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Cvd.oriia kúzia zbavená
ťiane~y nez sink

Pieskové duny na dne krátera Victoria. Počas predlženej misie robotov Spirit a Opportunity (namiesto plánovaných 3 mesiacov pracuji na povrchu Marsu už 34. mesiac!) získali marsológovia devátkrát viac údajov ako zo všetkých predchádzajúcich misii. Napriek istým známkam opotrebovania sa technici a navigátori pokúsia predlžovat misiu tak dlho, ako to bude možné. A kráter Victoria, to už dnes tušia všetci, móže byt korunou tejto najúspešnejšej martknskej misie.
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Kráter Viktoria: Tím,
ktorý spracúva údaje zo
sondy Mars Reconaissance Orbiter, považuje
túto snímku za najlepšiu
fotografiu z povrchu
Marsu. Vidíme na nej
v pinej kráse starý
kráter Viktoria, ktorý sa
nachádza na Planine
Meridiani, tesne nad rovníkom. Zubatý okraj tvoria
zvyšky rozpadnutého valu, ktorý bol p6vodne okníhly.
Na sutinách pod okrajom možno rozoznaf aj relatívne
nedávne zosuvy, ba aj niektoré váčšie balvany na dne.
Mimoriadne pbsobivé je okrúhle pole pieskových dún.
Snímka bota exponovaná 3. októbra z výšky 297 kilometrov. Sonda Opportunity bota vtedy od okraja vzdialená 500 metrov.
(K článku na 2. a 3. strane)

Astronomický kalendár 2007
Autor: Mgr. Ladislav Druga
V týchto dňoch vydala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove Astronomický
kalendár na rok 2007.
Na jeho stránkach sú
uvedené bohaté informácie o postavení
planét, Mesiaca a Slnka na jednotlivé dni roka, pomocou
ktorých sa i najširšia verejnosť dokáže orientovat na hviezdnej oblohe. Súčasťou týchto informácií sú údaje o východe
a západe Slnka, fázach Mesiaca, jeho najmenšej a najváčšej
vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Sloka a Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení
zvieratníka, maximách meteorických rojov, extrémnych
teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných 135
rokov, ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína
výročia našich a svetových astronómov a výročia svetovej
kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná najnovšími farebnými fotografiami hmlovín, galaxií a hviezdokbp, ktoré
vyfotografoval Hubbleov vesmímy dalekohlad NASA v nekonečných hlbinách vesmíru.
Cena publikácie: 90 Sk.

Astronomická ročenka 2007
Autor: RNDr. Eduard Pittich a kolektiv
Publikácia je najnovším titulom Slovenskej ústrednej
hvezdárne v Hurbanove. Obsahuje základné časové
a polohové údaje nebeských objektov na oblohe od januára
do decembra 2007. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch Slnka, Mesiaca a planět na oblohe, meteorických rofoch, kométach, planétkach, Galileiho mesiačikoch, zatmeniach Slnka a Mesiaca, premenných hviezdach, zákrytoch hviezd Mesiacom a pod. Obsahuje aj mnohé poučné
články: Základné astronomické a fyzikálnych údaje, Objektívový hranol a pozorovanie spektier, O škvrnách na
hviezdach, Výskum slnečnej korány pri zatmeniach, Kométy roka 2005, Časové signály. Cena 80 Sk.
Informácie: Publikácie si móžete objednať 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 hvezdárňach na Slovensku.
Ladislav Druga
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Opportunity pri kráteri Victoria
Okraj krátera
Victoria zo sondy Mars
Reconaissance Orbiter.
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Na snímke so senzačným rozlišením
móžete rozoznat nielen rover
Opportunity ale aj jeho tieň, ba
dokonca aj tieň jeho antény. Ostrý
útes južne od Duck Bay je Cabo
Frío, výrazný útes severne od Duck
Bay pomenovali Cape Verde
(Zelený mys). Sonda exponovala
snímku z výšky 297 kilometrov,
s rozlišením 29,7 cm na pixel,
takže možno rozlišit všetky objekty
nad 89 centimetrov.

KOZMOS 6/2006

Od krátera Eagle ku kráteru Victoria.
Na kombinovanej snímke Planini Meridiani (vznikla spracovaním
fotografií Mars Orbiter Camera na sonde Mars Global Surveyor) vidíte
bezmála 10-kilometrovú trasu, ktorú sonda prekonala počas pobytu
na Červenej planéte. Jednotlivé etapy sú udané v soloch, martanských
dňoch. Cesta od kráteru Endurance ku kráteru Victoria trvala
31 pozemských mesiacov.

Rover Opportunity dorazil 26.
septembra 2006, po 31 mesiacov trvajúcej púti po Planine Meridiani.
od krátery Endurance k zubatému.
erodovanému okraju krátera Victoria. Vedci si sPubujú, že práve prieskum tohto krátera (priemer: 750 m,
hlbka: 70 m) prinesie najcennejšiu
vedeckú korist. (Kráter Victoria je
pátkrát váčší ako kráter Endurance
a štyridsatkrát váčší ako kráter
Eagle.) Geológov vzrušuje najmá
sendvič obnažených geologických
vrstiev na stenách krátera.
Ray Arvidson, vedúci tímu, ktorý

Kráter Victoria zo vzdialenosti 500 metrov. V 951. martinský deň (27. septembra 2006) dorazil rover Opportunity ku kráteru Victoria. Na snímke, ktorú urobil ešte predtým, zo vzdialenosti 500 metrov, vidíme zhruba 20 percent vzdialenejšej časti krátera. Okraje krátera sa vypí•
najú zhruba 70 metrov nad dnom. Bralo (celkom vfavo) nazvali Duck Bay (Káčerova zátoka). Jde o zvyšok rozpadnutého okraja krátera.

Cape Verde. Na sever od útesu Bay Duck leží ďalší z útesov, pozostatok po rozpadnutom okraji krátera, nazvaný Cape Verde. Stena útesu má približne 6 metrov. Najbližší útes je vzdialený 100 metrov, útesy v pozadí vpravo sú vo vzdialenosti 400 metrov. Zdá sa, že pri tomto útese je svah, ktorým
by robot mohol zostúpiť na dno krátera.
vyhodnocuje údaje zo Spiritu a opportunity, vyhlásil: „Údaje z krátera
Victoria nám poskytnú viac informácií o geologickej minulosti Marsu.
ako sme dosial z oboch robotov
dostali. Zaujíma nás najmu úloha
vody. Geologické vrstvy na snímkach vyzerajú tak, ako by išlo o usadeniny na dne volakedajšieho jazera." Opportunity pracuje v oblasti,
kde niekolko stoviek metrov hrubé
vrstvy usadenín či naplavenín pokrývajú starší, krátermi husto posiaty
terén.
Na severnej pologuli, kde oba

rovery/roboty pracujú, zima už pominula, dni sú čoraz dlhšie. Solárne
panely dodávajú robotom dostatočné množstvo energie. Opportunity
sa po preskúmaní krátera Endurance pohybovala na celte ku kráteru
Victoria po teréne, z ktorého vyčítala dramatickú históriu obmieňajúcich sa, suchých i „mokrých" období. Plytké jazerá s premenlivou
plochou periodicky vysychali a po
ich dne sa začali presúvať duny
a veterné víry. Analýza chemického
zloženia hornín ukázala, že voda
v jazerách bola velmi kyslá.

Geologické vrstvy v kráteri Endurance, ktoré robot Opportunity
preskúmal, boli hrubé šesť metrov,
obnažené vrstvy v kráteri Victoria sú
niekolkonásobne hlbšie. Vzdialenosť
medzi oboma krátermi je nevelká,
porovnať ich bude nesmieme zaujímavé. Vedci sa dozvedia, či sa obnažené vrstvy na stenách Victorie ukladali v rovnakých podmienkach, pričom zvlášť zaujímavé bude zistiť, či
sa v 40 metrov hrubom sendviči Victone identifikujú aj tie vrstvy, ktoré
robot Oportunity preskúmal v kráteri
Endurance.

Terén okolo krátera Victoria
zmapovala medzičasom aj sonda
Mars Reconiassance Orbiter, ktorá
obieha Mars od marca tohto roku.
Na snímkach s doteraz neslýchaným rozlíšením, ktoré na počítačoch kombinujú aj so snímkami
sondy Mars Orbiter, hladajú navigátori optimálny zostup na dno krátera. Navyše podrobné snímky
z oboch sond pomóžu projektantom
dalších misií vyhladať najoptimálnejšie miesta pristátia pre dalšie, aj
návratné sondy.
Podia internetových stránok NASA
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Cabo Frío a Sputnik. Pohfad na juh od útesu Duck Bay. Vfavo vidíme ďalší
útes Cabo Frío, tentokrát pod úrovňou erodovaného valu. Malý kráter vpravo,
pomenovaný Sputnik, nasnímal rover zo vzdialenosti 20 metrov. Obnažené geologické
vrstvy v Sputniku majú výšku 15 metrov.
KOZMOS 6/2006
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Aerobraking martanskej sondy
MRO dal navigátorom zabrat'
Mars Reconaissance Orbiter (MRO), zatiaf posledná sonda, ktorá sa usadila na
obežnej dráhe okolo Marsu, vyslala koncom
októbra na Zem snímky, ktoré všetkých marsológov nadchýňajú. (Jednu z nich máme na
obálke tohto čísla.) Sonda, velká ako autobus,
sa však na súčasnú obežnú dráhu spúšfala
velmi dlho, pretože technika aerobrakingu
(postupného pribrzďovania pomocou martanskej atmosféry) je mimoriadne zdlhavý
a dost riskantný proces.
Technika aerobrakingu bola prvýkrát využitá v roku 1993 počal misie sondy Magellan
k Venuši. Využili ju aj pri misiách dvoch
martanských sond-orbiterov, ktoré ešte pracujú: Mars Global Surveyor (MGS) v roku
1997 a Mars Odyssey v roku 2001. Aerobraking využíva opakované prelety atmosférou
(sondy sa usadia na vysokej, eliptickej obežnej dráhe, ktorá sa spočiatku vnára do atmosféry iba v miestach najváčšieho priblíženia) tak, aby atmosféra rýchlost sondy postupne spomaf'ovala. Spomalovanie umožňuje
postupné skracovanie a úpravu obežnej dráhy, až kým sa sonda neusadí tam, kde ju vedci potrebujú mat. Aerobraking vyžaduje
dostatok času i paliva pre motory, umožňujúce manévrovanie. Sonda MRO mala na
paluba 600 kilogramov paliva.
Aerobraking sondy MRO začal v apríli
2006, na najvzdialenejšom bode obežnej dráhy (apoapsis), 45 000 km nad povrchom Marsu, pričom jej najnižší bod (periapsis) bol vo
výške 98 až 110 kilometrov. Tento bod sa nachádzal nad 65° južnej šírky a pohyboval sa
juhozápadne ponad zimný pól a potom spát
k rovníku. 30. augusta, keď sa sonda usadila
na terajšej obežnej dráhe, periapsis (250 km
nad povrchom) a apoapsis (316 km nad povrchom) sa ustálili nad severným a južným pólom.
Počas každého aerobrakingu sa z pozemského centra musel korigovat koridor, ktorým sonda v periapse prechádzala atmosférou. Táto kontrola je důležitá, pretože spomafovanie trením atmosféry nesmie sondu
prehriat nad únosnú mieru. Martanská atmosféra však nie je stabilná. Prebiehajú v nej
dynamické procesy, ktoré ju můžu v každej
vrstve nečakane zahustit, alebo zriedit.
Pozemskí navigátori sondy sa spoliehajú na
atmosferický model Mars-GRAM (Global
Reference Atmospheric Model), čo je počítačová báza údajov o tom, s čím sa predchádzajúce martanské sondy stretli. Tieto
údaje, skombinované s matematick' 4modelom, umožňuje simulovat s1 nami
tanskej atmosféry=:NájdJeži sic su uďaje
o remenli' e Shmot atmosféry, bez ktorých~
l
igňtori nedokizali bez i zika ro
nut o tom, o kdlko I~bie~~o
sa
každom obletev;pertapse vnorit.

Ibaže hustota atmosféry v čase, keď sonda
MRO začala krúžit okolo Marsu bola celkom
má ako tá, ktorú predpovedal Mars-GRAM.
V niektorých oblastiach bola hustota atmosféry vyššia až o 30 % ako sa očakávalo. To
by sonda ešte vydržala. Nad južným pólom
však bola atmosféra, oproti modelu hustejšia
až o 350 %.
„V najvyšších vrstvách atmosféry model
fungoval bezchybne," vraví Richard Zurek,
člen tímu, zodpovedného sa MRO. „V nižších
vrstvách sme už mali problémy. S istými variáciami sine počítali, skutočnost nás však zaskočila.`
Martanská atmosféra má má hustotu nad
pólmi, inú v nižších šírkach, inú nad rovníkom. Okrem toho model bol vytvorený na
základe údajov starších sond. Tie sa však pohybovali v atmosfére v inom období, nad inými šírkami a v inom čase dňa. A tak sa stalo,
že póly boll oproti modelu chladnejšie, takže
hustota smerom k pólu neklesala tak strmo,
ako sa očakávalo. Navyše: hustota martanskej atmosféry sa mení zo dňa na deň, z jedného obehu na druhý, takže sonda, aj keď sa
pohybuje po tej istej dráhe, počas každého
obletu čelí inej hustote.
Mars nemá oceány, takže regulačný vplyv
pozemských oceánov, ktoré na Zemi cez deň
akumulovanú teplotu vyžarujú do atmosféry
postupne, na Červenej planéte nepůsobí. Povrch Marsu sa počas dňa rýchle zohreje,
s príchodom noci však rýchle vychladne.
Teplotné variácie v rozmedzí 100 C stí na
Marse normálne, a tento cyklus ohrievania
a ochladzovania má na atmosféru a jej vlastnosti velký vplyv. Z noci na deň a naopak sa
vlastnosti martanskej atmosféry aj vo velkých
výškach brutálne menia. Túto premenlivost
a nestabilitu umocňuje fakt, že atmosferický
tlak na Marse jev porovnaní so Zemou ovef'a
nižší: 0,06 Pascala. Nízky tlak umožňuje mimoriadne rýchle zmeny v atmosfére, ktoré sa
iba velmi tažko dajú predpovedat. Naj►ná
preto, že vlastnosti ovzdušia vo velkých výška ovplyvňujú procesy v nižších výškach

i na povrchu a tie ešte vedci zďaleka všetky
nepoznajú. Napokon, podobne previazané
procesy znemožňujú spolahlivejšie predpovede aj v pozemských podmienkach.
Navigovat aerobraking sondy v martanskej
atmosfére je stresová záležitost. Členovia tímu
musia byt neustále v strehu. Ani neprestajná
kontrola nič nezaručuje. Neraz sa navigátori
musia rozhodnút intuitívne, na základe predchádzajúcich skúseností, pričom v kontrolnom stredisku musí byt neprestajne bdelá,
pozorná posádka.
Polárna dráha umožňuje sonde MRO periodicky prelietat nad každou lokalitou Marsu. Počas manévrov križuje aj dráhy mých
sond. Na Zemi, ktorú obiehajú stovky vyhasnutých i fungujúcich satelitov, analyzuje ich
dráhy COLA (systém upozorňujúci na možné
kolízie). Podobný systém pre Mars bol vyvinutý iba nedávno. Tírny martanských sond
MGS a Odyssey koordinujú svoju činnost s tímom, ktorý naviguje pohyb európskej sondy
Mars Express. Tieto sondy sa pohybujú po
stabilných dráhach, lenže pohyb MRO je často nevypočitatelný. Počas aerobrakingu mení
výšku svojej obežnej dráhy, pričom vďaka
polárnej obežnej dráhe križuje dráhy ostatných satelitov. V podmienkach premenlivej
atmosféry je aj navigácia systémom COLA
nesmierne náročná.
Z 27 manévrov kvůli aerobrakingu bobo
6 spustených kvůli možnej kolízii s iným
satelitom. Počas celej misie musia navigátori
upravovat dráhu MRO, aby vylúčili kolíziu
so sondou Mars Express, ktorá neraz križuje
dráhy mých satelitov.
Mars Reconaissance Orbiter obieha MARS
Po doteraz najnižšej dráhe. Pohybuje sa teda
v najhustejšej atmosfére, ktorá je tiež velmi
nestabilná. Činnost vedeckých prístrojov však
vyžaduje velkú presnost. Spomalenie o niekolko sekúnd podstatne staží vyhodnocovanie
údajov, ktoré budú zbierať prístroje. Pomocou týchto údajov vytvoria vedci nový, spofahlivejší model martanskej atmosféry, podfa
ktorého sa budú nadit áalšie sondy využívajúce aerobraking. MARCI (Mars Color
Imager) bude monitorovat nižšie vrstvy atmosféry, Mars Climat Sounder bude merat
teploty nad hladinou 80 kilometrov nad povrchom planéty. MARCI bude monitorovat
oblaky, bárky a ich pohyb v páse, nad ktorým
prelieta, od horizontu po horizont. Keď sa
v dennom svetle nasnímané pásy poskladajú,
vedci získajú aktuálnu snímku globálneho
počasia na planéte.
Mars Climat Sounder bude zaznamenávat
tepelné žiarenie, aby z údajov odvodil teplotu
atmosféry, jej nasýtenost vodnými parami či
prachom a to v různych výškach.
Bez týchto údajov by sa lepší model nepodar
-,ilo vytvorit.
Po~lta internetových stránok NASA

AKTUALITY Z MARSU
Počas analýzy najnovších snímok zo sondy
Mars Odyssey objavio vedci na južnej polárnej
čiapočke Marsu mohutné gejzíry. Ide o spontánne výrony oxidu uhličitého, ktoré začínajú
na jar, ked'Slnko začína intenzívnejšie zohrievať
lad CO2. Zahrievaný lad sa v riedkej atmosfére,
rychle premení na plyn. Trysky plynu vytvoria
fontány, ktoré strhávajú aj zrnká uloženého prachu a hornín. Plynný oxid uhofnatý sa rozptýli
do atmosféry. Tmavý materiál sa vracia na povrch a vytvára bizarné štruktúry tmavých
škvrniek. (Tieto „škvrnité polia" nevedeli vedci
dlho vysvetliť, Podaktori ich považovali dokonca za lišajníky.) Tento dynamický proces pripomína procesy prebiehajúce na kométach približujúcich sak Sloku. Na Marse však dynamika a sezónna veTkoplošnosť týchto úkazov prekvapila.
Keby sa kozmonaut ocitol medzi stovkami
gejzírov, z ktorých najváčšie vyvrhujú plyn
a zrniečka hornín až do výšky niekolkých sto
metrov, pocítil by, že póda pod jeho nohami sa
otriasa. Bola by to aj velmi nebezpečná prechádzka: 1adová kóra, po ktorej by kráčal, by sa
pod jeho váhou neprebárala iba preto, lebo by ju
odspodu vystužoval tlak plynu.
Marsológovia si dlho lámali hlavy nad tým,
aký póvod majú čierne škvrny, ktoré sa každá
jar objavujú na južnej polámej čiapočke. Tieto
škvrny s priemerom 15 až 46 metrov sú pomerne pravidelne rozložené. Dek ich v priemere
300 až 400 metrov. Pozorovať ich možno niekolko mesiacov, po lete však zmiznú. Prekryje
ich sneh oxidu uhličitého, ktorý na jeseň
v chladnúcej atmosfére zamřza a vracia sa
v podobe Tadových kryštálikov spáť na povrch.
Mnohé škvrny sa však na jar objavia na rovnakom mieste.
Pred niekoFkými rokmi si marsológovia
mysleli, že škvrny sá vlastne obnaženým povrchom, nad ktorým sa roztopil snehový/Tadový
príkrov. Až kamera na sonde Odyssey, ktorá
„vidí" v infračervenom i viditel'nom svetle, zistila, že škvrny sú skoro rovnako teplé ako lad
CO2. Vedci usúdili, že ide o viac či menj hrubý
poprašok tmavého materiálu, ktorý l'ad odspodu
vychladí na rovnakú teplotu, ako má sám.
Definitívny úsudok si vedci z tímu Arizonskej
univerzity vytvorili až potom, ked' špeciálnou
infrakamerou exponovali v období medzi nástupom jan a vrcholiacim letom viac ako 200
snímok z vytipovanej oblasti na čiapočke.

Z južnej polárnej čiapočky Marsu tryskajú na
jar velké čierne gejzíry.

Polia už dávnejšie známych čiernych škvřn (považovali ich aj za vegetáciu) tvoria čiastočky
piesku vyvrhované gejzírmi.

Ukázalo sa, že na povrchu, ktorý si udržal
svoju Tadovu pokrývku vyše 100 dní, sa
v priebehu prvého jarného týždňa objavilo vel'a
tmavých škvfn. Niektoré škvrny svoju podobu
v priebehu nasledujúcich dní a týždňov nezmenili, mé sa neustále zváčšovali. Najváčšie majú
priemer 800 metrov. Ešte záhadnejšími holi
„pavúky", podivné priehlbne v povrchu pod
1adom. Vedci si všimli, že pavúky sa vytvárajú
pod škvrnami.
Fyzikálne vysvetlenie záhady: v zime na
polámu na čiapočku, pokrytá hrubou vrstvou
vodného ladu a poprášená prachom a pieskom
v letnom medziobdobí, nasneží vrstva kryštálikov oxidu uhličitého. Tmavý materiál pod
touto vrstvou sa prehreje skór ako Tad nad ním,
a to spósobí sublimáciu CO2, premenu Tadu na
plyn. L' ad začne sublimovať pod károu, tlak
plynu sa zvyšuje, až kým kóra, ktorá pokrýva na
najtenších miestach, neprerazí. Počiatočná rýchlosť fontán má v priemere rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Prúd unikajúceho plynu
strháva aj čiastočky piesku a zároveň vybmsuje
v podloží priehlbne pripomínajúce pavúkov.
Odyssey Press Release
KOZMOS 6/2006
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Cydonia
kúzla
zbavená
Marťanská tvár roniaca slzy je definitívne
kúzla zbavená. Európskej sonde Mars Express
sa konečne podarilo získať sériu skvelých snímok z oblasti Cydonia. Snímky s vysokým rozlišením (13,7 m/pixel) nielen rozptýlili mýtus,
na ktorom sa priživovali fantastovia, ale zároveň
zmapovali oblasť, ktorá pozemských geológov
už dávno zaujala.
Cydonia leží na severnej pologuli Marsu, na
priesečníku 40,75° severnej šírky a 350,54° západnej dlžky, v oblasti Arabia Terra, ktorú tvorí
zmiešaný terén medzi planinami severu a južnými vysočinami. Túto oblasť vyplňajú velké údolia zanesené erodovaným materiálom, nad ktorými sa vypínajú, mohutné skalné „pyramídy",
či rozpadajúce sa stolové hory, zvyšky voTakedajšej planiny.
Plačúcu tvár objavila 25. júla 1976 sonda
Viking. O pí ť dní neskór vydala NASA informáciu, že jedna z týchto stolových hňr pripomína „Tudskú tvár", napriek tomu, že americkí
vedci už vtedy upozornili, že ide iba o optický
klam, spósobený morfológiou útvaru, uhlom
osvitu, slnečným svetlom a v neposlednom rade
nedostatočným rozlíšením. To všetko vytvorilo
ilúziu očí (s jedným slziacim okom), vosa i úst
obrovskej kamennej tváre.
Najrozličnejší fantastovia sa tejto informácie
chytili. Kamennú tvár interpretovali ako dókaz
existencie dávnej maríanskej civilizácie, ako odkaz pozemšťanom. „Objavu" sa chytila bulvárna
tlač a autori pokleslejšej sci-fi. O kamennej tvári
sa napísali tisíce článkov, spomína sa v desiatkách kníh a webových stránok. Nadšenci z neskorších, podrobnejších snímok dokonca vyčítali, že útvary v oblasti Cydonia sú zvyškami
velkého rozpadajúceho sa mesta, ktoré sa rozrástlo okolo pyramíd!
Sonda Marx Express sa pokúšala získať kvalitně snímky z Cydonie v priebehu posledných
dvoch rokov. Fotografie však vedcov neuspokojili, lebo túto oblast neprestajne zahaloval prach
a sadze. Až počas 3253. preletu nad Cydóniou
sa kvalitné snímky podarilo exponovať.
Pyramídy Cydonie, zvyšky po dávnej planine, sa rozsýpajú. V súčasnom období ich však
erózia narúša pomalšie ako stolové hory na Zemi. Geológov však zaujímajú aj goliere morén,
ktoré ich obklopujú. Ide totiž o rozsypané
horniny premiešané s Tadom.
Takéto útvary objavili aj okolo Tváre. Staršie
morény móžu byt prekryté lávovými kobercami
z okolitých vulkanických oblastí. Západná stena
Tváre za zosunula či zanorila, o čom svedčí
výrazná severojužná trhlina. Podobnú, ale zvetraným materiálom zanesenú trhlinu vidíme aj
nižšie, na západnom úpatí Tváre.
NASA
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Oblast Cydonia sa
rozprestiera medzi
oblastou Arabia Terra
a Planinou Acidalia,
v zóne, kde krátermi
pokrytá vysočina
prechádza doseverných
planín. Cydonia je
rozsiahla oblast. Tvár
a ostatné „pyramídy"
sa nachádzajú v bielom
obdlžníku.

Originál „Tváre
z Marsu", ktorú
nasnímala sonda
Viking 1 25. júla
1976. Vedci už
vtedy tvrdili, že
ide o optickú ilúziu.

Oblast Cydonia na aktuálnej snímke (Mars Express) s rozlišením 13,7 m/na pixel. Skalné masívy
(stolové hory, „pyramídy" a „lebky") sú zvyškami rozpadnutej starej planiny.

AKTUALITY Z MARSU

Snímka „Tváre z Marsu" s doteraz najvyšším rozlišením. Výrazná trhlina na západnom svahu svedčí o gigantickom zosuve. Masív sa vypína nad rovinou, ktorú pokrýva hrubá vrstva erodovaného a naplaveného materiálu na koberci stuhnutej lávy.

Cydonia z inej perspektívy pripomína 1'udskú lebku. Aj v tomto prípade jde o optickú ilúziu.
KOZMOS 6/2006
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Na tejto snímke možno rozlišit' niekolko „pyramíd" či gul'atých, lebku priponúnajúcich masívov v oblasti Cydonie.

Cydonia z „tretej perspektívy". Všimnite si paf impaktných kráterov.
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Objav a prieskum niekolkých „hviezdnych
liahní", oblastí, kde v našej Galaxii prebieha búrlivá hviezdotvorba, priniesli nový pohTad na
planéty, ktoré sa neudržali v materskej planetárnej sústave, ba možno sa ani v žiadnej sústave
nesformovali. Blúdia vesmírom osamelo. Títo
planetárni bezdomovci sú zváčša objekty pripomínajúcie obrie planéty našej sústavy.
Vedci sa zatiaT iba dohadujú, ako ich nazvať.
Volne sa pohybujúce planéty? Planetárni hnedí
trpaslíci? Izolované objekty s hmotnosťou planét?
Superplanéty? Planetary...?
Váčšina týchto objektov vo hviezdokopách,
kde sa sformovali, patri do rodiny telies s najmenšou hmotnosťou. Niekolko z nich mohli
hviezdy polapiť a umiestniť ich do planetárnej
sústavy, aj ked vieme, že planetárne sústavy,
podobné tej našej, sa v prehustených hviezdokopách formujú oveTa ťažšie.
Z materskej hviezdokopy ich však mohli vypudiť dynamické interakcie. Tie objekty, čo sa
vo svojej hviezdokope udňali, putujú spolu s ňou
okolo centra Mliečnej cesty.

Objav týchto telies poriadne podkopal platné
teórie o formovaní planét. Mohli sa vóbec sformovať v niektorom z protoplanetárnych diskov,
ktoré sa formujú okolo mladých hviezd? Alebo
predstavujú iba prirodzené rozšírenie procesu
formovania hviezd až po telená s extrémne nízkou hmotnosťou?
Atmosféry osamelých planét pripomínajú atmosféry hnedých trpaslíkov a nejmenších hviezd.
Naozaj: hnedí trpaslíci sú váčšími bratmi planetárnych bezdomovcov. Hnedí trpaslíci majú 12až 75-násobok hmotnosti Jupitera (J), najváčšej
planéty našej Shiečnej sústavy. (Fyzici označujú
velkosť hnedých trpaslíkov a voTne sa pohybujúcich planét násobkom etalónu „Jupiter", bez
ohradu na ich hmotnosti.) Donedávna platilo:
teleso s menšou hmotnosťou ako 12 J je už planéta, teleno s vyššou hmotnosťou ako 75 J už nie je
hnedý trpaslík.
Táto definícia platila spolu so zásadou:
„Hviezdou móže byť iba objekt s takou hmotnosťou, ktorá vytvára v jadre podmienky (tlak
a teplotu) schopné spustiť fúziu vodíka a istý čas

Prvá osamelú planétu objavili vo hviezdokope
Orion Sigma (6) Orionis, nedaleko známej hniloviny Konská hlava. Táto hmlovinu tvorí tmavý
molekulárny oblak, vzdialený 1600 svetelných
rokov, ktorý sa rozprestiera oproti vetkej liahni
hviezd, totožnej s jasným pásom, iluminovaným
svetlom mladých hviezd. ipky ukazujú, kde sa
v hviezdokope našli osamelé substelárne objekty
s hmotnostami 5 až 15 J.
ju aj udržať. Hnedí trpaslíci majú príliš malú
hmotnosť na to, aby dokázali fúzovať obyčajný
vodík, ale sú schopní spustiť jadrovú fúziu deutéria, najčastejšieho izotopu vodíka. Hnedí trpaslíci spália vlastné zásoby deutéria za menej
ako 30 miliónov rokov. Ked sa ich zdroj energie
vyčerpá, začínajú chladnút podobne ako planéty.
Relatívne chladné jadrá planét jadrovú reakciu
spustiť nedokážu.
Planéty a hnedí trpaslíci žiaria inakšie ako
hviezdy. Po analýze najnovších pozorovaní sa
ukázalo, že hnedí trpaslíci a „bezdomovci" majú
mnoho spoločných vlastností nielen s najmenšími hviezdami, ale aj s obrími planétami. Práve
KOZMOS 6/2006
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Tmavý oblak Chameleon I je jednou
z najvňčších liahní hviezd. Sformovali sa
v ňom aj hnedí trpaslíci a osamelé planéty. Konto planetárnych bezdomovcov
badi v našej Galaxii?

preto nám výskum týchto telies móže poskytnúť
odpoved na otázku, ako sa hviezdy a planéty
vlastne Sformovali.

Mladé, červené, matné
Ked astronómovia analyzovali optické a infrafotografie z archívov vesmírnych, ale aj najváčších pozemských dálekohfadov, iba v dvoch
liahniach mladých hviezd, v Orióne a v Chameleónovi I, objavili dvanásť izolovaných planét.
Rovnakou metódou objavili stovky hnedých trpaslíkov: mladých, v najrozličnejších vzdialených kolískach, i starších, v našom susedstve.
Hnedí trpaslíci i bezdomovci sa prejavujú červenou farbou a nízkou jasnostou. To ich odlišuje od
mých kozmických zdrojov.
Všetky osamelé planéty a váčšina hnedých trpaslíkov sú mladé objekty. Ani jeden z týchto
objektov nemá viac ako 5 miliónov rokov. To je
jedna tisícina veku našej Slnečnej sústavy. Vedci
dokážu odvodit hmotnosť rychto telies porovnávaním ich vlastností (vek, vzdialenosť, jasnost,
farba) a vytvárajú tak modely, ktoré predpovedajú povrchová teplotu a svietivost ako funkcie ich
veku a hmotnosti. Hnedí trpaslíci majú hmotnost
v rozmedzí 12 až 75 J, planetárni bezdomovci
v Orione v rozmedzí 3 až 12 J.
Najproduktívnejšou technikou lovcov planét
je nepriama detekcia extrasolárnej planéty. (Jde
o periodické poruchy rychlosti hviezdy gravitáciou planéty). Objav izolovaných planét a štúdium najmenej hmotnej populácie mladých
hviezd korešponduje s narastajúcim počtom overených exoplanét. Príroda nám postupne odhaluje
celá plejádu telies s hmotnostou planét, niektoré
osamelé, mé gravitačne spútané v planetárnej
sústave.
Prečo hvezdári hfadajú hnedých trpaslíkov
a izolované/osamelé planéty práve v liahňach
mladých hviezd? Mladé hviezdy sú jasnejšie,
viditefnejšie. Substelárne objekty nemajú dostatočne silný jadrový pohon vo svojom vnútre.
Teória tvrdí, že noví hnedí trpaslíci i nové planéty kolabujú pod bremenom vlastnej váhy až dovtedy, kým nenastane rovnováha medzi gravitáciou a tlakom, ktorý vytvárajú brutálne stlačené
elektróny vo vnútre týchto telies. Vo všeobecnosti platí, že hviezdy sú oveTa váčšie preto, lebo
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ich velkost je stabilizovaná rovnováhou medzi
dostredivou gravitáciou a odstredivým tlakom
energie, uvolňovaného jadrovou fúziou.
Hnedí trpaslíci a obrie planéty nemajú významnejší zdroj vlastnej energie. Preto ich povrchová teplota dosahuje 700 °C, preto sú slabo
svietivé. Na druhej strane platí: čím sú tieto objekty mladšie, tým sú svietivejšie. A zároveň:
čím sú staršie, tým tažšie sa detegujú. Objav osamelej planéty, starej ako naša Slnečná sústava
(4,5 miliárd rokov), je so súčasnými pristrojmi
vylúčený. Sú už príliš chladné. Prvé takéto telesá
objaví až Webbov vesmírny teleskop a pozemské, 30-metrové teleskopy budúcej generácie.
Existuje aj iný dóvod, prečo sa hnedí trpaslíci
a osamelé planéty stali vyhfadávanými objektmi.
Z distribúcie týchto telies v ich kolískach dokážu
vedci vyčítat detaily o procese formovania
hviezd a substelámych objektov.

Planéta obieha hnedého trpaslíka vo vzdialenosti 8,2 miliárd
kilometrov, čo je 55-násobok
vzdialenosti Sluko/Zem.
Okolo hnedého trpaslíka 2M1027 obieha planetárny objekt. Hnedý trpaslík sa nachádza
v hviezdnom zoskupení TW Hydrae. Súpútnik
hnedého trpaslíka bol objavený iba vlani, ked sa
zistilo, že je s ním gravitačne zviazaný. Ide
o prvá svojho druhu, chladná planetárnu sústavu. Vedci nevedla vysvetlit, ako sa táto sústava sformovala.

Bolestný zrod
Hviezdy sa formujú inakšie ako planéty.
Hviezdy s malou hmotnostou sa sformujú vtedy,
ked prachovo-molekulárny oblak skolabuje pod
vplyvom vlastnej gravitácie. Planéty sa formujú
v protoplanetárnych diskoch. Ktorý z oboch
scenárov je príhodnejší pre formovanie hnedých
trpaslíkov a osamelých planét?
Ani jeden, ani druhý. Molekulárny oblak
s dostatočne velkým a hustým jadrom dokáže
prekonat tlak plynu a skolabovať pod vplyvom
vlastnej gravitácie. Co do teploty, zloženia a hustoty vBčšiny chladných oblakov v disku Galaxie
majú ich jadrá hmotnost minimálne jedného Slnka. Jadrá najhustejších oblastí sa však rozpadnú
do menších fragmentov skór, ako sa stihne sformovat hviezda. Najmenšie oblaky majú hmotnosť v rozmedzí 5 až 10 Jupiterov.
Magnetické polia generované procesmi v oblakoch móžu balíky plynu roztrhat na ešte menšie
fragmenty. Tie najmenšie móžu mať hmotnost
1 J.
Všetky efekty pósobenia magnetických polí
na vznik hviezd a substelárnych objektov ešte
nepoznáme. Aj tie najmenšie balíky plynu sú na
počiatku zárodkami hviezd, jadrom, na ktoré sa
d'alej nabaluje plyn. Astronómovia sa domnievajá, že tieto hviezdne embryá časom dorastú a premenia sa na hviezdy, ktoré už jadrové reakcie
roznietiť dokážu.
Vysvetlit existenciu hnedých trpaslíkov a osamelých planét móžeme iba vtedy, ak pripustíme,
že hviezdne zárodky sa musia zváčšovať, až kým
nedosiahnu parametre hviezdy. Podaktorí teoretici tvrdia, že ich už v štádiu narastania museli
gravitačně interakcie vyhostit z rodnej kolísky
do oblastí, kde už nemali z okolia čo nabaFovať.
Ich rast a dozrievanie sa preto zastavilo. V nehostinnom prostredí sa nemohli premeniť na normálne hviezdy.
Podla počítačových modelov je počet hnedých
trpaslíkov a osamelých planét približne rovnaký.
Predčasné vypudenie z rodnej kolísky (bohatej
na plyn a prach) mi však znemožnilo nadobudnúť
parametre hviezdy. Nájsť hnedých trpaslíkov,
dvojičky, ktorých parametre sa výrazne odlišujú,
je velmi tažké, pričom protoplanetárne disky

PLANÉTY BEZ SLNK
okolo nich, ak sa vóbec vytvoria, sú zmrzačené
a nemajú dlhú životnosf.
Rast hviezdnych zárodkov móžu narušiť aj mé
vplyvy. Kolízie i blízke stretnutia s inými, často
hmotnejšími objektmi, končia obyčajne stratou
materiálu. Materiál vhodný na nabafovanie móže
zničiť aj intenzívne ultrafialové žiarenie z blízkej
masívnej hviezdy. Silné UV-žiarenie móže však
proces akrécie aj urýchliť. Formovanie substelámych objektov závisí teda najmá od podmienok v ich okolí. Z toho vyplýva, že hnedí trpaslíci i osamelé planéty sa vyskytujú častejšie
v takých oblastiach hviezdotvorby, kde je počet
masívnych, horúcich, modrých hviezd vyšší.
Niektoré modely hnedých trpasíkov a osamelé
planéty nepovažujú za degenerované hviezdy. Ich
autori tvrdia, že substeláme objekty sa neformujú
kolapsom mimoriadne malého fragmentu prachoplynového oblaku, ale sú produktom turbulencií v molekulárnom oblaku. Ak je to tak, potom
by hnedí trpaslíci a hviezdy s takýmto rodokmeňom mohli mať podobné vlastnosti, napríklad
schopnosť udržať si protoplanetárny disk.

Ako sa formujú planéty?
Vedci sú presvedčení, že planéty, gravitačne
zviazané z materskou hviezdou, sa formujú akréciou čiastočiek prachu do váčších telies — planetesimálov, ktoré sa postupne pozliepajú do podoby protoplanéty. Čím sú tieto telená váčšie, tým
viac materiálu nabafujú. Rast utícha, až ked sa
materiál v ich okolí minie.
Zpozorovaní mladých hviezd vyplýva, že protoplanetárne disky sa udržia 10 miliónov rokov,
takže sa v nich stihnú vytvoriť aj velké telesá

s hmotnosťou 10 až 15 J. V disku, kde sa formjú
planéty dochádza k vzájomným interakciám
i k interakciám s diskom, čo vyvoláva nestabilitu
disku a časté zmeny obežných dráh. Gravitačné
kolízie migrujúcich planět móžu spósobiť aj vypudenie niektory'ch telies z materskej sústavy.
Únik z materskej sústavy však m6že sp6sobiť aj
gravitačný vplyv blízkych hviezd.
Všetky scenáre planétotovorby sa intenzívne
preverujú. Vedci testujú vlastnosti mladých,
malých hviezd, hnedých trpasllcov i osamelých
planét. Nové generácie ďalekohfadov ich Poznatky rozšíria. Z infračervených snímok a dalších údajov, ktoré dodáva ďalekohfad Spitzer vyplýva, že hnedí trpaslíci, od tých najmasívnejších
až po tie, ktoré majú hmotnosť ešte pripúšťajúcu
spal'ovanie deutéria (teda 12 J), majú podobné
prachoplynové disky ako malé hviezdy. Výskyt
a životnosť diskov malých hviezd a hnedých trpasllcov je rovnaká. To, čo teraz vedci potrebujú
upresniť, je velkosť a hmotnosť týchto substelárnych diskov.
Astronómvia už získali a analyzovali aj hmotu, ktorá sa nabafuje z diskov na substelárne objekty, a zistili, že ide o rovnaký proces akrécie,
aký pozorujú aj pri hviezdach. S malou výnimkou: hnedí trpaslíci nenabal'ujú tolko hmoty ako
hviezdy.
Výskum podistým ury'chli aj objav binárnej
povahy hnedých trpasllcov a osamelých planét.
Ukázalo sa, že 10 až 20 °I© izolovaných dvojičiek/hnedých trpasllcov tvoria zložky s rovnakou hmotnosťou. To isté platí aj pre váčšinu
malých dvojhviezd. Navyše vedci zistili, že hnedí
trpaslíci, gravitačne zviazaní s hviezdou, sa čas-

tejšie (o 50 °Io) vyskytujú v pároch ako osamelo.
Vysvetliť všetky tieto „anomálie" nedokáže zatial
ani jedna teória formovania planět.
Iba detailná analýza hviezd, hnedých trpasllcov a osamelých planét v liahniach mladých
hviezd a vo hviezdokopách pomóže astronómom kriticky zhodnotiť a roztriediť možné procesy ich formovania. Kolko je, v porovnaní
s hviezdami, hnedých trpasllcov a osamelých
planét? Aká je ich distribúcia vo hviezdokopách,
v prachoplynových mračnách?
Je známe, že počet hviezd je nepriamo úmerný
ich hmotnosti. Malých hviezd je viac ako vefkých a najváčších. Je ovefa menej malých
a chladných hviezd ako velkých a honícich. Zo
štúdií hviezdnych liahní v Plejádach, Orione
a d'alších vyplýva, že to isté platí aj pre hnedých
trpasllcov. Hnedýeh trpasllcov je teda v disku
Mliečnej cesty ovefa viac ako Slnku podobných
hviezd.
Astronómovia sú si istí, že iba v bezprostrednom susedstve našej Slnečnej sústavy sa pohybuje najmenej niekolko stoviek hnedých trpasllcov. Doteraz však objavili iba niekolko desiatok, podl'a všetkého tých najmladších, najjasnejších.
Počet substelárnych telies narastá s poklesom
ich hmotnosti smerom k limitu planetárnej hmotnosti. Z doterajších pozorovaní vyplynulo, že
osamelých obrich planét je ovefa viac ako ich
náprotivkov obiehajúcich materské hviezdy. Prvé
extrasolárne planéty a prvých hnedých trpaslíkov
objavili astronómovia iba nedávno. Ešte sa iba
pokúšame pochopiť ich zrod, vývoj a vlastnosti.
Podla Astronomy 9/2006

Anatómia protoplanetárneho disku pri hviezde HD 97048
Hviezda HD 97048, vzdialená
600 svetelných rokov, je 40-krát
svietivejšia ako Slnko a má 2.5krát vyššiu hmotnosť. Je velmi
mladá, má nanajvýš 5 miliónov
rokov. Nájdeme ju v tmavom oblaku Chameleon 1, ktorý je známou liahňou hviezd. Okolo hviezdy krúži protoplanetárny disk.
Pomocou prístroja VISIR na
áalekohlade VLT/ESO podarilo sa
tento disk podrobne zmapovať. Ide
o masívny, široký disk, v ktorom
je dostatok materiálu na sformovanie planét. Astronómovia sa
nazdávajú, že v plynovom disku
prebiehajú procesy, ktoré ho postupne zmenia na disk gravitačne
sa spájajúcich a narastajúcich
zlepencov prachu a ladu. Takéto,
už vyzretejšie, vyvíjajúce sa disky
holi už dávnejšie pri hviezdach typu Vega objavené. Planetológovia
privítali objav disku pri hviezde
HD 97048 s nadšením, pretože im
umožní študovať menace sa podmienky, ktoré sú nevyhnutné na
formovanie planét.
Planéty, ako vieme, sa formujú
v masívnych, plynových a pra-

Poprehýbaný protoplanetárny disk.
chových protoplanetárnych diskoch okolo mladých hviezd. Tento
proces formovania planét musí byť
vo vesmíre bežný. Objavy 220
exoplanét okolo najrozličnejších
blízkych hviezd to potvrdzujú.
O protoplanetárnych diskoch však
zabaf veta nevieme. Orieškom sú
najmá disky okolo hviezd, ktoré sú
masívnejšie ako Slnko, pretože ich
žiarenie móže disk deštruovať sk6r,
než v ňom stihnú dozrieť planéty.
Intenzívne žiarenie má zhubný

vplyv najmá na vnútorné oblasti
disku.
Vďaka pristroju VISIR na
VLR/ESO móžu astronómovia študovať disk v infračervenej oblasti
s rozlíšením 0,33 oblúkovej sekundy. Disk okolo hviezdy HD 97048
je ozrutný. V nasej planetárnej sústave by sa jeho vonkajší okraj ocitol až za obežnou dráhou Neptúna.
Významným objavom je zistenie,
že disk je zvinený, poprehýbaný.
Teoretici presne takýto tvar proto-

planetárneho disku obiehajúceho
masívnu hviezdu predpovedali. Až
teraz ho však po prvý raz uzreli
v pinej kráse.
Štruktúra disku svedčí o tom, že
obsahuje velké množstvo plynu,
prinajmenšom 10-násobok hmotnosti Jupitera. Prachu je ovefa
menej ako plynu; sformovalo by sa
z neho 50 planét s hmotnosťou
Zeme. Napriek tomu je prachu
v disku HD 97048 1000-násobne
viac ako vo vyzretejších diskoch či
Kuiperovmu pásu podobných
štruktúrach okolo hviezd Beta Pictoris, Vega, Fomalhaut a HR 4796.
(Ide napospol o hviezdy typu Vega.) Predpokladá sa, že prach
v týchto diskoch vznikol rozpadom
váčších telies po kolíziách. Množstvo prachu v disku HD 97048,
(hoci tvori iba zlomok hmotnosti
plynu), zodpovedá hmotnosti potenciálnych telies v ovefa vyzretejších, starších systémoch. Každopádne ide o mladý disk vo vývoji,
predchodcu vyzretejších, chladnejších diskov, v ktorých sa už z prachu a ladu gravitačne zliepajú planetesimály. CEA Press Release
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Hubble objavuje°:e~trasolárne planéty
v centre Mliečnej .cesty!
~.
' Hňbblov ves'mírn dalekohfaď objavil v posledných més cocl►16• extra,solárn''ch planet obiehájúcich hviezdv na,lrozličnejšieho t'pu.`Obja" sa
uskuidčnili ; rámci prehliadk Saggiťarius Extrasolar Pl`anet Search ~
(SW ÉEPS). Hubble +objavil,exoplanét' aj vo vzdialenostiach, na ktore$'
lo~'ei planét zatiaT netrúfli: v nahus,tenej centrálnej časti nášej Galaxie,.
vzdialenej 26 000 svetelných rokov, kde preveril•180 0.00 hviezd.
~ •.
Počet objare>aých plarrét y centre Gala.xié zodpovedá predpovediam,4~ré
sa opierali o overene obja"'.exoplanéť y našom susedst'e: Iízkouhlá •
kamera M palúbe HST dokááal znjapovat iba nepatrn' lliačik obloh'°,
~ nie áčší•ako 2% povrchú Zlesiacd v spine. Ak.vsledk`'-HST extrapolujetně na celú Galaxiu, malo by v nej bt6 m~iliárd joviánskych planét!

Oblasf Sagittarius v jadre
našcj Galaxie s vyznačením políčka, ktoré preskúmal Hubblov ‚esmírny
dalekohTal.

r

Centrálna
ob1ašt
Galaxie

Sagittarius

Na snímke hore vidíte polovicu „políčka Sagittariús",
ktoré exponovali kamé~y na HST v rámci programu - ; ~ .~
• •~ .
SWEEPS. Na snímke je asi 150 000 hviezd, ..
.
•ti
•j':,.. •. 'i'.• ,$ .
~E
~
rozlíšitelYK'ch až po 50: magniťúdu. HST urobil.
,
:',
•r
približne 520 fotografií tohto pol'a na červených
S'EEPS-4$ '~'
. .. : ť, .
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.
a
•
modiýčhwlnových dížkach. Modré krúžky
.
..,..
~ : ~!' ~ ~~.
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.+* ~, • •
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• •~ t oznacujú 91iviezd s planétami, ktoré majú periGdu
>, `• ~ .m iba niekolkó dní. Šestnášf vytipovaných
• ř * ~.
• a
~•
` ♦ •' fw
w ; • .
i
telies/kandidátov treba (s v$nimkou dvoch)
••.~s~
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AKTUALITY
Páť z novoobjavených exoplanét predstavujú
doteraz nevídané typy. Sú to planéty s ultrakrátkou periódou (USPP), ktoré obehnú materskú
hviezdu za menej ako 24 hodín.
Či ide naozaj o exoplanéty, (HST ich objavil
nepriamo, metódou detekcie pohasínania hviezdy
počas zákrytu), ukážu až d'alšie pozorovania. Zatial ide teda iba o kandidátov na planéty. Vedci
však možnosť, že by išlo o hnedých trpashkov či
malú hviezdu, vo váčšine pripadov vylúčili.
Exoplanéty sa v poslednom čase hladajú najmu okolo hviezd bohatých na ťažšie kovy ako
vodík či hélium, napríklad uhlík. Vyplýva to
z analýzy hviezd, okolo ktorých sa už exoplanéty
našli.
Planéta/kandidát z úlovku HST, ktorá má najkratšiu periódu, obehne materskú hviezdu za 10
hodín. Na obežnej dráhe, vzdialenej od hviezdy
1,1 milióna kilometrov, je jej povrch najhorúcejší
zo všetkých doteraz objevených horúcich Jupiterov: necelých 3000 C. Vzhiadom na blízkosť
k hviezde je však prekvapujúco chladný. Vedci
to vysvetlujú nízkou teplotou materskej hviezdy.
Ukázalo sa, že planéty s ultrakrátkou periódou
uprednostňujú červených trpashkov, hviezdy,
ktoré sú menšie a chladnejšie ako naše Slnko.
Fakt, že honíce Jupitery okolo Slnku podobných
hviezd nekrúžia, svedčí o tom, že sa už v ich
blízkosti vyparili.
Ako a kde sa planéty s ultrakrátkou periódou
sfornovali? V protoplanetárnych diskoch okolo
Slnku podobnej hviezde sa mohli sformovať iba
v dostatočnej vzdialenosti, tam, kde vysoká teplota neznemožňovala gravitačné nabalovanie prachu a plynu na jadrá protoplanét. Niektori teoretici tvrdia, že normálne Jupitery sa stali horácimi až potom, ked sa po špirále k materskej
hviezde priblížili. Prečo je však nás Jupiter tak
spolahlivo na svojej drábe ukotvený? To zatial
teoretici vysvetliť nevedia.
Ovela prijatelnejšou sa zdá preto hypotéza,
ktorú objavy HST podporili: protoplanetárne disky okolo menších, chladnejších hviezd nemajú
v strede diem. Ich vnútorný okraj sa móže (za
istých podmienok) udržať aj vo vzdialenosti menšej ako Merkur. V takom prípade by bole predstavitelné aj špirálovanie vzdialených obrích
planét, spósobené odporem materiálu nespotrebovanom v disku. Migrácia po špirále ustane až
tam, kde žiarenie z materskej hviezdy už disk rozložilo a hviezdne vetry zvyšný materiál odviali.
Objav exoplanéty metódou zákrytu je možný
iba vtedy, ak je jej obežná dráha velmi tesná.
Takú dráhu má iba 10 % doteraz objavených
horúcich Jupiterov. Zákryty od hviezdy vzdialenjších planét sú ovela vzácnejšie, takže lovci,
ak chcú byť produktívni, musia mať možnosť
monitorovať zároveň velký počet hviezd. V „okne Sagittarius", ktoré monitoroval HST, sú hviezdy nabustené, takže prehliadka bola úspešná.
Pojem „okno" sugeruje, že jadro Galaxie
možno nerušen študovať. Toto „okno" však v rovin Galaxie zahaluje prach. HST monitoroval
180 000 hviezd v priebehu siedmich dní koncem
februára 2004. Napriek záclone prachu dokázal
vo váčšine prípadov detegovať pri niektorých
hviezdach opakované pohasínanie. A nielen to:
dye hviezdy v políčku boli natolko jasné, že sa
ich kandidátstvo podarilo potvrdiť aj spektroskopickým meraním periodických zmien pohybu

Ilustrácia znázorňuje zákryt hviezdy planétou. V prípade tesnej obežnej dráhy pohasne svetlo
hviezdy počal zákrytu o niekofko percent. Tak sa planéta prezradí, ba z nameraných údajov možno
vyčítať aj niektoré z jej fyzikálnych parametrov.

Ilustrácia znázorňuje unikátnu exoplanétu, ktorú objavil HST. Okolo materskej hviezdy obehne za
10,5 hodiny vo vzdialenosti 1,1 milióna kilometrov, čo je 11130 vzdialenosti Slnko/Zem. Dráha tejto
planéty je najtesnejšia zo všetkých doteraz objavených exoplanét. Planéta sa pohybuje v silnom magnetickom poli, ktoré z nej vyčesáva nabité řastice. Tie vytvárajú pozdlž jej dráhy žiariaci prstenec.
hviezd v dósledku gravitačného pósobenia neviditelnej planéty.
Prvá z „overených" planét je teleso s hmotnosťou 3,8 J, druhá s hmotnosťou 9,7J. V oboch
pripadoch teda nemóže ísť o hnedých trpashlcov,
ktoré musia mať hmotnosť najmenej 13 J.
Pri ostatných planétach/kandidátoch sa ich totožnosť nepodarilo spektroskopicky overiť. V Poli pinom hviezd, ktory'ch jas vo váčšine pripadov
účinne tlmí prachová záclona, nie je spektroskopické preverovanie vo váčšine pripadov spolahlivé. Týchto kandidátov však preveri vesmírny

d'alekohlad James Webb, ktorý už onedlho HST
vystrieda.
Na objavy HST nadviaže aj dálekohfad Kepler, ktorý vypustia v budúcom roku. Ten sa zamieria na detekciu zákrytových planét, a to najmi pri najvzdialenejších hviezdach. Jeho prístroje budú dostatočne citlivé na to, aby objavil aj
niekofko stoviek Zemi podobných planét/kandidátov v zelených zónach, kde sa na povrchu
planét móže udržať voda v tekutom skupenstve
a teda aj život.
HST Press Release
KOZMOS 6/2006
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AKTUALITY

Prvý úlovok SuperWASP:
dye joviánske exoplanéty
Medzinárodný tím lovcov planét objavil pil dvoch vzdialených
hviezdach (prvá v súhvezdí Andromédy, druhá v súhvezdí Delfína) joviánske exoplanéty. Obe patria do skupiny horúcich Jupiterov. Každá z týchto planět
obieha materskú hviezdu po takej
tesnej dráhe, že žiarenie strháva
materiál z horných vrstiev atmosféry a unáša ho do okolitého
priestoru. Takéto exoplanéty už
boli objavené. Najnovší objav je
zaujímavý najmá tým, že ide
o prvý úlovok v rámci programu
SuperWASP (Wide Angle Search
for Planets).
Objavovaniu horúcich Jupiterov pripisujú planetológovia
velký význam. Už onedlho ESA
vypustí satelit Euro COROT, vybavený prístrojmi, ktoré ich budú
efektívne vyhfadávaE. Program
SuperWASP (Velká Británia,
Francúzsko, Švajčiarsko), využívajúci pozemské dálekohlady, má
rovnaký cief ako Euro COROT.
Širokouhlé šošovky prepojené
s najlepšími CCD kamerami sú
schopné opakovane preveriť niekolko miliónov hviezd na velkých
segmentoch oblohy a zaznamenaY
i nepatrné pohasnutia hviezd,
ktoré móžu spósobovať aj zákryty
planétami.
Už prvý objav tírnu je pozoruhodný. SOPHIE, najmodernejší
dálekohfad na Observatoire de
Haute-Provence, detegoval klasickou metódou v dvoch prípadoch nepatrné zmeny rýchlosti
pozorovaných hviezd, čo signalizuje pritomnosť planéty/planét na
ich obežnej dráhe. Skombinovaním údajov získaných pomocou
oboch metód dokážu vedci presnejšie odhadnúť parametre objavených planét.
SuperWASP dodáva údaje
o priemere planét, SOPHIE údaje
o ich hmotnosti.
Váčšinu z doteraz známych
exoplanét objavili mamutie ďalekohlady. Takáto pofovačka je
vzhladom na cenu prideleného času na pozorovanie velmi nákladná
a zdlhavá. Pozorovatelia preverujú vytipované hviezdy postupne,
jednu po druhej. Ovela menšie
dálekohfady programu SuperWASP dokážu počas jedinej noci
preveriť státisíce hviezd a vyselektovať na základe nameraných
údajov „podozrivé objekty", oko-
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lo ktory'ch by mohli obiehať planéty.
Z vyše dvoch stoviek doteraz
objavených exoplanét iba 12 objavili zákrytovou metódou. Napriek tomu sú práve tieto objavy
najcennejšie, pretože poskytujú
najpresnejšie informácie o exoplanétach, najmá údaje o ich velkosti a hustote.
Obe hviezdy s poslednými objavenými exoplanétami majú podobné parametre ako Slnko. Jedna
z nich je o niečo horúcejšia, jasnejšia i váčšia, druhá je zasa o niečo
menšia, chladnejšia a menej jasná.
Váčšia hviezda je v súhvezdí Androméda, vo vzdialenosti 1000
svetelných rokov. Druhá hviezda
je v súhvezdí Delfína, vo vzdialenosti 500 svetelných rokov.
Holým okom sa tieto hviezdy rozlíšiť nedajú, ale už malý dálekohlad ich zviditelní.

Keď planéta prechádza pred hviezdou, svetlo hviezdy počas zákrytu pohasne. Najcitlivejšie pozemské prístroje to zaznamenajú.

Program SuperWASP sa opiera o dye robotické observatóriá: SuperWASP-North je na ostrove La Palma (medzi ďalekohladmi skupiny Isaac
Newton); SuperWASP-South pracuje na pozemku South African Astronomical Observatory (SAAO), nedaleko mesta Sutherland v Južnej Afrike.
Obe observatóriá majú rovnaké prístroje —8 širokouhlých kamier, ktoré simultánne monitorujú oblohu s ciefom detegovat zákryty hviezd planétami.
Kamery zaregistrujú pohasnutie jasnosti po hranicu 1 percents.

Obe najnovšie objavené exoplanéty WASP lb a WASP 2b
patria do skupiny horúcich Jupiterov. Náš Jupiter, vzdialený od
Slnka 800 miliónov kilometrov, obehne ho raz za 12 rokov. WASP lb obehne materskú
hviezdu, vzdialenú 6 miliónov km
za 2,5 dňa, WASP 2b, krúžiaci
okolo svojej hviezdy vo vzdialenosti 4,5 miliónov km, za 2
dni.
Merkúr, ktorý obieha Slnko vo
vzdialenosti 60 miliónov kilometrov, má povrchovú teplotu
400 C. WASP lb a WASP 2b,
ktoré obiehajú svoje hviezdy po
tesnejších dráhach, majú povrchovú teplotu ovefa vyššiu. Teplotu WASP lb odhadli na 1800 °C,
údaj o teplote WASP 2b zatial
nebol zverejnený. Tlak žiarenia
materských hviezd unáša materiál
z najvrchnejších vrstiev atmosféry
horúcich Jupiterov do okolitého
priestoru.
Obe exoplanéty preskúmajú
vedci pomocou vesmírnych
dálekohladov Hubble a Spitzer.
Oba ďalekohlady postupne upresnia údaje o velkosti a teplote
planét, o množstve tlakom žiarenia unášanej hmoty a zamerajú sa
aj na objav ďalších planét v oboch
planetárnych sústavách.
Tím SuperWASP predpokladá,
že v priebehu najbližších rokoch
objaví niekolko desiatok exoplanét.

AKTUALITY

Ako sa formujú velké hviezdy?
O tom, ako sa formujú Slnku podobné
hviezdy, vieme skoro všetko. Aspoň stelárnici nás o tom ubezpečujú. Ako sa však formujú velké hviezdy, 10- až 20-krát váčšie
ako Slnko, to objasňujú zatiaí iba viac či
menej presvedčivé hypotézy. Rádioteleskop
VLA preskúmal veíkú hviezdu a získal údaje, pomocou ktory'ch móžu astronómovia
premeniť hypotézy na teóriu.
Hviezda, ktorá sa móže dostať do učebníc
astronómie, je masívny objekt G24 Al,
vzdialený 25 000 svetelných rokov. Je
20-krát masívnejší ako Sloko.
Hviezdy sa formujú po gravitačnom kolapse obrovských medzihviezdnych oblakov
prachu a plynu do zhustku, ktory' sa premení
na hviezdu. Pri hviezdach s hmotnosťou Slnka táto teória bezchybne funguje. Menšie
hviezdy vyžarujú hned' po svojom zrode
dostatok svetla i mých typov žiarenia, ktoré
znemožnia d'alšie, sférické nabaíovanie materiálu zo všetkých strán.
Vo vesmíre však existuje veía hviezd,
ktoré sú viičšie a hmotnejšie ako Slnko. Vedci však zatiaí iba hádajú, ako takéto giganty
vznikajú. Jedno je isté: bežným nabaíovaním
hmoty nemóže malá hviezda dozrieť na
veíkú.

Podia jednej hypotézy sa hmota z oblaku
za istých okolností sformuje okolo malej
hviezdy do podoby disku. Váčšina žiarenia
uniká do okolia mimo disku, takže nasávanie
hmoty z disku móže nerušene pokračovať.
Aj v takomto prípade sa však časí materiálu
vracia do okolia pozdlž rotačnej osi. Hviezda
G34 Al tieto podmienky splňa.
Vedci zmapovali pohyby plynu okolo
mladej masívnej hviezdy G34 Al pomocou
rádiových vin, ktoré emitujú molekuly amoniaka na frekvencii okolo 23GHz. Dopplerovský posun vo frekvencii rádiovfn im
poskytol údaje, z ktorých vyčítali, že mladú
hviezdu prikrmuje obrovský torus, krúžiaci
okolo mladej hviezdy. Tak sa potvrdila teória, ktorá práve takýto proces nabaíovania
predvídala.
Konkurenčná teória, podía ktorej velké
hviezdy vznikajú gravitačným splývaním
dvoch alebo viacerých malých hviezd, ktoré
sa narodili v tesnom susedstve v materskom
oblaku, nie je vylúčená, ale je nanajvýš nepravdepodobná.
Teória platí pre hviezdy po hranicu 20
hmotností Sloka.
NRAO Press Release

Planéty sa formujú
iba pri pokojných hviezdach
Astronómovia z Arizonskej univerzity (Steward Observatory, Tucson) skúmali vplyv intenzívneho
ultrafialového žiarenia a silných
hviezdnych vetrov z hviezd typu
O, aby zistili ich vplyv na protoplanetárne disky, ktoré sa formujú
okolo Slnku podobných hviezd
v ich susedstve. Hviezdy O,100-násobne hmotnejšie ako Slnko, sú
najmasívnejšími a najenergetickejšími hviezdami vo vesmíre. Sú

prinajmenšom milionkrát svietivejšie ako Sloko.
Arizonský tím skúmal pomocou
vesmírneho dalekohíadu Spitzer
fotovyparovanie protoplanetárnych
diskov okolo hviezd, ktoré sa sformovali neáaleko obrov typu O. Supercitlivé infračervené oči Spitzera
sú pre takýto cieí priam ideálne.
Ukázalo sa, že plyn a prach v protoplanetárnych diskoch sa pod
vplyvom vysokej teploty z neda-

Formovanie masívnej hviezdy: mladá hviezda nasáva
hmotu z obrovského toru a postupne naberá hmotnost.
Malá časí nasávanej hmoty zároveň uniká pozdlž rotačnej osi do okolitého priestoru.

lekých hviezd O začnú vyparovať
a disky sa postupne rozpadnú.
Fotóny svetla vyparený materiál
vypudia do okolitého priestoru.
Hviezdy s protoplanetárnymi
diskami, ktoré obri O takto prečesávajú, pripomínajú kométy,
ktoré prenikajú do vnútra našej
Slnečnej sústavy. Materiál vytláčaný fotónmi svetla z protoplanetárneho disku sa sformuje do
podoby gigantického chvosta. Fotón, ktory' narazí do zrnka prachu,
ho vypudí z gravitácie materskej
hviezdy.
Tím sa v najbližšom čase sústredí na hviezdy, ktoré protopla-

netárne disky nemajú a pokúsia sa
zistiť, či sú (alebo sa v nedávnej
minulosti ocitli) v blízkosti hviezdnych obrov O. V projekte výskumu vyslovili hypotézu, že v oblasti,
kde je príliš veía hviezd O, phméty
s protoplanetárnymi diskami neobjavia. Ukázalo sa, že sa mýlili. Protoplanetárne disky okolo pohostinných, Sloku podobných hviezd sa
sformovali aj v prítomnosti nestabilnejších susedov O. Svoje disky
si však dlho neudržali. Objav procesu fotoevaporácie však vedcov
nadchol...
Astrophysical Journal

Na fotografii vidíte vyparujúci sa protoplanetárny disk, ktorý sa pod vplyvom tlaku žiarenia z hviezdneho obra O sformoval do podoby, pripomínajúcej chvost kométy. Ide však v každom ohfade (dlzžka, množstvo unášaného materiálu) o rádovo vňčší útvar.
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®bjavili
nový typ
supernovy

Supernova
SNLS-03D3bb.
Všetky supernovy typu Ia majú rovnakú absolútnu jasnost. Důvod: vo chvíli, kedexplodujú,
majú rovnakú zásobu paliva. Teoretikov preto
ohromilo, keá im pozorovatelia oznámili, že pri
supernove SNLS-03D3bb namerali raz takú hodnotu jasnosti. Supernovy typu Ia pokladajú astronómovia za štandardné ,.sviece", pomocou ktorých odhadujú vzdialenosti vo vesmíre. Navyše
supernovy Ia sa v poslednom čase využívajú aj na
výpočty odhadujúce fyzikálne vlastnosti mysterióznej tmavej energie, ktorá podia všetkého
generuje zrýchlovanie rozpínania sa vesmíru.
Supernova SNLS-03D3bb nie je len jasnejšia
ako mé supernovy tohto typu. Je v porovnaní
s nimi aj o polovicu masívnejšia, pričom má ovela menej kinetickej energie.
Astronómovia klasifikujú supernovy podlá ich
spektier. V spektrách supernovy typu Ia nie sú
čiary vodíka. Klúčom k pochopeniu chémie ich
explózií sú absorpčně čiary kremíka. Progenitorom supernovy typu laje biely trpaslík, hviezda s dvojtretinovou hmotnostou Slnka, ktorá odčerpáva od svojho súpútnika v dvojhviezdnom
systéme hmotu. Ked množstvo nabalenej hmoty
dosiahne Chandrasekharov limit, tlak vo vnútre
hviezdy spustí jadrovú fúziu uhlíka a kyslíka,
pričom vznikajú tažšie prvky. Energia uvolnená
týmto procesom vyvolá gigantickú termojadrovú
explóziu.
Isté variácie jasnosti pri supernovách typu Ia
sa pozorovali už dávnejšie. Teoretici ich vysvetlovali rozličným pomerom kyslíka a uhlíka
v hviezde/progenitorovi, od čoho závisí aj množstvo niklu, najhojnejšieho produktu fúzie. Explózia supernovy vyvolá rádioaktívny rozpad
niklu na kobalt a železo, čo sa prejaví v optických a blízkych/infračervených krivkách supernovy Ia. Rozdiely jasnosti však můžu byt zavádzajúce. To vtedy, ked uhol pohladu explóziu
skreslí a pozorovatel zaznamená nižšiu jasnost.
V pripade supernovy SNLS-03D3bb spomínané možnosti jej mimoriadnu jasnost nevysvet1ujú. Vedcov mýli aj neobyčajne pomalé rozpínanie výbuchom uvolnenej hmoty. Z nameraných údajov vedci vypočítali, že biely trpaslík,
progenitor, musel mat pred výbuchom ovela
1 ~
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vyššiu hmotnost, ako pripúšta Chandrasekharov
limit.
Sú to jednoduché počty. Fúziou kyslíka a uhlíka vznikajú tažšie prvky najmh nikel 56. V pripade normálnej supernovy Ia predstavuje nikel
60 % hmotnosti Slnka, zvyšok tvoria dálšie
prvky. Ak je SLNS-03D3bb raz taká jasná ako
normálna supernova, musí mat na sklade raz
tolko niklu 56. Z toho vyplýva, že biely trpaslík/progenitor musel byt o 50 % masívnejší, ako
pripúšfa Chandrasekharov limit (1,4 • ).
Záhadou je aj nízka rýchlosť výbuchom vyvrhnutej hmoty, ktorú vedci vyčítali z posunu základných čiar v spektre supernovy. Rýchlosf vyvrhnutej hmoty závisí od kinetickej energie,
ktorú explózia uvolní. Jej hodnota sa dá vypočítat
z energie uvolnenej termojadrovým spalovaním,
od ktorej sa odpočíta gravitačná energia, udržujúca hmotu pohromade. Tá, ako vieme, je funkciou jej hmotnosti.
Teoretici nevedia vysvetlit, ako může C/O
progenitor nabalit viac hmoty ako pripúšta Chandrasekharov limit beztoho, aby vybuchol. Ponúka sa niekolko vysvetlení. Jedným je možnost,
že dvojhviezdny systém tvorili dvaja bieli trpaslíci, ktorých spoločná hmotnost prevyšuje
Chandrasekharov limit. K explózii došlo po ich
kolízii.
Štúdie supernov z posledných rokov naznačujú, že treba rozlišovat supernovy, ktoré dozreli
v mladých galaxiách, od tých, ktoré vybuchli
v starých galaxiách. V starých galaxiách sú aj
najstaršie hviezdy dost malé. Supernova typu Ia
sav nich objaví iba vtedy, kedprogenitor je jednou zo zložiek dvojhviezdneho systému, tou,
ktorá od súpútnika nabaluje hmotu. V mladých
galaxiách, kde prebieha búrlivá hviezdotvorba,
vznikajú aj masívne objekty, pričom je v nich
nepomerne vyšší aj počet dvojhviezd, kde obe
zložky tvoria bieli trpaslíci. Takéto dvojhviezdy
tvoria „duplovane degenerovaný" systém. V prípade, že je tento model správny, jeho život sa
končí za každým splynutím oboch zložiek a následným výbuchom supernovy.
Mladé galaxie sa ovela častejšie vyskytujú
v ranom vesmíre, vo velkých vzdialenostiach,

kde sa aj tažšie pozorujú. Výbuchy vzdialených
supernov sú však pre merania evolúcie tmavej
energie rozhodujúce, takže vysvetlenie záhady
„nenormálne jasnej supernovy" je pre štúdium
jedného zo základných problémov kozmológie
mimoriadne důležité.
Objavy dalších superChandrasekharových supernov můžu tento problém vyriešiť. Vedci ich
totožnost můžu potvrdit porovnaním rýchlosti
vyvrhnutej hmoty s ich jasnosťou. Produktívnejšou, ale ovela drahšou metódou je získavanie komplexných spektier počas vývoja svetelnej krivky. Vysoké náklady tejto metódy,
ktorá sa využíva aj v rámci experimentov súvisiacich s tmavou energiou, spósobujú, že astronómovia by najradšej superChandrasekharove
supernovy z množiny vytipovaných objektov vylúčili.
V National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) v Berkeley (USA) vyvinuli algoritmus, ktorý umožňuje už po analýze
niekolkých fotometrických údajov spolahlivo
identifikovat supernovu ako typ Ia a presne predpovedať čas jej maximálnej jasnosti. Tak vznikol
program SiDAC.
Jednou z prvých supernov, ktorá bola touto
metódou preverená, bola práve SNLS-03D3bb.
Ukázalo sa, že ide naozaj o supernovu doposial
neznámeho typu.
Chandrasekhar zverejnil svoj model kolapsu
hviezd v záverečnom štádiu v roku 1931. Bol to
model elegantný, presvedčivý, získal zaň Nobelovu cenu. Išlo však o jednoduchý, jednodimenzionálny model. Stačí však k parametrom
skúmanej hviezdy pridaf hodnotu jej rotácie
a Chandrasekharov limit sa zvýši. Napokon, už
on sám na tento fakt upozornil.
Pri viacdimenzionálnych modeloch supernov
sa využívajú superpočítače. Vd'aka nim můžu
vedci študovať celú paletu situácií kombinovaním
najrozličnejších údajov. Najpresnejšie údaje
v najvýkonnejšom počítači umožnia vedcom už
v najbližších rokoch rozlíšit a pochopit všetky
typy supernov typu Ia.
LBL News Release
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Astronómovia
nazreli do kvazaru
Kvazary sú najjasnejšími objektmi vo vesmíre. Astronómovia sa nazdávajú, že svetlo kvazarov je generované žiarením materiálu v okolí
supermasívnych čiernych dier. RSntgenový
satelit Chandra nazrel nedávno do jedného
kavazaru a získal snímku akrečného disku, ktorý
špiráluje do čiernej diery.
Prvá snímka teoretikmi predpovedaného disku je vzácnym úlovkom. Vedci z Ohio State
University a Penn State University študovali
vnútorné štruktúry dvoch vzdialených kvazarov,
ktorých svetlo móže pozemšťan študovať, iba
kedsa medzi objektomlkva7arom a pozemským
pozorovatelom ocitne galaxia, ktorá pósobí ako
gravitačná šošovka: zviditelní kvazar v pozadí.
Vd'aka snímke viaceré teórie, ktoré opisovali
procesy vo vnútri kvazaru, padli. Senzačnú
snímku získali vedci vdáka citlivému CCD
spektrometru (ACIS) a rántgenovej kamere,
ktorá je na palube satelitu Chandra. Všetky významné objavy satelitu Chandra umožnil práve
tento prístroj.
Zo Zeme každý kvazar vyzerá ako hviezda.
Vd'aka extrémnej jasnosti móžeme kvazary pozorovať aj v najodlahlejších končinách vesmíru.
Desaťročia trvalo, kým teoretici naznačili, že
svetlo kvazarov by mohli generovať supermasívne čierne diery, ktoré sa sformovali pred miliardami rokov. Hmota, plyn a prach, nítiace sa
po špirále do čiernej diery nadobudnú takú rýchlosť a teplotu, že začnú intenzívne žiariť v optických, rántgenových i rádiových vinových dlžkach.
RSntgenové žiarenie generujú vnútorné, ho-

Deváf riintgenových portrétov vnútra kvazaru.
rúcejšie časti, optické žiarenie vonkajšie, chladnejšie časti akrečného disku. Porovnaním svetelných kriviek rSntgenového žiarenia s optickým, získajú vedci údaje o relatívnej velkosti
oblastí, ktoré ich generujú. lba tak je možné vyhotoviť štruktúru akrečného disku.
Bez gravitačných šošoviek by boli podrobné
pozorovania kvazarov nemožné. Počítač na vyhodnotenie údajov a vytvorenie vnútorného portrétu kvazaru potrebuje asi týždeň.

Prvý hnedý trpaslík
v planetárnom
systéme

spa-

Ďalekohlad Spitzer objavil a fotografoval hnedého trpaslíka s hmotnosťou 50 J, ktorý obieha
Slnku podobnú hviezdu spolu s planétou. Objav sa
považuje za senzáciu, lebo doteraz sme poznali iba
osamelých hnedých trpaslíkov či hnedých trpaslíkov ako súčasť dvojhviezdnébo systému, ale nikdy
ale na obežnej drábe okolo hviezdy. Ideo hnedého
trpaslíka T, ktorý patrí do triedy najchladnejších
objektov tohto typu.
Váčšina doteraz objavených exoplanét, vňčšinou obrích planět na blízkych obežných dráhach,
objavili hvezdári nepriamo: zaznamenali periodické poruchy rychlosti materských hviezd,
sobených gravitáciou planéty či planět. Ďalekohlad
Spitzer dokáže objaviť objekty v planetárnych sústavách aj priamo. Jeho citlivé detektory infračerveného žiarenia dokážu zaznamenať aj žiarenie
chladných hnedých trpaslíkov, ba čo viac aj obrích
planét na vzdialenejších obežných dráhach.
Kevin Luhman a jeho tím z Penn State University objavil takto aj dálšieho hnedého trpaslíka,
s hmotnosťou 20 J, ktorý obieha inú hviezdu.
V tomto prípade ide o najmladšieho hnedého trpaslka, akého sa kedy podarJo objaviť. Zdá sa, že

Na infračervených fotografiách z dalekohladu
Spitzer vidíte (krúžkom označených) hnedých trpaslíkov, obiehajúcich hviezdy HD 3651 (vlavo)
a HN Peg (vpravo). Prvý trpaslík má hmotnosť
50J (a obieha hviezdu v 10-krát váčšej vzdialenosti ako Pluto naše Slnko), druhý 20J. Obe
hviezdy s hnedým trpaslíkmi sú v susedstve Slnka. HD 3651 je vzdialená 30, HN Peg 60 svetelných rokov.
hnedí trpaslíci nie sú ako súčasť rodiny planět
v planetárnoych sústavách nijakou výnimkou.
Pripomeňme si, že hnedí trpaslíci sú degenerované hviezdy. Ich nízka hmotnosť im nedovoluje
zažať v jadre jadrovú fúziu, a ak aj, produkcia energie má výkyvy a v relatívne krátkom čase pohasne.
Povrch hnedých trpaslíkov je teda oproti normálnym hviezdam ovela chladnejší a s vekom Balej
chladne, takže objekty tohto typu sa velmi ťažko
objavujú. Prvý hnedý trpaslík bol objavený iba
pred desiatimi rokmi.
Masívnejší z dvoch vyššie spomenutých hne-

Dva kvazary (RXJ 1131-1231 a Q2237±0305),
ktoré ich objavitelia preslávili, sú celkom obyčajné kvazary. Fakt, že práva ony boli gravitačne šošovkované, je vyslovená náhoda. Poznatky, ktoré vedci vdaka nim získali, sú však
také povzbudzujúce, že pre objavitefov nebol
problém zabezpečiť si Chandru aj na štúdium
dalších 20 šošovkovaných kvazarov.
PSU News release
dých trpaslíkov — HD 3651 B, je v súhvezdí Rýb.
Obieha hviezdu, ktorá je o niečo menšia ako Slnko
a okrem trpaslíka ju obieha aj planéta saturnického
typu. Táto planéta sa pohybuje po pretiahnutej
elipse. Vedci po jej objave usúdili, že tvar výstrednej dráhy ovplyvňuje gravitácia neznámeho telena. Týmto telesom je hnedý trpaslík T. Tento objav
podporil teórie, podia ktorých bizamé dráhy planět
v mnohých extrasolárnych systémoch spósobuje
gravitácia váčších, neznámych telies na odlahlejších dráhach.
Planéta sav najbližších bodoeh eliptickej dráhy
približuje k materskej hviezde HD 3651 na vzdialenosť dráhy nášho Merkura (ktorý obieha Slnko po
kružnici). Hnedý trpaslík T obieha tú istú hviezdu
v 10-krát váčšej vzdialenosti ako Pluto. Hnedý trpaslík T by bol pra pozorovatela na planéte volným
okom nepozorovatelný, ale prezradila ho jeho
gravitácia.
Druhý hnedý trpaslík T, (HN Peg B) objavili
v súhvezdí Pegasa. Váčšina hnedých trpaslíkov sú
staré objekty, majú niekolko miliárd rokov. HN
Peg B je však mladý trpaslík, nemá ani 300 miliónov rokov. Vedci odvodili jeho vek z parametrov sesterskej hviezdy, ktorá sa sformovala
v tom istom prachoplynovom oblaku. Súčasťou
tohto systému je aj protoplanetárny disk v ranom
štádiu planétotvorby! Existencia systému, ktorý má
protoplanetárny disk i starého hnedého trpaslíka je
vyslovene zriedkavý.
JPL Press Release
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Astronómovia objavili v súhvezdí Eridanus vo
vzdialenosti 16,2 svetelného roka hnedého trpaslíka, ktorý žiari 100-miliónkrát slabšie ako
Slnko. Do katalógov ho zapírali ako objekt DEN
Slnko: 1050-násobok hmoty Jupitera (1050J)
0255-4700 (L). Tento hnedý trpaslík je doteraz
najbližší známy objekt tohto typu.
Hvezdári z University of Chile v Santiagu
zmerali jasnosť objektu a jeho vzdialenosť. Ukázalo sa, že DEN 0255-4700 je čo do vzdialenosti
od Zeme 48. najbližším stelárnym či substelámym
objektom. Je o tretinu bližšie ako další zo
známych hnedých trpashkov typu L.
Povrchová teplota čudného hnedého trpaslíka
je 1427 C. Po analýze jeho spektra vedci zistili,
Hncdý
Hncdý
Jupiter
že má rozsiahlu vonkajšiu atmosféru, v ktorej
trpaslík T:
trpaslík L:
dominuje hordea voda premiešaná s nezvyklými
Trpaslíčia
30.1
65J
hviezda
prvkami: rubídiom, céziom a potašou.
7VI: 75J
Vedci zmerali vzdialenosť trpaslíka pomocou
trigonometriekej paralaxy. Tni roky monitorovali
pohyb objektu na oblohe. Z dlžky zlomku elipsy
Trpasličie hviezdy typu M, hnedí trpaslici typu L a Ti Jupiter sil, napriek odlišným hmotnostiam, jeho dráhy vypočítali jeho vzdialenosť.
desatkrát menšie ako Slnko.
Astronomical Journal

Najbližší hnedý trpaslík

Bubliny axiónov
v našej Galaxii?
Tím texaských astronómov študoval jadro Galaxie, kde podia všetkého hniezdi masívna čierna
diera. Počas pozorovania objavili pravidelné
vzplanutia rintgenového žiarenia, ktorých póvod
je nejasný.
Vzplanutia sa objavujú každých 20 minút s takou pravidelnosťou, ktorá vylučuje ako zdroj procesy v akrečnom disku, rdtiaceho sa do čiernej
diery. Možným vysvetlením by boli bubliny
tmavej hmoty zloženej z axiónov, exotických superčastíc, ktoré sa rozpadajú a generujú tak
róntgenové i infračervené žiarenie. Vedci vypočítali, že stabilná guča axiónov v jadre Galaxia
by mala mať hmotnosť 2,5 milióna Slnk, čo je
ekvivalent hmotnosti zatial hypotetickej čiernej
diety! Plyn, schopný generovat také intenzívne
žiarenie sa musí pohybovať tak rýchle, že ho
gravitácia Galaxie neudrží.
Záhadu vyriešia až rádiové interferometre. Iba
ony móžu v jadre Galaxie rozlíšiť pulzujúcu
bublinu tmavej hmoty od čiernej diery.
Texas AM University
European Organisation for Nuclear Research

Hnedý trpaslík
s róntgenovým vzplanutím!
Satelit Chandra detegoval vzplanutia rántgenového žiarenia z prekvapujúceho zdroja: prejavil sa tak hnedý trpaslík LP 044-20 (typ M9).
Je to po prvýkrát, čo sa degenerovaná hviezda
takto prejavila! „Objav nás doslova šokoval,"
vraví Robert Rutledge z Caltechu. „RSntgenové
žiarenie z takého malého objektu? To stavia na
hlavu všetky teórie...!"
Intenzita vzplanutia je čo do energie porovnatelná s menším vzplanutím na Slnku. Vedci
predpokladajú, že ho mohli vygenerovať pulzujúee magnetické polia. „Ak je tomu tak, potom aj
hnedí trpaslíci a mladé obrie planéty móžu mať
magnetické polia," napísal v závere článku uverejnenom v Astrophysical Journal (20. júla 2006)
Eduardo Martin z Caltechu.
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AKTUALITA

Nové objavy z hraničných
oblastí Slnečnej sústavy

Voyager 1, ktorého poloha v priestore
sa premieta do súhvezdia Hadonosa
(Ophiuchus), bol vypustený v roku 1977
a je stále v pinej práceschopnosti.
Nachádza sa tam, kde pósobenie
Slnka už hraničí s priamymi efektmi
medzihviezdneho priestoru a podfa
Eda Stona (člena projektu Voyager) letí
v priestore, kde podmienky sú velmi
odlišné od doteraz meraných,
o vlastnostiach ktorých už začína
vysielaf prvé zaujímavé údaje.

Medzi inými sa získali nasledujúce čerstvé informácie o vlastnostiach heliosféry a heliosheathu:
1. Magnetické diery: z času na čas Voyager 1
prelietava oblasťami priestoru, kde sila magnetického pola poklesne na velmi malé hodnoty. Otázkou je, akým sp6sobom tieto zvláštne
oblasti turbulencie vplývajú na rozptýlenie
galaktického kozmického žiarenia.
2. Pomalý slnečný ‚'letor, ktorý je v tejto oblasti

podstatne pomalší, než sa doteraz myslelo.
Počítačové modely predpokladali, že rýchlosf
nabitých slnečných častíc v tejto oblasti bude
medzi 320 000 km/h až 480 000 km/h. Oproti
tomuto, výsledky z priamych meraní robené Voyagerom vykázali rychlosti okolo
54 400 km/h!
3. Anomálne kozmické žiarenie: spomenuli
sme, že heliosheath nás ochraňuje pred energetickým a ničivým galaktickým kozmickém
žiarením. Treba však vedieť, že i samotná stena heliosféry produkuje kozmické žiarenie.
V prípade, že tlaková vina zasiahne heliosheath,
na jej vnútomej strane sa častice urýchlia a vydajú na cestu smerom do cenaňlnych častí našej
Slnečnej sústavy. Toto žiarenie sa nazýva anomálnym kozmickým žiarením, ktoré ale je nebezpečné v takej miere ako jeho galaktický
proťajšok, pretože je menej energetické.
Výskumníci očakávali, že najváčšiu intenzitu anomálneho kozmického žiarenia Voyager
1 zachytí v blízkosti vnútomej strany steny heliosheathu. Prekvapením bola skutočnosť, že
ked sonda v auguste roku 2005 túto stenu
preletela, nič takého sa nenameralo. Zvýšená
radiácia sa začala merať až vo vzdialenosti približne 480 miliónov km od tejto hranice. Otázka teda je, kde sa anomálne kozmické žiarenie
produkuje?
Voyager 1, ktorý v auguste tohto roku dosiahol vzdialenosť 100 AU (1 AU je približne
150 000 000 km, teda vzdialenosť Slnko — Zem)
a pokračuje vo svojej dlhej celte cez masívnu
oblasť heliosheathu, ktorej hrúbka sa odhaduje
na 4,8 — 6,4 miliárd km. Sonda cez táto zaujímavú oblasť hranice heliosféry preletí v priebehu
asi 10 rokov a bude mať dostatok času na jej podrobný výskum, ktorý by mal priniesť nespočetné
prekvapenia a nové poznatky o tejto extrémne
vzdialenej oblasti riše Slnka.
(Podfa NASA 21/09/06 spracoval O. M.)

Vieme, že celá Slnečná sústava leží vo vnútri
obrovskej bubliny, ktorá je štyrikrát váčšia ako
dráha planéty Neptún. Táto bublina je vytvorená
a udržiavaná vd'aka Slnku, presnejšie p6sobeniu
slnečného vetra. Nazývame ju heliosféra a jej
vonkajšiu stenu heliosheath, od ktorej je Voyager 1 vzdialený zhruba 10 miliárd km. Táto vonkajšia stena hrá z hradiska života na Zemi dóležitú úlohu, pretože nás ehráni pred pósobením
vysokoenergetického galaktického kozmického
žiarenia. Toto žiarenie sa skladá z elementárnych
častíc, ktoré sú pomocou supernov a čiernych
dier urychlené na takmer svetelné rýcblosti (rýchlosť svetla je približne 300 000 km/s) a pósobia
nesmierne škodlivo na štruktúru buniek a ich organického obsahu.
Magnetické turbulencie na vonkajšej stene
plynovej bubliny v podstate rozptylujú galaktické
kozmické žiarenie do okolitého priestoru a velká
časť týchto smrtelných častíc vnútorné oblasti
Slnečnej sústavy ani nedosiahnu.
Kozmická sonda Voyager 1 je prvou robotickou sondou, ktorá nám umožňuje nahliadnuť
do vnútra tejto bubliny, zodpovedať a upresniť
naše predpoklady o tejto vzdialenej časti planetárnej sústavy.
KOZMOS 6/2006
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Cesta za tajemstvím slunečních erupcí
Dne 25. října 2006 úspěšně odstartovala do
vesmíru z mysu Canaveral americká raketa
Delta-2. Šlo o celkově 69. úspěšný start tohoto
nosiče v řadě, jinak o 122. úspěšný start z jeho
posledních 124 startů. To ale nebylo podstatné:
podstatné bylo, že se do vesmíru úspěšně
dostala dvojice družic STEREO.

I

Schematické znázornění pozorování
Slunce pomocí dvojice družic STEREO.

Cíle výpravy
Cílem družic STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) je studium tzv. kosmického
počasí, které primárně vytváří Slunce a interakce
jeho vlivů s dalšími kosmickými tělesy (jejich
atmosférou, magnetosférou apod.).
Hlavním cílem pozornosti družic STEREO
ovšem budou velké koronální masové výtrysky
(největší uvolňují přes deset miliard tun sluneční
hmoty, a to rychlostí až 2 mil. km za hodinu!).
Tyto hrozí poškozením družic, ohrožením životů
kosmonautů, narušením či přerušením komunikačních a navigačních signálů, způsobují problémy s elektrorozvodnou sítí... Kromě toho stojí
u vzniku třeba polárních září.
Mise STEREO má za cíl rozšířit naše znalosti
o tomto fenoménu: zlepšit předpověď, pochopit
jej, varovat nás zavčas. Stejně jako přinést odpověď na otázky „co spouští tyto enormní výtrysky hmoty", ‚Jak se elektricky nabité částice sluneční atmosféry pohybují vesmírem"
nebo ,jaký vliv mají na zemské magnetické
pole".
Tyto jevy sice studuje už mnoho družic (za
všechny jmenujme veleúspěšnou SOHO) a pozemích přístrojů, ale máme tady přece jen jednu
mezeru... A tou jsou erupce zasahující přímo Zemi. Ty se totiž ze Země velmi špatně sledují —
prostě pozorovat cokoliv proti Slunci, co nám letí
vstříc, je nesmírně obtížné (ne-li nemožné). Jak
uvádí projektový vědec Mike Kaiser: „Je to
podobné jako byste chtěli studovat cigaretový
kouř, který vám někdo fouká přímo do tváře.
Nejlepší místo na pozorování je z boku." V daném případě je tím „někým" Slunce a „cigaretovým kouřem" sluneční erupce.
A přesně toto je podstata mise STEREO. Dvě
družice budou sledovat erupce mířící k Zemi,
čímž získají jejich 3D obraz. Nyní jsme blízko
slunečního minima (poslední maximum jedenáctiletého cyklu bylo v letech 2000 až 01), na kdy
vychází jedna silná erupce zhruba každé dva dny.
Z toho ročně jen 10 až 15 zasáhne Zemi. V době
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maxima je to průměrně denně pět erupcí s tím, že
kolem stovky má vliv na naši planetu.

Seznamte se: STEREO
Družice STEREO jsou někdy označované jako „kosmická dvojčata", neboť jsou téměř identické. Po startu na palubě rakety Delta-2 byly
navedeny a dráhu mezi Zemi a Měsíc s tím, že
proletí 15. prosince 2006 nad povrchem Měsíce.
Každá ale v jiné vzdálenosti, což obě dvojčata
rozdělí.
Raketa Delta-2 startuje (25. října 2006).

Zatímco družice A (Ahead, přední) proletí kolem Měsíce ve vzdálenosti 5935 kilometrů, satelit
B (Behind, zadní) mine naši jedinou přirozenou
družici o 10745 km. „Áčko" se tak vydá na meziplanetární dráhu, která bude zhruba kopírovat
dráhu Země kolem Slunce s tím, že družice poletí
jakoby před Zemí. Trvale se přitom bude vzdalovat od Země, protože kolem Slunce oběhne jednou za 346 dní.
Družice STEREO-B se vrátí od Měsíce zpět
k Zemi — aby se 21. ledna 2007 mohla k Měsíci
znovu přiblížit, a to na vzdálenost 16 tisíc kilometrů. Tentokrát i ona opustí soustavu ZeměMěsíc a také se vydá na dráhu kolem Slunce ne
nepodobnou dráze naší planety. I ona se od Země
bude vzdalovat, neboť naši mateřskou hvězdu
obkrouží jednou za 388 dní.
Do konce ledna 2007 pak má proběhnout definitivní kontrola a kalibrace přístrojového vybavení na obou družicích, čímž započne nejméně
dvouletá vědecká mise. V závislosti na technickém stavu sond ale nejspíše bude výrazně delší.
Mimochodem, rozdělená dvojčata se za několik
let „potkají" (bráno pochopitelně kosmickými
měřítky), protože se díky mírně odlišným oběžným drahám od sebe každoročně vzdálí o 45 úhlových stupňů — a jednou se setkají (při pohledu
ze Země) za Sluncem.
Program STEREO řídí Goddardovo kosmické
středisko NASA (stát Maryland), přičemž letový
hardware byl navržený a postavený v laboratořích Johns Hopkins University Applied Physics
Laboratory. Každá z družic má hmotnost 620 kilogramů. Palubní paměť je 1 gigabajt, data předává rychlostí 720 kilobitů. Celkové náklady na
misi (start, jeho odklady, evropský podíl, dvouletý provoz, následné tříleté vyhodnocení dat)
jsou odhadovány na 550 mil. dolarů.
Družice nesou identické sady šestnácti vědeckých přístrojů. Kromě slunečních erupcí mají
studovat i sluneční vítr, meziplanetární magnetické pole a další energetické částice. Dva přístroje pak jsou vyhrazeny studiu rádiových anomálií

3. Neutronové hvězdy a hvězdné černé díry
3.1. Supernovy a jejich pozůstatky
P. Ruizová-Lapuenteová shrnula historické údaje o Tychonově supernově v Kasiopeji z r. 1572. Poslední doložené negativní pozorování pochází z 2. listopadu 1572; první zprávy o jejím vzplanutí jsou však už ze 6. listopadu, ale sám Tycho Brahe ji poprvé
spatřil až 11. listopadu, kdy její jasnost odhadl na —3 mag a 17. listopadu na —4 mag. Největšího jasu dosáhla kolem 21. listopadu.
Počátkem ledna 1573 byla stále ještě —1 mag. Její barevný index B-V se dá odhadnout na +0,8 mag, ale počátkem ledna krátce
stoupnul až na +1,5 mag, aby se však opět brzo vrátil k původní hodnotě. Všechno tedy nasvědčuje tomu, že šlo o supernovu třídy
Ia, která vzplanula ve vzdálenosti 2,8 kpc od nás asi 70 pc od hlavní roviny Galaxie a dosáhla v maximu vizuální absolutní hvězdné velikosti —19,2 mag. Tatáž autorka jako vedoucí kolektivu objevila na snímcích HST a WHT hvězdu sp. třídy G1 V, která se pohybuje třikrát rychleji, než je běžné pro hvězdy v tomto směru a vzdálenosti od nás. Odtud usoudili, že by mohlo jít o průvodce
bílého trpaslíka", který vzplanul jako supernova a tím uvolnil gravitační vazbu s hvězdou, jež se v té chvíli „utrhla z gravitačního
řetězu" a brázdí nyní kosmický prostor relativní rychlostí 108 km/s.
V říjnu 2004 jsme si připomněli 400. výročí vzplanutí poslední očima viditelné supernovy v naší Galaxii — jde o známou „Keplerovu supernovu" v Hadonoši, kterou fakticky objevil Keplerův pražský kolega, císařský meteoroscopus Jan Brunovský ve
večerních hodinách 10. října a následující ráno o tom zpravil Jana Keplera, jak o tom píše ve své knize o Keplerovi český historik
astronomie Z. Horský. Pro nepříznivé počasí však musel Kepler čekat až do 16. října, kdy supernovu s Brunovským a svým
tehdejším pomocníkem Schulerem pozorovali všichni společně.
Marně pátrám v paměti, kdy byla na našem území sledována nějaká supernova spektroskopicky, ale téměř to vypadá, že až mezi
3. srpnem a 1. zářím 2004, kdy D. Korčáková aj. sledovali na observatoři v Ondřejově spektrálně supernovu 2004dj, kterou objevil
K. Itagi 31. července 2004 v galaxii NGC 2403 (Cam) ve vzdálenosti 3,3 Mpc jako objekt 11,2 mag. Jde tedy patrně o nejvzdálenější objekt ve vesmíru, jehož spektrum pořídil ondřejovský 2 m reflektor v době, kdy supernova zeslábla na 11,8 mag. Ve
spektru supernovy patrně II. třídy byly nalezeny Balmerovy čáry vodíku s profily P Cyg, které dávají rychlost rozpínání plynných
obalů 6700 km/s. Souběžně odhalila anténní soustava VLA radiové záření supernovy v pásmu 8,5 GHz a počátkem září objevily
aparatury MERLIN a GMRT její záření také v pásmu 5 GHz, a dokonce 1,4 GHz. V polovině srpna zaznamenala družice Chandra
rentgenové záření supernovy s výkonem 1,5.1031 W a teplotě 70 MK a snímek HST ukázal, že supernova vybuchla v kompaktní
hvězdokupě Sandage 96. Jasnost supernovy poklesla do poloviny října na 13 mag.
Když v březnu 1993 vzplanula nejjasnější supernova severní polokoule od r. 1954 ve známé blízké (3,7 Mpc) galaxii M81 (UMa)
s označením 1993J, zdálo se, že jde o další potvrzení předpokladu o tom, že jako supernovy II. třídy vybuchují červení veleobři.
Následný spektrální vývoj supernovy, pozorovaný zejména obřím Keckovým teleskopem jakož i HST, však přinesl řadu záhad. Ve
spektru se totiž těsně po výbuchu vyskytovaly čáry vodíku, což je typické pro supernovy II. třídy, tj. pro hmotné hvězdy hroutící se
vlastní gravitací (kolapsary). Vodíkové čáry však záhy zmizely a místo nich se objevily silné čáry hélia, což je naopak typické pro
supernovy třídy Ib.
Tato zvláštnost se dá podle J. Maunda aj. nejlépe vysvětlit tím, že ve skutečnosti šlo o supernovu v těsné dvojhvězdě třídy IIb,
která započala s téměř rovnými hmotnostmi složek 15 a 14 Mo v oběžné periodě 6 roků a mezi nimiž došlo k intenzívnímu přenosu vodíku ve chvíli, kdy se hmotnější složka rozepnula na Rocheovu mez a vodík začal rychlým tempem až 0,02 Mo/r odtékat na
méně hmotnou složku. Následkem toho nakonec primární složka ztratila kontakt s Rocheovou mezí a zmenšila se na heliovou hvězdu o hmotnosti 5,4 Mo, zatímco sekundár nabobtnal na 22 Mo a oběžná perioda se prodloužila na 25 let. Když vlivem pokračujících
termonukleárních reakcí zbylo v původní primární složce už jen 0,3 Mo hélia, jádro hvězdy se zhroutilo gravitací a vybuchlo jako
supernova II. třídy. Výbuch zasáhl také na vodík bohatou sekundární složky sp. třídy B2 Ia, a tím se dají beze zbytku vysvětlit pozorované anomálie. Zatím není jasné, zda dvojhvězda jako taková výbuch přežila, anebo zda původní sekundár pozůstatek po supernově neopouští po tečně rychlostí asi 6 km/s.
Výsledky Maundovy studie podpořila také práce E. Ramirezové-Ruizové a A. Serenelliho, kteří se domnívají, že kolapsar
skončil spíše jako neutronová hvězda než černá díra, ale odpovídající pulsar se nepodařilo nalézt, protože neutronová hvězda měla
buď příliš slabé (< 10 MT), nebo příliš silné magnetické pole — v tom případě se její rotace rychle zbrzdila. P. Chandra aj. pozorovali
pozdní nízkofrekvenční radiové záření supernovy v pásmech 243 — 1420 MHz aparaturami GMRT a VLA až v intervalu 7,5 — 10
let po vlastní explozi. Vysvětlují to tím, že teprve po tak dlouhé době se ve zmíněných pásmech plynné obaly dostatečně opticky
ztenčily a staly se pro rádiové viny průhledné.
G. Bisnovatyj-Kogan a A. Tutukov nalezli zajímavý mechanismus výbuchu supernov tříd Ib a Ic, spočívající v tom, že po
výbuchu supernovy v těsné dvojhvězdě bude mít čerstvě vzniklá neutronová hvězda vysokou rotační rychlost, pokud původní dvojhvězda měla oběžnou dobu kratší než cca 12 h. Při dostatečně silném magnetickém poli nentronové hvězdy řádit až 1 GT lze pak
rozpínající se obálce kolem zhroucené hvězdy předat během jediné hodiny až 10`t4 J energie, což vede k zesílenému magnetickorotačnímu výbuchu supernovy Ib nebo Ic. Neutronová hvězda se tím přirozeně zpomalí na rotační periody delší než 10 ms.
G. Gilmore se domnívá, že předchůdci supernov Ib i Ic jsou velmi hmotné hvězdy nad 30 Mo.
D. Pooley ukázal, že díky rentgenovým družicím Chandra a Newton vzrostl počet supernov třídy Ic, jejichž prototypem se stala supernova 1998bw a které patrně souvisejí s dlouhými zábleskovými zdroji záření gama, na půl tuctu. K. Krisciunas aj. využili
nových měření jasností supernov třídy Ia v blízkém infračerveném oboru spektra ke zlepšení znalosti jejích absolutních hvězdných
velikostí v tomto oboru a ukázali, že střední absolutní hvězdná velikost v pásmech JHK činí (-18,5 ±0,2), což potvrzuje jejich význam jako tzv. standardních kosmologických svíček. B. Barn s a J. Tonry tvrdí, že i tehdy, když červený posuv neznáme, lze určit
vzdálenost supernov Ia od nás, a to na základě průběhu světelné křivky po maximu, protože i zde je ukryta informace o zářivém
výkonu supernovy v době maxima. Empirický vztah si vyzkoušeli na blízkých 60 supernovách, jejichž přirozeně znali — obě
metody daly statisticky tytéž výsledky pro vzdálenost supernov a tudíž i mateřských galaxií od nás. E. Baron aj. ukázali na příkladu
Jiří Grygar: Žeň objevů 2004 x strana 25

supernovy 1999em, která patří ke vzácné třídě IIp, že supernovy této třídy se v budoucnu mohou používat pro kalibraci kosmologických vzdáleností mateřských galaxií, protože jsou v principu pozorovatelné až do z = 6!
Podle B. Barrise aj. překročil do konce r. 2003 počet pozorovaných supernov třídy Ia s kosmologickým posuvem z> 0,7 patnáctku a díky novým pozorovacím programům s meznou hvězdnou velikostí = 26 mag jich dále utěšeně přibývá. T. Dahlen aj.
uvedli, že kamera ACS HST dokáže zaznamenat supernovy třídy Ia až do z = 1,6 a třídy II do z = 0,7. V rámci programu GOODS
tak objevili už 25 SN Ia a 17 SN II. V minulosti vesmíru byly výbuchy supernov četnější; pro SN Ia jich bylo 4krát více než dnes pro
z= 1,0, ale v ještě vzdálenější minulosti vesmíru jejich četnost opět klesá. L. Strolger aj. našli celkem 42 supernov Ia v polích
HDF-N a -S. CDF a GOODS na úhrnné ploše 300 čtv. obl. minut do mezné magnitudy I = 26. Průměrný odstup mezi vznikem předchůdce o hmotnosti 3 — 8 Mo a výbuchem bílého trpaslíka v podobě SN Ia činí 2-4 mld. roků, na rozdíl od SN II, které vybuchují nejpozději 100 mil. let po svém vzniku.
Kuriozitou je ovšem falešný objev supernovy 20031r v galaxii UGC 2904 v poloze 0357+1630 v Býku, ohlášený 12. ledna 2004,
který byl vyvrácen až 15. února 2004. K omylu došlo opravdu neuvěřitelnou shodou okolností, když do téže pozice vůči galaxii se
ve dnech 28. prosince 2003, 10. ledna 2004 a 13. února 2004 postupně dostaly tři různé planetky č. 42805, 42671 a 23017! Omyl
prozradilo až spektrum objektu z února, které místo čar typických pro supernovy ukázalo spektrum sluneční...
Přechodnou fází mezi vlastním výbuchem a vznikem pozůstatku po supernově prodělává unikátní supernova XX. století — slavná
1987A ve Velkém Magellanově mračnu, která byla v té době vidět na jižní polokouli očima. Její plynulé sledování všemi prostředky soudobé astronomie přináší proto neustále nenahraditelné poznatky. P. Bouchet aj. využili pozorování ve středním infračerveném
pásmu v létě r. 2003 k určení hmotnosti prachu v rozpínajícím se prstenu na 8.10-5 Mo. Tento prsten byl vyvržen asi 20 tis. roků
před výbuchem supernovy a je postupně předháněn cáry z vlastní exploze. Při ekvivalentní teplotě 180 K vydává prach ve vnitřní
části prstenu zářivý výkon bezmála 1029 W a všechny novější prachové cáry ještě dvakrát více.
Jak uvedli S. Park aj., od října 1999 je SN 1987A sledována spektrografem ACIS družice Chandra. Za 30 měsíců monitorování
se zvedlo rentgenové záření pozůstatku supernovy v pásmu 0,5 — 2 keV na trojnásobek a na této hladině od té doby setrvává.
Teplota rázové viny dosahuje 24 MK a rentgenový prsten se rozšiřuje stálou rychlostí 4,2 tis. km/s. Přímé snímky poukazují na
přibývající jasné rentgenové skvrny zejména na severozápadě a jihozápadě od centra výbuchu. Autoři očekávají, že rentgenový tok
vzroste postupně řádově tisíckrát (!), takže vskutku jsme svědky zrodu pozůstatku supernovy v přímém přenosu, byť je tento
přenos zpožděn o 160 tis. roků. S kuriózním objasněním příčiny výbuchu SN 1987A přišel J. Middleditch — údajně nemuselo jít
o zhroucení hmotné hvězdy, ale o splynutí dvou bílých trpaslíků ve dvojhvězdě, což by prý umožnilo objasnit i obří energie
zábleskových zdrojů záření gama bez potřeby zavádět hupernovy. Podle J. Nicholse a J. Slavina je rychlost rozpínání rázové viny
v pozůstatku SNR Vela (vzdálenost 250 pc; průměr 7,3°!) podstatně nižší než u SN 1987A — pouhých 165 km/s; zřejmě se od exploze před minimálně 12 tis. lety již podstatně zbrzdila.
Družice Chandra pořídila souhrnnou expozicí 11,5 d (!) dosud nejkvalitnější rentgenový snímek pozůstatku po supernově Cas A,
která vybuchla ve vzdálenosti asi 3,4 kpc někdy v rozmezí let 1660 - 1680 (nebyla totiž nikým zaznamenána, ačkoliv v radiovém
oboru je dodnes nejjasnějším neslunečním objektem na nebi). Jak uvedli U. Hwang aj., rentgenový pozůstatek má průměr 3 pc a
uprostřed něho je patrná tichá neutronová hvězda. Poprvé se podařilo určit odděleně chemické složení jednotlivých zhustků v mlhovině, rozpínající se rychlostí 10 tis. km/s. Na rentgenovém snímku jsou dále patrné bipolární výtrysky v čáře Si. Neutronová hvězda se vzdaluje rychlostí 330 km/s od centra mlhoviny kolmo na směr bipolárních výtrysků. O. Krause aj. zjistili pomocí kosmického
infračerveného teleskopu SST v pásmu 160 µm, že ve směru ke Cas A se nachází obří molekulové mračno OH, které bezpečně zastínilo optický výbuch supernovy, protože na zorném paprsku se nachází asi 14 Mo mraženého prachu o teplotě 14 K a 1700 Mo
chladného plynu.
M. Bietenholz aj. objevili kompaktní rádiový zdroj uprostřed rádiového pozůstatku po jedné z nejjasnějších rádiových supernov
1986) v galaxii NGC 891 (vzdálenost 10 Mpc), která se vzhledem i metalicitou velmi podobá naší Galaxii. Brzy po objevu se však
ukázalo, že supernova musela vybuchnout už počátkem r. 1983 a patří ke třídě II, jenže z neznámého důvodu si jí tehdy nikdo
nevšiml. Od r. 1986 je ovšem nepřetržitě sledována aparaturou VLA i VLBA. V letech 1996 — 98 se vzhled radiového spektra
změnil v tom smyslu, že k soustředným plynným obálkám, rozpínajícím se rychlostmi do 1700 km/s, se na frekvenci 5 GHz přidala
horká skvrna, poněkud odsunuta k východu od centra obálek. Na vyšších frekvencích je skvrna vidět čím dál lépe, zatímco na
15,4 GHz už nejsou patrné obálky. Autoři se domnívají, že rádiová skvrna o průměru <8 kAU je dokladem akrece bud na centrální černou díru, anebo na velmi mladou neutronovou hvězdu, neboť předchůdcem supernovy byl veleobr s hmotností přes 20 Mo. Rádiový tok horké skvrny 3,7 mJy v červnu 2003 představuje totiž 200krát vyšší výkon, než kolik vykazuje proslulý rádiový pulsar
v Krabí mlhovině, jenž je ovšem více než 40krát starší.
C. Fryer a M. Warren uveřejnili první trojrozměrný model průběhu výbuchu rotující hmotné hvězdy jako supernovy třídy II.
Zjistili tak, že výbuchem se uvolní až 1046 J energie, což zřejmě postačí pro vysvětlení energie dlouhých zábleskových zdrojů záření
gama. G. Brown a C. Lee modelovali vývoj velmi hmotné dvojhvězdy s přenosem hmoty mezi složkami typu C, tj. s případem,
kdy se kolem dvojhvězdy vytvoří společná plynná obálka. Je-li jedna složka dvojhvězdy tak hmotná, že vzniklé železné jádro
hvězdy se může při výbuchu supernovy zhroutit na černou díru, pak k tomu určitě dojde, pokud hvězda asi 1000 roků před kolapsem
bude mít poloměr asi 1000 Ro. Autoři se domnívají, že varianty jejich modelu dokáží objasnit existenci většiny těsných dvojhvězd,
kde jednou kompaktní složkou je hvězdná černá díra.
A. Fedorovová aj. posuzovali případ, kdy v polodotykové těsné dvojhvězdě získává bílý trpaslík přenosem hmoty tolik vodíku,
až jeho hmotnost dosáhne Chandrasekharovy meze (cca 1,4 Mo). A. Oliveira a J. Steiner uvedli příklad bílého trpaslíka o hmotnosti 0,9 Mo ve dvojhvězdě WX Cen s oběžnou periodou 0,4 d, vzdálené od nás bezpečných 2,8 kpc. Podle silných emisí H I, He
II, C IV, N V a O V autoři usuzují na tak rychlé tempo akrece, že bílý trpaslík vybuchne jako supernova Ia už za 5 mil. let! Podobným problémem se zabývali také Z. Han a P. Podsiadlowski, kteří tvrdí, že bílému trpaslíkovi stačí minimální hmotnost 0,67 Mo,
aby se přenosem hmoty od druhé složky dvojhvězdy dotáhl nakonec na Chandrasekha rovu mez. D. Kasen aj. upozornili, že při vlastním výbuchu supernovy sekundární složka dvojhvězdy „zaclání" ve vrcholovém úhlu až 40°, a to znamená, že v rozšiřujících se proJiří Grygar: Žer: objevů 2004 r strana 26

duktech výbuchu zeje „díra". Něco takového bylo vidět u supernovy 1991T a možná i v některých dalších pozorovaných případech.
Problém všech těchto vtipných scénářů spočívá v tom, že v Galaxii je o řád méně vhodných dvojhvězd, než kolik supernov Ia ve
skutečnosti vybuchuje (1 SN Ia/500 let). G. Blanc aj. totiž odvodili na základě statistiky četnosti supernov pro z = 0,1 za léta
1999 — 2000, že v galaxii o svítivosti 10 GLo připadá za tisíciletí v průměru 1,25 výbuchu supernov Ia. Proto přichází jako za zavolanou návrh J. Wilsona a G. Mathewse, že stačí, aby osamělý bílý trpaslík typu CO procházel v malé vzdálenosti od hvězdné
černé díry o hmotnosti 10-20 Mo, což se může stát v husté kulové hvězdokupě, ale hodí se i černá veledíra v centru Galaxie. V tom
případě začne na bílém trpaslíku probíhat tzv. pyknonukleární reakce (přeměna prvků při relativně nízké teplotě, ale vysoké hustotě plynu), která skončí překotnou termonukleární reakcí, a tudíž explozí supernovy Ia.

3.2. Radiové pulsary
A. Lyne aj. objevili v průběhu roku 2003 unikátní binární pulsar PSR J0737-3039AB (Pup) s impulsní periodou složky
A 23 ms a počátkem r. 2004 prokázali, že i složka B je radiovým pulsarem s podstatně delší impulsní periodou 2,8 s. První
pravý dvojitý pulsar je od nás vzdálen pouze 600 pc a jelikož sklon oběžné roviny složek činí 87°, můžeme pozorovat přechody
pulsarů přes sebe; přechody trvají asi půl minuty při oběžné době 2,4 h. Podle měření z radioteleskopu GMRT prochází pulsar A
při svém přechodu přes pulsar B jeho magnetosférou. M. McLaughlin aj. poukázali na základě pozorování radioteleskopem GBT
na efekty odrazu vyzařovacích kuželů obou složek v rotující magnetosféře protější složky, které dobře odpovídají geometrii
soustavy.
Jak zjistila M. Burgayová aj., jsou oběžné dráhy pulsarů kolem společného těžiště mírně výstředné (e = 0,09) a velké poloosy jejich drah dosahují 900 tis. km. Obě neutronové hvězdy mají podobné hmotnosti 1,34 a 1,25 Mo, ale různé stáří 210 a 50 mil. roků.
Je tedy překvapující, že soustava přežila celkem zdárně oba výbuchy supernov, které stály u zrodu dvojitého pulsaru. Rotační osy
obou neutronových hvězd A i B vykazují precesi s periodami 75, resp. 71 roků, což znamená, že nejpozději za 10 let přestane být
vyzařovací kužel pulsaru A ze Země pozorovatelný. To je také důvod, proč dvojitý pulsar nebyl objeven dříve — oba vyzařovací
kužely zkrátka nemířily k Zemi. Podle D. Lorimera, F. Jeneta a S. Ransoma je vyzařovací kužel pulsaru A dutý a při přechodech
B před A se pozoruje zvýšení intenzity impulsů od pulsaru B až o 2 řády ve všech frekvenčních pásmech. J. Granot a P. Mészáros
zjistili pomocí družice Chandra, že silný hvězdný vítr ze složky A vyvolává interakcí s mezihvězdným prostředím rentgenové záření
o výkonu 200 ZW.
Podle S. Ransoma aj. se soustava vůči okolnímu prostředí pohybuje značnou prostorovou rychlostí 140 km/s, což časem umožní
zpřesnit i vzdálenost soustavy od nás. Měření dále potvrdila předpokládané silné relativistické efekty, tj. spirálovité zmenšování
velké poloosy dráhy vlivem vyzařování gravitačních vin tempem 2,6 m/r, které povede ke splynutí složek za cca 85 mil. roků, dále
pak rekordně velké stáčení periastra rychlostí 16,9°/r, gravitační červený posuv a Shapirovo zpoždění signálů. Jak uvedl ve svém
shrnutí E. van den Heuvel, z dvojitého pulsaru se tak rázem n stala vůbec nejlepší relativistická laboratoř ve vesmíru nehledě na
skvělou možnost studia vzniku i fyzikálních vlastností pulsarů. B. Willems a V. Kalogera upozornili, že složka A dvojitého pulsaru
má nejkratší rotační periodu a celá soustava nejkompaktnější dráhu s nejmenší výstředností mezi známými binárními pulsary.
B. Joshi aj. připomněli, že jde teprve o šestý binární pulsar, jehož obě složky jsou neutronovými hvězdami a pochopitelně první případ, kdy obě neutronové hvězdy jsou pozorovatelné se Zemně jako radiové pulsary. Zcela nepochybně o této jedinečné soustavě
v příštích letech často uslyšíme.
D. Champion aj. nalezli v Arecibu další binární pulsar PSR J1829+2456 (Her) s impulsní periodou 41 ms a oběžnou dobou
složek 1,2 d. Složky o hmotnosti 1,4 Mo (pulsar) a 1,3 Mo (průvodce) kolem sebe obíhají po mírné výstředné (e = 0,14) dráze s minimální poloosou 2,4 mil. km. Relativistické stáčení periastra tempem 0,3°/r bude jistě snadno měřitelné stejně jako další relativistické efekty, tj. dilatace času a gravitační červený posuv, protože i průvodce je téměř určitě neutronovou hvězdou.
N. Wang aj. shrnuli 13 let sledování změn 48 ms impulsní periody jedinečného binárního pulsaru PSR B1259-63 (Mus), jenž
obíhá kolem průvodce - velmi hmotné hvězdy sp. B3e po vysoce excentrické dráze (e = 0,87) v oběžné době 3,4 r. Rotační perioda pulsaru starého 330 tis. let se zpomaluje tempem 2.10-15 a dispersní míra signálů se mění během průchodů pulsaru periastrem,
jež jsou pravidelně pozorovány od r. 1990. V týdnu před posledním průchodem periastrem v březnu 2004 se podařilo detektorem
CANGAROO pozorovat intenzívní záření gama s energiemi nad 200 GeV, které vzniká interakcí hvězdné větru složky B3e a magnetosféry pulsaru. S. Shaw aj. pozorovali pomocí družice INTEGRAL rentgenové záření soustavy v pásmu pod 200 GeV a odtud
odvodili, že disk kolem rovníku hvězdy B3e svírá s oběžnou rovinou pulsaru téměř pravý úhel, takže pulsar kolem periastra
prochází diskem dvakrát a vydává přitom ve tvrdém rentgenovém pásmu zářivý výkon bezmála 1027 W. Z těchto pozorování se
rovněž podařilo odvodit i tempo ztráty hmoty hvězdy B3e na l0 Mo/r. Průvodce pulsaru má hmotnost 10 Mo a poloměr 6 Ro a rotuje obvodovou rovníkovou rychlostí 280 km/s, což je 70% rychlosti kritické, při níž by se hvězda roztrhla odstředivou silou.
A. Levine aj. zjistili, že binární pulsar X1908+075 (Aql) s oběžnou dobou 4,4 d má délku velké poloosy dráhy 21 mil. km a velmi hmotného průvodce s hmotností kolem 20 Mo a poloměrem až 22 Ro. Průvodce je zřejmě Wolfovou-Rayetovou hvězdou, která
ročně ztrácí až 4.10 Mo a vybuchne jako supernova nejpozději za 100 tis. roků. Tak se soustava změní v pozoruhodnou kombinaci
neutronové hvězdy s hvězdnou černou dírou.
D. Lorimerovi aj. se podařil u radioteleskopu v Arecibu pozoruhodný objev nedalekého (1,2 kpc) velmi starého (2,8 mld. roků)
pulsaru PSR J0609+2130 (Ori), jenž má krátkou impulsní periodu 56 ms a relativně slabé magnetické pole 400 kT, jak vyplývá
z nepatrného brzdění rotace neutronového hvězdy tempem 0,3 as/s. Autoři odtud usuzují, že pulsar byl původně složkou rentgenové
dvojhvězdy, která se rozpadla při výbuchu druhé složky soustavy rovněž jako supernovy. Tato složka však ještě před výbuchem
stihla roztočit pozorovaný pulsar na poměrně vysoké obrátky.
Týmž drastickým vývojem prošel údajně také pulsar J2235+1506 (Peg). Podobně W. Vlemmings aj. zjistili, že pulsary
B2020+28* (impulsní perioda 0,34 s) a B2021+51 (0,53 s) pocházejí z téže superbubliny v souhvězdí Labutě. Předchůdci obou pulJiří Grygar. Žeň objevů 2004 * strana 27

sarů měli podobné hmotnosti a byli členy téže dvojhvězdy, která vznikla před necelými 3 mil. let. Dvojhvězda sice přežila výbuch
první supernovy, ale při výbuchu druhé složky o 150 tis. let později, tj. před 1,9 mil. lety, se rozpadla ve vzdálenosti 1,9 kpc od
Slunce. Pulsary se od sebe vzdalují rychlostí 200 km/s a dnes jsou vzdáleny 2,7, resp. 2,0 kpc od Slunce.
G. Hobbs aj. uveřejnili IV. část katalogu nové přehlídky pulsarů pomocí radioteleskopu v Parkesu. Katalog obsahuje zpřesněné
údaje pro 281 známých pulsarů a dále objevy 180 nových pulsarů. Mezi nimi je nový binární pulsar PSR J1420-5625 (Cen) s impulsní periodou 34 ms a oběžnou dobou 40 d, dále milisekundový pulsar PSR J1843-1113 (Sct) se třetí nejkratší periodou 1,8 ms
a naopak zase dva pulsary s rotační periodou přes 6 s (PSR J1736-2843 a J1847-0130). F. Camilo aj. objevili poblíž pozůstatku supernovy G309.8-2.6 druhý nejbližší (2,5 kpc) velmi mladý (7,3 tis. let) pulsar J1357-6429 s rotační periodou 0,17 s.
O. Láhmer aj. využili velkých radioteleskopů v Effelsbergu a v Jodrell Banku k soustavným deset let trvajícím měřením vlastností binárního pulsaru PSR J2145-0750 (Aqr) s rotační periodou 16 ms a oběžnou dobou 6,8 dne. Pulsar je od nás vzdálen pouze
500 pc a jeho průvodcem je bílý trpaslík o hmotnosti 0,85 Mo a teplotě 5750 K, což odpovídá jeho stáří 3,6 mld. roků. To je v uspokojivé shodě s charakteristickým stářím samotného pulsaru 10,4 mld. roků, takže jde o jeden z nejstarších známých pulsarů
v Galaxii. Autoři odhadují původní rotační periodu pulsaru na 13 ms.
A. Kuzmin aj. odhalili tzv. obří impulsy u pulsaru B0031-07 (Cet), k nímž dochází po zhruba 300 impulsech standardní intenzity.
Obří impulzy jsou mají 50krát vyšší intenzitu a v jejich 20x zúženém profilu se vyzáří 120krát vyšší radiový tok než v běžném impulzu. Je to teprve šestý případ mezi zhruba 1500 známými radiovými pulsary a druhý případ, kdy příslušná neutronová hvězda má
slabé magnetické pole. Rekord drží známý pulsar v Krabí mlhovině, kde obří impulsy vykazují až 70 000násobek(!) intenzity
běžného impulsu. Podle J. Cordese aj. dosahuje jejich jasová teplota v pásmu frekvencí 0,4 — 8,8 GHz neuvěřitelných minimálně
1032 K! V. Soglasnov aj. však zjistili pomocí měření radioteleskopy VLBI na frekvenci 1,65 GHz, že i tento rekord je překonán prototypem milisekundových pulsarů PSR B1937+21 s impulsní periodou 1,56 ms, kde jasová teplota obřích impulsů dosahuje
naprosto šílené hodnoty nad 5.1039 Ka během jediné obrátky neutronové hvězdy dochází až ke 25 obřím impulsům. Příčina těchto dramatických úkazů není známa.
F. Michel upozornil na další závažný problém teorie záření pulsarů, protože podrobné rentgenové snímky pulsaru v Krabí mlhovině, pořízené družicí Chandra, jsou v rozporu s tvrzením, že plazma je urychlováno ve směru siločar podél polárních čepiček
a hvězdný vítr není odnášen odstředivou silou. Goldreichův a Julianův model vyzařování v rotujícím kuželu rovněž neplatí, takže
teoretici budou muset začít modelovat znovu. Pulsary patří zkrátka stále k nejpozoruhodnějším tématům soudobé astrofyziky, jak
prokázala série přehledových článků ve speciální příloze amerického vědeckého týdeníku Science 304 (2004), Č. 5670. Mezi jejich
autory patří především spoluobjevitelka pulsarů J. Bellová-Burnellová, dále R. Irion, J. Lattimer a M. Prakash, R. Manchester
a I. Stairsová. Jde o tak obsáhlý a přehledný materiál, že by sám vystačil na samostatnou Žeň objevů — zájemcům mohou jen doporučit prokousat se celým originálem.

3.3. Rentgenové dvojhvězdy a proměnné
A. Villarreal a T. Strohmayer využili pozorování rentgenového mihotání a vzplanutí v dvojhvězdách s neutronovou hvězdou
k odvození středního průměru neutronových hvězd v naší Galaxii. Výsledná hodnota (23 ±5) km svědčí pro konvenční stavovou
rovnici neutronové hvězdy; jinými slovy neutronové hvězdy nejsou tvořeny podivnými kvarky, jak o tom někdy uvažují teoretičtí
fyzikové. Přesto však není tento výsledek naprosto přesvědčivý, protože pro vyloučení všech odchylných modelů by bylo potřebí
znát průměr neutronové hvězdy s přesností na ±1 km. Horní mez hmotnosti neutronové hvězdy zjištěná z pozorování se blíží
1,75 Mo; je tedy o něco nižší než teoretická mez 2,0 M0.
Prototyp hvězdných černých děr v rentgenové dvojhvězdě Cyg X-1 má podle M. Abubokorova aj. hmotnost kolem 11 Mo (s chybou 25%®) na kruhové oběžné dráze s periodou 5,6 d. E. Harlaftis a J. Greiner využili spektrografu VLT k určení parametru
průvodce černé díry — mikrokvasaru GRS 1915+105 (Aql). Průvodce spektrální třídy K a hmotnosti 0,8 Mo vyplňuje svůj Rocheův
lalok a rotuje synchronně s oběžnou dobou 33,5 d kolem černé díry o hmotnosti 14 M0. Objekt se nachází v galaktické rovině (gal.
šířka -0,2°) a podle C. Chapuise a S. Corbela je od nás vzdálen asi 9 kpc (s chybou 30%®). C. Done aj. ukázali, že jeho značná svítivost je dána velkým rozměrem akrečního disku kolem černé díry řádu 10 mil. km a hmotnosti 1025 kg. S. Kato aj. zjistili, že nejvyššífrekvence kvaziperiodických oscilací mají u tří mikrokvasarů týž poměr 3,2, a že v tomto konkrétním případě rotuje černá díra
velmi pomalu. A. Čerepaščuk aj. využili 6 m reflektoru SAO ke zlepšení údajů o rentgenové dvojhvězdě V404 Cygni (=GS
2023+338). Určili hmotnost černé díry 10,6 Mo (s chybou 20 %) a zjistili, že kolem ní obíhá v periodě 6,5 d rychlostí 210 km/s
průvodce sp. K0 IV o hmotnosti 0,6 M0, jenž vyplňuje Rocheův lalok.
Také známá rentgenová dvojhvězdy SS 433 je podle T. Hillwiga aj. rovněž mikrokvasarem, neboť během zákrytu jasného
akrečního disku, jehož precesní perioda dosahuje 162 d, se podařilo získat spektrum průvodce pomocí 4 m Mayallova teleskopu. Jde
o veleobra třídy A5 s hmotností 11 M0, kolem něhož obíhá v periodě 13 d černá díra s hmotností pouhých 3 M0. H. Marshall aj. zjistili pomocí družice Chandra, že výtrysky vyvěrající z černé díry mají teploty 10 - 100 MK a jejich vrcholový úhel během roku
kolísá v rozmezí od 1,2° do 2,7°. K. Blundellová a M. Bowler zobrazili výtrysky pomocí antény VLA a zjistili, že se jejich intenzita, směr i rychlost mění u obou výtrysků současně, přičemž během desítek dnů rychlost kolísá až o 12 tis. km/s! Odvodili též přesnější vzdálenost objektu od nás: 5,5 kpc.
Dle D. Gelina a T. Harrisona má také černá díra v rentgenové dvojhvězdě GRO 0422+32 (= V518 Per) nízkou hmotnost jen
4 M0, což ovšem znamená, že je velmi hustá a v jejím okolí dosahují slapové síly vysokých hodnot kvůli nepatrnému poloměru díry
12 km. Průvodcem černé díry je trpasličí hvězda M1, obíhající v periodě 5 h. T. Shahbaz aj. ukázali, že v rentgenové dvojhvězdě
2S 0921-630 (Car) v halu naší Galaxie má kompaktní složka hmotnost 2,0 — 4,3 M0, tj. někde na rozhraní mezi velmi hmotnou
neutronovou hvězdou a velmi lehkou černou dírou. Sekundární složkou je obří hvězda K0, obíhající kolem kompaktní složky v periodě 9 d.
Jiří Grygar: Žeň: objevů 2004 * strana 28

3.4. Zábleskové (GRB) i trvalé zdroje záření gama
Jak uvádí P. Jakobsson aj, za 10 let se zdařilo změřit červené posuvy jen pro 39 GRB. Průměrné zčinilo 1,33 a medián 1,02. Za
první 4 roky provozu našla družice HETE-2 celkem 400 GRB, ale jen pro 80z nich se povedlo odvodit přesnou polohu, takže jen
14 GRB z tohoto souboru má změřený červený posuv z. Podle M. Matsuoky činilo průměrné zpoždění mezi objevem GRB
a sdělením o přibližné poloze 30 - 90 min; vzácněji méně než 15 min. Nejvýznamnějším úlovkem HETE-2 se stal jasný objekt
GRB 030329, kdy byl optický protějšek objeven už 2 min. Po lokalizaci, takže díky výjimečně přesné poloze ho bylo možné sledovat v širokém oboru elektromagnetického spektra.
R. Willingale aj. vysvětlili odchylky v hladkém poklesu jasnosti optického dosvitu tohoto blízkého (z = 0,17; 600 Mpc) ORB
jako projev výbuchu supernovy 2003dh třídy Ic, která podle Y. Uraty aj. vybuchla 7,6 d po záblesku gama. N. Kuno aj. pozorovali
na frekvencích 23,5-90 GHz radiový dosvit, který svým průběhem potvrdil, že jde o synchrotronové záření, doprovázející rázovou
vinu rozpínající se ohnivé koule. Jasnost dosvitu prudce poklesla, když ohnivá koule vychladla, ale pozorování probíhala téměř až
do konce května 2003. G. Taylor aj. odhadli rozměr radiového dosvitu na centimetrových vinách ve 25. d po výbuchu na 0,2 pc
a v 83. d na 0,5 pc, což odpovídá fiktivní rychlosti rozpínání tempem 3c. A. Finkelštejn aj. měřili kruhovou polarizaci radiového
dosvitu na vinových délkách 35 a 60 mm pomocí obřího radioteleskopu RATAN 600. Odtud jim vyšla indukce magnetického pole
GRB na 10 mT a celková energie vzplanutí 1044 J. S. Vaughan aj. našli v pozorováních družicí Newton koncentrické prsteny, jež
odpovídají prachovému halu ve vzdálenostech 880 a 1390 pc od GRB.
Družice INTEGRAL objevila mimořádně slabý GRB 031203 v trvání 20 s, ale s energií jen 7.1040 J, tj. o piné 4 řády nižší, než
je u ORB běžné. A. Soderberg aj. i S. Woosley se domnívají, že jde jen o pověstnou špičku ledovce a ve skutečnosti existuje početná populace takových objektů v našem blízkém kosmologickém okolí. D. Watson aj. popsali slabý rentgenový dosvit tohoto
záblesku v poloze 0802-3951 (Vel) na základě pozorování družice Newton. Jelikož mateřská galaxie GRB 3 měla červený posuv
z = 0,1 (vzdálenost 500 Mpc), vyplynul odtud rentgenový zářivý výkon jen 1036 W a celková energie pouze 3.1042 J. K. Prochaska aj. zjistili, že galaxie ORB 3 s nízkou metalicitou prodělává silnou tvorbu nových hvězd tempem 11 Me/r. B. Thomsen
aj. našli nárůst jasnost optického dosvitu od 10. dne po GRB, jenž pak zůstal viditelný až do 33. dne. Podle těchto autorů došlo
zřejmě k výbuchu hypernovy 20031w, která geneticky souvisela se vzplanutím GRB a dosáhla dle D. Malesaniho aj. maxima
(Mv = 19,75 mag) 20 d po vzplanutí GRB. Mimochodem, o možné souvislosti supernov a ORB uvažoval jako první S. Colgate již
v r. 1968.
L. Nicastro aj. upozornili na nejdelší GRB 020410, kdy záření gama trvalo téměř 27 min, což je neuvěřitelný rekord. Odpovídající rentgenový dosvit byl vůbec nejjasnější. Odtud a ze zlomů světelných křivek v celém pásmu elektromagnetického spektra lze
odhadnout z= 0,9 - 1,5. R. Rutledge a D. Fox nepotvrdili údajnou 80% polarizaci GRB 021206, dříve ohlášenou družicí RHESSI.
Malá citlivost družice totiž neumožňuje polarizační měření. Dalším neřešeným problém jsou tzv. sirotčí dosvity, kdy ORB
vysílaný v úzkém svazku mine Zemi, kdežto optický dosvit, který je v podstatě izotropní, Zemi zasáhnout může, ale zatím nemáme
dobré prostředky ho odhalit bez zprostředkování širokoúhlými detektory záření gama. I nejlepší robotické optické dalekohledy mají totiž zorné pole jen několik málo stupňů. Není totiž vyloučeno, že GRB mohou být opticky sledovány až pro z = 20, pokud ovšem
v tak raném vesmíru je něco takového vůbec možné.
A. MacFadyen uvedl, že dvě třetiny „dlouhých" GRB má trvání přes 35 s, maximum energie kolem 100 keV a za předpokladu
izotropního vyzařování tutéž energii 1045 J. Všeobecně se dle M. Andersena i H. Spruita soudí, že jde o průvodní jev překotného
hroucení velmi hmotné (>25 Mo) hvězdy na černou díru, přičemž největší část energie se vyzáří v úzkém svazku o vrcholovém
úhlu 1,7°. Jelikož se tyto hvězdy vyvíjejí kosmologicky bleskově, je výskyt dlouhých GRB výborným indikátorem těch galaxií, v nichž
právě probíhá překotná tvorba hvězd. V průměrné galaxii vybuchne ORB jednou za 10 tis. roků, ale podle J. Lina aj. s věkem galaxie četnosti těchto jevů ubývá. Jen velmi málo dlouhých GRB má z <0,24, kdežto horní mez bude asi kolem z =9. GRB tak fakticky ohlašují konec šerověku raného vesmíru a jelikož jsou v prostoru rozloženy izotropně, hodí se podle R. Vavreka aj.
i k testování kosmologických modelů, poněvadž jsou vidět mnohem dále do hlubin vesmíru než supernovy Ia.
Podle S. Rosswoga mají „krátké" GRB trvání nanejvýš 2 s, jejich spektrum je tvrdší, protože jde zřejmě o splynutí dvou kompaktních složek těsné dvojhvězdy s magnetickým polem až 30 TT, tj. uvolněná energie dosahuje hodnoty až 1046 J. Jednotlivé mechanismy splývání propočítali A. Tutukov a A. Čerepaščuk. Téměř vždy jsou ve hře hmotné Wolfovy-Rayetovy hvězdy s krátkou
životností a případně též jedna hvězdná černá díra. K podobným výsledkům dospěli při modelování splývání neutronových hvězd
a černých děr také T. Bulik a K. Belczynski.
S. Klose aj. zkoumali v blízkém infračerveném pásmu mlhovinu N49 v bezprostředním okolí magnetaru SGR 0522-66 ve
Velkém Magellanově mračnu. Mlhovina obsahuje do prachu zahalenou malou hvězdokupu mladých hvězd. Něco podobného bylo
objeveno také u magnetarů, které patří do naší Galaxie. Zda se, že magnetary vznikly v těchto hvězdných kolébkách jako mimořádně hmotné hvězdy, ale pak byly odtud velkou rychlostí vymrštěny, nejspíš při výbuchu supernovy. Mlhovina sama je zřetelně pozůstatkem supernovy, která vzplanula asi před 5 tis. lety. A. Ibrahim aj. objevili zcela náhodně magnetar XTE J1810-197, který sice dosud nevybuchnul jako ty ostatní, ale jinak jeví všechny charakteristiky magnetarů. Má rotační periodu 5,5 s a optický protějšek
R = 21,5 mag. Jeho stáří se odhaduje na 7 600 let a vzdálenost na 5 kpc. Odtud lze usoudit, že mnohé další neutronové hvězdy mohou být ve skutečnosti „spící" magnetary. Těsně před koncem r. 2004 dne 27. prosince došlo ke gigantické explozi magnetaru
SGR 1806-20 ve Střelci. Vědecká sdělení o tomto úkazu čtvrtstoletí byla pochopitelně uveřejněna až v průběhu r. 2005, takže podrobnější popis úkazu se objeví v příštím přehledu.
S. Shaw aj. uveřejnili katalog trvalých zdrojů gama v pásmu energií 20 keV — 1 MeV, které během let 1991 — 2000 pořídila
aparatura BATSE na družici Compton. Katalog svou kvalitou podstatně převyšuje údaje z družice HEAO-1 z let 1978 — 79.
Teprve nejnovější data z družice INTEGRAL umožnila objasnit povahu difúzního pozadí záření gama, jak ho zaznamenaly
předešlé družice. Ukázalo se, že jde o souhrnné záření vzdálených diskrétních (bodových) zdrojů.
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4. Mezihvězdná látka
Americký amatér J. McNeil objevil pomocí 75 mm refraktoru 23. ledna 2004 v molekulovém mračnu Lynds 1630 v Orionu
v poloze 0546-0007 novou reflexní mlhovinu, kterou u nás od 11. února snímkoval K. Hornoch. Podle Hornochových snímků měla
mlhovina úhlové rozměry 65"x80" a integrální jasnost R = 13 mag, jež však vzrůstala tempem 0,2 mag/d. Podle následných
měření z 8 m dalekohledu Gemini se zjasnila v oboru Jo 3,6 mag proti stavu z října 1998. Počátkem března 2004 dosáhla její jasnost
J = 10,8 mag a její tvar připomínal kometu se dvěma výběžky. Archivní snímky doložily existenci mlhoviny už v polovině
60. let minulého století, jenže pak zeslábla a teprve nyní se začala opět zjasňovat. Na jižním okraji mlhoviny se totiž vynořila hvězda, která ji zřejmě ozařuje. V mlhovině se objevily emise čáry Haa Ca II, svědčící o rozpínání rychlostí 460 km/s. Měření pomocí
teleskopů IRTF a Keck v blízkém infračerveném pásmu v březnu 2004 odhalila výbuch velmi mladé hvězdy typu T Tau, ukryté
uvnitř molekulového mračna. Tuto prahvězdu dále zkoumali W. Vacca aj a odhadli, že k jejímu výbuchu muselo dojít už koncem
r. 2003. Z prahvězdy uniká hmota tempem 4.10-8 Mo/r.
R. Chini aj. zkoumali pomocí infračervené kamery VLT a milimetrového radioteleskopu IRAM známou velmi mladou mlhovinu
M17 (Omega, Sgr), vzdálenou od nás 2,2 kpc. Ukázali, že tam z akrečních disků vznikají i velmi hmotné hvězdy s hmotnostmi nad
10 Mo, navzdory destruktivnímu vlivu tlaku záření. C. Lada aj. studovali za pomocí submilimetrového radioteleskopu ESO rozložení molekuly C18O v nejtmavší globuli proslulého molekulového mračna „Uhelný pytel" (Cm), vzdáleného od nás 150 pc.
Mračno má průměr 15 pc a hmotnost 3500 M0. Zcela určitě v něm v současné době vznikají hvězdy.
Jak uvedl C. Lada, existenci temných mlhovin si jako první uvědomil W. Herschel, jenž o tom referoval na schůzi britské
Královské společnosti v r. 1785, ale dál se jimi nezabýval, na rozdíl od své sestry Karoliny, která za pomocí J. Herschela sestavila
jejich první katalog. Další pokrok přišel až počátkem XX. stol., kdy E. Bamard a M. Wolf prokázali, že to jsou skutečná temná
mračna ve vesmíru. Teprve nedávno si astronomové uvědomili, že tato mračna jsou skutečnými hvězdnými kolébkami. J. Hester aj.
usuzují, že Slunce muselo vzniknout z molekulového mračna, podobného těm, které se nacházejí na rozhraní souhvězdí Býka
a Vozky. Bezprostředním podnětem k jeho vzniku však byl výbuch blízké supernovy, jenž svou rázovou vinou shrnul materiál
v oblasti H II a další vývoj pokračoval podobně jako v mračnech v Orionu nebo v Orlí mlhovině.
D. Knauth aj. využili ultrafialové družice FUSE ke studiu výskytu mezihvězdného molekulárního dusíku ve směru ke hvězdě
v souhvězdí Kentaura, vzdálené od nás 700 pc. Výsledky neodpovídají ani jednomu z modelů rozložení této molekuly. J. Hollis aj.
našli ve známém molekulovém mračně Sgr B2 pomocí obřího radioteleskopu GBT nové mezihvězdné aldehydy: propenal
(CH2CHCHO) a propanal (CH3CH2CHO) v pásmu frekvencí 18-26 GHz. Již dříve byl objeven propynal (HC2CHO). Titíž autoři
našli také glykolaldehyd na frekvencích 13,5 — 22,1 GHz (GBT) a 71 — 103 GHz (12m NRAO), což je zatím jediný mezihvězdný
cukr. Aldehydy vznikají přibíráním vodíku na mezihvězdná zrnka prachu. C. Olano se pokusil rozřešit přetrvávající problém výskytu vysokorychlostních mračen neutrálního, ionizovaného i molekulárního vodíku, související hlavně s okolností, že dodnes
neumíme určit, jak jsou od nás tato mračna daleko. Autor se domnívá, že za jejich existenci vděčíme sousedním Magellanovým
mračnům, která ze sebe před 570 mil. lety vyvrhla magnetické bubliny napůl ionizovaného vodíku, obklopující naší Galaxii až do
vzdálenosti 150 kpc, a jež často prolétají halem Galaxie, takže pak končí v galaktickém disku tempem 0,6 Mo/r. A. Benoit aj. využili
submilimetrového radiometru Archeops při balonovém výstupu v Arktidě v únoru 2002 k prvnímu měření stupně polarizace
difúzního galaktického prachu. Polarizace se pohybuje od 4 do 20%® a svědčí o tom, že orientace zrnek je koplanární k hlavní rovině Galaxie, za což zřejmě může poměrně koherentní galaktické magnetické pole. M. Claussen zdůraznil, že průběh magnetického
pole v mezihvězdném prostoru se dá dobře určit pomocí polarizace interstelárních maserů OH nebo SiO, popřípadě též H2O
a metanolu.

5. Galaxie
5.1. Hvězdokupy
Problém vzdálenosti Plejád je podle B. Paczynského stále hlubší, protože z měření astrometrické družice HIPPARCOS vyplynula vzdálenost jen (118 ±4) pc, kdežto všechny ostatní metody dávají souhlasně větší hodnotu kolem (132 ±4) pc. Nejnovější
určení vzdálenosti interferometrické dvojhvězdy Atlas (orb. per. 291 d; e = 0,25) v Plejádách X. Panem aj. dalo vzdálenost (135 ±2)
pc a prakticky týž výsledek (132 ±4) pc dostali N. Zwahlen aj. Podobně dopadlo též měření vzdálenosti první dvojčárové zákrytové
dvojhvězdy HD 23642 (orb. per 2,5 d; e =0) U. Munarim aj.: (132 ±2) pc. To závažně zpochybňuje správnost vzdálenosti Plejád,
určené jako průměr z měření paralax 54 hvězd pomocí této jinak zcela jedinečné družice. Paczynski se domnívá, že příčinou chyby byla příliš excentrická dráha družice, která se nedostala na původně plánovanou kr-ultovou dráhu. Jak připomínají E. Moreaux
aj., Plejády obsahují na 1 000 hvězd o úhrnné hmotnosti 740 Mo a středním poloměru 3,7 pc; jsou staré asi 100 mil. roků.
K. Williams aj. hledali bílé trpaslíky v otevřené hvězdokupě Praesepe (Cnc) a našli jich pouze pět, což je překvapivě málo.
Nicméně P. Dobbie aj. tam koncem roku objevili další dva bílé trpaslíky o hmotnostech 0,9 Mo a stáří 280 a 500 mil. roků. Z toho
lze usoudit, že jejich předchůdci měli hmotnosti větší než 2,5 Mo. M. Salaris aj. zjistili, že stáří 71 otevřených hvězdokup v Galaxii
nezávisí na vzdálenosti od centra Galaxie. Nejstarší otevřená hvězdokrrpa NGC 6791 (Lyr)vznikla už před 10 mld. let.
M. Hilker aj. studovali pomocí VLT nejhmotnější kulovou hvězdokupu v Galaxii omegaCentauri. Hvězdokupa je rotačně
zploštělá a jako jedna z mála obíhá kolem centra Galaxie retrográdně. Hvězdy v ní jeví nápadný rozptyl metalicity, což znamená,
že proces tvorby hvězd probíhal po dobu asi 3 mld. let. M. Ideta a J. Makino úspěšně simulovali vznik této hvězdokupy za předpokladu, že jejím předchůdcem byla trpasličí galaxie, oškubaná slapy naší Galaxie o 90% původní hmotnosti během několika
prvních průletů trpasličí galaxie pericentrem ve vzdálenosti asi 500 pc od středu Galaxie. Pak se už hmotnost kulové hvězdokupy
příliš neměnila a v současné době stále ještě dosahuje rekordní hodnoty 5 mil. Mo. G.
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De Marchi aj. odvodili na základě snímků z HST s mezní hvězdnou velikostí I = 27 stáří kulové hvězdokupy M4 (Sco)
v rozmezí 9 — 12,7 mld. roků. Ke zpřesnění hodnoty by bylo potřebí měřit hvězdy ještě o 4 mag slabší, a to ani HST nedokáže.
T. Brown aj. využili kamery ACS HST k určení stáří kulové hvězdokupy SKHB 312 v galaxii M31 na pouhých 9 mld. let. Halo
naší Galaxie má totiž stáří 11 — 13,5 mld. let.
Podle M. Daviese aj. nachází HST v každé kulové hvězdokupy naší Galaxie 40 - 400 modrých loudalů, tj. hvězd, které se
opozdily ve svém vývoji proti běžným hvězdám hvězdokupy, a to bud splynutím těsné dvojhvězdy anebo srážkou hvězd v hustém
jádře hvězdokupy. U dostatečně staré hvězdokupy však jejich počet na hmotnosti kulové hvězdokupy nezávisí. M. West aj. ukázali, že kulové hvězdokupy se dobře hodí k rekonstrukci vývoje galaxií; daří se tak odhalit srážky galaxií a následný kanibalismus,
jakož i epizody překotné tvorby hvězd.

5.2. Naše Galaxie
F. Aharonian aj. zpřesnili pomocí teleskopu HESS pro vysokoenergetické paprsky gama polohu zdroje zmíněného záření uprostřed Galaxie. Zpřesněná poloha souhlasí s přesností ±1 s polohou radiového zdroje Sgr A, tedy s polohou černé veledíry v Galaxii.
Tok záření gama z tohoto zdroje je v pásmu 1 TeV časově stálý. Jak uvedli M. Cassé aj., díky dobrému úhlovému rozlišení
družice INTEGRAL jsme získali nový pohled na fyzikální pochody v jádře Galaxie. Anihilační čára s energií 511 keV poukazuje na to, že se v jádře Galaxie nachází poměrně hodně antihmoty v podobě pozitronů. Autoři soudí, že dostatečnou zásobárnou pozitronů mohou být hypernovy, pokud vybuchují aspoň jednou za 5 tis. roků. Dále se uprostřed Galaxie pozoruje jaderná čára
1,8 MeV z radioaktivního rozpadu 26A1 na 26Mg s poločasem rozpadu 730 tis. roků, což znamená, že v centrální oblasti Galaxie
musí poměrně často vybuchovat běžné supernovy, které zabezpečují stálý přísun radioaktivního hliníku.
G. Bélanger aj. využili téže družice k detekci tvrdého rentgenového záření ze zdroje IGR 1745.6-2901 v bezprostředním okolí
černé veledíry v jádře Galaxie. Rentgenový výkon zdroje dosahuje hodnoty 3.1028 W. M. Revnivtsev aj. nalezli v blízkosti zmíněného zdroje nový zdroj IGR 1742-2822 v obřím molekulovém mračnu Sgr B2, který slouží jako zrcadlo pro přepracování
rentgenového záření z předešlého zdroje, přičemž časový posuv pro přepracování činí asi 350 let. Podle zmíněných autorů byla tehdy rentgenové emise z centra Galaxie o 6 řádů (!) vyšší než nyní po dobu zhruba 10 let. Něco obdobného lze očekávat i v budoucnosti.B. Aschenbach aj. odvodili z pozorování pomocí družic Newton a Chandra výkonová spektra během dvou rentgenových
vzplanutí v okolí centrální černé veledíry naší Galaxie v říjnu 2000. Odtud vyplývá, že minimální hmotnost veledíry činí 2,7 MMo,
a že veledíra rotuje téměř na hranici svých možností, jelikož její moment hybnosti dosahuje 99,4% maximálního možného momentu. K. Iwasawa aj. využili družice Newton k objevu četných rentgenových vzplanutí zhruba po 6 h, které vysvětlují existencí
horké skvrny, jež obíhá v akrečním disku kolem černé veledíry rychlostí 0,2 c ve vzdálenosti 1 AU od ní. Podle E. Quaterta dodává
hvězdný vítr od hmotných hvězd do centrálního parseku Galaxie 10-3 M0/rok; z toho několik procent stéká ročně do černé
veledíry. Právě tento plyn, zachycovaný černou veledírou, je zdrojem rentgenového záření v okolí veledíry. A. Ghezová aj. pozorovali okolí černé veledíry Keckovým teleskopem s adaptivní optikou v blízkém infračerveném pásmu 3,8 µm ve vzdálenosti jen
0,02" od polohy veledíry, tj. pouhých 80 Schwarzschildových poloměru (5 AU). Jasnost zdroje kolísala během 4 nocí o 1,6 mag
díky proměnné injekci ultrarelativistických elektronů do akrečního disku kolem veledíry.
M. Reid a A. Brunthaler využili anténní soustavy VLBA k soustavnému měření vlastního pohybu radiového zdroje Sgr A* vůči
extragalaktickým bodovým radiovým zdrojům po dobu 8 let. Dostali tak jeho vlastní pohyb 6,4 milivteřiny/rok v pozičním úhlu 209°
v rovině Galaxie. Tento pohyb je fakticky zrcadlovým odrazem oběžného pohybu Slunce kolem centra Galaxie. Hmotnost objektu
Sgr A* vychází na 4 MMo a je téměř jisté, že jde o černou veledíru. G. Bower aj. sledovali pomocí VLBA radiový zdroj Sgr Ax
v centru Galaxie na frekvenci 43 GHz s úhlovým rozlišením na zlomky úhlových milivteřin. Tím se zdařilo prokázat, že vlastní
zdroj — což je zřejmě rotující silně magnetický akreční disk kolem černé veledíry nad Schwarzschildovým poloměrem Rs = 0,08 AU
— má rozměry nanejvýš 24 Rs. Podobně A. Miyazaki aj. sledovali tento radiový zdroj pomocí milimetrové soustavy NBA na 100
a 140 GHz a z rychlostí variací radiového toku odvodili maximální rozměr zdroje pod 12 AU, čili pod 150 R. Definitivní důkaz
o existenci černé veledíry tudíž vyžaduje mapování s vysokým úhlovým rozlišením na frekvenci 300 GHz, tj. na vinové délce 1 mm,
což se zajisté v dohledné době dosáhne. Jak uvádějí S. Roy a A. Pramesh Rao, zdroj Sgr Ax byl též pozorován radioteleskopem
GMRT na frekvencích 1010 -580 MHz — to je zatím nejnižší frekvence, na níž je centrum Galaxie aktivní.
T. Alexander a M. Livio se pokusili vysvětlit, kde se v blízkosti černé veledíry berou mladé hvězdy ve stabilních oběžných
drahách s vysokou výstředností. Nejméně 10 mladých hmotných hvězd obíhá ve vzdálenosti pod 0,04 pc od černé veledíry v jádře
Galaxie a celkem 40 hvězd ve vzdálenosti do 0,1 pc. Autoři ukázali, že pokud tyto hvězdy vznikly v mnohem větších vzdálenostech
od černé veledíry, mohly se po svém vzniku dostat do blízkosti běžných hvězdných černých děr, které ve velkém počtu obklopují
černou veledíru. V takovém případě může dojít k výměně energie v problému tří těles, takže hvězdná černá díra je vymrštěna vysokou rychlostí z oblasti jádra Galaxie, zatímco mladá hmotná hvězda se usadí na stabilní dráze těsně u černé veledíry.
F. Lebrun aj. rozlišili pomocí družice INTEGRAL mnoho bodových zdrojů měkkého záření gama napříč Galaxií. Tím se podařilo vysvětlit, odkud se bere difúzní záření gama, odhalené již dříve družicemi s nižším úhlovým rozlišením. G. Weidenspointner aj.
využívají od října 2002 družice INTEGRAL k soustavnému mapování intenzity anihilační čáry 511 keV v celé Galaxii a koncem
r. 2004 uveřejnili první mapu rozložení pozitronů v naší hvězdné soustavě. Téměř všechny pozitrony anihilují v centrální galaktické
výduti a zbytek svítí v tenkém galaktickém disku. To znamená, že pozitrony pocházejí převážně z výbuchů supernov la, při nichž se
rozpadá radioaktivní izotop 56Ni za vzniku pozitronů, které pak anihilují v průměru během nejbližšího milionu let po výbuchu dané
supernovy. Jelikož družice INTEGRAL stále pracuje, lze říci, že jsme na prahu rozvoje pozitronové astrofyziky.
T. Henry aj. zlepšili díky přehlídce RECONS naše vědomosti o hvězdách ve slunečním okolí do 10 pc. Zásluhou údajů
z přehlídek 2MASS a SDSS se počet známých hvězdných soustav v této oblasti zvýšil za poslední desetiletí z 200 na 246, tj. celkem
na 344 hvězd. Žádná z nich však nepatří do spektrálních tříd O či B; pouze 4 hvězdy mají spektrum A a 6 hvězd spektrum F. Hvězd
třídy G je však 21, třídy K dokonce 45 a suverénně převažují červení trpaslíci třídy M, kterých je 236. Odtud vyplývá, že červených
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trpaslíků je ve vesmíru 2,5krdt více než všech ostatních hvězd dohromady. V naší Galaxii představují 40% celkové hmoty hvězd.
Naproti tomu se v téže oblasti nachází 9 hnědých trpaslíků spektrálních tříd L a T.
N. McClureová-Griffithsová aj. objevili pomocí radioteleskopu ATCA a 64 m paraboly v Parkesu páté spirální rameno
Galaxie za opticky viditelným okrajem Mléčné dráhy ve vzdálenostech 18 —25 kpc od centra soustavy, které navazuje na vnitřní
rameno v souhvězdí Pravítka. Tvar nového ramene výrazně ovlivňují slapy od Magellanových mračen. Mezi vnitřním a vnějším
ramenem Mléčné dráhy se pak nalézají ramena Cru-Sct, Car-Sgr a Ori-Per. Slunce se nachází na vnitřním okraji ramena v Orionu.
Jak známo, jedním z velkých objevů Galilea Galileiho byl důkaz z r. 1610, že Mléčná dráha je tvořena slitím světla mnoha
vzdálených, očima nerozlišitelných hvězd. Nyní se zjistilo, že domněnku o hvězdné povaze Mléčné dráhy vyslovil anglický básník Thomas Watson již r. 1582.

5.3. Místní soustava galaxií
R. Ibata aj. objevili pomocí přehlídek SDSS a 2MASS novou trpasličí galaxii v souhvězdí Velkého psa (1 = 244°; b =
vzdálenou 13 kpc od centra Galaxie a 8 kpc od Slunce. Nová galaxie se prozradila přebytkem obřích hvězd třídy M a její celková
hmotnost = 1 GMo činí asi 1% hmotnosti Galaxie. Podle M. Bellazziniho aj. je převážná část hvězd této trpasličí galaxie stará
4 — 10 mld. roků, ale vyskytují se tam i hvězdy mladší než 1 mld. let. Existence této galaxie prokazuje, že i hvězdy galaktického
disku mnohou vzniknou splýváním trpasličích galaxií. Obecně podle S. Phillippse platí, že trpasličích galaxií v posledních letech
přibývá zásluhou zlepšených přístrojových možností nejrychleji,
J. Harris a D. Zaritsky zjistili, že také v Malém Magellanově mračnu se vyskytují hvězdy rozlišného stáří. Zhruba polovina
hvězd je tam starších než 8,4 mld. roků a po delší pauze se hvězdy začaly tvořit znovu v intervalu 2,4 — 0,4 mld. let před současností.
Podobně K. Bekki aj. nalezli ve Velkém Magellanově mračnu kulové hvězdokupy o stáří bud zhruba 13 nebo 3 mld. let. V mezidobí
hvězdokupy v této galaxii prakticky nevznikaly. Autoři to přičítají vlivu slapů od Malého Magellanova mračna, které se vlivem vzájemného pohybu obou mračen hodně měnily. Hvězdokupy prostě vznikají tehdy, když slapy mezi galaxiem i výrazně vzrostou. Jelikož
se Malé Magellanovo mračno zrodilo ve vzdálenosti jen 100 kpc od naší Galaxie, prvotní tvorba hvězdokup v něm byla vyvolána
právě slapy Galaxie, zatímco Velké Magellanovo mračno se utvořilo ve vzdálenosti 150 kpc. Poněvadž slapy klesají s 3. mocninou vzdálenosti, tak tam Galaxie tvorbu hvězdokup neurychlila. M. Dali Ora aj. určili vzdálenost Velkého Magellanova mračna pomocí vztahu perioda-svítivost pro 30 proměnných typu RR Lyr a dostali tak hodnotu 50,2 kpc s chybou pouze 1%. K téměř shodné hodnotě 50,1 kpc dospěli M. Bellazini aj., když určili polohu špičky asymptotické větve červených obrů v téže soustavě.
Díky přehlídce SDSS se podařilo D. Zuckerovi aj. nalézt již devátou trpasličí sféroidální galaxii o průměru <1 kpc a svítivosti
200 kLo ve vzdálenosti 45 kpc od centra obří spirální galaxie M31 v Andromedě. Trpasličí soustava obsahuje jen 1 mil. hvězd
a je od nás vzdálena 805 kpc. S. Galleti změřili vzdálenost galaxie M33 v Trojúhelníku z polohy špičky asymptotické větve červených obrů na (847 ±60) kpc. Zatímco v galaxii M3 se ročně objevuje na 30 nov, které v maximu dosahují až 17 mag (z čehož vychází vzdálenost galaxie 794 kpc), podle S. Williamse a A. Shaftera se v galaxii M33 našlo v letech 1995 — 2002 jen 6 nov, z čehož
po přepočtu vychází tempo jen asi 2,5 novy ročně.

5.4. Cizí galaxie
M. Rejkuba využil mind a špičky asymptotické větve červených obrů ke zpřesnění vzdálenosti nejbližší obří eliptické galaxie
NGC 5128 (Cen A). Za předpokladu, že Velké Magellanovo mračno je vzdáleno 50,1 kpc. mu vyšla vzdálenost (3,8 ±0,35) Mpc.
D. Evans aj. objevili v aktivním jádře této galaxie rentgenové jaderné čáry Fe, Si a S. S. Portegies Zwart aj. studovali mladou hvězdokupu MGG 11, vzdálenou asi 200 pc od centra galaxie M82 (vzdálené od nás 3,8 Mpc), o níž je známo, že tam právě probíhá
překotná tvorba hvězd. Ukázali, že v jádře hvězdokupy o hmotnosti 350 kMo, stáří 10 mil. let a poloměru 1,2 pc se nalézá černá díra
o hmotnosti přes 350 Mo, která získává hmotu díky dynamickému tření, jež způsobuje pády hvězd do centra hvězdokupy, kde je
černá díra pohltí. P. Padovani aj. srovnali technikou virtuální observatoře záběry z HST, VLT a Chandra a našli tak 30 nových velmi vzdálených černých veleděr. A. Jordán aj. hledali kulové hvězdokupy v obří galaxii M87 (Vir) pomocí kamery ACS HST
a družice Chandra. ACS našla celkem 1688 kulových hvězdokup a Chandra 174 rentgenových bodových zdrojů, což jsou z větší
části rentgenové dvojhvězdy s nízkou hmotností druhé složky (LMXB). Ve shodě s předpovědí se ukázalo, že čímu vyššíje metalicita
kulové hvězdokupy, tím je pravděpodobnější, že se v hvězdokupě nalezne LMXB, jejíž minimální rentgenový zářivý výkon bývá
alespoň 1032 W.
Družice GALEX oslavila v dubnu 2004 první rok své činnosti dokončením přehlídky blízkých galaxií v ultrafialovém oboru
spektra. Družice už objevila desítky milionů ultrafialových zdrojů, především galaxie, kvasary a bílé trpaslíky; zatím funguje bez
problémů. T. Nagao aj. našli v zorném poli dalekohledu Subaru galaxii v poloze 1324+2729 (Com) se z = 6,33. Galaxie se
prozradila mimořádně intenzívní čarou Ly-a, což je příznak překotné tvorby hvězd ve velmi mladém vesmíru. J. Kurk aj. nalezli pomocí FORS VLT v poloze 0402-3735 (Hor) rekordně vzdálenou galaxii se z = 6,518, ve stáří před 12,8 mld. let. Z jejího spektra vyplývá, že v té době byla reionizace mezihvězdného vodíku dokončena a mezihvězdný prostor již „znečistily" tzv. kovy. Vzápětí však
J. Rhoads aj. objevili galaxii se z = 6,535 v poloze 1424+3534 (Boo) a R. Romani aj. ohlásili objev nejhmotnější černé veledíry
v galaxii Q0906+6930 (UMa), vzdálené od nás 3,9 Gpc. Její hmotnost totiž odhadli na 10 GMo. R. Brouwers aj. využili barevných
snímků NICMOS HST ke zjištění, že v pásmu červených posuvů z = 7 — 8 lze pozorovat dostatečné množství reálných objektů,
které v raném vesmíru přispěly k jeho reionizaci, ale na druhé straně z pozorování R. Yana a R. Windhorsta pomocí ACS HST vyplývá, že v intervalu z = 6 — 7 silně klesá počet vznikajících galaxií v porovnání s pozdějším stavem vesmíru.
HST ukončil v březnu 2004 souhrnnou 11,6denní expozici tzv. ultrahlubokého pole (HUDF: 033239-274729 — For), která
překonala dosud rekordní hluboké snímky z let 1995 (HDF-N: 123649+621258 — UMa) a 1998 (HDF-S: 223256-603303 — Tuc).
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Tato pole byla posléze sledována i rentgenově v rámci projektu GOODS: 1237+6214 a 0332-2748. Původní snímky HDF
vznikly integrací po dobu 300 h; HUDF to stihl za 275 h, ale zabírá větší zorné pole (3 čtv. obi. minuty) a dosáhl díky lepší kameře
ACS mezní hvězdné velikosti až 30 mag. Proto je na snímku úhrnem 10 tis. galaxií, ale jen 4 hvězdy naší Galaxie, a navíc jsou jejich obrazy ostřejší zejména v blízké infračervené oblasti. Podle A. Bunkera aj. odtud vyplývá, že při z = 6 vznikalo ve vesmíru za
jednotku času šestkrát méně hvězd než při z = 3. To zhruba souhlasí s výsledkem K. Trana aj., kteří prozkoumali 80 galaxií pomocí
FORS2 VLT a nenašli ani jedinou galaxii s čarou Ly-ase z= 6,5, takže to odpovídá snížení četnosti galaxií alespoň na polovinu mezi
z=3a6,5.
Podle S. Malhotrové aj. a H. Yana aj. jsou na snímku HUDF zachyceny objekty ve stáří 700 mil. roků po velkém třesku, ale
přesto kamera ACS nevidí některé objekty, které jsou zobrazeny pomocí infračervené kamery a spektrografu NICMOS HST, popř.
IRAC SST až do pásma 8µm, což je dáno velkými kosmologickými červenými posuvy ve spektrech dávných galaxií. Tak se ovšem
vynořil nový problém, protože K. Glazebrook aj. a A. Cimatti aj. našli v projektu GOODS velmi staré obří galaxie tak brzy po
velkém třesku, že to nelze dost dobře vysvětlit hierarchickým růstem obřích galaxií z drobných trpasličích galaxií, jak se všeobecně soudí.
Na druhé straně J. Kneib aj. nalezli pomocí kosmického dalekohledu SST poblíž kupy galaxií A2218 jasnou galaxii o stan
pouhých 750 mil. let po velkém třesku, jejíž jasnost je evidentně zesílena mezilehlou kupou přibližně o 3,5 mag, přičemž geometrický rozměr vzdálené galaxie činí pouhou 1/200 průměru naší Galaxie. Pozorování vzdálených galaxií v infračerveném pásmu pomocí SST přináší i změny v nazírání na morfologii galaxií, jelikož tzv. čočkové galaxie obsahují prachová spirální ramena, takže
rozhodně nepatří ke galaxiím eliptickým, jak se dosud myslelo.
R. Pelló aj. ohlásili objev galaxie s červeným posuvem z = 10, která měla být zobrazena v čáře Ly-a, kosmologicky posunuté
k vinové délce 1,34 um ve spektrografu ISAAC VLT a tudíž zesílena alespoň o 4 mag mezilehlou gravitační čočkou se z = 0,25 —
kupou galaxií Al 835 (Vir). M. Bremer aj. však na základě kontrolního snímku z dalekohledu Gemini-N tvrdili, že nejde o čáru Ly-a,
nýbrž o zakázanou čáru O III, čemuž odpovídá mnohem bližší trpasličí galaxie se z < 2,75. Problém však nakonec rozřešili S. Weatherley aj. tím, že znovu nezávisle proměřili původní spektrální snímek z VLT a zjistili, že šlo o softwarový artefakt, takže zmíněná
galaxie ve skutečnosti vůbec neexistuje! C. Vale aj. nicméně poukázali na možnost, že slabý kolektivní vliv gravitačních čoček na
tvar velmi vzdálených galaxií — tzv. kosmický střih (angl. cosmic shear) — patří k důležitým nástrojům pro zjišťování velkorozměrové struktury vesmíru. Velikost kosmického střihu totiž souvisí s množstvím hmoty mezi vzdálenou galaxií a pozorovatelem
podél zorného paprsku.
J. Gott aj. odhalili pomocí přehlídky SDSS obří Sloanovu velkou stěnu mezi souhvězdími Hydry a Panny. Stěna je dlouhá
430 Mpc, tj. je dvakrát delší a třikrát vzdálenější od nás než první Velká stěna, objevená v r. 1989. Jde tedy o největší dosud známou
strukturu ve vesmíru. Z téže přehlídky odvodili D. Tucker aj., že jen každá desetitisící galaxie je osamělá; naprostá většina se vyskytuje ve shlucích díky vzájenmé gravitaci. Vybrali si vzorek 20 milionů galaxií a jen necelých 3000 z nich nemá žádnou partnerku do
vzdálenosti 600 kpc kolem sebe. T. Heckman aj. prozkoumali v přehlídce SDSS celkem 23 tis. galaxií s aktivními jádry (AGN)
a dále 123 tis. běžných galaxií s cílem určit, kolik hmoty získávají v současné době černé veledíry v jádrech galaxií akrecí. Nejvíce
přibývají na váze černé veledíry s hmotnostmi do 100 MMo, které se nacházejí v galaxiích o celkových hmotnostech 10- 300 GMo.
Jejich hmotnost je přímo úměrná hmotnosti příslušné galaktické výdutě, což zřetelně ukazuje na společný vývoj.
Na australské observatoři AAO započala přehlídka 6dF, navazující na již dokončenou přehlídku 2dF. Od ledna 2002 do
poloviny r. 2003 se v jejím rámci podařilo změřit červené posuvy téměř 50 tis. galaxií v pásmu deklinací mezi —23° až —42°. Jak
uvedli D. Heath Jones aj., do poloviny r. 2005 bude přehlídka dokončena — cílem je změřit červené posuvy pro 150 tis. galaxií a jejich relativní rychlosti pro 15 tis. galaxií. C. Ferrariová ukázala, že při splývání galaxií může tvorba hvězd zesílit, ale také zeslábnout,
což lze ověřit mnohočetnou spektroskopií, jak autorka ukázala na příkladu kupy galaxií A3921 (z= 0,94), která obsahuje na 10 tis.
galaxií a četné substruktury.

5.5. Kvasary a aktivní jádra galaxií
H. Arp a manžele M. a G. Burbidgeovi se stále nevzdávají svého názoru, že aspoň část červeného posuvu kvasarů nesouvisí s jejich vzdáleností. Nejnověji nalezli pár kvasar-galaxie, označený jako 3C-343.1. Oba objekty jsou od sebe úhlově vzdáleny jen 0,25"
a přitom mají zcela rozdílné červené posuvy; kvasar z = 0,75, kdežto galaxie z = 0,34. Autoři tvrdí, že na radiových mapách spojuje
oba objekty radiový "most", takže spolu ve skutečnosti bezprostředně souvisejí. Podobně M. Bell tvrdí, že valná část červených posuvů kvasarů vzniká jejich vymrštěním z aktivních jader galaxií a jsou tudíž mnohem blíž, než vyplývá z kosmologického výkladu
jejich červených posuvů. S tím ovšem naprostá většina astronomů nesouhlasí a tvrdí, že jde o náhodné koincidence. D. Farrah
pořídil pomocí družice Newton rentgenové spektrum druhého nejvzdálenějšího (z = 6,3) kvasaru SDSS J1030+0524 (Sex) a zjistil, že se nijak neliší od kvasarů blízkých. To znamená, že kvasary s černými veleděrami uvnitř existovaly již méně než 1 mld. let po
velkém třesku.
R. Romani aj. nalezli radiově hlučný blazar Q0906+6930 (UMa) s rekordním z = 5,5, jehož mimořádný zářivý výkon svědčí
o tom, že v jeho nitru se skrývá černá veledíra s rekordní hmotností přes 10 GMo. R. McLure a M. Jarvis zjistili ze statistiky více
než 6 tis. kvasarů přehlídky SDSS, že radiově tiché kvasary mají průměrnou hmotnost černé veledíry v nitru 500 MMo, kdežto radiově hlučné 800 MMo. V. Semenov vysvětluje zmíněnou radiovou hlučnost jako vytažení rotační energie černé veledíry magnetickým polem, smotaným do obří cívky. M. Livio ukázal, že výtrysky z aktivních jader galaxií, kvasarů atd. jsou zřejmě urychlovány
i usměrňovány do úzkých svazků hydromagneticky a to platí i pro výtrysky z přechodných rentgenových zdrojů a vzplanutí gama,
protože jejich rychlost se vždy rovná únikové rychlosti pro daný centrální objekt.
T. Turner aj. objevili pomocí rentgenové družice Newton úzké emise v červeném křídle jaderné čáry železa Kau několika Seyfertových galaxií (např. NGC 3516 a Mrk 766). Tyto emise navíc „putují" s proměnnou energií v časovém intervalu několika hodin.
Autoři jejich chování vysvětlují jako brzdění zhustků plynu, vyvržených z okolí černé veledíry v jádře galaxií bezmála rychlostí
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světla, protože zřejmě jde o výrazný gravitační červený posuv zmíněných emisí. P. Padovani aj. jakož i M. Urry aj. dospěli na základě pozorování v projektu GOODS, že četnost černých veleděr ve vesmíru je nejméně pětkrát vyšší, než se dosud myslelo.
V řadě případů jsou totiž překryty prachem a plynem ve velmi hmotných galaxiích, ale ani to nebrání teleskopu SST, aby jejich přítomnost relativně snadno neodhalil.
Z. Haiman ukázal, že když se střetnou dvě galaxie, tak jejich centrální černé veledíry by měly poměrně brzy splynout, ale tento proces může být zpomalen vyzařováním gravitačních vin, které mohou dát černým veledírám zpětný impuls a rychlosti přes
100 km/s. Proto patrně existuje horní hranice pro hmotnost černých veleděr řádu 1 GMo.
J. Hutchings aj. využili adaptivní optiky u dalekohledu Gemini k zobrazení prototypu kvasarů 3C-273 v blízkém infračerveném
oboru s rozlišením 0,06" a dále kamery ACS HST ve filtru J. Ukázali, že kvasar se nachází v jádře eliptické sféroidální galaxie, jejíž jádro je 13 mag. Proslulý výtrysk z jádra kvasaru má délku až 15" a je viditelný od ultrafialového po radiový obor spektra. Podle P. Grandiové a C. Palumba září kvasar také rentgenově a lze tam rozlišit slabší tepelnou složku vycházející z akrečního disku
černé veledíry a až 7krát intenzívnější netepelnou složku ve výtrysku. T. An aj. proměřovali pomocí VLBA a evropského interferometru VLBI morfologii zakřiveného výtrysku kvasaru PKS 1502+106 (Ser) na frekvencích 5 —43 GHz po dobu 8 let. Zjistili, že
výtrysk má alespoň čtyři složky, vykazující rekordní fiktivní nadsvětelné rychlosti (10 + 22 + 28 + 37)násobku rychlosti světla! Jde
zřejmě o vysoce relativistické výtrysky usměrněné do neobyčejné úzkých svazků, mincích téměř přímo k pozorovateli.

5.6. Gravitační čočky
N. Inada a M. Oguri využili přehlídky SDSS k prozkoumání 29,5 tis. kvasarů. Mezi nimi našli též kvasar J1004+4112 (LMi),
vzdálený od nás 3,0 Gpc (z = 1,7), jenž je zobrazen mezilehlou kupou galaxií ve vzdálenosti 2,0 Gpc (z = 0,7) jako pětilístek
s roztečí až 15" mezi jednotlivými obrazy. Vzápětí se však podařilo A. Marblovi aj. objevit kvasar 2QZ J1435+0008 (Vir; z = 2,4;
3,4 Gpc), kde tato rozteč dosahuje dokonce 33", což znamená, že gravitační čočkou musí být velmi hmotná kupa galaxií.
J. Winn aj. nalezli pomocí antény VLA 3. obraz kvasaru J1632-0033 (Oph) se z = 3,4, jenž je zobrazen gravitační čočkou —
mezilehlou galaxií se z = 1,0. Odtud vyplývá, že hmotnost černé veledíry v galaxii nedosahuje 200 MMo. R. Schild aj. objevili synchronní fluktuace jasnosti obou obrazů první rozpoznané gravitační čočky — kvasaru Q0957+561 (UMa). Domnívají se, že by mohlo jít o první důkaz existence kosmologických strun, jejichž existenci předpověděli A. Vilenkin a E. Shellard v r. 1994. J. Blakeslee
aj. využili snímků HUDF k odhalení obřího svítícího oblouku 23,7 mag se z = 2,4, jenž je zobrazen mezilehlou eliptickou galaxií
J0332-2756 (19 mag; For) se z = 0,6. Oblouk má úhlový obvod piných 120° a je vzdálen 1,6" od centra zmíněné galaxie. Autoři
připomínají, že vyhledávání gravitačních čoček zaznamenalo v posledním desetiletí významný pokrok díky novým přístrojům i vyhledávacím algoritmům. N. Dalal aj. odvodili ze statistiky obřích svítících oblouků, že pro rozsah červených posuvů z 0,2 - 0,6 je
jejich výskyt ve výborné shodě s předpokladem o množství chladné skryté látky ve vesmíru. Pro větší červené posuvy však přebytek
oblouků svědčí nejspíš o tom, že ve velmi raném vesmíru existovaly koncentrované velmi hmotné kupy galaxií, obsahující i příslušně větší množství skryté látky.
G. Soucail aj. soudí, že kupy galaxií v roli gravitačních čoček se hodí na výběr kosmologických modelů vesmírné geometrie.
Mnohonásobné gravitační čočkování pomocí známé kupy galaxií A2218 (z = 0,18; hmotnost 500 TMo) tak podle těchto autoru
umožnilo na úrovni 4násobku střední chyby vyloučit jednoduchý Einsteinův-de Sitterův model vesmíru. Popravdě je ovšem toto vyloučení slabé — fyzikální zkušenosti vyžadují minimálně 5násobek střední chyby pro potvrzení určitého efektu, a to ještě zbývá častý
astronomický problém — systematické chyby způsobené neočekávanými výběrovými efekty.

5.7. Gravitační mikročočky
A. Cassan aj. zkoumali atmosféru hvězdy OGLE-2002-BUL-069 spektrografem UVES VLT v maximu zesílení její jasnosti
gravitační mikročočkou. Spolupráce s řadou fotometrických dalekohledů, které průběžně sledovaly zjasňování hvězdy, se totiž
zdařilo správně předpovědět čas maxima na 9. červenec 2002, kdy se hvězda zjasnila díky mikročočkování o 3 mag. Z těchto měření
se pak podařilo určit spektrální třídu čočkované hvězdy G5 III, efektivní teplotu 5050 K; hmotnost 1,1 Mo, poloměr 10 Ro a barevný
index V-I = +2,1. Navíc se podařilo spočítati průběh okrajového ztemnění jednak v čarách a jednak ve spojitém spektru, jež se liší
od teoretických modelů pro obry v galaktické výduti. Další obdobný případ OGLE-2003-BLG-262 pozorovali J. Yoo aj., když
mezilehlá hvězda o hmotnosti pod 0,5 Mo přecházela po 12,5 d příčnou rychlostí 27 km/s v těsné blízkosti obří hvězdy spektrální
třídy K a zvyšovala tak její jasnost. Mezinárodní spolupráce při sledování takových případů zvyšuje pravděpodobnost, že se
podobné úkazy budou moci sledovat docela často, zejména díky projektu OGLE-III.
M. Jaroszynski aj. našli v databázi OGLE-III za léta 2002-03 již 15 kandidátů zobrazení dvojhvězd jedinou gravitační mikročočkou. V jednom případě je poměr hmotností obou složek 0,005, takže tou méně hmotnou složkou může být dokonce extrasolární
planeta. Z téhož pozorovacího materiálu 389 případů za r. 2002 našli C. Snodgrass aj. týž objekt a ještě jeden další jako potenciální exoplanety, což je dle autorů překvapivě málo a svědčí to o pouze 7%© výskytu exoplanet cc hvězd ve výduti Galaxie.
Další exoplanetu OGLE-2003-BLG-235, resp. MOA-2003-BLG-53 našli v létě 2003 I. Bond aj. v poloze 1805-29 (Sgr) pomocí
dalekohledů v Chile a na Novém Zélandě. Zesílená hvězda v galaktické výduti byla sp. třídy G V a čočkující hvězda je trpaslík třídy
M5 s hmotností 0,4 Mo, vzdálený od nás maximálně 5 kpc. Celá epizoda zjasnění trvala 2,5 měsíce, avšak ve druhé polovině července 2003 se na vzestupné větvi vyskytly těsně po sobě dva nápadné „zuby" díky exoplanetě o hmotnosti 1,5 Mj, obíhající ve
vzdálenosti 3 AU kolem trpasličí hvězdy. Zmínění autoři připomněli, že od r. 1993 se podařilo zaznamenat všemi pozorovacími
programy již na 2000 gravitačních mikročoček, z toho 50 je binárních.
F. Abe aj. využili téže kombinace přístrojů k odhalení unikátní gravitační mikročočky OGLE-2003-BLG-219, resp. MOA-2003-BLG-219 v poloze 1806-29 (Sgr) v polovině června 2003. Jasnost čočkované hvězdy rychle vzrůstala z 21 mag v až na 14,3 mag
v pásmu I, což je nový rekord (zjasnění až 500x!) Navzdory velké jasnosti se na světelné křivce nevyskytly žádné zuby, prozrazuJiří Grygar: Žeň objevů 2004 * strana 34

jící exoplanety kolem gravitační mikročočky o hmotnosti asi 0,4 Mo. Kolem mikročočky tedy neobíhá exoplaneta o hmotnosti
1,3 Mz v intervalu vzdáleností 2,3 — 3,6 AU, popř. exoplaneta o hmotnosti Uranu v pásmu 0,9 — 8,7 AU. Jelikož mikročočka se
nachází v husté oblasti Mléčné dráhy, lze v budoucnu očekávat ještě výraznější zjasnění u některé mikročočky až na úroveň
tisícinásobku klidové jasnosti.
J. de Jong aj. uveřejnili první výsledky přehlídky MEGA ve spirální galaxii M31 v Andromedě za léta 1999 — 2001. Zatím našli
14 kandidátů na mikročočky. Studium této galaxie je velmi perspektivní, protože zabírá na obloze menší oblast než Magellanova
mračna a tak není divu, že v současnosti probíhají ještě dvě další přehlídky: POINT-AGAPE a WeCAPP.

6. Kosmologie a fyzika
6.1. Obecné úvahy o stavbě i vývoji vesmíru
J. Birrielová shrnula současné vědomosti o období mezi 400 tis. roky a 200 mil. lety po velkém třesku. Když se reliktní záření na
počátku této epochy oddělilo od látky, jeho průmětná hustota energie klesla natolik, že již nedokázalo ionizovat zářící látku vesmíru
a vesmír se ponořil do šera. Ve vesmíru tehdy nebyla ani magnetická pole ani dostatečně hmotné gravitačně vázané struktury. Proto je období šerověku poslední neprobádanou epizodou ve vývoji vesmíru, pomineme-li naše kardinální neznalosti o vesmíru
mladším než 1 zeptosekundu...
Podle V. Bromma a A. Loeba byl však tehdejší čistý vodíkový a héliový plyn mnohem teplejší než dnešní, „zašpiněný" kovy
a ochlazovaný molekulami a zrníčky prachu. Tlak teplého plynuje větší než chladného, takže gravitačně vázané struktury musely mít
vyšší hmotnost než dnes, aby se udržely pohromadě a vznikly z nich hvězdy.To je důvod, proč prvotní hvězdy musely mít podstatně vyšší hmotnosti než dnešní. Nicméně probíhající či právě ukončené obří přehlídky oblohy přinesly nové otázky o průběhu vývoje vesmíru:
1. Jak a kdy přesně začala vina vzniku I. generace hvězd v raném vesmíru a proč opět skončila?
2. Proč některé galaxie v raném vesmíru vykazují překotné tempo tvorby hvězd, a v jiných bylo toto tempo nízké, anebo hvězdy
nevznikaly vůbec?
3. Co způsobilo rychlý pokles tvorby hvězd ve vesmíru přibližně před 7 mld. let? Bohužel zatím téměř úpině chybějí data o vývoji
vesmíru v intervalu 2,5 — 4,5 mld. let po velkém třesku, ačkoliv kombinace údajů z HST, Chandra a SST v programu GOODS,
atd, přinášejí mnoho zajímavých nových údajů. M. Fukugita a J. Peebles jsou však optimisty, protože ryto přístroje a velké
přehlídky oblohy umožňují postupně odhalit potřebné údaje o všech asi 40 možných způsobech přeměn energie ve vesmíru, což
je v historii kosmologie premiéra.
J. Wyithe a A. Loeb ukázali na základě spekter nejvzdálenějších kvasarů se z = 6,4, že ještě celou miliardu let po velkém třesku
byla část intergalaktického vodíku neutrální, i když kolem samotných kvasarů se rozkládají rozsáhlé bubliny H II o poloměrech
bezmála 5 Mpc. Příčinou tohoto zpoždění je dle S. Djorgovského okolnost, že první generace velmi hmotných hvězd, které vznikly
200- 500 mil. roků po velkém třesku, rychle vybuchovala jako supernovy, které zabrzdily na nějaký čas tvorbu dalšího pokolení
hvězd. Podle T. Fanga a R. Cena nebyl tento přechod k novému pokolení hvězd stejnoměrný, protože pro různě hmotné hvězdy je
potřebí k jejich vzniku rozličné zastoupení „kovů" (prvků od uhlíku po uran). Teprve druhá generace hvězd však mohla dokončit
pinou reionizaci interstelárního a intergalaktického vodíku, počínaje z = 15 (300 mil. let po velkém třesku) a konče z = 6 (1 mld. let
po velkém třesku). První kvasary vznikaly díky dostatečně urostlým (100 MMo) černým veleděrám pro z = 10 (500 mil. let po
velkém třesku). Tato představa podle N. Gnedina dobře souhlasí s výsledky přehlídek SDSS a WMAP.
Podle A. Heavense aj. se nejvíce hvězd tvořilo před 8 mld. let a čím větší byla hmotnost dané galaxie, tím dříve v ní začaly
vznikat hvězdy. V současnosti pokleslo tempo tvorby hvězd ve vesmíru na desetinu maximální hodnoty.A. Yoshida aj. tvrdí, že
hvězdy I. generace (populace III) se tvořily v malých chladných halech prvotních galaxií o hmotnostech do 10 MMo pro z = 20
(200 mil. let po velkém třesku). Jelikož hmotnosti těchto hvězd dosahovaly až 260 Mo, během několika málo milionů let vybuchly jako supernovy. Protože až polovina hmotnosti těchto hvězd se v průběhu vývoje přeměnila na „kovy", došlo při rozmetání supernov k rychlému obohacení vesmíru o těžší prvky. Prvotní hvězdy v rozsahu hmotností 25 — 140 Mo však skončí jako černé díry,
takže z chemického koloběhu vesmíru vypadnou, zatímco hvězdy s hmotností 8-25 Mo se zhroutí na neutronové hvězdy a předají
tedy zpět do vesmíru převážnou část své hmotnosti. Jak upozornili F. Daigne aj., díky vzniku hvězd libovolné hmotnosti pokračuje reionizace vesmíru plynule, zatímco chemický koloběh je neúpiný. Přesto však velmi hmotné hvězdy v chladných halech prvotních galaxií stihly rychle vyrobit uhlík, kyslík a železo a tím důrazně popostrčily i chemický vývoj vesmíru.
Podle P. Schueckera umožnily velké přehlídky oblohy v optickém a rentgenovém pásmu značně zlepšit naše znalosti o rozložení
kup galaxií, které mají v průměru 1 PMo hmotnosti, rozměry kolem 2 Mpc a jsou obklopeny halem horkého plynu o teplotě
100 MK. Dosud bylo prozkoumáno asi 5 tis. kup v optickém a 450 kup v rentgenovém oboru spektra ve vzdálenostech 1-1 000 Mpc.
Z měření vyplývá, že tzv. kosmologická konstanta ? = —1 a nemění se s časem. Největším problémem, který už více než třicet let
trápí největší teoretiky od S. Hawkinga až po E. Wittena, je však příkrý nesouhlas mezi předpověděnou hustotou energie vakua
(3.1095 kg/m3) a pozorovanou (10-27 kg/m3) —jde o vůbec největší rozpor mezi teorií a pozorováním ve všech přírodních vědách!
Autor se domnívá, že k řešení tohoto rozporu přispějí až příští velké astronomické projekty — sdílené počítání metodou GRID a vybudování celosvětové Virtuální observatoře.
S. Capozziello aj. upozornili na skutečnost, že piných 40% objemu vesmíru tvoří tzv. proluky (angl. voids) mezi galaktickými
hnízdy, vyznačující se velmi nízkou hustotou viditelné látky vesmíru. První proluka ve směru k souhvězdí Pastýře byla objevena již
r. 1981 a má typický rozměr 60 Mpc. Autoři soudí, že proluky vznikly již ve velmi raném vesmíru jako následek tvorby kosmologických černých ultraděr o hmotnostech řádu 10 PMo (!). Pak by např. tzv. Velký poutač (angl. GreatAttractor) mohl být důkazem
existence těchto ultraděr, protože z pozorování vyplývá, že má hmotnost téhož řádu. Podle A. Heithausena je převážná část viditelné látky vesmíru uložena v hustých chomáčcích (angL clumpuscule) molekulárního vodíku o průměrném rozměru pouze 100 AU,
Jiří Grygar: Žeň objevú 2004 * strana 35

což zjistil nepřímo měřením rozložení CO pomocí mikrovinného teleskopu IRAM. Pozoroval totiž tyto chomáčky ve vzdálenosti asi
100 pc od Slunce a ukázal, že jejich průměrná hmotnost dosahuje asi 10%® hmotnosti Jupiteru. Vysoká četnost vodíkových chomáčků
v celém vesmíru je velmi pravděpodobná. S ohledem na jejich velmi nízkou teplotu a tudíž obtížnou detekci skrývají před astronomy
daleko největší část viditelné látky vesmíru.
V předchozím přehledu jsem referoval o studii J.-P. Lumineta aj., kteří dokazovali pomocí měření družice WMAP, že vesmír má
topologii dvanáctistěnu ve čtyřrozměrném nadprostoru a je údajně prostorově konečný. Práci nyní kritizovali B. Roukema aj., kteří
z téhož pozorovacího materiálu žádnou takto výstřední topologii nenašli. Podobně N. Cornish aj. z pozorování téže družice
odvodili, že prostor našeho vesmíru je jednoduchý a nepřipouští zobrazení blízkých galaxií z „opačné" strany. Totéž ostatně tvrdí
i G. Rocha aj., kteří zpracovali údaje z radiometru DMR předešlé družice COBE.
Teoretičtí fyzikové však i nadále rozvíjejí bizarní kosmologie, zejména tzv. teorii multiversa, připouštějící existenci velkého
počtu rozličných vesmírů s poměrně podobnými, či dokonce zcela zrcadlovými protějšky našeho vesmíru. Pozorování WMAP
i dalších aparatur (BOOMERanG, DASI aj.) potvrují totiž plochost geometrie našeho vesmíru a tudíž i jeho prostorovou nekonečnost. Protože však existuje jen konečný počet kombinací hmoty a energie, lze vesmír považovat za nekonečný soubor tzv. holografických koulí s průměrem řádu 100 mld. světelných let. Uvnitř každé koule existuje tzv. holografická vazba a v multiversu se
musí vyskytovat její přesné duplikáty, jenže ta nejbližší identická holografická kouleje od té naší vzdálena 101~t kin! Jak patrno,
teoretičtí fyzikové mají o budoucnost vystaráno. Dobře to vystihl ve své Russellově přednášce proslulý britský astrofyzik M. Rees,
když jako hlavní problémy soudobé kosmologie zařadil otázku vzniku hvězd v průběhu šerověku vesmíru, problém skryté hmoty
a vztah kosmologie a fimdamentální (teoretické) fyziky. Přednášku ukončil provokativní myšlenkou, že zkoumaný vesmír je jen
zlomkem veškeréfyzikální reality!

6.2. Problém skryté hmoty
Nejstarší známou součástí skryté hmoty (angl. dark mass) vesmíru je skrytá látka (angl. dark matter). H. Hoekstra aj. využili
CFHT k pozorování tvarů 1,5 mil. galaxií a odtud odvodili hmotnost rozsáhlých hal skryté látky kolem viditelných galaxií. Ukázali, že tato skrytá hala sahají až do vzdálenosti pětinásobku rozměru viditelné složky galaxií a jsou lehce zploštělá. K. Zioutas aj. se
zabývali otázkou, co vlastně tvoří skrytou látku vesmíru. Nejpravděpodobnější možnosti jsou buď tzv. WIMPy (slabě interagující
částice), anebo supersymetrické axiony, které oboje mohly hojně vznikat zvláště v raném vesmíru. K WIMPům patří např. hypotetická neutralina. Dokonce je možné, že souběžně existuje ještě více složek skryté látky, zejména v případě, má-li vesmír více
rozměrů než tři prostorové a jeden časový. Potřebné experimenty jsou však těsně nad hranicí současné přístrojové techniky.
Pokrok lze čekat po uvedení urychlovače LHC CERN.
Jak známo, problém skryté energie (angl. dark energy) ve vesmíru se vynořil v r. 1998, když A. Riess aj. a S. Perlmutter aj. objevili zrychlující se rozpínání vesmíru v posledních 7 mld. let díky pozorování velmi vzdálených supernov třídy Ia, které jsou slabší
než by měly být, pro z = 0,5 (-5 mld. let). Posléze A. Riess aj. zjistili, že pozorování 16 vzdálených supernov (až do z = 1,6;
vzdálenost 2,9 Gpc) pomocí HST nasvědčuje tomu, že stavová rovnice pro skrytou energii není závislá na čase. To jinými slovy znamená, že během nejbližších 30 mld. let nedojde ke kosmologické katastrofě v podobě velkého roztrhu nebo velkého krachu.
Mnozí astronomové však těmto výsledkům dlouho nedůvěřovali, protože vzdálenosti supernov se určují nepřímo fotometricky, a tak
mohou být ovlivněny výběrovými efekty.
Měření fluktuací reliktního záření pomocí družice WMAP, zveřejněná v r. 2003, však zrychlené rozpínání vesmíru nezávisle
potvrdila a nyní S. Allen aj. využili přehlídky 26 galaxií pomocí rentgenové družice Chandra k dalšímu nezávislému ověření. Vyšli
ze skutečnosti, že každá kupa galaxií má stejné zastoupení horkého plynu, zářícího v rentgenovém pásmu, nezávisle na svém stáří.
Z rentgenového spektra lze množství horkého plynu v dané kupě určit a z optickém spektra známe kosmologický červený posuv,
a jelikož z množství plynu lze odvodit i jeho zářivý výkon v rentgenovém pásmu, dostaneme vzdálenosti kup zcela nezávisle na
obou předtím zmíněných metodách. Výsledek je přitom shodný: nejpozději před 6 mld. let se rychlost rozpínání vesmíru počala
zvyšovat a toto zvyšování stále pokračuje. Jak ukázali S. Boughn a R. Crittenden, lze totéž odvodit také z velkorozměrové struktury vesmíru pomocí rozložení rentgenového záření pozadí a rozložení radioagalaxií. Skrytá energie totiž brzdí tempo gravitačního
hroucení látky do kup galaxií. Podle L. Krausse je skrytá energie kvantově mechanickou energií prázdného prostoru a její stavovou
rovnici určuje parametr w, který v případě nezávislosti hustoty skryté energie na čase má mít hodnotu —1, což dle M. Kunze aj. uspokojivě souhlasí s pozorováním. Viditelná látka vesmíru má w = 0 a elektromagnetické (reliktní) záření w = —1/3.

6.3. Základní kosmologické parametry
G. Altavilla aj. využili cefeid ke kalibraci vzdáleností supernov Ia v přehlídce pomocí dalekohledů v La Silla a v Asiagu. Díky
takto zlepšeným údajům dostali Ho = (71 ±7) km/s/Mpc, což je velmi blízké hodnotě Ho = (72 ±7), kterou dostali K. Krisciunas aj.
z infračervených jasností 16 supernov. B. Barns a J. Tonry ukázal na vzorku 60 blízkých supernov, že zářivý výkon supernov Ia lze
spolehlivě odvodit také z určení tempa poklesu na světelných křivkách po maximu, tedy bez znalosti červeného posuvu. Výsledný
Hubblův diagram pak má stejný rozptyl jako klasický diagram, odvozený ze znalosti červeného posuvu. Odtud se dá odvodit, že tyto metody určování vzdáleností supernov nemají velké systematické chyby. Metoda supernov tak pokrývá interval vzdáleností až
do 2,9 Gpc (z = 1,6).
Novou možnost určovat kosmologické parametry navrhli G. Ghirlanda aj., kteří využívají vysokého zářivého výkonu
zábleskových zdrojů záření gama (GRB), které lze pozorovat až pro z = 10 (vzdálenost 4 Gpc) I když GRB vysílají většinu záření
v úzkých svazcích, takže se na rozdíl od supernov nehodí za tzv. standardní svíčky, lze přesto za jistých předpokladů zářivý výkon
dobře odhadnout. Z 15 GRB s dobrými daty tak dostali zastoupení skryté látky (37 ±10)% a skryté energie (71 ±5)%® celkové hmoty vesmíru.
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AKTUALITY
a interakce slunečního větru s vnějšími vrstvami
sluneční atmosféry.
Bez zajímavosti jistě není fakt, že se na programu družic STEREO podílejí i čeští vědci.
Ondřej Santohk se svým týmem z Ústavu fyziky
atmosféry Akademie věd ČR se podílí na vlnovém přístroji, kde se bude zabývat analýzou
elektromagnetických vin v plazmatu slunečního
větru. Tedy něčím mezi dálkovým průzkumem
(elektromagnetické viny se v plazmatu mohou
šířit na značné vzdálenosti) a lokálním měřením
(v případě elektrostatických vin). Tato práce je
součástí projektu PECS financovaného ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří.

Takovéto snímky nám dosud přinášela sonda
SOHO — nyní budeme moci stejně dramaticky
sledovat i sluneční erupce zasahující Zemi.

Venus Express
v konjunkci
První rok ve vesmíru oslavila evropská sonda
Venus Express (start 9. listopadu 2005). Jak jinak, než pracovně...
Se sondou Venus Express jsme se v posledním Kozmosu rozloučili počátkem září, kdy byla ve výborném technickém stavu (kromě nešťastného spektrometr PFS: pokusy o jeho zprovoznění byly i nadále neúspěšné).
Bylo to ale ono pověstné „ticho před bouří".
Zhruba měsíc po poslední závadě (26. srpna
2006 přešla sonda do bezpečnostního módu)
palubní počítač opět převedl sondu do stavu
nouze. Kalendář ukazoval 22. září 2006. Odstranění problému tentokráte trvalo zhruba patnáct hodin, což je déle než v předchozím případě. A než se událost stihla důkladně prošetřit,
byla zde další nouzový stav: 27. září 2006. Řešení problému zabralo deset hodin. Tentokráte
k mimořádné události došlo ve chvíli, kdy se
prováděl pokus o opravu „neposlušného" spektrometru PFS. Jeho další oživování tak bylo
raději odloženo.
Počátkem října pak sondu Venus Express
potkala sluneční konjunkce. Čím více se Venuše
s kroužící sondou přibližovala ke Slunci, tím
více byla komunikace obtížná a rychlost spojení
(jak uplink, tak downlink) klesala. A tak zatím-

Šest slunečních družic
Mise STEREO je součástí širšího programu
Solar Terrestrial Probes, který postupně počítá
s realizací šesti unikátních misí, které budou studovat otázky týkající se toho, jak sluneční aktivita ovlivňuje sluneční soustavu, život a naši
společnost vůbec. Úkoly vypuštěných či připravovaných družic se dají shrnout do čtveřice základních okruhů:
• Proč je sluneční aktivita proměnná?
• Jak jednotlivé planety reagují na sluneční
změny?
• Jaká je vazba mezi Sluncem a galaxií?
• Jaký má sluneční aktivita dopad na život a naši
společnost?
Jako první z celé šestičlenné flotily misí byla
7. prosince 2001 vypuštěna družice TIMED
(Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics), která se zaměřuje na studium
nejméně prozkoumaného regionu zemské atmosféry: mezosféry a nižší trmosféry/ionosféry.
Tedy oblasti ve výšce 60 až 180 kilometrů nad
povrchem naší planety. Zde totiž dochází k prvotní interakci mezi sluneční energií a zemskou
atmosférou. Druhou realizovanou výpravou se
stala po startu 22. září 2006 družice Solar-B/
/Hinde (Východ Slunce), kterou NASA uskutečnila ve spolupráci s japonskou kosmickou
agenturou JAXA. Studuje vznik a rozpad slunečních magnetických polí, časové variace zářivosti Slunce, expanzi sluneční atmosféry a procesy generace slunečního ultrafialového a rentgenového záření.
Třetím startem v programu STP se stala dvoco v srpnu vysílala sonda rychlostí 72 kb/sec,
v polovině října poklesla na 23 kb/s.
Aby situace v souvislosti s očekávanou sluneční konjunkcí nebyla jednoduchá, byl 9. října
2006 opět aktivován bezpečnostní mód. Normální provoz byl tentokrát obnoven po dvanácti hodinách. To bylo těsně před tím, než byla
15. října v souvislosti s konjunkcí přerušena vědecká činnost. Zapojený zůstal jen experiment
VeRA, který pokračoval ve studiu sluneční koróny. Konjunkce vrcholila 28. října 2006. Na
polovinu listopadu pak bylo plánováno obnovení piného výzkumného provozu.
Je pochopitelné, že díky konjunkci jsme
v uplynulých týdnech přijali výrazně méně dat,
než na kolik jsme byli z dřívější doby zvyklí.
Žádný převratný objev nepřišel, spíše jsme se
zaměřili na sledování známých jevů a úkazů.
Tradičně největší pozornost poutal již polární
vír, resp. dvojvír. Čím více se na něj zaměřujeme, tím více zjišťujeme, že jde o složitý útvar
— který je navíc nesmírně proměnlivý s hloubkou. Přístroj VIRTIS se přes „infračervená okna" (přes ně prochází záření o specifické vinové
délce, neboť atmosféra Venuše jinak spolehlivě
pohlcuje VIRTISem pozorovatelná pásma záření přicházejí z větších hloubek) v mracích dokázal postupně podívat na jeho strukturu podrobněji. Na snímku z 23. září 2006 je takovéto
okno vidět vlevo nahoře — má podobu velké bílé
skvrny.
Vědci nicméně mají i nový poznatek ke zkou-

jice družic STEREO. Na čtvrtý si budeme muset
počkat do července 2013, na kdy NASA plánuje
start satelitu MMS (Magnetospheric MultiScale).
Ten se zaměří na hledání odpovědí na otázku
„jak malé procesy ovládají velké fenomény jako
třeba dynamiku magnetického pole či vstup plazmy do magnetosféry?"
Další dvě výpravy programu STP sice NASA
schválila k realizaci, jenomže vlivem změn
v rozpočtu v souvislosti s novou americkou kosmickou Vizí bylo dočasně zastaveno jejich financování. Což také může znamenat jejich konec... Každopádně pokud by se dříve či později
volné rozpočtové prostředky našly, dočkáme se
startů GEC (Geospace Electrodynamic Connections) a MagCON (Magnetospheric Constellation).
Výprava GEC se původně jmenovala Geospace ElectroDynamics, studovat bude oblast
přechodu mezi magnetosférou a hustou atmosférou (ionosféra-tmmosféra). Tato je kritická pro
pohlcování energie, a to zvenku i zevnitř. Navíc
se špatně přímo zkoumá, protože pro letadla/balónové sondy je vysoko, pro družice nebezpečně blízko. Koncept GEC předpokládá vypuštění kvarteta identických družic, které za sebou
poletí jako „korálky na šňůře". Budou na dráze
2000 krát 200 km s tím, že příležitostně se
„ponoří" do atmosféry do výšky 130 km. A zase
se vrátí na původní dráhu, protože na této orbitě by po několika obletech planety zanikly.
MagCON zase má odpovídat na základní otázku
,jak magnetické pole ukládá, transportuje a uvolňuje hmotu a energii", skládat se bude z konstelace padesáti malých družic. TOMÁŠ PŘIBYL
Foto: NASA
mání. Jeho podstatu vysvětluje Pierre Drossart,
jeden ze spolutvůrců přístroje VIRTIS: „Navzdory faktu, že vrstva oblačnosti na Venuši je
velmi proměnlivá a velmi dynamická, některé
znaky a struktury mají tendenci zůstávat na
svých místech. Nejvíce je to patrné v infračervené oblasti spektra — někdy více, někdy méně."
TOMÁŠ PRIBYL
Foto: ESA

KOZMOS 6/2006

21

MILAN ZBORIL /
mozemského původu. Podobne boli v niektorých
meteoritoch potvrdené zložitejšie zlúčeniny, napríklad lavotočivé aminokyseliny, na ktorých je
založená pozemská biológia. mým príkladom je
objav monomérov v niektorých chondritoch. Meteority sa aj kvůli tomu začínajú nazývat „časové
kozmické kapsule života". Vzorka spolahlivo
detegovaných zlúčenín podobných ladu (H2O)
v medzihviezdnom prostredí a tak isto v kométach (napr. kométa Hale-Bopp) obsahuje: H2O,
NH3, CH4, CO, CO22, CH3COOH, H9CO,
HCOOH a dálšie.

O úlohách
astrobiológie
Astrobiológia študuje prejavy života vo
vesmíre. Skúma původ, vývoj, rozmiestnenie a budúcnosf života na Zemi ako aj
jeho vyhPadávanie vo vesmíre. Pokúša
sa zodpovedaf na 3 hlavné otázky: ako
život začal a ako sa rozvinul? Existuje
život aj mimo Zeme a ako ho možno
rozpoznat? Aká je budúcnosf života na
Zemi a vo vesmíre?
Úvod
Prakticky každý nadšenec astronómie vie, že
už boto objavených bezmála 200 exoplanét typu
Jupiter a vyhradávanie dalších exoplanét a planét
v tzv. zóne života intenzívne pokračuje. Objavili
sa aj prvé projekty s ciefom výskumu atmosfér
planét. Predpokladá sa, že mimozemský život
bude mať velmi podobné stavebné prvky ako na
Zemi: komplexné molekuly založené na uhlíku
a na vode. Preto astrobiológia zahrňa aj štúdium
znakov života na Zemi, najmil jeho původ a vývoj v širokom intervale vlastností fyzikálneho
prostredia, v ktorom sa nachádza.
V našej Slnečnej sústave sa začalo vyhfadávanie koncom minulého tisícročia. Sú známe
čiastočné výsledky o znakoch prostredia podporujúcich život na Marse, na Jupiterovom mesiaci
Europa či na Saturnovom mesiaci Titan. Astrobiológia je v súčasnosti rýchlo sa rozvíjajúca interdisciplinárna platforma, ktorá si už za krátky
čas získala rešpekt, a je predpoklad, že sa bude
dálej slubne rozvíjať aj v blízkej budúcnosti. Ale
Po poriadku.
Meteority
Aktivita s označením výskum a porozumenie
prejavov života začal už dávnejšie. V tomto článku sa sústredíme najmá na štúdium a prejavy mimozemského života.
„Padajúce hviezdy", meteory, po dopade na
Zem nazývané meteority, můžu obsahovať stopy
života. Možno ich rozdeliť na železné a kamenné
(chondrity). Kamenné meteority majú hustotu asi
3 g/cm3, železné (presnejšie železo-niklové) asi
8 g/cm3. Niektoré meteority sú čo do zloženia
zmiešané. Všeobecne sú produktom vývoja váčších telies v Slnečnej sústave. Časť z nich predstavuje nespotrebovaný materiál z protoplanetárneho oblaku našej Slnečnej sústavy, časť
vznikla ako čiastočný alebo úpiný produkt rozpadu planétok, časť rozpadom/redukciou jadier
komét. Malá časť mohla priputovať z mých kútov
vesmíru. Pri súčasnej, podstatne lepšej výkonnosti astronomických dalekohfadov je ovela produktívnejšie pátráme na okraji Slnečnej sústavy,
v takzvanom Kuiperovom páse asteroidov za
dráhou Neptúna. Jde o asteroidy s prakticky póvodným chemickým zložením Slnečnej sústavy,
ktoré by mohli byť aj zdrojom krátkoperiodických komét.
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Telesá Slnečnej sústavy

47 Uma.

E En.

'y And.
Práve kamenné meteority majú genetická súvislosť s asteroidmi s póvodným chemickým zložením Slnečnej sústavy (napr. asteroid Mathilda). V nájdených meteoritoch bola dokázaná
exkluzívna pritomnosť organických zlúčenín, kde
prevláda uhlík a uhlíkové zlúčeniny. Z ich rozboru vyplýva niekolkostupňový scenár vzniku,
ale vo vzorkách možno odhalit aj molekuly mi-

Isté formy života můžu byť podla súčasných
zistení prítomné len na niektorých telesách Slnečnej sústavy. Už prvé medziplanetárne sondy
(Mars, Viking, Mars Surveyor a mé) mali okrem
mého vo svojom vedeckom programe vyhfadávanie a detekciu róznych typov mikroorganizmov.
V tejto ére začala účelná robotizácia a medziplanetárny výskum. Důvody vyhladávania boli
různorodé. Jedným z nich bota detekcia a štúdium prejavov jednoduchých foriem — mikroorganizmov. Vieme, že mikroorganizmy sú prekvapujúco životaschopné a prežijú aj vo velmi
špecifických podmienkach, či už v Antarktíde,
alebo na najhorúcejších miestach na Zemi. S ohfadom na fyzikálne vlastnosti telies Slnečnej sústavy sú zatial (pri možnom výskyte mikroorganizmov) najsfubnejšie Mars a niektoré mesiace
Jupitera či Saturna. mým důvodom mohlo byť
vyhladávanie kfúčových blokov života, prvkov
ako dusík, síra, fosfor a hlavne uhlík. V tomto
pripade výsledky prác sond znovu poukázali na
planétu Mars a Jupiterov mesiac Europu. Vedci
si všímali i anaerobné mikroorganizmy, ktoré
nepotrebujú svetlo a energiu získavajú aj bez prítomnosti kyslíka z chemických premien železa,
síry alebo vodíka. Tieto mikroorganizmy by
mohli byť asi 2 kilometre pod povrchom Marsu
alebo Europy. Podla doterajších zistení je zaujímavý aj Titan, Saturnov mesiac, ktorý má atmosféru podobnú ovzdušiu Zeme v dávnej minulosti a pevný povrch, na ktorom boli nedávno objavené aj jazerá kvapalných uhlovodíkov. Satumov mesiac Enceladus (asi 7-krát menší ako
náš Mesiac) má „geologicky aktívne" obdobie,
ktoré sa prejavuje mohutnými gejzírmi z južnej
polámej oblasti.
Britský projekt Vanguard
Okrem sond monitorujúcich Červenú planétu
z obežných dráb, rozbehol sa aj prieskum na jeho
povrchu. Najprv medziplanetárna sonda Mars
Express dopravila na Mars astrobiologického
britského výskumníka Beagle 2, aby ho vzápátí
stratila (štart 2003), a zakrátko na to dye sondy
Mars Exploration Rovers (NASA, 2004), ktoré
začali geologický výskum na tejto planéte.
Další astrobiologický výskumník Vanguard je
zatial v štádiu vývoja. Jeho program je ambiciózny: pohyb a sondáž výskumníka po povrchu
(asi 1 km?) a do hfbky niekolkých centimetrov.
Sondáž by mali uskutočniť tni nezávislé vrtacie
súpravy. Hlavnými vedeckými detektormi by
mali byť Ramanov mikro-spektrometer na zisťovanie organických molekúl a infračervený spektrometer na detekciu prítomnosti vody. Beagle 2
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mal vykonávať niektoré astrobiologické experimenty výlučne na povrchu planéty (uhlíkaté zložky zlúčenín a biogenické procesy pri povrchu
planéty).

Objavy exoplanét
Tento výskum nádejne pokračuje. Metódy objavov exoplanét nájdete v tabulke 1. Ak už je raz
exoplanéta objavená, je zaujímavé či sa nachádza
v zóne života materskej hviezdy alebo nie. Túto
zónu možno rámcovo vypočítať podfa toho,
v akej vzdialenosti sa vzhl'adom na žiarenie
hviezdy udrží voda v kvapalnom stave, a to na
podstatnej časti povrchu danej planéty. Treba
pripomenúť, že každá zóna života má svoju
hrúbku a určitú vzdialenosť od materskej hviezdy
(v závislosti na jej fyzikálnych vlastnostiach
v čase, ked' bola mladá i ked hviezda dosiahla
vek nášho Slnka a mých parametrov. Vývojové
štúdie a orbitálne parametre planét doteraz naznačujú, že až 2/3 nájdených systémov nemóže
mať v zóne života planéty s hmotnosťou
Zeme.
Nádejné hviezdy s planétami v zóne života zatial' sú: y And a planéta s dolnou hranicou hmotnosti 4,6 hmotnosti Jupitera, 47 Uma a planéta
s dolnou hranicou hmotnosti 2,5 J a s Eni a planéta s dolnou hranicou 0,86 J.
Všetky objavené exoplanéty sú ovefa hmotnejšie ako naša Zem. Fakt, že exoplanéty s hmotnosťou Zeme zatiaf objavené neboli, sa vysvet1'uje limitmi súčasných pristrojov a metód. Vývojové štúdie (počítačové simulácie) naznačujú, že
obrie plynné planéty typu Jupiter sú menej pravdepodobné pri menej hmotných hviezdach, kým
chladné a menej hmotné planéty so zložením
1'ad/skaly sa móžu vyskytovať pri prakticky 1'ubovolnej hmotnosti materskej hviezdy.

Prípad OGLE 2005 BLG 390Lb
Kódovaná značka hviezdy indikuje, že ide
o objav metódou mikrošošovkovania (projekt
OGLE), smerom k jadru našej Galaxie (BLG),
sekundárneho objektu (b), obiehajúceho okolo
primárnej hviezdy spósobujúcej efekt mikrošošovky (L), v poradí 390. efekt mikrošošovky
v danom smere.
Počiatkom roku 2006 ohlásili tni vedecké programy/skupiny objav prvej chladnejšej planéty
s pevným povrchom okolo hviezdy hlavnej postupnosti. Pred asi desiatimi rokmi naše poznatky
o planétach pochádzali iba zo štúdia planét našej
Slnečnej sústavy. Potom bolo róznymi technikami objavených niekolko desiatok protoplanét,
váčšinou typu Jupiter. V júli 2005 vydal OGLE
predbežné vyhlásenie o udalosti OGLE-2005BLG-390 a do pozorovania sa zapojili dálšie
tímy. Zdrojová hviezda (nie hviezda /šošovka) je
slnečný obor (spektrálny typ G2-4) vo vzdialenosti 8,5 kpc. Zosilnenie svetla (svetelná krivka)
bolo typické pre šošovkový efekt. Svetelná krivka dosiahla maximum 31. júla 2005 a 10. augusta nasledovalo neočakávané sekundárne zosilnenie. Z analýzy svetelnej krivky vyplynulo, že
hviezda/šošovka má planétu. Hmotnosť a vzdialenosť hviezdy/šošovky je podmienená prejavom
svetelnej krivky, ale tieto dye veličiny sa priamo
určiť nedajú. Vyšetrovaním intervalu hmotnosti
a vzdialenosti pre hviezdu/šošovku sa prišlo k záveru, že hviezda /šošovka má planétu vo vzdia-

Tabulka I. Používané metody detekcie planét
zmeny radiálnych rýchlostí budúca presnosť 1 —3 m/s
pozičně merania
budúca 1— 4 mikromas, mas — tisícina oblúkovej sekundy
priame zobrazovanie
typický pomer jasnosti Jupiter/hviezda 2.10-9, blizka budúcnosť
prechody planét tranzity
typ Jupiter zo Zeme, planéty typu Zeme zo satelitov
efekt gravitačnej šošovky v súčasnosti vzdialenost rádovo do 10 kpc
efekt odrazeného svetla
blízke hviezdy, slabé zmeny v čiarovom spektre podfa orbitálneho
pohybu

asi —3 000 000
r. 1670 a Balej
r. 1800
r. 1959
r. 1961
r. 1996
r. 2005
r. 2008
r. 2020

Tabulka 2. Niektoré míTniky Astrobiológie
prví prafudia
dokumentované vedecké počiatky astrobiológie
vedecké metódy a teórie vývoja života na Zemi
éra sond, robotizácia, medziplanetámy výskum
monitorovanie rádiových signálov, vyhfadávanie inteligencie
objav exoplanét typu Jupiter a pozemské vyhfadávanie planét
pokusy o detekciu atmosfér planét
detailnejšie, systematické a satelitné vyhfadávanie planét
monitorovanie rádiových signálov z celej Galaxie

lenosti asi 3 AU, s periódou obehu 10,4 rokov
a hmotnosťou 5-násobku hmotnosti Zeme. Odhad
teploty 50 - 70 kelvinov napovedá, že ide o zloženie fad/skaly. Z daných čísiel d'alej vyplýva, že
nejde o plynového obra typu Jupiter a že hviezda/šošovka je na 95 % hviezdou hlavnej postupnosti. Jej hmotnosť je asi 0,22 hmotnosti Slnka
(červený trpaslík).

Atmosféry planét
Atmosféra planéty, ako to už býva pri komplikovanejších systémoch, móže byť modifikovaná
prejavmi života, ktorý ona sama podporuje. Prejav života okrem mého znamená, že sa využíva
energia okolitého prostredia na výstavbu komplexných molekúl a vlastnej reprodukcie. L' udské bunky využívajú cukry a aminokyseliny na
tvorbu makromolekúl vhodných pre DNA kyselinu, enzýmy a podporu membrán. Na makroškále (v analógii so Zemou) sú koncentrácia kyslíka a povrchová teplota planéty určujúcimi faktormi toho, ktoré formy života prežijú. Na druhej
strane: zmena koncentrácie dioxidu uhlíka (CO2)
a vodných pár v atmosfére ovplyvňuje atmosféru,
teda životné formy ovplyvňujú aj klímu.
Povrch planéty je možné chápať ako jednoduchý organizmus, ktorý sa snažiť zachovať si stav
rovnováhy. Jedným z prejavov života je zásah
do chémie okolitého prostredia, ktorý by sa za
normálnych okolností neuskutočnil (človek, celá
flóra a fauna atd'.).
Astrobiológovia teraz špeciálne rozvíjajú techniky detegovania znakov života založeného na
uhlíku a vode na planétach s hviezdami slnečného typu i na detekciu a rozbor atmosfér planét
s prejavmi života. Konkrétne: pójde o štúdium
infračerveného spektra, ktoré odhalí teplotu materskej planéty, prítomnosť vody v kvapalnom
skupenstve, pričom výrazné črty v spektre odhalia aj to, ktoré plyny tvoria atmosféru planéty.
Také črty tvoria v spektre celkom určite dioxid
uhlíku a voda. Samotný kyslík nie je I'ahké
v spektre detegovať. Iba vdáka tomu, že sa
v horných vrstvách atmosféry sčasti mení na
ozón, jeho odtlačok sa v spektre prejaví. Podobne
sa prejavuje aj metán.
Astrobiologické misie začnú niekedy okolo
roku 2009 (satelitné misie SIM, TPF a mé). Pozorovatelsky náročná je metóda detekcie odraze-

ného svetla planéty. Zo série spektier (v 1'ubovol'nej oblasti žiarenia) sa svetlo planéty prejaví.
Z odrazeného svetla sa dá vypočítať albedo planéty a pritomnosť atmosféry aspoň v hrubých
rysoch. Taký je pripad planetárneho súpútnika
hviezdy HD75289, (ide o planétu joviánskeho
typu), ktorý má len 25-percentnú odrazivosť svetla v porovnaní s Jupiterom (vo viditel'nej oblasti
žiarenia).

Vývojové konvergencie
Predbežne nevieme, či sme alebo nie sme vo
vesmíre sami. Tábor skeptikov považuje zatial
vyhfadávanie života vo vesmíre za stratu času
(povedzme pre velké vzdialenosti vo vesmíre).
Iní tvoria skupinu neo-Darwinistov, ktori zastávajú názor, že vývoj fudskej inteligencie je
z evolučného hl'adiska nevyhnutný a preto by mal
byť vo vesmíre univerzálny. Rozumnými argumentmi (popri predpoklade života založenom na
uhlíku) sa zdajú byť optimálne riešenia pre základné biochemické operácie (metabolické cykly,
fotosyntéza či tvorba a obnova DNA kyseliny),
ktoré by mali byť dosť univerzálne. Lavotočivosť
aminokyselín sa zatial vysvetl'uje na úrovni hypotéz: podstatnú zložku favotočivosti spósobuje
kruhovo polarizované UV žiarenie. To by znamenalo, že niektoré vlastnosti životných foriem
sú alebo boli kontrolované mimozemskými procesmi.
Dalším argumentom móže byť až zarážajúca
podobnosť niektorých živočíchov, ktori však majú diametrálne odlišných predkov (vývojové konvergencie).
Iným príidadom móže byť aj enzým urýchfujúci hydratáciu dioxidu uhlíka, ktorý sa niekofkokrát nezávisle vyvinul, takže hovoríme o vývojovej konvergencii na molekulárnej úrovni. Iné
príklady sú nezávislý vývoj niektorých kvetov
a myoglobínu.
Takže ako je na tom vyššia forma života a fudská inteligencia? Je rozumné predpokladať, že
jedným zo znakov prvotnej inteligencie je nervová interpretácia vonkajšieho signálu, čiže úroveň zmyslov, z ktorých prakticky na vrchole vývoja je schopnosť vidieť, a zmyslový orgán — oko.
Poznáme niekolko typov zrakového orgánu, a nie
je zatial'vefmi známe, že mozaikový zrak (hmyz)
či zrak typu kamera (1'udia) sa niekolkokrát neKOZMOS 6/2006
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závisle vyvinuli. Biofyzika však s ohfadom na
prevod vonkajšieho signálu na elektrické signály
pripúšťa aj mé formy videnia ako zrak. Je známe,
že napríklad delfíny vidia nielen prostredníctvom
zraku ako aj echolokáciou. Tieto formy detekcie
dozaista zasahujú a pripadne aj formujú čosi ako
vedomie. Zdá sa, že pokial niekde existujú podmienky pre život, život sa tam naozaj uchytí.
Možno je Zem jedinečná v tom, že mala šťastie na globálne události podmieňujúce zmeny:
zrážka s asteroidom/kométou, sopečná činnosť
a zemetrasenia, vysoká dávka energetického
žiarenia z vesmíru (supernova, záblesky gamma
žjarenia a mé.) Popri vývojových konvergenciách
je rozumné pripomenúť správnu interpretáciu:
mimozemská inteligencia sa nám nemusí podobať vzhladom, ale skór funkčne. Iné formy života, napríldad baktérie založené na čpavku, či
pripadne organizmy založené na kremíku, móžu
tvoriť zaujímavé žolíky, pokial' hovoríme o formách života, ale ich výskyt bude asi dosť vzácny.

Záver
Otázka života vo vesmíre nie je vede fahostajná. Reálne pokusy detegovať mimozemské civilizácie siahajú do obdobia okolo roku 1960. S nástupem sond a satelitov sa začala rámcová prehliadka našej Slnečnej sústavy (tabulka 2).
Podia doterajších zistení to zatial' vyzerá tak,
že z troch možností: zázrak, bláznivá a nepravdepodobná náhoda, dósledok pósobenia fyzikálnych a chemických zákonov (prebiehajúcich za
vhodných podmienok), je prijatefná možnosť tretia. Zároveň je zrejmé, že celé vyhladávanie začalo narastať nelineárne s časem, a našu prehliadku vyhladávania života uzavrieme niekolkými
súčasnými a blízkymi budúcimi projektmi, ktoré
s astrobiológiou súvisia.
Jde prevažne o projekty ďalšieho hladania planét, atmosfér planét a detekcie foriem života
a znakov inteligencie (mimozemské signály):
satelitná misia Eddington (ESA) — okolo roku
2008; Darwin (ESA) - 2015; Terrestrial Planet
Finder (NASA) - 2014 až 2020; Space Interferometry Mission (NASA) — 2011; Allen Telescope Survey, zachytávajúci rádiové signály
z vesmíru (NASA) — v prevádzke je od roku
2005; Square Kilometre Array so spoluúčasťou
až 15 krajín — 2015 až 2020 — vyhladávanie rádiových signálov z celej Galaxie.
Vyzerá to tak, že skutočne šou už začína a po
roku 2010 sa ešte zintenzívni.
MILAN ZBORIL
člen britskej Astrobiologickej spoločnosti
a pracovník Astronomického ústavu SAV
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„Lietajúci „
Coudé refraktor
na Vartovke
Čitatelia Kozmosu jste poznajú Hvezdáreň
v Banskej Bystrici, ktorá je postavená na neáalekom kopci nad mestom s historickým menom —
Vartovka. Aj v dnešnej dobe je to jedna z najneprístupnejších hvezdární, lebo ak sa chcete dostať hore, musíte stúpať lesom, hórnou cestou, Noci prístup je možný aj autem, ale bez lesníckeho
povolenia móže byť zle-nedobre. Milí návštevníci
preto kráčajú pešo, aby po 30 -40-minútovej strmej ceste vodou vymletým kaňonem zazreli dye
kupole hvezdárne. Niekoho to odradí, ale ostatní
to berú ako pr(jemné dobrodružstvo, spojené s poznaním a vzdelávaním.
Čo však ten vzletný titulek? Aký lietajúci
refraktor? Na začiatok trochu hjstórie nezaškodí.
V historických dokumentech medenej metropoly
B. Bystrice sa dozvedáme, že na ochranu proti
hráze šíriacim Turkem, mestská rada odsúhlasila
mnohé nákladné opatrenia na ochranu mesta. Jedným z nich bole aj postavenie strážnej veže na
vhodnom mieste, z ktorého by bol dobrý výhrad
na juh, odkjaf nebezpečenstvo hrozilo. A tak Vartovka okolo roku 1586 už stála. A stojí, pokjaf je
to údaj reálny, už 420 rokov, lebo niektorí historici spomínajú aj mé roky. Vartovky potom vznikli
aj na Sitne a pri Krupine (všetky exjstujú doteraz,
hoci v róznych podobách) a tak štafetové ohňové
oznamovanie nebezpečenstva mohlo fungovať.
Asi nie vždy, lebo Turci vyplienili aj ž.ubietovú
(tiež jedno ze slobodných královských banských
miest) i nedaleké Poniky, čo J. Botto opísal v básni Turčín Poničan. Bystrica odolala, ale Vartovka
nie. Postupne sa premenila na ruinu, která sa
rekonštruovala a pre verejnosť otvorila v roku
1909. Citujem z denníka písaného bystrickým
rodákem, hudobným skladatelom Viliamom Figušom Bystrým: „8/6 — Dnes, v deň výročia kerunovácie kráfa, sme vyšli so žiakmi na Vartovku,
kde stará, už schátralá strážna veža bola obnovená, práve sa robia dokončovacie práce, ale
mohli sme vystúpiť na verandu, z ktorej je krásny
rozhlad do okolia. Naše mesto takto získalo skvelé
vychádzkevé miesto. Pri tejto príležitosti sme
večeru Purchmanna muzicírovali."
Vatrovka potom slúžila svojmu účelu až do
roku 1945, kedy sa znej pri oslobodzovaní mesta
stala opáť ruina. Zasiahol ju rumunský, dobre
mierený mínometný granát Tým sa začala novodobá hjstória Vartovky. V páťdesiatych rokoch,
ale najmá po roku 1955, sa viedli urputné boje
o vybudovanie fudovej hvezdárne v B. Bystrici,
ako následníckej astronomickej inštitúcie po prosperujúcom astronomickom krúžku pri fabrike
Smrečina a potom pri Dome osvety. Snahy boli
korunované úspechom a v rokoch 1959— 1961 sa
postupne ruiny na Vartovke zmenili na peknú astronomickú pozorovaciu vežu s prvým modemým
ďalekohfadom na Slovensku — Coudé refraktorom
150/2250 firmy Zeiss z Jeny vo vtedajšej NDR.
O všetky vybavovania a priebeh výstavby sa staral
známy bystrický popularizátor prírodných vjed
František Longauer, ako vedúci spomínaného
knížku. Ofciálne začala Vartovka, ako pozerovatefňa novovzniknutej hvezdárne pri vtedajšom

MNV, slúžiť verejnosti od 1. mája 1961. Pestupom rokov sa z nej stala Oblastná hvezdáreň
(1968), potom Krajská hvezdáreň (1972). Po
zmene společenských pomerov v roku 1989 bola
do roku 1996 riadená priame MK SR, potom bole
prechodné trojročné obdobie kultúmych centier
(intendatúr) a až v roku 1999 sa opáť stáva Krajskou hvezdárňou (zriaďovatef krajský úrad).
V roku 2002 prechádza pod zriaáovatefskú pósobnosť Banskobystrického samosprávneho kraja, stále ako Krajská hvezdáreň v B. Bystrici. Tento štatút stráca v roku 2005, keď sa sídlo Krajskej
hvezdárne presúva do Žiaru nad Hronem. Krajská
hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella sa
stáva právnym subjektem a Hvezdáreň v B. Bystrici (aj v R. Sobote) jej organizačnou súčasťou —
pracovjskom. Tak sa uzavrelo prvých 45 rokov
existencie našej hvezdárne s jej pozorovatelnou
na Vartovke.
Počas existencie Hvezdárne v B. Bystrici sa
počet jej zamestnancov pohyboval od dvoch po
desiatjch, až sav súčasnosti ustálil na ósmich pracovníkoch. Títo by však neboli schopní všetko na
Vartovke postupne v priebehu rokov vybudovať,
keby neboli desiatky záujemcov o astronómiu,
prjatefov a sponzorov, ktorí nám vo svojom vofnom čase intenzívne pomáhali. Firma Astrostav,
ako tichý společník pracovníkov a priatelbv Vartovky, bela vždy na dohrej pomoci. Vartovka tak
každým rokem postupne menila svoj vzhfad,
pribúdali nové priestory pre popularizačnú, vzdelávaciu aj odbomú činnosť. Pribudla prednás`ková
miestnosť, klubové priestory, priestory na prenocovanie menšieho počtu návštevníkov, knižnica,
dielne a sklady. V záverečnej etape spomínanej
45-ročnice sa póvodná pozorovacia terasa prebudovala na druhú pozorovaciu kupolu. Padlo rozhodnutie o zakúpení nového áalekohfadu (firma
Celestron) a rekonštrukcii násvho „kudíka", teraz
už v strednom veku. Celý čas nám velmi dobre
slúžjl.
Tak prišiel október 2006 a C-R sa stal „dočasne
lietajúcim", tak, ako je to v titulku. Do starej, vyše
420-ročnej veže zavítal nový áalekohfad, a v čase,
keďbudete čítať tento prispevok, vynovený Coudé
refraktor už bude znovu slúžjť svojmu účelu.
O tom, že sťahovanje bola celkem zaujímavá akcia sa móžete presvedčiť na fotografii k tomuto
krátkemu príspevku.
Takto sme oslávili spomínané okníhle výročia
a budeme jste radi, keď nám aj v budúcnosti
„priletia" na Vartovku aj ďalšie, váčšie a kvalitnejšie prístroje.
DANO OČENÁŠ
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Od Stonehenge
k raketoplánu
Tak znie názov projektu podporeného z fondu
Hodina deťom, ktorý už od leta realizuje Hvezdáreň v Banskej Bystrici v spolupráci s ostatnými
stredoslovenskými hvezdárňami. Cielom projektu je priblížiť deťom, mládeži, ale aj širokej verejnosti pozadie historických pozorovaní, ktorých
výsledky už dnes považujeme za samozrejmé. Nie každý však vie, ako a prečo k nim
došlo.
K čomu slúžilo Stonehenge a dálšie podobné
megalitické observatóriá vedia už aj žiaci ZŠ.
Ako sú jednotlivé kamene v „observatóriu"
rozmiestnené a prečo je tomu tak, to už je oriešok
aj pre skúsenejších astronómov. Navyše si predstavme, aké malí vtedajší stavitelia podobných
pozorovatelní poznatky o pohyboch nebeských
telies. Dokázali by sme to aj dnes s ich skúsenosťami a bez súčasných prístrojov?
Ako je možné, že už v staroveku dokázali predpovedať zatmenia Mesiaca a Slnka, keá najmá
tie druhé (a úpiné) boli pozorovatelné z konkrétnej lokality len velmi zriedka (rádovo za storočie)? Alebo ako je možné, že sa naši predkovia
náhodou, či pravidelne(?) pozerali na prežiarené
Slnko v čase čiastočných zatmení, ktoré bývajú

ovela častejšie? Aké pozorovania museli robiť,
aby tieto úkazy dokázali predpovedat?
Zem je gulatá a rotuje. Dnes je to jasné každému. Ale spomeňme si na minulosť. Predstavme
si, že sine malé deti, ktoré o tom nikdy nepočuli
a pokúsme sa nájsť presvedčivé dókazy bez
satelitných snímok a encyklopédií.
Na určenie času a zemepisnej polohy dnes
používame atómové hodiny a systém GPS. Ako
si dokázali poradiť v minulosti (ale ešte aj dnes)
astronómovia a najmá námorníci. Dobrý kompas, či buzolu je možné bežne kúpiť, ale dá sa
zostrojiť „na kolen" astroláb, alebo sextant? Bdi
by dosť presné? A ako sa používajú?
Je možné zostrojiť si „domáci" ďalekohfad,
alebo spektroskop? Čo je k tomu potrebné a aké
výsledky sa s nimi dajú dosiahnut? Ako si zhotoviť raketu? Bude lietat?
Aj takéto a dálšie otázky si kládli a nešili
účastníci Letného astronomického tábora 2006,
ktorý v rámci uvedeného projektu absolvovali
deti ZŠ zo štyroch krajov od Popradu až po Šatu.
Tábor sa uskutočnil v nádhernom prostredí jazera
Počúvadlo pod Sitnom v termíne 10. - 17. 8.
2006. Zišli sa tu stan priatelia i noví účastníci,
ktorí si domov odniesli množstvo pekných zážitkov, ale predovšetkým nové poznatky a skúsenosti. Deti budú mócť spolu s dalšími kamarátmi pokračovať v projekte na astronomických
krúžkoch, či pri návšteve hvezdární.

Súčasťou projektu je aj astronomická fotografia. Na Vartovke v Banskej Bystrici v termíne
13.-14.10.2006 prebehol na túto tému odborný
seminár, určený deťom i staršej mládeži. Výstupom by mala byt výstava fotografií (formátu
18x24), ktorá bude zverejnená koncom školského roku. Najzaujímavejšie zábery oblohy i samotného pozorovania rovnako ako aj dálšie podrobnosti o projekte nájdete priebežne na
www.khbb.sk. Radi privítame akékolvek fotografické pníspevky nielen skúsenejších, ale aj
začínajúcich mladých astronómov. Fotografie
(stačí rozmer 9x 13, resp. u digitálnych do cca
0,5 MB) posielajte na adresu Hvezdáreň v Banskej Bystrici, p.o.box 86, 975 90 Banská Bystrica, alebo e-mailom na adresu hvezdar@
isternet.sk. V prípade, že bude fotografia vybratá
na výstavu, požiada vyhlasovatel autora o zaslanie snímky s vyšším rozlíšením.
J. Gerboš

Pavol Vozár
13. 12. 1923-25.9.2006

Matej Korbel
z Banskej Bystrice
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Od svojich desiatich rokov sa venoval astronómii
ako člen astronomického knížku, ktorý viedla pani
učitelka Jarmila Macaláková. Zúčastňoval sa astronomických súťaží „Čo vieš o hviezdach?", kde sa
umiestňoval na popredných miestach od okresných
kál až po celoslovenské kolo.
Bol účastníkem niekolkých zrazov mladých astronómov, astronomických praktik a róznych odborných
seminárov. Od roku 2004 bol členom SZAA a od
roku 2005 členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Jeho úspechy sa netýkali len astronómie, bol výborným študentom a úspešným riešitelom olympiád v prírodovedných predmetoch. Napriek dosiahnutým úspechom zostal skromný a prívetivý. V kolektíve hvezdárov bol velmi oblúbený.
Čest jeho pamiatke!

pri

V tomto roku nás vo veku
nedožitých 20 rokov navždy opustil

Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel náš kolega, priatel a velmi dobrý
človek, s ktorým sme prežili spolu skoro štvrťstoročie na jednom pracovisku
a to na Hvezdámi v Banskej Bystrici.
Bol som ešte žiakom základnej školy.
keá Palko nastúpil na mladú bystrickú
hvezdáreň, kde prvé dva roky pracoval
ako jej riaditel. Zdravotné problémy
však spósobili, že túto funkciu potom
odovzdal pánovi Igorovi Chromekovi.
Napriek tomu v práci na hvezdárni
pokračoval, kde ako samostatný odborný pracovník pósobil až do odchodu na dóchodok v roku 1988. Počas
celého aktívneho obdobia sa venoval
organizačnej, vzdelávacej a odbomej
práci v astronómii. Dlhé roky mal na
starosti astronomické súfaže pne žiakov
základných a stredných škól „Vesmír
je náš svet" a „Co vieš o hviezdach". Pripravoval jednotlivé kolá súťaží, pričom sa mu podarilo vychovať niekolkých účastníkov súťaže tak, že sa stali neskoršie pracovníkmi hvezdární,
respektíve uchovali si trvalý záujem o astronómiu. Aktívne pracoval vo vtedajšej nade Krajskej
hvezdárne a Krajskom lektorskom zbore pne astronómiu. Neustále publikoval v Spnavodaji
Hvezdárne v B. Bystrici, v Kozmose, ako aj mých médiách. V odbornej práci sa venoval pozorovaniu slnečných škvor a pozorovaniu zákrytov hviezd Mesiacom. Získal niekolko stovák
kvalitných pozorovaní. Až do konca života bol členom Slovenskej astronomickej spoločnosti
SAV, z čoho viacero rokov bol hospodárom a tajomníkom pobočky v B. Bystrici. Za svoju prácu
získal hodnotné ocenenia, napríklad plaketu „Za zásluhy o rozvoj Stredoslovenského kraja"
a „Za rozvoj astronómie v Stredoslovenskom kraji", Cenu Dr. Konkolyho zo SÚH v Hurbanove
a Památnú plaketu Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Mohol by som vymenovať
ešte mnohé ďalšie jeho činnosti, myslím si však, že záverečné konštatovanie možno vyjadrif jednou vetou: 24-ročně pósobenie Palka Vozára na našej hvezdárni boto velkým prinosom. My,
pracovníci Hvezdáme v B. Bystrici, ako jste aj všetci ostatní, ktorí ho poznali, budeme na Teba
Daniel Očenáš
v dobrom spomínať. Česf Tvojej pamiatke.
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HST LAB 2006
Uvedená skratka v každom čitatefovi vytvorí
predstavu Hubblovho kozmického dálekohfadu.
Od roku 2005 je synonymom tejto skratky je
Hviezdna Stanica Teenager s prívlastkom LAB,
čiže Letným Astronomickým Bádaním.
Letné prázdniny sú priestorom na realizáciu
našich zárub. Hvezdáreň v Partizánskom v rámci svojej činnosti už druhýkrát ponúkla mládeži
od 10 do 17 rokov možnost realizovat svoje
predstavy v rámci programu Hviezdnej Stanice
Teenager — Letného astronomického bádania.
Hvezdáreň už v predchádzajúcom období počal
prázdnin robila pre mládež letné tábory, Čito
boto v Dubničke, v Kfačne alebo v Skýcove,
vždy po obsahovej stránke program bol v polohe prednášajúci a poslucháč.
Tentokrát sme zamestnali účastníkom nielen
ich mysef, ale i ruky. V zmysle druhej časti
prívlastku názvu tábora „LAB" sme v predchádzajúcom i v tomto roku, ponúkli účastníkom bádania z oblasti prírodných a technických vied. Nebolo to len stavanie papierového
modelu kozmickej sondy Deep Impact či PVC
modelu kozmického dálekohfadu HST, bádanie
v oblasti geologických vied, ale i pokusy a experimenty z fyziky. Minulý rok to bol Jozef
Bezák, prom.fyzik, učitel zo ZŠ v Novom Meste
nad Váhom, ktorý oboznámil účastníkov zo
základmi geológie a čiastočne i paleontológie.
V tomto roku pre zmenu medzi účastníkov
hviezdnej stanice prišiel RNDr. Peter Kluvánek
ktorého doménou boli prednášky z fyziky dopinené fyzikálnymi pokusmi. Nielen prednášajúci, ale i mladí laboranti mali možnost „pohrat`
sa s fyzikálnymi hračkami, aj so serióznymi
pristrojmi. Krátkymi obrazovými prezentáciami
holi účastníci oboznámení s daným fyzikálnym
javom a následne mali možnost vidief jeho aplikáciu v nalom živote. Prednášky Pohyb a fyzika, Elektrina a magnetizmus boli demonštrované jednoduchými pomóckami, medzi ktorými
nechýbalo koleso z bicykla, Herónova turbína,
jednoduchý elektromotor, fén a ping-pongová
loptička, či potápač v PET ffaši.

Peter Kluvanej a Levitron.
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Účastníci s modelom kozmického ďalekohfadu pred modelom Zeme.

HST Lab 2006 a model Hubblovho eesmírneho
áalekohfadu.
Dokonca vedúci laborant využil mikrovinná
rúru prostredníctvom ktorej demonštroval niekolko pokusov, ktoré, ako upozornil, nic je doporučené robit doma. Prezentácia magnetických
polí prostredníctvom malého zmagnetizovaného
zotrvačníka — levitronu — roztočeného nad magnetickou podložkou zdvihla všetkých účastníkov zo sedadiel.
Okrem netradičných prednášok z fyziky a základných prednáššok z astronómie o Slnku, čase
a kozmickom počasí, mali účastníci možnost

uvidiet prezentáciu z kozmológie Stvorenie po
vedecky, ktorú pripravil Mgr. Karol Petrík.
Pred večerným pozorovaním absolvovali virtuálne cestopisné prednášky, prostredníctvom
ktorých sa stali účastníkmi úpiného zatmenia
Slnka v Turecku, ktoré im obrazom a slovom
priblížil Jozef Bezák. Poprechádzali sa pod
súhvezdiami južnej pologule, s ktorými ich obeznámil Ing. Pavol Meluš, PhD, ktorý v súvislosti
s pracovnými povinnostami trávil niekolko
týždňov v najjužnejšom cípe afrického kontinentu. Hvezdáreň v spolupráci s občianskym
združením Amavet č. 808 VTM, pripravila prezentáciu raketových modelárov, ktorí spestrili
čas pred nástupom na večeru, mladí elektronice
pripravili materiál, ktorého obsahom hola tvorba
vlastných web stránok a poštových schránok.
Co by to boto za hviezdnu stanicu, keby sa
nepozorovalo? Okrem hlavného áalekohfadu
hvezdárne holi k dispozícii i malé áalekohfady
a dvaja účastníci HST Michal Lachký a Matej
Špetko si priniesli svoje vlastné zrkadlové
teleskopy.
Pozorovali sa teleskopické planéty Urán
a Neptún, planétky Ceres a Hebe, ktoré boli
v opozícii. Vďaka Michalovi Lachkému najmladší účastníci letného astronomického bádania absolvovali letný Messierov maratón. Mladé
laborantky počas dňa vykonávali základné meteorologické pozorovania.
Tak ako je už dlhoročným zvykom, aj na
záver pobytu vo hviezdnej stanici, účastníkov
čakali laboratórne testy a cvičena. Prekvapením
pre zriaáovatefov HST Lab 2006 boli perfektne
pripravené prezentácie napozorovaných údajov
nielen astronomických objektov a meteorologických meraní, ale i viac ako sedemdesiat percentná účast. Pritom treba podotknúť, že práca
na prezentáciach hola dobrovolná. A kto zvítazil? Boli to vlastne všetci účastníci tábora, či si
už odniesli zaujímané astronomické DVD programy, knihy alebo len vlastnoručne zhotovený
model Hubblovho kozmického áalekohfadu.
Aký bude áalší ročník HST Lab 2007? Nemá
sa prezrádzat program a prekvapenia. Móžem
však slúbif, že program Hviezdnej Stanice Teenager v nasledujúcom roku bude bohatší o stretnutia so zaujímanými fuďmi i ďalšie aktivity.
Vladimír Mešter
Hornonitrianska hvezdáreň, Partizánske

EVOLUCE A KREATIVITA
aneb od ETX, LX, RC'X přes ~‚' SI na Max Mol/nt...

MEADE°
...v návaznosti na předchozí článek přinášíme stručný přehled dalších novinek a inovací,
které v poslední době přinesla na trh s astronomickým vybavenímfirma Meade. Nejedná se
o technický popis a hodnocení přístrojů, ale pouze o nastínění a přehled širokého sortimentu.
Kamery pro snímání obrazu
- LPI, DSI, DSI Pro...
Jak známo, američané se vyžívají
ve zkratkách a je to patrné i z uvedených názvů. Ve všech případech se jedná
o kamery, které přenáší obraz z dalekohledu
do počítače. To je další změna, kterou firma
Meae uvedla na trh před několika málo lety.
V sortimentu bývaly dlouhou dobu speciální
CCD kamery s velkým rozlišením (alespoň na
dřívější dobu). S rozvojem digitální fotografie se začalo často experimentovat s afokální
fotografií pomocí kompaktních digitálních
fotoaparátů a později i s fotografováním pomocí digitální zrcadlovky. Najednou byl vesmír
téměř nadosah a ještě ten večer si šťastný
majitel fotoaparátu a dalekohledu mohl prohlédnout své fotografie přímo na svém počítači
aniž by musel čekat dlouhou dobu na vyvolání
filmu ve fotoalbu. To co dříve zažívalo pouze
několik dobrodruhů, kteří přiložili digitální
fotoaparáty ]c dalekohledům, dnes zažívá již
většina pozorovatelů dokonce i začátečníků
bez velkých zkušeností. Díky digitálním fotoaparátům se stala vlastní fotografie Měsíce již
běžnou záležitostí.
Přehled současné nabídky dalekohledů
firmy Meade Instruments Corporation:
Maksutov-Cassegrain
ETX 90-AT/PE
ETX 105-AT/PE
ETX 125-AT/PE

Optický systém

Schmidt-Cassegrain
8" LXD-75 SC
8",10", 12" LX 90-GPS
Schmidt-Newton
6", 8",10" LXD-75 SN
Newton
8", 10",12",16" LigtBridge
— Dobson
6" LXD-75 N
Refraktor
ED APO-80, f/6
ED APO-127, f/5
5", 6" LXD-75
Advanced Ritchey-Chretien
8",10",12",14",16" LX-200R
10",12",14",16", 20" RCX-400
I(amery pro snímání obrazu
LPI, DSI/DSI Pro,
DSI-Il/DSI-II Pro

Firma Meade přichází vstříc všem zájemců
o astrofotografii uvedením jednoduchých
kamer s barevným CMOS snímačem s rozlišením 640x480, které pojmenovala LPI nebol-li
Lunar and Planetary Imager— kamery určené
na snímání jasnějších objektů, jakými je Měsíc
a planety. Ke kameře je dodáván i software
na zpracování obrazu, takže se i začínajícímu
pozorovateli bez větších zkušeností podaří získat velmi pěkné snímky ještě ten večer. Pokud je
dalekohled vybaven Autostarem, dokáže software ovládat natáčení a pointaci dalekohledu.
Pro zájemce o snímky mlhovin, galaxií a méně
kontrastních objektů vesmíru uvedla firma
Meade vzápětí po LPI kameře také tzv. DSI
— Deep Sky Imager— kameru na snímání tzv.
„deep sky" objektů. Vlastně je potřeba podotknout, že se jedná o dva typy kamer. Jednaje
označována jako DSI a druhá jako DSI Pro.
Kamera DSI má barevný čip Sony Super HAD
Color CCD s rozlišením 510x490. Kamera DSI
Pro obsahuje monochromatický čip Sony EX
View HAD Monochrome CCD s rozlišením
510x490. Barevné snímky z této kamery lze
jednoduše získat zařazením barevných filtrů,
které jsou součástí. Obě kamery jsou vybaveny softwarem na ovládání dalekohledu a na
zpracování obrazu. Pomocí těchto kamer lze
poměrně snadno získat vlastní pěkné snímky
mlhovin a dalších objektů vesmíru. Dříve by
jeden takový snímek obnášel nepředstavitelné
množství pečlivé mravenčí práce a spousty
fotografického materiálu. Firma Meade přinesla velmi snadný a přitom sofistikovaný způsob
fotografování vesmíru, který se stal dostupný
i začínajícím a méně zkušeným pozorovatelům.
Na druhou stranu je však nutno podotknout,
že se celý obor astrofotografie od dob klasické
filmové fotografie posunulo velmi zdokonalil.
Jako i v dřívější době bylo mnoho pozorovatelů, kteří dosahovali vynikajících výsledků díky
jejich schopnostem, znalostem a zkušenostem,
je i v dnešní době mnoho fotografů, kteří umí
nebo ses velmi dobrými výsledky snaží získat
krásné snímky vesmíru pomocí současných
digitálních fotoaparátů a komerčního, ale
i vlastního softwaru na zpracování obrazu.
V současné době firma Meade uvedla na
trh inovovanou verzi DSl kamer. Jedná se
o kamery DSI-II s čipem Sony HSC EXview
HAD Color CCD a rozlišením 752x582 u DSIII as monochromatickým čipem Sony HS
EXview HAD Monochrom CCD s rozlišení

752x582
u kamery
DSI-II Pro.
Zároveň byl
vylepšen a dopiněn i dodávaný software. Jeho
výhodou je, že s ním pracují i všechny starší
verze kamer.

Dobson — Llght€~rldge...
Ve snaze vyjít vstříc všem skupinám pozorovatelů vesmíru se firma Meade rozhodla opět
uvést do svého sortimentu dalekohledy na
montáži Dobson. V tomto případě se jedná
o zrcadlové dalekohledy typu newton s velkou
světelností a s odlehčenou trubkovou konstrukci tubusu. Dalekohledy jsou skladné a lze
je velmi dobře převážet za tmavou noční oblohou. V současné době je oznámen a na výstavě
Photokina 2006 byl dokonce k vidění Dobson
o průměru 16" a světelností f/4.5! Na trhu
bude začátkem příštího roku.

Max Robotic EQ Mount ...
Dominantou výstavního stánku firmy
Meade na letošní
Photokině v Kolíně
nad Rýnem byl 20"
RCX400 na téměř
140 kg montáži Max
Robotic. Montáži 16"
a 20" RCX400 jsou velmi horké a ambiciozní
novinky firmy Meade. O kvalitách systému
ARC u dalekohledů RCX je již známo mnoho,
na první zkušenosti s montáží Max Robotic
se teprve čeká. Montáž se bude dodávat bud',
samostatně na trojnohém stativu nebo na
sloupu, nebo v setu s 16", nebo 20" RCX-400.
Jenom pro představu, celý komplet 20" na Max
robotic montáži váží 314 kg včetně protizávaží.
Při pohledu zpět je vidět, že firma Meade
podstoupila kompletní a promyšlenou inovaci celého sortimentu v poměrně krátké době
a na další drobné inovace se jistě můžeme
těšit i do budoucna. Celý proces byl postupný
a vycházel z požadavků uživatelů (zdokonalené ostření bez posuvu obrazu, zámek hlavního zrcadla, ochrana proti zamotání kabelu
Autostaru kolem dalekohledu, bezdrátový
Autostar, kamery na snímání obrazu a mnoho
dalších...), zároveň přinesl mnoho aplikovaných invencí vývojového týmu firmy (Autostar,
nový optický systém Advanced Ritchey-Chretien, GPS a LNT modul, UHTC vrstvy, DSI-II
a mnoho dalších novinek...).

Zastoupení pro SR: DELTAS — Ing. Lako Daniel, Športovcov 884/4,02001 Púchov • www.dalekohlady eu • meade@deltas.sk • tel. 042 - 471 0200 • fax 042 - 464 23 00
Zastoupení pro ČR: Moty-Optik — Miloš Motejl, Weisova 621, 39181 Veselí nad Lužnicí • www.moty.ez • info@moty.cz • tel. +420 777 107 502

ANNA PRIBULLOVÁ

Kyslík, ktorý robí problémy
1. časy

História a meranie ozónu
Látka, ktorou sa zaoberá tento
článok, nevonia velmi vábne,
a táto vlastnost je zohfadnená
aj v jej názve. Jedná sa o ozón
(z gréčtiny ozein = zapáchajúci). Takmer každý z nás už zacítil jeho kovový zápach, ak sa
ocitol v blízkosti elektrického
výboja vyvolaného búrkou či
používaného pri zváraní. Táto
trojatómová molekula kyshka
(03) sa, napriek stopovému
množstvu, ktoré vo vzduchu
predstavuje, tešila počal
posledných 30 rokov velkej
publicite. Raz nám prekáža jeho nedostatok v oblastiach tzv.
ozónových dier, a na druhej
strane, po dlhších obdobiach
pekného slnečného počasia,
počúvame výstrahy pred zvýšenou koncentráciou tohto plynu
vo vzduchu. Prečo nám ozón
robí torko starostí a je stále
predmetom mnohých globálnych výskumných projektov?
Ozón prvý raz detegoval a pomenoval v laboratóriu pri pokusoch
s elektrolýzou C. F. Schónbein v roku 1839. Tento vedec prvý vyvinul
metodiku, ktorá umožňovala kolorimetrickou metódou stanoviť koncentráciu ozónu vo vzduchu (papieriky impregnované roztokom jodidu
draselného a škrobom boli vystavené na 12 h na vzduchu, pričom chemická reakcia medzi ozónom a jodidom draselným spósobila zmenu
zafarbenia papierikov; koncentrácia
ozónu sa stanovila porovnaním so
zvolenou chromatickou škálou —
napr. Schónbeinova chromatická
škála mala 10 stupňov), a tak položil
základy výskumu ozónu v atmosfére. V roku 1865 boto už v Pariži 20
meteorologických staníc, ktoré monitorovali ozón Schánbeinovou metódou. Porovnanie priememej koncentrácie ozónu v Paríži získanej
SchSnbeinovou metódou v súčasnosti a v 19. storočí ukázalo, že koncentrácia tohto plynu vo vzduchu
vzrástla od začiatkov merania ozónu viac ako dvojnásobne. Vzhradom na to, že ozón je chemicky
nestabilná látka s výraznými oxidačnými vlastnosťami, toto zistenie
nie je potešujúce. Velká koncentrácia ozónu vo vzduchu spósobuje
ničenie materiálov oxidáciou, narú-
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Obr. 1.1: Schéma zmeny koncentrácie ozónu s výškou nad zemským povrchom.
ša fyziológiu rastlín aj živočíchov.
U rastlín sa pri vetkej koncentrácii
ozónu pozorovalo spomalenie fotosyntézy a žltnutie listov, u živočíchov pri vdýchnutí velkého množstva ozónu dochádza k poškodeniu
dýchacích cest, bolestiam hlavy či
krvácaniu z nosa. To je d6vod, prečo nám zvýšená koncentrácia ozónu
vo vzduchu, ktorý dýchame, t. j. pri
zemskom povrchu, prekáža. Chemické metódy na stanovenie koncentrácie ozónu v atmosfére sa postupne vyvíjali, avšak reakcia ozónu
a jódu je doteraz ich základným
princípom, ktorý sa používa aj v súčasnosti na meranie vertikálnych
profilov koncentrácie ozónu.
Čoskoro po objavení ozónu sa
ukázalo, že ozón intenzívne absorbuje ultrafialové (UV') žiarenie
(existencia ultrafialového žiarenia
v slnečnom spektre bola objavená
okolo roku 1800). Absorbčně pásy
ozónu boli najskór detegované vo
viditernej oblasti spektra (Chappiusove absorbčně pásy žiarenia s vlnovou držkou 500 až 700 nm). Sir
Hartley objavil oblasť vinových dlžok UV žiarenia od 200 do 320 nm
s intenzívnou absorbciou ozónom
najskór v laboratóriu, a neskór aj
v slnečnom spektre (1880). Vzhradom na výrazné absorpčné pásy
ozónu v UV oblasti slnečného spektra a malú koncentráciu ozónu meranú pri zemskom povrchu, prišiel

Sir Hartley na myšlienku, že niekde
vo vyššej atmosfére musí existovať
vrstva vzduchu s overa viičšou koncentráciou ozónu ako pri povrchu
Zeme. Tak bola objavená ozónosféra. O rok neskňr sir Huggins preskúmal absorpčné pásy slnečného
spektra v oblasti vinových dížok od
320 do 360 nm a zistil, že ozón intenzívne absorbuje UV žiarenie aj
v tejto oblasti spektra. Dnes už vieme, že ozón absorbuje aj infračervené žiarenie, a radí sa preto do
skupiny tzv. skleníkových plynov.
Objavy intenzívnej absorbcie UV
žiarenia ozónom umožnili vznik nového — spektroskopického — princípu merania ozónu. F. W. Paul Götz
využil absorbciu UV žiarenia ozónom na určenie jeho koncentrácie
pri zemskom povrchu tak, že určil
zoslabenie UV žiarenia emitovaného ortuťovou výbojkou pri prechode vzduchového stípca dlhého
1 km (na podobnom princípe merajú prizemný ozón niektoré prístroje
aj v súčasnosti). V rokoch 1912 až
1913 sa Ch. Fabry a H. Buisson pokúsili v laboratórnych podmienkach
určiť účinný absorbčný prierez molekuly ozónu. Na základe merania
zoslabenia priameho UV žiarenia
v atmosfére Zeme zistili, že pri

štandardnom tlaku a teplote vzduchu by mata celá ozónová vrstva
Zeme hrúbku asi 3 mm. Aj v súčasnosti sa na vyjadrenie množstva celkového ozónu používajú Dobsonove jednotky (DU), ktoré sú ekvivalentom hníbky ozónovej vrstvu
v mm — 100 DU zodpovedá hrúbke
ozónovej vrstvy 1 mm pri štandardnej teplote a tlaku vzduchu v oblasti
zemepisnej šírky 45`. V máji a júni
1920 sa v Marseilles uskutočnili
prvé merania celkového množstva
ozónu v atmosfére Fabryho-Buissonovým spektrofotometrom. Z týchto meraní Fabry a Buisson odhadli
výšku vrstvy vzduchu s najváčšou
koncentráciou ozónu na 40 km
a správne predvídali, že na vzniku
ozónu vo vyššej atmosfére sa podieTa slnečné UV žiarenie. Až S. Chapman v roku 1930 opísal základné
fotochemické reakcie, ktoré vedú
k vzniku a rozpadu ozónu vo vyššej
atmosfére. V roku 1921 Götz na základe pozorovania pacientov liečiacich sa na tuberkulózu v Alpách
podotkol, že nadmerné vystavovanie sa slnečnému UV žiareniu (predpokladalo sa, že baktériocídne účinky slnečného UV žiarenia móžu byť
využité na liečbu) nepriaznivo pósobí na pokožku a celkový zdravotný stav týchto rudí. To boto jednou
z príčin, prečo sa vedci začali venovať ozónu ako súčasti atmosféry,
ktorá nás pred účinkami tejto zložky
slnečného žiarenia chráni. V roku
1924 Götz pri spektroskopickom
meraní ozónu na Špicbergoch pri
malej výške Slnka zistil, že množstvo celkového ozónu sa počas roka
mení (najviac vo vrstve atmosféry
medzi 10 a 20 km nad povrchom)
a maximum koncentrácie ozónu je
vo výške iba okolo 25 km (obr.
1.1). Fabryho a Buissonov spektrofotometer na meranie celkového
ozónu bol postupne nahradzovaný
dokonalejším Dobsonovým spektrofotometrom a v súčasnosti Brewerovým mriežkovým spektrofotometrom. Prvá sieť Dobsonových
spektrofotometrov vznikla v Európe
v rokoch 1926 — 1927. V rokoch
1928— 1929 meralo celkové množstvo ozónu v atmosfére 6 spektrofotometrov rozmiestnených v róznych geografických oblastiach Ze-

V spektrálnej oblasti UV žiarenia sa vyčleňujú tni podoblasti vinových dlžok — UV-C
oblasť žiarenia s vinovými dížkami 200 — 290 nm, UV-B oblasť žiarenia s vinovými
dížkami 290— 315 nm (v niektory'ch prácach sa uvádza homá hranica vinových dlžok
žiarenia UV-B oblasti 325 nm) a UV-A oblasť žiarenia s vinovými dÍžkami 315— 400 nm.
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Obr. 1.2: Priíklad ročného chodu celkového ozónu v Poprade-Gánovciach v roku 2005 — merania Brewerovým
spektrofotometrom. Na obrázku sú tiež zobrazené zhladené priemerné denné hodnoty celkového ozónu vypočítané z meraní Dobsonovho spektrofotometra v Hradci Králové v období 1962— 1990, ktoré slúžia na merania
v Poprade-Gánovciach ako dlhodobý normál a odchýlky priemerných denných hodnót celkového ozónu
v Poprade-Gánovciach od tohto normálu (www.shmu.sk).
me (USA, India, Nový Zéland,
Egypt, Arosa, Oxford). Iba na jednej z týchto staníc sa meranie celkového ozónu vykonáva systematicky až do súčasnosti. Nachádza sa
vo švajčiarskej Arose. Celkový
ozón sa tu súvisle meria Dobsonovým spektrofotometrom od roku
1927. K tejto stanici postupne
pribúdali d'alšie, najmá po Medzinárodnom geofyzikálnom roku
1955, kedy boto navrhnuté zriadenie koordinovanej siete stanic zabezpečujúcich meranie celkového
ozónu (GO3OS).
Princíp spektroskopickej metády
merania množstva celkového ozónu
je založený na meraní priameho slnečného žiarenia. Z merania intenzity priameho slnečného žiarenia
s dvoma (Dobsonov spektrofotometer), alebo viacemými (Brewerov
spektrofotometer) vinovými dlžkami rózne ovplyvnenými absorbciou
ozónom, sa dá určiť jeho množstvo
v atmosférickom vzduchovom stlpci, cez ktorý slnečné žiarenie prechádza. Analýza meraní celkového
ozónu v róznych lokalitách ukázala,
že kým v tropických oblastiach sa
množstvo celkového ozónu počal
roka výrazne nemet, vo vyšších
zemepisných šírkach má celkový
ozón v atmosfére výrazný ročný
chod (obr. 1.2). Merania tiež odhalili súvislosť medzi prítomnosťou
tlakovej výše a krátkodobým poklesom množstva celkového ozónu
a naopak, vzostupom množstva celkového ozónu pri tlakovej níži. Tieto vlastnosti sa mali využívať pri
krátkodobých predpovediach počasia. Váčšie množstvo celkového
ozónu namerané vo vysokých zemepisných šírkach (obr. 1.3), v po-

rovnaní s tropickými oblasťami, kde
sa predpokladala najintenzívnejšia
tvorba ozónu, spósobilo obrátenie
pozornosti výskumu na procesy glo
bálnej cirkulácie vzduchu vo vyššej
atmosfére.
Nárast koncentrácie ozónu s výškou potvrdili aj chemické merania
pomocou lietadiel alebo balónov
(tzv. iii situ merania), ktoré začali
v 50. rokoch. Za začiatok relevant-

ných satelitných meraní množstva
celkového ozónu (ako jednej z prvých atmosférických zložiek) sa považuje rok 1978, hoci pokusy merať
celkový atmosférický ozón z obežnej dráhy Zeme sa uskutočnili skór.
Na palubách satelitov boli umiestnené 2 druhy prístrojov — TOMS
(Total Ozone Mapping Spectrophotometer, od roku 2006 nahradený
meracím systémom OMI) a SBUV

Obr. 1.3: Globálne rozloženie celkového ozónu v októbri a v marci (údaje získané zo satelitných meraní systémom TOMS). Množstvo celkového
ozónu je vyjadrené v Dobsonových jednotkách.
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(Solar Backscatter Ultraviolet Spectrometer). Kým SBUV prístroje
umožňovali meranie celkového ozónu a jeho vertikálneho profilu (do
výšky 50 km) iba z nadiru, systém
TOMS zabezpečoval iba meranie
celkového ozónu, ale pod takmer
fubovolným uhlom, čo umožňuje
denne získať globálny obraz o rozložení celkového ozónu. Porovnanie
pozemných a satelitných meraní
ukázalo, že rozdiely medzi hodnotami množstva celkového ozónu meraného spektrofotometricky z povrchu Zeme a zo satelitov predstavujú
v absolútnej hodnote asi 3 %. V súčasnosti sa pri meraní koncentrácie
ozónu v róznych oblastiach atmosféry používa čoraz dokonalejšia
technika — napr. fotolytické senzory,
či lidary.
Zaujímavé vlastnosti ozónu viedli nielen k rozvoju meracích technik,
ktoré sa v meteorológii používajú
okrem merania koncentrácie ozónu
aj na monitorovanie mých zložiek
atmosféry, ale aj k vzniku samostatných vedných odvetví, akým je
napr. atmosférická chémia. Hoci
stále hovoríme o rovnakej molekule
ozónu O3, je zrejmé, že je výrazný
rozdiel medzi tým, ako na biosféru
Zeme a človeka vplýva ozón v blízkosti povrchu Zeme (tzv. prizemný
ozón) a vo vyšších vrstvách atmosféry, kde je najváčšia koncentrácia
ozónu. Ozónosféra vo vyšších vrstvách atmosféry má ochrannú funkciu pred slnečným ultrafialovým žiaretm a určuje tiež teplotné zvrstvenie (a následne radiačnú bilanciu) vo
vyššej atmosfére. Prízemný ozón
vd'aka svojej reaktívnosti vplýva na
chemizmus a oxidačnú kapacitu
vzduchu. Nepriaznivo vplýva na
biosféru (napr. aj na polnohospodársku produkciu a zdravic ludskej
populácie). Ako súčasť fotochemického smogu je závažným problémom, najmá vo velkých mestách.
Netreba vynechať ani príslušnosť
ozónu ku skleníkovým plynom a príspevok tejto látky s rastúcou koncentráciou pri zemskom povrchu ku
globálnemu oteptovaniu.
Dvojaký pohlad na ozón v atmosfére sp6sobil aj prirodzené rozčlenenie problematiky ozónu v atmosfére na dye podoblasti: štúdium
vlastností a chemizmu prízemného
ozónu a ozónu vo vyšších vrstvách
atmosféry (tzv. stratosférického ozónu). Pre obe oblasti ozónového výskumu je dóležité štúdium chemických reakcií, ktoré vedú k vzniku
a rozpadu molekuly ozónu, ale aj
dynamických vlastností atmosféry,
ktoré hrajú úlohu pri prenose ozónu,
ale aj mých chemických látok, ktoré
s ním vo vzduchu reagujú.
ANNA PRIBULLOVÁ
Pokračovanie v budúcom čísle
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AKTUALITA
Tmavá škvrna na
severnej polguli Uránu.
Jej rozmery:
1700 x 3000 km. Vznikla
pravdepodobne ako
dňsledok sezónnych
zmien v atmosfére.
Severný pól planéty
je vpravo. Snímku
zhotovil HST 23. augusta 2006 pomocou
kamery ACS/WFC.

Tmavá škvrna na Uráne
x

V auguste 2006 objavil Hubblov vesmírny dalekohfad
v horných vrstvách atmosféry Uránu obrovský tmavý vír.
Útvar má rozmery 1700 3000 km. V zhfadom na to, že
búrky na Uráne sú pomerne zriedkavé, tieto atmosferické
útvary sú podobné búrkam na Neptúne, napriek tomu, že atmosféra Uránu nie je natolko aktívna. Kedže táto časf atmosféry hola predtým v tieni, mohol tento vír vzniknúf vdaka
stnečnému teplu.
Nepotvrdené pozorovania tmavých škvor v atmosfére Uránu (vrátane kresieb) sú známe už od začiatku 20. storočia.
Neskór sa objavili na záberoch zhotovených sondou Voyager 2 v blízkej ultrafialovej oblasti spektra, ktoré zhotovila
počal preletu v roku 1986 a pozemských pozorovaní v blízkej infračervenej oblasti spektra v roku 1993. Avšak ani na
jednej snímke, ktoré zhotovil vesmírny dalekohfad v období
od leta 1994 do jan 2006, nebola zachytená podobná tmavá
škvrna. Tieto pozorovania naznačujú, že atmosferický útvar
vznikol iba nedávno. Aj ked sú podobné útvary v Uránovej
atmosfére zriedkavým javom, tmavé škvory holi častejšie pozorované na Neptúne. Napriek tomu, že obe planéty majú
podobné rozmery a zloženie, atmosféra Neptúna sa zdá byť
aktívnejšia, hoci teraz sa na Uráne prejavuje zvýšená aktivita.
Vznik tmavej škvory móže byť príznakom prichádzajúcej jari. Rovnodennost nastane na Uráne v decembri 2007, ked
bude Slnko priamo nad rovníkom. Podfa Heidi B. Hammelovej, členky tírnu Space Science Institute v Boulder, sa může
atmosféra Uránu správať v tomto období podobne, ako Neptúnova, čo potvrdzuje aj vznik tmavej škvory.
Tmavá škvrna bola spozorovaná na 27. stupni severnej
šírky, t. j. na severnej hemisfére planéty, ktorá bude v nasledujúcich rokoch čoraz viac vystavená slnečnému žiareniu.
(Predtým bola celé roky v tieni.) Astronómov velmi zaujíma,
aké rychle a intenzívne budú zmeny v atmosfére Uránu, keá
sa prejavia sezónne zmeny slnečného osvetlenia. Vzhfadom
na to, že Urán má extrémne sklonenú rotačnú os, dochádza
počas jeho obehu okolo Slnka k velmi výrazným zmenám
ročných období.

Zatmenia na Uráne
Hubblov vesmírny dalekohfad zachytil nedávno unikátny
jav, ktorý ešte nebol nikdy pozorovaný a tým je prechod
Slnka rovinou obežných dráh mesiacov Uránu a priemet
ich tieňov na planétu. Biely bod blízko stredu modrastého
kotúčika Uránu je fadový mesiac Ariel. Tento satelit s priemerom 1158 km vrhá tieň na vrchnú vrstvu oblakov atmosféry planéty. Pozorovatel na Uráne tento jav vníma ako
zatmenie Slnka. Podobné prechody mesiacov pred kotúčikom svojich planét móžeme pozorovať aj pni mých obrích
planétach, ako napnldad Jupiter alebo Saturn, ale v prípade
Uránu sú dráhy mesiacov sklonené rovnako, ako rotačná os
planéty, a tak sa roviny ich dráh dostávajú do jednej roviny
so Slnkom iba každých 42 rokov.
Takýto tranzit Uránom nebol nikdy predtým pozorovaný,
a teraz nastane na planéte v decembri 2007 obdobie rovnodennosti, keá Slr ko bude svietiť priamo na rovník a na oba
póly tohto plynného obra. Zabaf posledná Uránová rovnodermosť nastala v roku 1965, ked boto možné pozorovať
prechody mesiacov pred planétou, ale d'alekohfady tej doby
neposkytovali dostatočne kvalitný a ostrý obraz. Mesiac,
ktorý prechádza pred Uránom a vrhá naň svoj tieň, nebolo
možno exponovať. V čase, ked bol Hubblov vesmírny dalekohfad vypustený (1990), Slnko svietilo na južné poláme
oblasti Uránu a geometrické podmienky znemožňovali pozorovanie tohto javu. Postupne, ako sa Urán približuje
k rovnodennosti, bude počet prechodov a zatmení narastať,
lebo sa na planétu budú premietať aj dalšie mesiace: Umbriel, Titania, Oberon a mnoho dalších menších satelitov.
Podfa NASA spracoval -dt-
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Ariel, najbližší velký mesiac Uranu s priemerom 1158 km, vrhá svoj tieň na vrchné
vrstvy atmosféry. Snímku získal Hubblov
vesmírny dalekohfad. Vznikla zložením troch
záberov v blízkej infračervenej oblasti
26. júla 2006 pomocou kamery ACS/WFC.

Ilustrácia zobrazuje postupnú zmenu
zdanlivého priemetu obežných dráh
Uránových mesiacov počas posledných
12 rokov. Zatmenia Slnka budú stále
častejšie, kedže sa zdanlivo budú
premietat aj dráhy vzdialenejších
mesiacov Umbriela, Titanie a napokon
Oberonu. Rovnodennost na Uráne
nastane v decembri 2007..
Ilustrácia: G. Bacon, STScI
Hviezdne okolie Uránu umožňuje pomerne jednoduché pozorovanie: Najjasnejšia hviezda na
snímke je ň Aqr (+3,75 mag). Urán sa nachádza približne 1 vfavo. Všimnite si nápadne
tyrkysové sfarbenie planéty, ktoré je pre Urán typické. Sfarbenie je pozorovatelné už aj
v malom áalekohfade. Vizuálna jasnost Uránu bola +5,9 m. Snímka bola zhotovená 10.9.2006
o 23:14 LSEČ fotoaparátom Sony DSC-F717, použitý manuálny režim: expozícia 15 s,
citlivosť íSO200, objektív 48,5/2,8., Sever je hore, východ vfavo.
Foto: autor
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ALBUM POZOROVATELA

Ciastočné zatmenie Mesiaca
7. 9. 2006

ýchod
$:22 SEČ, Nikon D70Ů,
exp.1/2 s, ISO 200,
obje, v5,6/1000.
'. Foto: P. Zhončák

Po polotieňovom zatmení Mesiaca 14./15.
3. sme sa v septembri mohli potešif zo zatmenie čiastočného, ktoré boto pozorovatelné
takmer v celom svojom priebehu. Vo
hvezdárni v Rimavskej Sobote boto neobyčajne rušno, zišlo sa tu niekolko desiatok
záujemcov z radov verejnosti a samozrejme
členovia krúžkov i SZAA. Počasie boto takmer ideálne, trošku vadila slabá premenlivá
vysoká oblačnost. Všetci netrpezlivo očakávali
východ Mesiaca.
Pozorovalo sa takmer všetkým, čo bobo
k dispozícii — od triédrov až po velké d'alekohTady, od fotoaparátov až po webovské
(DD) či CCD kamery. V prednáškovej miestnosti sa hovorilo o zatmeniach aj všeobecnejšie, na terase i v kupole občas zazvonil mobil,
priatelia zo Slovenska informovali ako sa im
darí. Samotný fakt, že zatmenie sa začínalo
ešle pod obzorom, dávalo niekolko možností
na získanie netradičných fotografií a aj počal
zatmenia sme si po sjeti vymieňali svoje
úlovky a navzájom sa tešili z úspechov toho
drubého...
Ďalšie, tentokrát úpiné, zatmenie nás čaká Pekný obrázok zo zatmenia Mesiaca 7. 9. 2006
3.3.2007.
o 19:42 SEČ urobila Agáta Bartová. Exp. 1/6 s,
Pavol Rapavý Nikon D70, f=70, ISO 500.

Postupka zatmenia Mesiaca 7. 9. 2006 nad hvezdárňou Rimavská Sobota.
Olympus 740 UZ, interval 5 min.
Foto: P. Rapavý
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ESA 2006: „Moravská čižma"

19:43

Účastníci hlavného pelotónu 13. ročníka
Ebicykla vyštartovali v sobotu 29. júla
za skorého rána na trasu Zlín — Valašské
Meziříčí — Ostravice — Příbor — Vsetín
s návratom do Partizánskeho.
Úvodná etapa, ktorá mala ebicyklistov v podvečer
priviesť do Zlína, viedla vedTajšími cestami cez Žabokreky, Dubodiel do Chocholnej a Balej cez Kykulu
a horský prechod do Vyškovca. Odtial stúpala lesom
vedla pomníka amerických letcov až na Mikulčin vrch
do nadmorskej výšky 798 m. Nasledoval dlhý zjazd
k motorestu Rasová. Trasa pokračovala mžeme zvinenou cestou, stúpajúcou do kúpeTného mestečka Luhačovice. Najpríjemnejším osviežením tejto etapy
však boto kúpalisko v Ludkoviciach, kde sa členovia
hlavného pelotónu okúpali a podaktorých oneskorencov tu zastihla i sprcha večemej búrky.
Táto etapa bola dosť náročná, a tak nečudo, že ti
menej trénovaní využili aj „donáškovú službu" šoféra
sprievodného vozidla, alebo dosiahli ciel — zlínsku
hvezdáreň — až v neskorých nočných hodinách.
Nasledujúce čisté a trochu chladné ráno nás
uchvátil výhlad na mesto z terasy hvezdárne. Ale
nedalo sa ním kochať pridlho, kedže zlínsky hvezdárenský tím odchádzal na astrotábor do Vlčkovej,
kam sme mierili lesnými cestami za pomoci sprievodcu aj my. Ciel etapy bol vo Valašskom Meziříčí. Po
večeri nás zaujala prednáška o histórii a súčasnosti
hvezdárne vo Valašskom Meziříčí, ktorá vznikla vdáka šikovným rukám a neutíchajúcemu úsiliu miestnych nadšencov v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou.
Ďalšia etapa viedla do dedinky Ostravice nedaleko
vodnej nádrže Šance, slúžiacej k rekreácii a oddychu,
aj ked je zdrojom pitnej vody a nedá sa v nej kúpať.
Fri hfadaní zjazdu na druhú stranu Beskýd do Ostravice, sa pelotón rozdelil na niekolko skupín. Skupinku
vysohorských zjazdárov neodradila spočiatku len
domnelá náročnosť turistického chodníčka vedúceho
do Čeladnej cez Čertův mlýn (1207 m n.m. — najvyšší
bod tohtoročného ebicykla) a sedlo pod Kněhyní. Hoci iru potom jazdci hlavného pelotónu chvílami na
rozbitom zjazde neprávom závideli, táto horská skratka bola aj pre horské bajky neprejazdná, ba — ako sa
zistilo neskór — aj zakázaná (prírodná rezervácia).
Pred štartom štvrtej etapy do Příboru bob o ráno
vlhké a hmlisté, vóbec sa nedalo predpokladať, že by sa
v priebehu dňa mohol čo i len letmo ukázať zatúlaný
slnečný lúčik. Takže cyklisti zabalení do pršiplášťov
(v mieme depresívnej nálade) vynechali plánovaný
okruh okolo vodnej nádrže Šance a vyrazili cez Frýdlant pod Radhoštěm a Kozlovice na Hukvaldy —
rodisko Leoša Janáčka. Ked sa potom nečakane vyčasilo a slniečko začalo pripekať, odbočili sme k najbližšej priehrade použiteínej na kúpanie. Ukrytá bola
v poliach medzi stromami pri obci Větřkovice pár
kilometrov od definitívneho ciefa tejto etapy — mesteč-

19:53

20:08

20:23

20:58

(.

Pred odchodom z hvezdárne vo Valašskom Meziříčí.
Foto: Ján Horřták
ka Příbor. Jeho obyvatelia si v tomto roku pripomínajú okrúhle výročie narodenie svojho rodáka Sigmunda
Freuda.
Nasledujúceho rána nás cesta doviedla do Štramberka — historického mestečka s turisticky atraktívnou
Štramberskou trúbou. Tak sa nazýva stredoveká
strážna veža nad mestom, ktorá dnes slúži ako
rozhTadňa s výhladom do dalekého okolia. Odtial
viedla etapa do Vsetína cez Valašské Meziříčí. Trasa
nebola obzvlášť náročná, preto bota do itinerára zaradená aj priehrada Bystřička.
Večer vo vsetínskej hvezdárni patril k tým jasnejším, a tak mali účastníci večemej opekačky možnosť
uvidieť zopár perzeíd, ktoré prebleskli atmosférou.
V další deň bol plánovaný oddych, čo podaktorí aj
využili na lenivá prechádzku mestom, ale zopár cyklonezmarov si naplánovalo krátku trasu okolitými
lesnými cyklocestami.
Večemé plány boli jasné — zalahnúť skoro a skoro
aj vstať, lebo na poslednú etapu boto treba vyraziť zavčas rána. Cestou cez Valašské Klobouky — Brumov
Buchlovice, Homě Sřnie a Trenčianske Teplice, to je
do Partizánskeho dobrých 115 kilometrov.
Posledné tohtoročné spoločné ráno bobo chladné.
V noci riadne napršalo, teplota „brutálne klesla" a rozlúčku hlavného pelotónu s miestnym pracovníkom
ako aj so spolupútnikmi poberajúcimi sa inou trasou
sprevádzalo jemné mrholenie, takže pršiplášte zostali
v pohotovosti. Cesta viedla dlhým pozvolným stúpaním až k slovenskej hranici (prehliadka hradu Brumov v Bílnici sa z časových dóvodov odložila na krajšie počasie), nesledovalo klesanie a rovina až po Trenčiansku Teplú a potom náročné stúpanie do sedla pod
Machnáčom. O to príjemnejší bol zvyšok cesty, ked
klesanie rozbehlo ebicykle na cestu domov — akosi
tým lahšiu, čím menej kilometrov z nej zostávalo...
Ebicyklisti najazdili počas trinásteho ročníka po
slovenských a moravských cestách, a hlavne necestách, viac ako 500 kilometrov.
ZUZANA HERNOVÁ

Ebicyklisti na
Vsetínskej
hvezdárni.

~

Fázy zatmenia 7.9.2006, čas expozície v SEČ (je
v obrázkoch), Celestron 150/1200, Olympus
Foto: P. Rapavý
E-500, ISO 250.

Prisoehe pohanského boha
Radegasta.
KOZMOS 6/2006
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10a12o2006, 6946 SEČ

Obloha v kalendári
Pripravil PAVOL RAPAVÝ

Planéty
Merkúr je krátko po západnej elongácii (25. 1 I .),
a tak jeho nájdenie na oblohe začiatkom decembra
pred východom Slnka by nemalo byť vážnejším
problémom, nakolko bude mať —0,6 mag. Jeho
uhlová vzdialenosť od Slnka sa pomaličky zmenšuje, a tak koncom druhej dekády vychádza už len na
začiatku občianskeho súmraku, 7. 1. je v hornej
konjunkcii so Slnkom, po ktorej sa podmienky jeho
viditelnosti zlepšujú. Koncom januára je na konci
občianskeho súmraku vo výške T ako jasný objekt
—0,9 mag. 10. 12. ráno bude v tesnom zoskupení
s Jupiterom a Marsom na peknom pozadí Škorpióna. 19. 12. bude krátko pred východom Slnka nad
obzorom s tenučkým kosáčikom Mesiaca, no ich
vzdialenosť bude vyše T. 26. 1. po západe Slnka
bude krátko po konjunkcii Merkúra s Neptúnom,
a tak móže byť zaujímavé pozrieť sa na najbližšiu
a najvzdialenejšiu planétu súčasne, ich vzdialenosť
bude 1,4`.
Venuša (-3,9 mag) sa začne objavovať nad západným obzorom až v druhej polovici decembra,
jej viditelnosť sa pomaly zlepšuje. Na prelome
rokov je na konci občianskeho súmraku vo výške 4,
koncom januára 13°, a teda bude na večemej oblohe
neprehliadnutelná. Jej uhlová vzdialenosť sa bude
aj v d'alšom období zváčšovať až do júnovej maximálnej elongácie. 21. 12. je v konjunkcii s Mesiacom, no Mesiac zapadá len krátko po Slnku. 20. 1.
však vzájomná konjunkcia s Mesiacom po západe
Slnka bude skvelá, v blízkosti (2° západne) bude aj
Neptún a nízko nad obzorom Merkúr.
Mars (1,6 — 1,4 mag) je viditelný ráno pred východom Slnka, no vzhladom na nevelkú jasnosť
bude len nevýrazným objektom. Začiatkom decembra je na začiatku občianskeho súmraku vo výške
len 3°, koncom decembra a januára 6°. Pohybuje sa
v južných deklináciách, presunie sa z Váh cez Škorpióna a Hadonosa do Strelca. 18.1. sa presunie kúsok severne okolo hmloviny Lagúna (M 8) a 28. 1.
okrajom gulovej hviezdokopy M 22.
KOZMOS 6/2006

December 2006
— január 2007

Všetky časové údaje sú v SEČ

Máme tu obdobie s dlhými nocami, no zároveň aj
nocami najchladnejšími... Na svoje si prídu predovšetkým meteorári, podmienky počas Geminíd
sú dobré, stačí sa len poriadne zababušiť do spacáka
a užívať si množstvo meteorov. Prekvapením je aj
niekolko komét, ktoré sú jasnejšie, ako sa očakávalo, k dispozícii sú aj dotyčnicové zákryty, a hlavne
zákryty Plejád. Koncom prvej decembrovej dekády
si všimnime, najlepšie malým dalekohladom, tesnú
vzájomnú polohu Jupitera, Merkúra a Marsu.
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Zákryty Plejád Mesiacom

Jupiter (-1,7 až —1,9 mag) sa presunie z Váh do
Škorpióna a Hadonosa, jeho uhlová vzdialenosť od
Slnka sa po novembrovej konjunkcii so Slnkom
zváčšuje, a tak sa zlepšujú aj jeho pozorovacie podmienky. Koncom prvej decembrovej dekády je na
začiatku občianskeho súmraku vo výške 4.
Od 8. do 13. 12. sa pokocháme vzájomnou zmenou polohy Jupitera Marsu a Merkúra a tí skúsenejší
sa iste pokúsia tento malý tanec planét zachytiť aj na
film či CCD kameru. Ako „referenčný" bod dobre poslúži (3 Sco
(2,6 mag). 18.12. a 15.1. nastanú
nevýrazné konjunkcie Jupitera
s Mesiacom, nakolko aj pri
maximálnom priblížení bude
vzdialenosť oboch telies len 6`.
Saturn (0,4 až 0 mag) v Levovi vychádza dye hodiny pred
polnocou, na prelome rokov už
pred 20. hodinou a koncom
januára je už nad obzorom takmer celú noc, nakolko II. 2. je
v opozícii. 6. 12. je v zastávke
a začne sa pohybovať spátne.
10. 12. bude Saturn v konjunkcii s Mesiacom, mimo nášho územia bude pozorovatelný zakryt. Od nás obe
telesá budú najbližšie pred ich západom krátko
predpoludním... Na tmavej oblohe spolu s obzorom
ich uvidíme po ich východe 9. a 10. 12. Podobná
situácia sa zopakuje aj 6. 1., no tu už budú obe
telesá nad obzorom krátko po konjunkcii, a tak Saturn bude len 0,5 vpravo od Mesiaca.
Urán (5,8 — 5,9 mag) vo Vodnárovi je pozorovatelný v prvej polovici noci, jeho viditelnosť sa
predlžuje a koncom januára je nad obzorom už takmer celú noc. Jeho vlastný pohyb východným
smerom si móžeme počas oboch mesiacov dobre
všimnúť podla hviezdy k Aqr (3,7 mag), ktorá nám
súčasne ulahčí jeho nájdenie (najbližšie — 22' — bude
4. 1.). 25. 12. a 22. 1. bude v konjunkcii s Mesiacom.
Januárová nastáva hlboko pod obzorom, pri decembrovej budú obe telesá najbližšie pred ich západom.
Neptún (7,9 — 8,0 mag) v Kozorožcovi je viditelný vo večerných hodinách. Jeho uhlová vzdialenosť od Slnka sa zmenšuje, a tým sa kráti aj jeho
viditelnosť. Ešte pred koncom januára sa stratí vo
večernom súmraku. 24. 12. a 20. 1. bude v konjunkcii s Mesiacom, zvlášť zaujímavá (napriek velkému rozdielu jasností), bude konjunkcia januárová,
nakolko v ich blízkosti bude aj jasná Venuša a nízko
nad obzorom aj Merkúr.

4. 12. prejde Mesiac centrálnou časťou Plejád, no
nevýhodou je jeho velká fáza krátko pred spinom,
čo sťaží pozorovanie slabších zákrytov. Omnoho
lepšie podmienky nastanú 27. 1. Mesiac zakryje síce
len severnú časť tejto hviezdokopy, no kedže je po
poslednej štvrti (+69 %), bude pozorovanie výstupov priam lah&dkou. Ak ste ešte nikdy zákryt
nevideli, určite si nenechejte ujsť túto skvelú príležitosť, možno vás to tak chytí za srdce, že sa stanete zákrytárom. Silvestrovský zákryt 31. 12. nastane ešte pod obzorom, posledné výstupy budú až
po jeho východe asi hodinu popoludní...).

Dotyčnicové zákryty

December je na dotyčnicové zákryty bohatý, a aj
keď zákryty nevynikajú jasnosťou, nastávajú dostatočne daleko na neosvetlenej strane Mesiaca. Vo
výhode sú pozorovatelia na západnom Slovensku,
nakolko časť zákrytov je južne od našich hraníc. Najjasnejší dotyčnicový zákryt (2,9 mag) nastáva na
Štedrý deň, no ak si všetko dobre zorganizujete, ešte
darčeky pod stromčekom stihnete. Zákryt nastáva
na osvetlenej strane, no Mesiac je krátko po nove
(19 %), a tak bude rušiť len tenký kosáčik. Prehlad
pozorovatelných zákrytov je v tabulko a hranice
tieňa na obrázku. Viac informácií o zákrytoch nájdete na stránke www.astrors.szm.sk, www.szaa.sk,
alebo sa informujte na najbližšej hvezdárni.
Dátum
11.12.
17.12.
17.12.
24.12.
25.12.
27.12.
4. 1.
29. 1.
31. 1.

hviezda
ZC 1522
ZC 2108
ZC 2109
ZC 3190
X 30964
ZC 53
ZC 1239
ZC 756
ZC 1089

UT
555
416
456
1549
1847
19 4
21 28
145
421

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

%
63—
111119+
29+
52+
9881+
95+

CA
16D
19D
19D
17B
13D
12D
14D
SD
OD
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Zákryty hviezd Mesiacom (december 2006 — január 2007)
Dátum

f

XZ

mag

2. 12.
3. 12.
4. 12.
4. 12.
4.12.

UT
h m s
21 40 14
18 47 30
3 760
4 241
3 54 21

D
D
D
R
D

3440
4484
4818
4818
4854

6,8
6,0
3,7
3,7
3,9

CA
°
+46N
+79S
+67N
-85S
-1N

4. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
6. 12.
7. 12.
9. 12.
9. 12.
10. 12.
13.12.
15.12.
17.12.
17.12.
27. 12.
27. 12.
28. 12.
28. 12.
2. 1.
6. 1.
8. 1.
8. 1.
8. 1.
9. 1.
15. 1.
21. 1.
24. 1.
24. 1.
26. 1.
26. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
29. 1.
30. 1.

4 710
345 10
4 27 8
4 760
4 58 54
4 47 38
1731 44
221 23
11310
2 24 35
451 14
5 15 18
5 42 41
4 32 58
51223
18 55 40
21 19 43
21 50 18
21 5943
1 1 1
5 53 12
22 29 45
233'744
23 26 15
023 10
5 829
171114
17 44 13
20 53 44
2215 2
2215 3
15 33 50
16 355
15 41 49
16 53 12
15 55 20
17 418
16 617
16 752
16 29 38
16 34 52
19 40 24
19 54 57
2319 8
17 55 42
22 46 26
16 44 44

R
D
R
D
R
D
R
R
D
R
R
R
R
R
R
D
D
D
D
D
R
R
R
D
R
R
D
D
D
D
D
D
R
D
R
D
R
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

4854
4874
4874
4911
4911
4957
9216
9863
13242
13242
14539
17698
19226
20597
20613
501
579
1877
1915
6836
14117
17168
17201
17225
17225
22129
30686
1405
1559
54005
3943
4818
4818
4831
4831
4854
4854
4857
4863
4875
4889
5017
5035
6393
7710
8040
9863

3,9
4,1
4,1
2,9
2,9
3,6
6,5
6,7
4,7
4,7
5.7
6,2
7,0
6,4
6,1
6,9
6,5
6,9
6,8
6,4
6,6
6,7
6,5
5,0
5,0
7,0
7,0
6,8
6,7
4,6
4,6
3,7
3.7
4,3
4,3
3,9
3,9
5,8
6,4
7,0
6,8
6,8
6,8
7,0
5,6
6,7
6,7

-28N
+65S
-39S
+87N
-67S
+70S
+76N
+82S
-75N
+49N
+35N
+54S
+70N
+46S
+44S
+27S
+62N
+11N
+82S
+23N
+55N
+19N
+50N
-62N
+38N
+565
+40N
+88N
+89N
+88N
+88N
+38S
-13S
+67N
-89S
+81S
-58S
+63N
+71N
+30S
+895
±21N
+37N
+595
+57S
+72N
+775

PA
°
34
101
73
271

a
sto
65
86
16
-9
114
-121
-21
]0
-10
-14
-33
-7
95
111
65
17
168
75
140
174
228
24
28
35
111
-2
4
35
71
28
129
1
71
17
28
28
161
-37
50
89
82
66
54
61
218
85
77
85
19
108
80
56

6
339
120
224
93
253
116
277
258
88
324
343
257
310
237
235
130
39
350
77
32
319
4
333
85
345
241
21
65
66
72
72
131
182
56
258
88
227
52
60
139
80
11
27
119
127
78
115

b
sto
91
46
-58
-77

Dátum

Planétky

Dátom UT
14.12.
2:10
19.12.
5:52
25.1?
3:10
4.1.
21:7

Planétka
498 Tokio
116Sirona
1113Kalja
144Vibilia

(7) Iris •

212
-337
-126
-15
-79
-50
-100
69
-25
40
-128
-165
26
-36
208
206
1431
12
360
-63
91
-122
-207
-56
114
-102
110
43
-7
-43
-55
-55
-73
289
114
57
61
116
117
103
-219
62
281
138
-134
115
-42
40

1.12.
6. 12.
11.12.
16. 12.
21. 12.
26. 12.
31.12.
5. 1.
10. 1.
15. I.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

2
3
4
5

•
•
•
•

.
6•
7•
8•
9

' ' 15Jan• -`

—540,4'
-626,5'
-7°10,9'
- 713,6'
- 8`34,3'
-9°13,0'
- 9°49,5'
-10°23,9'
-10°56,0'
-11°25,7'
-11°53,0'
-12°17,8'
-1240,2'

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

+21°18,7'
+20°38,0'
+20°01,1'
+19°28,7'
+19°01,5'
+18°39,9'
+18°23,7'
+18°12,7'
+18°06,5'
+18°04,6'
+18°06,6'
+18°11,9'
+1819,9'

Efemerida planétky (22) Kalliope
6h05,9m
6h01,3m
5h56,4m
5h51,1m
5h45,6m
5h40,2m
5h35,0m
5h30,2m
5h26,0m
5h22,4m
5h19,5m
5h17,4m
5h16,1m

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

+29°39,4'
+30°10,3'
+30°39,5'
+31°06,3'
+31°30,4'
+31`51,3'
+32°09,1'
+32`23,6'
+32°35,3'
+32°44,4'
+32°51,4'
+32°56,6'
+33°00,6'

:

416

.

.1ó
.
1
2
3
4

N
E

3h00,9m
2h59,0m
2h57,1m
2h56,6m
2h56,9m
2h58,3m
3h00,5m
3h03,6m
3h07,5m
3h12,1m
3h17,4m
3h23,4m
3h29,9m

1.12.
6.12.
11.12.
16.12.
21.12.
26.12.
31.12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

~
•

13h52,6m
14h01,9m
14h11,1m
14h20,3m
14h29,5m
14h38,6m
14h47,7m
14h56,7m
15h05,5m
15h14,3m
15h23,0m
15h31,5m
15h39,8m

ó (4)Vesta

.

mag

Efemerida planétky (7) Iris

'

*20

D(2000)

Efemerida planétky (4) Vesta
1. 12.
6. 12.
11.12.
16. 12.
21. 12.
26.12.
31. 12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

Predpovede sú pre polohu Äo = 20QE a cp0 = 48,5°N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu polohu ž, ¢ sa čas počíta zo vzfahu t = t0 + a(Ä - ž 0) + b(cp — cp o), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte.

Najjasnejšími planétkami budú (7) Iris (l. 12. —
7,2 mag) a (4) Vesta (31. 1. — 7,6 mag). (4) Vesta je
vo Váhach a Panne, a tak bude pozorovatelná len
ráno, neskór v druhej polovici noci. V opozícii budú
do 11. mag planétky: (39) Laetitia (2. 12., 9,7 mag),
(22) Kalliope (19. 12., 9,9 mag), (97) Klotho
(21. 12., 9,9 mag), (44) Nysa (29. 12., 9 mag),
(144) Vibilia (31. 12., 11 mag), (37) Fides (17. 1.,
9,9 mag), (18) Melpomene (23. 1., 9,2 mag),
(31) Euphrosyne (24. 1., 10,7 mag), (78) Diana
(25. 1., 10,3 mag), (20) Massalia (29. 1., 8,4 mag).
Planétka (22) Kalliope bude prechádzaf zaujímavými oblasfami Mliečnej cesty v Povozníkovi
(napr. 16. 12. 1,4 južne od otvorenej hviezdokopy
M 37, 1. 1. 2` južne od M 36 a 10. 1. 3,3` južne od
M 38).

RÁ(2000)

t'
ló

5
6•
7
8

•
•
•
•

. NGC 5247

r,M38:
„NGC 1907. -

{22) Kalliope
.

' ;

'

•.NCC~-131~
5

♦

'

J'

lC hó=

., NGC Í~93 .

mag Pokles ti-v.
Hviezda
TYC 1896440 10.5 2.8 7,0
TYC1419555 10.4 1,8 14.3
TYC28982915 10,5 2.9 4,2
9,6 1,8 15,6
TYC1888747

Podia nominálnych predpovedí nastáva množstvo
zákrytov hviezd planétkami, ktoré aspoň v rámci

30T nec.

l•
i •
i•
r .

e....
8
9
10
11
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Graf jasno

POZORUJTE S NAMI

Tabulky východov a západov
(december 2006 - január 2007)
Slriko
Vých. Záp.
1.12.
6. 12.
11. 12.
16.12.
21.12.
26.12.
31.12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1,
25. 1.
30. 1.

7:10
7:16
7:21
7:26
7:29
7:31
7:32
7:31
7:30
7:27
7:23
7:18
7:12

Súmrak
Astronomický Nautický Občianskp
zač. kon. zač kon. zač kon.

15:48
15:46
15:45
15:46
15:48
15:51
15:55
16:00
16:06
16:12
16:19
16:27
16:35

6:34
6:39
6:44
6:48
6:52
6:54
6:55
6:55
6:54
6:51
6:48
6:43
6:38

16:23 5:55 17:03
16:22 6:00 17:02
16:21 6:05 17:02
16:22 6:08 17:02
16:24 6:11 17:04
16:27 6:14 17:07
16:31 6:15 17:11
16:36 6:15 17:16
16:41 6:14 17:21
16:48 6:12 17:27
16:54 6:09 17:33
17:02 6:05 17:40
17:09 6:00 17:47

Mesiac
13:28
16:36
22:39
3:07
8:46
11:01
12:44
17:57
23:43
4:25
8:27
9:57
13:11

2:30
9:15
11:42
12:50
16:12
22:57
4:26
9:06
10:25
12:08
17:55
5:49

Východ Západ
1. 12.
6. 12.
11. 12.
16. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

Merkúr
5:24
5:44
6:05
6:27
6:49
7:09
7:26
7:40
7:51
7:58
8:01
8:01
7:57

15:02
14:58
14:57
14:59
15:04
15:13.
15.26
15:43
16:04
16:29
16:57
17:26
17:55

1. 12.
6. 12.
11. 12.
16. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

16:15
16:18
16:24
16:32
16:42
16:53
17:06
17:20
17:34
17:49
18:04
18:19
18:34

1. 12.
6. 12.
11.12.
'16. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

36

12:00
11:41
11:21
11:01
10:41
10.21
10:01
9:42
9:21
9:01
8:40
8:20
8:00

15:07
14:57
14:48
14:39
14:31
14:24
14:17
14:12
14:06
14:02
13:58
13:55
13:53

2008
0/1

00

Í '/1

2001
11/I

2008
12/1

2007
I/I

D(2000)

mag

el

12:23
12:04
11:45
11:25
11:06
10:46
10:27
10:07
9:48
9:29
9:10
8:50
8:31

23:14
22:55
22:35
22:16
21:58
21:39
21:20
21:01
20:42
20:24
20:06
19:47
1929

Východ Západ
1. 12.
6. 12.
11. 12.
16. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.
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11:30
11:10
10:51
10:31
10:12
9:53
9:34
9:14
8:55
8:35
8:16
7:57
7:38

Efemerida kométy SWAN
(C/2006 M4)
1.12.
6.12.
11. 12.
16.12.
21. 12.
26.12.
31.12.
5. 1.

19h52,2m
20h06,3m
20š18,8m
20h30,0m
20h40,3m
20h49,7m
20h58,5m
21h06,7m

+5°52,7'
±316,2'
+ 1'42,3'
+007,1'
-1°12,7'
-2°19,7'
-3'16,2'
-4'04,0'

11,0
11,4
11,8
12,1
12,4
12,7
13,0
13,3

57,3
54,8
52,0
48,9
45,8
42,4
39,0
35,5

Graf jasu

Efemerida kométy P/Faye (4P)

Neptún

Východ Západ
6:06
6:05
6:05
6:04
6:03
6:02
6:00
5:58
5:56
5:53
5:50
5:46
5:41

21:39
21:19
20:59
20:39
20:18
19:58
19:37
19:16
18:55
18:33
18:12
17:50
17:28

Východ Západ

Mars
1. 12.
6. 12.
11. 12.
16. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

2001
1/1

2008
i/1

Kométa SWAN (C/2006 M4) pozorovatefov
velmi milo prekvapila, nakolko oproti p6vodnej
predpovedi bola omnoho jasnejšia. Koncom októbra
mala mat 8,5 mag, no bola aspoň o 3 magnitúdy
jasnejšia, viditelná aj volným okom. Na grafe
(Yoshida) je vidieť skok v jej jasnosti koncom októbra. Ak si kométa udrží predpokladaný vývoj jasnosti, mala by byť oproti nominálnej predpovedi začiatkom decembra jasnejšia o 2 mag a v januári
o 1 mag. Pozorovatelná bude večer po západe Slnka, presunie sa z Orla do Vodnára. 20. 12. bude
necelých 10' severne od 71 Aqr (4,3 mag).
Aj kométa P/Paye (4P) je tiež asi o magnitúdu
jasnejšia, a kedže má váčšiu elongáciu, je pozorovatelná lepšie.
Zaujímavý vývoj jasnosti má aj kométa Garradd
(C/2006 LI), ktorá by mala byť vizuálne len
v dosahu váčších d'alekohladov. Je však možné, že
začiatkom decembra by mohla dosiahnuť aj 9 mag...
Pri efemeridách sú jasnosti určené z nominálnych
predpovedí, v grafoch je predpoklad jasnosti
a vizuálne odhady jasnosti.
Dátum RA(2000)

Urán

Východ Západ
7:57
8:08
8:18
8:25
8:31
8:35
8:37
8:37
8:36
8:32
8:28
822
8:16

15:26
15:10
14:53
14:37
14:21
14:05
13:49
13:32
13:16
12:59
12:43
12:26
12:10

Kométy

Východ Západ

Venuša
1. 12.
6. 12.
11. 12.
16. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

6:30
6:16
6:02
5:49
5:35
5:20
5:06
4:51
4:36
4:22
4:07
3:52
3:37

Saturn

Východ Západ
1.12.
6.12.
11.12.
16.12.
21.12.
26.12.
31.12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

17:41
17:40
17:40
17:41
17:43
17:46
17:49
17:54
17:59
18:04
18:10
18:16
18:23

Jupiter

Východ Západ
1. 12.
6. 12.
11. 12.
16. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

5:17
5:22
5:27
5:31
5:34
5:36
5:37
5:38
5:37
5:35
5:32
5:29
5:24

neurčitosti predpovede prechádzajú Eurápou, no ide
prevažne o hviezdy slabé, vyžadujúce si výkonnejšie dálekohlady. Do 11. mag (pri poklese jasnosti aspoň 1 mag) sú na našom území najpravdepodobnejšie pozorovateTné len 4 zákryty.
Upresnenia predpovedí sú na stránke http://
mpocc.astro.cz.

21:07
20:47
20:28
20:09
19:51
19:32
19:13
18:54
18:35
18:16
17:58
17:39
17:21

1. 12.
6.12.
11. 12.
16.12.
21.12.
26.12.
31.12.
5. 1.
10. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

21116,1m
2h19,4m
2h23,3m
2h27,9m
2š33,1m
2h39,0m
2h45,3m
2h52,2m
2h59,5m
3š07,3m
3h15,4m
3h23,8m
3h32,6m

±2'09,8'
+2'02,2'
±2'04,0'
+2'14,2'
+2'32,0'
+2°56,4'
+3'26,4'
+4'00,9'
+4`38,9'
+5'19,6'
±6'02,2'
+ 6°46,1'
+7'30,5'

10,8 142,6
10,9 138,4
11,0 134,4
11,2 130,6
11,3 126,9
11.4 123,5
11,6 120,2
11,7 117,0
11,9 114,0
12,1 111,1
12,2 108,2
12,4 105,5
12,6 102,8

Efemerida kométy Garradd
( /2006 Li))
1. 12.
6.12.
11.12.
16.12.
21.12.
26.12.
31.12.
5. 1.
10. 1.

8š38,2m
7h57,4m
6h59,0m
5h44,6m
4h28,7m
3š27,3m
2h44,1m
2h15,1m
1h55,6m

+31a45,9'
+39®28,4'
+46'39,5'
+51'19,2'
+52'23,7'
+50®48,7'
+48'09,4'
+45'25,6'
+4300,5'

13,6 123,8
13,5 136,7
13,5 147,8
13,6 151,9
13,9 146,7
14,2 137,3
14,6 127,6
14,9 118,6
15,3 110,6

zoos
7/I

2000
0/l

2001
11/l

2007
l/l

2007
2/I
NGCi

GO 1073' ' .'

:

.
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Graf jasnosti

Meteorické roje (december 2006 — január 2007)
Roj

Aktivita

Max.

Radiant
RA

2009
0/1

2001
7/1

2001
9/0

2009
ll/I

2097
0/0

zoo?
2/0

2007
9/I

2007
7/1

2007
9/I

Meteory
Aj ked je mrazivo, meteorári zaháFať asi nebudú.
Počas maxima Geminíd bude Mesiac rušiť len
v druhej polovici noci, vychádza hodinu po polnoci,
a v tom čase už radiant takmer kulminuje. Je tu teda
dobrá príležitosf na skvelý meteorársky zážitok.
Geminidy sklamať nezvyknú, frekvencie sú stabilně,
meteory krásne pomalé, pomerne jasné, s množstvom stóp. Maximum je predpovedané na dopolud-

D

Pohyb rad.
°/deň
RA
D

V.
kin/s

ZHR

Zdroj

XOR
26. 11.-31. 12. 2. 12.
05:28
1,2
+23
0,0
28
3
IMO
MON
27. 11.-17. 12. 8.12.
06:40
+08
0,8
+0,2
42
3
IMO
HYD
3. 12.- 15. 12. 11. 12.
08:28
+02
-0,2
0,7
58
2
IMO
GEM
7. 12.- 17. 12. 14. 12.
+33
07:29
1,0
-0,1
35
120
IMO
COM
12. 12.-23. 1. 20. 12.
11:40
+25
0,8
-0,3
65
5
IMO
URS
17. 12.-26. 12. 22. 12.
14:28
+76
0,0
-0,4
33
10
IMO
QUA
1. 1.- 5. 1. 4. 1.
15:20
+49
0,8
-0,2
41
120
IMO
AHY
08:52
5. 1.- 14. 2. 19. 1.
-11
0,7
-0,3
2
44
DMS
VIR
25. 1.- 15. 4. (24. 3.)
13:00
-04
0,5
-0,3
30
5
IMO
XOR - x Orionidy, MON — Monocerotidy, HYD — a Hydridy, GEM — Geminidy, COM — Koma Berenicidy,
URS — Ursidy, QUA — Kvadrantidy, AHY — a Hydridy, VIR — Virginidy
Zdroj: IMO — International Meteor Organization, DMS — Dutch Meteor Society
nie (11:45 ± 2,3 hodiny), a tak z nášho územia musíme využiť aspoň noc pred a noc po
maxime.
V pracovnom zozname IMO s frekvenciou aspoň 10 sú aj vianočné Ursidy, ktorých maximum je
predpovedané na 22. 12. okolo 20. hodiny. Mesiac
je krátko po nove, a tak pozorovanie rušiť nebude. Je
možné, že vyššia aktivita (ZHR — 30) bude oproti
predpovedi oneskorená o 2-3 hodiny.
Kvadrantidy, ktoré patria medzi najaktívnejšie

meteorické roje, budú mať maximum 4. 1. o 1:30.
Radiant bude v čase maxima dostatočne vysoko
(30'), no Mesiac v spine oblohu presvetlí. Jedinou
šancou je nájsť si pozorovacie miesto v dostatočnej
nadmorskej výške s priezračnou atmosférou... Aj za
takýchto nepriaznivých podmienok sú Kvadrantidy
krásne. Pokial je radiant ešte nízko, bude naša snaha
ocenená krásnymi dlhými meteormi.
PAVOL RAPAVÝ

Kalendár úkazov a výročí (december 2006 — január 2007)
1. 12. 22,8 minimum R Per (A = 2,1— 3,4 mag,
P = 2,867 d)
2. 12. 0,2 Mesiac v prízemí (365928 km)
2. 12.
100. výročie narodenia P. C. Galdmarka
2. 12.
maximum meteorického roja x Orionidy
(ZHR 3)
2. 12. 17,7 planétka (39) Laetitia v opozícii (9,7 mag)
4. 12.
10. výročie štartu sondy Mars Pathfinder
4. 12. 5,5 zákryt Plejád Mesiacom
4. 12. 19,6 minimum R Per (A = 2,1— 3,4 mag,
P = 2,867 d)
5. 12. 1,4 Mesiac v spine
6. 12. 21,1 Saturn v zastávke (začína sa pohybovať
sptitne)
maximum meteorického roja
8. 12.
Monocerotidy (ZHR 3)
10. 12. 18,3 konjunkcia Merkúra s Jupiterom
(Merkúr 0,1' seveme)
10. 12. 7,6 konjunkcia Merkúra s Marsom
(Merkúr 1° seveme)
10. 12. 13,1 konjunkcia Saturna s Mesiacom
(Saturn 0,2' južne)
11. 12. 16,5 konjunkcia Marsu s Jupiterom
(Mars 0,8° južne)
maximum meteorického roja
11. 12.
6 Hydridy (ZHR 2)
12. 12. 15,5 Mesiac v poslednej štvrti
13. 12. 18,9 Mesiac v odzemí (404 418 km)
14.12. 11,7 maximum meteorického roja Geminidy
(ZHR 120)
14. 12.
460. výročie narodenia Tycha de Brahe
15. 12.
40. výročie (1966) objavenia Saturnovho
mesiaca Janus (A. Dolfus)
180. výročie (1826) narodenia G. Donatiho
16. 12.
18. 12. 21,0 konjunkcia Jupitera s Mesiacom
(Jupiter 5,9° seveme)
19. 12. 10,1 planétka (22) Kalliope v opozícii (9,9 mag)
19. 12. 20,3 konjunkcia Merkúra s Mesiacom
(Merkúr 5,2° seveme)
19. 12. 1,7 konjunkcia Marsu s Mesiacom
(Mars 5,1° seveme)
130. výročie (1876) narodenia W. Adamsa
20. 12.
20. 12. 15,0 Mesiac v nove
maximum meteorického roja
20. 12.
Koma Berenicidy (ZHR 5)
21. 12. 12,3 planétka (97) Klotho v opozícii (9,9 mag)
40. výročie (1966) Luny 13
21. 12.

21. 12. 19,7 konjunkcia Venuše s Mesiacom
(Venuše 4® seveme)
22.12. 0,5 minimum R Per (A = 2,1 — 3,4 mag,
P = 2,867 d)
22. 12. 1,4 zimný slnovrat (začiatok astronomickej
zimy)
22. 12. 20 maximum meteorického roja Ursidy
(ZHR 10)
24. 12. 5,5 konjunkcia Neptúna s Mesiacom
(Neptún 3,1° seveme)
24. 12. 21,3 minimum R Per (A = 2,1 — 3,4 mag,
P = 2,867 d)
25. 12. 23,7 konjunkcia Uránu s Mesiacom
(Urán 0,3' seveme)
27. 12. 15,8 Mesiac v prvej štvrti
27. 12. 18,1 minimum R Per (A = 2,1 —3,4 mag,
P = 2,867 d)
27. 12. 22,2 Merkúr v odslní (0,4667 AU)
27. 12. 22,3 Venuša v odslní (0,72823 AU)
28.12. 2,3 Mesiac v prízemí (370 326 km)
29. 12. 1,4 planétka (44) Nysa v opozícii (9 mag)
31. 12. 9,1 planétka (144) Vibilia v opozícii (11 mag)
2. 1. 5,8 Merkúry prízemí (1,441 AU)
3. 1. 15,0 Mesiac v spine
3. 1. 20,4 Zem najbližšie k Slnku (0,9833 AU)
4. 1. 1,5 maximum meteorického roja Kvadrantidy
(ZHR 120)
210. výročie (1797) narodenia W. Beera
4. 1.
6. 1. 18,3 konjunkcia Mesiaca so Saturnom
(Saturn 0,4° južne)
200. výročie narodenia J. M. Petzvala
6. 1.
7. 1. 7,3 Merkúr v homej konjunkcii
65. výročie (1942) narodenia S. Ha'vkinga
8. 1.
420. výročie (1587) narodenia J. Fabriciusa
8. 1.
8. 1. 11,0 Merkúr v maxime jasnosti (-1,2 mag)
10. 1. 17,6 Mesiac v odzemí (404 333 km)
10. 1. 1,6 minimum R Per
(A = 2,1 — 3,4 mag, P = 2,867 d)
11. 1. 13,7 Mesiac v poslednej štvrti
220. výročie (1787) objavenia Uránových
11. 1.
mesiacov Titania a Oberon (W. Herschell)
100. výročie (1907) narodenia S. Koroijeva
12. 1.
170. výročie narodenia M. F. Chandrikova
13. 1.
13. 1. 22,5 minimum R Per (A = 2,1 — 3,4 mag,
P = 2,867 d)
15. 1. 17,8 konjunkcia Mesiaca s Jupiterom
(Jupiter 6,2' seveme)

16. 1.
90. výročie (1917) narodenia E. Csereho
16. 1. 19,3 minimum R Per (A = 2,1 — 3,4 mag,
P = 2,867 d)
17. 1. 1,6 konjunkcia Mesiaca s Marsom
(Mars 5' seveme)
17. 1. 6,4 planétka (37) Fides v opozícii (9,9 mag)
19. 1. 4,0 konjunkcia Venuše s Neptúnom
(Neptún 1,3° seveme)
19. 1. 5,0 Mesiac v nove
260. výročie (1747) narodenia J. E. Bodeho
19. 1.
19. 1. 16,1minimum ÍJ Per (A = 2,1 — 3,4 mag,
P = 2,867 d)
20. 1. 17,2 konjunkcia Mesiaca s Neptúnom
(Neptún 2,7' seveme)
20. 1. 20,0 konjunkcia Mesiaca s Venušou
(Venuša 1° seveme)
21. 1.
110. výročie narodenia B. Štemberka
21. 1.
80. výročie narodenia M. Kresákovej
22. 1. 6,0 konjunkcia Mesiaca s Uránom
(Urdu 0,5° seveme)
22. 1. 13,5 Mesiac v prízemí (366 930 km)
23. 1. 1,8 planétka (18) Melpomene v opozícii
(9,2 mag)
100. výročie (1907) narodenia H. Yukawu
23. 1.
24. 1. 2,0 planétka (31) Euphrosyne v opozícii
(10,7 mag)
25. 1. 12,3 planétka (78) Diana v opozícii (10,3 mag)
26. 1. 0,0 Mesiac v prvej štvrti
26. 1. 15,5 konjunkcia Merkúra s Neptúnom
(Merkúr 1,4' južne)
40. výročie (1967) tragédie Apolla 1
27. 1.
(G. Grissom, E: White, R. Chaffee)
27. 1. 18,1 zákryt Plejád Mesiacom
29. 1. 7,0 planétka (20) Massalia v opozícii (8,4 mag)
2. 2. 6,7 Mesiac v spine
3. 2. 0,2 minimum R Per (A = 2,1 — 3,4 mag,
P = 2,867 d)
3. 2. 0,5 konjunkcia Mesiaca so Saturnom
(Saturn 0,4° južne)
5. 2. 1,4 konjunkcia Venuše s Merkúrom
(Merkúr 6,3° južne)
7. 2. 13,6 Mesiac v odzemí (404 991 km)
7. 2. 20,2 konjunkcia Venuše s Uránom
(Urdu 0,7° seveme)
7. 2. 18,3 Merkúr v najvdčšej západnej elongácii
(18,2°)
8. 2. 20,7 planétka (17) Thetis v opozícii (11 mag)
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SLNEČNÁ AKTIVITA / ALBUM POZOROVATELA

Slnečná aktivita
august — september 2006
Slnečná aktivita je, podobnc ako bola v júni
a júli, aj v týchto dvoch mesiacoch nadálej na
velmi nízkej úrovni. Hoci na grafoch priebehov
rádiového žiarenia aj Wolfovho čísla sú náznaky
striedania sa aktivity v 27-dennom rytme, deje
sa tak na nízkej úrovni, takže priebeh kozmického žiarenia je takmer konštantný. Ako ukázali
v minulom čísle kolegovia z Rimavskej Soboty,
potvrdila sa správa, že sa už objavili skvrny nového 24. cyklu.
22. septembra bola z japonského kozmického
strediska Učinoura vypustená družica s pracovným názvom Solar-B, ktorú teraz budú nazývat
Hinode (východ Slnka). Z tohto kozmického strediska, založeného v roku 1962, bolo vypustených
zatial vyše 300 rakiet a držíc. Na družici sú inštalované prístroje na sledovanie slnečnej činnosti a bude pokračovat v činnosti družice Solar-A, ktorú poznáme pod názvom Joh-koh.
Družica bola navedená na polámu synchrónnu
dráhu vo výske 600 km nad zemským povrchom.
Synchrónna dráha umožňuje jednak nepretržité
pozorovanie Sloka, a jednak to, že družica každý
deň prechádza nad určitým miestom na povrchu
približne v tom istom miestnom čase. Posledná
skutočnosf je velmi výhodná na prenos nameraných dát do centra.
Na palube družice sú inštalované 3 prístroje:
Slnečný optický teleskop (SOT — Japonsko),
zrkadlový dalekohFad, v ktorého ohniskovej rovine je umiestnená polarizačná optika, umožňujúca merat magnetické pole v slnečnej fotosfére
s rozlíšením 0,2". Je to prvý prístroj v kozmickom priestore, ktorý umožňuje merat trojrozmerný magnetický vektor.
Extrémne ultrafialový zobrazovací spektrometer (EIS — Spojené kráTovstvo) bol vyrobený v Mullardovom kozmickom laboratóriu
(Spojené královstvo). Má dlžku 3 m a bude získavat monochromatické obrázky koróny a prechodovej vrstvy s velkou frekvenciou (vysoká
kadencia snímania).
Slnečný rtintgenový teleskop (SXT — USA)
je podobný tomu, ktorý bol použitý na Joh-koh.
Má ohniskovú vzdialenosf 2,7 m a rozlíšenie 1".
Predpokladá sa, že družica bude pracovat
3 roky.
MILAN RYBANSKÝ
W

100-

Kométa C/2006 M4 SWAN sa stala hlavným
hitom tohoročnej astronomickej jesene. 22.
10. počasie prialo, a tak nič nestálo v ceste
vyfotografovat tento krásny objekt večernej
oblohy. Fotografované od 18h25m do 191115m
SEČ v Rakovej u Blažíčka.
Ďalšie fotografie a technické parametre sú
na www.stonefoto.blogspot.com.
Marian Urbaník
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C12006 M4 SWAN z 25.10.2006. Takahashi FS-102, f:6,3 + FLI CM2-1 Backthined CCD 5x60 s.
Foto: Tibor Horváth (Scutum Observatory)

PODUJAT[A

Víkend v Herstmonceux

astronomický festival pod kupolami slávnych elalekohl'adov

Už druhý rok sa v priestoroch kedysi
najváčšieho vedeckého centra sveta
Herstmonceux usporiadal víkendový
astronomický festival pre astronómov
amatérov a širokú verejnosť.
Trojdňová akcia sa uskutočnila medzi
29. septembrom a 1. októbrom.
Záujemci si mohli zakúpií lístky na stanovanie
vo vyhradených priestoroch (30 libier na tni dni),
ktoré zahímali aj vstup do všetkých častí centra,
večerné pozorovania a prehliadku blízkeho
kaštieTa. Pre jednodenných návštevníkov vstupenky boli za 6,50 libier a nočně lístky od 19.
hodiny za 8,50 libier. Centrum bolo otvorené od
rána 9.30 do 23. hodiny, pričom sa po 19. hodine
otvorili kupoly troch velkých d'alekohTadov a po
zatmení sa začala prezentácia oblohy.
Prvú noc sa na nás usmialo šfastie, pretože po
20. hodine sa obloha krásne vyčistila, a tak sme
dostali možnost poukazovať čakajúcej verejnosti
jasnejšie objekty hlbokej oblohy (hviezdokopy,
galaxie a hmloviny). Ďalekohfady, ktoré sa na
tieto verejné pozorovania používajú, sú nasledovné: šošovkové (33 cm hTadáčik umiestnený
na 66 cm Thompsonovom fotografickom d'alekohfade a 25 cm hTadáčik v D kupole) a zrkadlový
so zvláštnou Coude optickou zostavou v kupole
A (so 75 cm zrkadlom). Práca s d'alekohTadmi je
o to zaujímavejšia, že všetky sú múzeálneho
charakteru, napr. už spomínaný 33 cm refraktor
v kupole E je póvodným prvým d'alekohfadom
kráfovskej hvezdárne v Greenwichi (RGO
v Londýne) a bol postavený v roku 1859!
Počas troch dní si záujemci mohli vypočuť
prednášky známych astronómov, prezrieť si dálekohTady a porozprávať sa o ich histórii a o vedeckých výskumoch centra, zakúpif si dálekohTady a astronomické pomócky v astrostánkoch,
pozrieť si vypustenie menších modelov rakiet,
prácu radiového dálekohTadu a vyskúšaf vystavené fyzikálne nástroje a „hračky" ako napr.
antigravitačně koleso, magnetické brzdy, gyroskop, a pod. (velmi obTúbené medzi deťmi).
Účastníci si okrem toho mohli prehliadnuť
nedaleký kaštieT Herstmonceux, ležiaci na brehu
jazierka, ktorý bol konferenčným aj ubytovacím
sídlom kráfovskej hvezdárne. Skutočnou zaujímavosfou boli pravidelné túry do jediného
a stále funkčného vedeckého pracoviska komplexu (založený v roku 1983), do kupoly laserového satelitného zameriavača (SLR), z ktorého
sa v pravidelných intervaloch vystreTuje zelený
laserový lúč na vyznačené umelé družice a pomocou týchto meraní sa určuje presná vzdialenosf k družiciam a pohyb kúry Zeme.
Pre občerstvenie tu bol postavený tzv. pivový
stan, kde sa vymeriavalo pivo i víno, vo vnútri
hlavnej budovy bola otvorená kaviareň s možnosťou zakúpenia si teplého jedla a sendvičov

(okrem toho vonku medzi stanmi prevádzkoval
aj mobilný bufet). Ako prekvapenie sa tu v nederu objavila štvorica vojakov z hviezdnych vojen, ktorí sa postarali o zábavu detí a dospelých.
Ich oblečeme a výstroj boli skutočnou raritou,
herecký výkon očarujúci, a človek mal pocit, že
to boli skutoční vojaci z filmov Vojna hviezd.
Treba poznamenat, že vedecké centrum
v Herstmonceux má 51 ročnú históriu a po
Greenwichi (teraz už časí Londýna) bol druhým
domovom kráfovskej greenwich hvezdárne
(RGO), ktorú v roku 1675 založil král Karol II.,
s cieTom vyriešiť problém polóh lodí na oceánoch. Kvóli svetelnému znečisteniu oblohy sa
po takmer 300 rokoch toto sídlo muselo presťahovať do oblasti, ktorá sa po druhej svetovej
vojne vo Vefkej Británii považovala za jedno
z najvhodnejších pre astronomické účely. Tak sa
stalo, že RGO dostalo nové priestory a s tým
i nové d'aiekohfady, tu, medzi malými dedinkami juhovýchodného Anglicka, v Herstmonceux
(v blízkosti dedinky Pevensey).
Velkou udalosťou bola augmentácia 2,5 metrového zrkadlového dálekohTadu Isaac Newton
v roku 1967, ktorého obrovská kupola sa postavila na blízkej lúke, ktorá sa neskór zapinila
stromami. Aj túto oblasť pomaly, ale isto poznačilo narastajúce osvetlenie z blízkych miest
ako napr. Eastbourne a Hastings, a v tom čase
jeden z najváčších dálekohTadov sveta sa v roku
1979 rozmontoval a neskór presťahoval na Las
Palmas (Kanárske ostrovy). Tam sa na ňom
dodnes pracuje (kupola, ktorá sa týči nad okolitými stromami, však zostala na póvodnom
mieste). Z toho istého dóvodu sa i práca RGO
musela ukončiť a centrum sa presfahovalo do
Cambridge v roku 1990, ale o niekolko rokov sa
jeho práca navždy ukončila.
Ďalekohfady v šiestich kupolách hlavného
strediska (tzv. Equatoriálna skupina, pričom najvhčší má takmer metrový priemer) ostali v Herstmonceux a po dlhé roky sa vóbec nepoužívali.
Až v roku 1995, po dlhých rokovaniach a obnovovacích prácach, stredisko otvorilo brány
v podobe vedeckého centra určeného pre širokú
verejnosť.
Niektoré z historických dalekohTadov sa
dodnes používajú na nočně prezentácie, pričom
sa len čiastočne zelektronizovali. Povolené sú
len minimálne zmeny, čo znamená, že objekty
na oblohe sa už nehfadajú pomocou súradnicových škál, ale pomocou pohyblivého kurzora na
počítači. Pohyb dálekohTadu v jednotlivých
osiach je aj teraz ručnou záležitosťou (posúvanie
6-tonového Thompsonovho dalekohTadu je takmer bezproblémové), čo dodáva pozorovateTom
i návštevníkom skutočný astronomický zážitok.
Festival bol velkým úspechom, navštevníci
i usporiadatelia boli spokojní, čo znamená, že
astronomický víkend sa zorganizuje i budúci
rok s pravdepodobne rozšírenejším repertoárom
aktivít a prednášok (viac si o vedeckom
centre a festivale možno prečítať na stránke
www.the-observatory.org).
OTTÓ MÉHES
KOZMOS 6/2006
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17.09.2006,SOLAR, Slova0 a
Coronado PST+ Phiips ToUCam 840K

Letný tábor v Po1'sku

8:45 UT

Solar weekend

V dňoch 1 1. — 13. augusta 2006 sa v Hurbanove konal 1. ročník SOLAR weekendu,
stretnutia astronómov-amatérov, ktoré organizovalo naše združenie. Hurbanovo sme si
zvolili jednak preto, lebo práve tu viaceri
z nás absolvovali pomaturitně štúdium astronómie, a jednak kyčli ochote viacerých
pracovníkov SÚH venovať svoj volný čas
kolegom amatérom.
Na stretnutí sa okrem členov nášho združenia zúčastnili aj astronómovia z mých
združení zo Slovenska, ale aj z maďarského
Gyáru. Hlavnou náplňou programu stretnutia malo byť pozorovanie Slnka pomocou
PST (Personal Solar Telescope), ktorý vlastní naše združenie, a pomocou spektroskopu
a koronografu, ktoré sa nachádzajú v SÚH.
Slnko sa však ani na naše prosby po celý čas
neukázalo, obloha bola zatiahnutá a občas
mrholilo.
Napriek počasiu sa podarilo účastníkov
oboznámif s obrovským množstvom nových
informácií, ktoré poslúžia ako štartovacia
čiara pre dálšie podujatia.
Súčasfou programu boli tiež prehliadka
historickej budovy hurbanovskej hvezdárne,
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návšteva planetária a exkurzia do Geomagnetického observatória spojená s prednáškou
o jeho činnosti, popisom jednotlivých prístrojov, ako aj s krátkym exkurzom do jeho
histórie.
Na záver stretnutia sme si uctili pamiatku
zakladatela hurbanovskej hvezdárne Mikuláša Konkoly-Thege položením venca a zapálením sviečok na mieste jeho odpočinku.
Okrem oflciálneho programu sa našiel čas
aj na rozhovory, spomienky na štúdium,
plány na dálšiu činnost združenia ako aj na
budovanie kontaktov s ostatnými kolegami
amatérmi. K príjemnej nálade prispievali aj
chutné jedlá — pečené prasiatko, kothkový
guláš a špeciálny zemiakový paprikáš varený v daždi a bohatý výber nápojov.
Chceli by sme sa podakovaf všetkým pracovníkom SÚH a Geomagnetického observatória, ktorí nám venovali svoj vofný čas
a svoje vedomosti, osobitne pánom Vidovencovi, Pastorekovi a Pisarovi.
Dúfame, že sme týmto podujatím založili
novú tradíciu SOLAR weekendov.
SOLAR team
www.solarastronomy.sk

Profesionalita, s akou pristupujú polskí astronómovia k svojej práci, a to konštatujem ako účastník
projektu Postavíme mosty v hviezd, je podia mňa na
velmi vysokej úrovni. Pbčas letného astronomického
tábora v Polsku som mal možnosí s ostatnými účastníkmi nazrief do práce v astronomickom klube
POLARIS v Sopotnii Wielkej. Pbčas jednej z mnohých prednášok, nás p. Nawalkowski oboznámil so
začatými, alebo už s uskutočnenými projektmi spolufinancovanými Európskou úniou. Treba povedaf, že
Poliaci majú za sebou velmi veta projektov, čo sa
odzrkadluje na ich skúsenostiach z rčznych oblastí
astronómie. Medzi ich najváčšie projekty nepochytne
patri kúpa nového auta, ktoré je vybavené pristrojmi
s velmi vysokou kvalitou, ktoré im ufahčujú astronomické práce priamo v teréne. Pri prehliadke samotnej budovy astronomického klubu POLARIS sme absolvovali prednášku o našej najbližšej hviezde — Slnku. Súčasťou tejto prehliadky bobo aj predstavenie ich
Meteo-stanice, ktorá im umožňuje presné merania
všetkých parametrov počasia, a tiež pomerne presné
určovanie predpovedí.
Pri jednej z mnohých diskusií ma velmi zaujala téma — projekt pod názvom Temné nebo (z angl. Dark
sky), ktorý funguje v USA a v niektory"ch štátoch Európy. Tento projekt chce vyriešiť problém s pouličnými svetlami, ktoré zbytočne vypúšíajú svetlo do
ovzdušia, čím znemožňujú serióznu prácu astronómom. Tento efekt nemá nepriaznivý dopad len pre astronómov, ale aj pre náš samotný organizmus. Svetlá
vytvárajú nevhodné prostredie pre náš nočný spánok,
čo by sa v konečnom dósledku mohlo odzrkadliť na
našom duševnom, ale aj fyzickom zdraví. Dokonca
niektoré pouličně osvetlenia nesvietia na určené
miesto, ale práve do okolia, čím sú vlastne tieto osvetlenia zbytočné. Po tom, čo sú nasadené tienidlá na
pouličně svetlá, svetlo z tejto lampy je sústredené na
zem, a ale do ovzdušia, čím sa zlepší celková situácia
oblohy a je vidno aj slabšie hviezdy, a to predtým
nebolo možné.
V konečnom dósledku pobyt v Polsku bol pre mňa
osobne jedno velké dobrodružstvo. A to už aj z toho
dávodu, že som spoznal velmi vefa nadšených ludí
pracujúcich s astronómiou, ale aj kyčli tomu, že som
tu načerpal velmi veta nápadov na pripadnú d'alšiu
činnost Klubu mladých astronómov v Prešove.
JOZEF VERBOVSKÝ, účastníc tábora
člen Klubu mladých astronómov v Prešove
Tento projekt je spolujinancovaný
Európskymi spoločenstvarni.

Bozkávajúce sa
, j azerá`` na Titane
Na radarovej snímke z 23. septembra 2003
(60x40 km) vidíte dye čieme ,jazerá" prepojené
úzkym kanálom. Nachádzajú sa na sevemej pologuli Titanu, na priesečníku 73° severnej šírky
a 46° východnej dlžky. Obsah jazier tvori zmes
metánu a etánu. Svetlé škvrnky sú pravdepodobne
ostrovčeky, ktoré sa vynárajú z jazier s príchodom
leta, ked zrážky utíchajú a uhlovodíky sa vyparujú.
Radary na palube Cassini odhalia počas každého priblíženia d'alšie metánové jazerá, počas posledných mesiacov najmá na sevemej pologuli, vo
vyšších zemepisných šírkach. Jazerá sa móžu
zváčšovať i zmenšovať, vietor ich povrch móže
viac či menej sčeriť. Až opakované snímky definitívne potvrdia, či ide naozaj o jazerá tekutého
metánu. Ak sa to potvrdí, Titan sa stane druhým
telesom v Slnečnej sústave, na ktorého povrchu
sa vyskytujú látky v kvapalnom skupenstve.

Enceladus:
oblast južného pólu
Na snímke sa dá jasne rozlíšiť geologický aktívny, neustále sa pretvárajúci terén okolo južného pólu mesiaca od staršieho, impaktnými krátermi pokrytého terénu. Spleť križujúcich sa, prepletených, starých, zacelených i nových, roztvárajúcich tektonických trhlín pokrýva povrch
s rozlohou vyše 500 štvorcových kilometrov.
Práve v tejto oblasti sa vyskytujú gejzíry, ktoré
tryskajú do výšky niekolkých kilometrov. Menšia časť vyvrhnutého materiálu uniká z gravitácie
Encelada a vytvára prstenec, váčšia časť sa ukladá na povrchu. Snímka bola exponovaná zo
vzdialenosti 66 000 kilometrov.

Enceladus
prikrmuje prstenec E
Aktívnymi gejzírmi Encelada vyvrhnutý materiál, kryštátiky oxidu uhličitého a vody, vytvárajú riedky, jemný prstenec,
ktorý sa v slnečnom svetle zviditelní iba vtedy, ak ho Cassini
sníma z výhodného uhla.
V súčasnom období sú Enceladove gejzíry neustále činné.
Predbežne nevieme kolko ich je, netušíme ani to, ako sú okolo južného pólu rozložené. Vedci sa po analýze snímky
pokúsili rekonštruovať proces vyvrhovania materiálu. Predstavte si rotujúcu záhradnú fontánu, ktorá sa navyše pohybuje
po kruhovej dráhe. Tvori ju otáčajúca sa, deravá guTa, ktorá
však má diery iba na spodnej strane. Voda z fontány sa sformuje do rozpadajúcej sa špirály a dopadá na povrch. Aj v pripade Encelada časť gejzírmi vyvrhnutých kryštálikov dopadne
opáť na povrch, časť však z jeho gravitácie unikne a ostane na
obežnej dráhe.
Kryštáliky vyvrhnuté v smere obežnej dráhy Encelada (proti smeru hodinových ručičiek) sa formujú do masívnejšieho,
pomalšieho prstenca, ktorý vytvára ohnuty' chvost, ťahajúci sa
za mesiacom. Kryštáliky vyvrhnuté opačným smerom vytvárajú jemnejší, rýchlejšie sa pohybujúci prstenec, ktorý mesiac predbieha. Oblúky a dalšie nepravidelnosti v prstencoch
prúdiacich častíc formuje magnetické pole Encelada. Prekvapujúcim detailom je nepatrná, čierna brázda, ktorá sa vytvára
za mesiacom, ktorý sa prstencom prediera.
VTavo hore nad Enceladom je mesiac Tethys s priemerom
1071 kilometrov.
Snímku exponovala sonda Cassini zo vzdialenosti 2,1 milióna kilometrov od Encelada.
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