Malé telesá Slnečnej sústavy

Cesta kpočátkům
Meziplanetární
sonda Dawn
„zaparkovala"
u prvního cíle

A

merická meziplanetární sonda
Dawn vstoupila v polovině července na oběžnou dráhu planetky Vesta. Zajímavé je, že přesný
okamžik, kdy se stala umělou družicí
planetky, netušíme. Nebylo totiž zapotřebí provést motorický manévr:
Vesta automat přibližující se rychlostí
90 km/h svým gravitačním polem zachytila. Ale protože jej dosud nemáme
zmapované, budeme tento okamžik
schopni přesně stanovit až později.

Snímká pořizená z oběžné dráhy Vesty 24. července 2011 (5 200 km).

Zmrtvýchvstání sondy

Sonda Dawn v představách malíře NASA.

Vesta tak, jak jsme ji znali dosud: snímek, který
získal Hubbleův kosmický teleskop.
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I tato skutečnost napovídá, jak málo toho o planetkách víme — jejich pás mezi Marsem a Jupiterem pak patří k nejméně prozkoumaným oblastem sluneční soustavy.
Cesta sondy Dawn k cíli ovšem byla všechno
možné, jen ne přímá a jednoduchá (míněno doslova i obrazně). Mise byla původně vybrána k realizaci v prosinci roku 2001. Je zajímavé, že v tiskové zprávě NASA hovořila o tom, že Dawn poletí
ke dvojici „dětských planet" Ceres a Vesta. Než se
ale sonda dočkala startu, změnila Mezinárodní astronomická unie definici planet tak, že zní jednak
vypadlo Pluto a jednak vznikla nová kategorie „trpasličích planet", do kterých právě Ceres zapadl.
Dawn se tak stane historicky první výpravou, která
bude tuto kategorii těles zkoumat.
V prosinci 2003, tedy dva roky po schválení
programu, byl vývoj Dawnu poprvé pozastaven.
Šlo o víceméně formální krok, jehož cílem bylo
provést podrobnou revizi projektu. Začala se totiž
projevovat nezkušenost týmu stojícího za přípravou sondy a některé technické či organizační
otázky programu se začaly potýkat s problémy.
V únoru 2004 byly veškeré práce na misi obnoveny — vedení NASA provedlo audit a zveřejnilo seznam připomínek. Ale netrvalo dlouho a mise
Dawn opět „vykolejila". Stavba sondy nabrala
velké zpoždění, její klíčové komponenty při
testech selhávaly, rostly finanční náklady. Přestože
se počítalo se startem v roce 2006, NASA byla nucena v lednu téhož roku připustit, že jde o nereálné
datum.
Jeno dva měsíce později pak bylo oznámeno, že
NASA končí financování mise Dawn. Ta sice nebyla oficiálně zrušena, ale asi si každý dovede představit, jaký by byl její osud bez přísunu peněz od
jediného zadavatele (navíc od jediného možného
zadavatele). Nicméně vědecká komunita se proti
rozhodnutí NASA vzbouřila a požadovala revizi

rozhodnutí. Tehdejší administrátor NASA Michael
Griffin její hlasy vyslyšel a rozhodl se dát programu
ještě jednu šanci: provést jeho hloubkovou analýzu.
Na jejím základě pak projekt Dawn dostal novou
šanci: 27. března 2006 bylo oznámeno, že se
NASA rozhodla ve financování pokračovat (pro
úpinost: bylo to přesně 25 dní poté, co kosmická
agentura zveřejnila svůj odmítavý postoj k pokračování financování programu Dawn).
Těmto peripetiím navzdory měla sonda Dawn
jedno obrovské štěstí: datum jejího startu nebylo
vázáno na nějaké krátké údobí. Většina meziplanetárních sond musí být vypuštěna v krátkém
údobí, kterému se říká „startovací okno" a které je
dáno příznivou konstelací výchozího a cílového
tělesa (těles). Zpravidla trvá jen několik týdnů. Ale
v případě sondy Dawn trvalo „startovací okno"
skoro dva roky! Odklady a zpoždění ve vývoji tak
nepředstavovaly neřešitelný problém.

Čtyři roky na cestě
Raketa Delta-II vynesla Dawn do vesmíru
27. září 2007. Start i navedení na meziplanetární
dráhu proběhly úspěšně, takže ke slovu mohl přijít
iontový motor sondy: ten má výrazně nižší spotřebu, ale zároveň má větší účinnost než klasické motory chemické.
Pro srovnání: pokud by se na sondu naložilo cca
300 kilogramů chemických pohonných látek (tedy
paliva a okysličovadla), stačilo by na zhruba dvacet minut provozu motoru a změnu rychlosti sondy
o cca 1000 metrů za sekundu. Iontový motor přitom na piný výkon spotřebuje 0,25 kg paliva (xenonu) denně a změní rychlost sondy jeno 10 m/sec
— ale zásoba 300 kg umožňuje celkovou změnu
rychlosti o 12 km/sec! Jenomže spotřebování tohoto množství pohonných látek trvá 1200 dní. Čili:
iontový pohon opravdu není nejrychlejší, ale je
v současnosti beznadějně nejefektivnější.
Na své cestě k cíli proletěla sonda v únoru 2009

sluneční soustavy
automat na čtyři oblety Vesty „zastavil" na předběžné pozorovací dráze, aby následně od 11. srpna
rozjel napino získávání informací. Počítá se s tím,
že sedmkrát obletí Vestu (což bude trvat cca tři
týdny), kdy má získat globální pohled a přehled
o podobě tělesa. Bude provedeno snímkování
v pásmech ultrafialovém, viditelném a infračerveném, přičemž třeba ve viditelné oblasti bychom
měli rozeznat detaily o velikosti 270 metrů (což je
150krát lepší, než nám dosud nabídnul Hubbleův
teleskop). Detektory neutronů a gama záření zase
mají studovat složení povrchu.

Kam povede další cesta?

Takto se Vesta ve vzdálenosti 41 000 km „objevila"
před sondou Dawn 9. července.

Snímka pořízená z oběžné dráhy Vesty 17. července
(16 000 km).

kolem Marsu, než se dostala do blízkosti planetky
Vesta. Ta ji zachytila (dnes už víme, že tento
okamžik nastal 16. července v 16:47 h GMT —
s tím, že se ještě bude upřesňovat, jak porostou naše
znalosti o podobě Vesty), ale iontové motory pracovaly dále: až do počátku srpna, kdy se sonda usadila na přibližně kruhové oběžné dráze ve výšce
2700 km nad planetkou. Přelétá ji po dráze polární,
přičemž jeden oblet trvá necelé tři pozemské dny
(místní den trvá 5 h 20 min). Když letí od severu
k jihu, provádí Dawn pozorování a měření. Když se
pohybuje ve směru jih-sever, je nad neosvětlenou
stranou planetky, a vysílá získané údaje k Zemi.

460 km a hloubce až 13 km. Při jeho vzniku bylo
vyvrženo do okolí kolem tři čtvrtě miliónu kubických kilometrů horniny: díky tomu je přes pět procent meteoritů na Zemi vlastně úlomky Vesty. Jinými slovy: dnes máme jejich zásluhou k dispozici
více horniny z Vesty, než z Měsíce nebo Marsu.
Vědci hodlají kromě přímého průzkumu planetky také bedlivě sledovat změny v rádiovém signálu putujícím k Zemi, aby mohli vytvořit model
gravitačního pole Vesty. To nám umožní studovat
vnitřní vrstvy nebo pomoci odhalit, zdali má planetka kovové jádro (předpokládá se, že ano — ale
přímým pozorováním to potvrzené nemáme).

Seznamte se: Vesta

První výsledky

Planetka Vesta je jedním z nejstarších těles ve
sluneční soustavě. Objevena byla v roce 1807,
přičemž má tvar elipsoidu o rozměrech 578 x56O
x458 km. Všeobecně je považována za „zkamenělý obraz" toho, jak vypadala sluneční soustava
při svém formování.
Vestu tvoří bazaltická hornina, která po zformování vytekla z horkého nitra a která zásluhou
velmi malých rozměrů planetky velmi rychle ztuhla (předpokládá se, že se tak stalo během nějakých
pěti miliónů let). Povrch Vesty tak na rozdíl od
větších těles neprošel žádným přetvářením a dnes
představuje jedinečnou možnost, jak nahlédnout
do 4,5 miliardy let staré doby, kdy vznikla sluneční
soustava.
Jižní polokouli Vesty „zdobí" kráter o průměru

Dosud nejlepší snímky Vesty nám přinesl Hubbleův kosmický teleskop: ale i ty představovaly
spíše větší několikapixelovou čmouhu, než nějaká
reálně použitelná vědecká data. Proto s každou
další fotografií pořízenou sondou Dawn během přibližovacího manévru rostlo nadšení vědců: otevíral
se před námi přímý pohled do kolébky sluneční
soustavy.
První odeslané detailní fotografie ukazovaly podivně „zmučený svět" (jak pravila oficiální tisková
zpráva NASA) s obrovskými souběžnými rýhami.
Přesně dle dosavadních zjištění jsme také spatřili
krátery posetou severní polokouli a hladší jižní,
která nese stopy drtivé srážky s jiným tělesem.
Jak jsme již uvedli výše, iontové motory sondy
Dawn pracovaly až do počátku srpna. Tehdy se

Detail snímku pořízeného 24. července ukazuje trojici kráterů vedle sebe, která dostala neformální označení
Foto NASA
„sněhulák".

Na přelomu srpna a září 2011 přijdou opět ke
slovu iontové motory, které sníží oběžnou dráhu až
na 660 km. Na ní má Dawn Vestu oběhnout dvakrát denně (řeč je o pozemských dnech): v plánuje
nejméně šedesát obletů. Tato fáze mise se jmenuje
HAMO (High-Altitude Mapping Orbit) a má
posloužit ke vzniku kvalitní topografické mapy,
která bude obsahovat sklony terénu nebo hloubku
kráterů.
Následovat má šestitýdenní zážeh iontových
motorů spojený s přechodem do fáze LAMO
(Low-Altitude Mapping Orbit): to bude práce na
oběžné dráze ve výšce 180 km nad povrchem
a s dobou obletu jednou za čtyři hodiny. Na ní má
Dawn kroužit deset týdnů. Kamery získají kromobyčejně ostré záběry povrchu s bezprecedentními
detaily, ale to není hlavním cílem LAMO: nejdůležitější bude v této fázi činnost detektorů
neutronů a gama záření. Když totiž kosmické
záření bombarduje povrch Vesty, uvolňují se
neutrony a vzniká gama záření: jejich studium
může být použito k identifikaci původních atomů
(a tedy složení) povrchu. Stejně tak bude v této
době letu kladený mimořádný důraz na sledování
parametrů dráhy sondy, protože každá drobná odchylka od nominální trajektorie může hodně
napovědět o vnitřním rozložení hmoty na Vestě.
Následovat bude šest týdnů činnosti iontových
motorů, kdy se sonda vrátí na dráhu 660 km
(HAMO). Zde zopakuje předchozí pozorování, protože od minulé série uplyne zhruba osm měsíců,
takže povrch Vesty bude úpině jinak osvětlený.
Získat tak máme nové pohledy snovými detaily.
A červenec roku 2012 je plánovaný odlet od
Vesty a zahájení přeletu k trpasličí planetce Ceres.
V únoru 2015 se plánuje přechod na jeho oběžnou
dráhu a dlouhodobý průzkum. Dawn díky tomu
bude přepisovat historii, když se stane první sondou, která vstoupí na oběžnou dráhu dvou těles ve
sluneční soustavě (nepočítaje v to manévry sond
mezi Zemí a Měsícem).
Prozatím se počítá s ukončením mise v únoru
2016, ale není vyloučeno její prodloužení. A to
především v závislosti na množství zbývajících pohonných látek a technickém stavu sondy. Není vyloučen třeba pokus o „sebevražedné" přistání na
Ceresu nebo vyslání Dawnu k dalšímu asteroidu:
nejčastěji je v této souvislosti zmiňována planetka
Pallas.
To je ale ještě příliš vzdálená historie. Nyní je
před rušenou a znovuzrozenou sondou Dawn rok
tvrdé práce na orbitě Vesty. Držíme palce!
TOMÁŠ PŘIBYL
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Podujatie
Dvojhvězdy a exoplanety v interakci s Tatrami
Jiří Grygar

Sonda Dawn
pri Veste
~
~ 3D obraz rovníkovej oblasti Vesta. Obraz rovníka
planétky bol zostavený z dvoch snímok, ktoré boli
a zhotovené kamerou na palube kozmickej sondy
0 Dawn a prijaté 24. júla 2011. Fotoaparát má rozlíšenie asi 480 metrov na pixel. Pri použití červeno-zelených (alebo červeno-modrých) okuliarov pre pozorovanie v 3-D (I'avé oko: červená,
pravé oko: zelená [alebo modrá]) sa zvýraznia na
3D obrázku kopce, žlaby, hrebene a strmé
krátery.

Podujatia a Album pozorovatel'a
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Extrasolárne sústavy

Zvláštna skalnatá exoplaněta
Je desat'krát hmotnejšia ako Zem. Materskú
hviezdu, (0,5 Slnka), obieha vo vzdialenosti
3,2 AU. Táto planéta je dalším dókazom toho, čo
astronómovia vytušili už po objave prvých extrasolárnych systémov: teórie, sformované podia
modelu našej Slnečnej sústavy nemajú ani zdaleka všeobecnú platnost.
Na formovanie planét vplýva celý rad okolností: parametre protoplanetárneho disku, pripúštajúce zrod rýchlym kolapsom i postupnou
akréciou hmoty; vzdialenosť od hviezdy počas
nabalovania hmoty; i vplyv gravitačného biliardu
na prvú sústavu planét a ním vyvolané migrácie
smerom k hviezde i od nej. Vrátane gravitačného
vyhostenia z rodiny planét.
Metádou merania uhlových rychlostí možno
objaviť iba masívne planéty na blízkych obežných dráhach. Prístroje na vesmírnom dalekohTade Kepler, schopné zaznamenat i nepatrné
zníženia jasnosti hviezd počas zákrytov, dokážu
objaviť aj menej hmotné planéty, ale aj v tomto
prípade iba na bližších obežných dráhach. Ina
technika gravitačného mikrošošovkovania sTubuje objavy malých, skalnatých planét, iba 10-krát
hmotnejších ako Zem, navyše aj na vzdialených
obežných dráhach!
Pomocou mikrošošovkovania objavili zatiaT
13 exoplanét. Planéta MOA-2009-BLG-266Lb
je jednou z nich. Objav vzbudil senzáciu, pretože ide o prvú planétu s takou nízkou hmotnostou, ktorú objavili pod „čiarou snehu". Teda
tam, kde sa počas formovania Tad móže rozpustiť
na vodu, amoniak a metán. Teória hovorí, že
zárodkom formujúcej sa planéty sú primordiálne
zrnká Tadu, na ktoré sa neskňr nabaTujú aj mé
materiály zliepajúce sa do jadra. Teória zároveň
predpokladá, že pod čiarou snehu sa planéty musia formovat rýchlejšie. Za touto hranicou,
smerom od Slnka, je disk redší, obsahuje rádove
menej prachu.
Z modelov vyplýva, že pod čiarou snehu
planéta rychle nadobudne hmotnost 10 Zemí,
pretože z okolia nabalí oveTa viac prachu a drviny
Malá skalnatá planéta obieha okolo vzdialenej hviezdy.

a oveTa rýchlejšie sa nad ňou vytvorí atmosféra.
Objav skalnatej planéty OGLT túto teóriu
potvrdzuje.
Ak sa materiál akumuluje dostatočne rychle,
plynná atmosféra sa stane prfliš masívnou a skolabuje. Tak sa móže spustit rýchla akumulácia
plynu, ktorej výsledkom je plynný obor.
Časová súslednosť týchto troch fáz, rovnako
ako závislost na vzdialenosti, ústí do overitefných
predpovedí. Okolo malých hviezd by nemálo byť
veTa obrích planét, pretože disky malých hviezd
sa rozpadnú skór, ako sa atmosféry protoplanét
zrútia, čo odštartuje rýchlu fázu akrécie. O tom
svedčí aj analýza vyše 500 potvrdených exoplanét a 1200 planetámych kandidátov, ktorých
objavil d'alekohTad Kepler. Dnes platí model: kolaps jadra plus pomalá akrécia.
Teóriu potvrdzuje fakt, že vesmímy dalekohTad Kepler objavil pod čiarou snehu populáciu relatívne malých planét. Teda tam, kde sa
vytvorili aj naše skalnaté planéty. Obd sa sformovali za čiarou snehu.
Ako si však vysvetliť objavy početných horúcich jupiterov na blízkych obežných dráhach
okolo materských hviezd? Jednoducho: dostali
sa tam až po sformovaní. Bud ich smerom
k Slnku posotila interakcia s inou obrou planétou,
kde pohybom v hustejšom prostredí strácali rýchlost, takže sa po špirále začala približovať
k Slnku, alebo... To však prezradia až dálšie pozorovania a modely.
Teórie a hypotézy móžu podporiť, alebo podkopat iba dalšie pozorovania. Už v najbližšom
období sa spustí niekolko programov: OGLE IV
využívajúci optické gravitačné šošovkovanie
a program Wise Observatory v Tel Avive,
využívajúci mikrošošovkovanie. Onedlho sa
do tohto výskumu zapoja aj Kárejci. Program
KMT-Net využije na mikrošošovkovanie
dálekohTady v Južnej Afrike, Čile a Austrálii,
ktorých dalekohfady pokryjú 4 štvorcové stupne
centrálnej výdute našej Galaxie.
OGLE Press Release

Okolo hviezdy 55 Cancri obieha
pat' exoplanét.

SuperZem
okolo
blízkej hviezdy
Jednou z prvých hviezd, pri ktorej objavili
exoplanétu, je 55 Cancri. Stalo sa v roku
1997. Dnes vieme, že okolo tejto hviezdy
obieha najmenej 5 planét. Najvnútornejšia
z nich, 55 Cnc e, sa podl'a najnovších pozorovaní prejavuje prezrádza periodickými
zákrytmi. Vdáka zákrytom sa astronómovia
dozvedeli vino aj o materskej hviezde.
55 Cnc je v každom ohl'ade zaujímavou
sústavou. Je to vlastne dvojhviezda, vzdialená 41 svetelných rokov od Zeme. Váčšiu
zložku tvorí žitá trpaslíčia hviezda obiehajúca spoločné ťažisko s červeným trpaslíkom,
vzdialeným od nej 1000 AU. Váčšiu hviezdu
6. magnitúdy móžeme rozlíšif aj volhým
okom.
Exoplanétu 55 Cnc e, 14-krát hmotnejšiu
ako Slnko, objavili v roku 2004 pomocou
metódy merania radiálnej rychlosti. Vtedy
jej periódu odhadli na 2,8 dňa. Údaje amerických astronómov z minulého roku však
dobu obehu upravili na 0,7365 dňa! Vedci
usúdili, že planéta na takej tesnej obežnej
dráhe by sa mala prejaviť aj zákrytmi, ktoré
by zaclonili 13 až 33 % povrchu hviezdy.
Nemýlili sa. Materská hviezda je však mimoriadne jasná, takže zaznamenaný pokles
jasnosti počas zákrytu má hodnotu iba
0,0002 %, čo je jedna z najmenších doteraz
nameraných hodnót.
Vedci s pomocou nových údajov upresnili aj hmotnost planéty (8,57 hmotnosti
Zeme), jej polomer (1,63 polomeru Zeme)
i jej hustotu (10,9 ± 3,1 g/cm-3). Priemerná
hustota Zeme je zhruba polovičná. Tieto
vlastnosti zaradili exoplanétu 55 Cnc e do
kategórie superZemí.
Vzhl'adom na blízku obežnú dráhu, vo
vzdialenosti troch polomerov hviezdy, nebolo isté, či má planéta atmosféru. Parametre
dráhy pripúšťajú, že planéta krúži okolo
hviezdy v gravitačnom zámku, privrátená
k pozorovatelovi tou istou stranou. Po
zohl'adnení albeda, typického pre skalnatú
superZem, mal by mat k Zemi privrátený
povrch teplotu 2970 kelvinov. Ak by mala
atmosféru, ktorá by teplotu rozptylovala, povrch by mal byť o 600 kelvinov chladnejší.
Vedci predpokladali, že planéta s takou
malou hmotnosťou by si v blízkosti hviezdy
iba fažko udržala atmosféru. Riedku atmosféru, s prevahou molekúl ťažších prvkov,
by však mohli vyprodukovat' aj sopky.
MIT Press Release
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Extrasolárne sústavy

UZ For:
dvojviezda
s dvoma obrími
planétami
UZ For je mimoriadne tesná dvojhviezda.
Biely trpaslík a červený trpaslík obehnú
spoločné t'ažisko za niekolko hodin! Obe
hviezdy, o niečo menšie ako Slnko, sú
k pozemskému pozorovatelovi sklonené
tak, že maže pozorovat ich vzájomné zákryty. Zákryty nie sú pravidelné, niekedy sa
oneskorujú, inokedy sa prejavia skór. Práve
tieto nepravidelnosti priviedli astronómov
zo South African Astronomical Observatory
(SAAO) na myšlienku, že poruchy mažu
spósobovať masívne planéty, krúžiace okolo dvojhviezdy. Vypočítali hmotnosti oboch
planét (6 až 8 J), pričom jedna obehne
hviezdy za 6, druhá za 16 rokov. Systém sa
zatial' nedá pozorovať priamo.
Okolie dvojhviezdy je extrémne nehostinné. Gravitácia bieleho trpaslíka nepretržite
odsáva hmotu z červeného suseda. Materiál dopadajúci na povrch bieleho trpaslíka
sa zahreje na milióny stupňov, takže planetárny systém zaplavuje intenzívne róntgenové žiarenie.
Pozorovania pomocou d'alekohladov
SAAO a SALT (Southern African Large Telescope), kombinované s využívaním
starších archivovaných údajov zo satelitov
niekolkých observatórií, trvali 27 rokov.
SAAO
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pole, ktoré
skúma Kepler

Vesmirny d'alekohlad Kepler aj s načrtnutým segmentom oblohy, ktorý monitoruje. V tamta prípade pri
súhvezdí Labuť.

Kepler-7b
s neočakávane vysokým albedom
Lovci exoplanét donedávna ovjavovali najviac
exoplanét pomocou merania zmien radiálnej
rychlosti hviezd. Takto vplýva na pohyb materských hviezd gravitácia velkých exoplanét. Po
vypustení vesmírneho ďalekohladu Kepler, ktorý
dokáže zmerať nepatrné zníženie jasnosti hviezd,
spúsobené zákrytmi planét, čo okolo nich krúžia,
váčšinu objavovaných exoplanét objavujeme
týmto spósobom. Metóda merania radiálnych
rychlostí je však ešte vždy efektívna najmň
pri objavovaní masívnych planét na blízkych
obežných dráhach. Nazývame ich „horúce
jupitery".
Z vyše 30 horúcich jupiterov získali vedci také
podrobné údaje, že dokážu študovat aj vlastnosti
ich atmosfér. Jeden z horúcich jupiterov, objavený ďalekohladom Kepler, má však vlastnosti,
s ktorými si vedci nevedia poradiť.
Tieto planéty sa javia ako „tmavé". Údaje
z vesmírneho d'alekohladu Spitzer ukazujú, že
vyžarujú ovela viac infračerveného žiarenia ako
prijímajú z materskej hviezdy. Vedci sa nazdávajú, že žiarenie na mých vinových dížkach, vrátane viditelného svetla, je absorbované a vyžiarené spdť v podobe infračerveného žiarenia.
Dósledok: ich teplota dosahuje hodnotu 1000
kelvinov. Na snfmkach, v porovnaní s Jupiterom,
sa javia tmavé.
Schopnost telena odrražať svetlo vyjadruje hodnota albeda sa vyjadruje v percentách: teleso
s albedom 0 pohlcuje všetko svetlo, teleso
z albedom 100 odráža všetko svetlo. Uhlie má
albedo 0,04, čerstvý sneh 0,9. Honíce jupitery
majú v priemere albedo 0,3, (a menej), čo je približne albedo Zeme. Jupiter má albedo 0,5, vďaka
oblakom čpavku a vody v najvrchnejších
vrstvách atmosféry. Astronómovia tak určili pre
30 horúcich jupiterov horný limit albeda. Údaje 8
z nich potvrdili túto predpoveď, tni z nich však
majú albedo vyššie.
V roku 2002 objavili pri horúcom jupiteri
uAnd b (u And je skratka hviezdy, b exoplanéty)

jupitera z albedom 0,42. V tomto roku objavili
dálšie dva: okolo hviezdy HD189733 obieha
honíci jupiter, ktorý reflektuje viac svetla ako
prijíma. Rovnako horúci jupiter Kepler-7b
s albedom 0,38.
Najnovšie, po opakovaných meraniach,
potvrdil tím z MIT, že Kepler-7b má albedo
vyššie ako teoretický limit. Ibaže: táto hodnota
nie je stála. Kolíše medzi hodnotami 0,38 a 0,32.
Vysvetlenie ponúkajú dva modely:
Prvý: Kepler-7b pripomína náš Jupiter. V najvyšších vrstvách astmosféry ho obalujú oblaky.
Vzhladom na blízkost materskej hviezdy by ich
nemali tvoriť kryštáliky ladu tak ako na Jupiteri,
takže albedo by malo byť nižšie. Ibaže: tieto
oblaky zároveň zabraňujú prenikaniu žiarenia do
hlbších vrstiev atmosféry, odkial by nemohli byť
opat vyžiarené v podobe IR-žiarenia a preto má
albedo povrchu atmosféry vyššiu hodonotu.
Druhý model: Kepler-7b maže mať menej
molekúl schopných absornovať sodík, draslík či
oxidy titánu a vanádia. Vzhladom na teplotu exoplanéty, tieto prvky a kysličníky sa museli už
dávnejšie odpariť. To znamená, že planéta by
mala mať 10 až 100-krát viac sodíka a draslíka
ako Slnko, ktorého zloženie je východiskom pra
modely všetkých hviezd, okolo ktorých objavili
exoplanéty, alebo protoplanetárne disky, v ktorých sa planéty formujú.
Astronómovia zatial nevedia, ktorý model
platí. Analýzou nových a podrobnejších spektier
z objavených exoplanét už onedlho dokážu určit
ich chemické zloženie. Medzičasom sa sústredia
aj na albedá horúcich jupiterov s cielom zistiť
hodnoty ich albied. Planéty s nízkou hodnotou
albeda, majú nízky podiel kovov. Ak sa však
ukáže, že podiel horúcich jupiterov je vyšší, zmenia sa aj teoretické modely formovania týchto
planét aj ich atmosfér. Najmá s prihliadnutím na
oblačnosť a atmosférické sadze a ich schopnosť
pohlcovať či odrážať žiarenie.
Kepler Press Release

Sondy, družice, dálekohI dy

Rusko vypustilo
obři
radioteleskop
Kdyby družici Spektr-R alias Radioastron vypustil kdokoliv jiný, než
Rusko, asi by nevzbudila tak velkou
pozornost. Ne že by byla nezajímavá
(díky rozkládací anténě o průměru
10 metrů jde dnes o bezkonkurenčně
největší teleskop ve vesmíru), ale
hlavní důležitost zprávy je jinde: jedná se o první skutečně komplexní
vědeckou družici vypuštěnou
Ruskem od doby rozpadu Sovětského svazu.

Spektr-R na oběžnou dráhu dopravila 18. července 2011 raketa Zenit-2SB po startu z kazachstánského Bajkonuru. Po dosažení vysoce
eliptické dráhy s perigeem 10 tisíc km
a apogeem 390 tisíc km (doba oběhu 8 dní 7 hodin) se parabolická anténa bezpečně rozložila,
čímž začala pětiletá operační fáze mise. Satelit
má zkoumat vesmírné objekty v oboru centimetrových a decimetrových vin — ve spojení s pozemními radioteleskopy vznikne obří interferometr. Ten má studovat například jádra galaxií,
superhmotné černé díry, magnetická pole, gravitační pole Země, kosmické záření či projevy temné hmoty a temné energie.
TOMÁŠ PŘIBYL
Foto Ruská akademie věd

Vznik Jupitera
a jeho vnútro
Zatial' platí, že slnečné sústavy sa sformovali v kolabujúcich oblakoch prachu
a plynu. Váčšina hmoty sa sústredila
v hviezde. Aj obrie planéty, napríklad
Jupiter, sa skladajú najmá z vodíka a hélia,
čo znamená že sa sformovali zo zvyškov
primordiálnej hmoty bezprostredne potom,
ako sa sformovalo Slnko. Ako sa to udialo,
to planetológovia zatial' netušia. Sformovalo
sa najskór masívne, pevné jadro, ktoré
nabal'ovalo plyn, alebo v prtoplanetárnej
hmlovine sa vytvorila nestabilita, umožňujúca samostatný kolaps časti póvodného
oblaku?
Vedci skúmajú, ako proces planétotvorby
ovplyvnili I'adové planetezimály, alebo malé
protoplanéty. Rozhodujúce mohlo byť ich
zloženie a to najmá pri formovaní Zeme
a dalších terestrických planét. Planetezimály totiž obsahovali najmá vodu a uhličitany,
základné zložky, z ktorých sa mohol vyvinúť
život.
Jupiter nabalil najviac primoridálneho
materiálu. Z jeho zloženia móžeme predo
vyčítat najspol'ahlivejšie údaje o mladej SInečnej sústave i jej evolúcii. Sonda Juno,
ktorú onedlho vypustia, zmeria podiel vody
a amoniaku v Jupiterovej atmosfére
a odhalí, či má naša najváčšia planéta
pevné jadro. Potom sonda zmeria hmotnost'jadra, zmapuje magnetické a gravitačné polia Jupitera i štruktúru jeho vnútra,
takže vedci budú vedief, ako sa Jupiter sformoval.
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Sonda
Juno pri
Jupiteri.
Povrch Jupitera už dobre poznáme. Jeho ~
stále i premenlivé štruktúry sú dobre zmapované. Vedci však nevedia, aké hlboké sú
víry, pásy a d'alšie útvary na jeho povrchu.
Sonda Juno určí nielen globálnu štruktúru
nejšou vrstvou, ale aj meniace sa zloženie
jeho atmosféry, teploty, oblakov a vírov
vynárajúcich sa z nepredstavitelhej híbky.
Predpokladá sa, že hlboko v atmosfére
sa vodík pod velkým tlakom mení na
kovový, tekutý vodík. V takomto stave sa
vodík stáva účinným vodičom elektrického
prúdu, ktorý generuje silné magnetické pole
planéty. Toto magnetické pole vytvára najjasnejšie poláme žiare v Slnečnej sústave,
na miestach, kde sa častice, špirálujúce
okolo siločiar magnetického pola, ponárajú
do jeho atmosféry. Juno najprv zmonitoruje
nabité častice a silu magnetického pol'a
blízko pólov Jupitera a zároveň bude snímat' aj poláme žiare v ultrafialovom svetle,
ktoré generuje mohutná energia, sústredhjúca sa v polárnych oblastiach.
NASA Press Release
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Malé telesá Slnečnej sústavy

VeteoH
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iznačenej Hillovej plochy.
Obrázok zo stránky
hllp://www.cosmologyblog.com/

Novoobjavený asteroid
je spoločníkom Zeme
Astronómovia z Armagh Observatory v Severnom Irsku zistili, že novoobjavený asteroid
2010 sol sa pohybuje spoločne so Zemou
okolo Slnka najmenej posledných 250 000 rokov. Nemožno ani vylúčiť, že je nejakým spósobom spojený so vznikom našej Zeme.
Dva mesiace po jeho objave infračervenou
družbou WISE si A. Christou a D. Asher všimli, že jeho vzdialenost' od Slnka je rovnaká ako
vzdialenosť Zeme a dráha vyzerá rovnako ako
zemská. Na rozdiel od vščšiny NEA (Near
Earth Asteroid - blízkozemský asteroid) so
značne excentrickými dráhami, má asteroid
2010 SO16 takmer kruhovú dráhu, čo vylučuje jeho priblíženie k akejkolbek inej planéte
s výnimkou Zeme. Vznikla otázka, ako je táto
dráha stabilná a ako diho sa asteroid po nej
pohybuje. Pri tomto výpočte hrala velkú rolu
neistota v určení súčasnej dráhy. Mnoho NEA
má málopresné dráhy, čo je dósledkom pozorovaní na krátkom oblúku dráhy. Jedinou
možnosťou spresnit dráhu asteroidu je pozorovať ho čo najdehšie — mesiace alebo roky.
Christou a Asher nešili problém vytvorením
virtuálnych klonov asteroidu vyskytujúcich sa
na všetkých možných dráhach a skúmaním
ich vývoja 2 milióny rokov spáť a 2 milióny
rokov dopredu. Zistili, že všetky nimi vytvorené klopy asteroidu zostávali na podkovovitých dráhach voči Zemi.
V takejto konfigurácii objekt napodobňuje
vefni tesne pohyb Zeme okolo Slnka, ale
z pohl'adu Zeme sa premiestňuje po podkovovitej dráhe v priestore. Asteroidu 2010
SO16 trvá 175 rokov, kým sa premiestni z jedného konca podkovy na druhý. V skutočnosti
sa vdáka svojmu pohybu Zemi dokonale vyhýba — počas niekolko stotisíc rokov dozadu
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sa k Zemi nepriblížil nikdy bližšie ako na 50násobok vzdialenosti Mesiaca.
V súčasnosti sú známe 3 ďalšie NEA na
podkovovitých dráhach voči Zemi — pred
niekolkými tisícami rokmi sa však pohybovali
po celkom odlišných dráhach. Asteroid 2010
SO16 je s priemerom 200 -400 metrov
navyše najváčší zo všetkých spoločníkov
Zeme na podkovovitých dráhach. Kampaň na
sledovanie tohto objektu by mala umožnit zistit', odkial'sa asteroid na dnešnú dráhu dostal.
Naporúdzi je niekolko možností.
1. Póvodne to mohol byt asteroid hlavného
pásu medzi Marsom a Jupiterom, ktorý sa
na súčasnú dráhu dostal náhodnými
poruchami planét.
2. Móže ísť o úlomok Mesiaca, ktorý unikol zo
sústavy Zem-Mesiac a pohybuje sa okolo
Slnka viac-menej samostatne, ale stabilita
jeho súčasnej dráhy túto možnost tiež spochybňuje.
3 Mohlo by ísť aj o uniknutého Trojana sústavy Zem-Slnko - populácie predpovedanej
teoreticky, ale nikdy nevidenej, kedže jej
členy sú na oblohe stále v blízkosti Slnka.
Ak by existovali, bolí by to reliktné objekty
z obdobia formovania sa planét a Mesiaca.
Rozhodnúť, ktorá z možností je najpravdepodobnejšia, móžu fyzikálne vlastnosti asteroidu a jeho mineralogické zloženie, odvodené z pozorovaní. Tiež vyslanie sondy do jeho blízkosti, prípadne odber vzoriek z jeho
povrchu by bole z tohto hl'adiska mimoriadne
cenné.
JÁN SVOREŇ, AÚ SAV Tatranská Lomnica
Spracované podlá póvodného článku
v Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society a tlačovej správy autorov

Meteority sú zvyšky asteroidov, ktoré prežili
let zemskou atmosférou a dopadli na zemský
povrch. Niekedy je nájdený jediný kus, ale
vi čšinou pri lete cez atmosféru dochádza
k výbuchem a rozlámaniu póvodného telena
na menšie kúsky. Zloženie meteoritov je rózne,
pričom možno konštatovať, že doteraz sme nenašli žiadne 2 meteority pochádzajúce z rozličných pádov, ktoré by mali celkom totožné
mineralogické a chemické zloženie. Napriek
tomu existujú nektoré spoločné črty, ktoré
nám umožňujú zahmutie do společných skupín
a vytvorenie klasifikácie. Je množstvo rozličných klasifikácií, ktoré sa líšia najmá hebkou
rozlišovania rozdielov v jednolivých hodnotiacich prvkoch. Keá nebudeme brať do úvahy
extrémne názory na obidve strany, dójdeme
približne k 50 róznym triedam meteoritov.
Niektoré váčšie meteoroidy vyprodukovali
počas letu atmosférou až niekolko stoviek
úlomkov. Doteraz, až na 2 výnimky, holi vždy
všetky úlomky z jedného pádu klasifikované
v rámci jednej klasifikačnej triedy meteoritov.
Prvou výnimkou bol meteorit Tagish Lake.
Po páde 18. januára 2000 bole zozbieraných
viac ako 500 kusov. Časti meteoritu Tagish
Lake patria k najlepšie ochráneným meteoritem v zmysle ochrany pred pozemskou kontamináciou. Ako konštatoval Ch. Herd z University of Alberta v Edmontone, meteority
padli na zmrznuté jazero v strede zimy a boli
zozbierané spósobom, který z nich urobil najlepšie zachovanú kozmickú hmotu na Zemi.
Toto konštatovanie je veTmi dóležité z hradiska Balej uvedených výsledkov. Vedci totiž
zistili, že meteority Tagish Lake
obsahujú veta uhlíka a zmes
organických látok, vrátane
aminokyselín. Tieto

s nejednotným zložením alebo
populárne „dva v jednom"

Úlomky meteoritu Almahata Sitta. Prevzaté z článku P. Jenniskensa et al. v časopise Nature.

Jeden z úlomkov
meteoritu
Tagish Lake.

Meteority Almahata Sitta nájdené v decembri
2008 v núbijskej púšti, okrem toho, že ideo prvé
meteority, ktoré boli bezprostredne pred pádom
pozorované v kozmickom priestore mimo atmosféry Zeme, sa skladajú minimálne z dvoch
rozličných typov meteoritov. Teória to pripúšťa,
len sme to ešte nikdy predtým nevideli. Meteorické fragmenty asteroidu 2008 TC3 patria do
skupiny meteoritov ureilitov — sú to pomerne
vzácne typy achondritov, ktoré obsahujú okrem
mých materiálov uhlík vo forme velkých uhlíkatých
a nanodiamantov. Predpokladá se, že
všetky známe ureility pochádzajú z jedného
materského telesa. Podla pozorovaní 2008 TC3
v medziplanetárnom priestore v blízkosti Zeme
zaraáujeme tento asteroid do taxonomickej triedy
F (podtrieda taxonomickej triedy C), ktorá tvori
asi 1,3 percenta známych asteroidov. A. Bischoff
so spolupracovníkmi zistili analýzou 31 róznych
úlomkov, že Almahata Sitta nie jelen ureilitický
meteorit, ale tiež brekcia obsahujúca veta rozličných achondritov a chondritických hornín,
ako napr. enstatické chondrity, obyčajné chondrity a pod. Čerstvosť nálezov vylúčila špekulácie, že ideo meteority z predchádzajúcich pádov, a tak sme museli pripustiť, že
zm

„stavebné kamene života" už boli nájdené vo
viacerých meteoritoch, takže výsledok bol v norme. Co však úpine vyviedlo vedcov z miery, bolo zistenie, že rozličné úlomky obsahujú výrazne
odlišné množstvo aminokyselín. U niektorých
aminokyselín bol obsah v jednotlivých úlomkoch
10- až 100-násobný ako v mých. Nikdy
predtým nebol zaznamený taký velký rozdiel
u fragmentov pochádzajúcich z jedného asteroidu. Len jeden meteorit je čo do zloženia ešte
pestrejší. Jde o meteorit
Almahata Sitta, ale ten
vyzerá ako kaša
uvarená z róznych asteroidov.

asteroid 2008 TC3 bol zložený z róznych stavebných prvkov.
Podla našich súčasných vedomostí a stavbe
a vývoji asteroidov móže ísť o póvodné zloženie
asteroidu ako zlepenca róznych planetezimál.
Vieme totiž, že v počiatočných štádiách vývoja
Slnečnej sústavy mali planetezimály vznikajúce
v róznych vzdialenostiach od Protosh ka rozličné
zloženie. Ich dráhy okolo Protoslnka však neboli
celkom kruhové, a preto mohlo dochádzať
k zrážkam a zlepeniu planetezimál rozličného
zloženia.
Druhou možnosťou je, že 2 rozličné asteroidy
sa vytvorili v róznych vzdialenostiach od Slnka,
pričom každý z nich mal homogénne, ale oprati
druhému odlišné zloženie. Po ich vzájomnej
zrážke vznikol zlepenec obsahujúci minerály
rózneho zloženia. Z tohto produktu zrážky vnikol
neskór úlomok do zemskej atmosféry a vyprodukoval meteority Almahata Sitta. V prospech
tejto druhej verzie hovorí nález brekcií, čo je rozlámaný materiál vznikajúci pri prudkom náraze.
JÁN SVOREŇ,
AÚ SAV Tatranská Lomnica
DANIEL OČENÁŠ,
Hvezdáreň Banská Bystrica
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Hmota a antihmota by sa mal i navzájom anihi lovať za sprievodu vzplanutia žiarenia gama.
Z neznámeho důvodu malá časť původnej hmoty anihi lácii unikla. To je vesmír, v ktorom dnes žijeme
trofyzici tvrdia, že krátko po big
bangu boto vo vesmíre rovnaké
množstvo hmoty a antihmoty.
Hmota a antihmota nemůžu koexistovat, pretože sa navzájom anihilujú.
Počas anihilácie sa v miadom vesmíre
sa čiastočky hmoty a antihmoty premenili na fotóny za sprievodu gigantického
vzplanutia žiarenia.
Takže váčšina vesmíru sa premenila
na energiu, ale kúsok hmoty pretrval.
Z tohto zvyšku sa neskór postupne
formovali hviezdy, planéty a vůbec
všetko, čo vo vesmíre vidíme. Prečo
hmota pretrvala, to astrofyzici netušia.
Jej existencia nie je v súlade s fyzikálnymi teóriami o hmote, ktoré popisujú
rovnice. Tieto teórie vytvárajú štandardný model časticovej fyziky.
Co sa stalo? Žijeme vani v časti vesmíru, kde dominuje hmota, ale z m ých
častíc vesmíru k nám může prenikat
antihmota a náš svet, jeho časti, anihilovat? Alebo hádam niečo krátko po
big bangu, dálšiu vzájomnú anihiláciu
znemožnilo? Móžu mat dnešná hmota
a antihmota rozličné vlastnosti, zachované z dávnej minulosti, ktoré im
umožnili anihilácii sa vyhnút'...?

As

!.'.i ..hadv

okolo
antihmoty
u bú4.

JÚ

Vojna hmoty s antihmotou
(anihilácia)
hmota

antihmota

kúsok hmoty
anihiláciu prežil

elektrón

pozitrón

Pozitrón, antičastica elektrónu, je prvým typom
antihmoty, ktorá bola objavená.
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Na fotografii sa nedá rozoznat', či sa galaxia alebo iný objekt skladá z hmoty či antihmoty. Antigalaxia má totiž
rovnaké fyzikálne vlastnosti, prejavujúce sa rovnakými spektrami. To, čím sa odlišujú, je opačný náboj.

Porovnajme atómy hmoty a antihmoty

dolny kvark

vodík

antivodík

protón

antiprotón

~

horny kvark

anti-horný kvark

anti-dolný kvark

horny kvark

elektrón

anti-horny kvark

pozitrón

Atóm vodika sa skladá z elektrónu a protónu. Protón sa skladá z dvoch hornych a jedněho tlolněho kvarku. Atóm antivodíka je zrkadlovým obrazom atómu vodíka;
okolo antiprotónu (zloženého z 2 horných a 1 dolného antikvarkov) obieha pozitrón.

Svety antihmoty
V roku 1897 objavil Brit Joseph John Thomson elektrón. Elementárnu časticu so záporným
nábojom. Už o rok neskoršie zverejnil iný Brit
Arhtur Schuster v časopise Nature hypotézu, že
elektrón by mal mať kladný náprotivok — dnes
známy ako pozitrón, ktorý by mohol byť súčasťou
toho, čo nazývame antihmota. Schuster napísal,
že ak existuje slnečná sústava z antihmoty, mala
by vyzerať rovnako ako naša. Jeho návrhy súčasníci odmietli ako bohapusté fantázie.
O tridsať rokov neskoršie další Brit Paul Dirac
existenciu pozitrónu matematicky predpovedal.
Prepojením kvantovej teórie s Einsteinovou
špeciálnou teóriou relativity sa z rovníc vynoril
elektrón, ktorého existencia si vyžadovala podobnú časticu, ibaže s kladným nábojom. Aj Dirac
predpovedal, že na každú časticu hmoty pripadá
častica antihmoty, ktorá je, až na náboj, identická. Podporil tak Schusterovu hypotézu. Aj
podl'a Diraca by v niektorých častiach vesmíru
mala dominovať antihmota.
Pozitrón objavil v roku 1931 americký fyzik
Paul Anderson. V Caltechu študoval zloženie
kozmického žiarenia pomocou „hmlovej komory". Tento pristroj sa skladal z priehladnej nádrže napinenej vodnou parou alebo výparmi
alkoholu. Túto komoru vložil do magnetického
pofa. V magnetickom poli sa nabité častice prejavili zakrivenými „ionizačnými stopami" v pare.
Váčšina častíc sa pohybovala jedným smerom.
Anderson si však všimol aj zopár častíc, ktoré sa
pohybovali opačne. To bol dókaz, že majú
opačný náboj.
NakoIlko sa pozitróny a a elektróny, s výnimkou magnetického či elektrického pofa, správajú
rovnako, vedci vnímajú hmotu a antihmotu ako
vzájomný zrkadlový obraz. Dye desaťročia trvalo, kým vedci objavili dalšie antičastice. Teoretici predpovedali, že nielen elektróny, ale aj protóny a d'alšie častice musia mať náprotivky
s opačným nábojom. V roku 1955 Owen Chamberlain a Emilio Segré objavili v urychlovači
prvý antiprotón, schopný, po spojení s pozitrónom, vytvoriť atóm antivodíka!

Vieme, že všetky chemické reakcie i dálšie
fyzikálne fenomény, napríldad absorpcia či žiarenie svetla, prebiehajú v antihmote rovnako ako
v hmote. Aj voda z antihmoty začne vrieť pri
100° Celzia. A zamřza pri O° Celzia. Plyn z antihmoty má v spektre rovnaké absorpčné a emisné
čiary ako jeho náprotivok. Túto vlastnosť vzájomného zrkadlenia sa nazýva symetria. Je to jeden zo základných fyzikálnych zákonov, ktorý
zapričiňuje, že astronómovia nedokážu atómy
a antiatómy vo vzdialených objektoch rozlíšiť,
pretože ich spektrá sil rovnaké.

Symetria

e

hmota

antihmota

Hmota a antihmota majú všetky vlastnosti
rovnaké. Okrem náboja...

Pohlad do vesmíru
Galaxia z antihmoty je spektroskopicky nerozlíšitelná. Vzdialenému pozorovatelovi ju m6že prezradiť iba žiarenie gama. To vzniká tam,
kde častice hmoty a antihmoty vo velkých
množstvách interagujú a navzájom sa anihilujú.
Okolo anihilácie by sa mal objaviť velký oblak
gama fotónov s vysokou energiou. Takéto halo
zatial neobjavili. Velké oblaky antihmoty vedci
vylučujú. Menšie objekty, bieli trpaslíci, neutrónové hviezdy či normálne hviezdy z antihmoty
sú však mimoriadne ťažko detegovatefné.
Sfubnejší je pokus detegovať antičastice pri
vstupe do našej atmosféry. Rusi a Američania
vypustili v roku 2006 satelit PAMELA (Payload
for Antimatter Matter Exploration an Light-nuclei Astropysics). Ten objavil niekolko „hniezd"
s hojným výskytom antihmoty, ale odkial sa
bene, to fyzici zatial nedokážu vysvetliť. Alexander Dolgov z Inštitútu pre teoretickú a expenimentálnu fyziku v Moskve tvrdí: „Pozitróny
móžu vytvoriť sekundárne procesy v pulzaroch
a supernovách. Atóm antihélia či ťažšieho prvku
však tieto sekundáme procesy nedokážu generovat."
V CERN vyvinuli pristroj AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), ktorý by mal detegovať aj
ťažšie antijadrá. Do vesmíru ho po prvý raz
vyniesol raketoplán Discovery ešte v roku 1998.
AMS-01 detegoval z obežnej dráhy počas 10 dní
početné jadrá hélia, ale ani jediné jadro antihélia.

protón
O
vodík

antiprotón
O
antivodík

Vodík i antivodík majú rovnaké fyzikálne
charakteristiky, chemicky rovnako reagujú,
majú rovnaké spektrá. Vo velkých vzdialenostiach sa vodík a antivodík nedajú rozlíšit'.

Príznak existencie
antihmoty
hmota

antihmota

É--*
žiarenie gama
Príznakom zrážky oblaku antihmoty
s normálnou galaxiou je žiarenie gama
s vysokou energiou.
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Vylepšenú verzia AMS-02,
vybavená kremíkovými senzormi, schopnými vo vnútri
magnetu zaznamenať stopy
nabitých častíc, dopravil raketoplán Endeavour 16. mája
tohto roku na Mezinárodnú
kozmickú stanicu (ISS). Pristroj bude hladať ťažké antijadrá celé tni roky.

Sú hmota a antihmota
rozdielne?
Podaktorí vedci považujú
hladanie antihmoty vo vesmíre za zbytočné. Tvrdia, že
vzájomnú anihiláciu hmoty
a antihmoty prežila iba hmota.
Prečo? Prvá odpoved: Preto,

všetkých troch dimenziách rovnaké, pravdaže
v zrkadlovom obraze. V roku 1957 vedci z Columbia University zistili, že tento predpoklad je
chybný. Fyzik Wu zistil, že v sile, ktorá kontroluje rádioaktívny rozpad (tzv. slabé jadrové
interakcie), parita nie je pritomná. Neutrina sú
iba Iavotočivé, antineutrína iba pravotočivé,
pričom spin pri slabých jadrových interakciách
zohráva významnú úlohu. Neutrina, nakolko nie
sú pravotočivé, slabé interakcie narúšajú!
Kolegovia pána Wu, Chen-Ning Yang
a Tsung-Dao Lee, túto vlastnosť predpovedali.
Experiment ich kolegu Wu ukázal, že samotná
parita sa nezachováva. Kombinácia náboja a parity však zachovaná je.
V roku 1964 urobili fyzici z Pinceton University jeden z najdóležitejších objavov v dejinách
fyziky. Val Fitch a James Cornin zistili, že
CP (charge/parity) symetria zaniká pri častici

Hmota a antihmota by sa nemali navzájom
anihilovat'v rovnakom pomere. Preto je hmoty viac!

Tlelo stopy na monitore urýchl'ovača zviditehiujú, ako
sa atóm antivodíka premenil na normálne častice.

Parita

lebo sa v niečom podstatnom
od antihmoty odlišuje. Druhá:
Pretože hmoty boto viac.
Na túto asymetriu ako prvý
upozornil ešte v roku 1967
ruský fyzik Andrej Sacharov.
Dovtedy sa predpokladalo, že
sa hmota a antihmota správajú
rovnako, hoci sa navzájom
„zrkadlia". Jeden zo základných zákonov fyziky
vraví, že častica a jej antičastica by mali byť čo
do náboja a panty symetrické.
Častice a antičastice majú opačný náboj,
pričom „parita" by mala zaručovať, že vlastnosti
častíc s opačným nábojom by mali byť vo

K-mezón, známej aj ako kaón. Tento úkaz nazvali CP narušenie.
Každý mezón sa skladá z jedného kvarku
a jedného antikvarku. Obaja vedci pozorovali
dva rozdielne typy rozpadu neutrálnych K-mezónov s nepatme odlišnými hodnotami. V prvom
pripade sa K-mezón rozpadni na 2 pióny (nazývané aj krátke mezóny); v druhom pripade sa pomaly rozpadol na 3 pióny (dlhé K-mezóny).
Fitch a Cronin si však všimli, že niekolko
dvojpiónových rozpadov z tisícky trvalo nezvykle dlho! Na svete bol prvý overitelný dúkaz, že
hmota a antihmota sa n adia rozličnými fyzikálnymi zákonmi!!!
Pre Sacharova bol objav CP narušena jasným

Parita je vlastnosty rámci ktorej častice
a antičastice sú vzájomným zrkadlovým
obrazom v troch dimenziích.
neutrino

antineutríno

Neutrina sú iba Iavotočivé, antineutrína iba
pravotočivé. Táto vlastnost' narúša symetriu
parity CP.
CP narušenie

Dva typy neutrálnych K-mezónov majú nerovnaký
čas rozpadu. Fyzici zistili, že v jednom type sa
občas a nakrátko CP symetria naruší.
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PAMELA, detektor antihmoty, krúži okolo Zemi na ruskom satelite. Už v roku 2006 zaznamenal detektor ovel'a
viac pozitrónov, ako sa očakávalo.

V rámci experimentu LHCb v CERN skúmajú B-mezóny a asymetrie medzi časticami hmoty a antihmoty. Magnet prístroja (na obrázku), ktorý urýchlUje kolidujúce
častice, váži 27 000 kilogramov.

Pol'ovačka na dálšie údaje
Od objavu narušenia CP symetrie uplynulo
štyridsať rokov. V roku 2001 dva nezávislé tírny,
americký (pri SLAC National Accelerator Laboratory v Kalifornii) a japonský (pri Japanese
High Energy Accelerator Reaearch Organisation), objavili pomocou urýchTovačov, že ani
B-mezóny a ich antičastice sa nerozpadajú rovnako. Aj tento objav páru častica/antičastica,
ktorý sa nerozpadá rovnako, posilnil teórie, podia
ktorých hmota a antihmota majú rozdielne vlastnosti.
Ďalšie narušenie CP symetrie oznámili v roku
2010 aj vedci z Fermi National Accelerator Laboratory nedaleko Chicaga. Narušenie symetrie
CP pri muónoch a antimuónoch predstavovalo
až 1 %. Zatial čo narušenie CP pri K-mezónoch
a B-mezónoch nevyvracia priamo štandardný
model fyziky častíc, objav z Chicaga (v rámci
experimentu DZero) ho načisto spochybňuje:
„Nameraný efekt je 50-krát vyšší, ako by mal
byť v rámci štandardného modelu," vyhlásil Stefan Sóldner-Rembold, časticový fyzik z Manchestru, člen tírnu DZero.
D5veryhodnosť údajov z urýchl'ovača je zatiaT
99,7 %. Aby sa táto senzácia stala objavom a zanesli ju do učebníc fyziky častíc, musí sa
dbveryhodnosť zvýšiť na 99,99994 %. Vedci
predpokladajú, že túto podmienku spinia do roku 2014.
Do výskumu sa zapája aj Velký hadrónový
urýchTovač (LHC) v CERNe. Na rozdiel od
urýchfovača Fermilab v Chicagu, kde produkujú

zrážky protónov a antiprotónov, na LHC budú
skúmať zrážky dvoch protónov.
Výhodou kolízií protón/antiprotón je úpiná
symetria hmoty a antihmoty v detektore, takže
údaje sa I'abko interpretujú. Zrážky protón/protón, častíc so 7-násobne vyššou energiu v LHC,
sa interpretujú ťažšie, ale majú aj výhodu: údaje
z nich sú absolútne spol'ahlivé.
„Ak sa potvrdí, že pozorovania tírnu DZero
(muón/antimuán) sú korektné, na rvete bude
další zdroj narušenia symetrie CP. Máme indicie,
že čosi v štandardnom modeli nesedí. Preto skúmame, čo je tento nový zdroj CP narušena... Na
úrovní nízkych energií, mimo kozmických škál",
vysvettuje Paul Steinhardt, teoretický fyzik
z Princetonu.
Teoretici majú už dnes piné ruky práce. Za
počítačmi i pred staromádnou tabulou. Premýšfajú, čo znamená táto hodnota asymetrie
medzi hmotou a antihmotou pre platný model
vzniku vesmíru.
Podia kozmológa Marka Wiseho z Caltechu
sa CP narušena vo vesmíre budú dať experimentálne dokázať iba vtedy, ak asymetriu vygenerovali procesy s rádovo nižšími energiami, než
aké sa predpokladajú počas big bangu. Takéto
energie ponúka LHC. Na vyšších úrovniach
energií, kde vedci nemajú priamy kontakt s pokusom, sa hypotézy vedcov nedajú prakticky overiť.
S experimentom LHCb spájajú astrofyzici
velké očakávana: veria, že im odhalí velen podstatu tmavej hmoty, záhadu hmoty ako takej, ale
aj to, prečo žijeme vo vesmíre, v ktorom dominuje hmota, ne antihmota.
Podia Astronomy, august 2011-08-08

Tevatron
protón

4j,/

antiprotón

Tevatron, urýchl'ovač vo Fermilabe pri
Chicagu, vystrelbje proti sebe protóny
a antiprotóny. Vlastnosti častíc, produktov
zrážky, umožňujú asymetriu zmerať.

LHC v CERNe
protón

protón

Aj v LHC, vo Velkom hadrónovom urýchl'ovači v CERNe vo Švajčiarsku, vyrábajú
zrážky protónov s protónmi. Asymetrie sa
v LHC merajú tažšie, ale na úrovní rádovo
vyšších energií.

.

dókazom toho, že hmota a antihmota by sa nemali navzájom anihilovať v rovnakom pomere.
Preto je hmoty viac!
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Na obrázku vidíte časí kopy galaxií z katalňgu GAMA.
Objekty nasnímané v ultrafialovej, viditelhej a infračervenej oblasti spektra sú znázornené v „obrátených" farbách: červené galaxie modrou farbou a naopak. Galaxie v kope sú označené krúžkami, pričom
velkost'krúžku prezrádza aj hmotnost' galaxie. Farba
krúžkov vyjadruje zároveň aj skutočnú farbu galaxií.
Na snímke nájdete najrozličnejšie typy galaxií, ale
iba velfii málo modrých, v ktorých sa formujú hviezdy. Najjasnejšia je galaxia uprostred.

Astronómovia
ohmatávajú
tmavé hmotu
Škótski astronómovia zo skupiny GAMA
(Galaxy and Mass Assambly) vydali katalóg
15 000 káp galaxií, ktory" otvára okno do
tmavej hmoty, tvoriacej 20 % hmoty vesmíru.
Podl'a teórie hniezdia galaxie vo velkých
zhlukoch, tzv. halách tmavej hmoty. Na
rozdiel od osamelých galaxií práve v takýchto zhlukoch galaxií možno študovat'
vplyv tmavej hmoty na ich pohyb a evolúciu
a odhadnúí jej rozloženie a hmotnosť v halách.
Škótsky katalóg je unikátny. Obsahuje aj
niektoré z najváčších štruktúr tmavej hmoty,
aké sa doteraz merali: halá s hmotnosťou
od niekolko tisíc miliárd až po milión miliárd
hmotností Slnka.
V niektor ch halách hniezdia stovky
galaxií, v m ých iba zopár. To vedcom
umožňuje rozlíšiť typy tmavej hmoty. Horúca a teplá tmavá hmota (častice žiarenia)
brzdí formovanie hál s nižšou hmotnosťou
a naopak, chladná tmavá hmota (ťažké častice) ich tvorbu urýchlbje. Onedlho sa
ukáže, do akej miery sa namerané údaje
zhodujú s prognózami modelov vytvorených superpočítačmi.
Porovnávanie prináša sl'ubné výsledky,
ale mnohé údaje treba ešte spresniť. Iba
potom sa dokorán otvorí okno do tmavej
hmoty, cez ktoré budeme mácť objavovať
vlastnosti častíc, čo ju tvoria, i pósobenie
gravitácie vo velkých škálach. A nielen to:
vedci už tušia, ako tmavá hmota pomáha
meniť plyn na viditelné hviezdy.
Katalóg je prvým dielom zahfňajúcim
údaje štvorročného výskumu skupiny
GAMA pri University of St Andrews a Medzinárodného centra pre rádiovú astronómiu
pri University of Western Australia.
GAMA Press Release
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Sonda Gravity Probe B
otvorila okno novej fyziky
„Jedného dňa to, čo robíme, bude vo všetkých
učebniacich fyziky," vyhlásil Clifford Will
z Washington University v Saint Louis, jeden
z najuznávanejších znalcov Einsteinovych teórií.
Will z poverenia Národnej rady pre výskum,
ktorú v roku 1998 zriadila NASA, monitoruje
výsledky sondy Gravity Prove B.
Čas a priestor, podia Einsteinovych teórií relativity, sú prepojené v tkanine časopriestoru. Zem
sa svojou hmotnosťou, podobne ako človek na
trampolíne, do tejto tkaniny ponára. Gravitácia
podl'a Einsteina je jednoducho pohyb objektov
podriadůjúcich sa zakriveným čiaram tejto jamy.
Naša Zem rotuje. Táto rotácia by mala jamu
časopriestoru, v ktorej hniezdi, rozhýbať a zavíjať
ju do 4-dimenzionálnej krútňavy. Práve to mala
sonda GP-B, vypustená v roku 2004, overiť.
Predstavte si rotujúci gyroskop knížiaci okolo
Zeme, kterého rotačná os mien neustále k vzdialenej hviezde. Gyroskop na pósobenie okolitých
sí1 nereaguje. Ak sa však zakrivenie priestoru
mení, bude sa meniť aj os, okolo ktorej sa gyroskop otáča. Výkyvy oproti osi smerujúcej na
hviezdu možno merať. Tieto údaje by mali
prezradiť aj zmeny časopriestoru. Je to náročný
experiment.
Na sonde Gravity Probe B sú štyri gyroskopy.
Sú to najdokonalejšie gule, aké kedy človek vyrobil. Pripomínajú pingpongové loptičky s priemerom 3,6 centimetra. Vyrobili ich z vystuženého kremíka. Keby gyroskop nebol ideálne
gufatý, rotačná os by mala výkyvy, takže efekty
relativity by sa neprejavili.
Podia údajov sondy sp6sobuje meniaci sa časopriestor okolo Zeme výkyvy osí gyroskopu.
Približne o 0,041 oblúkových sekúnd ročne.
Oblúková sekunda je 1/3600 stupňa. Na zaznamenanie takého uhla musí mať sonda presnosť
0,0005 oblúkovej sekundy. Rovnako náročné by
bole zmeranie hrúbky papiera zo vzdialenosti
160 kilometrov. Bez nových technológií merania by sa takýto zámer nedal uskutočniť.
Vedci vyvinuli satelit, ktorý krúži okolo Zeme
vo vonkajšej atmosfére s takým minimálnym
odporom, že ho nezaznamenajú ani citlivé gyroskopy. Vypočítali, ako maximálne znížiť vplyv
magnetického pofa na sondu. A napokon vy-

vinuli prístroj, který dokáže merať rotáciu gyrokompasov bez priameho dotyku.
Rovnako velký, alt nie vščší problém predstavovalo vyhodnocovanie údajov. Trvalo páť
rokov. „Merali sme s geodetickou presnosťou
6 600 ± 0,017 oblúkovej sekundy," hovorí Francis Everett zo Stanford University, člen tímu.
Poznámka: Geodetická presnosť je hodnota
výkyvu spósobeného statickou hmotou Zeme (to
jetá jama v časopriestore), plus hodnota výkyvu
osi, spósobeného rotáciou Zeme. Obe hodnoty
sú, (podl'a údajov sondy), vo vzácnej zhode
s Einsteinovými predpoveďami.
Výsledky sondy Gravity Probe B obnovili vo
svete fyziky dóveru k Einsteinovej teórii. Vedci
už vedia, že typ krútňavy v časopriestore, která je
okolo Zeme, máže existovať vo zváčšenej podobe kdekolvek vo vesmíre: okolo masívnych
neutrónových hviezd, čiernych dier i aktívnych
jadier galaxií.
Ak by sa rotujúci gyroskop ocitol v časopniestore okolo čiernej diety, hodnota jeho precesie by
nebola zlomkom stupňa. Jeho výkyvy by boli velmi silné a mohlo by sa stať že by sa aj prevrátil.
V binárnom systéme, v ktorom dye čieme diety obiehajú společné ťažisko, pričom rotujú, obe
sa správajú alto gyroskopy. Predstavte si sústavu
navzájem sa obiehajúcich, rotujúcich, kolísajúcich a prevracajúcich sa čiemych dier! Všeobecná teória relativity existenciou takýchto sústav
predpovedala a údaje zo sondy GP-B to potvrdili.
Vedecká opodstatnenosť sondy sa však netýka
iba teórie relativity. Jej údaje otvárajú nové
možnosti výskumu pre mladých fyzikov. Už
počas posledných rokov využíva tlete údaje
86 doktorandov na Stanford University a dalších
14 na mých univerzitách. Do projektu sa zapojilo
55 vysokoškolákov bakalárskeho štúdia i niekolko prominentov. Napríklad nádejný kandidát
na Nobelové cenu Eric Cornell a astronautka Sally Rideová.
Program Gravity Probe B sa začal už v roku
1963. Po celé tie roky vedci plánovali, spracovávali a analyzovali bezpočet údajov a vyvinuli pre
sondu 13 unikátnych technológií. Podl'a laureáta
Nobelovej ceny Patricka Blacketa otvorili tak
NASA Press Release
okno novej fyziky.

Ilustrácia znázorňuje koncept, ako sonda Gravity Probe B meria zakrivenie časopriestoru okolo Zeme.

Tmavá energia
a zánik vesmíru

Drevorezy holandského grafika Mauritsa Cornelisa Eschera čoraz viac využívajú popularizátori niektorých prírodných vied. Aj astronómie
a kozmológie... Farebný drevoryt z raku 1939 s názvom Vývoj 11 znázorňuje narušenia symetrie a vývoj foriem v rozpínajúcom sa priestore.

V

esmír je ovelá zvláštnejší, ako si ho vóbec dokážeme
predstavit; vyhlásil britský vedec John Haldan v roku
1927. Vtom istom roku sformuloval belgický kozmológ
Georges Lemaitre model big bangu, hoci pojem „big bang"
vymyslel o 40 rokov neskór niekto iný. Vesmír odvtecly nič za
svojej tajupinosti nestratil. Práve naopak, zistili sme, že 95 %
vesmíru tvorí neznáma substancia, ktorá ovplyvňuje nielen
dynamiku, ale aj vzdialený osud kozmu. Korunou všetkého
je poznatok, že vesmír by mohol „zamrznút" (jeho rozpínanie
by sa radikálne pribrzdilo), podl'a niektorých kozmológov už
010 miliónov rokov.
To, čo sme v priebehu posledných rokov odobrili ako štandardný model vesmíru, sformovalo sa koncom devátdesiatych rokov 20. storočia. Dva nezávislé tírny ohlásili prekvapujúci objav. Ale nepredbiehajme...

V roku 1929 zverejnil americký astronóm Edwin Hubble
svoje merania, z ktor ch vyplynulo, že vesmír sa rozpína. Ešte
donedávna sa študenti astronómie učili, že r chlost rozpínanie vesmíru sa spomalůje. Dnes vieme, že opak je pravdou.
Vzdialené explózie hviezd majú ovel'a nižšiu jasnost, a sú teda
ovel'a vzdialenejšie, ako by znali byt] Teda rozpínanie vesmíru
sa nielenže nespomali je, ale naopak, zr chlLje sa.
Vo velkých škálach, tak sme sa učili, kopy galaxií, galaxie
i slnečné sústavy drží pohromade gravitácia. Aká sila dokáže
premčctvo velkých škálach gravitáciu? „Tmavá energia..."
Takto, do istej miery recesisticky, nazvali objavitelia antigravitáciu, v niektorých prácach nazývanú aj „piata sila". Senzácia, ktorú spočiatku mnohí kozmológovia brali s rezervou, sa
medzičasom etablovala. Jej pósobenie potvrdzujú čoraz
presnejšie merania čoraz vzdialenejších supernov.
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Aký je osud vesmíru?
Až do roku 1998 si váčšina kozmológov
myslela, že osud nášho vesmíru závisí iba
od jeho geometrie (graf hore): ak je „plo
chý", alebo „hyperbolický", otvorený, potom je priestor nekonečný a bude sa na
večné veky rozpínať. Ak je „gul'atý", uzavretý, potom by mal byt priestor konečný,
ale po niekolkých desiatkách miliárd rokov
by mal skolabovať.
Potom vysvitlo, že vesmír sa rozpína
čoraz rýchlejšie. Mnohí kozmolágovia sa
nazdávajú, že toto rozpínanie generuje energia vákua. Najjednoduchším vysvetlením
tmavej energie je kozmologická konštanta
(graf v strede). Ak je konštanta kladná, vesmír sa bude donekonečna rozpínat'. Ak je
záporná, vesmír skončí velkým kolapsom
(big crunch). Obe možnosti pripúšťajú aj m é
modely, napríklad pole kvintesencie. Všetky
možnosti sú však závislé od geometrie
priestoru. Ak sa za tmavou energiou skrýva
akási „fantómová energia", tá vesmír doslova rozmetie. Počas Velkého krachu (Big
Rip) sa rozpadnú aj atómy.
Dnes fyzici skúmajú aj bláznivejšie
možnosti (graf dole). Isté kombinácie kvintesencie a fantómovej energie by mohli vygenerovať oscilujúce, kmitajúce rozpínanie.
Iný druh tmavej energie — generalizovaný
Čaplyginov plyn (GCG) pripúšťa aj ustrnutie/zmrazenie vesmíru (Big Freeze).
Ktorá z týchto možností je tá správna?
Kozmologické merania vraj už o niekolko
rokov dajú odpoved' aj na túto otázku.

Výbuchy hviezd vo vzdialených galaxiách: pri supernovách typu lasa dá spolahlivo určit ich absolútna jasnost.
Preto sú najspofahlivejšími ukazovatelhti dynamiky rozpínania sa vesmíru. Namerané údaje svedčia o tom, že
sa vesmír rozpína čoraz rýchlejšie, čo sa považuje za dókaz existencie tmavej energie.

Míl'niky vo vesmíre: supernovy a cefeidy (obrie hviezdy s pravidelnou zmenou jasnosti) pomáhajú astronómom pri výpočtoch rýchlosti rozpínania sa vesmíru. Na velkej snimke vidíme špirálovú galaxiu NGC 3021.
vzdialenú 92 miliónov svetelných rokov. Na štvorici detailných, infračervených snimok vidíme cefeidy,
svetelně body v modrem krúžku.
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Ked sa to tak zoberie, objav tmavej energie
nebol až takým prekvapením. Prinajmenšom pre
tých, ktorí si památali, že možnosť antigravitačných efektov pripustil v roku 1917 už Albert
Einstein. Ak tmavá energia naozaj existuje, potom je základnou silou nášho vesmíru. Hmota
zohráva iba vedlajšiu úlohu. Protóny, neutróny,
elektróny a dalšie častice tvoriace normálnu,
viditelnú, dóverne známu hmotu, predstavujú
podia najnovších meraní sotva 5% celkovej hmoty vo vesmíre. Aspoň podia dnešného štandardněho modelu kozmológie.
Kyčli názornosti: ak by sme vesmír prirovnali
k šálke kapučína, záhadná tmavá energia by bola
kávou, tmavá hmota šlahačkou a viditelná hmota
popraškom čokolády na tejto šlahačke.

Kozmológovia sa zdanlivo ocitli v slepej
uličke.
Čísla hovoria samy za seba: iba 25 % vesmíru
tvorí hmota. 20,4 % hmoty tvorí tmavá hmota.
Normálna, viditelná hmota tvori iba 4,6 % celkovej hustoty energie. (Hmota a energia sú podia
teórie relativity ekvivalentně, preto ich fyzici
móžu priamo porovnávať.) Horúca tmavá hmota
vo forme neutrín predstavuje 0,3 %. Studená
tmavá hmota tvorí 20,1 % tmavej hmoty. Z čoho
sa skladá studená tmavá hmota, to zatial nevieme. Astrofyzici načrtli kandidátov tmavej
hmoty: neznáme častice, ktoré nevstupujú ani do
elektromagnetických interakcií. Tmavá hmota sa
prejavuje iba gravitáciou.
Existenciu tmavej hmoty potvrdilo medzičasom množstvo astronomických údajov. Najvýznamnejším argumentom v prospech tmavej

Záhada
gravitačných pascí

hmoty bol objav nepatrných fluktuácií teploty
mikrovinného žiarenia kozmického pozadia.
Tieto mikroviny sú zvyškovým žiarením po big
bangu. Teplota tohto žiarenia sa od zrodu kozmu
výrazne znížila. Toto chladnúce žiarenie však
ešte vždy vyplňa celý časopriestor.
Vo fluktuáciách teploty prvotných ostrovčekov hmoty sú ukryté informácie o celkovej
hustote energie vesmíru. A táto hustota je ovefa
vyššia ako súčet hustoty viditefnej a tmavej hmoty. Tou chýbajúcou hmotou je tmavá energia.
Tento obraz vesmíru denne potvrdzujú nové údaje o velkoškálovom rozložení galaxií a káp galaxií, ktoré by protirečili iným meraniam, keby
tmavej energie nebolo.
Nezávislý dókaz existencie tmavej energie
zverejnil v roku 2010 tím Alexeja Vikhlinina zo
Smithsonian Astrophysical Observatory v Harvarde. Vedci pomocou róntgenových satelitov
Chandra a Rosat preskúmali 86 káp galaxií z rozličných období vývoja vesmíru. Zmerali nielen
ich hmotnosť, ale aj ich počet v určitých oblastiach oblohy. Najskór sa zamerali na kopy vzdialené 5 miliárd svetelných rokov, potom na kopy
vo vzdialenosti menej ako 1 miliarda svetelných
rokov. Vychádzali z predpokladu, že ak sa vesmír naozaj čoraz rýchlejšie rozpína, teda ak pósobí tmavá energia, potom sa rast káp galaxií
musel počas posledných miliárd rokov spomaliť. Práve tak by sa mala prejaviť sila gravitácie.
Údaje z róntgenových satelitov túto predpoved'
potvrdili: zliepanie káp galaxií sa počas posled-

ných miliárd rokov naozaj spomalilo. Alexej
Viklinin to označil za nespochybnitefný dókaz
existencie tmavej energie. Pozor, tieto údaje nie
sú závislé od nejednoznačných odhadov vzdialenosti skúmaných objektov. Predstavujú teda
další nezávislý dókaz existencie tmavej energie.
Váčšina kozmológov považuje tento dókaz za
najvýznamnejší objav astronómie za posledných
desaťrokov!

Tmavá energia nie je iba trinástou komnatou kozmolágie, ale mohla by v kompaktnej
forme sút'ažit' aj s najváčšími zoskupeniami
hmoty vo vesmíre, s čiernymi dierami.
Čierne diery sú superhusté jadrá skolabovaných hviezd, ktoré sa zbavili vonkajšej
obálky v procese, ktorý označujeme ako
vzplanutie supernovy. O existencii čiernych
dier nikto nepochybuje. Dajú sa odvodit' aj
zo všeobecnej teórie relativity. Ich vonkajšou
hranicou je horizont udalostí. Hmota, ktorú
gravitácia stiahne pod túto hranicu, zmizne,
stáva sa neviditelnou, zvyšuje však hmotnost'
gravitačnej pasce. Vo vnútri čiernej diery
striehne singularita zakrivenia. Fyzici s tým
majú problémy aj preto, že priamy dókaz
čiernej diery je nemožný. Podaktorí sa preto
pokúsili navrhnúf alternatívy čiernych dier,
zlúčitelhé s teóriou relativity.

Fantómová energia a osud vesmíru
Tmavá energia, antigravitácia, piata sila či
energia vakua... Pod týmito nálepkami sa skrýva
záhadná sila, s ktorou si vedci zatiaf nedokážu
poradiť. Ba čo viac z roka na rok je situácia okolo tmavej energie čoraz nejasnejšia. Objavujú sa
nové a nové hypotézy. Tak ako vždy, ked' záhadný objav podnieti aj fantáziu vedcov. A astronómovia naozaj nezaháfajú. Čoraz viac a čoraz
váčších projektov sa zameriava na vlastnosti
a pósobenie tmavej energie. V najbližších rokoch
vypustia kváli tomu špeciálny satelit.
O tmavej energii boto v posledných rokoch
napísaných viac ako 1000 významnejších článkov. Pod týmto pojmom sa autori najrozličnejších hypotéz pokúšajú rozpínanie vesmíru
vysvetliť: pomocou kozmologickej konštanty, pomocou polí kvintesencie, záhadnej energie, takzvanej „piatej sily", až po efekty teórie strún s ich
dodatočnými priestorovými dimenziami. Pozoruhodné je, že všetky tieto hypotézy korešpondujú s doteraz nameranými údajmi.
b~

Gravitačně pasce v časopriestore: podl'a všetkého sú to
čierne diery, ktoré sa formujú po kolapsoch masívnej
hviezdy. Tieto objekty pohlcujú okolitú hmotu, vrátane
zvyškov blízkych hviezd, ktoré gravitácia čiernej diery
deštruuje. Gravitačnými pascami můžu byt aj ovel'a
bizarnejšie objekty, ktoré sú zvláštnou formou tmavej
energie.

Po kolízii štyroch kbp galaxií sa sformovala MACS J0717,5±3745, kopa galaxií vzdialená 5,4 miliard svetelných rokov. Modrá a fialová farba znázorňuje horúcu plazmu, ktorá intenzívne žiari v róntgenovej oblasti. Vývoj
a dynamika kopy naznačuje, že žiariaca/viditelhá hmota tvorí iba zlomok hmoty/energie vo vesmíre. Prevládajjú
tmavá hmota a tmavá energie.

Jednou z alternatív je „gravastar", pojem,
ktorý vznikol z troch anglických slov: gravitation, vacuum a star. Vo vnútri gravahviezdy
sa pod šupkou horúcej plazmy skrýva bublina čiernej energie. Gary Tupper a Raoul Violher z Univerzity v Kapskom meste spolu
s chorvátskym fyzikom Nevenom Biličom demonštrovali, že v takom prípade ide o GCG
(generalizovaný Čaplygynov plyn). GCG je
vlastne exotickou formou tmavej energie.
Vedci pripúšt'ajú, že vnútro tohto „netvora"
stabílizujú „červie diery" exotického plynu.
Červie diery sú, podobne ako čierne diery,
hypotetické tunely pretínajúce rozmery časopriestoru.
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Tmavá energia
je pojem, ktorým v roku 1998 americký kozmológ
Michael Turner označil prírodný úkaz, rovnako
záhadný ako dominantný: 72,3 % celkovej hustoty
energie vesmíru predstavuje tmavá energia. Iba
zvyšok tvori hmota, viditelná a tmavá.
Najjednoduchším vysvetlením tmavej energie je
kozmologická konštanta, označovaná gréckym písmenom lambda (A). Vyplynula z rovnic pofa
všeobecnej teórie relativity a zaviedol ju ako prírodnú konštantu ešte v roku 1917 Albert Einstein.
0 kozmologickej konštante teoretizovalo mnoho
vedcov. Wolfgang Priester, astrofyzik s Bonnskej
univerzity, koncom 80. rokov uverejnil štúdiu,
v ktorej zdůrazňuje, že A nemůže mať nulovú hodnotu, ale je empirickou, teda meratefnou veličinou.
Americký fyzik a kozmológ Craig Hogan v polovici
90. rokov Priestera ostro kritizoval, ale dnes už aj
on patrí medzi najhorlivejších zástancov tmavej
energie.
Lambda má zvláštnu vlastnost': jej hodnota je
v čase a priestore rovnaká a aj preto je pre fyzikou
hádankou. Jednak by mala byt' podfa všeobecne
prijatých odhadov 1012-krát váčšia ako v skutočnosti je. (1010 gigaelektrónvoltov namiesto 10_3
elektrónvoltov.) To je doteraz najváčšia nezrovnalost'
v dejinách teoretickej fyziky. Ak by kozmologická
konštanta bola naozaj taká velká, musel by sa vesmír rozpínat tak rýchle, že by sa galaxie nikdy
nestihli sformovať. A velmi podivný a navyše
nepravdepodobný je fakt, že A má dnes presne
hodnotu hustoty hmoty vo velkých škálach.
Okrem A existujú aj exotickejší kandidáti na
vysvetlenie tmavej energie. Podfa fyzikov sú však
doterajšie merania v dobrej zhode s kozmologickými konštantami. Zavedenie (lambdy) do rovnic
označil Einstein kedysi za najváčšiu somarinu
(Eselei) svojho života. Z pohfadu dnešnej fyziky
práve toto sypanie popola na hlavu bolo jeho najváčším omylom.

Kvintesencia sú neznáme skalárové polia. Tieto polia majú rovnakú velkosť ako teplota (inými
slovami, na každé miesto v priestore pripadá jedna hodnota), nemajú však smer ako vektorové
polia, napnldad magnetické pole.
Skalárové polia sú bežnou súčasťou fyziky
častíc. Kvintesencia, piata sila, by sa mohla
v priebehu času meniť a postupne integrovať so
studenou tmavou hmotou a s neutrinami.
Existujú aj bizarnejšie teórie. Súvisia s „fantómovou energiou", ktorá by sa mohla skrývať za
tmavou energiou. Práve táto energia by mohla
vesmír zničiť. Rýchlosť rozpínania vesmíru bude
pokračovať dovtedy, kým sa nerozpadnú aj atómové jadrá. Vedci pripúšťajú aj prepojenie kvintesencie a fantómovej energie a ich synergetický
účinok. Či a ako sa realizuje, to můžu vedci
odvodiť iba z konkrétnych pozorovaní. Najprv
však musia zostaviť „stavovú rovnicu" tmavej
energie a zistiť, či a ako sa v čase mení.

Renesancia starého vzorca
Čoraz váčšiu pozornosť venujú vedci dávnejšiemu popisu mysterióznej energie vesmíru: ide
o „generalizovaný Čaplyginov plyn" (GCG),
ktorý je skór „perfektnou tekutinou" ako plynom. Teóriu GCG zverejnili v roku 2001 vedci
z Landauovho inštitútu pre teoretickú fyziku
a z Ruskej akadémie vied. Rovnica, ktorú
Alexander Kamenščik s kolegami zdokonalili,
má vyše storočnú tradíciu. Autorom póvodnej
rovnice bol ruský fyzik a matematik Alexej
Čaplygin, spoluzakladatel Ústredného aerodynamického inštitútu v Moskve, ktorý je dodnes
najvýznamnejším pracoviskom, zameraným na
výskum letectva a kozmonautiky.
Vzorec GCG, zverejnený v roku 1904, opisuje
pohyb vzduchu pod a nad rýchlosťou zvuku
a vplyv týchto pohybov na nosné plochy lie-

tadiel. Tento vzorec, napodiv, inšpiroval po
vyše 100 rokoch vedcov úpine inej disciplíny.
A GCG medzičasom konkuruje teórii čiemych
dier. (Pozn rámček „Záhada gravitačných pascí
Kamenščikova nelineárna diferenciálna rovnica GCG je krátka: p = —A/pa. Pričom p vyjadruje tlak ap hustotu tmavej energie. A a a sú kladné konštanty. A může mať hodnoty od 0 po 1,
u Čaplygina presne 1. Tmavá energia sa podla
Kamenščika správa podla stavovej rovnice
GCG.
Celé to vyzerá ako teoretická hračka, ale...
Vedci medzičasom zistili, že všetky údaje
získané po roku 2001 do tohto modelu zapadajú.
Konštanty A a a umožňujú vedcom istú flexibilitu. Táto pružnosť do istej miery sťažuje presné
predpovede, ale má aj nespochybnitelné výhody:
bude platiť aj vtedy, keďkozmologická konštanta
a kvintesencia neobstoja v skúške správnosti
napozorovaných údajov.

Tmavé zoskupenia
GCG model má niekolko pozoruhodných
predností. Zaobíde sa bez hypotéz neznámych
polí a dokáže tmavú hmotu a tmavá energiu
zjednotiť. Ak by bola hodnota hustoty p ovela
vyššia ako A, hodnota A/p sa zmenší do takej
miery, že může predstavovať hmotu, ktorá prevládala v mladom vesmíre. (Prah s hodnotou
p=0.)
Ak by bola hodnota p ovela nižšia ako A, hodnota p nadobudne záporné znamienko, čo potvrdzuje zrýchlujúce sa rozpínanie vesmíru.
Inými slovami, GCG model pripúšťa dynamický model vesmíru, ovládaný kedysi tmavou
hmotou, ktorá neskór ustúpila tmavej energii. Nie
je vylúčené, že tmavá hmota a tmavá energia sú
iba rozličnými stavmi rovnakej substancie, ktorá
závisí od velkosti vesmíru. Niektori kozmológovia označili GCG za kvartesenciu, za štvrtú
látku popri normálnej hmote, elektromagnetickom žiarení a horúcej tmavej hmote (neutrina).
Čaplyginov vzorec vrátil do hry aj prívržencov
teórie strún. Teóriu strún, už v hypotetickom
štádiu, považujú mnohí za horúceho kandidáta
na „tečnu všetkého", ktorá by v jedinom vzorci
zjednotila všetky prirodné sily a všetky častice by
vnímala ako prejavy jednodimenzionálnych strun
a slučiek. Táto tečna ešte nebola experimentálne
potvrdená. Velký urychlovač častíc v CERNe,
ktorý pracuje pri Ženeve, však může už zajtra
priniesť prvé důkazy jej existen-cie.
Kozmolágovia vkladajú nádeje do GCG aj
z mých dúvodov: táto tečna im otvorila okno do
vzdialenej budúcnosti vesmíru. Pred objavom
tmavej energie boli iba dye alternativy:
I. Ak stredná hustota hmoty vo vesmíre má od
počiatku vyššiu kritickú hodnotu, napríklad
3 protány na kubický meter, bude rozpínanie
vesmíru trvať niekolko desiatok miliárd rokov,
ale potom sa vesmír začne čoraz rýchlejšie
zmršťovať, až zanikne v záverečnom kolapse
(big crunch).
Štruktúra kozmu: vo velkých škálach sa galaxie
lormujú do káp a superkóp, pospájaných vláknami
viditelhej hmoty do siete. Gigantické „oká" tejto siete
sú prázdne. 0hrázok znázorňujúci oblast'vzdialenú
1,7 miliardy rokov je produktom simulácie na počítači.

2. Ak je však stredná hustota hmoty nižšia, potom sa vesmír bude celú večnosť, ale čoraz pomalšie rozpínať. Hviezdy vyhasnú, protóny sa
rozpadnú, a dokonca aj čierne diery sa vyparia.
Vo velkej, čiemej prázdnote budú občas kolidovať iba zvyšné fotány, elektrány a neutróny.
Objav zrýchfujúceho sa rozpínania vesmíru
obohatil kozmológiu o dalšiu možnosť. Ak tmavá
energia existuje, potom práve táto sila (a nie hustota hmoty), určuje osud vesmíru. V najjednoduchšom pripade, ak je tmavá energia totožná
s kozmologickou konštantou, rozpínanie sa nikdy
nezastaví a nebude sa ani spomaiovať. Tepelná
smrť vesmíru nastane overa skór, pričom v takomto vesmíre nemá život nijakú šancu.
Ak sa však za antigravitáciou skrýva neznáme
pole energie, alebo nekolko takýchto poli, potom
sa vynára niekofko možnosti:
Vesmír sa bude donekonečna rozpínať, čoraz
rýchlejšie či čoraz pomalšie.
Mohol by však aj skolabovať. Alebo rozpínanie by mohlo aj oscilovať, alebo sa tak dramatický urýchliť, že by sa všetko rozpadlo, dokonca
aj jadrá atámov. Nie je vylúčená ani možnosť, že
sa pole energie rozpadne a z tejto energie vznikne
nová hmota a v nej sa dokonca sformujú nové
hviezdy. Cosi ako kozmická recyklácia.
Tieto možnosti kozmológov mátú. Ak sa však
dokáže, že tmavá energia aleje iba ilúziou, potom
sú na rade teoretici i pozorovatelia. A naopak: ak
je čierna energia ilúziou (v tom pripade by neplatila všeobecná teória relativity, alebo hmota vo
vesmíre by nebola rovnorodo rozptýlená, tak ako
predpokladáme), potom by sa kozmológovia ocitli v ešte horšej situácii: nikdy by sa nedozvedeli,
či sa vesmír bude donekonečna rozpínať, alebo
nekedy opáť skolabuje.

Za mysterióznou oponou
GCG počet možností rozšírilo. Vedci konštruujú dalšie, čoraz bizamejšie efekty. John Barrow z University of Cambridge a Mariusz
Dabrowski zo Štetínskej univerzity nazreli za
oponu neznámeho. Nadábili pritom na singularity budúcnosti. Ide o „slabé" singularity, pri
ktorých sa objem nestráca a hustota, teplota a zakrivenie nenadobúdajú nekonečné hodnoty ako

pri „silných" singularitách, ktoré sa, aspoň podia
všeobecnej teórie relativity, vyskytujú bud'
v čiemych dierach, alebo na počiatku big bangu.
Slabé singularity budúcnosti však zdaleka nic
sú bezmocné. Naopak, sú priznakom rozsudku smrti vesmíru. Pri nich by bol tlak tmavej
energie nekonečný, prekvapujúco rýchly. Dósledkom by boli nekonečné slapové sily, hoci
hodnota rozpínania by sa nezmenila. Všetky
makroskopické objekty vrátane molekúl by zanikli.
Významným rozdielom oproti silným singularitám v čiemych dierach je to, že slabé singularity sa nevyskytujú iba v jedinom bode, ale na
rubovornom mieste vo vesmíre. Všetky rozpínajúce sa objekty by sa rozpadli, hádam okrem
strún, nakolko tieto nepatrné, zhruba 10-32 malé
útvary sa nemažu donekonečna rozpínať.
Barrow a Dabrowski nezohradnili model
GCG. Medzičasom však španielski a portugalskí fyzici dokázali, že náhle singularity budúcnosti sa vyskytujú pri istých hodnotách parametrov a konštánt aj v rovniciach GCG. V takomto prípade vesmíru hrozí, že móže náhle
zamrznúť, alebo svoje rozpínanie prudko pribrzdiť. V oboch prípadoch by svet, ktorý poznáme,
prestal existovať.

Už o 10 miliónov rokov?
Ak tlak v modeli GCG nadobudne nekonečnú
hodnotu a jeho hustota energie sa priblíži k nule,
móže sa objaviť singularita budúcnosti. Kozmológovia pomenovali tento stav Big Brake
(Velká brzda). Dynamika vesmíru by náhle ustrnula/zamrzla. Rozpínanie by sa celkom zastavilo.
Výsledné slapové a zotrvačné sily by všetku
hmotu rozomleli na zmes elementárnych častic.
Rovnaká katastrofa by vesmír postihla aj vtedy, keby energia GCG dosiahla nekonečná hodnotu. Aj v tomto pripade by sa rozpínanie vesmíru prudko zastavilo a slapové sily by nič
neušetrili. Tento stav pomenovali kozmológovia
Big Freez, (Velký mráz), pretože vesmír by
doslova zamrzol.
„Big Brake je v istom zmysle špeciálnym pripadom Big Freez," vysvetiuje kvantový fyzik
Claus Kiefer z Kolínskej univerzity, ktorý ana-

Univerzálny ortiel' smrti trvá
Efekty kvantovej gravitácie, ktoré v prírode
podia všetkého bránia vzniku singularít, privítali
najmá fyzici, pretože singularity sú neprijatefnou
vlastnosťou jednej teórie. Budúcnosť vesmíru,
v ktorom bude dominovať GCG, však vedci
pripúšťajú. Osud hmoty, či už zanikne pásobením
nekonečnej kozmickej superbrzdy, alebo, naopak, ustrnie/zamrzne, bude rovnaký: rozplyne
sa. S pravdepodobnosťou 99,999 %, čo je rovnako zlovestné ako 100 %.
Ibaže aj bez pravých singularit sú výhrady vo
vesmíre ovládanom GCG katastrofálne. Vesmír,
ako ho poznáme, v podmienkach extrémnej
fyziky nemaže fungovať, pretože upadne do
zvláštneho kvantového stavu. Ak by sa aj tieto
scenáre neuskutočnili a vesmír by sa nerozplynul, zamrzol by naveky. V takomto statickom stave by prestal existovať aj čas, alebo,
prinajmenšom, stratil by svoj vektor, časovú šípku.
Bild der Wissenschafft

.

Alexej Čaplygin opísal v roku 1904 rýchle prúdy vzduchu, ktoré vznikajú pri nadzvukových rýchlostiach.
Po sto rokoch jeho vzorec využívajú kozmológovia.

lyzuje singularity budúcnosti. „V oboch pripadoch by vesmír ustrnul/zamrzol."
Tieto predstavy majú už pevný základ.
„Singularity budúcnosti neboli doteraz kozmologickými meraniami vyvrátené," prizvukuje
Dabrowski. „Ba čo viac, mohli by sa už o 10 miliónov rokov prejaviť. Preto sme ich nazvali 'náhlymi singularitami budúcnosti`. V kozmickom
meradle je 10 miliónov rokov okamih. Pred
10 miliónmi rokov sa začala v hlavách niektorých rudoopov rozsvecovať inteligencia. Počas
10 miliónov rokov sa rozmiestnenie plávajúcich
kontinentov na Zemi iba nepatrne zmenilo."
Podia platnej paradigmy očakávajú vedci „konec
Zeme" o 7, 59 miliárd rokov, ked' ju pohltí agonizujúce, rozpínajúce sa Slnko, premenené na
červeného obra.
Pravdaže, scenáre singularit budúcnosti sú
špekulatívne. Sd to možnosti, ktoré matematika
pripúšťa, ale či sa móžu prejaviť v skutočnosti
nevedno. Dokonca platnosť všeobecnej teórie
relativity je v danom pripade vystavená skúške,
podobne ako pri big bangu či velkom kolapse
(big crunch). Kvantové efekty, ktoré ovládajú
svet mikrokozmu, móžu aj táto geniálnu teóriu
podkopať. Rovnako ako singularity budúcnosti.
Claus Kiefer ajeho spolupracovníci v minulom roku existenciu singularít budúcnosti
dokázali. Síce iba na zjednodušenom modeli
kvantovej kozmológie, ale s využitím doteraz
nevídaného matematického aparátu. Aj oponenti
dospeli k presvedčeniu, že singularity sa by sa
mali prejaviť aj v zložitejších, komplexnejších
situáciách. Navyše, matematika pripúšťa, aj opačnú možnosť. Rozpínanie vesmíru móže zmeniť
z rýchleho na superrychle.
Na svete by bol další pokus o vysvetlene big
bangu. Kiefer vie, že aj ked' matematika takú
možnosť pripúšťa, v reálnom vesmíre tento jav
nemusí existovať. Nuž naozaj, odkiar by sa nabral
hlboko zamrznutý časopriestor, zotrvávajúci
v tomto stave celá večnosť, ktorý by sa zrazu
rozhýbal? Zato Big Freeze/Velký mráz sa
v budúcnosti javí overa pravdepodobnejšie.
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Gravitačný
ďalekohl'ad
LISA, ktorého
misia je
naplánovaná
na rok 2015,
může otestovat Stojkovičovu teóriu.

Spósobuje
rozpínanie kozmu
antigravitácia?
Už dávnejšie vieme, že vesmír sa nielen rozpína, ale expanduje čoraz váčšou r chlosťou.
Podla prijatej teórie toto rozpínanie vytvára
tmavá energia, záhadná odstredivá sila, ktorá
predstavuje 73 % hustoty energie vesmíru.
Nedávno sa objavila nová teória: rozpínanie
vesmíru může vytvárat'vzťah medzi hmotou
a antihmotou, ktoré sa navzájom odpudzujú
a generujú tak čosi ako „antigravitáciu".
Massimo Villata z Turínskeho observatória
vyšiel z dvoch predpokladov.
Prvý: hmota a antihmota majú kladnú hmotu
a energiu. Podia tradičných predstáv gravitačný
vplyv častice podmieňuje iba jej hmota. Kladná
hodnota hmoty sa prejavuje tým, že častica na
mé častice gravitačne působí. Podl'a Villatu to
platí aj pre antičastice. Působením gravitácie
častice pósobia na častice a antičastice na antičastice. Aká sila však působí medzi časticami
a antičasticami?
Druhý Villatov predpoklad: všeobecná teória
relativity je invariantná. Zrozumitelhejšie:
pravidlá, ktoré radia správanie častíc normálnej
hmoty v normálnom poli časopriestoru, platia aj
v scenároch, kde majú náboj (elektrický náboj
a vnútorné kvantové čísla), parita (priestorové
súradnice) a čas opačné znamienko ako antihmota. Ak obrátite rovnice všeobecné teórie
relativity v náboji, parte a čase pre každú časticu, alebo pol'a, v ktorom sa častice pohybujú,
výsledkom je zmena znamienka gravitácie.
Gravitácia sa stane zápornou a prejavuje sa
antigravitáciou, odpudzovaním.
Villata pripomína príklad Newtonovho jablka.
Antijablko by dopadlo na antiZem, ale antijablko by nemohlo spadnúť na starú, dobrú Zem,
ktorú tvorí normálna hmota. Uvolhené antijablko by sa od Zeme začalo vzďalbvať, pretože by
sa zmenilo znamienko gravitácie. Inými slovami: ak je všeobecná teória relativity invariantná,
antigravitácia by spósobila, že častice a antičastice by sa odpudzovali. Vo velkých škálach
sa tento efekt podia Villatu prejavuje rozpínaním vesmíru. Generátorom tohto rozpínania je
odpudzovanie hmoty a antihmoty.
(baže v učebniciach stojí, že hmota a antihmota sa anihilujú. Villata tento paradox vyriešil
tým, že umiestnil antihmotu ďaleko od normálnej hmoty, do gigantických dutin medzi pospájanými kopami galaxií! Vedci predpokladajú,
že každá takáto dutina (vákuum) generuje
v počiatočnom poli hustoty záporné fluktuácie,
ktoré odpudzujú okolitú normálnu hmotu. To by
objasňovalo aj tvar velkoškálových štruktúr vesmíru, pripomínajúcich včelie plásty, s dutinami
prázdna uprostred.
Astronómovia však doteraz v dutinách
prázdna nijakú antihmotu neobjavili.
Europhysics Letters

Ilustrácia znázorňuje anihiláciu hmoty a antihmoty.
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Mal mladý vesmír
iba jednu dimenziu?
Ak sa teória, ktorú zverejnil fyzik Dejan Stojkovič z University of Buffalo potvrdí, fyzika
častíc bude mať problémy. Stojkovič tvrdí: „Vesmír, na prvopočiatku sústredený do nepatrného
bodu, bol jednodimenzionálny (ako rovná čiara), až neskůr získal druhů dimenziu (v podobe
roviny) a napokon tretiu dimenziu (takú má
svet, v ktorom žijeme). Teória rozvíjajúcich sa
dimenzií, ak sa potvrdí, by spósobila radikálnu
zmenu našich predstáv o vesmíre, najmá čo sa
týka jeho vzniku.
V časopise Physical Review Letters Stojkovič a jeho kolega Jonas Mureika z Loyola
Marymount University opisujú test, ktorý by leh
teóriu mohol potvrdiť.
Vzhladom na to, že svetlo i áalšie viny dorazia na Zem až po určitom čase, áalekohlady
můžu pozorovať vesmír od najranejších štádií
jeho evolúcie.
Gravitačné viny však v jedno- a dvojdimenzionálnom priestore nemůžu existovať. Vedci
upozornili, že z tohto důvodu prístroj LISA
(Lase Interferometer Space Antenna), gravitačné observatórium, ktoré po uvedení do prevádzky bude detegovať gravitačné viny, mladý
vesmír monitorovať nedokáže.
Nová teória predpokladá, že dimenzionalita
priestoru je závislá od velkosti priestoru, ktorý
pozorujeme. Čím menší priestor, tým menej dimenzií. Z toho vyplýva, že štvrtá dimenzia, ak
sa už neotvorila, sa v budúcnosti otvori. Pravdaže, iba vtedy, keá sa vesmír bude naďalej
rozpínať. Zároveň podia tejto teónie má priestor
s menším počtom dimenzií velmi vysoké energie, najmá v obdobiach mladého vesmíru, krátko po big bangu.
Ak sa teória potvrdí, fyzika častíc by sa od
základov zmenila:
1. Kvantová mechanika a všeobecná teória relativity, matematické nástroje, ktoré opisujú
fyziku vesmíru, sa považujú sa nezlučitelné.
Kvantová mechanika opisuje vesmír vo velmi malých škálach, relativita vo velkých

škálach. Ak by mal však mladý vesmír menej
dimenzií, kvantová mechanika a teória relativity by našli spoločného menovatela.
2. Zmenil by sa aj názor na zrýchfujúce sa
rozpínanie vesmíru. Fyzici toto rozpínanie
zaznamenali, ale nedokážu ho vysvetliť. Pribúdajúce dimenzie by zrýchlujúce sa rozpínanie vesmíru vysvetliť dokázali. (Podia
Stojkoviča sa štvrtá dimenzia vo velkých
kozmologických škálach už otvonila.)
3. Vyriešila by sa aj záhada okolo hmotnosti
Higgsovho bozónu. Podia štandardného modelu fyziky častíc Higgsov bozón by mal
existovať, ale zatial sa ho nepodarilo objaviť.
A vedci, ak chcú presne opísať fyziku reálneho sveta, musia kvůli interakciám medzi časticanii vysokých energií do rovnic štandardného modelu, dosadiť aj hmotnosť Higgsovho
bozónu, pravdaže, iba ako neistú premennú.
Ak by mal priestor menej dimenzií na úrovni
vysokých energií, vedci by sa bez takýchto
„čarovaní" zaobišli.
„Nabúrali sme jestvujúcu paradigmu," tvrdí
Stojkovič. „Fyzici sa s týmto problémom pasujú už najmenej 30 rokov, ale lineárne rozvíjanie
existujúcich myšlienok problémy nevyrieši."
Gravitačný ďalekohfad LISA začne pracovať
až o niekolko rokov. Stojkovičov tím by mohol
nové myšlienky otestovať ovefa skór. To nie je
iba zbožné želanie, pretože existenciu priestoru
s nižším počtom dimenzií možno už dnes expenimentálne podopnieť. Vedci zistili, že prúd
častíc kozmického žiarenia s energiami nad
hodnotou 1 teraelektronvoltu (to sú energie, ktoré bolí vo velmi mladom vesmíre) sú usporiadané pozdlž dvojdimenzionálnej roviny!
Ak vysoké energie korešpondujú s menejdimenzionálnym priestorom tak, ako teória
„chýbajúcich dimenzií" predpokladá, vedci
využívajúci urychlovač LHC v CERNe by mali
dvojrozmerný, rovinný rozptyl týchto energií
zaznamenať.
University of Buffalo Press Release
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Hviezdy, ktoré strácajú rychlost'
Normálne hviezdy rotujú pomaly. Stelárnici
zatial' nevedia prečo. Vzhladom na ich velkú
hmotnosť, vo chvíli, ked' počas zrodu zahustená
hmota v rotujúcom prachoplynovom oblaku
rychle skolabuje, kolapsom zrodená hviezda by
mala rotovať rýchlejšie. Keby sa však rotácia
naozaj zrychlila, protohviezda by nestihla nabalit tolko hmoty, aby sa v jej vnútre mohli
rozbehnúť jadrové reakcie. Vedci vysvetlujú toto „pribrzdenie" interakciami medzi magnetickým polom mladej hviezdy a formujúcim sa
akrečným diskom. Tieto interakcie by časom
mohli spomaliť rotáciu do takej miery, že by
kolaps mohol pokračovať. Táto teória má už
40 rokov.
Teóriu můžu preveriť iba predpovede, ktoré
sa dajú otestovat. Ešte donedávna sme protoplanetárne disky tvoriace sa okolo mladých
hviezd nedokázali priamo pozorovať. Astronómovia preto využívajú štatistické prehliadky,
ktoré umožňujú skúmať tieto disky nepriamo.
Disky zohrieva žiarenie hviezd, vd'aka čomu
intenzívne žiaria v infračervenom svetle. Ak
platí, že magnetické pole rotáciu spomaluje, potom by hviezdy s diskmi mali rotovať pomalšie
ako tie, čo disky nemajú. V roku 1993 sa tento
predpoklad potvrdil. Ďalšie štúdiá tento objav
ešte spresnili: hviezda, torej rotácia sa pod
vplyvom disku spomalí na 8 dní, začne po rozpadnutí disku opáť kolabovať, pričom sa jej perióda skráti na 1 až 2 dni!
Najnovšie údaje svedčia aj o tom, že toto
pravidlo platí najmá pre masívnejšie hviezdy.
Pre mladé hviezdy v hmlovinách Orion a Orol
sa hodnoty rotácie velkých a malých hviezd
odlišovali iba nepatrne. Do akej miery sa na
brzdení rotácie hviezd podielajú magnetické poha, boto dlho nejasné.
V roku 1970 sa objavila štúdia zameraná na
hviezdy spektrálnej triedy F. Vedci zistili, že
v tomto prípade sa rotácia masívnych a malých
hviezd podstatne líši. Cosi také predpovedal
Evry Schatzman už začiatkom 60. rokov. Podla
nebo spomalenie rotácie spósobujú interakcie
hviezdneho vetra s magnetickým polom hviezdy. Nakolko hviezdy typu F mávajú aktívnejšie

magnetické polia, zdalo sa mu, že ich rotáciu
spomaluje práve tento efekt.
Stelárnici teda poznajú dva efekty spomalujúce rotáciu hviezd. Oba platia, ibaže nevedno,
ktorý efekt a za akých okolností dominuje.
O tom sa vedú spory. Vedci chcú lepšie porozumieť tomu, ako sa tieto efekty prejavujú pri jednotlivých hviezdach. Prehliadky početných populácií hviezd neposkytujú dostatočné důkazy.
Ako ich získat?
Specialisti na disky skúmajú, či sú vnútorné
okraje disku v takej vzdialenosti od hviezdy, kde
má objekt, pohybujúci sa na keplerovskej obežnej dráhe, rovnakú uhlovú rýchlosť ako hviezda.
V takom prípade medzi diskom a hviezdou
existuje magnetická vázzba. Zmerať tieto hodnoty však nie je lahké. Napozorované údaje sa
můžu overiť iba vtedy, ak ich porovnajú s tisíckami možných modelov hviezda — disk.
Túto metódu naposledy využili skúmaním
hviezd v otvorenej hviezdokope IC 348. Ukázalo sa, že až 70 % hviezd bolo magneticky zviazaných s diskom. Pri zvyšných 30 % hviezd bol
vnútorný okraj disku mimo dosahu magnetického pola. mými slovami, magnetické pole ho
nedokázalo brzdiť. Výsledky však nie sú jednoznačné. Napriek vysokému počtu hviezd, kde
je brzdenie diskov významnou zložkou rotačnej
evolúcie hviezd, nemožno rozhodnúť, či ide
o dominantný efekt. Navyše vieme, že mnoho
mladých hviezd může byť vo fáze, ked' sa disky
pod vplyvom intenzívneho žiarenia rozpadajú.
Čím rýchlejšie sa disk rozpadá, tým rýchlejšie
hviezda rotuje. Vedci zatial netušia ani to, či
tých 30 % hviezd s magneticky neviazanými
diskmi nemalo túto vozbu v minulosti.
Tak či onak, dnes vieme, že disky i hviezdne
vetry podstatne vplývajú na spomalovanie
uhlovej rotácie hviezd. To vyvracia názor kreacionistov (prívržencov hypotézy „prvotného
hýbatela"), podla ktorého „nepoznáme mechanický proces, ktorý by dokázal ovplyvniť
zmenu momentu hybnosti". Tento mechanický
proces už poznáme. A nie jeden, ale hned'
dva.
University of Massachusetts Press Release

Magnetické pole formujúcej sa hviezdy interaguje s protoplanetárnym diskom.

Galaxia Markarian 739 vo viditelhom svetle. Dye aktívne jadrá sú uprostred špirálových ramien dvoch interagujúcich galaxií. Donedávna bolo známe iba AGN
vpravo. AGN vlavo rozlíšili až r6ntgenové vesmírne
dálekohl'ady. Dye supermasívne čierne diery, generujúce žiarenie AGN, deli 11 000 svetelných rokov.

Blízka galaxia
má dye čierne diety
Galaxia Markarian 739 (známa i ako NGC
3758), je pomerne blízka. Nachádza sav súhvezdí Leva, 425 miliónov svetelných rokov od
Zeme. Už dávnejšie sa vedelo, že v jej centre
hniezdi supermasívna čierna diera. Vesmírne
róntgenové dalekohl'ady však v jej centre objavili
d'alšiu čiernu dieru. Aj tá je masívna a aktívna.
Masívne čierne diety s hmotnosťami niekol'
kých miliónov SÍnk hniezdia v jadre váčšiny
velkých galaxií. Niektoré z nich vyžarujú miliardkrát viac energie ako Slnko. Takéto objekty
označujú astronómovia ako AGN — aktívne
jadrá galaxií. Masívnych čiernych dier je vela.
Iba jedna zo stovky sa však nachádza v štádiu
AGN. Dvojičky AGN sú ešte zriedkavejšie:
Makarian 739 je iba druhým takýmto objektom
do vzdialenosti 500 miliónov svetelných rokov.
Čierna diera v centre galaxie je aktívna vtedy,
ked' okolo nej krúži dostatok špirálujúcej hmoty.
Pohyb hmoty v špirále sa neustále zr chlljje. Čím
rýchlejšie sa hmota pohybuje, tým je horúcejšia, a preto intenzívne žiari. Ak sa hmota v disku
minie, čierna diera „zaspí" a AGN až do prísunu
dálšieho „pokrmu" vyhasne. V prípade galaxie
Markarian 739 došlo ku kolízií dvoch galaxií. Dye
čierne diery v jadrách galaxií začali po zrážke
obiehatspoločné ťažisko, pričom v důsledku gigantického karambolu každá z nich zachytila
velké množstvo hmoty. Obe čierne diery
v galaxii majú masívne plynové disky, obe intenzívne žiaria, obe sa premenili na AGN.
Vesmírny dálekohiad Swift monitoruje od roku
2004 róntgenové zdroje s vysokou energiou.
Prístroj BAT na palube dálekohl'adu dokáže detegovat AGN do vzdialenosti 650 miliónov
svetelných rokov. Počas siedmich rokov objavil
desiatky podobných systémov. Tím, ktorý údaje
z dalekohl'adu Swift analyzuje, zistil, že približne
štvrtina objektov BAT AGN sú bud' interagujúce,
alebo už gravitačne zviazané páry čiernych dier.
Vedci vypočítali, že najmenej 60 % z nich v priebehu nasledujúcej miliardy rokov splynie.
Prístroj BAT mapuje momentálne desatinu
oblohy. Nakolko Swift využíva iba širokouhlú
kameru, vedci do výskumu zapojili aj rčntgenový dalekohl'ad Chandry, ktorý dokáže rozlíšiť aj
100-násobne menšie objekty. Práve na snímkach z Chandra objavili v jadre galaxie Markarian 739 druhú čiernu dieru aktívne nabalujúcu
hmotu a generujúcu gigantickú energiu.
Vzdialenosť medzi čiernymi dierami je tretinou vzdialenosti, deliacej našu Slnečnú sústavu
od jadra Mliečnej cesty! Zo všetkých doteraz
objavených AGN je dvojička Markarian 739
druhým najtesnejším systémom svojho druhu.
Tesnejšou sústavou je iba dvojička čiernych
dier v jadre galaxie NGC 6240. Tá je zároveň aj
najbližšou galaxiou s dvomi AGN.
Ako je možné, že druhé AGN neobjavili už
skór? Jednoducho preto, že sa na viditelhých,
ultrafialových a rádiových vinových djžkach
neprejavilo. Objavilo sa iba na róntgenových
snímkach s vysokým rozlíšením.
Astrophysical Journal Letters
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Matematici prispeli
k pochopeniu fyziky pulzarov

Planetárne hmloviny z katalógu HST sa považujú za
najkrajšie objekty vesmíru. Vedci sa nazdávajú, že
tie najkrajšie, symetrické i nepravidelné, sa formujú v dvojhviezdach.

Ako dvojhviezdy
formujú
planetárne
hmloviny?
Planetárne hmloviny majú najrozličnejšie
tvary. Táto róznorodosťastronómov udivuje.
Formujú ich magnetické polia, rýchlosť rotácie, neviditelhí spolupútnici, alebo m é
vplyvy? V poslednom čase sa vedci prikláňajú k tomu, že tie najkrajšie, najbizarnejšie
hmloviny formujú dvojhviezdy. V našej
galaxii objavili zatial'vyše 3000 planetárnych
hmlovín. Zatial' iba 40 z nich má v jadre
dvojhviezdu. Ďalšie dvojhviezdy sa objavujú
pomocou spektroskopie a zákrytovej
metódy, podobne ako exoplanéty.
Najnovšie vesmírne dálekohl'ady v rámci
velkých prehliadok oblohy objavujú v jadre
hmlovín viac dvojhviezd. Vedcov zaujímajú
najmi tesné dvojhviezdy, ktoré by mali na
tvarovanie hmlovín vplývaťvýraznejšie. Ked'
sa jedna zo zložiek dvojhviezdy na sklonku
života zbaví obálky, druhá hviezda, ktorá
krúži okolo spoločného ťažiska, brázdi vonkajšie vrstvy odvrhnutého materiálu. Dósledok: pozdlž rovníka sústavy sa prejaví
nerovnaká hustota hmoty. Dočasné prehustenia spósobujú lúčovitý rozptyl materiálu,
ba móžu vyvolávať aj výtrysky z pólov.
Počet planetárnych hmlovín okolo
dvojhviezd rozšírili objekty MOC 6326
a NGC 6778. V oboch prípadoch objavili
lúčovité prúdy, výtrysky i vlákna s nízkou
ionizáciou. I tie svedčia o tom, že hmlovinu
formuje pohyb dvoch hviezd okolo spoločného ťažiska. NOC 8326 je skór eliptická,
NGC 6778 je bipolárna.
HST Press Release

NGC 6326, objavená iba nedávno, je planetárnou
hmlovinou, ktorú určite formuje dvojviezda v jej jadre.
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Na snímke z raketoplánu vidíte úkaz, nazvaný pomocou rovníc. Podobných tým rovniciam,
von Karmanove krútňavy. Vytvorili sa nad os- ktoré opisujú správanie kávy miešanej lyžicou.
trovom Raširi na severe Japonského mora. Rovnice, ktoré opisujú akciu, ktorú v supervodiči
Krútňavy pripomínajú útvary, ktoré sa tvoria aj produkujú fermióny, sú však ovef'a zložitejšie.
Každá z nich opisuje stav, ktorý sa vytvori po
v supervodičoch.
Od objavu supervodivosti uplynulo 100 rokov. zmene hodnoty jedinej premennej, či už rychTento stav sa prejavil pri ochladení ortute pomo- losti, alebo hustoty. Ked'sa zmení jedna premencou tekutého hélia na najnižšiu teplotu, pri ktorej ná, zmenia sa aj ostatné.
sa sformuje supervodič.
Látka, čo nekladie odpor
elektrónom, ktoré ňou
prúdia. Vedci sa celé
storočie snažili o presné
matematické vysvetlenie,
ako a prečo sa čudný
vodič správa tak, ako
pozorujeme. Tekuté hélium-4 sa stáva supervodičem vtedy, ked' ho
ochladíme na hodnotu
blízku absolutnej nule:
—273 C. Výsledný efekt
— minimálna viskozita
eliminuje pósobenie gravitácie, a teda aj pohyb
mimo kontajneru.
Fyzici z Washingtonskej univerzty pomocou najvýkonnejšieho superpočítača zistili, že
správanie supervodičov
v reálnom čase spósobujú
fermiony, subatomické
častice podobné elektrónom, protónom a neutrónom, ktoré sú základnými stavebnými časticami
prírody.
Supervodiče boli objavené aj v neutrónových
hviezdach, ktoré rotujú
rýchlosťami od 1 až po
1000 otočiek za sekundu.
Tieto hviezdy, nazývané
aj pulzary, majú v pnemere o polovicu vyššiu
hmotnosf ako Slnko. Von Karmanove krútňavy v oblakoch nad japonským ostrovom Raširi pripomínaHmota je nahustená do jú útvary, ktoré sa formujú v supervodičoch. Snímku exponovali z raketoplánu.
gule s priemerom 20 km.
Sformulovať tento matematický problém si
Ked'pulzar rotuje, supervodivá látka sa na jeho
povrchu správa inak ako voda na povrchu Zeme. vyžiadalo čas na počítači, ktorý si dokáže poradiť
Ak rýchlosť rotácie narastá, v supervodiči sa ob- aj s biliónom zmien premenných. Vedci použili
javí séria malých krútňav. Krútňavy sa otvárajú, počítač JaguarPF v Oak Ridge National Laboravytvárajú trojuholnfky tvarov, ktoré sa v super- tory v Tennessee, jeden z najvýkonnejších počítačov sveta. Tento prístroj dokáže v krátkom čase
vodiči usporiadajú do mriežkovaných štruktúr.
Krútňava uprostred sa vytvori pri istej kritickej zvládnuť to, čo by na osobnom počítači trvalo
rychlosti. Ak sa rýchlosf zvyšuje, počet krútňav 8 000 hodín.
Počítač potvrdil, že ak sa rýchlosť miešania
narastá. Nie však rovnomerne, ale skokmi.
Podobné správanie možno pozorovať aj v la- tekutiny zvyšuje, móže stratiť vlastnosti superboratóriu. Ked vo vákuovej komore laserový lúč vodiča, tak ako to hypotéza predpokladala.
vytvori elektrické pole s vysokou energiou, malá
Ukázalo sa, že pomocou podobných simulácií
vzorka hmoty, nie viac ako 1 milión atámov, na počítači sa móžu rozšíniť poznatky o neutróochladne na teplotu blízku absolútnej nule. nových hviezdach. Zároveň sa otvorili aj nové
„Laserová lyžica" dokáže vytvoriť v supervodiči možnosti fyziky chladných látek.
krútňavy.
Vedci sa pokúsili pochopiť zvláštne správanie
NASA Press Release

Autoři dále uvádějí, že dosavadní statistika zahrnující 250 mateřských hvězd exoplanet ukazuje, že 17 % objevených exoplanet se
nalézá v prokázaných vícenásobných hvězdných soustavách, z toho v 6 případech jde dokonce o hierarchické trojhvězdy.
Snad ještě zajímavější je případ zákrytové dvojhvězdy HW Vir (poloměr dráhy 0,85 Rp; sklon 81 01T; per. 2,8 h; vzdálenost
180 pc), jež se skládá z modrého podtrpasllka sp. třídy B (25 kK; 0,5 Mp; 0,2 R®; 20 L®) a trpaslíka třídy M (5 kK; 0,14 Mp;
0,2 Rp; 0,003 Le). Kolem těžiště této těsné dvojhvězdy obíhají exoplaneta a hnědý trpaslík ve drahách s poloosami 3,6 AU a 5,3 AU,
výstřednostmi 0,3 a 0,5, středními povrchovými teplotami 270 K a 230 K a hmotnostmi >8,5 a >19 M. I tento systém však je patrně
hierarchickou trojhvězdou, kde třetí hvězdná složka má hmotnost =0,2 Mp a oběžnou dobu 19 let.
D. Malberg a M. Davies přišli s pozoruhodným vysvětlením skutečnosti, že řada obřích exoplanet se nachází velmi blízko
mateřské hvězdy a navíc jejich dráhy jsou výrazně excentrické. Uvedli, že když vznikají hvězdy v relativně velmi hustých hvězdných
asociacích, dochází často k těsným přiblížením nově vytvořených hvězd k mladým dvojhvězdám, což může dokonce vést k výměně
některé ze složek dvojhvězdy za vetřelce. Takové změny vedou k poruchám planetárních drah, což simulovali rozsáhlými modelovými výpočty. Rozlišovali přitom demokratické planetární soustavy, v nichž vzniklo více obřích planet podobných hmotností od
hierarchických planetárních soustav s terestrickými a obřími planetami jako je tomu v naší Sluneční soustavě, popřípadě v planetární
soustavě s jedinou centrální hvězdou.
V průběhu první stovky milionů let po vzniku takových soustav docházelo v první polovině intervalu k velmi drsnému gravitačnímu
zacházení s planetami, které bud' spadly na některou složky centrální dvojhvězdy, byly vymrštěny ze soustavy na interstelární dráhu,
popřípadě se srazily navzájem. Ve druhé polovině intervalu se pak zbylé obří planety demokratického původu přisunuly blíže k centrální
hvězdě a získaly protáhlé eliptické dráhy, zatímco hierarchické soustavy nabyly podobného vzhledu jako naše Sluneční soustava.
Když pak autoři v simulacích smíchali výsledky výpočtů pro 30 % hierarchických a 70 % demokratických soustav, dostali ve fázovém prostoru výstředností 0,0 - 0,6 a velkých poloos 1 —6 AU takové rozdělení excentricit a rozměrů drah, jaké pro exoplanety ve
skutečnosti pozorujeme. Podobný výsledek obdrželi rovněž S. Marchi aj., kteří pomocí simulací ukázali, že při vzniku planetárních
soustav se přednostně uplatňují dva mechanismy, a to je migrace planet směrem k mateřské hvězdě vlivem odporujícího prostředí
protoplanetárního disku, a dále rozptyl drah planet při vzájemných interakcích v demokratických soustavách.
B. Jackson aj. ukázali v rozsáhlé práci, že na pozorované soustředění drah horkých jupiterů do blízkosti mateřských hvězd s typickou oběžnou dobou kolem 3 dnů a vzdáleností od hvězdy kolem 0,05 AU má hlavní vliv předchozí migrace obřích exoplanet ze
vzdálenějších oblastí, kde původně vznikly z protoplanetární mlhoviny Teprve ve vzdálenosti kolem 1 AU od trpasličích hvězd hlavní
posloupnosti je totiž v protoplanetárním disku dost materiálu na vytvoření solidní exoplanety. Migrace směrem ke hvězdě se
pravděpodobně nikdy nezastaví. Když se exoplaneta začne při přiblížení k hvězdě silně ohřívat, přichází nejprve o své plynné obaly
a pak ve vzdálenosti <0,1 AU je postupně rozervána rostoucími slapovými silami mateřské hvězdy, a to i tehdy, když si uchová
kruhovou dráhu. I v tomto případě ji stále ničí slapová vzdutí na samotné hvězdě. Tím lze vysvětlit, proč se nepodařilo objevit žádnou exoplaneta, která by obíhala blíže než 2,6 mil. km od mateřské hvězdy. Tato kritická mez ještě roste pro starší exoplanety. Pokud
je exoplaneta starší než Sluneční soustava, roste tato kritická mez až na vzdálenost 0,036 AU (5,4 mil. km). Zajímavé je i zjištění, že
tranzitujícíexoplanety jsou v průměru mladší a nalézají se blíže k mateřské hvězdě než netranzitující.
J. Wright aj. kompilovali a revidovali údaje o 28 exoplanetárních soustavách do vzdálenosti 200 pc od Slunce. Odtud odvodili
několik zajímavých statistických údajů. Především se ukazuje, že minimálně 28 % extrasolárních soustav obsahuje více než jednu
exoplanetu, a dále, že exoplanety ve vícenásobných soustavách mívají nižší výstřednosti drah než osamělé exoplanety. Oběžné periody osamělých exoplanet vykazují maximum pro velmi krátké periody kolem 3 dnů, zatímco u vícenásobných soustav je rozložení
logaritmů period víceméně rovnoměrné. Obecně platí, že zatímco exoplanety s malými hmotnostmi mají nejčastěji dráhy blízké
kružnicím, u exoplanet s hmotností větší než Jupiter jsou výstřednosti drah rozloženy rovnoměrně mezi nulou a 0,5.
Na kongresu IAU v Riu de Janeiru v srpnu 2009 se odborníci zabývali také definicí samotného pojmu exoplaneta. Shodli se zhruba na tom, že exoplanetou prozatímně nazýváme těleso, které má hmotnost minimálně takovou, aby vyhovovala definici planety ve
Sluneční soustavě a maximálně 13 Mj (hmotnější objekty do hmotnosti 0,075 M0 se nazývají hnědí trpaslici). Exoplaneta musí
obíhat kolem hvězdy nebo pozůstatku po hvězdě; pokud je osamělá, patří do kategorie hnědých subtrpaslíků (tzv. planeta-nomád).
Někteří autoři však používají pro tuto kategorii termín planema. Několik kandidátů na planemy nalezli G. Bihain aj. v mladé
otevřené hvězdokupy 6 Orionis staré jen 3 mil. roků. Planemy se nacházejí v úhlové vzdálenosti <12' od centra hvězdokupy a jejich
infračervené jasnosti dosahují J 21 mag. Modely dávají pro jejich hmotnosti hodnoty kolem 4 Mj, takže autoři spekulují, že v obecné funkci hmotnosti substelárních objektů v Galaxii nastává zlom pro hmotnosti 6 M.

2.2. Vznik hvězd a prahvězdy
A. Goodmanová aj. se zabývali otázkou, jak vlastně ze zárodečného obřího molekulového mračna vznikají hvězdy, hnědí trpaslíci a obří exoplanety. Na modelech mračen, do nichž zapustili hustší jádra o typickém rozměru 0,1 pc, ukázali, že turbulentní
hustší plyn se začne smršťovat vlastní gravitací, jakmile jeho hustota dosáhne 1 milionu molekul H2 v krychlovém centimetru
(3,4.10-14 kg/m3), což odpovídá ultravysokému technickému vakuu s tlakem plynu 10 nPa. Modely vzniku hvězd založili na tzv.
dendogramech (stromových diagramech), jež si vypůjčili od chirurgů, kteří tuto matematickou metodu používají při plánování operací
orgánů v lidském těle. Dendogramy dokáží dobře vystihnout trojrozměrnou hierarchickou strukturu rozložení hmoty v mračnu,
podobnou olistěnému stromu o typickém rozměru 1 pc. Modely pak ověřovali na obřím molekulovém mračnu L1448, kde jsou
k mání dobré údaje o rozložení hmoty v mračnu díky rádiové spektrální čáře 13CO. Souhlas teorie a pozorování je místy výtečný, ale
v jiných částech mračna pramalý. V každém případě poukázala práce zmíněných autorů na významný vliv vlastní gravitace
molekulového plynu na smrštění zárodku prahvězdy už od samého počátku procesu směřujícího ke vzniku hvězdy.
M. Krumholz aj. poukázali na neplatnost dosavadního paradigmatu hlásajícího, že vinou tlaku záření, který ve hvězdě rychle
stoupá s rostoucí hmotností, jsou hvězdy s počáteční hmotností >20 Mp nestabilní a rychle se rozpadnou. Modelovali totiž ve třech
rozměrech vývoj zhustku plynného mračna o hmotnosti 100 M0, průměru 0,2 pc a teplotě 20 K po dobu 57 tis. let. Výpočet
probíhal na 256 procesorech po dobu 40 dnů a nocí. Autoři ukázali, že zhroucení zhustku na prahvězdu zabere necelé 4 tis. roků;
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kolem prahvězdy se přitom utváří akreční disk. Prahvězda pak po 17 tis. let nabírá hmotu akrecí ze zmíněného disku. Za další 3 tis.
let podléhá disk gravitační nestabilitě a vytváří dvě protilehlá spirální ramena, jež odnášejí přebytečný moment hybnosti rotující
prahvězdy. V čase 35 tis. let od počátku hroucení se v blízkosti prahvězdy vytvoří druhá prahvězda, která nabírá hmotu agresivněji,
než její starší družka. Obě prahvězdy si pak společným úsilím rozeberou cáry disku a vzniká klasická dvojhvězda o hmotnostech
33 a 47 M®, což je ve velmi dobrém souladu s pozorováním velmi hmotných dvojhvězd. Autoři se domnívají, že nic nebrání tomu,
aby prahvězdy dosahovaly hmotností až 120 Mp, jež pak klasifikujeme jako nadhvězdy s velmi krátkou životností jen několika milionů let. K podobnému limitu 140 Mp pro hmotnost prahvězd v raném vesmíru dospěla také A. Frebelová aj.
T. Okhubo aj. zjistili, že ještě vyšších hmotností mohou dosáhnout hvězdy I. generace (populace III), jež se skládají čistě z vodíku
a hélia. V tom případě může akrece materiálu na zárodky o počáteční hmotnosti 1 Mp pokračovat velmi dlouho, takže vznikají nadhvězdy subpopulace III.]. a po nich hvězdy subpopulace IIL2., jejichž vznik je ovlivněn silným vyzařováním hvězd předešlé subpopulace. Nenasytné nadhvězdy subpopulace III.1. tak mohou snadno dosáhnout hmotností až 1 000 Mp, jejichž jádro se pak
zhroutí gravitací rovnou na intermediální černou díru (IMBH) o hmotnosti řádu 100 M0 , čímž jejich materiál vypadne z kosmického
koloběhu látky. Zato hvězdy subpopulace 111.2. dorostou vinou rozrušování akrece zářením nadhvězd předešlé subpopulace hmotností
<60 M< , takže brzy vybuchnou jako supernovy a tím přispívají k „zašpinění" vesmírné látky těžšími prvky („kovy"). Právě tyto
hvězdy tudíž rozhodují o dalším koloběhu kosmické látky ve vesmíru. M. Turk aj. zahrnuli do svých trojrozměrných modelových
výpočtů vzniku hvězd populace III nejenom vodilo a hélium, ale také prvotní deuterium a lithium. Ukázali, že tak mohou již v raném
vesmíru vznikat nadhvězdy s hmotnostmi -50 M®, ale často se během hroucení mračno rozštěpí na dvě složky, ve shodě s ostatními
modelovými výpočty.
M. Alvarez aj. tvrdí, že první nadhvězdy vznikaly v minihalech zárodků budoucích galaxií o hmotnostech 0,1 — 1 I . již v intervalu 180 — 275 mil. let po velkém třesku (z 20— 15). Z nadhvězd pak vznikaly velmi rychle intermediální černé díry (IMBH)
s hmotností řádu 100 M0 . Ty se navzájem slévaly v těžišti budoucích galaxií a mohly do stáří necelých 900 mil. let po velkém třesku
(z 6,4) dorůst na černé veledíry o hmotnostech až 1 GMp.
A. Tutukov a A. Fedorova se věnovali možným scénářům vzniku hvězd s vysokou prostorovou rychlostí řádu 1 tis km/s. Pokud
dojde k výbuchu supernovy ve dvojhvězdě, kde druhou složku tvoří hvězda hlavní posloupnosti, pak právě tato druhá složka může
ztratit vazbu na zbytek supernovy a dosáhnout tak prostorové rychlosti několika set km/s. Je-li však druhou složkou bílý trpaslík,
neutronová hvězda, nebo hvězdná černá díra, pak se rychlost takových z gravitačního řetězu utržených hvězd bude pohybovat v řádu 1 tis. km/s. Podobně slévání dvou neutronových hvězd, popřípadě neutronové hvězdy s hvězdnou černou dírou vede ke vzniku
hvězdné černé díry s prostorovou rychlostí až 1 tis. km/s. Průvodci supernov však mohou dokonce dosáhnout relativistických
rychlostí, pokud supernova vyzáří většinu své energie v usměrněném svazku neutrin. Stejně tak dopadne hvězda, která se dostane do
těsné blízkosti černé veledíry v jádře galaxie.
S. Takahashi aj. studovali poměry v obřím molekulovém mračnu OMC-3 v Orionu, a to jednak pomocí radioteleskopů VLA
a Nobeyama, ale též z archivních infračervených měření SST. Nejjasnějším rádiovým zdrojem v mračnu je objekt MM6 o průměru
510 AU obsahující 3 Mp molekul vodíku. Objekt je tak hustý, že extinkce ve viditelném pásmu spektra dosahuje neuvěřitelných
15 tis. rnagnitud! Zhuštění částí objektu na prahvězdy zabere nanejvýš 7,6 tis. let, ale dá se stihnout i za méně než 1 tis. roků. Pouze
velmi hmotné prahvězdy, z nichž pak vznikají žhavé hmotné hvězdy sp. třídy O, k tomu potřebují až 100 tis. let.
A. Burkert a J. Alves se zabývali budoucností prachoplynové mlhoviny Barnard 68, v níž nejsou vidět hvězdy ani v jejím nejhustším
centru. Zjistili, že v centru se nalézá kulové plynné jádro, vykazující v radiálním směru gravitační nestabilitu, způsobenou jeho srážkou
s dalším jádrem. Na perifériích obou objektů jsou již patrné známky gravitačního hroucení. Autoři soudí, že během příštích 200 tis. let
tak v mlhovině vzniknou první hvězdy slunečního typu. Zdá se, že jde o velmi běžný způsob vzniku standardních hvězd.
B. Bowler využili infračervené kamery IRAS na SST teleskopu k prozkoumání oblasti o rozměrech 7' x7' ve známé blízké (460 pc)
tmavé prachoplynové mlhovině Koňská hlava (Barnard 33) v Orionu. Nalezli tam celkem 45 infračervených bodových zdrojů, z toho 8 kandidátů na prahvězdy. Jejich výskyt je vázán na typické „sloní choboty", pozorované v řadě tmavých mlhovin. Zřejmě jde
o oblasti, kde se molekulový plyn hroutí vlivem vlastní gravitace, přičemž rychlost hroucení je ovlivňována zářením již existujících
hvězd, ale zároveň též brzděna přítomností magnetických polí, které tak kontrolují porodnost prahvězd v okolí hvězdy 6 Orionis.
J. Girart aj. studovali vliv magnetických polí na tvorbu hvězd v obřím horkém molekulovém mračnu G31.41+0.31 (vzdálenost
8 kpc; zářivý výkon 300 kL0 ) měřením rozložení polarizace v mračnu pomocí soustavy osmi 6m submilimetrových teleskopů (SMA)
na Mauna Kea. Jádro mračna, v němž vzniká prahvězda, má průměr 20 kAU a tvar přesýpacích hodin. Je zřejmé, že hroucení jádra
je brzděno poměrně silnými lokálními magnetickými poli, ale gravitace nakonec převáží, přičemž tempo akrece prachu a plynu na
jádro dosahuje hodnoty 3.10-3 M0 /r, což je v dobrém souhlasu s výše zmíněnými modelovými výpočty.
Podobně L. Zapata aj. studovali obří molekulové mračno W51 ve spirálním ramenu Sgr, vzdálené od nás 5 - 8 kpc. Mračno lze
pozorovat ve všech spektrálních oborech od rádiového pásma až po rentgenové záření; jeho bolometrický zářivý výkon dosahuje
3 ML®. V rádiu zabírá komplex WSI na obloze plochu o průměru 1° a rozložení rentgenového záření uvnitř mračna poukazuje na
místa překotné tvorby hvězd. Autoři zde objevili cirkumstelární prachový disk o průměru 3 kAU a horký molekulový prsten
o průměru 9 kAU a hmotnosti 40 Mp. Uprostřed disku se nachází prahvězda o hmotnosti >60 Mp a zářivém výkonu 100 kLp. Ve
směru kolmém k disku i prstenu vyvěrá silný a mimořádně hmotný (= 200 Mo!) výtrysk, odnášející z hroutící se prahvězdy přebytečný moment hybnosti.

2.3. Osamělé hvězdy
W. Shkolniková aj. hledali mladé (<300 Mr) trpasličí hvězdy třídy M ve slunečním okolí do vzdálenosti 25 pc. Využili k tomu
údajů z rentgenové družice ROSAT, protože poněkud překvapivě nejběžnější hvězdy ve vesmíru září poměrně silně v tomto energetickém oboru spektra. Našli tak celkem 185 pravděpodobných kandidátů a dalších 144 hvězd s hmotnostmi těsně nad minimální
hmotností pro hvězdy. Tyto hvězdy jsou zároveň dobrými kandidáty pro výskyt exoplanet a jelikož jsou tak blízko, je jejich podrobnější sledování velmi perspektivní.
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D. Backman aj. využili SST a subrnilimetrového teleskopu Caltechu ke zkoumání okolí známé mladé (850 mil. let) a blízké (3,2 pc)
trpasličí hvězdy E Eridani (sp. K2 V) v širokém rozsahu vinových délek 3,5 — 350 µm. Potvrdili existenci protoplanetárního prachového prstenu ve vzdálenostech 35 —90 AU od hvězdy, jenž však lze ve středním infračerveném pásmu sledovat v širším rozmezí
vzdáleností 10 - 110 AU, takže se dá spíše hovořit o disku než o prstenu. Prsten obsahuje prachová zrnka o typickém průměru
0,14 mikrometrů, ale též menší zrníčka s rozměry až o řád menšími. Jde zejména o silikáty, takže stavební materiál pro budoucí kamenné planety je už vyskladněn.
C. Stark aj. využili Keckových dalekohledů jako interferometru k objevu dvou soustředných opticky tenkých disků kolem hvězdy
51 Oph (sp. B9 V; 130 pc). Vnitřní disk s tmavými zrnky sahá jen do vzdálenosti 4 AU, zatímco vnější světlý silikátový disk až do
vzdálenosti 1,2 kAU od hvězdy. Celkovým vzhledem se podobá prachovým diskům kolem známého prototypu /3 Pictoris.
T. Teixeira aj. objevili pomocí spektrografu HARPS ESO na La Silla oscilace další proslulé trpasličí hvězdy i Ceti (sp. G8 V), jež
se stala před půl stoletím spolu s Eri prvním terčem projektu OZMA (hledaní rádiových signálů cizích civilizací). Oscilace se
podobají oscilacím Slunce; mají však proti Slunci jen poloviční amplitudu a jejich střední životnost je o něco kratší než u Slunce.
Hvězda podobně jako Slunce rotuje pomalu (34 d) a z oscilací vychází velmi přesná hodnota její hmotnosti 0,78 M0 .
J. do Nascimento aj. hledali co možná nejbližšího dvojníka (analog) Slunce studiem výskytu Li v atmosférách pěti kandidátů
z katalogu družice HIPPARCOS. Nejbližší protějšek Slunce má katalogové číslo HIP56948 o hmotnosti 0,99 Mp a stáří 4,7 mld. let.
C. Chenová aj. využili SST ke spektroskopii okolí tří hvězd, u nichž před časem objevila družice IRAS disky ve vzdálenostech analogických pásu planetek a Edgeworthově-Kuiperově pásu ve Sluneční soustavě. Jde o hvězdy ň Boo, HD 139664 a HR 8799. Tak se
potvrdilo, že i zmíněné hvězdy mají kolem sebe obdobné útvary a mezi nimi patrně už i vytvořené exoplanety. Akrece z objevených
prachových disků na mateřskou hvězdu je nulová, takže objevené disky jsou patrně stejně trvanlivé jako byly v naší Sluneční
soustavě.
J. Meléndez aj. srovnávali podrobné chemické složení 11 analogů Slunce z katalogu HIPPARCOS a 10 analogů, kolem nichž byly prokázány exoplanety. Zjistili, že samotné Slunce vykazuje 20 % deficit žáruvzdorných prvků v porovnání s analogy, kolem nichž
obíhají horké obří exoplanety. Naproti tomu zastoupení těkavých a žáruvzdorných prvků v atmosférách těch analogů, kde takové exoplanety objeveny nebyly, se shoduje se Sluncem. Autoři se proto domnívají, že právě u takových analogů se mohou vyskytovat kamenné (terestrické) exoplanety, i když dosavadní metody odhalování exoplanet nemají pro takové objevy dostatečnou citlivost.
J. De Ridder aj. ohlásili objev neradiálních oscilací červených obrů pomocí asteroseismologie na družicích CoRoT a Kepler.
Oscilace trvají i několik měsíců a zatím pro ně neexistuje žádné teoretické vysvětlení. A. Mazumdar nalezli několik módů radiálních
oscilací červeného obra E Oph (G8 III; 1,85 MO; 10,5 R®; 32 pc) díky měřením kanadské družice MOST. Takto určený poloměr
dobře souhlasí s měřením poloměru hvězdy 10,4 Rp interferometrem CHARA na Mt. Wilsonu.
M. Zhao aj. využili téhož interferometru k určení hlavních parametrů rychle rotujících hvězd Cephei (AS IV; rotační rychlost
na rovníku >230 km/s; vzdálenost 15 pc) a Ophiuchi (K2 V; >240 km/s; 15 pc). První z nich má poloměr 2,2 Rp, hmotnost
1,9 Mp a stári 1,0 Gr. Pro druhou hvězdu dostali parametry 2,4 R®; 2,1 Mp a 800 mil. roků.
K. Ohnaka získali v blízkém infračerveném pásmu spektra pomocí interferometru VLTI ESO na základnách dlouhých 16-48 m
údaje o nehomogenitách ve struktuře atmosféry červeného veleobra Betelgeuze (stári jen několik milionů let; 196 pc). Při úhlovém
rozlišení 0,009" se již projevila makroturbulence atmosféry. C. Townes aj. měřili pomocí interferometru ISI na Mt. Wilsonu po dobu
15 let rozměry Betelgeuze v úseku spojitého spektra o vinové délce 11,15 µm, kde nejsou žádné spektrální čáry. Při přesnosti
měření na 0,001" tak zjistili, že za tu dobu se úhlový průměr veleobra zmenšil z tehdejších 0,056" o piných 15 %. Příčina zmenšování
je nejasná. Japonská infračervená družice Akarž pracující v širokém infračerveném oboru 1,7 —180 µm nalezla ve směru prostorového
pohybu veleobra rychlostí 30 km/s obloukovou rázovou vinu v délce 0,5° (tj. zhruba 1 pc dlouhou) poněkud připomínající podobnou
vinu ve směru pohybu známé proměnné hvězdy omikron Ceti (Mira).
T. Boyajian aj. určili pomocí interferometru CHARA úhlové průměry čtyř obrů sp. tříd G9.5 — K0 v nejbližší otevřené hvězdokupě Hyády v Býku. Naměřili tak hodnoty v rozmezí 0,0023 - 0,0027 obl. vteřiny, což převedeno na lineární rozměry dává
poloměry obrů v rozmezí 12 —13 Rp a jejich průměrné stáří 625 mil. let. Tyto údaje mají velký význam pro zpřesnění vzdálenosti
Hyád, které — jak známo — představují první příčku v kosmologžckém měření vzdáleností ve vesmíru.
D. Lai objevili v přehlídce SEGUE (Sloan Extension for Galactic Understanding and Exploration) v halu naší Galaxie ve
vzdálenosti 15 kpc od centra unikátní hvězdu, jejichž chemické složení zkoumali spektrografem teleskopu Keck II. Hvězda totiž
vykazuje více než řádový přebytek vápníku vůči železu, ale zato více než řádový deficit Mg vůči Ca v porovnaní s typickými hvězdami Galaxie. Největším překvapením je však více než třířádový deficit železa proti vodíku v porovnání s typickými hvězdami naší
Galaxie. Jelikož autoři si hvězdu náhodně vybrali z pouhých 27 kandidátů takových chemickým anomálií (pořizování detailních spekter takto vzdálených hvězd je časově velmi náročné), je prakticky jisté, že v halu Galaxie se takové chemicky anomální hvězdy
vyskytují docela často.
E. Levesqueová aj. našli ve Velkém Magellanově mračnu největšího známého veleobra WOH G64. Jeho poloměr 1 540 Rp
(7,2 AU!) znamená, že kdyby byl na místě Slunce, obíhal by Jupiter 2 AU pod jeho povrchem. Přitom jde o docela chladnou hvězdu o efektivní teplotě jen 3,4 kK, avšak přesto je její zářivý výkon 300 tis. Lp více než úctyhodný. Navíc je obklopen tlustým prachovým prstencem (torem).

2.4. Těsné dvojhvězdy
2.4.1. Jednotlivé těsné dvojhvězdy
Převratnou práci o problému, který zatěžoval astrofyziku po dobu piných 30 roků, publikovali S. Albrecht a četní spoluautoři
v prestižním vědeckém týdeníků Nature. Týká se zákrytové dvojhvězdy DI Herculis (HD 175227; 8,5 mag; sp. B4 + B5; orb. per.
10,55 d; e = 0,5), jejíž pozorované stáčení přímky apsid je čtyřikrát menší, než hodnota odvozená z teorie relativity. Rozpor byl tak
závažný, že někteří fyzikové dokonce pochybovali o tom, zda teorie relativity platí pro dvojhvězdy!
Autoři využili ešeletových spekter dvojhvězdy, pořízených během primárních a sekundárních zatmění dvojhvězdy u 1,9m refJiří Grygar. Žeň objevů 2009 x strana 27

lektoru OHP ve Francii, ke studiu tzv. Rossiterova-McLaughlinova efektu, z něhož lze mj. určit důležité geometrické parametry
složek i celé soustavy. Tak se ukázalo, že v tomto případě neplatí obvyklý předpoklad, že rotační osy složek těsné dvojhvězdy jsou
téměř kolmé na oběžnou rovinu. Ve skutečnosti v tomto případě leží rotační osy téměř v oběžné rovině (sklony od kolmice činí +72°
a —84°), podobně jako je tomu u planety Uran ve Sluneční soustavě. Následkem toho zploštění hvězd, vyvolané jejich rotací, působí
protisměrné stáčení přímky apsid vůči efektu obecné teorie relativity. Jednotlivé složky stáčení přímky apsid pak vycházejí takto
(v jednotkách "/oběžná perioda): klasická slapová síla +1,35; příspěvek OTR +2,40; efekt zploštění hvězd rotací a anomálního sklonu
rotační osy —2,23.
Z teorie tak nyní vyplývá výsledný efekt +1,5; pozorovaná hodnota činí +1,1, což je docela příznivý souhlas a teorie relativity je
zachráněna. Zbylý rozdíl totiž souvisí se skutečností, že rychlost rotace složek se s časem mění v mezích od 40 km/s do 110 km/s. Na
druhé straně vzniká nová záhada, jak dvojhvězda dosáhla této podivuhodné konfigurace, když je stará jen asi 5 milionů let a je prakticky vyloučeno, že by takto skloněné osy rotace měla dvojice v době svého zrodu. Nejpravděpodobněji za tu nápadnou změnu konfigurace může dosud neobjevené třetí těleso v soustavě.
Zákrytová dvojhvězda s Aurigae (2,9 mag; vzdálenost 600 pc) s rekordní oběžnou periodou 27,1 let se začala zakrývat 11. srpna
2009 a dosáhla minima jasnosti 3,8 mag 19. prosince. Bohužel je kvůli blízkosti ke Slunci nepozorovatelná každoročně od poloviny
května do počátku července. Konec minima se očekává v polovině března 2011 a konec zatmění právě v polovině května 2011. Lze
však rozhodně očekávat, že během probíhajícího úkazu se podaří získat jedinečné nové poznatky o této tajemné dvojhvězdě, protože
od r. 1982, kdy proběhlo předešlé zatmění, se nesmírně zlepšily pozorovací možnosti jak v optické oblasti (zavedením matic CCD)
tak zejména v extrémních oborech spektra (rentgenovém, ultrafialovém a zvláště infračerveném a mikrovinném). Podstatně se též
zvýšila rozlišovací schopnost astronomických dalekohledů díky moderním interferometrům o základnách až 430 m.
Dokladem výkonu interferometrů se stala práce D. Raghavana aj., založená na měřeních aparatur VLBI a CHARA. S jejich pomocí
studovali mnohonásobný systém a2 CrB, vzdálený od nás téměř 23 pc. Paralaxu dvojice známe dnes díky interferometru VLBI s řádově lepší přesností, než jakou dosáhla družice HIPPARCOS. Díky interferometru CHARA se tak podařilo zjistit, že hvězda 62 CrB
se skládá se dvou složek slunečního typu o hmotnostech 1,14 Me a 1,09 Mp a shodných poloměrech 1,24 Re, jež kolem sebe obíhají po kruhové dráze v periodě 1,14 dne (relativní přesnost určení periody dosáhla 10-') ve vzájemné vzdálenosti jen 6 Rp (0,03 AU).
Jejich stáří se pohybuje v rozmezí 0,3 — 1,5 mld. let. Dvojice tvori vizuální dvojhvězdu s osamělou hvězdou rovněž slunečního
typu aI CrB (sp. G1 V; 0,8 Me) s oběžnou periodou 726 let v koplanární dráze s těsnou dvojhvězdou. V úhlové vzdálenosti 11'
(>14 kAU) se pak nalézá další těsná dvojhvězda a CrB C, skládající se ze dvou červených trpaslíků třídy M, rozpoznaná družicí
HIPPARCOS v r. 1991. Úhrnem jde tedy o pětinásobnou hierarchicky strukturovanou hvězdnou soustavu, která se prozradila
společným vlastním pohybem.
E. Artigau aj. objevili nejširší (vzdálenost složek 5,1 kAU) známou dvojhvězdu 2M0126AB (sp. M6.5 V +M8 V; stáří 0,2-2 mld.
let) o nízké hmotnosti obou složek (0,09 Me). Dosavadní rekord ve vzájemné vzdálenosti trpasličích složek byl tak překonán dvojnásobně.
G. Mace aj. nalezli pomocí spektrografu NIRSPEC Keck II čáry sekundární složky spektroskopické dvojhvězdy RX J0529+1210,
která patří do mladé asociace kolem hvězdy 2 Ori (vzdálenost 90 pc). Obě složky dvojhvězdy ještě nevstoupily na hlavní posloupnost a tak není divu, že soustava je dosud obklopena teplým prachem, viditelným na vinové délce 24 µrn. Obě složky kolem sebe
obíhají v periodě 1,3 let po dráze s nečekaně vysokou výstředností e = 0,88!
S. Kraus aj. využili interferometru VLTI/AMBER a skvrnkové interferometrie na 3,6m teleskopu ESO jakož i ruského 6m BTA
k pokrytí části oběžné dráhy dvojhvězdy 01 Orionis C (= HD 37022; jde o nejjasnější a nejhmotnější složku známého Trapezu,
vzdálenou od nás 410 pc) od ledna 1997 do března 2008. Průměrná úhlová vzdálenost složek 0,02" umožnila jejich rozlišení v blízké
infračervené a dokonce i optické části spektra. Odtud pak určili oběžnou periodu dvojhvězdy 11,3 let při výstřednosti e = 0,6 s průchodem periastrem v čase 2002,6. Dále obdrželi hmotnosti složek dvojhvězdy 39 MQ a 8 Mp a spektrální třídy O5.5 a B2. Absolutní
hvězdná velikost primární složky tak dosahuje —3,2 mag. Jde tedy o nejteplejší hvězdu oblohy, která je ještě viditelná očima. Ultrafialové záření dvojhvězdy o stáří pouhého milionu let je z největší částí odpovědné za svícení Velké mlhoviny v Orionu, ale současně pracuje na jejím postupném vypaření.
O. Schnurr aj. se pokusil odhadnout hmotnosti složek dvojhvězdy R145 (= HD 38282; sp. WN6 + O) v gigantické mlhovině
u hvězdy 30 Dor ve Velkém Magellanově mračnu. Oběžná perioda soustavy činí 159 d a při sklonu oběžné roviny i = 38° pak vycházejí neuvěřitelně vysoké hmotnosti složek 300 Me a 125 Me! Sami autoři pochybují o tom, že jde o reálné hodnoty, ale zatím je
ani nejsou schopni vyloučit. M. Abubekerov aj. ukázali, že rentgenová dvojhvězda X-7 v galaxii M33 se skládá z optické složky
o hmotnosti 70 Me a černé díry o hmotnosti téměř 16 Me. Je tak dobrým kandidátem na silný záblesk gravitačních vin v astronomicky blízké budoucnosti.
R. Tuckerová aj. vypočítali elementy zákrytové dvojhvězdy MY Cyg (stáří 1 mld. let; vzdálenost 260 pc) z tříbarevné světelné
křivky a ze spektroskopie. Jde o oddělenou dvojhvězdu s oběžnou periodou 4,005 d, délkou velké poloosy 0,076 AU a výstředností
dráhy e = 0,01, jejíž obě složky vykazují synchronní rotaci, mají stejné hmotnosti 1,8 Me i poloměry 2,2 Rp a podobné teploty
7,1 a 7,0 kK. Perioda stáčení přímky apsid dosahuje 1,7 tis. let. N. Linder aj. využili vícebarevné fotometrie zákrytové dvojhvězdy
V729 Cyg (perioda 6,6 d; vzdálenost 925 pc), která se pouze promítá na hvězdnou asociaci OB Č. 5 v souhvězdí Labutě, k určení
hmotností horkých (36 + 29,5 kK) složek 32 Me a 10 Me. Na sekundární složce je patrná horká skvrna vyvolané intenzivním
zářením složky primární a zčásti i společné obálky dotykové dvojhvězdy.
R. Wilson a W. van Hamme využili nové metody pro určování absolutních hodnot toku záření ze složek čtyř zákrytových
a současně dvoučarových spektroskopických dvojhvězd k nezávislému stanovení jejich vzdáleností od Slunce metodou DDE (Direkt
Distance Estimation), kterou sami rozpracovali. Pro soustavy RS Cha, WW Aur, RZ Cas a R CMa tak dostali vzdálenosti v rozsahu
38 —457 pc, jež jsou ve velmi dobrém souladu s trigonometrickými vzdálenostmi z družice HIPPARCOS. To znamená, že metodu
DDE lze použít pro přesné změření vzdáleností zákrytových dvojhvězd i tam, kde už přímá trigonometrická měření selhávají.
J. Irwin aj. objevili pomocí přehlídkového systému MEarth, určeného primárně pro hledání tranzitů „superzemí" u červených
trpaslíků, zákrytovou dvojhvězdu GJ 3236 (vzdálenost 42 pc) v poloze 0337+6910, která se vyznačuje mimořádně malými hmotJiří Grygar: Žeň objevů 2009 * strana 28

nostmi obou složek 0,4 Mp a 0,3 M®, jež kolem sebe obíhají v periodě 0,8 d. Jde o dvojici červených trpaslíků s efektivními teplotami 3,3 kK a 3,2 kK, ale s neúměrně velkými poloměry 0,38 Rp a 0,30 R®. Zatím známe jen velmi málo dvojhvězd s takto nízkými
hmotnostmi složek, což ovšem může být důsledkem výběrového efektu: takové objekty se totiž těžko hledají.
P. Steele aj. zjistili pomocí infračervené spektroskopie u teleskopu Gemini-N, že bílý trpaslík PHL 5038 (typ DA; teplota 8 kK)
má v úhlové vzdálenosti 0,9" (>55 AU) jako průvodce hnědého trpaslíka sp. třídy L8. Jde teprve o druhý takový případ po bílém trpaslíku GD 165, jehož substelární průvodce třídy L byl objeven již v r. 1988.
C. Maceroniová aj. objevili v datech družice CoRoT pozoruhodnou zákrytovou a dvoučarovou spektroskopickou dvojhvězdu
HD 174884. Primární složka má sp. B8 V a je stará asi 125 mil. let. Obě složky kolem sebe obíhají v periodě 3,65 d po velmi těsné
dráze o velké poloose jen 0,09 AU s výstředností e = 0,3. Poměr hloubek primárního a sekundárního minima je 100:1, tj. sekundární
minimum má hloubku jen 0,001 5 mag, čili jde o tečný zákryt! Díky vysoké přesnosti fotometrie z družice CoRoT a také dílky spektrům obou složek se navzdory tomu podařilo odvodit velmi přesné parametry primární a sekundární složky: hmotnost 4,0 a 2,7 M®;
poloměr 3,8 a 2,0 Rp a efektivní teplotu 13,1 a 12,0 kK.
A. Smith aj. využili rentgenové družice RXTE k soustavnému monitorování světelné křivky dvojhvězdy LSI +61303(V615 Cas;
sp. B0 V; 180 pc), která vyniká silným zářením v oboru TeV záření gama. Sledovali ji obden od konce srpna 2007 do počátku února 2009 a objevili tak periodu změn rentgenové jasnosti v délce 26,5 d, která odpovídá oběžné době těsné dvojhvězdy, a dále tři
zábleskové epizody, při nichž se rentgenová jasnost zdroje zvýšila až 6x během stovek sekund. V jednom případě stoupla na dvojnásobek během 2 s, což ukazuje na velmi malé rozměry zjasňující se oblasti. Objekt patří do zatím velmi vzácné skupiny tří dvojhvězd s extrémně silným a proměnným zářením gama, takže jde nejspíš o mikrokvasary.
O. Schnurr aj. zkoumali pomocí spektrografu SINFONI VLT pro blízkou infračervenou oblast tři centrální Wolfovy-Rayetovy
hvězdy sp. třídy WN6 v mladé hvězdokupě NGC 3603. Hvězda Al je ve skutečnosti zákrytová dvojhvězda s periodou 3,8 d. Ve spektru jsou patrné emisní čáry obou složek, z čehož vyplývají rekordní hmotnosti 116 a 89 Mp (dosavadní rekord držela dvojhvězdy
WT20a s hmotnostmi složek 83 a 82 M®). To tedy znamená, že primární složka dvojhvězdy Al je vůbec nejhmotnější známá hvězda. Také hvězda C ze zmíněné trojice je zajímavá tím, že patří mezi nejjasnější rentgenové zdroje mezi Wolfovými-Rayetovými hvězdami naší Galaxie. Jde patrně též o dvojhvězdu s oběžnou periodou necelých 9 dnů.
M. Beech ukázal, že dojhvězda a Cen se výborně hodí na testování případných odchylek od obecné teorie relativity, protože její blízkost k nám dovoluje přesné určení kritických dráhových parametrů všech složek, včetně Proximy Centauri, která se na
obloze nachází v úhlové vzdálenosti 2,2° (tj. 15 tis. AU!) od těsné dvojice a Cen. Autor odhaduje, že Proxima obíhá kolem dvojice
po kruhové dráze s oběžnou periodou několika milionů let. Pár a Cen má souhrnnou hmotnost 2,04 Mp a Proxima jen 0,11 M0,
takže jde o výborný testovací objekt v rekordní vzdálenosti od mateřského tělesa, čili případné odchylky od OTR by se právě zde
mohly projevit nejzřetelněji.
S. Rappaport propočítali vývojový scénář pro nejjasnější hvězdu souhvězdí Lva a Leo (Regulus), která velmi rychle rotuje
kolem své osy a navíc má jako průvodce bílého trpaslíka. Autoři ukázali, že původní dvojhvězda měla složky o hmotnosti 2,3 Mp
a 1,7 M®, jež obíhaly kolem společného těžiště v periodě pouhých 40 h. Primární složka se během více než miliardy let společnéó
existence zhroutila na bílého trpaslíka o hmotnosti 0,3 M®, přičemž větší část její hmoty přetekla na původně sekundární složku. Ta
se následkem přenosu hmoty roztočila na vysoké obrátky a „omladila", což je dnešní Regulus, kolem něhož obíhá bílý trpaslík
v oběžné době 40 d ve vzdálenosti 0,33 AU. Soustava těsné dvojhvězdy bude v budoucnosti obklopena společnou plynnou obálkou,
což povede bud ke splynutí obou složek na proměnnou obří hvězdu typu V Hya a FK Com, anebo ke vzniku kompaktní dvojhvězdy
s oběžnou dobou řádu desítek minut v průběhu příštích 200 mil. let. Není ani vyloučen scénář, podle něhož by nakonec bílý trpaslík
vybuchl jako supernova třídy Ia.
J. Radiganová aj. objevili pomocí přehlídek SDSS a 2MASS trpasličí dvojhvězdu, jejíž složky sp. tříd dM6 a dM7 a hmotností
0,10 Mp a 0,09 Mp jsou od sebe úhlově vzdáleny 63", což při vzdálenosti soustavy od nás 105 pc představuje lineární rozteč piných
6 700 AU. B. Burningham aj. zjistili, že blízký (12,5 pc) červený trpaslík Wolf 940 (sp. dM4) má v úhlové vzdálenosti 32" (lineární
vzdálenost 400 AU) substelárního průvodce — hnědého trpaslíka o efektivní teplotě 570 K a svítivosti <10-6 L®. Stári soustavy činí
minimálně 3,5 mld. let a trpaslík sám vykazuje metalicitu nižší než Slunce.
Z. B. Dni a S. B. Qian vysvětlili komplikované kolísání oběžné periody staré novy DQ Her (vzplanula v r. 1934 a dosáhla v maximu 1,5 mag), kde se v diagramu O-C pro světelnou křivku překrývá kvadratický člen se sinusoidou. Zjistili, že komplikace působí
3. těleso v soustavě, kterým je hnědý trpaslík, jenž obíhá kolem těsné dvojhvězdy o hmotnostech 0,6 a 0,4 Mp a oběžné periodě
4,6 h ve vzdálenosti >0,16 AU a v periodě 18 let. Bílý trpaslík v těsné dvojhvězdě získává ročně přenosem ze svého blízkého průvodce 7.10-9 M®.
Z. B. Dai aj. objevili třetí těleso u trpasličí novy Z Cham. Nova sama je členem zákrytové těsné dvojhvězdy, v níž bílý trpaslík má
hmotnost 0,84 M0. Kolem něho v periodě 107 min obíhá průvodce o hmotnosti 0,12 M0 , z něhož přetéká plyn do akrečnííio disku
obklopujícího trpasličí novu. Na světelné křivce se projevuje i jasná skvrna v místě, kde plynný proud ze sekundární složky naráží na
zmíněný disk. Autoři však nyní rozpoznali dlouhodobé cyklické změny světelné křivky s periodou 33 let, které přičítají hnědému trpaslíku o hmotnosti 0,02 Mp, jenž kolem dvojhvězdy obíhá ve vzdálenosti >8 AU.
S. Metchev aj. hledali pomocí Haleova a Keckova teleskopu s adaptivní optikou sluneční analogy se substelárními průvodci. Našli
tak 266 kandidátů sp. tříd FS - KS o stáří v rozmezí od 3 mil. do 3 mld. let ve vzdálenost 10 - 190 pc od Slunce. Objevili u nich
24 málo hmotných hvězd, 1 dvojhvězdu a 2 hnědé trpaslíky s hmotnostmi 0,072 - 0,012 Mp ve vzdálenostech 28 — 1 590 AU od
primární složky. Zjistili, že funkce hmotnosti pro zmíněné hvězdné průvodce a pro osamělé analogy se velmi liší, což dobře
vysvětluje relativní vzácnost substelárních průvodců.
Od r. 1890 se ví, že nejjasnější hvězda v souhvězdí Panny Spica (a Vir; 1,0 mag; 80 pc) je spektroskopická dvojhvězda (sp. B1
III-IV + B2 V; 10 + 7 Mp; 7 + 4 R®; 12,1 + 1,5 kLp; 22,4 + 18,5 kK), skládající se ze dvou obřích modrých hvězd, jež kolem sebe
obíhají v periodě 4,0 dne po dráze s výstředností e = 0,13. Primární složka je proměnná hvězda typu /3 Cep, která pulzuje v periodě
4,2 h s amplitudou 0,006 mag a je silně zploštělá rychlou rotací (obvodová rychlost na rovníku dosahuje 200 km/s). Předpokládá se,
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že skončí jako supernova (kolapsar). Měření periodických změn jasnosti Spiky s amplitudou 0,03 mag pomocí kanadské družice
MOST nyní podle M. Desmeta aj. ukázala, že Spica jeví tečné zákryty s poklesy jasnosti o 0,005 mag. Obě složky jsou tak blízko
sebe, že jsou slapově deformovány přibližně do podoby protáhlých sféroidů (vajíček), které míří k sobě navzájem nejdelšími
poloosami. Zákryty jsou vidět jen tehdy, když k nám obě složky míří svými hlavními poloosami a sekundární složka je vpředu. Periodické variace jasnosti se dříve mylně považovaly za důkaz, že jde o zákrytovou dvojhvězdu, ale nyní víme, že je způsobuje
natáčení zmíněných sféroidálních tvarů složek dvojhvězdy vůči pozorovateli a k nepatrným zákrytům dochází jen někdy.
Na závěr odstavce připojuji zajímavou kuriozitu. Pozorovatelé vizuálních dvojhvězd jistě vědí, že poměrně jasná hvězda Porrima (a Vir; 2.7 mag; 12 pc) je vizuální dvojhvězdou se stejnými jasnostmi složek (3,5 mag) i dalšími parametry (sp. F0 V; 1,4 Mp;
6 L®), ale s velmi výstřednou oběžnou drahou (e = 0,88) o periodě 169 let. Počátkem XX. stol. byla rozlišitelná i malým dalekohledem, protože složky dvojhvězdy byly v r. 1919 v apastru v úhlové vzdálenosti 10" (81 AU). Od té doby se však složky k sobě přibližovaly, až dosáhly v červnu 2005 periastra v úhlové vzdálenosti jen 0,4" (5 AU) od sebe. Díky II. Keplerovu zákonu se právě teď
od sebe poměrně rychle vzdalují, takže v létě 2009 už byly 1,3" od sebe.V průběhu většiny XXI. stol. se budou obě složky od sebe
neustále úhlově vzdalovat až do apastra v r. 2088. Pro amatérské dalekohledy se tak Porrima stane opět rozlišitelnou dvojhvězdou již
kolem r. 2020. Dvojhvězda leží blízko ekliptiky, takže ji občas zakrývá Měsíc, což umožnilo interferometrické rozlišení její podvojnosti i v periastru.

2.4.2. Souhrnné studie o dvojhvězdách
B. Mason aj. využili 4m teleskopů observatoří na Kitt Peaku v Arizoně a Cerro Tololo v Chile ke zjišťování vícenásobnosti hmotných hvězd spektrálních tříd O a B metodou skvrnkové interferometrie, která dává v tomto případě úhlové rozlišení složek v rozmezí 0,03" (pro složky stejné jasnosti) až 5" (pro složky s rozdílem 3 mag). Našli tak průvodce u 11 % hvězd sp. třídy O, resp. hvězd
Wolfových-Rayetových a u 64 % hvězd sp. třídy B. Odtud vychází, že v porovnání s hvězdami slunečního typu se u těchto hmotných
hvězd vyskytuje podvojnost mnohem častěji. Tak se např. ukázalo, že jasná zákrytová dvojhvězda v pásu Orionu S Ori (sp.
O9.5 III + B0.5 HI; 20 + 20 Mp; 90 + 90 kLp; 280 pc; stan =5 mil. let) s oběžnou periodou 5,7 d je ve skutečnosti vícenásobným systémem s nově objevenou třetí složkou, která se nalézá ve střední úhlové vzdálenosti 0,26" (>70 AU) a kolem těsné dvojhvězdy obíhá
po výstředné dráze (e = 0,6) v periodě 200 let. Podobně známá hvězda S Sco (2,3 mag; sp. BO.3 IV; 28 kK; 14 kLp; 120 pc) je ve
skutečnosti trojhvězda: bližší složka téže sp. třídy obíhá primární složku v periodě 20 d, zatímco skvrnková interferometrie zobrazila
vzdálenou třetí složku sp. třídy B3 V, jež kolem primáta obíhá ve střední úhlové vzdálenosti 0,10" (>12 AU) po dráze s extrémní
výstředností e = 0,9 v periodě necelých 11 let. V době přiblížení třetí složky do periastra se začala primární složka již od
léta 2000 výrazně zjasňovat, aby dosáhla maxima 1,6 mag v r. 2003; je tedy možné, že průlet třen složky periastrem indukoval dlouhý
výbuch primární složky.
T. Pribulla aj. dokončili zpracování obsáhlého materiálu měření radiálních rychlostí těsných dvojhvězd, které probíhalo na
kanadské Observatoři Davida Dunlopa v Torontu po více než 80 let (observatoř DDO byla v r. 2005 z úsporných důvodů uzavřena).
V sérii 14 prací zveřejnili výsledky obsáhlých homogenních pozorování a tím zachránili tato cenná data pro astronomické archivy.
Ukázali tak zejména, jak vysoké je zastoupení vícenásobných systémů mezi mladými hvězdami v asociacích a otevřených hvězdokupách. K nejzajímavější vícenásobné soustavě takto zjištěné patří proměnná V857 Herculis typu W UMa, která vyniká velkým
nepoměrem hmotností primární a sekundární složky 15:1.
H. Abt řešil otázku, kdy vlastně vznikají dvojhvězdy v otevřených hvězdokupách na základě statistiky 233 dvojhvězd v 69 hvězdokupách. K vytvoření páru hvězd je zřejmě zapotřebí gravitační interakce tří osamělých hvězd, protože třetí složka je nutná k odnosu přebytečného momentu hybnosti; bez ní by se dvě hvězdy nedokázaly navzájem zachytit na stabilní dráze. Ze statistiky vyplývá,
že k těmto trojitým interakcím dochází vesměs dříve, než jednotlivé hvězdy dosáhnou hlavní posloupnosti. Jakmile se tak totiž stane,
parametry soustav jsou dlouhodobě stabilní; nanejvýš se sníží výstřednosti drah a zkrátí oběžné periody, což obojí dále přispívá ke
stabilitě soustav.
Abtovi se též podařilo ze statistiky 275 eliptických drah spektroskopických dvojhvězd objasnit příčinu tzv. Barrova efektu, který
objevil kanadský astronom amatér J. M. Barr již v r. 1908 a od té doby celé století trápil teoretiky, kteří jej nedovedli kloudně
vysvětlit. Barr měl tehdy k dispozici statistiku 30 eliptických drah spektroskopických dvojhvězd a ukázal, že délky periastra těchto
drah se kupív prvním kvadrantu jejich eliptických drah, ačkoliv intuice říká, že by toto rozdělení mělo být náhodné. Abt nyní ukázal,
že příčinou nesouměrnosti v rozdělení délek periastra jsou plynné proudy, které v Rocheově modelu mají v případě eliptické dráhy
těsné dvojhvězdy vždy týž přednostní směr. Nejnápadněji je to vidět právě pro velmi hmotné primární složky spektroskopických
dvojhvězd sp. tříd B0 až B3 pro hvězdy hlavní posloupnosti i obry třídy III.
F. Sirotkin a V. Karetnikov se zabývali trojrozměrným modelováním procesu výměny hmoty v těsných dvojhvězdách před vstupem jejich složek na hlavní posloupnost. Zjistili, že tak mohou vznikat také dvojice hvězda — hnědý trpaslík nebo hvězda — obří planeta, čili že přechod od hvězd k substelárním objektům je plynulý. Autorům vychází, že by měl existovat deficit dvojhvězd s totožnou
hmotností složek, protože při poměru hmotností q >0,75 dárce přijde o většinu své hmotnosti a nakonec s příjemcem splyne. Při poměrech hmotností v pásmu 0,75 - 0,89 však vznikají poměrně snadno planety s hmotností 3 — 5 Mj, které slití uniknou, protože mají dostatečně excentrické dráhy s výstřednostmi e = 0,5.
A. Bogomazov a A. Tutukov vytvořili komplexní výpočetní program umožňující modelovat vývoj různých typů těsných dvojhvězd, směřujících k závěrečnému splynutí obou složek a spočítat pravděpodobnost jednotlivých vývojových scénářů pro různé
počáteční podmínky. Varianty podmínek zahrnují soustavy párů hvězd na hlavní posloupnosti, bílých trpaslíků, neutronových hvězd
i hvězdných černých děr, ale také kombinaci neutronové hvězdy s černou dírou. Tento doslova stroj na vývojové scénáře tak např.
ukázal, že supernovy třídy Ia jsou dobré standardní svíčky pro kalibraci kosmologických vzdáleností teprve od času 1 mld. let po
vzniku příslušné mateřské galaxie. Dalším zajímavým výsledkem těchto simulací je vznik velmi hmotných magnetických bílých trpaslíků splynutím dvou málo hmotných standardních bílých trpaslíků. Konečně aspoň část chemicky pekuliárních hvězd (třída Cp)
vzniká splynutím hvězdy hlavní posloupnosti s její konvektivní obálkou.
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A. Bogomazov a S. Popov spočítali pomocí téhož stroje, že během gravitačního hroucení dostatečně hmotné hvězdy na hvězdu
neutronovou v soustavě extrémně těsné dvojhvězdy dochází k rychlé rotaci hroutící se hvězdy vinou slapové synchronizace mezi
složkami. Rychle rotující neutronové hvězdy mají pak extrémně silné magnetické pole a odtud pocházejí relativně vzácné magnetary,
jejichž pozorovaná četnost výborně souhlasí s pravděpodobností vzniku magnetarů podle zmíněného scénáře. Pokud v témže případě
vznikne místo neutronové hvězdy černá díra, pak se zhroucení projeví jako zábleskový zdroj záření gama (GRB).

2.5. Proměnné hvězdy
2.5.1. Novy a kataklyzmické proměnné
Symbiotická rekurentní nova RS Oph zůstává stále v popředí zájmu, protože multispektrální sledování posledního (od r. 1898 již
šestého) výbuchu v únoru 2006 umožňuje teoretikům podstatně lépe popsat celou epizodu věrohodnými fyzikálními modely. S. Orlando aj. ukázali pomocí třírozměrných simulací výbuchu, že nova při něm rozmetala nesouměrně do svého okolí 10 MG materiálu.
Při průměrném intervalu mezi výbuchy 22 let z toho vyplývá, že roční přírůstek hmotnosti bílého trpaslíka musí být aspoň
5.10-8 MG; jinak by totiž bílý trpaslík opakovanými výbuchy hmotu ztrácel a tak by nikdy nemohl vybuchnout v budoucnu jako supernova, protože by se jeho hmotnost nikdy nepřiblížila k Chandrasekharově mezi. Autoři připomněli, že současná hmotnost bílého
trpaslíka činí (1,35 ±0,01) Mo a naměřený průměrný roční přírůstek jeho hmotnosti v intervalu mezi výbuchy dosahuje 1.10-7 M®,
takže domněnka o následném výbuchu RS Oph jako supernovy laje zachráněna a naši vzdálení potomci uvidí na obloze očima velmi jasnou supernovu (jako Měsíc v úplňku) z bezpečné vzdálenosti přes 4 kpc. O revizi vzdálenosti novy nad předešlou hodnotu
~1 kpc se postaral B. Schaefer, který poukázal na rozpor mezi tempem ztráty hmoty červeného obra v soustavě RS Oph (4.10-8 MG/r)
a ročním přírůstkem hmotnosti bílého trpaslíka v této soustavě (4.10 MG). Autor z toho vyvozuje, že plyn v soustavě nepřetéká jen
přes Lagrangeův bod L1, ale podél celého povrchu Rocheova laloku, za což nejspíš může silný hvězdný vítr červeného obra.
J. Ness aj. využili ke sledování výbuchu RS Oph rentgenových družic Chandra a Newton a nalezli tak rázové viny, které vznikají během výbuchu interakcí zplodin výbuchu s hvězdným větrem průvodce a dárce vodíku na povrch bílého trpaslíka. Průvodce je červeným obrem sp. třídy M2. E. Brandi aj. odvodili ze 70 optických spekter dvojhvězdy v letech 1998-2008 zlepšené orbitální parametry soustavy. Dostali pro hmotnost bílého trpaslíka 1,3 MG a červeného obra 0,75 M®. Obr obíhá kolem trpaslíka po dráze s výstředností e = 0,14 a svým větrem trpaslíka neustále ovívá a také mu přidává na hmotnosti. Akrece vodíku na bílého trpaslíka se obnovila v říjnu 2006, tedy 8 měsíců po začátku výbuchu. Velká poloosa dráhy dosahuje 1,45 AU při sklonu 50° a oběžná perioda 1,24 roku.
S. Eyres aj. zpracovali údaje o výbuchu RS Oph z rádiových teleskopů VLA, MERLIN, Effelsberg a GMRT během 9 týdnů po
výbuchu. První pozorování se uskutečnila na již 4,5 dne po optickém vzplanutí a poukázala na dramatické zjasnění novy v pásmech
frekvencí 1,5 — 6 GHz. Od 13. dne po vzplanutí však relativně brzo v porovnání s předešlým výbuchem v r. 1985 začala rádiová jasnost novy ve zmíněných pásmech klesat, ale kolem 40. dne po výbuchu se objekt znovu zjasnil a přibližně od 63. dne po výbuchu
převládla v rádiovém spektru netepelná složka. Po celou dobu bylo však možné rozlišit tepelnou a netepelnou složku výbuchu,
přičemž zpočátku se slupka vyvrženého plynu rozpínala volně, ale brzo přešla na adiabatické rozpínání, přičemž v pozdějších
fázích se začala brzdit vinou interakce s dříve vyvrženým plynem. Rozpínající se slupku však předbíhaly bipolární výtrysky plynu ve
směru polárních oblastí bílého trpaslíka. Podle rádiových měření bylo při výbuchu vyvrženo minimálně 4.10 Mp plynu. Kromě již
zmíněných rekurentních výbuchů byly další výbuchy pozorovány v letech 1933, 1958 a 1967, ale autoři soudí, že vinou nepříznivé
polohy novy vůči Slunci nebyly viditelné další výbuchy pravděpodobně v letech 1907 a 1945.
A. Ibarra aj. prohlédli archivy rentgenových družic ROSAT, Newton a Swift s cílem popsat rentgenovou světelnou křivku pozoruhodné novy V2491 Cyg (vzdálenost 10,5 kpc!), která vzplanula v dubnu 2008 a patří mezi nejrychlejší novy typu He/N (pokles
jasnosti po maximu 02 mag trval jen 5 d). Ke svému překvapení zjistili, že nova po řadu let byla téměř stálým zdrojem rentgenového
záření v pásmu 0,2 - 10 keV s výkonem 8.1027 W. Tomu odpovídá akrece vodíku na bílého trpaslíka o hmotnosti 1 MG tempem
10_9 - 10-8 MG/rok. Odtud autoři usoudili, že jde fakticky o rekurentní novu s periodou výbuchů kolem sta let. Jejich údaje
odpovídají též měřením D. Takeie aj. pomocí rentgenové družice Suzaku. Autoři totiž nalezli čáru K-a Fe XXV v extrémně tvrdém
(70 keV) netepelném spektru novy mezi 9. a 29. dnem po výbuchu, čemuž odpovídá rentgenový zářivý výkon 6.1028 W, a to je vůbec
nejvyšší hodnota pro jakoukoliv novu.
U. Munari aj. popsali epizodu dlouhého výbuchu symbiotické novy V4368 Sgr, která byla do března 1993 slabší než 21,5 mag
a prudce se zjasnila 29. března toho roku, čili amplituda zjasnění přesáhla 11 mag! Nova dosáhla maxima V = 10,7 mag, na němž setrvala piné 4 roky. Do r. 2009 pak zvolna klesla na 12 mag. Ve spektru byly stále přítomny emise Balmerovy série vodítku a Fe II jakož
i zakázané čáry [O I] a [Fe II]. Záhadou je, že autoři nenašli žádné stopy po ztrátě hmoty nebo hvězdného větru. Prohlídka archivních
snímků od r. 1888 žádné zjasnění neukázala.
A. Pagnotta aj. našli na archivních snímcích Harvardovy observatoře dávný výbuch novy V2487 Oph v červnu 1900 (10 mag
v pásmu B). Nova však byla objevená až při výbuchu v r. 1998, kdy dosáhla v maximu opět 10 mag v pásmu B a zjasnila se tak
o 8 mag. Autoři předpověděli, že nova znovu vzplane v r. 2016, což by ji zařadilo mezi rekurentní novy s průměrnou periodou 18 let
mezi výbuchy. Autoři uvádějí, že rekurentních nov je nejspíš mnohem více, než je známo, protože při delších periodách řada
výbuchů unikne pozornosti zejména též proto, že se odehrají v době, kdy se objekt promítá příliš blízko ke Slunci.
B. Schaefer určil oběžné doby, popř. i vzdálenosti tří rekurentních nov, a to V394 CrA (3,0 d); V475 Sco (510 d) a V3890 Sgr (520 d;
6 kpc). K tomu přidal odhady vzdálenosti dalších tří rekurentních nov T CrB (0,8 kpc); RS Oph (4,3 kpc) a V745 Sco (7,3 kpc).
P. Woudt aj. sledovali pomocí spektrografu NAOS CONICA VLT ESO strukturu novy V445 Pup, která vzplanula koncem r. 2000
ve vzdálenosti 8 kpc. Bílý trpaslík o vysoké hmotnosti má patrně na svém povrchu čistě heliovou slupku, kterou získává akrecí od
-5
svého postaršího průvodce. Je obklopen prachovým rovníkovým diskem o hmotnosti 1,5.10 MG, ale z polární slupky o rychlosti
rozpínání 6,7 tis. km/s vyvěrají ještě rychlejší silně kolimované jasné uzlíky o rychlostech až 8,5 tis. km/s. Jelikož nova má zářivý
výkon až 20 kLp, autoři soudí, že „co nevidět" vybuchne jako supernova Ia.
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A. Collazzi aj. zpochybnili závěry práce E. Robinsona z r. 1975, že většina nov jeví zvýšený neklid světelné křivky v průměru již
rok před vlastním výbuchem. Prohlédli původní archivní snímky a zjistili, že ve skutečnosti se novy před výbuchem nijak neprojevují;
mívají dokonce na své světelné křivce jistý pokles, takže není ani pravda, že po výbuchu se nova vrací ke své jasnosti před
výbuchem. O. Pejcha také ukázal, že klasické novy mívají po výbuchu více epizod dočasného zjasnění, takže tam ještě zřejmě vodík
„dohořívá". Pokud se tyto nové výsledky potvrdí, přinese to nepochybně nové starosti teoretikům, kteří výbuchy nov jinak již docela
úspěšně modelují na počítačích.
Rok 2009 přinesl nezvyklou úrodu 4 nov v jediném souhvězdí Střelce v intervalu od února do října (V5581 až V5584 Sgr), ale
žádná z nich nedosáhla v maximu <8 mag. Množství objevených nov po celé obloze rovněž stoupá, i když ne nijak dramaticky.
Přibývá také nov objevených ve Velkém Magellanově mračnu a v galaxii M31. Zásluhu na tom mají citlivější aparatury a pilní pozorovatelé, mezi nimi na předním místě náš nejúspěšnější lovec nov v cizích galaxiích K. Hornoch.

2.5.2. Fyzické proměnné
Zvýšený neklid ve svítivosti vykazuje v posledních dekádách proslulá proměnná hvězdy třídy LBV T1 Carinae. Jak uvedli E. Fernández-Lajús aj., od r. 1998 se její jasnost stále zvyšovala až na rekordní hodnotu od mimořádného výbuchu kolem r. 1860, tj.
V = 4,7 mag. V r. 2007 se však její jasnost snížila na 5,0 mag a od té doby až do konce r. 2008 zůstala na této úrovni. Koncem ledna 2009 prošla sekundární složka dvojhvězdy s oběžnou periodou 5,5 r periastrem, kdy její jasnost nepatrně poklesla a spektrum se
měnilo rychleji než při předešlém průchodu v r. 2003, kdy K. Nielsen aj. získali pomocí STIS HST a UVES VLT časovou posloupnost
spekter dvojhvězdy v širokém rozsahu 306 - 1 043 nm. V polovině června 2009 dosáhla i Car opět V = 4,7 mag, tj. poloviny
zářivého výkonu proslulé mlhoviny Hornunculus, zatímco ještě v r. 1995 byl tento výkon pětkrát nižší. Kolísal však čím dál tím nápadněji v krátkých časových intervalech; v zásadě si však udržoval zmíněnou vysokou hladinu až do listopadu 2009. A. Kashi
a N. Soker zpřesnili oběžnou dobu těsné dvojhvězdy na 5,54 r a výstřednost dráhy na e = 0,9 při hmotnostech složek 120 M0
a 30 M®. Primární složka vykazuje silný hvězdný vítr, který ročně odnáší hmotnost řádově l0 M0 rychlostí 500 km/s, zatímco
sekundár ročně ztrácí 10-5 M0 rychlostí dokonce 3 tis. km/s. Rentgenový zářivý výkon dvojhvězdy stoupl v periastru na 6.1027 W.
3O;
K. Hamaguchi aj. podrobně proměřovali celou obří (úhlový průměr tj. 140 pc!) mateřskou mlhovinu B Car v souhvězdí Lodního
kýlu (Carina; NGC 3372), protože jde o jednu z nejmladších oblastí aktivní tvorby hvězd v Galaxii. Díky přehlídce mlhoviny rentgenovou družicí Newton v ní objevili jasný měkký rentgenový zdroj EHG7 o efektivní teplotě 1,3 MK, který je v činnosti minimálně po dobu
30 let a k němuž kupodivu nenašli žádný protějšek ani v optickém ani v blízkém a středním infračerveném pásmu. Jeho rentgenový
zářivý výkon 5.1025 W vychází z oblasti o průměru pouhých 15 km, takže je prakticky jisté, že jde o velmi mladou (<1 mil. let) neutronovou hvězdu. Ta však nijak nesouvisí s existencí dvojhvězdy rl Car, od níž je vzdálena téměř 6 pc. Podle rentgenových měření se zdá,
že původní hmotnost hlavní složky r! Car byla vyšší než 150 M0, ale během svého bouřlivého vývoje už přišla o piných 60 M®!
Zatímco rl Car patří do mladé otevřené hvězdokupy Trumpler 16, leží zdroj EHG7 zcela určitě mimo tuto hvězdokupu a také mimo další mladou hvězdokupu Trumpler 14, jež se rovněž nachází v obří mlhovině. Obě hvězdokupy jsou mladší než 3 mil. let a obsahují přinejmenším 50 horkých hvězd spektrální třídy ranější než O6, tj. s hmotnostmi >40 M®. Předchůdce zdroje EHG7 se zrodil
před 6-30 mil. lety s počáteční hmotností 8-25 M®. To znamená, že v mlhovině, vzdálené od nás 2,3 kpc, proběhly minimálně dvě
časově oddělené epizody vzniku nových velmi hmotných hvězd. Je téměř jisté, že současná epizoda překotné tvorby hvězd byla
vyvolána výbuchem supernovy EHG7 před <1 mil. let a celá mlhovina je přímo učebnicovým příldadem dlouhodobé aktivity, protože
tam pozorujeme bipolární výtrysky a silnou turbulenci mezihvězdného plynu i horké mezihvězdné plazma zářící v rentgenovém pásmu. Hraje tedy úlohy jakési kosmické Rosettské desky, kde můžeme do velkých podrobností sledovat, jak v Galaxii vznikají hvězdy.
Ke třídě proměnných LBV (svítivé modré proměnné hvězdy) patří také objekt R71 (HDE 269006) ve Velkém Magellanově
mračnu. Tato hvězda prodělala výbuch v r. 1975, když v maximu dosáhla 10 mag v oboru V. V r. 2004 se výbuch opakoval a trvá
velmi dlouho navzdory značnému kolísání jasnosti v krátkých časových intervalech. V říjnu 2009 hvězda dosáhla maxima 9 mag. Zatímco spektrum hvězdy při maximu v r. 1975 dosáhlo třídy Al Ieq; v nynějším výbuchu ji pozorovatelé klasifikují jako raného
hyperobra sp. třídy F.
R. Tylenda aj. potvrdili na základě rozboru světelné křivky a vysokodispersního spektra z Keckova teleskopu z října 2005, že podivuhodná proměnná hvězda V838 Mon (vzdálenost 8 kpc), která se nápadně zjasnila v únoru 2002, je zcela určitě dvojhvězda. Byli
totiž schopni odhalit převážně modré spektrum průvodce B3 V o poloměru 4,5 Rp a svítivosti 2 kLp. Výbuch primární složky
v r. 2002, jež dosáhla v maximu svítivosti 1 ML®, způsobilo podle názoru autorů splynutí hvězdy hlavní posloupnosti o hmotnosti
8 Mp s průvodcem o nízké hmotnosti, jenž teprve vstupoval na hlavní posloupnost. Primární složka nyní září nejsilněji v červené
a infračervené oblasti spektra. Ztrácí hmotu hvězdným větrem o rychlosti 215 kra/s tempem až 10-5 M« . Vítr naráží na akreční disk
kolem sekundární složky a rázové jevy s tím spojené vedou k vyzařování soustavy v pásmech EUV a rentgenovém.
M. Sanad aj. využili archivu ultrafialových spekter družice IUE z let 1979-1995 ke studiu profilu čar Mg II u složek proslulé
dlouhoperiodické proměnné omikron Cet (Mira; vzdálenost 107 pc). Emisní čáry pocházejí ze dvou zdrojů, tj. od červeného obra sp.
třídy M7 IIIe (složka A) a od akrečního disku kolem bílého trpaslíka VZ Cet (složka B), jenž je od Mity vzdálen 54 AU. Na křídlech
profilů čar od složky B pozorovali střídající se absorpční složky, které vznikají v hvězdném větru složky B s rychlostí až 450 km/s.
Ze spekter je též patrné, že hustota akrečního disku kolem složky B se mění v rytmu proměnnosti červeného obra, protože se přitom
výrazně mění jeho geometrické rozměry. J. Meaburn aj. změřili v čáře H-a rychlost bipolárního výtoku plynu ze složky A, jenž byl
předtím objeven družicí GALEX v pásmu FUV. Podařilo se jim určit sklon osy výtrysků k zornému paprsku a dostali tak radiální
rychlost výtoku 160 km/s i jeho stáří =1 tis. let. M. Templeton a M. Karovská obdrželi průměrnou pulsní periodu proměnnosti Miry
333 dnů na základě archivní světelné křivky od r. 1902.
H. Bond a W. Sparks kritizovali údajné velmi přesné určení vzdálenosti dlouhoperiodické cefeidy RS Pup metodou světelné
ozvěny na uzlících v rozpínající se cirkumstelární plynové mlhovině, jak to v r. 2008 zkusili P. Kervella aj., protože není spiněn základní předpoklad, že uzlíky leží v rovině kolmé na zorný paprsek. Zatímco Kervellovi vyšla vzdálenost 2,0 kpc, jiná metoda
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použitá M. Feastem aj., dala hodnotu 1,7 kpc. Autoři však uvádějí, že princip metody je nadějný, pokud se podaří pomocí HST určit
prostorovou polohu zmíněných uzlíků. Protože RS Pup je cefeida s velmi dlouhou periodou (41 d), pomohlo by to výrazně zlepšit
kalibraci příslušné příčky kosmologického žebříku vzdáleností.
N. Evansová aj. proměřili pomocí STIS HST parametry spektroskopické dvojhvězdy ADS 11029 (440 pc), v níž primární složka
Aa je cefeida W Sgr, doprovázená chladnějším průvodcem Ab. Obě hvězdy kolem sebe obíhají v úhlové vzdálenosti 0,011" (>5 AU)
v periodě 4,3 let. Dvojhvězda A má však v úhlové vzdálenosti 0,16" (>72 AU) třetí horkou složku B a jak se ukázalo, její nápadné
spektrum se dlouho chybně považovalo za spektrum složky Ab. Pro hmotnost složky Ab dostali <1,4 MG a sp. pozdnější než F5 V.
Odtud pak vyplývá hmotnost cefeidy <5,4 M®. Složka B má hmotnost 2,2 Mp a sp. A0 V.
B. Madore aj. využili infračervené fotometrie ze Spitzerova kosmického teleskopu v pásmech 3,6 a 8 µ pro 16 cefeid s periodami
proměnnosti 10- 100 d ke zjištění závislosti perioda-svítivost (zářivý výkon), tj. pro rozšíření vztahu Leavittové do tohoto velmi
výhodného spektrálního oboru. V infračerveném pásmu je totiž snadnější změřit korekci na mezihvězdné zčervenání vyvolané
prachem. Obdrželi tak přesné vzdálenosti zmíněných cefeid v širokém rozsahu 0,5 —8 kpc. Zmíněná pozorování otevírají novou cestu k nezávislému určení vzdáleností cefeid i v cizích galaxiích, což poslouží i ke zlepšení kalibrace příček kosmologického žebříku
vzdáleností, i když J. Bird varoval, že kalibrace vztahu Leavittové pro periody cefeid >80 d není příliš spolehlivá, ačkoliv právě
dlouhoperiodické a tudíž nejsvítivější cefeidy lze pozorovat až do vzdálenosti 100 Mpc od nás.
C. Aspin a B. Reipurth sledovali pomocí dalekohledu Gemini N od února 2004 po dobu dvou let světelnou křivku a pomocí Keckova teleskopu spektrum proměnné V1647 Ori, která je odpovědná za viditelnost reflexní McNeilovy mlhoviny v její blízkosti. Tato
mladá hvězda sp. třídy O3 se totiž koncem r. 2003 zjasnila o více než 5 mag a setrvala na této úrovni po dobu 26 měsíců. Jde
o mladou hvězdu s nízkou hmotností, která patří k eruptivním proměnným v obřím molekulovém mračnu L1630. Její spektrum se
v průběhu epizody rychle měnilo. Hvězdný vítr dosahoval rychlostí až 700 km/s. Celá epizoda trvala 31 měsíců a ovlivnila též jasnost McNeilovy mlhoviny. Další zjasnění prodělala od srpna 2008, ale trvalo pouze rok.
K. Belkacem aj. objevili pomocí družice CoRoT oscilace povrchu hmotné (10 MG) proměnné hvězdy V1449 Aql (HD 180642),
která patří do kategorie pulsujících proměnných /3 Cep. Oscilace se podobají radiálním oscilacím slunečního povrchu; mají největší
relativní amplitudu 0,04 pro frekvenci 63,5 µHz a dávají jedinečnou možnost zkoumat vlastnosti nitra této hmotné hvězdy metodami asteroseismologie.
Příčinou proměnnosti hvězdy R Coronae Borealis, která je dokonce prototypem příslušného typu proměnných hvězd, je nepravidelně vznikající a opět mizející obálka uhlíkového prachu. Když prach zmizí, dosahuje hvězda 6 mag na hranici viditelnosti očima. Tentokrát začala slábnout 6. července 2007 a o 6 dnů později už byla 12 mag. Od listopadu 2008 byla slabší než 14 mag a v tomto minimu setrvala po celý r. 2009. Připomíná to předešlou epizodu od června 1963 do prosince 1965, ale už teď je zřejmé, že
nejnovější epizoda je nejhlubší v historii jejího sledování.
K. Barbary aj. našli koncem února 2006 při hledání supernov pomocí HST podivný proměnný objekt, jenž se zjasňoval až do
konce května 2006, kdy dosáhl infračervené magnitudy 21 a pak zase souměrně v čase klesal. V jeho spojitém spektru objevili pět
širokých absorpčních pásů mezi 410 a 650 µm. V poloze objektu nenašli ani slabší hvězdný objekt ani vzdálenou galaxii; není to
určitě ani gravitační mikročočka. Pravděpodobně jde o dosud neznámý typ proměnnosti něčeho stejně neznámého...
I. Soszynski aj. uveřejnili katalog nově objevených proměnných hvězd typu RR Lyrae v poli přehlídky OGLE 111 ve Velkém
Magellanově mračnu (VMM). Pozorování v rámci hledání gravitačních mikročoček se uskutečnila mezi červencem 2001 a březnem
2008 a zahrnují zorná pole o ploše 40 čtv. stupňů oblohy. Pro každou z 32 mil. zaznamenávaných hvězd v těchto polích měli k dispozici na 400 fotometrických měření jasnosti v pásmu I a našli tak mezi nimi téměř 25 tis. proměnných třídy RR Lyr s periodami
v rozmezí 0,3 - 0,6 d; tj. trojnásobek počtu ve všech dosavadních katalozích proměnných zmíněného typu! V naší Galaxii známe nejvíce proměnných tohoto typu v kulových hvězdokupách, ale nyní jsou poprvé k mání homogenní data pro cizí galaxii, takže se ukazuje, jak se mění zastoupení těchto starých proměnných podél příčky ve VMM.
Titíž autoři vzápětí publikovali podobný katalog zahrnující všechny dlouhoperiodické proměnné, objevené v přehlídce OGLE III.
Katalog obsahuje údaje o 92 tis. dlouhoperiodických proměnných; z toho je 79 tis. červených obrů s malou amplitudou proměnnosti, 11 tis. polopravidelných proměnných a 1,7 tis. mind. Přehlídka OGLE se tak jakoby mimochodem stává zlatým dolem pro
nalézání statisticky významných údajů o různých třídách a skupinách proměnných hvězd.
T. Pribulla aj. zkoumali pomocí spektrografu Observatoře Davida Dunlopa v Torontu proměnné hvězdy, objevené pomocí
kanadské družice MOST s cílem určit jejich povahu. V seznamu 103 objektů našli celkem 96 proměnných, z toho 83 dosud
neznámých. Objevili tak rovněž 7 spektroskopických dvojhvězd a pro dvě z nich obdrželi i dráhové parametry. Ukázali též, že vizuální dvojhvězda HD 46180 se skládá ze dvou těsných dvojhvězd, jedna z nichž je zákrytová, takže dohromady tvoří pravděpodobně
čtyřnásobnou soustavu.
L. Shamir a R. Nemiroff využili dvou celooblohových kamer CONCAM sítě Night Sky Live k tři roky trvajícímu hledání jasných (<5,5 mag) přechodných optických úkazů. Určili tak statistické horní meze výskytu takových objektů, které patrně většinou
unikají detekci, i když se zjasní minimálně o 3 mag a jsou viditelné očima po dobu minut až roků. Pro přechodné zdroje, které
splňují tyto podmínky po dobu minut až hodin, jim vyšla četnost <0,004 pro celou oblohu a libovolný čas. Pro přechodné zdroje
trvající měsíce až roky jim vyšla četnost <160 a pro zdroje trvající roky až tisíciletí četnost <50.

2.5.3. Symbiotické proměnné a chemicky pekuliární hvězdy
A. Skopal aj. pozorovali světelnou křivku a změny ve spektru prototypu symbiotických dvojhvězd Z And. Využili k tomu fotometrie z observatoří ve Staré Lesné a v Brně a spektroskopie z 9,2 m HET, 2 m v Ondřejově, 1,8 m DDO v Torontu, 1,9 m v Okajamě v Japonsku a ešeletového spektrografu u 1,8 m v Asiagu. Zjistili tak, že ZAnd dosáhla v červenci 2006 historického maxima jasnosti ve filtru U (8,0 mag). V srpnu téhož roku však zeslábla o 1 mag a na této úrovni setrvala až do ledna 2007, byť s rychlými
kousáními jasnosti během minut až hodin. V téže době se v jejím spektru objevily satelitní emise u čar H-a a H-(3 s rychlostmi
±1,2 tis. km/s, které interpretovali jako kolimované protilehlé výtrysky s vrcholových úhlem 6°, vybíhající z bezprostředního okolí
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sekundární složky symbiotické dvojhvězdy, tj. z bílého trpaslíka o hmotnosti 0,6 M. Výtrysky dosáhly největší intenzity v srpnu
a září 2006 a byly pozorovatelné až do konce roku. Autoři odhadli hmotnost plynu vyvrženého během dočasných výtrysků na
7.10-7 MG. Materiál z primární složky symbiotické dvojhvězdy (červeného obra sp. M2 HI o hmotnosti 2,5 M®) dopadá v klidovém
—g
režimu mezi výbuchy prostřednictvím akrečního disku na povrch bílého trpaslíka tempem 7.10 MG/r. Během zmíněné epizody se
však vinou výtrysků vnitřní partie disku rozpadly.
Pro další proslulou symbiotickou dvojhvězdu R Aqr (vzdálenost 200 pc) obklopenou mlhovinou ve tvaru přesýpacích hodin
odvodil M. Gromadzki a J. Mikolajewská dráhové parametry ze spektroskopie. Primární složkou dvojhvězdy je mirida (sp. M7 III)
o hmotnosti 1,0 — 1,5 M0 , kolem níž obíhá bílý trpaslík o hmotnosti 0,6 - 1,0 Mp po dráze o výstřednosti e = 0,25 v periodě 44 roků.
Složky budou rozlišitelné v apastru v září 2012. Zatím se ukazuje, že zákryty miridy způsobuje akreční disk kolem bílého trpaslíka.
K. Hinkle aj. využili pokroku v citlivosti a rozlišovací schopnosti detektorů v blízké infračervené oblasti spektra k dlouhodobému
studiu symbiotických hvězd, jež se obecně skládají z horkého zdroje (žhavého bílého trpaslíka) zářícího nejvíce v ultrafialové oblasti
spektra a z chladného zdroje, jímž je obvykle červený obr, kde maximum zářivé energie spadá právě do zmíněné infračervené oblasti.
Tak se jim podařilo odvodit základní parametry dlouhoperiodické (15,6 roku!) symbiotické proměnné CH Cyg (vzdálenost 250 pc),
která se skládá z červeného obra o hmotnosti 2 Mp (sp. M6.5 III) a bílého trpaslíka s hmotností >0,6 M®. Obě složky kolem sebe
obíhají po výstředné dráze (e = 0,1) s velkou poloosou 8,5 AU a celá soustava je ponořena do cirkumstelární plynné obálky o poloměru 22 AU. Červený obr má poloměr 20 mil. km, teplotu 3 kK a svítivost 5 kLp. Bílý trpaslík má svítivost 0,25 Lp a je obklopen
horkým akrečním diskem, který je patrný v rentgenovém oboru spektra. Světelná křivka CH Cyg vykazuje ještě kratší periodu
2,1 roku, ale příčina těchto periodických změn zůstává záhadou.
Nové údaje o bílém trpaslíku v symbiotické dvojhvězdě BF Cyg uveřejnily L. Formigginiová a E. Leibowitzová. Pozorovaly
soustavně a s vysokou kadencí měření světelnou křivku dvojhvězdy v letech 2003-2007 a objevily tak velmi krátkou periodu 1,8 h,
kterou vysvětlily jako rotační periodu bílého trpaslíka, na jehož povrchu se nacházejí dvě protilehlé horké skvrny, související s existencí silného magnetického pole trpaslíka o efektivní teplotě 60 kK. Soustava dále obsahuje chladného červeného obra sp. třídy M
a obě složky kolem sebe obíhají v periodě 2,1 roku.
Koncem února 2009 znovu vybuchla symbiotická zákrytová dvojhvězda AX Per (oběžná doba 1,9 roku; vzdálenost 1,7 kpc)
a počátkem dubna dosáhla maxima B = 11,6 mag. V té době se přes standardní absorpční spektrum červeného obra M4.5 HI (3,4 kK)
překládalo silné emisní spektrum od ionizovaného cirkumstelárního plynu. Bylo to zatím největší zjasnění od předešlého velkého
výbuchu v letech 1988-1992. První zaznamenaný výbuch AX Per pochází už z r. 1888; další vzplanutí pak byla pozorována v letech
1925, 1950 a 1978. Podobně se zjasnila další symbiotická dvojhvězda V1413 Aql, skládající se z červeného obra sp. třídy MS III,
kolem něhož obíhá bílý trpaslík v periodě 1,2 roku. Trpaslík se ocitl v zákrytu v březnu 2009 a hned po jeho skončení se začala dvojhvězda zjasňovat tempem 0,07 mag/d až do maxima V = 12,9 mag, které nastalo 10. dubna. Klidová jasnost soustavy činí jen
15,5 mag, ale od r. 1978 se pozorují neperiodická zvýšení jasnosti až na 11 mag v letech 1982-1983 a opět v r. 1995-1996.
Výbuchy v obou soustavách svědčí o složitém charakteru přenosu hmoty mezi složkami a existenci akrečních oblastí v okolí bílých
trpaslíků, což si vyžádá další zejména spektroskopické výzkumy s vysokým rozlišením.
H. Abt si položil otázku, zda všechny chemicky pekuliární hvězdy sp. třídy Ap vykazují pomalou rotaci (<120 km/s na
rovníku). Ta je totiž podmínkou pro difuzi chemických prvků z nitra k povrchu hvězdy. Ukázal, že situace je nejméně ve dvou
směrech odlišná. Především existuje mnoho hvězd sp. tříd A0 — A3 s chemicky normálními spektry, protože těmto hvězdám trvá asi
polovinu života na hlavní posloupnosti, než se v nich difuzí dostanou k povrchu prvky jako Sr, Cr, a Eu. To znamená, že zhruba
polovina hvězd těchto spektrálních tříd může mít normální zastoupení prvků v atmosféře v souladu s pozorováním. Pokud jde
o hvězdy sp. tříd A4 — F0 ve dvojhvězdách s oběžnými dobami v rozmezí 2— 10 d, tam jsou tyto hvězdy vesměs pekuliární, protože
jejich případnou rychlou rotaci zbrzdily slapové sty. Jsou-li oběžné periody takových soustav delší než 100 let, jsou naopak příslušné
složky chemicky normální, protože brzdění slapy je zanedbatelné. Nelze však vysvětlit, jak je možné, že chemicky normální hvězdy
se vyskytují v řadě soustav s oběžnými periodami 10- 100 let, kde by slapové brzdění mělo stačit na jejich pomalou rotaci Podobně
neočekávaný je objev povrchového magnetického pole u Vegy, která není chemicky pekuliární jako ostatní hvězdy třídy A, u nichž
bylo magnetické pole prokázáno. Zjistili to F. Lignieres aj. pomocí spektropolarimetrie ešeletem na 2m Lyotově teleskopu observatoře na Pic du Midi. Pole o indukci 0,06 mT nalezli díky proměření téměř 260 spektrálních čar ve spektru Vegy. Autoři proto usuzují, že nejspíš existuje samostatná podtřída magnetických hvězd třídy A, které však nejsou chemicky pekuliární. Jejich odhalení je
přirozeně obtížné, protože pro slabší hvězdy této skupiny zatím nemáme dost citlivé detektory.

2.6. Planetární mlhoviny
O. Chesneau aj. rekapitulovali změny, které prodělal objekt Sakurai (V4334 Sgr•, vzdálenost 3,5 kpc) od výbuchu bílého trpaslíka v centru planetární mlhoviny v r. 1996. Autoři soudí, že šlo o tepelný impuls vyvolaný zábleskovým hořením He ve slupce chladnoucího bílého trpaslíka, který se tak dočasně vrátil do stádia asymptotické větve obrů! V r. 2005 pořídil infračervená spektra objektu
Spitzerův kosmický teleskop a v červnu 2007 autoři využili infračerveného interferometru MIDI VLT ESO (spřažené osmimetry UT2
a UT3, resp. UT3 — UT4) k mapování vzhledu akrečního disku kolem bílého trpaslíka ve středním infračerveném pásmu N (7,5 — 13 µm).
Objevili tak silně skloněný (75°) prachový disk o rozměrech 105x 140 AU a tloušťce 47 AU, jehož hmotnost dosahuje 6.10-5 M0 .
Vnitřní okraj disku je od bílého trpaslíka vzdálen 65 AU a vnější 500 AU. Směr velké osy disku souhlasí s asymetrií vlastní planetární
mlhoviny. Rozpínající se prachový disk se začal tvořit již v r. 1998 a velikost zrnek i intenzita tvorby disku od té doby výrazně vzrostla, takže jeho zářivý výkon vzrostl až na neuvěřitelných 10 kLp. Podobně je dodnes obklopena prachovým diskem nova V605 Aql,
která vybuchla již v r. 1917 a nachází se rovněž v centru planetární mlhoviny.
G. Benedikt aj. využili vysoké kvality vylepšeného interferometrického pointeru FGS Jr HST k prvnímu odvození trigonometrických paralax čtyř planetárních mlhovin, mj. známých mlhovin M27 (Činky) a NGC 7293 (Helix). Dostali tak jejich vzdálenosti
s přesností na ±5 % a navíc nezatížené systematickými chybami dosavadních nepřímých metod. Průměrná hmotnost centrálních
Jiří Grygar: žeň objevů 2009 * strana 34

hvězd zmíněných planetárních mlhovin činí 0,6 M®. Obecně z těchto měření vyplývá, že Šklovského metoda určování vzdáleností
skutečné vzdálenosti soustavně podceňuje, kdežto spektroskopická metoda je přeceňuje až o 40 %.
Jednou z nejbližších a na snímcích nejpůsobivějších planetárních mlhovin je zcela určitě Hlemýžď (Helix; Aqr; vzdálenost
213 pc), který na obloze zabírá plochu o úhlovém průměru bezmála půl stupně (cca 1,7 pc). Na snímcích kamerou ACS HST,
pořízených v listopadu 2002 během maxima činnosti meteorického roje Leonid (z bezpečnostních důvodů byl HST v té době zaparkován směrem odvráceným od apexu, shodou okolností právě do souhvězdí Vodnáře) jsou dobře rozlišitelné drobné (kometární)
uzlíky vzhledu pulců s ocásky odvrácenými od centrální hvězdy planetární mlhoviny. V červnu 2007 využili M. Matsuura aj příznivé
kvality obrazu (seeing 0,5") u 8,2m japonského teleskopu Subaru na vrcholu Mauna Kea k pořízení snímku mlhoviny v blízké infračervené oblasti spektra v okolí pásů H2 (2,1 µm). V úhlových vzdálenostech 2,2 — 4,5 obl. minuty od centrální hvězdy mají uzlíky
tvar pulců, kdežto ve větších vzdálenostech až do 6,4' od hvězdy jde spíše o protáhlé čárky s různě orientovanými osami.
Autoři navrhli různé mechanismy vzniku uzlíků, jichž na snímku našli na 40 tisíc. Za nejpravděpodobnější příčinu jejich výskytu považují hvězdný vítr, který v posledních tisících let zesílil a dosáhl tak vnitřních částí s pulcovitými uzlíky. Samotní pulci jsou podle snímků ze Subaru tvořeny téměř výhradně zhustky vodíkových molekul, které se vytvořily ještě v době, kdy se centrální hvězda
nacházela na asymptotické větvi obrů. V hustém prostředí byly vodíkové molekuly dostatečně chráněny před disociací ultrafialovým
zářením bílého trpaslíka a proto až dosud přežívají. Ve vnějších partiích mlhoviny se molekuly vodíku vyskytují i mimo kometární
uzlíky, což autoři vysvětlují tím, že silný hvězdný vítr centrální hvězdy tam ještě nedospěl (Hlemýžď je podle tempa rozpínání mlhoviny starý nanejvýš 12 tis. let.) Úhrnná hmotnost kometárních uzlíků ve vnitřní i vnější části mlhoviny dosahuje 0,1 M®!
Jak známo, díky kameře WFPC2 HST patří dnes planetární mlhoviny k nejfotogeničtějším kosmickým objektům vůbec. Kamera
začala na HST pracovat po první servisní výpravě astronautů v raketoplánu v r. 1993. Jelikož měla být demontována při posledním
servisu HST, stojí jistě za zmínku, že posledním objektem, kterým kamera svou činnost v kosmu 4. května 2009 uzavřela, se stala
právě planetární mlhovina, vyznačující se jednak četnými plynnými slupkami a jednak bipolární strukturou, která nese katalogové
označení Kohoutek 4-55. Prvním objektem, snímkovaným po skončení servisu novou kamerou WFC3, se stala 27. července 2009
bipolární planetární mlhovina NGC 6302 (Motýlek; Sco; 1 kpc). Výtečná kvalita nové kamery umožnila C. Szyszkovi aj. odhalit
v centru mlhoviny jednu z nejteplejších hvězd (bílého trpaslíka) o efektivní teplotě 200 kK!

2.7. Bílí trpaslíci
P. Dobbie aj. zkoumali pomocí fotometrie, astrometrie i spektroskopie pozoruhodného bílého trpaslíka WD 1216+260 v otevřené
hvězdokupě Melotte 111 (Com, vzdálenost 96 pc; stáří 500 mil. r.). Trpaslík s hmotností 0,9 M0 , efektivní teplotou 16 kK a velmi
vysokou hustotou má dva substelární průvodce: rozlišeného ve vzdálenosti <2,5 kAU o hmotnosti 0,03 MQ a bližšího nerozlišeného
o hmotnosti >0,04 M®. Autoři spočítal, že sám bílý trpaslík chladnul na současnou teplotu zhruba 360 mil. let s chybou ±12 %. Odtud
vychází hmotnost jeho předchůdce na 5 M0 za předpokladu, že předchůdce je stejně starý jako hvězdokupa. Nejistota v určení stáří
bílého trpaslíka však znamená, že teoreticky mohl mít předchůdce i 9 M0, tj. nad spodní hranicí pro výbuch supernovy.
Mezitím však S. Charpinet aj. zjistili pomocí asteroseismologie, že bílý trpaslík PG 1159-035 (GW Vir; 15 mag; teplota >80 kK;
0,6 M®; 440 pc) rotuje s periodou 33,6 h převážně (97,5 % své hmotnosti) jako tuhé těleso. Protože bílí trpaslíci vznikají následkem
výrazného smrštění předchůdce, jímž je původně hvězda hlavní posloupnosti, měli by podle zákona o zachování momentu hybnosti rotovat v periodách řádu desítek sekund, tedy na hraně kritické rychlosti, kdy by se rozpadli odstředivou silou. Jinými slovy, taková
měření prokazují, že bezprostřední předchůdci bílých trpaslíků ztrácejívefázi červeného obra velkou část původního momentu hybnosti nejprve přenosem hmoty z nitra obra na povrch a následným intenzivním hvězdným větrem. Není proto divu, že 95 % všech
vzniklých hvězd končí právě jako bílí trpaslíci. S. Yoon dokonce uvažuje o tom, že i ti bílí trpaslíci, kteří mají hmotnost lehce nad
Chandrasekharovou mezí (~1,4 M0 ), nemusí nutně skončit jako supernovy Ia, protože pokud ztratí jen malou část původního momentu hybnosti, zabrání jejich trvalému hroucení odstředivá síla. Tomu nasvědčují podle W. C. Chena a X. D. Lího výsledky simu-7
lace vývoje hmotného bílého trpaslíka pro rychlé tempo akrece vodíku >3.10 M0. Autoři ukázali, že takový trpaslík rotuje tak rychle, že udrží svou stabilitu i nad Chandrasekharovou mezí.
F. Mullally aj. odhalili v přehlídce SDSS dva těsné páry složené z bílých trpaslíků (J1436+50 a J1053+52). První pár se vzájemnou vzdálenosti složek 340 tis. km obíhá kolem společného těžiště v periodě 1,15 h, kdežto druhý má vzdálenost složek jen 200 tis.
km. Obě dvojice ztrácejí energii gravitačním vyzařovaní, takže splynou za <100 mil. let. Slitím obou složek vzniknou v obou případech osamělí bílí trpaslíci; tj. ani úhrnná hmotnost páru nestačí na překročení Chandrasekharovy meze. M. Kilic aj. objevili periodické změny prostorové rychlosti bílého trpaslíka LP 400-22, který patří mezi prchající hvězdy galaktického hala (jeho gal. šířka
b = 31° a kolmá vzdálenost od hlavní roviny Galaxie dosahuje 200 pc), neboť se vzdaluje od centra Galaxie rychlostí 400 km/s. Pomocí spektrografu u 6,5m teleskopu MMT zjistili během září až prosince 2008, že radiální rychlost hvězdy periodicky kolísala v periodě 1 d s amplitudou 200 km/s! Odtud odvodili, že bílý trpaslík je členem těsné dvojhvězdy s kompaktní složkou o hmotnosti
>0,4 M®. Neviditelná složka je tedy nejspíš neutronovou hvězdou a vzniká otázka, jak tato prapodivná dvojice nabyla tak vysoké
únikové rychlosti, aniž by se rozpadla.

3. Supernovy, neutronové hvězdy a záblesky gama (GRB)
3.1. Supernovy a jejich pozůstatky (SNR)
3.1.1. Nově objevené supernovy
Počátkem ledna 2008 zpozorovala družice Swift v galaxii NGC 2770 (Lyn; vzdálenost 30 Mpc) desetiminutový rentgenový
záblesk XRT 080109 o maximálním zářivém výkonu 6.1036 W, o němž se vzápětí zjistilo, že jde o předzvěst optického výbuchu suJiří Grygar: Žeň objevů 2009 * strana 35

pernovy 2008D. N. Tanaka aj. ukázali, že šlo o supernovu třídy lb, jejíž předchůdce měl v době pobytu na hlavní posloupnosti hmotnost něco přes 20 Me, ale jako héliová hvězda těsně před výbuchem již jen 7 Mp. Z toho se více než 5 Mp rozptýlilo při vlastním
výbuchu, takže na hustý pozůstatek exploze zbylo asi 1,7 Mp — trochu moc na neutronovou hvězdu a trochu málo na černou díru. Kinetická energie výbuchu dosáhla 6.10« J, což tento případ řadí mezi tzv. hypernovy. Podle M. Modjaze aj. se podařilo dodatečně najít data o optické jasnosti hypernovy už od času 5 h před rentgenovým výbuchem a až do 150 dnů po něm. Náběh k optickému maximu trval piných 18 dnů. Předchůdcem hypernovy by pak podle autoru byla Wolfova-Rayetova hvězda o poloměru nanejvýš 12 Rp.
V březnu 2008 vzplanula supernova 2008bk v blízké (3,9 Mpc) spirální galaxii NGC 7793 (Scl), která byla klasifikována třídou
II-P (podobně jako SN 1987A ve Velkém Magellanově mračnu). S. Matilla aj. vyhledali čtyři snímky okolí supernovy v archivu VLT
ESO, pořízené před výbuchem v letech 2001-2007 ve filtrech B, V, I, J. K a H. V poloze supernovy je na nich dobře patrný červený
veleobr sp. třídy M4 I o hmotnosti 8,5 ± 1,0 Me. Ten však ve shodě s teorií o výbuších supernov třídy II chybí na snímcích téže
kamery po výbuchu v r. 2008.
Neméně zajímavý je v této souvislosti příběh známé supernovy 1993J v galaxii M81 (UMa; 2,6 Mpc), kde se porovnáním
archivního a nového snímku HST podařilo J. Maundové a S. Smarttovi prokázat, že předchůdce supernovy byl červeným veleobrem
sp. třídy K Ia o hmotnosti 15 Me, ale ten byl složkou dvojhvězdy s oběžnou dobou 5,8 let, kde přeživší složka je modrým veleobrem
o hmotnosti 22 M«.
Autoři podobně využili kamery ACS HST a také Gemini N k důkazu, že supernova 2003gd třídy II-P v galaxii M74 (Pse; 9 Mpc)
měla za předchůdce červeného veleobra absolutní hvězdné velikosti —6 mag a svítivosti 10 kLp, což ovšem odpovídá hmotnosti jen
7 Me, jenže tak nízká hmotnost by podle teorie neměla k výbuchu stačit! Navíc A. Gal-Yam a D. Leonard našli v archivu HST
snímek z r. 1997 oblasti, kde počátkem října 2005 vybuchla supernova 2005g1 v galaxii NGC 266 (Pse; 66 Mpc). Na archivním
snímku je zřetelně vidět modrý veleobr typu LBV (podobně jako rl Car) s absolutní hvězdnou velikostí —10 mag (zářivý výkon
1,1 MLe), tj. s hmotností >50 M®. Naproti tomu na snímku HST z konce září 2007 tato hvězda chybí, takže evidentně v mezidobí vybuchla jako supernova třídy lin. Tím se ovšem dále prohlubuje záhada supernovy 1987A, protože archivní snímky jednoznačně dokládají, že jejím předchůdcem v rozporu s teorií byl rovněž modrý veleobr.
Koncem dubna 2008 byla objevena pomocí 0,45m robotického teleskopu ROTSE-IIIb na McDonaldově observatoři v Texasu supernova 2008es s mimořádně dlouhým náběhem 23 dnů do maxima. Podle A. Millera aj. a S. Gezariho aj. vzplanula v anonymní
trpasličí galaxií s červeným posuvem z = 0,2, tj. ve vzdálenosti 740 Mpc. Autoři ji klasifikovali jako supernovu třídy II-L, takže
v maximu dosáhla bolometrického zářivého výkonu 3.1037 W a celkově vyzářila za 65 dnů energii 6.1043 J. To ji řadí na 2. místo
v energetickém žebříčku pro supernovy vůbec, hned po supernově 2005ap, která to dotáhla na 4.1037 W. Příčinou tak extrémní svítivosti však není zvýšený podíl radioaktivního 56^Co, ale výrazná interakce záření supernovy s okolním mezihvězdným prostředím.
Počátkem května 2008 zpozorovali radioastronomové jasný přechodný rádiový zdroj v blízké galaxii M82 (UMa; 3,6 Mpc). Do
dubna 2009 se původně bodový zdroj rozšířil do vzdálenosti 1,5 kAU průměrnou rychlostí 11 tis. km/s, takže vše nasvědčuje tomu,
že jde o výbuch supernovy třídy II, která není pozorovatelná opticky, protože tomu brání cirkumstelární, popř. interstelární prach. Je
docela dobře možné, že v intervalu od poslední (rovněž opticky nepozorované) supernovy Cas A v naší Galaxii nám podobná prachová clona zabránila pozorovat supernovu/supernovy v naší Galaxii.
Koncem listopadu 2008 se podařil husarský kousek 14tileté studentce Carolině Mooreové z New Yorku, když našla supernovu
2008ha (19 mag) v blízké galaxii UGC 12682 (Peg; 21 Mpc) při soustavném prohlížení snímků robotického teleskopu soukromé
Puckettovy observatoře na webu. Stala se tak vůbec nejmladší objevitelkou supernov v dějinách astronomie. (Mimochodem, dobrovolní spolupracovníci téhož projektu nalezli již na 200 supernov!) Absolutní hvězdná velikost této supernovy byla extrémně nízká,
jen —14,5 mag (25 MLp) a totéž platí o rychlosti rozpínání plynných obálek jen 2 tis. km/s. Následná pozorování supernovy
dalekohledy Magellan, MMT, Keck a družicí Swift ukázala, že supernova se zcela vymyká všem dosavadním klasifikačním třídám.
Pravděpodobně byla jejím předchůdcem Wolfova-Rayetova hvězda, která už spotřebovala veškerý vodík, což velmi urychlilo další
ztrátu hmoty hvězdným větrem. Proto se obaly supernovy rozpínaly poměrně pomalu a supernova svým zářivým výkonem zůstala na
polovině cesty mezi novami a standardními supernovami. Z téhož důvodu vyrobila velmi málo radionuklidu 56Ni.
Počátkem dubna 2009 byla objevena supernova třídy Ia v galaxii UGC 10064 (Ser; 90 Mpc), která podle M. Yamanaky aj. dosáhla v maximu absolutní hvězdné velikosti —20,2 mag, tj. 10 GLp! I tato supernova 2009dc se vyznačovala velmi pomalým náběhem
k maximu a nízkou rychlostí rozpínání plynných obalů. Další zvláštností bylo rekordní množství vyvrženého radionuklidu 56Ni minimálně 1,2 Me a silné zastoupení uhlíku ve spektru supernovy. Autoři se proto domnívají, že mohlo jít o výbuch bílého trpaslíka
s hmotností vysoko (>2 Me) nad Chandrasekharovou mezí.
Podle A. Pastorella aj. patří mezi nejlépe sledované supernovy třídy II uplynulého desetiletí SN 2005cs v galaxii M51. Spolupráce
astronomů profesionálů s amatéry přinesla kvalitní vizuální i infračervenou světelnou křivku pokrývající dvoudenní náběh k maximu,
ale i následné slábnutí supernovy po dobu piných 380 dnů, takže odtud lze určit i průběh bolometrického zářivého výkonu. Supernova
vyvrhla 8 — 13 Me převážně nízkými rychlostmi jen do 1 tis. km/s. Podobně nízká byla i dodávka radioaktivního 56Ni, který byl
odpovědný za „radioaktivní doznívání" světelné křivky. Uvolněná kinetická energie výbuchu dosáhla 3.1043 J.
S. Komossa aj. sledovali pomocí kosmických teleskopů SST a Chandra a také dalekohledem NTT ESO supernovu
SDSS 0952+2143 ve vzdálenosti 300 Mpc od Slunce. Supernova zářila v r. 2005 mimořádně silně jak v rentgenové (1034 W) tak infračervené (3,5.1036 W) oblasti spektra, ale do r. 2008 v některých spektrálních čarách její záření významně pokleslo. V maximu jasnosti však převyšovalo intenzitu emisních spekter běžných supernov až o dva řády. Autoři se domnívají, že by mohlo jít o průvodní
projevy slapového trhání hmotné hvězdy v blízkosti černé veledíry uprostřed mateřské galaxie.
J. Cooke aj. dokázali najít v pětiletých archivech teleskopů CFHT a VLT ve 4 polích tři mimořádně vzdálené supernovy třídy
lin ve vzdálených anonymních galaxiích. Pomocí spektrografu Keckova teleskopu pak určili jejich červené posuvy z = 0,8 (vzdálenost
2,1 Gpc); 2,0 (3,2 Gpc) a 2,4 (3,3 Gpc). Jde vesměs o kolapsary s hmotnostmi 50— 100 Mp, které se prozradily výrazným ultrafialovým spojitým spektrem a nápadnými emisními čarami. Dosud se nacházely supernovy třídy II jen do vzdáleností 1,9 Gpc
a třídy Ia do vzdáleností 2,9 Gpc.
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Práca astronómov amatérov

S

talo sa v Oxforde. V študentskom pube Royal Oak sedeli
dvaja mladí astronómovia Chris
Lintott a Kevin Schawinski. Ťažkali si,
že aj oni sú utopení v záplave astronomických údajov, ktorých základná
klasifikácia im berle čas. Spracovávali
snímky 1 milióna galaxií, ktoré exponoval automatický dálekohl'ad, ale
počítačové algoritmy nedokázali galaxie podl'a vzhl'adu spol'ahlivo rozlíšiť
na špirálr, elipsy a nepravidelné
galaxie. Clovek, aj poučený laik, to
však dokáže.
Galaxie sú hviezdne ostrovy,
v ktorých milióny až miliardy hviezd
krúžia okolo spoločného centra.
Schawinski už dávnejšie klasifikoval
50 000 galaxií. Pochopil, že klasifikovanie miliónov galaxií sám nezvládne.
Táto práca je časovo velmi náročná.
Okrem Lintotta mu nijaký kolega
nebol ochotný pomóct'. Presná štatistika galaxií však špecialistom pomáha
k lepšiemu pochopeniu ich vzniku
a vývoja. A tak ich napadlo, že sa
oslovia dobrovolhíkov.
Pomoc dobrovolhíkov, najmá z radov astronómov-amatérov, využívajú
školení astronómovia aj v mých projektoch. Napríklad dobrovolhíci pomohli vyhodnotit' mikroskopické
snímky zo vzoriek sondy Stardust,
ktorá ich pomocou špeciálnych lapačov nazbierala v medziplanetárnom
priestore.
Desiatky nadšencov z celého sveta
skúmali pomocou internetu mikroskopické častice na videách. Schawinski a Lintott sa rozhodli zmobilizovať dobrovolhíkov z celého sveta aj
kvóli štatistike galaxií. Amatéri sa
nadšene pustili do nudnej práce
a projekt Stardust@Home prekonal
aj tie najsmelšie očakávania.

Amatéri
vslužbách
veľkej astronóm ie

bEJ

Chcete aj vy
spolupracovat'
s profesionálmi?

Boinc.berke/ey.edu/down/oad.php.

Mesiac, slnečné búrky, zrážky galaxií
a objavovanie supernov sú dalšími astronomickými projektmi, ktoré vzišli z iniciatívy
Galaxy Zoo. Zapojit' sa móžete už po
jednoduchej registrácii na adrese
www.zooniverse.org.
Ak chcete do služieb vedy zapojit aj váš
počítač, móžete si vybrat' z viacerých
výskumných programov: hl'adanie signálov
mimozemských inteligencií, výskum klímy
či analýza proteínov. Na adrese:
Penzista Tom Boles z anglického Suffolku je vášnivým astronómom-amatérom. Monitoruje 12 000 galaxií,
v ktorých doteraz objavil 127 supernov.
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Kevin Schawinski projektom Galaxy Zoo zmobilizoval 250 000 astronomických dobrovolhíkov na všetkých kontinentech. Tí mu pomohli klasifikovafviac ako 150 miliónov
galaxií pomocou internetu. Jedným z najvýznamnejších objavov sú „zelené hrášky" (na obrázku vlávo), malé galaxies mimoriadne silnou hviezdotvorbou.

Televízia BBC a zelený hrášok
Projekt Galaxy Zoo spustili začiatkom roku
2007. Každý, kto sa prihlásil, dostal prostredníctvom internetového serveru snímky galaxií,
ktoré sa dali podfa jednoduchého návodu klasifikovať. Nakolko server nebol priliš výkonný,
garanti projektu sa nazdávali, že klasifikácia
potrvá páť rokov. Lenže čo sa stalo: po zverejnen
projektu na webových stránkach BBC sa ohlásilo
tolko záujemcov, že sa server zrútil, takže technici museli jeho kapacitu podstatne zvýšiť. Už
počas prvého dňa zaznamenal projekt Galaxy
Zoo 75 000 klasifikácií za hodinu. Dnes ich majú bezmála 2 milióny. Galaxie klasifikovalo viac
ako 250 000 dobrovol'níkov. Zapojili sa študenti,
učitelia, sudcovia, zdravotníci, lekárnici i robotníci.
Jedným z nich bol nemecký informatik Christian Manteuffel. Bol práve nezamestnaný, mal
dosť času. Spolu s bratom v priebehu niekolkých
týždňov klasifikovali 5 000 galaxií. Popritom objavili objekt, ktorý na vzorkovnici galaxií nenašli.
Nazvali ho „zelený hrášok". Schawinski vyzval
všetkých účastníkov, aby hfadali dalšie zelené
objekty. Manteuffel ale je astronóm, ale ako informatik sa dobre vyzná v algoritmoch. Vd'aka
systému, ktorý sám vyvinul, našiel 59 zelených
hráškov. Konkurenti objavili dalších 200. Ked'
Schawinski zelené hrášky preskúmal, zistil, že
ide o galaxie, ktoré sú ovefa menšie ako naša
Mliečna cesta, ale rodí sa v nich 10-krát viac
hviezd. Nijaká zo známych galaxií vo vesmíre
nerastie tak rýchlo.

Spoločný praoblak
Pomoc amatérov pomohla vysvetliť aj iný
problém: rotácia galaxií sa neriadi nijakým pravidlom. Rotujú v smere i proti smeru hodinových
ručičiek. Keby všetky rotovali rovnako, znamenalo by to, že všetky hviezdne ostrovy majú
spoločné „hniezdo" v mladom vesmíre, v škále
niekolkých miliárd svetelných rokov. To sa však
astrofyzikom nepozdáva. Z najnovších štúdií
však vyplýva, že prinajmenšom v malých šká24 * Kozmos 5/2011

lach vžčšina galaxií rotuje rovnako, takže sa
podl'a všetkého sformovali v spoločnom praoblaku hmoty.
Na základe údajov z projektu Galaxy Zoo
vzniklo množstvo vedeckých člmkov, ktoré
uverejnili odborné časopisy. (Najdóležitejšie
nájdete v mesačníku Royal Astronomical Society.)
Z analýz vyplynulo, že iba 20 rovnakých diagnóz toho-ktorého objektu stačí nato, aby sa klasifikácia považovala za hodnovernú. Statistika teda
dokáže odstránť prípadné chyby, ktoré spósobuje nerovnaké vzdelanie účastníkov projektu.
Navyše vedci z niekolkých anglických univerzit
vyvinuli na základe súboru údajov získaných od
amatérov metódu, ktorá umožňuje klasifikovať
galaxie automaticky! To sa donedávna nepo-

važovalo za možné. Program však funguje: automatické diagnózy sú na 90 % správne.
Galaxy Zoo je iba jedným z pnldadov úspešného zapojena sa amatérov do „velkej vedy".
Australsky penzista William Bradfield (76) objavil v roku 2004 pomocou malého d'alekohfadu
už svoju 18. kométu! Anglický poštár na dóchodku Tom Boles objavil viac ako 100 supernov. A amatér Anthony Wesley ako prvý na
rvete spozoroval v roku 2009 dopad neznámej
kométy na Jupiter. Úkaz pozoroval pomocou
stredne velkého dalekohfadu.

Celú noc za počítačom
Nemec Rolf Apitzsch každú jasnú noc pol'uje
na asteroidy. 240 000 týchto objektov sú preskúmané tak dókladne, že dokážeme vypočítať

Jedna z milióna galaxií, ktorú vedcom pomohli klasifikovat' amatéri.

ich polohu v budúcnosti. Celový počet týchto
telies v našej Slnečnej sústave sa však odhaduje
na 10 miliónov. Apitzsch ich systematicky
vyhladáva. Ked sú dobré podmienky, celú noc
sedí za počítačom, ktorým riadi svoj d'alekohlad.
Skúmaný segment oblohy porovnáva s najnovšími hviezdnymi mapami. Ak objaví svetlú
škvrnku, ktorá nie je hviezdou ani známym asteroidom, určí jej polohu a ohlásí ju do centra
v Spojených štátoch. Tak sa dozvie, či objavil
nový, alebo už známy objekt. Doteraz sa mu podarilo objaviť 150 asteroidov. Dvadsať z nich, tie,
ktorých dráhu sa opakovane podarilo potvrdiť,
má právo pokrstiť. Tak zvečnil na oblohe meno
svojej ženy Reingard i rodného melta Wildberg.
Prácu Apitzscha a dalších amatérskych lovcov
asteroidov oceňujú aj odborníci z najrenomovanejších astronomických zariadení.

Úspešná spolupráca
6. októbra 2008 objavil jeden z automatických
d'alekohladov systému SkyWatch neznámy asteroid. Vedci vypočítali, že dopadne na Zem.
Určiť miesto dopadu však umožňujú iba presné
údaje o jeho dráhe. Do spolupráce sa zapojilo
niekolko desiatok amatérov i profesionálnych
pracovísk. V noci 7. októbra dopadol meteorit na
povrch Sudanu. Posledný údaj dodal taliansky
astronóm-amatér iba 2 hodiny pred impaktom.
Vďaka tomu sa podarilo vymedziť priestor, kde
expedícia zberačov niekolko úlomkov meteoritu
našla.
Neznáme nebo skúma aj Klaus Mernhard:
Počas posledných desiatich rokov objavil 160
neznámych premenných hviezd. Jeho d'alekohlad
stojí na terase bytovky na okraji rakúskeho melta Linz.
V katalógoch nájdeme zhruba 56 000 hviezd,
ktorých jasnosť sa periodicky i nepravidelne
mení. Premenných hviezd je rádovo viac, ale
profesionálom táto polovačka reputáciu nezvyšuje, a tak katalógy premenných obohacuje čoraz
viac amatérov. Bernhard spomína, akú stratégiu
si vymyslel: „Napadlo mi, že premenná hviezda
sa najlahšie prehliadne pri jasnej hviezde, ktorej
jas citlivé detektory profíkov oslepí." Onediho
pri hviezde Altair v súhvezdí Orla, najjasnejšej
hviezdy súhvezdia.

Vyhl'adávanie
podozrivých objektov
Aj Bernhard medzičasom vymenil d'alekohlad
za počítač a internet. Prezerá verejne pristupné
archívy z automaticky riadených d'alekohladov profesionálov a vyhladáva v nich podozrivé
objekty. Doteraz objavil 350 nových premenných.
Jednotlivé objavy premenných iba zriedka prinesú niečo nové. Tisíce údajov z pozorovaní
amatérov však vyhodnocujú aj profesionálni astronómovia. Najzaujímavejšie premenné študujú
potom pomocou vesmírnych i velkých pozemských dalekohladov.
Timothy Ferris, novinár, popularizátor vedy,
sám nadšený astronóm amatér, je presvedčený,
že astronómia sa už čo nevidieť stane vedou,
ktorú bude robiť velká skupina profesionálnych
amatérov a malá skupina astronómov a astrofyzikov z povolania. Aj zakladatel Galaxy Zoo

Chris Lintott z Oxford University (vfavo hore), spoluautor projektu Galaxy Zoo. Anthony Wesley (vpravo /lore)
objavil v júli 2009 tmavú škvrnu nedaleko južného pólu Jupitera, miesto, kde dopadla neznáma kométa alebo
asteroid.
Chris Lintott si myslí, že potenciál amatérov sa
zatial ani nedá odhadnúť.
Ďalšie projekty spustili medzičasom na Zooniverse, čo je webová stránka nadvázujúca na
Galaxy Zoo. Tentokrát ide najmá o monitorovanie shiečnej aktivity pomocou snímok Slnka,
dodávaných solárnymi satelitmi, ale aj klasif-ikácia interagujúcich galaxií. Záujem je enormný,

preto Lintott rozmýšla o založení „Počítačového
centra pre občianske vedy". Vedci uverejnia, tak,
ako v Pripade Galaxy Zoo, svoje projekty a prizvú amatérov k spolupráci. Nielen pri riešení
astronomických problémov.
Bild der Wissenschafft
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onedávna ako vášnivý popularizátor
pravidelne vítal návštevníkov pardu
bickej hvezdárne a sprevádzal ich
tajomným svetom hviezd. Dnes ako
profesionál sleduje bolidy
v Ondřejove. Novinky z astronómie pútavým spósobom tlmočí
nielen prítomným návštevníkom, ale
i rozhlasovým poslucháčom a čitatelom
viacerých astroportálov. Kvóli okamihom,
pri ktorých sa zatajuje dych, neváha precestovat tisíce kilometrov, aby na oblohe zahliadol diamantový prsteň. Astronóm
s dušou umelca, Petr Horálek.

L

Petr Horálek na expedicii Čína.
Foto: Lorena Sanvitale

Ako chlapec si spoznal „Velký voz" vdaka
svojej babičko, onedlho už viedla tvoja cesta
na pardubickú hvezdáreňa to si mal 11 rokov.
Postupne si sa stal vášnivým astronómom, ale
to ešte automaticky neznamená zvolit si skilmanie hviezd za svoju profesiu. Co ta k tomu
doviedlo?
Moje vášeň k astronomii je jako životní styl.
Člověk má rád motorky, jiný zase surfování, za
životní styl se dá považovati fanouškovství při fotbale. Vždycky je to ale jenom koníček, se kterým
jste spjati a který vás v podstatě po zbytek života
formuje. A stejně jako v jiných oblastech i v astronomii si člověk mnohdy říká, že je to jen záliba,
které se chce věnovat ve volném čase. I to byl múj
záměr — věnovat se jí ve volném čase.
Jenomže čím víc se mi tahle krásná věda (a hlavně ta její praktická část spjatá s noční oblohou či
mimořádnými úkazy) zarývala pod kúži, začal
jsem si záhy uvědomovat, že to není jen koníček,

C)
M
~
L

Y
C
C)
~1
~H

~
~
1N'álú vedeckú řevo " iu s ósobili digitálne fotografie zatmenia sinka Hany a Miloslava Druckmúllera.
mema Sinka v roku 2006
~
.~ a,
.~ - ►
~...-S ~''
_
—_•
- r~<...ó:•

r.,,. r••y,

-

.
.

~•.•t

ke kterému se vracím ve volném čase, ale že ji
„tahám" prakticky kamkoliv. A že vlastně nic
jiného mě samotného víc neformuje, než právě
tohle. S nadšením jsem svou vášeň k hvězdám
a nebi neskrýval před nikým, a tak velmi rychle to
vzalo za své, že jsem byl seznámen s mně podobnými lidmi, ti mě seznamovali s dalšími a cestička
se rychle sama vyšlapala k cíli — práci v Astronomickém ústavu v Ondřejově. Mezitím jsem ještě
stihl vystudovat bakalářský program astrofyziky
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
v Brně, ale především jsem zůstal věrný tomu nejbáječnějšímu, co poloprofesionál může dělat —
popularizaci astronomie.
Pardubice, mesto, kde si vyrastal, sil známe
svojimi chutnými perníkmi, či slávnymi dostihmi — Velkou pardubickou. V meste má však dlhú tradíciu i astronómia a jej popularizácia. Jej
počiatky sú spojené s menom baróna Artura
Krausa, ktorý študoval u slávneho francúzskeho astronóma C. rlammariona. Ako a kedv si
sa začal venovat popularizácii ty?
Asi rok po nástupu do astronomického kroužku
na pardubické hvězdárně, kdy mi bylo 11 let. Ono to
vcelku vyplynulo z tamního prostředí i společnosti. Vašek Knoll, vedoucí kroužku, byl především
šoumen, který jaksepatří směřoval naše stmelené
jádro nadšenců ke ztrátě ostychu před veřejností.
Na lidové hvězdárně v tomto poměrně malém
městě zkrátka tréma nemá co dělat, navíc když se
člověk trochu naučí před návštěvníky vystupovat
a najde si tu cestičku lemovanou svým vypěstovaným osobitým nadhledem, pak není problém se
návštěvníktim věnovat. A co víc, je to zábava.
V této fázi uvědomění zni bylo tak kolem těch 14 let
a vzhledem k mé vášni k psaní už to nebylo daleko
k popularizaci astronomie formou psaní článků.
Moje představa o popularizaci astronomie
tkvěla především v převedení dojmů z mých osobních zážitků na lidi. Jak Vašek vždycky říkal
„musíš ty lidi naočkovat". Přiznám se, že v 11 letech jsem na metafory moc nebyl a fakt jsem si
myslel, že Vašek někde schovává injekci.
A má představa tím ještě nekončí — abych byl
úpiný, nesmím zapomenout na to, co vždy říkával
baron Artur Kraus, slavný pardubický rodák a mimo jiné astronom (po němž nese pardubická
hvězdárna jméno). Jeho slova zněla přesně: „Astronomie by jako věda neměla významu, kdyby
zůstala jen v hlavách povolaných."
Takže šířit nejen to nadšení, ale ukázat krásu
astronomie jako vědy obecně, neboť to zdaleka
není jen nudná matematika a fyzika, jak si mnozí
myslí. Je to o tom, co jsme, kdo jsme, kde jsme
a jak jsme vlastně malí. O torn, jak pomíjivý a paradoxně právě tak důležitý je život. Vždyť právě
proto je častokrát astronomie označovaná jako
královna věd.
Tak ako nie každý amatér sa stane profesionálnym astronámom, rovnako ale každý
vyštudovaný astronóm sa nakonec bude astronómiou živif. Ako si predstavuješ svoje působenie ako profesionálneho astronóma?

Petr Horálek v pardubickej hvezdárni.
Foto: Jakub Macháček, ČTK
Já bych si dovolil začít z druhého konce pohledu — od amatérské astronomie. Ono když se řekne
amatér, často si pod tím mnozí představí spíše hanlivou narážku, která má o dotyčném vypovědět, že
trpí mnoha nedostatky v daném oboru. Přitom tornu tak vůbec není. Slovo „amatér" by se totiž dalo
volně přeložit jako „nadšenec". Oproti tornu profesionál je už člověk, který se danou věcí zabývá
pro peníze, resp. je považován za kvalitu v oboru.
Jenže praxe bývá taková, že většina profesionálů
ve svém oboru již v sobě postrádá toho malého
kluka, jehož oči se rozzářily při každém novém
objevu, či každé další příležitosti něco ze svého
koníčku zažít.
Takže moje představa je jednoduchá: mohu-li
se tím živit, jsem jen rád. Ale v každém případě si
v sobě chci i nadále zachovat toho „špunta", který
dychtil po každé nové jasné noci nebo obecně po
něčem, co ještě nespatřil. A myslím, že astronomie
je jeden z těch oborů, který tohle v bohatém
měřítku nabízí.
Astronómovia začínajú pracovati zvyčajne po
západe Slnka, keď ostatní už smerujú z práce
domov, teba však uchvátila rovnako ako nočná
obloha i tá denná, a na nej pozorovanie slnečných zatmení. Prvé úpiné zatmenie si videl ako
13-ročný. Čím ta tento úkaz tak očaril, že odvtedy neváhaš cestovat tisícky kilometrov, aby
si mohol byt svedkom tohto jedinečného úkazu?
Byť tvoje první úpiné zatmění jsem skutečně
spatřil v roce 1999 v Maďarsku, tím „osudovým"
zatměním bylo až to „turecké" o7 let později. Tam
jsem si totiž skutečně vychutnal celou tu kýženou
atmosféru a navíc mám na něj dodneška (oproti
Maďarsku) detailní živou vzpomínku, kterou si
ještě víc vychutnám při zpětném shlédnutí videozáznamu, jež jsem při úkazu pořídil. Ono ne nadarmo se říká, že jde o asi nejkrásnější přírodní úkaz,
jakého může být člověk svědkem. Pamatuji si
dokonce krásný citát, který vyřkl krátce po zatmění
v Turecku Vašek Knoll. Zněl takto: „Ktcrýmu
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jinýmu úkazu na nebi lidi zatleskají? Není prostě
jiný
Ten úžas tkví vtom, že jste v několika minutách
svědky tolika jevů a změn, že zkrátka neznáte ani
moc času si uvědomit, čeho jste právě svědkem,
a ještě (dokonce) hodiny Potom se ze všeho teprve
vzpamatováváte.
Všechno začne „nevinným" prvním kontaktem,
kdy Měsíc dá najevo, že se máte na něco nezapomenutelného připravit. Vzrušuje vás už jen pocit, že jste na správném místě a ve správný čas. Že
stojíte v cestě měsíčnímu stínu a ten už se na vás
odněkud řítí rychlostí až 4600 km/h. Přesto je zatím klid, pouze pohled přes filtr na „ukousnuté"
Slunce je poněkud atypický. Pod stromy můžete
obdivovat krásné optické divadlo v podobě mnoha
stovek tisíců malých srpečků vznikajících dírkovým jevem za pomoci skulinek mezi listím v koninách stromů, skrze které se ukousnuté Slunce na
zem promítá. Když fouká a listí se třese, poblikávají tam ty nmohačetné srpky jak světlo na
rozčeřené hladině vody.
Teraz sa mi vybavuje 11. august 1999 pyl
Balaton, v Zamárdi v Maďarsku. Boto to presne ako opisuješ...
Jenže to už čas spěje k totalitě, když přibližně
15 minut před začátkem úpiného zatmění cítíte bez
diskuze první náznaky jakéhosi šera. Stíny jsou
pořád ostré, ale přesto máte takový zvláštní pocit
sevření, který sílí s ubíhajícím časem. Slunce je
prostě slabší, i když jej nezakrývají mraky a jeho
svit je pořád ostrý. Navíc oči si na tmu za běžných
podmínek zvykají tak, že přestávají vnímat teplé
barvy a čím je větší šero, tím víc se vám zdá, že je
vše tak trochu do modra. Zbývají minuty.
A pak už to přichází ráz na raz. Obloha se začne
dynamicky měnit. Část ze směru pohybu Měsíce je
výrazně tmavší. Jste-li na kopci, měsíční stín v dáli
vypadá jako blížící se hustý a neprůhledný bouřkový déšť. Pokud jste mezi stovkami nadšených lidí,
davy začínají šílet, tleskat, ječet či křičet. Na obloze už jsou vidět nejjasnější planety a jejich svit
poměrně prudce sílí. Při pohledu na Slunce už není
třeba používat nutně filtr, je tam jen extrémně úzký
stříbřitý srpek. Na zemi se (někdy) táhnou dlouhé
střídavě světlé a tmavé pásy podobající se stínům
vin na dně plaveckého bazénu. Anglicky mluvící
v tu chvíli řvou „Shadowbands!" neboli letící stíny.
V okamžiku, kdy ze sluneční fotosféry zbývá jen
úzký proužek, obloha prudce tmavne a svět okolo
vás se ukládá ke spánku. Květiny jsou zavřené,
hmyz utichá svůj bzukot, ptáci i psi se tak nějak
ztrácí z dohledu.
Kolem Slunce se prvně objevuje slabá korána —
stříbřitě modrá obálka piná četných paprskovitých
struktur tvarovaných aktuálním magnetickým
polem Slunce. Ačkoliv vypadá tak mysticky
„chladně", je to ve skutečnosti nejteplejší část
sluneční atmosféry. Nezakrytý zbytek fotosfěry se
mezitím rychle zužuje do protáhlého bodu a spolu
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s vnitřní korónou na pár vteřin předvádí snad nejznámější „zatměňový" zjev — diamantový prsten.
Jakmile pohasínají poslední perličky fotosféry
pronikající nad nerovnostmi měsíčního profilu
známé jako Bailyho perly, nastává úpiné zatmění
Slunce. Kónus ticha a úžasu. Foukal-li vítr, v poklesu troposférické teploty rychle ustává. Byly-li
na obloze řídké mraky, začínají se rozpadat.
Teplota je citelně menší. V dalekohledu a někdy
i očima vidíte narůžovělé protuberance — bublinky
či výstřelky horkého plazmatu náhodně rozložené
po okraji zakrytého Slunce.
Na pár desítek vteřin po začátku totality se také
ukazuje v piné kráse narůžovělá chromosféra, kterou však Měsíc záhy zakrývá. Obloha je tmavě
modrá, ale u obzoru přechází k soumračným
barvám. Není tma jak v noci, spíš jak za pokročilého soumraku. Ale tak trochu jinak rozložená.
Jste uprostřed měsíčního stínu, ale desítky kilometrů od vás na všechny strany je normální den.
Jste toho svědky. Jste toho součástí. Žádná fotografie ani video nedokáže popsat to, co zažíváte
při zatmění na vlastní kůži. Jsou to minuty, během
kterých jen tajíte dech. A jak praví jeden můj
oblíbený citát, život není o době, kdy dýcháte, ale
o okamžicích, pro které dech tajíte...
Ako sa jedna cesta za úpiným zatmením
zmenila napokon na zvyk?
Každé zatmění je úpině jiné, tvar korány se
mění jak z hodiny na hodinu, tak i v rámci
slunečního cyklu. V minimu sluneční aktivity naší
mateřskou hvězdu snadno díky koróně poznáme
jako magnetický dipól s mnohačetnými radiálními paprsky u pólů a dlouhými uzavřenými či
otevřenými magnetickými smyčkami okolo rovníkových oblastí. Když pominu nesmírný vědecký
přínos metodického pořizování digitálních snímků
korány (v čemž mohu být jako Čech hrdý, neboť
právě čeští a slovenští vědci učinili v čele s Hanou
a Miloslavem Druckmůllerovými malou vědeckou
revoluci), je i každý „zatměňový" zážitek jiný.
Ovšem není to jenom o zatmění. Díky úkazu,
který za jeden lidský život nastane přibližně 40x,
a to vždy na jiném kusu světa, máte možnost procestovat vpodstatě celou Zemi. Zatmění je proto
jakýsi scénáristický nástroj cestovatele, který se
z astronoma obdivujícího zatmění neodkladně stane. Když jsem jel poprvé spontánně na zatmění —
do Španělska na prstencové v roce 2005 (Maďarsko v roce 1999 byl plánovaný zájezd) — bylo to
něco neuvěřitelně ozbrojujícího.
Ten pocit svobody, vzrušení i nadšení, které pro
jednu věc spojilo několik lidí, mě přivedl na myšlenku, proč to zachovat jako jedinečnou vzpomínku, proč v tom nepokračovat. O půl roku později
přišla cesta do Turecka, která do jisté míry byla
též spontánní. Na obou těchto expedicích jsem cestoval s lidmi, kteří už aspoň jedno sluneční zatmění
viděli, a navíc se znali. Takže na expedici o dva
roky později do Ruska bylo takříkajíc zaděláno.
Po návratu z Ruska jsem si uvědomil, že spolu
s cestou do Maďarska jsem vlastně cestoval už
počtvrté a že se z toho stala tradice, kterou by

nebylo špatné zachovat. A tak vznikl zvyk. Krásný
zvyk.
Cestu za zatmením nic je jednoduché zorganizovaf a zrejme jej financovanie je ešte
náročnejšie. Ako sa ti, napriek tomu, podarilo
navštívit po Maďarsku i krajiny Azie a naposledy i Cookove ostrovy?
Člověk musí vždy vzít v úvahu 4 věci: klimatologickou situaci, terénní dostupnost, finanční prostředky a politickou situaci. Protože pás totality
přechází (pokud není jen v oceánu) vždy přes
několik států, je možné si vybrat. A to především
z hlediska klimatologických předpovědí (vpodstatě
monopolním původním zdrojem jsou předpovědi
vypracovávané Jayem Andersonem).
Na druhém místě je, samozřejmě, atraktivita
navštívené lokace a možnosti dalších (nejen) astronomických zážitků. Naštěstí nadšenců expedujících za slunečním zatměním je celá řada (buďto
vědců, nebo , jen" nadšenců, kteří zatmění chtějí
vidět, anglicky známých jako Eclipse chasers),
takže je téměř nemožné nenaraziti v tak malé zemí
jako naše republika na někoho, s kým se na tu
úžasnou cestu vydáte.
No a pak už je to jen o domluvě. Jeden zajistí
ubytování, druhý zjistí podmínky dopravy v kýžené lokaci, další pak hlídá akční letenky a tak
dále. Týmová práce vede k poznání členů expedice ještě předtím, než sena ní vydáte, a oto víc se
pak můžete těšit, že se cesta vydaří a budete tam
bezpochyby obklopeni skvělými lidmi. Já už jednu
takovou partu mám a cestujeme — je-li to možné
časově i finančně — ve zhruba stejném složení.
Tvojim najbližším ciefom bude v novembri
2012 Austrália; už máš presnú predstavu
o trase a cieli cesty?
Ano, mám. V případě tohoto zatmění však asi
není třeba tajit, neboť pás totality přechází jen přes
malý úsek pevniny — severní poloostrovy v Austrálii. Východnější poloostrov v Queenslandu pak
nabízí zatmění o délce přes 2 minuty na východním pobřeží ve výšce okolo 14' nad obzorem (západnější jen asi 2' nad obzorem, o délce něco málo
přes minutu a půl). Přímo v pásu totality na zmíněném pobřeží leží poměrně velké a prý moc krásné město Cairns. Rádi bychom vycestovali právě
tam, podle počasí se pak v centrální linii totality
případně přesunuli poněkud do vnitrozemí, které je
ve znamení rozsáhlých stepí s kopcovitým terénem. Nebude tedy žádný větší problém tam najít
dobré pozorovací stanoviště. Mimo zatmění se
právě v těchto místech chceme zdržet kvůli pozorování listopadové (v Austrálii skoro letní) noční
oblohy s minimálním světelným znečištěním
a krásnou jižanskou přehlídkou objektů vzdáleného nebe, počínaje výsostnými Magellanovými
mračny.
Astronóm, ak ale je vyslovena „slniečkar",
sleduje oblohu najmá v noci. Ktoré objekty
nočnej oblohy pozoruješ najradšej?
Jednoznačně komety. Jsou prý jako ženy — krásné a nevyzpytatelné. Navíc jejích vizuální pozorování (zahrnující odhad celkové jasnosti komy)
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Kresba kometa McNaught od P. Horálka.
má i v dnešní době, kdy vládne CCD technika,
velký smysl. Občas se ale přistihnu při touze projít
si pár slabých objektů a se svým 0,35 m Dobsonem za kvalitních podmínek pročesávám nebeskou krajinu kvůli dostupným objektům vzdáleného
nebe.
Jako každý pozorovatel však toužím napinit sen:
spatřit všech 7 perel astronomie. To je takový neoficiální žebříček nejkrásnějších a nejvýjimečnějších úkazů na obloze. Patří mezi ně úpiné zatmění
Slunce, zatmění Měsíce, přechod Venuše před
Slunce, extrémně jasná kometa, meteorický déšť,
silná polární záře a výbuch supernovy. K většině
z nich už se mi poštěstilo, nicméně neznamená to,
že bych si je nechtěl znovu zopakovat. A pak jsou
tu ty, které budu rád, když vůbec uvidím. Jde
o meteorický déšť a supernovu v naší Galaxii.
Propaguješ astronómiu na mnohých „frontoch", píšeš články pre astronomické portály
České astronomické společnosti (ČAS), Expresné astronomické informace a najnovšie i pre
Český rozhlas Leonardo. Ako sa z niekoho
stane redaktor?
Jednoduše se ho zeptají, či by se nechtěl toho
nelehkého úkolu shostit a on buď odmítne, nebo
přijme. A já to přijal...
Není to však jen náročná a systematická činnost, ale také skvělý způsob, jak zůstat v obraze
a v kroku se současnou astronomií, jak být v kontaktu se skvělými osobnostmi současné astronomie, jak sám sebe rozvíjet a uplatnit žádanou
kreativitu a samozřejmě (především) jak zůstat
věrný lidem jako popularizátor astronomie, když
ostatní cesty z důvodu vlastního zaneprázdnění
občas selhávají.

Prepokladám, že svoju rulu pri tejto ponuke zohral i fakt, že pútavo píšeš. Niekto má
problém dat na papier jednu súvislú vetu.
Nemůžeš zapriet isté umelecké sklony; okrem
písania aj šikovne kreslíš, čo tiež využívaš pri
svojich pozorovaniach...
Jako malý kluk jsem moc rád kreslil, hlavně
melancholické momentky ze života lidí. Poslední
dobou se to zúžilo na portréty, především dívek.
Když jsem nastoupil do astronomického kroužku
a začal s pozorováními, velmi rychle jsem se
naučil vnímat proporce a hledat na pozorovaném
objektu to, co dobové fotografie nedokázaly tak
dobře vykreslit.
Uvědomil jsem si, že kresba je — pokud k ní
budete přistupovat co nejobjektivněji — mocná
zbraň při pořizování astronomického záznamu. Je
to totiž bezprostřední výstup toho, co vnímáte očima, a byt rozvoj CCD snímků a jejich následného
zpracování jde rychle dopředu, lidské oko je stále
v mnoha ohledech unikátní detektor. Nejde jen
o vnímání například jemných struktur v pásech
Jupiterovy atmosféry či těžce zaznamenatelné
struktury ve Venušině oblačné atmosféře, ale též
o obrovský dynamický rozsah, kterým náš přírodní detektor světla a obrazu disponuje. Díky tomu
jsme schopni očima vidět zároveň struktury v komě komety (jety, vychýlené výtrysky) a v mnohem slabším chvostu, kam některé komární struktury přecházejí. A pokud to mohu zachytit kresbou, je to doslova každodenní výzva.
Barón Kraus ta osobne inšpirovaf nemohol,
ale určite sa nájde astronom, ktorého obdivuješ
a je pre teba inšpiráciou a vzorom.
Pravdaže, je jich celá řada. A nemusím chodit

táboře jeden kluk a já si nemohl pomoc a pořád
jsem si jí půjčoval. Během toho tábora jsem měl
narozeniny a domů jsem přijel až po nich. Psal
jsem pohledy rodičům a psal jsem jim pořád o té
knize. Neumíte si představit tu radost, když jsem ji
během opožděných oslav objevil mezi dárky...
Nicméně dovolil bych přeci jen ještě zmínit
další dvě příčky. Na stříbrném místě je pro mě už
dnes též nostalgická kniha Souhvězdí od Antonína
Ri kla. To, co z ní činí tak neobvyklé knižní dílo,
jsou ilustrace. Ač by se mohlo zdát, že jde o fotografie objektů vzdáleného nebe, skutečnost vás
při pohledu na ně doslova uzemní. Jde o precizní
malby samotného autora.
Bronzová příčka jednoznačně patří veledílu
Josipa Kleczka Velká encyklopedie vesmíru. To
mnohaleté úsilí, které do ní autor vložil a které se
do puntíku vyplatilo, je zní cítit už při otěžkání na
klíně, než ji čtenář vůbec otevře...
Vráfine sa trochu do minulosti a popusťme
uzdu fantázii. Ak by si mohol stretnút niekoho
z velikánov astronómie, s kým by si sa rád
porozprával a o čom?
Když o tom tak přemýšlím, asi bych nešel moc
daleko do světa ani hluboko do minulosti. Moc rád
bych si popovídal s velkým českým astronomem
Lubošem Kohoutkem, který byl mimo mnoho
jiného objevitelem jedné z nejzajímavějších komet
minulého století. A asi není překvapením, že právě
o té kometě.
A pokud přeci jen chcete nějaké cizí jméno a
historičtější kontext, rád bych se setkal s pány Arturem Eddingtonem a Edwinem Cottinghamem,
kteří se hrdě vydali do Guinejského zálivu pozorovat v roce 1919 zatmění Slunce s cílem
potvrdit Einsteinovu teorii relativity. Jejich strastipiná a v závěru úspěšná cesta rozhodně nebyla
žádný med, jak to známe ze „zatměňových" expedic současných, a tak bych si s obrovskou chutí
i obdivem rád celý ten jejich cestovní zážitek včetně pozorování onoho kýženého zatmění poslech ...
Otázka na záver: Co je najváčšou odmenou
pre popularizátora astronómie?
Je to ten hluboký pocit, že to má smysl. Že
chvíle strávené s veřejností daly právě té veřejnosti kýžený zážitek, a to prostřednictvím nadšeného
popularizátora (nebo aspoň jeho textu). Že ten svět
hvězdařiny jim skutečně není cizí a že mají tu chuť
nejen vědět víc, ale také znát věci uvedené na
pravou míru. Že se nenechají obalamutit širokým
spektrem pavěd pro ukojení své senzace a že senzaci vidí i za „suchou" vědou. A že tu „suchou"
vědu ale popularizátor dokázal osladit natolik, až
s ní zaujal. To je podle mě největší odměna — to
vědomí, že dokázal vplout do nedůvěřivé a nechápavé duše návštěvníka a podařilo se mu najít to
skryté pouto, na kterém je už pak poměmě snadné
dál stavět. Umí to skutečně málokdo a přiznám se,
že i já se mám pořád hodně co učit ...

ŠTEFAN K()RTI
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Cookove ostrovy.

ani příliš daleko. Mým prvním učitelem a skvělým
přítelem byl už víckrát zmiňovaný Václav Knoll.
Pardubický astronom a popularizátor, který se
věnoval ze všeho nejvíc právě práci s mládeží a tu
s velkým nadšením doslova zahlcoval taji astronomie. Byl to skvělý vůdce, který dokázal
všechny nesmírně silně stmelovat a když viděl, že
něčí nadšení k astronomii je jen o něco větší než
u jiných, obětoval pro něj první poslední. Jednou
řekl, že dobrého učitele překoná jeho vlastní žák.
Jestli se ale díky mně nakonec stal dle jeho přání
tím dobrým učitelem, se již asi nedozvím. Před
rokem po dlouhém boji (10. února 2010) podlehl
zhoubnému nádoru.
Právě Václav Knoll mě v astronomii „naočkoval" dechberoucím skvostem známým jako úpiné
zatmění Slunce. Stačilo jej dvakrát spatřit (v Maďarsku v roce 1999 a v Turecku o 7 let později)
a bylo vymalováno. Okamžitě jsem začal dychtit
po dalších zatmění a nejen těch slunečních.
Nakonec se stal ze mě dle slov mých kolegů
takový český Espenak. Člověk, který pro českou
(a slovenskou) kotlinu připravuje předpovědi a podrobné informace o viditelnosti měsíčních a slunečních zatmění i tranzitů planet přes Slunce na
mnoho let dopředu.
Ale jak jsem říkal, Vašek Knoll nebyl jediný.
Mými vzory jsou především ti, kteří dokázali tolik
jen vlastním úsilím, které v nich neutuchajícně
přetrvává, a i přes obrovské úspěchy zůstávají
mnohdy (mohou-li) ve stínu jinak zasloužené slávy
i uznání. Naštěstí je to uznání neminulo. Prvním
z nich je Martin Lehký, snad ještě stále nejlepší
vizuální pozorovatel komet v České republice,
který se poslední dobou věnuje především fotometrii proměnných hvězd. Jeho rozsah znalostí
a schopností v celém oboru astronomie je pro mě
naprosto neuvěřitelný, i když sám Martin to osobě
nikdy při své skromnosti nepřizná.
Na stejné laťce stojí Kamil Hornoch, v současnu
pracující jako pozorovatel v AsÚ v Ondřejově.
S Martinem jsou si v mnoha ohledech velmi
podobní (ostatně jsou to velcí přátelé). Nemohu
však zapomenout na třetí osobu s nesmírným talentem a obrovskou skromností — je jí pracovník
brněnské hvězdárny a planetária Pavel Gabzdyl.
Jeho zevrubný průvodce Prohlídka Měsíce mi
vyráží dech. Kolikrát si říkám: „Jak tohle mohl
udělat jeden člověk?" A není to zdaleka jen jeho
průvodce po našem nejbližším sousedovi, co dělá
z Pavla jedinečného českého popularizátora astronomie.
Knihy sú cenným zdrojom poznania pre
každého začínajúceho astronóma. Aká je tvoja
obfúbená astronomická kniha?
Na to mám jednoznačnou odpověď — Astronomie I od Davida H. Levyho, slavného astronoma a objevitele několika komet (což se na
knížce příjemně odráží). Je to naprosto úžasná
knížka pro začínající nadšence, ke které se s nostalgií vracím i po tolika letech a která dle mého
soudu obsahuje v perfektní rovnováze ilustrační
a informační část. Kdysi dávno ji měl na jednom

Servis Kozmosu

1. časí'
xistenciu vesmírnych telies
(hviezd) prezrádza ich svetlo.
A takmer všetky vedomosti
o ich vlastnostiach pochádzajú z rozboru tohto svetla. Najjednoduchšou
vlastnosťou je jeho intenzita a farba.
Už z jednoduchého pozorovania
volhým okom móžeme vyslovit' predbežné hypotézy o pomerných vzdialenostiach a teplote. Ale ovel'a viac sa
dozvieme zo štúdia štrbinového spektra. Z jeho analýzy, pri využití fyzikálnych zákonov vyžarovania, móžeme
zistiť chemické zloženie, radiálnu
rýchlost', povrchovú teplotu, hmotnosť, vzdialenosť aj magnetické pole
skúmaného žiariaceho telesa.
V prvej časti budeme hovoriť o Získaní spektra; o princípoch konštrukcie spektrografov, o ich možnostiach
pri riešení astronomických problémov.
Druhá čast' bude venovaná spomínaným interpretáciam.
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Obr. 1. J. Fraunhofer, 1787-1826.
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Spektrum
Otcom spektrálnej analýzy nazývajú teoretického fyzika G. R. Kirchhoffa (1824 — 1887).
O ňom budeme hovoriť v dalšej časti „sprievodcu".
Fred ním však bol tvorca pristrojov človek, ktorý
mu umožnil experimentovať: Joseph von Fraunhofer (1787— 1826) — obr. 1. Ten má na svojom
náhrobnom kameni nápis: Approximavit sidera
(priblfžil hviezdy). Ako uvidíme d'alej, tento nápis
má oprávnene. Pri sledovaní jeho krátkej životnej
púte zistíme, že všetko, o čem budeme v tomto
článku hovoriť, je dielom jeho invencie, ba aj rúk .
Ako štrnásťročný bol úpinou sirotou a skoro
analfabet. Pracoval ako učeň u výrobcu zrkadiel
a brusiča skla v Mníchove. V roku 1801 sa zrútila
budova dielne, v ktorej sa nachádzal spolu s majstrom. Z tejto pohromy vyviazli živí a iba s malými
odreninami. Na miesto katastrofy prišli aj miestne
honorácie, radca dvornej komory Joseph von
Utzschneider a dokonca aj bavorský panovník,
kurfirst Max Joseph. Tí sa ujali siroty, podporili
ho finančne a pomohli mu aj s nadobudnutím nákladného vzdelania, čo bol začiatok jeho úspešnej
životnej dráhy.
Prvý problém, ktorý úspešne vyriešil, bola
konštrukcia achromatického objektívu. Prvotné
nadšenie astronómov z objavu d'alekohfadu sa
pomerne rýchlo rozplynulo, hlavne pre neostrosť
obrazu, ktorú spósobuje farebná chyba skleneného
objektivu. Prvý farebne korigovaný objektiv zostrojil okolo roku 1800 Chester Moor Hall, anglický advokát a v optike úpiný amatér. Objektiv
bol zložený zo spojnej šošovky vyrobenej z korunového skla a rozptylky z flintového skla. Problémom zostala výroba optického skla požadovaných parametrov (indexy lomu pre rózne farby
svetla). Hlavným prístrojom, ktorý umožňoval
meranie závislosti indexu lomu od farby (čo je
synonymum pra vinovú dlžku svetla) bol hranolový spektroskop (obr. 2).
Spektroskop v podstate zobrazuje svelelný zdroj
do miesta spektra pre každú farbu samostatne. Pri
malom rozklade sa obrazy zdroja v róznych farbách prekrývajú, t. j. nemáme v spektre tzv. „čisté
farby", ale ich zmes. Aby mal Fraunhofer spektrum čo najčistejšie, v úlohe zdroja použil úzku
osvetlenú štrbinu.
Osvetlenie sprostredkoval plameň róznych horiacich látok. Získal tak spojité spetrá týchto plameňov (obr.3).

Fraunhofer používal 6 plameňových lámp a pri
každej boto mé rozdelenie intenzity svetla v spektre, avšak potreboval presnejšie určiť miesto v spektre, kde skúmal index lomu príslušného skla.
V roku 1814 použil ako zdroj slnečné svetlo
a zbadal v spektra množstvo tmavých čiar, ktoré
vstúpili do prírodovedných dejín ako „Fraunhoferove čiary". On ich napočítal 584 a my dnes
vieme, že ich je viac ako 20 0'00. Najsilnejšie
z nich označil velkými písmenami (obr. 4). Neskór
spektroskopisti dopinili ešte označenie malými písmenami, prípadne indexami u niektorých často
pužívaných čiar. Dnes vieme, že tieto čiary indikujú prítomnosť atómov určitých prvkov a nachádzajú sa v caste lúča svetla, ktoré do spektra rozkladáme.
Pre Fraunhofera poslúžili na zdokonalenie výroby optického skla presne definovaných vlastností.
Index lomu v ceeom rozsahu spektra určoval na
6 platných cifier. Konštrukcia optiky sa tak dostáva
na skutočne vedeckú úroveň a začínajú sa vyrábať
optické sústavy pre dalekohfady, teodolity a mikroskopy nevídanej kvality.
Svoj dalekohfad namieril aj na Mesiac, Venušu
a Jupiter, a zistil v ich spektra rovnaké usporiadanie čiar, čo bobo dókazom, že tieto telesá žiaria
iba odrazeným svetlom. Spósob skúmania vesmírnych telies spektroskopom sa stal základom
modemej astrofyziky.
Pre hvezdáreň v Dorpate (Tartu) dodal Fraunhofer v roku 1824 achromatický d'alekohfad s priemerom objektivu 241 mm, s ktorým Struve zmeral
polohy tisícov hviezd. Na hvezdáreň v KSnigsbergu (Kaliningrad) dodal heliometer, s ktorým Bessel
zmeral paralaxu hviezdy 61 Cygni, ako sme
o tom hovorili v predchádzajúcej časti „spnievodcu".
Po roku 1820 ho experimentovanie s prechodom svetla cez úzku štrbinu priviedlo k objavu
ohybu svetla a k interferencii, ktorých využitie
nazývame dnes „Fraunhoferovou difrakciou".
Hlavné využitie tohto javu je dnes v konštrukcii
velkých „mriežkových" spektrografov, ktoré sú
súčasťou každého váčšieho d'alekohl'adu. (Pod
„víČším" myslíme dnes reflektor s priemerom
zrkadla okolo 1 meter. Menšie áalekohlady sú obyčajne konštruované ako jednoúčelové, napr. fotometrické, alebo fotografické. Pri váčších dhlekohladoch sa konšruktéri snažia o univerzálnost; aby

Obr. 3. Spojité spektrum zdroja, ktorý svieti v bielom svetla.
A

Obr. 2. Principiálna schéma spektroskopu.
Z - zdroj svetla, K - kolimátor, H - hranol,
o - objektiv, S — spektrum. Znázornený je chod
lúčov pre modrú a červenú farbu.
(Rozkladný účinok hranola je pre názornost'
prehnaný. V skutočnosti je uhol medzi modrým
a červeným lúčom, pri 30° hranole iba okolo 0,7°).
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Qbr. 4. Fraunjtoferove čiary v slnečnom spektre. Škála vinových djžok je v dávnejšie použfvanej jednotko
Pngstrtim;l A= 10 10 m =10-1 nm (podl'a švédskeho fyzika Andersa Jonasa {Vlgstr6ma,1814 —1874).
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Obr. 5. J. Fraunhofer predvádza svoj spektroskop (foto súčasného obrazu).

Obr. 6. K vysvetleniu funkcie difrakčnej mriežky.
bolo možné ich výskumné programy operatívne
menit' a preto rnávajú aj rozsiahlejšie dopinkové
zariadenia).
Pd rozklade svetla na hranole sa využíva skutočnosť, že ry'chlosť svetla v skle je rozličná pre rozličné vinové dlžky (farby), preto po lome na
rozhraní vzduch — sklo sa svetlo róznych farieb šíni
rozličnými smermi.
Pd optickej mriežke využívame na rozklad interferenciu svetla z mnohých štrbín. Princíp si
vysvetlíme podfa obr. 6.
Ako je vidieť na obr. 6a dopadá svetlo na
štrbinu v nepriehTadej stienke. PokiaT je rozmer
štrbiny ovel'a váčší ako vinová dlžka svetla na tienitku sa objaví svetelná škvrna, ktorá kopíruje tvar
štrbiny. Ak je ale rozmer štrbiny rádovo porovnatel'ný s vinovou dlžkou svetla, prejavia sa vinové
vlastnosti svetla a svetelná škvrna na tienitku je
rozmazaná. Pni dvoch a viac štrbinách dochádza
k interferencii.
Majme mriežku so vzdialenosťou štrbín d, na
ktorá dopadá rovnobežný zvázzok bielého svetla.
Podfa Huygensovho princípu je každá štrbina zdrojom svetla, ktoré sa šíd do všetkých smerov.
V smere, ktorý je od póvodného smeru odchýlený
o uhol a, dochádza k zosilneniu svetla s vinovou

dlžkou 2, pre ktoré platí: n.2 = d.sina = S. n nazývame rádom spektra. Pri n = 0 aj a = 0 k interferencii a teda ani k disperzii (rozkladu svetla do
spektra) nedochádza. Pri n = 1, 2,... hovorime
o spektre prvého, druhého,... rádu. Bežné mriežky sa dnes vyrábajú so 600 veypmi na mm, t. j.
d = 1,667.10-3 mm. Pd takejto mriežke je poloha
zeleného svetla s vinovou dlžkou 500 nm odchýlená od póvodného smeru v prvom ráde
o 17,5°, červené svetlo s vinovou dlžkou 600 nm
o 21,1°, v druhom ráde zelené o 36,9°, červené
o 46,1° atd'. Vidíme, že na 100 nm úsek spektra
pnipadá v 1. ráde uhel 3,6°, v 2. ráde 9,2°.
Veličina d.Uda sa nazýva uhlová disperzia; je
jednou zo základných charakteristík spektroskopu
(spektrografu — ak sa dá spektrum zaznamenat).
Mriežkou sa dá dosiahnuť ovela váčšia disperzia
ako hranolom, okrem toho pri mriežke je disperzia
približne rovnaká v celom rozsahu spektra, pri hranole je disperzia rozdelená nerovnomerne, prudko
rastie s poklesom vinovej dlžky (približne je disperzia v tomto pripade nepniamo úmerná štvorcu
vinovej dlžky).
Fraunhofer využil svoju remeselnú a konštrukčnú zručnosť a vyrobil mriežku, ktorá mala 302
veypov na min, s celkovým počtom 3 601 veypov.
Za jeho zásluhy ho bavorský panovník povýšil
do šTachtického stavu (Joseph von Fraunhofer)
a ustanovil ho profesorom na mníchovskej univerzite s povinnosťou prednášať. Akademická obec
však sedem rokov odkladala jeho menovanie za
dopisujucého člena Bavorskej akadémie vied.
Dnes sú prakticky všetky spektrografy mriežkové. Vyrábajú sa mriežky až s 3000 veypmi
na mm (hlavne pre ultrafialové spektrá) a s celkovým rozmerom až 500 min.
MILAN RYBANSKÝ

Dá sa povedať, že aktivita Slnka je na normálnej úrovni. Wolfovo číslo aj rádiový index
presahuje občas číslo 100, vyskytujú sa aj erupcie, a po konci sledovaného obdobia, v dňoch
4. —8. augusta sa vyskytli aj erupcie triedy X.
Zdá sa, že je všetko v poriadku, Slnko sa
správa tak, ako o tom píšu monografie. Napriek
tomu prevláda v nášom vnútri pocit neistoty. Co
bude Balej? Bude to tak postupovat k maximu?
Alebo nás čaká nejaký další neočakávaný
priebeh, podobne, ako to bole v nedávnem
minime.
Podl'a mójho názoru niklo v súčasnosti nevie
Odpoveď na tieto otázky. Naše znalosti o priebehu slnečnej aktivity sú na úrovni spred pát'desiatich rokov. Pozeral sem metódy predpovede,
ktoré používa SIDC - Solar Influences Data
Analysis Center (ROYAL OBSERVATORY
OF BELGIUM Av. Circulaire, 3- B-1180
BRUSSELS) a zistil sem, že pochádzajú od
Dr. Waldmeiera zo štyridsiatych rokov minulého
storočia.
Napriek mohutnému rozvoju pozorovacej
techniky sa nám zatial' nepodarilo preniknúť
k podstate základných problémov slnečnej fyziky.
0 príčinách by bolo možné uvažovat', ale
vyžadovalo by si to viac priestoru a účasť viacery'ch skutočných pracovníkov v odbore (a nie
iba manažérov, prípadne publicistov).
Zmátok v informáciach často spósobujú aj
samotní výskumníci, zrejme v snahe nadhodnotit' svoj výsledek kvóli finančnej podpore projektu. Ako príklad zmátenej informácie o probléme ohrevu korány móžeme uviesť niektoré výsledky z prehlhdu Zeň objevu 2009, str. 18. — 19.
v KOZMOSE č. 4.
Uvádza sa tam, že D. Jess a i. objavili Alfvénové torzné viny... prenášajú tak energiu, potrebnú k doposial' neobjasnému ohrevu slnečnej
korány až na 10 MK; M. Aschwanden rekonštruoval trojrozmernú štruktúru koronálnych
slučiek... je to cenný príspevok k riešeniu
otázky, prečo je korána tak horúca...
B. de Pontieu a i. uvádza, že príčinu horúcej
korány treba hl'adat'... v súhre konvekcie a magnetického pol'a... dálej sa hovorí, že korána sa
ohrieva prostredníctvom spikulí...
Podl'a mňa, nato, aby sa niečo mohlo ohriat',
musí byt' studené. Studenú hmotu korány ešte
nik nevidel. Hmota sa do korány dostáva už
horúca. Treba si položit' otázkou, odkial'sa tam
taká horúca nabala, ked'vieme, že celá hmota
korány sa priemerne v priebehu pol hodiny
rozpýli do medziplanetárneho priestoru.
MILAN RYBANSKÝ
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uplynulém létě se mezi turistické
návštěvníky v Tatrách vmísilo na
170 astronomů ze všech kontinentů, aby se v hotelu Academia ve Staré
Lesné zúčastnili ve dnech 18. až 22. července v pořadí již 282. sympozia Mezinárodní astronomické unie (IAU). Pokud
mne paměť neklame, jde o teprve čtvrté
sympozium IAU konané v Tatrách. První
dvě (č. 33 a 34) se uskutečnila v r. 1967
v návaznosti na XIII. valné shromáždění
IAU, jež se konalo v srpnu toho roku
v Praze, a to třetí se konalo v r. 2004
v Popradu s pořadovým číslem 224.
IAU začala pořádat prestižní sympozia
v r. 1953, takže v průměru jich bývá asi
pět za rok. Smyslem sympozií je probrat
mezi specialisty aktuální otázky daného
oboru astronomie podrobněji, než je to
možné jednou za tři roky na valných
shromážděních. Popularita sympozií stále roste, protože počet účastníků umožňuje, aby si během týdne mohl promluvit
každý s každým a hlavně vyslechnout
v plénu všechny příspěvky. V novější
době je však přihlášených příspěvků
tolik, že důležitou součástí sympozií
bývají také vývěsky v předsálí zasedání,
kde mohou autoři vystavit plakáty
velkého formátu, aby si je o přestávkách
mohli všichni účastníci prohlédnout.
Program tatranského sympozia s názvem Od interagujících dvojhvězd k exoplanetám: základní nástroje modelování
připravil v předstihu 19-členný vědecký
organizační komitét pod vedením Prof.
Mercedes Richardsové a Prof. Ivana
Hubeného z USA. Uznáním slovenské
i české astronomické komunitě je nepochybně členství 7 slovenských a českých astronomů v tomto komitétu,
kterému se podařilo přilákat do Tater
opravdovou špičku jak ve výzkumu
těsných dvojhvězd, tak i exoplanet.

Sekce zasedání
Výsledky sympozia vyjdou standardně tiskem a
seznam příspěvků i jejich autorů najde zájemce na
webu Sympozia na adrese:
http://www. ta3.sk/182E/index.php?part=program
Pro prvotní informaci uvádím alespoň názvy jednotlivých sekcí zasedání:
A. Mnohobarevná fotometrie a spektroskopie interagujících dvojhvězd.
B. Pozorování exoplanet a hnědých trpaslíků a jejich
analýza.
C. Zobrazovací metody pro dvojhvězdy, hnědé trpaslíky a exoplanety.
D. Modely atmosfér hvězd, interagujících dvojhvězd, disků, exoplanet a hnědých trpaslíků.
E. Syntetické světelné a rychlostní křivky; spektra
dvojhvězd a akrečních struktu.
F. Postupy rozplétání spekter interagujících dvojhvězd, hnědých trpaslíků a exoplanet.
G. Vznik a vývoj dvojhvězd, hnědých trpaslíků
a exoplanet.
H. Hydrodynamické simulace exoplanet a přenos
hmoty v interagujících dvojhvězdách.
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v interakci s Tatrami
V plénu sympozia zazněly jak zvané přehledové
přednášky významných světových odborníku, tak
také další původní příspěvky autorit z 30 států světa. Plenárních vystoupení bylo celkem 46, takže
pracovní zasedání probíhala s výjimkou úterní
odpolední exkurze do okolí denně od 9 do 19 h.
V předsálí pak bylo vystaveno přes 120 vývěsek,
takže účastníci sympozia si za celý týden příliš
neoddechli. Autoři vývěsek měli navíc právo na
3-minutovou prezentaci svého příspěvku v plénu
(tzv. minitalks). Počasí bylo po celý konferenční
týden tak mizerné, že se nikdo neulejval. Všichni
poctivě chodili na plenární přednášky i minitalks
a o přestávkách studovali vývěsky; prostě ideální
kongresová pohoda.
Další novinkou sympozia byly panelové diskuse
v závěru každého pracovního dne, na kterých se
především podílelo vybraných dvanáct panelistů
pod moderací Ivana Hubeného. Panelisté nejprve
komentovali příspěvky pronesené během daného
dne, ale pak dostali příležitost všichni přítomní,
aby sek tématům rovněž vyjádřili. Právě tato část
sympozia byla po mém soudu nejzajímavější, protože jsme mohli v přímém přenosu sledovat, jak se
vlastně věda dělá. Mezi nejaktivnější diskutéry
patřili Petr Harmanec z Prahy, Slavek Rucinski
z Toronta, Virginie Trimbleová z Irvine v Kalifornii a Robert Wilson z Gainesville na Floridě.
Shodou okolností jsem měl možnost sledovat
předešlé mezinárodní konference na podobná témata, které se uskutečnily v Česku za posledních
osm roků. Byla to především konference Dvojhvězdy — odkaz Zdeňka Kopala v dubnu 2004
v Litomyšli, dále pak sympozium IAU Č. 240
Dvojhvězdv jako kritické nástroje i testy v soudobé
astrofyzice v Praze v srpnu 2006 a konečně konference Dvojhvězdti jako klíč k pochopení povahy
vesmíru v Brně v červnu 2009. Složení účastníků
těchto konferencí včetně té letošní se totiž do
značné míry překrývalo a to dává příležitost postihnout významný pokrok i posun v těžišti zátůtT
o specifické problémy v této oblasti.

Hotelová čast' Kongresového centra SAV Academia.
Podle mého soudu tou nejvýznamnější změnou
je značné sblížení výzkumu těsných dvojhvězd
a exoplanetárních soustav. Jak známo, výzkum
exoplanet započal fakticky až v r. 1995 objevem
exoplanety o hmotnosti srovnatelné s Jupiterem
u hvězdy hlavní posloupnosti 51 Pegasi metodou
sledování změn radiálních rychlostí mateřské
hvězdy (na sympoziu v Tatrách vystoupil s přehledovým referátem spoluobjevitel této exoplanety
Didier Queloz z Ženevy). Tato metoda je stále nejúspěšnější, pokud jde o počet objevených exoplanet (-500), ale významnější se mezitím stala metoda tranzitů exoplanet, která dává podrobnější údaje o geometrii i fyzikálních parametrech exoplanet.
Zatímco pro metodu radiálních rychlostí je třeba
konstruovat složité ultrapřesné spektrografy, jež

--

Mercedes Richardsová s Panosom Niarchosom a Osmanom Demircanom.
dosahují přesnosti ±1 mls v určení radiálních rychlostí, stačí pro proměření světelné křivky tranzitu
i dalekohled s průměrem optiky řádu 100 mm
a k němu připojená relativně levná digitální kamera. Existují, samozřejmě, i další metody hledání
a proměřování vlastností exoplanet, jako je třeba
přímé zobrazování nebo gravitační mikročočky,
ale ty mají dosud řadu omezení a nižší objevový
potenciál.
Výzkum exoplanet nabírá ovšem na otáčkách
také proto, že se na příslušné projekty dají relativně snadno získat peníze, protože jak grantové
agentury tak i široká veřejnost si přejí získat přesvědčivé údaje o exoplanetách podobných Zemi
ve „správných" vzdálenostech od mateřských
hvězd tak, aby byla naděje, že na nich objevíme
neklamné stopy života. To též umožnilo vývoj specializovaných družic pro studium tranzitů exoplanet, tj. především družice CoRoT (Francie
a ESA) a Kepler (NASA). Družice tak přinášejí
extrémně přesné (relativní přesnost až 5.10- y)
světelné křivky pro tranzitující exoplanety, ale
paradoxně se staly nesmírně cennými nástroji pro
výzkum klasických dvojhvězd i vnitřní stavby

hvězd pomocí asteroseismologie. Objevují totiž
nové zákrytové dvojhvězdy doslova na běžícím
pásu, což ostatně platí i pro zmíněnou metodu
gravitačních mikročoček, která vedla k objevu přibližně tuctu exoplanet, ale v týchž databázích jsou
údaje o tisících zákrytových dvojhvězdách i jiných
typech proměnných hvězd. Další data o dvojhvězdách chrlí robotické přehlídkové dalekohledy pro
vyhledávání exoplanet, takže hvězdná astrofyzika
se ocitá v paradoxní situaci, kdy přesnost a rozsah
pozorování předbíhá před rozvojem teorie.
Proto se rozmáhají metody automatické klasifikace i zpracování údajů a také počítačových simulací, které jsou obecně velmi užitečné pro
zvládnutí zmíněného přívalu údajů, ale mají svá
úskalí. Rada z těchto programů je veřejně přístupná a astronomové je často používají jako černé
skříňky, do nichž se data vloží a vypadne nějaký
výsledek, o němž není příliš jasné, jak odpovídá
skutečnosti. Petr Harmanec a Andrej Prša nadhodili dokonce otázku, jsou-li citované vysoké
přesnosti (-1 %©) parametrů dvojhvězd důvěryhodné, jednak proto, že nerealistické modely mohou
dávat řešení systematicky chybná, ale také proto,
že různí autoři používají různé hodnoty základních
astronomických a fyzikálních konstant (hmotnosti
a poloměru Slunce, nebo gravitační konstanty).
Účastníci sympozia byli nepochybně překva-

peni tím, že pouhých 15 roků po potvrzení objevu
první exoplanety máme docela dobré údaje o chemickém složení atmosfér exoplanet, vertikálních
teplotních profilech atmosfér, výskytu mračen
a tryskovém proudění, a to zejména u exoplanet,
které vykazují vázanou rotaci vůči své mateřské
hvězdě. Ivan Hubený a Adam Burrows ukázali,
jak pokročilé jsou výpočty vlastností atmosfér trpasličích hvězd i exoplanet, zahrnující profily milionů spektrálních čar. V soudobých dvourozměrných modelech atmosfér lze zachytit i odchylky
od termodynamické rovnováhy a vliv vnějších faktorů na stav atmosféry jak pro hvězdy hlavní
posloupnosti, tak pro hnědé trpaslíky a exoplanety
až do velmi nízkých teplot pouhých 150 K.
Dalším významným tématem sympozia bylo
hledání zákrytových dvojhvězd v galaxiích Místní
soustavy i ještě hlouběji ve vesmíru. To má velký
význam zejména pro kalibraci prvních příček kosmologického žebříku vzdáleností nezávislou na
metodách založených na určování svítivosti objektů jako jsou cefeidy, červení obři, novy a supernovy.
Simon Albrecht z MIT poukázal na významnou
úlohu Rossiterova-McLaughlinova efektu (1924),
tj. deformace profilu spektrálních čar primární
složky dvojhvězdy při různých fázích přechodu
sekundární složky nebo exoplanety před rotující
fotosférou složky primární. Efekt byl ve skutečnosti předpověděn již v r. 1893 H. R. Holtem a dnes
slaví svuj návrat na scénu, neboť tak ]ze určit rotační rychlost hvězdy i relativní polohu rotační osy
hvězdy a oběžné roviny soustavy, což je klíčový
parametr, neboť dokonce umožňuje nalézt retrográdně obíhající hvězdy či exoplanety. Podobně se
podařilo zjistit, že u některých dvojhvězd nejsou
rotační osy složek souosé a kolmé k oběžné rovině.
To mj. pomohlo vyřešit dlouholetý rozpor mezi
vypočteným a pozorovaným stáčením přímky apsid u některých dvojhvězd, ovšem za tu cenu, že
zatím netušíme, jak k takové bizarní konfiguraci
rotačních os mohlo dojít.
Nepříliš prozkoumanou oblastí výzkumu dvojhvězd je vliv magnetických polí na stav povrchu
složek dvojhvězdy a zejména na akreci a přenos
hmoty do disků či na druhou složku těsné dvojhvězdy. Na toto téma padaly v průběhu sympozia
různé ponejvíce uštěpačné poznámky, neboť pozorovací údaje jsou často jen kusé a nepřesné. Eugenia Karitskaja a její kolegové však přinesli díky
měřením na VLT ESO přesvědčivé údaje o tom, že

Panelová diskusia účastníkov sympózia moderovaná prof. Ivanom Hubeným.
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Členovia lokálneho organizačného výboru sympózia pri registráchi účastníkov.
dráhy, asynchronní či diferenciální rotaci a ještě
jsou rušeny třetím tělesem v soustavě. Jelikož program pokrývá poměry hmotností složek v rozsahu
4 řádů, hodí se dobře i pro soustavy hvězda — exoplaneta.
Petr Hadrava ukázal na přednosti svého již
osvědčeného rozplétacího programu KOREL a příbuzného programu FOTEL pro současné řešení
světelných křivek, křivek radiálních rychlostí,
parametrů oběžné dráhy a minim zákrytových
dvojhvězd. Předností těchto univerzálních programů, vyvíjených již 20 let, je jejich dostupnost pro
zájemce na intemetu, podobně jako je tomu také
s klasickým programem Wilsona a Devinneyho,
umožňujícím řešení komplikovaných multispektrálních světelných křivek rozličných typů zákrytových dvojhvězd.
Andrej Prša popsal hlavní pokroky při zpracování obrovského přívalu dat o světelných křivkách
zákrytových dvojhvězd ze zmíněných rozsáhlých
přehlídek. Ke zpracování těchto měření se používá
program, využívající principů umělé inteligence
(EBAI) a úpravy klasického programu Wilsona
a Devinneyho (PHOEBE). Autor programy použil
při zpracování údajů o více než 2 tisících zákrytových dvojhvězdáeh, objevených za první 4 měsíce práce družice Kepler.
Nejstarším účastníkem sympozia byl americký
astronom Albert Linnell ze Seattlu, který popsal
svůj program BINSYS, jenž autor napsal původně

JIŘÍ GRYGAR

Fyzikální ústav AV ČR, Praha
.

ve známé rentgenové dvojhvězdě Cygnus X-1 se
vyskytují poměrně silná magnetická pole o indukci až desítek miliTesla, což vede k magneticky
řízené akreci materiálu na hvězdnou černou díru.
Kvantitativní spektrální analýza dvojhvězd naráží na problém překrývání spekter obou složek,
akrečního disku a přetékajícího proudu materiálu,
což přimělo zejména české a slovenské astrofyziky
k nalézání metod, jak spektroskopická data rozplétat.
Velmi silnou metodu, která umožňuje rozplétat
spektra silně interagujících dvojhvězd v širokém
rozsahu vinových délek od měkkého rentgenového
záření až po rádiové viny, představil Augustin
Skopal na příkladech dvou extragalaktických zdrojů velmi měkkého rentgenového záření a dále
rekurentní novy RS Oph, klasické novy V1974
Cyg a symbiotické hvězdy AG Dra.
Ján Budaj hovořil o programu SHELLSPEC,
který se hodí pro výpočet světelných křivek spekter a obrazů interagujících dvojhvězd a exoplanet
ponořených do opticky tenkých cirkumstelárních
obálek, jak ukázal na příkladech tří exoplanet.
Theodor Pribulla nás seznámil s programem
ROCHE, jenž pomocí rafinovaného matematického formalismu umožňuje modelovat multispektrální světelné křivky, profily spektrálních čar a interferometrickou viditelnost složek těsné dvojhvězdy. Program se dokáže vypořádat i s dvojhvězdami, které jsou pokryty skvrnami, mají výstředné

jen pro řešení světelných křivek zákrytových dvojhvězd metodou diferenciálních korekcí. V r. 1994
ho však ve spolupráci s Ivanem Hubeným rozšířili
o syntetická spektra a o dva roky později též na
soustavy s opticky tlustým akreťním diskem. I tento program bude uvolněn pro obecné využívání.
Australská astronomka Orsola De Marcová se
svými spolupracovníky uskutečnila hydrodynamické výpočty interakce společné obálky dvojhvězdy s jejími složkami, což se týká například
předchůdců supernov třídy Ia, ale také stárnoucího
Slunce, které začne pohlcovat terestrické planety.
Jak výpočty ukázaly, zmíněné interakce mohou
v konkrétních případech nabýt velmi různých forem a lze tak vysvětlit pestrou škálu jevů pozorovaných u různých subtypů těsných dvojhvězd.
Dmitrij Bisikalo z Moskvy představil trojrozměrné
hydrodynamické i magnetohydrodynamické modely dvojhvězd, v nichž hrají významnou úlohu
akreční disky, cirkumstelární hala i rázové viny
a také Lagrangeovy body L1 a L3.
Když se dívám do svých poznámek ze sympozia, zjišťuji, že jsem stihl popsat jen pár drobtů
z prostřeného stolu bohaté astrofyzikální krmě,
takže vážnější zájemce odkazuji na knižní publikaci
materiálů ze sympozia, která vyjde v příštím roce.
Nemohu však na závěr nezmínit, že výhledy výzkumu dvojhvězd a exoplanet jsou více než slibné.
Díky budoucím pozemním i kosmickým aparatilrám jako je astrometrická družice Gala, přehlídkové
synoptické teleskopy Pan-STARRS a LSST, ultrapřesné spektrografy s laserovým frekvenčním hřebenem (radiální rychlosti s přesností na 100 mm/s!)
a interferometry VLTI ESO, Keck, CHARA a PTI
se naše vědomosti o exoplanetách, hnědých trpaslících i všech možných typech dvojhvězd nesmírně rozrostou do šíře i co do kvality a tak už teď
můžeme být zvědavi na příští podobná setkání.
S potěšením jsem též zaznamenal mimořádně
zdařilou organizaci sympozia v Tatrách, což je zásluha skutečně profesionálního přístupu Místního
organizačního komitétu v čele s Theodorem Palbullou. Ostatně, pracovní i společenskou atmosféru
významného vědeckého setkání si mohou zájemci
vychutnat v bohaté fotogalerii, do níž přispělo velmi mnoho účastníků kongresu, na adrese:
Itttp://www.ta3.sk/IB2E/index.php?pm7=gallery

Účastníci sympózia na pini počal výletu na Dunajec.

Účastníci sympózia v kongresovej sále Academia počal prezentácie referátu.

pozoroval i na dálšo n vel'kom dálekohl'ade

Wákuový vežový dálekohlad (vlavo) a THEMIS (vpravo) na Observatorio del Teide na ostrove Tenerife, Kanárske ostrovy.
Pracovníci Oddelenia fyziky Slnka Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici už
takmer dye desaťročia skúmajú našu najbližšiu
hviezdu pomocou špičkových prístrojov na astronomických observatóriách Kanárskych ostrovov. Cielom ich pozorovacích kampaní najčastejšie bol a stále je Vákuový vežový d'alekohlad
(viac Kozmos 42010, str. 21 — 23), ktorý prevádzkuje Kiepenheuerov inštitút pre fyziku Slnka
vo Freiburgu na Observatorio del Teide na ostrove Tenerife. V druhej polovici minulého desaťročia tatranskí slniečkari realizovali svoje pozorovacie programy aj na Švédskom slnečnom
d'alekohlade a Holandskom otvorenom d'alekohlade (viac Kozmos 52007, str. 24— 26; 42010,
str. 21 — 23). Oba spomenuté dálekohlady sú
na Observatorio del Roque de los Muchachos
(v preklade: observatórium na skale chlapcov) na
ostrove La Palma. Každý z uvedených d'alekohladov je dobre zavedenou značkou a nepochybne predstavujú to najlepšie, čo súčasná európska
fyzika Slnka má. V tomto roku sa im podarilo
vysúťažiť pozorovací čas na d'alšom významnom
d'alekohlade, ktorým je THEMIS na Observatorio del Teide. Tým tatranci skompletizovali svoj

zoznam velkých, momentálne prevádzkovaných
kanárskych dálekohladov, na ktorých dostali
príležitosť pozorovať. THEMIS má altazimutálnu
montáž a je to reflektor typu Ritchey-Chretien
s priemerom primárneho zrkadla 90 cm. To je
v tubule napinenom héliom pre potlačenie internej turbulencie, ktorá by ináč významne poškodzovala obraz. Primárnou úlohou THEMISu
je štúdium magnetizmu štruktúr v atmosfére Shika prostredníctvom presných polarimetrických
meraní súčasne vo viacerých spektrálnych čiarach. Jeho doteraz najvýznamnejším prinosom je
zmapovanie magnetického pola protuberancie
a filamentu.
Cesta tatrancov k THEMISu viedla cez vypracovanie pozorovacieho projektu s názvom: Fotosférické oscilácie ako budiče chromosférických
dynamických ftbríl, ktorý bol anonymnými posudzovatelmi začiatkom roku 2011 schválený
a odporučený na realizáciu s finančnou podporou
programu 7. RP EU: OPTICON Trans-national
Access Programme. Ten financuje vybrané pozorovacie kampane na dvadsiatich dvoch velkých dálekohladoch pre nočnú aj slnečnú astronómiu, ktoré sú okrem mého aj na obser-

Foto: J. Koza

vatóriách na Kanárskych ostrovoch, v Chile a na
Havajských ostrovoch. Pozorovací program mal
dye vzájonme sa dopíňajúce časti a bol navrhnuty' s ohladom na možnosti, ktoré momentálne
THEMIS má. Jeho prvá časť bola zameraná na
pozorovatelské overenie modelu, podia ktorého
sú chromosférické fibrily generované 5-minútovými osciláciami prenikajúcimi z fotosféry do
chromosféry vo forme nárazových vín pozdíž
šikmých magnetických silotrubíc. Potrebné pozorovania boli získané pomocou nového zobrazovacieho spektrometra TUNIS (Tunable Universal Narrowband Imaging Spectrometer) a kozmického observatória SDO (Solar Dynamic Observatory). Druhá časť bola zameraná na štúdium
5-minútových oscilácií v slnečnej atmosfére na
základe simultánneho pozorovania viacerých
spektrálnych čiar mapujúcimi celú fotosféru
a spodnú chromosféru. Toto pozorovanie bolo
vykonané štrbinovým spektrografom MTR. Pozorovacia časť projektu na d'alekohlade THEMIS
bola realizovaná v dňoch 13. až 24. mája 2011
a po nej nasleduje náročnejšie a časovo podstatne
dlhšie spracovanie získaného pozorovacieho materiálu, interpretovanie výsledkov a nakonec ich
publikovanie v odborných časopisoch. Detailné
informácie o projekte a pozorovacej kampani
sú na webovej stránke www.astro.sk/—koza/
projects/themis-opticon.htm.
JULIUS KOZA,
Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Na d'alšie čítanie:

Švédsky slnečný dálekohlad (vfavo) a Holandský otvorený dálekohlad (vpravo) na Observatorio del Roque
Foto: A. Kučera
de los Muchachos na ostrove La Palma, Kanárske ostrovy.
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Podujatia

Trasa:
Kysucké Nové Mesto - Námestovo Dolný Kubín - Kláštor pod Znievom Predmier - Nové Mesto nad Váhom Sobotište - Modra

Venované:
Freddy Vaclík (1942- 2010) amatérsky
astronóm z Borovian u Českých Budějovic, zakladajúci člen Ebicyklu, ktor ,
žial', minulý rok nečakane podl'ahol
zákernej chorobe
Generál Milan Rastislav Štefánik
(1880-1919)
významná osobnosť slovenského národa, astronóm, cestovatel', vojak a generál francúzskych légií, letec, politik.

28. ročník:
Ebicykel
2011
28. ročník Ebicyklu sa začal 9. júla 2011 v Kysuckom Novom Meste. Oficiálne sa sa skončil 16.
júla na AÚ AV v Modre. V rámci „ebilógu" však
na druhý deň váčšina peletónu pokračovala cez
Ivanku pri Dunaji do Bratislavy.
Navštívili sme Štefánikovo rodisko v Košariskách, vystúpali k jeho mohyle na Bradle, poklonili
sa pri památníku v Ivanke pri Dunaji. Nevynechali
sme ani Predmier na Považí, kde stojí najstaršia
a najváčšia generálova socha na Slovensku. V Košariskách sme riaditelke múzea slávnostne odovzdali predmety z expedície na Tahiti, ktorú absolvovali piati ebicyklisti ešte v mazci. Nadchla
nás návšteva Františka Keleho, CSc., významného
slovenského horolezca, cestovateTa, publicistu,
geografa. Tento nositel KrištáFového krídla chalupárči nedaleko Brezovej pod Bradlom. V roku
1994 osadil Štefánikov památník v hlavnom meste
francúzskej Polynézie — Papeete, na ostrove Tahiti.
Památník pripomína hvezdámičku, ktorú v roku
1910 postavil Štefánik. Stála tam až kým v roku
1948 nevyhorela. Pán Kele priznal, že o osobe Štefánika až do chvíle, keďv roku 1955 vystupoval na

V Starej Bystrici, kam, ako vidiet'na snímke vpravo,
„dorazil" aj Jiří Grygar, je aj astroláb orloja.
36 * Kozmos 5/2011

Mont Blanc, veta nevedel. Z rečí francúzskych
horolezcov vyrozumel, že to musel byť významný
horolezec, športovec, skúsený alpinista, nie vedec
a astronóm.
Aj áalšie stretnutia s astronómiou boli zaujímavé. V najchladnejšej obci SR, v Oravskej
Lesnej, nám ukázal Mojmír Murín niekolko
vlastnoručne zhotovených áalekohTadov (Newtony
610/3000, 317/1500 mm, refraktor 270/4220 mm).
V Prečíne sme sa stretli s Borisom Kardošom,
ktorý sa špecializuje na astrofotografiu. Nemenej
zaujímavé boli fotografie slnečnej aktivity v Plevníku-Drieňové, ktoré spracoval Ing. Marián Mičúch, vedúci AK Juraja Bárdyho. PozorovateTňa
M. R. Štefánika pri Gymnáziu V. P. Tótha v Martine, ktorú spravuje prof. Ivan Šabo, sa zameriava
na popularizáciu astronómie a experimentálnej
fyziky. V meste Matúša Čáka sme okrem krátkej
zastávky v parku M. R. Štefánika navštívili pozorovateTňu v areáli SŠ a v Gymnáziu Ludovíta
Štúra v Trenčín, kde nás prijala pani prof. RNDr.
Zdenka Baxová. HostiteFmi v Novom Meste nad
Váhom boli RNDr. Jozef Bezák a manželia Gurňákovci. Na ich podnet sa v miestnom kultúrnom
stredisku uskutočnilo stretnutie J. Grygara s verejnosťou.
Po skončení prvej etapy v Námestove nám hejtman J. Grygar oznámil, že súčet odjazdených tzv.
„ebikilometrov" dosiahol 768 800 km. V 80. rokoch minulého storočia nik nevedel odhadnúť,
kolko sezón Ebicykel pretrvá. Vtedy vznikol bláznivý nápad prebicyklovať sa spoločne zo Zeme na

Mesiac. V Námestove sme sa vrátili z neobývaného Mesiaca na Modrú planétu. Do historických památí Ebicyklu sa v tento večer zapísalo,
že do ebipelotónu po 21-ročnej neúčasti vrátil
RNDr. Jeník Hollan, prezývaný Markytánka Ebicyklu, a spolu s ním po 15 rokoch aj Josef Vondrouš, alias Zvěd, PaeDr., alebo Mistr Ukrajina.
Zakladajúci členovia spanilej jazdy dlho do noci
spomínali najmá na veselé a neopakovatelné chvíle
prvých ročníkov.
Žiaf, ale všetky spomienky ebicyklistov sa viažu
iba na veselé udalosti. V roku 1994 Robo Rosa,
v tom čase redaktor časopisu Kozmos, pri zjazde
z Fačkovského sedla spadol tak nešťastne, že počas
prevozu do nemocnice zomrel. Na pamiatku kamaráta, výborného športovca a cyklistu, absolvovali sme skoro totožnú etapu so štartom v Kláštore
pod Znievom a s cieTom v Predmieri. (V r. 1994
bol cief v Považskej Bystrici.)
Aj tento rok pribudli nováčikovia, dokonca dvaja, zo zámoria. Pridali sak nám Janet Good z Velkej Británie, Peter Kukol, arizonský občan s čs.
koreňmi, S. Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika... Všetky áalšie podrobnosti, fotografie
a informácie o uplynulom 28. ročníku Ebicykla
budú postupne pribúdať na adrese www.ebic rkl.cz.
Zídeme sa Z.D.E. na 29. ročníku Ebicyklu
2012, po ebicyklotrasách, na západ od deky
Moravy.
KATARÍNA ŽILINSKÁ,
Markytan K. Ebicyklu

Podujatia a Album pozorovatel'a

Skupina priatel'ov pri otvoreni hvezdárničky
v Dohňanoch (majitel' R. Formánek treti zl'ava).

v

Dohňanoch

hvezdárnička

vyrástla

Perzeidy

Na hornom Považí sa astronómii celkom dobre
daní. Aj keďtu nemáme žiadne profesionálne zariadenie, pracuje tu kabinet Juraja Bardyho, ktorý
združuje nadšencov zo širokého okolia. Podstatnú
zásluhu na tom má naša „astronomická mama",
pani Mária Labudíková. Kedže najbližšia hvezdáreň je až v Žiline, vyrástlo u nás niekolko
súkromných pozorovatelní. Svoje hvezdámičky tu

majú páni Marián Mičúch (Plevník-Drieňové),
František Michálek (Považská Teplá), Boris Kardoš (Prečín) a Zdeno Velič (Beluša). Tohto roku
som aj ja prispel svojou troškou do mlyna. Podarilo sa mi postaviť na mojej záhrade po viac než
roku malú pozorovatelnu. Je štvorcového pódorysu
2,5x2,5 m, systému roll-off. Strecha sa odsúva po
6 m dlhých kolajničkách. Predná a zadná stena sú
sklápacie. Výhodou je rýchla temperácia pri úpine
otvorenej streche a pohfad na celú oblohu. Na paralaktickej montáži sú Newton 150/1200, Newton
150/750, objektiv 5,6/500 a malý refraktor 50/400.
Do budúcna je v pláne 10" Newton, alebo 11"
Schmidt-Cassegrain. Dňa 9. júla tohto roku som
mal česť privítať priatelov na otvorení svojej
hvezdámičky.
Takže hvezdárnička je otvorená, čo s ňou? Po
dokončení pohonu montáže krokovým motorom
by som sa chcel venovať astrofotografii, ktorá má
medzi „hornopovažanmi" silné korene.
A čo dodať na záver? Ostáva mi ešte pod'akovať
svojej mame Márii Formánkovej za finančný dar
na nákup optiky, synovi Róbertovi za prácu pri
stavbe hvezdárne najmá v začiatkoch. Najvžčšia
vd'aka však patrí synovi Patrikovi za jeho dlhodobú
pomoc, veta nápadov a vylepšení. Bez jeho šikovných rúk a technického talentu by hvezdárnička nebola tým, čím je.
Rudolf Formánek, Dohňany

z H ru šova

Meteor, ktorý fotografoval Tibor Kuna.

Foto: Michal Lachk Matej Špetko, Tomáš Lachký

V noci z 12 na 13.augusta nastalo maximum
najznámejšieho meteorického roja Perzeidy. Tohto
roku síce predpovedi neprial Mesiac, ktorý bol pár
hodín pred spinom, ale ani to neodradilo od pozorovania dvanástich nadšencov nočnej oblohy.
Najťažšie bole rozhodnúť sa pre lokalitu, kam
pójdeme pozorovať. Napokon to vyhral Skýcov,
kde sme bolí aj minulý rok, ale tentoraz sme išli
kilometer južnejšie na hrad Hrušov.
Až k hradu sme sa dostali autami, v ktorých sme
mali naloženú techniku a stany. Pokial boto svetlo,
tak sme rozložili stany a zbehli sme si prehliadnuť
krásnu zrúcaninu hradu z 13. storočia. Zároveň
sme si vyberali najlepšie a najzaujímavejšie miesta
pre snímanie Perzeíd.
Pozorovanie sme začali až o 23:30 hodine. Váčšina z nás pozorovala z vršku Na Skalke (489 m
n. m.), ktorý je hned' za hradom. Niektorých hrad
natotko očaril, že pozorovali z veže na hrade.
Pozorovať sme začali o 23:30 a skončili sme až
počal brieždenia, ked' už na oblohe bole vidieť len
Jupiter. Dohromady sme zazreli niečo cez 30 meteorov. Ja osobne som ich videl len 18. Najjasnejšia Perzeida ktoní mala —2 mag. Taký malý počet
spósobilo velmi premenlivé počasie a aj Mesiac,
ktorý bol tesne pred spinom.
Ked' sa rozvidnievalo, tak sme sa začali balit.
Najprv išla dole do áut technika — dálekohlad, fotoaparáty a pod., nakoniec išli stany s vecami. Ked'
už bole všetko pobalené, rozlúčili sme sa s hradom,
ktorý sa už kúpal v červenkastých slnečných
lúčoch, a odišli domov, veriac, že o rok sa tu
možno znova stretneme. Jeden kratučký timelaps,
ktorý som spravil zo svojho časozberného snímkovania, nájdete na stranke http://vimeo.com/
27659261. Viac fotografii nájdete na http://www.
astro-web.sk/index.php?page=albumy&id=97.
Michal Lachký

LAT 2011
v Sátoraljaújhely
V dňoch 3. -9. 7. 2011 usporiadala Hvezdáreň v Michalovciach po druhý raz svoj Letný astronomický tábor (LAT) v madarskom
meste Sátoraljaújhely. Zúčastnilo sa ho 12 detí vo veku 9 —14 rokov a traja pracovníci našej hvezdárne. Súčasne s naším táborom
mala aj hostitelská Madarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná škola a internát v Sátoraljaújhely svoj astronomický tábor a niektoré prednášky a aktivity boli společné,
samozrejme, aj s prekladom do maďarčiny
či slovenčiny. Okrem toho sa v internáte
i v priestoroch tejto školy konal Maďarský
národný astronautický tábor, na ktorom sa
zúčastnilo do 30 stredoškolákov z Budapešti
a ich prednášajúci.
Na dvoch prednáškach astronautického
tábora sme mali aj svojho zástupcu,
a naopak, jeden z nás predniesol pra tento
tábor prednášku Zachráňme tmu! o svetelnom znečistení.
Dopoludňajší program LATu bol venovaný
teoretickému vzdelávaniu v astronómii,
odzneli tu postupne prednášky: Letná obloha, Ekliptikálne súhvezdia, Aspekty planét,
Megalitické observatóriá a staré astronomické prístroje, Súradnice a orientácia na oblohe. Po prednáške bol pred obedom, resp.
večerou alebo po nej vždy ešte další program, ako napríklad športové, zábavné a
kovnostné" sút'aže. Navštívili sme aj dobrodružný park nedaleko Kalandparku, kaštiel'
a park vo Fiizérradványi a boli sme aj na termálnom kúpalisku v nedalekom Sárospataku.
Všetky naše fotografie z LAT 2011 v Sátoraljaújhely nájdete
v pinom rozlíšení na: https://picasaweb.google.corn/
114033316657960298372/LAT_2011_Satoraliaujhely?
authkey=Gv1sRgCJC790gwndnxJO.
RNDr. Zdeněk Komárek
Hvezdáreň v Michalovciach

Kaštiel v Sátoraljaújhely a večerné pozorovanie.
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Všetky časové údaje sú v SEČ

Október - november 2011

Obloha v kalendári
27.11.2011,16:30 SEČ

13.10.2011.18:30 SEČ

,,.~.,.

esenná obloha je pre mnohých
pozorovatel'ov prít'ažlivá: noci sú
už dostatočne dlhé a teploty prijatelhé. Nočnej oblohe bude kralovat'
Jupiter, ktorý bude v opozícii, zlepšuje sa aj viditelnost' Venuše a uhlovo
od Stnka bude aj Saturn. Mars je na
tom tiež lepšie, no jasnostou nevyniká. V opozícii je množstvo jasných
asteroidov a skvelú príležitost' budú
mat' milovníci komét, ved' mat' na oblohe tni relatívne jasné kométy je skvelé.
Trošku skrátka budú meteorári,
aktívnejšie roje sú v činnosti počas
vetkej fázy Mesiaca. Celkovo nás
však čakajú dva výborné mesiace.

J
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Planéty
Merkúr je len kúsok východne od Sloka, zapadajú takmer súčasne. Uhlovo sa od našej materskej
hviezdy sice vzáaTuje, no geometrické podmienky sú
natolko nepriaznivé, že aj koncom októbra zapadá na
konci občianskeho súmraku. V tom čase je však už
od Sloka vo vzdialenosti 20° a tak pri jeho jasnosti
—0,3 mag by sme ho mali nájsť na súmrakovej oblohe 2° pod jasnou Venušou. 14. 11. je v najváčšej východnej elongácii, po nej sa začne k Slnku približovať. Jeho fáza sa však zmenšuje a teda jasnosť prudko klesá. Na konci novembra zapadne krátko pred
koncom občianskeho súmraku ako objekt 2,7 mag,
bude z nebo osvetlených len 8 %. 4. 12. je v dolnej
konjunkcii.
6. 10. je od nás najáalej (1,416 AU) a v konjunkcii so Saturnom, no na presvetlenej oblohe. 28. 10. sa
k Merkúm a Venuši pridruží aj tenký kosáčik Mesiaca, mimo nášho územia nastane zakryt. Vhodnejšia
konjunkcii však bude až 26. 11. 2. a 13. 11. nastane
konjunkcii s Venušou, uhlová vzdialenosť oboch
planět, Merkúr bude 2° južne.
Venuša (-3,9 mag) je začiatkom októbra uhlovo
blízko Slnka (12° východne), zapadá koncom občianskeho súmraku, no vzhTadom na jej jasnosť
pozorovatelná bude. Uhlovo sa od Sloka vzd'aFuje
a teda zlepšuje aj jej viditeTnosť. Na konci občianskeho súmraku je na prelome mesiacov vo výške 2°
a koncom novembra T. 28. 10. je v konjunkcii
s Mesiacom, večer bude kosáčik Mesiaca 7° vTavo
v rovnakej výške. Ďalšie ich priblíženie nastane
27. 11. Jej vzdialenosť od nás sa bude meniť od 1,667
do 1,452 AU a v áalekohTade ju uvidíme oko kotúčik
s priemerom 10— 12" s fázou 98-89 %.
Mars (1,3 —0,8 mag) sa uhlovo od Sloka vzáaluje
(60— 89°), jeho vzdialenosť od nás sa zmenší z 1,814
na 1,332 AU. Vychádza v Rakovi o polnoci, začiatkom druhej októbrovej dekády sa presune do
Leva. Do konca novembra sa jeho viditeFnosf ešte
o hodinu predíži. Jeho vlastný pohyb je pomerne

rýchly, medzi hviezdami sa posune východne o 32°.
1. októbra ho nájdeme na pozadí jasnej otvorenej
hviezdokopy Jasličky (M 44) a 11. 11. bude 1,3° severne od Regulusa (a Leo, 1,4 mag). VzhTadom na
značnú vzdialenosť je jeho uhlový rozmer malý,
zváčší sa z 5,2 na 7,1", a tak aj vo výkonnejších
ďalekohTadoch uvidíme len náznaky jeho albedových útvarov a snád aj malú severnú polámu čiapočku.
Konjunkcia s Mesiacom po poslednej štvrti nastane v úctyhodnej vzdialenosti 7° a podobná situácia sa zopakuje 19.11.
Jupiter (-2,9 mag) vychádza vo večerných hodinách v Baranovi a bude výrazným objektom nočnej
oblohy. Jeho viditeTnosť sa ešte predfži, kedže 29. 10.
je v opozícii. Dva dni pred opozíciou je k nám
najbližšie (3,970 AU) a jeho uhlový rozmer dosiahne
takmer 50". Už v malom áalekohFade budú dobre
pozorovatelné jeho výrazné oblačné pásy aj červená
škvrna. Ak pri pozorovaní zotrváme dlhšie, všimneme si zmenu vzájomnej polohy jeho najjasnejších
mesiacov, ktoré Galileo pomenoval Medicejskými
hviezdami.
13. 10. a 9. 11. bude v konjunkcii s Mesiacom
v spine.
Saturn (0,7 mag) jev Panne, uhlovo velmi blízko
Sloka a je nepozorovatelný. 13. 10. je s ním v konjunkcii a o deň neskór aj najďalej od Zeme (10,666
AU). Po konjunkcii sa však podnúenky jeho viditelnosti ráno buchl rýchlo zlepšovať. V polovici poslednej októbrovej dekády je na začiatku občianskeho
súmraku vo výške 4° a na konci novembra vychádza
už 4 hodiny pred Slnkom. V polovici novembra sa
bude východným smerom medzi hviezdami presúvať
ponad Spiku (a Vir, 1,1 mag), ku ktorej bude najbližšie 14. 11. (3,3°).
Jeho mohutné prstence uvidíme už v malom áalekohTade, pozorujeme ich zo severnej strany. Vo
výkonnejšom ďalekohTade je pozorovatelné aj tmavé
Cassiniho delenie prstencov. 25. 10. uplyne 340 rokov od objavu jeho mesiaca Japetus. Už krátko po

Zákryty hviezd Mesiacom (október - november 2011)
Dátum
6. 10.
8. 10.
9. 10.
14. 10.
19. 10.
31. 10.
31. 10.
2. 11.
4. 11.
11. 11.
11. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
14.11.
16. 11.
17. 11.
19. 11.
20. 11.

UT
h m s
17 43 40
2250 4
23 59 36
1 12 56
21 5614
16 35 31
174616
17 824
2018 0
31732
34814
20 21 24
22 244
19 2355
1923 1
4 58 29
4 1 51
0 38 54
2 57 39

I

XZ

mag

CA

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

29178
30890
31583
3386
11486
26158
26158
28833
30645
4172
4172
7203
7286
9101
9111
11486
12813
15225
16607

6,6
6,4
4,9
64
5,2
3,6
3,6
7,0
5,8
4,5
4,5
6,7
6,3
6,6
6,1
5,2
5,9
6,3
6,2

+555
+78S
+63S
+13N
+88N
+88S
-66S
+5N
+33N
-72N
-16N
+55N
+625
+68N
+39S
-42N
+86S
+81S
+36N

PA
°
110
86
104
322
282
85
239
350
14
23
327
305
242
297
225
54
282
281
345

a
s/°
132
82
85
142
-5
88
47
-72
22
75
-29
57
59
9
—30
136
98
36
24

b
s/°
3
-69
-132
-372
63
-39
-28
254
105
102
-250
22
134
47
154
35
—44
65
—95

Predpovede sú pre polohu ž0 = 20°E a cP0 = 48,5°N s nadmorskou výškou 0 m. Pro konkrétnu polohu x, p sa čas počíta zo vztahu
t = 10 + a(Ä - A0) + b(p — p o), kde koeficienty a, b sú uvedené pí každom zákryte.
objave si Cassini všimol, že mesiac dokáže pozorovat len na západnej strane planéty. Dnes vieme, že je
to spósobené Japetovou viazanou rotáciou a rozdielnym albedom (5 — 50 %) jeho pologúl. Koncom
novembra bude mať Japetus necelých 11 mag.
Pozorovatelná konjunkcia s Mesiacom nastane
22. 11., vzdialenosť bude 7° a medzi oboma telesami
uvidíme aj Spiku.
Urán (5,7 — 5,8 mag) v Rybách má dobré podmienky viditelnosti, koncom septembra bol v opozícii. Začiatkom októbra zapadá až ráno, je necelých
40° západne od Jupitera. Koncom novembra zapadá
hodinu po polnoci (30° od Jupitera). Jeho vlastný
pohyb medzi hviezdami si mažeme najlepšie všimnút na prelome mesiacov porovnaním s hviezdou
SAO 128569 (6,3 mag), od ktorej bude 5. 11. 12'
severce. Mažeme sa ho pomocou mapky pokúsiť
nájsť aj volným okom, v d'alekohlade bude ako pokojne svietiaci zelenkastomodrý kotúčik. Jeho uhlový rozmer je 3,5".
Konjunkcie s Mesiacom 10. 10. a 6. 11. sú nevýrazné, len vo vzdialenosti 5° a pri velkej fáze
Mesiaca.
24. 10. uplynie 160 rokov od objavenia jeho
dvoch mesiacov Ariel a Umbriel W. Lasselom.
Pomenovania Uranových mesiacov sú podla postáv
v dielach W. Shakespearea.
Neptún (7,9 mag) vo Vodnárovi
zapadá dye hodiny po polnoci, do konca
novembra sa jeho viditelnosť o tri hodiny
skráti. Medzi hviezdami sa pohybuje
západne, 9. 11. je v stacionárny a začne sa
pohybovat v priamom smere. V dálekohlade ho uvidíme ako malinký, pokojne
svietiaci modrastý kotúčik s priemerom
2,5 . 10. 10. uplynie 160. rokov od
objavenia jeho prvého a najváčšieho
(2700 km) mesiaca Triton anglickým
astronómom amatérom W. Lasselom.
7. 10. a 4. 11. bude v konjunkcii s Mesiacom, vzdialenosť oboch telies však bude len 5°.

~~

Ili Ceres

Trpasličie planéty
(1) Ceres (7,8 — 8,8 mag) vo Vodnárovi má dobré
podmienky pozorovatelnosti napriek tomu, že slabne. Jej vzdialenosť od nás sa zváčší z 2,016 na
2,598 AU. Začiatkom októbra kulminuje hodinu
pred polnocou, koncom novembra však už pred polnocou zapadá. Meda hviezdami opíše elegantný
oblúk, 12. 11. je v zastávke. 7. 10. prejde 8' južne
popod hviezdu 1O6 Aqr (5,2 mag), pomocou ktorej
ju lahko zidentifikujeme.
(134340) Pluto (14,3 mag) v Strelcovi má podmienky pozorovatelnosti podpriemerné, začiatkom
októbra zapadá pred 22. hodinou a koncom novembra už o 18., na konci nautického súmraku je vo
výške len 7°.

á

Dátum

RA(2000)

0(2000)

mag

el.

7.8
7.9
8.0
8.1
8.1
8.2
8.3
8,4
8.5
8.6
8.6
8.7
8,8

157.0
152.6
147.8
142.9
137.9
132.9
128.0
123.1
118.4
113.7
109.2
104.7
100,4

143
14.3
14.3
14,3

075
77.7
68.0
58,3

Efemerida (1) Ceres
1. 10.
6. 10.
11. 10.
16. 10.
21. 10.
26. 10.
31. 10.
5. 11,
10. 11.
15. 11.
20. 11.
75. 11.
30. 11.

23049.5m
23045,6m
23042.0m
23038.8m
23036.0m
23033.8m
23032,1m
23031,0"
23030.4m
23030.ám
230311m
23h32 9m
23033 am

-18°10.4
-18°21.5'
-18°27.6'
-18°28.5'
-18°24.4'
-18°15.4'
-18°01.7'
-17°43.7'
-17°21.7'
-16°56.1'
-16°27.2'
-15°55.4'
—15°20,8'

Efemerida (134340) Pluto
1. 10.
11. 10.
21. 10.
31. 10.

18020,2m
18020.6m
18021.2m
18022,1m

-19°10,1'
-19°12.2'
-19°14.1'
—19°15,8'

Asteroidy
V opozícii do 11 mag budú: (27) Euterpe (4. 10.;
9,3 mag), (451) Patientia (10. 10.; 11,0 mag), (372)
Palma (20. 10.; 11,0 mug), (230) Athamantis
(22.10.; 9,9 mag), (1036) Ganymed (29. 10.; 8,3
mag), (31) Euphrosyne (3. 11.; 10,2 mug), (29) Amphitrite (5. 11.; 8,7 mag), (68) Leto (11. 11.; 9,7
mag), 68 (14) Irene (12. 11.; 10,2 mug), (270)
Anahita (12. 11.; 1O,6 mag), (40) Harmonia (12. 11.;

(15) Eunomia 15.11. = 5.12. 2011
Dátum

RA(2000)

0(2000)

mag

Efemerida asteroidu (4) Vesta
1. 10.
6. 10.
11. 10.
16. 10.
21. 10.
26. 10.
31. 10.
5. 11.
10. 11.
15. 11.
20. 11.
25. 11.
30. 11.

20043.9m
20046.2m
20049.3m
20052.9m
20h57.1m
21001.8m
21007.0m
21h12.6"
21018.6m
21025.0m
21h31.6m
21h38.5m
21045,6m

-25°31.2'
-25°18.2'
-25°02.2'
-24°43.1'
-24°21.3'
-23°56.9'
-23°29.9'
-23°00.5'
-22°28.8'
-21°55.0'
-21°19.0'
-20°41.0'
-20°01,1'

6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.6
7.7
7.8
7.8
7,9

Efemerida asteroidu (15) Eunomia
1. 10.
6. 10.
11.10.
16. 10.
21. 10.
26. 10.
31. 10.
5.11.
10. 11.
15.11.
20, 11.
25.11.
30.11.

Mesiac v spine a súčasne v odzemí bude 12. 10., a tak si móžeme naexponovať
nášho vesmírneho suseda s uhlovým priemerom len 29,4'.
Čiastočné zatmenie Slnka 25. 11.
bude viditelné len z Antaktídy, Nového
Zélandu a južných častí Atlantického
a Tichého oceánu.

040302m
04032.7m
04034.3m
04h30.0m
04034.6m
04033.1m
04h30.7m
04h27.4m
04h23.3m
04018,5m
04013.3m
04007.9m
04002,5m

+37°16.5'
+37°38.7'
+37°57.8'
+38°13.5'
+38°25.3'
+38°32.4'
+38°34.2'
+38°30.0'
+38°19.1'
+38°01.2'
+37°36.2'
+37°04.2'
+36°05,9'

8.9
8.8
8.7
8.6
8.5
8.4
8.3
8.3
8.2
8.1
8.0
7.9
7,9

b~
39 * Kozmos 5/2011

Elenin(C12010 X7)

~

Dátum

~

RA(2000)

0(2000)

mag

el.

Kométy

Efemerida kométy Elenin
(C/2010 X1)
1. 10.
6. 10.
11. 10.
16. 10.
21. 10.
26. 10.
31. 10.
5.11.
10. 11.
15. 11.
20. 11.
25. 11.
30. 11.

11h49 6m
11h09.0m
1Oh16.0m
09h11.3m
08h00,3m
O6h52.6m
05h55.6m
05h11.3m
04h38.0m
04h13,2m
03h54,6m
03h40.8m
03h30,6m

±04°182
+10°10.4'
+16°59.8'
+23°36.2'
+28°24.8'
+30°38.4'
+30°46.4'
+29°46.1'
+28°20.8'
+26°53.3'
+25°33.3'
+24°24.1'
+23°26,3'

59
6.1
6.3
6.6
7.0
7.6

8.2

8.8
9.4
10.0
10.6
11.1
11,6

118
28.2
47,7
69,1
90.7
110.5
127.6
142.2
154.4
164.8
173.0
174.1
168,0

Efemerida kométy C/2009 P1
(Garradd)
1. 10.
6. 10.
11. 10.
16.10.
21.10.
26.10.
31.10.
5, 11.
10. 11.
15. 11.
20. 11.
25. 11.
30. 11.

18h09,0m
18000.920
17054.2m
17048.620
17h44.1m
17040.5m
17037.6m
17035.3m
17033.6m
17h32.3m
17031.4m
17030.9m
17030,5m

+19°23.1'
+19°10.7'
+18°59.7'
+18°51.0'
+18°45.2'
+18°42.9'
+18°44.4'
+18°50.2'
+19°00.4'
+19°15.4'
+19°35.4'
+20°00.8'
+20°32,0'

9,4 mag), 30 Urania (13. I1.; 9.6 mag), (115) Thyra
(22. 11.; 9,6 mag), (63) Ausonia (22. 11.; 11,0 mag),
(92) Undina (23. 11.; 11,0 mag), (15) Eunomia
(29. 11.; 8,0 mag), (80) Sappho (3. 12.; 10,2 mag),
(12) Victoria (5. 12.; 10,5 mag).
Najjasnejšia bude stále (4) Vesta v Kozorožcovi,
ktorá sa pohybuje východne, jej jasnosť o magnitúdu
poklesne, nakoLko sa od nás vzdiali z 1,632 na 2,409
AU. Zapadá pred polnocou, koncom novembra po
21. hodine. Nakolko má zápomú deklináciu, začiatkom októbra kulminuje vo výške 16°. 5. 10. prejde
len 3' južne od op Cap (4,1 mag) a 15. 11. pol stupňa
severce od Cap (3,7 mag).
(1036) Ganymed prejde ]0. 10. okrajom nevýraznej otvorenej hviezdokopy NGC 752 (5,7 mag)
a (80) Sappho sa bude začiatkom novembra presúvať
necelý stupeň severozápadne od jasných riedkych
otvorených hviezdokóp NGC 1817 (7,7 mag) a 1807
(7,7 mag).
21. 10. prejde (372) Palma priamo cez Velkú galaxiu M 31 v Andromede, len niekolko minút od jej
jadra. V tom čase bude mať asteroid 11 mag a túto
príležitosť si jste nenechajú ujsť majitelia fotografiekej techniky.
Podobnú lahódku pripraví aj (15) Eunomia, ktorá
urobí klučku v Perzeovi a svoju púť skončí ako
pomeme jasný objekt 7,9 mag na pozadí známej
difúznej hmloviny Kalifornia.

8.0
8.0
8.0
7.9
7.9
7.9
7,9
7.8
7.8
7.7
7.7
7.7
7,6

86.8
81.2
76.1
71.2
66.8
62.6
58.8
55.4
52.4
49.9
47.8
46.2
45,3

Na kométy je toto obdobie priaznivé, ved' mať na
oblohe tni kométy v dosahu triédrov je výnimočné.
Najjasnejšou je medializovaná C/2010 X1 (Elenin), ktorá bude začiatkom októbra pomerne jasná
(6 mag), no zároveň však uhlovo pomerne blízko
Slnka. 1. 10. vychádza začiatkom nautického súmraku, v polovici mesiaca však už vychádza pred polnocou, preto pri predpovedanej jasnosti 6,5 mag by
mala byť vhodným objektom už pre triéder. Jej
vzdialenosť od Slnka sa zváčší z 0,696 na 1,707 AU,
od Zeme z 0,319 na 0,732 AU, takže jej jasnosť bude
klesať. Jej pohyb po oblohe je rýchly, opíše oblúk
120° a z Panny sa presunie až do Býka. 23. 11. prejde severnou časťou Plejád, v tom čase bude však
mať jasnosť 11 mag.
Kométa prešla perihéliom 10.9., vizuálne odhady
jasnosti sú o niečo jasnejšie ako póvodná nominálna
predpoved, takže nás azda kométa nesklame. Ufoógovia však asi posmumejú, kométa nie je perio-

Efemerida kométy
45/PHonda-Mrkos-Pajdušáková
1. 10.
6. 10.
11. 10.
16. 10.
21. 10.
26. 10.
cnoae r1(caraad)

10026.7m
10043.1m
11000.1m
11017.0m
11033.3m
11048,7m

+08°27.0'
+07°40.8'
+O6°38.1'
+05°26.1'
+04°10.2'
+02°54,1'

E

'

40 * Kozmos 572011

7.6
8.2
9,0
9.9
10.9
11,8

32.0
32.9
33.5
34.1
34,9
35,8

dická a neprichádzajú k nám na nej žiadni mimozemšťania.
C/2009 PI (Garradd) zjasňuje, je pozorovatelná
v prvej polovici noci, koncom novembra zapadne
v neskorých večerných hodinách. Zjasní z 8,0 na
7,6 mag a jej vlastný pohyb medzi hviezdami
v Herkulovi je nevelký. Kométa bude aj nad'alej
pomaly zjasňovať a svoje maximum dosiahne až
v polovici februára.
45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, ktorá prešla perihéliom 28.9., je síce jasná, no uhlovo sa približuje
k Slnku a slabne, pred koncom októbra poklesne na
12 mag. Najlepšie teda bude pozorovatelná začiatkom októbra pred východom Slnka.

Meteory
Azda najpozorovanejší meteorický roj Perzeidy je
za nami, mnohých neodradil ani spin Mesiaca a jste
neolutovali, aj napriek presvetlenej oblohe.
Z hradiska rušenia Mesiacom pred spinom budú
mať podobné pozorovacie podmienky aj Drakonidy
s maximom 8. 10. medzi 17. —22. hodinou. Radiant
je cirkumpolámy, najvyššiu výšku nad obzorom
však má vo večerných hodinách. Frekvencia Drakoníd býva premenlivá, roj geneticky súvisí s periodickou kométou 21P/Giacobini-Zinner, ktorej
obežná doba je 6,6 roka a perihéliom prešla v roku
2005. Roj svojimi vysokými frekvenciami prekvapil
v rokoch 1935 a 1946, ked' frekvencie dosiahli
niekolko tisíc meteorov za hodinu. V tomto roku sa
takáto vysoká frekvencia nepredpokladá, no podia
niektorých autorov by krátkodobo mohla dosiahnuť
až 1000.
21. 10. bude v maxime další z oblúbených hlavných meteorických rojov Orionidy. Frekvencie sú
premenlivé, no počet meteorov pozorovatelov vždy
poteší, prepočítaná frekvencia sa pohybuje okolo
25 meteorov za hodinu. Mesiac je po poslednej štvrti, a tak bude rušiť len v druhej polovici noci. Roj
súvisí s azda najznámejšou Halleyovou kométou
a s jej meteoroidmi sa Zem stretáva aj začiatkom
mája (tl Akvaridy).
Leonidy tohto roku neprekvapia , frekvencia bude
pravdepodobne okolo 20 — 25 meteorov. Maximum
je predpovedané na 18. 11. 3,7 SEČ. Podla niektorých autorov sa strememe s velkým množstvom
prachových častíc, no budú natolko malé, že nevyvolajú vizuálny efekt. Počas maxima je Mesiac
v poslednej štvrti a vychádza takmer súčasne s radiantom, navyše v jeho blízkosti.
Z aktívnejších rojov sú ešte v činnosti južné
a sevemé Tauridy s nevýraznými maximami
10. 10. a 12. 11., ked frekvencia dosiahne asi
5 meteorov za hodinu. Mesiac je však v spine,
no tí, čo to nevzdajú, budú odmenení jasnými
meteormi, ktoré sú pre tieto dva roje typické.
22. 11., počas maxima a Monocerotíd je Mesiac len krátko pred novom, podmienky sú teda
ideálne, no v tomto roku sa zvýšená aktivita
tohto roja nepredpokladá. PAVOL RAPAVÝ
.

Meteorické roje (október - november 2011)
Roj
anithelionový zdroj (ANT)
Drakonidy (GIA)
južné Tauridy (STA)
8 Aurigidy (DAU)
e Geminidy (EGE)
Orionidy (ORI)
Leo Minoddy (LMI)
severně Tauridy (NTA)
Leonidy (LEO)
a Monocerotidy (AMO)
Monocerotidy (MON)

Aktivita
26.11. — 24. 9.
6.10. —10.10.
10. 9-20.11.
10. 10-18.10.
14. 10. —27.10.
2.10.— 7.11.
19.10.-27.10.
20.10. —10.12.
6. 11.— 30.11.
15.11. — 25.11.
27. 11.— 17.12.

Max.

A501

8.10. 195°4
10.10. 197°
12.10. 198°
18.10. 205°
21. 10. 208°
24. 10. 211°
12.11. 230°
18.11. 235°27
22. 11. 239°32
9.12. 257°

a [°]
262°
32°
84°
102°
95°
161°
58°
152°
117°
100°

S [°]

V1o1

+54°
+09°
+44°
+27°
+16°
+38°
+22°
+22°
+01°
+08°

30
20
27
67
70
66
62
29
71
65
42

r
3,0
2,6
2,3
3,0
3,0
2,5
3,0
2,3
2,5
2,4
3,0

ZHR
4
var
5
2
3
25*
2
5
20+
var
2

Kalendár úkazov a výročí (október - november 2011)
2.10.
2.10.

125. výročie (1886) narodenia R. J. Trumplera
150. výročie (1861) narodenia
F. S. Archenholda
4.— 10. 10. Svetový kozmický týždeň
4.10. 4,3 Mesiac v prvei štvrti
4.10.
asteroid (27) Euteme v opozícii (9,3 man)
4.10.
80. výročie (1931) narodenia W. Israela
6.10. 12,4 Merkúrv odzemí (1,41569 AU)
6. 10.21,2 konjunkcia Merkúra s Saturnom
(Merkúr 1,7° iužne)
6.10.
80. výročie (1931) narodenia R. Giacconiho
7.10. 22,5 konjunkcia Neptuna s Mesiacom
(Neptún 4,8° iužne)
8.10.
maximum meteorického roja Drakonidy
(ZHR var)
10.10.17,1 konjunkcia Urána s Mesiacom
(Urán 4,8° južne)
10.10.
asteroid (451) Patientia v opozícii (11,0 man)
10.10.
280. výročie (1731) narodenia H. Cavendisha
11.10.
maximum meteorického roja lužné Tauridy
(ZHR 5)
10.10.
165. výročie (1846) objavenia Neptúnovho
mesiaca Triton (W. Lassell)
10.10.
90. výročie (1921) narodenia S. A. Kaplana
12.10. 3,1 Mesiac v spine
12.10.12.7 Mesiac v odzemí (406 35 km)
12.10.
maximum meteorického roja S Aurigidy
(ZHR 2)
12.10.
120. výročie (1891) založenia Francúzskej
astronomickei spoločnostr
13.10.16,8 konjunkcia Jupitera s Mesiacom
(Jupiter 3,8° južne)
13.10. 22,5 konjunkcia Saturna s Sinkom
(Saturn 2,3° severne)
13.10.
100. výročie (1911 ) narodenia K. A. Štejna
14.10. 0,3 Saturn v odzemí (10,66626 AU)
15.10.
trpasličia planéta (136199) Eris v opozícii
(95,606 AU)
16.10.
130. výročie (1881) narodenia F. Strattonova
17.10.
130. výročie (1881) narodenia Z. Fejesa
18.10.
maximum meteorického roja e Geminidy
(ZHR 3)
20.10. 4,5 Mesiac v poslednei štvrti
20.10.
asteroid (372) Palma v opozícii (11,0 man)
21. 10.20,7 konjunkcia Marsu s Mesiacom
(Mars 6,8° severne)
21.10.
maximum meteorického roja Orionidy
(ZHR 25)
22.10. 7,5 Merkúr v odslní (0,4667 AU)
22.10.
200. výročie (1811) narodenia E. Reinholda
22.10.
asteroid (230) Athamantis v opozícii
(9,9 man)
45. výročie (1966) štartu Luny 12
22.10.
24.10.
175. výročie (1836) narodenia G.W.HOunha
24.10.
maximum meteorického roja Leo Minoridy
(ZHR 2)
24.10.
160. výročie (1851) objavu Uránových
mesiacov Umbriel a Ariel (W. Lassell)
24.10.
5. výročie (2006) obletu Venuše (Messenger)
25.10.
170. výročie (1841) narodenia D. McLaunhlina
25.10.
5. výročie (2006) štartu sondy STEREO
25.10.
340. výročie (1671) objavu Saturnovho
mesiaca Janetus (G. Cassini)
26.10. 2,2 konjunkcia Saturna s Mesiacom
(Saturn 6,8° severne)
26.10.13,5 Mesiac v rizemi (357 054 km)
26.10. 20,9 Mesiac v nove
26.10.
170. výročie (1841) narodeniaT. von Oppolzera
27.10. 0,3 Jupiter v prízemí (3,96975 AU)
27.10.
280. výročle (1731) narodenia K. Dierenbernera
28.10. 2,6 konjunkcia Merkúra s Mesiacom
(Merkúr 0,7° severne)
28.10. 4,6 konjunkcia Venuše s Mesiacom
(Venuša 2,3° severne)
28.10. 2,5 konjunkcia Merkúra s Mesiacom
(zákryt mimo nášho územia)
28.10.
40. výročie (1971)1. britskei družice Prospero
29.10. 2,7 Jupiter v opozícii
29.10.
asteroid (1036) Ganymed v opozícii (8,3 man)
29.10.
20. výročie (1991) obletu asteroidu Gaspra
sondou Galileo

30.10.
30. výročie (1981) štartu Venery 13
1.11.
300. výročie (1711) narodenia S. Gaža
2.11. 1,6 konjunkcia Merkúra s Venušou
(Merkúr 2,0° iužne)
2.11. 17.6 Mesiac v prvei štvrtr
3.11.
asteroid (31) Euphrosyne v opozícii (10,2 man)
4.11. 5,7 konjunkcia Neptuna s Mesiacom
(Neptun 5,1° iužne)
4.11.
140. výročie (1871) narodenia W. H. Wrighta
4.11.
30. výročie (1981) štartu Venery 14
5.11.
asteroid (29) Amphitrite V opozícii (8,7 man)
5.11.
105. výročie (1906) narodenia F. Whipolea
6. 11.21,8 konjunkcia Urána s Mesiacom
(Urán 5,3° iužne)
15. výročie (1996) štartu Mars Global Surveyor
45. výročie (1966) štartu Lunar Orbiter 2
Mesiac v odzemí (406 178 km)
8.11.
355. výročie (1656) narodenia E. Halleya
9. 11.15,8 konjunkcia Jupitera s Mesiacom
(Jupiter 4,1° iužne)
9.11. 22,1 Neptún v zastávke, začne sa pohybovat priamo
10.11. 21,3 Mesiac v spine
10.11.
150. výročie (1861) narodenia R. Innesa
11.11. 3,0 Mars v konjunkcii s Regulusom
(Renulus 1,3° iužne)
11.11.
asteroid (68) Leto v opozícii (9,7 man)
11.11.
45. výročie (1966) štartu Gemini 12
(J. Lovell a E. Aldrin)
12.11.
asteroid (14) Irene v opozícii (10,2 man)
12.11.
trpasličia planéta (1) Ceres v zastávke
12.11.
asteroid (30) Urania v opozícii (9,6 man)
12.11.
maximum meteorického roja severné Tauridy
(ZHR 5)
12.11.
asteroid (40) Harmonia v opozícii (9,4 man)
12.11.
asteroid (270) Anahita v opozícii (10,6 man)
12.11.
30. výročie (1981) štartu raketoplánu
Columbia (STS-2)
12.11.
120. výročie (1891) narodenia S. Nicholsona
13.11. 7,7 konjunkcia Merkúra s Venušou
(Merkúr 2,0°južne)
13.11.
130. výročie (1881) narodenia J. Štvcha
13.11.
75. výročie (1936) narodenia L. E. Rotha
13.11.
180. výročie (1831) narodenia J. C. Maxwella
14.11. 9,3 Merkúr v naiváčšei východnei elongácii (22,7°)
14.11.
75. výročie (1936) narodenia L. Šeševičkovei
17.11.
45. výročie (1966) meteorického dažáa
Leonidy
18.11.
maximum meteorického roia Leonidy (ZHR 20)
18.11.16,2 Mesiac v poslednei štvrti
19.11. 3,5 konjunkcia Marsu s Mesiacom
(Mars 7,6° severne)
22.11. 20,1 konjunkcia Saturna s Mesiacom
(Saturn 6,9° severne)
22.11.
asteroid (63) Ausonia v opozícii (11,0 man)
22.11.
maximum meteorického roja a Monocerotidy
(ZHR var)
22.11.
asteroid (115) Thvra v opozícii (9,6 man)
23.11.
asteroid (92) Undina v opozícii (11,0 man)
23.11.
790. výročie (1221) narodenia Alfonza X.
23.11.
100. výročie (1911) narodenia B. lonnisaniho
23.11.
80. výročie (1931) narodenia O. Zibrínovei
24.11. 0,4 Mesiac v prfzemí (359693 km)
24. 11.10,4 Merkúr v zastávke, začne sa pohybovat spátne
25.11. 7,2 Mesiac v nove
25.11. 7,3 čiastočné zatmenie Slnka (od nás neviditelné)
26. 11.10,2 konjunkcia Merkúra s Mesiacom
(Merkúr 0,9° iužne)
26.11.
110. výročie (1901) narodenia J. M. Mohra
27.11. 4,6 konjunkcia Venuše s Mesiacom
(Venuša 2,3° iužne)
27.11.
310. výročie (1701) narodenia A. Celsiusa
29. 11.17.5 Venuša v odslní (0,7282 AU)
29.11.
asteroid (15) Eunomia v opozícii (8,0 man)
29.11.
50. výročie (1961) štartu Mercury 5
(šimpanz Enos)
1.12. 11,9 konjunkcia Neptuna s Mesiacom
(Neptun 4,8° iužne)
1.12. 12,4 konjunkcia Venuše s Pluto (Venuša 5,4° iužne)
2.12. 10,9 Mesiac v orvei štvrti
2.12.
100. výročie (1911) narodenia G. Davidsona
3.12.
asteroid (80) Sappho v opozícii (10,2 mag)

Tabul7cy
východov a západov
(október - november 2011)
Sinko

1.10.
6. 10.
11.10.
16.10.
21. 10.
26.10.
31.10.
5. 11.
10.11.
15.11.
20. 11.
25.11.
30.11.

Vých.
5:39
5:46
5:53
6:00
6:08
6:15
6:23
6:31
6:39
6:47
6:54
7:02
7:08

Záp.
17:20
17:10
17:00
16:50
16:40
16:31
16:23
16:15
16:08
16:02
15:56
15:52
15:49

Obč ansky
zač. kon.
5:07 17:51
5:15 17:41
5:22 17:31
5:29 17:22
5:36 17:13
5:44 17:04
5:51 16:56
5:58 16:48
6:05 16:42
6:12 16:36
6:19 16:31
6:26 16:27
6:32 16:24

Mesiac
1.10.
6.10.
11.10.
16.10.
21.10.
26.10.
31.10.
5.11.
10.11.
15.11.
20.11.
25.11.
30.11.

Východ
5:48
6:16
6:43
7:09
7:34
7:57
8:19
8:38
8:53
9:02
8:59
8:40
7:58

Západ
8:32
8:10
7:47
7:24
7:01
6:37
6:14
5:51
5:28
5:05
4:42
4:19
3:57

Východ
6:34
6:17
6:01
5:45
5:29
5:12
4:56
4:39
4:22
4:06
3:50
3:33
3:16

Západ
17:52
17:34
17:15
16:56
16:38
16:19
16:01
15:43
15:25
15:06
14:47
14:29
14:10

Východ
17:05
16:45
16:25
16:05
15:45
15:25
15:05
14:45
14:25
14:05
13:46
13:26
13:06

Západ
5:16
4:55
4:34
4:14
3:53
3:33
3:12
2:52
2:31
2:11
1:51
1:31
1:11

Urán

Východ
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:29
8:43
8:56
9:08
9:18
9:26

Západ
17:48
17:40
17:33
17:26
17:20
17:15
17:12
17:09
17:09
17:10
17:13
17:18
17:25

Východ
0:04
0:00
23:56
23:52
23:47
23:43
23:38
23:33
23:27
23:21
23:14
23:07
22:59

Západ
15:19
15:07
14:55
14:43
14:30
14:18
14:05
13:51
13:38
13:24
13:09
12:55
12:40

1.10.
6.10.
11.10.
16.10.
21.10.
26.10.
31.10.
5.11.
10.11.
15.11.
20.11.
25.11.
30.11.

Neptún

Mars
1.10.
6.10.
11.10.
16.10.
21.10.
26.10.
31.10.
5.11.
10.11.
15.11.
20.11.
25.11.
30.11.

Východ
18:23
18:02
17:41
17:20
16:59
16:37
16:16
15:55
15:34
15:13
14:52
14:31
14:10

Saturn
Západ
17:29 1.10.
17:23 6.10.
17:17 11.10.
17:11 16.10.
17:05 21.10.
17:01 26.10.
16:58 31.10.
16:56 5.11.
16:55 10.11.
16:54 15.11.
16:51 20.11.
16:40 25.11.
16:17 30.11.

Venuša
1.10.
6.10.
11.10.
16.10.
21.10.
26.10.
31.10.
5.11.
10.11.
15.11.
20.11.
25.11.
30.11.

Astronomicky
zač. koz.
3:54 19:05
4:02 18:54
4:09 18:43
4:16 18:34
4:23 18:25
4:30 18:16
4:37 18:09
4:44 18:02
4:51 17:56
4:58 17:51
5:04 17:47
5:10 17:43
5:16 17:41

Jupiter

Východ Západ
10:53 19:33 1.10.
14:35
6.10.
16:20
5:15 11.10.
19:00 10:22 16.10.
13:41 21.10.
5:44 15:57 26.10.
11:29 20:29 31.10.
13:45
1:00 5.11.
15:41
6:17 10.11.
19:49 10:38 15.11.
0:36 12:58 20.11.
7:14 15:57 25.11.
11:04 21:41 30.11.

Merkúr
1.10.
6.10.
11.10.
16.10.
21.10.
26.10.
31.10.
5.11.
10.11.
15.11.
20.11.
25.11.
30.11.

Súmrak
Naubcky
zač. kon.
4:31 18:27
4:38 18:17
4:45 18:07
4:53 17:58
5:00 17:49
5:07 17:41
5:14 17:33
5:21 17:26
5:28 17:19
5:35 17:14
5:41 17:09
5:48 17:06
5:53 17:03

1.10.
6.10.
11.10.
16.10.
21.10.
26.10.
31.10.
5.11.
10.11.
15.11.
20.11.
25.11.
30.11.

Východ
15:58
15:38
15:18
14:58
14:38
14:18
13:59
13:40
13:20
13:00
12:40
12:21
12:01

Západ
2:11
1:52
1:32
1:11
0:51
0:31
0:11
23:48
23:28
23:09
22:49
22:29
22:10
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LAP 2011
vo Vysokej n. Uhom
V roku 2011 sme sa s naším Letným astronomickým praktikom (LAP) vrátili po
dvoch rokoch do Vysokej nad Uhom, kde
sme holi ubytovaní v budove ZŠ a MS.
Praktikum sa tu v dňoch 4. - 10. 8. 2011
konalo už po šiesty raz. Boto nás tu pat'
členov ATM (Astro Team Michalovce). Venovali sme sa vizuálnemu pozorovaniu meteorov - Perzeíd. Získali sme spolu 279 záznamov o prelete 199 meteorov, z ktorých
bolo 89 Perzeíd a pozorovali sme spolu viac
než 30 hodín čistého času. Maximum činnosti Perzeíd nastávalo v tomto roku 13. 8.,
ked' bol aj spin Mesiaca. Preto sme museli
pozorovať v období pred ním. Kedže sme
pozorovali tak daleko pred maximom, meteorov boto málo - prepočítaná hodinová
frekvencia Perzeíd (ZHR) nám vychádzala
okolo 15 meteorov za hodinu. Počasie nám
vyšlo čiastočne - jasno sme malí počas
prvých dvoch celých nocí a d'alšiu jednu
noc len chvílu. Boto však aspoň pomerne
teplo - cez deň i v noci. Pozorovania meteorov sme hned'ráno spracovávali programom WIMPS a odosielali ich prostredníctvom internetu na stránku International
Meteor Organization www.imo.net. Prakticky v reálnom čase sa vd'aka tomu naše
pozorovania objavili v grafe na tejto stránke
a ocitli sa aj v databáze tejto organizácie.
Videli sme aj niekolko zábleskov družíc Iridium a preletov stanice ISS padla pripravenej predpovede z internetu. Skúšali sme
pomocou digitálnej zrkadlovky Canon aj
rózne nočně fotografie - družicu Iridium,
hviezdnu oblohu, Mesiac, krajinu osvetlenú
mesačným svitom a podobne. Stretneme
sa opáť na expedícii na pozorovanie meteorov, malo by to byt už v októbri.
RNDr. Zdeněk Komárek
Hvezdáreň v Michalovciach

Mesiac krátko pred prvou štvrtou.

Slnečné protuherancie.

Expedicia
Perzeidy 2011
Už 25. ročník tradičnej meteorickej expedície
Perzeidy sa uskutočnil od 29.7. do 6. 8.2011 opile
v obci Vrchteplá pod parrrštníkom SNP (I8°33' 14"
E. 49°07'05" N), kde si účastníci rozložit svoje
stany. Akciu organizačne zastrešoval Astronomický kabinet pri Považskom osvetovorxr stredisku
v Považskej Bystrici v spolupráci s Astronomickým
klubom Juraja Bardyho v Plevníku-Drienovom
a obcou Vrchteplá.
Na tomto ročníku sa zúčastnilo 25 pozorovaterov a astrofotografov z.celého Považskobystrického regiónu a prišli aj priatelia z Čiech. Počasie
účastníkom neprialo. Odrazilo sa to aj na počte
napozorovaných a nafotených meteorov. Avšak
z organizačného hradiska, rrtnožstva a kvality pozorovacej techniky a kvality prednášok patril tento
ročník k najlep"sím.
V drhej polovici expedície sa pocasie predsa
len ako-tak uniúdrilo a mohli sme použit svoje
prístroje — slnecný ďalekohfad Coronádo 40/400,
cez ktorý sme videli aj nafotili nádherné protuberancie a slnecné škvrny s fakulovými pofami. Na
nočné pozorovanie a fotografovanie sme mali k dispozíci,i Newton 200/1200 na GO-TO montáži,
Newton 250/1200 na Dobsonovej montáži, paralaktickú montáž s pohonom a autopointéiciou na
fotenie Newtonom 100/500 a róznymi teleobjektívini a vyzbrojení sme boli sadou fotoaparátov
Canon. Zážitkom boto pozorovanie Jupitera po polnoci a tiež v závere expedície aj pozorovanie a fotografovanie Mesiaca krátko pred prvou štvrlou.
Z objektov nočnej oblohy sa podarila snímka Lagúny v Strelcovi, ktorý tu vychádza vysoko nad obzor, čo nie je bežné ani v Plevníku, ani v Považskej
Bystrici.
S meteormi to boto slabsie. No nielen kv81i
počasiu, ale aj pre v tom čase iba narastajúcu
frekvenciu Perzeíd. Náplasfou bol jasný bolid,
ktoiý padal kolmo na južný obzor v piatok 5. 8.
2011 020:45 LSEČ. Smeroval pomedzi súhvezdia Škorpión a Strelec a tesne nad obzorom sa
rozpadol na dye č"asti. Jedna padala kolmo
dole a druhá sa vychýlila smerom k súhvezdiu Strelec. Jeho jasnos( sme odhadli na
—14 mag. Fotoaparáty sme v torn čase ešte nemali
pripravené.
Počas dňa odznelo vo velkom vojenskom stane,
kde sme mali projekčnrí techniku s velkým premietacím plátnom, 10 prednášok. Zabezpečili ich
členovia Astronomického klubu Boris Kardoš
(Výstavba hvezdárne v Prečíne a prvé astrofotogra6cké výsledky), Rudolf Formánek (Hfadanie
života a Výstavba hvezdárne v Dohňanoch), Marián Mičúch (Spracovan:ie astronomických foto-

grafií), Martina Birošíková (Od Tálesa po NASA),
ale aj profesionálni astronómovia Mgr. Karol Petrík
z Hlohovca (Šaty Zeme), RNDr. Miroslav Znášik
zo Žiliny (Sluko) a Mgr. Pavol Habuda z Prahy
(Pozorovanie meteorov, Kvantová mechanika
a Špeciálna teória relativity).
Z neastronomických aktivít spomeniem zdravotnícku prednášku a prednášku o kriminatte mládeže
a škodlivosti drog.
Podvečer sme tradične hrali futbal na lúke alebo
sme sa vybrali na blízke skaly v okolí, kedže príroda je tu nádherná. Zberali sme huby a fotografovali
okolitú prírodu. Nechýbali ani spoločenské hry
a hudobné večery. Vera času, samozrejme, zabrala
aj príprava stravy a obsluha kuchyne.
Napriek nepriaznivému počasiu nás navštívilo
niekolko zvedavcov z Vrchteplej a okolia, ktorým
sa každý večer venovali „službukonajrci` skúsenejší amatérski astronómovia z iiášho klubu, a ukázali im, ako sa orientovať na oblohe. Neušli sme ani
pozornosti médií. Navštívila nás regionálna
televízia TV Považie, printové regionálne médiá
PBN a tiež redaktori TASR a denníka Pravda.
K ná"smu jubilejnému 25. ročníku expedície za
Perzeidami vydal Astronomický kabinet 20-stranovú brožúrku, v ktorej je zdokumentovaná naša
činnosi od roku 1986.
MARIAN MIČIJCH,
predseda Astronomického klubu
Juraja Bardyho v Plevníku-Drienovom
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Fotografia boli spravovaná programom Deep Sky Stacker
metódou skladania na kométu aj hviezdy.
Na fotografií zhotovenej v Plevníku 20. 8. 2011 od 21:48
do 23:26 LSEČ (Newton 200/1000, 17X po 320 S. ISO 1600)
je kométa C/2009 P1 (Garradd). Podmienky na fotografovanie boll velmi dobré, obloha bola jasná; mhv cca 5,8 mag.
Marián Mičúch
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Po kométe Hartley sme sa opát dočkali velmi peknej
kométy Garradd. Jej ideálne geometrické podmienky ju
priam predurčujú na dlhodobé pozorovanie a v mojom
prípade aj fotografovanie.
Prvé fotografie som urobil začiatkom augusta a fotografujem ju každý deň ked' počasie dovolí. Samozrejme,
budem pokračovat, pokial' bude v dosahu mojich d'alekohl'adov.
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HST: miliónte

vedecilcě
..
p~~~~-- , řanje
4. júla 2011 vyslal Hubblov vesmírny
dálekohl'ad na Zem miliónte vedecké
pozorovanie. Nie je to fotografia, ale spektroskopický portrét exoplanéty HATP-7b,
vzdialenej 1000 svetelných rokov (ilustrácia
hore). HST urobil meranie v rámci programu
hl'adania vody v atmosférach známych exoplanét. Ilustráciu tejto planéty s podrobnejším
textom uverejníme v nasledujúcom čísle.
Jubilejný výkon HST však pripomíname
jednou z galérie jeho najkrajších fotografií:
galaxie M 51. 1-1ST krúži okolo Zeme už
21 rokov.

