2008
ROČNÍK XXXIX.
___
Sk 45,-

•
•
•
•
•

Ohnivv štart e1ú
Tá horšia tvár gravitácie
"~essengera
Pohyb Mesiaca
Zatmenie Mesh. T

ED refraktory

APO refraktory

Newtony

TMB,
Pentax, William Optics, Vixen...

Dobsny, fotografické, světelné...
SkyWatcher, Orion UK, TS...

~' .
~o
SkyWatcher,
William Optics, Vixen, Pentax...

a šutov-Cassegrainy

Montáže

44

4
Nejen pro pozorování planet...
SkyWatcher, Orion UK...

Širokoúhlé, 2", projekční...
Vixen, P

Hledáčky

AstronomYk
— —
cu-cum r
0iC191iIYe

Astromik a další...

SkyWatcher,
William Optics, Vixen, Pent

Dalekohledy pro •
pozorování Sluno

kyWatcher,
Iliam Optics, Vixen, Pentax

Dalekohledy zasíláme na dobírku i na
Slovensko!
.._ .T~.
y řářie .á"e o' é.y né.o pn-~.

Sluneční dalekohledy nebo samostatné filtry pro pozorování
Slunce v čáře Ha nebo Kalcia.
K dispozici od dubna 2008.

SkyWatcher,
TS, William Optics, Vixen

slušenství objednávejte emailem.
Poštovné, balné a dobírečné je
30Kč. Doba dodání se pohybumezi 4 až 7 dny. Cena dobírky
oje přepočítána Slovenskou pošu dle aktuálního kurzu.

+420 284 820 939 • celestron@celestron.cz • www.celestron.cz
SUPRA Praha • Mochovská 23. 198 00 • Praha 9 • Česká republika

SUPRA Pra

L'UZÁi11i

Témy čísla
Populárno-vedecký
3 Ohnivý štart Zeme
astronomický časopis
10 Tá horšia tvár gravitácie
Vydáva: Slovenská ústredná
15 Príprava na pozorovanie korány pri
hvezdáreň v Hurbanove,
Národně metodické centrum.
Adresa vydavateTa:
Slovenská ústredná hvezdáreň,
947 01 Hurbanovo,
tel. 035/760 24 84,
fax 035/76024 87.
Za vydavateTa zodpovedný:
generálny riaditeT SÚH v Hurbanove Ing. Teodor Pintér.
Redakcia: Eugen Gindl —
šéfredaktor, Milan Lackovič —
redaktor, Daniel Tóth —
redaktor, Lýdia Priklerová —
sekretár redakcie, Mária Štefánková —jazyková redaktorka.
Adresa redakcie: Konventná 19,
811 03 Bratislava,
tel./fax 02/544 141 33,
e-mail kozmos@nextra.sk
Redakčný kruh: doc. RNDr.
Mária Hajduková, CSc.,
RNDr. Ladislav Hric, CSc.,
RNDr. Drahomír Chochol,
DrSc., doc. RNDr. Ladislav Kulčár, CSc., RNDr. Bohuslav Lukáč, CSc., doc. RNDr. Zdeněk
Mikulášek, CSc., RNDr. Daniel
Očenáš, PhD Anna Pribullová,
RNDr. Pavol Rapavý,
doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.,
RNDr. Igor Túnyi, CSc.
Predseda redakčného kruhu:
RNDr. Milan Rybanský, DrSc.
Tlač: Tlačiareň KASICO, a. s.,
Beckovská 38,
823 61 Bratislava.
Vychádza: 6x do roka. Neobjednané rukopisy nevraciame. Cena
jedného čísla 45,— Sk/Kč. Pre
abonentov ročne 240,— Sk/Kč
vrátane poštovného.
Objednávky na predplatné
prijíma každá pošta a doručovatel
Slovenskej pošty. Objednávky
do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody
27, 81005 Bratislava 15, e-mail:
zahranicna.tlac @ slposta.sk.
Predplatitelia: V Českej republike A. L. L. Productions,
P. O. Box 732, 110 00 Praha 1,
tel. 663 114 38, na Slovensku
L. K. Permanent, Hattalova 12,
83103 Bratislava, tel. 44 453 711.
Podávanie novinových zásielok
povolené RiaditeTstvom poštovej
prepravy Bratislava, pošta 12,
pod číslom 152/93. V Ceskej republike rozširuje A. L. L. Productions, tel. 00402/3409 2856,
e-mail: mila@allpro.cz. P. O.
Box 732, 110 00 Praha 1. Podávanie novinových zásielok v ČR
bolo povolené Českou poštou,
s.p. OZSeČ Ústí nad Labem,
19. 1. 1998, pod číslom P-291/
/98. Indexné číslo: 498 24.
Reg. číslo: 9/8. © Ministerstvo
kultúry SR, Bratislava 1998.
Zadané do tlače 16. 3.2008
ISSN 0323- 049X

21

zatmení 1. augusta 2008 (2. času /
Milan Rybanský
GALÉRIA FOTOGRAFIÍ
ZO SONDY MESSENGER
MESSENGER po prvýkrát pri Merkúre
MESSENGER sa blíži k Merkúru
Velký kráter Caloris
Kráter s dvojitým prstencom
Búrlivá história Merkúra
Merkúr má vodíkový chvost
Magnetosféra Merkúra
Merkúr priam posiaty krátermi
Profil povrchu Merkúra
Topografia Merkúra
Pavúk
Sopečná aktivita?

25

Jaderné zdroje pro vesmírnou
kolonizaci (2) / Vladimír Wagner

29

Pohyb Mesiaca / Peter Zimnikoval

Rubriky
ALBUM POZOROVATE1A

32

40
3. ob

Mrazivé zatmenie
Mesiaca 21. februára /
Pavol Rapavý,
Lubomír Urbančok,
Peter Delinčák
Oranžový Mesiac
nad Hurbanovom /
Ivan Dorotovič

Obálka

Lavíny
na
Marse

Sonda Mars Reconaissance Orbiter monitoruje aj zmeny
na marťanskom povrchu. Doteraz najváčším úlovkom je táto gigantická lavína: 6 km široká, 60 km dlhá a 700 m hrubá
kryha sa odtrhla od zmiešaných vrstiev tvoriacich okraje
severnej polámej čiapočky a prevalila sado plochej planiny
Borealis. Povrch severnej polámej čiapočky Marsu tvorí
obnovujúca sa vrstvička sriene CO2, pod ňou sú premiešané
vrstvy vodného radu a prachu. Na okrajoch je prachu viac,
preto má terén červenkastú farbu. Takéto lavíny sa spúšťajú
najmá na jar. Segmenty lavíny sa pod vplyvom slnečného
žiarenia rozpadajú. Lad sa premení na paru, ktorá uniká do
atmosféry. Analýza takýchto udalostí upresňuje predstavy
klimatológov o kolobehu vody na vyprahnutej Červenej
planéte.

Aktuality
3. ob.
2

Fotografie
zo zatmenia Mesiaca /
L. Pastorek

Obloha v kalendári / Pavol Rapavý

PODUJATIA

16

Múzeum dr. Mikuláša Konkolyho Thege /
Ladislav Druga

39

Hvezdáreň Sobotište má 35 rokov /
Svetozár Štefeček

39

Slnečná aktivita (december 2007 - január 2008) l Milan Rybanský

40

Malá bodka za IHY 2007 / Dana Rapavá

Rózne
33

Nezapomenutelný Miroslav Plavec
(1925 — 2008) l Jiří Grygar

40

Spomienka na RNDr. Ladislava Křivského,
CSc. (1925 — 2007) l Milan Rybanský

Vedci určili počiatok formovania planét;
Organické molekuly v protoplanetárnom
disku;
Na Titane je stokrát viac uhl'ovodíkov ako na
Zemi

6

Dye prastaré hviezdy rodia druhů generáciu
planét;
Objav predpovedanej exoplanéty

7

Zriedkavá štvorhviezda prezradila tajomstvo
stelárnej evolúcie

POZORUJTE S NAMI

35

Noctis Labyrinthus

GALÉRIA FOTOGRAFIÍ ZO SONDY KAGUYA

8
9
13

Kaguya: prvé snímky Mesiaca ty kamerou
Východ a západ Zeme na Mesiaci
Biely trpaslík s vlastnosťami pulzaru;
GOODS 850-5: galaxia, ktorá produkuje 4000
hviezd ročne

14

Sonda Integral: antihmota v centre našej
Galaxie nie je produktom rozpadu tmavej
hmoty;
Dvojitý Einsteinov prstenec

18

Ulysses preletel nad severným pólom Slnka;
Enceladus: gejzíry z južného pólu tryskajú
z trhlín nad jazerom tekutej vody

19
20

Tmavá energia v novom svetle
Ako dozrievajú hviezdy
KOZMOS 2/2008

1

AKTUALITY

Vedci určili
počiatok
formovania
planět
Presnosf odhadu vyráža dych: mikroskopické čiastočky medzihviezdneho
prachu sa pozliepali do planetezimál
s priemerom niekolkých stoviek metrov
pred 4,568 miliardami rokov. Tento proces, nazývaný prvou etapou planétotvorby, trval 2,08 miliardy rokov.
Vedci z Kalifornskej univerzity Frederick Moynier, Qing-zhu Yin a Benjamin
Jacobsen analyzovali bežný typ meteoritu — uhlíkatý chondrit, ktorý je konzervou najstaršieho materiálu, zvyšku po
formovaní Slnečnej sústavy.
Fyzike a trvaniu prvej etapy formovania planět zatial dobre nerozumieme. Predovšetkým nejasná je časová súslednosť
jednotlivých etáp.
Z planetezimálov sa počas druhej etapy pomerne rychle sformovali planéty
s velkosťou 20-násobku Marsu. Počas
tretej etapy sa po početných kolíziách
(rozpadoch a vzniku novo sformovaných
telies) vytvorili planéty v podobe, ako ich
poznáme teraz. Datovanie týchto procesov je pomerne spolahlivé.
Uhlíkaté chondrity sú pozliepané
z globúl kremíka a zrniečok kovov
obalených čiernou, na organické látky bohatou kórkou medzihviezdneho prachu.
Kórka je bohatá na mangán, v globulách
dominuje chróm. Po analýze niekolkých
stoviek chondritov dospeli vedci k poznaniu, že existuje priamy vztah medzi obsahom mangánu a chrómu, medzi dominantným prvkom kórky a chrómom-53.
Nakolko chondrity neboli nikdy súčasťou takého velkého telesa, ktoré by
malo v jade teplotu a tlak spúšťajúce rádioaktívny rozpad (teda nikdy sa neroztopili ani netransformovali), vedci móžu skúmaf skutočné „kozmické usadeniny".
Po zmeraní množstva chrómu-53 dokázali vedci určit, aké množstvo rádoaktívneho izotopu mangán-53 boto v p8vodnej hmote meteoritu. Tak určili jeho
vek. Potom porovnali množstvo mangánu-53 s ovefa mladším, pretaveným
meteoritom — angritom, ktorého vek je už
známy.
Vedci takto vypočítali, že uhlíkaté
chondrity sa sformovali pred 4,568 miliardami rokov, pričom tento proces
začal 910 000 miliónov rokov pred
a ustal 1,17 miliardy rokov po tomto
rozhraní.
Yin: „Podarilo sa nám neuveritefne
presne určit moment v dejinách našej
Slnečnej sústavy, keď sa hmota začala
gravitačne zliepať do planetezimál."
Astrophysical Journal Letters
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Planetárny disk krúžiaci okolo hviezdy HR 4796A.
Čierny štvorec je štít, ktorý zaclonil svetlo pozorovanej hviezdy, v ktorom by disk zanikol.

Organické molekuly
v protoplanetárnom
disku
Mladá hviezda HR 4796A má 8 miliónov rokov.
Okolo nej krúži planetárny disk v strednom štádiu
vývoja. Vedci z Carnegie Institution zistili, že v tomto disku, kde sa už vytvorili prvé zlepence hmoty, sa
nachádzajú zložité organické molekuly, možný zárodok života!
Vedci využili Near-Infrared Multi-Object Spektrometer na palube HST a získali spektrum infračerveného svetla z HR 4786A. Po analýze zistili, že
spektrum infračerveného, ale aj viditelného svetle,
rozptýleného prachom v disku, je velmi červené.
Ukázalo sa, že červenú farbu produkujú velké organické molekuly tholinu. V spektre rozlíšili iba ne-

Na Titane je stokrát
viac uhfovodíkov
ako na Zemi
Presnejšie: iba tekutých uhlovodíkov, (metán
a etán), je na najváčšom mesiaci Saturna 100-krát
viac, ako vo všetkých, doteraz objavených ložiskách plynu a nafty na Zemi! A to je iba predbežný
odhad. Sonda Cassini stihla zatiaT zmapovať iba
20 % povrchu Titanu. Odhad je teda opatrnou extrapoláciou patiny povrchu na celý mesiac.
Titan je uhTovodí kmi doslova obalený. Je to
obrovská fabrika na organické chemikálie. Ba čo
viac: na pošmúrnom mesiaci existuje kolobeh
uhTovodíkov. Metánové jazerá sa vyparujú, zmetánových oblakov padá dážď. Tekutý metán steká po
svahoch pohon do dek a tie ástia do početných
jazier.
Predstava umelca, ako by mohli vyzeraf metánové
jazerá na Titane.

patrné množstvo mých „červených" substancií, napríklad oxidov železa.
Tholin v pozemských podmienkach nevzniká, pretože kyslík v atmosfére by ho rychle rozložil. Mohol
však existovat na mladej Zemi pred miliardami rokov.
Možno práve z neho sa vyvinuli biomolekuly, základ
živých organizmov. Na niektorých kométach i na Titane bol tholin detegovaný. Práve táto látka spósobuje načervenalost atmosféry Titanu. V pripade
HR 4796A ide o prvá detekciu tholinu mimo našej
Slnečnej sústavy.
„Donedávna sme nevedeli, čo spósobuje, že prach
v disku rozptyluje svetlo. Objav tholinu naše vedomosti podstatne rozšíril," vraví John Debes, jeden
z členov tírnu.
HR 4796A, vzdialená 220 svetelných rokov, je jednou z hviezd súhvezdia Kentaur. Pozorovat ju možno
najmá z južnej pologule. Planetárny disk krúžiaci
okolo tejto hviezdy objavili už v roku 1991. V tom
čase to bola velká senzácia, pretože išlo o prvý pripad
disku v ranom štádiu vývoja. Prach je produktom
nespočetných kolízií malých telies, planetezimál,
pripomínajúcich kométy, ktoré móžu obsahovat
prímesi organických látok. Jedna z teórií hovori, že
práve tieto telesá (ak ich gravitačný biliard vypudí
z materskej sústavy), móžu exportovat život aj do
mých planetárnych systémov.
Objav je produktom projektu, ktorého cieFom boto
hladanie exoplanét okolo hviezd s inými parametrami
ako Slnko. HR 4796A má dvojnásobná hmotnost ako
Slnko, je 2-krát horácejšia a 20-krát jasnejšia ako
Sloko. Ďalšie skúmanie rozšíri poznatky planetológov o odlišných podmienkach, v ktorých sa móžu
sformovat planéty a na nich vzniknút život.
Astrophysical Journal Letters
Na radarovej mape patiny povrchu napočítali
vedci niekolko stoviek jazier. V tucte najváčších je
viac uhTovodíkov, ako v doteraz známych zásobách
na Zemi. Navyše okolo rovníka sa preskupuje pás
čiernych dán. Tvori ich tholin. Tak označil Carl
Sagan v roku 1979 komplexné organické molekuly,
základné kamene prebiotickej chémie. Množstvo
tholinu v dunách je niekolko stokrát váčšie, ako zásoby uhlia na Zemi.
Množstvo uhfovodíkov v jazerách vypočítali
z odhadov ich objemu, ktoré sú kvóli tažko určitefnej hlbke iba približné. Odhady robia geológovia
porovnávaním so Zemou, kde je hlbka prírodných
jazier (v priemere) jednou desatinou výšky terénu
nad hladinou. Niektoré jazerá na Titane majú váčšiu hlbku ako 10 metrov, pretože radar na ich dno
nedosiahol.
Váčšia čase metánu v atmosfére Titanu uniká do
okolitého prostredia, zvyšok sa v daždi vracia na
povrch. Hustá metánová atmosféra vytvára skleníkový efekt, vďaka ktorému je na povrchu „iba"
mínus 179 °C. Titan by bol ovefa chladnejší, keby
nejaký zdroj (neznámy druh studeného vulkanizmu), nepumpoval metán z podložia do atmosféry.
Planetológovia vedia, že akýkofvek vulkanizmus
(teda aj cryovulkanizmus na Titane) má obrovské
výkyvy. Klíma na Titane sa musela v minulosti dramaticky menit. Základom života na Zemi je uhlí.
Na Titane si móžeme overit, či sa aj v podmienkach
Titanu móžu komplexně molekuly uhfovodíkov
priblížiť k čomusi, čo by malo vlastnosti živého organizmu.
Cassini Press Release

MEDZINÁRODNÝ ROK ZEME

V Hmlovine Orión (M42) sav kolabujúcich
oblakoch dodnes rodia tisíce hviezd.

šu,

hrubá vrstva červenej, honícej, plastickej horniny. Geológovia v tejto súvislosti hovoria
o globáhiom oceáne magmy. Primárna atmosféra
Zeme bota taká horka, že v jej najhlbšej vrstve
by sa roztavila aj ocel. Toto obdobie nazývajú
geológovia „hadeanskou periódou". (Ide o názov
odvodený od gréckeho slova Hades, ktorým
označovali Hadovu
podsvetie, peklo.) Pomery na Zemi pripomínali peklo, prinajmenšom
podia predstáv vykladačov Biblie.
Ako dokázali vedci s takou istotou rekonštruovať vzhiad a evolúciu planéty v takom vzdialenom období? Okrem mého aj preto objavili planetámy geostroj. Ten dodnes generuje tektonickú
aktivitu našej planéty, neprestajný pohyb krýh
zemskej kóty, ktoré unášajú kontinenty a vytvárajú ich rozličné konštelácie.
(Hlavným generátorom tohto geologického,
neustále sa preskupujáceho lega je najmd mori

Zelené pahorky, žírne údolia, modrasté hladiny oceánov a jazier, všetko, čo robí našu planétu takou výnimočnou vo vesmíre, tu na počiatku
nebolo. Vedci už dávnejšie zistili, že Zem na
počiatku bola najskór utopená v plameňoch a potom skovaná Iadom.
Ked bola Zem mladou planétou, v našej
Slnečnej sústave vládni chaos. Mladé planéty,
ktoré sa sotva sformovali, sa začali premiestňovať. Jedny sak Slnku približovali, mé sa od nebo
vzdáfovali, až kým z nie celkom objasnených
dóvodov nezaparkovali na svojich súčasných
obežných dráhach. (Vo váčšine doteraz objavených slnečných sústav ešte takáto stabilita
nepanuje.) Eskadry počas formovania nespotrebovaných planetezimál križovali priestor, bombardovali mladé planéty, pričom tento chaotický,
gravitačný biliard trval bezmála miliardu rokov.
Zem v prvom štádiu pokrývala celé kilometre

hutná trhlina, ktorá pretína Atlantik zo severu až
na juh. Magma, ktorá z nej vyviera, tlačí na obe
strany krylzy zernskej káry. Ta/cclito trhlin je
v zernskej kóre viac. Spolu vytvárajá geostroj
živej planéty. Na Marse sa geostroj, ak vůbec
v takejto podobe existoval, už dávno zastavil.)
Najstaršie doteraz objavené horniny na povrchu Zeme majú 3,8 miliardy rokov. Našli ich vo
formácii Isua v juhozápadnom Grónsku. Nedávno však vedci objavili niekolko zrniek zirkónu,
starých 4,4 miliardy rokov, ktoré boli súčasťou
3 miliardy rokov starých hornín v Západnej Austrálii. Iba tieto zirkónové zrnká sú priamymi
svedkami formovania sa našej planéty, ale iba
z nich by sme najmladšie obdobie evolúcie Zeme
nevyčítali. Váčšina najnovších poznatkov vyplynula z počítačových modelov a nových techník, ktoré dokážu „čítat" rádioaktívny rozpad.
(Pozn rámček na 4. strane.)
KOZMOS 2/2008
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Ako sa meria
geologický čas?

V prachoplynovom disku, ktorý krúži okolo
mladej hviezdy, sa postupne formujú z malých
objektov planetezimály a planetárne embryá.

Zrod Slnečnej sústavy
Francúzsky fyzik Pierre Simon Laplace
(1749— 1827) je autorom prvej kvantitatívnej hypotézy, opisujúcej formovanie Zemi podobných
planét. Jeho teória, dopinená viacerými upresneniami, platí podnes. Slnečná sústava vznikla po
kolapse velkého prachoplynového oblaku. Bol to
rovnaký proces, aký dnes pozorujeme v róznych
štádiách v našej Galaxii.
Gravitácia je onou silou, ktorá spósobí, že
oblak sa rozpadne na fragmenty, zhustky, ktoré
sa pomerne rýchlo premenia na obrovské gule
horúceho plynu. Tieto gule sa po kolapse móžu
premeniť na hviezdy.
V akrečných diskoch krúžiacich okolo
mladých hviezd sa móžu sformovať planéty.
Zhruba pred 4,5 (presne pred 4,5672 miliardami rokov) sa začal prach krúžiaci okolo mladej
hviezdy (Slnka) gravitačne zliepať do nevelkých,
asi 2,5 centimetrov velkých kúskov. Vedcom sa
podarilo vytvoriť tieto konglomeráty aj v laboratóriách. Preto vieme, že tento proces „zliepania" trval sotva 10 000 rokov. Z astronomického
hradiska okamih, čo v mnohých vyvoláva
pochybnosti.
Pochybnosti sa vznášajú aj nad d'alšou etapou,
počas ktorej sa 2,5 cm kúsky gravitačne pozliepali do podoby planetezimál. Ani tento proces netrval príliš dlho: nanajvýš niekolko desiatok tisíc rokov.
Planetezimály sa začali gravitačne zoskupo-

Zrnko primordiálneho prachu, ktorý získalo U2,
špeciálne lietadlo NASA v zemskej stratosfére.
Na prvý pohfad rozoznáte, že ide o zlepenec
drobných zrnek prachu.
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Najspofahlivejším pomocníkom geológov pri dešifrovaní ranej histórie Zeme sú
rádioaktívne izotopy bežných prvkov. Dva
prvky sú izotopmi (jeden druhého), ked ich
atómy majú v jadre rovnaký počet protónov, ale rozličný počet neutrónov. Inakšie: dva izotopy toho istého prvku majú tie
isté chemické vlastnosti, ale odlišujú sa
hmotnostou.
Počas rádioaktívneho rozpadu sa počet
protónov (a zároveň aj chemická totožnost
prvku) mení. Dcérske jadro má odlišná
chemická identitu ako materské jadro.
A to je kfúč, ktorý geológovia využívajú pri
určovaní veku hornín. Príklad: vedci dlho
nevedeli odhadnúf, kedy začalo železo
planéty Zeme klesat do vnútra a formovat
sa do jadra. Všimli si, že zriedkavý izotop
hafnium-182 (72 protónov a 110 neutrónov) sa rozpadá na bežnejší kov tungsten-182 (74 protónov a 108 neutrónov)
s polovičným polčasom rozpadu —9 miliónov rokov. Ked sa Zem formovala, obsahovala isté množstvo hafnia-182, čo vyplynulo zo štúdií meteoritov, v ktorých
sa uchovalo póvodné zloženie hmoty
v mladom vesmíre. Postupne sa táto zásovat. Tak sa sformovali planetárne embryá, objekty, ktoré mali priemer niekolko tisíc kilometrov.
Tento proces trval dlhšie. Podfa najspoTahlivejších počítačových modelov sa však ani planetárne embryá nevyvíjali viac ako pol milióna
rokov.
Až potom začal fascinujúci refazec událostí,
čosi ako planetárny biliard. Počas tejto chaotickej
hry sa planetárne embryá zrážali, rozpadali,
zliepali. Značnú časí týchto interagujúcich telies
gravitačný biliard odpálil mimo našej Slnečnej
sústavy.
V tomto čase vnútorné planéty ustálili svoju
konečnú hmotnosf absorbovaním menších objektov.
Tieto primoridiálne telená nemali v tejto
chvíli ani 10 miliónov rokov. Formovanie planét
sa spomafovalo (prinajmenšom z hradiska nabafovanej hmoty), ale podnes celkom neustalo.
Vždy, ked vidíme „padajúcu hviezdu", zaniká
v pozemskej astmosfére (alebo dopadne na
povrch Zeme) teleno, ktoré je zvyškom primoridálnej hmoty, alebo kusom z triešte už
sformovaných, ale rozpadnutých planétok, asteroidov. Vedci odhadujú, že každoročne na Zem
dopadne najmenej 10 miliónov kilogramov hmoty.
V období ranej akrécie dopadal na Zem
neustávajúci dážd meteoroidov. Váčšina geológov sa nazdáva, že práve toto bombardovanie
zohrialo Zem do takej miery, že sa horniny roztopili a vytvorili oceán magmy. Vtom istom čase
tažké kovy, najmíi železo, klesali v roztavenom stave do centra, kde sa z nich sformovalo
jadro.
S tým jadrom to však nie je také jednoduché:

ba hafnia menila na tungsten-182, ktorý sa
Balej netransformuje. Tungsten má tendenciu viazat sa s kovmi ako železo, zatiaf
čo hafnium zotrváva v mineráloch a horninách.
Predstavte si dva scenáre: podfa prvého
sa Zem sformovala rýchle. V tomto prípade by sa rozpadla iba malá čase hafnia
ešte predtým, ako sa spustil „železný
dážd", prepadajúci sa do vnútra Zeme.
Hafnium by sa uchovalo v povrchových
vrstvách a dnes by sme mall množstvo baní
na tungsten, produkt rozpadu hafnia.
Alternatívny scenár sugeruje iný príbeh:
ak sa jadro formovalo pomaly, váčšina
hafnia sa ešte pred jeho utvorením rozpadla. V takomto prípade by tungsten ostal
pripútaný k železu. Dósledok: v kóre by ostalo iba nepatrné množstvo tohto prvku.
Po analýze meraní obsahu tungstenu
v povrchových horninách Zeme vedci vypočítali, že sa jadro sformovalo pred 4,5
miliardami rokov.
Iné rádioaktívne procesy sú rovnako
užitočným nástrojom na odhad geologického času ako rozpad hafnium-tungsten.
Slúžia na overenie a spresnenie výsledkov.
Na datovanie sa využíva najmá rozpad
mangánu na chróm či palládia na striebro.
Na datovanie formovania zemskej atmosféry sa najčastejšie využíva rozpad jódu
na xenón.

Isua;skalnatý hreliéťi v juhozápadnom Grónsku, je
miestom,.kde sa
našljnajstaršie
horniny na zemskom povrchu.
Majú 3,8 miliardy
ro ov.

MEDZINÁRODNÝ ROK ZEME
existuje najmenej tucet teórií, ktoré proces formovania sa jadra vysvetlujú. Teória, ktorá
hovori o daždi roztopeného železa predierajúceho sa roztavenými horninami, je sugestívna. Vyplýva
z nej aj to, že každou takouto
kvapkou sa hmotnosť jadra zváčšuje. Konkurujúcou teóriou je názor, že jadro sa sformovalo
z jadier menších telies, ktoré
sa zrazili s protoZemou.
Jedno je isté: jadro sa vytvorilo v priebehu 15 až 30 miliónov rokov. Tento údaj vyplynul z čoraz bohatších znalostí o vlastnostiach rádioaktívnych
izotopov. Vdaka tomu mohli teoretici vylúčiť
všetky teórie a hypotézy, podia ktorých formovanie zemského jadra trvalo dlhšie ako niekolko desiatok miliónov rokov.
Je neuveritelné, ako presne dnes dokážu
vedci datovať procesy v prvej etape evolúcie
Zeme. Jeden príklad za všetky: dye skupiny vedcov, ktoré vychádzali z dnes dostupných údajov,
dospeli pri určovaní veku Zeme takmer k rovnakým výsledkom: 4,5672 alebo 4,5695 miliardy
rokov?

Peklo na Zemi
Koncom tejto etapy formovania a akumulácie,
teda 40 až 50 miliónov rokov po počiatku, nastala kataklizmatická udalosť. Planetárne embryo
s hmotnosťou Marsu narazilo do Zeme. Nebol to
priamy náraz, skór masívny „štrajch", ktorý vymrštil časti kóty a plášťa do priestoru. Časf sa
roztratila, časť sa usadila na obežnej dráhe okolo
Zeme.
Z tejto drviny sa vytvoril Mesiac. Teória, ktorá
tvrdí, že Mesiac je produktom kolízie na sklonku
obdobia planetárneho biliardu, vysvetluje, prečo je Zem jedinou planétou, ktorá má mesiac
čo do rozmerov porovnatelný s materským telesom.
Táto megakolízia vytvorila na Zemi skutočné
peklo. Podia počítačových modelov atmosféra,
(či presnejšie jej zvyšky po zrážke), mala teplotu
2500 kelvinov, čo je viac ako bod topenia železa.
Planétu obalovali vrstvy vyparených hornín.
Celých 1000 rokov pripomínala Zem červenú,
horúcu, žeravú gulu. Ked atmosféra ochladla, vyparený materiál sa postupne znášal na povrch.
Každý deň sa na povrchu ukladala 100 centimetrov hrubá vrstva materiálu. Tak vznikol
sekundárny oceán magmy.
Ako naša planéta chladla, začala sa vytvárať
plynová atmosféra, v ktorej dominovali plyny
vodíka, oxidu uhličitého, dusíka a vodná para.
Vedci si dodnes nie sú načistom, aká časť póvodnej atmosféry prežila impakt, z ktorého sa zrodil
Mesiac. Jedno je isté: plyny z hemisféry, ktorá
čelila nárazu, sa stratili, pretrvať mohli iba plyny
na opačnej strane.
Čokolvek z póvodnej atmosféry by sa bobo zachovalo, jej zvyšky zohrali význanmú rolu v dálšej evolúcii Zeme. Ide najmá o tlak atmosféry,
ktorý mohol byť najmenej 100-násobne váčší ako
dnes. Oxidu uhličitého v nej boto 1000-násobne
viac ako vo vzduchu, ktorý dnes dýchame. A napokon váčšina vody bola počas obdobia Hades
premiešaná s magmou. Na povrch a do atmosféry
sa dostávala postupne, počas chladnutia Zeme.

Kryštál zirkónu (200 µrn),
ktorý sa sformoval pred
4,4 miliardami rokov.
Vedci ho našli vo
vzorke hornín, získaných v Západnej Austrálii.

Mladé,
nežné Slnko

planéty. Tak bol spustený geologický cyklus
(d'alší uhlíkový cyklus), ktorý funguje dodnes.
Vd'aka vysokému tlaku atmosféry mohla si voda zachovať tekuté skupenstvo aj za vyšších
teplót ako dnes. Vedci vypočítali, že ked skleníkový efekt začal ochabovať, voda premiešaná
s horninami začala prýštiť na povrch. Tak vznikli
oceány tekutej vody, hoci teplota atmosféry neklesla pod hranicu 500 kelvinov. Dnešný bod
varu je 100°C, čo zodpovedá aktuálnemu tlaku
atmosféry.

Na scéne sa objavili
další hráči. Slnko počal
formovania sa planét dozreRozmetané do priestoru
lo, stalo sa hviezdou hlavnej postupnosti.
Slnko je mimoriadne stabih~ou, dlhovekou hviezNormálne chemické procesy odstránili z atdou: dodnes je hviezdou hlavnej postupnosti
mosféry oxid uhličitý. Skleníkový efekt bol čoraz
a ostane ňou najmenej dalších 5 až 6 miliárd slabší. Zem nadálej chladla a s výnimkou období
rokov. Podia teórie však mladé Slnko malo iba
po impaktoch, vyčerpávala sa aj geotermálna
70 % jasnosti, ktorú má dnes. Zem preto absor- energia.
bovala zo Slnka v období Hades podstatne menej energie ako
dnes.
Zem chladla, ale zároveň získavala energiu
z dvoch zdrojov: zo Slnka a z oceánu chladnúcej magmy. Chladnutie trvalo dlho, lebo
skleníkový efekt (spósobený atmosférou bohatou na CO2) zabraňoval rýchlejšiemu úniku
tepla do kozmu.
Skleníkový efekt vplýval na procesy v atmo- Gigantická kolízia protoZeme s objektom, ktorý mal parametre Marsu
sfére Zeme a na jej pred 4,5 miliardami rokov. Produktom tejto zrážky je Mesiac.
povrchu najmenej 2 milióny rokov po kolízii. Počas tohto obdobia rozMladé Slnko nedokázalo stratu tepla nahradiť,
ličné chemické procesy spósobili presun uhhka udržať priemernú teplotu nad bodom mrazu.
z atmosféry do minerálov v kóre i v plášti našej Ohnivá Zem začala zamízať, meniť sa na snehovú gulu. Tekutá voda na povrchu postupne
zamrzla. Zem z pohladu vesmírneho pozorovatela pripomínala Jupiterov mesiac Europu.
Vedci debatujú, aká hrubá mohla byť ladová kúra
obalujúca povrch Zeme. Zhodli sa, že mala najmenej 100 metrov. Peklo zamrzlo.
V čase, ked mladé Slnko začínalo naberať silu
a žiariť intenzívnejšie, prekonala Zem (približne
pred 3,9 miliardami rokov) dalšie obdobie intenzívneho bombardovania. Dókazy nám poskytuje
najmá analýza impaktných kráterov na povrchu
Mesiaca. Statistika nepustí: čo bobo na Mesiaci,
muselo sa udiať na Zemi v ovela vňčšom meradle. Zem je ovela váčším terčom, a predovšetkým, má ovela silnejšiu gravitáciu.
Kolízie s niekolkými ozrutnými asteroidmi,
(v páse asteroidov sa dodnes niekolko takých
zachovalo), spósobilo, že voda v chladnúcich
oceánoch začala opáť vrieť a atmosféra sa na
tisíce rokov napinila parou. Ak sa už dovtedy
stihli sformovať primitívne organizmy, zachrániť
sa mohli iba vo váčších hlbkach, kde voda bola
menej horúca. To korešponduje s teóriou, že
súčasný život na Zemi sa vyvinul z prvotných
termofllných organizmov.
Po skončení obdobia Hades sa Zem dostala do
Analýza kráterov na povrchu Mesiaca dokazuje,
že aj Zem bola pred 3,9 miliardami rokov vysta- menej búrlivého stredného veku. Vznikol na nej
vená druhej vine masívneho bombardovania as- organický život, rozvinu] sa a udržal až podnes.
teriodnů.
Podfa Astronomy, 12/2007
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Objav predpovedanej exoplanéty

Hviezda BP Piscium (v strede) je v súhvezdí Rýb. Jasne
sa dajú rozoznat výtrysky plynu z oboch polárnych
oblastí. Snímku exponoval 3-metrový ďalekohlad na
Lickovom observatóriu.

Dye prastaré hviezdy
rodia druhú generáciu
planét
Stovky miliónov, ba miliardy rokov uplynuli odvtedy,
ako sa okolo týchto hviezd mohla formovať prvá generácia planét. Vedci z Kalifomskej univerzity objavili okolo
týchto hviezd-stareniek planetezimály i príznaky tvorby
druhej generácie planét.
Jde o novú tniedu hviezd? Obe majú vlastnosti, ktoré
sme zatial pni žiadnej hviezde nepozorovali.
Jde o hviezdu BP Piscium v súhvezdí Rýb a hviezdu
TYCHO 4144 329 2 v súhvezdí Velkého Voza. Oba objekty majú veta parametrov typických pre mladé hviezdy:
rýchlu akréciu plynu, mohutné prachoplynové disky,
mimoriadne silné emisie v infračervenej oblasti. Pni BP
Piscium objavili dokonca výtrysky plynu. A celkom prekvapujúci je vysoký počet planetezimál, kométam podobných telies, spútaných ich gravitáciou.
Obe hviezdy sú však staré. Vysoký vek vyčítali vedci
z údajov o lítiu. Lítium spalujú iba staré hviezdy, ktorým
sa už minul vodík a hélium. Mladé hviezdy by preto mali
mať velké, nedotknuté zásoby tohto prvku. BP Piscium
má však 7-krát menej lítia, alto by mala mať mladá
hviezda s podobnou hmotnosťou! Aj d'alšie údaje vyčítané zo spektra svedčia o tom, že musí ísť o staršiu
hviezdu.
Približne 75 % energie vyžiarenej hviezdou BP Piscium menia čiastočky prachu v disku na infračervené
žiarenie. V pripade hviezdy TYCHO 41443292 iba 12 %.
V oboch prípadoch však ideo neslýchane vysoké hodnoty, prinajmenšom ak sú obe hviezdy také staré, ako to lítiový test naznačuje.
Okolo TYCHO 41443292 obieha hviezda — spolupútnik, ktorá má parametre nášho Slnka. Pni tejto normálnej
hviezde, ktorá je v každom ohlade „poctivou" hviezdnou
starenkou, neobjavili nijaké príznaky planétotvorby. Údaje z tejto hviezdy umožnili vedcom odhadnúť vzdialenosť
systému od Zeme na 200 svetelných rokov. Vek TYCHA
i BP Piscium však iba hádajú. Zatial sa nepodarilo určiť
ani vzdialenosť BP Piscium od Zeme.
Záhadné hviezdy študujú viaceré tímy pomocou najváčších pozemských áalekohladov. Do výskumu zapojili
aj vesmírne ďalekohfady HST a Chandra. Všetci hladajú
d'alšie hviezdy tohto typu. Predbežne bezvýsledne. A tak
si na definitívne potvrdenie objavu hviezd neznámej
triedy ešte počkáme.
UCLA Press Release
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Hypotéza nahustených planetárnych sysOkolo hviezdy HD 74 156, vzdialenej
200 svetelných rokov, obiehajú dye, už témov nielenže otvára ďalšiu možnost obdávnejšie objavené exoplanéty. Na tento javovania exoplanét, ale je aj významným
systém sa zameral študent astronómie na príspevkom k pochopeniu formovania sa
Arizonskej univerzite — Rory Barnes. Z teo- planét. Ukazuje sa, že proces gravitačnéretickej štúdie o vlastnostiach obežných ho nabalovania v nahustených kompridráb známych exoplanét vyplynulo, že movaných oblakoch prachu a plynu musí
v systéme musí existovat aj dálšia, satur- byt velmi produktívny. Kdekolvek sa
nická planéta. Predpoveá sa potvrdila, vytvorí priestor na vytvorenie planéty, tam
ďalšiu exoplanétu, exoSaturn objavili. Je to sa planéta sformuje. Pravdaže, v závislosti
prvý úspešný objav teoreticky
predpovedanej planéty od roku
HD 74156
Naša Slnečná sústav1840, keá bol objavený Neptún v našej Slnečnej sústave.
Úspešnýnii „prorokmi" boli Angličan John Couch Adams
a Francúz Urbain-Jean-Joseph
Le Vernier, ktorí nezávisle od
seba vypočítali polohu Neptúna
z nepravidelností pohybu Urána.
Barnes spolu s kolegami študovali obežné dráhy planét
Jupiter
v niekolkých systémoch. Zistili,
že tieto exoplanéty majú obvykPlanetárny systém HD 74156 (vřavo) s tromi predíženýle blízke obežné dráhy, ak ich
mi obežnými dráhami planét B, C a D, ktoré krúžia
správanie neovplyvňuje gravitáokolo materskej hviezdy. Barnes predpovedal, že tretia
cia mého telena. Vyslovili ná- planéta musí krúžit v sivom páse. Objavitelia potvrdili
zor, že tesné obežné dráhy vy- existenciu planéty v predpovedanej polohe. Vpravo, pre
plývajú z povahy univerzálnych porovnanie, je v rovnakej škále schéma našej Slnečnej
procesov formovania planét.
sústavy, až po Jupitera.
V pripade dvoch planét
hviezdy HD 74 156, planét B a C, zstili, že od množstva materiálu a vplyvu ostatných,
ich delí „neprípustne" velká medzera. najmá susediacich objektov.
Usúdili, že ak ich hypotéza „nahustených
Hypotéza zároveň naznačuje, že aj v meplanetárnych systémov" platí, potom medzi dzerách medzi doteraz objavenými exonimi musí materskú hviezdu obiehať d'alšia planétami v róznych systémoch by mali
planéta.
okolo materských hviezd knúžiť doteraz
Bola to logická úvaha: šest zo siedmich neobjavené planéty. V pripade 55 Cancri
nimi skúmaných exoplanetárnych systé- sa táto predpoveá napinila. Piatu planétu
mov splňalo podmienky teórie „nahus- tohto systému objavili tiež v medzere.
tenosti". Kedže nepochybovali, že overené, (Pozn Kozmos 2008/l)
„nahustené" systémy teóriu potvrdzujú, zaBarnes a kolegovia predpovedali aj
čali hladať chýbajúcu planétu medzi plané- existenciu dálšej exoplanéty v systéme
tami B a C. Onedlho ju našli, presne tam, HD 38529, kde však zadal predpovedané
kde podla Barnesových výpočtov mala byt. teleso neobjavili.
Nazvali ju HD 74 156 D.
UA Press Release
Ilustrácia porovnáva hypotetický systém planét, obiehajúcich „malé Sluko" (vpravo hore)
so známym systémom hviezdy 55 Cancri, ktorá je taká velká ako naše Sluko.

Zriedkavá
štvorhviezda
prezradila tajomstvo
stelárnej evolúcie
Je to naozaj bizarný kvartet: štyri hviezdy
obiehajú spoločné fažisko v priestore, ktorý sa
zmestí dovnútra obežnej dráhy nášho Jupitera.
Na fotografii najváčších pozemských d'alekohfadov vyzerá štvorhviezda ako nepatrná škvrnka
svetla. Vedci však zo spektra vyčítali, že nejde
o jednu, ale o štyri hviezdy, usporiadané do
dvoch párov. Stelárnici majú o čom premýš[ať:
Ako sa takáto tesná štvorhviezda mohla vóbec
sformovat? Umožnil vani takúto konšteláciu mimoriadne hustý disk plynu?
Štvorhviezdu BD-22°5866" objavila Jevgenija
Školnikova z Astronomického inštitútu Havajskej univerzity a Astrobiologického inštitútu pri
NASA. Spolu s kolegami z mých pracovísk
monitorovali niekolko stoviek menších hviezd,
až kým jeden objekt neupútal ich pozornosť.
Ukázalo sa, že ide o dye tesné dvojhviezdy.
Prvý pár obiehal spoločné ťažisko rýchlosťou
133km/s, druhý pár rýchlosťou 52 kur/s. Z hodnot
rychlosti vypočítali maximálnu vzdialenosť
ich mimoriadne tesných obežných dráh. Iba
1 z 2000 hviezd je zviazaná v takých tesných
systémech. Objav takéhoto kvarteta je preto istou
senzáciou.
Prvý pár sa obehne za menej ako 5 dní,
pričom polomer obežnej dráhy je nanajvýš
0,96 AJ, (pričom 1 AJ predstavuje vzdialenosť
Slnko/Zem). Druhý pár má periódu 55 dní
s maximálnym polomerom 0,26 AJ. Navyše, obe
dvojhviezdy obehnú spoločné ťažisko s maxi-

Ilustrácia znázorňuje jednu z možných podob mohutného disku plynu. Ideo pozostatok prachoplynového oblaku, kolísky, kde sa zrodila štvorhviezda. Bol to práve tento disk, ktorý spomalil pohyb
mladých hviezd nato[ko, že vytvorili dye navzájom gravitačne zviazané dvojhviezdy.
málnym polomerom 5,8 AJ (vzdialenosť Slnko/Jupiter) za menej ako 9 rokov.
Na prvej ilustráciu si hodno všimnúť polohu

Hviezdny kvartet je zviazaný v priestore, ktorý sa zmestí do vnútra obežnej dráhy Jupitera okolo Sluka.

oboch dvojhviezd v podivnom prachoplynovom
útvare, čo by mohli byť gravitáciou znetvorené
zvyšky púvodného, extrémne hustého disku, ktorý
sa vytvoril... Okolo čoho? To je záhada. Stelárnici
si nevedia predstaviť postupnosť procesu, ktorý
umožnil vznik a evolúciu hviezdneho kvarteta.
Vznikli v zhustenom prachoplynovom oblaku
v rovnakom čase? Asi ale, ale která hviezda bola
primámym telesom, čo začalo transformovať
oblak na disk? Isté je jedno: štyri hviezdy sa sformovali v ove[a váčšej vzdialenosti od seba. Iba
prftomnosť hustého disku, ktorý spomafoval ich
pohyb, donútila mladé hviezdy priblížiť sak sebe
a vytvoriť dye tesne zviazané dvojhviezdy.
To všetko, fakty i hypotézy, vyplynuli z podrobnej analýzy jednoduchého spektra získaného
z nepatrnej škvrnky svetla na oblohe.
Údaje získali pomocou 10-metrového d'alekoh[adu Keck I a Kanadsko-francúzskeho 3,6 m
d'alekoh[adu. Oba stoja na vrchole havajskej sopky Mauna Kea. Oba dálekoh[ady boli vybavené
spektrografom s vysokým rozlišením.
Štvorhviezda je vzdialená 166 svetelných
rokov od Slnka a nájdeme ju v súhvezdí Vodnára. Bez dálekoh[adu však BD-22°5866" na
oblohe nerozlíšime, Noci je relatívne jasná. V najbližších mesiacoch budú kvartet podrobne monitorovať viaceré tímy.
Dvoj- a viachviezdne systémy sa formujú
pomerne často. Neobyčajná štvorhviezda nám
však poskytuje doteraz nepristupné informácie
o skrytých tajomstvách evolúcie hviezd.
Astrophysical Journal Letters
KOZMOS 2/2008
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Galéria fotografií zo sondy Kaguya

Kaguya: prvé snímky Mesiaca ty kamerou
®d 18. októbra
krúži okolo Mesiaca vo výške
100 kilometrov
japonská družica
Kaguya. Koncom
októbra snímala
dye oblasti pod
severným pólom.
Záznam televíznej
kamery konvertovali v oboch prípadoch do jedinej
snímky, ktorú potom „rozparcelovali". Ide o prvé
televízne zábery
Mesiaca s vysokým rozlišením
z takej malej
vzdialenosti.
Oceanus Procellarum je rozsiahla, tmavá oblast v severnej hemisf&e Mesiaca. Snímka, ktorú vidíte zobrazuje severnú čase
oceánu, neďaleko od pólu. Na snímke dominuje kráter Pascal s priemerom 115 km a jeho tni satelitné krátery.
Krátery Rydberg
(priemer 49 km)
a Guthnick
(priemer 36 km).

16:07_

Severný
pól
Mesiaca

17:51

Mesiac s vyznačením oblastí, nad ktorými sonda
Kaguya 31.10.2007 snímala o 16:07 a o 17:51
UT.

Lippmannov kráter,
priemer 160 km.
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7. novembra 2007, 2;52: Zem, ktorá práve „vyšla" nad severnú polámu oblast Mesiaca.
Astronauti z misií Apollo exponovali
z povrchu Mesiaca vel'a p8sobivých fotografií Zeme. Niektoré z nich sa dostali
do výberov stovky najvýznamnejších
soímok 20. storočia. Krása modrej, živej
planět' Zem na pozadí tmavého vesmíru
vzbudila vo vedomí miliónov najvnúnavejších obyvatelov našej planéty silná emóciu a zároveň aj poznanie, že žijeme na
zázracčnom, kozmickom telese, na oáze
života v na pohlaad bezútešnom, tmavom
vesmíre. Filozofii tvrdia, že nic 400 kg vesmúnych komín, ale práve beto snímky boli
najcemiejšou koristou misií Apollo, pretože sa stali impulzom ku globálnemu vnímaniu Zeme a jej súčasných i budúcich
problémov.
Kamera HDTV na japonskej družici
získala (bezmála 40 rokov po misii Apollo
11) prvé televízne zábery Zeme s Vysokým rozlišením zo vzdialenosti 380 000
kilometrov. Sú to utůkátne snímky s vysokým rozlišením. V budúcnosti Kaguya
zmapuje aj dná hlbokých polárnych krá- 7. novembra 2007, 12;07 popoludní: na Zemi, ktorá sa skláňa k horizontu nad južným pólom Meterov, kde sa možno uchoval volný lad.
siaca, můžete rozoznaf Austráliu i Áziu.

Východ a západ Zeme na Mesiaci

Lem zapadá za povrch Mesiaca, blízko Južného póla. Medzi prvou snímkou (celkom vpravo) a poslcdnou Icelkom vfavo) uplynulo 70 sekúnd.
KUZ\1OS 2/211I1?9
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Ako velké galaxie požierajú malé

1

Velká galaxia s masívnym diskom
polapí malú galaxiu.

2

Dye galaxie obiehajú spoločné tažisko. Velká
špirálová galaxia začína formovat' hviezdy v tej
menšej do chvosta. Po tomto moste unikajú z menšej
do váčšej státisíce hviezd. Váčšia galaxia je čoraz
masívnejšia, má čoraz mocnejšiu gravitáciu. Menšia
galaxia napokon s tou váčšou splynie.

Malá galaxia začína okolo nej obiehat',
slapové sily ju začinajů formovat:

3

horši? tvá
GRA VITÁCIE
Gravitácia je sila, ktorá generuje mohutné
prilivy na oceánoch. Gravitácia Jupitera dokáže
rozbiť kométu na máme kúsky. Gigantická gravitácia velkých galaxií dokáže „vytiahnut ` celé
zhluky hviezd z menšieho susedného hviezdneho
ostrova a začleniť ich do vlastného kráíovstva.
Gravitácia jena prvý pohl'ad deštruktívna sila.
Na druhej strane je gravitácia najslabšou silou
v prírode. Ked' uvažujete v kozmických škálach,
móžete o tom zapochybovať. Majte však na
památi, že iba vd'aka tejto sile je vaša nepatrná
hmotnosť schopná interakcie s telecom (Zemou),
ktoré na vás pósobí hmotou 6,6 milión biliónov
kiloton. Ibaže gravitácia je naozaj slabučká sila:
keby vás iba ona držala pohromade, rozpadli by
ste sa aj po najslabšom závane vetríka. Našťastie
vaše telo držia pohromade podstatne mocnejšie
sily na molekulárnej úrovni. V niektorých prípadoch je však gravitácia silou, ktorá vaše telo móže roztrhať.
Pred viac ako 300 rokmi Newton zistil, že sila
gravitácie je závislá od hmotnosti dvoch interagujúcich telies (napríklad Zeme a Mesiaca)
a vzdialenosti, ktorá ich delí. Čím váčšia je
vzdialenosť, tým menšou silou gravitácia pósobí.

Interakcia Zeme s Mesiacom
Pri interakciách hmotných objektov gravitácia
nepósobí rovnomerne na všetky ich časti. Pre dye
telesá, ktoré obiehajú spoločné ťažisko, platí, že
na ich privrátených stranách pósobí gravitácia
silnejšie. Dósledok: aj gravitačné pósobenie
Mesiaca na Zem sa výraznejšie prejavuje na jej
privrátenej strane. Na strane Zeme privrátenej
k Mesiacu sa objavuje hrb symetrický s preliačinou na odvrátenej strane. Rovnako pósobí
Zem na Mesiac. K nám neustále privrátená strana
Mesiaca je kvóli slapovému zámku „opuchnutá".
Oceánsky príliv sa valí okolo Zeme synchrónne s Mesiacom, ktory' obehne našu planétu
raz za 27,3 dňa. Zem sa otočí okolo osi za
24 hodín. Prílivová vina spósobuje trenie, ktoré
spomaTovalo rotáciu Zeme počas posledného
storočia o 2,3 milisekundy za deň.
Oceánske prílivy nie sú deštruktívne. RozváTajú nanajvýš hrady z piesku na plážach. Navyše prílivové viny nie sú jediným prejavom pósobenia slapových síl. Aj p"oda, na ktorej stojíte,
sa vo chvíli, ked' nad vami prechádza Mesiac, vydúva o viac ako 30 centimetrov. Istý vplyv má aj

Hviezdy malej galaxie sa slormujú
do slapového chvosta.

Slnko, ale jeho gravitačné pósobenie je oveFa
slabšie, pretože je velmi daleko. Dvakrát do
mesiaca, ked' je Mesiac v nove a v spine, sa gravitácia Slnka a Mesiaca spoja. Výsledkom je mimoriadne silné slapové pósobenie, ktoré sa móže
stať posledným impulzom pred výrazným posunom dvoch proti sebe sa pohybujúcich a dočasne zaseknutých vrstiev zemskej kóty. Gravitáciou generované slapové sily móžu teda spósobiť aj zemetrasenie.
Vzájonmé slapové pósobenie Zeme a Mesiaca
nemožno porovnať s gravitačným vplyvom Jupitera na jeho najbližší velký mesiac Jo. Náš Mesiac
má sotva 1% hmotnosti Zeme a krúži okolo nej
vo vzdialenosti 385 000 kilometrov. Jo má o patinu váčšiu hmotnosť ako Mesiac a jej obežná
dráha je iba o 37 000 kilometrov vzdialenejšia od
Jupitera ako Mesiac od Zeme. Na Jo pósobia aj
slapové sily zvyšných troch Galileovych mesiacov Ganymeda, Europy a Callisto. (Ich hmotnosti: 0,66; 2,03; 1,45 hmotnosti Mesiaca). Aj na tieto mesiace pósobí, okrem priťažlivosti Jupitera,
aj gravitácia ostatných velkých mesiacov.
V prípade Io dosahuje slapová vina generovaná Jupiterom a tromi velkými mesiacmi niekedy aj výšku 300 metrov! Vlna sa vzdúva okolo Io
ako obrovská duna, ktoní netvorí piesok, ale
presýpajúca sa drvina rozrušených hornín.
Slapové sily dokážu vyžmýkať spod nestabilných hornín cez živé sopúchy množstvo materiálu, ktorý v podobe ohnivých fontán tryská až

Gravitácia Jupitera roztrhala kométu Shoemaker-Levy na 21 malých komét, ktoré zanikli v hustej atmosfére ohrej planéty v júli 1994.
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4

Hviezdy z malej galaxie prechádzajú
okrajom disku velcej galaxie.

5

Proces pokračuje dovtedy, kým sateli
nasmeruje prúd hmoty do hala galaxé.

uC

Časom sa hviezdy, plyn a prach v hviezdnom
prúde splynú s halem velkej galaxie.

Príliv, slapové sily, gravitácia

do výšky 160 kilometrov. Jo, rovnako ako Mesiac k Zemi, sa snaží byť k Jupiteru privrátená
tou istou stranou. Ibaže obežná dráha loje príliš
excentrická, pretože dodatočný gravitačný vplyv
ostatných mesiacov jej zabraňuje ustáliť sa v synchrónnej rotácii.
Neustále slapové hnietenie vnútro Io zohrieva,
horniny zváčšujú svoj objem, tlak v podloží sa
periodicky zvyšuje, čo generuje vulkanická činnosť. Celkový počet vulkánov na Io (je ich vyše
100), nepoznáme; niektoré, najmá tie váčšie, boli
v posledných rokoch aktívne (chrlia ohnivé fontány alebo zmes plynov a roztavených hornin),
mé dočasne alebo nadobro vyhasli. Priebežne sa
objavili aj nové sopky. Hrebene vulkanických
pohorí v aktívnych oblastiach sa dvíhajú do
výšky (dnes má najvyšší vrchol na Io viac ako
10 000 metrov), ale v priebehu niekolkých miliónov rokov sa opáť rozpadnú.
Aj povrch Europy vzdialenejšej od Jupitera
formujú slapové sily, ale účinky sú ovela miernejšie, hoci pomohli vytvoriť a stabilizovať vani
najzaujímavejšie teleso v našej Slnečnej sústave.
Tie isté slapové sily, ktoré deštruujú povrch Jo,
vytvorili kozmický nanuk, ktorého jadro obaluje
a 100 kilometrov hrubá vrstva vody premiešaná
s ladom (ladová kaša či teplý lad), obalená tvrdou, popraskanou ladovou károu. Pravidelné
slapové hnietenie vodu pod károu prehrieva, nedovoluje jej zamrznúť. Ak existuje v Slnečnej
sústave teleso, ktoré má všetky prisady na vznik
života, potom je to práve Europa.
Telesá, ktoré preniknú k Jupiteru bližšie ako
krúži Io, gravitácia Jupitera deštujuje. Najmá
kométy, ktorých pozliepané jadrá drží pohromade iba slabá gravitácia. Kedprekonajú hranicu
3,5-násobku polomem Jupitera (240 000 km),
rozpadnú sa tak ako kométa Shoemaker-Levy
(SL 9) v roku 1994.

Kométy sú krehké telesá
Periodické kométy sa pravidelne približujú
k Slnku, ktoré ich v tejto fáze deštruuje. Vysoká
teplota a energetický slnečný vietor spósobujú

Štúdium slapových sít umožňuje astronómom pochopiť najrozličnejšie procesy vo vesmíre:
od správania sa komét až po evolúciu galaxií. Vzťah medzi Mesiacom a oceánskymi prlivmi,
odnepamáti známy prejav gravitácie Mesiaca na našu Zem, však ani najbystrejšie hlavy dlho
nevedeli správne vysvetliť. Ich zdávodnenia si však hodno pripomenúť.
Aristoteles si už pred 2300 rokmi všimol vplyv Mesiaca na morskú hladinu. Nazdával sa
však, že rozličné podoby prlivu ovplyvňuje morský démon Charybda.
V roku 1616 uverejnil Galileo Pojednáme o prlivoch. Odmietol pósobenie nadprirodzených
sít, ale ani jeho vysvetlenie nebolo správne. Prliv chápal ako dósledok rotácie Zeme a jej pohybu okolo Slnka. Galileov omyl odhalil už Kepler, ktorý pochopil, že prliv je dósledkom pósobenia Mesiaca.
Až v roku 1687 dokázal Newton, že prliv je dósledkom pósobenia gravitácie, príťažlivej sily,
ktorou na seba pósobia telená v priestore, sily, ktorá dokáže deformovať i celkom rozložiť aj
masívne telesá, vrátane nalej Zeme. Newton dokázal, že prlivy sú dósledkom dialkového pósobenia gravitácie. Vysvetlil, že gravitáciou pósobia na seba všetky telesá vo vesmíre, ale jej sila
so vzdialenosťou slabne.
V roku 1682 sformuloval najpresnejšiu slapovú teóriu. Upozornil na periodicitu prlivov
a vyslovil presvedčenie, že „prlivy sú pohybmi vody na povrchu Zeme, generované gravitáciou
Sluka a Mesiaca".
Po rokoch dókladného štúdia oceánskych prílivov a ich závislosti od Mesiaca sa Kelvinova
teória prijala. Pochopenie podstaty prlivu ako pósobenia slapových síl Mesiaca pomáha študovať vplyv slapových telies aj vo vesmíre.
Kométa Ikea-Seki minula v roku 1965 Sluko vo
vzdialenosti 450 000 kilometrov. Objavitelia ju
pozrovali vo chvíli, ked ju od fotosféry delilo sotva pol stupňa. Kométa v perihéliu iba o chip ušla
osudu kométy Shoemaker-Levy pri Jupiteri.

odparovanie exotických ladov, ktoré držia pevný
materiál pohromade. Kométy postupne erodujú,
zmenšujú sa a napokon (ak sa nerozpadnú na
kusy) obieha Slnko „mrtva kométa", spečené
zvyšky pevných materiálov, ktoré sa neodparili.
Zvyšky rozpadnutých komét kopírujú dráhu
materského telesa a v prípade, že preniknú do
atmosféry Zeme, prejavujú sa ako meteorické
roje.
Aj kométa Shoemaker-Levy 9 s krátkou pedádou bota kedysi zlepencom ladu, skál a prachu. Jej afélium v 20. a 30. rokoch minulého
storočia bývalo daleko za obežnou dráhou Jupitera. Začiatkom 70. rokov sa táto kométa dostala
do gravitačného zajatia Jupitera. Stala sa prvou
joviánskou kométou, ktorú astronómovia pozorovali. Obiehala obrovská planétu, až kým sa
nerozpadla na žiarivý náhrdelník korálok, ktoré
v lete 1974, jedna po druhej, zanikli v atmosfére
Jupitera.
Kométa SL-9 pred gravitačnou kolíziou prelietala okolo Jupitera v „bezpečnej zóne", vzdialenej do Sluka 750 000 kilometrov. Ked sa však
dostala do gravitačného zajatia Jupitera, jej dráha
sa pretiahla, stala sa excentrickou. V roku 1992
KOZMOS 2/2008

11

TÁ HORŠIA TVÁR GRAVITÁCIE
preletela počas najváčšieho priblíženia iba
40 000 kilometrov nad vrchnou vrstvou atmosféry obrej planéty.
SL-9 s priemerom 5 kilometrov sa rozpadla
vo chvíli, ked'sa dostala do vzdialenosti 1,3
polomem Jupitera. P8sobenie gravitácie na
stranu privrátenú k Jupiteru prekonalo vtedy
jej krehkú súdržnosť. Rozpadla sa na 21
malých komét, ktoré sa po dvoch rokoch
k Jupiteru vrátili a postupne zanikli v jeho
atmosfére.
Rozpad nesp6sobilo ani trenie s vrchnými vrstvami atmosféry, ani teplo zo Slnka.
Bola to gravitácia, ktorá by mala držať hmotu pohromade. Napriek tomu, že slapové sily
generované Jupiterom holi pomerne slabé,
krehká kométa to nevydržala.
Jupiter, s výnimkou Slnka, je bez konkurencie
najváčším telesom v našej Slnečnej sústave.
Kométy približujúce sa k Slnku musia čelit aj
pósobeniu slapových sít našej hviezdy. Výrazné
efekty slnečnej gravitácie sa pozorovali počas
obletu Velkej septembrovej kométy v roku 1882
a kométy Ikeya-Seki v roku 1965.
Slapové sily generované Slnkom sú v porovnaní s gravitačným pósobením našej Galaxie
nepatrné. Vo velkých škálach drží gravitácia
hviezdne ostrovy pohromade, pričom masívnejšie, velké galaxie požierajú tie menšie. Presnejšie
gravitácia spósobuje, že najváčšie galaxie sú čoraz váčšm.

Galaktické prílivy
Naša Galaxia, Mliečna cesta, má hmotnost bilióna hmotnosti Slnka, pritom váčšinu jej hmoty
tvorí neviditelná alebo tmavá hmota. Velká
hviezdokopa či malá galaxia sú ostrovmi stoviek
tisíc až desiatok miliónov Slnk. Gravitácii velkých galaxií však nedokážu dlho odolávat.
Ked'sa malá Galaxia k Mliečnej ceste priblíži,

Povrch Jupiterovho mesiaca Io je
husto posiaty aktívnymi i dočasne
vyhasnutými sopkami. Vulkanickú činnost na tomto mesiaci
generujú slapové sily, ktoré
zohrievajú vnútro telena. Zohriate horniny zváčšujú objem, tlak narastá, materiál
prúdi otvorenými sopúchmi
na povrch, alebo vytvára
nové vulkány.

stráca celé strapce hviezd. Polapené hviezdy sa
sformujú do prúdu a po patričnom priblížení
k novej hostiteTskej galaxii sa usadia na obežných dráhach okolo nej. Malá galaxia má čoraz
menej hmoty, jej gravitácia je čoraz slabšia, stráca čoraz viac hviezd a tie sa dostávajú do zajatia
Mliečnej cesty. Napokon naša Galaxia oslabeného trpaslíka celkom pohltí.
Dnes vieme, že váčšina velkých galaxií sa
sformovala práve takto. Pokroky vo fotometrii,
využívanie širokouhlých kamier a modelovanie
na počítačoch pomohlo astronómom odhalit
slapové chvosty, ktoré tieto presuny hviezd
z menších galaxií do váčších zviditelňujú.
Pomocou meraní a výpočtov sme objavili nielen galaktický kanibalizmus, ale naučili sme sa

odhadovať aj množstvo tmavej hmoty v galaxiách. To
všetko prispieva aj k pochopeniu takého zložitého organizmu, akým je naša Mliečna
cesta.
Hviezdne slapové prúdy sa napokon usadia na presne vypočítatelných
galaktických dráhach, vd'aka čomu m6žu astronómovia určiť stred galaxie. Podobným spósobom sa americkému hvezdárovi Harlowovi Shapelymu podarilo mapovaním pohybu
hviezdokóp odhadnúť už pred 90 rokmi rozmery
našej Galaxie.
Astronómovia iba v posledných rokoch začali
využívat údaje o slapových pnídoch na spresňovanie polohy Slnka vzhfadom na jadro Galaxie
i rychlosti susedných hviezd na obežných dráhach okolo neho. Na dohrej pomoci im je najmá
trpasličia galaxia Sagittarius, pretože jej slapový
pníd už takmer úpine opásal našu Galaxiu. mými
slovami, gravitácia Mliečnej cesty trpasličiu
galaxiu v priebehu posledných 4 až 6 miliónov
rokov takmer celkom rozložila.
Galileo ešte nevedel, aké sily hýbu morskou
hladinou. Predstava, že planéty móžu ovplyvňovat dráhy komét, by mu pripadala rovnako nezmyselná ako morský démon.
Astronomy, august 2007

Dye gravitačne interagujúce galaxie v systéme NGC 4676. Slapové sily sformovali prach a hviezdy do dlhých chvostov. Hmota sa však premiestňuje aj
medzi obomi galaxiami. HST exponoval interakciu dvoch galaxií v súhvezdí Vlasy Bereniky vo vzdialenosti 300 miliónov svetelných rokov.
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Biely trpaslík s vlastnosťami pulzaru
V poslednom čísle sme informovali, že výbuchom supernovy skončila dvojhviezda, ktorej
zložky tvorili dvaja bieli trpaslíci. To bola istá senzácia. Dnes prinášame informáciu o bielom trpaslíkovi, ktory' sa správa ako pulzar! Stelárnikov
to šokuje, lebo konvenčná predstava o hviezdach —
bielych trpasllcoch hovorí, že ide o telesá, ktoré
pomaly chladnú a pohasínajú. Japonskí vedci,
ktorí analyzovali údaje o bielom trpaslíkovi AE
Aquarii, ktoré získal špecializovaný satelit Suzaku,
tvrdia, že ide o ovefa komplikovanejšie hviezdy.
Prinajmenšom jeden biely trpaslík (AE Aquani) generuje pulzy tvrdého róntgenového žiarenia.
Správa sa ako najštudovanejší pulzar v srdci Krabej hmloviny, ktory' je pozostatkom po výbuchu
supernovy.
Pulzary a bieli trpaslíci reprezentujú dva celkom rozdiehie typy kompaktných objektov, ktoré
vznikajú po smrti materskej hviezdy. Biely trpaslík vznikne vtedy, ked sa bežnej hviezde, čo do

Japonský róntgenový satelit Suzaku.

hmotnosti podobnej Slnku, minie jadrové palivo.
Odvrhne do okolitého priestoru vonkajšiu obálku,
jadro však gravitačne skolabuje a premení sa na
gufaté teleso s priemerom Zeme, ale s rádovo
vyššou hmotnosťou. Toto teleso žiari, ale nakolko
jadrové reakcie v jadre vyhasínajú, celé miliardy
rokov pomaly chladne a pohasína. Napokon sa
premení na čierneho trpaslíka.
Pulzar je typom neutrónovej hviezdy. V tomto
prípade však ide o kolabované jadro extrémne
masívnej hviezdy, ktorej život sa skončil výbuchom supernovy. Bieli trpaslíci majú mimoriadne
vysokú hustotu, ale iba v porovnaní so Zemou.
Neutrónová hviezda je podstatne hustejšia: 1,3
hmotnosti Slnka sa v nej po výbuchu skomprimuje do telesa s priemerom 20 kilometrov.
Pulzar bliká ako maják. Generuje pravidelné
pulzy róntgenového žiarenia.
Pulzujúceho bieleho trpaslíka objavil Japonec
Terada (Saitama University). Objavil čosi, s čím
ani on, špecialista na bielych trpaslkov, nepočítal.
Teoretici pripúšťali, že bieli trpaslíci by mohli
urýchfovať nabité častice na bezmála rýchlosť svetla. S podozrením, že práve oni, bieli trpaslíci, sú
najvýznamnejšími zdrojmi kozmického žiarenia,
ktoré občas zasiahne aj Zem.
Podaktori bieli trpaslíci, vrátane AB Aquarii,
rotujú velmi rychle a majú miliónkrát silnejšie
magnetické polia ako Zem. Tieto vlastnosti sú
zdrojom energie, ktorá generuje kozmické žiarenie. Terada chcel túto teóriu dokázať. Bieleho trpaslíka AB Aquarii pozoroval v októbri 2005
a októbri 2006. Biely trpaslík je súčasťou dvojhviezdy, ktorej druhou zložkou je normálna hviezda. Plyn zo spolupútnika kradne biely trpaslík po
špirále. Špirálujúci plyn sa pohybuje čoraz rých-

Biely trpaslík AR Aquarii je prvou hviezdou svojho druhu, ktorá sa správa ako pulzar: vysiela
pulzy rtintgenového žiarenia, ktoré generuje
rýchla rotácia a urýchfovanie nabitých častíc.
lejšie a je čoraz horúcejší. Preto generuje nízkoenergetické, mlkké róntgenové žiarenie. Satelit
Suzaku však detegoval aj tvrdé róntgenové žiarenie. Vd'aka nemu vypočítali, že biely trpaslík sa
otáča okolo svojej osi raz za 33 sekúnd.
Pulzy tvrdého róntgenového žiarenia velmi
pripomínajú pulzy pulzara v Krabej hmlovine.
V oboch prípadoch ide o „majákový efekt", pričom pulzy kontroluje rotujúce magnetické pole.
Proces prebieha takto: silné magnetické poleje pre
nabité častice pascou i trampolínou. Pasca ich polapí, aby ich vzápátí, bezmála rýchlosťou svetla,
vystrelila do priestoru. Častice počas interakcií
s magnetickým polom vyžarujú róntgenové žiarenie.
Vedci usúdili, že biely trpaslík AB Aquarii je
do istej miery ekvivalentom pulzaru. Pulzary sú už
od ich objavu známe ako zdroje kozmického
žiarenia, ale vo vesmíre je ich ovefa menej ako
bielych trpaslkov. Vedci sa preto nazdávajú, že
bieli trpaslíci by mali byť zdrojom váčšiny
nízkoenergetického kozmického žiarenia v našej
Galaxii. Pravdaže, iba vtedy, ak majú všetci vlastnosti AB Aquarii.
JARA Press Release

GOODS 850-5: galaxia, ktorá produkuje 4000 hviezd ročne
Galaxia GOODS 850-5 je vzdialená od Zeme
12 miliárd svetelných rokov. Sformovala sa už
1,7 miliardy rokov po big bangu. Astronómovia
z National Radio Astronomy Observatory (NRAO)
v Soccore (Nové Mexiko) zistili, že v tomto
hviezdnom ostrove sa každý rok sformuje niekolkotisíc nových hviezd. Objav spresnili údaje
zo submilimetrovej antény SMA (Smithsonian
Astrophysical Observatory) na Mauna Kea.
Mladé hviezdy v tejto galaxii sú doslova utopené v zátahách prachu. Mladé hviezdy prach
silne zohrievajú, takže intenzívne žiari v infračervenej oblasti. Vzhfadom na velká vzdialenosť
galaxie od Zeme sa infračervené svetlo prejavuje
Vo viditefnom svetle z HST
(vfavo)je galaxia GOODS
850-5 neviditelná. V infračervenom svetle ju detektory vesmírneho
dalekohfadu Spitzer
dokázali rozlšiť. Krúžok
označuje polohu doteraz
najplodnejšej galaxie vo
vesmíre: v GOODS 850-5
sa každý rok sformuje najmenej 4000 nových hviezd.

najmá na submilimetrových rádiových vinách,
ktoré SMA dokáže detegovať. Infračervené viny
sa posunuli do submilimetrovej oblasti v dósledku rozpínania sa vesmíru.
Optické teleskopy nedokážu rojenie hviezd za
záclonami prachu rozlíšiť. Vedci zistili, že ide
o prach ťažkých prvkov, ktoré sa vytvorili v jadrách staršej generácie hviezd. Je to nepriamy
dókaz toho, že už pred sformovaním sa tejto
galaxie vznikalo a zanikalo množstvo hviezd,
pričom je zrejmé, že to museli byť velké, masívne
hviezdy s krátkym životom.
Galaxia GOODS 850-5 je obrovskou fabrikou
na hviezdy. v ktorej sa odohrávajú pre stelárnikov

vzrušuj úce procesy. Podrobnejšie štúdium však
umožnia iba dokonalejšie pristroje skonštruované
pre submilimetrovú oblasť. Najváčšie nádeje sa
vkladajú do Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ktorá dokáže objaviť
a detailnejšie preskúmať dálšie podobné galaxie
a získať dóležitý súbor údajov na pochopenie
evolúcie mladého vesmíru.
Objav velkej, prachom prepinenej, plodnej galaxie je pre astronómov istým prekvapením.
Dávno vedeli, že súčasná hviezdotvorba je najintenzívnejšia vo velkých, prachom prepinených
galaxiách. Predpokladali však, že najstaršie generácie hviezd by mali hfadať najmá v menších
a už „vyčistených" galaxiách, kde hviezdotvorba už zásoby prachu spotrebovala.
Objav GOODS 850-5 je dókazom tohto,
že velké galaxie existovali už v mladom
vesmíre. To je prekvapenie.
Teória hovori, že velké galaxie sa formujú požieraním menších galaxií. Preto
je prekvapením, že sa v takom mladom
vesmíre stihla sformovať taká velká a taká
produktívna galaxia. Jeden z objaviteTov
Wei-Hao Wang tvrdí, že okrem gravitačného kanibalizmu existuje asi aj iný
proces vytvárania velkých hviezdnych osNRAO Press Release
trovov.
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Elipsovitá jasná
Galaxie je ostrov
giou 511 keV. To
hilácie elektró
schéme je ro
hmoty, ktoré
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yrnka okolo jadra našej
m žiarenie gama s enerenie je produktom aniozitrónov. Na dolnej
vojhviezd v poli antilovicu antihmoty.

avej hmoty by museli
Ak je to ta
byť oveTa Tah
povedá teória.
egralu túto hypotézu
Najnovšie
itosfou možno povepodkopali. T
dať, že tmavá h
e je generátorom antihmoty. Ukázalo
ze oblak v centre Galaxie
obrázok). To je
antihmoty nie je gufatý
prekvapenie, lebo plyn v centrálnej časti Galaxie by mal byť rovnomerne rozptýlený.
Aj áalší objav Integralu hypotézu o tmavej
hmote spochybnil: ukázalo sa, že populácia
dvojhviezd je najhustejšia mimo centra, čo korešponduje s nerovnomernosíou rozloženia
obálku antihmoty. To je silný dókaz toho, že
práve tieto tvrdé objekty (tvrdé, pretože emitujú žiarenie s vysokou energiou), teda dvojhviezdy, produkujúce rántgenové žiarenie, generujú rozhodujúci podiel antimhoty.
Dvojhviezdy s nízkou hmotnosťou (LMXB)
sú systémom, v ktorom relatívne normálna
hviezda prikrmuje hmotnejšieho spolupútnika,
neutrónovú hviezdu alebo čiernu dieru. Plyn
z normálnej hviezdy špiráluje ku kanibalovi.
V silnom gravitačnom poli hviezdy-kanibala
sa gravitáciou nasávaný plyn natollco zohreje,
že sa v silnom poli žiarenia spontánne tvoria
páry elektrónlpozitrón. Hoci emisie s energiou
511 keV sú príliš slabé na to, aby ich Integral
mohol detegovať ako produkty jednotlivých
LMXB.
Tak, alebo onak, vedci sú presvedčení, že
najmenej polovicu antihmoty v oblaku produkujú rántgenové dvojhviezdy. Druhá polovicu
antihmoty móžu produkovat podobné procesy
okolo centrálnej, supermasívnej čiernej diery
v centre Galaxie. Aj tak však ešte treba overif,
či pozorovaná distribúcia antihmoty je reálna.
Integral je momentálne jedinou sondou, ktorá dokáže detegovať mdkké žiarenie s energiou
511keV aj tvrdé žiarenie LMXB. Najmá na
tieto objekty sa Weidenspointerov tím v najbližšom čase zameria. Chce ich v centre Galaxie objaviť viac a upresniť ich polohu.
Priamy vztah medzi LMBX a antihmotou
ešte nie je zatiar stopercentne dokázaný. Naznačuje však, že prítomnosť tmavej hmoty v centre Galaxie nie je nevyhnutná.
ESA Press Release
(pozn

Astronómovia nedávno objavili záhadný
oblak antihmoty v centrálnej časti Mliečnej
cesty. Ako sa v oblasti, v ktorej je nahustenej
torko normálnej hmoty, vytvoril mohutný oblak pozitrónov, keď vieme, že hmota a antihmota, elektróny a pozitróny, sa navzájom anihilujú? Niektorí vedci vyslovili hypotézu, že
antihmoty v centre našej Galaxie je produktem
rozpadu tmavej hmoty.
Oblak antihmoty objavil medzinárodný tím
pod vedením Georga Weidenspointera z Inštitútu Maxa Plancka po analýze údajov, ktoré
nazbierala sonda Integral počas štyroch rokov.
Oblak antihmoty podra nich zviditelnilo žiarenie gama s energiou 511 keV, produkt anihilácie elektránov a pozitrónov. Od objavu emisie
511 keV sa rozprúdila diskusia o póvode pozitrónov v centre našej Galaxie. (Žiarenie gama
z centra Mliečnej cesty objavili detektory na
balónových sondách už v 70. rokoch.)
Podaktorí astronómovia tvrdia, že generátorem pozitrónov sú explodujúce, masívne
hviezdy s krátkym životom, ktorých jev centre
Galaxie neúrekom. Podia teórie sa počas
výbuchu formujú rádioaktívne prvky, ktoré sa
vzápatí rozpadajú. Pozitróny by mohli byť
vedrajším produktom rozpadu niektorých týchto prvkov. Nikto však nevedel vysvetliť, ako
sa výbuchom odvrhnutej hmoty móže uvofnif
také velké množstvo pozitrónov a ako sa
dokážu sformovať do takého velkého oblaku?
Iní fyzici sa nazdávajú, že ide o exotickejšie
procesy. Zo starších hypotéz, ktoré vznikli
na podklade oveTa menšieho súboru údajov,
vyplývalo, že pozitrónový oblak je guTatý
a hniezdi priamo v strede našej Galaxie. Takáto poloha a tvar zodpovedá predpovediam
o distribúcii tmavej hmoty v centre Galaxie.
Preto sa objavil názor, že pozorujeme tmavá
hmotu, ktorá sa rozpadá na elektróny a pozitróny. Tie sa navzájom anihilujú, a tak vzniká žiarenie gama, ktoré pozorujeme.

Dvojitý
Einsteinov prstenec

sa

Sonda Integral:
antihmota
v centre našej
Galaxie nie je
produktom rozpadu
tmavej hmoty

Hubblov vesmírny ďalekohTad ulovil doteraz
nevídaný optický úkaz: pár žiariacich prstencov.
Einsteinove prstence s jediným (viac či menej
uzavretým) prstencom poznáme už dávnejšie. Ide
o kozmickú fatamorgánu, produkt gravitačnej
šošovky. Takýto efekt sa vytvorí vtedy, keď masívny objekt alebo skupina objektov (galaxia, kopa galaxií) šošovkujú svetlo vzdialených, priamo
nepozorovatelných objektov v pozadí a šošovkovaný objekt i šošovka sa ocitnú v zákryte na
zornom lúči pozemského pozorovatefa.
V tomto prípade masívna galaxia zdeformovala svetlo dvoch vzdialených galaxií. Tento
velmi zriedkavý fenomén umožňuje astronómom
študovať tmavú hmotu, tmavá energiu, zakrivenie
vesmíru i vlastnosti normálne neviditelných galaxií.
Šošovkujúca galaxia je vzdialená 3 miliardy
svetelných rokov. Vnútorný a vonkajší prstenec
vznikli zdeformovamím optického svetla dvoch
galaxií, vzdialených 6 a 11 miliárd svetelných
rokov. Pravdepodobnosfzriedkavého úkazu vyHST Press Release
jadruje pomer 1:10 000.

MILAN RYBANSKÝ /
nej hmoty sa nachádza v koróne
zatial' nevieme, lebo jej prejavy sa
ťažko indikujú. Elektrická neutrálnosť je iba pomůcka pne magnetohydrodynamické predpoklady. Je
celkom možné, že prudké zmeny
v koróne sú spósobené mechanicnych štruktúr. Budeme teda vykým
rozdelením elektrických náchádzať z toho, že na snímke bielej
bojov v pomeme velkej mierke.
koróny vidíme rózne štruktúry (hoci
je to po určitom predbežnom spra- 3. Občasné pozorovania tmavých
štruktúr tento predpoklad spocovaní snímky — obr. 1).
chybňujú.
4.Odchýlky od predpovede pri meraní polarizácie naznačujú, že
k intenzite K — koróny
můžu prispievať aj rózne plazmové žiarenia
(brzdné, synchrotrónoObr. 1. Časí snímky koróny 29. marta 2006 po
vé a pod.).
počítačovom spravovaní (Hana Druckmí lle- 5. Otázka rozloženia hmorová a Miloslav Druckmi ller).
ty pozdlž zorného lúča
nemůže byť vyniešená
Ak chceme vytvoriť fyzikálny
bez doplňujúcich pozorovaní,
model nejakej štruktúry zaznamektoré umožnia vytvoriť 3D obraz
nanej na snímke, našou prvou úlo(stereoskopický). V našom príhou je z rozdelenia jasu na snímke,
pade ide o riešenie tzv. „inverznej
ktoré určí fotometria, určiť rozdeleúlohy", ktorú nevieme riešiť
nie hustoty hmoty.
bez tzv. okrajových podmienok.
V podstate určíte vieme vypočítať
V podstate ide o to, že zo známeiba to, akou intenzitou svetla fotosho rozložena hmoty pozdlž zorféry je predpokladaný element
ného lúča vieme určiť jej
ožiarený, d'alej nastupujú predpoklapriemerné
(vyžarovacie) prejavy
dy:
v zornom lúči, ale opačný postup
I. Velkosť štruktúry je daná mierkou
je založený iba na hypotézach.
snímky.
2. Hmota koróny je prevažne ioniPotreba presnej fotometrie
zovaný vodík, t. j. protóny a elekVšetky pochybnosti můžu odtróny, s 20
primesou takisto strániť iba pozorovania s lepším rozionizovaného hélia, pričom v do- líšením a s presnejšou fotometriou
statočne velkom objeme je elek- v róznych úsekoch spektra. O roztricky neutrálna.
líšení rozhoduje prístroj a stav atmo3. Hmota koróny je opticky tenká, sféry. Presnosť fotometrie ovplyvt. j. pozdlž zorného lúča sa inten- ňuje spósob snímania, kalibrácia,
zita svetla sčíta.
zohladnenie vinetácie a redukcia
4. Žiarenie K — koróny je spósobené rozptylu žiarenia. O spůsobe snímarozptylom na volných elektró- nia (fotografia, alebo CCD) sme
noch.
hovorili v minulej časti. K tomu, čo
5. Z predpokladu symetrie (osovej, tam bole povedané, treba ešte dodať,
alebo bodovej) určujeme rozdele- že pri digitálnych fotoaparátech
nie hustoty pozdlž zorného lúča.
musí byt vyradené „automatické
Pri použití takéhoto uvažovania vyrovnanie bielej"!
bol vytvorený náš súčasný názor na
Vinetácia v našom pripade znakoránu.
mená, že ten istý zdroj nedáva rovNamietky
naké fotometrické výsledky, ak je
Proti všetkým predpokladom sa umiestnený v róznych častiach zorného pola. Aby sme mohli tento
dá namietaf:
I.Odvodená velkost rozoznanej vplyv odstrániť, musíme fotometštruktúry je daná rozlíšením pri- ricky zmapovať používané zorné
stroja. Túto můžeme zvyšovať pole pristroja stabilným zdrojom
zváčšovaním priemeru objektívu svetla.
Rozptyl žiarenia pri pozorovaa čiastočne aj zváčšovaním mierky snímky, teda ohniskovej vzdi- niach koróny, kde je na jednej
alenosti. Skutočnú velkosť „roz- snímke v róznych miestach velký
hodujúcej" štruktúry, t. j. takej, rozdiel jasu, sa redukuje velmi ťažko.
v ktorej rozoznáme príčinu jej Je takmer nemožné určiť, aká časť
vzniku a pohybu, nepoznáme, a je žiarenia z miest so silným jasom sa
možné, že ani po zvýšení rozlíše- dostane do slabšie žiariacich miest.
nia ju poznal nebudeme. Pravde- Bole by preto vhodnejšie fotometpodobne ju může odhalit teória ricky študovaf iba menšie úseky koróny s vyrovnanejším jasom
formovana týchto štruktúr.
2. Aké pomerné množstvo neutrál- váčšej mierke, a snímky celej koróny

Zopakujem niektoré úvodné predpoklady. Účelom článkov je pokus
o návrh, ako by sa zatmeňové pozorovania mali uskutočniť, aby boli
zmyslupiné, a teda boli podkladom
pre rozvoj koronálnej teórie. Význam týchto pozorovaní zdůrazňuje
fakt, že sú jedinou možnosťou na
štúdium vnútomej koróny vo vizuálnej oblasti spektra a umožňujú študovať spojenie medzi javmi vo fotosfére, chromosfére a koróne.
Čo vieme z pozorovaní,
tni zložky žiarenia koróny —
K,LaF
Všeobecne je akceptovaný názor,
že žiarenie slnečnej koróny má tn
zložky:
Spojité spektrum, bez absorpčných čiar, s rovnakým rozdelením
spektrálnej intenzity, aké je vo svetle
fotosféry. Toto žiarenie nazývame K
— korónou; tvoria ju mnohotvaré
lúče, ktoré vyvolávajú dojem prňdenia a sú lokalizované hlavne tesne
nad slnečným okrajom. Avšak v niektorých miestach můžeme jednotlivé
lúče pozorovať do velkých vzdialeností. Pokles jasu s výškou je velmi
prudký. Pri základe koróny je nepriamo úmerný sedemnástej mocnine relatívnej vzdialenosti od stredu
Sloka (p = r /r0 , kde r0 je polomer
Sloka).
Na toto spojité spektrum sa nakladajú emisné čiary L — koróny. Vo
vizuálnej oblasti spektra ich je niekolko desiatok. Najznámejšia je zelená (530,3 nm). Jej intenzita, a znejme aj intenzita mých čiar, závisí od
fázy cyklu slnečnej aktivity a od heliograflckej polohy.
Toto vlastné žiarenie koróny je
prekryté ešte žiarením fotosféry,
rozptýleným na medziplanetárnom
prachu, ktoré nazývame F — koránon. Jej spektrum je rovnaké ako
spektrum fotosféry, t. j. spojité, preložené množstvom absorpčných čiar.

Ďalšia dye zložky — T a N
K týmto trom klasickým zložkám
treba ešte pridať T — koránu, ktorá
sa má prejaviť žianiacim „prsteňom"
v infračervenej oblasti spektra v určitej vzdialenosti nad povrchom Slnka a N — koránu, tvorenú neutrálnou (neionizovanou) hmotou, prevažne vodíkom a héliom.
Čo hovorí teória?
Teória má určité vysvetlenia pre
vznik žiarení všetkých zložiek.
K — korána vzniká rozptylom
svetla fotosféry na volných elektrónoch v koróne. Tento rozptyl je
nezávislý od vinovej dlžky, preto je
rozdelenie spektrálnej intenzity takmer totožné s rozdelením intenzity
v spektre fotosféry. To isté (ale takisto aj so slovkom „takmer") platí aj
pre F — korónu. Jej žiarenie je spósobené rozptylom na medziplanetárnom prachu. L — koróna, t. j. žiarenie
v čiarach, vzniká obvyklým spósobom, prechodom elektrónu medzi
dvoma termami v elektrónovom
obale určitého Tónu. T — korána je
zatiaf ešte hypotetickým útvarom.
Na Slnko neustále dopadá medziplanetárny prach. V určitej výške
nad povrchom sa jeho hmota roztaví
a odparí, čo by sa malo dať pozorovať v infračervenej oblasti spektra.
Pokial' viem, takéto pozorovanie sa
podarilo iba raz vo vinovej dlžke
2200 nm. Názov N — korána nie je
ofkiálny. Navrhujem ho zaviesť pre
žiarenie neutrálnych atómov v koróne. Že takéto žiarenie existuje,
dokazujú napr. pozorovania vodíkovej čiary Lyman a a héliovej čiary
30,4 nm z kozmického priestoru, Noci po akceptovaní „horúcej" koróny
sa napr. v Šklovského monografii
dokazuje, že takéto žiarenie existovať nemůže.
Pochybnosti
Kde sú teda problémy? Hlavne
v tom, že tieto naše predstavy můžu
čiastočne odpovedať skutočnosti iba
pri spinení určitých predpokladov
a s ohfadom na malú presnosť fotometrických pozorovaní o ich oprávnenosti pochybujeme. Podla mójho
odhadu je neistota fotometrických
meraní koróny už pri druhej cifre, t. j.
relatívna chyba meraní je (v najlepšom pripade) okolo 10 %.
Pochybnosti podporuje aj množstvo kontroverzných pozorovaní.
Ako postupujeme
pri interpretácii snímky?
V poslednom období sa dosiahol
velký pokrok v zobrazovaní koronál-

pri

Článok je pokračovaním textu,
uverejneného v Č. 6/2007. Zdůvodňuje sa v ňom nutnost presnejšej fotometrie koróny pri
úpiných zatmeniach a podávajú sa tnštrukcie, ako tento ciel'
dosiahnuť. Podlá dohody zo
seminára o zatmeniach bude
text vystavený na web stránkach SÚH v Hurbanove
a Hvězdárny v Úpici.
(http://www.suh@suh.sk a
/ittp://www.obsupice. cz)

clo

Príprava na pozorovanie koróny
pri zatmení 1. augusta 2008 (2. časc)
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používať iba na orientáciu a štúdium štruktúr. Aj v tom pripade
však je potrebné rozptyl korigovať.
Ako sme už spomínali, kalibrácia by mala byť podstatnou časťou
zatmeňových pozorovaní. Bez nej
sa pozorovanie stáva iba ilustračným obrázkom a stráca vedeckú
hodnotu. Máme k dispozícii plošný
obrázok rozdelenia jasu koróny.
Kalibrácia nám umožní jeho fyzikálnu interpretáciu, lebo umožní určiť vo fyzikálnych jednotkách
(W/m2) intenzitu vyžarovania.
Prakticky sa to dosiahne porovnaním jasu skúmmej plóšky v danom mieste zorného poTa s jasom
známeho zdroja. Známym zdrojom
je obyčajne stred slnečného disku.
Problémom je velký rozdiel jasu,
ktorý musíme preklenúť zoslabením, pričom presnosť zoslabenia
podstatne vplýva na presnosť cele]
fotometrie. Zoslabenie jasu slnečného disku sa dá dosiahnuť
zmenšením vstupného otvoru
d'alekohTadu, použitím neutrálneho futra, alebo použitím začiernenej, matnej doštičky. V poslednom pripade porovnávame jas koróny so stredným jasom slnečného
disku, a nie s jeho stredom ako
v prvých dvoch pripadoch. Vstupný otvor nemóžeme zmenšit tak,
aby sme preklenuli 5 — 6 rádov
v osvetlení. Pri velmi malom emere predsádkovej clony dochádza
k ohybovým javom a k rozkladu
svetla. Pretože clona nemóže byť
umiestnená v mieste vstupnej pupily, nedá sa pomer zoslabenia určiť
jednoduchým pomerom štvorca jej
priemeru ku štvorcu nominálneho
priemeru objektívu, ale musíme ho
určiť experimentálne. Obyčajne tento spósob zoslabenia používame
v kombinácii s neutrálnym filtrom.
„Neutrálny" filter zvyčajne nie je
farebne neutrálny. Pri presnej fotometrii musíme poznať jeho farebné charakteristiky.
Použitie čiernej doštičky som
vyskúšal iba mimo zatmenia. P6-
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Som presvedčený, že pri precíznej príprave dobre premyslených experimentov sa podarí
získat údaje, ktoré prispejú
k riešeniu teoretických problémov slnečnej korány.
MILAN RYBANSKÝ,
milanr@centrmn.sk

Múzeum dr. Mikuláša
Konkolyho Thege
V areáli Sloverzskej ústrednej hvezdánze v Hurbanove bolo 21.februára
2008 slávnostne otvorené múzeum
dr. Mikuláša Konkolyho Thege, zakladateTa hvezdárne, meteorologického a geomagnetického observatória
v Hurbanove. Okrem delegácie Ministerstva kadtcby SR, tvorcov mmFzea
a predstavitelbv mesta sa na slávnostnom ceremoniúli zúčastnili aj
hostia z Konkolyho observatória v Budapešti, zástupcovia mm/zeť a rnuzeálnyclz spoločností v SR, zástupcovia
hvezdánaí a planetárií v SR, Geomagneticke7to a meteorologického
observatória v Hurbanove, členovia
Konkolyho spoločnosti a další.
Po úvodnotn hudobnom predstavení Konkolyho symnfonickej básne
Himmelstrauer na verše Nicolausa
Lenaua (v pósobivej hudobnej úprave
L. Takáča) vystúpila aj dvojica pedagogičiek z miestnej ZŠU, ktorá
v sprievode klavíra predniesla niekolko populámych árií z diel svetových hudobných skladatelov. Konkolyho múzecan otvoril generálny iiaditel' SÚH v Hurbanove Ing. Teodor
Pintér. Po ňom vystúpili Mgr. Ladislav Druga s prednáškou o živote
a diele zakladateTa hvezdárne v Hurbanove dr. Mikuláša Konkolyho
Thege a dm: Vladimír Hronec, ktory'
oboznámil pritomných so vznikom
a zarneraníin mmízea.
Histónia astronómie na Slovensku
je velmi bohatá. Najstaršie zachovalé
pamiatky astronomickej kultúry na
našom území vznikli už pred 4 900
až 4 400 rokmi pred n.1. Sú to astronomicky orientované kruhové stavby, tzv. rondely, naprílclad vo Svodíne, Žlkovciach, Bučanoch a pod.
Mená konkrétnych astronómov,
súvisiace S astronómiou na našom
území, sa začali objavovať až neskór.
Napríldad v 14. storočí bol jedným
z astronómov póvodom zo Sloven-

Dr. Mikuláš Konkoly Thege.
ska, ktori vyučovali astronómiu vo
Viedni, Joannes de Horrovia, Slavus.
Neskór, v 15, storočí, v roku 1467,
vznikla prvá univerzita na našom
území, Academia Istropolitana v Bratislave. Pósobili na nej dvaja z najvýznamnejších astronómov v Eurápe: Johannes Muller-Regiomontanus a Martin Bylica. V 16. storočí
našiel útočisko v Košiciach Kopernikov žiak Joachim Rheticus. V 17.
storočí založil v Trnave univerzitu
Peter Pázmány. Pri trnavskej univerzite v polovici v 18. storočia
vzniklo významné trnavské observatárium. Velký podiel na jeho
vzniku mal aj banskoštiavnický rodák, riaditel univerzitnej hvezdárne
vo Viedni — Maximilián Hell.
V 19. storočí založil v Hurbanove
hvezdáreň dr. Mikuláš Konkoly Thege. Spolupracoval aj s Observatoire
de Paris, hvezdárňou v Paríži, ktorej
riaditelom bol rodák z Pezinka, Maurice Loewy (o. i. aj vynálezca d'alekohTadu Coudé). V období ich vzájomnej spolupráce, na začiatku 20.
storočia, pnichádza do Meudonu
Paríži aj Milan Rastislav Štefánik.
Kým Konkoly a Loewy udržiavali písomné i osobné kontakty (Konkoly
pni

Obr. 2. Mesiac móže byt vhodným
objektom na testovanie zatmeňových pozorovaní, lebo jeho
jas je na rovnakej úrovni ako jas
najvnútornejšej korány.

vodne sme tento sp6sob použili na
kalibráciu fotometra pre meranie
svetla nočnej oblohy. Zdrojom bole
mesačné svetlo a hliníková doštička bola pokrytá bielym oxidom
magnézia — dlhšiu dobu sme s ňou
pohybovali nad horiacim magnéziom. Pre slnečné svetlo sme
použili odmastenú sklenenú platňu,
začadenú horiacimi sviečkami.
Získali sme rovnomeme rozptyTujúcu čiernu rovinná plochu. Pri
umiestnení pred objektívom pod
45° uhlom a pri osvetlení Slnkom
získame v ohniskovej rovine osvetlenie porovnatelné s osvetlením,
ktoré spósobí korána.
Pri kalibrácii je nutné uvažovať
aj s opravou na róznu atmosférickú
extinkciu, lebo kalibráciu a snímanie korány sa robí pni róznej
zenitovej vzdialenosti Slnka.
Experimentátor musí mať presnú
predstavu aj o spracovaní pozorovania. Všetky postupy musí mať
pred zatmením odskúšané a celý
postup natrénovaný, najlepšie snímaním Mesiaca, lebo jeho jas je
podia rozdielu magnitúd pnibližne
410 000-krát menší ako jas Slnka,
t. j. približne na úrovni jasu vnútornej korány, avšak jednotlivé
častí sa od strednej lišia až o 30 °I®.
Meranie jasu v róznych miestach sa
dá využiť aj na konštrukciu fotografickej gradačnej krivky.
V čase písania príspevku som sa
dozvedel, že vo Flafstaffe v USA sa
už 6 rokov vedúfotometrické nterania Mesiaca v spektrúlnom obore
350 až 2500 nm, ktoré slaížia na
kalibráciu družicových prístrojov.
[http://physics.nist.gov/Divisions/
Div844/publications/NISTIR7047/
nistir7047.pdf].
Dátabáza sa nazýva ROLO. Ak
sa mi podaní získat' údaje, sprostredkujem ich na spomínaných
web stránkach.
Podrobnejšie informácie o praktických problémoch zatmeňových
pozorovaní korány pri fotografickom aj digitálnom zázname prinesieme na spomínaných web stránkach. Menovite sa to týka výberu
programu, d'alekohTadu, sp6sobu
záznamu, spósobu zoslabenia pre
kalibráciu, meranie neutrálneho fEtra, meranie vinetácie poFa, fotometrickej redukcie na atmosféru
a r6znych pomocných tabuliek.

Konkolyho knižnica, v ktorej mienil zriadit pred sto rokmi astronomické
múzeum.

PODUJATIE

viaekrát navštívil Loewyho v Paríži),
ich vztahy so Štefánikom neboli doteraz preukázané.
V dejinách astronómie na Slovensku bolo významným medzníkom
založenie jedného z prvých
astrofyzikálnych observatórií v Európe — hvezdárne v Hurbanove
(1871). Dr. Mikuláš Konkoly Thege
patril na prelome 19. a 20. storočia
medzi popredných astronómov sveta. Narodil sa 20. januára 1842v Budapešti. Studoval v Budapešti
a Berlíne. Popri štúdiu práva
navštevoval aj prirodovedné prednášky významných predstavitelov
vtedajšej vedy (astronóma J. F.
Enckeho, zakladatela modernej meteorológie H. W. Doweho, významného fyzika a chemika H. G.
Magnusa). Po štúdiách absolvoval
dvojročnú študijnú cestu po najznámejších observatóriách v Európe,
kde sa oboznámil s ich činnosťou,
odborným programom a prístrojovým vybavením. Navštívil Heidelberg, Gottingen, York, Greenwich,
Paríž a Brusel. Druhú, obdobnú cestu podnikol v roku 1883, pričom
navštívil aj observatóriá v Postupime
a Štrasburgu. Vnikol aj do tajomstiev konštrukcie astronomických
prístrojov. Hvezdáreň v Hurbanove,
ktorú roku 1871 založil, sa o niekolko rokov stala známa na celom
svete.
Konkoly zameral spočiatku svoje
pozorovania na výskum slnečných
škvín, na štúdium spektier jasných
komét, slnečných protuberancií, meteorov a na určovanie času. Nepretržite vykonával aj geomagnetické
a meteorologické pozorovania. Neskór sa venoval najmá astrofyzikálnemu výskumu — astrofotometrii,
spektroskopii, výskumu slnečnej fotosféry a chromosféry, fotografovaniu hviezdokóp a hmlovín, spektroskopickým a spektro-fotometrickým pozorovaniam. Počas sedemročného obdobia, prevažne na
základe vlastných pozorovaní, publikoval vyše 40 póvodných vedeckých a odborných prác. Jeho astronomické priručky sa dlhé desafročia
používali ako učebnice v celej Európe. V rokoch 1890 - 1900 bol
Konkoly riaditelom Štátneho ústavu
pre meteorológiu a zemský magnetizmus v Budapešti. Vtedy postavili
v Hurbanove aj nové meteorologické
observatórium (1899). Aj jeho zásluhou sa zvýšil počet meteorologických staníc v Uhorsku zo 190 v roku
1870 na 1438 v roku 1911.
V rokoch 1896 —1906 bol Konkoly poslancom Uhorského snemu.
Na jeho póde viackrát vystúpil na
obranu vedeckej kultúry. Zdórazňoval potrebu demokratizácie vzdelá-

Vstupná hala Konkolyho múzea.

Záber zo slávnostného otvorenia múzea. Sprava v prvom rade je dr. L. Balázs, riaditel Konkolyho observatória v Budapešti, Ing. T. Pintér, generálfly riaditel SUB v Hurbanove, Mgr. Barbora Pokojná, MK SR, Mgr. Jozef
Lenhard, generálny riaditel sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a JUDr.
Margita Zemková, primátorka mesta Hurbanovo.
vania. Obával sa, že po jeho smrti
hvezdáreň zanikne. Hvezdáreň ponúkol v roku 1876 pripravovanej
univerzite v Bratislave, v roku 1880
Technickej univerzite v Budapešti.
V oboch prípadoch išlo o dar. Jeho
ponuky neboli prijaté. Preto 18. mája 1899 celý svoj majetok, dom,
záhradu a všetky observatóriá aj so
zariadením venoval štátu. S jedinou
podmienkou: hvezdáreň ostane
v Hurbanove, a Konkoly, ako jej zakladatel, bude až do smrti jej neplateným riaditelom. Po zoštátnení
premenovali Konkolyho hvezdáreň
na Královské uhorské astronomické
observatórium, základina Mikuláša
Konkolyho-Thege.
Konkoly fanaticky veril, že vedecko-technický rozvoj prináša ludstvu pokrok a šfastie. Až do konta
svojho života zanietene popularizoval vedecké poznatky. Ako konštruktér však ani jeden zo svojich
originálnych prístrojov neautorizovala nepatentoval. Bol presvedčený,
že vedomosti sú společným pokladom ludstva.
Konkoly spolupracoval s významnýnii astronómami tých čias,
ako boli Hermann Carl Vogel, Max
Wolf, Giovanni Virginio Schiaparelli, Edmund Weiss, Angelo Seccbi,
Giovanni Battista Donati, Fiodor
Alexandrovič Bredichin, William

Huggins, Ladislav Weinek, ale aj
s konštruktérmi astronomických prístrojov (Menz, Pauly a mnohí ďalší).
Zaujímal sa aj o výtvarné umenie
a hudbu. Sám aj komponoval. Medzi
jeho osobných priatelov patrili aj hudobní skladatelia Franz Liszt a Richard Wagner. Dr. Konkoly bol
členom mnohých astronomických
a vedeckých spoločností — Astronomische Geselsclurft, Royal Astronomical Society, Societř dei spektroscopisti Italian, Assotiation Scientifrque de France a iných. Pozoruhodnú činnost Dr. Konkolyho
hodnotili už jeho súčasníci ako
zásadný prínos pro vedu. Hvezdáreň
v Hurbanove patrila v tom čase
medzi najznámejšie vedecké inštitúcie v Európe. Za svoju záslužnú
prácu dostal Dr. Konkoly mnohé
uznania a vyznamenania — čestný
doktorát univerzity vo Philadelphii,
rad Pro Litteris et Artibus, pruský,
wiirtenberský a srbský rad, ako aj
zlaté medaily za fotografovanie
hviezdnej oblohy. Menom zakladatefa hvezdárne Dr. Konkolyho
a menom Hurbanova (Ó Gyalla) boli
pomenované aj dye planétky.
Dr. Mikuláš Konkoly Thege zomrel
17. februára 1916. Pochovaný je
v Hurbanove.
Hurbanovská hvezdáreň sa v medzivojnovom období stala pod ve-

dením dr. Bohumila Šternberga jedným z ohnísk modernej československej astronómie. Na jej výsledky
nadviazal aj zakladatel observatória
na Skalnatou plese a iniciátor štúdia
astronómie na bratislavskej univerzito Antonín Bečvář.
Hvezdáreň v Hurbanove (po obnovení svojej činnosti v roku 1962)
si pripomínala Konkolyho dielo
v rámci astronomických podujatí,
seminárov, sympózií, ale aj viacerými publikáciami. V roku 1971, pri
príležitosú 100. výročia založenia
hvezdárne, bola vydaná Cena
dr. Konkolyho za záslužnú prácu
v amatérskej astronóm, spolu s památnou medailou k tomuto výročiu.
Pri pnležitosti 125. výročia založenia vydala hvezdáreň v Hurbanove
spoločne so Slovenskou poštou památnú poštovú známku. Slovenská
ústredná hvezdáreň sa tiež podieřala
na obnovo rodinnej hrobky Konkolyovcov a podporovala aj vznik
Konkolyho spoločnosti. Konkolyho
spoločnost sa už od roku 1992
snažila, popri zrekonštruovanej Kopernikovej socho v parku hvezdárne
v Hurbanove bol postavený pomník
aj dr. Konkolymu. Podarilo sa to
však až minulý rok. Mestský úrad,
s finančnou pomocou ministerstva
kultúry a vlády SR, sochu slávnostne
odhalil na námestí dr. Konkolyho
v centre Hurbanova.
Už Konkoly chcel v Hurbanove
vybudovat astronomické múzeum.
V areáli observatórií postavil budovu, kde malo byt múzeum a knižnica. Chcel zachovat astronomické
pristroje ako aj exponáty, ktoré
získal, pro budúcnosť. Veril, že prístroje, dokumentujúce vývoj technologie astronomických pozorovaní,
sú nielen významnou kultúrnou hodnotou, ale poslúžia aj názornému
výkladu nových vedeckých poznatkov. Budova dodnes stojí, ale zriadit
múzeum sa mu nepodarilo. Preto
prevažnú čase svojich vlastných
prístrojov a získaných historických
predmetov daroval múzeu v Komárne (aj hviezdny glóbus Guilielma Janssonia Blaeua zo začiatku 17.
storočia, vystavený počas otvorenia
Konkolyho múzea).
Dnes sa sen dr. Mikuláša Konkolyho Thege napinil. Popri historických predmetoch, spojených
s Konkolyho činnosťou, budú tu postupne vystavené aj áalšie historické
pamiatky, knihy, astronomické pristroje a mé umelecké astronomické
artefakty z celého Slovenska. Dóstojne budú pripomínat obdobie
v ktorom vznikli a šírit vysokú úroveň a dobré mono našej vedeckej
kultúry.
Ladislav Druga
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Ulysses preletel
nad severným
pólom Slnka

n

Siedmeho januára ohlásili fyzici začiatok nového slnečného cyklu. O týždeň neskoršie preletela solárna sonda
Ulysses nad kfúčovou oblasťou slnečnej aktivity, nad severným pólom Graf, vyhotovený podia údajov zo sondy Ulysses, zviditelňuSlnka. Pre slniečkárov to bola vzácna je rýchlosf slnečného vetra z pólov do nižších šírok.
príležitosf preskúmať severný pól našej
hviezdy na prahu nového cyklu.
Sondu Ulysses (ESA a NASA) vypustili
v roku 1990. Početné gravitačné štuchance na jeho komplikovane prepočítanej drábe spósobili,
že sa sonda vzniesla nad rovinu ekliptiky a usadila sa na polámej drábe okolo Slnka. Doteraz
preletela nad pólmi trikrát: v rokoch 1994/95,
2000/01 a 2007 (južný pól). Každý prelet poskytol vedcom dóležité i mysteriózne údaje. Jeden
z nich je však mimoriadne významný.
Tak ako sa póly Zeme stali pre vedcov študujúcich zmenu klímy rozhodujúcimi oblasťami Sonda Ulysses.
výskumu, rovnako póly Slnka sú pre pochopenie
slnečných cyklov priam kíúčové. Skoro všetci kýmsi cintorínom škvřn. Na póloch sa staré magslniečkári sú presvedčení, že práve póly sú cen- netické polia ponoria pod povrch až do hlbky
trálanú, ktoré slnečné cykly adia. Jeden príklad 2000 kilometrov. Všetky sa priblížia k vnútornéza všetky: keá sa slnečné škvrny rozpadnú, ich mu magnetickému dynamu našej hviezdy.
rozpadnuté magnetické polia ženú smerom
Jednou z čerstvých solárnych záhad z misie
k pólom mohutné prúdy plazmy. Póly sú teda Ulyssa je rozdielna teplota slnečných pólov.

Enceladus: gejzíry
z južného pólu
tryskajú z trhlín
nad jazerom
tekutej vody
Saturnov mesiac Enceladus sa stal vlani hitom. Prinajmenšom v rodine planetológov.
Z južného póla tohto fadového Mesiaca tryskajú
ozrutné gejzíry radových zrnek. Gejzíry sa vo
výške rozvíjajú do trblietavých mrakov (plumes),
ktorých rozmery dosahujú trojnásobok priemeru
nášho Mesiaca. Z akého zdroja? Skrýva sa pod
vrstvami radu na južnom póle Encelada velké
jazero tekutej, vlažnej vody?
Vedci dlho nevedeli, ako fadové zrnká vznikajú. Medzičasom preskúmali procesy, ktoré pohyb
čiastočiek z podložia do okolitého priestoru
ovplyvňujú. (Stáva sa, že ked pracuje nekolko
gejzírov, všetky okolo južného pólu, jednotlivé
trysky sa v dósledku rotácie mesiaca preplietajú
ako prúdy vody nad rotujúcou záhradnou fontánou.) Objasnili aj ich formovanie pod radovou
kúrou Encelada. Ani o jazere v podloží sa už
nepochybuje. Nikto však nevie, prečo akurát pod
južným pólom fadom pokrytého mesiaca vznikol
bazén piný tekutej vody.
Pritomnosf vody v podloží južného póla Encelada potvrdili údaje z viacerých prístrojov. Vedci
podrobne preskúmali množiny fadových čiastočiek v mrakoch a zistili, že gejzíry ich do
priestoru pumpujú kontinuáhne v relatívne rov-
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nakých množstvách. Z toho vyplynulo, že teplota
vody pod južnom pólom Encelada musí byť
vyššia ako bod mrazu. Jde vraj o obdobu antarktického jazera Vostok, v ktorom sa hlboko pod
povrchom fadovca uchovala voda v tekutom skupenstve.
Na Encelade sa voda z jazera vyparuje, para
kondenzuje na radové zrnká a tie trhlinami
v radovej k6re prúdia na povrch.
Dynamiku mrakov nad Enceladom študujú
vedci už od roku 2005. Získavajú údaje z viacerých pristrojov. Jeden z nich, Cosmic Dust
Analyzer — Analyzátor kozmického prachu,
zachytáva a skúma zrniečka, ktoré sonda z mrakov vycedila. Vedci vypočítali, že voda v jazere
má teplotu 273 kelvinov (0 °C). Presne takú
teplotu by mal mať materiál, ktorý dokáže tak
prudko tryskať z gejzírov.
Para z gejzírov tryská do vákua (Enceladus
prakticky nemá atmosféru), mení sa na jemné
zrnká ladu, ktoré sa nadzvukovou rýchlosťou,
1050 až 2250 kilometrov za hodinu, vzd'afujú od
mesiaca. Z príťažlivosti Encelada však dokážu
uniknúf iba tie, ktoré majú minimálnu únikovú

Počas posledného slnečného cyklu bol severný
magnetický pól Slnka o 80 000 °C (teda o 8 %)
chladnejší ako južný. Co spósobuje taký rozdiel?
Nikto netuší...
Januárový oblet je zaujímavý preto, lebo sa
uskutočnil necelý rok po poslednom oblete
južného pólu. Vedci budú mócť opáť porovnať
ich teplotu. Zváčšil sa medzitým rozdiel, alebo
zmenšil?
Ulysses objavil na Slnku aj vysokorýchlostné
poláme vetry. Kedsa nad pólmi Slnka magnetické pole roztvorí, slnečná atmosféra prúdi do
okolitého priestoru rýchlosťou 1,6 milióna kilometrov za hodinu. Ulysses pravidelne križuje
všetky slnečné šírky, takže dokáže monitorovať
slnečný vietor počas celého cyklu. Ukázalo sa,
že cyklus má svoje zvláštnosti:
Před jedenástimi rokmi, na prelome dvoch
cyklov, prelial sa slnečný vietor z pólov bezmála
až po rovník. Teraz vedci nič podobné nezaznamenali. Polárny vietor sa zastavil na oboch hemisférach v šírkach 45°.
Ako to vysvetliť? Ide o bezvýznamný detail,
alebo o velkú anomáliu, ktorá ohlasuje zmenu,
ktorú si nevieme predstaviť? Nikto netuší... Aj
preto prelet nad severným pólom Shika očakávali
slniečkári, ale aj klimatológovia s istým napátím.
O nejaký čas sa dozvieme, čo monitorovanie
magnetického pora nad severným pólom prinieslo.
Otvorte si stránku Science@NASA.
NASA Press Release
rýchlosť 240 metrov za sekundu. (Asi 11301cm/s.)
Tie, ktoré neuniknú, znášajú sa v podobe jemného poprašku na povrch mesiaca.
Počiatočnú rýchlosť unikajúcich zrnek ladu
brzdia steny úzkych trhlin, ktorými sa na cesta
k povrchu predierajú. To však neplatí pre pata,
ktorá kondenzuje až nad povrchom. Para vytryskne do velkej výšky, kde ju polapí magnetosféra mesiaca. Iba 10 % vychrleného materiálu
unikne zo zajatia Encelada a prikrmuje Satumov
E prstenec.
Ak je teplota pary nízka, nemá dosť energie na
to, aby strhávala tolko zrnek radu, kolko ich vedci pozorujú. mými slovami: voda v podloží musí
mať teplotu blízku bodu mrazu.
Tento objav vyvrátil nekoIlko teórií, ktoré,
každá po svojom, mechanizmus gejzírov
vysvetrujú. Podfa jednej sít plyny uváznené
v kryštáloch fadu. Autori inej teórie sú presvedčení, že vodný rad po obnažení vystavený
vákuu sublimuje, začína vrieť a premení sa na
pata skokom. Bez fámy tekutého skupenstva.
V takomto pripade by sme však museli pozorovať
sporadickú aktivitu, podobnú tej na kométach,
a ale gejzíry, ktoré kontinuálne chrlia materiál do
priestoru.
Sonda Cassin obletela Enceladus aj v marci
2006 (po uzávierke Kozmosu). Ak sa najbližší
oblet podarí, priblíži sak jeho povrchu až na 50
kilometrov, pričom výška obletu sa v čase, ked'
bude prelietať nad gejzírmi, zvýši až na 200 lnilometrov. Špeciálne lapače, tentokrát čerstvo
vychrlených zrnek, získajú novú korisť.
Objav najviac potešil astrobiológov. Enceladus
sa stal dalším telecom Slnečnej sústavy, kde sú
podmienky na vznik života.
NASA Press Release

Tmavá energia v novom svetle
Astronómovia pomocou obrieho d'alekohladu
VLT/ESO zmerali distrbúciu a pohyby tisícok
galaxií vo vzdialenom vesmíre. Otvorili tým cestu k lepšiemu porozumeniu zrýchlujúceho sa
rozpínania vesmíru a načrtli nový poklad na mysterióznu tmavú energiu, ktorá podia všetkého
hýbe vesmírom.
Luigi Guzzo na okraj objavu napísal: „Vysvetliť, prečo sa vesmír čoraz rýchlejšie rozpína,
je najvzrušujúcejším problémom moderuj kozmológie. Nechcem to urieknuť, ale toto mystérium čo nevidieť rozlúštime." Hodno pripomenúť,
že táto odvážnu prognózu uverejnil renomovaný
časopis Nature.
Vedci iba pred desiatimi rokmi zistili, že vesmír sa dnes rozpína rýchlejšie ako v minulosti.
Sú iba dye možnosti, ktoré ponúkajú vysvetlenje: bud váčšinu hmoty vo vesmíre tvori tmavá
energia, ktorej odpudivá sila je mocnejšia ako
gravitácia, alebo je súčasná teória gravitácie nesprávna a musíme ju modifikovať. Ako? Napriklad pridaním extradimenzií do priestoru.
Doterajšie pozorovania a výpočty nedokázali
táto dilemu rozhodnúť. Možno sa to podari medzjnárodnému tímu 51 vedcov z 24 inštitúcií. Rozhodli sa zmerať pohyby vzdialených galaxií s prjhliadnutím na fakt, že ho spósobujú dva efekty:
rozpínanie sa vesmíru, v ktorom sa galaxie od
seba vzd'alujú, a priťažlivá sila hmoty, ktorá sa
nachádza v susedstve galaxií a drží ich pohromade v akejsi velkoškálovej, poprepájanej sjeti.
Luigi Guzzo a jeho tím zmerali zdanlivé
rychlosti velkých súborov galaxií v priebehu
posledných tridsiatich rokov. Výsledkom je trojdimenzionálna mapa rozmiestnenia galaxií vo
velkých oblastiach kozmu. V mape nájdeme
kopy galaxií i vláknami pospájané superkopy.

Namerané rychlosti obsahujú aj informácie
o lokálnych pohyboch galaxií; vd'aka ním zaznamenali malé, ale významné deformácie rekonštruovaných máp vesmíru. Ukázalo sa, že meranie týchto deformácií v jednotlivých obdobiach
evolúcie vesmíru umožňuje preskúmať povahu
tmavej energie.
Astronómovia zmerali tento efekt pomocou
spektrografu VIMOS na Melipale, jednom zo
štyroch 8,2 m dálekohladov, ktoré tvoria VLT.
Tak vznikla prehliadka VIMOS-VLT Deep Survey (VVDS), spektrá niekolkých tisícok galaxií
v štvorci oblohy, ktorého plocha je 20-krát váčšia
ako Mesiac v spine. To všetko v časovom diapazóne 7 miliárd rokov, čo je približne polovica
veku vesmíru.
Ešte nikdy sa nepodarilo pomocou spektrografie zmapovať také velké pole do takej velkej
híbky. Vedci zbromaždili a analyzovali 13 000
spektier, pričom trojdimenzionálne pole, v ktorom sa objekty nachádzajú, má objem 25 miliónov kubických svetelných rokov!!!
Z analýzy týchto údajov vyplynulo, že „kozmická polievka" sa nezaobíde bez špeciálnej
prísady — najjednoduchšej formy tmavej energie
(tzv. kozmologickej konštanty), ktoní póvodne
zaviedol Albert Einstein.
Vedci sú presvedčení, že ked sa im podari
uskutočniť merania desaťkrát váčších objemov
(v porovnaní s VVDS) vesmíru, dilema bude
definitívne vyriešená. Budeme vedieť, či zrýchlovanie vesmíru generuje tmavá energia exotického póvodu, alebo budeme musieť poopraviť
zákony gravitácie.
Spektrograf VIMOS na VLT je prístroj, ktorý
dokáže získať údaje, potrebné na zodpovedanie
Nature
tejto otázky.

Na tejto počítačovej animácü vidíte polohu viac ako 10 000 galaxií, ktorých vlastnosti zmerali v rámci projektu VLT VIMOS WIDE Survey. Fotóny svetla z najvzdialenejších galaxií letia k nám 7 miliárd rokov.

Počítačová simulácia velkoškálovej štruktúry, vo
vesmíre s priemerom 100 miliónov svetelných
rokov, zviditelňuje pohyby galaxií smerom
k najváčším zoskupeniam hmoty. Snímka znázorňuje stav pred 10 miliardami rokov. Farby
prezrádzajú hustotu hmoty. Najváčšiu hustotu
majú červené, najnižšiu čierne oblasti. Tenké žlté
čiarky ukazujú rýchlosť a smer rýchlosti galaxií.
Pomocou podobných simulácií možno odhadnúf
zváčšovanie centrálnej štruktúry, čo závisí od
pomeru tmavej hmoty a tmavej energie v rozpínajúcom sa vesmíre. Astronómovia merajú tento
efekt pomocou velkých prehliadok galaxií v rozličných časových obdobiach.

Mapy distribúcie galaxií v prehliadke VVDS dokazujú existenciu
velkoškálových štruktúr. Farby (od zelenej po modrú) prezrádzajú
hustotu galaxií, pričom modré sú najhustejšie. Údaje sú sústredené
v troch segmentoch, od najbližšieho (na samom spodku) až po najvzdialenejší (celkom hore). Stibor zahřňa galaxie, ktorých svetlo
putovalo k nám 1,3 až 8,5 miliardy rokov.
KOZMOS 2/2008
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Na snímke z dalekohfadu Stéphan Guisard (Mount Paranal, Chile) vidíme obdÍžnik oblohy s oblastou, kde prebieha hviezdotvorba. V tejto hviezdnej kolíske je aj hviezda MWC 147. V strede
snímky rozhšite hmlovinu Cone/Kužef, v pravom hornom roku hmlovinu Rozetu. Obe sú súčasfou
súhvezdia Jednorožca, ktoré susedí s Oriónom. Hviezda MWC 147 sa nachádza blízko tmavej
hmloviny (vfavo hore) a je súčastou asociácie masívnych hviezd lvlonoceros OBl. Expozícia snímky
cez štyri flltre (R, V, B a Ha) trvala 16 hodín.
Interferometer prepojený s dálekohladom VLT/ESO preskúmal vnútorné
časti disku, ktorý obieha okolo mladej
hviezdy. Vedci po prvý raz uzreli to,
čo teória dávno popísala: proces, ako
sa mladá hviezda mení na dospelú.
Hviezda MWC 147 je vzdialená
2600 svetelných rokov a nájdeme ju
v súhvezdí Jednorožca. Patrí do rodiny
Herbig AeBe objektov. Tieto hviezdy
sú niekolkokrát hmotnejšie ako Slnko
a ešte sa neprestali formovat. Nabalujú
hmotu z diskov, ktoré okolo nich obiehajú.
MWC 147 nemá ešte ani pol milióna
rokov. Ak by sme ju porovnali s naším Fotografia hviezdy MWC 147 (v krúžku).
Slnkom, ktoré je v strednom veku (teda
zrelý štyridsiatnik), MWC 147 je jednodňové batola.
Štúdium mladých hviezd pred časom ustrnulo.
Dnes kombinácia mamutích (pozemských) dalekohladov, vesmírnych dálekohladov, revolúcia
prídavných prístrojov, no najmá najrozličnejšie
dóvtipné technológie pozorovania otvárajú trinástu komnatu aj v tomto odbore astronómie. V tomto prípade kombinovali svetlo zachytené dvoma
či tromi d'alekohladmi (z kvarteta VTL) s pristrojmi MIDI a AMBER.
Tak získali po prvý raz interferometrické údaje
v blízkej a strednej infračervenej oblasti z hviezdy
typu HerbigAeBe. Najvzácnejšie boli údaje o jej
Ilustrácia disku, ktorý krúži okolo hviezdy
MWC 147. Vonkajší okraj disku je vo vzdialenosti 100 AJ. Jeho sklon voči zornej línii
pozemského pozorovatefa je 50°. Vonkajšie
oblasti disku emitujú najmá stredné infračervené žiarenie. Emisie z vnútorných oblastí sa
prejavujú v blízkej infračervenej oblasti. To je
dókaz existencie horúceho plynu. Tento plyn sa
gravitačne nabafuje na hviezdu.
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disku v širokom rozpátí vín. Každá vinová dížka
je „odtlačkom" materiálu s inou teplotou. Z týchto údajov dokážu vedci odhadnúť geometriu disku
v malej škále, i to, ako teplota disku so vzdialenosťou od hviezdy klesá.
Pozorovania v blízkej-infračervenej oblasti mapujú horúci materiál (niekolko tisíc °C) vo vnútornej oblasti disku, pozorovania v strednej infračervenej oblasti zmeny teploty prachu v jeho
vonkajších oblastiach.
Z analýzy údajov vyplynulo, že s polomerom
vzdialenosti je pokles teploty materiálu v disku
ovefa výraznejší ako predpovedajú doteraz platné
modely. Váčšinu „horúcich emisií" emituje materiál v bezprostrednej blízkosti hviezdy (1 až
2 AJ), čo je vzdialenosť Slnko/Zem a jej násobok.
To je dókaz toho, že silná energia vyžarovaná
hviezdou zrnká prachu zobreje do takej miery, že
sa rozpadnú a vyparia.
Neskór sa však ukázalo, že detegované emisie
negeneruje iba prachový disk, ale aj plynový disk,
ktorý obieha okolo hviezdy vo vnútri obežnej
dráhy prachového disku. Z toho vyplynul poznatok, že disk ale je iba pasívnym zrkadlom, ktoré
odráža svetlo hviezdy. Ide o aktívny útvar, ktorý
prenáša materiál z periférie disku do jeho vnútra,
smerom k formujúcej sa hviezde. A hviezda tento
materiál gravitačne nabaluje.
Vedci pomocou získaných údajov vypracovali
model mladej hviezdy s diskom,
ktorého vonkajší okraj krúži vo
vzdialenosti 100 AJ od hviezdy. Vypočítali, že hviezda z takého disku
každý rok gravitačne nabalí hmotu
rovnajúcu sa siedmim milióntinám
(7/1 000 000) hmoty nášho Slnka.
Hviezda MWC 147 je 6,6-krát
masívnejšia ako Sloko, zanikne asi
po uplynutí 35 miliónov rokov.
MIDI je pristroj, súčasť interferometra VLT, ktorý zaznamenáva emisie v stredne infračervenej oblasti
(8 až 13 mikrónov); AMBER deteguje blízke infračervené žiarenie
v rozpíítí 1 až 2,4 mikrónov.
ESO Press Release

Galéria fotografií zo sondy MESSENGER

MESSENGER po prvýkrát pri Merkúre
Usadií pozemskú sondu na obežnej
dráhe okolo Merkúru nie je,
vzhfadom na gravitáciu Sluka,
Tahké. Sondu vypustili v roku 2004.
Odvtedy jej komplikovanú dráhu
korigovala raz gravitácia Zeme
(2005), dvakrát gravitácia Venuše
(2006, 2007). Kým v roku 2011
začne MESSENGER krúžif okolo
Merkúra, obletí ho ešte dvakrát
(v októbri 2008 a v septembri
2009). Prvý z troch blízkych
obletov sa uskutočnil v januári
2008. Prinášame prehlad uajzaujímavejších snímok a údajov z tohto
obletu.

MESSENGER sa blíži k Merkúru
Už 13. januára 2008,30 hodín pred najváčšíni priblížením, začala pracovati
širokouhlá kamera, súčasf MDIS
(duálneho fotosystému pre Merkúr). Od tejto chvíle exponovala
kamera každých 20 minút jednu
snímku, ktoré vysielala ako film.
Pri prvej expozícii bola sonda od
Merkúra vzdialená 630 000 kilometrov. Filmovačka skončila vo
vzdialenosti 34 000 km, 100 minút
pred najváčším priblížením, ked sa
sonda ocitla iba 200 km nad povrchom
najmenšej planéty. Prvý z troch plánovaných obletov pred defmitívnym usadením sa na obežnej dráhe
okolo Merkúra bol úspešný.

Velký kráter Caloris
Caloris je jedným z najváčších impaktných kráterov v našej Slnečnej
sústave. Objavili ho na 10 snímkach sondy Mariner z roku 1974. Denné
svetlo však zalievalo iba polovicu krátera. Až MESSENGER počas blízkeho obletu 14. januára 2008 odfotografoval aj západnú polovicu bazéna
Caloris. Snímka, ktorú vidíte, je kombináciou snímok z Marinera (vpravo)
a z MESSENGERA (vfavo).
Osvetlenie terénu počas obletu Marinera bole iné ako teraz. Snímka je
mozaikou, ktorú zostavil a zjednotil počítač. Ukázalo sa, že Caloris je ešte
váčší, ako sa póvodne predpokladalo. Podfa snímok z Marineru odhadli
priemer krátera na 1300 kilometrov, tak ako to zviditelňuje biely,
vyčiarkovaný kruh. Skutočný priemer krátera je však 1550 kilometrov.
Ked sa Messenger v roku 2011 (po troch priblíženiach) usadí na obežnej
dráhe okolo Merkúra, Caloris sa bezpochyby stane jedným z najskúmanejších objektov na jeho povrchu. Vedci sú presvedčení, že nielen štatistiika kráterov na Merkúre, ale najmá ich detailný prieskum, prinesú nové
poznatky o dvoch etapách bombardovania mladých planět v prvom období
evolúcie našej Slnečnej sústavy
Kráter sa nachádza v oblasti, ktorú
sonda Mariner nezmapovala. Váčší kráter
má priemer 260 km, menší 200 km. Dno
zaliala po impakte tekutá hmota sopečného píivodu. Vefmi zretefné sú malé
impaktné krátery, vyhlbené „bombami"
impaktom vymrštených hornín. Krátery
s vycentrovanými prstencami pozorovatefov dlho mýlili. Prstence uprostred
kráterov s najváčšími priemermi považovali za okrajové valy mladších impaktov. V tomto prípade je však vnútorný
prstenec dósledkom evolúcie hlavného
krátera. Je očividne nízky, nesúvislý a rozpadnutý.
Na Merkúre sa prstence objavujú iba
v kráterech, ktorých priemer je váčší ako
200 km. Na každom telese je však priemer
krátera s prstencom iný, v závislosti od jeho gravitácie. Tieto objekty poskytujú
planetológom cenné informácie o fyzikálnych vlastnostiach povrchu. MESSENGER exponoval a vyslal na Zem 1200
snímok kráterov s prstencom.

Kráter s dvojitým prstencom
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Búrlivá história Merkúra
Túto snímku exponoval Mercury Dual Imaging System (MDIS)
z výšky 11 588 metrov. Snímka zviditelňuje všetky procesy, ktoré
pretvárali povrch najmenšej planéty našej sústavy. Vedci na snímke
rozlišili díisledky najmenej piatich procesov.
Velký kráter v favom spodnom rohu (priemer 230 km) sa stal
neskůr terčom menšieho asteroidu, po ktorom octal kráter
s priemerom 85 km. Oba krátery napinila relatívne tekutá hmota,
ktorá zaliala a prekryla menším kráterom vymřštené horniny. Velký

Na tejto snímke rozhšite emisie
Lyman-alfa (121,6 nm), ktoré
súvisia s existenciou neutrálneho
vodíka blízko Merkúra. Ide
o prvý vzácny úlovok sondy,
ktorého hodnotu zvyšuje fakt, že
prístroje vo vodíkovom chvoste
objavili okrem atómov neutrálneho vodíka aj atómy sodíka. Emisie
neutrálneho vodíka sú 100-krát
slabšie ako emisie sodíka. Až
ďalšie údaje však odhalia skutočnú distribúciu sodíka v riedkej
atmosfére Merkúra.
Isté asymetrie v rozložení vodíka (ale aj ovefa fažšieho sodíka)
v chvoste svedčia o tom, že atmosféru planéty neustále ovplyvňujú
interkacie slnečného vetra s magnetickým pofom.
Čiaru emisií Lyman-alfa v ultrafialovoni svetle možno pozorovaf iba z vesmíru. Mariner
takéto emisie objavil iba na limbe
Slnka.
MESSENGER detegoval v exosfére Merkúra aj prítomnost atómov vápnika a ďalších prvkov.
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kráter je napinený touto, podf'a všetkého vulkanickou hmotou, až
po okraj.
Z juhozápadu na severovýchod sa tiahne dlhý, lalokovito poprehýbaný „hrebienok", akých je na Merkúre vefa. Sú to útvary, ktoré
vznikli v čase, keď sa chladnúca planéta začala prudko zmrštovaf,
zmenšovat svoj priemer.
Zaujímavé sú aj krátery vpravo hore, okolo ktorých je výrazné
okvetie radiálne lúčovito vyvrhnutých komín. Tieto sekundárne
bomby vytvorili celú refaz malých impaktných kráterov, čo svedčí
o tom, že povrch Merkúra bol v čase kolízie miikký, plastický.

Merkúr má vodíkový chvost

Vodíkový chvost

Slnko
~

Ö

Merkúr

23 600 km
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Magnetosféra Merkúra

Ilustrácia je iba približnou koncepciou skutoěnej magnetosféry
Merkúra počas obletu. Grafy (dole) sú záznamom prístrojov FIST
(Fast Imaging Plasma Spektrometer) a EPPS (Energetic Particle and
Plasma Spektra meter) počas znázornenej trajektórie sondy krížom
cez magnetosféru. Horná krivka je záznamom toku nízkoenergeticej
plazmy v slnečnom vetre. Dolné krivka ukazuje intenzitu tažkých
iónov.
Ide o prvá detekciu iónovej plazmy v okolí Merkúra. Poloha,
v ktorej sonda prekrižovala nárazové viny (produkt interakcie luagnetosféry so slnečnýni vetrom), je bezmála totožná s polohou najváčšieho priblíženia.
Merania potvrdili predpoved, podfa ktorej hustota plazmy
slncčného vetra je najváčšia tesne nad povrchonl planéty.
Definitívne sa potvrdilo, že Mcrkár má magnetosféru.
Je to slabučká magnetosféra, ale stále funguje
ako klietka pre horúcu plazmu
slnečného vctra, ktorá ovplyvňuje
zvetrávanie povrchu planéty a je
~ ir~~ Oww
_.
zároveň médiom, ktoré vynáša ma~
teriál zpovrchu do exosféry. Objav
._
._.__._._._.
tažkých iónov (Na+ a dalších) blízko
Merkúra je potvrdením ionizácie
neutrálnycll atómov v exosfére.
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Merkúr priam
posiaty krátermi
Na tejto snímke, ktorá zobrazuje povrch so
šírkou 276 km, napočítali vedci 763
kráterov (zelená farba) a 189 kopcov (žitá
farba). Nejde iba o štatistiku. Podrobná
analýza kráterov prezradí planetológom
kfúčovž informácie o veku a vývoji povrchu
na Merkúre.

Profil povrchu Merkúra
Vytvorili ho na základe údajov, ktoré získal prístroj Mercury
Laser Altimeter — MLA (pozni graf) počas blízkeho obletu
14. januára 2008. Pod grafom vidíte mapu, vytvorenú pomocou
údajov altimetra. Výškový profil získala sonda pri oblete nočnej
strany, takže optické fotografie terén nezobrazili. Tento terén nestihol zmapovat ani Mariner. Dlžka profilu je asi 3200 km. Povrch
v tejto oblasti je pomerne členitý. Najvyšší a najnižší bod delí až
5000 metrov. Na povrchu sú početné krátery a bazény.

Topografia Merkúra
č
>c

Profil časti povrchu Merkúra (hore), ktorý načrtli na základe údajov
laseroveého výškometra MLA počas blízkeho obletu 14. janára 2008.
Ak ho porovnáte s radarovou mapou (dole), vyhotovenou v Arecibe,
budete mat predstavu o dvocli najváčších depresiách, ktoré sú, podfa
všetkého, impaktnými krátermi. Priemer kráterov je 117 km (vfavo)
a 122 km (vpravo). Ako vidíte, najvyššie časti hrebeňov, tvoriacich
valy okolo krátera sa týčia nad okolitým terénom, až do výšky 1000
metrov. Dno kráterov je bezmála v hlbke 2 kilometrov.
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Pavúk
je útvar, ktorý sa nachádza uprostred bazénu Caloris. Stred Pavúka tvorí impaktný kráter s priemerom 40 km. Práve z diery
po impakte, ktorý prerazil tenkú kůru, vytekala láva, ktorá zaliala

Sopečná aktivita?
Kráter v strede snímky (na detaile dole) má priemer
52 km. Prepad terénu uprostred krátera naznačuje, že
by mohlo ísf o kalderu. Kaldery vznikajú po búrlivej
sopečnej činnosti, keď zásoby lávy v podloží sopka
vyvrhne na povrch a dutý priestor sa zráti. Oblast sa
nachádza na južnej pologuli, v oblasti, ktorú Mariner
počas desiatich obletov v rokoch 1974 a 1975 nefotografoval. Vzdialenost: 19 300 km.

24

KOZMOS

dno Calorisu. Početné, lúčovito sa šíriace „nohy pavúka" sú najskór korytá, ktorými vytekala po impakte láva. Záhadou je, prečo
impakt nie je okrúhly, prečo má tvar mnohouholníka, pričom
hranice tohto útvaru tvoria opáf korytá, či skór pomerne hlboké
údolia.

VLADIMÍR WAGNER /

Jaderné zdroje pro
vesmírnou kolonizaci
II. Jaderné reaktory
Dalším typem jaderných zdrojů, které se používají a ve vesmíru se již osvědčily, jsou jaderné
reaktory. V tomto případě se energie uvolňuje při
štěpení velmi těžkých jader. Těžká jádra mají totiž
menší vazebnou energii najeden nukleon, než jádra ve střední oblasti hmotností (počtu nukleonů).
Pro nastartování procesu štěpení lze využít
energii, která se uvolní po záchytu neutronu například jádrem uranu 235. Při štěpení se kromě
energie uvolňuje také několik neutronů, které mohou být následně zachyceny stejným izotopem
uranu a způsobit jeho štěpení. Vzniká tak řetězová
reakce. To, jestli je jádro vhodné pro štěpení pomocí záchytu neutronu, závisí na počtu neutronů.
Stejné typy nukleonů — neutrony a protony — mají
tendenci se párovat. Jádra se sudým počtem
neutronů nebo protonů mají pak daleko větší
vazebnou energii. Máme-li jádro uranu s lichým
počtem neutronů, které neutron zachytí, může se
vznikem jádra se sudým počtem neutronů uvolnit
dostatek energie k tomu, aby se toto jádro rozštěpilo. Vhodný pro štěpení tak je právě izotop
uranu 235. Pokud chceme využít i uran 238, musíme ho přeměnit na plutonium 239, kterépak lze
také záchytem neutronu štěpit.
V přírodě se vyskytují dva zmíněné izotopy
uranu. Uran 238 má poločas rozpadu 4,51 109 let
a uran 235 pouze 0,71 109 let. To je také důvodem, proč je uranu 235 na zemi pouze 0,72 %.
Při vzniku Sluneční soustavy bylo obou izotopu
srovnatelně, ale množství uranu 235 klesalo mnohem rychleji. Poměr mezi izotopem uranu 235
a 238 tedy závisí na tom, jak stará je hmota vdané
části vesmíru (kdy vybuchla supernova, která je za
ní zodpovědná). Pokud budeme někdy v budouc-

nu kolonizovat jiné planetární soustavy, tak bude
platit, že čím budeme kolonizovat mladší systém,
tím bude uranová ruda bohatší na izotop uranu
235 a tím výhodnější bude i situace pro provoz
tzv. klasických reaktorů.
V stabilně pracujícím reaktoru musí být podmínky nastaveny tak, aby probíhala řízená řetězová reakce a udržoval se stálý počet štěpení, tedy
i neutronů v systému. Podle toho, jakým způsobem a jaká stabilní hustota neutronů se dosahuje, rozdělujeme reaktory do dvou základních typů.
Rozdělení vychází z toho, zda jsou neutrony, které
se uvolňují, zpomaleny na velmi malé kinetické
energie, nebo se pro další štěpení využívají neutrony s původní energií.
V prvním případě hovoříme o klasických nebo
tepelných'5 reaktorech. Využívá se v nich toho,
že reakce záchytu neutronu uranem a následné
štěpení je o mnoho řádů pravděpodobnější pro
velmi nízké energie neutronu (jejich rychlost má
velikost tepelného pohybu — tepelné neutrony) než
pro energie neutronů, které získají štěpením. Při
štěpení však vznikají neutrony s relativně vysokými energiemi. Velmi podstatnou součástí tohoto
typu reaktoru je tak moderátor1ó, což je materiál
složený z lehkých prvků (často voda), který
neutrony vzniklé ve štěpení zpomalí. Hustota
neutronů a tím i hustota štěpení pro udržování
řízené řetězové reakce je tak mnohem nižší. Počet
jader izotopu uranu 235 na jednotku hmotnosti
paliva reaktoru tak může být menší.
V druhém případě se jedná o reaktory rychlé
nebo také množivé. V rychlém reaktoru je však
o mnoho řádů menší pravděpodobnost, že bude
neutron zachycen štěpitelným jádrem a způsobí
štěpení. Pro udržení řetězové reakce je tak třeba

Obr. 11. Pozemská jaderná energetika je založena na klasických reaktorech využívajících zpomalené
(Zdroj: Fermi, DTE)
(moderované) neutrony. Na snímku elektrárna Fermi 2 v USA.

Obr. 12. Ruský jaderný reaktor TOPAZ.
(Zdroj: Ústav fyzikálního a energetického
inženýrství v Obninsku)
mnohem větší hustoty neutronů a tím i většího
počtu štěpení, které je produkují, a izotopu uranu
235 na jednotku hmotnosti. Větší hustota neutronů
zároveň znamená i větší počet záchytů neutronů
uranem 238 a větší produkci plutonia 239, které
lze použít jako paliva pro další štěpení. Dokonce
se nového štěpného materiálu může produkovat
více než se ho spotřebuje, a právě proto se tyto
reaktory označují jako množivé. Větší počet štěpení na jednotku hmotnosti ovšem znamená i větší
uvolněnou energii a potřeba intenzivnějšího odvodu vznikajícího tepla. Rychlé reaktory tak potřebují mnohem větší obohacení izotopem uranu
235, jsou kompaktnější (produkují více energie na
jednotku hmotnosti) a pracují při vyšší teplotě. Při
chlazení většinou nevystačíme s vodou (ani pod
vysokým tlakem, kterým se teplota varu zvyšuje)
a musíme často přejít k chlazení tekutými kovy —
tekutý sodík, olovo, slitiny olova a bismutu. Protože pro vesmír jsou důležité co nejmenší hmotnosti zařízení a jeho kompaktnost, jsou rychlé
reaktory v těchto případech vhodnější. Ze stejných
důvodů je i snaha o co nejvyšší obohacení. Při
tom ovšem narážíme na problémy spojené
s možností využití štěpného materiálu k výrobě
jaderné bomby a tedy hledisko ochrany před terorismem.
Technicky je třeba zajistit tři základní podmínky pro stabilní a bezpečný provoz jaderného
reaktoru. První je bezpečné řízení reaktoru, to
znamená stabilní udržování řízené řetězové
reakce. K tomu se většinou využívají řídící (regulační) tyče, které umožňují regulovat okamžitý
výkon jaderného reaktoru. K zajištění dostatku
neutronů v aktivní zóně může přispívat i reflektor
z vhodného materiálu, který ji obklopuje, odráží
unikající neutrony zpět do pracovní oblasti.
Změny jeho konfigurace mohou být také využívány k řízení reaktoru. Velmi často je konstruován
z berylia.
Druhou podmínkou je nutnost se vypořádat se
změnou složení paliva během provozu reaktoru.
V průběhu činnosti se totiž spotřebovávají štěpitelná jádra (např. 235U) a zároveň přibývá množství
štěpných produktů, které při štěpení vznikají.
U některých z nich existuje velmi velká pravděpodobnost, že zachytí některý z neutronů. Snižují
tak počet neutronů, které mohou být využity ke
štěpení. K udržování stabilní řetězové reakce
v průběhu dlouhodobého provozu se využívají
kompenzační tyče nebo jiná zařízení, která intenzivně pohlcují neutrony. Na začátku provozu
s čerstvým palivem jsou v případě použití kompenzačních tyčí tyto úpině zastrčeny a pohlcují
maximální množství neutronů. V průběhu proKOZMOS 2/2008
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vozu se pak tyče vystrkují ven, pohlcují tak
neutrony méně a kompenzuje se narůstající absorpce neutronů daná zhoršováním složení paliva. Je tak zajištěn stabilní provoz až do maximálně
možného vyhoření paliva. U pozemských reaktorů pak dojde k výměně paliva. Ve vesmíru to zatím vždy znamenalo ukončení provozu sondy.
Třetí nutností je možnost rychlého vypnutí
reaktoru v případě nějaké poruchy. K tomu často
slouží havarijní tyče. Ty se do reaktoru zasunou
automaticky, při objevu nesprávné činnosti, zastaví řetězovou reakci a reaktor vypnou. O některých jiných možnostech se zmíníme později.
Jako absorbátor tepelných neutronů se velmi
často používá kadmium, které je velmi vhodný
materiál hlavně pro kontrolu klasických reaktorů,
a proto je zmíněno i v úvodní ukázce z románu
Stanislava Lema.
Stejně jako u radioizotopových zdrojů je pak
třeba získanou tepelnou energii přeměnit na energii elektrickou nebo pohybovou. Kromě termočlánku a Stirlingova motoru, které byly zmíněny u radioizotopových zdrojů se využívají
i termionický měnič nebo různé typy hlavně plynových turbín.

Vývoj nového reaktoru TOPAZ I probíhal od
roku 1970, byl dokončen v roce 1987 a pracoval
na družicích Kosmos 1818 a 1867. Jedná se
o reaktor chlazený tekutým kovem (slitinou
sodíku a draslíku), takže jeho pracovní teplota
může být 610 C. Celková hmotnost reaktoru byla
1,2 tuny a tepelný výkon byl 150 kW. V tomto
případě se používala termionická přeměna tepelné
energie na elektrickou, elektrický výkon byl
5 kWe a plánovaná provozní doba 12 měsíců.
Pravděpodobně na základě rozsáhlých celosvětových protestů po havarijní situaci družice Kosmos 1900 byl program využití reaktorů pro vojenské radiolokační družice zastaven. Poslední
družicí tohoto typu byl v roce 1988 Kosmos 1932.
Vylepšená varianta reaktoru označená jako
TOPAZ II se tak už do vesmíru nedostala. Tento
velice dobrý reaktor měl obohacení 96 % a uran
byl ve formě oxidu uraničitého. Odkoupila jej také
organizace NASA, aby zrychlila vývoj svých
nových reaktorů a jeho další testy i vývoj probíhaly v mezinárodní spolupráci. Ta však byla
v roce 1993 z finančních důvodů zakončena.

Historie využití jaderných reaktorů
ve vesmíru

Rizika vznikající při havárii jsou velmi závislá
na tom, kdy k havárii dojde. V případě havárie
sondy před spuštěním reaktoru, většinou její
zničení při startu, se do životního prostředí dostane pouze uran. Daleko nebezpečnější je havárie
sondy, jejíž reaktor už byl v činnosti. V tomto případě je v reaktoru značné množství radioaktivního
materiálu.
V průběhu využívání nastaly tři havárie. Jedna
z družic tohoto systému byla zničena krátce po
startu 25. dubna 1973. Havárie postihla i Kosmos
954, který se při neplánovaném návratu do atmosféry rozpadl nad západní Kanadou, kam dopadly
i jeho zbytky. Jak už bylo zmíněno, jsou značným
rizikem v tomto případě kusy paliva obsahující radioaktivní produkty štěpení. Zvláště 90Sr a 1 37Cs
S poločasy rozpadu 28,78 let a 30,07 let. Míra
ohrožení při takové havárii pak závisí na tom, jak
dlouho reaktor pracoval. Tím je dáno, kolik produktů štěpení vzniklo. Dále pak na tom, jak dlouho byl reaktor po vypnutí na oběžné dráze, než se

Jak už bylo zmíněno, využívají se ve vesmíru
většinou díky svojí větší kompaktnosti rychlé
reaktory používající vysoce obohacený uran. Historie využití jaderných reaktorů u dvou kosmických velmocí byla do značné míry dána základní
výhodou a základní nevýhodou těchto zdrojů.
Tedy na jedné straně jejich relativně vysokými
výkony a na druhé relativně vysoké hmotnosti
oproti jiným zdrojům. Na začátku kosmické éry
měli Američané relativně slabé nosiče, ale daleko
vyvinutější elektroniku s menší spotřebou. Rusové
pak měli velmi výkonné nosiče, ale s elektronikou
to bylo slabší.
Američané tak použili reaktor ve vesmíru
zatím pouze jednou a to na testovací družici
SNAPSHOOT, která startovala 3. 4.1965. Malý
reaktor SNAP-l0A" o celkové hmotnosti
450 kg, využívající jako palivo 1,3 kg izotopu
uranu 235, produkoval celkový tepelný výkon
35 kW, elektrický měl výkon 650 W a poháněl
malý iontový motor.
Ze zmíněných důvodů tak daleko více využíval
jaderné reaktory v kosmu Sovětský svaz. Vývoj
těchto systémů probíhal a probíhá většinou v Ústavu fyzikálního a energetického inženýrství v Obninsku. Převážně se používal jako zdroj energie
pro výkonný radar, který byl na vojenských
družicích programu RORSAT'" hlídajících americké ponorky. První takovou družicí byl Kosmos
198. V letech 1967 až 1988 startovalo pod názvem
Kosmos postupně 35 družic programu RORSAT
s jaderným reaktorem. První typ označovaný jako
BOUK (BES-5) používal jako palivo 31,1 kg
vysoce obohaceného uranu (90 % izotopu 235U
ve formě karbidu uranu). Celková jeho hmotnost
byla 0,9 tuny. Jeho tepelný výkon byl 100 kW. Pro
převod tepelné energie na elektrickou se používal
opět termoelektrický článek a účinnost převodu
tepelné energie na elektrickou byla 2 — 4 %. Projektovaný elektrický výkon tak byl 2 — 4 kW
a plánovaná provozní doba šest měsíců. V praxi se
využíval stabilní výkon 1 kW podobu aktivní činnosti do 134 dnů.
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Havárie sond s jadernými reaktory

Obr. 13. Studené zkoušky motoru projektu NERVA.
(Zdroj H. Finger: Nuclear space pioneer,
Nuclear News, prosinec 2002)

Obr. 14. Testovací model odrazné desky pro
praktické zkoušky projektu Orion.
(Zdroj: The Worlds of David Darling:
The Encyclopedia of Astrobiology,
Astronomy and Spaceflight)
vrátil do atmosféry, a kolik radioaktivních štěpných produktů se stačilo rozpadnout. Jako reakce
na tuto nehodu byla změněna konstrukce sondy
tak, aby mohlo být palivo odděleno od zbytku
sondy, při neplánovaném návratu do atmosféry
shořelo a na povrch nedopadly žádné jeho zbytky.
Takový scénář se napinil u Kosmosu 1402, jehož
náplň reaktoru úpině shořela 23. ledna 1983 na
jižním Atlantikem. Ostatní sondy, kromě zmiňovaných a ještě Kosmosu 305, byly po ukončení
své aktivní činnosti (nejdéle trvala 134 dní) vyneseny na oběžnou dráhu ve výšce 900 až 1000 km.
To by mělo zajistit pobyt na oběžné dráze delší
než několik stovek let, což je doba, za kterou se
většina radioaktivních štěpných produktů rozpadne. Výjimkou byl ještě již zmíněný Kosmos
1900, který se v důsledku havarijní situace dostal
jen do výšky 720 km.

Vývoj pohonu na bázi štěpení jader
zůstal jen u projektů
či pozemních testů
Další projekty využití jaderných reaktorů
zůstaly v různé fázi rozpracovanosti. Velmi
známý je projekt NERVA19, v rámci kterého vyvíjeli Američané raketový motor na bázi jaderného
reaktoru. Použitý reaktor byl typu Kiwi vyvíjený
spolu s dalšími systémy (Phoebus, Peewee-1
a Nuclear Furnace 1) právě pro tyto účely v programu ROVER. Předpokládalo se jeho využití
jako třetího stupně raket. Vedoucím projektu byl
H. Finger a vývoj probíhal za spolupráce Komise
pro atomovou energii (AEC) a NASA.
Reaktor zakomponovaný do tepelného motoru
v tomto případě ohřívá vodík a ohřátý plyn expandující tryskou slouží jako pohon. Vodík je tak
zároveň využíván pro chlazení reaktoru. Využívalo se grafitové jádro pro moderaci neutronu a jako
palivo kysličník uraničitý. Tekutý vodík byl skladován ve speciální nádrži.
Projekt započal v roce 1959 a do jeho ukončení
v roce 1973 bylo v Nevadě zkoušeno okolo dvaceti motorů. Při řadě pozemních testů hořely motory až tisícovky sekund (při testu motoru Peewee
na podzim roku 1968 bylo například dosaženo
2400 s při tepelném výkonu 514 MW). Maximální výkony se pro různé typy lišily, dosahovaly ale
až 4000 MWi. Pozemní zkoušky ukázaly
funkčnost takového systému, i když se nepodařilo
dosáhnout všech požadovaných parametrů.
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a DOE) tak i v Rusku (už zmíněný ústav v Obninsku) a dochází i k intenzivní spolupráci mezi těmito pracovišti. Reaktory by měly být využívány
v případě, že bude potřeba tak velkého výkonu, že
už nebude použití radioizotopových zdrojů účelné.
V tomto stadiu se zatím předpokládá využití pro
produkci elektrické energie pro přístroje nebo
iontový motor. Vývoj se omezuje na menší zdroje
do jednotek MW.
Od roku 1994 vyvíjí Národní laboratoř v Los
Alamos (USA) reaktory typu HPS", které teplo
odvádějí pomocí kanálů procházejících aktivní zónou reaktoru. Jedná se o kompaktní rychlé reaktory produkující až 100 kWe po dobu až deset let.
Hlavním znakem projektu je maximální bezpečnost při provozu reaktoru i případné havárii.
Pro přeměnu tepelné energie na elektrickou se
předpokládají Stirlingův motor nebo Braytonův
systém založený na plynové turbině.
SAFE — 400 vesmírný reaktor'4 je typu HPS
s tepelným výkonem 400 kW produkující elektrický výkon 100 kWe. Palivo je ve formě nitridu
uranu UN s obohacením 97 %. Výhodou tohoto
paliva oproti oxidu uraničitému je dosažení
většího podílu a hustoty uranu a tedy menší hmotObr. 15. Malířova představa realizace projektu Orion.
(Zdroj The Worlds of David Darling: The Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy and Spaceflight)
Připravovaný třetí stupeň rakety měl mít průměr
10,55 m. Prázdný měl mít hmotnost 34 tun a piný
178 tun, tah měl být 867 kN, dobu hoření 1200 s
a specifický impuls 8,1 kNskg I. Byl velmi podobný třetímu stupni rakety Saturn V, ve svém
výsledku by však byl zhruba dvakrát lepší. Ten
měl průměr 6,6 m, prázdný hmotnost 13 tun, piný
pak 120 tun, tah měl 1020 kN, dobu hoření
třetinovou 470 s a specifický impuls poloviční
4,1 kNskg'. Hmotnost okysličovadla ve formě
tekutého kyslíku byla skoro 85 tun.
Projekt tak zůstal nedokončen hlavně z finančních důvodů. Jako třetí stupeň raket nepředčil
klasické chemické motory a nenašla se mise, kde
by takový motor nešel chemickým nahradit. V budoucnu by se takovou misí mohla stát právě cesta
lidí na Mars, i v tehdejších plánech to byl jeden
z hlavních cílů. V meziplanetárním prostoru panují pro lidi velice nepříznivé podmínky. Radiace
a stav beztíže nastolují nutnost co největšího zkrácení každého vesmírného letu. Chemické raketové
motory pracují jen velmi krátce, motory založené
na jaderném reaktoru by naopak pracovaly delší
dobu a umožnily by dosáhnout vyšších rychlostí
a tím zkrácení letu. V současné době se však díky
vyšším nárokům na ochranu životního prostředí
uvažuje o využití motoru založeném na jaderném
reaktoru výhradně pro práci v meziplanetárním
prostoru a jako pokračovatel projektu NERVA
může být označen projekt SNTP20, o kterém se
více zmíníme za chvíli.
Ještě ambicióznější plán měl název Orion.
Studie probíhaly v letech 1958 až 1965 pod vedením T. Taylora. V tomto případě měly pohon
zajišťovat výbuchy malých jaderných bomb o síle
0,1 až 20 kt TNT= vypouštěných v intervalu od
1 do 10 s (rychlost vzniklé plazmy je v tomto případě až stovky km/sr). Předpokládalo se použití
až tisícovky takových explozí. Rázová vina, kterou by vytvořil při explozi expandující materiál,
by narazila na odraznou desku na konci lodi a tím
ji vlastně popostrčila. Při explozích by vznikaly

teploty několik desítek tisíc stupňů, ovšem jen na
velmi krátký okamžik v řádu milisekundy. Pro
kompenzaci velkého zrychlení, které při explozi
nastává se navrhoval systém, který náraz tlumil
a impulsní režim převáděl v spojitější pohyb.
Podobně nespojitý děj probíhá třeba v motoru auta. Test takového systému a odolnosti odrazné
desky se prováděl pomocí chemických explozí.
Ukázalo se, že lze docílit dostatečně spojitého pohybu a odrazná deska dokázala díky jejich velice
krátkému trvaní odolávat následkům explozí.
V roce 1959 se povedlo uskutečnit sto metrový
let s modelem a šesti chemickými výbuchy.
V původním projektu se uvažovalo využití už při
startu ze Země, což ovšem narazilo na problém
produkované radioaktivity. V roce 1963 také došlo k zákazu jaderných testů v atmosféře. Později
a i v současnosti se tak o tomto technickém řešení
uvažovalo a uvažuje pouze pro meziplanetární
prostor. Kromě využití klasických bomb se v některých variantách tohoto projektu uvažovalo
i o bombách termojaderných.

Obr. 17. Umělecká představa sondy JIMO,
která měla používat jaderný reaktor a iontový
motor.
(Zdroj NASA)

A teď se podívejme na reálné plány vývoje
nové generace reaktorů pro nejbližší léta. Vývoj
probíhá jak ve Spojených státech (hlavně se na
něm podílí NASA, Laboratoř v Los Alamos

nost, větší tepelná vodivost redukující teplotu
a tepelné namáhání palivových článků, menší
uvolňovaní plynů při štěpení. V aktivní zóně reaktoru jsou kromě palivových článků i kanály, kterými se zní odvádí produkované teplo. Vše je komponováno modulámě.
Aktivní zónu obklopuje reflektor z berylia,
který vrací neutrony z ní vyletující zpět do pracovní oblasti. Reaktor je kontrolován pomocí šesti
válců z berylia, které jsou součástí reflektoru.
Každý válec obsahuje na části obvodu vrstvu materiálu, která naopak neutrony pohlcuje a podle
toho, jestli je tato část dále nebo blíže aktivní zóny
se zvyšuje nebo snižuje množství neutronů vrá-

Obr. 16. Tepelné zkoušky reaktoru SAFE — 400.

(Zdroj D. I. Poston: Nuclear News, prosinec 2002)
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cených do ní. Celková hmotnost reaktoru je 512
kg a z toho palivo UN tvori 145 kg.
Důležitou součástí systému je i systém odvodu
tepla. V kanálech uvnitř aktivní zóny by mělo
cirkulovat tekuté lithium (Li) nebo sloučenina
sodíku a draslíku (NaK). V takovém případě by se
použil výměník tepla, který by zajišťoval ohřev
plynu pohánějícího Stirlingův motor nebo plynovou turbínu. Tímto plynem by mohla být směs
helia a xenonu. V případě využití Braytonova systému by se mohl tento plyn použít i přímo
k chlazení aktivní zóny.
Činnost navrhovaného systému se velmi intenzivně studovala pomocí programu, který simuluje
produkci neutronů, jejich transport, produkci energie a vznik radioaktivity. Proběhla také řada
praktických testů ve spolupráci laboratoře v Los
Alamos a NASA. Testovaly se tepelné a konstrukční vlastnosti jednotlivých komponent.
Menším typem reaktoru je HOMER-155. Je to
jednotka velmi podobná systému SAFE s tepelným výkonem 15 kW. V tomto případě by hmotnost reaktoru měla být pouze 215 kg. Převod tepla
na elektřinu je zajišťován Stirlingovým motorem.
Její využití bylo směrováno k automatickým stanicím a vozidlům na Marsu. I s tímto systémem
byla provedena řada pozemních testů včetně souběžných s využitím Stirlingova motoru.
V roce 2002 vyhlásila organizace NASA projekt vývoje jaderných reaktorů podobných předchozím dvěma typům, který v roce 2003 dostal
název Prometheus. Jednou ze základních misí, kde
se předpokládalo použití reaktoru s využitím dynamické konverze tepla na elektrickou energii pomocí plynové turbíny, byl JIMO2. Jedná se o sondu pro studium ledových měsíců Jupitera, která
měla fungovat poměrně velmi dlouho a pro studium různých měsíců se předpokládaly značné
změny dráhy. Bohužel byl v roce 2005 projekt

Obr. 18. Standardně a spolehlivě využívají relativně malé jaderné reaktory vojenské ponorky.
Ruská ponorka na jaderný pohon třídy Akula
Typhoon.
(Zdroj internet wartechnic.ru)
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z finančních důvodu zastaven. Drasticky se snížilo i financování projektu Prometheus a v současnosti je zaměřen hlavně na vývoj spolehlivého
zdroje energie pro dlouhodobý pobyt lidí na Měsíci a Marsu.
V oblasti vývoje motorů využívajících jaderné
reaktory se vyvíjely několikrát nové typy velice
podobné těm z projektu NERVA. Většinou však
zůstalo u papírových studií, někdy byly provedeny
testy některých komponent ale nikdy nedošlo k výrobě prototypu. Jedny z posledních studií byly zahájeny v souvislosti se strategickou obrannou iniciativou USA. Projekt s názvem Timberwind byl
později následován už zmíněným programem
STNP. Díky novým materiálům odolným při vysokých teplotách, lepším počítačovým simulacím
a obecně pokroku v jaderném inženýrství se povedlo dramaticky zlepšit kvalitu. Hmotnost klesla
oproti motoru NERVA na čtvrtinu, tah převyšuje
původní hodnotu o třetinu a specifický impuls má
být mezi hodnotami 9,1 — 9,8 kNskg- t.
Dosavadní vývoj ukázal, že technologicky je
využití jaderných reaktorů v zásadě připraveno,
stále ovšem chybí rozhodnutí uskutečnit takové
vesmírné projekty, které by jejich využití nezbytně
vyžadovaly. Stále se čeká na rozhodnutí o opravdu
razantním vykročení člověka do meziplanetárního
prostoru a na ostatní tělesa Sluneční soustavy.

Možnosti a budoucnost
jaderných reaktorů
Jaderné reaktory se už ve vesmíru osvědčily.
Na Zemi s nimi máme velice dlouhou zkušenost,
přičemž hlavně jejich dlouhodobý spolehlivý
provoz na jaderných ponorkách je velmi podobný
tomu, jak by pracovaly na kosmických lodích.
V budoucnu by mohly zajistit spolehlivý rychlý
pohon ať už na bázi tepelných, iontových motoru
nebo systému VASIMR v rámci celé Sluneční
soustavy a dodávku energie ve všech podmínkách,
do kterých se zde vesmírné aparáty mohou dostat.
Výkony mohou dosahovat až tisícovky megawatt.
Klasické tepelné motory na bázi reaktoru
podobné projektu NERVA by mohly urychlit lodi
na dvojnásobek maximální rychlosti dosažitelné
chemickými zdroji (10 km/s — 22 km/s). V případě tohoto typu pohonu lze v principu zvýšit
dosažené teploty a tím i výtokové rychlosti konstrukcí tekutého nebo plynného jádra reaktoru.
Negativum takového řešení by byla ztráta paliva
a zvýšený únik radiace, takže se využití takového
řešení příliš nepředpokládá. Existují i úvahy
o možnostech využití toho, že štěpné produkty
mají vysokou kinetickou rychlost. Pokud by se je
podařilo pomocí magnetického pole nasměrovat
do jednoho směru, dostaly bychom motor s velmi
vysokými výtokovými rychlostmi. Problémem
v tomto případě je, že jádra vznikající při štěpení
mají velký náboj a velice rychle svoji kinetickou
energii v materiálu ztrácejí. Palivo by tak muselo
být v tenkých vrstvičkách a mezerami by se štěpné
produkty pomocí magnetického pole museli
odvádět pryč. Je málo pravděpodobné, že by
k využití takového systému došlo.
Během dlouhodobějších letů je třeba zvládnout
výměnu či doplňování paliva. Ve vzdálenější budoucnosti a při případné kolonizaci planet je
výhodou dostatečný výskyt štěpitelného materiálu
ve Sluneční soustavě. Na povrchu planet zemského typu by mohla jaderná energetika fungovat
v režimu velmi podobnému tomu na Zemi.

Obr. 19. Koncem osmdesátých let navrhli vědci
z NASA projekt mise s využitím reaktoru a iontového motoru pro průzkum mezihvězdného
prostoru do vzdálenosti 1000 AU od Slunce
(Zdroj NASA)
s názvem TAU.
Systémy, které mají pohánět mezihvězdé lodi,
musí splňovat řadu podmínek. Musí mít vysoké
využití energie na kilogram paliva, vysoké výtokové rychlosti v řádu 10 000 km/s (tedy i stejně
velký specifický impuls) a stabilní dlouhodobý
výkon po řadu let bez nutnosti údržby. Vyplývá to
z Ciolkovského rovnice, která pro ještě reálné
poměry hmotnosti lodi s pracovní látkou a prázdné dává udělenou rychlost maximálně tak pětkrát
vyšší než je výtoková rychlost. Abychom dosáhli
i jen nejbližší hvězdy v čase menším než sto let,
musí být udělená rychlost aspoň desetina rychlosti
světla. Uvedené podmínky by už mohly některé
varianty pohonů využívajících jaderné reaktory
spinit. Daleko vhodnější pro tyto případy však
jsou zdroje následující.
VLADIMÍR WAGNER
Pokračování

Neutronům s malou kinetickou energií se říká tepelné
neutrony, protože je jejich rychlost daná pouze jejich tepelným pohybem.
t6
Z prosté kinematiky (zákonů zachování energie a hybnosti) plyne, že neutron může předat tím více energie
jádru, čím je lehči. Nejlepší moderátor je tedy vodíík
obsažený v lakovém materiálu, který má co nejvyšší
hustotu.
SNAP — Space Nuclear Auxiliary Power.
RORSAT je zkratka amerického označení Radar-equipped Ocean Reconnaissance SATellite, ruské
označení je Upravlenniye Sputnik-Aktivny (zkratka
US-A).
19
NERVA — Nuclear Engine for Rocket Vehicle Applications.
20 SNTP — Space Nuclear Thermal Rocket. '
ks TNT — kilotuny trinitrotoulenu (TNT) — množství
TNT, které by bylo potřeba pro uvolnění stejné energie
při výbuchu (lkg TNT uvolní přibližně 4200 J energie).
Hirošimská jadrená bomba měla 15 kt TNT.
Pro větší pumy se dosahuje i vyšší rychlost plazmy,
která reprezentuje „ekvivalent výtokové rychlosti" a Ům
teoreticky i vyšší hodnoty specifického impulsu.
Neúměrně se však zvětšuje oblast zasažená explozí
a velikost odrazné desky.
HPS — Heatpipe Power System.
SAFE — Safe Affordable Fission Engine.
HOMER — Heatpipe-Operated Mars Exploration Reactor.
JIMO — Jupiter Icy Moons Orbiter.
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Pohyb
Mesiaca
Mesiac je po Sluku najjasnejším objektom
oblohy, a preto nie je možné, aby nepútal
pozornost od počiatku existencie 1'udstva až
podnes. Jeho dominancia na nočnej oblohe
v povedomí bežných Pudí vyvoláva predstavu, že po západe Sinka vyjde Mesiac.
Vieme, že takto sa Mesiac správa počas
spinov. Vtedy je na oblohe najvýraznejší,
neunikne pozornosti, a to vázbu ešte
umocňuje. Už pri prvom pohl'ade upútava
fáza — neustále sa meniaci tvar Mesiaca
na oblohe. Dlhé tisícročia fudstvu trvalo
pochopenie pravej príčiny tejto zmeny. Najskór boto treba spoznať, že Mesiac má tvar
gule. Fáza je jednoducho pohl'ad na ríizne
natočenú pologul'u Mesiaca osvetlenú Slnkom počas jeho obehu okolo Zeme. Mesiac
obieha okolo Zeme, a tak v období geocentrického pohl'adu na vesmír bol jediným telesom so správne interpretovaným pohybom.
No až po nástupe heliocentrizmu mohlo nastať pochopenie skutočných vlastností pohybu Mesiaca. A tento pohyb je velmi zložitý.

Obr. 1. Schematický pohlad na obeh Mesiaca okolo Zeme.

Po mesačnej dráhe
Mesiac v perigeu

;ac v apogeu

obežná doba

opakovaný
návrat k
Sloko
hviezdne pozadie
výstupný uzol
perihélium
jarný bod

trvanie

Obr. 2. Pomerný zdanlivý rozmer Mesiaca v perigeu a v apogeu v porovnaní so Slnkom.

synodická
siderická
drakonická
anomalistická
tropická

pod ekliptiku. Natáčanie uzlovej priamky je spósobené gravitačným pósobením Slnka, ktoré sa
snaží mesačnú dráhu sklopit do roviny ekliptiky.
V dósledku sklonu dráhy Mesiac aj na oblohe
vystupuje o hodnotu 5,1° nad ekliptiku, a zase
pod ňu klesá. Počas jednotlivých obehov tak
prechádza okolím určitých hviezd a móže dochádzať k ich opakovaným zákrytom (tzv. zákrytová kampaň hviezdy). Natáčanie uzlovej priamky spósobuje, že aj pás, ktorý Mesiac na oblohe
počas obehu opisuje, sa postupne posúva smerom z východu na západ. Na obrázku] sú žltou
farbou vynesené geocentrické polohy Mesiaca
s časovým krokom 2 hodiny v auguste 2008. Zelenou farbou sú vynesené jeho polohy v auguste
2010. Ak by sme do mapky vyniesli polohy
Mesiaca za obdobie 18,6 roka, vypinili by na
oblohe pás okolo ekliptiky so šírkou asi 10,2°.
V skutočnosti je tento pás ešte širší, lebo Mesiac
sa v dósledku paralaxy móže na oblohu pri pozorovaní z povrchu Zeme premietat až asi o1°
severnejšie alebo južnejšie. Pri uvážení zdanlivého uhlového rozmeru Mesiaca nastávajú
v rámci celého povrchu Zeme zákryty hviezd,
ktoré majú ekliptikálnu šírku v rozmedzí približne 6,3°.
Ďalším premenným faktorom pri pohybe Mesiaca je stáčanie sa priamky apsíd Mesiaca.
Priamka apsíd je spojnica perigea a apogea.
V prípade mesačnej dráhy sa stáča s periódou
8,85 roka, a to v smere pohybu Mesiaca, teda
opačne, ako sa stáča uzlová priamka.

Ako je vidief, jednotlivé periódy sú známe
s vysokou presnostou, no ak by sme očekávali, že
Mesiac sa po danom období skutočne vráti k bodu či objektu, ku ktorému je daná perióda vztiahnutá, nemali by sme pravdu. Napríklad synodická perióda opisuje obežnú dobu vzhl'adom na
Sloko, a teda napr. predstavuje dobu, ktorá uplynie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi novmi.
Ak by sme ale sledovali čas, ktorý skutočne
uplynie medzi dvoma novmi, zistili by sme, že sa
tento čas líši od synodickej doby aj o niekolko
hodín. Je to preto, že všetky uvádzané periódy sú
len strednými hodnotami stanovenými z dlhodobých pozorovaní pohybu Mesiaca.
Problém je spósobený najmá nerovnomernosťou pohybu Mesiaca okolo Zeme, vyplývajúcou z jeho eliptickej dráhy, d'alej zmien parametrov dráhy vplyvom planetárneho okolia a tiež
aj priamym rušivým vplyvom Sloka a planét. Ak
sa zameriame na siderická periódu, potom móžeme nerovnosti mesačného pohybu sledovat na
hviezdnom pozadí. Podla definície siderická
obežná doba opisuje návrat Mesiaca do tej istej
polohy vzhladom na hviezdy. Jej hodnota je približne 27,3 dňa. Po uplynutí tohto obdobia by sa
mal Mesiac dostat vždy na to isté hviezdne
pozadie. Skutočnost je však výrazne má. Ak sledujeme geocentrickú polohu Mesiaca po uplynutí
siderickej periódy, zistíme, že poloha každého
návratu Mesiaca je odlišná, a správanie sa javí
chaotické. Ak však sledujeme návraty dlhšie

Dráha Mesiaca
Mesiac obieha okolo Zeme po málo výstrednei eliptickej drábe a jeho pohyb v hrubých
rysoch opisujú Keplerove zákony. Tieto zákony
dobre platia pre sústavu dvoch telies, no gravitačně sily Slnka a planét vytvárajú z pohybu
Mesiaca problém viacerých telies, ktorý, ako je
známe, nie je možné analyticky opísať. Napriek
tomu je možné výpočet pohybu Mesiaca riešiť na
základe Keplerových zákonov, a vplyv ostatných
planét a Slnka považovat za rušenie tohto pohybu. Zákony dobre opisujú pohyb hmotných bodov, no v prípade sústavy Zem — Mesiac rozmer
telies nie je zanedbatelný. To, že Mesiac obieha
okolo Zeme, nie je celkom pravdivé tvrdenie.
V skutočnosti obe telesá obiehajú okolo spoločného ťažiska. Aj ked' hmotnosť Mesiaca predstavuje len 1/81 hmotnosti Zeme, tažisko sústavy
nie je v strede Zeme, ale leží asi 4 000 km od jej
stredu, na priamke smerujúcej k Mesiacu. Tento
bod nazývame barycentrum. Počas ročného obehu Zeme okolo Sloka sa po dráhe vlastne pohybuje barycentrum, a Zem je nútená v zmenšenom
rozsahu kopírovat obiehanie Mesiaca.
Mesiac obieha v strednej vzdialenosti 384 400
kilometrov. V perigeu sa približuje k Zemi na
asi 356 000 kilometrov a v apogeu sa vzdbluje do
hodnoty 407 000 km. Úmerne tomu mení aj svoj
zdanlivý rozmer na oblohe. Dráha Mesiaca má
sklon k ekliptike asi 5,r a nie je stála. Jej uzlová
priamka sa natáča s periódou 18,61 roka v smere
proti pohybu Mesiaca. Uzlová priamka je spojnica výstupného a zostupného uzla dráhy Mesiaca. Uzly sú body, v ktorých sa Mesiac dostáva
spod roviny ekliptiky nad ňu, resp. naopak, klesá

Pohyb Mesiaca, podobne ako mých obežníc,
opisujeme obežnou dobou. Obežná doba je čas,
za ktorý teleso vykoná jeden obeh okolo svojho
centrálneho telena. Pritom ale musíme definovat,
k akej sústave tento obeh vztahujeme. Pri zložitosti mesačnej dráhy zavádzame až 5 róznych
obežných dób. Uvádzame ich v tabulke.
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Obr. 3. Polohy Mesiaca na oblohe po uplynutí siderickej periódy v období 15
rokov.
časové obdobie, zbadáme v polohách Mesiaca
systém. Obrázok 3 zobrazuje polohy Mesiaca
vždy po uplynutí siderickej periódy v období asi
15 rokov, počínajúc prechodom Mesiaca Plejádami 23. 8. 2008. Počas sledovaného obdobia
vykreslí Mesiac akúsi dvojitú slučku. Obrazec je
v podstate tzv. Lissajousova krivka, známa z fyziky. Takáto krivka vzniká skladaním dvoch na
seba navzájom kolmých vinení s podobnou alebo
aj róznou frekvenciou. Jej rozmer závisí od amplitúd vinení a tvar od pornem frekvencií týchto
vinení a od ich vzájomného fázového posunu
(časové oneskorenie maximálnej amplitúdy jedného vinenia oproti druhému). Krivka podobného tvaru vzniká pri skladaní dvoch vinení,
ktorých frekvencie sú v pomere 2:1. Na obr. 4 je
ideálny tvar obrazca pre tento pomer frekvencií.
Krivka vFavo hore je vynesená pre istý fázový
posun a sivá je obrazom pre inú hodnotu tohto
posunu. Podobnosf krivky Mesiaca s Lissajousovou krivkou nie je náhodná. Vyplýva z vlastností mesačnej dráhy.
Pohyb Mesiaca je možné opísat rozvojmi
charakterizujúcimi odchýlky polohy telesa od
stredných polóh, ktoré by zodpovedali rovnomernému pohybu Mesiaca po ekliptike s obežnou dobou rovnou siderickej. Rozvoje sú vypracované k takej dokonalosti, že pomocou nich
vypočítané polohy Mesiaca dosahujú vysoké
presnosti aj v dlhodobom časovom meradle.
Uvedieme niekolko prvých členov rozvoja opisujúcich ekliptikálnu dlžku a ekliptikálnu šírku (3
Mesiaca:

k

A = L + 6,'289 + sin I —1,274 sin 0 —2D) + O,658 sin 2D +... [1]
f3 =5;128sinF+O,'281sin(I+F)—...

[2]

Podobným spósobom je možné opísaf aj
vzdialenosť Mesiaca od Zeme. Kompletné rozvoje obsahujú stovky členov s amplitúdami až
po zlomky sekundy, a takmer s touto presnosťou
aj polohu Mesiaca opisujú. K takejto dokonalosti
ich vypracoval začiatkom minulého storočia anglický astronóm E. W. Brown na základe prác
Newcomba, Hilla a dalších. Koeficienty pred
sínusmi predstavujú amplitúdy jednotlivých
vplyvov. L je stredná ekliptikálna dlžka Mesiaca.
Uhly 1, 1', F a D sa nazývajú základnými argumentami teórie pohybu Mesiaca a ich význam je
takýto:
1 — stredná anomália Mesiaca (uhlová vzdialenosť Mesiaca od perigea),
30
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Obr. 4. Lissajousove krivky.

1' — stredná anomália Slnka (uhlová vzdialenosť
Zeme od perihélia + 180°)
F — stredná vzdialenosť Mesiaca od výstupného
uzla
D — stredná elongácia Mesiaca a Slnka
Hodnoty týchto parametrov v čase sú opísané
dalšími rozvojmi. Z rozvoja [1], ktorý opisuje
ekliptikálnu dlžku, na prvý pohlad vidíme, že
najváčší vplyv na odklon pravej polohy Mesiaca
od strednej má jeho prvý člen. Tento sa nazýva
velká nerovnost a je dósledkom nerovnomernosti pohybu Mesiaca po eliptickej drábe, tak, ako
ju opisuje 2. Keplerov zákon. Najváčší člen
v rozvoji ekliptikálnej šírky je dósledok sklonu
mesačnej dráhy k rovine ekliptiky. Najváčší člen
v dlžke má ako argument uhlovú vzdialenosť
Mesiaca od perigea, a najváčší člen rozvoja v šírke je funkciou uhlovej vzdialenosti Mesiaca výstupného uzla. Uzlová priamka sa otáča s periódou 18,6 roka a perihélium sa otočí raz za 8,85
roka. Pomer týchto periód je asi 2,1:1. Ak by
hodnota hola presne 2:1, Mesiac by sa po uplynutí siderickej periódy vracal na hviezdne pozadie stále po tej istej krivke, tak, ako je to na
obi: 4 vlav ltore. No malý rozdiel od pomenu
2:1 spósobuje akoby zmenu fázového posunu,
a tak je skutočný pohyb Mesiaca podobný krivke
na obrázku 4 vpravo. Podoba by bola takmer
presná, keby neboli dalšie členy rozvojov. Tieto
členy opisujú rušivé vplyvy okolia, najmá gravitačné pósobenie Slnka a v menších amplitúdac
aj Venuše, Jupitera a ostatných planét. Prvých
5 členov rozvoja ekliptikálnej dlžky poznali už
starovekí Gréci. Po velkej nerovnosti je najvýznamnejší druhý člen rozvoja, tzv. evekcia. Táto
porucha je daná gravitačným vplyvom Slnka.
Objavil ju už Ptolemaios a pomenoval Tycho
Brahe. Evekcia s amplitúdou asi 1,3 stupňa
a s periódou okolo 32 dní sa špirálovite načítava
na krivku vyplývajúcu z velkej nerovnosti a sklonu dráhy. Ostatné členy v menšej miere tiež
prispievajú k deformáciám. Krivka na obr. 3 sa
uzavrie po období 18,6 roka. Pri dlhodobom sledovaní Mesiaca, po uplynutí siderickej periódy,
by jednotlivé zdanlivé polohy vykreslili na oblohe akýsi obdlžnik okolo ekliptiky so šírkou asi
12° a dížkou okolo 18. Obrázok 5 je pokračovaním obrázku 3 v období 200 rokov.
Obrázok 3 poukazuje aj na to, akým spósobom sa Mesiac vracia k danej hviezde. Demonštruje, ako a s akým časovým odstupom

dochádza k jej zákrytom, teda k jej zákrytovej
kampani. Hviezdy v okolí ekliptiky sa počas cyklu 18,6 roka stretávajá a Mesiacom v dvoch obdobiach. Najkratšie obdobie zákytovej kampane
majú hviezdy v tesnej blízkosti ekliptiky (napr.
Regulus). Najlepšie sú na tom hraničné hviezdy.
Aj ked' k ich zákrytom dochádza len raz za uvedené obdobie, toto obdobie trvá niekolko rokov.
Takto nám Mesiac prechádza Plejádami už asi
od roku 2005. Toto obdobie bude trvať približne do roku 2010 a d'alšie začne až okolo roku
2023.

Z povrchu Zeme
Vypočítané polohy Mesiaca sú geocentrické,
no Mesiac pozorujeme z róznych miest zemského povrchu, ktorý sa dósledkom rotácie Zeme
otáča. Vzhfadom na pomerne malá vzdialenosť
Mesiaca od Zeme tak nemožno zanedbat paralaktický uhol, o ktorý sa Mesiac periodicky na
oblohe posúva. Hodnota paralaxy je najváčšia,
ked je Mesiac pri obzore a má hodnotu okolo 1
teda spósobuje posun polohy Mesiaca až o dva
jeho priemery. Nulová je vtedy, ked je Mesiac
v zenite. Rozdiel medzi geocentrickou polohou
a topocentrickou (pre stred Slovenska) ilustruje
obrázok 6.
Počas východov a západov je Mesiac od pozorovateTa o viac ako 6 tisíc kilometrov Balej,
ako kedje v zenite, a nám sa paradoxne javí ove1a váčší ako obyčajne. Je to tzv. ilúzia velkého
Mesiaca, ktorá vyplýva z našich návykov pri pozorovaní predmetov na povrchu Zeme. Obloha
nad hlavou sa nám javí bližšie ako jej časti pri
vzdialenom obzore. Zdanlivo velká vzdialenosť
obzoru vzbudzuje zdanie, že Mesiac je ovefa
váčší ako inokedy.

Pohlad na Mesiac
Velmi zaujímavá je aj rotácia Mesiaca. Rotačná os je od kolmice na rovinu ekliptiky odklonená asi o 1,5°. Rotačná perióda je rovná siderickej obežnej dobe, a tak vzhladom na hviezdy
sa otočí raz za jeden obeh, ale zo Zeme sa javí,
akoby nerotoval. Mesiac je stále privrátený k Zemi tou istou pologul'ou. Nazývame to viazaná
rotácia, ktorá hola vynútená gravitačným vplyvom Zeme na hustotné nehomogenity vo vnútornej stavbe Mesiaca. Pni pozorovaní zo Zeme
nevidíme však stále presne tú istú oblasť. Povrch
Mesiaca vykonáva periodické kývavé pohyby.
Nazývame ich librácie. Príčinu librácií opísal už

Obr. 5. Polohy Mesiaca na oblohe po uplynutí siderickej periódy
v období 200 rokov.
Cassini v roku 1693. Jeho zistenia možno zhrnút
do troch zákonov:
1. Mesiac sa rovnomerne otáča okolo svojej osi
v tom istom smere, ako obieha okolo Zeme.
Jeho rotačná perióda zodpovedá siderickej
obežnej dobe.
2. Sklon mesačného rovinka je stály.
3. Dlžka výstupného uzla roviny mesačného rovníka je zhodná s dlžkou zostupného uzla
mesačnej dráhy.
Hlavná pričina vzniku librácií spočíva v tom,
že Mesiac síce rotuje rovnomerne, ale po drábe
sa pohybuje nerovnomerne. Librácie možno rozdelit na dye zložky, a to na librácie v selenografickej dlžke a librácie v selenografickej šírke.
Tieto uhlové hodnoty opisujú zdanlivé natočenie
Mesiaca v prislušných smeroch. Na Mesiaci je
zavedený súradnicový systém podobným spósobom ako zemepisné súradnice. Súradnice nazývame selenografické. Pri definícii počiatku sa
používa kráter Másting A a má podobnú úlohu
ako na Zemi hvezdáreň v Greenwichi. Mesiac je
na mapách zobrazovaný s nulovou hodnotou
librácií. Počiatok súradnic neovplyvnený libráciou leží v strede mesačného kotúča. V dósledku
librácie však počiatok selenografických súradníc
vykonáva zdanlivé pohyby spolu s celým ostatným viditefným mesačným povrchom. Stred mesačného disku sa tak neustále mení a jeho selenografické súradnice majú s opačným znamienkom rovnaké hodnoty ako librácie v dížke
a v šírke.
Librácie z hradiska pričiny ich vzniku rozdefujeme na tri druhy. Sú to librácie optické alebo zdanlivé, fyzické librácie a paralaktické librácie.
Optické librácie v dlžke sú spósobené nerovnomernostou pohybu Mesiaca po drábe okolo
Zeme. Nerovnomemosť spósobuje, že Mesiac sa
do daného miesta dostáva skór alebo neskór
a rovnomerná rotácia tak pre pozorovatefa zo
Zeme zdanlivo zaostáva alebo predbieha pohyb.
Tu sa najviac prejavuje velká nerovnost, lebo
kvóli nej dochádza k periodickým výkyvom
Mesiaca v dlžke asi o hodnotu 6,3°. Velká nerovnosť dosahuje extrémne hodnoty v perigeu
a v apogeu. Jej perióda je preto rovná anomalistickej obežnej dobe, teda asi 27,555 dňa. Do
nerovnomernosti dost významne prispieva aj
evekcia. Spomafuje a zrýchfuje Mesiac o hodnotu asi 1,3° s periódou asi 32 dní. Menej významne prispievajú aj d'alšie poruchy. Celková

Obr. 6. Rozdiel medzi geocentrickými a topocentrickými polohami Mesiaca.

librácia v dížke dosahuje hodnotu asi 7°56'.
Hlavnou príčinou vzniku librácií v šírke je sklon
roviny dráhy Mesiaca k ekliptike. Hodnota
sklonu je 5,1° a pod takýmto uhlom sa na Mesiac
pozeráme striedavo zhora alebo zdola. Nulové
hodnoty nastávajú v uzloch. Perióda je preto
daná časom, po ktorom sa Mesiac dostáva do
jedného z uzlov, teda drakonickou periódou rovnou 27,212 dňa. Sklon rotačnej osi Mesiaca ešte
zvyšuje táto hodnotu na 6°40'. K librácii v šírke
menej významne prispievajú aj d'alšie poruchy
v pohybe Mesiaca. Pomer anomalistickej a drakonickej obežnej doby je asi 1,01:1. Lissajousovým obrazcom pre vinenia s pomerom frekvencií 1:1 je elipsa. Pre uvedený pomer vzniká
systém neuzavretých elíps, ktoré v dlhšom časovom období vykreslia obdlžnikovú plochu
(dolná čast' obr. 4).
Fyzické librácie Mesiaca sú skutočné kývavé
pohyby Mesiaca, ktoré sú spósobené nehomogenitou mesačného telesa. Ich hodnoty sú relatívne malé. Fyzická librácia v dížke dosahuje
hodnotu asi 0,1° a v šírke len asi 0,004°.

Optické a fyzikálne librácie sa spolu označujú
ako librácie geocentrické, lebo takto by sa javili
pri pozorovaní zo stredu Zeme. Mesiac ale pozorujeme zo zemského povrchu a vzhradom na
relatívne malú vzdialenost Zem — Mesiac k libráciám významne prispieva aj paralaxa. Hovoríme o paralaktických libráciách. Paralaktická
librácia je najváčšia, ked' je Mesiac v mieste pozorovania na obzore, a nulová, ak je v zenite. Pri
obzore sa prejavuje najmá v dlžke. Príspevok
v šírke je najmenší v oblastiach Zeme, kde sa
Mesiac dostáva do zenitu, a najváčší v oblastiach
zemepisných pólov. Paralaktická librácia celkovo
dosahuje amplitúdu asi 1,025° a mení sa so strednou periódou okolo 1,1 dňa.
Na obr. 7 je na podklade mapy Mesiaca
A. Riikla ilustrovaný pohyb počiatku selenografických súradníc v období pol roka, počínajúc
dátumom 1. 1. 2009. Takto si možno predstavit
zdanlivý kývavý pohyb Mesiaca pri pozorovaní
z povrchu Zeme. Ak by v obrázku bol vynesený
len vplyv geocentrických librácií, čiara by bola
vytvorená systémom akýchsi neuzatvorených
elips, podobne ako na obr. 4 vlavo dole.
Po takej istej krivke sa pre pozorovatefa
z Mesiaca pohybuje na oblohe Zem
(vzhfadom na obzorníkové súradnice
daného miesta). Vlnky narušujúce hladká krivku sú dané paralaktickou libráciou. Takto by sa na mesačnej oblohe pri
pozorovaní pohybovalo Slovensko.
Na zmenu vzhfadu Mesiaca v dósledku librácií poukazuje obr. 8. Obrázok
je z digitálneho formátu prepočítaný
pre extrémne hodnoty librácie v dížke
a v šírke. Najvýznamnejším dósledkom
librácií je skutočnosf, že zo Zeme
móžeme pozorovat viac ako polovicu
povrchu Mesiaca, konkrétne asi 59 %.
Vefa astronómov Mesiac akosi nemá
rado, pretože im neustále prekáža. Hlavne v obdobiach okolo spinu výrazne ruší,
ba niekedy až znemožňuje iné druhy poObr. 7. Pohyb počiatku selenografických súradníc spó- zorovania. Dobre to poznajú pozorosobený libráciami.
vatelia tzv. Deep Sky objektov, ale aj meteorári a premenári. Na druhej strane ale pozoroObr. 8. Pohlad na Mesiac v časoch hraničných
vanie Mesiaca trvalo poskytuje silný pozorovací
hodnót librácií v dížke a v šírke.
zážitok, a to najmá ak si uvedomíme, že v dňsledku zložitých obežných dób, zmeen fázy
a librácií je každý pohfad naň jedinečný.
PETER ZIMNIKOVAL
KOZMOS 2/2008
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Mrazivé zatmenie
Mesiaca 21. februára

~

..

'

4

.i'~č`

._
v

.. .

~~ .e •

M11AA

•~

Predpoveá počasia bola katastrofálna, meteorológovia nedávali prakticky žiadnu nádej. Počas
dňa boto líce pekne, no oblačnost sa mala od západu nasúvat už pred polnocou. Po západe Slnka
sa nad východným obzorom majestátne vynímal
Mesiac a nič nenasvedčovalo tomu, že sa prognózy spinia. Ešte o polnoci bola obloha jasná
s hviezdami prežiarenými svitom Mesiaca cez silný zákal a slabú vysoká oblačnost.
Noc bola vlhká, mrazivá a aj to odndzalo návštevníkov, pre ktorých boto pripravených niekoTko ďalekohTadov. Tí prichádzali a odchádzali,
dlhšie nevydržal nik. Zostávali len skalní pozorovatelia, ktorí vedli, že predpoveď sa nespiní.
Už po 2. hodine bol favý okraj Mesiaca výraznejšie tmavší. S pribúdajúcou fázou zatmenia
sa na oblohe objavovalo stále viac a viac hviezd,
no očakávaný pohTad na oblohu posiatu hviezdami s oranžovočerveným diamantom Mesiaca
v majestátnom Levovi so Saturnom sa nedostavil.
i
Nádheme sfarbený Mesiac bol sice pekný, no
slabá vysoká oblačnost očakávaný efekt skalila...
V kupole i na terase holo až nepríjemne chladno, horáci čaj v termoske pomáhal len čiastočne.
Ak však máte pripravený bohatý program a ste
Kompozitný záber zahnenia nad Rimavskou Sob
stále zanepr'azdnení, chlad noci sa znáša Tahšie;
Autor: Pavol R~
veď stále je čo robit. A napokon hnalo aj vedomie, že napriek všetkému je to počasie možno
najlepšie práve v Rimavskej Sobote, i to, že na
výsledky čaká množstvo Tudí na Slovensku.
Konec zatmenia skutočne prerušila avizovaná
oblačnost, no to už bol Mesiac nízko nad obzorom a zákalom nezvyčajne oranžovo sfarbený.
Posledné expozície boli o5:50. Spat sme nestihli,
spracovávanie a komunikácia s médiami (TA3,
3:57
GTV, mestské noviny v Hnúšti, rozhlasové staÚpiné zatmenie Me- tice...), ktorým sa posúval napozorovaný matesiaca: o03:57 exp. 6s, riál, ako aj vystavenie na stránkach ukončili opáť
o 04:09 exp. 13 s, o jeden maratón. Ak si myslíte, že ste už pozorovali
04:53 exp. 20 s. Sco- veta zatmení a nič vás nemóže prekvapiť, tak si
pos 66/400 + 2x tele- spomeňte na pána Murphyho. Že to malo zmysel,
konvertor, Olympus sme sa presviedčali ešte počas ďalších dní v re~
E500, ISO 320. (PR) kordnej návštevnosti stránok.
4:53
Pavol Rapavý
Fázy zatmenia od 2:45
do 5:50 SEČ. Celestron
150/1200, Canon EOS
350D. Fotografované na
hvezdárni v Rimavskej
Sobote.
C
Lubomír Urbančok

Optika: Newton
170/1150 + koma korektor MPCC. Ohnisková
vzdialenosť: 1150 mm.
Svetelnosf: 6,7. Miesto:
Čadca, obec Zákopčie.
Podmienky: jasno, neskór mraky. Pointácia:
nepointované. Montáž:
doma vyrobená. Software: Photoshop. Prístroj: modifikovaný
Canon 350D.
Foto: Peter Delinčák
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Nezapomenutelný
Miroslav Plavec

( 192, _ 2008)

Miroslav Plavec se narodil 7. října 1925 v Sedlčanech, kde jeho otec pracoval na finančním
úřadě. Když mu bylo 13 roků, přečetl si koncem
července v Českém slově článek astronoma
Doc. Františka Linka (1906 — 1984) o tom, co
bude vidět na nebi v srpnu toho roku. Vlastní okukování oblohy podle Linkova návodu ho zcela
uchvátilo. Vzápětí začal dojíždět na Štefánikovu
hvězdárnu na pražském Petříně, kde se mohl podívat na oblohu dalekohledem, ale ta podívaná ho
hlavně inspirovala k vlastní astronomické činnosti. Přihlásil se do meteorické sekce České astronomické společnosti (ČAS) vedené Doc. Vladimírem Guthem (1905- 1980), početní sekce vedené
Doc. Linkem a ještě do sekce pozorovatelů
proměnných hvězd, vedené Aloisem Vrátníkem
(1911— 1992). Už ve 14 letech se tak stal členem
ČAS a během války navštěvoval na Petříně
zejména jedinečné sobotní promluvy Dr. Bohumila Šternberka (1897— 1983), které po uzavření
českých vysokých škol v listopadu 1939 fakticky
suplovaly vysokoškolské přednášky.
Nacistická okupace měla však pro nadaného
studenta gymnázia v Benešově tragické následky.
Jeho otec podepsal spolu s dalšími dvěma kolegy
petici za propuštění jejich kolegy, zatčeného
gestapem a všichni tři za to zaplatili odvlečením
do koncentračního tábora, kde v r. 1942 zahynuli.
O rok později si zřídili esesáci na Sedlčansku
cvičiště, takže české obyvatelstvo se odtamtud
muselo vystěhovat. Mirek Plavec chtěl dostudovat
gymnázium, a tak iniciativně zařídil, že se matka
s oběma syny přestěhovala do Ondřejova, odkud
sedalo denně docházet hodinu pěšky do Senohrab
a odtamtud dojíždět do Benešova vlakem. Mamince vyjednal, že bude uklízet na hvězdárně a sobě
neplacenou praxi u Doc. Linka a Doc. Gutha. Ani
tím vynuceným stěhováním však trampoty
mladého studenta neskončily. Už na podzim 1943
zabrali ondřejovskou hvězdárnu Němci s odůvodněním, že byla Josefem Fričem věnována Univerzitě Karlově, takže se na ní vztahovalo uzavření českých vysokých škol. Mirek tam však směl
docházet do doby, než byly v r. 1944 Němci

zavřeny nejvyšší třídy českých gymnázií a studenti povoláváni na odklízecí práce a opravy komunikací po náletech. Mirek se proto začal ukrývat
a volného času využil ke studiu angličtiny.
Válka v Ondřejově skončila až 10. května 1945
a Mirek začal ihned dojíždět do gymnázia, kde
probírali oktavánskou látku přes prázdniny, aby
mohli v září maturovat a přihlásit se ihned na
znovuotevřené vysoké školy. Miroslav Plavec byl
usilovným posluchačem, ale hodně poznatků
získával navíc vlastním studiem odborné literatury, protože výuka astronomie na Přírodovědecké
fakultě UK byla neuvěřitelně zastaralá. Po absolutoriu koncem r. 1949 nastoupil jako asistent na
ČVUT k Prof. Emilu Bucharovi (1901 — 1979)
a v r. 1953 obhájil za docela dramatických okolností (odborný konflikt s astronomem Prof.
W. Heinrichem (1884 — 1965) jednu z prvních
kandidátských disertací v astronomii, v níž se
věnoval dynamice drah meteorických rojů. O rok
později nastoupil konečně do Astronomického
ústavu ČSAV jako vědecký pracovník.
V té době se Dr. Plavec také prosadil na tehdy
téměř neoraném poli popularizace astronomie.
Měl strhující veřejné přednášky a stejně tak skvěle
mluvil v rozhlase. V předmluvě k jeho knize
Člověk a hvězdy vydané v r. 1960 se na záložce
píše: „Dr. Plavce, velmi úspěšného popularizátora
astronomie, znají nejenom milióny posluchačů
rozhlasu po celé naší republice a tisíce návštěv-

ní ků veřejných přednášek a besed, ale
i tisíce nadšených
čtenářů jeho předchozí knihy Komehy
a meteory (1957), právem označované ze jednu
z nejlepších populárně
vědeckých knih vydaných
v českém jazyce." V r. 1959 se mu zdařil další
husarský kousek, když obratnými diplomatickými
manévry vyšachoval komunistické aparátčíky
z vedení Československé astronomické společnosti a přivedl do řízení Společnosti skvělého
Dr. B. Šternberka a své mladé spolupracovníky.
Docílil tak zejména díky věstníku Kosmické rod
hledy, který založil v r. 1963, svobodnou výměnu
astronomických informací navzdory okolní totalitě, protože věstník nepodléhal obvyklé cenzuře.
Pro jeho další odbornou dráhu měla klíčový
význam návštěva britské observatoře v Jodrell
Banku na podzim 1954. V nedalekém Manchesteru se totiž poprvé setkal s naším krajanem
Prof. Zdeňkem Kopalem (1914 — 1993), někdejším nejmladším předsedou sekce pzorovatelů
proměnných hvězd ČAS, který ho zcela získal pro
studium těsných dvojhvězd. Ačkoliv v té době
měl Dr. Plavec už zvučné jméno v meteorické astronomii (některé práce publikoval též se svou
ženou Ing. Zdeňkou Plavcovou, která se v té době
podílela na konstrukci ondřejovského meteorického radaru), neváhal po dalším soukromém usilovném studiu drasticky změnit obor a ve stelárním odd. Astronomického ústavu tak založil
skupinu pro výzkum těsných dvojhvězd. Pod
Kopalovým vlivem se začal zabývat aplikací
Rocheova modelu pro dvě hmotná centra na těsné
dvojhvězdy a tabulky Rocheova modelu pro dvojhvězdy, které spočítal na jednom z prvních elek-
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tronických počítačů ZUSE-23 společně se svým
aspirantem Petrem Kratochvílem-Harmancem,
jsou jeho nejcitovanější prací dodnes (240 citací).
Rychle se tak dostal do povědomí zahraničních
odborníků, což mu vyneslo pozvání na mezinárodní konference a stáže v Evropě a Kanadě.
V Ondřejově rozvinul sledování zákrytových
dvojhvězd fotoelektrickým fotometrem a začal se
věnovat analýze jejích světelných křivek. Stal se
členem Mezinárodní astronomické unie (IAU)
a v r. 1961 získal na kanadské observatoři ve Victorii své první hvězdné spektrum.
V té době už bylo jisté, že v Ondřejově bude
postaven tehdy obří 2m reflektor firmy Carl Zeiss
z Jeny, který umožní získávat hvězdná spektra
s vysokým rozlišením. Výstavbu po odborné
stránce vedl Doc. Luboš Perek, s nímž M. Plavec
úzce spolupracoval. Vychovali přitom celou generaci mladých českých astronomů, která tak byla
navzdory velmi omezeným mezinárodním stykům
dobře připravena k vědeckému využití tehdy zcela
jedinečného zařízení na evropském kontinentě.
Vnějším uznáním tohoto snažení byla pak organisace XIII. valného shromáždění IAU v Praze
v srpnu 1967, na čemž se M. Plavec významně
podílel. Přitom právě v té době se svým týmem
mladých spolupracovníků doslova chrlil jednu
zásadní publikaci za druhou. V těchto pracech
totiž nezávisle na obdobných týmech Prof. R. Kippenhahna v SRN a Dr. B. Paczynskeho ve Varšavě rozluštili modelovými výpočty přenosu hmoty v polodotykových těsných dvojhvězdách
zapeklitý problém paradoxu Algola (zpozorování
se zdálo, že v rozporu se základní poučkou hvězdného vývoje se méně hmotné složky dvojhvězd
vyvíjejí rychleji než složky hmotnější).
V průběhu pražského kongresu byl ondřejovský dvoumetr slavnostně inaugurován a od října téhož roku začalo pravidelné pozorování
hvězdných spekter. V Ondřejově započala epocha
hvězdné astrofyziky, která pokračuje dodnes. Po
téměř idylickém začátku však přišla nenadálá
pohroma. Nadějné období Pražského jara skončilo
v srpnu 1968 sovětskou invazí a zpočátku plíživou
„normalizací", která vyvrcholila v r. 1970 — 71
tvrdými čistkami ve všech intelektuálních centrech
tehdejšího Československa. To vedlo jednak
k tragickému odlivu mozků a jednak ke zmaření
mnoha talentů ve všech oblastech československé
kultury.
V květnu 1969 odjel Doc. M. Plavec (těsně
předtím obhájil disertaci DrSc. a habilitoval se na
UK) s rodinou na plánovanou půlroční stáž do
Victorie a Filadelfie. Když se však domácí politická situace koncem toho roku vážně zhoršila,
rozhodl se po bolestném rozvažovaní k exilu.
Dostal ihned možnost dočasně pracovat na Státní
univerzitě v Ohiu, ale přes veškerou přízeň
tamějších kolegů snášel začátky exilu velmi těžce
— jako vlastence a mistra českého jazyka ho
pomyšlení, že se už nikdy nepodívá domů, doslova ničilo a jeho zdravotní stav byl zoufalý. Rodina
i kolegové ho však báječně podrželi a když dostal
vzápětí nabídku profesury na prestižní kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), pomalu se
mu vrátila energie a chuť do práce.
Jeho odborný vzestup na UCLA byl očividný;
získal možnost kombinovat optická spektra dvojhvězd s ultrafialovými spektry z družice IUE, což
okamžitě posunulo zkoumání interakcí mezi slož-
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kami dvojhvězd na kvalitativně vyšší úroveň a jak
už to ve vědě bývá, otevřelo další nové otázky.
Současně však v sobě Prof. Plavec odhalil dosud
jen tušený talent pedagogický. Jako řádný profesor
musel mít na fakultě přednášky jak pro specialisty
astronomy tak přednášky širšího základu pro studenty ostatních přírodovědeckých oborů. Právě
v nich se stal brzy fakultní hvězdou první velikosti
a ve studentském hodnocení se začal pravidelně
umisťovat mezi nejlepšími profesory UCLA. Vychoval celou plejádu žáků, ale i mnohé starší americké astronomy, kteří si jeho zásluhou uvědomili,
jak široký okruh jevů lze vysvětlit pomocí vý-

měny hmoty ve dvojhvězdách a akrečních disků
kolem hvězdy — příjemkyně. Když Prof. Plavec
odcházel do důchodu, odhadoval, že na fakultě
učil na 13 tisíc(!.) studentů a z toho asi 20 dnes
patří mezi špičky ve svém oboru.
Pro nás, Plavcovy sirotky, to přirozeně také
nebyla lehká doba. V prvních letech po jeho odchodu do exilu nám cenzura z našich vlastních
publikací vyškrtávala odkazy na Plavcovy práce
a přirozeně nás také hlídali, zda se svým někdejším školitelem neudržujeme nějaké styky — fax
ani inteínet ještě nebyl vynalezen, dopisy otvírány,
telefony do ciziny byly odposlouchávány, výjezdy
na Západ téměř ustaly. Tehdy nám hodně pomohlo, že jsme občas mohli vyjet na Astronomickou
observatoř na Hvaru, která bylo společným pracovištěm Astronomického ústavu ČSAV a Univerzity v Záhřebu. Svobodnou komunikaci také
usnadňoval další významný český astronomický
exulant Luboš Kohoutek, pracující na hvězdárně
v Hamburku, který od r. 1974 mohl do republiky
jezdit, když se mu rok předtím podařilo objevit
slavnou kometu 1973f, která se na obloze nedala
zamáznout. Pomáhal též Doc. Luboš Perek, jenž
od r. 1976 pracoval v sekretariátu OSN v New
Yorku.
V r. 1981 získali Plavcovi americké občanství,
což jim dávalo teoretickou možnost opět navštívit
svou původní vlast. Jak už to tehdejší československý režim báječně ovládal, první žádost o vízum úřady odmítly Z. Plavcově, ale povolily
M. Plavcovi. V r. 1982 se tak mohl poprvé podívat

do Prahy za maminkou a bratrem a také do Ondřejova za těmi kolegy, kteří ho s radostí přivítali, na
rozdíl od jiných, kteří se mu vyhýbali, jak už to
tehdy u nás chodilo. Teprve v r. 1987 mohli přijet
manželé Plavcovi spolu na regionální konferenci
IAU, protože podmínkou pro uspořádaní konference bylo mj. udělení vstupních víz všem členům
IAU — i tehdy je však ještě někteří kovaní astronomičtí soudruzi uvědoměle ignorovali.
K mému úžasu se však dlouhá doba temna
blížila ke svému rychlému a dokonce nenásilnému
konci. Vzpomínám na první Mirkovo blahopřání
k Vánocům 1989, kdy se spolu s námi doma radovali v Kalifornii z toho náhlého zvratu. Mirek
začal okamžitě dělat vše proto, aby naši mladí astronomové získali stipendia a pozvání na hvězdárny a mezinárodní konference. Byl vůbec prvním
zahraničním příjemcem mého prvního e-mailu
v síti BITNET na podzim 1991. Nejvíc mne
pobavilo, když jsem to byl já, kdo ho z Prahy informoval, že v polovině února 1992 vzplanula Nova V 1974 Cygni viditelná očima, a on to pak
sdělil jako horkou novinku překvapeným spolupracovníkům na katedře astronomie v Los Angeles. Ta nova byla totiž objevena jedním astronomem amatérem v Coloradu, což je z Kalifornie
co by meteoritem dohodil!
Manželé Plavcovi se zúčastnili prvního domácího zasedání exilové Československé společnosti pro umění a vědy v Praze v r. 1992, kdy
Mirek Plavec mj. obdržel diplom čestného člena Československé astronomické společnosti.
V r. 1995 byl zvolen čestným členem Učené
společnosti ČR a pronesl při té příležitosti přednášku Od vesmíru hvězd k vesmíru galaxií.
Současně po něm byla zásluhou astronomů
z Kletě pojmenována planetka č. 6076. V r. 2001
pak přebíral Prof. Plavec na Štefánikově hvězdárně v Praze Nušlovu cenu České astronomické
společnosti za r. 2000. Dochovaný zvukový záznam tohoto slavnostního setkání patří ke vzácným klenotům soudobé české astronomické Mstorie (http://archiv.ian.cz/data/rad.htm#581 a #583),
podobně jako Plavcův rozhovor s redaktorem
české sekce BBC V. Moravicem (http://www.bbc.
co.uk/czecb/interview/plavec.htm).
Manželé Plavcovi byli v Česku naposledy na
XXVI. valném shromáždění IAU v srpnu 2006,
kdy právě M. Plavcovi bylo dedikováno Symposium IAU č. 240 Dvojhvězdy jako klíčové nástroje a testy současné astrofyziky, na němž se setkal
s mnoha svými žáky a následovníky, rozesetými
dnes po celém světě. Mimochodem, Mirek Plavec
uveřejnil během svého života přes 200 původních
prací, které získaly celkem téměř 1 600 citací,
tj. průměr 8 citací na práci. Věnoval se též organizační práci v IAU, kde se postupně stal tajemníkem, vicepresidentem a presidentem 42. komise
IAU pro těsné dvojhvězdy.
Když se dne 23. ledna 2008 rozletěla po internetu nečekaná smutná zpráva o náhlém úmrtí
Miroslava Plavce, uvědomil jsem si, že jeho život
a dílo zcela ojedinělým způsobem zrcadlí pohnuté
dějiny intelektuálních elit střední Evropy ve XX.
století. Jedině díky mimořádnému talentu, píli
a obdivuhodnému nasazení se mu totiž mohlo
zdařit tak úspěšně napinit poslání, k němuž byl
zřejmě předurčen v duchu známého hesla „Per aspera ad astra".
JIŘÍ GRYGAR

POZORUJTE S NÁMI

Obloha v kalendári

apríl — máj
2008

Všetky časové údaje sův SEČ

Planéty
Merkúr začiatkom apríla vychádza len krátko
pre Slnkom a neskňr nie je pozorovatelný vóbec,
nakolko 16.4. jev hornej konjunkcii. Po konjunkcii
sa však podmienky jeho viditelnosti rychle zlepšujú,
už začiatkom poslednej aprílovej dekády zapadá
koncom občianskeho súmraku a 14. 5. je v najváčšej východnej elongácii (21,8°). Pri tejto elongácii
by sme ho mali nájsť už skutočne bez problémov,
zapadá až 2 hodiny po Slnku ako objekt 0,5 mag.
V á'alekohíade ho uvidíme vo fáze (37 %) s priemerom 8". Po elongácii sa začne uhlovo približovať
k Sloku a koncom mája už zapadá pred koncom
občianskeho súmraku. Jeho jasnosť bude už len pod
3 mag, fáza sa zmenšuje a 7. 6. bude v dolnej konjunkcii.
Konjunkcia s Mesiacom 5. 4. je prakticky nepozorovatelná, no o to krajšie bude ich vzájomné priblíženie 6.5. Len kúsok vpravo od tenkého kosáčika Mesiaca budú aj Plejády, ktoré sa móžeme pokúsiť zbadať triédrom. Poniže Plejád bude prechádzať začiatkom mája (3. 5. len 2°). 26. 5. je v zastávke a začne sa pohybovať spátne.
Venuša (-3,9 mag) má silne podpriemerné podmienky, je pozorovatelná len počas občianskeho
súmraku a koncom apríla sa stratí na presvetlenej
oblohe, nakolko sa blíži do hornej konjunkcie
(9.6.). Ak sa ňou chceme potešiť, musíme tak urobiť
na začiatku apríla. 5. 4. svetlú oblohu s Venušou
skrášli aj tenký kosáčik Mesiaca. Ďalšia konjunkcia
4.5. je však už prakticky nepozorovatelná.
Mars (0,8 — 1,5 mag) je v Blížencoch a 5. 5. sa
presunie do Raka. Je pozorovatelný v prvej polovici
noci, začiatkom apríla zapadá 2 hodiny po polnoci,
koncom mája už pred polnocou. Nakolko sa od nás
vzdaluje, jeho uhlový rozmer stále klesá, zmenší sa
zo 7 na 5" a tak postupne prestane pútať na oblohe

svojou jasnosťou aj charakteristickým sfarbením.
12. 4. bude v tesnej konjunkcii (necelé 2' od južného okraja) s Mesiacom, žial, u nás pod obzorom.
Mimo nášho územia bude pozorovatelný aj zákryt.
Pozorovatelný zákryt nastane 10. 5., no na dennej
oblohe, a tak aj pozorovanie d'alekohladom bude
obtiažne, nakolko Mars bude mať len 1,3 mag.
22.— 24. 5. prejde otvorenou hviezdokopou M 44
(Jasličky) a tak aspoň tentokrát máme možnosť získať pekné fotografie.
Jupiter (-2,2 až —2,6 mag) v Strelcovi má podobné, no ešte o niečo lepšie podmienky viditelnosti ako Mars. Na začiatku apríla vychádza vyše
2 hodiny po polnoci, no koncom mája už 1,5 hodiny
pred polnocou. Nájdeme ho v Strelcovi, aj počas
kulminácie sa dostane len 20° nad obzor, no vzhladom na svoju jasnosť bude neprehliadnutelným objektom nočnej oblohy. Ak sa dostaneme dostatočne
daleko od rušivých svetiel, móžeme sa touto majestátnou planétou pokochať na okraji Mliečnej cesty. 9. 5. je v zastávke a začne sa pohybovať spátne.
Konjunkcie s Mesiacom v pomerne velkých fázach
27.4. a 24.5. sú dosť nevýrazné.
Saturn (0,4 - 0,7 mag) v Levovi sa pohybuje
spátne až do 3. 5., ked' bude v zastávke a začne sa
pohybovať v priamom smere. Zapadá až nadránom,
koncom mája o polnoci. Jeho vlastný pohyb na
oblohe je malý, opíše len malý oblúčik 2,5° východne od Regula. Koncom mája sa budek dvojici
Saturn — Regulus približovať aj červenkastý Mars,
no na skvelé zoskupenie si však budeme musieť
počkať do začiatku júla. Pri použití vhodného objektívu je možné získať peknú sekvenciu záberov
a tak zdokumentovať jeho vlastný pohyb. medzi
hviezdami. Saturnove prstence sú dobre viditelné
už v malom d'alekohl'ade, vidíme ich z južnej strany
a ich šírka sa stále zmenšuje. 15.4. bude v konjunkcii s Mesiacom a takmer totožná situácia sa zopakuje 12. 5. Pri oboch, samozrejme bude dvojicu doplňať Regulus.
Urán (5,9 mag) vo Vodnárovi vychádza len
počas občianskeho súmraku a je prakticky nepozorovatelný, neskňr sa však jeho viditelnosť zlepšuje, uhlovo sa od Slnka vzdaluje a koncom mája je na
začiatku nautického súmraku vo výške 12°. Koniec
tohto obdobia je teda vhodnejší, v d'alekohlade bude
ako pokojne svietiaci zelenkastomodrý malilinký
kotúčik, jeho uhlový priemer je necelých 3,5". 4.4.
je v konjunkcii s Mesiacom, obe telesá však budú
nad obzorom len krátko pred východom Slnka. Lepšie podmienky nastanú 2. 5. ráno (Urán však bude

Apr
.
.

6
,
0

od Mesiaca už takmer 5°) a ešte o niečo lepšie 29. 5.
Ak si chcete pozrieť jeho vlastný pohyb medzi
hviezdami, tak najvhodnejšie to je koncom apríla
(29.4. bude Urán 24' severne od hviezdy 6,3 mag —
SAO 146736) a v polovici mája (16. 5. bude 11'
seveme od SAO 146752— 6,5 mag).
Neptún (7,9 mag) v Kozorožcovi má lepšie pozorovacie podmienky ako Urán, nakolko je západnejšie. Začiatkom apríla vychádza ešte pred zaApr
Aqr \
Néptún

-....

i`

Cap
2.

6

.

,

Čakajú nás príjemné a konečne aj teplejšie jarně
noci. V polovici mája si určite nenechajme ujsť Merkúr vo výhodnej elongácii a nezabudnime zaznamenať aj Mars pri prechode Jasličkami. Takmer
ideálne sú podmienky na zbadanie Mesiaca krátko
po nove, či na pozorovanie jasných zákrytov. S Mesiacom súvisí aj niekolko dotyčnicových zákrytov,
ktoré križujú celé Slovensko. Komét bude na oblohe
síce niekolko, no dobrou pozorovatelnosťou vynikať nebudú. Po dlhšom čase si však na svoje pridu
meteorári. Lyridy ešte bude rušiť Mesiacom presvetlená obloha, no na rl Akvaridy sú podmienky
ideálne.

orán

'♦

Pripravil PAVOL RAPAVÝ

Sc

.
6 •

6
9

čiatkom nautického súmraku a koncom mája už
o polnoci. Nájdeme ho už triédrom 2° seveme od
S Cap (2,9 mag). S jeho identifikáciou by sme problém mať nemali, jeho pokojné namodralé svetlo je
charakteristické. Ako kotúčik ho však uvidíme len
pri dostatočne velkom zvhčšení, uhlový priemer je
len 2". Jeho vlastný pohyb sa bude spomalovať,
26.5. bude v zastávke a začne sa pohybovať spátne.
2.4. je v konjunkcii (0,6°) s Mesiacom, tá však nastáva až predpoludním. Podobne nevhodné sú aj
podmienky pri tesnej (0,3°) konjunkcii 29.4., no všetko sa vynahradí 27. 5. Na konci nautického súmraku bude Neptún len 13' od okraja Mesiaca a tak
v d'alekohlade móžeme súčasne uvidieť najbližšie
teleso Slnečnej sústavy i najvzdialenejšiu planétu.

Trpasličie planéty
(1) Ceres (9,0 — 8,7 mag) v Býkovi je viditeíná
večer, jej elongácia od Slnka sa však zmenší zo 49
na 15°. 12. 5. prejde nevýraznou otvorenou hviezdokopou NGC 1746 (6,1, mag) a počas svojej púte
v Býkovi sa pniblíži k niektorým jasnejším hviezdam: 15. 4. — 41' (to2 Tau, 4,9 mag), 20. 4. - 30'
(xl Tau, 4,4 mag), 30.4. — 17' (ti Tau, 4,3 mag).
KOZMOS 2/2008
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Zákryty hviezd Mesiacom (apríl — máj)
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b
PA
a
CA
XZ
mag
f
UT
s/'
si
h m s
—197
—100
178
+5S
9881
6.8
D
11.4.
225217
—11
—72
87
+82N
7,0
9923
D
11.4.
2255 0
—73
—20
6,8
95
9958
+89S
D
11.4.
2316 5
28
81
-79
+71N
6,2
D
215829
11710
12.4.
219
44
+29N
270
6.7
D
1930 7
13118
13.4.
82
-74
6.6
105
D
13123
+905
13.4.
19 23 51
-67
86
+85N
6,9
100
13130
D
192539
13.4.
170
+41N
55
6.4
55
13150
D
13.4.
1949 8
-52
87
+73N
95
6.3
D
19 44 55
13156
13.4.
-114
53
+665
6.8
129
D
13.4.
19 50 00
13148
141
+46N
60
10
D
13168
6.8
13.4.
20 755
21
-100
102
+88N
13308
6.8
22 35 21
D
13.4.
-117
137
-3
±616
D
14599
0 258
7.0
15.4.
-121
157
-19
14624
7,0
+415
D
051 35
15. 4.
122
54
257
+34N
6,6
D
15547
20 39 27
15.4.
-85
300
96
±81W
21824
23.4.
2 37 45
R
5,6
-117
137
47
4.4
1933 0
D
+625
12.5.
15249
291
49
-88N
-105
15249
4.4
2041 8
R
12. 5.
-41
49
+28N
49
16537
4.8
D
23 20 38
I3.5.
21
—111
170
D
18372
+29S
7,0
15.5.
19 417
313
11
218
+5N
23465
5,3
21. 5.
232715
D
—267
354
33
+21N
R
23465
5.3
21. 5.
23 39 54
84
264
79
+76N
R
?9991
59
27 5
1 17 31
Predpovede sú pre polohu 2.o = 20°E a wD = 48,5®N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu polohu A, ¢ sa čas počtu zo
vztahu t = t0 + a(? — AO) + b((p — tp o), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte.
Dátum

RA(2000)

Dátmn

D(2000)

mag

el.

Efemerida (1) Ceres
03h55,2m
04h02,8m
04h10,6m
04818,6m
04h26,8m
04h35,1m
04943,6m
04h52,3m
05h0l,lm
05h10,im

1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.

+19°49,7'
+20'22,4'
+20°54,0'
+21°24,3'
+21°53,2'
+22°20,6'
+22°46,4'
+23°10,6'
+23°33.0'
+23°53,6'

9,0
9,0
9,0
9,0
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,8

49,3
46,2
43.2
40.2
37,3
34,4
31,6
28.8
26,0
23,2

Efemerida (134 340) Pluto
1.4.
11.4.
21.4.
1.5.
11.5.
21.5.
31.5.

18h04,3m
18h04,2m
18h03,9m
18h03,4m
18h02,7m
18h01,9m
18801,0m

—17°04.1'
—17°03,1'
—17°02,2'
—17°01,6'
—17°01,1'
—17°01,0'
—17°01,1'
(1) Ceres

14,2
14.1
14.1
14,1
14.1
14,1
14,1

100,4
110,2
120.0
129,8
139,5
149,1
158,6
~

'(134á4O) Pluto

17

. ~.—.--~--.

55 .

9 • 1]
1 • 1<
• 16

.. 6Sgr

dátum
13.4.
15.4.
11.5.
21.5.

J~

E

(134340) Pluto (14,1 mag) v severozápadnej
časti Strelca má vcelku priaznivé, zlepšujúce sa podmienky viditelnosti. Dostatočne velkým d'alekohfadom ho nájdeme medzi červenými hviezdami SAO
161 093 (5,5 mag) a 6 Sgr (6,3 mag). Pohybuje sa
smerom na západ a 26. 5. bude od 6 Sgr len 6' severne. Začiatkom apríla vychádza po polnoci, koncom mája už po 20 hod.

Mesiac
V apríli je tu jedinečná príležitosť vidieť mladý
Mesiac krátko po nove dokonca v rekordnom čase.
Nov je 6.4. ráno 4:55 a pri západe Sloka je geometria oboch telies velmi dobrá. Mesiac je kolmo nad
horizontom, v mieste kde zapadlo Slnko, a ešte aj na
konci občianskeho súmraku je vo výkke 2°. V tom
čase bude z nebo osvetlených 0,5 % a bude len
13 hodín 55 minút po nove!
Podobná situácia sa zopakuje aj 5.5., no v tomto
pripade Mesiac na konci občianskeho súmraku je
už tesne pod obzorom (6,2 hod po nove). O deň
nesk6r však aj tak budeme milo prekvapení jeho
tesným kosáčikom a výrazným popolavým svitom.
Vlavo od Mesiaca bude aj Merkúr a v triédri uvidíme vpravo dole možno aj Plejády.

Zákryty
13.4. večer prejde Mesiac po prvej štvrti otvorenou hviezdokopou M44 (Jasličky) a tak bude po36

zorovatefných množstvo jasných zákrytov. Kto teda
ešte zákryt hviezdy Mesiacom nevidel, má vynikajúcu pnležitosť, ved už malým dalekohladom bude
možné vidieť 7 zákrytov hviezd jasnejších ako
7 mag.
Jeden dotyčnicový zákryt tohto roku už od nás
pozorovaný bol a na dalšie je tu skvelá príležitosť.
Územie Slovenska je pretínané 4 hranicami zákrytov jasnejších ako 7 mag, mimoriadne dobre sú na
tom pozorovatelia na východnom Slovensku.
Výhodou týchto zákrytov je, že nastávajú dostatočne daleko na neosvetlenej strane Mesiaca
(11 — 17°) a tak na úspešné pozorovanie stačí aj relatívne malý dalekohTad. Detailné predpovede aj
s profilom Mesiaca nájdete na stránke www.
astrorssk.
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hviezda
ZC 1292
ZC 1516
ZC 1385
ZC 2505

UT
19 39 33
20 51 14
213316
23 34 30

mag
6.7
6,6
6,6
5,3

00
61
81
46
96

CA
+140
+17D
+110
-140

Asteroidy
Najjasnejším asteroidom je (4) Vesta (8,1 mag),
jej elongácia od Sloka je však začiatkom apríla
malá, len 20'.
V opozícii do 11. mag budú: 5 Astraea (5. 4.;
9,4 mag), (344) Desiderata (7. 4.; 11 mag), (7) Iris
(9. 4.; 9,4 mag), (88) Thisbe (10. 4.; 11 mag),
(41) Daphne (13. 4.; 9,3 mag), (387) Aquitania
(14.4.; 11 mag), (18) Melpomene (27.4.; 10,3 mag),
(16) Psyche (8.5.; 10,4 mag), (89) Julia (8.5.; 10,7
mag), (93) Minerva (30. 5.; 10,8 mag), (44) Nysa
(31.5.; 10,4 mag), (67) Asia (31.5.; 10,5 mag).
(5) Astraea sa pohybuje v Panne a počal svojej
dvojmesačnej púte sa dostane až do známej kopy
galaxií, a teda bude v blízkosti niekolkých galaxií.
Azda na ešte zaujímavejšom hviezdnom pozadí,
taktiež v Panne, bude aj (7) Iris, ktorá 6.5. bude len
9' od galaxie M 104 — Sombrero (9,2 mag). Toto
zaujímavé rande je možné s odstupom niekolkých
hodin zaznamenať na film či čip kamery. Podobnú
dráhu medal hviezdami ako (7) Iris má aj (88) Thisbe, je len trošku južnejšie. Pri M 104 (11') bude 17.5.
(18) Melpomene bude 26. 4. medzi galaxiami
NGC 5713 (11,8 mag) a 5719 (13,4 mag), a tak
niekolko záberov exponovaných dlhším ohniskom
móže dať zaujímané snímky.
Podia nominálnych predpovedí vhodné zákryty

(18) Melpomene

~yGG 6]6Y

L 6]ll
`6GC6>19 ~1GG6691
~GC 6166 '

~i
Dáttan

RA(2000)

D(2000)

mag

Efemerida asteroidu (5) Astraea
1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.

13hi6.9m
13h12.8m
13508.6m
13h04.6m
13h00.9m
12h57.6m
12h54.8m
12h52.6m
12h51.1m
12h50 2m
12h49.9m
1?h50.3m
12h51,4m

+00°14,4'
+00°50.0'
+01°22.8'
+01°51.8'
+02°16.1'
+02°35.3'
+02°49.0'
+02°57.1'
+02°59.4'
+02°56.2'
+02°48.0'
+02°34.9
+02°17,5'

9.5
9.4
9.5
9.6
9.8
9.9
10.1
10.2
104
10.5
10.6
10.7
10,9
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Tabulky východov a západov
(apríl — máj)

Dátum

Súmrak
Astronomický Nautický
Občansky
Vých. Záp. zač. kon. zač, kon. zač. kon.
5:18
5:08
4:57
4:48
4:38
4:29
4:20
4:12
4:05
3:58
3:53
3:48
3:44

18:11
18:18
18:25
18:33
18:40
18:47
18:54
19:02
19:09
19:15
19:22
19:27
19:33

4:46
4:35
4:25
4:14
4:04
3:55
3:46
3:37
3:29
3:21
3:14
3:08
3:04

18:42
18:50
18:58
19:06
19:14
19:22
19:30
19:38
19:46
19:53
20:00
20:07
20.13

4:08
3:57
3:46
3:34
3:23
3:12
3:01
2:51
2:41
2:31
2:23
2:15
2:08

Mesiac
Východ

1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.

3:19 12:27
4:50 19:11
8:10 0:37
14:31 3:11
20:19 4:29
0:14 7:51
2:18 13:55
4:09 21:03
9:51 0:35
15:5 12:02
21:22 4:01
9:10
1:13 15:34

Východ
1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.

26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.

6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.

Východ

6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.

14:19
13:58
13:38
13:17
12:57
12:36
12:16
11:57
11:38
11:19
11:00
10:41
10:22

4:21
4:01
3:42
3:22
3:01
2:41
2:21
2:02
1:43
1:23
1:03
0:44
0:24

Východ Západ
4:42 16:05
4:23 15:47
4:04 15:29
3:45 15:11
3:26 14:52
3:06 14:34
2:47 14:15
2:28 13:57

2:08

1:49
1:30
1:11
0:51

13809.451
13804,7m
13800.Qm
12855.5m
12851,2m
12847.3m
12843.7m
12840.7m
12838.351
12836.451
12835,1m
12834.4m
12834,2m

1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
76.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5
96.5.
31.5.

-15°24.9'
-14°54.6'
-14°22.0'
-13°48.0'
-13°13.4
-19°39,2'
-12°06.0'
-11°34.8'
-11°06.1'
-10°40.4'
-10°18.2'
-09°59.5'
--09°44,5'

Západ

Východ
1.4.

6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
26.5.
31.5.

3:46
3:27
3:07
2:47
2:28
2:08
1:49
1:30
1:10
0:50
0:31
0:11
23:48

Dátum RA(2000)

14849.5m
148452m
14840.6m
14835.9'
14h31,2m

-01°26.3'
-00°50.8'
-00°17.3'
+00°13.3'
+00°40,5'

10.4
10.4
10.3
10.3
10,4

Efemerida asteroidu (88) Thisbe
1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
91.4.
26.4.
1.5
6.5.
11.5.
16.5.
21.5.
76.5.
31.5.

13811.Om
13806.8m
13802.óm
12858.4m
12854,3m
12850,5m
12847.1m
12h44.2m
12841.751
12839,8m
12838.5m
19837.85
12837,751

-15°54.6'
-15°31.1'
-15°05.0'
-14°36.9'
-14°07.6'
-13°37.9'
-13°08.4'
-12°40.1'
-12°13.7'
-11°49.7'
-11°28.6'
-11°10.7'
-10°56,3'

D(2000)

11.2
11.0
11.0
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11,8

hviezd asteroidmi sa nášmu územiu vyhýbajú, resp.
sú len v okrajových častiach hraníc neurčitosti.
Vážní záujemcovia o tieto velmi zaujímavé a cenné
pozorovania nech sledujú upresnenia predpovedí na
stránke http://astrosurf.com/eaon/.

Kométy
Najjasnejšou kométou je stále 17P/Holmes, ktorá
po svojom fascinujúcom októbrovom zjasnení je
stále dostatočne jasná, oproti nominálnej predpovedi dokonca o 15 magnitúd! Aj napriek svojej jasnosti nie je však na vizuálne pozorovanie Iahkým
objektom, nakolko jej uhlový rozmer je velký a centrálna kondenzácia nízka. Objektívom s vhodným

el

1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.
16.5.
71.5.
26. 5.
31.5.

04836.0m
04843.8m
04851.8m
04859.8m
05807.9m
05816,0m
05h24.151
05832.3m
05840.451
05848.6m
05856,7m
06804.8m
06812,9m

+36°46.9'
+36°37.5'
+36°28.2'
+36°19.0'
+36°09.6'
+36°00.0'
+35°50.1'
+35°39.7'
+35°28.8'
+35°17.4'
+35°05.3'
+34°52.7'
+34°39,3'

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8
5,9

62.2
59.0
55.8
52.6
49.4
46.3
43.2
40.1
37.1
34.1
31.2
28.2
25,4

Efemerida kométy Chen-Gao
(C/200á Cl)
1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.

04849.5m
05h07.151
05823.351
05838.3m
05852.351
06805.4m
06817,7m

+34°36.8'
+30°45.5'
+26°57.4'
+23°14.7'
+19°39.1'
+16°11.3'
+12°51,7'

11.7
11.7
11.8
11.8
11.9
12.0
12,1

64.3
62.4
60.5
58.7
57.1
55.6
54,2

Efemerida kométy 46P/Wirtanen
1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.

05850.0m
O6h15.2m
06839.5m
07802.6m
07824,5m

+34°48.9'
+35°08.0'
+35°07.8'
+34°50.7'
+34°19,5'

11.0
11.2
11.5
11.8
12,1

76.7
77.0
77.2
77.1
76,9

Efemerida kométy Boattini
(C/2007 Wl)
1.4.
6.4.
11.4.
16.4.
21.4.
26.4.
1.5.
6.5.
11.5.

12814.9m
12h04.9m
11853,3m
11840.2m
11825.6m
11809.5m
10852.0m
10h32.9m
10812,2m

-17°21.6'
-18°04.1'
-18°46.4'
-19°28.3'
-90°10.0'
-20°51.7'
-21°33.7'
-22°16.8'
-23°01,8'

11.0
10.6
10.2
9.9
9.5
9.1
8.7
8.3
7,9

165.5
162.1
156.7
150.2
143.0
135.3
127.2
118.8
110,2

ohniskom sa však na expozíciách prejaví ako velký
hmlistý obláčik s postupným zjasňovaním do excentrického stredu. Koncom februára bola jasnejšia
ako 5 mag a jej priemer úctyhodných 1,5°. V priebehu apríla a mája sa jej jasnosť pravdepodobne
zmenší z 5,2 na 5,9 mag. Presunie sa z Perzea do
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Povozníka a v tomto súhvezdí sa priblíži k niektorým zaujímavým objektom. 3. mája bude
prechádzať jasnou otvorenou hviezdokopou M 38
(6,4 mag).
Nová kométa Chen-Gao (C/2008 Cl) bola objavená 1. februára v Číne amatérmi Tao Chenom
a Xing Gaoom ako objekt 13 mag. Zaujímavosťou
je, že kométa bola nájdená na snímkach zhotovených digitálnym fotoaparátom s objektívom len
200 min... Perihéliom prejde 16. apríla a v tento deli
bude 1,5° od Krabej hmloviny. Pohybuje sa juhovýchodne, pomaličky slabne a začiatkom mája sa
dostane pod 12 mag. 28. marca bola Chen-Gao len
stupeň od 17P/Holmes a teda sa premietala ešte do
jej rozsiahlej komy.
Len o niečo je lepšia 46P/Wirtanen, ktorá už má
maximum svojej jasnosti za sebou a v tretej
aprílovej dekáde zoslabne pod 12 mag. Perihéliom
prešla 2.februára.
Stále jasnejšia bude kométa Boattini (C/2007
W1), ktorej deklinácia však klesá, a tak aj napriek
zjasňovaniu sa budú podmienky jej viditelnosti
zhoršovať. Objavená bota ešte 20. novembra
A. Boattinim (Mt. Lemmon Survey) ako slabý objekt 18,1 mag. Najjasnejšia (5,5 mag) bude asi týž-
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Meteorické roje (apríl — máj)
Roj
antihelionový zdroifANT)
Lyridv (LYR)
rlAkvaridy(ETA)
e Lyridy (ELY)

Aktivita
26.11. — 24. 9.
16. 4-25.4.
19. 4.-28.5.
3. 5.— 12.5.

Max.

ks [°]

a [°]

22.4.
5.5.
8.5.

32,32
45,5
48,4

2712
338°
287°

deň pred prechodom perihéliom 24. 6., no bude sa
nachádzať v Zajacovi...

Meteory
Po dlhšej dobe začína aktivita meteorov pomaličky stúpať a vyvrcholí maximom Lyríd (ZHR 18),
ktoré nastane 22. apnla ráno. Meteorári si však ani
tento roj dobre neužijú, nakolko oblohu bude presvetlovať Mesiac v spine. Co sa týka Mesiaca sú na
tom výborne rl Akvaridy, ktorých maximum je
predpovedané na 5. mája (19 hod). V tomto prípade
radiant vychádza až 2 hodiny po polnoci, a tak
dostatočnú výšku na obzorom dosiahne až za sámraku. Odmenou pozorovatelom však budú rychle
a nezvyklo dlhé meteory. Materskou kométou tohto
roja je známa kométa Halley (podobne oko u jesenných Orioníd) a frekvencie sú viac-menej stabilné

v [km/si
30
+34°
49
—01°
66
44
+44°
81°]

ZHR
3
18
70+
3

(ZHR 40 — 85). Roj má aj niekolko vedlajších
maxím, a tak ak chceme zachytiť celé obdobie
vyššej aktivity, je vhodné pozorovať od 3. do 10. mája. V tomto intervale by redukovaná frekvencia nemala byť nižšia oko 30 meteorov za hodinu. Obdobia silnejších maxím majú periodicitu 12 rokov
a jedno z nich nás čaká práve v tomto roku, predpokladaná frekvencia je 70 meteorov za hodinu.
Tn dni po maxime tl Akvaríd je v pracovnom
zozname IMO nový, slabý roj e Lyríd, ktorý geneticky súvisí s kométou IRAS-Araki-Alcock
(C/1983 H1). Frekvencia toho roja je nízka a teda
vyžaduje dostatočné pozorovacie skúsenosti, najvhodnejším spásobom je teleskopické pozorovanie
alebo vizuálne so zakreslovaním. Pozorovacie údaje o tomto roji sú velmi cenné.
PAVOL RAPAVÝ

Kalendár úkazov a výročí (apríl — máj)
2.4. 11,6 Neptun v konjunkci s Mesiacom
(Neptún 0,6° severne)
2.4.
390. výročie (1618) narodenia F. M. Grimalgiho
4.4. 8,0 Urán v konjunkci s Mesiacom (Urán 2,0° južne)
4.4.
40. výročie (1968) štartu Apolla 6
4. 4.
320. výročie (1688) narodenia J. N. Delislea
4. 4. 23,2 Venuša v konjunkci s Mesiacom
(Venuša 3,5° južne)
5. 4.
35. výročie (1973) štartu sondy Pioneer 11
5. 4.
asteroid (5) Astraea v opozici (9,4 mag)
5. 4. 7,4 Merkúr v konjunkci s Mesiacom
(Merkúr (4,3° južne)
6. 4. 4,9 Mesiac v nove
7.4.
40. výročie (1968) štartu Luny 14
7. 4.
asteroid (344) Disiderata v opozícii (11 mag)
7. 4. 20,5 Mesiac v prizemi (361085 km)
8. 4.
200. výročie (1808) narodenia A. Fuchsa
9. 4.
asteroid (7) Iris v opozici (9,4 mag)
10. 4.
asteroid (88) Thisbe v opozlcii (11 mag)
12.4. 19,5 Mesiac v prvej štvrti
12. 4.
Svetový deň kozmonautiky
12. 4. 6,2 Mars v konjunkci s Mesiacom (Mars 0,3° južne)
12. 4. 15,7 Merkúr v odzeml (1,3390 AU)
13.4.
asteroid (41) Daphne v opozici (9,3 mag)
14. 4.
asteroid (387) Aquitania v opozlcii (11 mag)
15.4.
175. výročie (1833) narodenia M. Loewyho
15.4. 15,7 Saturn v konjunkci s Mesiacom
(Saturn 2,7° severne)
16.4. 8,5 Merkúr v hornej konjunkci
20. 4. 11,4 Mesiac v spine
20. 4.
80. výročie (1928) narodenia S. Hawkinga
22. 4. 6 maximum meteorického roja Lyridy (ZHR 18)
23.4.
150. výročie (1858) narodenia M. Plancka
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23.4. 10,6 Mesiac v odzemi (405 946 km)
24.4. 18,1 Merkúrv príslní (0,3075 AU)
26.4.
160. výročie (1848) objavu asteroidu (9) Metis
(A. Graham)
26.4.
120. výročie (1888) narodenia A. A. Michajlova
26.4.
75. výročie (1933) narodenia A. Penziasa
27.4. 9,9 Jupier v konjunkci s Mesiacom
(Jupiter 3,3° severce)
27.4.
asteroid (18) Melpomene v opozici (10,3 mag)
28.4. 15,2 Mesiac v poslednej šlvrtl
28.4.
220. výročcie (1788) narodenia
D. M. Perevošcikova
28.4.
80. výročie (1928) narodenia E. M. Shoemakers
29.4. 20,3 Neptun v konjunkci s Mesiacom
(Neptán 0,3° seveme)
1.5.
100. výročie (1908) narodenia V. V. Fedynského
1.5. 21,4 Urán v konjunkci s Mesiacom (Urán 2,3° (užne)
2.5. 4,8 Meslac v prve) štvri
3.5.
75. výročie (1933) narodenia A. Hajduka
3.5. 14,4 Saturn v zastávku, začtna sa pohybovat priamo
4.5.
80. výročie (1928) narodenia M. Kopeckého
4.5. 22,7 Venuša v konjunkci s Mesiacom
(Venuša 5,1° južne)
5.5. 13,3 Mesiac v nove
5.5. 19 maximum meteorického roja n Akvaridy (ZHR 70)
6.5.
110. výročie (1898) narodenia E. Rybku
6.5. 4,3 Mesiac v prizemí (357 775 km)
6.5. 23,6 Merkur v konjunkci s Mesiacom
(Merkur 1,6° južne)
8. 5.
asteroid (16) Psyche v opozici (10,4 mag)
8. 5.
maximum meteorického roja e Lyddy (ZHR 3)
8.5.
asteroid (89) Julia v opozicil (10,7 mag)
9.5. 16,0 Jupiter v zastávku, začína sa pohybovat spátne

10. 5. 14,0 Mars v konjunkci s Mesiacom
(Mars 0,1° seveme, denný zákryt)
11. 5.
90. výročie (1918) narodenia R. Feymana
12. 5.
275. výročie (1733) narodenia J. N.Šajnovica
12. 5. 22,4 Saturn v konjunkci s Mesiacom (Saturn 3,3° sev.)
13.5. 2,9 Mars v odslni (1‚66595 AU)
14. 5. 4,8 Merkúr v najvácšej východnej elongácii (21,8°)
14. 5.
kométa C/2007 Wi (Boattini) najbližšie k Zemi
(0,215 AU)
14. 5.
35. výročie (1973) štartu Skylabu
14. 5.
100. výročie (1908) narodenia J. Pawseya
20.5. 3,2 Mesiac v spine
20. 5.
100. výročie (1908) narodenia Š. Butkovica
20. 5. 15,5 Mesiac v odzeml (406 401 km)
22. 5.
100. výročie (1908) narodenia A. Cvacha
24.5. 14,1 Jupier v konjunkci s Mesiacom
(Jupiter 2,7° seveme)
26. 5. 21,9 Merkúr v zastávku, začlna sa pohybovat spitne
26. 5. 23,1 Neptun v zastávku, začína sa pohybovat spátne
27. 5. 4,2 Neptun v konjunkci s Mesiacom
(Neptún 0,3° severne, denný zákryt)
28. 5.
220. výročie (1788) narodenia K. ROmkera
28.5. 3,9 Mesiac v poslednej štvrti
29. 5. 6,6 Urán v konjunkci s Mesiacom
(Urán 2,7° južne)
30. 5.
asteroid (93) Mlnerva v opozici (10,8 mag)
30.5.
100. výročie (1908) narodenia H. 0. G. Alfvéna
31. 5.
asteroid (67) Asia v opozícii (10,5 mag)
31.5.
asteroid (44) Nysa v opozici (10,4 mag)
3. 6. 20,2 Venuša v konjunkci s Mesiacom
(Venuša 4,1° južne)
3. 6. 20,4 Mesiac v nove
3. 6. 14,2 Mesiac v prizemí (357 254 km)

PODUJATIA / SLNEČNÁ AKTIVITA

Hvezdáreň
Sobotište
má 35 rokov
Hoci astronomická pozorovateTňa nachádzajúca sa v areáli ZŠ v Sobotišti patrí svojou
vefcosťou skór do kategórie miniatúr, jej význam
pre Záhorie i širšie okolie je oveTa váčší. Je to
jediné verejne prístupné astronomické zariadenie
v regiáne a počas jesene sme si pripomenuli 35.
výročie jej vzniku.
Hvezdáreň v rámci „Akcie Z" postavili žiaci
tunajšej školy spolu s rodičmi a dalšími dobrovoTníkmi. Nápad sa zrodil v hlave p. Ladislava
Košinára, ktorý bol riaditeTom ZŠ v Sobotišti
a astronómia bola jeho dlhoročnou vášňou. Vybudovať pozorovateTňu nebeských telies bolo odjakživa jeho snom, a ten sa napinil začiatkom
školského roku 1972/1973. Hvezdárnička spočiatku slúžila iba ako miesto stretnutí astronomického krúžku, ale postupne ju začali navštevovať školské exkurzie i dospelí záujemcovia
o vesmírne dianie.
Od roku 1987 pracuje pni pozorovatelni Miestna organizácia Slovenského zvázu astronómov
amatérov v Sobotišti, ktorá sa stará o jej ďalší
rozvoj. Aktivity MO SZAA vykonávajú jej členovia vo volnom čase, ale napriek tomu sú tieto
podujatia úspešné a vyhTadávané milovníkmi
hviezdnej oblohy z blízkeho i vzdialenejšieho
okolia. Takouto akciou bol aj seminár pre pozorovateTov a astrofotografov, ktorý sa konal
19.— 21. októbra 2007.
Prvých účastníkov sme v areáli školy privítali
v piatok odpoludnia. Vzhfadom na nezvyčajne
chladné počasie bol súčasťou uvítacieho ceremoniálu aj pohárik koncentrovaného nápoja na
zohriatie na pracovnú teplotu. Tú bole nevyhnut-

né dosiahnuť, pretože program bol neobyčajne
pestrý a zaujímavý. Po úvodnej prehliadke
hvezdárne nasledoval príspevok Mgr. Tomáša
Marušku, ktorý sa zameral na získavanie snímok
astronomických objektov v „surovej" podobe.
O tom, ako získané dáta pomocou vhodného
softvéru „uvarit` do vizuálne atraktívnejšej podoby, hovoril v sobotu ráno Dr. Svetozár Štefeček.
O pozorovaniach Slnka s využitím kamery porozprával Dr. Pavol Rapavý z Rimavskej Soboty.
Sobotňajší obed sme absolvovali v prijenmom
prostredí reštaurácie „Matulúv dvůr". Tu sme sa
zohriali pred prechádzkou po náučnom chodníku.
Organizačný štáb zatial presunul techniku do
kultúrneho domu, kde sa odohrával celý popoludňajší program. Ing. Andrej Guliš prezentoval zábery z putovania za zatmením Sloka do
Turecka, Rudolf Šlosiar z Bojníc p000tvoril rádiové okno do vesmíru a Ing. Pavol Ďuriš sa venoval problematike svetelného znečistenia nočnej
oblohy. Po krátkej technickej prestávke sme na
póde Sobotišťa po piatich rokoch znovu privítali
vzácneho hosťa z Astronomického ústavu SAV
vo Vysokých Tatrách — Dr. Vojtecha Rušina,
DrSc. Jeho prednáška „Náš život so Slnkom" hola určená nielen pre účastníkov seminára, ale aj
pre najširšiu verejnosť. Dr. Rušin je tiež autorem
pútavej knihy Sluko — naša najbližšia hviezda,
a preto sme ho poprosili o napísanie venovania
do tejto publikácie. Záver pracovnej časti patril
dvora významným výrobcom ďalekohladov
a inej astrotechniky — firmám Meade a Celestron,
ktoré bez akýchkolvek náznakov konkurenčného
boja prezentovali Mgr. Karol Petrík a Peter
Zbončák.
Pokračovanie sobotňajšieho večera sa nieslo
už len v slávnostnej atmosfére, nasledovala recepcia, krájanie torty, gratulácie a prianie budúcich úspechov. Účastníci semináru sa v nederu
doobeda rozišli do svojich domovov, kde budú,
aspoň podia doterajších ohlasov, v dobrom spomínať na pobyt v našej obci.
RNDr. Svetozár Štefeček

Slnečná aktivita
december 2007 — január 2008
Slnečná aktivita je naďalej na nízkej úrovni, Noci sa v každom uvažovanom mesiaci objavila aktívna oblasť; pravdepodobne tá istá po rotáeii Slnka.
Okrem súčasných, bežných pnoblémov, Tudstvo
zaujímajú aj otázky ďalekej budúcnosti, hoci sáto
také, ktoré sa už priamo nás týkať nebudú.
Agentúra Universe Today zorganizovala anketu pod názvom Preže Zem, keása Slnko stane
červeným ohrom?
O miliardy rokov, keď sa Slnko stane červeným
ohrom, jeho priemer sa zváčší až za dráhu Zeme.
Co sa potom stane s našou milovanou Zemou? Pnehltne ju Slnko, podobne ako Merkúr a Venušu?
Astronómovia sa touto otázkou zaoberajú už
celé desaťročia. Jednoduchý výpočet ukazuje, že
kým Slnko dospeje k tejto neskonej fáze svojej
evolúcie, slnečný vieton ho pnipraví o obrovské
množstvo hmoty. Otázkou teda je, či pni tomto
procese, keď sa aj dráha vnútorných planét bude
špirálovite zváčšovať, móže Zem uniknúť zániku.
K. P. Schroder a R. C. Smith pripravili do tlače
v Monthly Notices RAS článek „Distant Future of
the San and Earth revisted". Publikujú tam výpočet modelu budúcej hviezdnej evolúcie Slnka.
Podia nich sa Slnko stane červeným obrom
o 7,59 miliárd rokov a začne pnudko strácať svoju hmotu. V tom čase sa jeho súčasný polomen
zváčší na 256-násobný a hmotnosť sa zmenší na
67 % súčasnej. Potom už proces bude prebiehať
„rýchlo", v priebehu 5 miliónov rokov.
Avšak presun obyvaternej zóny sa začne oveTa
skór. Na základe výpočtov astronómov podia
v súčasnosti platnej vývojovej teórie sav priebehu
nasledujócej miliardy rokov bude luminozita Slnka zvyšovať a obývatelná zóna sa presunie až do
vzdialenosti od 49,4 AU do 71,4 AU, teda až za
dráhu Pluta do tzv. Kuiperovho pásu.
Odpoveď autonov na nastolená otázku znie teda: „Nie."
Celá diskusiu k ankete možno nájsť na hiternete: http://www.universetoday.com/2008/01/
Najpesimistickejší pníspevok znie:
„Načo sa takou otázkou vňbec zaoberať, keď je
pnavdepodobnejšie, že sa vzájomne vyhubíme
v pniebehu stáročí, ak oje desaťročí."
MILAN RYBANSKÝ
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NEKROLÓG / PODUJATIA

Malá bodka
za IHY 2007

Spomienka na
RNDr. Ladislava
Křivského, CSc.
(1925 - 2007)
Uplynul už takmer rok, čo nás navždy opustil
priater a učitel Ládá Křivský. Často si na neho
spomíname hlavne pri prácach nad problémami,
spojenými s pósobením slnečnej činnosti na pozemské procesy, lebo v tomto oboro bol neprekonatefným znalcom.
RNDr. Ladislav Křivský, CSc., sa narodil
8. 12. 1925.
Vyštudoval meteorológiu a na začiatku svojej
vedeckej činnosti aj pracoval v tomto obore. Určite však miloval astronómiu, lebo pri prvej pnležitosti, ktorá sa mu naskytla, prešiel pracovat do
slnečného oddelenia Astronomického ústavu v Ondřejove. Zaoberal sa najmá štúdiom vzniku a vývoja aktívnych oblastí na Slnku. Z tohto oboru
publikoval stovky prát. Jednou z najvýznamnejšrch je monografia „Solar proton flares and their
prediction ", ktorá vyšla v r. 1977.
Myslím si, že hlavne znalost meteorológie
a geofyziky vóbec, ho predurčila, aby bol iniciátorom mnohých projektov v oblasti interdisciplinárneho výskumu, ktorý poznáme pod názvom
„Vztahy Sluko — Zem ". Táto oblasť výskumu bola
na okraji záujmu ústavov ČSAV aj SAV, avšak
zostavil skupinu odborníkov pod názvom „Komplexná racionalizačná brigáda", ktorej sa podarilo postaviť tento obor výskumu na patričnú
úroveň. Jedným z najdóležitejších výsledkov činnosti tejto skupiny bolu zostavenie a vydanie trojdielnej príručky „Faktory slnečnej a geomagnetickej aktivity v životnom prostredí", ktorá
obsahuje jednak prehrad mnohých pozorovaní
z tejto oblasti, spolu s interpretáciami odborníkov,
a jednak návody na prácu záujemcov z radov amatérov v tejto oblasti.
Zorganizoval vo vtedajšom Československu
vydávanie týždenných predpovedí úrovne slnečnej
aktivity, ktoré majú verký význam najmá pre kozmonautiku, a preto bol o túto službu velký záujem
aj v zahraničí.
Riaditelka hvezdáme v Úpici RNDr. Eva Marková, CSc., v nekrológu o ňom napísala:
byl to člověk m imořádných kvalit, jak odborných, tak i lidských. Neměl ale rád, když se
o tom příliš psalo nebo mluvilo. Vždy, když jsem
o něm někde napsala nebo řekla něco vážného
a pochvalného, když jsem vypočítávala jeho zásluhy a úspěchy, se na mně zlobil. Více si cenil,
když lidé vzpomínali na jeho veselé a někdy až
Predám áalekohrad Celestron C6S. Tubus
s optikou v prevedení XTL Starbright
s hradáčikom 6x30. Priemer zrkadla 150 mm,
f/10. Prislušenstvo dohodou. Cena: 25 000
Sk. Kontakt: haliak.miroslav@chello.sk,
090315 1347, Jankolova 4, 851 04 Bratislava.
Predám refraktor Celestron C 102 HD na
ekvatoriálnej montáži, drevený stativ, motory
na pohyb oboch osí, polámy hradáčik,
pravouhlý hradáčik Orion 9x50, 2" zenitové
zrkadlo William Optics, 2" okulár Celestron
E-lux 26 mm, motor ostrenia Orion, solárny
filter. Cena komplet 25 000 Sk. Kontakt:
+421 918 224 328.
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neskutečné historky a zážitky, kžervch prožil na
rozdíl od většiny jiných lidí možná i několik za den
(nepatrnou část z nich zveřejnil ve své publikaci
„Já a moje panoptikum").
Byl spoluzakladatelem Československé bioklimatologické společnosti, kde řadu let pracoval
v hlavním výboru a působil i v Meteorologické
společnosti. Je duchovním otcem interdisciplinárního semináře „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí", který každoročně probíhá
v Úpici a který bude letos již po dvacáté osmé.
Každoročně, pokud mu to dovolil jeho zdravotní
stav, se ho i aktivně zúčastňoval (semináře se začaly pořádat z velké části na jeho popud a i název
tohoto semináře je jeho dílem). Byl i výborným
popularizátorem. Své znalosti a zkušenosti předával veřejnosti formou populárních článků a řadí
přednášek, vystupoval v rozhlase, televizi. Byl autorem nebo spoluautorem řady knih, z nichž jmenujnne alespoň knihy „Slunce náš život" a „Slunce
z kosmického prostoru ". Významnou mírou se též
podílel na výchově mladých vědců či adeptů na
vědu.
Dr. Křivského jsem poznala krátce po skončení
mých studií v r. 1976, kdy jsem začala pracovat na
hvězdárně v Úpici. A pak jsem ho potkávala často,
na různých seminářích, při přípravě našich společných odborných prací, při společných odborných diskuzích za mých pobytů na AsÚ v Ondřejově, kde převážnou část svého života pracoval.
Vedl mé pevní a později i další krůčky ve světě
sluneční ftziky. A ze všeho nejhezčí bylo, když
jsme při raných pobytech v Ondřejově přerušili práci a šli na procházku do hezkého ondřejovského
okolí. Dr. Křivský věděl hodně o přírodě a historii
a urněl o tom moc hezky vyprávět. A tak naše
společné procházky byly pro mě všestranným
přínosem a vždy nezapomenutelným zážitkem."
Milan Rybanský

V každom medzinárodnom roku by malo ísť
o spojenie sa pre nejakú myšlienku. Ak je to úsilie
cítit na nejakom mieste, tak sa to podarilo. Jednou
z takých akcií bola určite medzinárodná výstava
Čierne Slnko. Nápad riaditerky hvezdárne z Levíc
Ruženky Ondticovej sústredit na jednom mieste fotografie za zatmeniami Slnka z expedícií slovenských, českých i polských autorov pomáhal realizovat Paro Rapavý z Rimavskej Soboty, aby sa zrodila nadregionálna akcia a priniesla atmosféru z mystéria ciest za zatmením. Pre autorov boli samotné
cesty srdcovou záležitostou, a tak pomaly sa sústreďujúce reprezentatívne fotografie z AsU SAV,
Hvezdárne z Úpice, Rimavskej Soboty, Banskej
Bystrice, Hurbanova, Žiaru nad Hronom, Hlohovca,
Medzeva, Žiliny, Levíc i z Polska vytvorili kolekciu, prezentujúcu nielen odborné výsledky ale
i umelecké zábery, pristroje a experimenty a v neposlednom rade exotiku. Okrem Maďarska a Turecka tam bolu Mongolsko, Čukotka, India, Venezuela,
Mexiko, Zambia..., koróny sa striedali s očakávaniami rudí, ktorí prešli tisíce kilometrov, aby to
zažili. Bulo to cítit z tých fotiek, keď som výstavu
po jej slávnostnej októbrovej premiére v Leviciach,
kde ju otvárali V. Rušin s P. Rapavým, inštalovala
u nás začiatkom roka v Rimavskej Sobote. Prostredníctvom nádherných fotografií som zažívala
tie chvíle zatmenia s nimi. S autormi ako Rušin,
Druckmi ller, Klocok, Rapavý, Maruška, Znášik,
Očenáš, Urban, Maksym, bratia Grnjovci a další, to
bol naozaj zážitok. Spájal rudí, krajiny, ukázal krásu
a mystérium prírody a Slnka ruďom, ktorí pri tom
neboli, a aj v tom bol asi zmysel roka IHY.
Dana Rapavá

Ing. Knoška, účastník mnohých expedícií, na
výstave v Leviciach.

Oranžový Mesiac nad Hurbanovom
Počas chladnej februárovej noci, nadránom 21. februára 2008, bula posledná možnost pozorovat z nášho
územia úpiné zatmenie Mesiaca v tomto desatročí. Pracovníci SÚH v Hurbanove si tento pozoruhodný úkaz
nenechali ujst. Zišli sme sa niekolko minút po polnoci,
aby sme prichystali všetky potrebné pristroje. Predpoveá
počasia nebola velmi optimistická, ale poveternostné
podmienky sa nakoniec umúdrili a dokázali sme i napriek oje celkom čistej oblohe zaznamenat úkaz až do
konta úpiného zatmenia. Podia zafarbenia Mesiaca

v čase maximálnej fázy sme ohodnotili zatmenie ako
tehlovočervené s jasným alebo nažltkastým okrajom,
t. j. L3 podla Danjonovej klasifikácie vzhradu mesačných zatmení. Spolu s nami sledoval priebeh zatmenia aj
redakčný štáb z Mestskej televízie Komárno, ktory'
spolupracuje s TV JOJ. Hoci záver zatmenia bol značne rušený oblačnostou, na svitaní sme odchádzali domov spokojní, s pocitom, že sme neprebdeli noc zbytočne.
RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.

Labyrint hlbokých kaňonov Noctis vytvorila vulkanická aktivita
v oblasti Tharsis. Tlak roztavených hornín z podložia vytvoril
výdut so stenčenou kórou, ktorá sa popraskala. Erózia rozšírila
trhliny do širokých údolí.

Oblasf Noctis Labyrinthus leží 6,5 pod martanským rovníkom. Nájdeme ju
za západným okrajom Vallis Marineris, najváčšou sústavou kaňonov na
Marse.

Noctis Labyrinthus
Zosunutý materiál na dne až
5 kilometrov
hlbokých
kaňonov svedčí
o priebežnej
erózii. Snímky
získala sonda
Mars Express
(ESA) počas
3155. obletu
Marsu v júni
2006.

Refraktor KONUS 120/1000 mm + digitálny fotoaparát CANON 20D, ISO 200, exp. 1/30 s.

3h26m SEČ

Refraktor KONUS 120/1000 mm + digitálny fotoaparát CANON 20D, ISO 200, exp. 8 s.

Refraktor KONUS 120/1000 mm + digitálny fotoaparát CANON 20D, ISO 200, exp. 10 s.
Autor: RNDr. L. Pastorek
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Nová rada.
OMNI XL
Optika dalekohladov radu OMNI je opatrena vrstvami XLT,
ktoré zabezpečujú až o 10% vácšiu priepustnost svetla
•
ako klasické optické anitreflexné vrstvy. Vrstvy XLT
sa používali doteraz výhradne pri vyššich modeloch
Schmidt-Cassegrain.

~

Montáž CG-4 prošla takisto viacerými inováciami.
Dalekohl'ad je postavený na masívnych ocelových
nohách. Mechanické časti sú vyrobené z mosadze
a uložené v klasických ložiskách. Montáž je možné
dovybavit motorickým pohonom oboch osi /Motorický
pohon CG-4 - j 6d CE93522/ a polárnym hladáčikom /kód
CE94221/. Dalekohl'ad na takejto montáži je vhodný
aj na astrofotografiu.
Ďalekohl'ady sú štandardne dodávané s 25 mm okulárom
a astronomickým CD-ROMom The Sky L1.
Omni XLT102 - klasický všestranný ďalekohl ad
FH refraktor s 102 mm priemerom, ohnisko 1000 mm,
svetelnost f/10
Ideálny d'alekohl'ad na pozorovanie planét, slnečnej
fotosféry /s fóliou Baader AstroSolar/, zákrytov, Mesiaca,
alebo ppremenných hviezd. Prípadne ako pointačný
dalekohl'ad pri pripojení teleobjektívu na tubus
dalekohl'adu.
Omni XLT120 - expert na planéty
FH refraktor s 120 mm priemerom, ohnisko 1000 mm,
svetelnost f/8,3
Ozajstný expert na pozorovanie planět. Zdokonalit jeho
obraz mote filter Fringe Killer /kód CE2458370/.
S uvedeným filtrom je možné bez problémov použit
dalekohl'ad do cca. 300 násobneho zváčšenia.

e1.v

Omni XLT127 - Schmidt-Cassegrain
Schmidt-Cassegrain s priemeřom 127 mm, ohnisko 1270
mm, svetelnost f/10
Ideálny dalekohl'ad na transport, skvelý na pozorovanie
hmlovín, galaxií a hviezdokóp, takisto ako aj na planety,
Mesiac a slnecnú fotosféru.
Tubus je možné upevnit aj na klasický fotografický statív.
Omni XLT1SO.- vysokošvetelňý Newton
Newton s parabolickým zrkadlom °s priemerom 150 mm
a svetelnostou f/5, ohnisko 750 mm.
Ďalekohl'ad vhodný na pozorovanie a fotografovanie
hmlovín,~alaxií a hviezdokóp. Pri tomto ďalekohl'ade je
už mozné použit UHC-S filter /kód CE2458275/ na
zvýšenie kontrastu oblohy. S Barlowovou šošovkou
vhodný aj na pozorovanie planét.
l 1"f-C~tIC PY1C*l~l~•

Celestron NexImage CCD kaměra na objekty slnečnej
sústavy. Vhodná na snímanie planét, Mesiaca a slnečnej
fotosféry. Upína sa priamo do okulárového výtahu 1,25' .
Balenie obsahuje ovládače pre OS Windows
a softvér na uprav obrázkov Registax.
.

Sotťvér Celestron The Sky
Level 1 vám pomóže
pri orlentácii na oblohe
sY {I I Ii.. h~
a vyhradávani objektov.
"Pribélené grátis ku každému"
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TROMF BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA 80
TEL.: 048/4142332, MAIL: INFO@CELESTRON.SK
WEB: WWW.CELESTRON.SK, ISHOP: WWW.TROMF.EU, CELESTRON KLUB: KLUB.CELESTRON.SK

ŘAVu ĎALEKOHĽADOV MÁTE ''U NÁS ZADARMO!!
ďalekohi d zákúpený'u nási+a predajni, alebo objednaný telefonicky á cez ishop vám doručime.na lubovol'nu adresu v SR zadaCmc

