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Martanská jar
Sonda Mars Reconaissance Orbiter (kamera HiRiSe) fotografovala koniec
zimy na južnej pologuli Marsu. Prvým príznakom jar okolo polárnej čiapočky
sú zoskupenia tmavých škvřn, ktoré sa menia zo dňa na deň. S narastajúcou intenzitou sličného žiarenia sa ich počet zvyšuje. Prvé, nedokonalé snímky týchto útvarov považovali niektorí vedci za vegetáciu. Až neskór sa ukázalo, že ide
o výrony oxidu uhličitého, ktorý vynáša spod Padovej kóty aj zmká prachu.

Snímka s vysokým rozlíšením zobrazuje oblast nad
južným pólom na 81°južnej marfanskej dlžky. Na ploche
1 km2 vidíte niekolko desiatok fontán. Proces prebieha
takto: cez priehl'adný fad CO2 preniká do podložia čoraz
viac sličného žiarenia. Tmavé horniny absorbujú teplo,
takže 1'ad oxidu uhličitého sa mení na plyn, ktorý zvyšuje
objem. Pod tlakom plynu povrch ladu praská, z početných trhlin tryskajú fontány. CO2 uniká do atmosféry,
vynesený prach sa ukladá okolo fontán. Podobu bizarných útvarov ovplyvňuje aj vietor.

MARS

Na tejto snímke míižete rozlíšiť aktívne fontány
od tých, čo už vyhasli. Tvar ostrovčekov
okolo fontán formuje vietor.

Duny piesku v kráteri Proctor
Táto nádhernú fotografiu exponovala sonda Mars Reconaissance Orbiter. Vidíte na nej pieskové duny na dne
krátera Proctor, ktoré formujú premenlivé prúdy vetra. Tmavý piesok, premiešaný s hrudkami, vznikol
z erodovaných hornín čadiča. Povrch dún pokrýva jemný prach, (marfanský púder), s priemerom menej ako
200 mikrónov. Kráter Proctor leží v na južnej pologuli Marsu, v stredných šírkach.
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AKTUALITA
Obloha v oblasti žiarenia gama z pohladu satelitu Fermi. Vybrané
objekty, aktívne galaxie
s výtryskymi, zváčšili
pomocou rádiosnímok
kontinentálneho rádiotelskopu VLBA.
(Objekty v krúžkoch.)
Snímky VLBA majú
miliónkrát vyššie
rozlíšenie ako snímky
prístrojov monitorujúcich žiarenie gama
a 50-krát vyššie rozlíšenie ako hocijaký
optický dalekohfad,
vrátane Hubblovho vesmirneho dalekohfadu.
Pretiahnutý, nezváčšený disk, uprostred je
naša Galaxia.

Ako fungujú
najsilnejšle
zdroje žiarenia
vo vesmíre?
Medzinárodný tím astronómov skombinoval
údaje o jasných zdrojoch žiarenia gama (vesmírny gama d'alekohTad Fermi) s údajmi pozemského rádioteleskopu VLBA, aby získal unikátny
študijný materiál: snímky ultrarýchlych výtryskov z jadier starých galaxií, generovaných čiernymi dierami. Výtrysky na snímkach VLBA
majú podobu úzkych kužeTov, ktoré generujú
žiarenie gama (detegované satelitom Fermi).
Objavitelov objav nadchol: „Sú to podivuhodné
objekty," vraví Jurij Kovalev, pracovník Inštitútu
Maxa Plancka pre rádioastronámiu v Bonne.
„Konečne máme v rukách dókaz, že najrýchlejšie, najkompaktnejšie a najjasnejšie výtrysky,
ktoré detegujeme rádioteleskopmi, dokážu udeliť
svetlu najvyššiu energiu."
V jadrách vzdialených galaxií sa otáčajú okolo
Snímka rádiogalaxie 3C 84, centrálneho objektu
v kope Perzeus, vzdialená 230 miliónov svetelných rokov.

3C84

~

svojej osi supermasívne čierne diery, objekty
s priemerom našej Slnečnej sústavy, ktoré majú
niekolko miliárdkrát vyššiu hmotnosť ako naše
Slnko. Rýchle rotujúce čierne diery priťahujú
hviezdy, prach a plyn a zároveň generujú silné,
premenlivé magnetické polia. Magnetické sily
dokážu sformovať špirálujúci plyn v disku do
úzkych výtryskov, ktoré unikajú z jadra galaxie
rýchlosťou blízkou rychlosti svetla.
Ak výtrysky smerujú k Zemi, vytvárajú jeden
z najspektakulárnejších javov vo vesmíre, nakolko žamk Einsteinovej špeciálnej teórie relativity pripúšťa, že sa (zdanlivo!) pohybujú rýchlosťou presabujúcou rýchlosť svetla. Teoretici už
celé desaťročia špekulujú o podstate a zložení
týchto energetických výtryskov žiariacich v rádiovej oblasti a monitorujú ich, či žiaria aj
v mých oblastiach elektromagnetického spektra.
Ukázalo sa, že žiaria!
Údaje, ktoré naznačovali, že výtrysky genemjú žiarenie gama, získal koncom 90. rokov prístroj EGRET na satelit Compton Gamma Ray
Observatory. RSntgenový satelit Chandra detegoval v nich nedávno aj rántgenové žiarenie.
Analýza údajov zo satelitu Fermi a rádioteleskopu VLBA však podozrenie, že ultrarýchle
výtrysky sú aj zdrojom žiarenia gama, premenila
na istotu. Špičkové pristroje umožnili vedcom
nazrieť do mechanizmu formovania a urýchTovania výtryskov, týchto záhadných produktov čiernych dier. Výtrysky ako jasné zdroje žiarenia
gama sú jasnejšie, kompaktnejšie ako tiché zdroje tohto žiarenia.
Vesmírny ďalekohTad Fermi pracuje od leta
2008. Na palube satelitu pracuje Large Area
Telescope (LAT), prístroj, ktorý niekolkokrát za
24 hodín vyhotoví snímku celej oblohy. Vedci
tak mázu študovať najextrémnejšie oblasti a procesy vo vesmíre: okolie čiemych dier a pulzarov
i vzplanutia žiarenia gama.
Detekcia žiarenia gama sama osebe neumožňuje určiť polohu zdroja. Tú móžu lokalizovať
prístroje, schopné detegovať žiarenie na mých vlnových dlžkach. Obria rádioanténa VLBA slúži
vedcom ako gigantické zvňčšovacie sklo, pod
ktorým najenergetickejšie procesy vo vzdialenom vesmíre možno študovať tak, akoby sa
odohrávali v našej Galaxii. Vedci vd'aka VLBA

Kvazar 3C 254,3 vo vzdialenosti 7 miliárd svetelných rokov. Gama satelit Fermi objavil tento
kvazar na sklonku roku 2008 ako najjasnejší
zdroj žiarenia gama na oblohe.
postrehli, že veta objektov, ktoré objavil Fermi
ako extrémne zdroje výtryskov žiarenia gama
generujú v rovnakom čase aj silné výtrysky rádiových emisií.
Very Long Baseline Array (VLBA) je systém
desiatich rádioantén rozmiestnených po celom
území Spojených štátov, od Havajských ostrovov
až po Panenské ostrovy pri Floride. Úlohou tohto
zariadenia je monitorovanie najjasnejších objektov vo vesmíre s momentálne najvyšším možným
rozlíšením. VLBA pracuje od roku 1993. Spočiatku získavala snímky najjasnejších galaxií na
rádiovej oblohe, ktoré umožňovali štúdium premenlivých štruktúr ich výtryskov. Mnoho rokov
muselo uplynúť, kým vedci mohli porovnať merania VLBA s objavmi na gama oblohe.
Objav je podnetom k dalším výskumom: vedci už vedia, že oblasť v koreni výtrysku, ktorá je
najbližšie k čiernej diere, je miestom, kde sa
v rovnakom čase objavujú vzplanutia v rádiovej
i gama oblasti. Objav znalosti špecialistov
rozšíril: niektoré zdroje žiarenia gama nemajú
v optickej a rádiovej oblasti náprotivok. Ich
póvod je neznámy. Kombinácia údajov zo satelitu Fermi a VLBA sTubuje odhalenie aj tejto
záhady.
Fermi a VLBA Press Release
Max Planck Institute Press Release
KOZMOS 4/2009
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Himiko, gigantická, prastará galaxia vo vzdialenosti 12,9 miliárd svetelných rokov. Taký velký
objekt v takom mladom vesmíre (800 miliónov
rokov po big bangu) je vani najsenzačnejším objavom v tomto roku.

Himiko:
objav roka?

vala 800 miliónov rokov. (Od 200 miliónov po
1 miliardu rokov po big bangu.) Počas tejto éry
sa z neutrálneho vodila začali formovať kvazary,
hviezdy a prvé galaxie. Astronómovia skúmajú
toto obdobie analýzou chrakteristických čiar
vodíka z rozpadajúcich sa fotónov, ktoré vznikli
v ionizovaných oblakoch plynu.
Himiko bola jedným z 207 vzdialených objektov, ktoré holi kandidátmi na vzdialené galaxie. Objavili ju vo viditefnej oblasti spektra,
ako mimoriadne jasný objekt v súhvezdí Velryby.
Unikátnu snímku exponoval d'alekohlad Subaru
v rámci prehliadky Subaru/XMM-Newton Deep
Survey Field. Odhad vzdialenosti umožnili
spektroskopické pozorovania na velkom d'alekohlade Keck, vybavenom špeciálnou technikou.
Vedci spočiatku neverili, že Himiko je až taký
vzdialený objekt. Preto spočiatku váhali, či majú
kvóli nepodloženému podozreniu rezervovať
drahý čas obrich d'alekohladov. Nakonec sa odhodlali. Získané spektrum malo typické znaky
vodíka. Po analýze spektra sa ukázalo, že zdroj je
vzdialený 12,9 miliardy rokov. To hola senzácia.
Vedci preskúmali Himiko v infračervenom
svetle (vesmírny d'alekohlad Spitzer a Britský infračervený d'alekohlad); v rádiovej oblasti (Very
Large Array); v rSntgenovej oblasti (satelit
XMM-Newton). Pomocou získaných údajov odvodili intenzitu formovania hviezd, hmotnosť

Astronómov prekvapil gigantický objekt, ktorý existoval už v čase, ked mal vesmír iba
800 000 rokov. Jeho priemer 55 000 svetelných
rokov je šokujúci. Vyrovná sa polomeru disku
našej Galaxie. V mladom vesmíre sa zatial váčší
objekt nenašiel.
V staršom vesmíre už podobné objekty objavené boli. Objavitelia im
+2"
dali meno „rozšírené kvap- Poloha
ky Lyman-Alfa". Ide o obrovské zhluky plynu, ktoré
móžu byť zárodočným štádiom galaxií. Rekordnej Tok
kvapke dali japonskí objavitelia meno Himiko, podla záhadnej japonskej královnej.
Vedci iba hádajú, čo IIimiko je: gula ionizovaného
plynu, napájaného supermasívnou čiernou dierou?
Primordiálna galaxia s velkou akréciou plynu? Dósle9150
9200
9250
dok kolízie dvoch mladých
Vlnová d[žka [$j
galaxií? Supervietor z oblasti, kde sa intenzívne formu- Spektrum z Himiko prezradilo vedcom nielen vzdialenost, ale aj jej
jú hviezdy? Alebo obrovská hmotnost a dalšie fyzikálne parametre. Podobné objekty, nazývané aj
galaxia s hmotnosťou 40 „rozšírené kvapky Lyman-Alfa", boli už objavené, ale v ovefa staršom
vesmíre. Podia všetkého ideo rané štádium formujúcej sa galaxie.
miliárd Slnk?
„Najvzdialenejšie objekty, ktoré pozorujeme, sú najstaršie. Formovali sa galaxie a začali pátrať po aktívnom jadre so suv mladom vesmíre," vysvetruje Masami Ouchi, permasívnou čiernou dierou.
Ukázalo sa, že Himiko je rádovo váčšia
vedúci medznárodného tímu japonských, amerických a anglických astronómov. „Preto nás ob- a hmotnejšia galaxia ako ktorýkofvek iný objekt
jav tak šokoval. Nikto z nás si nevedel predstaviť, v danom období. Čiernu dieru v jej jadre sa však
že takéto gigantické objekty existovali už v čase, zatial objaviť nepodarilo. Záhada je o to váčšia.
Ak sa čierna diera nenájde, aká sila akumulovala
ked mal vesmír iba 6 % dnešného veku."
Podla kozmológie big bangu sa velké objekty a udržala také velké množstvo plynu?
Objavitelia sa nazdávajú, že Himiko je ukážformovali z menších. Kvapka Himiko však už
vtedy mala parametre velkých súčasných galaxií. kou novej, doteraz neznámej triedy objektov.
Podobné, velké kvapky boli objavené až vo Existencia záhadnej, prastarej galaxie poriadne
vesmíre, ktorý už mal 2 až 3 miliardy rokov. nabúrala teórie a formovaní sa normálnych
Menšie kvapky objavili o niečo skór. Himiko sa galaxií. Himiko je ojedinelý objekt, vedci ju
však nachádza na rozmedzí, kde sa ionizačná predbežne nemajú s čím porovnať. O to netrpezfáza evolúcie vesmíru skončila. Existencia také- livejšie budú teoretici čakať objav dalších galaxií
ho velkého objektu na tomto rozhraní je preto s podobnými parametrami.
viac než záhadná.
Reionizačná kapitola v dejinách vesmíru trAstrophysical Journal
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Tmavá energia:
reálna
a všadeprítomná
Kozmológovia zistili, že vzdialené kopy galaxií, najváčšie štruktúry vo vesmíre (v každej
kope sú tisíce galaxií) vyzerajú tak, akoby čosi
v čase spomalovalo ich evolúciu. Vedci
zmapovali desiatky horúcich, v rSntgenovej
oblasti jasne žiariacich kóp galaxií, aby
odvodili ich hmotnosti. Niektoré kopy boli relatívne mladé, mé ovela staršie.
Evolúciu a zváčšovanie kup ovplyvňujú
súperiace sily: gravitácia a antigravitácia
(tmavá energia), ktorá spósobuje čoraz
rýchlejšie rozpínanie sa priestoru. Ukázalo sa,
že mladšie kopy majú nižšiu hmotnost ako by
mali mať keby na ne nep6sobila tmavá energia.
Nové údaje zúžili rozsah neurčitosti „stavovej rovnice" tmavej energie. (Jde o pomer
tlaku a hustoty energie.) Zdá sa, že tmavá
energia nejako súvisí s vlastnosťami vákua.
Nejde teda ani o častice, ani o silové pole,
ktoré slabne úmerne k hodnote rozpínajúceho
sa priestoru.
mými slovami, aj nič má nejakú hmotnosť.
A hmotnost ničoho má zápornú hodnotu.
Harvard-Smithsonian Center
for Astrophysics

Obrie planéty
sa formujú rýchlo
Ak v prachoplynových diskoch, knížiacich
okolo mladých hviezd je dosť materiálu,
joviánske planéty sa v nich formujú neobyčajne rychle. Vo hviezdokope NOC 2362,
pinej mladých hviezd (majú iba 5 miliónov
rokov), ani jedna Sluku podobná hviezda už
nemá protoplanetárny disk. To znamená, že sa
obrie planéty, ak vóbec existujú, museli sformovať neobyčajne rychle. Pokial to platí, aj
obrie planéty v nalej Slnečnej sústave sa formovali iba niekolko miliónov rokov. Ovela
rýchlejšie ako terestrické planéty, podobné
nalej Zemi.
Astronomy

Kolko je asteroidov?
V katalógoch je zaznamenaných 445 000
asteroidov. A každý rok sa ich počet zvyšuje
o 10 %. Populácia asteroidov v páse medzi
Jupiterom a Marsom, krúžiaca okolo Slnka
v priemernej vzdialenosti 2,5 AJ, bola pred
4 miliardami rokov ovela početnejšia. Bola
v nej 1000-krát viac telies, ale gravitačné interakcie s planétami váčšinu z nich vypudili
mimo Slnečnej sústavy. Velký vplyv mala
najmá migrácia obrich planět: Jupiter sa priblížil k Slnku o 0,2 AJ, Starun, Urán a Neptún sa od Sluka vzdialili o 0,8, 3,0 a 7,0 AJ.
Podla posledných výpočtov sme však objavili iba desatinu asteroidov, ktoré v páse
ešte sú.

Ako sa naozaj
formovali galaxie?
Vyše sto dozrievajúcich galaxií, piných prachu, v ktorých sa
schyfuje k intenzívnej hviezdotvorbe, objavila submilimetrová
kamera v mladom vesmíre. Práve tieto galaxie, pozorované
v submilimetrovej oblasti spektra, sa neskór pospájali do gigantických elipsovitých galaxií, ktoré pozorujeme dnes. Jedna z nich
astronómov mimoriadne zaujala: pozorujú v nej búrlivé formovanie hviezd sotva miliardu rokov po big bangu. Považujú ju
za exemplár zriedkavého typu galaxií, ktoré spochybnili ešte vždy
platnú teóriu formovania sa velkých hviezdnych ostrovov.
Merl7inárodný tím využil novú kameru Large Apex Bolometer
Camera (LABOCA) spojenú s ďalekohTadom APEX (Atacama
Pathfinder Experiment). Postavili ho v čilskej púšti Atacama
s cieTom mapovať vzdialené galaxie v oblasti Extended Chandra
Deep Field South (rozšírené hlboké pole satelitu Chandra).
Ide napospol o velmi vzdialené galaxie. Vidíme ich v podobe,
akú mali pred miliardami rokov. Kamera LABOCA je citlivá na
vinové dížky pod hranicou 1 milimetry (submilimetrové žiarenie).
Dokáže zviditeTniť jasné, „zaprášené" galaxie v mladom vesmíre,
keď sa začali formovať veliké elipsovité galaxie.
Vedci si donedávna mysleli, že práve v týchto elipsovitých
kolískach sa sformovala v€ičšina ich hviezd už počas prvých miliárd rokov po big bangu. Takých galaxii však astronómovia
v submilimetrových prehliadkach veTa nenašli. Objav galaktických exotov v prehliadke oblasti (nie vhčšej ako Mesiac v spine)
na južnej oblohe v súhvezdí Pec je preto velkým úspechom. Vedci v doteraz najváčšej a najhlbšej prehliadke zdrojov submilimetrového žiarenia objavili vyše 100 galaxií, v ktorých sa búrlivo
rodili hviezdy.
Na novej mape možno vidieť jeden zo submilimetrových zdrojov, združený s váčšou galaxiou, v ktorej prebieha intenzívna
hviezdotvorba. Táto galaxia má nanajvýš miliardu rokovt Je piná
mladých hviezd a podla všetkého v jej jadre hniezdi čierna diera.
Čierna diera v jadre galaxie, ktorá má iba 10 % súčasného veku
vesmíru, je velkým prekvapením. Na scén sa opiiť objavila dilema. Čo bobo skár? Čierne diery, okolo ktorých Sa sformovali
galaxie? Alebo naopak: malé galaxie, ktoré sa postupne združili
do velkých, kde sa v prehustenom prostredí, po početných kolíziách masívnych hviezd, vyvinuli čierne diery? Zdá sa, že objav
v malom výseku oblohy ilustruje proces, ktorý prebiehal v celom
vesmíre. Submilimetrových galaxií boto už krátko po big bangu
oveTa viac, ako sme sa donedávna nazdávali. Ak vedci nájdu aj
váčší počet starých, aktívnych eliptických galaxií, učebnice o galaxiách bude treba prepísať. Durham University Press Release

Najvzdialenejšia submilimetrová galaxia v súhvezdí Pec, objavená uprostred monitorovaného pol'a, nic váčšieho ako Mesiac
v spine.

Planetárna hmloviny Mačacie oko (NGC 6543) je pekným príkladom planetárnej
hmloviny. Na podobnú hmlovinu sa po 5 miliardách rokov premení aj naše Slnko.
Infračervené emisie z Mačacieho oka prezrádzajú početné prvky a molekuly.
Zrenička oka je kompaktným zvyškom po hviezde, okolo stí zvyšky odvrhnutej
obálky. Infračervenú snímku exponoval vesmírny ďalekohfad Spitzer. Vo zvyškoch
odvrhnutej obálky je celá plejáda fažších prvkov.

Hviezdy v jadre Galaxie
sú bohaté na uhlem
Presnejšie: hviezdy, v ktorých objavili komplexné molekuly uhlíka, sa formujú v centre našej Galaxie. Ide o významný objav, pretože rozširuje naše
vedomosti o tom, ako sa v hviezdach
menia Tahké prvky (vodík, hélium, lítium) na ťažšie (kyslík, uhlík či železo).
Počas agónie na sklonku života týchto
hviezd, rozpráši umierajúca hviezda tieto prvky do okolitého priestoru, kde sa
z nich za priaznivých okolností sformujú hviezdy ďalšej generácie s protoplanetárnymi diskami. Iba v takto obohatených diskoch sa móžu sformovať planéty, na ktorých sa mňže v zelenom páse
zrodiť a rozvíjať život.
Vedci už objavili veta uhlíkových
hviezd, ale donedávna ani jednu v centre našej Galaxie. Objav umožnil až
citlivý infračervený detektor na palube
vesmírneho d'alekohTadu Spitzer. Prach
obaTujúci hviezdy intenzívne žiari na infračervených vinových dížkach. Vedci
zo spektra, ktoré Spitzer získal z hmoty
v medzihviezdnom prostredí, dokážu
vyčítať, či je médium bohaté na kyslík
a uhlík.
Tím analyzoval svetlo zo 40 planetárnych hmlovín: 26 hmlovín neáaleko
centra Galaxie, v oblasti, ktorú poznáme
pod názvom „galaktická výdut` a 14
hmlovín vo vzdialenejších oblastiach
Galaxie. Spektrograf zaznamenal pri
všetkých velké množstvo kryštalických
kremičitanov a polycyklických aromatických uhTovodíkov. V oboch prípadoch ide o látky, prezrádzajúce pritomnosť kyslíka a uhlíka.
Kombinácia uhlíka a kremíka je
zriedkavá. Najčastejšie sa vyskytuje
okolo dvojhviezd. Objav prachu bohatého na kyslík a kremík v galaktickej

výduti svedčí o chemických zmenách,
ktoré na hviezdach obalených prachom
prebiehajú.
Ťažšie prvky sa v umierajúcich
hviezdach neukladajú na povrchu, ale
hlboko pod nim. Do okolitého priestoru
sa dostávajú, až keď sa hviezda v záverečnom štádiu začína rozpínať, meniť na
červeného obra a postupne sa zbavuje
horných vrstiev. Uhlík by sa bez týchto
sférických explózií nedostal tam, kde ho
možno detegovať.
V hviezdach s nízkym obsahom
kovov, ktoré krúžia okolo jadra Galaxie
v disku, prenikne uhlík na povrch Tahko.
V hviezdach, kde je podiel kovov vyšší,
ho možno detegovať iba po „termálnych
pulzoch" agonizujúcej hviezdy.
Existuje hypotéza, ktorá vysvetTuje,
prečo uhlík na niektorých hviezdach
neprenikne na povrch. Malé hviezdy,
s hmotnosťou najviac 1,5 hmotnosti Slnka, majú vo vnútre tolko kovov, že nedokážu dopraviť uhlík na povrch ani
vtedy, keď zostarnú. Hviezdy v centre
Galaxie majú viac kovov ako mé hviezdy. Uhlík rozprášia do okolia iba explóziami počas svojho zániku. Hypotéza až
po objav Spitzera nebola potvrdená pozorovaniami.
Potvrdenie hypotézy má závažné dósledky aj pre teórie formovania sa terestrických planét. Bez termických pulzov,
počas ktory'ch sa hviezdy postupne
zmršťujú a zároveň zbavujú vonkajších
obálok, by sa do priestoru nedostali
ťažšie prvky, ktoré sa sformovali v ich
vnútre. A bez tých by sa nesformovali
hviezdy ďalšej generácie a pri nich
terestrické planéty. Ani naša Zem.
Spitzer Press Release
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Mřtve hviezdy
a záhady zrodu
planét
Možný klúč k evolúcii planét našli astronómovia na naozaj nezvyčajnom mieste: pri mítvych hviezdach.
Vesmírny d'alekohlad Spitzer objavil nedávno
8 mítvych bielych trpaslkov, opásaných prachom rozpadnutých asteroidov. Spektrálna analýza prachu nasvedčuje, že materiál, z ktorého
sa sformovala Zem a dálšie skalnaté objekty
v našej sústave sa vyskytuje všade. Ak je to tak,
potom terestrických planét musí byť naozaj veTa.
„Okolo bielych trpasllcov obiehajú prstence
prachu a rozpadnutých asteroidov, ktoré majú
rovnaké zloženie ako tie naše," tvrdí Michael
Jura z Kalifornskej univerzity. To znamená, že
tieto sústavy sa od našej príliš neodlišujú. Ergo:
mali by okolo niektorých krúžiť aj terestrické
planéty.
Asteroidy a planéty sa formujú z prachu,
ktorý obaluje mladé hviezdy. Najprv v podobe obálky, neskór ako torus či prstenec.
Prach sa gravitačne zliepa do zrniek, zrnká
do zín, zmá do váčších telies, z ktorých sa za
priaznivých okolností móžu sformovať aj planéty. Asteroidy sú podla všetkého nespotrebovaným materiálom po dovršení formovania
planét.
Ked Slnko zostarne, začne sa rozpínať
a pohltí telesá vo vnútri svojej sústavy. Okolo
agonizujúceho červeného obra budú obiehať iba
vonkajšie planéty a asteroidy. Ked červený obor

Rozpad asteroidu v gravitačnom poli bieleho trpaslíka. Degenerovaná hviezda rozbije zavše asteroid
na ovefa jemnejšie čiastočky ako živá hviezda. Preto sú niektorí bieli trpaslíci „špinaví".
spotrebuje aj zvyšok paliva, odvrhne vonkajšie
obálky a skolabuje. Premení sa na kompaktného
bieleho trpaslíka.

Vrchol krivky zvýrazňuje vysoký obsah kremíka v jemnom prachu okolo mítvej hviezdy, špinavého
bieleho trpaslíka. (Trojuholmky označujú údaje pozemských prístrojov, biele gulky údaje z vesmírneho dalekohfadu Spitzer.)
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Velké asteroidy a kométy, ktoré zablúdia do
blízkosti bieleho trpaslíka, sa pod vplyvom
jeho gravitácie rozpadnú. Podobný osud postihol aj slávnu kométu Shoemaker-Levy 9. Gravitácia Jupitera ju v roku 1994 rozrhala na
niekollco kusov, ktoré potom zhoreli v jej atmosfére.
Ďalekohlad Spitzer monitoroval okolie bielych trpaslíkov infračerveným spektrografom.
„Jde o mimoriadny úlovok, lebo takéto objekty sú nesmierne vzácne. Sliepňajú iba matne,
pretože sú obalené prachom. Nazvali sme ich
„špinaví bieli trpaslíci," vysvetfuje Jura.
Spitzer objavil v prachu okolo bielych trpaslíkov odtlačky kremičitanov, sklovitých
minerálov pripomínajúcich pozemský olivín.
Materiál má rovnaké vlastnosti ako kremičitany
z našej Slnečnej sústavy. V spektrách však
neobjavili odtlačky uhlíka. Aj v našich asteroidoch a terestrických planétach je podiel uhlíka relatívne nízky.
Bieli trpaslíci sa dostali do centra pozornosti.
Štúdiom špinavých bielych trpaslkov získajú
vedci informácie o tom, ako jednotlivé typy
hviezd triedia materiál vo svojom okolí. Tak postupne dokážu rekonštruovať záverečnú fázu
evolúcie tej-ktorej sústavy. Ba čo viac, z niektorých počítačových modelov vyplýva, že aj
z prachu okolo hviezd by sa mohli za istých
okolností sformovať planéty. Planéty druhej
generácie...
University of California Press Release

-Sloku podobná hviezda
Chladná hviezda

AKTUALITY

Prebiotické látky
v protoplanetárnych diskoch
0
13,4

Objavili prvú
mimogalaktickú
planétu?

Tri

13,6

Spektrum svetla odrazeného od protoplanetárnych diskov krúžiacich okolo hviezd sa rozkladá na vinové dlžky. Údaje z hviezd
podobných Slnku znázorňuje biela čiara, údaje z chladných
hviezd sivá. Odtlačok molekuly acetylénu (C2H2) detegovali pri
oboch tyyoch hviezd, kyanid vodíka (HCN) iba pri Slnku podobných hviezdach. HCN je organická látka, obsahujúca molekulu
dusíka. Z piatich molekúl HCN sa móže vytvorit adenín, jedna zo
štyroch základných báz DNA.

Hypotetická planéta obiehajúca okolo chladnej hviezdy. Meteority a nespotrebovaný materiál z disku prenášajú na planétu organické molekuly. Prvé prebiotické molekuly (HCN) v protoplanetárnych diskoch Slnku podobných hviezd detegoval vesmírny
dalekohfad Spitzer. V spektre chladných hviezd sa však otlačky
HCN zatiaP nenašli.

gigantický prírodný dalekohfad. Ak sa zdroj,
šošovka a pozemský pozorovatel ocitnú „v
zákryte", pozemskí astronómovia móžu istý čas
študovať vlastnosti objektov, ktoré neobjavia ani
dalekohfady budúcnosti.
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Talianski astronómovia objavili exoplanétu,
ktorá kníži okolo materskej hviezdy. Na tom by
nebolo nič zvláštneho: dnes poznáme vyše 400
exoplanét. Tato exoplanéta však nekníži okolo
hviezdy v našej Galaxii, ale v galaxii M31,
v Andromede, vzdialenej 2,5 milióna svetelných rokov. Exoplanéta má hmotnosť 6 Jupiterov.
Prvú mimogalaktickú planétu objavili pomocou techniky mikrošošovkovania. Technika hola vyvinutá pred niekolkými rokmi kvóli
vyhfadávaniu masívnych kompaktných objektov (MACHO) v hale našej Galaxie. Nakolko
masívne objekty, (masívne hviezdy, galaxie či
kopy galaxií) ohýbajú svetlo vyžarované galaxiami a hviezdami v pozadí a usmerňujú ho
smerom k Zemi, gravitačná šošovka funguje ako
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Je tvar svetelnej krivky dókazom existencie extragalaktickej planéty v galaxii M31?

Mikrošošovkovaním možno objavovať aj
joviánske i terestrické planéty.
Taliani pomocou mikrošošovkovania študovali 12 hviezd v galaxii M31. Nie náhodou:
táto technika je najefektívnejšia skúmaní najvzdialenejších objektov. Vedci vypočítali, že
by takto mohli objaviť aj prvú mimogalaktickú
planém v galaxii M3 I. Ak bude mať hmotnosť
aspoň 2 J.
Svetlo jednej z hviezd, ktorú študovali
v Andromede, periodicky pohasínalo, tak,
akoby okolo hviezdy obiehal masívny objekt.
Hviezda-spolupútnik, alebo velká planéta?
Nevýhodou mikrošošovkovania je to, že dočasná konštelácia umožňuje exponovanie
snímok iba počas niekolkých dní. Ukázalo sa,
že ide o teleno s parametrami joviánskej planéty.
Vedci poznamenávajú, že mimogalaktická
planéta v M31 bola objavená už v roku 2004,
ked iný tím zaznamenal zakrivenie svetla zo
zdroja, ktorý vtedy identifikovali oko možnú
dvojhviezdu.
pri

hviezd formuje planetárna sústava. Astronómovia sa zamerali najmá na kyanidy vodíka, základný stavebný kameň
acetylénu (C2H2).
chladných hviezdach, M-trpaslíkoch a hnedých trpaslíkoch, kyanid vodíka nenašli.
z desiatich Slnku podobných hviezd však túto chemikáliu vygenerovali. Podia vedcov klúčovú rolu pni
jej tvorbe zohráva silnejšie ultrafialové
žiarenie Sloku podobných hviezd.
Molekuly acetylénu však detegovali
aj pri chladných hviezdach, kde HCN
zatial nenašli.
Po prvý raz sa tak podarilo nájsť
molekuly prebiotických látok v diskoch,
krúžiacich okolo chladných hviezd.
Astrobiológovia považujú objav za
zásadný, pretože práve okolo M-trpaslíkov boli objavené viaceré exoplanéty.
Niektoré z nich sa považujú za zváčšené
obdoby Zeme (superZem). ]baže ani
jedna z objavených exoplanét obiehajúcich okolo superZemí sa nepohybuje
v „zelenom páse", kde sa voda móže
udržať v tekutom skupenstve. Otázka
znie: ak bude takáto planéta objavená,
móže na nej vzniknúť život?
Vedci majú pochybnosti. M-trpaslíci
generujú masívne magnetické výrony,
ktoré móžu kličiaci život zabiť.
Další výskum sa zameria na detegovanie molekúl dalších prebiotických látok v protoplanetárnych diskoch. Je však
možné, že na chladných hviezdach má
prebiotická polievka mé zloženie.
Spitzer Press Release

C2H2

Pri

Život sa vraj zrodil z horúcej polievky
náhodne premiešaných chemikálií. Existuje podobná polievka aj na planétach
v mých sústavách?
Astronómovia sa rozhodli hladať prebiotické chemikálie, kyanidy vodíka,
(HCN), v protoplanetárnych diskoch knížiacich okolo rozličných typov hviezd.
Kyanid vodila je súčasťou adenínu, základnej zložky DNA. A DNA nájdeme
v každom živom organizme na Zemi.
Molekuly kyanidu vodila sa našli
v diskoch, obiehajúcich okolo žltých
hviezd podobných Slnku. Nenašli sa
však v diskoch menších hviezd, napríklad červenkastých M trpashlcov či
hnedých trpaslíkov, ktorých populácie
v našej Galaxii dominujú.
„Prebiotická chémia na planétach
obiehajúcich okolo chladných hviezd
funguje asi inakšie," tvrdí Alana Pascicci z John Hopkins University. Mladé
hviezdy sa rodia v kuklách prachu
a plynu, ktoré sa niekedy sformujú do
disku. Vedci sa nazdávajú, že sa v takom disku sformovali aj molekuly prebiotických látok, z ktorých vznikol
pozemský život. Na povrch planét ich
mohli dopraviť aj meteority.
Vytvorili sa takto aj podmienky pre
život na exoplanétach? Tím Pascucciovej vytipoval 17 chladných a 44
Slnku podobných hviezd. Preveril ich
spektrografom na vesmírnom ďalekohlade Spitzer. Ide napospol o mladé
hviezdy, ktoré majú okolo 3 milióny
rokov. Je to vek, ked sa okolo týchto

HCN

National Institute for Nuclear Physics
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Najl'ahšia
exoplanéta
Objavil ju Michel Mayor, jeden z najúspešnejších lovcov exoplanét. (Jeho tím objavil šestinu
potvrdených planét mimo Slnečnej sústavy.)
Oznámil, že planéta „e" v systéme Gliese 581
má iba raz takú hmotnosť ako Zem. V sústave
Gliese 581 objavili zatiaf najviac exoplanét. Jedna z nich, exoplanéta „d", obieha materskú hviezdu v zelenom páse, kde na jej povrchu móže
existovať voda v tekutom skupenstve i oceány.
Objavy si vyžiadali 4 roky pozorovania 3,6 m
dálekohTadom ESO na La Silla.
Gliese 581e obehne okolo materskej hviezdy,
vzdialenej 20,5 svetelných rokov, za 3,15 dní.
VzhTadom na hmotnost (1,9Z) ide o najmenšiu
planétu, ktorá má, s vysokou pravdepodobnosťou
skalnatý povrch.
Okolo hviezdy Gliese 581 obieha viac exoplanét. Sústava má zatiaT 4 planéty s hmotnosťami: 1,9Z (e), 16Z (b), 5Z (c) a 7Z (d). Najvzdialenejšia z nich (Gliese 581 d), obehne
materskú hviezdu za 66,8 dní. Vzhfadom na
hmotnosť nejde asi o skalnatá, ale skór o Tadovú
planétu, ktorá sa sformovala na okraji sústavy
a postupne prešpirálovala bližšie k materskej
hviezde. Momentálne okolo nej obieha v zelenej
zóne, takže je možné, že je pokrytá globálnym,
hlbokým oceánom. Ak sa to potvrdí, bude to
prvá vodná exoplanéta.
Váčšinu exoplanét objavujú vedci detego-

Planetárna sústava hviezdy Gliese 581: najvzdialenejšia Gliese 581 d obehne okolo materskej hviezdy
za 66,8 dňa. Najbližšia, nedávno objavená Gliese 581 e za 3,15 dňa.
vaním nepatrných porúch rychlosti materskej
hviezdy pod vplyvom gravitácie exoplanéty. Čím
menšie zmeny rychlosti, tým ťažšia je detekcia.
Zmenu rychlosti o 7 kilometrov za hodinu

Hmotnost'huiezdy

dokážu detegovať iba najcitlivejšie prístroje na
velkých d'alekohladoch. Ukazuje sa, že najviac
exoplanét nachádzajú lovci pri červených trpasličích hviezdach. (Tých je v galaxii najviac:
85 % z celkového počtu
hviezd.) Sáto napospol málo
jasné hviezdy. Ich zelené
pásy ležia oveTa bližšie ako
v prípade našej sústavy. Parametre červených trpaslíkov
umožňujú Tahšiu detekciu
exoplanét, pretože hviezda
Sluko
Zelený pás
s nízkou hmotnosťou výraznejšie reaguje na gravitáciu
exoplanét.
V prípade, ak okolo červeného trpaslíka obieha viac
planét, detekcia je obťažnejšia, pretože ich gravitačné interakcie sa prelínajú. Objav
exoplanéty „e" a spresnenie
obežnej dráhy exoplanéty
hviezda
„d"
v sústave Gliese 581,
Gliese 581
umožnila iba špičková citlivosť a stabilita spektrografu
HARPS.
Pokrok v jeden z najperspektívnejších disciplín astronómie je obdivuhodný.
„Pred 14 rokmi sme objavili
prvá exoplanétu v sústave 51 Pegasi. Bola 80-krát
hmotnejšia ako Gliese 581
Vzdialenosf od hviezdy v AJ
„e", vraví král objavitefov
Mayor. „Vd'aka lepšej technike objavíme čoskoro v zeNa grafe vidíte „zelený pás" červeného trpaslíka Gliese 581, oblasti, kde sa voda na planéte móže udržat v tekutom sku- lených pásoch červených trpenstve. Obieha v nej iba exoplanéta „d". VedTa grafu móžete porovnat Slnko s červeným trpasllkom Gliese 581. Vpravo paslí kov vela terestrických
hore sú znázornené vzdlalenosti planět našej sústavy od Slnka. V strede vzdialenosti doteraz objavených planět sústavy planét."
Gliese 581 od materskej hviezdy.
ESO Press Release
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AKTUALITA
Simulácia zmien
atmosféry na exoplanéte HD 80606b
počas niekolkých
dní po najváčšom
priblížení. Prvá zo
šiestich snímok hola
exponovaná 4,4 dňa,
posledná 8,9 dňa po
najvíčšom priblížení. Modrasté žiaren!e úzkeho kosáčika
je svetlo hviezdy,
rozptýlené a odrážané v atmosfére
planéty. Je modré,
pretože planéta absorbuje velké množstvo červeného svetla. Nočná strana
planéty je červenkasto-oranžová,
atmosféru zohrieva
teplota zvnútra.

.

HD 80606b
exoplanéta
s divokými
výkyvmi teploty
Táto exoplanéta je plynový obor. Materskú
hviezdu, vzdialenú 190 svetelných rokov od Zeme, obieha po výstrednej eliptickej dráhe: v najbližšom bode obežnej dráhy — periastri (0,03 AJ)
sak nej priblíži oveTa viac ako Merkúr k Slnku.
Najvzdialenejší bod dráhy — apoaster (0,85 AJ) je
o niečo menej vzdialený ako Zem od Slnka.
Vesmírny d'alekohlad Spitzer zmeral teplotu
planéty počas obletu okolo materskej hviezdy.
V priebehu 6 hodin stúpla teplota jej povrchu
z 800 na 1500 kelvinov. Po prvý raz sa stalo, že
vedci detegovali zmeny počasia v reálnom čase
na exoplanéte!
HD 80606b objavili švajčiarski lovci exoplanét už v roku 2001. Dopplerovou metódou
zistili, že jej dráha pripomína skór dráhu kométy
ako planéty. Materskú hviezdu obehne za 111
dní. Blízky oblet počas periodického priblíženia
však absolvuje za necelý deň! Kozmonaut, ktorý
by krúžil so svojou lodbu nad oblakmi tejto
planéty, by videl počas približovania hviezdu,
ktorá sa rychle zváčšuje, pritom až po dosiahnutie periastra by sa jej priemer zváčšoval z hodiny
na hodinu rýchlejšie. Jasnosť hviezdy sa medzi
apoastrom a periastrom zvyšuje až tisíckrát.
Spitzer pozoroval HD 80606b počas najtesnejšieho priblíženia a krátko po ňom. Ked vedci pozorovanie plánovali ešte nevedeli, či planéta
počas blízkeho obletu zmizne za hviezdou
Takto by vyzerala exoplanéta HD80606b
z pohladu približujúceho sa pozorovatefa.
Snímka je !ba jedno z políčok animácie. Jasne
vidíme ako sa na nočnej strane šír! v atmosfére
absorpovaná teplota z dennej strany. Modré
svetlo generuje absorpcia sodíka a draslíka atmosférou exoplanéty.

Takto vyzerá záznam 30 hodin trvajúceho monitorovania exoplanéty HD80696b počas blízkeho obletu materskej hviezdy v infračervenom svetle. Na spodnom grafe vidíte presné merania infračerveného svetla na vinovej dÍžlce 8 mikrónov zo sústavy HD 80606b. Sústavu tvorí hviezda a obria
planéta, ktorá ju obieha po výstrednej dráhe. Červená krivka zviditeTňuje rýchly vzostup teploty na
exoplanéte. (Geometriu periodického priblíženia vidíte na hornom obrázku.)
(sekundárny zákryt), alebo ju budú mócť priebežne sledovať. K sekundárnemu zákrytu došlo,
a tak sa podarilo zmerať jej teplotu bezprostredne
pred zákrytom i krátko po ňom.
Velký výkyv teploty naznačuje, že atmosféra
nad vrchnou vrstvou oblakov dokáže velmi rýchlo vstrebávať, uvolňovať i premiestňovať teplo.
Z takýchto údajov sa dá vyčítať, ako planéta
reaguje na náhle zmeny teploty, čo je extrémny
príldad striedania ročných období. Ukázalo sa,
že HD 80606b sa rychle zohreje, ale aj rychle
vychladne. Po vyhodnotení údajov zo Spitzera
dokážu planetológovia predpovedať, ako by sa

správal Jupiter, keby sa okolo nášho Slnka pohyboval po podobne excentrickej drábe.
Astronómovia už preštudovali niekolko desiatok horúcich Jupiterov, ktorí krúžia okolo svojich
hviezd po mimoriadne blízkych (bližšie ako
Merkur), ale v podstate kruhových dráhach. Na
rozdiel od nich (horáci Jupiteri majú viazanú rotáciu) HD 80606b sa otočí okolo svojej osi za 34
hodin. Nakolko sa počas obletu otočí okolo svojej
osi mnohokrát, striedajú sa na nej deň s nocou tak
ako na Zemi. Astronómovia preto móžu zmerať
ako sa planétou absorbovaná teplota počas najvhčšieho priblíženia i po ňom v atmosfére šíri.
Ukázalo sa, že vstrebaná teplota sa vzhTadom na
relatívne rýchlu rotáciu šíti dostatočne rychle,
takže celá exoplanéta neustále intenzívne žiari
v infračervenom svetle. Iba preto ju mohol Spitzer
tak podrobne zmapovať.
Spitzer Press Release
KOZM
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Výtrysk
Kvazar, istý typ aktívnej galaxie,
generuje výtrysky viditelhého svetla
a dalších Ionem žiarenia.

Oblak vodíka medzi galaxiami
Svetlo kvazaru križuje na ceste
k Zemi oblaky studeného vodíka.
Oblak absorbuje isté vinové
dižky, ktorými se prejavuje vodík.

Spektrograf
Spektrograf funguje ako
hranol, ktorý rozkladá svetlo
výtrysku do spektra vinových
djžok.

Nakolko sa vesmír rozpína a objekty sa od seba
vzďalhjú, ich spektrálne čiary sa posúvajú
k červenému okraju spektra. Porovnaním
spektra kavazaru s laboratórnym spektrom
možno posun zmeraf. Z hodnoty posunu sa dá
vypočítat rýchlosf pohybu objektu. Pomocou
astrocombu dokážu vedci pozorovaf posun z roka
na rok a presne zmeraf ako sa spektrum mení.
Po 20 rokoch (!) budeme vediet, ako sa rozpínanie
vesmíru za taký krátky čas zrýchlilo alebo spomalilo.
Na obrázku frekvencie astrocombu (biele čiary)
boli zosilnené kvóli simulovanému absorpčnému
spektru kvazara s hodnotou červeného posunu
= 3,5 v čase, keď mal vesmír iba 2 miliardy rokov.

Spektrum kvazaru
Vlnové dÍžky, typické pre vodík. sa prejavujú
ako tmavé (teda absorpčně) čiary.

Vlnové dÍžky (v nanometroch)
Čiarky na stupnici astrocombu
Spektrum kvazaru

_
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Astrocomb:
zázračný prístroj
pre kozmológov

Vesmír je starý. Má 13,7 miliardy rokov. Zdá
sa nám, že sa príliš nemení, hoci zmeny v ňom
prebiehajú všade a neustále. Niektoré posuny
v tkanine časopriestoru sa prejavia až po miliónoch rokov. Predstavy o tom, ako vznikol vesmír, ako sa vyvíja a aká je jeho budúcnosť, sa
v prevratne menia. Stačí si prečítať astronomický
časopis spred dvadsiatich rokov a porovnať
vtedajšie predstavy o vesmíre s dnešnými. Astronómovia však v posledných rokoch nadobudli dojem, že v knihe kozmu chýbajú kapitoly uprostred.
Našťastie, veda dostala do rúk nástroj, ktorý
maže chýbajúce kapitoly dopiniť. Astrocomb
dokáže kalibrovať pozorovania známych prístrojov, naprlldad spektrografu. Prepojenie oboch
prístrojov posunie ich technologické limity
a umožní tak astronámom zaznamenať aj najnepatrnejšie kozmické zmeny. Najmi; tie, ktoré
dokazujú rozpínanie vesmíru a efekty vyvolávané tajomnou silou — tmavou energiou.

Sledovat posun
Atronómovia už onedlho dokážu zaznamenat posun rozpínajúceho sa vesmíru v reálnom
čase. „Celý proces už nebudeme pozorovať na
sérii fotografií, ale ako na videu, pritom na
meranie nebudeme potrebovať milióny, ale
nanajvýš 10 až 20 rokov," tvrdí Sebastian
Lopez, astronóm z Čilskej univerzity.
Astronóm Allan Sandage už v roku 1962
predpokladal, že astronómovia by mohli pozorovať rozpínanie sa vesmíru. Nakolko sa
priestor rozpína aj v čase, astronómovia študujúci svetlo vzdialenej galaxie by mali vidieť, ako
sa svetlo „naťahuje" v čase k červenému okraju
spektra. Sandage vypočítal, že táto zmena by
mala byť taká nepatrná (ale váčšia ako priemer
molekuly), že s prístrojmi zo 60. rokov by astronómovia potrebovali najmenej 10 miliónov
rokov, aby ju zaznamenali.
V roku 1990 problém skomplikoval objav
zrýchTovania expanzie vesmíru. Po analýze údajov z pozorovania vzdialených supernov typu Ia
vedci predpokladali, že sa rozpínanie spomafuje.

Ukázalo sa, že v skutočnosti je to práve naopak,
čo neskór viedlo k objavu tmavej energie, zápomej odpudzujúcej gravitácie, piatej sily, ktorá
rozpínanie sa vesmíru urychluje.
Podstata tmavej energie je aj po desiatich
rokoch zahalená tajomstvom, hoci kozmológovia neúnavne bádajú, čím vlastne je a ako
funguje. Kým však nezistia, ako rýchlo sa vesmír rozpínal v minulosti v porovnaní s dneškom,
o tmavej energii sa vela nedozvedia.
Nanešťastie, všetky experimenty, zamerané na
odhalenie podstaty tmavej hmoty a ucelenie
predstáv o histórii vesmíru, zlyhávajú na kozmickej geometrii. Ak by sa nám však podarilo
zmerať nepatrnú zmenu červeného posunu (spósobený expanziou), mall by sme v rukách údaj,
ktorý by nezávisel ani od kozmickýhh parametrov, ani od gravitačných teórií. Namerané
údaje by boll priamou detekciou rozpínania.
Podstatou testu by boto meranie toho, ako sa
svetlo kvazarov, vzdialených od Zeme miliardy
svetelných rokov, naťahuje. Kvazary sú aktívne,
a preto jasné centrá galaxií. Unikátny test, nazvaný podTa autorov Sandage-Loebov test,
umožní astronómom študovať vesmír, ked mal
2 až 7 miliardy rokov.
Súčasné testovanie tmavej energie, postavené
na supernovách a zvyškovom žiarení po big
bangu (mikrovinné žiarenie kozmického pozadia), neposkytuje spoTahlivé údaje. Preto astronómovia nevedia, ako tmavá energia vplývala na expanziu vesmíru v prvej polovici jeho
existencie. „Sandage-Loebov test zmapuje rozpínanie vesmíru od mladosti až po dnešok
a teoretici konečne zistia, čo je podstatou tmavej
energie," vysvetTuje Dragan Huterer z Michiganskej univerzity.
Testovanie kvaazrov v takej vzdialenosti je
dnes viac-menej teoretické. Experimentálne nástroje modernej kozmológie, najmá spektrografy, nie sú zatiaT dosť presné a stabilné. Astrocomb bude v každom ohTade efektívnejší.

„Pravítko" na meranie farby
Atroonámovia pomocou spektrografov rozldadajú svetlo nebeských objektov na jeho far-

by, presnejšie vinové dlžky, podobne ako sklenený hranol rozkladá slnečné svetlo na farby
dúhy. Spektrograf novej generácie umožní astronómom zmerať červený posun objektu oveTa
presnejšie. Na rádovo presnejšie zmeranie vlnovej dlžky treba kalibrovať taký spektrograf,
na ktorom sa budú dať odčítať hodnoty tak ako
na stupnici pravítka. Vyvinúť spektrograf s takými parametrami však uleje fahké.
„Najpresnejšie zo všetkých fyzikálnych kvantít sa dá merať čas," vraví Thomas Udem z Inštitútu Maxa Plancka pre kvanovú optiku
(MPQ). „Umožňujú to atómové hodiny, ktoré
pracujú s presnosťou plus mínus 1 sekundy na
milión rokov."
Dosiabnuť takú presnosť pre potreby fyziky
a astronómie by mal pristroj, princíp ktorého bol
v roku 2005 ocenený Nobelovou cenou. Jeho
autormi sú Theodor Hánsch z MPQ a Joh Hall
z University of Colorado v Boulderi. Svoj
pristroj nazvali „optický kombinátor laserovej
frkkvencie", pre ktorý sa neskór ujal názov „astrocomb".
Astrocomb transformuje presnosť hodín na
frekvenciu combu, špeciálneho laseru, ktorý
emituje krátke pulzy svetla miliánov mimoriadne presne definovaných vinových dlžok
v nepredstaviteTne krátkych časových jednotkách — femtosekundách. (Femtosekunda je
tisícina milión milióntiny sekundy.) Hodiny
kontrolujú svetlo laseru a zabezpečujú rovnakú
vzdialenosť medzi vinovým dlžkami.
Astrocomb funguje podobne ako OPS, ktorý
nám umožní nájsť na mape velkomesta hTadanú
adresu. Skombinovanie atómových hodín s astrocombom umožňuje vedcom nájsť presnú
polohu svetla ulev rámci koordinátov X a Y, ale
v hodnotách vinových dlžok. Tak dokážu vedci
spresniť aj spektrálne čiary astronomických
zdrojov. „GPS je absolútnym kalibrátorom časopriestoru, astrocomb je absolútnym kalibrátorom vo svete vin," vraví Dimitar Sasselov
z Harvardu. „Inými slovami: pomocou astrocombu dokážeme zistiť, kde sa v spektre
nachádza vina, ktorá vstupuje do dalekohfadu
a ako sa posúva oproti póvodnej vinovej dlžke."

Expanzia v reálnom čase
Novú kalibračnú techniku využili po prvý raz
počas seriózneho výskumu na Európskom
južnom observatóriu. S cieTom zmerať rozpínanie vesmíru a preskúmať oblasti, kde sa ešte
tmavá energia neskúmala.
Sledovať expanziu vesmíru v reálnom čase
vyžaduje merať červený posun 1 centimeter za
sekundu. Zodpovedá to zmeraniu posunu
niekolkých desatín nanometra v spektre svetla,"
vraví Michael Murphy, astronóm zo Swinbume
University of Technology v Austrálii. Takáto
presnosť merania si okrem extrémnej kalibrácie
astrocombu vyžaduje aj výkonné dhlekohTady
a spektrografy, ktoré sa iba vyvíjajú.

~
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Astrocomb obsahuje milióny vinových dlžok
zoradených v rovnakej vzdialenosti. Vedci
očakávajú, že astrocomb pokryje diapazón ad
ultrafialovej až po infračervenú oblast.
Najvhčším dalekohfadom, ktorý sa vyvíja, je
E-ELT (Európsky extrémne velký teleskop). Na
spektrografoch novej generácie, s rádovo presnejšou stupnicou, sa pracuje. Ich parametre stí
omračujúce: dokážu zmemť spektrá s presnosťou
na 1:30 000 000 000. Kvóli názornosti: ideo ekvivalent zmerania obvodu Zeme s presnostou na
I milimeter.
Prototyp astrocombu postavil a otestoval tím

z MPQ v roku 2007. V marci 2008 ho opat
otestovali vo Vákuovej veži na Kanárskych ostrovoch. Studovali spektrum Slnka v infračervenom svetle a namerali hodnoty posunu
9 metrov za sekundu. Prekonali tak rekord najlepších štandardných prístrojov, ktoré v v infračervenom svetle dosahujú presnosť 10 metrov
za sekundu.
Ovefa výkonnejší spektrograf otestujú už
teraz v lete spolu s pristrojom HARPS
(High Accuracy Radial velocity Planet SearcherlVyhfadávač planét s vysokou presnosťou
radiálnej rychlosti) na 3,6-metrovom
dalekohfade ESO v La Silla,
Čile. Ak sa experiment

s HARPS osvedčí, vedci vyvinú dalšiu
generáciu spektrografov, určených už pre
E-ELT.
Nemci z MPQ chcú potenciál astrocombu umocniť spoluprácou s firmou Menlo
Systems GmbH. Úlohou firmy je zabezpečiť
aj komerčně využitie revolučnej techniky
kalibrácie. Plodom spolupráce bude
CODEX (Cosmic Dynamics Experiment/
Experiment dynamiky kozmu), superspektrograf, určený pre E-ELT. Práve ten bude
0,0001

klúčovým pristrojom pre Sandage-Loebov
test.
E-ELT zachytí prvé svetlo v roku 2017.
Zatial však nevedno, či CODEX bude
prvým pristrojom, ktorý sa s obrím dálekohladom prepojí. Ak bude, experiment
Sandage-Loeb začne v roku 2018. Znamenalo by to, že do roku 2040 budú mať vedci
v rukách kompletné údaje o expanzii kozmu
v reálnom čase.
Astronomy, jún 2009-05-18

Relatívna škála vesmíru
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Čas (v miliardách rokov)
Z prehfadu preskúmaných supernov vieme odčítat históriu rozpínania sa vesmíru.
Vedci budúcej generácie už budú vediet aj to, ako sa vesmír bude vyvíjat v budúcnosti.
-20

Takto bude vyzerat E-ELT, Extrémne velký dalekohfad, ktorý začne pracovat v roku 2017. Približne po dalších 20 rokoch by sme mali
vedief, ako sa vesmír rozpína.
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Z.ive organizmy
v masive
Olympus Mons?
v

V sopečnej oblasti Tharsis, severce od marťanského rovníka, dominuje sopka Olympus Mons.
Obrovský vulkán má priemer 550 kilometrov,
výšku 24 kilometrov. Kužel sopky však nie
ideálne okrúhly: smerom na severovýchod je
predlžený, smerom na juhozápad skrátený. Podia
najnovších štúdií takúto deformáciu by mohla
spósobiť bud horúca, riedka magma, alebo voda
nehlboko pod povrchom. Preto sa vedci nazdávajú, že by sa na svahoch sopky mali hladať teplé
vývery a v nich termofilné baktérie.
Olympus Mons je vyhasnutá sopka. Nevedno
či len dočasne. Sondy, krúžiace okolo Červenej
planéty predbežne nijaké stopy aktívneho vulkanizmu neobjavili. Povrch severozápadného svahu
je starý 115 miliónov rokov, planina pod ním má
však sotva 2 milióny rokov. Pre geológov taký
mladý povrch naznačuje, že vulkanizmus v oblasti ešte celkom nevyhasol.
Vedci z Lunar and Planetary Institute vytvorili
na počítači podrobnú simuláciu vývoja masívu
Olympus Mons s cielom overiť hypotézy o možných príčinách pretiabnutého tvaru obrovskej
sopky. Z experimentu vyplynulo, že iba masívne
výrony lávy, ktorá stekala po vrstvách vodou
nasiaknutých usadenín Miny, mohli sopku takto
preformovať.
Voda sa v lávou prekrytých vrstvách mohla
uchovať dodnes. Navyše, teplo z vnútra sopky
móže vodu trvalo udržiavať v tekutom skupenstve. Vedci, ktori pripravujú program pre budúce
pristávacie sondy, vložili do archívu dálšiu
oblasť, kde by sa mohli nájsť živé organizmy.
Alebo aspoň ich fosílie...
Geological Society of America

Marťanská sopka Olympus Mons z obežnej dráhy.

Na snímke kamery HiRiSe (MRO) vidíte útvary na dne kráteru Vernal, ktoré vytvorila činnost
horúcich prameňov v minulosti. Pahorky sa mohli vytvorit, podobne ako na Novom Zélande či na
Islande, okolo cyklicky tryskajúcich gejzírov.

Podobnost početných pahorkov z krátera Vernal so živými i vyhasnutými gejzírmi a vývermi na
Zemi je naozaj nápadná.

Horúce pramene na Marse?
Martanský rover Spirit sa ešte v marci 2007
ocitol na pestrofarebnej pláni. V povrchových
vrstvách dominoval kremík. Pre astrochemikov to bol jasný dókaz toho, že povrch
musel byť dlho zaliaty vodou. Ba čo viac,
musela to byť horúca voda. Dva roky po tomto
objave našli vedci na snímkach zo sondy Mars
Reconaissance Orbiter (MRO) dalšiu oblasť,
ktorá sa podia nich sformovala okolo horúcich
prameňov: Vernal Crater leží v oblasti Arabia
Terra na severnej pologuli Marsu. Arabia
Terra je posiata impaktnými krátermi. O jej
vysokom veku svedčí aj dramaticky zerodovaný terén. Vedcov zaujala mimoriadna podobnosť oboch marťanských oblastí s lokalitami na Zemi, kde vyvierajú horúce pramene.
Usadeniny okolo horúcich prameňov (gejzírov, výverov) sú van najslubnejšími lokalitami, v ktorých by prístroje budúcich sond
mali hladať fyzikálne a chemické dókazy
o existencii živých organizmov. Arabia Terra
sa razom posunula medzi páť najperspektívnejších terčov pre misiu Mars Science Laboratory.
NASA Press Release

Kráter Vernal a v ňom nápadný útvar (čiastočne v obdlžniku), ktorý je na infrasnímkach
kamery THEMIS jasný vo dne i v noci. Tmavý
povrch je efekt konverzie do viditelného svetla.
„Čierny bumerang" má dlžku 3 km. Tvorí ho
množstvo svetlejších i tmavších škvřn. Podfa
vedcov ide o stvrdnuté duny, alebo o sedimenty, ktoré sa usadili pod tekutou vodou.
KOZMOS 4/2009
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Mars: Lad
aj na rovnu?
V minulosti
určite...
Geológovia NASA preštudovali údaje, ktoré
dodal rover Opportunity z Planiny Meridian: po
kompletnej analýze sedimentov povrchu zistili,
že tieto horniny boli v minulosti dlhodobo vystavené pósobeniu vody, podobne ako povrch
v okolí polárnych čiapočiek a pod nimi. Po
oteplení klímy rad odsublimoval, ale v póde sa
chemické stopy po jeho pósobení uchovali.
Zrodila sa nová teória.
Podia starej teórie sa vlastnosti povrchu na
pláňach Meridiani interpretovali ako typické pre
usadeniny na dne velkého jazera. Planina Meridiani je jednou z najplochejších oblastí Marsu.
Vypfňajú ju dlhé plošiny, polia lineárnych dún
a hrebeňov. Po vyhodnotení počtu impaktných
kráterov marsológovia odhadli, že planina sa
sformovala na sklonku Hesperiánskej éry, pred
3,8 miliardami rokov.
Na zvláštnosti zloženia Planiny Meridiani
upozornil už spektrometer tepelných emisií na

To ne je vzorka marťanského, ale antarktického
radu. V lade vidíte zrnká horniny, ktoré doň
vmřzali v priebehu rovnakých procesov ako na
Červenej planéte.

Podia mých teórií móžu byť sírany aj produktom
impaktu alebo vulkanickej aktivity. Aeorosoly,
rozptýlené výbuchom niektorej zo sopiek na planine Tharsis do atmosféry, sa postupne mohli
ukladať na povrchu Meridiani a zmiešať s depozitmi normálnej erózie.
Michalski a Paul Niles z NASA však po
posledných analýzach presvedčivo zdóvodnili,
že usadeniny v oblasti, kde pristál rover Opportunity, sa museli ukladať pod hrubou vrstvou
radu. Lad bol premiešaný s prachom. Zrnká prachu vstrebávali teplo slnečného žiarena a spósobovali topene ladu vo svojom okolí. Lad však
obsahoval aj vulkanické aerosoly bohaté na síru,
takže voda bola kyslá. Reagovala s prachom
a vytvárala vo vnútri radového príkrovu kapsy
zlepencov, ktoré po odsublimovaní ladu postupne splynuli s horninami povrchu. Podobný proces
prebieha aj v súčasnosti v polárnych oblastiach.

palube sondy Mars Global Surveyor (1996 až
2006). Preto práve túto oblasť vybrali v NASA
ako najvhodnejšiu pre rover Opportunity.
„Už prvá panoráma kamery po pristátí ukázala, že sonda/lander pristála v oblasti, akú sme ešte
na Marse nevideli," spomína geológ Joseph
Michalski (Université Paris-Sud). Prvé údaje
o horninách s relatívne vysokým obsahom síry to
potvrdili. Podia jednej z prvých teórií sa sírany
mohli sformovať iba v prostredí na dne bazéna,
ktorý sa cyklicky napíňal vodou a opiiť vysychal.

Poloha roveru Opportunity v 1783. deň na
Marse. Na polceste k impaktnému kráteru Endevour vo vzdialenosti 17 kilometrov. Trhliny
v teréne rover spoTahlivo prekonal. (Južne od
spodného okraja obrázku.) Diagonála snímky:
400 metrov.

Mikroskopická snímka usadenín na Planine Meridiani na dne impaktného krátera Endurance.

14

KOZMOS 4/2009

Planina Meridiani sa však rozkladá blízko
rovníka, kde dnes, an pod kobercom prachu,
veta radu nie je. Autori teórie sa nazdávajú, že
hrubá vrstva radu sa mohla vytvoriť v dávnych
dobách, ked bolí póly na inom mieste, alebo
marťanská os bola sklonená pod iným uhlom.
Brian Hynek, fyzik atmosféry z University of
Colorado v Boulderi, vypracoval vulkanckú
teóriu o vlastnostiach povrchu planiny Meridiani
už dávnejšie. Novú teóriu však odobril, pretože
vysvetruje aj záhady, prečo sa okolo usadenín na
Planine Meridiani vyskytujú aj ložiská solí s rozličnou mierou rozpustnosti vo vode.
Objem depozitov na Planine Meridiani sa čo
do objemu podobá prevrstveným, na rad bohatým ložiskám na južnom póle Marsu. To znamená, že rad premiešaný s prachom a aerosólmi
bol hlavným zdrojom usadenín na celom povrchu Červenej planéty.
Nová teória má aj isté slabiny. Nijaký model
nedokáže vysvetliť, ako sa okolo marťanského
rovníka mohli vytvoriť také hrubé koberce radu.
Záhadou je aj fakt, ako sa jemné čiastočky
vulkanických aerosólo mohli pozliepať do zlepencov s priemerom zrnek piesku.
Autori novej teórie sú napriek pochybnostiam
kolegov presvedčení, že prinajhoršom ložiská
síranov kdekorvek na povrchu Marsu mohli
vzniknúť iba tak, ako to on popisujú. Teóriu sformovali po vyhodnotení množstva údajov.
NASA Press Release

MARS

Našiel Phoenix
tekutú vodu
na Marse?
Sonda Phoenix pristála na povrchu Marsu
ešte v minulom roku. Niekolko dní po pristátí
vyslala sonda na Zem sériu čiernobielych
snímok. Po nedávnej podrobnej analýze týchto
fotografií objavili vedci na zatienenej konštrukcii robota čosi, čo náramne pripomína
kvapky vody.
Snímky boli exponované bezprostredne po
pristátí, takže asi nejde o rosu. Ovefa pravdepodobnejšie je, že ideo vodu z povrchu Marsu.
Prúd plynov z pristávacích motorov permafrost
roztopil, takže voda premiešaná s prachom
striekala na všetky strany. Senzácia...!?
Ibaže atmosféra Marsu, ako vieme, je riedka
a chladná, takže voda v tekutom skupenstve by
sa v nej nemala udržať. Pod stonásobne nižším
tlakom ako na Zemi a pri dennej teplote (v dobe pristátia sondy Phoenix —20 °C), je to za
normálnych okolností vylúčené. Ak sú na
snímkach naozaj kvapky vody, čo ich uchovalo v tekutom skupenstve?
V auguste 2008 zaznamenali prístroje sondy
v marťanskej póde prítomnosť perchlorátu. Objav tejto pre život toxickej látky na mieste,
ktoré sa považovalo za „priaznivé pre život",
vedcov zaskočil. Perchlorát však patri medzi

Zváčšujúce sa kvapky vody na nohách pristávacej sondy Phoenix.
látky, ktoré móžu udržať vodu v tekutom skupenstve aj pri mimoriadne nízkej teplote do
—70 °C.
Niektorí vedci sa nazdávajú, že tekuté roztoky solí možno nájsť už v malej hlbke pod
povrchom kdekofvek na povrchu Červenej
planéty.
Zmiešaný tím Niltona Renna (Michigan and
Arizona University) vykonal množstvo laboratórnych experimentov a dospel k názoru, že
plyny z trysiek pristávacej sondy roztopili Fad
v marťanskom regolite do hlbky nekolko
milimetrov. Niekolko kvapiek sa uchytilo aj na
nohách landera. Ak bobo množstvo perchlorátu
v roztoku vody dostatočne vysoké, potom sa
kvapky mohli udržať v tekutom skupenstve až
do príchodu noci. V priebehu dňa kvapky absorpovali aj vodu z atmosféry, takže naberali
na objeme.

Mars: na južnej pologuli sa začína
obdobie prachových búrok
Ak sa prachová búrka blíži do oblasti,
rovery na prilcaz zo Zeme začnú šetriť energiou. Bud sa obmedzí ich pohyb, alebo skráti

New Scientist
čas, počas ktorého vysielajú údaje na Zem.
Vietor, ktorý víni a prenáša marťanský prach
a móže vyradiť solárne panely, niekolkokrát
roverom výdatne pomohol: prachovú pokrývku po niekolkých dňoch vyfúkal. Aj v tomto
roku Opportunity očistil začiatkom apríla,
Spirit opakovane vo februári.
NASA Press Release

pn

Na Marse sa blíži obdobie globálnych prachových búrok. 21. apríla sa Červená planéta
ocitla v najbližšom bode voči Slnku, tak ako
vždy, po 23 mesiacoch pohybu po mierne
eliptickej drábe. O mesiac neskoršie nastalo
na južnej pologuli Marsu leto. Rýchle prehrievanie atmosféry spósobilo dlhodobo silné
vetry, ktoré vyniesli vysoko do atmosféry milióny ton prachu a púdru. Prach móže obmedziť, alebo celkom znemožniť činnosť roverov
Spirit a Opportunity. Najmá ked pokryje
povrch solárnych panelov.
Po mesiacoch s relatívne čistým ovzduším
solárne panely produkujú čoraz menej energie: na Spirite o 20 %, pri Opportunity
o 30 %. Zaprášenie oblohy spósobili regionálne búrky. Pred dvomi rokmi holi podmienky ovel'a nepriaznivejšie. Zvírený prach
absorboval až 99 % slnečného žiarenia.
eKamery na roveroch denne merajú
zračnosť ovzdušia proti Slnku. Z obežnej
dráhy kontroluje zaprášenost atmosféry aj
satelit Mars Reconaissance Orbiter. Porovnávaním údajov s údajmi predchádzajúcich sond
móžu vedci odhadnúť vývoj počasia, hoci na
Marse sú predpovede oveFa nespoTahlivejšie ako na Zemi. Globálne búrky začiatkom
leta majú z roka na rok iný priebeh a intenzitu.

Skeptici namietajú, že na nohách sondy
nevidíme kvapky, ale Tadové guFóčky, prípadne
srieň vodného Tadu, ktorý sa postupne transformoval do tvaru kvapiek, pretože sa voda
z atmosféry ukladala na kovových nohách
sondy.
Renno sa však nazdáva, že Fad na nohách by
do večera dávno sublimoval a rozplynul sa
v almosfére. Hecht, člen jeho tímu však naopak
tvrdí, že sa Iadové kvapky mohli udržať, ak nohy landera boli chladnejšie ako ich okolie.
Rennov tím bude v laboratóriu nekolko mesiacov testovať vodu bohatú na perchlorát
v podmienkach podobných Marsu. Pokusy sú
o to zaujímavejšie, že aj na Zemi niektoré mikroorganizmy prežívajú aj vo vefmi slaných roztokoch.

Na snímke zo satelitu Mars Reconaissance Orbiter z 2. apríla vidíte oblaky prachu, ktoré vyniesol
do atmosféry vietor z okoun južnej polárnej čiapočky.
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Nový pohľad
na tmavú hmotu
Od novembra 2008 trvá na internete živá
polemika o niektorých astronomických údajoch
z posledných rokov, ktoré účastníci, každý na
svoj spósob, mterpretujú. Údaje zveřejnili dye
skupiny. Prvá získala údaje zo satelitu, druhá
z balónovej sondy. V oboch pripadoch ideo vysokoenergetické častice zo vzdialeného vesmíru,
ktoré možno interpretovať aj ako produkt tmavej
hmoty.
Tmavá hmota je látka, ktorú netvoria atómy
viditelného vesmíru a prejavuje sa iba gravitačným vplyvom na normálnu hmotu: vplýva na
rotáciu galaxií, na pohyb galaxií v kopách galaxií, na ohyb svetla zo vzdialených zdrojov
hmotou, ktorá je medzi zdrojom a pozemským
pozorovatelom. Navyše jediný kozmologický
model, ktorý je v dobrej zhode s mikrovinným
žiarením kozmického pozadia a pozorovanou
distribúciou galaxií, funguje iba ak pripustíme
existenciu tmavej hmoty, ktorej je podia najnovších výpočtov 6-krát viac ako normálnej,
viditelnej hmoty.
Co je tmavá hmota? Váčšina fyzikov sa
nazdáva, že jde o neznáme druhy častíc, ktoré
interagujú s normálnou hmotou. Experimenty,
či už na Zemi, alebo vo vesmíre, ktorých cielom
boto identifikovať teto častice, skončili neúspechom.
Podla niektorých teórií fyziky vysokých energií sa častice tmavej hmoty prejavujú ako vlastné antičastice. Ked navzájom interagujú (čo sa
stáva v najhustejších zhlukoch tmavej hmoty),
anihilujú sa, pričom vznikajú elektróny a pozitróny. (Pozitróny sú antičasticami elektrónov.)
Produktom interakcií móžu byť aj iné častice,
ktoré sa však rychle rozpadajú. Ich rozpad generuje žiarenie gama.
Už dávnejšie pozorovania naznačovali, že

Údaje z balóna ATIC
Koncom novembra 2008 zveřejnil medzinárodný tím (vedúci John Welfel z Louisiana
State University) zaujímavý objav. Údaje z prístrojov na balóne ATIC (Advanced Thin Ionization Calorimeter) zaznamenali počas dvoch
letov nad Antarktídou (v rokoch 2000 až
2001 a 2002 až 2003) 210 velmi rýchlych elektrónov z hlbokého vesmíru. Očakávalo sa, že ich
bude maximálne 140. Elektróny mali energiu
medzi 300 až 700 miliardami elektrónvoltov
(eV). Asi tolko, kolko má letiaci komár. Nakolko elektróny časť svojej energie počas interakcií s medzigalaktickou hmotou strácajú, objav naznačuje, že ich zdroj sa nachádza relatívne
blízko!

Balón ATIC niekolkokrát
prekrižoval Antarktídu.
Pred niekofkými rokmi
dvakrát zaznamenal
elektróny s vysokou
energiou, ktoré prileteli
zo vzdialeného vesmíru.
Ideo produkty tmavej
hmoty? Na projekte
ATIC spolupracujú vedci
z Ameriky, Ruska, Číny
Femecka.

ý

časť žiarenia gama z galaxií móže byť produktom tohto procesu, ale predbežne sa to dokázať
nedá. Najnovšie údaje sú slubnejšie: produktom
anihilujúcej sa tmavej hmoty móže byť kozmické žiarenie rýchlych elektrónov a pozitrónov.

Folóny s nízkou energiou a
~--..
,
Žiarenie gama

Protóny
...

Antiprotóny

.

Supersymetrické
neutralína
asijce tamuej hmoty)

~
Pozitróny

~
Elektróny

.
častice
~známej hmoty
‚

.
Neutrína

Anihilujúea sa tmavá hmota Podia teórie supersymetrie istý typ slabo interagujúcich masívnych
častíc (W1MPov), neutralína, st pozostatkom po big bangu. Kedsa dye neutralína tesne k sebe priblížia,
vyprodukujú spřšku známydi častíc, ktoré sa rýchle rozpadajú na mé častice a fotóny, ATIC
a PAMELA mohli zachytit častice takého rozpadu.
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Európsky satelit PAMELA vypustili v lete 2006. Jeho prístroje detegovali viac pozitrónov (ideo antičasticu
elektrónu), ako by
mohlo emitovať fubovofné blízke telaso. Sú pozitróny produktom anihilácie tmavej hmoty? Údaje vyhodnocuji vedci z Talianska, Ruska, Nemecka a Švédska.

Rýchlost = Energia

Pri nepatrných časticiach
elektrónoch a pozitrónoch nemá
význam hovoriť o ich hmotnosti.
Vedci radšej spomínajú jednotky
energie — elektrónvolty (eV). Hodnota
eV je závislá od rýchlosti častíc.
Elektróny s energiou 600 miliárd eV,
ktoré detegoval ATIC, sa pohybovali
rýchlosťou 99,99999999996
rychlosti svetla!
(

~

Iný tím v rovnakom čase zverejnil údaje o detekcii vysokoenergetických pozitrónov s energiami nad 100 miliárad eV. (University of Rome
Tor Vergata). Údaje získal európsky satelit
PAMELA (Payload for Matter-Antimatter Exploration and Light-nuclei Astrophysics), vypustený v roku 2006.
Sonda PAMELA detegovala častice s podstata nižšou energiou ako balón ATIC, jej údaje potvrdili existenciu blízkeho zdroja, ktorý
energetické eletróny a pozitróny generuje.
Mohlo by to byť hniezdo tmavej hmoty? Je to
jedna z možností. Podia Gordona Kane (fyzika
z University of Michigan) sú pozitróny priznakom anihilácie tmavej hmoty: „Tím okolo
satelitu PAMELA pozoroval tmavú hmotu. Je
to vzrušujúci objav, ktorý treba v najbližších
mesiacoch overiť."
Celá vec má niekolko háčikov. Predovšetkým, tmavá hmota móže byť ovela záhadnejšia, ako sa fyzici nazdávajú. Podia vedcov
najpravdepodobnejším kandidátom tmavej hmoty je neutralino, častica, predpovedaná populámou, ale nepotvrdenou teóriou supersymetrie,
ktorá rieši problémy štandardného modelu časti-

NOVÝ POHIAI) NA TMA VIJ HMOTU
Fermiho vesmírfly áalekohTad
na detekciu žiarenia gama detegoval toto
žiarenie v širokom rozsahu energií. Fermi možno
potvrdí, že signály zachytené na
palube ATIC a PAMELA sú produktom
anihilácie tmavej hmoty.

covej fyziky. Skeptici namietajú, že malý počet
anihilovaných neutralín nemóže vyprodukovať
také množstvá vysokoenergetických častíc, aké
zaznamenal ATIC.
Welfelov tím však tvrdí, že ak sú údaje
z ATIC produktom tmavej hmoty, pokles energie elektrónov na hodnotu 800 miliárd eV naznačuje, že sú produktom anihilovaných častíc
Kaluza-Klein. Tieto častice by mali existovať
v nepatrnej, zavinutej piatej dimenzii. Existencia
častíc vyšších dimenzií vyplýva z predpovedí
teórie strún. Aj tá je zatiaT iba matematickou
konštrukciou, ktorú pozorovania zatiaI nepotvrdili. Navyše vysvetlenie častíc Kaluza-Klein
funguje najlepšie vtedy, keá je tmavá hmota
sune zavinutá, inakšie by bol signál anihilácie
oveTa slabší ako detegované elektróny a pozitróny.

GLAST,
Fermiho vesmírny ďalekohPad ~
na detekciu žiarenia gama,
objavil počas posledných štyroch
mesiacov 13 pulzarov,
emitujúcich žiarenie gama.
Existencia takýchto telies bola
~
donedávna iba hypotetická. (

~

Podia Dana Hoopera (Fermi National Accelerator Laboratory) by však tento úkaz mohla spósobovať aj existencia blízkeho zámotku neutralín. Simulácie na počítačoch ukázali, že tmavá
hmota nie je v našej Galaxii rozptýlená rovnomerne, ale vyskytuje sa v množstve hustých zámotkov. Ak sa takýto zámotok objaví do vzdialenosti niekolkých tisícok svetelných rokov,
signály, ktoré zachytili PAMELA a ATIC, by
mohli byť z tohto zdroja.

Jedno je isté: pulzar taký signál móže vysielať.
Ibaže: či už pulzar, alebo iný urýchfovač
častíc, by nesmel byť vo váčšej vzdialenosti ako
3000 svetelných rokov. Inakšie by cestou na
Zem váčšinu svojej energie stratil.
Aj keby sa ukázalo, že zdrojom vysokoenergetických častíc je naozaj pulzar, ich detekcia je
velkým objavom. Pra fyzikov by sa otvorilo
ďalšie okno pra štúdium dynamického a búrlivého vesmíru.
Pred polstoročím ešte nikto o pulzaroch
nevedel. Prvé mikrokvazary boli objavené až po
roku 1980. A iba nedávno detegoval satelit
GLAST (Fermi Gamma.ray Space Telescope)

diskutuje, neboli zatiaT jednoznačne interpretované. Iné pozemské projekty častice tmavej
hmoty nezaznamenali. Negatívny výsledok
ohlásila nedávno aj posádka projektu ZEPLIN
III, (Anglicko) vybavená mimoriadne citlivými
prístrojmi.

Riešenie predo dvermi?

Nádeje sa upierajú najmá k satelitu GLAST,
na palube ktorého pracuje citlivý detektor žiarenia gama. Ten by mohol zachytiiť svit rozpadajúcich sa častíc, ktoré sú produktom anihilácie
tmavej hmoty. Niektoré pozorovania naznačujú,
že tento svit treba hTadať vo velkej oblasti neáaleko stredu našej Galaxie.
Prebiehajúca analýza údajov zo satelitu PAMELA
prináša sTubné výsledky.
Pristroje sondy dokážu odlíšit pozitróny od elektrónov.
Pomer týchto častíc pomóže
fyzikom určit zdroje, ktoré
ich emitujú. Či ideo produkty anihilovanej tmavej hmoty, alebo nejakého z astrofyzikálnych objektov, zatiaf
nevedno. PAMELA však
dokáže detegovať aj častice
z vyššou energiou.
Keá európsky Large
Hadron Collider (LHC) začne po opravení poruchy opáť
pracovat, údaje, ktoré zaznamená, móžu byť kTúčom aj
Zdrojom elektrónov s vysokou energiou móžu byt aj blízke pulzary. k rozriešeniu tejto záhady.
Zachytíme ich však iba vtedy, keá úzke kužele častíc tryskajúce z ich Ak LHC zachytí signál
neutralín a deteguje aj niepólov meria na Zem.
ktoré častice s nimi zdruviac ako 12 pulzarov, emitujúcich žiarenie gama žené, potom budeme múcť niektoré vlast(pozni rámček. vTavo). Takže na definitívne nosti častíc tmavej hmoty študovat priamo
závery ešte nedozrel čas.
v CERNe.
Fyzici veria, že už onedlho bude tmavá hmoBoli už častice tmavej hmoty detegované aj
na Zemi? Údaje získané v rámci projektu ta menej tajomná.
DAMA v podzemí Gran Sasso National LaboAstronomy
ratories (Taliansko), okolo ktory'ch sa vášnivo

Skeptici krútia hlavou
Fyzik Wim de Boer (University of Karlsruhe)
tvrdí: „Namerané údaje nemajú s tmavou hmotou nič spoločné." Je pravda, že aj mé objekty
a procesy móžu elektróny a pozitróny urýchliť
tak, aby mali detegované energie: pulzary,
zvyšky po supernovách, mikrokvazary. Martin
Pohl (Iowa State University) vypočítal, že úzky
vrchol elektrónov s energianii okolo 500 miliárd eV (údaje z ATIC) možno vysvetliť prítomnosťou blízkeho pulzaru, ak má menej ako
100 000 rokov. Pulzar móže byť hocikde na
oblohe. Pohyb elektrónov a pozitrónov móžu medzihviezdne magnetické polia rozptýliť
a presmerovať, takže smer, odkiaT v momente
detekcie mierili, nám polohu zdroja neprezradí.

LHC, Velký ur hlovač hadrónov, dokáže
vyvolat zrážku d'och protónov, pohybujúcích sa rýchlostou vetla. Produktom takejto
zrážky móžu byt jčastice tmavej hmoty.
Ak sa to po odstrán í poruchy podarí, vedci budú mócť študo t ich vlastnosti.

-KOZMOS 4/2009 17

Astronómia v tieni polmesiaca
tárnych hypotéz, Arabi začali
postupne zavrhovať a hTadali
namiesto neho prijateTnú náhradu, prlpadne sa ho snažili
nabradiť zmyslupinejším systémom. Nútila ich k tomu aj skutočnosť, že v 9. storočí astronómovia namerali vyššiu hodnotu
precesie a iný sklon ekliptiky,
než udával Ptolemaios. Z pozorovaní im vyplynulo, že
dochádza k javu zvanému trepidácia (oscilácia bodov rovnodenností), a tá bola pra ich
modely vesmíru racionálnejšia.
Tento jav spomína ešte Kopernik vo svojom najznámejšom diele De revolutionibus orbium coelestium z roku 1543
a až Tycho Brahe trepidáciu zaPúť astronómie do Arábie
vrhol.
Medzi dalšie problémy,
Začiatky arabskej civilizácie siahajú do roku
ktoré vyplývali z rozdielov
622. Vtedy začal prorok Mohamed organizovať
medzi Ptolemaiovým textom
okolo seba Tudí, ktori začali vyznávať nové
a pozorovaniami, patrili zmeny
náboženstvo — islam. Za relatívne krátky čas sa
vo vzdialenosti Mesiaca od
arabským armádam podarilo vydobyť velký kus
Zeme, hodnota precesie, sklon
územia siahajúceho od Pyrenejského polostrova
ekliptiky, excentricita slnečnej
cez severnú Afriku, Blízky východ až po streddráhy a pohyb slnečného aponú Áziu a Indický subkontinent. Situácia v prvej
gea. Arabi tieto hodnoty oprapolovici 8. storočia bola turbulentná a rozvoju
kultúry a vedy nepriala. Všetko sa zmenilo až Astronómovia pracujúci v istanbulskom observatóriu (16. sto- vili a drvivá váčšina prác napo vojne medzi dvomi rodmi Umajjovcami ročie) — na obrázku je vidief množstvo prístrojov na pozorovanie písaných v 9. storočí a neskór
už Ptolemaia necitovala. Proti
a Abbásovcami, ktorá skončila v roku 750. Ab- oblohy spolu s ukázkou ich použitia.
Ptolemaiovi vystúpili nielen asbásovci, ako víťazi, začali vládnuť nad východnou časťou riše, kde založili v roku 762 mesto dopad na ich vedu však mali práve grécke diela, tronómovia s presnejšími pozorovaniami, ale
Bagdad. To sa stalo hlavným mestom a cen- ktoré sa vo velkom začali prekladať práve za navyše aj filozofii so svojimi predstavami
trom riše. Kalifovia tejto dynastie priali rozvoju vlády spomínaného al-Ma'múna. Ako jedny ovplyvnenými Aristotelom. Ptolemaios zavievedy, umenia a kultúry a zakrátko vyrástlo z prvých preložili Arabi Ptolemaiove diela Al- dol okrem deferentov a epicyklov bod zvaný
v Bagdade stredisko učenosti vtedajšieho arab- magest, Planetárne hypotézy, Príručné tabulky ekvant, aby matematicky presnejšie vyjadril poského sveta — Dom múdrosti. Založil ho kalif a Tetrabiblos, ktoré tvorili základ, na ktorom hyby nebeských telies, ktoré sa nepohybovali
al-Ma'mún (813-833), ktory' vysielal poslov do mohla vyrásť samostatná arabská astronómia. konštantnou rýchlosťou. Práva ekvant narúšal
róznych zemí, najmá do Byzantskej nše, aby Arabi sa prostredníctvom nich zoznamovali predstavu filozofov o nebesiach s fyzicky reálskupovali rukopisy „v neznámom jazyku" s gréckymi modelmi planetárnych dráb, sú- nymi dokonalými kruhmi otáčajúcimi sa rov(gréčtine) a prekladali ich do arabčiny, ktorá sa hvezdiami, astrológiou a róznymi mate- nakou uhlovou rýchlosťou. Medzi prvé práce,
ako jazyk islamskej posvátnej knihy Koránu matickými metódami, ako napnklad problém ktoré kritizovali tento systém, patrili diela
stala aj jazykom arabskej vedy a sveta. Púť priemetu trojrozmerných telies do rovi- al-Hajtama z 11. storočia. Model s ekvantom
rukopisov do arabských ník sa začínala v Eu- ny.
odstránil v diele Pochybnosti o Ptolemaiovi
rópe, kde váčšina z nich vznikla. Po páde
napísanom približne v roku 1025 a fyzikálnu
Vylepšovanie
Západorímskej riše časť rukopisov ostala
podstatu Ptolemaiovho skór matematického
a kritika gréckeho dedičstva
na róznych miestach južnej a západnej Európy,
vesmíru rozviedol v práci O usporiadaní sveta,
časť sa objavila v Byzantskej ríši a v dalších výPrvotný „vedecký" pohTad na usporiadanie ktorá sa ako jediné al-Hajtamovo dielo dostalo
chodných krajinách. Už od štvrtého storočia sveta sa do arabskej filozofie dostal tiež práva do stredovekej Európy. V Andalúzii sformuloboli diela Galéna, Euklida, Ptolemaia a mých z gréckych diel. Vesmír bol zložený z 9 na sebe val vlastný striktne geocentrický kozmologický
velikánov antickej vedy prekladané tiež do naukladaných koncentrických sfér, v ktorých model aj al-Bitrúdží, ktorý však realita nezodsýrčiny. Grécky póvod majú mnohé vedecké strede sa nachádzala nehybná Zem. Najbližšia povedal už vóbec, napriek tomu sa o ňom v Eudiela písané v perzskom jazyku a sčasti grécke sféra — mesačná — obopínala štyri sublunárne rópe veta diskutovalo. V 13. storočí sa pohysú aj texty písané sanskritom. Prekladatelia oblasti patriace každému zo štyroch živlov. Nad bom nebeských sfér zaoberal marágsky asz týchto jazykov boli pritomní na dvore kalifa mesačnou sférou bobo dalších 6 sfér pre jed- tronóm at-Túsí, ktorý ekvant nahradil dvoma
tolerantného voči iným vierovyznaniam. Zo notlivé planéty, medzi ktoré patrilo aj Slnko. malými epicyklami pra každú planetámu orbitu.
sanskritu boli do arabčiny preložené viaceré Osma sféra patrila tzv. stáliciam a deviata bola Takto usporiadané epicykly ako geometrické
diela, napr. Sindhind, základ pre neskoršie zdrojom denného pohybu. Každá zo sfér obsa- útvary znázorňujúce rovnorodý pohyb dokázali
tabulky zvané zídž. Indická astronómia a ma- hovala deferent, excentre a epicykly a bola vy- lepšie vyjadriť nerovnorodý skutočný pohyb
tematika v &mom a začiatkom deviateho pinená éterom. Tento nebeský systém, ktorý bol sfér, resp. planét. Tento model vošiel do dejín
storočia značne vplývala na Arabov. Najvl čší z velkej časti odvolený z Ptolemaiovýc Plane- astronómie pod názvom at-Túsího pár, autor

Korene poznatkov súčasnej vedy o vesmíre
siahajú až do čias staroveku, do čias Egypťanov,
Babylončanov a Grékov. Napriek tomu, že
posledne menovaný národ sídlil v európskej
časti Eurázie, konštantná tradícia starovekých
astronomických znalostí sav tejto časti takmer
nezachovala. Politické udalosti na začiatku stredoveku spósobili, že vo vedeckej oblasti nastal
na niekolko storočí útlm a veda išla dopredu len
velmi pomaly, ak sa to vóbec dá nazvať postupom. Ak však chceme hTadať. ako sak nám
múdrosti starých Grékov a národov z oblasti
Blízkeho východu a Mezopotámie dostali,
musíme obrátiť pohTad na civilizáciu prekvitajúcu v tieni polmesiaca. Nebol to však len planý
prenos poznatkov, ale syntetické spracovanie
vedomostí Indov, Peržanov a Grékov, ich kritické hodnotenie, a čo je dóležité, samostatný
arabský prinos do pokladnice vedy.
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Súhvezdie Perzeus je takto vyobrazené v as-Súfího Knihe stálic. Obrázok je zobrazený
zrkadlovo obrátene, čiže tak, ako by ho boto vidieť z druhej strany nebies. Hlava medúzy je
nahradená hlavou diabla. Meno hviezdy Algol,
ktorá symbolizuje práve démonovu hlavu,
k nám prišlo z arabčiny.
však stredy deferentov ponechal stále mimo
Zeme. Vhodnejší, a najmá prijaternejší nápad
pre filozofov nepriniesli ani jeho dvaja kolegovia, ktori s ním pracovali na observatóriu. Podarilo sa to až Ibn aš-Šátirovi v Damasku nielen
odstránením ekvantu, ale aj usporiadaním sfér
tak, aby všetky ich stredy boli v jednom bode
(sféry sa stali koncentrické). Navyše pridal do
modelu obehov planét epicykly s takými
rozmermi, aby pohyb telies zodpovedal pohybu
telies v modeli navrhnutom Ptolemaiom. Mimochodom, Kopernikov model sa v mnohom
podobá na Ibn aš-Šátirov, samozrejme, centrom
celej sústavy ale je uňho Zem, ale Slnko, no
priamy vplyv na najslávnejšieho polského astronóma nie je úpine dokázaný a momentálne je
predmetom mnohých diskusií medzi historikmi
vedy.

Observatóriá, prístroje
a pozorovania
Okrem viacerých už spomenutých úloh sa
Arabi svojimi pozorovaniami snažili zmerať zemepisnú šírku miest, hodnotu sklonu ekliptiky
vzhradom na nebeský rovník, spresniť údaje
v modeli obehu planét navrhnutom Ptolemaiom
a spresniť aj polohy stálic. Ptolemaios im
zanechal v Almageste metódu, ako určiť z pozorovaní viaceré parametre dráb nebeských objektov. Arabi to potrebovali najmá na predpovedanie pol6h planět v budúcnosti, a tým aj
osudov Tudí, obzvlášť panovníka. Hoci astrológia bola u nich velmi populárna a váčšina Tudí
Často konzultovala rózne plánované aktivity
s astrolágom, náboženské autority sa k nej
stavali odmietavo a Korán hovorí, že budúcnosť
móže pomať len Boh. Medzi najznámejších astrológov patril Abú Ma'šar, ktorý napísal viac
než 40 diel.

Astronomické pozorovania sa často konali ci vyprodukovali na tú dobu vcelku presné
pod ochranou panovníkov, s tým súvisela jed- tabulky pol6h nebeských telies. Zaznačili
nak úloha vykonávať funkciu astronóma-as- v nich až 1 000 hviezd. Doteraz sa z obsertrológa na dvore kalifa, ale aj potreba vybudovať vatória zachoval 40-metrový nástenný kvadmiesto na vykonávanie pozorovaní. „Presnejšie rant.
výsledky si vyžadujú váčšie prístroje," s týmto
Mnohé z pristrojov, ktoré používali Arabi
krédom, hoci mylným, stavali islamskí astronó- pri svojich pozorovaniach, poznáme len zo zamovia prístroje a observatóriá obludných chovaných textov. Zo starších čias sa zachovali
rozmerov. Osud takej pozorovateTne často opisy armilárnej sféry, poludníkového kvadsúvisel s osudom panovníka; ak zomrel, obser- rantu a paralaktického pravítka. Hlavným zdrovatórium stratilo podporu a onedlho zaniklo. jom informácií bol najmá Ptolemaiov AlZ pozorovaní však nevyplývalo len pred- magest. Tieto prístroje si Arabi Balej prispópovedanie budúcnosti, ale aj riešenia r6znych sobovali svojim potrebám, zváčšovali velkosť
praktických problémov.
a róznymi spósobmi ich modifikovali. Prvé
Už začiatkom 9. storočia sa v Bagdade známe texty v arabčine opisujúce astronomické
a neskór v Damasku pod patronátom al- prístroje pochádzajú už z 8. storočia; ideo trakMa'múna vykonávali pozorovania Slnka a Me- tát o armilárnej sfére. Prvú zmienku o nesiaca. Spolu s týmito pozorovaniami sa v Bag- beskom glóbuse pochádzajúcu z arabskej
dade a Mekke — centre a posvátnom mieste oblasti máme z 9. storočia. Z 10. storočia sa
arabského sveta — vykonávali aj pozorovania zachovali prvé texty o sférickom astrolábe,
zatmení Mesiaca. Arabskí astronómovia ktorý je pravdepodobne vynálezom Arabov.
dokázali určiť rozdiel v zemepisnej šírke Hoci opisy tohto pristroja vznikali ešte aj v 16.
a dfžke oboch miest, a tým sa im s pomocou storočí, doteraz je známy len jediný exemplár
trigonometrie podarilo určiť pre Bagdad smer takéhoto astrolábu pochádzajúci zo 14. stok posvátnému miestu, zvaný tiež kibla. Okrem ročia. K vylepšeniu astrolábu, aký bol známy
spomenutých pozorovaní z Bagdadu a Da- z antických čias, došlo v Andalúzii v 11. stomasku poznáme aj al-Battáního pozorovania ročí. Správu o tomto vylepšení podal az-Zarz rokov 887 —918 zo severnej Sýrie zamerané kálí. Jeho súčasník Ibn Chalaf napísal traktát
na výpočet sklonu ekliptiky, určovanie dížky o univerzálnom astrolábe, ktorý však nepreroku a hodnoty precesie, alebo pozorova- kročil hranice Andalúzie a na východe bol
nia as-Súfího z 10
storočia, ktorý vymedzil hviezdnu
velkosť viacery'ch
stálic o niečo presnejšie ako uvádzal
Ptolemaios. Na prelome 10. a 11. storočia sledoval oblohu Abú'1-Wafá
v Bagdade, ktorý
spolupracoval s AlBírúním z Chvárezmu (dnes Khiva
v Turkménsku), pri
pozorovaní zatmenia Mesiaca v roku
997. Al-Bírúní sa
zameriaval okrem
sledovaní zatmení Zjednodušený Ptolemaiov model slnečnej sústavy s ekvantom.
aj na stanovenie
okamihov slnovratov a rovnodenností a me- známy po znovuvynájdení až v 14. storočí.
ranie sklonu osi zemskej rotácie. Z Egypta sú V islamskom svete však každá „škola" mala
doložené správy o pozorovaniach Ibn Júnusa, svoje vlastné astroláby, jedny jednoduchšie, mé
ktorý sledoval najmš zatmenia, konjunkcie ob- zložitejšie. Z tých najdóležitejších sa dajú
jektov a venoval sa aj spresňovaniu okamihov spomenúť astroláby bagdadskej (9. — 10. stoslnovratov a rovnodenností. V jeho diele (tzv. ročie), andalúzskej (11. storočie), iránskej
Hákimských tabulkách) sa dajú nájsť aj a mameluckej školy (obe z 13. až 14. storočia).
vylepšené parametre pol6h Slnka, Mesiaca Ku konštruovaniu týchto pristrojov prichádzalo
a ostatných planět. V tabulkách dvoch posledne ešte aj v 19. storočí, z nich sú mnohé velmi
spomínaných astronómov sa tiež dajú nájsť precízne a majstrovsky vyrobené.
Další často používaný pristroj stredovekých
rózne metódy nelení všetkých štandardných
problémov stredovekej sférickej astronómie. arabských astronómov bol kvadrant. ExistoV 13. storočí vyrástlo v Maráge observatórium vali však až tn jeho modifikácie. Už al-Chvápod patronátom Mongolského chána Hiilagiiho rizmí spomína sínusový kvadrant s ortogonála pracovalo pod vedením at-Túsího. Medzi nou sieťou, ktorý dokázal niešiť viaceré provelmi máme miesto sledovania oblohy patrilo blémy vyplývajúce zo sférickej astronómie.
aj Ulugbegovo observatórium v Samarkande Druhý bol tzv. „hodinový" kvadrant, pomocou
z prvej polovice 15. storočia, ktorého pracovní- ktorého sa dala zistiť výška Sluka pre danú
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a zídž od Ulugbega z prvej polovice 15. storočia.

Prenos astronomických poznatkov
na východ a západ
Islamská astronómia sa do Číny dostala
v 13. storočí. Na začiatku panovania dynastie
Juan v roku 1271 sa v Pekingu postavilo observatórium, na čele ktorého stál astronóm
menom Ča Ma Lu Ting. Hlavnou náplňou
práce islamských astronómov boli merania
a výpočty, z ktorých hodnoty slúžili na zostavenie kalendára pre moslimov v Číne. Oficiáhie
kalendáre pre ostatných Číňanov sa však
zostrojovali čínskymi tradičnými postupmi. Islamskí astronómovia sa navyše málo stýkali so
svojimi čínskymi kolegami, no poskytovali ira
aspoň dáte pre ich potreby. Preklady arabských
Epicyklus

Tabulky a výsledky pozorovaní
Tabulky (zvané tiež zídž) slúžia ako velmi Zdanlivý pohyb planět podla dobovej kresby.
dobrý zdroj na poznania arabskej matematickej
astronómie. Kompilované boli tak, aby sa astronomických prát nemali takmer žiadny
z nich dali jednoducho vytiahnuť údaje potrebné vplyv na rozvoj čínskej vedy, podobne ako inna astrologické výpočty. Pozostávali z nie- dické práce, ktoré sado Číny dostali na začiatku
kolkých stoviek strán a okrem samotných tabu- 7. storočia. Čínska veda nemale svoje metódy
liek obsahovali aj stručný text slúžiaci najmá zaostalejšie než indická alebo arabská, a aj z toako návod na používanie. Takéto typické zídž ho dóvodu sa stavala negatívne k prenikaniu
obsahovali poznatky z chronológie, trigonome- cudzích vplyvov. Tento stav trval až do doby,
trie, sférickej astronómie, matematickej ge- ked do Číny dorazili jezuitskí misionári.
V Indii bole situácia v nmohom podobná.
ografie a astrológie; informácie o zatmeniach
Slnka a Mesiaca, paralaxe, stredných pohyboch Začiatkom 18. storočia sa síce začali prekladať
Slnka, Mesiaca a planét a ich polohách, ako aj diela z arabčiny do sanskritu z nariadenia Džai
súradnice hviezd, návody na vypočítanie Singha, (išlo najmu o komentáre k dielu atviditelnosti mesačného kosáčika a pod. Naj- Túsího od al-Birdžandího zo začiatku 16.
staršie zídž boll vyhotovené v Indii a na území storočia, Ptolemaiov Ahnagest alebo Ulugbednešného Afganistanu pred 9. storočím a za- gove planetárne tabulky), no na indickú vedu
kladali sa na starších dielach pochádzajúcich nemali taký velký vplyv ako práce, ktoré
tiež z rovnakej oblasti. Zídž z deviateho priniesli z Európy jezuiti okolo roku 1730.
Na Pyrenejský polostrov sa islam dostal zastoročia napísané v Bagdade a Damasku už boli
ovplyvnené Ptolemaiovým Almagestom a Pri- čiatkom 8. storočia a velmi rýchlo sa šíril na
ručnými tabulkami. V 10., ale najmá v 11. a 12. sever. Jeho prenikanie zastavili až Frankovia.
storočí sa zídž kompilovali už aj v severnej V 10. storočí prežívalo svoju zlatú éru melto
Afrike a španielskej oblasti. Približne dvadsať Cordóba v Andalúzii na juhu Španielska.
z nich (podla súčasného stavu výskumu) ob- Vznikla tam velká knižnica, ktorá obsahovala
sahuje originálne hodnoty, ktoré ich zostavo- až 400 000 exemplárov róznych vedeckých
vatelia namerali. Iné obsahujú bud prepočty spisov v arabčine. Postupne se s týmito spismi
hodnót pre rózne destinácie a kalendáre, alebo zoznamovala aj latinská Európa. Medzi prvé astronomické práce, ktoré vyšli v latinčine, patria
sú to jednoducho plagiáty.
Medzi najznámejšie a najvplyvnejšie ta- viaceré spisy o astrolábe datované do obdobia
bulky patria al-Battáního, pochádzajúce konta 10. a začiatku 11. storočia. V roku 1085
približne z roku 910; Hákimské z konta sa kresťanským vojskám dostalo do rtík Toledo,
10. storočia, ktorých autorom je Ibn Júnus; v ktorom v druhej štvrtine 12. storočia vyrástla
al-Bírúního približne z roku 1025, Ibn tzv. Toledská prekladatefská škola. Jej predIsháka sompilované v Tunise okolo roku stavitelia si vzali za úlohu preložiť všetky do1195; Ilchanské zo severoperzskej Marágy, stupné dieta z arabčiny a gréčtiny do latinčiny,
ktoré napínal at-Túsí v polovici 13. storočia a to najmá z praktických dóvodov. Na pre-
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kladoch pracovali viaceri známi prekladatelia,
ako napr. Adelard z Bathu, Gerhard z Cremony,
Platón z Tivoli, Róbert z Chesteru a mí.
V 13. storočí pósobilo paralelne s touto inštitúciou aj prekladatelské centrum založené Alfonzom X. Učeným. Medzi dye najvplyvnejšie
diela z tejto oblasti patria tzv. Toledské tabulky
a Alfonzínske tabulky. Prvé z nich vznikli
v druhej polovici 11. storočia a ich autorom je
az-7arkálí, Alfonzínske tabulky, ako aj ich názov napovedá, boli zostavené v čase panovania
Alfonza X. Učeného (1252-1282) Nevytvoril
ich jeden autor, ale celá skupina Iudí hovoriaca
róznymi jazykmi a vyznávajúca navzájom
odlišné náboženstvá. Obsah tabuliek je v mnohom podobný obsahu tabuliek zídž, ktoré sa
kompilovali na východe. Medzi dalšie práce,
ktoré značne ovplyvnili rozvoj astronómie, path al-Fargáního Základy astronómie a al-Battáního O pohybe hviezd. Prvú z nich preložili
Ján zo Sevilly a neskór Gerhard z Cremony
v 12. storočí. Práve neskorší preklad slúžil Danternu ako podklad pre jeho Božskú komédiu
a Sacrobosco spravoval na základe prvého
prekladu svoj známy Traktát o guli, v ktorom
vysvetluje problémy sférickej astronómie.
Nepochybne velkú úlohu zohral Almagest,
ktorý preložil spomínaný Gerhard v roku 1175.
Pomocou údajov a postupov v Almageste se aj
latinskí astronómovia a učenci zoznámili s viacerými detailmi matematickej astronómie, najmá
ako zdokonaliť a rozšínif astronomické poznatky.
Prenikanie arabských vedeckých dlel do Európy sa začalo teda už v 10. storočí. O dye
storočia neskór bol európsky vedecký svet
doslova zaplavený róznymi dielami z arabskej
oblasti. S prekladom Almagestu ako základu pre
teóriu a dopinkových diel, ktoré zodpovedali
mnohé praktické otázky, sa európska veda postupne vydávala na vlastnú cestu a neskoršie
arabské práce už nedokázali výrazne ovplyvniť
jej smerovanie. Ešte Kopernik sa na niektorých
starších arabských autorov odvoláva, no po Braheho pozorovaniach sa už na arabské výsledky
pozorovaní hladelo ako na zastaralé a nepresné.
STANISLAV ŠIŠOLÁK
n

hodinu v hociktorý deň v roku (hoci len približne). Ako tretí typ kvadrantu používali
arabkkí učenci astrolábický kvadrant, ktorý,
ako vyplýva z názvu, mal v sebe obsiahnuté
prvky astrolábu a pomocou vlákna ukotveného
v strede prístroja sa dal dosiahnuť efekt dennej
rotácie.
Slnečné hodiny neboli dóležité len z vedeckého, ale najmá z praktického a náboženského
hradiska. Určovali totiž dobu počas dňa,
v ktorej sa majú konať modlitby. Najstaršie
slnečné hodiny sú vsadené do horizontálnej
roviny, no vyskytovali sa aj vo vertikálnej
rovine. Teoretické základy na zostrojenie
takýchto prístrojov získali Arabi z indických
prameňov. Okolo roku 1000 zostrojil as-Saffár
hodiny, ktoré dokázali určiť čas dvoch z piatich
modlitieb vykonávaných moslimami počas dňa.
V druhej polovici 14. storočia zostrojil aš-Šátir
hodiny, ktoré dokázali vymedziť vhodnú dobu
ku všetkým piatim modlitbám a čoskoro sa
rozšírili do všetkých velkých mešít v islamskom svete. Z dalších menej známych prístrojov sa dajú spomenúť tieto: indikátor kibly,
magnetický kompas, ekvatoreálne a poláme
Slnečné hodiny, planetárne ekvatoriá a tabulky
s výpočtami nastávajúcich zatmení. Vzhladom
na súčasný stav výskumu arabských prameňov
je lepšie nechať si bližšiu charakteristiku týchto
zariadení na neskór.
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Jiří Grygar:

Žeň objevů 2007(XLII.)
Věnováno památce slovenské astronomky RNDr. Anny Antalové,DrSc. (1936 — 2007) z Tatranské Lomnice,
českého astronoma RNDr. Ladislava Křivského,CSc. (1925 — 2007) z Ondřejova,
astronoma-amatéra Ing. Miloně Bury (1919 — 2007) z Havířova
a Doc. RNDr. Zdeňka Pokorného, CSc. (1947 — 2007) z Brna.

„To, co je pro jednoho badatele šum, jsou pro jiného badatele data."

Úvodem
Rok 2007 se zapsal do dějin české astronomie tím, že Česká republika se stala v pořadí 13. členským státem největší pozemní astronomické observatoře ESO. Na jižní obloze zářila počátkem roku nejjasnější kometa posledních čtyřiceti let McNaught a koncem
roku překvapila svým zjasněním o více než 5 řádů periodická kometa Holmes. Po celý rok pracovala úspěšně na oběžné dráze kolem
Saturnu velká kosmická sonda Cassini. V galaxii NGC 1260 v Perseovi zářila počátkem roku nejsvítivější supernova astronomické
historie a počátkem dubna zaznamenala družice Swift dosud nejvzdálenější záblesk gama, který se odehrál jen 700 mil. let po
velkém třesku. Na observatoři Apache Point v Novém Mexiku byla dokončena ambiciózní přehlídka oblohy SDSS, obsahující údaje o více než 200 miliónech astronomických objektech (planetky, hvězdy, galaxie, kvasary). Teoretikům se podařilo významně zpřesnit údaje o minulosti a budoucnosti Slunce i planet sluneční soustavy. Jako obvykle lze z přívalu astronomických objevů vybrat jenom
malý zlomek. Přesto však objem výroční rekapitulace astronomických objevů neustále roste, což vede ke zpoždění publikace, za což
se čtenářům Kozmosu předem omlouvám.
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1. Sluneční soustava
1.1. Planety sluneční soustavy
1.1.1. Merkur
J. Warell a O. Karlsson prohlédli 2,7m dalekohledem NOT v červené oblasti spektra celou Hillovu sféru kolem Merkuru s clem
objevit případné drobné družice planety. Odtud usoudili, že Merkur nemá žádnou družici s průměrem větším než 1,6 km ve
vzdálenostech 15 — 180 tis. km od centra planety. Je zajímavé, že potenciální družice Merkuru by měly stabilnější dráhu, pokud by
obíhaly opačně (retrográdně) vůči oběhu planety kolem Slunce. V souvislosti s pozorovaným přechodem Merkuru přes sluneční
disk 8. listopadu 2006 si astronomové připomněli, že vůbec první přechod Merkuru přes Slunce pozoroval již 7. listopadu 1631 francouzský astronom, filosof a duchovní Pierre Gassendi.
G. Cecil a D. Rashkeev využili dalekohledu SART s průměrem zrcadla 1,35 m k pořízení 60 tis. infračervených (820 nm) snímků
části povrchu planety, kterou nezobrazila kosmická sonda Mariner 10. Docílili tak úhlového rozlišení 0,2", které odpovídá lineárnímu rozlišení 140 km. Objevili tak velký kráter Mozart na té části povrchu, kterou nezobrazila sonda Mariner 10. (Jeden z kráterů
na Merkuru byl pojmenován po A. Dvořákovi.)
Již v r. 1965 se americkým týmům na observatoři v Arecibu podařilo pomocí radaru nalézt rezonanci 3:2 mezi rotační periodou
planety (56,6 d) a periodou oběžnou (88,0 d). Nyní J. Harmon aj. využili vylepšeného radaru, jenž vysílá na vinové délce 126 mm
(2,4 GHz), k podrobnému snímkování té části Merkuru, kterou opticky pozorovali Cecil a Rashkeev. Na radarových snímcích jsou
patrné tři velké impaktní krátery o průměrech 85, 95 a 125 km, z nichž vyvěrají velmi zřetelné paprsky, nejhezčí v celé sluneční
soustavě. Jde o poměrně mladé krátery s vysokou odrazivostí (albedem) v pásmu decimetrových vin. Radarové snímky tak ukázaly,
že jasné skvrny nalezené už dříve na záběrech z obří anténní soustavy VLA v Novém Mexiku, jsou rovněž impaktní krátery.
J. Margot aj. zjistili z radarem měřených jemných změn rychlosti rotace Merkuru v letech 2002 - 2006, že Merkur má tekuté jádro. To znamená, že magnetické pole Merkuru na úrovni zhruba 1%® magnetického pole Země vzniká dynamovým efektem, podobně
jako je tomu na Zemi. Podle N. Rambauxe aj. činí amplituda librace rotační osy 19" v periodě 88 dnů. J. Čertěnko zlepšil údaj
o hmotnosti Merkuru na základě měření poruch planetek, které se k Merkuru přiblížily a změnily tak viditelně své dráhy. Recip-5
ročná hodnota hmotnosti v jednotkách Mo činí (6023440 ±530); je tedy o 3.10 vyšší než hodnota hmotnosti odvozená v r. 1987
z pohybu Marineru 10.

1.1.2. Venuše
A. Basilevsky aj. shrnuli výsledky sovětských sond Veněra a Vega, které přistávaly na Venuši v letech 1970— 1984. První úspěšná
sonda Veněra 7 (1970) vyslala údaje o teplotě a tlaku v atmosféře a na povrchu planety. Veněra 8 (1972) měřila i zastoupení prvků
K, Th a U podobně jako Veněra 9 (1975), jež navíc pořídila televizní panorama místa přistání. Sondy Veněra 11 a 12 (1978) studovaly oblačnost a aerosoly jakož i chemické složení atmosféry. Sondy Veněra 13 a 14 pořídily opět televizní panoramata, ale byly vybaveny i rentgenovým spektrometrem a vrtačkou pro zkoumání podpovrchových vzorků. Sondy Vega 1 a 2 (1984) zůstávají až
dosud posledními úspěšně přistavšími moduly na Venuši.
V současné době pracuje na oběžné dráze u Venuše evropská kosmická sonda Venus Express, vypuštěná koncem r. 2005, jež doletěla k Venuši a usadila se na protáhlé oběžné dráze kolem planety v dubnu 2006. Předpokládá se, že by mohla měřit až do r. 2013.
První významné výsledky uveřejnil v listopadu 2007 britský vědecký týdeník Nature v sérii devíti prací různých autorů. Nejzajímavější nové poznatky shrnul A. Ingersoll. Na rozdíl od Země je povrch Venuše naprosto suchý. Zatímco pozemské vodní oceány
mají 300krát větší hmotnost než zemská atmosféra, na Venuši není na povrchu voda vůbec a vodní pára v atmosféře je zastoupena
nepatrně (0,02 %). Množství CO2 na Zemi i na Venuši je v podstatě stejné — rozdíl je ovšem v tom, že na Zemi je oxid uhličitý
převážně vázán ve vápenci, kdežto na Venuši představuje 95 % hmotnosti velmi husté a tedy i hmotné atmosféry. Slapy v husté atmosféře Venuše měly proto významný vliv na velikost i smysl rotace planety.
Příčinou sucha na Venuši je skutečnost, že vodní pára je rovněž skleníkový plyn, takže když se původní oceán na Venuši vypařil,
přispěl tak k dalšímu zvýšení teploty atmosféry planety. Následkem toho se zvýšila disociace vodní páry na ionty vodíku a kyslíku,
které pak snadno unikaly do kosmického prostoru, protože vnější vrstvy atmosféry nad 100 km silně eroduje sluneční vítr. Venuše
totiž není před slunečním větrem chráněna magnetickým polem jako je chráněna atmosféra Země.
Ve výšce 60 km nad planetou klesá na noční straně teplota až o 40 K proti straně osvětlené, což svědčí o poměrně slabé cirkulaci
atmosféry. Na Venuši neexistují roční doby jako u nás na Zemi, protože rotační osa je téměř kolmá na oběžnou rovinu; odchylka od
kolmice činí jen 3°. Zatím není zcela jasné, zda se v atmosféře Venuše blýská. V její ionosféře byly totiž pozorovány hvizdy
o frekvenci 100 Hz s trváním až 0,5 s. Ve výškách 40 - 120 km nad povrchem planety se pozoruje kromě CO2 celá řada sloučenin,
tj. HF, HCI, H2O+, HDO, CO, SO2 a H2SO4. A. Christou aj. propočítali interakci meteoroidů s hustou atmosférou Venuše a dospěli
k závěru, že z oběžné dráhy kolem Venuše lze v atmosféře planety sledovat meteory opticky a dokonce i akusticky v podobě infrazvuků.
A. Alemi a D. Stevenson se zabývali otázkou, proč nemá Venuše žádnou přirozenou družici. V počítačové simulaci nabídli
nečekanou odpověď: s Venuší se v rané fázi vývoje Sluneční soustavy tečně srazila velká planetka a vytvořila posléze její přirozenou
družici podobně jako se to stalo Zemi s Měsícem, až nato, že při nárazu se změnil smysl rotace Venuše. Tato velká přirozená družice
se pak vinou slapového tření vzdalovala od Venuše podobně jako Měsíc od Země. Jenže po řádově 10 milionech let se s Venuší srazila tečně další planetka, která znovu otočila smysl rotace planety, což změnilo gravitační působení mezi Venuší a první družicí natolik, že se družice začala vracet k Venuši, přičemž zničila druhou vzniklou družici (pokud druhý impakt ke vzniku družice vedl)
a posléze se na Venuši zřítila.
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Mnohem jednodušší vysvětlení, proč je Venuše bez družic, však nabídli už dříve M. Hénon aj. a nejnověji J. Warell a O. Karlsson:
Venuše nemůže mít dlouhožijící družice, protože jak prográdní tak retrográdní planetocentrické dráhy mají menší poloměry než
planetostacionární dráha. To znamená, že i kdyby kolem Venuše nějaká přirozená družice vznikla nebo byla zachycena, tak se nutně zřítí na Venuši, anebo naopak unikne vysokou rychlostí natrvalo z jejího gravitačního pole za dobu podstatně kratší než je stáří
sluneční soustavy.

1.1.3. Země — Měsíc
1.1.3.1. Nitro, povrch a atmosféra Země
R. Bastian porovnal chemické a izotopové složení bazaltů z oceánů na Zemi a ze vzorků měsíčních hornin s obdobnými charakteristikami meteoritů z Marsu a odtud zjistil, že Země i Měsíc obsahují mnohem více železa než Mars, a to díky kovovým jádrům.
Nicméně ani zemské jádro není složeno výhradně ze železa (85 %) a niklu (5 %). Plných 10 % hmotnosti jádra připadá na křemík,
který se do jádra dostal ještě předtím, než se Země srazila s Praměsícem.
Zásluhou rozšíření sítě přesných měřeních poloh systémem OPS se podařilo odhalit nové typy zemětřesení, o kterých jsme dosud neměli tušení. Jsou to nepatrná chvění od zemětřesení s velmi hlubokými epicentry, dále pomalé skluzy a tzv. tichá zemětřesení,
které nelze odhalit běžnými seizmometry a nepůsobí ani patrné škody na zemském povrchu. Citlivé seizmometry však odhalily
seizmický šum pozadí, který vydává Země trvale v pásmu nízkofrekvenčních kmitů (10 mHz). Podle S. Webba je seizmická energie
tohoto šumu úctyhodná, neboť odpovídá trvalému zemětřesení s magnitudem 5,75. Příčinou šumu je vinobití v mělkých šelfech
pobřeží oceánů. Podle T. Lina a C. Langstona rozechvívají povrch Země dokonce i údery blesků, což dokázaly infrazvukové detektory.
Změny klimatu na stupnici milionů roků ve shodě s Milankovičovou (1879 — 1958) teorií vypracovanou v letech 1915 — 1940
ovlivňují nejvíce periodické změny parametrů zemské dráhy kolem Slunce, tj. změna výstřednosti e v rozmezí 0,0005 -0,0607 v periodě 98 tis. roků, dále změna sklonu rotační osy Země k ekliptice i v rozmezí 22,1— 24,5° v periodě kolem 40 tis. roků a konečně precese zemské rotační osy vůči vzdáleným hvězdám v periodě 19 —23 tis. let. Zatímco Země se otáčí kolem své osy od západu k východu, precesní pohyb rotační osy směřuje od východu k západu (proti směru hodinových ručiček při pohledu od severního pólu,
který od souhvězdí Malé medvědice postupuje do souhvězdí Cefea, Lyry a Draka a tímto směrem se nakonec vrací k dnešní
Polárce). Kombinace těchto tří jevů pak vede jednak ke změnám v intenzitě ozáření Země Sluncem a jednak ke změně kontrastů mezi
létem a zimou v mírných zeměpisných šířkách, což pak dobře vysvětluje střídání dob ledových a meziledových.
Podle K. Kawamury aj. byla Milankovičova teorie dosud testována pomocí údajů ze severní polokoule. Nyní však jeho tým získal
vzorky dávného vzduchu z Antarktidy a tak se ukázalo, že ve shodě s teorií jsou klimatické změny v Antarktidě opožděny o několik
tisíciletí proti severní polokouli a souhlas průběhu teplotních křivek za poslední čtyři meziledové doby je zcela jednoznačný. Jak
uvedl G. Bowen, ještě před 34 mil. lety nebyla v Antarktidě žádná stopa po ledu. Po nástupu oligocénu však byla Antarktida zcela
zaledněna v průběhu pouhých 300 tis. roků a tak to zůstalo dodnes. Podle nejnovějších hlubinných vrtů v Grónsku je tento ostrov pod
ledem již 450 tis. roků.
J. Pretel komentoval poslední vědeckou zprávu Mezivládního panelu IPCC o změnách zemského klimatu v posledním čtvrttisíciletí. Poměrné zastoupení nejdůležitějšího současného skleníkového plynu CO2 se od r. 1970 zvýšilo o 35 %. Člověk přispívá
roční produkcí CO2 přes 7 Ot, což je více než 10 % zvýšení za poslední sledovanou dekádu (1995 —2005), přičemž čtvrtinu tohoto
přírůstku zpětně pohltí rostliny a půda. Podle K. Arriga fytoplankton v oceánech pohltí polovinu přírůstku CO2 a účinnost procesu
roste s nárůstem CO2 v atmosféře Země. Současný podíl CO2 v zemské atmosféře dosáhl vlivem průmyslové éry hodnoty 385 ppm
(miliontin) a ročně se zvyšuje o 2 ppm.
Největší podíl na antropogenním znečišťování atmosféry oxidem uhličitým má v současné době výroba elektřiny z fosilních paliv
(33 %), dále průmysl a obchod (25 %), automobilová doprava (24 %), zemědělství (8 %), domácí spotřeba energie (7 %), letectví (3 %)
a železnice (0,2 %). Velkoletadlo A380 produkuje méně CO2 na jednoho cestujícího než kolik činí norma pro evropská auta! Je však
stále velmi obtížné vyčíslit antropogenní podíl na celkovém zvyšování CO2 v atmosféře, protože samotná biosféra reaguje na změny
zastoupení CO2 kladnými i zápornými zpětnými vazbami, takže jde o velmi komplexní výpočet.
Ještě dramatičtěji však stoupá podíl methanu v zemské atmosféře, který je přitom účinnějším skleníkovým plynem než CO2.
Nárůst za poslední čtvrttisíciletí totiž dosáhl 250 %! (Kromě anorganických zdrojů methanu k tomu přispívá zejména chov hovězího
dobytka a rozšiřování ploch rýžových polí.) Také zastoupení NO2 v zemské atmosféře stouplo ve stejném období o 18 %.
Člověk však produkuje přímo či nepřímo nejenom skleníkové plyny, ale též aerosoly, které podle svého složení (zastoupení Si
nebo C) bud ochlazují nebo naopak oteplují zemskou atmosféru a jejichž podíl na následných změnách klimatu se zatím nedá
spolehlivě odhadnout, podobně jako nemáme dobré údaje o úloze lesů a turbulence v oceánech v celkové klimatické bilanci. Podle
W. Ramanathana aj. zvýšená absorpce tepla v aerosolových oblacích nad Indickým oceánem zvedala průměrnou teplotu v Asii tempem 0,25 °C/desetiletí. Od r. 1906 do r. 2005 stoupla průměrná teplota Země o 0,74 °C, což vinou tepelné roztažnosti vody vede ke
zvyšování hladiny oceánů tempem 1,6 mm/rok. (Mimochodem, díky soustavnému sledování světového oceánu z družic se zjistilo, že
na volném moři vznikají dosti často a nepředvídatelně obří „darebácké" viny s amplitudou až 30 m, které se mohou velmi snadno stát
příčinou nevysvětlených ztroskotání lodí. Příčina jejich vzniku není známa; soudí se, že jde o tzv. solitony.) Na obou zemských
polokoulích se zmenšuje objem vody zadržovaný v ledovcích, což povede v blízké budoucnosti k nedostatku pitné vody pro světovou
populaci a tedy k vážné globální krizi.
V každém případě souhrnný skleníkový efekt ovlivňuje klima alespoň 5krát více než důsledky krátkodobého kousání sluneční činnosti. Výkyvy sluneční činnosti, zejména pak obří sluneční erupce a následné koronální výtrysky, mají ovšem bezprostřední
škodlivý vliv zejména na vysokonapěťové transformátory, dálkové bezdrátové spojení, dálkové kabely a potrubí a elektroniku
umělých družic Země. Tak např. velká erupce z 6. prosince 2006 způsobila následně velké problémy v navigaci pomocí systému
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GPS zvláště v letecké dopravě. Mimochodem, D. Argus dokázal určit polohu hmotného centra pevné Země (bez oceánů a atmosféry) pomocí soudobých technik GPS, laserového měření vzdálenosti Měsíce (LLR), mezikontinentální interferometrie poloh
kvasarů (VLBI) a Dopplerova duálního měření poloh družice Země (DORIS) s neuvěřitelnou přesností 1 mm!
Jak uvedl D. Waltham, Země se těší dlouhodobě dosti stabilnímu klimatu s průměrnou teplotou 10— 15 °C za posledních 550 mil.
roků. Výhodou je právě relativní stabilita zemské dráhy a také gravitační vliv poměrně velmi hmotného Měsíce, který přiměřeně stabilizuje sklon zemské rotační osy vůči ekliptice. To vše spolu s existencí kovového jádra s podílem křemíku a dostatečnou zásobou
vody v zemské kůře zvýrazňuje jedinečnost Země jako tělesa vhodného pro rozvoj života. Podle D, Valencianové aj. vykazují planety s hmotností menší 1 — 10 Mz nutně pohyby litosférických desek, takže Země se nachází právě na rozhraní planet, které ještě mají deskovou tektoniku a planet, které mají nerozlámanou pevnou kůru, což by na nich znemožnilo rozvoj života.
M. Medvědev a A. Mellot zkoumali možné nepřímé ovlivnění zemského klimatu následkem kolísání toku extragalaktického energetického kosmického záření během posledních 540 mil. roků. Domnívají se, že tok kolísá v poměru 1:4,6 v periodě 62 mil. roků,
která souvisí s kmitavým vertikálním pohybem Slunce vůči hlavní rovině Galaxie, což nás střídavě vystavuje silnějšímu vlivu
extragalaktických zdrojů kosmického záření. Nejvyšší tok kosmického záření odpovídá časům, kdy je Slunce v severní úvrati svého
kmitavého pohybu.

1.1.3.2. Bolidy a meteority
Největším úlovkem roku 2007 se stal bolid Břeclav, pozorovaný těsně před místní půlnocí 4.2.2007 čtyřmi stanicemi evropské
bolidové sítě i náhodnými pozorovateli na jihovýchodní a střední Moravě, západním Slovensku a v severovýchodním Rakousku, když
dosáhl až —18 mag! Jak uvedli P. Spurný a J. Borovička, jeho svítící dráha trvající 3 s začala ve výšce 84 km nad zemí a skončila ve
výšce 31 km nad Čejčí. Při vstupu do atmosféry měl meteoroid rychlost 22 km/s, průměr asi půl metru a hmotnost několik set kg. Jelikož padal téměř svisle pod úhlem 72° k obzoru, byl při zabrzdění v atmosféře ve výšce 36 km nad zemí výbuchem téměř zcela
rozprášen. Přiletěl z pásma planetek, když měl v odsluní vzdálenost 3,8 AU a v přísluní 0,7 AU. Sklon dráhy k ekliptice činil 7°.
Další zajímavý bolid ozářil 15. 9. 2007 před polednem místního času okolí jezera Titicaca v Bolívii tak jasně, že osvítil přilehlé
části Bolívie i Peru jako druhé Slunce. Rázová vina rozbíjela okna v peruánském městě Desaguadero. U osady Carancas v Peru byl
objeven impaktní kráter o průměru 14 m a hloubce 3 m. Půda z kráteru byla vymrštěna a dopadla až do vzdálenosti 150 m od jeho
centra. Impakt vyvolal slabé zemětřesení a zaplavení kráteru vodou se zápachem po síře.
L. Gasperini aj. objevili kruhové jezero Cheko o průměru 300 m, jež má strmé břehy a nalézá se jen 8 km od epicentra Tunguského meteoritu. I když navrhli, že může jít o impaktní kráter po větším úlomku Tunguského meteoritu, nezískala jejich domněnka příliš mnoho sympatií odborné veřejnosti. O. Gladyševa odhadla horní mez hustoty Tunguského meteoritu na 2,8násobek hustoty vody. Při výbuchu však byl tento materiál rozptýlen do částeček o rozměrech 10- - 10-3 metru, které postupně sestoupily do
vysoké atmosféry Země. Největší změnu průzračnosti atmosféry vyvolaly částečky s rozměrem řádu 10 µm.
D. ReVelle a W. Edwards uveřejnili údaje o průletu „umělých bolidů" — přistávacích modulů kosmických sond Stardust (15. 1.2006)
a Genesis (8. 9. 2004). Modul Stardust o hmotnosti 46 kg a průměru 0,5 m vstoupil do zemské atmosféry rychlostí 12,9 km/s pod
úhlem 8° k obzoru nad Nevadou a dopadl 33 km od nominální trajektorie v Utahu, přičemž v poslední fázi letu byl zbrzděn, takže
maximální přetížení při sestupu dosáhlo hodnoty 34 G. Modul Genesis o hmotnosti 225 kg a průměru 1,5 m vstupoval do zemské
atmosféry rychlostí 11 km/s rovněž pod úhlem 8° a maximální přetížení činilo 28 G. Zbrzděn nebyl, protože uvolnění padáků selhalo. V obou případech doprovázely hypersonický průlet modulů infrazvuky podobně jako u přírodních bolidů.
Z. Ceplecha revidoval údaje o průletu bolidu Tagish Lake z 18. ledna 2000, když spočítal jeho vstupní hmotnost na 56 t a rychlost
16 km/s. Ke kritickému zabrzdění meteoroidu a následnému výbuchu došlo ve výšce 34 km — největší úlomek měl hmotnost 2,7 t.
Celkem došlo v průběhu letu ke 33 fragmentacím, což je pro tyto hmotnosti meteoroidu zcela netypické. Průměrná hustota meteoroidu činila jen 1,5násobek hustoty vody. Ve výšce 29 km se rychlost průletu snížila na 13 km/s a meteoroid zhasnul. Přesto četné
úlomky dopadly na zamrzlé jezero Tagish, kde byly postupně nalézány v téměř sterilním prostředí. Podle K. Nakamury aj. byla pomocí elektronového mikroskopu nalezeny ve vzorcích meteoritu duté mikroglobule organických látek, jež vznikaly ve sluneční pramlhovině při teplotě 13 K a mohly se stát stavebními kameny života na Zemi.
J. Trigo-Rodríguez aj. dávají finský bolid ze srpna 2006 a další dva bolidy ve Španělsku a Finsku do souvislosti s meteorickým rojem f3 Akvarid a tvrdí, že mateřským tělesem pro všechny tyto bolidy je blízkozemní planetka 2002 NY4, popř. další planetka 2004
NL8. Z toho soudí, že dodávka meteoroidů v posledním tisíciletí z těchto dvou zdrojů zaručuje stálý přísun meteoritů na Zemi.
M. Bell aj. zjistili při experimentech se sideritem obsaženým v meteoritu z Marsu ALH 84001, že při tlaku nad 30 GPa se siderit
změní na magnetit. Protože meteorit z Marsu zažil při svém vzniku tlaky až 32 GPa, je tím výskyt magnetitu v meteoritu vysvětlitelný prostým fyzikálním pochodem bez působení mikroorganismů
J. Kennett aj. popsali impaktní kráter o průměru 5 km, který vznikl před 13 tis. lety dopadem meteoritu do oblasti zemské severní
polární čepičky v Severní Americe v závěru poslední ledové doby. Celé dvojčíslo časopisu Meteoritics and Planetary Science bylo
v r. 2007 věnováno komplexnímu výzkum meteoritického kráteru Bosumtwi (6,5° s.š.; 1,5° z.d.) v Ghaně v záp. Africe. Okolí
kráteru je hustě zalesněno, takže výzkum oblasti není jednoduchý, protože sám kráter o průměru 10,5 km je z větší části zalit jezerem
o průměru 8,5 km. Nicméně hloubkové vrty v okolí jezera až do hloubky 1,8 km odhalily horniny rozdrcené impaktem a odtud se podařilo odvodit jeho stáří 1,1 mil. roků. Z té doby také pocházejí nejmladší tektity, nalézané na Pobřeží slonoviny. E. Gurov aj. shrnuli
vlastnosti impaktního kráteru El gygytgyn (67,5° s.š.; 172,5° v.d.) v pohoří Anadyr v oblasti centrální Čukotky. Kráter má průměr
15 km a jeho zvýšený okraj až 18 km. Ploché dno je o průměru 12 km je zalito jezerem. Vnější stěna okraje klesá povlovně, zatímco vnitřní stěna je strmá. Okraj sahá do výšky 140 m nad okolním terénem a 180 m nad hladinou jezera. Za okrajem až do vzdálenosti 25 km pokračují komplexní terénní poruchy. Kráter je starý 3,6 mil. roků.
České tektity zvané vltavíny jsou, jak známo, čtyřikrát starší. Loni popsali Z. Řanda aj. geochemické vlastnosti 23 vltavínů z méně
známé lokality v okolí Chebu. Na rozdíl od vltavínů z jižních Čech spálily na místě dopadu vegetaci, takže v místě jejich nálezů se
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také nalézá popel z tehdejších rostlin. Kromě nejstarších lokalit kolem Týna n. Vlt., kde se vltavíny našly už v r. 1836 a na západní
Moravě již r. 1880, přibyla v minulém století v r. 1914 naleziště v severním (Horním) Rakousku a v r. 1967 v Německu severovýchodně od Drážďan. Od r. 1993 se objevují vltavíny v okolí Chebu, které jsou fakticky nejblíže k mateřskému kráteru Ries, jehož stáří
Činí 14,3 mil. roků. Studiu kráteru se věnoval také vynikající český exilový astronom, geochemik a krystalograf V. Vand v práci z r.
1962.
Pomocí gravitačních anomálií měřených družicí GRACE se podařilo nalézt obří impaktní kráter o průměru přes 300 km na
Wilkesově zemi v Antarktidě. Jeho stáří se odhaduje na 250 mil. let, takže pochází z doby, kdy Antarktida byla součástí prapevniny
Gondwany. Jak známo, v té době na rozhraní pennu a triasu došlo k vůbec největšímu vymírání v dějinách Zemně a mimořádné
vulkanické činnosti sibiřských sopek, trvající téměř milion let.

1.1.3.3. Kosmické katastrofy na Zemi
Patrně nejkonkrétnější scénář kosmické katastrofy je pád planetky, popř. jádra komety větších rozměrů, k němuž dříve či
později nutně dojde. NASA nyní oznámila, že chce do r. 2026 nalézt 90 % kosmických objektů, které se přibližují k Zemni na méně než
0,05 AU (7,5 mil. kin) a mají průměr větší než 140 in. Mnohem obtížnějším cílem kosmické techniky je ovšem požadavek odchýlit
nebezpečné planetky z impaktní dráhy tak, aby ke střetu nedošlo. Na spinění tohoto cle nejsou zatím potřebné finanční prostředky řádu miliardy dolarů k dispozici.
Historie zkoumání blízkozemních planetek (NEA) započala v r. 1898 nečekaným objevem planetky (433) Eros, která svými
rozměry 33x 13 km se stala prvním a dosud největším známým projektilem, který by jednou mohl ohrozit Zemi. V rámci projektu
Spaceguard měla NASA objevit od r. 1992 během 10 roků 90 % potenciálně nebezpečných planetek (PHA) s průměrem nad 1 km.
Tento úkol, na nějž NASA ročně vydává něco přes 4 mil. dolarů, se však nezdařilo spinit, ačkoliv v polovině roku 2007 bylo známo
již 4680 NEA, z toho 715 má průměr přes 1 km. To však představuje jen asi 65 % NEA nad 1 km. V této přehlídce tak dosud známe
864 PHA, z toho 133 je větších než 1 km.
Odtud vyplývá, že jednou denně se Země sráží s kosmickým projektilem, který při neškodném výbuchu vysoko v zemské atmosféře uvolní energii ekvivalentní 10 t TNT a průměrně jednou ročně nastává srážka, při níž se uvolní energie řádu 10 kt TNT. Jednou za století se Země střetne s tělesem o průměru 50 m (analogie Tunguského meteoritu), který už působí místní pozemní katastrofu,
neboť uvolní energii řádu 10 Mt TNT. Globálně nebezpečné jsou pak projektily od rozměru 140 m proto, že při jejich zániku se uvolní energie řádu 100 Mt TNT. Odhaduje se, že tak velkých NEA je asi 50 tisíc, takže dohledat je do r. 2026 bude velmi náročné ale
myslitelné. Z toho však jen 1/5 bude potenciálně nebezpečných v dohledné budoucnosti řádu 200 roků.
V. Šuvalov a I. Trubeckaja ukázali, že planetky o průměru 50 - 100 m téměř nikdy nedopadnou na Zemi, protože se zastaví
v atmosféře a vypaří, takže jejich hlavní nebezpečí spočívá v zářivé a tlakové vině, které vyvolávají požáry a destrukce do
vzdáleností až 100 km od epicentra. W. Bottke aj. poukázali na pravděpodobnou srážku dvou planetek hlavního pásu před 160 mil.
lety. Podle jejich výpočtu se tehdy měly srazit dvě planetky o průměrech 60 km a 170 km rychlostí asi 3 km/s. Následkem drtivé
srážky bylo do okolí rozptýleno řádově tisíc úlomků s rozměry nad 1 km. Největším úlomkem o průměru 40 km je pak planetka
(298) Baptistina, hlavní představitelka početné rodiny planetek. Vlivem poruch se mnohé úlomky dostaly na dráhy křižující dráhu
Země a postupně se v průběhu 100 mil. roků srážely jak se Zemí tak také s Měsícem (kráter Tycho je starý 109 mil. roků). Největší
úlomek se srazil se Zemí před 65 mil. lety a vytvořil ponořený obří impaktní kráter Chicxulub v dnešním Mexickém zálivu. Pokud
se tyto výpočty potvrdí, tak to znamená, že osud veleještěrů na Zemi byl zpečetěn dříve, než se mnohé druhy dinosaurů na Zemi vůbec
zrodily!
W. Bottke aj. řešili také ještě širší problém, odkud se vlastně vzaly projektily, které způsobily těžké bombardování terestrických
planet a Měsíce v intervalu 400-700 mil. roků po vzniku sluneční soustavy. Na Měsíci tehdy vznikly impaktní pánve Mare Nectaris, Mare Serenitatis, Mare Imnbriumn a Mare Orientale, když po gigantických impaktech se na povrch Měsíce vylilo podpovrchové
magma a utuhlo na bazaltické horniny. Autoři se domnívají, že do Sluneční soustavy tehdy vnikl vetřelec, jenž porušil dráhy planetesimál v hlavním pásu planetek, které pak vnikly do panství terestrických planet a postupně na ně padaly s četností až tisíckrát
vyšší než nyní. Teprve po skončení dlouhé epizody těžkého bombardování se mohl na Zemi rozvinout život, který však patrně využil
vody a organických materiálů, které planetesimály přinesly. K. Terada aj. popsali vlastnosti meteoritu Kalahari 009, který pochází
z Měsíce a jehož stári činí piných 4,35 mld. roků. Přitom jde o bazaltickou horninu, vzniklou utuhnutím magmatu. Dosud se soudilo, že horniny z měsíčních moří vznikly až po ukončení éry těžkého bombardování, ale jak patrno, není to vždy pravda. Na Měsíci
zřejmě probíhal vulkanismus již před vznikem moří.
Podle M. Garlicka se kosmickým nebezpečím pro Zemi může stát nepředvídatelný, leč velmi vzácný, výbuch blízké supernovy.
Historické supernovy (1006 Lup; 1054 Tau; 1572 Cas; 1604 Oph a 1680 Cas) byly naštěstí velmi daleko (2 — 6 kpc), takže žádné
nebezpečí pro Zemi neznamenaly. V současnosti nejbližším známým kandidátem na výbuch supernovy třídy Ia je proměnná dvojhvězda IK Pegasi, v níž je hmotný bílý trpaslík vzdálen od hlavní složky — hmotné hvězdy hlavní posloupnosti spektrální třídy A —
jen 0,2 AU, přičemž dvojhvězda je od nás vzdálena jen 45 pc. Soustavným přenosem vodíku z hvězdy A na bílého trpaslíka sice
dojde v budoucnu k výbuchu supernovy, ale vlivem vlastního prostorového pohybu se do té doby dvojhvězda od nás vzdálí na více
než 100 pc, takže život na Zemi výbuch neohrozí.
Spíše se tak může stát následkem výbuchu supernovy, jejíž předchůdce je dnes od nás tak daleko, že jeho povahu jsme nerozlišili,
ale do doby exploze se k nám přiblíží pod kritickou hranici 10 pc, kdy takový výbuch může zničit ozonovou vrstvu kolem Země.
Poslední blízká supernova vzplanula v pliocénu před 2,8 mil. lety, jak dokazuje o dva řády zvýšené zastoupení radionuklidu 60Fe
v sedimentech z té doby v Pacifiku (poločas rozpadu tohoto radionuklidu činí 1,5 mil. roků), ale ani tehdy k žádné katastrofě v rozvoji života na Zemi evidentně nedošlo.
Jelikož je dlouhodobý termonukleární vývoj Slunce z počítačových simulací znám dosti spolehlivě, objevil se tak nečekaný paradox nedostatečného zářivého výkonu velmi mladého Slunce z doby před 3 mld. let. Protože Země byla tehdy téměř určitě stejně
vzdálena jako dnes, měl by nižší sluneční zářivý výkon způsobit zalednění Země (riziko „sněhové koule" Země). Protože albedo
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ledu či sněhu je mnohem vyšší než albedo tekuté vody, Země by dodnes nerozmrzla, neboť i zvyšující se sluneční záření by se
převážně odrazilo od ledu zpět do kosmického prostoru.
Tento paradox se dá vysvětlit dvojím způsobem. První je založen na domněnce o postupné změně chemického složení zemské atmosféry tak, že v rané atmosféře Země byly mnohem více zastoupeny skleníkové plyny než jsou zastoupeny dnes. To je sice
možné, ale vyžaduje to koordinovanou proměnu chemického složení atmosféry souběžně s rostoucím zářivým výkonem Slunce, pro
což nejsou dostatečně doklady. Proto D. Minton a R. Malhotrová ověřovali alternativní scénář, kdy by Praslunce mělo mnohem vyšší
hmotnost, než se dosud zdálo možné, což by paradox vyřešilo, protože vyšší hmotnost Praslunce znamená i podstatně vyšší počáteční
zářivý výkon.
Autoři však ukázali, že tím okamžitě vzniká další těžko řešitelný problém, jak se mohlo v průběhu 4,5 mld. let existence Slunce
této přebytečné hmoty efektivně zbavit, protože současný sluneční vítr je až tisíckrát slabší, než domněnka požaduje. Také sledovaní
analogů Slunce nepřipouští možnost tak velkého úbytku hmoty hvězdy slunečního typu v prvních miliardách jejich existence. Stojíme
tedy před záhadou, jak je možné, že katastrofa zmrznutí Země v minulosti nenastala? Možné řešení paradoxu naznačili W. Peltier aj.,
když ukázali, že při ochlazování oceánů vniká do kapalné vody kyslík a tím se zvýší tempo remineralizace uhlíku v organických
látkách na CO2, jenž se pak do atmosféry Země vrací. Tak se dostatečně zvyšoval skleníkový efekt v neoproterozoiku v intervalu
850-542 před současností, čímž Země vyklouzla ze spárů totálního zalednění.
Zcela zřejmě největší možnou pozemskou katastrofou se ovšem stane dlouhodobý vývoj Slunce jako trpasličí hvězdy hlavní
posloupnosti třídy G a ačkoliv jde o katastrofu nepředstavitelně vzdálenou, není už žádných pochyb, že opravdu nastane. Povrchová
teplota Slunce stoupne během příští 1,2 mld. roků o 150 K a toto zdánlivě nevinné zvýšení teploty povede dle Stefanova-Boltzmannova zákona k 10 % zvýšení jeho zářivého výkonu a tím i ke zvýšení průměrné teploty Země na bod varu vody. Následkem toho se
oceány zčásti vypaří a zčásti vsáknou do chladnější kůry Země.
Jelikož zářivý výkon Slunce se bude i nadále zvyšovat a poloměr Slunce poroste, dosáhne za 3 mld. roků od současnosti
průměrná teplota Země 400 °C, neboť zářivý výkon Slunce bude v té době již o 40 % vyšší než dnes. Tento trend se postupně ještě
zrychlí, takže za 6,4 mld. let od současnosti dosáhne zářivý výkon Slunce 2,2násobku dnešního a poloměr Slunce se téměř zdvojnásobí, takže Mars bude dostávat od Slunce tolik tepla a světla jako Země dnes. Ve věku 7,1 mld. let od současnosti však bude
i z povrchu Marsu jen horká poušť a ledové kůry Galileových družic Jupiteru začnou roztávat, protože zářivý výkon Slunce stoupne
na 2,7 Lo a jeho poloměr na 2,3 Ro. Na Galileových družicích Jupiteru (Europě, Ganymedu a Callisto) vznikne hustá atmosféra vodní páry a díky skleníkovému efektu bude na jejich povrchu parné vlhko jako ve skleníku. Saturnova družice Titan bude pokryta
oceánem čpavku a možná tam vznikne i život.
Za 7,7 mld let od současnosti se Slunce stane červeným obrem, jehož poloměr bude asi 200krát větší než dnes, takže zemská kůra
se roztaví a povrch Slunce dosáhne téměř k dráze Země. Jelikož však ve fázi červeného obra Slunce ztratí intenzivním hvězdným
větrem až čtvrtinu své současné hmotnosti, všechny zbývající planety se vlivem slabší gravitační vazby budou od Slunce odsouvat,
takže Země se ocitne téměř na dráze dnešního Marsu a teplota jejího povrchu dosáhne ,jen" 600 C. Slunce se pak sice o něco smrští,
ale po 100 mil. roků trvajícím „oddechu" přijde série mocných vzplanutí Slunce vinou překotného termonukleárního hoření hélia ve
slupce kolem jádra Slunce. To zcela zdevastuje zbylá tělesa Sluneční soustavy; Jupiter a Saturn budou mít tak protáhlé eliptické
dráhy, že zvýší chaos v drahách všech ostatních těles Sluneční soustavy.
Ani tím však není katastrofám gigantických rozměrů ve Sluneční soustavě konec. Již během popsaného vývoje Slunce dojde podle R. Coxe a A. Loeba během 2 mld. let k těsnému přiblížení Galaxie a obří spirální galaxie M31 v Andromedě, což pozmění
kruhovou oběžnou dráhu Slunce kolem centra Galaxie zatím neodhadnutelným směrem, tj. bud dovnitř Galaxie, anebo naopak na její periférii do vzdálenosti až 30 kpc od centra. V prvém případě hrozí nebezpečí, že během následujících desítek mld. roků bude
Sluneční soustava pohlcena černou veledírou v centru Galaxie. Ve druhém případě jsou vyhlídky na další existenci řádně otrhané
Sluneční soustavy o něco příznivější, protože teprve za 100 mld. roků zmizí všechny okolní galaxie za obzorem událostí vlivem stále
rychlejšího tempa rozpínání vesmíru...
Jakkoliv je tento dlouhodobý scénář vývoje Země i celé Sluneční soustavy pochmurný, neměli bychom propadat depresi. Již
v roku 2000 přišli G. Laughlin s F. Adamsem a rovněž D. Korycansky s nápadem, jak dlouhodobě manipulovat s rozměry dráhy
Země kolem Slunce během nejbližších miliard roků, kdy Zemi hrozí přehřátí nesrovnatelně horší než je pověstné globální oteplování
dnes. Stačí totiž zbrzdit některou zhruba 200 km planetku v Edgeworthově-Kuiperově pásu za Neptunem tak, aby se přiblížila
k Jupiteru a tím získala potřebnou energii k periodickým průletům kolem Země. Pokud takto zmanipulovaná planetka se bude vracet
k Zemi jednou za 10 tis. roků, její nepatrné gravitační působení bude stačit na zvětšování poloměru Země v tom poměru, jak
poroste zářivý výkon Slunce. Jinými slovy, na Zemi bude v tom případě pořád tak příjemně teplo jako je dnes.

1.1.3.4. Měsíc
V současné době nejúspěšnější přehlídka křižujících planetek Catalina Sky Survey (CSS) na Mt. Lemmon (1,5m reflektor; 2,8 km
n.m.) a Mt. Bigelow (0,6m Schmidt; 2,5 km n.m.) v pohoří Catalina v Arizoně objevila v září 2006 objekt 19 mag, označený jako
6R10DB9 o průměru kolem 1 m. Jak ukázal výpočet dráhy, tělísko bylo právě tehdy zachyceno Zemí, takže se stalo dočasně
druhou přirozenou družicí Země. Oběhlo ji však jen třikrát a pak se v září 2007 opět vymanilo z dosahu zemské přitažlivosti a zmizelo v hlubinách Sluneční soustavy.
Kuriózní snímek přechodu Měsíce přes kotouč Slunce pořídila kosmická sonda STEREO-B, když 25. 2. 2007 zachytila na
ultafialovém snímku Slunce černý kotouč Měsíce, který byl úhlově 7krát větší než bude kotouč Venuše při pohledu ze Země během
přechodu přes Slunce v červnu 2012. Sonda STEREO-B byla totiž v té chvíli od Měsíce 4,4 krát dále než Země a tak dramaticky
předvedla to, co všichni dobře víme: že totiž téměř neuvěřitelnou shodou okolností je Slunce přesně tolikrát větší než Měsíc, kolikrát
je od Země dále než Měsíc, a proto se můžeme občas těšit na povrchu Země z úpiných zatmění Slunce...
C. Wood oznámil, že na odvrácené straně Měsíce vyfotografovala oběžná sonda Clementine vyhaslé sopky, takže po půlstoleté
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přestávce ožila myšlenka, že měsíční povrch tvaroval také vulkanismus. Arizonská univerzita digitálně zpracovala originální snímky
Měsíce, získané v průběhu projektu Apollo, takže jsou nyní volně přístupné na internetu na adrese apollo.sese.asu.edu.
Japonská sonda Kaguya (Selen) byla vypuštěna 14. září 2007 směrem k Měsíci a 31. 10. uskutečnila první HDTV přenos z výšky
100 km nad Měsícem, na němž je mj. zachycen východ Země nad okrajem Měsíce.
A. Christou aj. se inspirovali záblesky na neosvětlené straně Měsíce, které jsou evidentně vyvolávány dopady meteoroidů na
měsíční regolit. Plánovaná americké kosmická sonda Lunar Reconnaissance Orbiter má na povrchu Měsíce rozlišit i metrové impaktní krátery a dopady větších meteoroidů by mohly způsobit i měřitelné seismické otřesy. Naproti tomu na planetách s atmosférou
lze pozorovat meteory při průletu meteoroidů atmosférou. Na Marsu začíná ablace meteoroidů asi o 15 km níže než na Zemi, takže
pro kamery na povrchu jsou tyto úkazy jasnější než na Zemi. Lze také zaznamenávat na povrchu planety infrazvuky, které pak dobře
poslouží pro určení kinetické energie úkazu. Malá tělíska do rozměru 1 mm přistávají na Marsu měkce; větší úlomky dopadají tvrdě
a ty největší s rozměrem nad několik metrů se při dopadu vypaří. Kosmická sonda Mars Global Surveyor odhalila za 7 let obíhaní
Marsu celkem 20 nových impaktních kráterů. Pokud jde o Venuši, je tam možné v principu pozorovat meteory z oběžné dráhy.
K. Pahlevan a D. Stevenson a M. Toboul aj. uskutečnili nové výpočty vzniku Měsíce za předpokladu, že nejdříve 62 mil. let po
vzniku Země do ní narazil Praměsíc (Theia) o hmotnosti až třetiny Mz! To vedlo k téměř úpinému vypaření obou těles na magmatické
útvary, propojené navzájem plynným křemíkem. Silné turbulentní promíchávání obou složek vedlo k velmi podobnému izotopovému složení Země i Měsíce, což měření potvrzují. Právě nejstarší meteority z Měsíce jsou vlastně dokladem toho, jak tehdejší
prohnětená stavební kaše Země a Měsíce vypadala. V. Ševčenko aj. studovali rozložení prvků Fe a Th v největším impaktním kráteru
na Měsíci (Jižní p61— Aitken) o průměru 3 500 km. Jelikož jde o velmi mělký kráter, autoři se domnívají, že příslušným obřím projektilem bylo křehké jádro gigantické komety, které na Měsíc narazilo kolmo k ekliptice.
P. Michel a A. Morbidelli připomněli, že studium rozložení velikosti impaktních kráterů na Měsíci v závislosti na čase přímo ideálně zrcadlí vývoj interakcí ve Sluneční soustavě za celou dobu její existence. Prokazuje destabilizaci dynamické interakce planet
a zárodečného planetárního disku 550 mil. let po vzniku Sluneční soustavy, v čemž spatřují příčinu éry těžkého bombardování. V té
době též vzniklo 95 % těles hlavního pásu asteroidů.

1.1.4. Mars
Proslulá „Tvář na Marsu" v oblasti Cydonia, vyfotografovaná sondou Viking Orbiter 1 v červenci 1976 s lineárním rozlišením
kolem 200 m, zavdala záhadologům příležitost k tomu, aby se jako obvykle blamovali, když začali tvrdit, že „tvář" vymodelovali zelení pidimužíci a navíc v jejím okolí postavili pyramidy. Jak uvedl P. Plait, snímkovala inkriminovanou oblast v červenci 2006 evropská sonda Mars Express stereokamerou s lineárním rozlišením 14 m. Na působivém prostorovém snímku je patrný pahorek o základně 3x2 km a relativním převýšení 400 m, která nese stopy běžné eroze, takže o jeho umělém původu nemůže být řeč. Tatáž sonda našla podle T. Watterse aj na severní polokouli Marsu ponořené impaktní pánve o průměrech 130-470 km.
Jak uvedli T. Ringrose aj., objevily oběžné moduly kosmických sond Viking již koncem 70. let minulého století konvektivní atmosférický víry, jímž se říká „tančící derviši" (někdy též prachoví ďáblové — dust devils) a vzápětí je zaznamenaly také přistávací moduly Vikingů. Derviši vznikají nad silně osluněnými terény a zvedají z povrchu planety zrnka písku a prachu stejně tak jako to vidíme
u podobných vírů na Zemi.
J. Andrews-Hanna aj. zjistili rozborem vzorků minerálů nalezených vozítkem Opportunity v oblasti Meridani Planurn, že jsou
mezi nimi tzv. evapority, které vznikaly nutně za přítomnosti tekuté vody. Ukázali též, že hladina všudypřítomné spodní vody na
Marsu kolísala během času. J. Bandfield se na základě podrobných snímků oběžné sondy Mars Odyssey domnívá, že ve vyšších
areografických šířkách se dodnes nachází tekutá spodní voda již 1 —2 m pod povrchem planety. J. Taylor Perron aj. nalezli příčinu
proměnlivosti výšky pobřežní čáry marsovských jezer či moří s amplitudami až několika kilometrů v kolísání směru rotační osy Marsu během času. Za posledních S mil. roků se tak na Marsu vystřídalo 40 ledových dob.
S. Squyres aj., využili pobytu vozítka Spirit v kráteru Gusev k objevu kamene, který je tzv. sopečnou bombou byl vymrštěn na
povrch výbuchem vodní páry ve vulkánu. Sedimenty na stěnách kráteru obsahují až 90 % křemíku, což je další důkaz výskytu tekuté
vody na planetě v její geologické minulosti. Spirit též odhalil v okolí kráteru horniny, obsahující sirník železa FeS, což naznačuje jejich vznik při výronech vulkanického plynu z nitra Marsu.
Obě vozítka vykazují nečekaně dlouhou životnost — na jaře 2007 již přečkala 1200 Marsových dní (solů) a v létě 2007 přežila
dvouměsíční prachovou bouři, kdy jim sluneční panely dodávaly jen 200 Wh/d. Přitom už najezdila po Marsově povrchu 7, resp.
11 km. Spirit zkoumal oblast Columbia Hills, kdežto Opportunity pomalu objížděl impaktní kráter Victoria o průměru 800 m. Podle A. Domokose aj. se panoramatické kameře na vozítku Spirit nepodařilo na podzim 2005 zaznamenat ani jediný meteor v atmosféře Marsu, ačkoliv v té době měly být na Marsu v činnosti dokonce dva různé meteorické roje. Autoři dokonce pochybují o již v r.
2004 oznámeném objevu prvmlto meteoru na Marsu údajně zachyceného toutéž kamerou. Podle jejich názoru šlo o záznam
tečného průletu spršky energetického kosmického záření. P. Withers však zachytil rádiové záření 10 meteorických rojů na Marsu,
přičemž 8 rojů odpovídá známým mateřským kometám, popř. planetkám.
V. Chevrier aj. se snažili objasnit příčinu někdejší existence tekuté vody na povrchu Marsu zvýšeným skleníkovým efektem atmosféry. Zjistili však jen to, že skleníkovým plynem nemohl být CO2, takže samotná dávná existence tekuté vody na Marsu zůstává
záhadou. Podle C. Wuové nelze zatím příliš čekat pokrok v odpovědi na ještě důležitější otázku, zda na Marsu byl či dosud je primitivní život. K řešení této otázky byly zkonstruovány přistávací moduly sond Viking, které od r. 1976 na dvou různých místech
povrchu využívaly plynového chromatografu a hmotnostního spektrometru k nalezení produktů metabolismu jednobuněčných
mikroorganismů. Aparatury měly docela vysokou relativní citlivost 10-9, ale našly jen H2O a CO2 jakož i stopové množství organických molekul, které v aparatuře ulpěly při posledním čištění před startem se Země. Z těchto měření vyplynulo, že povrch Marsu
byl na obou místech naprosto sterilní. Přistávací sonda Phoenix, která startovala ze Země k Marsu v srpnu 2007, je sice rovněž vybavena hmotnostním spektrometrem, ale s nižší citlivostí než měly spektrometry na sondách Viking. Zato je schopna nabírat vzorky
až z hloubky 1 m pod povrchem planety, v čemž Vikingy překonává.
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S. Kounaves se domnívá, že mikrobiální život na Marsu se bude vyskytovat jedině pod povrchem Marsu. Jelikož i na Zemi se
v posledních dekádách podařilo objevit četné extremofily, měly by se právě takové mikroorganismy hledat v odpovídajících extrémních fyzikálních a chemických podmínkách na Marsu.
A. Mallama shrnul výsledky měření optického albeda Marsu za více než půlstoletí v letech 1954 — 2006. Střední hodnoty albeda v pásmech U až I činí 0,06 až 0,33. Albedo roste během prachových bouří, čímž se měřitelně zvyšuje jasnost Marsu zejména v červené oblasti spektra. M. Busch aj. využili v listopadu 2005 obřího radaru v Arecibu ke sledování Marsových družic Phobose
a Deimose na frekvenci 2,4 GHz (vinová délka radarových impulsů 130 mm). Ukázali, že radarové albedo obou družic je extrémně
nízké: 0,06 pro Phobos a jen 0,02 pro Deimos, což je prakticky rekord pro kterékoliv těleso Sluneční soustavy s pevným povrchem.
Z albeda lze spolehlivě určit střední hustotu obou družic, tj. 1,6násobek hustoty vody pro Phobos a maximálně 1,lnásobek hustoty
vody pro Deimos. Nízké hustoty svědčí o vysoké poréznosti obou družic.
A. Rivkin aj. zkoumali složení čtyř dosud známých Trojanů Marsu v okolí Lagrangeova bodu L 5 a zjistili, že tyto objekty spolu
geneticky nesouvisí; vznikly zcela samostatně v hlubinách Sluneční soustavy a byly Marsem postupně zachyceny. D. Trilling aj.
měřili albeda tří největších Trojanů ve středním infračerveném pásmu (18 µm). Největší z nich (5261) Eureka má albedo 0,4 a geometrický průměr 1,3 km. Albeda i rozměry dalších Trojanů jsou menší a jejich rozměry nedosahují ani 1 km.

1.1.5. Jupiter
Kosmická sonda New Horizons se koncem února 2007 přiblížila k Jupiteru až na vzdálenost 2,3 mil. km a během průletu pořídila na 700 infračervených snímků Jupiteru, jeho družic a prstenů s lineárním rozlišením až 15 km. Získala tak zatím nejkvalitnější
záběry Malé červené skvrny, jež vznikla v r. 2000 a do počátku r. 2007 se roztočila na obvodovou rychlost 180 mis, což zvýraznilo její červenou barvu a přiblížilo ji tak parametrům Velké červené skvrny. Sonda též snímkovala rychlé proměny i srážku objektů
v tenkých Jupiterových prstencích a čtyři aktivní sopky na Jupiterově družici Io, přičemž největší výtrysk sahající až do výšky
290 km pocházel od sopky Tvashtar. Snímky svou kvalitou podstatně předčily záběry ze starší sondy Galileo a vzhledem
k blízkosti Jupiteru přinesly tak o obří planetě úhrnem více informací, než kolik sonda bude moci předat při svém průletu kolem páru
Pluto-Charon v r. 2015. Podle sdělení C. Lavera aj. bylo probuzení sopky Tvashtar Paterae objeveno nezávisle pomocí Keckova
dalekohledu již v dubnu a červnu 2006. Teplota výtrysku tehdy dosáhla až 1,2 kK na ploše 60 km2 a vyzářený výkon se pohyboval
až kolem 8 TW. IAU pojmenovala měsíček S/03 J 14 pořadovým číslem J XLIX a jménem Kore.

1.1.6. Saturn
Výzkum Saturnu se točil kolem úspěšné činnosti kosmické sondy Cassini, jež pokračuje v obletech planety, snímkuje podrobnosti
v hlavních prstencích a navíc se často přibližuje k některým jejím družicím. Sonda zjistila, že prstence Saturnu se během času
poněkud rozpínají a současně tmavnou. 14. 1. 2005 se Země nacházela na spojnici mezi Slunce a Saturnem, takže hypoteticky pozorovatel na Saturnu by byl pozoroval přechod Země přes sluneční kotouč. Této situace využili R. French aj. a snímali pomocí
kamery WFPC2 HST Saturnovy prstence přesně v opozici. M. Sremčevic aj. našli v prstenu A vrtulové struktury, které jsou vyvolány
pidiměsíci o průměrech do 70 m. Pidiměsíce tvoří opásání Saturnu ve vzdálenosti 130 tis. km od centra planety široké v rovině prstenců jen 3 tis. km, ale životní doba jednotlivých pidiměsíců je relativně krátká.
Sonda se už více než 25krát přiblížila k Titanu, kde zaznamenala písečné duny i polární jezera, bažiny potažené vrstvou
methanového bláta, impaktní krátery i horské hřbety. Topografická měření radarem poukazují na poměrně rovinatý povrch, kde
převýšení většinou nepřesahují 500 m, s výjimkou horského hřbetu o průměrné výšce 1 km. Podle J. Radebaugha má nejvyšší hora
na Titanu relativní převýšení 1,9 km a sklon jejích svahů dosahuje až 37°. Na dobře zmapované části povrchu prakticky chybějí impaktní krátery menší než 30 km, což nasvědčuje geologicky aktivnímu terénu mladšímu než 100 mil. roků. Fyzikálně-chemický obraz
Titanu je utvářen hydrologickým koloběhem methanu, když z jezer a škvír na povrchu se odpařuje plynný methan, který však prší
z atmosféry zpět a naplňuje jezera i řeky, jak ukázali E. Stofan aj. P. Saxena se dokonce domnívá, že by v atmosféře Titanu mohly
zformaldehydu a acetaldehydu vznikat aminokyseliny glycin a alanin.
Během průletu sondy Cassini v blízkosti družice Enceladus v únoru 2005 využili N. Rappaport Dopplerových měření pohybu
sondy anténami DSN k přesnému určení hmotnosti družice 1,1.1020 kg a k odvození její střední hustoty 1,6násobku hustoty vody.
Poloměr jádra Encelada dosahuje 190 km a jeho hustota dosahuje 2,5násobek hustoty vody. D. Matson aj. objevili výron teplejšího
plynu na Enceladu, jehož povrchová teplota dosahuje 145 K, ale výron byl o 35 K teplejší. Autoři soudí, že teplota pod povrchem
družice stoupá až na 800 K a vyvolává tak kryovulkanismus, při němž se na povrch družice dere ve škvírách „tygřích pruhů" vodní
klatrát, obsahující CO2, CH4 a N2, ale též propan (C3H8) a acetylen (C2H2). Podle C. Parkinsona nad jižním pólem družice dokonce
dochází k výstřikům vodní páry a ledových zrnek až do výšky 80 km.
T. Hurford aj. zjistili, že tygří pruhy se během oběhu družice kolem Saturnu periodicky otvírají a zavírají díky pružnosti ledu
o tloušťce desítek km na povrchu Encelada a slapovým silám v gravitačním poli Saturnu. J. Spitale a C. Porcová našli v tygřích
pruzích Alexandria, Cairo, Baghdad a Damascus teploty až 157 K a S. Newman aj. objevili na jižním pólu Encelada horkou skvrnu
až o 70 k teplejší než její okolí. Autoři se domnívají, že bombardováním vodního ledu protony, elektrony a ionty vzniká peroxid
vodíku, jehož infračervený pás byl na Enceladu objeven. Přítomností této silně reaktivní sloučeniny lze vysvětlit velkou aktivitu na
povrchu měsíce i jeho vysoké albedo. Jde o vůbec nejsvětlejší povrch v celé Sluneční soustavě. Podle F. Nimma aj. dosahuje tepelný tok na jihu Encelada až 7 GW. Ohřev nitra družice Enceladus obstarává slapové tření spíše než radioaktivita hornin. Něco
podobného se patrně vyskytuje také na družicích Dione a Tethys, kde dokonce pod tlakem tryská hydrát čpavku („fridex").
Jak uvedli D. Cruikshank aj., zobrazila sonda Cassini zblízka již koncem září 2005 osmou největší družici Saturnu Hyperion, která
má nepravidelný tvar a na své dráze se chaoticky převaluje. Povrch připomíná houbu do koupelny a nasvědčuje tomu, že i nitro
družice o průměru 270 km je podle P. Thomase skrz naskrz silně porézní; porozita dosahuje 40 %. V září 2007 proletěla sonda CassiJiří Grygar. Žeň objevů 2007 * strana 8

ni jen 1 tis. km od družice Japetus a objevila tak rovníkové pohoří, které vzniklo zřejmě odstředivou silou v období velmi rychlé rotace družice. Odtud J. Castillo-Rogez aj. určili střední poloměr Japeta 736 km i jeho eliptický tvar o poloosách 747x712 km, takže jeho
střední hustota je jen o 8 % vyšší než hustota vody v pozemských podmínkách. Japetus obíhá kolem Saturnu po lehce výstředné dráze
(e = 0,03) ve střední vzdálenosti 3,6 mil. km o sklonu 8° k ekliptice. Rotace Japeta je synchronizována s oběžnou periodou 79 d.
V letech 2004 - 2007 se podařilo díky sondě Cassini objevit a označit 17 dalších družic Saturnu, jak ukazuje tabulka:
Definitivní označení nově objevených družic Saturnu
Def. číslo
S XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIV
L
LI
LII

Jméno
Aegir
Bebhionn
Bergelmir
Bestla
Farbauti
Fenrir
Fornjot
Hati
Hyrrokkin
Kari
Loge
Skoll
Surtur
Anthe
Jarnsaxa
Greip
Targeq

Předběž. označení
S/2004 S 10
11
15
18
9
16
8
14
S/2004
19
2
S/2006
5
8
7
S/2006
4
S/2007
S/2006
6
4
1
S/2006

V květnu 2007 oznámili S. Sheppard aj. objev tří vzdálených družic Saturnu s orbitálními periodami 2,45; 2,17 a 2,71 let,
přičemž dvě posledně jmenované družice obíhají Saturn retrográdně. Evidentně tedy jde o zachycené planetky. V červenci 2007 k nim
přibyla další družice v pásmu mezi XXXII Methone a XXXIII Pallene o průměru pouhého 1 km, která obíhá Saturn po kruhové dráze
s poloměrem 198 tis. km v periodě 1,04 d.
V únoru 2007 objevila sonda dalších 5 prstenců v Cassiniho dělení, jehož celková šířka činí 4 800 km.
Stále otevřená je otázka periody rotace Saturnu, protože magnetická měření nasvědčují rychlejší rotaci než vyplývá z měření rádiových. Jak ukázali P. Zarka aj., kteří srovnávali měření periody rotace pomocí sond Ulysses a Cassini, rádiová perioda otáčení planety (10 h 39 min 24 s) kolísá během měsíců i let až o 1 % vinou vazby na rotaci Slunce a proměnnost slunečního větru.

1.1.7. Nejvzdálenější planety
Ačkoliv W. Herschel objevil Uran dalekohledem, lze planetu každý rok kolem opozice spatřit za dobrých podmínek prostým okem,
protože bývá vždy jasnější než 6,0 mag. W. Herschel však tvrdil, že objevil kolem Uranu prstence, což většina astronomů považovala za
naprostou iluzi, když uvážíme, jak dlouho trvalo moderní technice, než Uranovy prstence bezpečně zpozorovala v r. 1997 obřím
Keckovým dalekohledem. Nyní se však ukazuje, že Herschel prstence mohl opravdu spatřit, protože jejich směr a barvu určil správně.
Je totiž možné, že prsteny byly dříve světlejší než dnes, neboť postupné tmavnutí prstenů objevila nedávno sonda Cassini u Saturnu.
V každém případě prstenů u Uranu postupně přibývá, neboť v r. 2007 byl potvrzen jemný prsten původně objevený již v r. 1986
jako objekt 1986 U 2R. Proto dostal v dubnu 2007 definitivní označení zéta, když se na základě snímků HST zjistilo, že se prsten
poněkud přisunul k planetě. V r. 2007 počátkem května a opět v polovině srpna bylo možné poprvé v historii astronomie pozorovat
Uranovy prstence zboku, protože při předešlém úkazu v r. 1965 prsteny ještě nebyly objeveny. Jedinečné konstelace využili astronomové u Keckova dalekohledu, HST a VLT ESO. V takové chvíli lze totiž objevit zajímavé podrobnosti v samotných prstencích
a také malé slabě svítící družice planety.
T. Encrenazová aj. pořídili dalekohledem VLT Melipal (UT3) první snímky Neptunu aparaturou VISIR ve středním infračerveném
pásmu 8 —19 µm. Zjistili, že jižní pól planety je o 7 K teplejší než ostatní povrch, protože jižní polokoule je už 40 roků přivrácená ke
Slunci — letní slunovrat tam nastal v červenci 2005. Na 65. — 70. rovnoběžce jižní šířky zpozorovali ve stratosféře horkou skvrnu,
která obíhá v periodě 12 h. P. Schenk a K. Zanhle objevili na Neptunově družici Triton asi 100 impaktních kráterů s průměrem nad
5 km, které se vesměs vyskytují ve směru pohybu družice. To ovšem znamená, že Triton má geologicky aktivní povrch, starý snad jen
několik milionů let.
V letech 2002 - 2003 se podařilo při pozorováních pozemními dalekohledy objevit 5 nových družic Neptunu, které dostaly
v únoru 2007 definitivní čísla a jména, jak ukazuje tabulka:
Definitivní označení nově objevených družic Neptunu
Def. číslo
N IX
X
XI
XII
XIII

Jméno
Halimede
Psamanthe
Sao
Laomedeia
Neso

Předběž. označení
N1
5/2002
N
1
S/2003
5/2002
N2
S/2002
N3
S/2002
N4
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1.2. Meziplanetární látka
1.2.1. Trpasličí planety, transneptunská tělesa a Kentauři
D. Tholen aj. využili Keckova dalekohledu k zobrazení soustavy trpasličí planety (134340) Pluto pomocí adaptivní optiky.
Družice Pluta Nix a Hydra jsou o 9,5 mag slabší než samotná trpasličí planeta. Na mapě povrchu Pluto lze rozlišit objekty o rozměru
0,035". J. Elliot aj. využili výsledků pozorování zákrytů hvězd Plutem v letech 1988, 2002 a 2006 ke sledování proměnnosti jeho
atmosféry. Poloměr Pluta činil jen (1152 ±32) km a nad ním se prostírala atmosféra přinejmenším do výšky 100 km. Zatímco teplota
ledu dusíku na povrchu Pluta činila jen 40 K, teplota atmosféry směrem vzhůru rychle stoupala až do výšky 60 km. Další vzestup
teploty byl již jen pozvolný až na 100 K ve výšce 80 km. Nad touto výškou začala teplota opět klesat. Přestože se Pluto od Slunce
vzdaluje, atmosféra na to reaguje spíše zvětšováním, takže je téměř jisté, že Pluto bude mít plynnou atmosféru i v červenci 2015, kdy
tam doletí kosmická sonda New Horizons.
Observatoře v Arizoně pozorovaly 18. 3. 2007 předpovězený zákryt hvězdy P445.3 Plutem a zjistily, že stín Pluta se promítal na
zemský povrch severně od předpovědi. Následkem toho MMT na Mt. Hopkins viděl dokonce tečný zákryt a scintilaci hvězdy v atmosféře Pluta. Střední poloměr Pluta z těchto měření činil 1 207 km, v dobré shodě s měřením při zákrytu v r. 2006 - 1 208 km.
M. Brown a E. Schallerová využili toho, že trpasličí planeta (136199) Eris (= 2003 UB313) má průvodce o průměru 150 km
jménem Dysnomia, jenž kolem Eris obíhá v periodě 16 d, aby tak zpozorování pomocí HST a Keckova dalekohledu odvodili hmotnost Eris 17.1021 kg (0,003 Mg), tj. o čtvrtinu více než kolik činí hmotnost Pluta. V současné době je tedy Eris největším a nejhmotnějším objektem TNO. C. Dumas aj. zjistili pomocí optické a blízké infračervené spektroskopie u dalekohledů TNG a VLT, že
50 % povrchu Eris pokrývá čistý led methanu; zbytek tvoří směs ledů methanu, dusíku, vody a tholinu. Vysoké albedo povrchu způsobuje led molekulového dusíku na povrchu Eris.
D. Ragozzine a M. Brown zjistili, že trpasličí planeta (136108) Haumea (= 2003 EL61) je prvním objektem Edgeworthova-Kuiperova pásu (EKP) planetek, jenž má vlastní rodinu minimálně šesti menších úlomků, čemuž dobře odpovídá zjištění K. Berkuemové aj.,
že objekt je velmi zploštělý, neboť rotuje rychle v periodě jen 3,9 h. Rodina trpasličí planety Haumea vznikla srážkou asi před 1 mld.
roků, ale povrchy členů rodiny vypadají dosud velmi mladě, což nikdo nedokáže přesvědčivě vysvětlit. C. Trujillo aj. našli pomocí infračervené spektroskopie na povrchu objektu Haumea krystalický vodní led jakož i kyanvodík. S. Tegler aj. pořídili jeho optické spektrum
pomocí 6,5 m teleskopu MMT, které však překvapivě neobsahuje žádné spektrální pásy, snad s výjimkou ledu molekulového
kyslíku. (Kdyby se to potvrdilo, byl by to výborný zdroj paliva kosmických raket.) Naproti tomu ve spektru další trpasličí planety
(136472) Makemake (= 2005 FY9) nalezli silné pásy ledu methanu s příměsí ledu dusíku, oxidu uhelnatého nebo argonu.
S. Sheppard aj. porovnávali světelné křivky trpasličích planet vyvolané jejich rotací s křivkami menších objektů transneptunského
pásu (TNO). Zatímco Eris má jen malou amplitudu světelné křivky 0,1 mag a Orcus nemá žádnou, u menších planetek TNO jsou
variace jasnosti výraznější a dosahují až 0,25 mag. Rotační perioda planetek TNO je většinou dlouhá asi půl dne. Autoři též odhadují, že dosud známe jen asi 1 % planetek TNO s rozměry nad 100 km. Plutoidy mívají průměr nad 800 km a tak si dokáží udržet
i těkavé ledy a atmosféru, která na malých planetkách TNO chybí.
Kamera ACS HST umožnila objevit průvodce planetek TNO (50000) Quaoar, (55637), (60621) (90482) Orcus, (119979),
(123509), (160256), 2002 GZ31 a 2004 PB108, které jsou slabší o 0,4 — 5,6 mag a nacházejí se úhlových vzdálenostech 0,04 - 0,74";
tedy v minimálních lineárních vzdálenostech přes 1,2 — 24 tis. km od vlastní planetky. E. Schaller a M. Brown objevili pomocí
Keckova dalekohledu v infračerveném spektru Quaoaru krystalický vodní led, tuhý methan a ethan. Zatímco malé TNO neobsahují těkavé látky, u trpasličích planet jsou běžné.
J. Emery aj. využili infračerveného spektrometru SST ke sledování planetky (90377) Sedna v přísluní ve vzdálenosti 76 AU od
Slunce. Objevili tak na jejím povrchu pásy ledu methanu, dusíku a vody. Příležitost sledovat Sednu spektroskopicky máme právě ted;
protože velká poloosa její dráhy činí piných 484 AU, takže v odsluní se vzdálí až na neuvěřitelných 892 AU a tam dle Keplerova
zákona setrvá nejdéle; jde vlastně o obří kometu.
J. Wallin aj. se pokusili zjistit, zda se v pohybech planetek TNO ve vzdálenostech 20 - 100 AU od Slunce vyskytují nějaké odchylky od klasického gravitačního zákona. Astronomové totiž už delší dobu nedokáží jednoznačně objasnit anomální zrychlení
směrem ke Slunci u dvojice kosmických sond Pioneer 10 a 11, které začalo být měřitelné, když sondy překročily vzdálenost 10 AU
od Slunce. U souboru planetek TNO však žádnou takovou anomálii nepozorovali, což naznačuje, že anomálie u Pioneerů nemůže být
způsobena nekonvenční gravitací, ale že spíše jde o nějaký přístrojový efekt.
Nepřímé objevy malých těles pomocí zákrytů rentgenových zdrojů těmito hypotetickými tělesy, ohlašované v předešlých letech, se
bohužel nepotvrdily, když H. Chang aj. ukázali, že za tyto výpadky rentgenového signálu na družici RXTE od nejjasnějšího zdroje
oblohy Sco X-1 jsou odpovědné zásahy detektoru kosmickými paprsky, popřípadě přístrojové poruchy.
J. Larsen aj. využili dalekohledů sledovacího systému Spacewateh na Stewardově univerzitě v Arizoně k téměř tříleté přehlídce
vzdálených hlubin Sluneční soustavy v pásu do 10° podél ekliptiky. Cílem přehlídky bylo nalézt případná tělesa planetárních hmotností ve směru odvráceném od centra Galaxie kvůli zlepšení poměru signálu k šumu. Přehlídka na ploše 8 tis. čtv. stupňů (1/5 oblohy) dosáhla mezní hvězdné velikost V = 21 mag a shromáždila na 2 TB dat. Autoři na základě tohoto bohatého materiálu ukázali, že
za hranicí 50 AU prudce klesá četnost objektů TNO s malými výstřednostmi a sklony dráhy. Dokonce hovoří o „Kuiperově útesu".
Autoři na základě svých měření vypočítali, že do vzdálenosti 100 AU od Slunce nalezneme v budoucnu nanejvýš 2 TNO o velikosti
Pluta a do vzdálenosti do 200 AU mohou být nanejvýš dvě planety o velikosti Marsu. D. Babich aj. si všimli, že tělesa EKP nemají
žádný měřitelný gravitační vliv na dráhy komety Halley a odtud odvodili, že do vzdálenosti 100 AU neobsahuje EKP v podobě větších
objektů více než několik málo M. Jelikož družice COBE nenašla žádné ovlivnění intenzity ani amplitudy fluktuací reliktního záření
v oblasti EKP, plyne odtud, že tam ani drobných částeček není mnoho.
P. Lacerda a D. Jewitt odvodili průměrnou hustotu objektů TNO v rozmezí 0,65 - 2,0násobku hustotu vody, přičemž větší objekty bývají o něco hustší. Poměrně překvapující je vysoký podíl těsných párů TNO, které dlouhodobě obíhají kolem společného
těžiště. L. Ion o aj. se pokusili odhadnout úhrnnou hmotnost těles EKP z poruch pohybu vnitřních planet Sluneční soustavy.
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Jestliže počítáme poruchy drah Země a Marsu relativisticky, pak vliv gravitace těles EKP je srovnatelný s velikostí členů Einsteinových poruchových rozvojů. Autorům vyšlo, že ekliptikální prsten EKP má souhrnnou hmotnost 0,03 MZ a rezonanční disk
dalších 0,02 Mr Plných 70 % populace EKP má kruhové dráhy s poloosami 41 —46 AU a dalších 20 % představují tělesa v rezonančních drahách o poloosách 39,4 AU (3:2; plutina) a 47,8 AU (2:1). Zbylých 10 % patří do tzv. rozptýlené složky EKP s velkými
poloosami až kolem 90 AU a průměrnou výstředností 0,6.
W. Grundy aj. využili v dubnu 2006 kamery ACS HST k objevu průvodce Kentaura (65489) Ceto (= 2003 FX128), jenž
křižuje dráhy Uranu i Neptunu. Soustava byla v té době vzdálena od Slunce necelých 28 AU. Průvodce jménem Phorcys o hmotnosti
1,7.1018 kg a poloměru 66 km obíhá společně s Cetem o hmotnosti 3,7.1018 kg a poloměru 87 km kolem společného těžiště po téměř
kruhové dráze ve střední vzdálenosti 1,8 tis. km v periodě 9,6 d. Obě složky soustavy mají shodnou hustotu 1,4násobku hustoty vody.
Pomocí SST odvodili nízké albedo povrchu obou složek 0,08. Soustava obíhá kolem Slunce po velmi protáhlé dráze s hlavní
poloosou a = 102 AU; výstředností e = 0,8 a sklonem i = 22°. V přísluní se může přiblížit ke Slunci až na 18,5 AU, ale v odsluní se
dostává do vzdálenosti piných 186 AU. Křižuje tedy dráhy těles EKP, Neptunu i Uranu.

1.2.2. Planetky hlavního pásu a křížiči
Koncem března 2007 uplynulo 200 let od Olbersova objevu pozoruhodné planetky (4) Vesta. Koncem května a počátkem června
2007 byla planetka poměrně snadno vidět očima jako bodový zdroj 5,4 mag v souhvězdí Hadonoše, protože byla v té době vzdálena od Země jen 1,14 AU a protože jde o planetku s vysokým albedem 26%. Byla tak na naší obloze nejjasnější od r. 1989. Je také
suverénně nejjasnějším — byť zdaleka ne největším — objektem hlavního pásu planetek.
C. Magrit využil vysokého výkonu astronomického radaru na observatoři Arecibo (Portorico) ke sledování planetek hlavmho pásu v letech 1999 — 2003. Díky tomuto programu se počet planetek hlavního pásu sledovaných radarem zdvojnásobil na 55 objektů,
které se podařilo zařadit do různých mineralogických tříd, z nichž některé jsou úpině nové. Zajímavou úvahu o rychlosti rotace kamenných těles sluneční soustavy uveřejnil K. Holsapple. Když se uváží stabilita těchto těles vůči odstředivé síle, měla by existovat
dolní hranice rotační periody 2,1 h při střední hustotě 2,5násobku hustoty vody. Tělesa, která ve skutečnosti rotují rychleji, jsou
vesměs planetky a z toho vyplývá, že nemohou být hromadami sutě. Maximální rychlost rotace planetky, při níž se ještě planetka
nerozpadne odstředivou silou, je úměrná —(5/4). mocnině geometrického průměru planetky.
Sledovací soustava LINEAR objevila počátkem listopadu 2007 planetku hlavního pásu 2007 VA85, která obíhá kolem Slunce po
retrográdní dráze (i = 133°) s nejkratší známou oběžnou dobou pro takové planetky (P = 7,6 r). Další retrográdní planetka s předběžným označením 2007 VW266 se sklonem 108° a oběžnou dobou 12 let byla objevena v polovině listopadu 2007.
A. Conrad aj. měřili tvar a rozměry planetky (511) Davida pomocí Keckova dalekohledu vybaveného adaptivní optikou. Zjistili,
že planetka je významně zploštělá a lze ji nahradit elipsoidem, s rozměry hlavních os 357x294x231 km. Planetka podle očekávání
rychle rotuje s periodou 5,1 h. Na jejím povrchu je patrný obří impaktní kráter o průměru 150 km a hloubce 15 km, což kupodivu
nezpůsobilo rozpad planetky při samotném impaktu.
Pomocí aparatury NACO VLT se podařilo v r. 2004 zaznamenat druhý satelit planetky (45) Eugenia v úhlové vzdálenosti 0,4" od
planetky. Má průměr jen 6 km a je opticky téměř 8krát slabší než planetka. První satelit Petit-Prince o průměru 13 km byl objeven
již v r. 1998 a z jeho dráhy se podařilo určit hmotnost a hustotu Eugenia patří díky svému průměru 226 km k velkým, avšak velmi
tmavým, planetkám, ale její hustota převyšuje jen o 20 % hustotu vody, takže jde patrně o úctyhodnou „hromadu sutě". Dráha a perioda nového satelitu tyto parametry planetky potvrdila.
P. Descamps aj. využili adaptivní optiky největších pozemských dalekohledů k podrobnému výzkumu páru planetek (90) Antiope
během série vzájemných zákrytů v červenci 2005. Obě složky obíhají kolem společného těžiště ve vzájemné vzdálenosti 170 km v periodě 16,5 h. Mají tvar velmi podobný svým Rocheovým lalokům a neliší se příliš ani svou velikostí, neboť jejich poloměry kolem
40 km jsou téměř shodné, takže patří mezi tzv. dublety. Z těchto parametrů též vyplývá jejich nízká střední hustota jen o 20 % vyšší
než hustota vody, takže jde rovněž o hromady sutě. Pozorování mezi Vánocemi 2006 a březnem 2007 odhalila podvojnost planetky
hlavního pásu (4951) Iwamoto s průměry složek 4,0 a 3,5 km, jež kolem sebe obíhají v periodě 4,9 dne a obě mají synchronní rotaci.
P. Descamps aj. zjistili rozborem světelné křivky planetky hlavního pásu (3169) Ostro, že jde o těleso o průměru 11 km a střední hustotě 2,6násobku hustoty vody, které se skládá ze dvou navzájem se dotýkajících složek, takže rotační perioda splývá s periodou
oběžnou 6,5 h.
Rostoucí zastoupení podvojných planetek kilometrových rozměrů vzbuzuje podle M. Cuka pochybnosti o tom, že tyto dvojice
vznikají slapovým rozpadem osamělých planetek při těsném přiblížení k některé terestrické planetě, neboť takové páry se začaly jak
patrno objevovat i v hlavním pásmu planetek. Dosavadní pozorování dvojic naznačují, že asi 15% planetek kilometrových rozměrů
jsou binární soustavy.
Proto autor navrhuje nový poměrně rafinovaný scénář, kdy se osamělá planetka roztočí na vyšší obrátky následkem univerzálního
efektu YORP (Yarkovsky-O'Keefe-Radziewski-Paddack) — nestejnoměrného ohřevu rotující planetky Sluncem. Při kritických
obrátkách začne z okolí rovníku planetky, která je pouhou hromadou sutě, odlétat materiál odstředivou silou, vytvoří okoloplanetkový
disk a ten se stane zárodkem druhé složky planetky.
Sekundární složka tak postupně nabírá materiál a následkem slapů se její oběžná dráha kolem primární složky zakulatí na prakticky kruhovou a perioda její rotace se srovná s oběžnou dobou, tak jako je tomu u našeho Měsíce. Když sekundární složka dosáhne
asi třetiny rozměru složky primární, přestane hrát přenos hmoty mezi složkami původní úlohu a systém se stabilizuje až na to, že
sekundár se pozvolna vzdaluje od primáru tak jako náš Měsíc od Země. Pokud tato dvojice zůstane v hlavním pásu, je její soudržnost
dlouhodobě zajištěna. Jakmile však vzdálenost sekundáru dosáhne desetinásobku poloměru primáru, stačí první blízké přiblížení
k terestrické planetě k rozpadu soustavy. Je-li domněnka správná, neměly by mít sekundární složky takových dvojic na svém
povrchu příliš mnoho impaktních kráterů, protože v průměru jsou staré jen stovky tisíc roků.
D. Nesvorný aj. ukázali, že rodina planetek hlavního pásu (8) Flora, která sama má průměr 136 km, vznikla před 470 mil. roků
díky rozpadu planetky o průměru 200 km. Poukázali na to, že v jižním Švédsku se nalezly impaktní krátery dvou meteoritů, jež na ZeJiří Grygar: Žeň objevů 2007 M strana 11

mi dopadly před 470 mil. lety, které patrně s tímto rozpadem souvisejí. Znamená to ovšem, že oba úlomky musely při rozpadu
mateřské planetky získat relativní rychlosti před 500 m/s, aby stihly včas doletět k Zemi. Jelikož podle příslušných měření byly meteority vystaveny kosmickému záření v meziplanetárním prostoru jen krátkou dobu, jde tak o nezávislou podporu domněnky, že
úlomky byly na Zemi doručeny expres.
W. Botke aj. se zabývali vznikem rodiny planetek (298) Baptistina, který se měl odehrát před 160 mil. lety vinou srážky planetek
o průměrech 60 a 170 km rychlostí 3 km/s. Následkem gigantického nárazu vzniklo řádově tisíc úlomků s průměry nad 1 km a také
samotná Baptistina o průměru 40 km. Poruchy drah přivedly větší množství úlomků na dráhy křižující dráhy Marsu a Země a vznikl
tak „meteoritický roj", který se střetává s oběma planetami. Podle výpočtu autorů dopadlo za posledních 160 mil. roků na Mars
alespoň 110 planetek z této rodiny o průměru >1 km. Během posledních 100 mil. roků stoupla četnost dopadů velkých těles na Zemi proti předcházejícím obdobím na dvojnásobek. Podle všeho šlo vesměs o uhlíkaté chondrity, které vytvořily na Zemi nejméně osm
impaktních kráterů o průměrech >1 km. Největší z nich jsou krátery Chicxulub, který vznikl před 65 mil. lety a dále Chesapeake Bay
ve Virginii na vých. pobřeží Sev. Ameriky a Popigai na Sibiři staré kolem 35 mil. roků. K nim lze ještě připočíst kráter Tycho na
nedalekém Měsíci starý 109 mil. let. Je-li tato domněnka správná, tak osud mnoha druhů dinosaurů byl zpečetěn dávno předtím, než
se ryto druhy na Zemi objevily!
V současné době představuje podle W. Busche aj. největší nebezpečí pro Zemi planetka (29075) 1950 DA o průměru 1,2 km, která
by se mohla se Zemí srazit při svém průletu v r. 2880. V březnu 2001 se totiž přiblížila k Zemi na vzdálenost 0,05 AU, což umožnilo sledovat ji radarem a tudíž významně zpřesnit její budoucí dráhu. Protože nemáme dobré údaje o tvaru planetky a její vnitřní
stavbě, je výpočet přesné dráhy pro tak dalekou budoucnost zatím nemožný, neboť nelze dostatečně spolehlivě spočítat výsledek efektu YORP, jenž závisí právě na tvaru (nepravidelného) povrchu planetky i na jejím vnitřním složení. Planetka má patrně kovové
(Ni, Fe) jádro a kamenný (chondritový) plášť.
M. Delbo aj. změřili albedo potenciálně nebezpečné planetky (99942) Apophis, která se rekordně přiblíží k Zemi v pátek 13.4. 2029
a následkem toho se její dráha změní z dráhy planetek typu Aten na dráhu typu Apollo. Z hodnoty albeda (0,33 ±0,08) totiž vyplynul
její silně nebezpečný průměr (270 ±60) m, což představuje objem 4x větší než je objem nejvyšší pyramidy v Gíze. Autoři dále ukazují, že konkrétní okolnosti průletu v r. 2029 rozhodnou o tom, zda se planetka srazí se Zemí přesně o sedm let později. Jak totiž uvedl
D. Rubincam, pokud planetka v roce 2029 proletí v blízkosti Země pomyslnou „klíčovou dírkou" o průměru pouhých 500 rn, tak se
srazí se Zemí 13. 4. 2036. Potíž je v tom, že nejistota dráhy daná nejistotou v odhadu velikosti efektu YORP dosahuje sama o sobě
chyby 245 km, protože neznáme ani tvar planetky ani prostorovou orientaci její rotační osy.
F. DeLuise aj. využili dalekohledů N7T a VLT ESO ke sledování potenciálně nebezpečné planetky (144898) 2004 VD17 při jejím
přiblížení k Zemi na přelomu dubna a května 2007 na minimální vzdálenost 0,46 AU. Zjistili, že planetka o průměru 320 m rotuje velmi rychle (2 h), což je téměř na mezi její stability vůči odstředivé síle rotace. Planetka křižuje dráhy Venuše, Země i Marsu, neboť
v přísluní je jen 0,62 AU od Slunce, kdežto v odsluní až 2,4 AU. Těsná přiblížení k Zemi nastanou ve XXI. stol. v letech 2032, 2041,
2067. Následný těsný průlet počátkem května 2102 je rizikový, což vyvolává nutnost poznat v předstihu co možná nejlépe fyzikální parametry planetky.
T. Kwiatkowski aj. popsali průlet binární planetky 2004 RZ164 v blízkosti Zemi, jenž byl sledován na pěti observatořích mezi
7. 12.2004 a 5. 1.2005. Světelná křivka dvojice naznačila možnost přechodu menší složky před složkou primární při oběžné periodě
delší než 11 h. Kulová primární složka o průměru 700 m přitom rotovala kolem své osy v periodě 2,6 h. Křižující planetka 2006 VV2
byla na přelomu března a dubna 2007 při svém průletu u Země v minimální vzdálenosti 0,023 AU sledována radary v Arecibu a Goldstonu na frekvencích 2,4 a 8,6 GHz. Měření ukázala, že jde o dvojici objektů v minimální vzdálenosti 1,5 km od sebe, přičemž větší
složka má průměr 1,8 km a menší nad 0,3 km. Radar v Goldstone sledoval na frekvenci 8,6 GHz další křižující planetku 2007 DT103
při jejím průletu u Země v červenci 2007. I v tomto případě se ukázalo, že jde o pár planetek s rozměry 300 m a >80 m, které kolem
sebe obíhají ve vzdálenosti 450 m.
Pozoruhodný byl také průlet planetky 2007 WD5 u Země v listopadu 2007. Planetka byla nejblíže k Zemi 1. 11. ve vzdálenosti
0,048 AU, ale objevena byla až při odletu od Země o dvacet dnů později na observatoři Catalina, kdy zeslábla na 20 mag. Odtud vyplynulo, že jde o objekt o průměru asi 50 m, ale další výpočet ukázal, že planetka by se mohla srazit s Marsem 3. 1.2008 rychlostí
13,5 km/s, takže při dopadu by se uvolnila energie 3 Mt TNT, tj. asi poloviny energie Tunguského meteoritu. Ve skutečnosti však
planetka Mars těsně minula, takže astronomové přišli o důležitou kalibraci stupnice zkázy planetkami.
M. Busch aj. využili adaptivní optiky Keckova dalekohledu ke sledování křižující planetky 2004 XP14 při jejím průletu u Země
počátkem července 2006. Zjistili, že jde o velmi pomalu rotující kulové těleso o průměru 300 m a rotační periodě delší než 100 h.
M. Kaasalainen aj. zjistili, že rotace prototypu blízkozemních planetek (1862) Apollo (střední průměr tělesa 1,4 km) se urychluje
efektem YORP relativní rychlostí —1,4.1010, což při periodě rotace 3,1 h činí právě 3 h za 40 let pozorování. Jak uvedl W. Bottke,
podobně se zrychluje rotace blízkozemní planetky (54509) 2000 PH5 o průměru pouhých 110 m.
R. Tucker a A. Kraus aj. popsali přehlídkový systém MOTESS na soukromé observatoři v Tucsonu, AZ, který je schopen
soustavně hledat všechny pomalu se pohybující objekty na obloze stejně jako objekty, které krátkodobě mění svou jasnost v rámci
projektu GNAT (Global Network Automated Telescopes). Aparatura sestává ze tří pevně zamířených identických dalekohledů f/5
o průměru hlavních zrcadel 0,35 m vybavených skenovacími kamerami CCD (1024x1024 pix) se zorným polem o průměru 48'.
Náklady na celé zařízení nepřekročily 13 tis. dolarů. R. Tucker zahájil soustavné sledování oblohy v r. 2001 a od té doby vždy po dva
roky skenuje jedno pásmo deklinace na sever od rovníku (deklinace +2° až +12°). Za šest let provozu tak objevuje planetky tempem
200/rok a získal periody více než 5 tis. nových proměnných hvězd v barevném filtru R mezi 13 — 19 mag.
Jako každoročně tak i v tomto přehledu uvádím v závěru kapitoly planetky pojmenované v r. 2007 IAU na návrh českých a slovenských objevitelů: (14980) Gustavbrom, (22618) Silva Nortica, (31232) Slavonice, (31238) Kroměříž, (37699) Santini-Aichl,
(37736) Jandl, (43971) Gabzdyl, (49728) Klostermann, (55844) Bičák, (58682) Alenašolcová, (59743) Kluk, (60000) Miminko,
(60001) Adélka, (61208) Stonařov, (89909) Linie#. Příslušná zdůvodnění i parametry drah těchto planetek naleznete na webu:
planetky.astro.cz.
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1.2.3. Komety
Počátku r. 2007 vévodila obloze jasná kometa C/2006 P1 (McNaught), která již 4. ledna dosáhla 1 mag a její jasnost dále dramaticky stoupala, takže již 12. ledna, kdy procházela přísluním ve vzdálenosti 0,17 AU, byla —3,5 mag a 13. — 15. ledna byla už vidět
i ve dne a k odhadu její vizuální jasnosti až —6 mag používali astronomové sluneční brýle! Právě tehdy 15. ledna byla nejblíže k Zemi ve vzdálenosti 0,82 AU. K jejímu vzhledu ještě přispíval majestátní chvost s nádhernými synchronami v podobě vějíře, který koncem ledna dosáhl úhlové délky 30°. V té době měla kometa stále ještě jasnost kolem 0 mag. Bohužel po celé období výjimečné jasnosti byla viditelná převážně jen z jižní polokoule, ale navzdory této relativní nedostupnosti získali její úžasné snímky také čeští
astronomové J. Šafář (20. 1. 2007 v Sydney) a zejména M. Druckmúller v Andách (17. —28.1.). Zvláště jeden z posledních snímků,
pořízený 28. 1., na němž kromě komety je vidět Mléčná dráha i Velké a Magellanovo mračno, oběhl doslova celý svět.
Zcela neočekávaně prošla 3. února 2007 chvostem komety kosmická sonda Ulysses ve vzdálenosti 260 mil. km od jejího jádra.
Měření ukázala, že ve chvostu komety se vyskytují neobvyklé ionty, a že plazmový chvost dokázal zbrzdit rychlost slunečního větru
na polovinu nominální hodnoty. Kometa byla na jižním nebi vidět očima do konce února a ještě v květnu 2007 stačil k jejímu sledování větší triedr. Tehdy ji sledoval kosmický teleskop SST ve vzdálenosti 2,4 AU od Slunce a určil teplotu prachu v komě komety 190 K; tj. 8 K nad rovnovážnou teplotou kosmického prostředí. Kometa v té době stále ještě ztrácela za sekundu 6 t prachu.
Kometa půlstoletí patřila zřejmě k novým kometám, které zavítaly z Oortova oblaku do nitra Sluneční soustavy poprvé.
A. Vourlidas aj. popsali další unikát roku, když sledovali nejkratší periodickou kometu 2P/Encke, která prošla přísluním 19.4.2007
ve vzdálenosti 0,34 AU od Slunce a den potom jí koronální výtrysk ze Slunce o rychlosti 420 km/s utrhl plazmový chvost ve
vzdálenosti asi 100 tis. km od jádra komety. Podle snímků z družice STEREO trvala interakce výtrysku s chvostem až do konečného
utržení asi 3,5 h. Chvost o délce 13 mil. km byl pak výtryskem doslova unesen. Vzápětí však kometě začal narůstat směrem od komy
nový chvost jako důkaz, že komety nejsou kočky, jak se dosud myslelo (prý si podobně jako kočky dělají, co chtějí), ale ještěrky,
neboť jim utržený ocásek také znovu naroste. Kometa tak bezděčně posloužila ke studiu struktury vnitřní heliosféry. Podle
S. Lowryho a P. Weissmana je jádro komety Encke zploštěné s poloosami 3,6x5,2 km a rotuje kolem své osy v periodě 11,1 h.
Soustavné hledání komet vyústilo také v odhalení dalších 11 periodických komet, čímž celkový počet periodických komet pozorovaných alespoň při jednom návratu stoupl na 194.
Do třetice se r. 2007 zapsal do kometární historie nejprve zdánlivě banálním návratem periodické komety 17P/Holmes, objevené
poprvé v listopadu 1892, když se po předešlém průchodu přísluním po 176 dnech náhle zjasnila o 12 mag, takže ji Holmes viděl očima jako kometu 4 mag poblíž galaxie M31. Kometa měla komu o úhlovém průměru Měsíce a byla tehdy očima vidět do března 1893.
Přestože jde o krátkoperiodickou kometu s periodou kolem 7 roků, nebyla pozorována mezi lety 1906 až 1964. Nyní se však historie opakovala, neboť kometa prošla nenápadně přísluním počátkem května 2007 ve vzdálenosti 2,05 AU a byla tehdy vidět pouze
většími dalekohledy jako objekt 15 mag. Pak se vzdalovala od Slunce a slábla na 18 mag až do 23. října 2007. Následující noc zaznamenal H. Santana její zjasnění o piných 10 mag (!), tj. 172 dnů po průchodu přísluním.
Během necelého týdne se kometa celkově zjasnila o neuvěřitelných 14 tnag, když koncem října dosáhla 2 mag, ačkoliv byla v té
době piných 1,6 AU od Země. Kometa se jevila jako namodralý rozšiřující se terčík s centrálním zjasněním a zcela postrádala chvost.
První spektra komy se shodovala se spojitým odraženým a rozptýleným spektrem Slunce, takže šlo o prachovou komu. Přes silné spojité spektrum se překládaly emise CN, C3, C2, [C I] a NH2. Další měření z počátku listopadu 2007 poukázala na vysoký poměr
prach/plyn v komě a uvolňování molekul OH, vody, NH, CN, C2 a C3, ethanu (C2H6) a propanu (C3H8). Kometa dosáhla 9. 11.2007
lineárního průměru 1,4 mil. km (jako Slunce), ačkoliv její jádro má průměr jen 3,5 km. Od toho data se stala největším souvislým objektem Sluneční soustavy, neboť počátkem prosince měla úhlový průměr již více než 2°! O příčině tak zvláštního chování komety není
zatím skoro nic známo. Téměř jistě jde o uvolnění velké energie někde pod povrchem kometánúho jádra, ale proč se ta energie uvolnila a proč k tomu opakovaně došlo až dlouho po průchodu přísluním, navíc ve velké vzdálenosti od Slunce aniž by to kometu zničilo, je naprostá záhada.
V r. 2007 byly v časopise Icarus zveřejněny další výsledky studia komety 9PtTempel 1 v souvislosti s experimentem Deep Impact, když 4.7.2005 narazil 370 kg měděný projektil šikmo pod úhlem 25° k obzoru na jádro komety rychlostí 10,3 km/s, takže uvolnil kinetickou energii 19 GJ. Jak ukázala měření, asi 150 ms po „drtivém dopadu" bylo 10 kt materiálu jádra (z toho 7 kt vodního
ledu) vymrštěno do prostoru rychlostí až 5 km/s. Jádro je zploštělé s délkami hlavní a vedlejší poloosy 3,7 a 2,4 km a rotuje velmi pomalu v periodě 41 h. Hmotnost jádra činí 6.10^13 kg, takže jeho střední hustota dosahuje jen 45% hustoty vody; jde tedy zřejmě o silně porézní materiál.
Podle C. Lisseho aj. se při experimentu Deep Impact podařilo pomocí spekter z kosmického teleskopu SST pozorovat karbonáty,
jíly a krystalické silikáty, což jsou minerály vznikající za přítomnosti vody. To znamená, že jádra komet nejsou tak panenskou látkou sluneční soustavy, jak se předpokládalo. Jejich jádra obsahují mnoho materiálu, který byl promíchán a přetvořen ve sluneční
pramlhovině a zčásti byl silně ohřát dříve než se smísil se studeným materiálem na periférii Sluneční soustavy. Podle P. Gronkovského se tímto experimentem také vyřešil dlouholetý spor, zda za náhlými zjasněními některých komet nestojí srážky s přírodními
projektily, např. v podobě miniaturních planetek. Nyní je však zřejmé, že takové srážky nemohou významně ovlivnit jasnost
kometárních jader.
E. Mazzota Epifani aj. poukázali na překvapující aktivitu kometárních jader i ve velkých vzdálenostech od Slunce. Pozorovali
totiž 3,6m dalekohledem TNG celkem 5 komet vzdálených 3,5 — 4,4 AU od Slunce s poloměry jader 0,5 — 1,4 km, které stále ještě
měly kolem sebe komu, jejíž jasnost se s časem krátkodobě měnila.
A. Bazilevskij a C. Keller studovali podrobnosti na povrchu jader komet 1P/Halley (rozměr jádra 16x8x8 km), 19P/Borrelly
(8x3 km), 81P/Wild 2 (5,5x4x3,3 km) a 9P/Tempel 1 (6x6 km), jak je zobrazily průletové kosmické sondy. Povrch všech jader je
zřetelně obrušován a zhlazován např. lavinami sutě, čímž vznikají ploché terasy. Podobně jsou plochá i dna impaktních kráterů, jako
by do nich kdysi stékala nějaká tekutina. Některé části povrchu jader však zůstala nedotčena od doby svého vzniku, zatímco jiné jsou
zjizveny starými impaktními krátery po tělesech z periférie Sluneční soustavy i mladými krátery z vnitřní části (pásma planetek).
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W. Reach aj. využili SST k infračervenému (24 µm) snímkování prachových stop 34 komet ve vzdálenostech minimálně 1 mil.
km od jádra. U 27 komet objevili ve stopách prachová zrnka s rozměry nad 1 mm a u dalších 4 komet poněkud méně prachu, což ale
souviselo s nevhodnou geometrii pozorování. Prachové stopy se vyskytují téměř u všech sledovaných členů Jupiterovy rodiny
komet, přičemž každá stopa obsahuje minimálně 108 kg prachu. Odtud vyplývá, že do stopy proudí z jádra komety asi 2 kg prachu
za sekundu, v dobré shodě s měřenou produkcí molekul hydroxylu.
Z. Sekanina a P. Chodas propočítali na základě pozorování úlomků Kreutzovy komety v blízkosti Slunce družicí SOHO a skutečnosti, že mezi lety 1843 a 1970 bylo pozorováno celkem 8 velkých úlomků komety v blízkosti Země, že původní těleso Kreutzovy
komety se rozpadá hierarchicky v samostatných epizodách. Nejstarší z nich se odehrála před 1,7 tis. lety a poslední před 300 lety.
L. Neslušan zjistil zejména ze statistiky objevů komet robotem LINEAR, že účinnost objevů nových komet je vyšší než u komet
starých. To znamená, že přísun nových komet z Oortova oblaku komet je o řád nižší, než se dosud uvádělo, takže samotný Oortův
oblak obsahuje o řád menší populaci panenských komet, než se dosud soudilo. Ze 175 periodických komet má jen 16 komet periodu delší než 20 let. Poločas rozpadu periodických komet je 13 tis. roků. Jupiterova rodina komet přichází v průměru o jednu kometu za 67 roků. Přesto se však celkový počet komet dlouhodobě příliš nemění, protože tato populace je plynule doplňována kometami
z hlubin Sluneční soustavy.

1.2.4. Meteorické roje a bolidy
E. Lyytinen a P. Jenniskens předpověděli, že 1. září 2007 dojde k mimořádnému maximu občasného meteorického roje Aurigid,
což se také stalo. P. Jenniskens ve spolupráci s R. Dantowitzem sledovali maximum roje dvěma letadly, která letěla souběžně ve vzájemné vzdálenosti 160 km ve výšce 14,5 km z Nevady přes Kalifornii nad Pacifik. Zvýšenou činnost roje zaznamenali s tím, že maximální frekvence 130 met/h nastala 18 min před udanou předpovědí. Mateřskou kometou roje je C/1911 N (Kiess) s oběžnou dobou
1,9 tis. roků, z níž se pozorované meteoroidy uvolnily kolem r. 83 př n.l.
Jak uvedli M. Sato a J. Watanabe, v r. 2006 jsme byli svědky zvýšené aktivity (zenitová frekvence 50-100 met/h) meteorického
roje Orionid, jejichž mateřskou kometou je 1P/Halley. Podle názoru autorů to souviselo s dráhovou rezonancí 6:1 komety
s Jupiterem, takže k Zemi se dostal materiál, vyvržený z komety v letech 1265, 1197 a 910 př.n.l.
P. Koten aj. a J. Borovička aj. zveřejnili výsledky optických včetně spektroskopických pozorování meteorického roje Drakonid
z r. 2005, kdy ve večerních hodinách 8. října zaznamenali mezi 17:30 a 19 h UT (délka Slunce 195,42°) sestupnou část mimořádně
vysokého maxima roje, jehož přepočtená zenitová frekvence přesáhla 150 met/h. Jak se znovu uká7nlo, jsou meteoroidy Drakonid mimořádně křehké, takže při poměrně nízké rychlosti vstupu do atmosféry (23 km/s) začínají svítit o několik km výše než meteoroidy
jiných rojů. Milimetrové meteoroidy obsahují až milion zrníček o „kamenné" hustotě 3násobek hustoty vody a představují běžné
-9
chondrity s výrazným zastoupením Na, Mg a Fe. Hmotnost cuníček se pohybuje v rozmezí 10-11 až 10 kg, ale jejich skrumáž v meteoroidu je silně porézní, takže objemová hustota meteoroidů dosahuje jen 30 % hustoty vody. Jelikož oddělování zrníček erozí je
energeticky více než o řád snazší než tepelná eroze, není divu, že Drakonidy začínají svítit výše než ostatní meteorické roje. Teprve
ve druhé polovině jejich průletu atmosférou se začne uplatňovat tepelná eroze. Na základně Ondřejov - Třebíč (109 km) zaznamenali
autoři práce bolid -5,5 mag, který měl vstupní hmotnost 0,01 kg a začal svítit již ve výšce 98 km nad zemi, aby zhasnul ve výši 83 km.
Jeho dráha (a = 3,5 AU; e = 0,7; q = 0,996 AU; i = 32°) odpovídá dráze periodické (6,6 r) komety 21P/Giacobini-Zinner, která
vyvolala dva slavné meteorické deště XX. stol. v r. 1933 a 1946.
Neméně pozoruhodné výsledky přinesla studie P. Jenniskense a J. Vaubaillona o původu meteorické roje Andromedid. Ty určitě
souvisejí s dnes již zaniklou kometou 3D/Biela, která se rozpadala v letech 1842/3 a dále v r. 1846 a 1852. Andromedidy byly poprvé
pozorovány jako meteorický déšť H. Brandesem v G&ttingenu již 6. 12. 1798 a dále jako silný meteorický roj v letech 1830, 1838
a 1847. V r. 1867 byla několika autory rozpoznána souvislost Andromedid s kometou Biela a v letech 1872 a 1885 se Andromedidy
odměnily lidstvu nádhernými meteorickými dešti. Jak autoři uvádějí, vývoj Andromedid je přímým důsledkem postupného rozpadu
jádra mateřské komety, který se odehrával během průchodů odsluním. Hlavní úlomky komety Biela měly ovšem úhrnnou hmotnost
1,4.1013 kg, ale Andromedidy mají jen 20 % této hmotnosti. Většina materiálu kometárního jádra se tedy rozptýlila jinam a ze Země
ho nemůžeme pozorovat.
Z. Kaňuchová a L. Neslušan se zabývali otázkou, který astronomický objekt je mateřským tělesem meteorického roje Kvadrantid. V poslední době se ukázalo, že dráhové parametry roje se shodují jednak s kometou 96P/Machholz 1 a jednak s drahou planetky
2003 EHl. Autoři se domnívají, že alespoň jeden z těchto objektů je skutečně mateřským tělesem Kvadrantid, ale situace může být
ještě zajímavější, tj. že obě zmíněná tělesa mají společného předka, který se rozpadl na minimálně dva úlomky.
J. Licandro aj. získali teleskopy WHT a TNG na Kanárských ostrovech kvalitní infračervená spektra planetky (3200) Phaeton, jež je
mateřským tělesem bohatého meteorického roje Geminid. Ve spektru nalezli silikáty a minerály, vzniklé za přítomnosti vody, takže objekt lze klasifikovat spíše jako aktivní planetku než jako vyhaslou kometu, která se dostala na dráhu k Zemi z hlavního pásma planetek.
T. Kasugovi aj. se podařilo šťastnou náhodou zaznamenat pomocí 1,8 reflektoru na Cima Ekar v Itálii spektrum Leonidy během
expozice spektra proměnné hvězdy V838 Mon v noci 18. 11. 2004. Spektrum s rozlišením 12 nm/mm obsahuje emise Na I, Si II,
O I a H-alfa. Ve shodě s Borovičkovým modelem našli ve spektru čáry horké a chladné složky, ale také třetí střední složku o teplotě
8 kK a čtvrtou horkou složku v čáře Si II o teplotě nad 10 kK. Mimochodem, první spektroskop pro sledování meteorických spekter
postavil Aleksander S. Herschel (1836 — 1907), druhorozený syn Johna Herschela, v r. 1863 a první spektrum meteoruspatřil o rok
později. První fotografii spektra meteoru pořídil ruský astronom S. Blažko v r. 1904.
M. Hajduková ml. a T. Paulech hledali interstelární dráhy meteorů v databázi IAU MDC pro fotografické a radarové meteory.
V centru MDC v Lundu mají údaje o 4,6 tis. fotografických a o 63 tis. radarových drahách. Mezi fotografickými drahami je 11,5 %
hyperbolických drah, kdežto mezi radarovými jen 3 %. Většina hyperbolických drah však zřejmě nepatří interstelárním meteorům;
spíše jde o důsledky gravitačních poruch ve Sluneční soustavě, popř. o chyby měření. Nejpřesnější radarová databáze z Harvardovy
observatoře má mezi 39 tis. drah jen 0,1 % interstelárních meteorů.
Jiří Grygar: Žeřt objevů 2007 * strana 14

1.3. Planetární soustava kdysi a dnes
D. Watson aj. popsali na příkladu reflexní mlhoviny NGC 1333 v asociaci OB v Perseu (vzdálenost 320 pc), jak vzniká z hvězdné pramlhoviny protoplanetární disk a A. Johansen aj. modelovali vznik planetesimál z protoplanetární mlhoviny. Ukázali, že gravitační hroucení převáží nad turbulencí v pramlhovině, takže planetesimály vznikají geologicky vzato bleskově. M. Littmann poukázal
na velkou hmotnost raného Edgeworthova-Kuiperova pásu (EKP), jehož původní hmotnost kolem 100 Mz byla o tři řády vyšší než
dnes. Nacházel se ve vzdálenostech 20-40 AU od Slunce, zatímco obří planety od Jupiteru po Neptun se zrodily ve vzdálenostech
jen 5 — 15 AU od Slunce, přičemž Uran byl tehdy od Slunce dál než Neptun a Saturn měl výrazně protáhlou eliptickou dráhu, takže
silně ovlivňoval pohyb Uranu i Neptunu. Podle tzv. Nicejského scénáře, který propočítali A. Morbidelli aj., vychytaly obří planety
velmi rychle (během 30 mil. roků) zbývající volný plyn a prach a vypořádaly se také s přemírou menších tělesech ve svém gravitačním hájemství.
Většina malých těles budspadla na obří planety, anebo opustila Sluneční soustavu po hyberbolických drahách. Jistá část velkých
planetek se vydala směrem k terestrickým planetám, jak dokazují jejich drtivé dopady na Měsíc vedoucí ke vzniku měsíčních moří
v období těžkého bombardování, jež ustalo teprve před 3,8 mld. let. P. Michel a A. Morbidelli zdůrazňují, jak výborným zrcadlem, odrážejícím raný vývoj Sluneční soustavy, je právě povrch Měsíce. Ukazuje se, že k destabilizaci dynamické interakce mezi
obřími planetami a protoplanetárním diskem došlo asi 550 mil. let po vzniku Sluneční soustavy, a že naprostá většina planetek
hlavního pásu vznikla právě v té době.
Obdobné drtivé dopady na Zemi přinesly jednak vodu pro oceány a jednak uhlík. Sněhová koulovačka mezi obřími planetami vedla také k zeštíhlení a odsunu EKP do dnešní vzdálenosti 35 — 50 AU od Slunce jakož i ke vzniku Oortova oblaku komet ve
vzdálenosti 10 - 100 tis. AU od Slunce. J. Chambers přišel dokonce s myšlenkou, že v rané Sluneční soustavě existovala ve
vzdálenosti 2,5 AU velká (terestrická) planeta, která však byla poruchami v období vrcholného těžkého bombardování ze Sluneční
soustavy vyvržena a její místo zaujal dnešní hlavní pás planetek. V porovnání s tehdejšími pistolnickými poměry vládne tedy dnes ve
Sluneční soustavě doslova sváteční idyla.
Děje v rané Sluneční soustavě jsou lákavou příležitostí také pro chemiky, které zejména láká vysoká souměrnost některých
obřích molekul — klastrů. Takovým případem je klastr C 60, jehož 32 stěn je tvořeno 20 trojúhelníky a 12 pětiúhelníky. Tento
klastr se nazývá keplerát na počest J. Keplera, jenž takové struktury vepisoval a opisoval kolem Platónových (mnohostěny s jediným
typem obrazců stěn), resp. Archimédových (mnohostěny se dvěma typy obrazců stěn) těles. Zdá se, že tyto klastry hojně vznikaly
právě v rané fázi vývoje Sluneční soustavy.
S. Grbblacher aj. se zabývali otázkou, odkud se na Zemi berou kovové (NiFe) meteority. Většinou se totiž má za to, že jde
o úlomky kovových jader velkých planetek s diferenciací hmoty v nitru. Autoři však navrhují zcela odlišný scénář, že totiž šlo o tělesa, která vznikla v rané fázi vývoje Sluneční soustavy srážkami protoplanet o rozměrech Měsíce až Marsu. K těmto srážkám
docházelo ještě před vznikem planet — v podstatě šlo o kovová tělesa o průměru až 300 km, která v meziplanetárním prostoru prostě
vychladla.
Speciální trojčíslo časopisu Space Scžence Reviews (roč. 129) bylo věnováno významu geologických pochodů na terestrických
planetách pro jejich budoucí obyvatelnost. Zdá se, že naprosto podstatnou podmínkou pro vznik života na kamenné planetě je
desková tektonika, vytváření oceánských hřbetů, přítomnost tekuté vody v oceánech, koloběh oxidu uhličitého mezi atmosférou, hydrosférou a litosférou jakož i ochrana života trvalým globálním magnetickým polem planety.

1.4. Slunce
Rok 2007 byl vyhlášen příslušnými vědeckými uniemi jako Mezinárodní heliofyzikální rok, jenž tak navazoval jednak na Mezinárodní polární roky 1882/83 a 1932/33 a zejména na Mezinárodní geofyzikální rok 1957/58, který koincidoval s počátkem éry kosmonautiky. Kromě vědeckých cílů (synergie sledování Slunce, meziplanetárního prostoru i okolí Země a vztahy Slunce-Země) měla
akce i ráz vzdělávací a popularizační, takže se do ní úspěšně zapojily i četné české a slovenské hvězdárny a další astronomické
instituce.
Koncem září 2006 úspěšně odstartovala japonská sluneční družice Hinode („ Úsvit" = Solar B), jež má na palubě také přístroje dodané USA, Velkou Británii a agenturou ESA celkem za 300 mil. dolarů. Díky zatím největšímu kosmickému 0,5m optickému
teleskopu pro pozorovaní Slunce družice umožňuje snímkovat fotosféru Slunce v EUV, UV i optickém oboru s rozlišením 0,2". Na
své palubě má dále rentgenový teleskop a magnetograf. Záběry z družice ve všech spektrálních pásmech mají nevídanou kvalitu
a první výsledky (Publ. Astr. Soc. Japan 59, SP3) jsou opravdu znamenité. Poukazují na jemnou strukturu fotosféry a koróny
v optickém i rentgenovém pásmu v podobě zapletených pavučin, uzlíků a šňůrek. Magnetické smyčky pokrývají až třetinu povrchu
Slunce a aktivní oblasti na Slunci mají větší rozměry, než se dosud soudilo. Horké plazma putuje rychlostmi až 100 km/s ve směru
poledníku na vzdálenosti až 800 tis. km po viditelném povrchu Slunce a teplota v koráně dosahuje místně hodnot až 25 mil.
K. A. Kosovichev a T. Sekl objevili pomocí Hinode oscilace chromosféry a slunečních skvrn, vybuzené erupcí z 13. 12. 2006.
D. Zugžda nalezl ve slunečních skvrnách oscilace s typickou periodou 3 minuty, tedy odlišných od helioseismologických oscilací
slunečního povrchu s periodou 5 min. Autor se domnívá, že jde o nelineární oscilace, vyvolané magnetohydrodynamickými vinami
v atmosféře slunečních skvrn, která je ovšem zatím nedostatečně prozkoumána. Sluneční fyzika tak získává nový diagnostický nástroj
pro komplexní studium slunečních erupcí.
Y. Su aj. se zabývali otázkou, co vlastně určuje intenzitu slunečních erupcí a parametry následných koronálních výtrysků (CME). Na rozboru měření z družic TRACE, GOES a SOHO zjistili, že jde o komplexní důsledek hodnot šesti základních parametrů: magnetické indukce pozadí, plochy lokálního magnetického pole, velikosti magnetického toku v aktivní oblasti
a tří parametrů střižných úhlů magnetické rekonexe, tj. jejich velikosti na počátku i konci úkazu a na gradientu změny tohoto
úhlu.
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S. Tripathy aj. zpracovali měření slunečních oscilací za 10 let provozu sítě GONG. Ukázali, že frekvence nízkých a středních
stupňů oscilačních módů se mění v závislosti na fázi slunečního cyklu, ale fyzikální příčina této závislosti není známa. D. Thomson
aj. oznámili, že našli důkazy o tom, že sluneční oscilace dokonce rozechvívají i zemskou magnetosféru.
Podle B. Vršnaka a T. Zice ovlivňuje rychlost letu koronálních výtrysků hmoty ve směru k Zemi jak počáteční rychlost
výtrysku tak okamžitá rychlost slunečního větru. Má-li sluneční vítr rychlost menší než 400 km/s, doletí koronální výtrysk k Zemi
o piných 25 h později, než když je jeho rychlost vyšší než 500 km/s.
H. Moradi aj. popsali jedno z největších sluncetřesení vyvolané erupcí z 15. ledna 2005 mohutnosti X1.2 v aktivní oblasti
AR 10720. Seisnúcké viny o celkové energii 400 EJ (100 Gt TNT!) na frekvencích 3 a 6 mHz byly ze zdroje vyslány směrem do
nitra Slunce, ale akustická energie úkazu dosáhla hodnoty 200 ZJ! W. Yang a S. Bi revidovali základní parametry modelu slunečního
nitra. Obsah těžkých prvků („kovů") ve Slunci činí v souladu se seismickými údaji jen 1,54 %; nižší je také zastoupení skupiny CNO,
než se dosud soudilo. Naproti tomu hélia je 24,85 % a vodíku 73,61 %. Základna seismické zóny se nachází v 71,3 % Ro a základna konvektivní zóny v 73,35 % Ro.
M. Aschwanden aj. se zabývali slunečním evergreenem, tj. stále záhadným mechanismem ohřevu sluneční koróny. Autoři se
domnívají, že primární zdroj ohřevu korány je třeba hledat v přechodové oblasti mezi korónou a svrchní chrornosférou. Sluneční
erupce jsou důsledkem téhož mechanismu směrem „dolů" k fotosféře, zatímco směrem nahoru se energie přenáší pomocí koronálních
smyček. Přenos energie z chromosféry do koróny prostřednictvím Alfvénových vin k vysvětlení její vysoké teploty nestačí, protože
intenzita těchto vin je o piné 4 řády nižší, než by bylo pro pozorovaný ohřev potřeba.
Dalším evergreenem jsou problémy s předvídáním mohutnosti a času budoucích maxim sluneční činnosti. Zvlášť pikantní jsou
předpovědi maxima nadcházejícího 24. cyklu sluneční činnosti. Časopis Nature uvedl v květnu 2007 dvě různé možnosti: maximum
nastane bud v říjnu 2011 s maximální hodnotou relativního čísla R = 140, anebo až v srpnu 2012 s R = 90. R. Kane je ještě opatrnější:
na začátku roku 2007 odhadl maximum 24. cyklu na interval let 2011 -2014 s R v rozmezí 119— 130.O půl roku později v další práci dospěl k R = (142 ±24), ale současně uvedl, že možný rozptyl R je spíše 50- 200! Vzápětí M. Quassim aj. uveřejnili předpověď pro
čas maxima na roky 2011 - 2012 s R = (113 ±3). Autoři dále tvrdí, že maximum 25. cyklu nastane již r. 2020. Skoro si připadám jako
v Shakespearově komedii „Jak se vámn líbí".
Nejasnosti však panují i o cyklech minulých. N. Zolotova a D. Ponyavin rozebírali otázku, jak to bylo s raným slunečním cyklem
Č. 4 mezi lety 1784— 1799, který podle I. Usoskina se fakticky skládal ze dvou anomálních cyklů o periodě 9 a 7 roků. Obě vysvětlení
totiž mají svá vážná proti. Pokud jde o proslulé dlouhé Maunderovo minimum (1645 — 1715), tak J. Nagovicyn se domnívá, že ani
v té době nebyl jedenáctiletý cyklus sluneční činnosti přerušen; jen se jeho výraznost podstatně snížila. K. Tapping aj. nalezli nelineární
korelaci mezi relativním číslem sluneční činnosti a rádiovým tokem Slunce na vinové délce 107 mm. To jim umožnilo určit velikost tohoto toku zpětně až do r. 1600. Odtud mj. vyplývá, že v době Maunderova minima klesla sluneční konstanta o 1 W/m2.
P. Foukal a J. Eddy zkoumali červený záblesk, poprvé popsaný při úpiných zatměních Slunce v letech 1706 a 1715, pozorovatelný po dobu 10 s před začátkem totality a opět po jejím skončení. Jde fakticky o tenký (5 — 10 tis. km široký) oblouk na fotosférou, připomínající dle A. Secchiho „hořící prérii". Jelikož první pozorování odpovídají epoše Maunderova minima, je to důkaz
trvalého výskytu magnetických polí ve fotosféře i během prodloužených minim sluneční činnosti. M. Druckmf ller aj. zpracovali
novou numerickou metodou snímky úpiných zatmění Slunce z listopadu 1994, října 1995, února 1998, srpna 2001 a prosince 2002,
přičemž ukázali, že složením snímků z různých stanovišť lze docílit jak časového záznamu jemných změn v koróny tak i vyšší dynamiky a celkové kvality zobrazení korány, než se dosud považovalo za možné. M. Druckmúller také sečetl v počítači 231 snímků
úpiného zatmění Slunce, které pořídil v Libyi 29. 3.2006 kamerami s ohnisky 200- 1640 mm. Na výsledných mimořádně kvalitních
snímcích je patrný povrch Měsíce, osvětlený Zemí, sluneční korána až do vzdálenosti 13 Ro a 220 hvězd v okolí Slunce. Jde
pravděpodobně o vůbec nejlepší záznam slunečního zatmění v astronomické historii.
Aby slunečních záhad nebylo málo, J. Gnědin aj. tvrdí, že tok slunečních neutrin podle výsledků experimentů GAT,T,FX, SNO,
SAGE a Superkamiokande vykazuje pětiletou periodu proměnnosti a kosmická sonda Ulysses, jež přelétala nad jižním pólem Slunce
v prosinci 2006 ve vzdálenosti 3 AU, pozorovala řadu výtrysků nabitých částic v období těsně před minimem sluneční činnosti, kdy
by se nabité částice vůbec neměly dostávat tak daleko od slunečního rovníku. Podobně W. Song aj. zjistili, že koronální výtrysky
hmoty (CME) vznikají mimo aktivní oblasti na Slunci, takže se neřídí Spórerovým zákonem (výskyt slunečních skvrn se během
slunečního cyklu posouvá od vyšších heliografických šířek k rovníku). Ostatně i na Zemi byla pozorována „magnetická bouře půlstoletí" koncem ledna 2005 a série velkých slunečních erupcí ještě v září téhož roku, kdy už bylo maximu 23. cyklu dávno za námi.
To je mimochodem velmi špatná zpráva pro astronauty, kteří by měli v budoucnu letět na Mars, protože až dosud se soudilo, že
takový let v období minima sluneční činnosti je radiačně bezpečný.
Za jedinou potěšující zprávou o sluneční činnosti lze tedy považovat objev analogické hvězdné činnosti u hvězdy 18 Scorpii, jež
je v současné době považována za nejvíce podobnou Slunci (sluneční analog). J. Hall aj. totiž odhalili po desetiletém spektroskopickém a fotometrickém sledování hvězdy sedmiletou periodu její chromosférické aktivity i kolísání jasnosti hvězdy s amplitudou 0,09 %. V závěru roku však J. Mendelez a I. Ramirez ohlásili objev ještě dokonalejšího slunečního analogu v podobě hvězdy
HIP 56948 (Dra; 9 mag; 67 pc).
Podle A. Grimberga aj. a A. Meshika aj. se podařilo rekonstruovat události kolem vzniku Slunce z dávného molekulového mračna dílky údajům o zastoupení izotopů ve slunečním větru, které byly získány v programu Apollo, když astronauti po každém přistání
na Měsíci vyložili na měsíční povrch hliníkové fólie, které zachycovaly částice slunečního větru a když odebrali vzorky měsíčního
regolitu, které obsahují stopy slunečního větru až do hloubky 200 nm. Další užitečné údaje se podařilo získat analýzou nepoškozených fólií ze ztroskotané sondy Genesis. Autoři tak zjistili, že zastoupení izotopů ve Slunci se liší od jejich zastoupení na
tělesech sluneční soustavy. Nejvíce se podobá složení uhlíkatých chondritů. Změny izotopického složení totiž ovlivňují různé historické události, tj. zejména příliv záření gama a částic kosmického záření z Galaxie, výbuchy blízkých supernov i bouřlivé jevy na
povrchu raného Slunce. Podle zmíněných autoru Slunce sice vzniklo v hloučku dalších prahvězd v obřím molekulovém mračnu, ale
brzy se osamostatnilo.
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Ohrievajú slnečnú korónu
Alfvénove magnetické viny?
Pokusy o vysvetlenie prudkého nárastu teploty v atmosfére Slnka z približne 6000 K na
viditefnom povrchu (vo fotosfére) na niekollcomiliónové hodnoty v riedkej zmagnetizovanej
koróne zostávali v popredí astrofyzikálneho výskumu počas viac než polstoročia. Medzinárodná
spolupráca slnečných fyzikov z University of
Sheffield (Anglicko), Queen's University Belfast
— QUB (Severné Irsko) a California State University Northridge (USA) viedla k jednoznačnému dókazu existencie nového typu vinových
javov v slnečných podmienkach, ktorý by mohol vysvetliť záhadný ohrev koróny. Podrobnosti
o tomto objave boli publikované 20. marca 2009
v časopise Science (Jess a kol.: Alfvén Waves in
the Lower Solar Atmosphere).
Tento tím vedcov vykonal pozorovania pomocou Švédskeho slnečného d'alekohTadu (Swedish
Solar Telescope —SST), zakladajúce sa na predpovediach a výpočtoch prof. Erdélyiho z University of Sheffield, vedúceho pracovníka Solar
Physics and Space Plasma Research Centre
(SP2RC), Department of Applied Mathematics,
ktorých hlavným ciel'om bolo detegovať po
prvý raz Alfvénove viny v slnečnej dolnej
atmosfére. Špeciálny dóraz bol kladený na
hl'adanie velkoškálových, čisto magnetických,
oscilácií v turbulentnej a dynamickej slnečnej atmosfére. Tieto unikáme magnetické oscilácie,
nazývané aj Alfvénove viny, sú základom energetickej bilancie slnečnej atmosféry. Alfvénove viny móžu tiež výrazne ovplyvňovať podmienky kozmického počasia a poskytujú vhodné
riešenie takmer storočie trvajúceho problému
vysvetlenia ohrevu slnečnej i hviezdnej atmosféry.

Obr. 1. Alfvénove
(čisto magnetické
torzně) viny postupujúce v magnetickej
silotrubici (základnom stavebnom bloku slnečnej atmosféry) smerom
hore k slnečnému povrchu priemernou rýchlostou
okolo 20 km.s-1 sú
vytvárané torzným
pohybom. Tieto viny
móžu prenášat dostatok
energie na
ohrev plazmy
na niekolkomiliónové teploty.

Dókladná analýza údajov vykonaná pracovníkmi z Queen's University spolu s teoretickými
interpretáciami vedcov z University of Sheffield
viedla k objavu týchto záhadných Alfvénových
vin v zhlukoch magnetickej plazmy (magnetických silotrubiciach) v slnečnej atmosfére
(obr. 1). Existenciu čisto magnetických vin vo
vysokomagnetizovanom prostredí predpokladal
už Hannes Alfvén v roku 1942, ktorý o niekolko
desaťročí nesk& získal Nobelovu cenu za
priekopnícku prácu v tejto oblasti výskumu.
Nepochybný dókaz pritomnosti týchto torzných
Alfvénových vin v dolnej slnečnej atmosfére

nám donedávna unikal. Čisto magnetické torzné
Alfvénove viny sú spósobené krútivými a vírivými štruktúrami v slnečnej atmosfére (obr. 2).
Alfvénove viny objavené v tomto výskume holi
spojené s velkými zhlukmi magnetického pol'a
na povrchu Slnka s rozmermi do 1000 km. Tieto
silné magnetické polia sa prejavujú ako jasné
štruktúry (obr. 3) so životnosťou 1 hodina.
Dr. Jess, ktorý je hlavným autorom odborného
článku vo vplyvnom časopise Science, povedal:
„Vlny móžu byt' často zviditelnené rozvinením
vody po vhodení kameňa do jazera, alebo pohybom struny gitary. Alfvénove viny sil však
v podstate neviditelné, prvýkrát ich bolo možné
preukázat' iba skiimaním pohybu štruktúr v turbulentnej slnečnej atmosfére." Prof. Mathioudakis, šéf slnečnej skupiny QUB, sa vyjadril:
„Pochopenie slnečnej aktivity a jej vplyvu na klímu Zeme má prvoradý význam pre 1udstvo. Slnko
nie je také pokojné ako si to mnohí ludia myslia.
Slnečná korána, viditelná zo Zeme iba počas
úpiných zatmení Slnka, je velmi dynamické
prostredie, ktoré móže náhle vybuchnút'a uvolnit'
obrovská energiu. Náš výskwn vedle k významnému pokroku v pochopení toho ako miliónstupňová korána nadobúda tento výkon." Prof.
Erdélyi, ktorý viedol teoretické interpretácie
Alfvénových vin, dodal: „Bolo dóležité nájst'
dókaz existencie Alfi'énových vín. Medzinárodné
vesmírne agentury vynaložili značné náklady na
pokus o zistenie čisto magnetických oscilácií
v kozmickej plazme, najmi! v Slnku. Tieto viny
móžu byt' odteraz použité na určenie fyzikálnych
podmienok v neviditelných oblastiach Slnka
a mých hviezd pomocou metódy magnetoseizmolágie."
Preklad podia
Pioneering Insights into Giant Solar Twists,
Press Release of the University of Sheffield
(20.3.2009, http://www.sheffield.ac.uk/
appliedmaths/research/scLhtml):
RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.
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Obr. 2. Rozpínajúca sa slnečná magnetická štruktúra medzi slnečným povrchom (fotosféra) a strednou atmosférou (chromosféra). Torzně Alfvénove viny móžu byt
preukázané na základe periodických zmien rýchlosti pohybu plazmy (oscilácií), ako
to navrhol prof. Erdélyi.

Obr. 3. Obrázok časti povrchu Slnka s rozmerni 8 000x 8 000 kflometrov bol získaný pomocou dalekohfadu SST, ktorý je momentálne najvilčšfm slnečným dalekohfadom v Európe a vytvára
obraz s najvi čším priestorovým rozlišením. Jasnejšia oblast
blízko stredu obrázku naznačuje prítomnost Alfvénových vin.
KOZMOS 4/2009
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Večernica — Zornička
Obidve slovenské pomenovania Venuše sú
odvodené z dennej doby, počas ktorej je
najlepšie pozorovatefná. Obeh planéty vo
vnútri dráhy Zeme jej dovoluje vzdialit sa na
oblohe od Slnka len asi 47°, a preto ju striedavo vidíme počal večerných alebo ranných
súmrakov. Jej velká zdanlivá jasnost ju
povyšuje na dominantný objekt na oblohe.
Večer sa tak stáva „prvou hviezdou", ktorú
zbadáme vofným okom, ráno ako posledná
„zhasína". V dostatočnej elongácii (uhlovej
vzdialenosti) od Sluka ju můžeme niekedy
uvidiet vofným okom aj počas dňa. Jej jas na
to postačuje, no je tažké ju zbadat, lebo náš
zrak sa vefmi tažko zaostruje na zdanlivo
prázdnu oblohu. Niekedy pomůžu okolité
oblaky alebo Mesiac. Ďalšia, no vefmi zriedkavá možnost pozorovat Venušu počas dňa
je jej prechod cez disk Shika. Občas nastávajá aj také obdobia, že Venušu můžeme počas
jednej noci uvidiet večer ako Večernicu
a ráno ako Zorničku. Táto možnost vyplýva
z vlastností dráhy Venuše.

T

Obr. 1. Polohy Zeme a Venuše počas jej dolných konjunkcií.
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Obr. 2. Polohy Venuše nad obzorom počal východov a západov Slnka v období okolo dolnej konjunkcie 27. marta 2009.

Venuša obieha okolo Sluka vo vzdialenosti
0,72 AU po málo výstrednej (takmer kruhovej)
dráhe so sklonom k rovine ekliptiky asi 3°24'.
Počas dolných konjunkcií so Slnkom sa k Zemi
dostáva na vzdialenosť asi 0,28 AU (42 miliónov
km). Ak dolná konjunkcia nastane v jednom
z uzlov dráhy Venuše, dochádza k jej prechodu
popred slnečný kotúč. Ak dolná konjunkcia nastane vo vzdialenosti 90° od uzla, potom sa Venuša v důsledku sklonu dráhy dostáva najvyššie nad
rovinu ekliptiky a aj na oblohe má velkú ekliptikálnu šírku. Uhlová vzdialenosť Venuše od Sluka tak počas dolnej konjunkcie může nadobudnúť
hodnotu až asi 8,8°. Siderická obežná doba Venuše je asi 225 dní a Zem obehne okolo Slnka raz
za asi 365,25 dňa. Nesúdelitelnosť týchto čísel
spósobuje, že počas každej nasledujúcej dolnej
konjunkcie je Venuša v inej vzdialenosti od uzla
svojej dráhy, a tak aj na oblohe míňa Slnko v inej
uhlovej vzdialenosti. Obrázok 1 ukazuje vzájomné polohy Venuše a Zeme v jej niekolkých budú-

cich konjunkciách so Slnkom. Dolná konjunkcia
27. marca 2009 nastala tak, že Venuša bola vzdialená asi 110° od výstupného uzla, a preto sa
dostala na takmer maximálnu výšku nad rovinu
ekliptiky. Jej ekliptikálna šírka pri pozorovaní zo
Zeme dosiahla hodnotu asi 8°. A toto bobo práve
jedno z období jej pozorovatelnosti večer aj ráno.
Pozorovanie je však obmedzené len asi na dva
dni. Problém ilustruje obrázok 2. Venuša, vzhladom na strmosť ekliptiky, večer na jar deň po dni
rýchlo zmenšuje výšku nad obzorom, no ráno,
naopak, ekliptika stúpa nad obzor plytko a výška
planéty nad obzorom narastá pomaly. V nociach
z 25. na 26. a 26. na 27. marca hola počas východu aj západu Sluka výška Venuše nad obzorom rovnaká a dosahovala hodnotu asi 6,5°. Za
dobrých poveternostných podmienok by takáto
hodnota mala postačovať na jej pozorovanie
volným okom.
Je neskoro opisovať úkaz, ktorý sa už odohral,
no takáto situácia sa takmer pravidelne opakuje,
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a to s periódou 8 rokov. Náhodou 13 siderických
obehov Venuše trvá takmer presne rovnako dlho
ako 8 obehov Zeme teda 8 rokov. 8 obehov
Zeme obsahuje 2922 dní a 13 obehov Venuše
trvá 2921,1 dní. Rozdiel je menší ako 0,9
dňa. Venuša preto pri pozorovaní zo Zeme prejde
daným miestom oblohy o niečo skór a jej poloha
sa posunie asi o 1,5° smerom na západ. Na
obrázku 3 je slučka, ktorú vykonala na oblohe
okolo dolnej konjunkcie v marci 2009 a jej
návrat do oblasti v marci 2017.
Dolné konjunkcie Venuše velmi výrazne
ovplyvňujú jej eldiptikálnu šírku. Na obrázku 4
je jej časový rozvoj. Počas obdobia 8 rokov nastane 5 dolných konjunkcií Venuše, pretože toto
obdobie obsahuje práve 5 jej synodických obehov s trvaním 584 dní. Ako boto spomenuté,
konjunkcie nastávajú pri róznych vzdialenostiach od uzla jej dráhy, a preto aj jej ekliptikálna
šírka je rózna. Maximálnu šírku teda dosiahla
v mazci 2009. V budúcnosti sa táto situácia bude

Peter Zimnikoval / VEČERNICA — ZORNIČKA
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Obr. 3. Slučky Venuše v období okolo dolných konjunkcií 2009 a 2017.
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Obr. 4. Časový rozvoj geocentrických ekliptikálnych šírok Venuše od roku 2005 do roku 2020.
opakovať v marti 2017 a v marti 2025. Najmenšie ekliptikálne šírky dosahuje v auguste
(2007, 2015, ...) a toto sú zase obdobia vhodné na
jej pozorovanie počas jednej noci večer aj ráno
na južnej oblohe. O čosi menšie šírky sú v období januárových konjunkcií (2006, 2014,
2022,...). Tu sa už ale Venuša pri východe a západe Slnka počal jednej noci dostáva len asi 4°
nad obzor, čo na pozorovanie nestačí. Pre pozorovatefa na južnej pologuli podobné obdobia
nastávajú v októbri (2010, 2018,...). Obdobie
z marta tohto roku sa teda bude opakovať
každých 8 rokov. Navyše podmienky sa budú
pozvofna zlepšovať, lebo Venuša sa po každom
z cyklov dostáva bližšie k uzlu.
Osemročná perióda opakovania sa geocentrických polňh Venuše platí aj na jej pravidelné
návraty na to isté hviezdne pozadie. K zaujímavým úkazom patrí prechod Venuše otvorenou
hviezdokopou Plejády vždy okolo 3. aprila. Naposledy touto hviezdokopou prešla v roku 2004.
Budúce návraty nastanú v rokoch 2012 a potom

2020. Aj dvojice prechodov Venuše popmd slnečný
kotúč s 8 ročným odstupom (8. 6. 2004, 6. 6.
2012) súvisia s popísanou periódou opakovania sa
geocentrických polóh Venuše. Malý rozdiel
medzi 13 obehmi Venuše a 8 obehmi Zeme spósobuje, že Venuša sa posúva oproti Shiku o malý
uhol na západ, a tak po dvojici prechodov už tretí
nenastane. Cyklus opakovaní sa prechodov má
zase inú periódu. Obdobie 243 rokov (88755,75
dní) predstavuje približne 395 siderických obehov Venuše, ktoré trvajú 88756,9 díla. Rozdiel asi
1 deň spósobí, že Venuša sa po uplynutí tohto
obdobia dostane ona malá vzdialenosť východne
od Slnka a móže opáť začať dvojica prechodov.
V uvedenom období nastane ešte jedna dvojica
prechodov a to pri opačnom uzle dráhy Venuše.
Obdobie 243 rokov zároveň vytvára aj nový
cyklus rovnakých podmienok pozorovatelnosti
Venuše počas dolných konjunkcií a jej prechodov danou oblasťou oblohy. Náhodná podobnosť dvoch čísel tak móže mať velmi zaujímavé
PETER ZIMNIKOVAL
d6sledky.

Venuša planéta vetrov
Vetry na Venuši sú mimoriadne silné.
Zmerať ich rýchlosť v rozličných vrstvách atmosféry sa však podarilo iba sonde Venus
Express. Prístroj VIRTIS (Visual and Infrared Thermal Spectrometer) preskúmal
hrubú vrstvu oblakov vo výškach 45 až 70
kilometrov nad povrchom južnej pologule.
Počas meraní sa sonda nachádzala na najvzdialenejšom bode obežnej dráhy (66 000
km), takže mala globálny nadhrad.
Vedci sa zmerali na rýchlosť pohybu
oblakov a na smer a premenlivosť vetrov
v troch vrstvách oblakov. VIRTIS operuje na
rozličných vinových dlžkach, takže dokáže
preniknúť vrstvami oblakov v rozličných
výškach. Novinkou boto, že vedci mohli sledovať pohyb stoviek jednotlivých oblakov,
čo bol oproti minulým výskumom zásadný
pokrok.
Vo výške 66 kilometrov preskúmali 625,
vo výške 61 kilometrov 662, Vo výškach 45
až 47 kilometrov 932 oblakov. Jednotlivé
vrstvy oblakov sa snímali niekofko mesiacov, každý deň najmenej jednu hodinu.
Ukázalo sa, že medzi 50 až 55° južnej
šírky sa rýchlosť vetrov rychle mení: vo
výške 66 km dosahuje až 370 km za hodinu,
vo výškach 45 až 47 kilometrov okolo 210
km za hodinu. Nad 65° južnej šírky sa situácia dramaticky mení. Mohutná krútňavy
hurikánu rotuje nad polámou oblasťou rovnakou rýchlosťou, bez ohradu na výšku.
V oku hurikánu sa rýchlosť zmenší takmer
na nulu.
Vo výškach 50 až 70 km krúži okolo
Venuše hrubá vrstva pospájaných oblakov
kyseliny sírovej a sadzí. Vo výške 45 kilometrov sa vrstva oblačnosti začína rozpadať
najednotlivé mraky.
Lokále vetry, fúkajúce pozdlž rovnobežiek, menia sa v závislosti na sezáne. Za
svitania i s pribúdajúcim súmrakom sa dynamika atmosféry pod vplyvom slnečného
žiarenia výrazne mení. Rýchlosť vetrov sa
nápadne zvyšuje. O páťrokov, po vyhodnotení všetkých údajov, budeme mať o sile
a premenlivosti vetrov vo všetkých vrstvách
venušianskej atmosféry komplexnú predstavu.
Geophysical Research Letters journal
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Prach
z Mliečnej cesty
Na Zem ho dopravila sonda Stardust (Hviezdny prach). Rýchlosťou 50 000 kilometrov za hodinu sa vzduchotesné puzdro vnorilo do zemskej
atmosféry. Váaka padákom, ktoré let sondy spomnlili, dopadla zásielka z kozmu na solhú púšť
v Utahu. Helikoptéra NASA sondu pomocou
prístroja, ktorý pravidelne vysielal polohu, bez
problémov našla a prepravila do špeciálneho laboratória v Johnsonovom vesmírnom centre
v Houstone.
O šťastnom návrate sondy Stardust sme informovali pred dvoma rokmi. Jej púť našou Slnečnou sústavou trvala dva roky, počas ktorých ako
kozmický vysavač zachytávala zrniečka prachu
a kozmické častice. Vedcom sa cenná korisť
dostala do ruk iba pred niekolkými mesiacmi.
Už prvé správy výskumníkov sú senzačné.
Vedci z Frankfurtskej univerzity preskúmali polapené zrnká prachu a zistili, že niektoré z nich
nevznikli v našej Slnečnej sústave. Póvod mikroskopických zrniek skáma dvadsať špecializovaných tímov. Skupina Franka Brenkera z Frankfurtu dostala zásielku z NASA ako prvá, pretože
presnosť ich pristrojov nemá vo svete konkurenciu.

‚

ľ

Geológ Frank Brenker otvára zásielku kozmického prachu z NASA.
Zrnká kozmického prachu sú 1000-krát menšie ako bodka na konci tejto vety. Uviazli v pláste
aerogelu, ktorý na prvý pohfad vyzerá ako by bol
zo skla, ale nie je ťažší ako vzduch. Bez tejto
mákkej superhmoty by sa polapené zrnko prachu počas zrážky so sondou vyparilo. Zaslané
zrnko prachu skúmajú vedci z Frankfurtu atóm
po atóme. Využívajú pritom najnovšie techniky
analýzy. Pomocou Fourierovej transformačnej
infračervenej mikrospektroskopie zisťujú pritomnosť organických látok. L.abké prvky deteguje
špeciálny rintgenový mikroskop. Ciefom je rekonštruovať celá históriu hviezdneho prachu.
Iba pred niekolkými rokmi získali vedci
dókaz, že do našej Slnečnej sústavy prenikajú
vysokou rýchlosťou prúdy medzihviezdnej hmoty. Množstvo prachu, ktoré k náraz hlbín kozinu

prádi, sa odhaduje na 100 000 ton ročne. To je
náklad, ktorý by uviezli iba najváčšie kontajnerovélode.
Vysoká rýchlosť medzihviezdneho prachu naznačuje, že prekonali vzdialenosť najmenej pol
milión svetelných rokov. To znamená, že sa
k nám mohli dostať aj z najodTahlejších oblastí
Mliečnej cesty. Sú pozostatkom masívnej hviezdy, červeného obra, ktorý skončil svoj život
výbuchom supernovy? Výbuchy supernov, ako
vieme, rozptylujú do medzihviezdneho priestoru
váčšinu prvkov, ktoré sú produktmi jadrovej
fúzie v jadrách hviezd. Pre život sú dóležité najmá ťažké prvky. Aj železo, súčasť hemoglobinu,
ktorý viaže atmosferický kyslík v živých organizmoch, vzniklo v jadrách hviezd. Tých mladších, pretože prvá generácia hviezd produkovala
iba Tahké prvky. Kozmický prach však móže
pochádzať aj z mých zdrojov.
Každopádne, póvod prvého zrnka prachu sa
určuje ťažko. Analýza vo frankfurtskom laboratóriu ukázala, že vzorka bola kontaminovaná
pozemskými látkami. Asi tak, že zrnko prachu
dopadlo najskór na slnečné panely sondy, odrazilo sa od nich a až potom ho zachytil vysavač
sondy.
Sonda Stardust vylovila z kozmu vyše 30
zrniek neznámeho póvodu. Brenkerov tím s napátím očakáva ďalšiu zásielku z NASA.
Universitút Frankfurt Press Release

Staré antarktické ekosystémy
a život na mých planétach
Vedci objavili v Antarktíde prastarý ekosystém, ktorý prežil milióny rokov bez svetla a kyslííka, v bazéne vody či riedkej fadovej kaše.
V ekosystéme našli desiatky druhov baktérií,
ktoré vegetujú v studenej, slanej vode nasýtenej
železom a sírou. Teplota v bazéne je pod bodom
mrazu, ale voda nezamrza, pretože je trikrát
slanšia ako voda v oceán. Baktérie dokážu
železo a síru premeniť na potravu. Aj takto by
mohol vyzerať primitívny život na zaTadnených
telesách našej Slnečnej sústavy. Napríklad na
Jupiterovom mesiaci Európa.
Baktérie našli na dvoch miestach: pod Taylorovym Tadovcom a v zamrznutom jazere Lake
Bonney vo východnej Antarktíde. Napriek tomu, že vegetujú v úpinej izolácii, podobajú sa na
druhy, ktoré žijú v súčasných moriach. Odlišnosti však dokazujú, že ide o zvyšky rozsiahlej
populácie, ktorá žila v otvorenom fjorde či mori.
Objavitelia sa nazdávajú, že staré kolónie
baktérií pomóžu osvetliť, ako sa uchoval život
počas dvoch globálnych zafadnení Zeme, keá
sa Tadovice zo severného a južného pólu spojili
na rovníku. Posledné globálne zaladnenie trvalo
viac ako 200 miliónov rokov a skončilo sa zhruba pred 500 núliónmi rokov. Najpravdepodobnejšou príčinou dlhej Tadovej doby bol asi gigantický oblak prachu a plynu, do ktorého sa
Zem na svojej ceste okolo jadra Galaxie vnorila.
Oblak na milióny rokov oslabil intenzitu
slnečného žiarenia. To je však iba jedna z hypotéz.
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Čo ukončilo globálnu Tadová dobu, keá
vieme, že úpine zaTadnená Zem mala vysoké
albedo, slnečné svetlo takmer nevstrebávala,
takže zaladnenie by malo byť nezvratné? Ústup
Tadovcov vysvetTuje rovnako nepotvrdená
„vulkanická hypotéza": pod ťarchou globálneho
Tadovca sa kóra zanorila do plastickej hmoty
plášťa, kde sa enormne zvýšil tlak. To rozpútalo
intenzívnu vulkanická činnosť. Spočiatku iba
okolo horúcich škvír, neskór aj pozdfž subdukčných zón, kde sa na plášti plávajúce kryhy
kontinentov zasúvajú jedna pod druhá. Priemerná teplota na Zemi sa pod vplyvom mohutnej, dlhotrvajúcej sopečnej aktivity v priebehu
niekolkýc tisícročí zvýšila z —50°C na +50°C.
NeuveriteTnú zmenu urychlila možno aj zvýšená aktivita Slnka potom, ako sa naša sústava
vynorila z prachoplynového obalu.
Až po konec druhej globálne Tadovej doby
žili na Zemi iba jednoduché organizmy: sirce,
riasy a baktérie. Po prudkom oteplení nastala
búrlivá evolúcia najrozličnejších, čoraz zložitejších foriem života. Objavitelia bizarných baktérií v Antarktíde sú presvedčení, že našli ich
potomkov, ktorí prežili pod Tadom v izolovanom
bazéne počas globálneho zaTadnenia.
Na stopu unikátnych mikroorganizov priviedli vedcov Krvavé vodopády (Blood Falls),
ktoré vytekajú spod Taylorovho Tadovca. Zistili, že červená voda vyteká zo zaTadneného
bazénu, bohatého na železo. Vo vode objavili nekolko typov baktérií. Vo vzorkách sa naj-

Krvavé vodopády: v týchto miestach vyteká
spod Taylorovho jazera v Antarktíde voda
z jazera, kde sa uchovali prastaré baktérie.
hojnejšie vyskytuje druh Thiomicrospira arctica.
Rozmery zaladneného bazéna nie sá zatial
známe. Leží pod 400 metrou hrubou vrstvou
ladu, asi 4 kilometre od vodopádov. Pokusy
jaskynarov preniknúť proti prúdu Červenej
rieky neboli zatiaf úspešné. Prevftať sa cez 400
metrov hrubý lad zhora je vzhTadom na odfahlosť Tadovca nákladné dobrodružstvo. Peniaze
sa však časom určite nájdu, pretože NASA
a ESA už odklepli prostriedky na misiu, ktorej
cieTom by mali byť aj velké mesiace Jupitera.
Najmá zaladnená Európa, kde se na viacerých
miestach okolo hlbokých puklín vyskytuje sfarbený lad. Podia vedcov to móžu byť organické
usadeniny, ktoré vyvreli puklinami v lade
z globálneho oceánu Európy.
Science
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Apollo: dvanáct statečných

Neil Armstrong —jediná existující fotografie z Měsíce.
„Kdyby byl Gus Grissom naživu, nejmenoval by se
první člověk na Měsíci Armstrong, ale Grissom."
Tvrdí to ve svých pamětech Donald Slayton, jeden
z členů prvního oddílu amerických astronautů a následně „šéfastronaut" — tedy člověk zodpovědný mj.
za výběr posádek pro program Apollo. Grissom však
zahynul při tragickém požáru lodi Apollo-1 dne 27.
ledna 1967 (společně se svými kolegy Edwardem
Whitem a Rogerem Chaffeem).
Máme tu ale další „proč": Proč se měl prvním
člověkem na Měsíci stát právě Grissom? Slayton
chtěl, aby se po Měsíci prošel jako první někdo z prvního oddílu amerických astronautů (tzv. oddíl Mercury-7).
Dále to byl Alan Shepard (první Američan, který
se „proletěl" raketou). I ten ale byl z lékařských
důvodů diskvalifikován: nakonec se mu přes všechny
komise podařilo projít a získal post velitele Apolla-14,
a to aniž by před tím byl v jakékoliv záložní posádce
Gemini nebo Apollo. Slayton jej dokonce prosazoval
už na post velitele Apolla-13.
Další americká legenda — John Glenn — byl také
mimo hru, protože po své historické misi v lodi
Friendship-7 se začal věnovat politice a již v roce
1964 od NASA odešel. Podobně na tom byl druhý
Američan ve vesmíru Malcolm Carpenter, který upadl
v nemilost vrchnosti po svém „zpackaném" letu v lodi Aurora-7.
Pak tu byl Gordon Cooper — veterán z posledního
a nejdelšího letu v rámci programu Mercury (kabina Faith-7) a následně z letu Gemini-5. S vidinou cesty na Měsíc se uvolil přijmout „slepou" nominaci do
záložní posádky Gemini-12. Když mu poté bylo
nabídnuto místo velitele záložní posádky Apolla-13
(třetí místo náhradníka v řadě!), raději od NASA
odešel.
Ještě tu byl Walter Schin a, jediný astronaut, který
letěl na všech třech amerických plavidlech v šedesátých letech (Merkury, Gemini, Apollo). Ten ale
chtěl program opustit již po svém letu v lodi Gemini
a nakonec se nechal přemluvit, aby pomohl odzkoušet
Apollo.
Takže Slaytonovi z původní sedmičky amerických astronautů zbýval právě a jen Gus Grissom. Navíc pro něj hovořila i další fakta: měl za
sebou suborbitální let v lodi Mercury, premiérovou zkoušku Gemini. Jenomže nebylo mu to souzeno...

Hledání „muže číslo jedna"
Slayton celý rok 1968 počítal s tím, že „Grissomovo" místo zaujme Charles Conrad — dvojnásobný veterán z programu Gemini.
A nějaký čas to tak i vypadalo. Conrad totiž velel
záložní posádce Apolla-8, která se měla stát hlavní
posádkou Apolla-11. V té době nikdo netušil, zdali na
první přistání na Měsíci půjde , jedenáctka" nebo
„dvanáctka" (a to vůbec nepočítáme s možností katastrofického selhání a nutnosti některou misi nebo
dokonce některé mise opakovat).
Conrad byl přitom ve hře o posádku Apolla-1 I i 12,
neboť došlo k prohození dvou misí: Apolla-8 a 9. Protože se zdržela výroba lunárního modulu, nebyl
připravený pro Apollo-8. Jeho původně nominovaná
posádka i s náhradníky (Conradova posádka) byla proto přesunuta na Apollo-9: aby nebyly ztracené dva cenné roky výcviku. A Apollo-8 bylo poměrně narychlo
přeorganizované z prostého testu lodi Apollo na legendární let k Měsíci s deseti oblety.
V té době Slayton změnil svůj názor na to, kdo by
se jako první mohl projít po Měsíci. Kandidátem číslo jedna se stal velitel posádky Apollo-8 Frank Borman. Důvod? Při svém letu i přípravě na něj si vedl
výtečně a Slayton navíc vycházel z logiky, že posádka
Apolla-8 má za sebou maximum zkušeností ze své
mise (letěla na Saturnu-5, pracovala na oběžné dráze
kolem Měsíce apod.). Proto Slayton bezprostředně po
letu Apollo-8 nabídnul Bormanovi historickou možnost: letět do vesmíru znovu jako velitel Apolla-11.
S tím, že by si mohl vybrat, zdali s sebou chce
„parťáky" z Apolla-8 či někoho jiného.
Borman ale tuto neodmítnutelnou nabídku odmítnul. S tím, že po letech tvrdého výcviku (kromě Apolla-8 letěl i na Gemini-7) si chce odpočinout.
Slayton se po Bormanově odmítnutí rozhodl nepřerušovat svůj „rotační" systém, kdy záložní posádka
měla dvě mise „přeskočit" a do posádky Apolla-11
oficiálně potvrdil záložní tým z Apolla-8. Byť s malou
změnou: v záloze Apolla-8 byla trojice Neil Armstrong — Edwin Aldrin — Fred Haise. S tím, že nováček
Haise byl pilotem lunárního modulu (zkušený Aldrin
měl zůstat v mateřské lodi na oběžné dráze Měsíce).
Slayton ovšem Haiseho nahradil Michaelem Collinsem, který byl původně v hlavní posádce Apolla-8, ale
kvůli neodkladnému chirurgickému zákroku ji musel
opustit. Slayton považoval za svoji povinnost dát

Edwin Aldrin a celkový pohled na místo
přistání lunárního modulu Orel v Moři
klidu.

Charles Conrad si zakládal na tom, že přistál
na Měsíci velmi přesně u cílového místa —
sondy Surveyor-3.

,Nejšfastnější zelenáč na světě" Alan Bean
se chystá vstoupit na Měsíc.
KOZMOS 4/2009
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služebně staršímu Collinsovi, který „přišel" o místo
v kosmické lodi, přednost před „zelenáčem" Haisem.
Což mělo ještě jeden důsledek: Aldrin „uvolnil" místo
pilota mateřské lodi Collinsovi — a stal se pilotem
lunárního modulu. Kdyby zůstala posádka v původním
složení (s Haisem), je absolutně jisté, že Aldrin by se
druhým mužem na Měsíci nestal...

Armstrong: jsem jen člověk jako vy

Legenda se vrátila: Alan Shepard na Měsíci.

Edgar Mitchell, pilot lunárního modulu Apola-14.

David Scott byl prvním řidičem na Měsíci.

Posádka Apolla-11 tak byla jmenovaná: i když
nikde nebylo do kamene vytesáno, že vstoupí do historie. Před startem totiž bylo statisticky vyčísleno, že
pravděpodobnost úspěšného přistání je zhruba padesát
procent (trochu to zavání Murphym: bud to vyjde,
nebo ne). Mnozí dokonce misi považovali za testovací
a v podstatě počítali s tím, že posádka narazí na nějaké
potíže, které přistání zablokují — a sázkou na jistotu
mělo být Conradovo Apollo-12.
Astronauti z Apolla-11 dostali den před startem
slib, jaký není obvyklý: pokud se budou nuceni ne
vlastní vinou předčasně vrátit a o přistání tak přijdou,
budou všichni tři astronauti nominováni do nejbližší
možné posádky a na o let na Měsíc se mohou pokusit
znovu.
NASA každopádně chtěla dobýt Měsíc ještě v roce
1969, takže pokud by neměla jedenáctka úspěch, mělo Apollo-12 startovat již v září (nakonec po zvolnění
tempa letělo až v listopadu) a Apollo-13 v listopadu
1969 (nakonec duben 1970).
Po jmenování posádky Apolla-11 (oficiálně oznámena počátkem ledna 1969) bylo ale ještě zapotřebí
vyřešit jeden rébus, a to zdali jako první vstoupí na
Měsíc Armstrong nebo Aldrin. Existuje mnoho
příběhů o tom, proč volba padla právě na Armstronga.
Prý jako civilista dostal přednost před „vojákem"
Aldrinem. Nebo že v lunárním modulu bylo tak málo
místa, že po oblečení do skafandrů bylo jednodušší,
aby vystoupil právě Armstrong. Doplňujeme, že v případě programu Gemini bylo zvykem, že velitel je na
palubě „své" lodi a druhý pilot realizuje kosmické
výstupy (i když lunární modul byl specifický v tom,
že vystoupit měli oba členové posádky).
Pravdou ale je taková, že v březnu 1969 se sešel
Donald Slayton (šéfastronaut zodpovědný za výběr
posádek), Chris Kraft (hlavní letový ředitel NASA),
David Low (manažer programu Apollo) a Robert
Gilruth (ředitel výcvikového střediska astronautů
v Houstonu), aby otázku prvního muže na Měsíci
vyřešili. A shodli se právě na Armstrongovi, byť měli
různé argumenty. Pro Slaytona byl jasnou volbou
prostě proto, že byl služebně starší než Aldrin. Ostatní zase poukazovali na Aldrinovo velké ego s tím, že
Armstrong se pro zápis do historie hodí více.
Dá se říci, že tento odhad vyšel: Armstrong se stal
nenápadným americkým „Gagarinem", jehož krédem
se po návratu od Měsíce stalo „jsem jen člověk jako
vy, tak mě nechte být". Naproti tomu Aldrin dodnes
napino využívá své popularity a slávy, kterou coby
člen posádky Apolla-11 získal.

Aldrin: trauma druhého

James Irvin na Měsíci — později svého letu
litoval...
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Aldrin svůj post „druhého" velmi těžce nesl. A nejen on: dokonce za něj před letem Apolla-11 začal
lobbovat i jeho otec, generál amerického letectva.
A to tak mocně, že Aldrinovi dokonce začalo hrozit
vyřazení z posádky. Aldrin se snažil tátu krotit, aby
o svoji misi nepřišel.
Aldrin se „traumatu druhého" nikdy nezbavil.
Dvakrát propadnul alkoholu a musel se léčit ze závislosti. Dnes ale patří (společně s Eugenem Cernanem
z Apolla-17) k nejaktivnějším „apollonatům" a propagátorům kosmonautiky. Na rozdíl třeba právě od
Armstronga, který' žije prakticky v ústraní.

Traduje se, že Aldrin schválně zapomněl na Měsíci kazetu s fotografiemi Neila Armstronga, aby se mu
takto „pomstil". Faktem ale je, že pobyt prvních lidí
na lunárním povrchu byl omezený zhruba dvěma hodinami, takže doslova každý krok byl přesně daný
a měl svůj časově vymezený úsek. Plánovači mise se
snažili, aby astronauti neprováděli činnosti, které by
se zdvojovaly. Iv případě fotografování dostal každý
jiné úkoly: Aldrin měl pořídit několik panoramatických snímků lunárního modulu a okolního místa
přistání, Armstrong udělat několik snímků Aldrina.
Důsledkem čehož je, že existuje jen jeden jediný
snímek Armstronga na Měsíci: na panoramatickém
záběru jej Aldrin víceméně nedopatřením zachycen
při práci u lunárního modulu.

Conrad: na piný plyn
Velitel Apolla-12, Charles Conrad, se stal třetím
člověkem na Měsíci. Nikdy přitom neměl problém
s tím, že se nestal prvním, byť se s ním takto v roce
1968 počítalo. Přiznával, že je rád, že ho Armstrongova sláva minula. Jako jeden ze tří „měsíčňanů" (jedním z nich byl mimochodem jeho parťák z Apolla-12
Alan Bean) se dokonce do vesmíru vrátil. V roce
1973 vedl první výpravu na stanici Skylab, která byla
po startu poškozena a která vyžadovala složitou
opravu. Tragicky zahynul v roce 1999, když ve věku
69 let havaroval se svým motocyklem Harley-Davidson.

Bean: nejšťastnější nováček
Alan Bean, pilot lunárního modulu Apolla-12,
přišel ke své historické výpravě jako „slepý k houstím". Původně byl v Conradově posádce Williams
Clifton a Bean se připravoval na lety na stanici Skylab. Ty byly v roce 1967, kdy se takto „rozdaly karty",
v nedohlednu. Pak ale v říjnu 1967 Williams zahynul
při letecké nehodě a Conrad si vybral na jeho místo
jako člena své posádky právě Beana. Z outsidera se
rázem stala hvězda. Při svém prvním kosmickém letu
stal se Bean čtvrtým člověkem na Měsíci. Později se
dokonce vydal i na stanici Skylab jako velitel druhé
posádky.

Loven a Haise: nešťastná třináctka
Lost Moon, Ztracený Měsíc. To byl původní titul
knihy astronauta Jamese Lovella předtím, než ji
z komerčních důvodů (mj. uvedení stejnojmenného
filmu) bylo třeba přejmenovat na Apollo-13. Příběh
„nešťastné třináctky" je všeobecně známý, takže jen
pro úpinost: Měsíc tehdy skrze prsty proklouznul jak
veliteli Jamesi Lovellovi, tak pilotovi lunárního modulu Fredu Haisemu.
Lovell se přitom v roce 1970 vydával na svoji čtvrtou kosmickou misi, což byl na šedesátá léta opravdu
úctyhodný výkon. Navíc tento výkon (čtyři mise
během necelých pěti let) dodnes nebyl žádným kosmonautem překonaný. Posádka Apolla-13 přitom
neměla slib nominace do další výpravy v případě
technických potíží jako Apollo-11 (viz výše) a následně i Apollo-12. Ač Lovell zůstal nakonec v oddíle astronautů až do roku 1973 — doufal, že mu bude
dopřáno se na Měsíc přece jen vydat.
Fred Haise měl šanci mnohem větší: chystal se na
Apollo-19 jako velitel. Výprava ale byla v rámci
rozpočtových škrtů zrušena. Poté se zapojil do programu raketoplánů a byl jmenovaný velitelem
druhého letu. Jenomže pilotní chyba, která při nácviku
přistání s prototypem Enterprise málem vedla ke
ztrátě tohoto stroje, zapříčinila, že se Haise nakonec
rozhodl z oddílu astronautů v roce 1977 (čtyři roky
před startem prvního raketoplánu do vesmíru) odejít.

PRED 40 ROKMI VSTÚPIL NA MESIAC PRVÝ ČLOVEK

Shepard: návrat superhrdiny

Young: astronaut každým cuolem

Jak již bylo uvedeno výše, měl Alan Shepard při
nominacích do posádek velkou pomoc „shora". Takže
post velitele Apolla-14 získal poměrně snadno: bez
nábradničení v nějaké předchozí posádce. Navíc se
stal ve věku 47 let nejstarším astronautem, který se
prošel po Měsíci. Posádka Apolla-14 si s sebou vzala
na lunární povrch dvoukolák pro snadnější přepravu
vzorků a nástrojů: zlí jazykové tvrdili, že je v misi proto, aby pilot lunárního modulu Mitchell mohl Sheparda vozit, když už nebude moci.
Alan Shepard zemřel v červenci 1998 na leukémii.

Přátelé o něm hovoří jako o „jediném skutečném
mimozemšťanovi na Zemi". Astronaut John Young,
velitel mise Apollo-16, letěl na výpravách Gemini-3,
Gemini-10, Apollo-10, Apollo-16, Columbia STS-1
a Columbia STS-9. V roce 1986 se připravoval na
svůj sedmý start do vesmíru jako velitel raketoplánu
Atlantis, který' měl dopravit na oběžnou dráhu Hubbleův kosmický teleskop. Zkáza stroje Challenger
v lednu téhož roku ale vedla k přerušení programu
raketoplánů. Když teleskop v roce 1990 do vesmíru
startoval, Young už u toho nebyl.
Young přesto zůstal členem oddílu astronautů až
do roku 2004— tedy 42 let!

Mitchell: hraniční astronaut
Edgar Mitchell byl jedním z nejzvláštnějších členů
oddílu astronautů. Věnoval se totiž tzv. hraničním
jevům, což vzbuzovalo nelibost u jeho nadřízených —
využíval (často až zneužíval) toho, že pracuje jako
astronautu NASA a své soukromé aktivity vydával za
oficiální stanoviska této agentury.
Místo v lodi Apollo-14 získal poté, co se dvojnásobný astronaut James McDivitt odmítl stát pilotem
lunárního modulu. Důvod byl jednoduchý: Slayton
chtěl k protekčnímu Shepardovi přiřadit zkušeného astronauta, což McDivitt s absolvovanými lety Gemini-4
a Apollo-9 bezesporu byl. Jenže McDivitt odmítl letět
pod méně zkušeným velitelem a sekundovat Shepardovi v jeho návratu do vesmíru (na obou svých misích
letěl McDivitt právě jako velitel). Slayton se přitom
chtěl držet svého pravidla „služebně starší (v daném
případě Shepard) má přednost". Navíc pro něj bylo
nepřípustné, aby legenda Shepard letěl „jen" jako pilot
lunárního modulu. A tak padla volba na trochu kontroverzního Mitchella, který' když uviděl příležitost
letět na Měsíc, chopil sejí napino. V průběhu cesty na
Měsíc tajně provádět některé hraniční experimenty —
třeba s přenosem myšlenek. Tyto „tajné" pokusy unikly do tisku a budily větší pozornost, než vlastní mise
Apolla-14. Když se to po návratu dozvěděl Shepard,
šílel. I Slayton přiznává, že kdyby to věděl, Mitchella
by z posádky Apolla-14 bez milosti vyřadil.
Přesto Mitchell dělal náhradníka ještě posádce
Apollo-16: program končil, zkušení astronauti jej
houfně opouštěli. O „slepé" nominace do posledních
letu Apollo opravdu nebyl zájem.

Scott: byznys je byznys
Velitel Apolla-15 David Scott se zapsal do historie
i svým přínosem pro vědu. Jeho posádka se věnovala
geologickému výcviku více, než všechny předchozí
dohromady. Scott na Měsíci společně s Irwinem
orazítkoval několik set obálek pro své soukromé účely, následně je prodal. Tento kšeftík byl vyšetřovaný
až na půdě Kongresu USA. Scott i pilot jeho lunárního modulu Irwin stihli odejít z oddílu astronautů
dříve, než byli jakkoliv postiženi. Jejich kolega
z Apolla-15 Alfred Wordem to nestihl, a přišel
o letový status.
David Scott počátkem osmdesátých let dostal podmínku a pokutu 220 tisíc dolarů za podvody
s pozemky a nemovitostmi.

Irwin: cesty na Měsíc litoval
James Irwin, pilot lunárního modulu Apollo-15, je
jediným appolonautem, který' svého letu do vesmíru
dodatečně litoval. Už před Apollem-15 věděl, že má
problémy se srdcem, ale letěl. Na Měsíci jej pak
postihl mikroinfarkt. Po návratu na Zemi se věnoval
misionářské činnosti a zorganizoval několik výprav,
jejichž úkolem bylo pátrat po troskách Noemovy
archy. Zemřel v srpnu 1991 na infarkt.

John Young a jeho slavný „výskok" v místě
přistání Apolla-16.

Duke: desátý muž na Měsíci
Pilot lunárního modulu Apolla-16 Charles Duke
by se dal označit jako „dříč kosmického programu".
Nenápadný, ale tvrdě pracující. Po skončení programu
Apollo přemýšlel, že by se zapojil do projektu raketoplánů, ale protože první start byl v nedohlednu,
rozhodl se v roce 1976 od NASA odejít. Začal se
věnovat nejprve komerčním aktivitám, později práci
pro církevní organizace.

Cernan: sázka, která vyšla
Nabídka, kterou učinil Eugenu Cernanovi Donald
Slayton, byla jasná: místo pilota lunárního modulu
v Apollu-16. Cernan odmítl, protože při své třetí
výpravě už chtěl být velitelem. Slayton mu jen
odvětil: „Víš, že se připravuješ o cestu na Měsíc?"
Cernan přesto trval na svém.
Slayton poté velitelský post Apolla-17 nabídnul
Michaelu Collinsovi (veterán z letů Gemini-10
a Apollo-11). Collins však odmítnul. Slayton se poté
obrátil na Cernana, kterému tak sázka na velitelský
post vyšla. Cernan po letech vzpomínal: „Kdybych
věděl, že Apollo-17 bude nabídnuto Collinsovi, asi
bych na pilota lunárního modulu Apolla-16 přece jen
kývnul...`

Charles Duke při práci na Měsíci.

Schmitt: v geologickém ráji
Mise Apollo-17 coby poslední pilotovaná výprava
na Měsíc byla poznamenaná soubojem dvou posádek.
Na jedné straně stála Cernanova posádka (pilot
lunárního modulu Joe Engle a pilot mateřské lodi
Ronald Evans), která dělala zálohu Apollu-14. Pak tu
byla posádka Richarda Gordona (u Měsíce už byl coby
třetí člen posádky Apolla-12), ve které byl pilot
lunárního modulu Harrison Schmitt a pilot mateřské
lodi Vance Brand. Tato skupinka se chystala na Apel10-18, které však bylo zrušeno. Gordon měl jeden
obrovský triumf: v posádce geologa Schmitta.
Bylo jasné, že pokud někdo má jisté místo v Apol1u-17, pak je to právě Schmitt, za kterým stála celá
vědecká obec Spojených států. Slayton sice chtěl do
sedmnáctky nominovat Cernanovu posádku s Englem, ale zatímco jiná extempore mu celkem beztrestně procházela, tentokrát tvrdě narazil. Jasné bylo, že
poletí Schmitt — a je úpině jedno, kdo s ním.
Cernan v přípravě dřel, protože mohl jen ztratit.
Naopak sebejistý Schmitt začal lobbovat za to, aby
letěl s Gordonem — když už mají za sebou několikaletý' společný výcvik. A na stejnou kartu hrál
i Gordon, který cítil, že může Cernana nahradit.
Slayton byl neoblomný: poletí Schmitt, ale v Cernanově posádce. Joe Engle tak přišel o místo v lunárním modulu a jak po letech vzpomínal: „Nejtěžší
bylo vysvětlit mým dětem, že se táta neprojde po
Měsíci." Vzpomínal i Cernan: „Mnohem raději bych
letěl s Englem. Ale musím říci, že Schmitt si let na
TOMÁŠ PŘIBYL
Měsíc pině zasloužil."
Foto NASA

Eugene Cernan odmítl letěl na Apollu-16 —
a risk mu vyšel.

„Jestli je někde geologický ráj, pak tady."
Harrison Schmitt na Měsíci.
KOZMOS 4/2009
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HISTORICKÉ ĎALEKOHIADY

Thompsonov
zrkadlový
d'alekohl'ad
v Herstmonceux
Kedvsi svetoznáme astronomické centrum v Herstmonceux (čítaj Hi rstmonsů) a bývalé sídlo Král'ovskej Greenwichskej hvezdárne (The Royal Greenvv7ch Observatory) leží v južnom Anglicku nedaleko prímorského mesta
Eastbourne. Póvodne sa královská inštitúcia, ktorá bola založená v roku
1675 anglickým král'om Karlom H.,
nachádzali v Greenwichi, ktorý je teraz časfou Londýna, ale kvůli nepriaznivým poveternostným podnrienkam
a rozširovaniu hlavného mesta, sa vedecké centrum v roku 1957 presfahovalo do parku rozprestierajúceho sa vedra
krásneho zámku Herstmonceux.
Centrum pozostáva z viacerých budov so
šiestimi kupolami, z ktorých tni sú v súčasnosti používané počas verejných prezentácií
nočnej oblohy. Kcď sa v roku 1990 kráfovská hvezdáreii premiestnila do univerzitného mestečka Cambridge, prístroje zostali
v Hcrstmonceux a počas nasledujúcich štyrocli rokov hola inštitúcia vyradená z prevádzky a úpine opustená. Nakoniec sa prijal
návrh na založenie charitatívneho vedeckého

~~►~~~-i

Časf vedeckého centra s kupolami A a B.
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centra zamcraného na výuku verejnosti, čím
sa historické dalekohfady hvezdárne zachránili pred úpiným znehodnotením.
Jedným zo zaehránených ďalekohfadov je
i Thompsonov fotografický reflektor, ktorý si
kvůli zvláštnej optiekej zostave zaslúži
niekolko slov navyše. Je postavený v prve]
kupole označenej „A" a patrí mcdzi najstaršie prístroje hvezdárne. Bol vyrobený
v roku 1896 známym írskym výrobcom
ďalekohfadov sirotu Howardom Grubbom
a daný do prevádzky o rok neskůr. tleno
d'alekohiadu pochádza od lekára a amatérskeho astronóma sira Henryho Thompsona, ktorý peístroj daroval inštitúcii.
Dalekohfad je vybavený zrkadlom priemeru
76 cm původne Cassegrainovej zostavy (kde
sa svetlo odrazené od pomocného zrkadla
vypúšfa cez otvor v hlavnom zrkadle) s ohniskovou vzdialenosfou 3,5 metra a svetelnosfou f14,5.
Po presune prístrojov°ého vybavenia do
nových priestorov vedeckého centra v Herstmonceux, sa ďalekohfad prestav°ai na Coudé
systém so zaujímav^ou konfiguráciou. Pod
Coudé systémmn sa rozumie taký d'alekohfad, kde svetlo z hlavného zrkadla je pomocou druhotných zrkadiel vyvedené z tubusu
pozdlž polárnej osi, čím sa pozorovacia polo-

ha okulára a prídavných zariadení nemení
s pohyboni samotného ďalekohfadu íb^id'
ndi•rti. V prípade Thompsonovho ďalekohladu, ktorý sa používal hlavne na zaznamenávanie spektier hviezd a fotografiu, sa
pomocné prístroje nacluídzali v komore pod
kupolou, kde sa svetlo nasnierovalo pomocou niekolkýcli presne nastavených pomocných zrkadiel. Svetlo z pozorovaného objektu sa po odraze od hlavného a potom
sekundárneho zrkadla (uloženého pred
hlavným) dopadá na tretie ploché zrkadlo,
ktoré je pripevnené v deklinačnej osi na
železnú pohyblivú tyč s ramenami, pomocou
ktorých sa zabezpečuje konštantný uhol
odrazu pozdlž polárnej osi. Na rozdiel od
Coudé zostavy napr. v Hurbanovskej livezdárni na 150/2250mm refraktore, kde sa
svetlo vyvúdza priamo cez polámu os montáže, v prípade Thompsonovho ďalekohfadu
sa svetlo odrúža od tohto pohyblivého zrkadla na d'alšie zrkadlo, ktoré je uložené na
žcieznej Iconštrukcii nad a mimo ďalekohl'adu. Odtial'sa svetlo nasmerovalo priamo
do komory pod kupolou, kde sa naelhádzali
pomocné prístroje, alebo pomocou ďalšieho
zrkadla do okulára pozorovatel'a stojacelio
vedla ďalekohfadu (vid'fotografie). Na boku
ďalekohfadu sa nachádzajú dvojkrídlové
dvere, ktoré sa pred pozorovaním musia
otvorif, aby sa svetlo z tubusu mohlo dostaf
von. V súčasnosti sa zrkadlový ďalekohfad
používa na pozorovania oblohy organizo-

~

Štvrté zrkadlo
nad a vedra
ďalekohradu

Optická zostava Coudé.
vané pre širokú verejnost. Pretože sa
ďalekohfad neovláda cez počítač,
hTadanie objektovje zdlhavým procesom, pretože pozorovatel v podstate
stojí otočený chrbtom k oblohe
a samotnému prístroju. K tomu treba
ešte dodat, že ďalekohfad sa okolo
hodinovej (pólárnej) osi otáča pomocou „lodného" kormidla uloženého za
ďalekohfadom pri sten kupoly a mimo dosahu pozorovatefa.
Aj napriek týmto zvláštnostiam má
ďalekohfad velkú historickú hodnotu
a po takmer 113 rokov prevádzky
je stále funkčným prístrojom tohto
zaujímavého verejného centra. Treba
poznamenat, že primárne zrkadlo je

zanesené hrubou vrstvou prachu, čím
je kvalita obrazu pozorovaného objektu dramticky znížená. Důkladné
očistenie odrazivej plochy, ktorá sa
pravdepodobne nečistila od 90-tich
rokov, je absolútne nutné, ale kvůli
historickej hodnote a v neposlednom
rade aj rozmeru zrkadla sa vedeme
centra na táto úlohu nedokáže
odhodlat.
A na záver ešte poznamenám, že
pomocou tohto ďalekohfadu sa
v roku 1908 objavil Osmy mesiac
Jupitera na fotografickej platni exponovanej 90 minút. Kópia platne je
vystavená v kupole.
OTTÓ MÉHÉS

Coudé pohyblivě _
zrkadlo
`
Hlavně 7&cmzrkadlo

~

Thompsonov ďalekohfad a cesta svetla.

Kormidlo na oLSčanie
hodinovej (pňlovell osi

Skrinka s pomocňy'nri
pristrojmi a s otvornti
pre svetlo dopadajúce
na spektroskop
v dolnej komore

ontáž áalekohfadu.

Okulárová a prístrojov časí:
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Vesmír 100 miliónov rokov po big bangu.

Vesmír miliardu rokov po big bangu.

Počítačová simulácia formovania galaxií a kóp galaxií

Vesmír Volkera Springela
Volker Springel sa hrá na pána
Boha. Vo vesmíre, ktorý stvoril,
krúži 20 miliónov galaxií a v každej z nich žiaria miliardy hviezd.
Volkerov vesmír je produktom
superpočítače v Inštitúte Maxa
Plancka v Garchingu (Nemecko).
Na normálnom pécečku by porovnatelná rekonštrukcia evolúcie
kozmu trvala niekolko desiatok
rokov.
Na počiatku sa v umelom vesmíre veta nedialo. Hmota vo virtuálnom priestore rovnomerne
plápolala. Oceán častíc bol ešte
v pokoji.
„Potom sme vygenerovali
drobné poruchy, presne podTa
kozmologických teórií, ktoré vy-
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ústili do big bangu," vysvetTuje
Springel. Mladý vesmír sme rozkolísali ako zvon." Zvyšok vykonala gravitácia. Hmota sa postupne zhlukla do hviezd a galaxií.
To, čo vo vesmíre trvalo miliardy rokov, dokáže počítač za
niekolko dní. Každé 3 minúty
zostarol Springelov umelý vesmír
o milión rokov. Zo záplavy transformujúcich sa čísiel vzniklo postupne na obrazovke filigránske
umelecké dielo.
Rovnorodý, špongiovitý útvar
sa postupne premenil na hustú,
iskriacu sieť, pripomínajúcu tkáň
v Tudskom mozgu. V sieti sa postupne zažíhalo a pohasínalo

množstvo malých, trblietajúcich
sa perál.
„Každá z nich zodpovedá galaxii, podobnej našej Mliečnej
ceste", vraví Springel. V každom
ostrovčeku svetla žiaria stovky
miliónov hviezd."
Trblietavá nádhera miliárd svetielok astrofyzika príliš nezaujíma. Jde mu najmá o pochopenie
odvrátenej tváre kozmu. Hladá
tajomstvo tmavej hmoty.
Tmavú hmotu ešte nikto nevidel, ale kozmológovia o jej
existencii nepochybujú. Ba čo
viac: zmierili sa aj s tým, že
tmavá hmota tvori vúčšinu hmoty
v našom vesmíre. PodTa najnovších výpočtov 80 %.

Bez tmavej hmoty by nebolo stabilných galaxií. Gravitácia viditeTnej hmoty by nedokázala udržať pohromade rychle rotujúce hviezdne ostrovy. Iba
všadeprítomná tmavá hmota bráni
tomu, aby sa hviezdy našej Galaxie nerozleteli na všetky strany.
Tmavá hmota spočiatku nehrala nejakú významnú úlohu: počas big bangu spňsobila, že plyn,
ktorý vznikol sa rychle zahusťoval, až kým sa nesformovali
prvé protogalaxie. Gravitácia normálnej hmoty by to nedokázala.
„Tmavá hmota je najvýznamnejšou prísadou aj v našej

Vesmír 6 miliárd rokov po big bangu.

;imulácii," vraví Springel. Z čoho
;a však tmavá hmota skladá?
Váčšina astrofyzikov sa domnieia, že ide o elementárne častice
; najpodivnejšími vlastnosťami.
Jevyžarujú na nijakej vinovej
llžke, preto sú neviditelné. Nikto
:atiaT nevynašiel pristroj, čo by ich
lokázal detegovať. Na ich ceste
ch nič nedokáže zachytiť. Hravo
)reniknú telom človeka, pohorim
planétou.
Najhorúcejším kandidátom na
mavú hmotu boli dlho neutrína,
;astice, ktory'ch existencia sa poražuje za dokázanú. Ked sa vesnír zrodil, vygeneroval gigantický
>očet neutrin. Obrovské množstvo
ýchto častíc vzniká aj v jadrách
iviezd, kde sú ultraTahké neutrína
)roduktom procesov fúzie.
Podrobné štúdie medzičasom
ikázali, že sa neutrína pohybujú
iesmírom príliš ry'chle, takže niakovsky nemóžu byť onou silou,

ktorá pozliepala hmotu do galaxií.
„Keby sa tmavá hmota skladala
výlučne z neutrin, velkých galaxií
by vzniklo iba niekoIko," vysvetTuje Springel.
Všetko nasvedčuje tomu, že
tmavú hmotu tvoria ešte neobjavené častice. Na rozdiel od neutrin by mali byť neporovnateTne
hmotnejšie a ovefa pomalšie.
Springel vložil do simulácie aj
tmavú hmotu s predpokladanými
vlastnosťami: masívne, pomalé
častice, ktoré navzájom komunikujú len prostredníctvom gravitácie. A výsledkom bol Springelov
vesmír, ktorý sa tomu nášmu až
neuveriteTne podobá.
Ibaže: je to naozaj d6kaz existencie slabo interagujúcich masívnych častíc — wimpov? Stalo sa
čosi, čo astrofyzikov mýli.
V najnovšej simulácii vesmíru
si Springel zvolil menší vesmír,
aby mohol počítačom vytvorené

galaxie lepšie preštudovať. Objavil šokujúce detaily:
Na prvý pohTad sú virtuálne
galaxie na nerozoznanie podobné
tým skutočným. Existuje však zásadný rozdiel: „V našej poslednej
simulácií sa zhlukovanie galaxií
prejavuje tak, že okolo veTkej galaxie, s parametrami našej Mliečnej cesty, krúži obrovské množstvá minigalaxií," vysvetTuje Springel.
Problém je iba v jednom: v reálnom vesmíre hostí Mliečna cesta
iba niekolko trpaslíčích galaxií.
Ak existujú, prečo ich hvezdári
ešte neobjavili? Vad preto, že
v nich nežiaria hviezdy? Majú tie
hviezdy takú nízku hmotnosť, že
nedokážu v jadrách zažať hviezdny oheň? Ale v takom prípade by
to neboli galaxie, ale gigantické,
tmavé oblaky plynu a tmavej
hmoty...
Čo ak sa ukáže, že tieto galak-

tické fantómy neexistujú? Potom
by mali kozmológovia vo svojich
rovniciach hTadať závažnú chybu.
Čo ak sa za tmavou hmotou skrýva čosi, čo si nevieme ani len
predstaviť?
Už počas tohto leta sa Volker
Springer opáť pokúsi odhaliť tajomstvo galaxií. „Do tejto simulácie zahrnie miliardu galaxií,
vzdialených od seba až 10 miliárd
rokov", vysvetTuje. „To zodpovedá rozmerom dnešného, pozorovatelného vesmíru."
Gigantickú simuláciu umožňuje nový superpočítač, v ktorom
paralelne počíta 8000 procesorov.
Na konci experimentu vyprodukuje viac ako 60 terabajtov informácií. To je váčšie množstvo údajov,
ako obsahujú všetky knihy v americkej Národnej knižnici, najváčšej
na rvete.
Max Planck Institute
Press Release, Spiegel
KOZM
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3. ročník Astronomickej olympiády
na Slovensku už má vífazov
Ďalší ročník astronomickej olympiády (AO),
v poradí už tretí, sme rozbehli ešte pred Vianocami minulý rok, keá sme na internetovú
stránku olympiády umiestnili úlohy 1. kola,
ktoré sa rieši korešpondenčnou formou. Žiaci
základných (I. kategária) a študenti stredných
(II. kategória) škól mali na riešenie 7 úloh dosť
času, kedže uzávierka 1. kola AO bola až 15.
apríla, čo bobo o mesiac neskór ako minulý ročník. Termíny jednotlivých kól závisia aj od termínu medzinárodnej olympiády, ktorá bude tohto roku až o dva mesiace neskór ako vlani.
Tento rok Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pokračuje v projekte LPP-0172-06
s finančnou podporou Agentúry na podporu
výskumu a vývoja, pričom si pripomína, že rok
2009 je Medzinárodným rokom astronómie
prakticky na celom rvete, a je to aj rok 50. výročia založenia Spoločnosti. Toto sú dostatočné
dóvody, aby sme tohto roku na každej našej
akcii zdórazňovali aj význam astronómie pre
spoločnosť.
O 1. kolo AO prejavilo záujem 118 žiakov
a študentov zo všetkých kútov Slovenska a 76
z nich zaslalo včas vyriešené úlohy. Hodnotiaca
komisia pustila do 2. kola AO 33 riešiteTov
v obidvoch kategóriách. 2. kolo olympiády sa
potom postupne od 12. do 14. mája konalo vo
Hvezdárni a planetáriu v Hlohovci, vo Hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom a vo
Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Regionálne
sústredenia 2. kola boli jednodňové a na riešenie
príkladov boli určené 4 hodiny. Počas týchto 4
hodín prebiehal vždy v planetáriu odborný program pre pedagógov a vedúcich krúžkov, kde zazneli prednášky Dr. Hrica, Mgr. Vidovenca
a Dr. Bartolomejovej. Každý účastník dostal od
organizátorovi knihu o Vysokých Tatrách, plagát
k Medzinárodnému roku astronómie a k dispozícii boli aj celé ročníky časopisu KOZMOS,
o ktoré bol okamžitý záujem. Vo všetkých hvezdárňach sa nešili tie isté úlohy, aby holi pre
všetkých zabezpečené rovnaké podmienky. Ta-

Na svoje diplomy úspešných riešiteTov si takto žiaci aj študenti museli počkať až do Celoslovenského finále AO vo Vysokých Tatrách,
kam ich celkove postúpilo 18; sedem z I. kategórie a jedenásť z II. kategórie. Finále trvalo 3
dni v hoteli AGRO vo Velkej Lomnici od 16. do
18. júna 2009. Hneá prvým bodom programu
boto ocenenie všetkých riešiteTov diplomom za
úspešné vyriešenie 2. kola AO v roku 2009.
Každý si mohol vybrať peknú knihu alebo sadu
cestopisných filmov, samozrejme, podia poradia úspešnosti. Komisia dvakrát ocenila žiaka
Matúša Milanoviča Kulicha zo Zvolena (knúžok
— Hvezdáreň Banská Bystrica), ktorý v Žiari nad
Hronom za 1,5 hodiny vyriešil výborne všetky
príklady svojej kategórie a potom požiadal
o fažšie príklady pre stredoškolákov a tieto tiež
vyriešil na úrovni úspešného riešiteía. Týmto
mu gratulujeme aj k tomuto peknému úspechu.
Po ocenení riešiteTov organizátori zaradili do
programu velmi dóležitú úlohu, ktorá mala
pomócť študentom riešiť aj príklady zo sférickej
Dr. Ladislav Kulčár prednáša o štatistike.
trigonometrie, dátovej analýzy, z teórie chýb
Foto: Mgr. M. Kuková a zo štatistiky. Na riešenom príklade Dr. Zverko
ukazoval základné pravidlá sférickej trigonometrie, áalšie témy počas
troch hodín rozoberal Dr,
Kulčár z Univerzity Mateja Bela. Ku všetkým témam zaznievala zaujímavá diskusia. Studenti,
ale aj žiaci mali snahu sa
niečo naučiť ešte pred
riešením samotných príkladov, ktoré ich čakali až
na druhý deň.
Ešte v prvý deň finále
Účastníci celoslovenského finále AO pred hotelom AGRO vo Velkej AO tesne pred zotmením
Lomnici.
Foto: Dr. K. Čižmáriková prebiehala príprava na
nočné pozorovanie a riekýto systém bol obrovskou výhodou pre hodno- šenie praktických úloh. Počasie však účasttiacu komisiu, aby Tahšie dospela k spravod- níkom nežičilo, a tak sa vyhTadávali a pomelivým výsledkom. Pre riešiteTov to predstavova- novávali objekty na projekcii nočnej oblohy.
lo pár dní čakania na výsledky, ktoré sa objavili Nebola to Tahká úloha a niektorým riešiteTom
na internete až po ukončení a vyhodnotení tieto praktické body pokazili celkové hodnotecele'ho 2. kola.
nie. Praktické znalosti sú však nevyhnutné,

Absolútni vífazi Celoslovenského finále AO v I. kategórii — zfava Jaroslav. Mere — bronz, Alica Kačengová — striebro a zlatý Matúš Milanovič
Kulich.
Foto: Dr. K. Čižmáriková
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Absolútni vítazi Celoslovenského finále AO v II. kategórii — zTava
podfa úspešnosti Miroslav Jagelka, Fridrich Valach, a Peter Kosec
— všetci získali cenu najvyššiu, účast na IOAA v Teheráne.
Foto: Dr. K. Čižmáriková

Ako vidia mimozemšt'ania
našu Slnečnú sústavu?
(pozn

Hviezdu HR 8799 obiehajú tn exoplanéty.
Nedávno sa podarilo vyhotoviť skupinový portrét
systému
snímku). Infračervené prístroje na
obrich d'alekohTadoch Keck a Gemini (Havajské
ostrovy) zachytili tepelné žiarenie troch horúcich,
mladých planét. Adaptívna optika „vygumovala"
rušivý vplyv turbulencií v atmosfére Zeme.
Vedci si položili otázku, ako by videli astronómovia žijúci na jednej z planét HR 8799 našu
Slnečnú sústavu, ak by použili rovnako výkonné
d'alekohTady? Odpoved': videli by iba Slnko. Naše
planéty sú ovefa staršie, chladnejšie a menšie ako
planéty obiehajúce okolo hviezdy HR 8799. Keby však mimozemšťana z planéty tohto systému
vyslali na obežnú dráhu výkonný d'alekohTad vybavený koronografom, ktorý by zaclonil žiarenie
Slnka, videli by Venušu, Zem, Jupiter a Saturn.
(Merkur je príliš malý, a navyše obieha okolo
Sloka po takej blizkej dráhe, že v jeho žiare
zaniká. Mars je malý. Urán, Neptun sú príliš
vzdialené, neodrážajú dostatok svetla.) Spomínané štyri planéty by však mimozemšťana mohli
dókladne preskúmať: z ich spektier by vyčítali, že
Zem má vodu a kyslík, Venuša oxid uhličitý, Jupiter so Saturnom metán.
Je pravdepodobné, že v sústave HR 8799 objavíme časom aj d'alšie exoplanéty.
NASA

Niektorým dlhoročným účastníkom AO už
narástla aj brada — zTava Ing. P. Kaňuk, Dr.
L. Hric, Mgr. M. Vidovenec a Dr. P. Hazucha.
Foto: Dr. K. Čižmáriková
nakolko sú okrem mého aj predmetom skúšania na medzinárodných olympiádach.
Druhý deň finálového kola bol nervóznejší,
lebo boto treba zabojovať o ceny, ktoré už stáli
za to. Ved' pre víťaza v I. kategórii bol pripravený zrkadlový d'alekohTad s priemerom objektívu až 20 cm a pre najlepších troch v II.
kategórii boli už rezervované letenky do Teheránu na Medzinárodnú olympiádu astronómie a astrofyziky (IOAA). Kto to bude, sa
však nedalo tušiť, lebo úroveň študentov na
prvých miestach hola velmi dobrá a vyrovnaná.
Do obeda sa snažil ešte Dr. Znášik naliať riešiteTom nejaké vedomosti o východoch a západoch nebeských telies na oblohe, no nervozita už stúpala. Dr. Hric potom prekvapil
všetkých tým, že každému riešitel'ovi pridelil
rovnakú kalkulačku, aby nikto nebol v nevýhode. Po obede sa konečne nešilo 5 úloh,
4 astronomické príklady, na aké holi riešitelia
už zvyknutí a jedna nová úloha zo štatistiky.
Mnohí sa trápili až do 19:00 hod, ked uplynuli
vymedzené 4 hodiny na riešenie.
Po večen program pokračoval prednáškou
Dr. Štefečka 0 astrofotografii od chémie
k eiektronike. Program do nočných hodín mala
aj hodnotiaca komisia, lebo ráno muselo byť
známe poradie, vytlačené diplomy a pripravené
ceny pra všetkých úspešných riešiteTov. Aby
som dlho nenapínal čitateíov, s radosťou oznamujem, že úlohy celoslovenského finále vyriešilo úspešne 5 žiakov základných škál a 7 stredoškolákov. Prví traja stredoškoláci — Miroslav
Jagelka z Martina, Fridrich Valach z Komárna
a Peter Kosec z Trenčína boli okenní cenou
najvyššou, účasťou na Medzinárodnej olympiáde astronómie a astrofyziky, ktorá sa bude
konať v druhej polovici októbra v Teheráne.
Najlepší žiaci — Matúš Milanovič Kulich zo
Zvolena, Alica Kačengová zo Spišskej novej
Vsi a Jaroslav Merc z Košíc si odnesli pekné
d'alekohíady. Všetci úspešní riešitelia dostali
diplomy o vyriešení Celoslovenského finále
AO, mohli si vybrať z pekných kníh a každý
účastník finále dostal ešte cédečko Eyes on the
Skies s titulkami od Mgr Vidovenca, plagáty
a časopisy KOZMOS. Viac napíšeme našim čitateTom po návrate z Teheránu. Všetky výsledky sú podrobnejšie zobrazené na stránka AO
(www.sas.astro.sk).
Blahoželám všetkým účastníkom olymDr. L. Hric — predseda AO.
piády,

Mala Zem kyslíkovú
atmosféru už pred
3,46 miliardami rokov?
Geochemici z Pensylvánskej štátnej univerzity uverejnili významný objav. Našli dókazy,
že organizmy začali produkovať kyslík do atmosféry Zeme oveTa skór, ako sa uvádza
v učebniciach. Traduje sa, že kyslíková éra začala už pred 2,2 až 2,7 miliardami rokov. Vyplýva to z analýzy oxidov železa, ktoré sa našli
na všetkých kontinentoch. (Druhý údaj zatiaf
nie je jednoznačne potvrdený.)
Tím z Pensylvánskej univerzity objavili

Prvý skupinový portrét planetárnej sústavy inej
hviezdy. Hviezda HR 8799 na infračervenej
snímke obrich dalekohTadov Keck a Gemini.
nedávno hematit, jeden z oxidov železa, v 3,46
miliárd starých horninách v lokalite Marble Bar
(Australia). Analýza ukázala, že hematit sa formoval hlboko pod hladinou vody nasýtenej
železom. Chemický proces prebiehal okolo
vulkanických prieduchov, kde sa horúca voda,
bohatá na železo, miešala s chladnejšou morskou vodou, nasýtenou kyslíkom. Tak sa sformovali kryštály hematitu, ktoré neskór pokryli
usadeniny.
Ak sú analýzy správne, potom Zem musela
mať atmosféru, obohatenú kysh'kom, už v čase,
ked sa hematit formoval. To by znamenalo, že
fotosyntéza na Zemi mohla prebiehať 0760 miliónov rokov skór, ako sa predpokladalo.
Natur Geoscience

Exoplanéty na bizarných dráhach
V katalógoch je dnes bezmála 40 hviezd, ktoré majú 2 až
3 exoplanéty. Vedci zatiaF nevedia, či okolo materských
hviezd obiehajú v tej istej rovina ako naše planéty Sloko,
alebo okolo nich krúžia po chaotických dráhach, s rozličnými sklonmi. Aj také systémy už vedci objavili. Poznáme
najmenej 50 exoplanét s extrémne pretiahnutými, eliptickými
dráhami s rozličným sklonom. Vysvetlenie: v rodiacich sa
planetárnych sústavách bolo husto. Dochádzalo k častým interakciám. Niektoré menšie planéty mohli byť z materskej sústavy vyhostené, mé zmenili p6vodne kruhové
dráhy za výstrednejšie. Iné po jemnejších interakciách začali
špirálovať buď smerom k hviezde, alebo od nej.
Okolo hviezdy Gliese 875 v súhvezdí Vodnára krúžia najmenej 4 exoplanéty, pričom vzdialenosti medzi dvomi z nich
nepresahujú 5". Bez významnejších porúch, spósobených
Astronomy
vzájomnou gravitáciou.

Nové parametre
našej Galaxie
Vedci pomocou globálnej siete 10
rádioteleskopov mimoriadne presne
zmerali paralaxy (vzdialenosti) 18
oblastí v našej Galaxii, kde prebieha
búrlivá hviezdotvorba a ich pohyb
v troch dimenziách. Tak vznikla
nová mapa rotácie Galaxie.
Ukázalo sa, že Mliečna cesta rotuje o 15 % rýchlejšie a má dvojnásobnú hmotnosť, ako sa predpokladalo. Co do hmotnosti sa tak vyrovnala galaxii M31 v Andromede,
ibaže naša Galaxia má menej hviezd.
Astronomy
KOZMOS 4/2009
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JENAM 2009:
European Week
of Astronomy
and Space Science

nov Kráfovskej astronomickej spoločnosti (Royal
Astronomical Society — RAS). Hostitelská inštitúcia sa zameriava na vývoj nových a kreatívnych
spósobov vyučovania a výskumu s vazbou na
podnikateTskú sféru. V univerzite boli zriadené tni
výskumné ústavy pre: vedu a technológiu, zdravie
a humanitné vedy, sociálne vedy a umenie.
V Spojenom královstve už bol organizovaný
JENAM, a to pred 15 rokmi. JENAM 2009 otvonil
prorektor univerzity Prof. T. Wilson, ktorý zdóraznil, že astronómovia majú to šťastie, že vykonávajú výskum, ktorý ich motivuje a zároveň
priťahuje pozornosť širokej verejnosti. Astronómia
už prilákala mnoho mladých Tudí do vedy. Štyri
prednášky pre verejnosť a školský deň s účasťou
vyše 500 detí jasne dokazujú široký záujem o astronámiu a prepojenie astronómov s verejnosťou.
Prof A. Fabian, predseda RAS vyzdvihol, že
národný astronomický seminár RAS odzrkadlí
prepojenie astronómov z ostrovného kráTovstva
s kolegami na kontinente v rámci ESA a ESO.
Predseda EAS, Prof. J. Krautter, na záver otváracieho ceremoniálu povedal, že seminár JENAM
2009 poskytne príležitosť pre široký prehTad európskych aktivít na všetkých úrovniach, cez celé
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spektrum (od vysokoenergetických častí cez
optické a infračervené spektrum až k rádioastronómii); od našej planetárnej sústavy cez hviezdy
a galaxie až ku kozmologickým otázkam.
Odborný program seminára sa začal každý deň
plenámymi zasadnutiami pre všetkých účastníkov
vo Weston Auditorium, kde holi postupne prezentované napr.: projekt STEREO, ESO (Európske
južné observatórium), ESA (Európska vesmírna
agentúra) a Square Kilometre Array — SKA (rádiový interferometer 21. storočia s výslednou
zbernou plochou milión štvorcových metrov), astronómia gama žiarenia, asteroseizmológia. Po
plenárnych zasadnutia pokračoval program simultánne v jednotlivých sekciách, kde mohol každý
účastník získať poznatky o aktuálnom stave výskumu podia svojho odborného zamerania. V utorok
popoludní sa konalo valné zhromaždenie EAS.
Tento rok bol vyhlásený za Medzinárodný rok
astronómie (International Year of Astronomy —
WA), www.astronomia2009.vesmir.sk/iya-2009.
Aktivitám WA bola venovaná špeciálna sekcia,
kde našu krajinu zastupoval národný reprezentant
Slovenska pne organizáciu IYA 2009 a súčasne
predseda Slovenského koordinačného výboru IYA
2009 D. Chochol, ktorý koordinuje aktivity IYA
na Slovensku a súčasne zabezpečuje zapojenie
Slovenska do medzinárodných aktivít v rámci
kTúčových projektov. Dr. Chochol prezentoval
príspevok IYA 2009 in Slovakia and European
Project Aurora Polaris, kde boli uvedené aktivity
profesionálnych a amatérskych astronomických
inštitúcií na Slovensku určené pre širokú verejnosť. Na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu dospelých (najmá seniorov) v oblasti astronómie

kol projekt Aurora Polaris (2008— 2010), v ktorom
sa zúčastňujú Anglicko (koordinátor), Grécko,
Polsko a Slovensko.
Diskutovalo sa o plánoch d'alšieho rozvoja európskej astronómie, napr. projekty ASTRONET
a ASPERA. ASTRONET (www.astronet-eu.org/)
združuje 24 návodných výskumnych ústavov,
ESO (Európske južné observatórium) a ESA (Európska vesmírna agentúra). Slovensko zastupuje
Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici.
CieFom tohto projektu je vypracovanie dlhodobého strategického plánu pre rozvoj európskej
astronómie. ASTRONET zahrňa všetky astrofyzikálne objekty od Slnka cez Slnečnú sústavu
a Galaxiu až k celkovej štruktúre vesmíru, pričom
sú využívané všetky spňsoby pozorovania: z kozmu i z povrchu Zeme, od žiarenia na rňznych vlnových dlžkach až po astročastice (elementárne

Firma EADS-Astrium prezentovala prototyp
roveru ExoMars (s prezývkou Bridget), ktorého
konečnú verziu plánuje ESA vyslať v roku 2013
v rámci projektu Aurora na planétu Mars. Tento „marsochod" bude dosahovat maximálnu
rýchlosť 150 metrov za hodinu a bude vybavený
prístrojmi na odoberanie vzoriek z povrchu
Marsu. Prvé úspešné tesovanie prototypu
roveru firmou EADS-Astrium prebehlo už
v roku 2006 na vulkanických plošinách sopky El
Teide na Tenerife (Kanárske ostrovy).

častice pochádzajúce z vesmíru) a gravitačné viny.
ASPERA (AstroParticle European Research Area,
www.aspera-eu.org/) je sieť národných vládnych
agentúr pre koordinovanie a podporu výskumných
aktivít v oblasti fyziky astročastíc a skúmania
sknytej hmoty vo vesmíre. Slovensko v tomto projekte nic je zastúpené.
Odbornú časť EWASS doplňali večerné prednášky pre verejnosf: G. Tinetti (UK) charakterizovala extrasolárne svety dneška i zajtrajška, G. Hinshaw (NASA) sa zaoberal metódami určovania
vzdialeností vo vesmíre, M. Hoskin hovoril
o W. Herschelovi a o vývoji názorov na stavbu
vesmíru. Sériu týchto prednášok a vlastne aj celé
podujatie uzatvoril astronaut NASA britského
pňvodu M. Foale, ktoný hovoril o svojich zážitkoch z 6 letov raketoplánu. M. Foale bol v time pri
prvej oprave Hubblovho vesmírneho dálekohTadu
a pobudol aj na ruskej orbitálnej stanici Mir.
IVAN DOROTOVIČ

-

Slovenskí účastníci na JENAM 2009. Zlava:
M. Lorenc, E. Pittich, N. A. Solovaya, E. Plávalová, D. Chochol a I. Dorotovič.

Účastníci JENAM 2009 počal plenárneho zasadnutia.

vzal

Európska astronomická spoločnosť (European
Astronomical Society — EAS) organizuje každoročne seminár pod názvom Joint European National Astronomical Meeting —JENÁM (spoločný
európsky a národný astronomický seminár), ktorý
sa koná vždy v inej krajine nášho kontinentu. CieTom podujatia je podporiť európsku astronómiu,
umožniť výmenu vedeckých poznatkov a skúseností.
University of Hertfordshire (Hatfield pri Londýne, Anglicko) hostila v dňoch 20. — 23. apríla
2009 v rámci Európskeho týždňa astronómie
a kozmického výskumu (European Week of Astronomy and Space Science — EWASS) vyše 1000
účastníkov tohtoročného JENAMu, vrátane čle-

Model Galileiho
dalekohfadu vo
Weston Auditorium
pripomínal neustále
ústrednú tému
seminára — Medzinárodný rok astronómie. Tento rok je
príležitosť na prezentovanie súčasného stavu astronómie a kozmického
výskumu nielen
v rámci astronomickej komunity,
ale i pre širokú
verejnosť.
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Slnečná aktivita
apríl - máj 2009

Víťazi tretej kategória.
Začiatok júna už tradične patrí finále celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o
hviezdach?", ktorú organizuje Slovenská
ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a astronomickými kabinetmi na Slovensku. Finále 19. ročníka súťaže sa
konalo 9.— 11. júna 2009 v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari
nad Hronom. Účastníci finále prešli výberovým sitom obvodných, okresných a krajských kál. Z viac ako tisíc účastnrkov súfaže
sa malo možnosť prebojovať do finále 72
súťažiach v troch vekových kategóriách. Organizátori finále pripravili pre súťažiach už
tradične úlohy, ktoré pokrývali podstatnú
Odovzdávanie cien.
časť jednotlivých oblastí astronómie. Vedomosti z orientácie na oblohe preukazovali rieše- ovia — Mgr. Peter Dolinský, Mgr. Stanislav Kaním „slepých máp", znalosti o dálekohfadoch niansky, RNDr. Zdeněk Komárek a Mgr. Marián
dokazovali špeciálnym videotestom. Z oblasti Vidovenec. Po náročnom hodnotení určila naslekozmonautiky a histórie astronómie bol pripra- dovných vífazov v jednotlivých kategóriách:
vený tradičný test. Astronomické prIldady preve- 1. kategória
rili schopnosť súťažiach samostatne riešiť úlohy Jozef Lipták, Zvolen
a využiť ich teoretické vedomosti z matematiky, Luboš Babuša, Považská Bystrica
fyziky a astronómie. V ústnom kole súťažiaci Samuel Michalanský, Trebišov
museli preukázať schopnosť rýchlo reagovať na vy- 2. kategória
branú tému. Samostatná časť súťaže prebiehala Jela Nociarová, Lovinobaňa
pod kupolou planetária, kde si súfažiaci overili Alica Kačengová, Sp. Nová Ves
znovu svoje znalosti v orientácii na oblohe. Práce Matúš Kulich, Zvolen
súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: 3. kategória
predseda poroty — RNDr. Miroslav Znášik a člen- Miroslav Jagelka, Martin
Patrik Švančara, Trenčín
Fridrich Valach, Komárno
Motiváciu pre súťažiach boli aj hodnotené ceny,
ktoré vo forme darčekových poukážok na nákup astronomickej techniky venovala Slovenská
ústredná hvezdáreň.
Toto finále boto vyvrcholením celoročnej aktivity vedúcich astronomických krúžkov na školách, pri CVČ a hvezdárňac. Preto by sme radí
poďakovali všetkým, ktorí sa starostlivosťou
o mládež spolupodieTali na zdarnom priebehu
všetkých kál súťaže. Organizátori sa tešia na stretnutie v 20. ročníku súťaže „Co vieš o hviezdach?".
Sútažné kolo o dalekohPadoch.

MARIÁN VIDOVENEC

Slnečná aktivita je neustále na velmi nízkej
úrovni. Ani do 21. júna 2009 sa nový, 24. cyklus
neprejavuje, pokial ide o výskyt škvír. Slnko bez
škvír znepokojuje slnečnéhh fyzikov na celom
rvete.
Podla Universe Today z 18. júna t. r, v článku
pod názvom Prípad chýbajúcich škvň:: vyriešený? Rachel Howe a Frank Hill z NSO (Tucson,
Arizona) tvrdia, že pričinou je pomalší postup
tzv. tryskového prúdu k slnečnému rovníku.
Tento jav je známejší pod názvom torzná oscilácia a vyskytuje sav hfbke 2000 až 9000 km pod
slnečným povrchom. (Tryskový prúd je pojem
prevzatý z meteorológie. Nazýva sa tak silné nápadné pnídenie vo výške tropopauzy, t. j. okolo
10 km. Dosahuje rýchlosť okolo 500 km/h, ale
bola nameraná aj rýchlosť 700 km/h).
Čo je torzná oscilácia a ako sa zisfuje?
Vieme, že Slnko nerotuje ako pevné teleso, ale
tzv. diferenciálnou rotáciou — rýchlejšie na
rovníku, pomalšie v blízkosti pólov. Rýchlosť
rotácie povrchových vrstiev sa určuje spektrograficky pomocou Dopplerovho efektu. Z týchto
meraní sa zistilo, že nárast rychlosti rotácie smerom k rovníku nie je plynulý, ale v určitých
šírkach sa mení skokom o hodnotu niekedy
vžčšiu ako je priememá a niekedy zase menšiu
ako je priemerná, pričom časový priebeh tejto
zmeny má periodický charakter. Priebeh pripomína torzné kmity pevného telesa — odtial názov.
Poloha šírkového pásu, kde sa táto zmena vyskytuje, závisí od fázy cyklu slnečnej aktivity a časom sa posúva smerom k rovníku.
Helioseizmológia — oblasť slnečnej fyziky,
ktorá z radiálnych kmitavých pohybov slnečného
povrchu dokáže odvodiť rozdelenie fyzikálnych
parametrov slnečného vnútra, dokáže určiť polohu pásu torznej oscilácie aj vo vnútri Sluka.
Sprostredkujú to merania prístroja MDI na sonde
SOHO a sieť pozemských observatónií, zúčastnených na projekte GONG.
Howe a Hill tvrdia, že podfa týchto meraní,
pás torzných oscilácií postupuje v tomto cykle
pomalšie k rovníku (10° pás v heliografickej šírke
prešiel za tni roky, oproti dvom rokom v minulom
cykle), čo spósobilo predfženie fary minima.
Podla nich, v súčasnosti tento pás dosiahol šírku
22° a škvrny sa vtedy pravidefne objavujú, čo by
malo aj teras nesledovat. Uvidíme.
MILAN RYBANSKÝ
KOZMOS 4/2009
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Obloha v kalendári
Pripravil PAVOL RAPAVÝ

august —
september 2009

Všetky časové údaje sú v SEČ

Druhá polovica prázdnin má dlhšie noci a príjemné nočné teploty. Toto hlavné dovolenkové
obdobie je priam predurčené na naše koníčky,
ktoré v mých obdobiach sáv tejto hektickej
dobe osedlané len menej... Z planět bude na
oblohe dominovať po celú noc Jupiter, ráno
Venuša, Saturn bude „bez prstenca". Meteorári
budú na expedíciách, lovci deep-sky objektov
využijú miesta bez rušivého osvetlenia na prehliadky či fotografovanie objektov.
25.8. uplynie 400 rokov od prvého „verejného
pozorovania" dalekohladom v Benátkach.

Planéty
Merkúr začiatkom augusta zapadá koncom občianskeho súmraku ako objekt —0,4 mag. Jeho uhlová vzdialenosť od Slnka sa zváčšuje, 24. 8. bude
v najváčšej východnej elongácii (27,4°). Vzhradom
na nepriaznvý sklon ekliptiky k obzoru sa však jeho
večerná viditeínosť prakticky meniť nebude. Počas
augusta jeho jasnosť poklesne na 0,5 mag. Po elongácii sa začne strácať v súmraku a v priebehu niekolkých dní zanikne na presvetlenej oblohe. 20.9. je
v dolnej konjunkcii a po nej sa presunie na rannú
oblohu. Ráno je sklon ekliptiky k obzoru velký a tak
už v polovici poslednej septembrovej dekády bude
vychádzať na konci nautického súmraku, jeho jasnosť však bude len 3 mag. Do konca septembra sa
jeho výška nad obzorom ráno bude zváčšovať, blíži
sado maximálnej západnej elongácie 6. 10. Do konca septembra zjasne na 0,8 mag.
17.8. bude v konjunkcii so Saturnom, večer nízko nad obzorom budú obe planéty od seba 3°. 22. 8.
sa k tejto dvojici pridruží aj Mesiac, všetky telesá
budú takmer na jednaj priamke, no všetko bude na
svetlej oblohe. Mesiac zapadne ešte počas súmraku.
Venuša (-4,0 až —3,9 mag) bude pozorovatelná

ráno ako Zornička a jej jasnosť ju predurčuje na
dominantný objekt oblohy. Svoju púť medzi hviezdami začne v severnej časti Orióna, prejde Blížencanú, Rakom a skončí v Levovi. Jej vlastný pohyb
po oblohe si najlepšie všimneme od 4. do 6. 8., ked'
bude prechádzať polstupeň popod hviezdy tl Gem
(3,3 mag) a µ Gem (2,9 mag) a okolo konjunkcie
s Regulom (20.9., 27').
1. 9. prejde popod otvorenú hviezdokopu Jasličky a tak niekolko dní okolo tohto dátumu sa naskytá
skvelá príležitosť na získanie peknej série fotografií.
Na kinofilmový formát je najvhodnejší objektív
300 - 500 mm. 3. 9. ráno bude Venuša len 4' severne od S Cnc (3,9 mag). Aj v tomto prípade
móžeme zaznamenať cez d'alekohlad s dlhším ohniskom na film či CCD čip jej vlastný pohyb,
nakolko za hodinu sa posune východne o 3'.
18. 8. ráno bude v peknom zoskupení s Mesiacom vo vzdialenosti asi 4°, konjunkcia (0,8°) nastáva ešte 17. 8. pod obzorom. Ďalšia konjunkcia
nastáva 16.9. popoludní ešte počas díla. V blízkosti
Venuše a Mesiaca bude aj Regulus, a tak ráno pred
a po konjunkcii na nás čakajú dalšie pekné zábery. 25. 8. bude 30' severne od Venuše aj asteroid
(4) Vesta.
Počas týchto mesiacov sa fáza zváčší z 0,7 na
0,9, bude teda „dorastat` a jej priemer sa zmenší
z 15 na 11", nakolko sa od nás vzdaluje z 169 na
222 mil. km.
Mars (1,1— 0,8 mag) bude na rannej oblohe, presunie sa z Býka do Barana a jeho viditeínosť sa
zlepšuje. Vzdialenosť od Zeme sa zmenší z 1,76 na
1,42 AU, s čím súvisí aj jeho zjasňovanie. Jeho
priemer je však ešte na pozorovanie albedových
útvarov stále malý (5,3 — 6,6").
29. 8. prejde 0,8° popod otvorenú hviezdokopu
M 35. Červenkastý Mars a farebné hviezdy hviez-
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dokopy by mohli byť dalšou inšpiráciou pre majiteíov fotografickej techniky.
Konjunkcia s Mesiacom nastane 16. 8. a 13. 9.
Z hradiska pozorovateínosti je pre nás výhodnejšia
konjunkcia augustová. Pri septembrovej bude mimo
nášho územia pozorovatelný aj zákryt.
Jupiter (-2,8 mag) v Kozorožcovi je pozorovatelný počas celej noci, nakolko 14. 8. je v opozícii. Do konca septembra sa jeho nočná viditelnost
skráti a zapadne hodinu po polnoci. Svojou jasnosťou bude po Mesiaci dominantným nočným objektom, ktorý bude pútať pozomosť. Deň po opozícii
bude v prízemí a jeho vzdialenosť od Zeme bude
4,028 AU.
Začiatkom augusta je necelé dva stupne severovýchodne od Jupitera Neptún, neskór sa Jupiter
bude zdanlivo vzd'alovať. Svoju septembrovú púť
oblohou zakončí v blízkosti červenkastej hviezdy
t Cap (4,3 mag) a tak v poslednej dekáde si móžeme
všimnúť jeho vlastný pohyb.
6. 8. je v konjunkcii (2,2°) s Mesiacom v spine
(za asistencie Neptúna). Ďalšia, velmi podobná konjunkcia (2,0°), nastane 2.9. Tretia konjunkcia bude
29.9., fáza Mesiaca bude už o niečo menšia.
Už v malom dalekohlade uvidíme jeho štyri najjasnejšie mesiace, ktoré sú na počesť svojho objavitela dodnes nazývané galileovské. Sám Galileo
ich nazval Medicejskými hviezdami. V d'alekohíade
pri vhodnom zváčšení sa móžeme pokochať jeho
mohutnými oblačnými pásmi i Velkou červenou
škvrnou.
Saturn (1,1 mag) zapadá začiatkom augusta
v Levovi na konci nautického súmraku. Jeho uhlová
vzdialenosť od Sloka sa zmenšuje, 17. 9 je v konjunkcii so Slnkom, a tak začiatkom septembra sa
stran vo večernom súmraku. Už pred koncom septembra však bude na rannej oblohe nízko nad obzorom v Panne.
Pre pozemského pozorovateía tento „pán prsteňov" bude tentokrát bez svojej okrasy. 4.9. budeme
prechádzať rovinou jeho prstencov, a preto prstence
nebudú pozorovatelné. 10. 8. začne Slnko osvetíovať severnú stranu prstencov (opačnú ako je tá pozorovatelná zo Zeme) a tak v kombinácii s malou
uhlovou vzdialenosťou od Slnka ich neuvidíme.
Ďalšia priležitosť uvidieť Saturn bez prstencov sa
nám naskytne až v roku 2025.
Vzhladom na malú uhlovú vzdialenosť od Slnka
sú konjunkcie nezaujímavé, o jednej sme písali pri
Merkúre.
Urán (5,8 — 5,7 mag) je v Rybách do polovice
októbra, potom sa presune do Vodnára. Začiatkom
augusta vychádza tul hodiny pred polnocou, jeho
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Zákryty hviezd Mesiacom (august — september)
Dátum

UT
h m s

f

XZ

3. 8.
8.8.
12. 8.
13.8.
17. 8.
17.8.
30. 8.
30. 8.
9. 9.
25.9.
28.9.

1833 7
113 8
0 26 41
237 8
2 45 36
3 537
181522
19 37 6
19 4041
1719 1
19 32 52

D
R
R
R
R
R
D
D
R
D
D

26654
30765
2221
3379
9439
9472
26235
26288
3943
24002
78380

mag

CA

PA
°

a
s/°

b
s/°

6,2
6,2
6,2
6,1
6,4
6,7
6,4
5,7
4,6
6,2
6.9

+38N
+83S
+23S
+63N
+86N
+66S
+67N
+75N
+41N
+64S
+7811

26
235
180
278
279
251
59
67
300
117
64

98
76
-26
112
27
19
102
97
1
120
87

138
23
210
16
68
111
50
3
54
—63
0

Predpovede sú pre polohu ž0 = 20'E a wo = 48,5•N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu polohu 7., sa čas počíta zo
vztahu t = t0 + a(Ä — AO) + b(cp —(p o), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zakryte.

viditelnosť sa predlžuje na celonočnú, nakolko 17.9.
je v opozícii. Deň pred opozíciou je k Zemi najbližšie 19,093 AU. Jeho konjunkcie s Mesiacom sú
nevýrazné a nastávajú pri velkej fáze.
Neptán (7,8 mag) v Kozorožcovi, na obzorom
po celú noc nakolko
17. 8. je v opozícii. Niekolko hodin pred opozíciou budek nám najbližšie (29,015 AU).
7.8. bude v konjunkcii s Mesiacom (blízko bude
aj Jupiter) a podobná situácia sa zopakuje 3. a 30.9.

Asteroidy
V opozícii do 11 mag budú: (16) Psyche (5. 8;
9,3 mag), (101) Helena (17.8.; 10,7 mag), (55) Pandora (20. 8.; 10,9 mag), (88) Thisbe (21. 8.;
9,8 mag), (44) Nysa (8. 9.; 10,3 mag), (42) Isis
(15. 9.; 9,5 mag), (106) Dione (22. 9.; 11,0 mag),
(3) Juno (22. 9.; 7,6 mag), (20) Massalia (24. 9.;
9,3 mag), (89) Julia (30.9.; 9,3 mag).
Dátlztn

Polotieňové zatmenie Mesiaca 6. 8. nastane
u nás celé nad obzorom. Mesiac ponorí do polotieňa
len 0,402 svojho priemeru, čo je málo na pozorovanie. Vzdialenosť mesačného kotúča od zemského
tieňa bude teda velká a nebude pozorovatelné ani
viditelné stmavnutie. Mesiac do polotieňa vstúpi
o 0:02 a vystúpi o 03:16. Maximálna fáza nastane
o 01:39. Ak ešte nemáme fotograou Mesiaca v „dokonalom" spine, teraz máme celkom dobni príležitosť, aj ked' Mesiac pri kulminácii dosiahne výšku
nad obzorom len 25°.
14. 8. na poludnie bude Mesiac prechádzať Plejádami a tesne popod nimi prejde aj 10.9., no ešte pod
obzorom, a tak Mesiac uvidíme vlavo od Plejád až
po ich východe.

Trpasličie planéty
(1) Ceres (8,8 mag) je v Panne, jej elongácia od
Slnka sa zmenšuje, a tým sa zhoršujú aj podmienky
jej pozorovateínosti.
Začiatkom augusta zapadá pred 22. hodinou,
o mesiac neskór už o 20. hodine, a má elongáciu
33°. Svoju púť medzi hviezdami začne 1° juhovýchodne od o Vir (4,1 mag) a 7. — 11. 8. bude prechádzať kopou galaxií v Panne. Vhodným objektívom so zorným polom 0,5 —1 ° je príležitosť získat
sériu pekných obrázkov.

RA(2000)

D(2000)

tnag

Efemerida asteroidu (3) Juno
1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26.8.
31.8.
5.9.
10.9.
20.9.
25.9,
30.9.

OOh13.4m
00h15.0m
00h16.0m
00h16,4m
O0h16.1m
00h15.2m
00h13.7m
00h11.7m
OOh09.im
00h06.1m
00h02.9m
23h59.5m
23h56,0m

+03°52.1'
+03°35.7'
+03°13.1'
+02°43.9'
+02°08.0'
+01°25.5'
+00°36.7'
-00°17.9'
-01°17.3'
-02°20.4'
-03°25.9'
-04°31.9'
-05°36,7'

9.0
8.9
8.8
8.6
8.5
8.4
8.2
8.1
7.9
7.8
7.6
7.6
7,7

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

07h19.0m
07h282m
07h37.3m
07h46.4m
07h55.4m
08h04.3m
08h13.1m
0Sh21.8m
08h30.4m
08h38.8m
08h47.im
08h55 3m
09h03,3m

+21°51.4'
+21°39.3'
+21°25.5'
+21°10.1'
+20°53.1'
+20°34.7
+20°14.9'
+19°54.0'
+19°32.0'
+19°09.1'
+18°45.5'
+18°21.3'
+17°56,6'

8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8,4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
84
8,3

.

.

Najjasnejším asteroidom v auguste bude (4) Ves(134340) Pluto (14,2 mag) je v Strelcovi a má ta, v septembri (3) Juno, ktorú nájdeme v poslednej
vcelku dobré podmienky viditelnosti, no aj počas dekáde 4° od Uránu. Tu je niekolko tipov pre astrokulminácie je len vo výške len 24°. Nakolko sa fotografov.
nachádza v Mliečnej
(4) Vesta 13: 18.9. ..
ceste, na jeho identiftkáciu budeme potrebovať
dobni mapku a dostatočne výkonný dalekohlad. Začiatkom augusta zapadá necelé dye
hodiny po pomoci, koncom septembra dye
hodiny pred polnocou.
6. 8. bude v konjunkcii
s hviezdou SAO 161028
(7,1 mag), od ktorej
bude 12' v pozičnom
uhle 167°.
6
7
8
9

•
•
•
•

10•
11
12
13

Tabul'ky východov a západov
(august - september)
Sluko

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

Vých.
4:15
4:21
4:28
4:35
4:42
4:49
4:56
5:03
5:10
5:17
5:24
5:31
5:38

Záp.
19:17
19:09
19:01
18:52
18:43
18:33
18:23
18:13
18:03
17:53
17:42
17:32
17:21

Obč ansky
zač. kon.
3:38 19:54
3:46 19:45
3:53 19:36
4:01 19:27
4:08 19:17
4:16 19:07
4:23 18:56
4:31 18:45
4:38 18:35
4:45 18:24
4:52 18:13
5:00 18:03
5:07 17.52

súmrak
Nautický
zač. kon.
2:50 20:41
2:59 20:31
3:09 20:20
3:18 20:09
3:27 19:58
3:36 19:47
3:44 19:36
3:52 19:24
4:00 19:13
4:08 19:01
4:15 18:50
4:23 18:39
4:30 18:28

Mesiac
1.8.
6.8.
11. 8.
16. 8.
21. 8.
26. 8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20. 9.
25.9.
30.9.

Východ
16:39
19:12
20:36
5:58
12:26
16:32
18:08
20:10
0:39
7:32
13:15
15:41

Jupiter
Západ
4:38
10:20
16:17
18:52
20:49
0:13
5:51
11:54
16:08
17:55
21:02
1:22

1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26. 8.
31. 8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
25. 9.
30.9.

Merkúr
1. 8.
6. 8.
11.8.
16.8.
21. 8.
26. 8.
31.8.
5. 9.
10.9.
15. 9.
20.9.
25. 9.
30.9.

Východ
5:52
6:19
6:42
7:02
7:17
7:26
7:29
7:22
7:01
6:24
5:36
4:47

4:14

1.8.
6. 8.
11.8.
16. 8.
21.8.
26. 8.
31.8.
5.9.
10.9.
15. 9.
20.9.
25. 9.
30.9.

1. 8.
6.8.
11. 8.
16. 8.
21. 8.
26. 8.
31.8.
5. 9,
10.9.
15. 9.
20.9.
25. 9.
30.9.

1. 8.
6. 8.
11. 8.
16.8.
21.8.
26. 8.
31. 8.
5.9,
10.9.
15.9.
20.9.
25. 9.
30.9.

Východ
7:53
7:37
7:20
7:03
6:47
6:30
6:14
5:58
5:42
5:26
5:09
4:53
4:36

1. 8.
6.8.
11.8.
16. 8.
21. 8.
26.8.
31.8.
5.9,
10.9.
15. 9.
20.9.
25.9.
30.9.

Východ
20:52
20:32
20:12
19:52
19:32
19:12
18:52
18:32
18:12
17:52
17:32
17:12
16:52

E

Západ
20:53
20:34
20:15
19:57
19:38
19:20
19:01
18:42
18:24
18:06
17:47
17:29
17:10

Západ
8:40
8:20
8:00
7:40
7:19
6:58
6:37
6:17
5:56
5:36
5:15
4:54
4:33

Neptún
Západ
15:44
15:41
15:38
15:34
15:30
15:24
15:19
15:12
15:05
14:57
14:49
14:40
14:30

1.8.
6.8.
11.8.
16. 8.
21.8.
26. 8.
31.8.
5.9,
10.9.
15.9.
20.9.
25. 9.
30.9.

Východ
19:48
19:29
19:08
18:48
18:28
18:08
17:49
17:29
17:09
16:49
16:29
16:09
15:49
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Západ
5:42
5:19
4:55
4:32
4:09
3:46
3:23
3:00
2:37
2:15
1:53
1:32
1:11

Urán
Západ
16:53
16:59
17:03
17:06
17:08
17:09
17:08
17:05
17:02
16:57
16:52
16:46
16:39

Mars
Východ
23:56
23:48
23:41
23:34
23:27
23:21
23:14
23:08
23:03
22:57
22:51
22:46
22:40

Východ
19:48
19:27
19:06
18:45
18:24
18:03
17:42
17:21
17:00
16:39
16:18
15:58
15:38

Saturn
Západ
20:05
19:59
19:50
19:39
19:26
19:10
18:52
18:32
18:10
17:46
17:23
17:04
16:51

Venuša
Východ
1:10
1:14
1:20
1:28
1:37
1:47
1:58
2:10
2:23
2:36
2:49
3:03
3:17

Astronomický
zač. kon.
1:51 21:40
2:04 21:26
2:16 21:12
2:28 20:58
2:40 20:44
2:50 20:31
3:01 20:18
3:11 20:05
3:20 19:53
3:29 19:41
3:37 19:29
3:45 19:17
3:53 19:06

Západ
5:53
5:33
5:13
4:52
4:32
4:11
3:51
3:31
3:10
2:50
2:29
2:09
1:49
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Dátum RÁ(2000)

D(2000)

mag

el

Efemerida kométy 22 p/Kopff
8.5
8.7
8.8
9.0
9.1
9.3
9.5
9.8
10.0
10.2
10.5
10.8
11,0

-10°41.9'
-11°17.3
-11°55.5'
-12,135.1'
-13°14.4'
-13°51.9'
-14`25.9'
-14°55.4'
-15°19.5'
-15°37.8'
-15°49.8'
-15°55.7'
-15°55,5'

23h00.0m
22h59.4m
22h58.0m
22h55.9m
22h53.3m
22h50.4m
22h47.4m
22h44.6m
22h41.9m
22h39.7m
22h38.0m
22h36,9m
22h36,4m

1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26.8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
75.9.
30.9.

146.5
151.5
156.7
162.0
167.1
171.6
173.8
171.5
167.1
162.2
157.1
152.2
147,3

Efemerida kométy 217 P/LINEAR
(2009 F3)
03h03.1m
03h25.4m
03h47.1m
04h07.7m
04h27.2m
04h45.5m
05h022m
05h17.5m
05h31.3m
05h43,5m

16.8.
21.8.
76.8.
31.8.
5.9.
10.9.
15.9.
20.9.
75.9.
30.9.
(4) Vesta 14. — 16. 9. bude prechádzaf južnou
časťou jasnej otvorene hviezdokopy M 44 (Praesepe), 11. — 12. 8. tesne popod otvorenú hviezdokopu NOC 2420 (8,3 mag) a (3) Juno prejde
21.9.7' od galaxie PGC 176 (14,4 mag).
(101) Helena sa priblíži 1. 8. na 23' seveme od
galaxie NGC 7184 (11,8 mag) a (55) Pandora 28'
južne 16. 8. 23. 8. bude (44) Nysa na okraji slabej
galaxie NOC 7600 (12,9 mag). Jasná otvorená
hviezdokopa M 25 (4,6 mag) v Strelcovi bude 26.9.
hostiť asteroid (7) Iris (10,1 mag).

Kométy
Jasné kométy na letnej oblohe chýbajú. Situáciu
čiastočne zachraňuje periodická kométa 22 PlKopff,
ktorá bude, zvlášť začiatkom augusta, príjemným
spestrením nočnej oblohy. Na jej pozorovanie bude
stačit silnejší triéder. Pohybuje sa vo Vodnárovi
juhozápadne a pri kulminácii dosiahne výšku nad
obzorom 27°. 25. — 30. 8. bude prechádzať popri
hviezdach •r2 (4,0 mag) a ti1 (5,7 mag) Aqr vo
vzdialenosti 0,3°.
Je to kométa s obežnou dobou 6,4 roka, perihéliom prešla 25. mája. Objavil ju 23. 8.1906
A. Kopff v Heidelbergu ako objekt 11 mag, dodatočne ju identifikoval aj na svojej fotografickej platni exponovanej o dye noci sk6r.

Jasnosfou síce nevyniká, no velmi dobré podmienky pozorovatelnosti má kométa Christensen
(C/2006 W3). Do konca augusta bude jasnejšia ako
12 mag a pohybuje sa v Mliečnej celte z Lištičky
cez Šíp do Orla. 5.9. prejde v tesnej blízkosti x Aql
(5,3 mag). Je to neperiodická kométa objavená E. J.
Christensenom (Catalina Sky Survey) 18. 11.2006.
217 P/LINEAR (2009 F3) je od polovice augusta jasnejšia ako 12 mag. Má stabilnú jasnosť a podmienky pozorovatelnosti sú
takmer rovnaké počas oboch
nd~
mesiacov. Vychádza ešte
pred polnocou, pohybuje sa
východne. 26. 9. bude prechádzať severnou časťou VeTkej hmloviny v Orione
(M 42). 11. 8. bude prechádzať 9' južne od dvojice
slabých, no zaujímavých galaxií PGC 10106 (15,5 mag)
a 10118 (15,1 mag) a 4. 9.
štvrfstupňa severne od Eni
(5,2 mag) a 7.-10.9. prejde
popod v Eri (3,9 mag) a µ Eri 5 •
9
(4,0 mag)
N
6 • 10
Yi-SWAN je síce jasnej- 7 • 11
šia ako 11 mag, pomaly však 8 • 12

~i. .

CliriStensén.(C12O06 W3)'.

-02°55.2'
-03°01.1'
-03°09.5'
--03°19.8'
-03°31.3'
-03°43.4'
-03°55.7'
-04°07.7'
-04°18.7'
-04°28,1'

100.1
99.2
98.4
97.8
97.4
97.2
97.4
98.0
98.9
100,1

11.9
11.8
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
11.8
11,9

Efemerida kométy Christensen
(C/2006 W3)
1.8.
6.8.
11.8.
16.8.
21.8.
26.8.
31.8.
5.9.

+28°16.9'
+26°21.1'
+24°12.7'
+21°53.9'
+19°27.4'
+16°56.5'
+14°24.2'
+11°53,4'

20h56.5m
20h44.im
20h32.im
20h20.6m
20h09.8m
19h59.9m
19h50.8m
19h42,8m

22 PlKopff

11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
11.9
11.9
12,0

133.6
136.6
138.5
139.1
138.2
136.0
132.7
128,6

oNGC 7371
.
;.
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•
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POZORUJTE S NÁMI / KALENDÁR VÝROČÍ
slabne a jej deklinácia klesá. Elongácia od Slnka sa
zvyšuje, no aj napriek týmto skutočnostiam v polovici septembra má na začiatku nautického súmraku výšku nad obzorom len 15°, čo je pri
11,7 mag pomerne málo.

Meteory

x

Druhá polovica prázdnin býva v znamení meteorárskych expedícií, no počal maxím rojov nie sú
podmienky najideálnejšie.
Jednoznačne dominantným rojom sú Perzeidy,
ktorých frekvencia v maxime je okolo 100 meteorov
za hodinu. Tradičné maximum nastane 12. 8. vo
večerných hodinách medzi 18,5 — 21. hod. Je možné, že bude trošku vyššie ako obvykle, nakolko
podia predpovede E. Lyytinena sa Zem stretne ráno
okolo 10. hodiny s vláknom z roku 1610. Pozorovanie bude rušit Mesiac po prvej štvrti, ktorý vychádza už o 21. hodine. Radiant sa pred maximom
nachádza v blízkosti dvojitej otvorenej hviezdokopy
a h Per a tak pri pozorovaní triédrom s velkým
zorným polom je vidiet krátke meteory na bohatom
hviezdnom poli skutočnou lahúdkou.
Lepšie pozorovanie podmienky budú mat južné
Piscidy, južné S Akvaridy a a Kaprikornidy, ktoré
mali maximum koncom júla Mesiac po prvej štvrti
zapadne dye hodiny pred polnocou a celková prepočítaná frekvencia južných rojov dosiahne hodnotu okolo 30. Najaktívnejšie sú južné S Akvaridy
(ZHR 20) a milým spestrením sú pomalé, dlhé
a prevažne jasné meteory Kaprikorníd, ktoré prekvapujú aj nádhernými stopami. U Piscíd je pozorovacích údajov za posledné roky málo a tak údaje o frekvencii móžu byt nepresné.
K Cygnidy Mesiac neruší, no ich frekvencia je
nízka a nakolko radiant prechádza blízko zenitu, pri
pozorovaní menej skúsenými pozorovateFmi býva
ich frekvencia často velmi nadhodnocovaná.
Maximum a Aurigíd nastáva pri spine, o niečo
lepšie sú na tom septembrové Perzeidy a o niečo
horšie posledný roj z pracovného zoznamu IMO
S Aurigidy
PAVOL RAPAVÝ

.,
Meteorické roje (august — september)
Raj
južné Piscidy (PAU)
južné S Akvaridy (SDA)
a Kaprikornidy (CAP)
Perzeidy (PER)*
K Cygnidy (KCG)
aAurigidy(AUR)
septembrové Perzeidy (SPE)
S Aurigidy (DAU)

Aktivita
Max.
15. 7.-10. 8. 28.7.
12. 7-19.8. 28.7.
3.7.— 15. 8. 30.7.
17.7.— 24. 8. 12.8.
3.8.— 25.8. 17.8.
25.8.— 8.9.
1.9.
5. 9.- 17. 9.
9.9.
18.9.— 10.10. 29. 9.

xsoi
125°
125°
127°
140°0
145°
158°6
166°7
186°

a[°]
341°
339°
307°
46°
286°
84°
60°
82°

S[°]
-30°
-16°
-10°
+58°
+59°
+42°
+47°
+49°

vint
35
41
23
59
25
66
64
64

r
3,2
3,2
2,5
2,6
3
2,6
2,9
2,9

ZHR
5
20
4
100
3
7
5
3

Kalendár úkazov a výročí (august — september)
1.8.
4.8. 1,7
5.8.
6.8. 1,9
6.8. 19,7
7. 8. 0,9
9.8.
12.8.
12.8. 20
12.8.
13.8.
13.8. 19,9
14.8. 18,9
15.8. 1,9
15.8. 4,8
16. 8. 2,7
17. 8. 7,2
17. 8. 10,8
17. 8. 12,6
17.8.
17.8.
17.8. 21,6
17.8. 22,0
19.8. 6,0
20.8.
20.8. 11,0
20.8.
21. 8.
21.8. 14,1

100. výročie (1909) narodenia I. Szenhvho
Mesiac v odzemí (406 024 km)
asteroid (16) Psyche v opozici (9,3 man)
Mesiac v spine
konjunkcia Jupitera s Mesiacom
(Jupiter 2,2° iužne)
konjunkcia Neptúna s Mesiacom
(Neptún 2,0° iužne)
190. výročie (1819) narodenia J. H. Lanea
90. výročie (1919) narodenia M. E. Burbidgeovei
maximum meteorického roja Perzeidy
(ZHR = 100)
210. výročie (1799) narodenia F. Abotta
150. výročie (1859) narodenia J.M. Hroboňa
Mesiac v posledneť štvrti
Jupitery opozici
Jupiter maxime jasnosti (-2,9 man)
Jupiter v prizemí (4,02777 AU)
koniunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 2,6° iužne)
konjunkcia Merkúm so Saturnom
(Merkúr 2,9° Íužne)
Neptún v maxime jasnosti (7,8 maq)
Neptún v prizemí (29,01536 AU)
maximum meteorického raja x Cygnidy
(ZHR = 3)
asteroid (101) Helena v opozicii (10,7 map)
konjunkcia Venuše s Mesiacom
(Venuša 0,8° (užne)
Neptún v opozici
Mesiac v pr(zemí (359 639 km)
asteroid (55) Pandora v opozícii (10,9 map)
Mesiac v nove
290. výročie (1819) narodenia Ch. Mayera
asteroid (88) Thisbe v opozícii (9.8 map)
Merkúr v odsiní (0,4667 AU)

22. 8.
23. 8.
24.8.
27.8.
28.8.
29. 8.
31.8.
1.9.
2.9.
3. 9.
4.9.
5. 9.
6. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9.
11.9.
11.9.
12.9.
13. 9.
14. 9.
15.9.
15.9.
16. 9.
16.9.
16.9.
16.9.

8,4 konjunkcia Merkúra s Mesiacom
(Merkúr 3,0° severne)
240. výročie (1769) narodenia G. Cuviera
17,0 Merkúr v naivtičšei východnei elongácii (27,4°)
12,7 Mesiac v prvei štvrti
100. výročie (1909) narodenia
M. A. Vašakidzeho
70. výročie (1939) narodenia P. Hazuchu
12,1 Mesiac v odzemí (405270 km)
maximum meteorického roja a Aurigidy
(ZHR = 7)
19,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom
(Jupiter 2,0° iužne)
7,1 konjunkcia Neptúna s Mesiacom
Neptún 2,3° iužne)
17,0 Mesiac v spine
17,0 koniunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,2° iužne)
20,8 Merkúr v zastávke, začlna sa pohybovat spátne
asteroid (44) Nvsa v opozícii(10,3 mag)
maximum meteorického roja septembrové
Perzeidv (ZHR = 5)
220. výročie (1789) narodenia W. C. Bonda
120. výročie (1889) narodenia E. Pettita
16,8 Pluto v zastávke, začína sa pohybovat
v priamom smere
3.3 Mesiac v poslednei štvrtj
17,7 koniunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 0,2° (užne)
240. výročie (1769) narodenia A. Humboldta
asteroid (42) Isis v opozici (9,5 mag)
80. výročie (1929) narodenia I. Baicárovei
9,0 Mesiac v prízemí (364 051 km)
16,9 konjunkcia Venuše s Mesiacom
(Venuša 4,0° severne)
14,3 Urán v maxime jasnosti (5,7 map)
16,2 Urán v prizemí (19,09299 AU)

17. 9.
17.9.
17.9.
18.9.
18.9.
18.9.
19.9.
22.9.
22.9.
20.9.
20.9.
23.9.
23.9.
23.9.
24.9.
24.9.

10,6
19,4
23,5
1,3
19,7

5,7
11,1

26. 9. 5,8
28. 9. 4,6
28. 9. 19,5
29.9.
29.9. 23,9
30.9.
30. 9. 12,3
2.10. 21,2
3.10.
4.10. 5 6
4.10. 7,2
4.10.
4.10. 13,7
4.10,

Urán v opozícii
Saturn v konjunkci] so Slnkom
Saturn v odzemí (10,44781 AU)
Merkúr v prizemí (0,64257 AU)
190. výročie (1819) narodenia J. B. L. Foucaulta
Mesiac v nove
260. výročie (1749) narodenia J.B. Delambrea
asteroid (3) Juno v opozícii (7,6 map)
asteroid (106) Dione v opozícii (11,0 map)
Saturn v maxime jasnosti (1,1 map)
Merkúr v dolnei konjunkci
190. výročie (1819) narodenia A. Fizeaua
90. výročie (1919) narodenia J. Bardyho
160. výročie (1849) narodenia H. Seelinpera
asteroid (20) Massalia v opozícii(9,3 map)
24.— 27.7. konferencia IMO
(Poreč, Chorvátsko)
Mesiac v prvei štvrti
Mesiac v odzemí (404 434 km)
Merkúr v zastávke, začína sa pohybovat
v priamom smere
maximum meteorického roja S Aurigidy
(ZHR =3)
konjunkcia Jupitera s Mesiacom
(Jupiter 2,3° iužne)
asteroid (89) Julia v opozici(9,3 map)
konjunkcia Neptúna s Mesiacom
(Neptún 1,9° iužne)
koniunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,4° iužne)
160. výročie (1849) narodenia D. I. Dubiaga
Venuša v prislnl (0 7184 AU)
Mesiac v spine
110. výročie (1899) narodenia F. Longauera
Merkúr v príslní (0,3075 AU)
asteroid (148) Gallia v opozícii (10,9 mag)
KOZMOS 4/2009
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100. výročie
narodenia
Imricha Szeghyho
(1.8. 1909-27. 1. 1997)
Imrich Szeghy sa narodil 1. augusta 1909
v Brezovici n/Torysou v intelektuálskej rodine.
Po maturite na reálnom gymnáziu v Košiciach
v r. 1930 pokračoval v štúdiu prírodných vied
(biológia — chémia i fyzika — matematika) na
Karlovej unjverzite v Prahe, ktoré absolvoval v r.
1935. Spočiatku pósobil 9 rokov ako pedagóg
meštianskej školy vo Vranove n/TopTou, v rokoch 1945 — 55 bol stredoškolským profesorom
na gymnáziu v Prešove. Rokom 1955 počnúc až
do odchodu do dóchodku v r. 1975 pósobil ako
riaditeT hvezdárne v Prešove. Ešte aj po odchode
do dóchodku bol 5 rokov aktívne činný vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach n/TopTou, ktoré sám pomáhal založiť a v ktorom výrazne prispel k výskumnej a dokumentačnej činnosti,
a podobne i po prichode do Bratislavy v r. 1980,
ked rok pósobil v Mestskom múzeu.
Imrich Szeghy bol neobyčajne nadaným,
vzdelaným, všestranne zameraným človekom.
Okruh jeho záujmov siahal od prírodných vied —
fyziky, astronómie, botaniky, cez techniku,
históriu, archeológiu, ochranárstvo, turistiku, fotografovanie, až po záujem o Tudovú tvorivosť
a folklór. V každom z týchto odborov zanechal
výraznú, nezmazateTnú stopu. Ako pedagóg
prírodných vied vychoval mnoho generácií študentov, ktori si dodnes na neho s láskou a úctou
spomínajú; mnohí zastávajú v spoločnosti
vysoké posty.
Za svoju všestrannú aktívnu činnosť získal
počas svojho života veta rozmanitých ocenení
a vyznamenaní, medziiným i štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu", či titul „Čestný
občan mesta Vranova". Imrich Szeghy zomrel
27. 1. 1997 vo veku nedožitých 88 rokov.
Dr. Iris Szeghyová, dcéra

Predslov ku knihe Imricha Szeghyho
Rotačná rovnica planét
od recenzentky
Doc. RNDr. Márie Hajdukovej, CSc.
Prvý riaditef prešovskej hvezdárne a čestný člen
Slovenskej astronomickej spoločnosti Imrich
Szeghy sa okrem neúnavnej starostlivosti o popularizáciu astronómie venoval aj výskumu dejín astronómie, prírodných vied, techniky, ale i rozvoju
vedeckého a kultúrneho života mesta Prešov.
Okruh jeho záujmov sa dotýkal literatúry, archeológie, ochranárstva, turistiky, fotografovania až
Po Tudovú tvorivosť a folklór. Neobyčajnú zárubu
mal v matematike. Mnohých ňou nadchol a pre
štúdium prírodných vied a pre astronómiu získal.
Dlhé roky sa venoval astronomickým výpočtom.
Okrem mého odvodil „rotačnú rovnicu planét",
ktorú dal posúdiť viacerým profesionálnym astronómom, špecialistom na nebeskú mechaniku —
prof. Guthovi, prof. Kresákovi, doc. Hacarovi a
dalším, i zahraničným vedcom. Po vyjadreniac,
že ide o matematická aproximáciu, ktorá nespadá
do oblasti nebeskej mechaniky, dielo nezverejnil,
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ale d'alej na ňom pracoval. Z rovnice, ktorá rešpektovala známe rotácie planét, mu pre Venušu vychádzala retrográdna rotácia. Bobo to pred časom
kozmických sond a vyspelej radarovej techniky,
ked' sa ešte nevedelo, že rotácia Venuše je naozaj
retrográdna. Tento pozoruhodný empirický výsledok pripomína v astronómii známy Titiusov-Bodeho rad alebo Mohorovičičov rad pre vzdialenosti
planét, ktoré sú taktiež empirickými vyjadreniami
skutočnosti. V každom prípade táto matematická
aproximácia, ktorá by sa dala nazvať aj Szeghyho
rad, je zaujímavá aj vd'aka predpovedi, ktorá vyšla.
Vjem, že náš pán profesor sa tejto problematike
mnoho rokov venoval a považujem za užitočné,
aby sa aspoň ako spomienka naňho v histárii
slovenského astronomického diama zachovala.
Doc. RNDr. Mária Hajduková, Csc., r. 2000

Stručná história vzniku práce
„Rotačná rovnica planét"
Problematika rotácie planét ma začala zaujímat'približne okolo roku 1950, ked'som ešle pósobil ako učitel prešovského gynmázia. Začala lna
zaujíinat' najmá preto, že v odbornej literatúre
i v diskusiách sa tvrdilo, že v rotácii planét piet
žiadnej zákonitosti. Ako učitela fyziky ma takéto
názory nemohli uspokojit'— dlho som zvažoval, ako
na to, no nešlo to, až kým som v r. 1961 nedostal
sřubný nápad. Istému astronómovi som napísal,
akým spósobom by sa dala problematika riešit; ale
dostal som odpoved že mnou navrhnutá súvislost'
je čisto náhodná...
Co mi ostávalo? Držat'sa hesla „urob si sám"
a metóda pokusov a omylov. Viackrát som stroskotal a znovu začal, kým som konečne mal v lete
r. 1962 problém priamej rotácie planét vyriešený.
Najprv som vypočítal rotácia Merkúra a v septembri r. 1962 som zdelil svoje výsledky Dr. V. Guthovi do Ondřejova (o veci vede! aj Dr. Ladislav
Křivský). Dr. Guth zrejme moje výsledky nebral
vážne, a tak pripravil našu republiku o prvenstvo
v určení rotácie Merkura — podarilo sa to až o tni
roky neskár Američanom v Arecibu v Portoriku.
Známi odborníci boli toho názoru, že Venuša
rotuje priamo, preto sorn vyrútal jej rotácia na základe tejto domnienky. Výsledok (27 h 05 ruin) som
zaslal Dr. Eudmile Pajdušákovej z Astronomického
ústavu na Skalnatom Plese. Žia[ vtedy ešte nikto
netušil, že Venuša rotuje retrográdne, a tým reálnost mójho výsledku padla. S retrográdnou rotáciou som si dlho nevedel dat'rady. Dočítal som sa,
že s rotáciou Venuše sa zaoberá R. L. Wildey
z Flagstaffu v Arizone, požiadal som ho preto
o informácin. Zaslal mi brožtinn o svojich výsledkoch (pravda, ako vysvitlo neskoršie, chybných)
a žiadal ma o zdelenie mojej metódy, čo som aj
urobil. Týn: sa náš kontakt prerušil.
Náš popredný odborník na nebeská mechaniku
Dr. B. Hacar považoval máj spósob prístupu
k problematike rotácie za sfubný, rovnakého názoru bol aj známy maďarský geofyzik Dr. Gyula
Bárta. Pravda, boji aj takí, čo sa zachovali indiferentne, možno preto, že nemám odborná kvalijikáciu z astronómie. Mám ju však z fyziky, k problematike sorn aj pristupoval z aspektu fyziky.
Svoji' prácu som neohol dokončit; až ked' bola
odhalená retrográdna rotácia Venuše. Som si,
pravda, vedorný toho, že v riešení problematiky
rotácie planét som urobil iba prvý krok.
Imrich Szeghy
Pripravila D. Jančušková

Prinesie nám toto logo expedície šfastie?

SASCIN09
- najváčšia expedícia
za zatmením Sinka
Ked čítate tieto riadky sme už s naším airbusom pekne daleko, preto použijem aj minulý
čas. Slovenská astronomická spoločnosť pri
SAV v roku svojho 50. výročia a zároveň
v Medzinárodnom roku astronómie nadviazala
na úspech expedície SASTUR06 (za úpiným
zatmením Slnka do Turecka v roku 2006), ktorej sa zúčastnilo 59 pozorovatefov zo Slovenska
a Českej republiky, a zorganizovala expedíciu
s podobným cieTom SASCIN09 do Číny.
Informácia hola zverejnená len na stránke
SAS a predpokladali sme, že vzhTadom na
vzdialenosť a náročnosť expedície pójde o podstata menšiu skupinu pozorovateTov. Nakonec
sa nás nazbieralo 109 účastníkovi plus traja
vedúci od partnerskej cestovnej kancelárie.
Zrajme najdlhšie úpiné zatmenie Slnka 21.
storočia predsa len prilákalo vňčší počet záujemcov o tento úžasný astronomický úkaz a tak
múžeme konštatovať, že expedícia za úpiným
zatmením Slnka tohto rozsahu nemá v histórii
slovenskej a ani českej astronómie obdobu.
Aj ked zatmenie bude až 22. júla 2009,
hlavná časť expedície (91 pozorovateTov) sa
zhromaždila na Mlynských nivách a po všeobecnom odhodlaní na cestu sme sa postupne
presúvali niekolkými autobusmi do Viedne
a Budapešti a odtiaT niekolkými lietadlami do
Pariža. Tu sa už našlo dosť miesta aj v jednom
lietadle a ja rozmýšTam, či už niekedy letelo
v jednom lietadle spoločne toIko Slovákov
a Čechov do Hongkongu. Expedície sa zúčastňujú aj dvaja priatelia z Kanady, jeden
Slovák z Izraela a niekoho priateT z Rakúska,
takže medzinárodná partia. Jadrom expedície
je už skúsená a zohratá skupina z expedície
SASTUR06, ktory'ch sa tu zúčastňuje až 28. Za
chvTu pristaneme v Hongkongu, splavíme neku Li, uvidíme najkrajšiu prírodu Číny a o tn
dni sav Hongkongu k nám pripojí ešte skupina
18 členov expedície a na dalšiu trasu Hongkong, Macao, Kanton, Šanghaj, Suzhou, Hangzhou a zatmenie sa vydáme spoločne. Len čo
spraví počasie? Po zatmení ešte pocestujeme
do Pekingu, k Velkému čínskemu múru a spát
domov. Termín návratu radšej nenapíšem, aby
sa to podarilo. Držte nám, prosím, palce.
Dr. Ladislav Hric, vedúci expedície.
Bratislava, utorok 7. júla, krátko pred odjazdom na letisko do Viedne.

Kráter
Rembrandt
na Merkure
Sonda MESSENGER objavila počas druhého
obletu Merkura (v októbri 2008) doteraz neznámy impaktný kráter. Nízky počet malých impaktov v masíve krátera naznačuje, že Rembrandt je jedným z najmladších kráterov na
Merkure. Priemer impaktu je 700 kilometrov.
Dno impaktu Rembrant pokrýva, podobne ako
impakty na Merkure, Mesiaci a mých telesách
stuhnutá láva, ktorá vyvrela na povrch po
dopade. V lávovom poli sa neskór pod vplyvom
tektonických síl vytvorili trhliny a hrebene.
Vulkanizmus zohrával v evolúcii Merkura oveTa
váčšiu rolu, ako vedci predpokladali.

Čierne pásiky na
dne impaktu Rembrandt zvýrazňujú
trhliny na povrchu
stuhnutej lávy.
Váčšina z nich
smeruje do centra
krátera. V impaktoch na mých
telesách sa podobné
trhliny nevyskytujú. Pozoruhodná je
najdlhšia trhlina,
dlhá 1000 kilometrov, ktorá pretína okrajový val
krátera. Co do
dlžky sa vyrovná
priekope San Andreas v Kalifornii.

Firma Tromf v spolupráci so slovenskými hvezdárňami pripravuje

(

CHLE$TROHDAY200Ý
príd'te si vyskúšat Celestron
d'alekohl'ady - binokuláre - monokuláre - príslušenstvo Celestron a Baader Planetarium

na Vašu hvezdáreň
25.septembra 2009 od 15:00 hod. - Hvezdáreň v Partizánskom
na jeseň v d'alšich Slovenských meltách.
Bllžšle inforácle na našich stránkach www.tromf.sk
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Kód
Priemer objektivu
Ohnisko / svetelnosf
Hmotnost
Okuláre

21024
76 mm /2'%
300 mm, f/4
1,96 kg
20 mm /15x/, 4 mm /75x/

@ CELESTRONsk

V roku 1609 svetoznámy taliansky vedec Galileo Galile
zostrojil na základe holandských podkladov prvj
astronomický teleskop, ktorý bol určený na skúmanie
tajomstiev nočnej oblohy. Štyri storočia nato prichádz~
Celestron s ponukou prenosného ďalekohPadc
FirstScope. Tento ďalekohfad vzdáva hold Galileov
Galileimu a áalším svetoznámym astronómom, ktorýcf
mená sú napisané na tubuse teleskopu. Vďaka týmtc
fuáom sme bližšie pochopili vesmír a život okolo nás.
Teleskop FirstScope je úžastná pamiatka pre všetkýcf
záujemcov o astronómiu. Kvalitný zrkadlový ďalekohfac
v Newtonovom prevedení s 76 mm zrkadlom je na
Dobsonovej azimutálnej montáži. Tento teleskop je
ideálny na prvé pozorovanie oblohy. Váake
jednoduchému ovládaniu je vyhfadávanie a pozorovanie
objektov úpiná hračka aj pre začiatočníkov. FirstScope je
vďaka svojmu štýlovému vzhPadu vhodný aj akc
dekorácia na stál, alebo do vašej knižnice.
~
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Judita Piarová - Tromf, Partizánska cesta 80
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