na planině Utopia, 
pořídily oba moduly na 4500 snímků Marsova 
povrchu a uskutečnily 3 miliony meteorologic-
kých měření. Moduly fungovaly do listopadu 
1982 resp. dubna 1980. K tomu orbitální moduly 
týchž sond přidaly ještě 52 tis. snímků z oběžné 
dráhy, jež zobrazily 97% povrchu planety. Při 
příležitostí výročí přijal konstruktéry a vědce pro-
jektu Viking americký prezident G. Bush a pře-
dal jim státní vyznamenání. 

Koncem června 2001 byla vypuštěna kosmo-
logická družice MAP v ceně 95 milionů dolarů, 
jež se do září téhož roku přesunula za pomocí 
gravitačního praku Měsíce do Lagrangeova bodu 
L~, odkud pak po dva roky měřila nepatrné (µK) 
fluktuace v rozdělení teploty reliktního záření po 
celé obloze s rekordní úhlovou rozlišovací schop-
ností až 13arcmin, a tím upřesnila řadu základ-
ních kosmologických parametrů. 

Poslední spojení s kosmickou sondou Pioneer 
10 se podařilo navázat 28. dubna 2001, zhruba za 
8,5 měsíce od předešlého úspěšného pokusu ze 
6. srpna 2000. Signál k sondě byl vyslán ze 70 m 
paraboly sítě NASA DSN ve Španělsku a za 
21,8 h se vrátila odezva od 8 W vysílačky na son-
dě ze vzdálenosti 11,7 miliardy km. Na palubě 
sondy dosud pracuje Geigerův-Miillerův čítač 
kosmického záření. Bylo to první umělé těleso, 
které po startu 2. března 1972 rekordní rychlostí 
14,5 km/s úspěšně proletělo pásem planetek 
a 4. prosince 1973 kolem Jupiteru, kde objevilo 

jeho radiační pásy. Sonda předávala vědecké in-
formace soustavně až do března 1997; od té doby 
se spojení s ní navazuje jen občas kvůli testům 
nových komunikačních programů. Pioneer 10 se 
nyní od Slunce vzdaluje rychlostí 12,4 km/s 
a směřuje do souhvězdí Býka přibližně ke hvězdě 
98 Tau. Zhruba za 2 miliony roků mine nejbližší 
hvězdy a stane se tak interstelárním trampem, ne-
soucí grafické poselství cizím civilizacím. S ob-
dobnou sondou Pioneer 11, vypuštěnou ze Země 
6. dubna 1972, bylo udržováno spojení až do 
konce září 1995. 

Nečekaný problém se objevil v souvislosti 
s plánovaným sestupem modulu Huygens smě-
rem k Saturnově družici Titan po příletu kosmic-
ké sondy Cassini k Saturnu v r. 2004. Přijímače 
sondy by totiž nebyly schopny dostatečně velké-
ho přeladění při Dopplerově posuvu frekvencí, 
jenž vznikne poměrně rychlým sestupem sondy 
Huygens. Proto se změní příletový manévr tak, 
že sonda Cassini proletí do konce r. 2004 třikrát 
kolem Titanu a modul Huygens bude teprve po-
tom oddělen od sondy. Sestup modulu k Titanu 
se uskuteční až v polovině ledna 2005, aby se tak 
co nejvíce snížila vzájemná rychlost vzdalování 
sondy a modulu. 

8.6. Netradiční 
přístrojové metody 

Čína ve spolupráci s Itálií vybudovala v Tibetu 
v nadmořské výšce 4300 m za 13 milionů dolarů 
nejrozměrnější detektor kosmického záření, 
tvořený 200 tisíci odporovými deskami na ploše 
o výměře fotbalového hřiště. Zařízení dokáže za-
chytit spršky sekundárních částic od primárních 
částic s energiemi nad 100 GeV. Jde současně 
o nejvýše položenou stálou astrofyzikální obser-
vatoř do doby, než budou dokončeny milimetro-
vé radioteleskopy v Mexiku a v Chile, o nichž 
jsem psal v odst. 8.3. 

Stále větší naděje vkládají astronomové do 
přetlakových stratosférických balónů s dlou-
hou dobou letu (ULDB), využívajících jako oba-
lu obyčejného polyetylénu. Ideálně by měly do-
sahovat výšek kolem 35 km, kde se přístroje 
ocitnou nad 99%© hmotnosti atmosféry, a jednot-
livé lety by mohly trvat minimálně měsíc a po-
sléze snad i čtvrt roku. Při pokusu s prototypem 
ULDB v severoaustralském městě Alice Springs 
25. února 2001 se sice podařilo během 4 h dostat 
1,6 t přístrojů do výšky 26 km, ale balón byl ne-
těsný, takže musel týž den přistát asi 210 km od 
místa startu. Ani opakovaná zkouška 10. března 
nebyla příliš úspěšná. Balón sice dosáhl výšky 
34 km, ale opět došlo k poklesu tlaku, takže dal-
ší den musel přistát, což se povedlo taktak — pou-
hých 700 m od oceánského pobřeží. Navzdory 
těmto potížím si astronomové nemohou balóny 
ULDB vynachválit, jelikož jejich provoz je ne-
srovnatelně lacinější než vypuštění i zcela minia-
turní umělé družice, mohou se pohybovat ve výš-
kách, kam už nedoletí letadla, a kde naopak ne-
mohou létat umělé družice, a kromě toho se po-
kusnou aparaturu (většinou) podaří zachránit 
a připravit k novému použití. 

Velmi úspěšně se vyvíjí projekt bezpilotního 
letadla na sluneční články Helios. Letadlo má 
rozpětí křídel 75 m a jejich horní strana je pokry-
ta 65 tisíci slunečních článků, které poskytují 
příkon 35 kW pro vrtule poháněné elektromotory 

a udělují tak letadlu dopřednou rychlost 40 km/h. 
Při startu z ostrova Kauai na Havaji 15. července 
2001 se letadlo dostalo do výšky téměř 30 km, 
což je nový rekord pro libovolný typ letadla. Vý-
stup zabral pouze 7,5 h a letadlo bylo ve vzduchu 
celkem téměř 17 h. Předtím se v r. 1976 dostalo 
tryskové letadlo SR-71 dostalo do výšky 25,9 km 
a vrtulové letadlo v r. 1998 do výšky 24,5 km. 
Letadlo Helios může za dne stoupat a v noci při 
poklesu výšky vrtule pohánějí elektromotory 
a dodávají tak elektřinu pro palubní řídící přístro-
je a počítače. V r. 2003 by se touto metodou mě-
lo udržet ve vzduchu piné 4 dny. Letadlo může 
sehrát neocenitelné služby při živelních pohro-
mách, kdy udrží spojení s pozemními stanovišti 
z výšky kolem 20 km. 

Soudobá astrofyzika se však snaží nejenom 
pronikat s přístroji do kosmu, ale paradoxně také 
zavrtávat je do Země. Američtí astrofyzikové se 
tak pokoušejí zachránit jedinečné pozorovací sta-
noviště pro částicovou astrofyziku ve známém 
dole Homestake v Jižní Dakotě, kde R. Davis 
provozoval svůj průkopnický experiment s de-
tekcí slunečních neutrin (1968-1998), protože 
správa dolu těžbu zlata po 125 letech ukončila. 
Proto vědci navrhují, aby důl byl přeměněn na 
národní podzemní observatoř pro fyziku, geologii 
a biologii, což by ovšem stálo řádově stovky mi-
lionů dolam, a ty se patrně nepodaří získat. 

Ani rusko-americký experiment SAGE s de-
tekcí slunečních neutrin v podzemní laboratoři 
v Baksanu na Kavkaze nemá vyhráno, jelikož 
v listopadu 1997 se lupiči pokusili vniknout do 
podzemního tunelu pod horou Andyrči náklad-
ním autem(!) a ukrást odtamtud galium, jehož 
1 kg stojí na světovém trhu 550 dolarů a v Bak-
sanu ho mají piných 60 tun... Nyní se o „legální 
loupež" pokouší ruská vláda, která chce galium 
prodat kvůli vyrovnání různých státních dluhů. 
Tamější astrofyzici museli cenné galium bránit 
doslova vlastními těly. 

Téměř neuvěřitelná katastrofa postihla nejroz-
měrnější detektor slunečních neutrin Superka-
miokande pod horou Ikena, 230 km severozá-
padně od Tokia. Tamější technici se rozhodli po 
pěti letech provozu vyměnit asi stovku doslou-
žilých fotonásobičů z celkového počtu více než 
11 tisíc, které obklopují podzemní nádrž o prů-
měru 39 m, obsahující 50 tis. tun čisté vody. 
Proto v červenci 2001 nádrž vypustili a vysušili, 
což jim umožnilo vadné fotonásobiče postupně 
vyměňovat. Při zpětném napouštění vody došlo 
však 12. listopadu 2001 k implozi jednoho náso-
biče, umístěného na samotném dně nádrže a od-
tud se vodou napuštěnou v té chvíli do úrovně 41. 
řady fotonásobičů ( z celkového počtu 51 řad) ší-
řila r'azová vina, která dominovým efektem ničila 
všechny již ponořené fotonásobiče v počtu 7 ti-
síc. Rázová vina navíc roztrhla i samotnou nádrž. 
To je vpravdě astronomický malér, neboť cena 
každého fotonásobiče firmy Hammamatsu s ka-
todou o průměru 0,5 m činí kolem 3 000 dolaru. 
ale hlavně ty fotonásobiče nejsou k mání, jelikož 
výroba byla v r. 1998 ukončena. Než se podaří 
obnovit výrobu a dodat tak velký počet fotonáso-
bičů, uplyne asi šest let, jenže mezitím bude nut-
né opatřit peníze na opravu v částce kolem 
25 milionů dolarů. To je navíc kritické pro pokus 
s přímým měřením neutrinových oscilací, kdy se 
vysílají neutrina z japonského synchrotronového 
urychlovače KEK v Cukubě přímo do 250 km 
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vzdáleného detektoru Superkamiokande, protože 
urychlovač KEK bude v r. 2005 odstaven... 

Když to vezmu kolem a kolem, tak jediným 
bezproblémovým experimentem s detekcí slu-
nečních neutrin byl kanadský těžkovodní SNO 
v Sudbury v Ontariu. Jde vlastně o kulovou akry-
lovou nádobu o pruměru 12 m, umístěnou v dole 
na zinek v hloubce 2000 m pod zemí. Nádrž ob-
sahuje 1 000 tun těžké vody a je obklopena 9 600 
fotonásobiči, měřícími v naprosté tmě Čerenko-
vovy záblesky při zachycení neutrin deuteronem. 
Obsluha musí fárat v důlní kleci s kapacitou 
40 osob, jež sjíždí na dno dolu během 3 min 
rychlostí 11 m/s. Pak se jde pěšky na pracoviště 
vodorovným tunelem o délce 1,5 km, kde perso-
nál musí projít protiprachovou clonou, osprcho-
vat se a převléci do čistého oblečení. Na měření 
spolupracuje 100 vědců z Kanady, USA a Velké 
Británie. Podle C. Kulykové zde začali po deseti-
leté výstavbě měřit v listopadu 1999 a první vý-
sledky zveřejnili 18. června 2001, jak jsem 
o tom referoval v kapitolce o Slunci. Také těžká 
voda není zadarmo; obsah nádrže by přišel na 
60 milionů dolarů, takže astrofyzikové si ji pouze 
pujčili od Kanadské komise pro atomovou ener-
gii na pět roku — pak ji zase neporušenou vrátí 
(nepočítám-li ochuzení o nějakých 15 tisíc deute-
ronu, ale to se v té hromadě docela ztratí). 

Rozhodně nejdražší mezi všemi netradičními 
technikami jsou proto observatoře na detekci gra-
vitačních vin. Jak uvádí K. Libbrecht, pozemní 
detektory soustavy LIGO v Hanfordu (stát 
Washington) a Livingstonu (stát Lousiana) přij-
dou na půl miliardy dolarů, neboť vyčerpat 4 km 
dlouhé trubice o průřezu 1 mna tlak biliontiny at-
mosférického tlaku stojí přes 400 milionu dolaru. 
Kupodivu stejně drahá by měla být soustava tří 
kosmických detektoru LISA, neboť v kosmu je 
vakuum zdarma a velká vzdálenost družic od se-
be usnadňuje přesná délková měření. 

Pro tyto účely jako na zavolanou přichází zprá-
va P. Gilla ze sympozia o přesném měření času, 
jež proběhlo v září 2001 v St. Andrews ve Velké 
Británii. Začínají se totiž konstruovat rubidiové 
hodiny, které by měly být snad až o řád přesněj-
ší než dosud špičkové cesiové standardy s rela-
tivní chybou 5.10-t4. Takové hodiny by svou 
dlouhodobou stálostí frekvence překonaly i po-
věstné milisekundové pulzary. S. Diddams aj. 
uvedli, že zlepšení přesnosti a stability atomo-
vých hodin lze očekávat také od frekvenčních 
normálů, využívajících iontu rtuti t 99Hg+, který 
má velejemný přechod na frekvenci 1,1 PHz (vl-
nová délka 282 nm), jehož dlouhodobá stabilita 
se dá udržet s relativní přesností 7.10-15. 

81. Astronomické přehlídky, 
katalogy a virtuální observatoře 

V říjnu r. 2001 uplynulo 90 roků od zahájení 
práce na sestavení prvního velkého spektrálního 
katalogu hvězd, známého pod jménem mecenáše 
jako Henry Draper Catalogue resp. pod proslu-
lou zkratkou HD. Dnes v době počítačových zá-
zraků zní až neuvěřitelně, že veškerou spektrální 
klasifikaci hvězd v tomto katalogu více než 
225 tisíc hvězd vykonala pod mikroskopem jediná 
astronomka Annie Cannonová během pouhých 
4 let Slečna Cai nonová dokázala klasifikovat hvězd-
ná spektra tempem 3 hvězdy za minutu včetně ur-
čení polohy hvězd na fotografických deskách! 
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Podle M. Skrutskieho aj. byla v polovině úno-
ra 2001 dokončena pozorování pro dosud nej-
rozsáhlejší infračervenou přehlídku celé oblohy 
2MASS (Two-Micron All Sky Survey) s úhlo-
vým rozlišením 2 aresec, uskutečněnou dvěma 
identickými 1,3 m dalekohledy na observatořích 
Mt. Hopkins v Arizoně a CTIO na Cerro Tololo 
v Chile během 3,5 roku ve třech spektrálních 
pásmech (JHK). Předešlá přehlídka TMSS 
R. Leightona a G. Neugebauera z r. 1965 obsa-
hovala úhrnem pouhých 6 tis. zdrojů. Nyní se na 
základě měření 2MASS dokončuje obrovitý ka-
talog přes 300 milionu hvězd a zhruba 1,5 milio-
nu galaxií, založený na zpracování 24 TB syro-
vých údaju. Už první zpracování naznačuje, že 
bude třeba rozšířit dosavadní spektrální klasifika-
ci hvězd. Katalog zřejmě odhalí oblasti překotné 
tvorby hvězd, jakož i dosud neznámé galaxie, za-
stíněné v klasických přehlídkách prachem v dis-
ku naší Galaxie, dále pak aktivní jádra galaxií 
resp. kvasary, rovněž zastíněné prachem. 

V. r. 1998 také dle N. Zachariase aj. započala 
práce na digitálním astrometrickém katalogu 
hvězd UCAC americké Námořní observatoře. 
Cílem je určit polohy zhruba 1700 hvězd na kaž-
dém čtverečním stupni oblohy s přesností o řád 
vyšší než u dosud nejrozsáhlejšího astrometric-
kého katalogu Tycho 2, jenž obsahuje 2,5 milio-
nu hvězd do 11 mag po celé obloze; tj. v průmě-
ru 60 hvězd na čtvereční stupeň. Jelikož jsou 
k dispozici dobré pozice z dvojitého astrografu 
Námořní observatoře z r. 1970, poskytne nový ka-
talog také vynikající údaje o vlastních pohybech 
hvězd do 14 mag a dobré údaje až do 16,5 mag 
pro zhruba 80 milionů hvězd. V r. 2001 byly již 
publikovány údaje pro 27 milionů hvězd na jih 
od —15" deklinace a celý projekt má být hotov 
v r. 2004. Současně se dokončují práce na ambi-
ciózním katalogu USNO-B, který obsáhne údaje 
o 1 miliardě (!) hvězd do 19 mag na třech discích 
DVD. 

Podle J. Willicka aj. se obří 9,2 m dalekohled 
Hobby-Eberly v Texasu využívá k sestavení ka-
talogu vybraných kup galaxií s červeným po-
suvem ř <= 1 na 60 čtv. stupních oblohy s cílem 
určit jejich hmotnosti, rozměry a koncentraci ga-
laxií v dané kupě. Z prvních výsledků těchto 
měření vyplývá, že největší a nejhmotnější 
(= cca. 1015 M0) kupy galaxií ještě nejsou dosta-
věny a jejich akumulace stále probíhá. 

M. Schneider uvedl první údaje z probíhající 
automatické optické přehlídky oblohy SDSS 
(Sloan Digital Sky Survey) s úhlovým rozlišením 
1,5 aresec, jež probíhá pomocí robotického 2,5 m 
zrcadlového teleskopu na observatoři Apache 
Point v Sunspot, stát New Mexico. „Duchovním 
otcem" přehlídky je významný americký astro-
nom James Gunn a na projektu se podílí 11 vě-
deckých pracovišť a 100 astronomů nejenom 
z USA. Odhaduje, že na čtvrtině plochy oblohy 
dalekohled odhalí na 100 tisíc kvasarů do 23 mag, 
pro něž pak budou k mání údaje o poloze a rozlo-
žení energie ve spektru v pěti barvách, což umož-
ní odhadnout jejich červené posuvy a k tomu při-
budou data asi o milionu běžných galaxií. Už při 
zpracování prvních údajů z r. 1998 se podařilo 
v r. 2001 nalézt dva kvasary s červeným posu-
vem z >= 6, tj. z období asi 800 milionů let po 
velkém třesku. Jako nečekaný „vedlejší výsle-
dek" se přehlídkový teleskop SDSS stal dosud 
nejúčinnějším nástrojem pro vyhledávání nových 

planetek, neboť jich pozoroval již několik desítek 
tisíc! 

Šlágrem roku a patrně i celého nastávajícího 
desetiletí se však zřejmě stávají projekty virtuál-
ních astronomických observatoří. Jde fakticky 
o gigantické databáze nevídaných rozměrů, 
k nimž by však měli mít rychlý a normalizovaný 
přístup všichni profesionální astronomové na 
světě. Zejména digitalizace pozorování a rozsáh-
lé přehlídky oblohy v nejrůznějších spektrálních 
oborech si přímo žádají, aby astronom mohl zís-
kat data o konkrétním objektu nebo třídě objektů 
bez ohledu na metodu, jímž byla tato data v kte-
rémkoliv čase a kdekoliv na Zemi či v kosmu po-
řízena. Některé nové přehlídky, o nichž jsem se 
zmiňoval v tomto přehledy (SDSS, 2MASS) jsou 
již takto přímo koncipovány a mnohé další data-
báze se zřejmě dosti rychle připojí. 

Kromě toho intenzívně probíhá úsilí o digitali-
zaci a elektronické archivování astronomic-
kých údajů od éry zavedení fotografie v astro-
nomie, tj. až po konec XIX. stol., kde hlavním 
problémem jsou širokoúhlé snímky Schmidto-
vými a Maksutovovými komorami. Takové zá-
běry na jemnozrnných emulzích obsahují giga-
byty dat na jediném snímku, takže jejich digitali-
zace je drahá a časové náročná. Lze totiž očeká-
vat, že zásluhou technického pokroku se množ-
ství archivovaných astronomických údajů každo-
ročně zdvojnásobuje, že kolem r. 2010 bude 
potřebí archivovat řádově 10 PB, což staví zcela 
nové úkoly před programátory, kteří mají zabez-
pečit rychlý přístup a rozbor údajů z takto gigan-
tických datových skladišť. Vždyť např. zápis pou-
hého I PB na disky CD-ROM by představoval 
1,5 milionu disku, navršených na sebe naplocho 
(bez obalů) do výšky Lomnického štítu! Očekává 
se, že investice do virtuálních observatoří v USA, 
Evropě (AstroVirTel) a Japonsku dosáhnou bě-
hem nejbližšího desetiletí minimálně 60 milionu 
dolarů. 

V proslulé Laboratoři pro výzkum částic 
CERN v Ženevě se mezitím v tichosti připravuje 
projekt GRID, který by umožnil vzájemnou ko-
munikaci mezi počítači ve světové síti bez zásahu 
člověka, který jenom zadá problém, a počítače si 
to mezi sebou samostatně vyřeší. Podle závěru 
z mezinárodní konference o superpočítačích 
v Denveru v listopadu 2001 je proto hlavním 
úkolem propojit superpočítače na celém světě 
výhradně optickými vlákny, aby se takto zvládla 
celosvětová dostatečně rychlá komunikace mezi 
nimi. Ještě rafinovanější je dle A. Barabásiho aj. 
metoda příživnictví na internetu, kdy jsou in-
ternetové servery bez vědomí provozovatele při-
nuceny spolupracovat na řešení složitých mate-
matických úloh. 

V r. 2001 představili Japonci nový výkonný 
superpočítač GRAPE-6 za 4 miliony dolarů, jenž 
pracuje tempem 30 Tflops, takže je 2,5krát rych-
lejší než nejvýkonnější superpočítač firmy IBM. 
Japonské superpočítače třídy GRAPE mají tu vý-
hodu, že jsou výkonné a poměrně levné, takže 
pracují již ve 32 zahraničních institucí na světě. 
V astronomii se využívají zejména pro modelo-
vání vzniku planetárních soustav z mezihvězd-
ných mračen, pro sledování vývoje kulových 
i otevřených hvězdokup a pro výpočty průběhu 
srážek galaxií. Nicméně Američané kontrovali 
v závěru r. 2001 superpočítačem SGI Origin 3800 
s 512 procesory, jenž má 128 GB RAM a dva 
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disky s kapacitou 5 TB. Superpočítač instalovaný 
v Grenbeltu, Md. budou využívat pro klimatické 
modely s možnosti předvídání klimatu až na 15 
roků dopředu, přičemž konkrétní model se spočí-
tá za den, zatímco dosud to trvalo mnoho měsíce. 

9. Astronomie 
a společnost 
9.1. Úmrtí a výročí 

V r. 2001 zemřeli Vladimír J. Bouška (* 1933; 
výzkum vltavínů), Jerome Mayo Greenberg 
(* 1922; astrochemie, astrobiologie), Arthur Co-
vington (* 1913; radioastronomie), Alan Cousins 
(*1903; fotometrie UBVRI), Frederick Gillet 
(*1937; projekty IRAS a 2MASS), William 
Hewlett (* 1913; výpočetní technika), Sir Fred 
Hoyle (*1915; nukleogeneze, kosmologie, atd.), 
Minoru Oda (* 1923; kosmická astrofyzika), John 
G. Phillips (*1917;•molekulární spektroskopie), 
Vladimír Ptáček (*1920; astronomická chrono-
metrie) a Claude Shannon (*1916; informatika). 

Ve Spojených státech uctili 100. výročí naro-
zení jednoho z největších fyziků 20. stol. Enrika 
Fermiho (1901-1954) vydáním poštovní znám-
ky, na níž je Fermi zachycen u tabule, kterou prá-
vě popsal nějakými vzorečky. Fyzikové mezi fi-
latelisty si dali tu práci a pod lupou zjišťovali, co 
vlastně Fermi na tu tabuli napsal. Ukázalo se, že 
šlo o vzoreček pro výpočet konstanty jemné 
struktury vodíku, který byl úpině špatně, neboť 
Fermi tam má v čitateli druhou mocninu náboje 
elektronu a ve jmenovateli součin Planckovy kon-
stanty /i a rychlosti světla c. Ve skutečnosti tam 
mělo být /i'--/e.c, takže popletl, co se dalo. Další 
výzkum originálního snímku potvrdily, že jde 
vskutku o Fermiho rukopis, takže by se měl do-
datečně sám vyhodit od zkoušky z kvantové me-
chaniky, kterou spoluzaložil. Není to jediný pří-
pad, kdy se Fermi uťal: jeho žena Laura vypráví 
v životopisné knížce o svém muži, že když ještě 
bydleli před válkou v Římě, přišla mimořádně tu-
há zima, a v bytě bylo chladno. Paní Laura chtě-
la vyměnit jednoduchá okna za dvojitá, ale Fermi 
hbitě spočítal, že se to nevyplatí, že teplota tak 
stoupne naprosto zanedbatelně o pár desetin C. 
Paní Lama nic nedala na výpočty teoretic-
kého fyzika a výměnu oken přesto objednala, 
načež rázem bylo v bytě teplo. Fermi se nesmír-
ně divil a znovu překontroloval své výpočty: 
všechny vzorce byly správně, dosazení do nich 
také — jen při závěrečném násobení se spletl 
o řád! 

V r. 2001 jsme si též připomněli sté výročí na-
rození amerického astronoma-amatéra Leslieho 
Peltiera (+1980), jenž během svého života našel 
tucet komet, objevil 6 nov a vykonal přes 130 ti-
síc odhadů jasností proměnných hvězd pomocí 
vlastních dalekohledů o průměru od 50 do 300 mm. 
Je také autorem autobiografické knihy „Starlight 
Nights" a na jeho památku uděluje mezinárodní 
Astronomická liga každoročně Peltierovu cenu 
astronomům-amatérům z celého světa. V Čes-
ké i Slovenské republice si naše odborná ve-
řejnost připomněla řadou akcí sté výročí na-
rození jednoho z nejvýznamnějších česko-
slovenských astronomů 20. století Antonína 
Bečváře (1901-1965). 

9.2. Ceny a vyznamenání 
Gruberovu cenu za kosmologii ve výši 150 tis. 

dolaru získal v r. 2001 známý britský astrofyzik 
Sir Martin Rees (* 1942; relativistická kosmolo-
gie, reliktní záření, kvasary, černé díry, záblesko-
vé zdroje záření gama). Prestižní medaili Bruce-
ové Pacifické astronomické společnosti obdržel 
nestor světové astrofyziky Hans Bethe (* 1906; 
termonukleární reakce ve hvězdách, výbuchy su-
pernov). Objevitelé největšího počtu exoplanet 
Paul Butler a Geoffrey Marcy dostali medaili 
Henryho Drapera Americké akademie věd, jež se 
uděluje v oboru astronomie jen jednou za čtyři 
roky. Odstupující šéf NASA Daniel Goldin byl 
poctěn trofejí R. H. Goddarda a jmenován rytí-
řem francouzské Čestné legie. Mezinárodní kos-
mická stanice ISS, jejíž první modul se dostal na 
oběžnou dráhu v r. 1998, byla oceněna meziná-
rodní Cenou asturského prince v Oviedu ve Špa-
nělsku. 

Známý britský popularizátor astronomie Pat-
rick Moore (* 1923) byl povýšen do rytířského 
stavu. Jeho měsíční televizní seriál „Tke Sky in 
Night" v BBC bez jediné přestávky po dobu 
44 roku představuje světový rekord nejenom 
v astronomii, ale v televizní tvorbě vůbec. Dr. 
Moore napsal během svého života více než 100 
populárně-vědeckých knih o astronomii, a to vše 
na stařičkém psacím stroji z počátku 20. stol. 
s jedinou inovací: lampičkou ze šicího stroje při-
pevněnou na vozík s válcem. Sira Patricka zvoli-
la svým členem také ctihodná britská Královská 
společnost, jež současně přijala mj. rovněž prů-
kopníka internetového jazyka HTML Tima Ber-
nerse-Leeho. 

Britská Královská astronomická společnost 
udělila zlatou medaili Siru Hermannu Bondi-
mu (* 1919; kosmologie, akreční procesy, vládní 
poradce). Potřetí byla udělena cena Edgara Wil-
sona za amatérské objevy komet ve výši 20 tis. 
dolarů. V r. 2001 se o ní podělili jen dva amatéři, 
kteří nezávisle na sobě nalezli kometu C/2000 
W 1, tj. Sjógo Ucunomija a Albert Jones, jenž 
se ve věku 80 roků současně stal vůbec nejstar-
ším objevitelem komety v dějinách astronomie. 
(Při prvním udělení v r. 1999 se o tu částku děli-
lo 7 amatérů, v dalším ročníku 4, takže trend na-
značuje, že v tomto směru mají amatéři na jedné 
straně čím dál menší naději na objevy komet, ale 
na druhé straně, pokud kometu objeví, nebudou 
se asi muset s nikým dělit.) 

Na přelomu března a dubna 2001 (v období 
mimořádně zvýšené sluneční aktivity) se usku-
tečnil v Praze 15. sjezd České astronomické 
společnosti, na němž bylo zvoleno nové vedení 
ČAS v čele s ondřejovským astronomem Petrem 
Pravicem (*1967), jenž se tak stal teprve desátým 
předsedou v 841eté historii ČAS a drží společně 
se svým předchůdcem Jiřím Borovičkou (* 1964) 
primát nejmladších předsedů této úctyhodné as-
tronomické instituce. Na sjezdu byli též zvoleni 
čtyři noví čestní členové ČAS: Eugene Cernan 
(*1934), Jan Kolář (*1936), Ladislav Křivský 
(*1925) a Zdeněk Sekanina (*1936). 

Na Harvardově univerzitě se v říjnu 2001 sou-
běžně s vyhlášením Nobelových cen ve Stock-
holmu udílely již pojedenácté alternativní ceny 
Ignáce Nobela „za výzkumy, které se neměly 
uskutečnit resp. se nesmí opakovat", jak praví je-
jich statut. Cenu za techniku získal Australan, je-

muž se u tamějšího patentového úřadu podařilo 
nechat si patentovat vynález kola. Cenu za psy-
chologii získala práce, jež se zabývala projevy 
škodolibosti dětí předškolního věku v malých 
skupinkách. Cenu za ekonomii dostala studie, 
poukazující na souvislost mezi velikostí daně 
z nemovitostí a časem úmrtí majitelů nemovitos-
tí. Biologickou cenu si odnesl vynálezce vzdu-
chotěsných spodků, opatřených výměnným fil-
trem na zachycování plynu. Cenu za medicínu 
obdržela práce, posuzující riziko zranění člověka 
pádem ořechu z kokosové palmy. V práci se po-
dařilo prokázat, že toto riziko nápadně stoupá, 
když člověk pod takovou palmou usne. Cenu za 
fyziku si odnesl autor vysvětlení, proč se při spr-
chování člověka ve sprchovém koutě vtahují 
plastikové záclony dovnitř a lepí na tělo. A ko-
nečně cenu za astrofyziku dostala práce, v níž se 
dokazovalo, že černé díry mají právě ty vlastnos-
ti, které teologové přisuzují peklu. 

9.3. Observatoře 
a astronomické instituce 

Prezident G. W. Bush se rozhodl vyměnit po 
desetileté službě vůbec nejdéle sloužícího gene-
rálního ředitele NASA Daniela Goldina (* 1940), 
kterého v r. 1992 jmenoval jeho otec, za novou 
krev v podobě Seana O'Keefa. Během Gol-
dinovy éry klesly náklady na pilotované lety 
z poloviny rozpočtu na třetinu, počet zaměstnan-

cu se o třetinu zmenšil, ale produktivita práce 
vzrostla o 40%. Goldin kladl velký důraz na vě-
decké výsledky kosmického výzkumu zejména 
v astronomii Sluneční soustavy a na vývoj letec-
ké techniky. Objem dálkového průzkumu Země 
vzrostl v uplynulém období na trojnásobek vý-
chozího stavu. Ze 171 kosmických misí NASA 
selhalo jen 11 (úspěšnost činila 94%). Goldin 
sám si nejvíce cenil úspěšné opravy optiky HST 
v r. 1993. Nicméně uštěpační novináři při hodno-
cení Goldinovy éry poznamenali, že jeho ústřed-
ní heslo (rychleji, laciněji, lépe) — nikdy nefun-
govalo celé. NASA vždy dokázal napinit jen dvě 
složky hesla za tu cenu, že ta třetí se změnila 
v pravý opak: pomaleji, dráž nebo hůř! 

Vedení proslulé Laboratoře pro tryskový po-
hon (JPL) v Pasadeně v Kalifornii převzal po 
Edwardu Stoneovi (* 1936), jenž byl ve funkci 
10 rokú, Charles Elachi (* 1946). Ředitelem Stát-
ních observatoří pro optickou astronomii v Tuc-
sonu v USA (NOAO) se po dlouholeté ředitelce 
S. Wolffové stal v r. 2001 Jeremy Mould, který 
předtím šéfoval australskou observatoř v Siding 
Spring. Po již tradičních protestech svérazných 
„ekologů" proti výstavbě observatoří na Mt. Gra-
hamu v Arizoně se nyní objevují analogické pro-
testy proti výstavbě dalších observatoří na úbočí 
sopky Mauna Kea na Havaji. Tamější občanští 
aktivisté přišli s objevem, že původní obyvatelé 
Havaje považovali vrchol sopky za sídlo sněhové 
bohyně, a astronomové tudíž znesvěeují svými 
přístroji posvátné místo. Začíná tak v USA tak 
obvyklý kolotoč právnických námitek, který se 
prakticky projevil zpožděním výstavby interfero-
metru Keckovy observatoře „zatím" o více než 
půl roku. Přitom jde o investici 50 milionů dola-
rů, takže zpoždění jde do peněz — a právě o ně 
zřejmě jde těm potrhlým aktivistům. 

Oblíbená lidová Griffithova hvězdárna v Los 
Angeles byla koncem r. 2001 uzavřena kvůli cel-
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kové rekonstrukci, jejíž náklady se odhadují na 
66 milionů dolarů. Znovuotevřena má být 
v r. 2005 při příležitosti 70. výročí svého vzniku. 
Nová observatoř na Kolonickém sedle ve Vi-
horlatu na vých. Slovensku v nadm. výšce 460 m 
byla uvedena do provozu inaugurací 1 m dale-
kohledu (psal o něm aj Kozmos). Podle G. Anu-
pamy byla v Indii dokončena I. etapa výstavby 
výškové observatoře na hoře Saraswati poblíž 
Hanle v Himaláji ve výšce 4517 m n.m. Na mís-
tě byl instalován dálkové ovládaný dvoumetr 
a robotický 0,5 m reflektor pro fotometrii. Jde 
o náhorní poušť s méně než 100 mm ročního 
úhrnu srážek a 190 fotometrickými a dokonce 
250 spektroskopickými nocemi do roka. Průměr-
ná kvalita obrazu (seeing) se pohybuje kolem 
laresec. 

Evropská jižní observatoř ESO získala svého 
devátého, ale možná v budoucnu nevýznamnější-
ho člena — Velkou Británii. Po dlouhých a složi-
tých jednáních se britští astronomové rozhodli 
rozbít pověstnou splendid isolation a zaplatit bě-
hem r. 2002 nemalý vstupní poplatek 110 milio-
nů dolarů, jenž jim umožní jednak využívat stá-
vající přístroje ESO na La Silla a Cerro Paranal, 
a jednak podílet se na výstavbě radioastronomic-
ké soustavy ALMA a mamutího 100 m optické-
ho dalekohledu OWL. Bohužel to povede k ome-
zení financování anglo-australského teleskopu 
AAT jakož i zařízení, které Británie provozuje na 
Kanárských ostrovech a na Havaji. 

9.4. Letem (nejen) 
astronomickým světem 

Rok 2001 zustane zapsán ve světové historii 
jako rok největšího zákeřného teroristického 
útoku — náletu unesených civilních letadel na cí-
le v New Yorku a Washingtonu v ranních hodi-
nách místního času 11. září. Podle údajů v časo-
pise Science narazily dopravní letouny v interva-
lu 17 minut nejprve do severní a posléze do jižní 
věže WTC, a to v obou případech do 90. po-
schodí. (Každá věž měla 110 poschodí a výšku 
415 m.) Každé letadlo neslo v té době na palubě 
asi 30 t (75 hl) leteckého petroleje, což vyvolalo 
zničující požáry, při nichž teplota v ohnisku do-
sahovala 1000°C. To narušilo pevnost ocelové 
konstrukce natolik, že se obě věže zřítily vinou 
propadu podlah, který vyvolal dominový efekt. 
Při řícení budov zaznamenaly 40 km vzdálené 
seismografy zemětřesení o mohutnosti 2,3. stup-
ně Richterovy stupnice. Jako první se po 56 min 
od nárazu zřítila jižní věž, která byla zasažena 
šikmo na okraji; severní věž spadla 100 min. po 
zásahu. Nicméně tyto časové intervaly umožnily 
evakuaci přibližně 25 tisíc osob, jež byly ve chví-
li zásahu uvnitř — jinak by byl počet obětí pod-
statně vyšší. 

Václav Smil upozornil na pozoruhodnou sho-
du místa narození řady proslulých badatelů z pře-
lomu 19. a 20. stol., kteří se v intervalu pouhých 
27 let vesměs narodili v Budapešti, studovali na 
univerzitách v Berlíně, Karlsruhe či Curychu a 
jejich vědecká dráha pak vyvrcholila ve Velké 
Británii nebo USA: matematik John von Neu-
mann (1903-1957), fyzikové Theodore von Kár-
mán (1881-1963), Leo Szilard (1898-1964), 
Dennis Gabor (1900-1979; Nobel 1971), Eugene 
Wigner (1902-1995; Nobel 1963) a Edward Tel-
ler (* 1908); fyzikální chemik a filosof Michael 

Polanyi (1891-1976), biochemik Albert Szent-
Gyárgi (1893-1982, Nobel 1937) a spisovatel 
a sociolog Arthur Koestler (1905-1983). Vtipá-
lek Szilard si tohoto faktu byl zřejmě vědom, ne-
boť svého času prohlásil, že tito v Maďarsku na-
rození géniové jsou evidentně ufoni, neboť jejich 
mateřské řeči nikdo na světě nerozumí. Smilova 
poznámka vyvolala další rešerši, z níž vyplynulo, 
že neméně výjimečnou hlmí géniů nobelovského 
kalibru bylo také hornoslezské město Breslau 
(Vratislav; nyní Wroclaw v Polsku), odkud po-
cházejí mimo jiné matematici Otto Toepiitz 
(1881-1940) a Richard Courant (1888-1972), 
fyzikové Max Born (1882-1970; Nobel 1954) 
a Otto Stern (1888-1969; Nobel 1943), chemik 
Fritz Haber (1868-1934; Nobel 1918), imunolog 
Paul Ehrlich (1854-1915; Nobel 1908) a ekonom 
Reinhard Selten (* 1930; Nobel 1994) — toto měs-
to, na jehož univerzitě ve druhé čtvrtině 19. stol. 
působil J. E. Purkyně, si uchovalo schopnost ro-
zení géniů dokonce po celé tři čtvrtě století! 

Na protější straně Atlantiku se možná zrodil 
v r. 1983 patrně zrodil příští matematický génius 
Reid Barton. Do svých 18 let stihl získat 4krát 
Po sobě zlatou medaili na Mezinárodní matema-
tické olympiádě a navíc doká .al v r. 2001 zvítězit 
na Mezinárodní olympiádě v informatice s ná-
skokem 50 bodů před druhým nejlepším soutěží-
cím, když dostal 580 bodů ze 600 možných. Ve 
4. třídě základní školy zvládl přijímací testy pro 
studium matematiky na vysoké škole, o rok po-
zději testy pro chemii a ve 12 letech pro fyziku. 
Od svých 14 let pracuje v laboratoři výpočetní 
techniky na MIT. Mezitím se stačil naučit řecky, 
švédsky, finsky a čínsky... Poslouchá výhradně 
klasickou hudbu a od svých 9 let hraje v komor-
ním orchestru. (Když jsem si o něm četl, tak 
jsem si pomyslel: vida, další ufon mezi námi!) 

V r. 2001 se konal v USA 42. ročník Meziná-
rodní matematické olympiády, jíž se účastnila 
šestičlenná družstva středoškolských studentů 
z 83 zemí. Jejich úkolem bylo během 9 h soutě-
žení vyřešit celkem 6 matematických úloh. Zví-
tězili Číňané před Rusy; třetí byly Spojené státy, 
a na dalších místech skončili Bulhaři a Korejci. 
Mezinárodní olympiády v informatice se účastni-
lo 75 států, ve fyzice 65 zemí, v chemii 54 zemí 
a v biologii 41 zemí. Ve všech soutěžích jsme 
měli své zástupce; ostatně mezinárodní olympiá-
dy v chemii a biologii začaly právě v Českoslo-
vensku r. 1968 resp. 1990. Je zcela nepochopitel-
né, že o těchto událostech a umístění našich bor-
ců v těchto soutěžích sdělovací prostředky prak-
ticky nikdy nereferují. Přitom je prakticky jisté, 
že právě talenty objevivší se v těchto olympiá-
dách představují klíčový vklad do budoucnosti 
a prosperity svých zemí, jenže to se vždy ukáže 
až se zpožděním čtvrt století, a to už novináře ne-
zajímá... 

V odst. 9.2. jsem připomněl nestora světové 
fyziky Hanse Betheho, jenž navzdory věku stále 
velmi úspěšně vědecky pracuje. Mezi světovými 
astronomy má vrstevníka Freda L. Whippla 
(* 1906), jenž je známý zejména díky svým vý-
zkumům komet (model kometárního jádra jako 
špinavé sněhové koule z r. 1950) a jenž dosud bá-
dá na Harvardově univerzitě, kam do svých 
90 roků dojížděl z domova na kole, ačkoliv 
v mládí prodělal dětskou obrnu. Za druhé světové 
války vymyslel ochranu amerických bombardo-
vacích letadel před zaměřením německými rada-

ry — pamětníci se jistě rozpomenou na úzké sta-
niolové lístky, které se sypaly při přeletu anglo-
amerických bombardovacích svazů z oblohy, kte-
ré jsme jako kluci nadšeně sbírali. K nejznáměj-
ším Whipplovým žákům patří B. Marsden 
a Z. Sekanina. 

C. Liu upozornil na potenciální potíže s defini-
cí atomové sekundy jako základní časové jed-
notky. Ta byla totiž definována na základě měře-
ní délky efemeridové sekundy, odvozené z rych-
losti zemské rotace v letech 1954-58, a to jako 
interval 9 192 631 770 period záření, které pří-
slušejí přechodu mezi dvěma hladinami velmi 
jemné struktury základního stavu izotopu cesia 
' 33Cs. Zemská rotace se však v posledních 
300 letech dlouhodobě brzdí, takže takto defino-
vaná atomová sekunda je poněkud krátká, proto-
že brzdění Země ve druhé polovině 20. stol. ply-
nule pokračovalo, což vedlo k potřebě zavádět 
kvůli srovnání efemeridového (ET) a atomového 
času (TAI) téměř každoročně přestupné atomové 
sekundy. V období 1972-1999 tak bylo přidáno 
celkem 21 přestupných atomových sekund, čili 
v průměru 7,8 s za dekádu. Liu proto navrhuje, 
aby byla atomová sekunda prodloužena cca 
o 2.10-g své původní hodnoty, což by zaručilo 
vymýcení přestupných sekund nejméně na tři 
příští dekády. Těžko říci, zda se však tak radikál-
ní návrh ujme. 

B. O'Leary aj. přišli s návrhem, aby místa 
přistání Apolla 11 a automatické sondy Luna 9 
(první měkké přistání automatu na Měsíci v úno-
ru 1966) byla zařazena mezi světové kulturní 
památky, a tak do budoucna zajištěna ochrana 
těchto míst, neboť dnes už je lze zařadit mezi ar-
cheologické objekty. 

Lovce kuriozit může zajímat, že slabounkou 
duhu lze pozorovat i díky Měsíci v úplňku, když 
je za soumraku či svítání nízko nad obzorem. Pi-
sateli se to však zatím nepoštěstilo. Zato jeden 
z nejpodivnějších vizuálních klamů je tzv. mě-
síční iluze, tj. známý fakt, že Měsíc u obzoru se 
nám zdá asi 2,5krát větší, než když je vysoko na 
nebi. Totéž platí také pro Slunce a obrazce sou-
hvězdí. Fotografické snímky bezpečně prokázaly, 
že nejde o nějaký optický efekt, protože při dodr-
žení měřítka snímku jsou úhlové rozměry Měsí-
ce, Slunce i souhvězdí ve všech polohách stejné. 
To si kupodivu ověřil i bez fotografie slavný sta-
rověký astronom Ptolemaios a marně hledal 
vhodné vysvětlení. Popravdě ho nemáme dodnes, 
přestože už bezpečně víme, že jde o fyziologický 
problém vnímání obrazů lidským mozkem. Ob-
vykle se tvrdí, že u obzoru máme možnost srov-
nání úhlové velikosti tělesa s předměty na obzoru 
(stromy, domy apod.). Jenže týž efekt pozorují i 
námořníci na lodích, kde na obzoru není s čím 
srovnávat. Pak se také říká, že se nám obloha ne-
jeví jako polokoule, v jejímž středu se nachází-
me, ale nikdo není schopen vysvětlit, proč se 
nám to tak jeví. Navíc, technicky vzato, je-li Mě-
síc poblíž zenitu, jek pozorovateli o pěkných pár 
tisíc kilometrů blíže, než když ho vidíme na ob-
zoru, takže by se nám měl zdát úhlově asi o 2% 
větší, zanedbáme-li na chvíli eliptičnost jeho 
oběžné dráhy vůči Zemi. 

Další velký pozorovatel na počátku novověku 
Tycho Brahe byl skutečný pilný člověk. Pozo-
roval po dobu 35 let průměrně 85 nocí do roka 
a pomocí průzoru docilovat úhlové přesnosti mě-
ření na 1 arcmin. Jeho observatoř na Hyenu byla, 
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jak známo, dotována dánským králem vskutku 
štědře — příspěvek činil 1% HDP tehdejšího krá-
lovství (v r. 2001 vydávala Česká republika na 
veškerou vědu necelá 0,6% HDP). Naproti tomu 
USA vydávají jenom na pozemní astronomii ze 
státního rozpočtu 156 milionů dolaru ročně a na 
kosmickou astronomii 1 miliardu dolarů; celkem 
pak ročně na veškerou vědu 90 miliard dolarů. 
Podrobnější srovnání vědecké podpory u tří 
hlavních světových tahounů, tj. Evropské unie, 
Spojených států a Japonska, je více než pozoru-
hodné, jak dokládá malá tabulka: 

Ukazatel EU US Jap 
badatelů na tisíc obyvatel 5,3 8,1 9,3 
% HDP na vědu 1,9 2,6 2,9 
růst od 1995 (%) 3,0 5,5 4,1 
EU patenty na milion obyvatel 135 144 134 
pod1 Hi-Tech na exportu (%) 18,5 25,0 12,6 

Je to jednoduchá trojčlenka: Evropská unie 
výrazně zaostává v prvních třech ukazatelích za 
svými hlavními soupeři, a Česká i Slovenská re-
publika těžce kulhá za EU. A novináři mlčí resp. 
věnují se naprostým podružnostem, o politicích 
ani nemluvě. Přitom sousední Maďarsko už po-
chopilo, že na podpoře vědy závisí budoucnost 
země více než na čemkoliv jiném. Ministrem 
školství se tam stal fyzik J. Palinkás, který docílil, 
že maďarská podpora vědy vzrostla za jediný rok 
o 61%(!) na 360 milionů dolarů, takže dosáhla 
0,7% HDP Maďarska. 

C. Benn a S. Sánchez zkoumali produktivitu 
práce různých přístrojů podle výsledků v letech 
1991-1998. K tomu cíli vyhledali tisíc nejvíce ci-
tovaných vědeckých prací a k tomu přidali 450 
prací, publikovaných za totéž období v nejpres-
tižnějším světovém časopise Nature. Zjistili, že 
produktivita dalekohledů je přímo úměrná ploše 
zrcadla. Vůbec nejproduktivnějším přístrojem, 
pokud jde o citované práce, je kanadsko-fran-
couzský CFHT o průměru zrcadla 3,6 m, vyba-
vený adaptivní optikou. Pokud se jako hlavní 
kritérium berou práce publikované v Nature, tak 
je nejproduktivnější britský WHT (průměr zr-
cadla 4,2 m) na Kanárských ostrovech. HST dá-
vá sice 15krát více citací než 4 m dalekohledy, 
ale za 100krát vyšší cenu. Více než polovina tak-
to vybraných prací se tykala extragalaktické as-
tronomie. 

Zcela výjimečnou úspěšností CFHT se zabý-
vala také studie D. Crabtreeho a E. Brysonové. 
Dalekohled byl uveden do provozu v r. 1979 a již 
v květnu 1980 byla publikována první práce, za-
ložená na pozorování s tímto přístrojem. Souzeno 
počtem a ohlasem publikací trval náběh na svě-
tovou špičku 10 roků. Nejvíce prací založených 
na pozorování CFHT bylo uveřejněno v r. 1994; 
nejproduktivnějším autorem se stal kanadský as-
tronom J. Hutchings s 38 pracemi, jež získaly za-
tím přes 900 citací. Maximum citací pro danou 
práci přichází obvykle asi 2 roky po publikaci, 
pak nastává exponenciální pokles citací s poloča-
sem 5 roků. Tyto ohlasy však příliš nekorelují 
s rozhodnutími o podpoře výzkumu grantovými 
komisemi, jež jsou vesměs příliš konzervativní 
a nedokáží proto podpořit nejodvážnější nápady. 
K produktivitě CFHT nejvíce přispívají přímé 
snímky pomocí matic CCD, pořízené adaptivní 
optikou při obecně vynikající kvalitě obrazu na 
Mauna Kea. 

10. Závěr 
Jak jistě vědí čtenáři časopisu PASP, od 

r. 1991 mají mé přehledy pokroků astronomie za-
hraniční protějšek, jež tehdy začala psát přední 
americká astronomka Virginie Trimbleová, pen-
dlující každoročně po semestrech mezi Kalifornií 
a Marylandem (dál od sebe to už v kontinentální 
Částí USA skoro ani nejde; velmi by mne zajíma-
lo, zda vždy převáží kamionem napříč USA svůj 
archiv!). V posledních letech si pro sepisování 
těchto přehledových článků přibrala spolupra-
covníka Markuse Aschwandena, který sepisuje 
zejména pokroky ve sluneční fyzice. Jak autorka 
uvádí, v posledních letech přečtou při přípravě 
souhrnného článku (ten poslední měl 90 tisko-
vých stran; z toho však téměř desetinu zabral se-
znam literatury) zhruba 5 tisíc vědeckých prací 
a situace se neustále zhoršuje. Autorka spočítala, 
že pokud objem vedoucího světového astro-
nomického časopisu The Astrophysical Jour-
nal bude růst dosavadním tempem o 5% ročně, 
pak v r. 4450 dosáhne hmotnosti, postačující 
k uzavření našeho zatím stále otevřeného vesmí-

Slibuji proto čtenářům Kozmosu, že k něčemu 
takovém nepřispěji ani náhodou, protože čtu 
pouze 1500 prací ročně. Přemýšlel jsem také 
o tom, zda má ještě smysl psát pracně přehledy, 
když si dnes zkušený borec dokáže pomocí 
prohlížeče II. generace GOOGLE najít potřebné 
informace s udivující rychlostí sám. Jenže to 
hlavní, co potřebuje většina z nás, je vytřídění 
a utřídění informací, a podle mé zkušenosti se 
právě tato práce dosud zautomatizovat nedá, tak-
že ještě nějakou dobu budou takové přehledy mít 
zřejmě smysl. Ostatně ne každý ze čtenářů Koz-
mosu má po ruce Google 24 h denně a 7 dnů 
v týdnu... 

Zatímco v přehledech pokroků astronomie si 
dělám starosti, abych čtenářům seriálu poskytl co 
možná nejspolehlivější informace, daleko větší 
počet autoru po celém světě se vytrvale snaží 
veřejnost mást a ohlupovat nejrůznějšími ne-
smysly. 

Tak například na indických univerzitách se vi-
nou iniciativy tamějšího ministra školství M. M. 
Jošiho (původním vzděláním fyzika!) rozšíří vý-
běr studijních oborů o astrologii. Ministr totiž 
vypsal výběrové řízení na zřízení kateder védické 
astrologie na tamějších státních univerzitách. Zá-
jem převýšil očekávání: přihlásilo se přes 70 uni-
verzit, jež by takto chtěly vyjít vstříc veřejnému 
zájmu o tento nejen v Indii tolik perspektivní 
obor. Možná se jim také podaří vyřešit staleté di-
lema, které sužuje evropskou astrologii: když to-
tiž astrolog napíše, že Slunce je ve znamení Střel-
ce (22. 11. —21. 12.), takto fakticky znamená, že 
Slunce se od 24. do 29.11. promítá do souhvězdí 
Štíra, od 29.11. do 17.12 do souhvězdí Hadonoše 
(jež vůbec nepatří mezi dvanáct souhvězdí zví-
řet íku!) a teprve od 17. do 21. prosince je oprav-
du v tom Střelci. V r. 2002 se k tomu přidala ješ-
tě jedna drobná taškařice, když Saturn vstoupil 
31. srpna do souhvězdí Orionu, které rovněž ne-
patří mezi souhvězdí zvrřetníku a setrval tam až 
do 21. listopadu. Pokud se někdo z vašich pří-
buzných narodil v tomto intervalu, tak snad aby 
se nakonec obešel bez horoskopu a tonul po celý 
život ve strašné nejistotě. 

Pohled do historie však ukazuje, že naši před-

kové na tom s kritickým myšlením nebyli o nic 
lépe. Roztomilou tvrdohlavost předvedli koncem 
16. stol. Angličané, když odmítli gregoriánskou 
reformu kalendáře — nikoliv snad kvůli tomu, že 
s ní přišel římský papež, ale jednoduše proto, 
že podle jejich mínění měl svět už namále, jak 
o tom svědčily známky blížícího se soudného 
dne podle předpovědi v Bibli. Angličanům 
se zkrátka zdálo, že reformovat kalendář na tak 
krátkou dobu už nestojí za to. Teprve v r. 1752 
usoudili, že konec světa tak hned nebude, takže 
teprve tehdy britský parlament reformu přijal, 
což vyvolalo lidové demonstrace v Londýně 
a Bristolu, spojené s pálením obrazů krále a pro-
testy, že prostým lidem byl o 11 dnů zkrácen ži-
vot. 

Ostatně i naše doba si potrpí na strašáky, byť 
o něco menšího kalibru než je rovnou konec svě-
ta. Podle údajů z časopisu Science 293 (2001), 
str. 605 jsou dokumentované zdravotní následky 
exploze jaderného reaktoru v Černobylu mno-
hem menší, než se zdá z katastrofických zpráv 
v novinách či elektronických médiích. Při sa-
motné havárii zahynulo 31 osob, většinou zá-
chranářů prvního sledu, kteří během záchran-
ných prací dostali smrtelnou dávku ionizujícího 
záření. Dalších 103 osob, kteří dostali dávky až 
5 300 mGy, přežívá a jsou prakticky bez potíží, 
které by bylo možné dávat do souvislosti se zmí-
něným ozářením. Mezinárodní lékařské týmy ov-
šem sledují navíc celkem 5 milionů lidí, kteří se 
v době havárie nacházeli v zasažené oblasti, z to-
ho 336 tis. těch, kteří byli v prvních týdnech po 
havárii evakuováni a dostali dávky 1 — 100 
mSv/r. Za bezpečnou horní hranici se ovšem po-
važuje 150 mSv/r. V celé této populaci nebyl 
zjištěn ani nárůst dědičných chorob nebo spon-
tánních potratů, ani nárůst obávaných nádoro-
vých onemocnění, s výjimkou nádorů štítné žlázy 
u dětí, jež se však daří spolehlivě vyléčit. Mezi-
národní komise při OSN proto mohla v r. 2001 
konstatovat, že největším nebezpečím nebylo sa-
mo ozáření obyvatelstva, ale strach lidí z nevylé-
čitelných chorob, přiživovaný nesvědomitými 
novináři a ekologickými aktivisty. Podobně se po 
osvobození Kábulu od Talibanu objevily zaruče-
né informace, že v sídle této organizace byl nale-
zen návod na výrobu atomové pumy podo-
mácku, uveřejněný předtím na internetu. Ten ná-
vod pochopitelně nefunguje, protože šlo o ka-
nadský žertík, tak-že talibové patrně netušili, že si 
kopírují nesmysl. 

V Praze se sice v září 2001 konal péčí Českého 
klubu skeptiků Sisyfos X. evropský kongres 
skeptiků, na němž zazněly pozoruhodné pří-
spěvky (viz URL: www.sisyfos.cz), jež se snaži-
ly demaskovat mnohé rozšířené, leč zcela ne-
podložené fámy z oboru léčitelství, patogenních 
zón, ufologie i klasické astrologie, ale to jsou jen 
malé kapky střízlivého úsudku na rozpálené plot-
ně kolektivní slabosti lidského kritického myšle-
ní. Ostatně, snad nikdo nepopsal ubohý stav 
mnoha lidských myslí trefněji než nejgeniálnější 
fyzik 20. století Albert Einstein, když napsal: 
Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lid-
rád hloupost. 1 když — s tím vesmírem si nejsem 
tak cípině jist. 

Konec 
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ASTRO FOTO G RAF IA 
WEB-kamerou ii. 
Snímky jasnýci objektov s vysokým rozlíšením 
Po uverejnení informačného článku o možnostiach využitia lacných WEB-kamier 
v astrofotografii (KOZMOS 1/2002) som dostal od čitatelov množstvo ohlasov. 
Váčšina z nich obsahovala žiadosf o upresnenie postupov pri softvérovom 
spracovaní snímok. Preto som sa rozhodol napísaf dašie dye pokračovania článku. 

V tejto časti sa budeme venovať fotografova-
niu jasných objektov, pri ktorom sa nevyžaduje 
citlivý postup odstraňovania pozadia (preto naj-
mi fotografovanie Mesiaca možno odporučiť aj 
začiatočníkom). Vysvetlíme základný postup 
spracovania — nasnímanie velkého množstva 
snímok toho istého objektu a následné sprieme-
rovanie a doostrenie. 

V dálšej časti preberieme možnosti snímania 
málo jasných objektov, ako sú hviezdokopy 
a jasnejšie hmloviny. Tu bude rozhodujúce za-
chytiť aj tie najslabšie jasové odtiene a jadrom 
postupu bude odčítanie jasu pozadia, spriemero-
vanie a zvýraznenie slabých jasových úrovní. 

Verim, že týmito pokračovaniami póvodného 
príspevku uspokojím viacerých záujemcov 
o fotografovanie WEB-kamerami a všetci sa 
budeme mócť tešiť na nové snímky Mesiaca, 
planét a mých zaujímaných astronomických ob-
jektov a úkazov. 

Pri spracovaní snímok budeme potrebovať tni 
základné programy: 

1. Program pre nasnímanie velkého počtu 
obrázkov a základné predspracovanie (odčí-
tanie pozadia, úprava jasu a pod). Aj ked' 
v podstate móžeme využiť softvér dodávaný ku 
kamere (s výnimkou odčítania pozadia), rýchlo 
zistíme, že obvykle neumožňuje pohodlná prácu 
(napríklad pri zaostrovaní maximálne zváčšif 
obraz snímaný kamerou). Mne sa na ovláda-
nie WEB-kamery osvedčil program VEGA 
(http://www.ncare.co.uk/gc/download.htm) Co-
lina F. Bownesa. Tento program (voTne šíritef-
ný) zaujme svojím určite netradičným vzhfa-
dom a obrovským množstvom ovládaných pa-
rametrov, ale rýchlo sa presvedčíte, že je sku-
točným pomocníkom najmi pri snímaní málo 
jasných objektov. 

Kedže autor VEGY je profesionálnym 
programátorom, nezabudol ani na možnosť 
Tahkej jazykovej mutácie programu. Preto som 
mohol k VEGE napísaf slovenské ovládanie 
a bublinkovú nápovedu. Potrebný súbor 
SLOVAK.VLN si móžete stiahnuť aj z mo-
je] stránky (http://www.drp.fmph.uniba.sk/ 
~kundracik/slovak.vin). K dispozícii je aj po-
merne obsiahly návod k VEGE (http://www. 
ncare.co.uk/qc/downloads/COOKBOOK_pdf 
1.0.zip). Pre rutinné fotografovanie jasných ob-
jektov je možné využiť aj zjednodušenú verziu 
VEGALTI'h, ja však budem opisovať prácu s pl-
nou verziou, pretože pri snímaní málo jasných 
objektov VEGALITE stráca svoje prednosti. 
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2. Program na spriemerovanie a doostre-
nie. Úlohou tohoto programu je uložiť snímaný 
objekt na jednotlivých snímkach presne na seba 
(d'alekohfad nemusí dokonale sledovať objekt 
alebo móže byť úpine bez hodinového pohonu), 
spriemerovať snímky a doostriť ich. Ja používam 
program ASTROSTACK R. J. Stekelenburga, 
ktorý je tiež voTne šíritefný a funguje vynikajúco 
(http://utopia.ision.nl/users/rjstek/english/ 
software/ a tiež http://www.astrostack.com). 
Hlavnými výhodami tohto programu sú schop-
nosť automaticky zarovnávať snímky a možnosť 
použiť velmi účinné doostrovacie metódy. 

3. Program pre záverečnú úpravu obrázku 
(gama-korekcia, jas, kontrast, farebná sýtosť, 
úprava šumu, a pod.). Tu je široký výber profe-
sionálnych (Corel PhotoPaint, Adobe Photo-
Shop) a aj voTne šíritefnýeh programov a s naj-
váčšou pravdepodobnosfou už nejaký používate. 
Ak by ste uprednostnili program špecializovaný 
na technickú fotografiu, skúste voTne šíritefný 
program VISION PRO (http://www.dta.it/do-
wnload/vi.zip), ktorý obsahuje veTa mimoriad-
ne účinných algoritmov (manuál — http:// 
www.dta.it/download/ViProEN.pdf). Samozrej-
mosťou sú algoritmy na báze Fourierovej trans-
formácie a tiež dekonvolučné metódy. 

Chcel by som ešte upozorniť, že k dispozícii 
sú aj mé programy určené na fotografovanie 

WEB-kamerou. Často býva v jednom programe 
integrovaných viacero funkcií, napríklad ovlá-
danie d'alekohTadu, snímanie obrázkov, ich za-
rovnávanie a spriemerovanie a pod. Osobitnú 
zmienku si zaslúži program K3 CCD TOOLS 
(http://www.pk3.host.sk/Astro) slovenského 
autora Petra Katreniaka. Tento program dokáže 
priamo riadif aj WEB-kamery hardvérovo upra-
vené pre dlhšie expozície (podrobnejšie v druhej 
časti). 

Nasnímanie velkého počtu snímok 
toho istého objektu 

Kompaktným spósobom uloženia velkého 
počtu snímok je videosekvencia. Vytvoríme 
AVI-videosekvenciu, ktorá umožňuje následne 
spracovať program ASTROSTACK. Na zosní-
manie AVI-videosekvencie použijeme program 
VEGA. Po jeho nainštalovaní je užitočné urobiť 
nasledujúce kroky: 
1. Do adresám, kam ste inštalovali VEGU (spra-

vidla 'C:\Program Files\Colin Bownes\Vega 
1.2'), prikopírujeme slovenská podporu — sú-
bor SLOVAK.VLN. 

2. Klepneme myšou na tlačidlo 'Adjust', po-
tom na Select Language or Colour' a 'Select 
Language File', kde vyberieme súbor 
SLOVAK.VLN. Tým sa váčšina ovládacích 
prvkov zmení na slovenské (obr. 1). 

3. Klepneme myšou na text 'Help' pod symbo-
lom LED-diódy v pravej časti okna progra-
mu, čím aktivujeme slovenská bublinkovú 
nápovedu. Tá pomňže pri oboznamovaní sa 
s programom. 

4. Klepneme na tlačidlo 'Nastavena' (teraz už 
slovenský názov) a v prípade potreby klepne-
me myšou na tlačidlo 'Ručně nastavena' tak, 
aby susedná LED-dióda zhasla. Tým VEGA 
bude nastavovat svoje parametre (rozmer ob-
rázku a pod.) automaticky podia signálu pri-
chádzajúceho z videodnivera. 

5. Zo zoznamu 'Driver' v Tavej časti okna prog-
ramu vyberieme ovládač vašej WEB-kamery. 
Ak zoznam poskytuje viac možností, musíme 
vybrať tú správnu tak, aby fungovala komu-
nikácia s kamerou (pozn další bod). 

Obr. 1. VzhTad programu VEGA s nainštalovanou slovenskou podporou. 
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6. Klepneme myšou na tlačidlo Connect', čím 
sa program VEGA pripojí na zvolený video-
driver a na obrazovke by srna mali vidieť ob-
raz snímaný kamerou. 
Teraz je program VEGA pripravený na sní-

manie záberov. Tlačidlá 'Velkosť+Formát', 
Zdroj+Jas' a Kompresiá otvárajú tie isté okná 

na ovládanie parametrov kamery, ktoré sme po-
užívali aj so softvérom dodávaným ku kamere. 
Odporúčam iba skontrolovaf dva dóležité para-
metre: 
1. Kvalitu obrazu z kamery nastaviť na maxi-

málnu (najpomalší prenos z kamery). 
2. Po klepnutí na tlačidlo Kompresia' zvoliť 

kodek bez kompresie (t. j. ukladať na disk ob-
raz v nezmenšenej kvalite aj za cenu vzniku 
AVI-súborov zaberajúcich na disku značné 
miesto). 
Ostatné parametre (jas, kontrast, farebnú sý-

tosť a pod.) nastavíme obvyklým spňsobom tak, 
aby bol obraz čo najlepší. Pomócť móžu aj dva 
meracie pristroje v hornej časti okna VEGY, 
ktoré ukazujú úroveň najjasnejšieho a najtmav-
šieho pixela obrázku. 

Rozlíšenie snímkov treba voliť čo najvyššie 
(320x240 alebo 640x480 pixelov — treba vy-
skúšať, s ktorou možnosťou dosiahneme lepšie 
výsledky). 

Nakonec treba nastaviť ešte dobu záznamu 
a počet snímkov zaznamenaných za jednu se-
kundu. To možno urobiť volbou zo zoznamov 
'AVI Sec' a `AVI FPS'. Práve druhý parameter 
si zaslúži podrobnejší komentár. Videokamera 
totiž dokáže do počítača preniesť iba limitovaný 
počet snímok za sekundu. (FPS). Tento počet 
závisí najmá na rozlíšení snímok (obrázky 
640x480 sa prenášajú 4-krát pomalšie než ob-
rázky 320x240) a od celkového výkonu počíta-
ča. Na mojom počítači dokáže kamera cez USB 
prenesť asi 5 obrázkov 320x240 za jednu se-
kundu. Ak zvolíme parameter `AVI FPS' vyso-
ký (napríklad 30 obrázkov za sekundu), taký po-
čet sa aj uloží do súboru AVI. Výsledkom bude, 
že každá sekunda AVI-záznamu bude obsaho-
vať 30 snímok, ale vždy 6 za sebou idúcich bude 
identických a v celom súbore bude iba 5 origi-
nálnych snímok. Vhodnú hodnotu `AVI FPS' 
umožňuje nájsť merací prístroj 'Rýchlosť preno-
su`, ktorý v optimálnom prípade ukazuje 
80-100 %. Parametre 'AVI Sec' a `AVI FPS' 
odporúčam nastaviť tak, aby v jednom zázname 
boto 20-50 snímok. Spracovanie podstatne 
váčšieho počtu snímok je dosť náročné na výkon 
počítača a je výhodnejšie spracovať postupne 
nekolko kratších vieeosekvencií do jedného vý-
sledného obrázku. 

Pri zaostrovaní obrazu klepneme myšou na 
tlačidlo `FOCUS', čím obraz pokryje celú plo-
chu okna programu a budeme ho vidieť v pinom 
rozlíšení. Póvodný vzhfad VEGY obnovíme 
klepnutím myšou hocikam do obrazu. 

Samotné snímane AVI-videosekvencií je už 
rutinnou záležitosťou. Klepneme myšou na tla-
čidlo `Štart AVI', čím sa na disk uloží AVI-vi-
deosekvencia s menom CAP0000.AVI, 
CAP0000I.AVI, CAP00002.AVI atd. 

Ako príklad uvádzam na obr. 2 zváčšený vý-
rez z typickej snímky videosekvencie získanej 
pri snímaní Saturnu (skutočnú velkosť móžete 
vidieť na obr. 1). Použitá bola kamera Logitech 
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QuickCam VC v rozlíšení 320x240 pixelov 
umiestnená za okulárom 9 mm dalekohladu 
Newton 130 mm/f8,5. Volbou parametrov 
'AVI Sec' = 6 a 'AVI FPS' = 5 som získal 
v jednej videosekvencii 29 snímok. 

Obr.2. Výrez z póvodného (nespracovaného) 
snímku Saturnu. 

Spriemerovanie a doostrenie 

Na spriemerovanie a doostrenie použijeme 
program ASTROSTACK (obr.3). 

Hlavné vlastnosti 
programuASTROSTACK 

ASTROSTACK dokáže načítať snímky 
z AVI-videosekvencie (tlačidlo `AVI') alebo zo 
série obrázkov BMP (tlačidlo 'BMP', mená ob-
rázkov musia končif postupne rastúcim číslom 
napr. OBR009, OBR010, OBR011, ...). AS-
TROSTACK vie od každého jednotlivého načí-
taného obrázku odčítať pozadie (dark frame) 
a predeliť snímku rovnomeme osvetleným zábe-
rom (flat field) a tým korigovaf základné chyby 
CCD snímok. Na načítanie týchto korekčných 
záberov slúži tlačidlo 'Correct'. Pred dalším 
spracovaním je výhodné obrázkom zvhčšiť pix-
lové rozlíšenie (parameter 'Resample x', vhod-
ná hodnota 2 alebo 3). Výsledná snímka potom 
obvykle obsahuje viac detailov, než bez zvýše-
nia rozlíšenia. ASTROSTACK dokáže sám vy-
hTadať na obrázkoch jasnejší objekt, vybrať ho 
a dálej spracovávať už obrázky s menším roz-
merom (a teda podstatne rýchlejšie). Preto treba 

Obr. 3. Vzhf'ad programu ASTROSTACK. 

podTa velkosti nasnímaného objektu a velkosti 
parametra `Resample x' zvoliť vhodnú velkosť 
výsledného obrázku (parameter 'Width (4:3)'). 
Ak nechceme spracovávať iba malá časť obráz-
kov (ide napríklad o snímky Mesiaca), mňžeme 
zaškrtnáť pole 'Full picture'. 

Po načítaní obrázkov dokáže ASTRO-
STACK snímky presne preložiť cez seba (sekcia 
'Align pictures'), a to alebo pine automaticky, 
alebo ručne. Takto zarovnané snímky dokáže 
spriemerovaf (sekcia 'Combine'). Spriemerova-
nú snímku možno doostriť (sekcia '(De)convo-
lution') metódou maskovania ('Unsharp Mask' ) 
alebo dvoma dekonvolučnými metódami (`Cit' 
— van Cittert a 'LR' — Lucy-Richardson). Nako-
nec ešte možno upraviť obrázku jas a kontrast 
(sekcia 'Histogram functions', parametre 'Bias' 
a 'Gain') a aplikovať gama-korekciu (tlačidlo 
'Load LUT'). Výsledná snímku možno uložiť 
v sekcii `Save'. Meno výsledného obrázku (pokiaf 
sa nerozhodneme inak) bude `Result00.bmp', 
'Result01.bmp', 'Result02.bmp' atd:, čím sériu 
výsledných obrázkov možno programom AS-
TROSTACK d'alej znovu spracovať (spriemero-
vať a doostrif). Táto vlastnosť nám umožní spra-
covať aj sériu AVI-videosekvencii — každú jed-
notlivo predspracujeme (spriemerovaním a mier-
nym doostrením) a predspracovaný obrázok 
uložíme na disk vo formáte BMP. Sériu ta-
kýchto predspracovaných obrázkov opáť načíta-
me do programu (tlačidlo `BMP' — v prvom ok-
ne označíme prvá snímku a v dalšom okne po-
sledná snímku sekvencie), spriemerujeme ich 
(čím vlastne spriemerujeme všetky snímky zo 

Obr. 4. Výsledný obrázok Saturnu. 
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Obr. 5. Velmi vydarený amatérsky záber Satur-
nu WEB-kamerou. 

František Kundrácik / ASTROFOTOGRAFIA... (II.) 

všetkých videosekvencií) a takto získaný obrá-
zok nakoniec definitívne doostrime. 

Praktický postup pri spracovaní 
jednej videosekvencie 

Na ukážku uvedieme poklad spracovania jed-
nej videosekvencie 29 snímok o 320x240 pixe-
loch. Niektoré parametre programu ASTRO-
STACK pri tomto spracovaní vidno aj na obr. 3. 

A. Načítanie videosekvencie. Kedže Saturn 
pokrýva iba malú časť snímok, volíme pre šírku 
výsledného obrázku (parameter 'Width (4:3)') 
hodnotu 192 pixelov a pre koeficient zváčšenia 
(parameter 'Resample x') hodnotu 3. Pole 'Full 
image' ponecháme nezaškrtnuté. Klepneme na 
tlačítko 'AVI', zvolíme príslušný AVI-súbor 
a ASTROSTACK načíta optimálne výrezy z ob-
rázkov videosekvencie. Volbou parametra `Nr. 
of input picture' v sekcii 'Set quality factor' si 
móžeme prezrieť jednotlivé snímky a prípadne 
označiť ich kvalitu ('Good' — najlepšie snímky až 
'Dont' — snímka sa vóbec nepoužije). 

B. Zarovnanie snímkok. V sekcii 'Align 
pictures' vyberieme niektorý z najvydarenejších 
záberov ako referenčný (parameter 'Align with 
picture'), zvolíme automatické zarovnávanie 
(parameter `Auto') a stlačíme tlačidlo 'Go!'. 
Počkáme, kým program skončí túto časovo naj-
náročnejšiu operáciu. 

C. Spriemerovanie snímkov. V sekcii 
'Combine pictures' zvolíme parameter 'Mean' 
(aritmetický priemer) a stlačíme tlačidlo 'Calcu-
late'. V pravom okne sa objaví výsledok sprie-
merovania — obraz s výrazne potlačeným šu-
mom a zjavne rozmazaný. 

D. Doostrenie. V tomto kroku nastupuje „me-
tóda pokusov a omylov". V sekcii 'De(convolu-
tion)' treba nájsť najvhodnejšiu doostrovaciu me-
tódu, pričom u každej z ponúkaných metód mož-
no voliť dva parametre: velkosť doostrovacieho 
terčíka (po klepnutí na tlačidlo 'PSF') a počet 
opakovaní. Po stlačení 'Calculate' si móžeme 
prezrieť obrázok. V praxi sa osvedčilo najprv ob-
rázok jemne doostriť metódou 'Unsharp Mask' 
a hlavně doostrenie prenechať jednej z metód 
Cit' alebo 'LR'. Ak sa v obrázku objaví šum, 

možno sa pokúsiť potlačiť ho jemnou záverečnou 
konvolúciou. V našom príklade sa najviac 
osvedčili nasledujúce parametre: 

'Unsharp Mask': PSF = Gauss7x7, počet ite-
rácií 12. 

`LR': PSF = Gauss9x9, počet iterácií 12. 
'Convolute': nepoužité. 
Velmi podobný výsledok sa však dá dosiah-

nuť aj bez použitia 'Unsharp Mask' a piatimi 
opakovaniami dekonvolúcie 'Cit' s PSF = 
Gauss 15x 15. 

E. Korekcia gama. U málo kontrastných ob-
jektov ako sú planéty je vhodné nakoniec zvýšiť 
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kontrast zvýraznením tmavších detailov. Po stla-
čení tlačidla 'Load LUT' v sekcii `Histogram 
functions' zvolíme korekciu Gamma150 (tj. 
koeficient gama s hodnotou 1,5). Pri snímkach 
Mesiaca je naopak vhodné zaškrtnúť políčko 
'CLAHE' (anglická skratka od „automatického 
vyrovnania histogramu s obmedzením kontras-
tu"), čím sa vyrovnajú jasové úrovne 
v róznych častiach snímky. Toto je výhodné 
najmá v okolí terminátora, kde sú jasové úrovne 
velmi rozdielne. Volif možno stupeň korekcie 
a je to nevratná operácia (na jej zrušenie treba 
znovu stlačiť tlačidlo 'Calculate'). 

F. Uloženie výsledku. Po klepnutí na tlačidlo 
'Save As' zvolíme meno a umiestnenie výsled-
ného BMP obrázku. 

Záverečná úprava snímky 

Výsledný obrázok (obr. 4) je tak dobre spra-
covaný, že neboli potrebné d'alšie úpravy. Na 
rozdiel od póvodnej snímky (obr. 2), na uprave-
nej snímke jednoznačne vidno priestorové uspo-
riadanie planéty a prstenca, tieň planéty na prs-
tenci a tiež jemný tieň prstenca na povrchu pla-
néty. 

Pri posudzovaní kvality výsledku si treba 
uvedomiť, že z nekvalitných AVI-záznamov ani 
naj lepším spracovaním nezískame dokonalý 
výsledok. Preto dosiahnutá kvalita zodpovedá 
podmienkam snímania: zábery boli robené 
z balkóna v Bratislave zaokulárovou metódou 
cez nekvalitný objektív WEB-kamery. Na in-
špiráciu uvádzam snímok Saturnu (obr. 5) Geo-
ffa Chestera (Celestar 8", Televue Barlow 2,5x, 
kamera Philips Vesta, 40 záberov nasnímaných 
programom VEGA, spriemerovaných a do-
ostrených programom ASTROSTACK). 

Tiež uvázam máj záber Mesiaca (obr. 6) za-
okulárovou metódou (spriemerovanie 25 zábe-
rov, doostrenie van Cittertovou metódou). 

Záver 

Spriemerovanie váčšieho počtu snímok toho 
istého objektu a následné doostrenie móže pod-
statným spósobom vylepšiť kvalitu záberu. 
Významne sa potlačí šum generovaný kamerou 
a chvenie obrazu spósobené atmosférou a vý-
sledný obrázok obsahuje viac detailov než jed-
notlivé zábery. 

FRANTIŠEK KUNDRÁCIK 
kundracik @ fmph. uniba. sk 

http://www.drp.fmph.uniba.ski-.kundracik 

Obr. 6. Krátery Theophilus, Cyrillus a Cathari-
na. 

Vesmírny Odyseus... 
Dokončenie z 2. stronv 

V čase prechodu sondy nad pólmi Slnka v mini-
me bolo slnečné magnetické pole také, že kladné ga-
laktické častice mohli podia tejto hypotézy Iahšie 
prenikať do héliosféry v smere slnečnej osi a Iahšie 
unikať v rovníkovej rovine. V takýchto podmienkac 
mal ULYSSES namerať viac jadier kozmického žia-
renia nad pólmi. Merania takýto vzrast potvrdili, ale 
v menšom rozkmite, ako predpovedala teória. 

Miestne hviezdne prostredie 
Výskumný program sondy nie je zameraný 

iba na Slnko. Prístroje na palube sondy umožňujú 
skúmať aj miestne hviezdne prostredie obklopujúce 
héliosféru. Slnko sa v súčasnosti nachádza medzi 
hviezdami v dosť malom, ale relatívne hustom, ho-
rúcom oblaku, v miestnom medzilzviezdnom oblaku 
(LIC — Local Interstellar Cloud), možné vplyvy kto-
rého na Zem nie sú zatial dostatočne preskúmané. 
LIC sune pósobí na héliosféru, určuje jej velkosť 
a tvar a ULYSSES mal možnosť merať vlastnosti 
niektorých zložiek jeho hmoty. Najúpinejšie meranie 
máme pre medzihviezdne hélium. Z nebo vyplýva, 
relatívna rýchlosť medal Slnkom a LIC je 24,4±0,5 
km/s, teplota LIC je 6480±400 K a hustota medzi-
hviezdného neutrálneho hélia je 0,015±0,002 ató-
mov/cm3 . 

Iné výsledky 
Uvedené výsledky predstavujú iba malú časť ve-

deckých interpretácií výsledkov merania sondy. 
Z mých výsledkov hodno spomenúť merania vedúce 
k pochopenu vzniku gama lúčov, k zisteniu zdrojov 
slnečného vetra a merania štruktúry medzihviezdne-
ho prachu, ktorý preniká do héliosféry. 

Technicky sonda pracuje bezchybne. V 95 % 
z celej doby letu, poskytovala sonda namerané dáta, 
čo sa pokladá zaskvelý výsledok. 

Budúcnosť 
Podla póvodného plánu mal ULYSSES praco-

vať do konta októbra 1995. Avšak pre mimoriadny 
vedecký úspech, bol program už druhý raz predlže-
ný. Prvý raz do decembra 2001, s cieTom, ktorý sme 
v článku opísali, t. j. zistiť rozdiely v héliosfére medzi 
minimom a maximom slnečnej aktivity, druhý raz 
v súčasnosti sa program predlžuje až do decembra 
2006 s ciefom zistiť priebeh prepólovania magnetic-
kého pola Sloka v celej héliosfére. 

Po skončení tejto misie ESA plánuje výskum po-
lárnych oblastí Slnka pomocou sondy „Solar Orbi-
teř', so štartom v roku 2011-2012. NASA pripra-
vuje sondu „Telemachos" (Odyseov syn), ktorá sa 
má rovnako, ako ULYSSES dostať do vysokých ší-
rok pomocou Jupitera, ale ovela bližšie k Slnku. Pe-
rihélium má byť vzdialené iba 0,2 AU a so štartom sa 
počíta v rokoch 2010-2015. 

Výskum vnútornej héliosféry medzi Slnkom 
a Zemou je hlavným programom v súčasnosti štartu-
júceho medzinárodného programu „život s hviez-
dou" (ILWS -International Living With a Star; písa-
li sme o ňam v Kozmose 2002/1, str. 18). Jeho hlav-
nou náplňou je štúdium procesov, ktoré spájajú sú-
stavu Slnko — Zem. NASA v tejto súvislosti plánuje 
v decembri 2005 vypustiť dye sondy STEREO, kto-
ré z róznych miest v rovin ekliptiky majú pozorovať 
Slnko a spolu so sondou ULYSSES pomócť vytvoriť 
trojrozmemý model héliosféry v róznych podmien-
kach, s ohladom na úroveň slnečnej aktivity. 

Podia ESA bulletin spracoval 
Milan Rybanský, Astronomický ústav SAV 



AKTUALITA 

Váčšina plochy okolo mesačného južného pólu sa nachádza v panve Aitken (vfavo dole na topografickej snímke mesačného povrchu). Obrovský 
impaktný kráter s priemerom 250 km a hlbkou 12 km je jej nejnižším bodom. Množstvo menších kráterov sa nachádza na dne tejto panvy. Do 
mnohých z nich nikdy nezasvietilo Slnko, preto sa predpokladá, že by mohli obsahovat vodný lad. 

Prvá indická sonda na Mesiac! 
„India vyšle vlastnú sondu na Mesiac do ro-

ku 2008," povedal premiér Atal Behari Vajpa-
yee pre Independece Day 15. augusta. Toto 
vyhlásenie ukončilo pochybnosti o osude pro-
jektu v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov 
Indickej organizácie pre vesmírny výskum 
(IOVV), ktorá čakala na jeho formálne schvá-
lenie viac ako osem mesiacov. 

Misia, pomenovaná Chandryan-1, ráta 
s umiestnením 525-kilogramového satelitu na 
polámu dráhu vo výške 100 kilometrov nad 
povrchom Mesiaca. Družica bude vynesená 
upravenou verziou póvodnej indickej nosnej 
rakety určenej na vynášanie družíc na poláme 

dráhy. Indická umelá družica Mesiaca má 
predpokladanú životnosť dva roky. 

„Tento projekt nám ponúkne jedinečnú 
možnosť na rozšírenie hraníc nášho výskumu," 
uvádza sa v stanovisku IOVV. „Očakáva sa, že 
toto je predchodca pre omnoho ambicióznejšie 
projekty v budúcnosti, vrátane pristátia robotov 
na Mesiaci a prieskumu mých planét Slnečnej 
sústavy indickými sondami." 

Ciefom projektu Chandrayan-1 je podia sku-
piny, ktorá odporúčala tento projekt, získať 
chemickú mapu celého povrchu Mesiaca. Zís-
kané údaje sa použijú na vytvorenie trojroz-
merného atlasu oblastí zaujímavých pre dálšie 

skúmanie vysoko citlivými zariadeniami vo vi-
ditefnej, blízkej infračervenej oblasti a takisto 
aj v róntgenovej oblasti spektra. 

Pozorovania v róntgenovej oblasti a stereo-
grafické pokrytie váčšiny mesačného povrchu 
s rozlíšením 5 metrov nám poskytne úpine no-
vý náhlad na procesy prebiehajúce na jeho po-
vrchu, tvrdia predstavitelia IOVV. Miesta vy-
braté pre intenzívny výskum sa nachádzajú 
v severných a južných polárnych oblastiach 
(predpokladaný výskyt vodného ladu) a v oko-
lí južného pólu v panve Aitken, čo je stará ob-
lasť vytvorená impaktom. 

Na konci misie IOVV predpokladá predsta-
venie zlepšeného modelu mesačnej gravitácie 
vedeckej komunite. Tento model bude možné 
získať len z velmi presných meraní mesačnej 
topografie. Podla www.space.com -pm-

Astronomický kalendár 2004 
Autor: Mgr. Ladislav Druga 

V týchto dňoch vydala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove Astro-
nomický kalendár na rok 2004. Na jeho stránkach sú uvedené bohaté informá-
cie o postavení planét, Mesiaca a Sloka na jednotlivé dni roka, pomocou kto-
rých sa i najširšia verejnosť dokáže orientovat na hviezdnej oblohe. Súčasťou 
týchto informácií sú údaje o východe a západe Slnka, fázach Mesiaca, jeho naj-
menšej a najváčšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, za-
tmeniach Slnka a Mesiaca, vstupoch Sloka do znamení zvieratníka, maximách 
meteorických rojov, extrémnych teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za 

posledných 132 rokov ako aj údaje o zavede-
ní letného času. Pripomína výročia našich a 
svetových astronómov a výročia svetovej 
kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná uni- 
kátnymi farebnými fotografiami originálnych 
výtvarných prác mladých autorov celoslo- 
venskej výtvamej súfaže SÚH „Vesmír oča- 
mi 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 zakúpiť vo všetkých hvez- 
dárňach na Slovensku. 
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ALBUM POZOROVATELA 

Úpiné zatmenie Mesiaca 9.11.2003 
Z nášho územia bude viditelný celý priebeh zatmenia, patrí k tým najlepším 

v poslednom období. Vstup Mesiaca do polotieňa nastane už 8. 11.023:17, no 
pre pozorovatelov nemá praktický význam, nakolko tento kontakt je nepozo-
rovatelný. Ako sa však Mesiac bude ponárať do polotieňa, východná časť jeho 
kotúča bude badatefne tmavnúť. Podobne, len v opačnom poradí, to bude po 
konci čiastočného zatmenia. Počas úpiného zatmenia bude Mesiac na oblohe 
dostatočne vysoko a pohFad na jeho nádheme sfarbený povrch by nemal nechať 
zaháFať žiadny fotoaparát s farebným filmom či čipom alebo videokameru. Po-
čas úpiného zatmenia bude obloha tmavá a na hviezdnom pozadí sa bude Me-
siac javiť ako krásne sfarbený klenot. Záleží teda len na našej invencii, ako zu-
žitkujeme toto vesmírne predstavenie. Počas čiastočnej fázy zatmenia pozo-
rujme kontakty kráterov so zemským tieňom, na toto pozorovanie sa však mu-
síme napríklad deň pred zatmením dokonale pripraviť a zorientovať sa v topo-
lógii Mesiaca. Najlepšie je použiť kvalitnú fotografiu Mesiaca. Na toto pozo-
rovanie sú najvýhodnejšie silnejšie binokuláre (10x80, či skvelý Somet 
25x100). Kompletný zoznam kráterov vhodných na pozorovanie nájdete na 
stránke www.szaask. 

Priebeh zatmenia (SEČ) 

23:17 vstup do polotieňa 
0:33 začiatok čiastočného zatmenia 
2:07 začiatok úpiného zatmenia 
2:19 maximálna fáza 
2:30 konec úpiného zatmenia 
4:04 konec čiastočného zatmenia 
5:20 výstup z polotieňa 

Vstupy 

Kontakty kráterov (podia F. Espenaka) 

Výstupy 

00:40 Aristarchus 
00:46 Grimaldi 
00:48 Kepler 
00:50 Plato 
00:51 Pytheas 
00:53 Timocharis 
00:55 Copernicus 
00:56 Billy 
00:59 Aristoteles 
01:01 Eudoxus 
01:07 Manilius 
01:10 Menelaus 
01:14 Plinius 
01:15 Campanus 
01:17 Dionysius 
01:24 Produs 
01:28 Taruntius 
01:34 Tycho 
01:35 Goclenius 
01:39 Langrenus 

02:51 Grimaldi 
02:54 Billy 
02:58 Campanus 
02:59 Tycho 
03:08 Kepler 
03:10 Aristarchus 
03:18 Copernicus 
03:21 Pytheas 
03:26 Timocharis 
03:33 Plato 
03:36 Manilius 
03:38 Dionysius 
03:40 Menelaus 
03:42 Eudoxus 
03:43 Aristoteles 
03:44 Plinius 
03:47 Goclenius 
03:53 Taruntius 
03:54 Langrenus 
03:55 Produs 

Pavol Rapavý 

21:09 UT 

Marsománia 
Nedávna velká opozícia Marsu bola zaujímavá 

nielen pre astronómov, ale ako sa zdá, vdáka 
masmédiám zaujala aj širokú verejnosť. Hvez-
dáme boli vystavené nezvyklej zaťažkávacej 
skúške, návštevníci ich doslova obliehali, a tak 
pri prednášaní, diskusiách i pozorovaní boli v p1-
nej prevádzke nielen všetci pracovníci, ale po-
máhali aj členovia krúžkov či dobrovolní pra-
covníci. PriateT z Prahy mi písal, že planétkový 
zákryt musel pozorovať doma z balkóna, nakolko 
dav Tudí bol od lanovky až k vchodu hvezdárne 
na Petříne a dalekohTady beznádejne obsadené. 

Snímky Marsu 
z 23./24. 8. na-

snímané webka- 
merou Logitech 
Quickcan 
4000pro cez 
Coudé refraktor 
150/2250 vo 
hvezdárni v Ri- 
mavskej Sobote 
s kovertorom 
4x. 

22:38 UT 1:10 UT Foto: P. Rapavý 

Všetko má však svoje pre aj proti. Rozhlasové, 
no zvlášť televízne stanice sa krátko pred opozí-
ciou priam pretekali v senzačných správach, no 
vo váčšine prípadov boli informácie skreslené 
a silne poznačené snahou o senzáciu. Je skutočne 
pravdou, že táto opozícia boto výnimočná a bliž-
šie bol Mars k Zemi len v dobe neandertálcov. 
Ďalšia, ked bude Mars ešte bližšie, bude až za 
285 rokov. Návštevníci si však na základe „toho, 
čo bob o v televízii", mysleli, že ak neuvidia Mars 
teraz, tak majú smolu prinajmenšom najbližších 
vyše 200 rokov. Ďalšou perličkou bola snaha 
o denné pozorovanie Marsu v stredu 27. 8. krátko 
pred jedenáctou, pretože vtedy mal byť najbližšie, 
a teda aj najlepšie viditelný... Že svieti Slnko 

a Mars je pod obzorom? Nevadí, aj tak ho chce-
me vidieť! „Skalných` neodradilo ani daždivé 
počasie a domáhali sa vstupu, veď šancu nemůžu 
prepásť. Niektorí boli prekvapení, že Mars je 
dobre viditelný aj od nás, vedpočuli, že najlepšie 
to bude v Amerike, a to už vůbec nehovorím 
o nekonečných otázkach, ako na nás může táto 
červená planéta nepriaznivo astrologicky zapů-
sobiť, ved' aj nedávne nešfastia vo svete sú predsa 
toho důkazom... 

V každom prípade sa však hvezdárne zviditeT-
nli a mnohé získali dalších stálych návštevntkov, 
ktori teraz už vedia, že na hvezdárni im aj mimo 
opozície Marsu vedia ukázať veTa zaujímavého. 

PR 
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Čiastočné zatmenie Sinka. Foto: František Vozár 
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PERZEIDY 2003 

Pozorovanie meteorických rojov 
Pozorovanie meteorického roja Perzeidy sa vykonávalo na hvezdárni 

v Medzeve na RMO nepretržite od 24.7.2003 do 18.8.2003. Pri pozoro-
vaní sa namerala špička maxima Perzeíd, ako aj rojov koncom júla, južné 
Akvaridy a Kaprikornidy. Prvý graf zobrazuje denné počty. 
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V meraniach sa objavili aj chybné údaje zapričinené búrkami. Výrazné 
extrémy týchto meraní boli zaznamenané 13. 7., 29. 7. a 8. 8 o 9.00 UT, 
10. 8. o 15.00 UT, a 11. 8. o 18.00 UT. Tieto extrémy sú viditefné na dal-
šom grafe dole. 
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V tomto grafe nájdeme v smere X časovú závislosť na deň a v smere Y 
jednotlivé dni mesiacov jú1 a august. Fri lepšom pohfade nájdeme extrém 

maxima o 6.00 hodine, a tiež aj druhý extrém medzi 12.00 až 15.00 hodi-

nou UT 12.8. a 13. 8. 
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Po odstránení chybných dát vo výrazných extrémoch sa nám zmenia gra-
fy na nasledujúce 
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Pri pozorovaní na RMO bola použitá frekvencia 106,2 MHz, anténa typu 
Yagi 6 el. 

Maximum meteorického roja vychádza na ráno 13. augusta. Jednotlivé 
maximá vidíme v grafe, pričom prvé a výraznejšie maximum nastalo pri-
bližne okolo 6.00 hod. UT a druhé neskoršie po 13.00 hod. UT. Odrazy od 
búrkovej oblačnosti sa dá vylúčiť použitím inej frekvencie ako 42,7 MHz 
alebo pomocou dosť populárnych frekvencií TV vysielačov na 50 MHz. 

Jaroslav Stehlík, Hvezdáreň v Medzeve 
email: stehlik@szm.sk 

Amatérsky astronom objevil dosvit gama záblesku 
25. června 2003 objevil Berto Monard 
z Jihoafrické republiky dosvit gama 
záblesku — a podařilo se mu to dříve než 
profesionálním astronomům! 

Tento záblesk (označen podle data jako 
GRB 030725) byl objeven družicí (High 
Energy Transient Explorer-2) a informace 
o něm byla vzápětí odeslána z orbity na Zemi, 
kde po ní „skočili" amatérští astronomové, 
mezi jinými i AAVSO (American Association 
of Variable Star Observers), od které Monard 
obdržel hlášení. 

Vyzbrojen jen 30centimetrovým dalekohle-
dem typu Schmidt-Cassegrain a CCD kame-
rou, snímkoval určený kousíček oblohy a 7 ho-

din po vzplanutí záblesku na jednom snímku 
nalezl, co hledal. Během následujících 3,6 ho-
din hvězdná velikost objektu poklesla z 18,8 
na 19,6 mag. 29. července astronomové z ESO 
v La Silla potvrdili, že to, co Monard našel, 
byl skutečně GRB 030725. 

Monard měl vlastně velké štěstí. Gama zá-
blesk se nacházel na přibližně 51 stupních již-
ní šířky, takže byl bezpečně z dosahu pozoro-
vatelů ze severní polokoule; navíc velká část 
jižních pozorovatelů se zrovna nacházel v Syd-
ney na shromáždění Mezinárodní Astrono-
mické Unie. 

Petra Pecharová 
Prebrané z astro.cz 

Zdroj: Sky and Telescope Juhoafrický amatér Berto Monard. 
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Moravské návraty 
Už po desiaty krát sa zišli priaznivci astronómie 

a bicyklovania v Homonitrianskej hvezdárni Par-
tizánske, kde začali svoju spanilú jazdu po astro-
nomických zariadeniach na Morave. Preto aj ná-
zov tohtoročného ebicykla, počas ktorého sme od 
8. do 14. augusta chceli navštíviť hvezdárne dote-
raz neprebádané, bol Moravské návraty. 

Zraz ebicyklistov nebol taký hektický ako po 
iné roky, pretože sa na poslednú chvTu odhlásili 
z akcie viaceri účastníci. Kompletnú zostavu, kto-
rá odchádzala na akciu, tvorilo sedem cyklistov 
a vodič sprievodného vozidla. 

Do prvej etapy sme vyrazili v skorých ranných 
hodinách. Prvý úsek cesty až po Trenčín viedol po 
hlavnom ťahu, a preto sme holi radi, ked'sme od-
bočili na vedrajšiu cestu do Nového Mesta nad 
Váhom. Tam sme sa pokochali nádhernými po-
hradmi na zrúcaninu Beckovského hradu. Do No-
vého Mesta sme prišli už celkom vyhladovaní, 
urobili sme si obedňajšiu prestávku. Potom nasle-
dovalo pomalé stúpanie k hraničnému priechodu 
a prejazd hrebeňom Bielych Karpát. V obci Niv-
nice, kde sav roku 1592 údajne narodil Ján Amos 
Komenský, sme sa osviežili na miestnom kúpalis-
ku. Uherský Brod už bol na dohrad, tam sme po 
krátkom stúpaní dorazili do hvezdárne nad mes-
tom. Pracovníci hvezdárne pod vedením pána 
Rostislava Rajchla nás milo privítali. Ukázali nám 
hvezdáreň a porozprávali o histórii astronómie, 
pozorovatelských aktivitách a svojich plánoch do 
budúcnosti. 

Ďalšie ráno sme sa po raňajkách rozlúčili 
s miestnymi hvezdármi a vyrazili. Po vedrajších 
cestách si všetci vychutnali typicky moravský pro-
fil trate hore, dole, a zase hore... Našou hlavnou 
zastávkou bola hvezdárnička v Kroměříži, ktorú 
sme už pred dvoma rokmi neplánovane navštívili, 
ale nemali sme možnosť sa do nej pozrieť. Tento 
rok sme sa dopredu ohlásili u Jakuba Koukala, 
ktorý spolu s ostatnými amatérmi udržuje hvezdá-
reň v prevádzke. Na budove sa znaterne podpísali 
minuloročné záplavy. 

Po návšteve hvezdárne sme sa vykúpali v re-
kreačnom stredisku a dosýta najedli. Účastníci 
ebicykla si dobre památajú, čo to dosýta znamená, 
ked' ani ebicyklista pod krycím menom „Votrelec" 
nebol schopný zjesť všetko. Deň sme ukončili 
v Přerovskej hvezdárni. Aj tu sa nám potvrdilo, že 
na Morave sú privetiví a ochotní astronómovia. Aj 
ked' hvezdáreň v Přerove nemá stálych pracovní-
kov, ponúkli nám možnosť stráviť vo hvezdárni 
dye noci. Počas našej návštevy sa nám venoval 
Petr Karel, pracovník Meopty. Sobotný večer sme 
strávili obhliadkou hvezdárne a jej prístrojového 
vybavenia. Aj ked' sa na dalekohradoch podpísal 
zub času, predsa sme mohli závidieť českej astro-
nómii optické vybavenie, ktoré za predchádzajúce 
roky nadobudli. Túto noc viaceri ebicyklisti spali 
pod hviezdnou oblohou a počítali Perzeidy. 

Nedera bola pre všetkých dňom odpočinku, po-
čas ktorého sme si prešli starobylé mesto Přerov 
a pozreli si všetky dostupné památihodnosti. Po-
poludnie strávili pri vode. Večer sme si sprijemni-

li ohniskovými špecialitami, ako sú pečená kuku-
rica „a la Horňák" a špekáčiky na přerovskom roš-
te. Skončili sme pri poháriku dobrého vínka, ktoré 
sponzoroval zakladatel ESA Vladimír Mešter. 

V pondelok ráno sme neprešli ani desať kilo-
metrov, ked' sme pri ceste na naše prekvapenie 
uvideli kupolu hvezdárne. Boli sme v Brodku 
u Přerova. Areál, v ktorom sa nachádzala aj kupo-
la, bol zamknutý. Domáci nás poslali za majiterom 
krúča od budovy, a ten nás uviedol d'alej. Jediným 
miestom, kde sme sa nedostali, bola práve zmie-
nená kupola, od ktorej nemal krúč. Ale v budove, 
kde sídlia miestni skauti, boli nástenky, na ktorých 
sme si mohli pozrieť históriu stavby a rozvoja 
hvezdárne. Naše dálšie putovanie sme prerušili 
v Prostějove, kde sa nachádza velmi pekná hvez-
dáreň, ktorú sme navštívili už pred dvoma rokmi. 
Niektori ebicyklisti tu však ešte neboli, a tak sme 
si prezreli hvezdáreň. Cesta nás zaviedla aj do 
Drahanskej vrchoviny, kde sme nad obcou Malé 
Hradisko objavili veternú elektráreň. Po prekona-
ní posledných kopcov sme dorazili do etapového 
mesta Boskovíc. Po večernej návšteve melta sme 
sa dostali aj do budovy ZUŠ, na streche ktorej je 
umiestnená pozorovaterňa. Tu nás čakal Michal 
Němec, aby nám ju ukázal a porozprával zopár 
slov o astronómii v ich melte. 

Najdlhšia trasa ebicykla viedla z Boskovíc až 
do Veselí nad Moravou a merala 130 kilometrov. 
Vzhfadom na dlžku trasy sme nemali naplánovanú 
žiadnu z turistických atrakcií v Moravskom krase. 
Hned' v prvých kilometroch sme natrefili na za-
chovanú huť Františka, ktorú sme si lepšie obzreli. 
Brno sme sa snažili obísť, čo nám spňsobilo men-
šie problémy, pri jeho obchádzaní sme po prvý 
krát v tomto roku mali nedobrovornú turistickú 
vložku... Do mesta Veselí nad Moravou sme do-
razili až v podvečer. Privítal nás riaditer miestnej 
hvezdárne pán Kazík. Tradične milé privítanie 
nás už nemohlo prekvapiť. Z tejto etapy nám naj-
viac v zostalo v památi celodenně teplo, preto nás 

Uherský Brod 

Veselí nad Moravou 

Boskovice 

Kroměřiž 

velmi potešila fungujúca sprcha vo hvezdárni. Ve-
čer sme strávili vonku v očakávaní maxima me-
teorického roja Perzeíd, ale zlé počasie nás zahna-
lo do spacákov. 

Na druhý deň sme sa zobudili do upršaného rá-
na a ten, kto sa v noci neschoval pod strechu, tak 
musel velmi rýchlo urobiť. Z teplých spacákov 
sme sa neponáhrali, pretože sme mali pred sebou 
najkratšiu trasu celého ebicykla. Trocha sme sa 
pomotali po Veselí a hurá domov na Slovensko. 
Tých pár kilometrov, ktoré nás delili od najmenšej 
hvezdárne na Slovensku, sme zvládli v odpočin-
kovom tempe. Do hvezdárne v Sobotišti sme prišli 
v čase neskoreného obeda, a preto naša prvá cesta 
viedla tam, kde podávajú niečo na jedenie. Napo-
kon sme aj tak skončili pri chmelovej polievke. Až 
večer nás čakalo to pravé finále v podobe nám už 
dobre známych zemiakových placiek. Tých aj ten= 
to rok hostitelia, vedení Svetozárom Štefečkom, 
prichystali pre náš malý pelotón viac ako dosť. 
Niektori z nás aj poslednú noc trávili pod hviez-
dami. Tu sa skončilo naše tohtoročné putovanie 
a všetci sa rozišli do svojich domovov. 

Desiaty ročník Ebicykla Slovenských Astronó-
mov mal dlžku asi 430 kilometrov a „sedem sta-
točných" cyklistov si poctivo odjazdilo celú trasu 
na svojich verných tátošoch. Dúfam, že sa o rok 
znova stretneme a naše stavy dopinia aj další 
účastníci tejto skvelej akcie. 

JÁN HORŇÁK 
Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske 
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Prechod 
1Vlerkúra 
slnečným 
kotúčom 

Homé dye fotografie som urobil okulárovou projek-
ciou Newtonom 200/1000 (fekw = 7,15 m). Expozícia: 
1/500 sek. Materiál: Konica 200 s použitím objektívo-
vého futra z milarovej fólie. Dolnú fotografiu som uro-
bil okulárovou projekciou refraktorom 105/1650 
(fekv 11,5 m). Expozícia: 1/200 sek. Materiál: Konica 
200s tým istým filtrom. 

40 KOZMOS 5/2003 

Zatmenie 
Sluka 

Fotografie som urobil okulárovou projekciou refrak-
torom 46/550 na azimutálnej montáži. Expozícia: 1/500 
bez filtra. Materiál: Konica. Časy: 5;02; 5;07; 5;19; 
5;25. 

ALBUM POZOROVATEL'A 

Strana 
pre 
Mariána 
Mičúcha 

Náš čitatel a prispievatel, Ing. 
Marián Mičúch z Plevmka, sa za-
pojil do diskusie, v ktorej sa čita-
telia vyjadrujú k štruktúre a obsa-
hu Kozmosu. Jeho názor je men-
šinový, reprezentuje však menši-
nu, na ktorej nám velmi záleží: 
astronómov-amatérov, ktorí sa 
viac, alebo menej úspešne pokú-
šajú fotografovat astronomické 
témy a úkazy. Z jeho listu vybe-
ráme: 

„Venujem sa praktickej ama-
térskej astronámii a občas vám, 
(po kritickom zvážení) nejak'í fo-
tografiu pošlem... Mnohí o astro-
nómii iba čítajú, ale ja a mnout 
další sa snažíme amatérsku as-
tronámiu robit: Postavil som si 
vlastni pozorovatelnu, skon-
štruoval a postavil som si štyri 
vlastné dáleko/zlady. To všetko 
s pomocou dobrých a ochotných 
lirdf ktorýn som sa za to už veki-
krát podakoval... Stálo mna to ne-
málo úsilia a veta penazí. Svoje 
prístroje využívam: pozorujem, 

Obe fotografie som urobil 1.5.03, o 13;00 LSEČ. Filter: milarová fólia. 
Horný obrázok: Okulárová projekcia refraktorom 105/1650 (fekv =11,5 m). Expozícia: 1/250. 
Materiál: Konica 200 
Dolný obrázok: Okulárová projekcia Newtonom 200/1000 (fekv = 9,1 m). Expozícia 1/500. Ma-
teriál: Konica 200. 

r... 
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a najmk fotograjl'jen. Moje prí-
stroje využí"aj'í aj ludia z okolia, 
najn'd mládež. Mnohých sorn už 
aj naučil fotografovat' nebeská 
oblohu a 'íkazv... Ako ukážku 
svojiclt predstáv o amatérskej as-
tronómři 'víru posielam fotografie 
slnečnej škvrnv, ktorá sorn urobřl 
náhodou, ked'sorn sa priprm oval 
na fotografovanie prechodu Mer-
kár a cez slnečný disk Nie son' 
s nim i vůbec spokojný (na inter-
nete by ste našli stokrát lepšie 
a krajšie fotky), ale v danej situá-
cřř som ira viac neznal. Stí také, 
aké stí, ale stí »roje!!! Verím, že 
fotografie prechodu Merktíra sa 
mi podaria lepšie. Určite sa však 
neuspokojím iba s tam, aby som 
o tomto ákaze iba čítal, ale be-
rienr si dovolenku (som učitel' 
a dostat' dovolenku počas škol-
ského roka ‚de je jednoduché), 
ale 7. mája '03 o 7;11 budem 
„so srdcom v krku ", tepou' 120 
za min'itu a trasácimi sa rukami 
čakat'vo svojej pozorovatelni, ke-
d) stlačím sp'íšt' fotoaparátu 
a budem cvakat' až do 12;32. Aj 
keby to ani tentokraát celkom ne-
vyšlo, verírn, že raz urobím foto-
grafie, ktoré budti konkurovat' 
tým na intentete. " 

Počkali sme si na d'alšie prí-
spevky Mariána Mičúcha a dnes 
ich uverejňujeme. 

Martin Podrožný: Zatmenie z Chotěbuze. Čas: 5:09,5:20,5:31,5:40 SELČ na jednom políčku. Technika: Pen-
tax MZ 7 s objektívom Jupiter 4/200mm. Expozícia: 1/250. Clona: 5,6. Fihn: AGFA 100 ASA. 

Juraj Pecháč: Zatmenie Slnka nad Nitrou. Technika: Fajica STX 1N. Objektiv: 
2,8/200. Film: AGFA 100 ASA. 

Aleš Kolář z Ondřejova: Vzácny pohl'ad na vychádzajúce Slnko. Expozícia: 1/60. 
Čas: 5;00 SFLČ. Technika: MTO/1/1000 a NIKON FM-10. Film: FUJI 100 ASA. 

Alexander Meleg: Zatmenie nad Strekovom vo chvíli, ked sa vy-
noril druhý hrot slnečného kosáčika. 5;09 LSEČ. Objektiv: Me-
opta Epijunktar 3,8/400 a Barlov 2x. Clona: 22. Expozícia: 1/500. 
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Májové zatmenia 
Prechod Merkúra 

V priebehu roka mžeme planétu Merkúr po-
zorovať v dobe najvíičšej uhlovej vzdialenosti od 
Slnka, a to na rannej alebo večemej oblohe. 
V dobe najváčšej elongácie móžeme pozorovať 
planétu za denného svetla i dálekohTadom, keá 
dosahuje najväčšiu jasnosť. 

Vidieť prechod planéty cez disk Slnka je vzác-
ny úkaz, pretože rozhodujúcim faktorom, ktorý 
umožňuje pozorovanie všetkých astronomických 
úkazov, je počasie. A to nám celý mesiac máj 
prialo. 

Hlavný dóraz pri pozorovaní prechodu planéty 
Merkúr cez disk Slnka, ako i ďalších astronomic-
kých úkazov v mesiaci máj sine kládli na zazna-
menanie priebehu úkazu na video pomocou CCD 
kamery. 

Dalším spracovaním videozáznamov získava-
me didaktický materiál, ktorý má svoje využitie 
pri tvorbe multimediálnych programov, prezen-
táciách a prednáškach. 

K záznamu priebehu prechodu planéty Mer-
kúr, ktorý mal v čase úkazu priemer iba 12 ob-
lúkových sekúnd tj. iba 158 priemeru Sinka, 
sme použili hlavný dálekohFad hvezdárne ref-
raktor 150/2250. Použili sme objektívový 
neutrálny filter s priemerom 60 mm, čo postačo-
valo na optimálny záznam s použitím farebnej 
kamery SANYO VCC-6592P zapožičanej fir-
mou Selora. Obraz sa zaznamenával na S-VHS 
krokovacie video PANASONIC AG-TL 700 
s možnosfou spomaleného nahrávania. Celý 
skoro páť a pol hodinový priebeh úkazu má na 
páske dlžku 36 minút. Dalším spracovaním vi-
deozáznamu v počítači sa nám podarilo celý 
úkaz skrátiť na 5 minút, čo je už vhodný čas na 
prezentáciu úkazu dopineného popisom. Video-
signál z kamery bol z videomagnetofónu pomo-
cou vnútorného televízneho okruhu prenesený 
do prednáškovej miestnosti, kde sa pomocou 
projekčného videa premietal na plátno (pozni 

obr.). To umožnilo návštevníkom, ako aj exkur-
ziám bezpečne a v pohodlí pozorovať tento ča-
sovo dlhý úkaz. Pre vizuálne pozorovanie boli 
na terase hvezdárne pripravené d'alšie ďaleko-
hTady s objektívovými slnečnými filtrami, ktoré 
na naživo poskytli záujemcom pohTad na čierny 
kotúčik planéty Merkúr na pozadí jasného Sln-
ka. 

Zatmenie Mesiaca 16. mája 

Svojimi geometrickými podmienkami nepatri- 
lo práve k najvhodnejším na pozorovanie vstu- 
pov jednotlivých kráterov do tieňa Zeme. Začia- 
tok zatmenia pripadol na neskoré ráno, a keá sa 
ocitol Mesiac celý v tieni Zeme, skryl sa za juho- 
západný obzor. 

Vo hvezdárni sme prvá fám zatmenia Mesia-
ca snímali pomocou uvedenej CCD TV kamery 
namontovanej na fotografický objektív 2,8/120 

Zatmenie 
Mesiaca 
16.5.2003. 
Snímky z vi-
deozáznamu 
spracoval 
Ján Horňák. 

mm dopinenej barlowkov 2x. Priebeh úkazu sa 
zapisoval na S-VHS video, po ďalšom spracova-
ní v počítači (páť a polminútový zostrih) sme 
získali materiál, ktorý demonštruje nielen priebeh 
úkazu ale i atmosférické podmienky, ktoré doku-
mentujú kvalitu celého záznamu. 

Čiastočné zatmenie Slnka 

5:15 

V sobotu 31. mája sme mali pnležitosť z nášsho 
územia pozorovať čiastočné zatmenie Slnka, pri 
ktorom Mesiac zakryl Slnko na osemdesiat tn 
percent a mohli sme ho vidieť pri východe Slnka. 

Z predstáv starých národov, ktoré sa snažili 
vysvetliť zatmenie Slnka, sa na to z 31. mája —
mesiaca lásky, hodí opis Tahiťanov, ktorí sa 
domnievali, že v pnpade úpiného zatmenia ide 
o milostný akt medzi Slnkom a Mesiacom. 

V Homonitrianskej hvezdámi v Partizánskom 
prví návštevníci zvonili už o štvrtej hodine ran-
nej, boli až z Bratislavy. S ranným svitaním sa 
postupne do hvezdárne dostavilo do tridsať záu-
jemcov s predsavzatím sledovať naživo vesmírne 
divadlo. Slnko u nás vyšlo o 5 hod. 12 min. let-
ného stredoeuropského času tesne pred maxi-
málnou fázou. 

Účastníci mohli sledovať priebeh celého úkazu 
prostredníctvom astronomických dálekohladov 
osadenými objektívovými slnečnými filtrami, 
alebo prostredníctvom vnútorného televízneho 
okruhu v prednáškovej sále hvezdárne. Počítačo-
vý záznam celého priebehu úkazu má čosi viac 
ako štyri minúty a vhodne dopiní databázu astro-
nomických úkazov zhotovených za 15. rokov 
činnosti astronomického zariadenia na Hornej 
Nitre. Tak ako pri pozorovaní prechodu Merkúra 
cez disk Slnka, ako i zatmení Mesiaca, prítomná 
súkromná televízia Joj sprostredkovala v hlav-
nom televíznom spravodajstve zostrih tohto ne-
všedného astronomického úkazu i obyvateTom 
celého Slovenska. 

Text a foto: 
JÁN HORŇÁK a VLADIMÍR MEŠTER 

Hornonitrianska hvezdáreň 

5:17 

Snímky čiastočného zatmenia Slnka 31.5.2003. 
Pozorovanie prechodu Merkúra cez disk Slnka v prednáškovej sále hvezdárne. Foto: Vladimír Mešter Foto: Ing. Pavol Meluš 
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Obloha v kalendari ~ó ¢°mb¢rzoo3 
Pripravil: PAVOL RAPAVÝ, RUDOLF NOVÁK Všetky časové údaje sú v SEČ 

Jesenná obloha je pre mnohých jednou z najkraj-
ších. Noci sú už dostatočne dlhé, a pritom ešte ne-
oziaba mráz, Mliečna dráha sa striebristým svitom 
klene vysoko nad obzorom... Meteorári sa tešia na 
svojich lietajúcich miláčikov a so svoje tentokrát 
neprídu ani pozorovatelia zákrytov či milovníci vla-
satíc. Pre amatérov i široká verejnosť však bude asi 
najzaujímavejšie úpiné zatmenie Mesiaca. Je toho 
teda pred nami dosť, stačí si len pripraviť pozorova-
ciu techniku a nechať sa zlákaf všetkým, čo pre nás 
jesenná obloha pripravila. 

Planéty 
Merkúr je začiatkom októbra pozorovatelný rá-

no, nakolko koncom septembra bol v maximálnej 
západnej elongácii. Vychádza viac ako hodinu pred 
Slnkom a vzhFadom na priaznivý sklon ekliptiky 
k obzoru sú podmienky jeho viditelnosti velmi dob-
ré, na začiatku občianskeho súmraku bude vo výške 
10 ako objekt —0,8 mag. Túto príležitosť by sme 
mali využil, pretože jeho uhlová vzdialenosť od Sln-
ka sa rýchlo zmenšuje a v polovici mesiaca sa stratí 
v rannom súmraku, 25. 10. bude v homej konjunkcii 
so Slnkom. Po konjunkcii sa síce presunie na večer-
nú oblohu, no aj napriek zváčšujúcej sa uhlovej 

vzdialenosti od Sloka zapadá krátko po ňom. Na ve-
černej oblohe ho teda nájdeme len koncom novem-
bra, ked na konci občianskeho súmraku je vo výške 
len 1 ̀  ako objekt —0,4 mag. 25. 11. nastane jeho tes-
ná konjunkcia s Mesiacom (mimo nášho územia bu-
de pozorovatelný aj zákryt), večerná obloha bude 
skrášlená ešte jasnou Venušou a kosáčikom mladé-
ho Mesiaca. 

Venuoa (-3,9 mag) zapadá len 20 minút po Sln-
ku, no jej večerná viditeTnosť sa pomaličky predlžu-
je a koncom novembra zapadá takmer dye hodiny 
po západe Slnka, bude teda výrazným objektom ve-
černej oblohy. 26. 10. nastane jej konjunkcia s Me-
siacom, a tak na ešte súmrakovej oblohe máme 
možnosť získať niekolko pekných fotografií. Mimo 
nášho územia bude pozorovatelný aj zákryt Venuše 
Mesiacom. Ďalšia konjunkcia s Mesiacom nastane 
25. 11. a obom telesám ešte bude asistovať aj Mer-
kúr nízko nad obzorom. 

Mars (-2,1 až —0,4) zapadá vo Vodnárovi dye 
hodiny po polnoci, jeho nočná viditeTnosť sa poma-
ly skracuje, a koncom novembra je pozorovatelný 
už len prvej polovici noci. Jeho vzdialenosť od Ze-
me aj od Sloka sa zváčšuje, s čím súvisí jeho pokles 
jasnosti a uhlového priemeru, ktorý sa zmenší 

Zákryty hviezd Mesiacom (!, GerGoš) 

Dátum UT D/R Mg PA CA h fáza Hviezda a b hs 
h m s ° ° ~ 

4.10. 19 33 46 D 71 359 15N 16 0,31 28741 0,61 2,20 
7.10. 19 610 D 64 19 48N 27 0,41 31396 -0,77 1,93 
7.10. 23 58 2 D 76 80 70S 20 0,41 31514 -1,08 -1,02 

13.10. 18 44 32 R 63 255 89S 13 0,61 4795 0,17 1,62 
14.10. 20 27 38 R 60 294 57N 24 0,65 5917 -0,60 1,13 
15.10. 20 38 59 R 66 183 8S 19 0,68 6994 1,70 3,92 
15.10. 2039 11 R 59 183 8S 19 0,68 6995 1,67 3,88 
16.10. 111 3 R 63 275 81N 61 0,69 7200 -1,76 0,56 
16.10. 3 9 50 R 50 233 57S 67 0,69 7290 -1,76 1,53 
19.10. 11915 R 59 228 33S 38 0,79 12596 -0,36 3,44 
20.10. 0 44 30 R 61 331 49N 23 0,82 13990 -0,82 -0,69 
21.10. 1 21 30 R 36 301 84N 17 0,86 15234 -0,34 0,59 

5.11. 21 7 50 D 59 29 56N 40 0,39 707 -0,87 1,36 
10.11. 22 54 11 R 43 224 58S 62 0,56 5727 -1,19 2,23 
10.11. 2345 9 R 54 245 78S 64 0,56 5747 -1,65 1,08 
14.11. 2 53 6 R 68 257 72S 67 0,67 10620 -1,91 0,32 
15.11. 021 54 R 62 273 83S 50 0,70 12076 -1,28 1,13 
16.11. 2257 5 R 66 310 70N 16 0,77 14705 -0,37 0,34 
16.11. 23 43 30 R 69 289 89S 24 0,77 14730 -0,48 0,94 
27.11. 16 42 6 D 50 35 41W 8 0,13 27805 -0,44 0,04 
28.11. 17 36 17 D 76 60 73N 12 0,16 29180 -0,87 -0,43 
30.11. 17 41 43 D 57 113 45S 27 0,23 30988 -2,80 -1,54 
30.11. 18 59 26 D 42 77 81S 22 0,23 31020 —1,32 —0,67 

Predpovede pre polohu Äo = 20° E a cpa = 48,5° N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu polohu )`, N sa čas 
počíta zo vztahu t = to + a (k — ).0) + b (cp — (po), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte. 

z 20" na 11". Začiatkom tohto obdobia máme teda 
poslednú príležitosť pozorovať jeho albedové útvary. 
Vlastný pohyb planéty si všimnime okolo 18. 10., 
ked bude v konjunkcii (6") s hviezdou 50 Aqr (5,7 
mag). Ďalšia konjunkcii (14") nastane s 83 Aqr 
(5,4 mag) 17. 11. V konjunkcii s Mesiacom bude 
6. 10. pred spinom, a tak po západe Slnka budú obe 
telesá nad juhovýchodným obzorom. 4° severne od 
Marsu nájdeme aj zelenkastomodý, pokojne svietia-
ci Uran. Podobná situácia sa zopakuje aj 3. 11. 

Jupiter (-1,7 až — 2,0 mag) začiatkom októbra 
vychádza 3 hodiny po polnoci a jeho viditeTnosť sa 
predlžuje, koncom novembra už vychádza krátko 
pred polnocou. Nájdeme ho ako jasný objekt v sú-
hvezdí Leva, kde bude až do konca augusta 2004. 
22. 10. bude v konjunkcii s Mesiacom, a tak ráno po 
východe oboch telies budú vhodným objektom na 
fotografovanie. Podobná situácia sa zopakuje 
19. 11. ráno. 

Prechody Vel'kej červenej škvrny 
centrálnym poludníkom Jupitera 

5.10. 3:09 26.10. 5:33 8.10. 1:21 20.10. 1:17 
7.10. 4:48 29.10. 3:04 10.10. 3:00 22.10. 2:56 

12.10. 3:57 31.10. 4:42 12.10. 4:39 24.10. 4:35 
14.10. 5:36 2.10. 6:21 14.10. 6:17 25.10. 0:26 
17.10. 3:07 3.10. 2:13 15.10. 2:09 26.10. 6:13 
19.10. 4:46 5.10. 3:51 17.10. 3:47 27.10. 2:04 
24.10. 3:55 7.10. 5:30 19.10. 5:26 29.10. 3:43 

Saturn vychádza začiatkom októbra krátko po 
22. hodine a jeho nočná viditeTnosť sa znateTne pre- 
dlžuje, nakolko koncom roka bude v opozícii. Kon- 
com novembra vychádza už o 18. hod. Nájdeme ho 
v Blížencoch a jeho jasnosť vzrastie z 0,1 na —0,3 
mag. 25. 10. bude stacionárny a začne sa pohybovať 
retrográdne. Aj ked sklon prstencov sa pomaličky 
zmenšuje, ešte stále sú široko roztvorené a pri Po-
zorovaní dalekohTadom poskytujú nádherný pohTad. 
17. 10. a 13. 11. nastanú jeho málo výrazné kon- 
junkcie s Mesiacom. 

Urán (5,7 — 5,8 mag) je vo Vodnárovi a zapadá 
dye hodiny po polnoci, koncom novembra však už 
dye hodiny pred polnocou. Začiatkom októbra ho 
nájdeme necelé 4` severozápadne od Marsu a na fa- 
rebnom fotografickom materiáli můžeme zachytiť 
obe planéty, ktoré sa budú nápadne odlišovať svojou 
farbou. Neskór sa ich vzdialenosť zváčšuje, 6. 10. sa 
k nim ešte pridruží Mesiac pred spinom. Urán sa po 
oblohe pohybuje spátne, 8. 11. je stacionárny a jeho 
pohyb sa zmení na priamy. 30. it. bude v konjun-
kcii s Mesiacom, no vzdialenosť oboch telies bude 
úctyhodná. Zdanlivý uhlový priemer je 3,5", a tak 
pri dostatočne pokojnej atmosfére a zváčšení ho 
můžeme vidieť ako zelenkastomodry' kotúčik. Skór 
len ako zaujímavosť uvádzame aj zákryt hviezdy 
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TYC 5808 88 (11,4 mag) Uránom, ktorý nastane 
1. 11. o 19,7 hod. Pre velký rozdiel jasností je tento 
zákryt nepozorovatelný, no približovanie hviezdy 
k planéte bude viditelné, prípadne si ich pozrite deň 
pred a deň po. 

Neptún (7,9 mag) v Kozorožcovi má podobné 
podmienky ako Urán, zapadá však takmer o dye ho-
diny skňr. 22. 10. je v zastávke a začne sa pohybo-
vat v priamom smere. Jeho uhlový priemer je len 
o málo váčší ako 2". 

Pluto (14,1 mag) je v Hadonosovi, jeho viditel-
nost sa zhoršuje, klesá jeho elongácia od Slnka, na-
kolko sa blíži do decembrovej konjunkcie so Sln-
kom. 

Úpiné zatmenie Mesiaca 9. 11. bude jednoznač-
ne najzaujímavejším úkazom tohto obdobia. Z náš-
ho územia bude pozorovatelný jeho celý priebeh, 
a tak máme možnost získať množstvo kvalitných fo-
tografií či určovať kontakty zemského tieňa s me-
sačnými krátermi. 

Skúsenejší pozorovatelia zákrytov majú v dispo-
zícii tni dotyčnicové zákryty (15. 10. —7,7 mag, 
19. 11.— 6,7 mag, 21.11. —7,6 mag), ten prostredný 
však „lízne" len najsevernejšiu časť Slovenska a na-
stáva priamo na terminátore. Pozorovacie podmien-
ky u dalších sú však dobré a sú to posledné zákryty 
v tomto roku. 

dátum RA(2000) D(2000) mag 

Efemerida planéty (69) Hesperia 
1.10. 2h15,6m 
6.10. 2h12,8m 

+08°54,6' 
+08°22,6' 

11,4 
11,3 

11.10. 2509,7m +07°48,8' 11,2 
16.10. 2h06,2m +07°13,8' 11,1 
21.10. 2h02,5m +06°38,4' 10,9 
26.10. 1h58,7m +06°03,3' 10,9 

Efemerida planéty (245) Vera 
1.10. 2h19,7m +08°39,4' 11,4 
6.10. 2h16,9m +08°29,7' 11,3 

11.10. 2h13,5m +08°18,9' 11,2 
16.10. 2h09,8m +08°07,3' 11,1 
21.10. 2h05,7m +07°55,7' 10,9 
26.10. 2h01,6m +07°44,5' 10,9 
31.10. 1557,4m +07°34,4' 11,0 

Dotyčnicové zákryty 

Ak ste ešle nikdy zákryt hviezdy Mesiacom nevi-
deli, máte skvelú možnost 21. 10., ked' bude pozo-
rovatelný výstup tl Leo a 30.11. vstup t Aqr. Pozri-
te sa, je to skutočne silný emotívny zážitok a možno 
dostanete chuť aj na dálšie zákryty. 

Planétky 

Do II mag budú v opozícii planétky: 
(194) Prokne (13. 10., 10,4 mag), (198) Ampella 
(14. 10., 10,3 mag), (2) Pallas (22. 10., 8,3 mag), 
(69) Hesperia (25. 10., 10,9 mag), (674) Rachele 
(25. 10., 11,0 mag), (245) Vera (26. 10., 10,9 mag), 
(13) Egeria (28. 10., 10,0 mag), (532) Herculina 
(29. 10., 10,6 mag), (52) Europa (1. 11., 10,6 mag), 
(29) Amphitrite (28.11., 8,8 mag). 

Predpovedané sú 4 zákry-
ty hviezd planétkami, podia 
nominálnej predpovede naj-
vhčšia šanca na úspech by 
mala byt u planétiek (1354) 
Botha a (410) Chloris. Váž-
ni záujemcovia sledujú 
upresnené predpovede. 27. 
augusta bol mimoriadne 
úspešne odpozorovaný zá-
kryt hviezdy SAO 144929 
planétkou (420) Bertholda a 
je dokonca možné, že sa sta-
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ne najlcpšie pozorovaným planétkovým zákrytom 
v Európe. 

V októbri móžeme s úspechom pozorovat a foto-
grafovat planétky (69) Hesperia a (245) Vera v jed-
nom poli a koncom novembra bude (4) Vesta pre-
chádzať v blízkosti dvoch gulových hviezdokóp. 

Kométy 
Konečne sme sa dočkali aj jasnejších komét. 

„Stará známa" C/2001 HT50, bude 1. 10. necelý 
stupeň od jasnej otvorenej hviezdokopy NGC 1647 
  (6,4 mag) v Býkovi a neskór 

bude prechádzat Hyádami. 
Velmi dobré pozorovacie 
podmienky bude mat LINE-
AR (C/2002 T7), ktorá kon-
com novembra dosiahne 
9 mag. Potešitelné však je, 
že kométa stále zjasňuje 
a po prechode perihéliom 
23. 4. bude skvelým ob-
jektom na pozorovanie aj 
volným okom. O tom však 
viac v niektorom dalsom 
čísle. Kométa s najkratšou 
obežnou dobou a jedna 
z komét najznámejších sa 

dátum RA(2000) 0(2000) mag 

Efemerida kométy 
LINEAR (C/2002 17) 

1.10. 5h35,76498m +33 39,274' 11,6 
6. 10. 5h32,56077m +34 08,535' 11,4 

11.10. 5h28,25818m +34 39,570' 11,2 
16.10. 5h22,68661m +3512,049' 11,0 
21. 10. 5h15,65366m +35 45,348' 10,8 
26.10. 5506,95366m +3618,446' 10,6 
31.10. 4h56,38645m +36 49,799' 10,3 
5.11. 4h43,78170m +3717,246' 10,1 

10.11. 4h29,02634m +37 37,941' 9,9 
15.11. 4h12,11081m +37 48,373' 9,7 
20.11. 3h53,18865m +37 44,643' 9,5 
25.11. 3h32,62651m +37 23,053' 9,3 
30. 11. 3h11,01159m +36 40,971' 9,1 

Efemerida kométy 
LINEARNEAT (C/2001 HT50) 

1.10. 4h44,87500m +18 08,402' 11,0 
6.10. 4h33,17421m +1805,181' 11,0 

11. 10. 4h20,04072m +17 57,700' 10,9 
16.10. 4h05,53827m +17 44,988' 10,9 
21.10. 3h49,81969m +17 26,186' 10,9 
26.10. 3h33,14055m +17 00,759' 10,9 
31.10. 3h15,85649m +16 28,709' 10,9 
5.11. 2h58,39182m +15 50,682' 10,9 

10.11. 2h41,18652m +15 07,929' 11,0 
15.11. 2h24,64817m +14 22,150' 11,0 
20. 11. 2h09,11497m +13 35,261' 11,1 
25. 11. 1h54,83406m +12 49,141' 11,2 
30. 11. 1h41,95414m +12 05,406' 11,3 

Efemerida kométy 2P/Encke 
21.10. 1h16,60565m +4116,557' 12,1 
26.10. Oh43,47432m +42 59,062' 11,5 
31.10. 23h58,46560m +43 57,965' 10,8 
5.11. 23h00,87266m +43 20,351' 10,1 

10.11. 21h54,88495m +4003,340' 9,5 
15.11. 20h49,55368m +33 41,835' 8,9 
20.11. 19h52,61598m +25 08,528' 8,3 
25.11. 19h06,18864m +15 59,574' 7,9 
30.11. 18h28,70048m +07 28,152' 7,4 

nám tiež ukáže vn svojej pinej kráse, nakolko kon-
com novembra bude mat necelých 7 mag. Pod 
12 mag sa dostane už v druhej októbrovej dekádo 
a bude stále zjasňovat. Rýchlym pohybom po ohlo-

Zákryty hviezd planétkami 
dátum UT planétka try hviezda m* dm h* el 96 
9. 10. 02:59 1354 Botha 4,1 HIP 3652 9,0 6,4 15 11 98+ 

10. 10. 22:25 314 Rosalia 5,7 TYC 4682 458 10,8 2,3 40 8 100 
31. 10. 20:15 188 Menippe 3,3 TYC 1221 1110 9,6 3,2 53 97 46+ 
20. 11. 04:40 410 Chloris 24,2 TYC 1372 2290 10,4 3,5 51 75 19-

Z predpovedí sú vylúčené hviezdy slabšie ako 11 mag. V tabulke sú len úkazy, pd ktor ch je pokles jasnosti 
váčšl ako 1 mag. Výber úkazov je pod podmienkou, že Slnko je pod obzorom viac ako 12 stupňov a hviezda 
minimálne 10 stupňov nad obzorom (pre polohu Rimavskej Soboty). 

try — trvanie zákrytu v sekundách, m* — jasnost hviezdy, h* — výška hviezdy nad obzorom, drn — pokles 
jasnosti, el — uhlová vzdialenosf Mesiaca, % — percento osvetlenej časti Mesiaca, + dorastá, — ubúda 

. (69) Hesperia 1. 26:10 • 
• .(245)Vera. 1:.- 31.10. 

(410) Chlori@ 20.11.2003 
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he sa bude pohybovať od Andromedy cez Labuť, 
Líštičku, Orla do Hadonosa. Najbližšie k Zemi bude 
17. II. (0,261 AU), no aj neskór jej jasnosť bude 
vzrastať, pretože perihéliom prejde až 29. 12. 

Meteory 

Počas októbrového spinu Mesiaca je možná Vy-
soká aktivita Drakoníd. Maximum je očakávané 
8. 10. okolo 21. hodiny, a tak by sme sa nemali dať 
odradiť ani presvetlenou oblohou. Dobré pozorova-
cie podmienky sú tohto roku počas maxima Orio-
níd, nakolko Mesiac bude rušiť pozorovanie až ne-
skoro po pomoci. Radiant vychádza po 20. hod 
a dostatočnú výšku nad ohzorom dosiahne už pred 
polnocou. Prepočítaná frekvencia pre Orionidy 
v maxime je okolo 20 meteorov za hodinu. Tni dni 
pred Orionidami majú maximum aj málo výrazné 
I Geminidy, ktoiých odlíšenie od Orioníd je pre 
menej skúsených pozorovatefov obtiažne, nakolko 
radianty sú relatívne blízko. 

22. I I. okolo 3 hod. je možná zvýšená aktivita 
a Monocerotíd. ktoré pri náhlom vzraste aktivity 
majú frekvencia aj niekolko sto meteorov za hodi-
nu. Posledná takáto vysoká aktivita bola pozorovaná 
v roku 1995 a v tomto roku bude Mesiac v okolí no-

Tauridy síce nevynikajú frekvenciami, móžu 
však prekvapiť jasnými meteormi, tohto roku sú 
však rušené svitom Mesiaca. 

Vysoké aktivity Leoníd sú už zrejme definitívne 
za nami, no nemali by sme na ne zanevrieť, maxi-
mum je očekávané 18. I I. okolo 2,5 hod. Počas ma-
xima je Mesiac po poslednej štvrti a jedinou nevý-
hodou pozorovanie je jeho relatívne blízkosť k ra-
diantu. 

Pavol Rapavý 

LINEAR~ŤIÉ:A`f_(.C/2001 H.T5o) 11_: r 21.•kl): . 

LINEAR (C/2002 17)16. - 30:11. 

Meteorické roje 
Roj Aktivita Maximum Radiant Pohyb rad. v ZHR Zdroj 

RA D RA D km/s e/deň 
SPR 5.9.-10.10. 8.9. 04:00 +47 1 +0.1 64 6 ALPO 
DAU 5. 9.-10.10. 8.9. 04:00 +47 1.0 +0.1 64 6 IMO 
OAR 1.10.-31.10. 8.10. 02:08 +08 0.9 +0.3 28 5 ALPO 
GIA 6.10.-10.10. 8.10. 17:28 +54 20 VAR IMO 
EGE 14.10.-27.10. 18.10. 06:48 +27 1 +0.1 71 2 IMO 
ORI 2.10.- 7.11. 21.10. 06:20 +16 0.7 +0.1 66 20 IMO 
LMI 21.10.-23.10. 22.10. 10:48 +37 1 -0.4 62 2 DMS 
STA 1.11.-25.11. 5.11. 03:28 +13 0.8 +0.2 27 5 IMO 
DER 6.11.-29.11. 10.11. 03:52 -09 0.9 +0.2 31 2 DMS 
NTA 1.11.-25.11. 12.11. 03:52 +22 0.8 +0.1 29 5 IMO 
LEO 14.11.-21.11. 18.11. 10:12 +22 0.7 -0.4 71 VAR IMO 
AMO 15.11.-25.11. 22.11. 07:20 +03 0.8 -0.2 65 VAR IMO 
XOR 26.11.-31.12. 2.12. 05:28 +23 1.2 0.0 28 3 IMO 
MON 27.11.-17.12. 8.12. 06:40 +08 0.8 +0.2 42 3 IMO 

SPR — septembrové Perzeidy, DAU —3 Aurigidy, OAR — októbrové Arietidy, CIA — Drakonidy, EGE — ep-
silon Geminidy, ORI — Orionidy, LMI — Leo Minoridy, STA — južné Tauridy, DER — delta Eridanidy, NTA —
severné Tauridy, LEO — Leonidy, AMO — a Monocerotidy, XOR — chí Orionidy, MON — Monocerotidy 

Zdroj: ALPO — Association of Lunar & Planetary Observers (Lunsford), IMO — International Meteor Organization, 
DMS — Dutch Meteor Society 
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26 And 

Gróombřidg.e 34 AB 
Podle této mapky dvojici červených trpaslíků snadno najdete. Sever naho-
ře, západ vpravo. O Space Telescope Science Institute 

Těsné okolí R And. Mapka má na šířku necelý stupeň, sever je nahoře, zá-
pad vpravo. O Space Telescope Science Institute 

Kalendár úkazov a výročí 

Noční 
obloha 

Tak jak se vedra od-
poroučela učebnicovým 
babím létem, podobně 
rázně vstoupila do na-
šich dnů zimní obloha. 
Koncem září někde za 
městem, hodinu před 
východem Slunce a má-
te pocit, že je leden. 
Jenže i to už je dávno 
pryč a když se na pod-
zim počasí na několik 
dní umoudří, nedá se 
začínat žádný dlouho-
dobý projekt a svádí to 
k experimentování. Te-
dy mě určitě. Napřík-
lad pořídit světelnou 
křivku extragalaktické 
zákrytové dvojhvězdy 
z Brna. Uvidíme, jak to 
dopadne. 

Ale na noční obloze se dá najít pěkná řada jiných, 
neméně vzrušujících zákoutí. Dokázala by vás za-
bavit například galaxie M 31? Pokud se do toho 
pustíte s razancí jako Kamil Hornoch, máte velkou 
šanci objevit novu. Nebo rovnou čtyři. Ročně totiž 
exploduje v této (asi) dva miliony světelných let 
vzdálené spirální galaxii přibližně třicítka nov. 
Vzhledem k zářivému výkonu takového ohňostroje 
ale počítejte s tím, že hvězdná velikost těch nejjas-
nějších bude kolem patnácti magnitud. I když v ro-
ce 1885 překvapila poblíž jádra supernova, která by-
la v maximu jasnosti viditelná pouhým okem. Dnes 
označovaná jako S Andromedae se tak stala první 
extragalaktickou supernovou, kterou kdy moderní 
lidé viděli. My si na jasnou galaktickou supernovu 
asi budeme muset ještě pár let počkat, ovsem něja-
kou tu novu by to chtělo. 

Pokud bude stačit použitá, nenová, doporučuji 
proměnnou hvězdu GK Persei. V roce 1901 proži-
la velmi aktivní část svého ,.nováckého" života, 
když se její jasnost v maximu vyšplhala k nula 
magnitudám. Nové století dalo zazářit hvězdě v 
Perseu, která byla jasná jako Vega. Muselo to být 
krásné. Dnes je ale GK Per pořád na scéně a proh-
lédnout si ji mužete trochu větším dalekohledem. 
Každé tři roky se dokonce zjasní natolik, že je po-

Hvězdokupa 
NGC 7789— tak-
hle nějak ji uvi-
díte na tmavé 
obloze za měs-
tem v daleko-
hledu. Zorné po-
lena šířku je-
den stupeň, zá-
pad vpravo, se-
ver nahoře. 

rD Space 
Telescope 

Science Institute 

(V SEČ) 
1.10. 45. výročie (1958) zalo₹enia NASA 
2.10 20,1 Mesiac v prve) štvre 
4.10. 1030. výročie (973) narodenia al-Birúního 
6.10. 15,9 konjunkcia Mesiaca S Marsom 

(Mars 1,9° severne) 
6.10. 6,5 minimum j3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
8.10. 130. výročie (1873) narodenia 

E. Hertzsprunga 
8.10. 21 maximum meteorického roja Drakonidy 
9.10. 3,3 minimum j3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
9.10. 4,0 zákryt hviezdy HIP 3652 (9,0 mag) planétkou 

(1354) Botha 
10.10. 8,4 Mesiac v spine 
10.10. 23,4 zákryt hviezdy TYC 4682 458 (10,8 mag) 

planétkou (314) Rosalia 
11.10. 35. výročie (1968) Apolla 7 
11.10. 245. výročie (1758) narodenia W. Olbersa 
12.10. 1,1 minimum 13 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
13.10. planétka (194) Prokne v opozícii (10,4 mag) 
13.10. 16,1 planétka (2) Pallas v opozícii so Slnkom 
14.10. planétka (198) Ampella v opozícii (10,3 mag) 
14.10. 3,4 Mesiac v odzemí (405 692 km) 
15.10. 20,9 minimum j3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
17.10. 15,2 konjunkcia Mesiaca so Saturnom 

(Saturn 4° južne) 
18.10. maximum meteorického roja j Geminidy 
18.10. 13,5 Mesiac v poslednej štvrti 
18.10. 17,7 minimum j3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
20.10. 370. výročie (1633) narodenia M. Szentivýnyiho 
21.10. 22 maximum meteorického roja Orionidy 
22.10. 0,7 Neptun v zastávke (začína sa pohybovat 

priamo) 
22.10. 1,1 konjunkcia Mesiaca $ Jupiterom 

(Jupiter 3,8° južne) 

22.10. planétka (2) Pallas v opozícii (8,3 nag) 
22.10. 110. výročie (1893) E. Opika 
24.10. 5. výročie (1998) sondy Deep Space 
25.10. 1,0 Saturn v zastávke (začína sa pohybovat spátne) 
25.10.11,0 Merkúr v hamej konjunkci so Slnkom 
25.10. 13,8 Mesiac v nove 
2510. planétka (69) Hesperia v opozícii (10,9 mag) 
25.10. planétka (674) Rachele v opozícii (11,0 nag) 
26.10. planétka (245) Vera v opozícii (10,9 nag) 
26.10. 2,0 koniec lehlého času 
26.10. 12,6 Mesiac v prízemí (358548 km) 
26.10. 21,5 konjunkcia Mesiaca S Venušou 

(Venuša 47' seveme) zákryt mimo nášho územia 
28.10. planétka (13) Egeria v opozícii (10,0 mag) 
29.10. 5,0 minimum ji Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
29.10. planétka (532) Herculina v opozicii (10,6 mag) 
31.10. 21,2 zákryt hviezdy TYC 1221 1110 (9,6 mag) 

planétkou (188) Menippe 
1.11. planétka (52) Europa v opozícii (10,6 mag) 
1.11. 1,8 minimum j3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
1.11. 5,4 Mesiac v prvej štvrti 
1.11. 19,7 tesná konjunkcia (zákryt) hviezdy TYC 580888 

(11,4 mag) Uránom 
3.11. 11,2 konjunkcia Mesiaca s Marsom 

(Mars 3,6° seveme) 
5.11. maximum meteorického roja južné Tauridy 
7.11.19,4 minimum 3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
8.11. 20,3 Urán v zastávke (začina sa pohybovat priamo) 
9.11. 2,2 Mesiac v spine 
9.11. 4,7 úpiné zatmenie Mesiaca 

10.11. 13,1 Mesiac v odzemí (406 299 km) 
12.11. maximum meteorického roja severně Tauridy 
13.11. 19,7 konjunkcia Mesiaca so Satumom 

(Saturn 4,2° južne) 

15.11. 15. výročie (1988) raketoplánu Buran 
15.11. 265. výročie (1738) narodenia W. Herschela 
16.11. 30. výročie (1973) Skylabu 4 
17.11. 5,2 Mesiac v poslednej štvrti 
17.11. kométa 2P/Encke najbližšie k Zemi (0,261 AU) 
18.11. 3,5 maximum meteorického roja Leonidy 
18.11. 6,6 minimum j3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
18.11. 19,0 konjunkcia Mesiaca s Jupiterom 

(Jupiter 3° južne) 
20.11. 5,7 zákryt hviezdy TYC 1372 2290 (10,4 mag) 

planétkou (410) Chloris 
21.11. 3,5 minimum ji Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
22.11. 3,7 maximum meteorického roja a Monocerotidy 
22.11. 90. výročie (1913) narodenia B. J. Markarjana 
23.11. 23,8 čiastočné zatmenie Slnka 

(od nás nepozorovatelné) 
24.11. 0,0 Mesiac v nove 
24.11. 0,3 Mesiac v prízemí (356 811 km) 
24.11. 0,3 minimum j3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
25.11. 3,3 konjunkcia Mesiaca s Merkúrom (Merkúr 

38' severne) zákryt mimo nášho územia 
25.11 20,3 konjunkcia Mesiaca s Venušou 

(Venuša 2,7° severne) 
26.11. 10,0 planétka (1) Ceres v zastávke (začina sa 

pohybovat spátne) 
27.11. 80. výročie (1923) narodenia V. Letfusa 
27.11. 21,1 minimum j3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
28.11. planétka (29) Amphftrite v opozícii so Sinkom 

(8,8 mag) 
29.11. 200. výročie (1803) narodenia Ch. Dopplera 
30.11. 2,7 konjunkcia Mesiaca s Uránom 

(Urán 4,8° seveme) 
30.11.17,9 minimum j3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d) 
30.11.18,3 Mesiac v prvej štvrti 
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hodině vidět v Sometu. GK Per tvoří těsný pár, ve 
kterém výměnu látky silně ovlivňuje magnetické 
pole bílého trpaslíka, který tu a tam nezvládne tem-
po akrece a část energie vyzáří ve viditelném oboru. 
Pokud disponujete CCD kamerou, mužete během 
takového zjasnění sledovat periodické změny jasno-
sti , které souvisí s jeho rotací. Je klidně možné, že 
mnohem mohutnější exploze, jako byla napňldad ta 
z roku 1901, mohou ještě přijít. Třeba se podobný 
objev podaří zrovna vám. Duchovní Thomas D. 
Anderson se před ohlášením objevu stihl dobře vy-
spat a druhý den se divil, že je pořád první, kdo si 
nové hvězdy všiml... 

Mnohem méně dramaticky, zato ale skoro stejně 
důsledně, se vám bude před očima měnit mirida 
R Andromedae. Najdete ji snadno podle přiložené 
mapky a můžete si zkusit zažít malé překvapení. 
Neprozradím vám totiž, jakou hvězdnou velikost 
bude letos na podzim mít. Zjistěte si to sami. Máte-
li malý dalekohled, v maximu uvidíte hvězdu velmi 
jasnou a v minimu jste bez šance. Ale muže se 
vám také stát, že velký dalekohled vážně nebudete 
potřebovat. Není to vzrušující? Pokud ne, tak se pře-
suňte ke hvězdě 26 And. V zorném poli Sometu se 
vejde společně s mnohem zajímavější dvojhvěz-
dou Groombridge 34. Čtyřicet úhlových vteřin od 
sebe zde levitují složky dvojhvězdy (8 a II magnu-
tid), jedné z nejbližších dvojhvězd vůbec, navíc 
obě tak typické pro těsné okolí Slunce. Jasnější 
složka GRB 34 A je červený trpaslík spektrálního 
typu M, tedy málo svítivá chladná hvězda s aktivní 
atmosférou. Druhá složka (GRB 34 B) je skoro 
stejná, jen ještě o něco menší a méně svítivá. Kolem 
společného těžiště oběhnou hvězdy každých 2600 
let přičemž se jejich vzdálenost na kruhové dráze 
rovná asi sto padesáti astronomickým jednotkám. 

Pokud jste se na letní obloze nabažili do sytosti 
krásné prstencové planetární mlhoviny, možná by 
Ste mohli zkusit najít Modrou sněhovou kouli, ne-
bo také NGC 7662. Protože planetární mlhoviny 
jsou jedny z mála barevných věcí ve vesmíru, do-
poručuji větší dalekohled. Jak dokládá pozorování 
Lukáše Krále, není to tak úpině jednoduché: „Cel-
kem jasná planetárka (asi 9 mag), ale v Sometu 
bych ji od hvězdy nepoznal, alespoň ne hned. V do-
bsonu se jeví skutečně jako "modrá sněhová koule", 
jen ta barva není až tak vÝrazná (bílá se sklonem 
k modré). Mě se nejspíš jeví jako hvězda, která se 
nedá zaostřit. Není moc úhlově velká (asi půd minu-
ty), hledá se celkem dobře." 

Procházku noční oblohou můžete zakončit na-
příklad v Kasiopeji. Tam najdete jednu z nejkrás-
nějších otevřených hvězdokup na obloze vůbec —
NGC 7789. Asi nejhezčí je v Sometu. V bohatém 
hvězdném poli vypadá jako mírně namodralý cho-
máček slabých hvězd, který je mezi hvězdy pole 
vpleten slabou pavučinou nenápadných výběžků do 
různých směrů. K tomu ale potřebujete opravdu 
výborné pozorovací podmínky. Z přesvětlené měst-
ské oblohy vykoukne hvězdokupa velmi cudně 
a nenápadně. Díky tomu, že je Kasiopeja tu a tam 
vysoko na obloze však máte šanci. Mimochodem, 
kupu objevila v roce 1783 Karolína Herschellová, 
sestra slavnějšího Williama, který patřil k nejpil-
nějším astronomům vůbec. 

Inu podzimní obloha může být beznadějně zata-
žená, pokud ale překonáte vlezlý chlad, může vás 
odměnit mnoha neobyčejnými výhledy do okolního 
Vesmíru. Ať se vám ten pohled líbí! 

Rudolf Novák 
Upravenou verzi článku 

dopiněnou bohatším obrazovým materiálem 
najdete na stránkách Instantních astronomických novin 

Hvezdáreň v Michalovciach 

Letné astronomické praktikum 
Hvezdáreň v Michalovciach usporiadala v 

dňoch 1. až 8. augusta pre stredoškolákov —
členov astronomického krúžku ATM (Astro 
Team Michalovce) — Letné astronomické 
praktikum. Konalo sa v rekreačnom zariade-
ní michalovských Saleziánov v Moravanoch 
asi 15 km od Michaloviec. Zúčastnilo sa na 
ňom 8 členov ATM a jeden pracovník hvez-
dárne — autor týchto riadkov. Praktikum boto 
zamerané najmh na pozorovanie meteorov —
Perzeíd. Popri tom jedna skupina pozorovala 
objekty hviezdnej oblohy, ako galaxie, hviez-
dokopy, hmloviny pomocou refraktora 
100/1000 mm a binaru 10x80. Podia predpo-
vedí z internetu sme pozorovali aj záblesky 
družíc Irídium. Taktiež sme si pozreli pri 
160-násobnom zváčšení Mars blížiaci sa do 
velkej opozície. Počasie nám na rozdiel od 
minulých rokov prialo, a tak sme zo sied-
mich nocí strávených v Moravanoch počas 
šiestich mohli pozorovať. 

Meteory pozorovala vždy 5-členná skupina 
a jeden zapisovatel. Celkovo sme pri pozoro-
vaní meteorov strávili takmer 16 hodín čisté-
ho času (každý z pozorovateFov) a urobili 
sme 1261 záznamov meteorov, z toho boto 
693 fyzických meteorov a z nich 280 Perzeíd. 
Pozorovania sme hned' spracúvali na note-
booku, aby boto po návrate menej práce. Cez 
deň nešili účastníci teoreticko-praktické úlo-

hy z astrofyziky — určovanie vzdialenosti ga-
laxie M 100 pomocou cefeíd, meranie vzdiale-
nosti zvyšku supernovy SN I 987 vo Velkom 
Magellanovom oblaku a vypočítavali vzdiale-
nosť planetámej hrloviny NGC 6543 („Mača-
cie oko") z jej rychlosti rozpínania a z radiálnej 
rychlosti. Posledný deň si účastníci vypočuli 
prednášku o rSntgenovej astronómii, ktorú si 
pripravil bývalý člen knížku Marián Feňovčík. 
Ten v budúcom roku ukončí štúdium astronó-
mie na PrF UPJŠ v Košiciach. 

Samozrejme, počas volných chvíT sme si 
pozreli zopár filmov z notebooku za pomoci 
dataprojektora, alebo televízny program, či 
zahrali si futbal. Chlapci boli aj na nedeTnom 
futbale v dedine, poniektorí sme sa boli okú-
pať v nedálekej Ondave, ktorá tu tečie doslova 
za humnami. Večer bol takmer pravidelne 
oheň a pri ňom pesničky na gitare. Piekli sme 
si v pahrebe živánsku a zemiaky, opekali klo-
básky. Skrátka, tento rok to bob o praktikum 
ako sa patrí. Domov sme odchádzali spokojní 
a v septembri sa stretneme na hvezdárni na 
astronomickom krúžku. Málokedy je totiž ta-
káto možnosť mať toTko času na pozorovanie, 
alebo sa venovaf astronomickým úlohám. 
Preto je už tradične praktikum velmi populár-
nou a motivujúcou formou podujatia pre na-
šich najstarších „krúžkarov". 

RNDr. Zdeněk Komárek 

Letný astronomický tábor 2003 
Areál Školy v prírode v Rokytove pri Hu-

mennom sa nám tak zapáčil, že sme sa roz-
hodli aj v tomto roku usporiadať v ňom náš 
tradičný Letný astronomický tábor. Zúčastni-
lo sa ho 15 záujemcov o astronómiu vo veku 
od desať do pátnásť rokov — samí chlapci, až 
na jedno dievča. Účastníci boli z okresov Mi-
chalovce, Trebišov a Spišská Nová Ves a do 
Rokytova sme sa odobrali v prvý deň prázd-
nin. Počasie nám oproti minulému roku prialo 
menej, zo šiestich nocí holi len dye vhodné na 
pozorovanie. Tie sme však dostatočne využi-
li na oboznámenie sa s hviezdnou oblohou 
a na vyhTadávanie objektov. Začiatočníci spo-
znali súhvezdia i najznámejšie objekty a po-
kročilí sa pokúšali vyhTadávať hmloviny, 
hviezdokopy i galaxie samostatne. Videli sme 
aj množstvo umelých družíc a podaa pred-
povede sme si počkali na krásny záblesk dru-
žice Irídium mínus šiestej magnitúdy, čo bobo 
pekným zážitkom pra tých, čo to videu i pr-
vý krát. Cez deň sme pozorovali aj sl-
nečné skvrny dalekohTadom so slnečným 
filtrom. 

Dopoludnia bývali pracovné. Deti sa sklá-
ňali nad hviezdnymi mapami, učili sa praco-
vať s d'alekohTadmi, zoznámili sa so sférický-
mi súradnicami, dozvedeli sa, oko sa pripraviť 
na pozorovanie, ako si viesť záznamy a za-
kresTovať pozorované objekty. 

Popoludnia zas boli odpočinkové. Trávili 
sme ich v zátiší miestneho potoka, kde sa da-
lo osviežiť čistou vodou, obdivovať prírodu, 
chytať motýle, či stavať hrádze. 

Podvečer deti absolvovali rózne športovo-
vedomostné súťaže, astronautický výcvik 
i obíúbenú hru — hTadanie vesmírnej sondy. 
Kedže tábor bol prevažne chlapčenský, radí si 
zahrali aj futbal. 

Každý večer sa súťažilo. Boba to súťaž jed-
notlivcov, bohatá na množstvo otázok i úloh, 
takže v jej závere sa vykryštalizovalo skutoč-
né poradie od najlepšieho až po menej „zdat-
ných". Všetkých sme však odmenili drobnos-
fami od nášho sponzora. 
Počas nepriaznivého počasia v nočných 

hodinách, ked' sa nedalo pozorovať, sme pre-
mietali kreslené filmy pomocou dataprojekto-
ra, takže deti sa cítili ako v kine. 

Posledný večer sme si na blízkej čistinke 
vedra lesa posedali pri ohníku a opekali špe-
káčiky s cibuFou. 

S týmto táborom boli velmi spokojní vedú-
ci, lebo tentoraz boli výnimočne dobré deti, 
čo sa týka správania, ale aj vedomostí, a svo-
ju spokojnosť so všetkým vyjadrili aj všetci 
účastníci tábora. Srna vdáční aj starostlivému 
personálu, ktorý nám zabezpečil príjemné 
prostredie i dobni stravu. 

Mgr. Gabriela Kramáreková 
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NOVÉ KNIHY / INZERCIA / SLNEČNÁ AKTIVITA 

Astronomická 
ročenka 2004 

Autor: 
RNDr. Eduard Pittich a kolektív 

Publikácia je najnovším titulom Slovenskej 
ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Obsahuje 
základné časové a polohové údaje nebeských 
objektov na oblohe od januára do decembra 
2004. Sd v nej aktuálne informácie o pohy-
boch Slnka, Mesiaca a planět na oblohe, mete-
orických rojoch, kométach, planétkach, Gali-
leiho mesiačikoch, zatmeniach Slnka a Mesia-
ca, premenných hviezdach, zákrytoch hviezd 
Mesiacom a pod. Obsahuje aj mnohé poučné 
články o kométach, pohyboch a fázach Mesia-
ca, prechode Venuše cez disk Slnka, o mož-
nosti príjmu satelitného vysielania, o hladáči-
ku na amatérsky dálekohlad, o Dopplerovom 
jave a časových signáloch. 

Publikáciu (80 Sk) si móžete objednat 
u vydavatela na adrese Slovenská ústredná 
hvezdáreň. Komárňanská 134, 947 01 Hurba-
novo, telefónne číslo 035/7602484-6, fax: 
035/7602487, e-mail: suhlibsuh.sk, alebo za-
kúpit vo všetkých hvezdárňach na Slovensku. 

Ladislav Druga 

HonNoNrnu;~:~vsKA 1M LDÄREiVPevznZÁNsKr•. 
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Cesta 
slnečnou atmosférou 
Autorka: Mgr. Katarína Brčeková 

Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom 
vydala štvrtú publikáciu z cyklu VESMÍRNE 
MINIATURY pod názvom CESTA SLNEČ- 
NOU ATMOSFÉROU. Publikácia ponúka 
komplexný pohlad na slnečnú atmosféru. Sú 
v nej zhrnuté publikované poznatky o atmo- 
sfére Slnka a javoch, ktoré v nej prebiehajú. 
Čitatel má možnost oboznámit sa s jednotlivý-
mi vrstvami slnečnej atmosféry od „povrchů' 
Slnka až do medziplanetárneho priestoru. 

Publikácia je určená pre laickú verejnost, 
študentov a všetkých záujemcov o astronómiu. 

Cena: 30 Sk + poštové a balné 
Vesmíme miniatúry Č. 4 / 2002 si móžete 

objednat na adrese: 

HORNONITRIANSKA HVEZDÁREŇ 
p.o. box 59 

95801 PARTIZÁNSKE 
tel/fax: 038 7497108 

e-mail:hvezdap @ stonline.sk 

Predám okuláre vo výbomom stave: MEADE 3000 Plossl 40 mm (4 500 Sk), CELESTRON Plossl 20 mm 
(1900 Sk). Tel: 0907 779 703 

Predám astronomický áalekohfad TASCO GALAXSEE, priemer objektivu 60 mm, f=700 mm, okuláre 
H 12,5 a SR 4 mm + Barlow 3 x, stativ, cena dohodou. Tel: 038/7493955, Rudolf Korchan, Malá Okružná 
943/2, 958 01 Partizánske. 

Predám teleobjektiv NTO 1000-10,5/1100, cena dohodou. Tel. 0905/427212 
Predám NEWTON 114/900 mm zn. BUSHNELL „NORTH STAR" viacvrstvové prim. zrkadlo, paralak-

tická montáž, jemné pohyby, okulárový výtah hrebeňový / 31,75 mm, okuláre H 20, SR 4, Barlow 3x hli-
níkový statív — trojnožka, cena 10 000 Sk (póvodná cena 16 000 Sk). 

Predám NEWTON 170/1290 mm, parabol. Zrkadlo, paralaktická montáž, okulárový výtah nízkoprofilo-
vý závitový /31,75 mm, okulár FOMEI 4 mm, htadáčik GS Optical, cena 6000 Sk. 

Venujem záujemcovi o systém NASMYTH rozostavaný hliníkový tubus! 260 mm, dÍžka 790 mm pre 
zrkadlo / 200 — 220 mm, počítaný pre výslednú ohnisk. vzdialenost 2330 mm + držiaky sekundárneho 
a tercialneho zrkadla. Drahoslav Valko, Na zábave 36, 97411 Banská Bystrica, Telefón 0904 592 690 

Predám nadbytočné astrozariadenie, montáž pre menšie áalekohfady, Newton 150/750 F 1200 prvot-
riedna optika /nepoužívané 3 roky/ s montážou príp. bez montáže. Náhradné diely na stavbu montáži, mo-
torky, prevody, ozub.kolá, ložiská. Len vážnemu záujemcovi o astronómiu. Cyril Hodas, Rosina174, 013 
22 Žilina. 

Slnečná aktivita 
apríl — máj 2003 

Na priebehu indexov vidíme ešte doznievanie 
magnetickej búrky z 29. mája, ináč je priebeh 
charakteristický pre obdobie poklesu slnečnej ak-
tivity. 

COSPAR Informational Bulletin a vzápátí aj 
NATURE (2. januára 2003) priniesli správu 
o vysvetlení spósobu rotácie supergranulácie na 
Slnku podla interpretácie pozorovaní družice 
SOHO. 

Viditelný povrch Slnka, ktorý nazývame foto-
sféra, je pokrytý niekolkými tisícami supergra-
nulí. Tieto oblasti majú priemer okolo 30 000 km 
a vyznačujú sa skupinovým pohybom v radiál-
nom smere a horizontálnymi pohybmi od stredu 
k okraju. Boli tak nazvané podla podobnosti 
s granulami, ktoré majú velkost okolo 1000 km 
a predstavujú konvekčné bunky plazmy, ktorými 
sa prenáša teplo z vnútra Slnka na povrch. leh ži-
votná doba je iba niekolko minút. Supergranule 
móžeme pozorovat niekolko dní a ich rychlost 
rotácie móžeme merat podla zmeny polohy. Ta-
kéto merania ukázali, že supe bgranule rotujú o nie-
kolko percent rýchlejšie ako je priemer. 25 rokov 
trápilo slnečných fyzikov, prečo je to tak. Váaka 
dátam získaným z prístroja MDI observatória 
SOHO sa ukázalo, že prebytok rychlosti má vl-
novú povahu a nejde o reálny pohyb plazmy. 

Tento výsledok bol získaný zdát za rok 1996, 
keďbola úroveň slnečnej aktivity nízka, takže sa 
vinové prejavy dali lahko pozorovat. V súčas-
nosti sa spracúvajú dáta za neskoršie obdobie 
s vyššou úrovňou aktivity. Štúdium supergranu-
lácie pomóže pochopit, ako sa prenáša magnetic-
ké pole na povrch a ako sa tam rozptyluje. 

NASA predpokladá, že prístroj MDI bude 
funkčný ešte do roku 2007. 

Milan Rybanský 
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Prvá 
snímka 
zoSIRTF 

Na palube infračerveného .dalekohTadu 
SIRFT (Space Infrared Telescope Facility), 
ktorý je už na obežnej dráhe okolo Zeme, stí tni 
unikátne prístroje, ktoré dokážu rozlišit aj naj-
slabšie objekty — vzdialené galaxie, hnedých 
trpaslíkov a mé nejasné kozmické.objekty. 

Prvým prístrojom je infračervený spektograf 
IRS, citlivý na nízke a strédné dlžky. 

Druhým prístrojom je MIPS (Multiband Imaging 
Photspektrometer), vyvinutý na snímkovanie 
v dalekej infračervenej oblasti. Jeho detektory sú 
1000-krát citlivejšie ako výkon doteraz najvýkon-
nejších spektrometrov tohto typu umiestnených na 
kozmických sondách. 

Tretím prístrojom (na obrázku) je IRAC (Infra-
red Array Camera), nad ktorou vidíte aj infračer- . 
venú snímku (5x5 oblúkovej minúty) z nízkych ga-
laktických šírok v súhvezdí Perzea. Snímka vznikla 
Po 100 sekúnd trvajúcej expozícii pomocou antény 
prijímajúcej tepelné žiarenie na krátkych vinových 
dlžkach (3,5 mikróna). 

SIRFT je vybavený unikátnym chladiacim systémom 
CTA, ktorý dovoluje i takzvaný horáci štart, ked sa sonda, 
hoci zapúzdrená, trením zohreje. Po usadení na obežnej 
dráhe CTA upraví operačnú teplotu na palube na 5 stupňov 
Celzia nad hodnotou absolútnej nuly. Táto technológia sa pou-
žíva po prvýkrát. Chladiace médium, tekuté hélium, zabezpečí 
piný výkon prístrojov v priebehu 1,5 až 5 rokov. 

SIRFT je posledným zo štyroch velkých lietajúcich teleskopov, 
ktoré NASA vyvinula a vypustila. V oblasti dlhých infračervených 
vin dopiní Hubblov° vesmírny teleskop (poskyťujúci snímky a údaje 
v optickej, ultrafialovej a blízkej infračervenej oblasti), rtintgenové ob-
servatórium Chandra, ktoré získava údaje v róntgenovej oblasti a Com-
ptonovo observatórium, mapujúce zdroje gama žiarenia, ktoré v roku 
2000 po deváfročnej úspešnej prevádzke skončilo činnost. 

Služby SIRFT budú využívat tírny študujúce objekty v hustých prachových 
obálkach, štúdium mladých hviezd a dalších vesmírnych telies. 

NASA Press Release 



REFLEKTORY GS: 
- priemer 153-203-250 mm 
- ohn, vzdial. 480-540-910-1000 mm 
- paralaktická montáž 
- stabilizačný stolík 
-jemné pohyby 
- hl'adáčik 6x30, alebo 8x50 
- polárny hl'adáčik 
- mesačný filter 
- okuláre Plóssl 9 a 25 mm 

REFRAKTORY GS: 
- achromatický objektív 
- priemer 80, a/ebo 90 mm 
- ohn, vzdial. 480-540-910-1000 mr 
- paralak., a/ebo azimutálna monte 
-jemné pohyby 
- hl'adáčik 6x30 
- polárny hl'adáčik 
- mesačný filter 
- okuláre Plóssl 9 a 25 mm 
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Učastníci eepedície °z•AsU: za r"pinýnr zalnrerúnr Sluka s d'alekohl'adonr JS300,_Ju{roaf'ric•ká republika .1lessirra, 2002 

ZA ZATMENIM DO AFRIKI 
Okrem toho ponúkame: primárne a sekundárne zrkadlá, okulárové výtahy, objímky na dálekohl'ady, 

zenitové hranoly, fólie Astrosolar na výrobu slnečných filtrov, hl'adáčiky 8x50 s montážou, fotoadaptéry, 
Barlowove šošovky 2x - 3x, vzpriamovacie sústavy, farebné filtre, mesačné filtre, zenitové hranoly, 

okuláre Plóssl 4-6-9-15-25-40 mm, paralaktické montáže s jemnými pohybmi v oboch osiach s možnost'ou 
pripojenia motorického pohybu hodinovej osi. Kompletnú ponuku s cenníkom vám na požiadanie radí zašleme. 

14 TROMF Partizánska cesta 71, 97401 Banská Bystrica, tel.: 048/4142332, 
II www tromf sk, e-mail: tronij®bb.psg.sk, info:0903/517519 


