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Doteraz najpodrobnejšiu mapu mikrovinného žiarenia kozmického pozadia
(CMB) zostavili na základe údajov,
ktoré satelit Planck zmeral počas 460 dní.

J. J. Dordain,
riaditeP Európskej
kozmickej agentúry (ESA)
„Údaje z misie Planck sú významným
predelom v dejinách kozmológie.
Mapa najstaršieho žiarenia vo vesmíre dramaticky zmenila naše predstavy o vesmíre, jeho vzniku, vývoji
a budúcnosti... "
George Efstathiou,
Cambridge University:
„Potrebujeme novú fyziku...
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22,7%

Kozmológovia s napátím očakávali zverejnenic údajov o mikrovinnom žiarení kozmického
pozadia CMB (Cosmic Microwave Background,
ktoré nameral satelit Planck/ESA s neporovnatelne vyššou presnosťou ako jeho predchodcovia, satelity COBB a WMAP. Ukázalo sa, že
súčasná štruktúra kozmu, ktorá sa vyvinula zo
súostrovia zoskupení hmoty s nerovnakou hustotou a teplotou už 300 000 rokov po big bangu, je
má, ako prezentuje súčasný štandardný model.
Zdá sa, že kozmos vo velkých škálach nic je
ani homogénny, teda nemá rovnakú hustotu,
(potvrdzuje to aj nedávny objav velkého zhluku
78 kva7arov), ani izotropný, žiarenie sa v ňom
nešíri rovnomerne všetkými smermi. Navyše
signály z dvoch protilahlých hemisfér oblohy sa
podstatne odlišujú. Najnovšia mapa CMB
dokazuje, že pozorovatelný vesmír vo velkých

26,8 %

4,5%

viditelná hmota 4,9 %

72,8 %

68,3%

Na základe najnovších údajov CMB sa vek vesmíru upravil z 13,7 miliardy rokov na 13,8 miliárd rokov. Spresnili sa
aj odhady podielu normálnej hmoty, tmavej hmoty a tmavej energie na celkovej hmote/energii vesmíru. Na kruhovom diagrame vlavo sú jednotlivé segmenty znázornené podl'a údajov pred misiou Planck, na kruhu vpravo po misii.
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škálach je ovela zložitejší, ako sme si donedávna
mysleli. „Zdá sa, že základné rovnice štandardného modelu nezohladnili čosi naozaj podstatného," vyhlásil Jan Tauber, jeden z vedcov tímu
okolo satelitu Planck.
Štandardný kozmologický model stojí na
množstve najrozličnejších astronomických pozorovaní: od pionierskych meraní mikrovinného
žiarenia kozmického pozadia až po gigantické
prehliadky galaxií a dlhodobé pozorovania vzdialených supernov. Tieto údaje sa dlho zdali byť
v súlade s dvoma základnými piliermi štandardného modelu — homogenitou a izotropiou vesmíru. Počas ostatných rokov však vedci do
štandardného modelu včlenili dalšie exotické
premenné:
— infláciu, krátke obdobie neobyčajne rýchleho
rozpínania vesmíru vzápátí po jeho zrode;
— tmavú, neviditelnú hmotu, ktorej rozdelenie
pripomína vo velkých škálach gigantickú sieť,
okolo ktorej (najmá v uzloch, kde sa jednotlivé
vlákna pretínajú) sa formujú galaxie a mé
kozmické štruktúry;
— tmavú energiu, záhadnú silu, ktorá v súčasnosti urychluje rozpínanie sa vesmíru. Ich
existenciu štandardný model nedokáže spolahlivo vysvetliť.
Analýza údajov zo satelitu Planck umožnila
spresniť aj základné údaje o parametroch, na
ktorých stojí štandardný model: o hustote tmavej
hmoty a tmavej energie; o rychlosti, ktorou sa
vesmír teraz rozpína; o relatívnom množstve prvotných, primordiálnych fluktuácií, odlišností
ostrovčekov hmoty, z ktorých sa vyvinuli dnešné
štruktúry kozmu.
Ukázalo sa, že distribúcia týchto prvých os-
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Planck
trovčekov hmoty nebola a nie je vo všetkých
smeroch rovnaká. Rozdiely sa prejavujú najmá
vo velkých škálach. Tento fakt podoprel inflačnú
teóriu, podfa ktorej sa vesmír krátko po zrode
rozpínal niekolko bilión-bilióntiny sekundy
nadsvetelnou rýchlosťou. Údaje otestujú platnosť
najrozličnejších kozmologických teórií, ktoré
opisujú dynamiku tejto epochy zrychleného
rozpínania vesmíru.
Van najdóležitejším objavom je, že fluktuácie
na velkých uhlových škálach sú o 10 % slabšie
ako by podfa štandardného modelu mali byť.
Další úkaz, ktorý s tým možno súvisí, je asymetrie signálov CMB v dvoch protifahlých hemisférach na oblohe: jedna z nich sa prejavuje podstata silnejším signálom. Ďalšou záhadou je
prítomnosť „chladnej škvmy". Malých chladných

Na mape CMB jasne rozltšite, že distribúcia hmoty v oboch hemistérach oblohy nie je symetrická. Nečakanou
anomáliou je aj „chladná škvrna" (vpravo dole), ktorej existenciu sa zatial'nepodarilo vysvetlit:
škvír je v mikrovinnom žiarení kozmického
pozadia vela, ale táto je ovefa váčšia, ako
pripúšťali aj najodvážnejšie predpovede. Je anomáliou, ktorú vedci zatiaf nedokážu vysvetliť.
Asymetriu hemisfér a chladnú škvrnu avizovali už údaje zo satelitu WMAP, ale vedci v za-

jatí tradičných predstáv predpokladali, že anomálie spósobili emisie objektov v popredí.
Planck tieto pochybnosti vyvrátil, takže vedci
musia hfadať vysvetlenie.
Na prvom mieste preveria jeden zo základných pilierov štandardného modelu — izotropiu.
Izotropiu najpodrobnejšie vysvetfujú takzvané Bianchiho
modely. Ak nie je tkanina kozmu izotropná v škálach, ktoré
presahujú horizont pozorovatelného vesmíru, geometria
vesmíru by mala byť ovefa
zložitejšia: hmota by sústredbvala žiarenie do zložitých
tokov, v ktorých by boto podstata silnejšie. Potom by sa
fotóny mikrovinného žiarenia kozmického pozadia, putujúce vesmírom takmer počas
celej jeho existencie, mohli
prejavovať ako anomálie
CMB. Ked' vedci zohfadnili
vefkoškálovú anizotropiu opísanú Bianchiho modelmi v analýzach, vyplývajúcich z najnovších údajov satelitu Planck,
viaceré anomálie boli menej
výrazné. Tento anizotropický
scenár však vo velkých škálach
neplatí.
Vedci stoja pred dilemou:
štandardný kozmologický model nie je v rozpore s aktuálne
nameranými údajmi CMB, ale
nedokáže uspokojivo vysvetliť
ani tmavá hmotu, ani tmavú
energiu, ani infláciu. Pohnúť sa
z miesta znamená rozšíriť ho,
upraviť, alebo radikálne zmeniť.
„Údaje zo satelitu Planck
odhalili medzery v našich predstavách o vesmíre," vraví
Tauber. „Vesmír sa zdá byť
jednoduchší, ale zároveň aj
záhadnejší, ako sme si kedy
mysleli. Údaje nám prezradili,
že sme si nevšimli čosi podstatné. Nevieme, čo to je, ale pokúsime sa to nájsť."

Na obrázkoch můžete porovnat'rozlišovaciu schopnost'satelitov WMAP a Planck. Hore na celooblohovej mape, dole na štvorčekoch
s vyšším rozlíšením.

ESA Press Release
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3. čast' článku Jiřího Grygara napísaná pre časopis Kozmot
s.20-24
1O (objevů) x 25 (let rozvoje astronomie)
VII.
VIII.
IX.
X.

Kvasary a černé veledíly
Extrasolární planety a hnědí trpaslíci
Širokoúhlé a hluboké přehlídky
Přesná kosmologie

Uverejňujeme tretiu (záverečnú) čast článku, o ktorom autor v úvode
o. i. napísal: „Na žádost redakce Kozmosu shrnují 10 významných astronomických objevů posledního čtvrtstoletí astronomie. Mělo by jít sice
o objevy nejvýznamnější, ale zdráhám se toho přívlastku použít, protože si
uvědomuji, že každý další pisatel by vybral objevy jiné."
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Objavil AMS
tmavú hmotu?
AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) je prístroj, ktory' zaznamenáva kozmické žiarenie.
V roku 2011 ho astronauti raketoplánu Endeavour priviezli a namontovali na medzinárodnú
kozmickú stanicu (ISS). Začiatkom apríla Samuel Ting, laureát Nobelovej ceny a hovorca
AMS oznámil, že sa tírnu v toku kozmického
žiarenia podarilo zaznamenať prebytok pozitrónov. PodTa vedcov jde o silný dókaz existencie
častíc tmavej hmoty, ktoré navzájom kolidujú,
pričom produktom ty'chto zrážok sú pozitróny.
AMS počas dvadsiatich mesiacov zaznamenal
30 miliárd častíc kozmického žiarenia, (spektrometer každú minútu zaznamená 10 000 častíc
kozmického žiarenia), z toho najmenej 7 miljónov elektrónov a ich náprotivkov v antihmote
— pozitrónov, s energiami 0,5 GeV až 350 GeV.
Váčšiu kolekciu častíc antihmoty vo vesmíre sa
doteraz nepodarilo zaznamenat. Množstvo pozitrónov v toku kozmického žiarenia narastá najmá v rozpátí energií 10 GeV až 250 GeV. Pozjtróny prichádzajú zo všetkých strán, pričom namerané údaje sa v čase takmer nemenia. Práve
takto by sa mali prejavovať pozitróny vznjkajúce
anihiláciou častíc tmavej hmoty vo vesmíre.
Vedci predbežne nevylúčili ani iný zdroj pozitrónov, napríklad pulzary blikajúce v rovine
Galaxie.
Kozmické žiarenie tvoria častice s vysokou
energiou. Spektrometer AMS ich deteguje ešte
pred interakciamj s atmosférou Zeme. Prvú
anomáliu antjhmoty v kozmickom žiarení zaznamenali pred 20 rokmi, ale vtedy úkaz nikto
nedokázal vysvetliť. Neskór sa objavila teória supersymetrie, podTa ktorej pozitróny mňžu vzniknúť po kolízii dvoch častíc tmavej hmoty. Za
predpokladu, že distrjbúcia tmavej hmoty vo vesmíre je rovnaká, izotropná. Supersymetria však

podiel pozifrónov
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Spektrometer AMS na palube medzinárodnej kozmickej stanice ISS, krúžiacej okolo Zeme vo výške 400 km,
monitoruje kozmické žiarenie.
predpovedá aj vzostup energií nad hladinu hmotností častíc tmavej hmoty. (Predpokladá sa, že
častice tmavej hmoty sú 100-krát hmotnejšie ako
Higgsov bozón a 1000-krát hmotnejšie ako
protón.) Také údaje AMS zatjaT nezaznamenal.
V najbližších mesiacoch sa tím sústredí najmá na správanje pozitrónov s energjamj nad
250 GeV.
Na tlačovke v CERNe Samuel Ting prehlásil,
že AMS do konca misie zaznamená 10-krát viac
údajov, pričom je len otázkou času, kedy sa existencia tmavej hmoty defmitívne potvrdí.
Projekt vývoja, inštalácie a prevádzky AMS
stojí 2 miliardy dolárov. Na projekte sa zúčastňuje 600 vedcov z Číny, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Kórey, Mexika, Holandska, Portugalska, Španielska, Švajčiarska,
Tajvanu, Turecka a USA.
Physical Review Letters
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Graf porovnáva údaje namerané spektrometrom AMS s údajmi mých prístrojov. Tretieho apríla ho na tlačovke
v CERNe prezentoval Samuel Ting. Porovnanie ukazuje, že údaje z mých prístrojov sú v dohrej zhode
s údajmi AMS.

Vedúcim tírnu, zameraného na hl'adanie
tmavej hmoty pomocou detektora AMS, je
americký fyzik čínskeho póvodu Samuel
C. C. Ting. Považujú ho za klúčovú osobnost časticovej fyziky. V 60. rokoch pracoval
v CERNe. Po návrate do USA na Columbia
University v New Yorku na ur ch1'ovači CEA
skúmal produkciu párov elektrón/pozitrón.
Neskór, po pokusoch na synchrotróne
DESY v Hamburgu a po návrate do USA
(1971), venoval sav Brookhaven National
Laboratory fyzike elektránových a miónových párov, kvantovej elektrodynamike,
rozpadu fotónom podobných častíc, hl'adaniu neznámych častíc, ktoré sa rozpadajú
na páry. V Brookhavene objavil časticu P,
nový mezón, skladajúci sa z póvabného
kvarku, spojeného s póvabným antikvarkom. Objavenie častice P/W a po nej dalších
častíc s vysokou hmotnosťou otvorili cestu
k teórii supersymetrie, (podia ktorej má
každá častica svoj ekvivalent s opačným
znamienkom), teórii strún a zjednoteniu
všeobecnej teórie relativity s kvantovou
mechanikou. Ting, spolu s Burtonom
Richterom získali za tento objav v roku 1976
Nobelovu cenu za fyziku. Ting patrí dnes
k pátici fyzikov, ktorí rozhodujúcim spósobom prispievajú k objavovaniu dókazov
o existenci tmavej hmoty.
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Gigantická
superkopa galaxií
Okolo supermasívnej čiernej diery v centre galaxie
NGC 1365 krúži akréčny disk. Váčšinu nabalenej
hmoty prehltne čierna diera, časí' hmoty sa vracia
do priestoru v podobe dvoch protil'ahlých výtryskov.
Čierna diera rotuje bezmála rýchlosťou svetla.

Superrýchla
rotácia
supermasívnej
čiernej diety
Predstavte si gulú s priemerom 3,6 milióna
kilometrov, (9-násobok vzdialenosti Zem — Mesiac), ktorá rotuje bezmála s r chlosťou svetla!
Takýto exot hniezdi v jadre špirálovej galaxie
NGC 1365. Astronómovia zmerali r chlosť rotácie pomocou prístroja NuSTAR (Nuclear Spectroskopic Telescope Array) a prístrojmi na
palube róntgenového satelitu XMM Newton.
Rotáciu čiernej diery sa ešte nikdy nepodarilo
tak presne zmerať.
Gravitácia čiernej diery je taká silná, že p6sobí aj na okolitý priestor. Rozhranie nad rotujúcou čiernou dierou sa nazýva horizontom
udalostí. Okolo čiernej diery krúži po špirále
hmota, ktorej teplota a r chlosť sa neustále
zvyšujú, takže intenzívne žiari v róntgenovej
oblasti. Hmota, ktorá prepadne za horizont
udalostí, (ten nie je totožný s povrchom čiernej
diery), sa nabalúje na centrálne teleso.
Vedci z Center for Astrophysics (CfA) zmerali
róntgenové žiarenie z centra NGC 1365 aby zistili, kde sa nachádza vnútorný okraj akréčneho
disku. Najvnútornejšia stabilná obežná dráha
disku závisí od rotácie čiernej diety. Nakolko rotujúca čierna diera deformuje priestor, hmota
krúžiaca v disku sa k nej móže ešte pred nabalením priblížit bližšie ako k čiernej diere s pomalšou, či nulovou rotáciou.
Astronómovia študujú rotáciu čiernych dier
z viacery'ch dóvodov. Prvý je fyzikálny: čiernu
dieru definujú iba dva parametre: hmotnost
a rotácia. Ak ich hodnoty presne zmeriate,
dozviete sa o čiernej diere všetko, čo sa o nej
možno dozvedieť. Rotácia čiernej diery je záznamom o minulosti celej galaxie.
Čierna diera v jadre NGC 1365 má dnes
hmotnost niekolkých miliónov Sjnk. Ked'sa
zrodila mala ovel'a nižšiu hmotnosť. Celé miliardy rokov však nasávala prach, plyn a hmotu
z rozpadnutých hviezd, ba splývala aj s inými
menšími čiemymi dierami.
Ak čierna diera nabalúje hmotu zo všetkých
strán, rotácia je relatívne pomalá. Vzhl'adom na
neuveritelhe r chlu rotáciu čiernej diery v galaxii
NGC 1365 tento čierny obor musel nabal'ovať
hmotu „riadenou akréciou" z jediného smeru.
Supermasívne čierne diery umožňujú vedcom otestovať Einsteinovu všeobecnú teóriu
relativity za extrémnych podmienok. Relativita
opisuje, ako gravitácia pásobí na časopriestor,
pričom nikde vo vesmíre nie je časopriestor
viac deformovaný ako v okolí čiernych dier.
Ďalšie pozorovania čiernej diery v NOC 1365
majú ozrejmiť, do akej miery sav čase, okrem
rotácie, menia d'alšie parametre.
NASA Press Release
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Kozmický dalekohTad Herschel objavil obrovské vlákno, akýsi most medzi dvomi kopami
galaxií, v ktorom svietia miliardy mladých
hviezd. K vláknu sa približuje tretia kopa galaxií,
takže onedlho vznikne jedna z najváčších superkóp galaxií vo vesmíre. Žiariaci galaktický
most ponúka astronómom unikátnu príležitosť
spresniť predstavy o vývoji a spájaní velkých
hviezdnych ostrovov.
Vedcov objav medzigalaktického vlákna nadchol, pretože dokazuje, do akej miery búrlivá
hviezdotvorba v ňom závisí od procesov vo
vnútre spájajúcich sa superkóp. Doteraz ani
v jedinom prípade formovanie kozmickej veT-

Búrlivú hviezdotvorbu vo vlákne vysvetfujú
vedci tým, že gravitácia nahustila galaxie do
pomerne malého priestoru, v ktorom prebiehajú
búrlive interakcie. Tieto procesy zhutňujú oblaky
plynu, premiestňujú ich a spájajú. To všetko
vytvára priaznivé podmienky pre zrod mladých
hviezd.
Vedci sú presvedčení, že štúdium vlákna objasní, či sa galaxie vyvíjajú spontánne (v rámci
svojich parametrov, napriklad hmotnosti), alebo
má na ich evolúciu vplyv aj prostredie. Zdá sa, že
vo velkých škálach má prostredie na rast a zmeny
galaxií rozhodujúci vplyv. Potvrdiť túto hypotézu
je jednou z kTúčových úloh modernej astrofyziky.
Galaxie vo vlákne RCS2319 budú pravdepodobne migrovaí smerom do stredu zváčšujúcej
sa superkopy. V priebehu najbližších 7 až 8 miliárd rokov sa premiestnia ako gigantická superkopa do lokálneho vesmíru. Tieto „prezreté"
superkopy budú piné „červených
a mttvych" eliptických galaxií,
v ktorých budú dominovať staré,
červené hviezdy.
Vedci sú nadšení, že tento kozmický tanec móžu pozorovať v rozhodujúcej fáze.
NASA Press Release
Tni kopy galaxii spájajúce sa do superkopy RCS2319 rozlíšite na kombinovanej, optickej a róntgenovej snímke
(vPavo) ako fialové objekty. Snímku dole
exponoval vesmírny dálekohl'ad Herschel. Farebné škvrny zviditelliujú
oblasti s intenzívnym infračerveným
žiarením. Elipsy na oboch snímkach
vymedzujú medzigalaktické vlákno, dlhé 8 miliúnov svetelných rokov. Priestor je vo viditelhom svetle nepozorovatelný, protože prach búrlivú hviezdotvorbu vo vzdialených galaxiách
filtruje. Infračervené kamery na palube
vesmírneho dálekohfadu dokážu však
ostrovčeky zahrievané žiarením
mladých hviezd zviditelnit'.

koškálovej štruktúry neprezradilo
vedcom tolko o vývoji menších objektov/galaxií, polapených v gravitačnej pasci.
Vo vlákne, ktoré obe kopy spája,
rozlíšili stovky galaxií. Vlákno superkopy RCS2319 má dlžku 8 miliónov svetelných rokov a premosťuje objekty v superkopy. Superkopa je mimoriadne zriedkavý,
vzdialený objekt, ktorého žiarenie
k nám putuje 7 miliárd rokov.
Jadrá superkóp i vlákno rozlišili
už dávnejšie pozorovania v optickej
a rótgenovej oblasti. Ale až Herschel
v ňom dokázal rozlíšiť rodiace sa
hviezdy, ktorých žiarenie zvyšuje
teplotu prachovej kolísky tak, že v infračervenej oblasti intenzívne žiari.
Z nmožstva infračerveného žiarenia vedci vypočítali, že galaxie vo
vlákne vyžiaria každý rok 1000-násobok hmotnosti Slnka. Kvóli porovnaniu: mladé hviezdy v Mliečnej
ceste vyžiaria za rok do okolia sotva
jednu M®.

Vedci z NASA, študujúci vlastnosti čiernych dier, porovnali 54 vzplanutí žiarenia gama (GRB) s 234 aktívnymi galaxiami, blazarmi a kvazarmi. Šokovalo ich, že všetky
tieto zdroje, bez ohl'adu na vek, hmotnost a jasnost; produkujú v podstate podobné výtrysky. Inými slovami, využívajú 3 až 15% kinetickej energie častíc, šíriacich sa
vo výtrysku.

Pozoruhodná
symetria
výtryskov
z čiernej diety
Čierne diery vznikajú kolapsom masívnych
hviezd. Po vzniku Balej nabalujú hmotu z okolia,
zváčšujú sa a výrazne ovplyvňujú vývoj
v jadrách aktívnych galaxií. Hmotnosť najváčších čiernych dier je niekolko miliárd hmotnosti Slnka. Z údajov vesmírnych dálekohladov
Swift a Fermi nedávno vyplynulo, že výtrysky
z aktívnych galaxií i z podstatne menej hmotných zdrojov vzplanutí žiarenia gama (GRB) sú
neuveritelne podobné, bez ohradu na hmotnosť, vek a jasnosť čiernej diery, či vlastnosti
okolia, do ktorého sa šín a. Aké fyzikálne procesy tento jav spósobujú?
Vo výtryskoch čiernych dier sa istá časť energie prejavuje žiarením gama, ktoré monitorujú
satelity Swift a Fermi. Výtrysky, ako vieme,
vznikajú v akrečných diskoch. Do podoby
diskov sa formuje hmota, ktorú gravitácia
čiernych dier nasáva z okolia: oblaky prachu
a plynu i zvyšky hviezd a planét, ktoré sa
v blízkosti čiernej diery rozpadli. Hmota v disku
je čoraz horúcejšia a špiráluje k horizontu
udalostí čoraz vyššou rýchlosťou. Vhčšia časť
hmoty v disku nenávratne zmizne za horizontom udalostí. Menšia časť hmoty v disku sa však
zo zajatia čiernej diery uvolňuje. Uvolnené častice sa ned'aleko horizontu udalostí okolo rotačnej ósi sformujú do dvoch protismerných

výtryskov, unikajúcich z jadra galaxie bezmála
rýchlosťou svetla. (Neddvny objav koreňa
výtrysku vo vzdialenosti až 70 svetelných rokov
od čiernej diety všeobecní platnost' tohto mechanizmu spochybnil.)
Výtrysky neprodukuje každá čierna diera, iba
tie, ktoré majú dosť „potravy". Ak čierne diery
hmotu vo svojom okolí spotrebovali, upadnú na
istý čas do driemot. Prebudia sa iba vtedy, ked
do ich gravitačného zajatia dostane d'alšia dávka
hmoty. Vedci, ktorí študujú aktívne galaxie, zistili, že aktivita čiernych dier sa mení. Vo váčšine
pripadov sú výtrysky činné tak dlho, že vytvárajú chvosty dlhé niekolko miliónov svetelných
rokov.
Interakcie výtryskov s hmotou v okolí produkujú žiarenie gama. Podstata tohto procesu
nie je celkom jasná.
Zdrojom žiarenia gama sú však aj krátke
vzplanutia, ktorými končia život najmasívnejšie
hviezdy. Ked prestarnutá, masívna hviezda
minie palivo, skolabuje a premení sa na čiernu
diem. Explázia časť hmoty vyvrhne, ale časť najvrchnejších obálok sa sformuje do disku, ktorý
špiráluje do čiernej diery.
V takomto pripade sa výtrysk nezrodí v disku,
ale pod povrchom kolabujúcej, hustnúcej hviezdy, ešte predtým, ako sa premenila na čiernu
dieru. Výtrysky z takýchto objektov dosahujú
99,9 % rýchlosti svetla. Ked preniknú spod
povrchu kolabujúcej obálky, vygenerujú pulz —
vzphmutie žiarenia gama, ktorý trvá niekolko
sekúnd. Ak jeden z výtryskov smeruje k nám,
Swift a Fermi emisie zaznamenajú.
Vedci zistili, že podobné výtrysky ako zdroje
GRB generujú aj najjasnejšie z aktívnych galaxií
— blazary a kvazary. Priemerný blazar uvolní za

1 sekundu energiu, ktorú Sinko vyžiari za
317 000 rokov. V niektokých pripadoch zamieri
jeden z výtryskov priamo k nám. V takom prípade hovorime o blazare.
Tím z NASA študova154 zdrojov GRB a 234
blazarov. Fermi, Swift a dalšie dalekohlady
monitorujú, kolko žiarenia výtrysky vyžarujú.
Rádiové a rántgenové pozorovania umožňujú
zmeraf hodnotu zrýchlenia častíc v každom
výtrysku. Ked' údaje z oboch zdrojov porovnali,
zistili, že údaje z GRB a blazarov sú takmer rovnaké! To je záhada, pretože čo do hmotnosti sú
GRB (rodiace sa čierne diery) a blazary,
masívne čierne diery, neporovnatelné. Ako
móžu zdroje GRB, s hmotnosťou niekolkých desiatok masívnych hviezd vyžarovať rovnakú
energiu ako blazary s hmotnosťou niekolkých
miliárd Slnk? Je možné, že by rozdielne mechanizmy vyvolávali rovnaký efekt?
Objav prispel k pochopeniu čiernych dier,
ktoré, ako sa zdá, fungujú podia rovnakých
zákonov. Bez ohradu na to, kde sa nachádzajú,
akú majú hmotnosť, vek, jasnost, aká je sila ich
výtryskov. Výtrysky, aby vygenerovali emisie
žiarenia gama či mé formy žiarenia, využívajú
3 až 15 % energie urychlených častíc. „Vyzerá to
tak, akoby bežný smrtelník a milionár platili za
vykurovanie rovnaký obnos," zažartoval si jeden
z tímu, profesor fyziky Marcos Georganopoulos.
V najbližších mesiacoch sa vedci zamerajú na
dalšie úkazy, ktoré pod vplyvom čiernych dier
produkujú výtrysky. Okrem mých aj na slapové
deštrukcie hviezd supermasívnymi čiernymi
dierami. Další výskum si vyžiada užšiu spoluprácu medzi špecialistami na ORB a znalcami
aktívnych galaxií.
Science
7 * Kozmos 3/2013

Stelárna astronómia * Galaxie * Tmavá hmota

Rodný list
najstaršej hviezdy
Prezývajú ju hviezda — Matuzalem. V katalógoch hviezd je zaznamenaná ako HD 140283.
Stelárnici ju študujú už vyše sto rokov, pretože sa
po oblohe rýchlo pohybuje. To znamená, že nic
je od Slnka daleko. Momentálne križuje rovinu
Galaxie.
V roku 2000 odhadli astronómovia vek tejto
hviezdy, (na základe nameraných údajov) na
16 miliárd rokov! Bol to očividný nezmysel,
ved'vesmír, podl'a posledných meraní, má iba 13,8
miliardy rokov. Boli iba tn možnosti: bud'
je nanič hviezdna fyzika, alebo kozmológia, alebo
bola vzdialenosť hviezdy nesprávne odhadnutá.
Po analýze nových údajov z HST a následných prepočtoch vedcom vyšlo, že hviezda má
„iba" 14,5 miliardy, ±800 miliónov rokov. To už
je ako-tak v norme, ale záhadná stará hviezda aj
tak stelámikov nadlho zaujala. Časom zmerali jej
zloženie, vysvetlili jej neobyčajnú jasnosť, rekonštruovali jej zložitý vývoj. Matuzalem sa momentálne pohybuje rýchlosťou 1,3 milióna kilometrov za hodinu a vracia sa do hala Galaxie,
kde je starobinec hviezd, ktoré sa zrodili dávno
pred sformovaa ím Mliečnej cesty.
Matuzalem je najstaršou známou hviezdou
z tých, ktorých vek už viac či menej presne vypočítali. Pred 60 rokmi sa vek hviezd odhadoval
najmá podia ich zložena. Čím mladšia hviezda,
tým viac ťažkých prvkov obsahuje. A naopak...
Matuzalem má v porovnaní so Slnkom a dalšími
hviezdami v našom susedstve iba zlomok (1/250)
ťažkých prvkov! Je to teda naozaj stará hviezda,
ktorá sa nachádza v prvom štádiu premeny na
červeného obra.
Vedci vli upresnili vzdialenosť Matuzalema
od Slnka na 190,1 svetelných rokov. Mimoriadne
presný údaj umožňuje spresniť aj skutočnú jasnosť hviezdy, základnú podmienku na výpočet
jej veku. Po získaní týchto údajov tím z Pensylvania State University, s prihliadnutím na rýchlosť spaTovania, chemické zloženie a vnútomú
štruktúru odhad veku starej hviezdy ešte viac
spresnil.

Snímka HD 140283, doteraz najstaršej hviezdy s presne určeným vekom v Galaxii: 14,5 miliardy, ±800 miliónov
rokov. Hviezda, nazývaná aj Matuzalem, je teraz od Slnka vzdialená 190,1 svetelného roku. Na austrálskom observatóriu AAO ju nasnímali v modrom svetle.
Podl'a najnovších
teórií je v jadre najstarších hviezd viac
hélia ako sa predpokladalo. To znamená, že hviezda
spaluje palivo rýchlejšie, čím sa jej
životnosť skracuje.
Ďalšie znížene veku Matuzalema vyplynulo z presnejších údajov o pomere železo/kyslík.
Ak sa v budúcnosti
po analýze nových
presnejších údajov
ukáže, že kyslíka je
Ilustrácia hviezdy Matuzalem. VI'avo hare je súhvezdie Orión, vedla hviezdokopa Plejád.
v starej hviezde ešte
VIavo pod Plejádami vidíme Slnko, ako hviezdu +7 magnitúdy, volhým okom nepozoviac, tak ako to sterovatelné.
lárnici predpokladaVzdialenosť hviezd, relatívne
jú, vek Matuzalema ešte viac okrešú. Bol by to
blízkych Slnku, sa mona podůkaz, že sa hviezda sformovala až v čase, ked'
mocou trigonometrickej pabol vesmír ovel'a bohatší na kyslík. Teda: bola
ralaxy. Táto metódu možno
by jednoznačne mladšia ako vesmír.
použit iba vtedy, ked'je hviezVzhfadom na relatívnu blízkosť a vysokú jasda tak blízko, že sa prejavuje
nosť hviezdy Matuzalem neboli parametre žiadzmena jej polohy vzhládom
k hviezdam pozadia. Metóda
nej inej hviezdy zmerané tak precízne ako v tomvšak vyžaduje meranie
to pripade. Matuzalem má za sebou dlhý a zlohviezdy z dvoch protil'ahlých
žity' vývoj. Zrodil sa v starej trpasličej galaxii.
poztcií Zeme, krážiacej okolo
Tá pred 12 miliardami rokov začala splývať
Slnka. HST dokáže presne
zmerat'aj nepatrný uhlový po- s našou protogalaxiou. Na súčasnú excentrická
dráhu ju vyhostili sily premenlivej gravitácie
sun hviezdy. Ked'sa namev čase galaktického kanibalizmu. Pohybuje sa
raná hodnota pomocou
geometrie skombinuje s hodrýchlosťou 1,3 milióna kilometrov za hodinu,
notou priemeru obežnej
takže počas 1500 rokov prekoná na oblohe
dráhy Zeme, možno presne
uhlovú vzdialenosť porovnatel'nú s priemevypočítať vzdialenost
rom Mesiaca v spine. Hodnota jej pohybu — 0,13
oblúkových milisekúnd za hodinu —je dostatočná
na to, aby Hubblov vesmímy dalekohl'ad dokázal
zmenu v priebehu nekolkých hodin zaznamenať.
HST Press Release
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Hviezda
Alpha Centauri A:
dvojník Slnka?
Vesmírny d'alekohfad Herschel detegoval
vrstvu chladnej atmosféry obafujúcej hviezdu
Alpha Centauri A. Ideo prvě detekciu atmosféry
pri hviezde, pravda s výnimkou Slnka. Je to významný objav, pretože prispieva k pochopeniu
aktivity Slnka i vytváraniu protoplanetárnych
sústav okolo mých hviezd.
Najbližším susedom Slnka je trojhviezda
Alpha Centauri. Najmenšia hviezda systému, červený trpaslík Proxima Centauri, je vzdialená
4,24 a tesná dvojhviezda Alpha Centauri AB
4,37 svetelných rokov.
Okolo hviezdy Alpha Centauri B objavili vlani
planétu s parametrami Zeme. Astronómovia však
pozorne študujú najmá jej spolupútnika, hviezdu
Alpha Centauri A, pretože čo do hmotnosti,
teploty, chemického zloženia a veku je takmer
dvojmkom Slnka. Vlastnosti Slnka a Alpha Centauri A porovnáva niekolko tímov.
Jednou z najváčších záhad slnečnej astronómie
je fakt, že riedka korána Slnka má v niektorých
oblastiach teplotu niekolko miliónov stupňov
Celzia, zatiaf čo jeho viditelný povrch sotva
6000 C. Ešte váčšou záhadou je, že minimálna
teplota vo vrstve medzi korónou a fotosférou,
v tzv. chromosfére je iba 4000 °C.

Vrstvy slnečnej atmosféry možno najlepšie
pozorovať počas úpiných zatmení Slnka: chromosféra sa javí ako úzky, načervenalý prstenec
okolo Slnka, zatiaf čo pulzy striebristej, premenlivej korány šfahajú až do vzdialenosti niekolkých miliónov kilometrov.
Solárnici ohrev korány nedokážu zatiaf spofahlivo vysvetliť. Predpokladajú, že generátorom
sú premenlivé, skrěcajúce sa siločiary magnetického pofa, pozdÍž ktorých, krížom cez atmosféru, špirálujú fotóny vynášajúce energiu do
okolia Slnka.
Prečo je medzi korónou a fotosférou vrstva
s najnižšou teplotou je zatiaf iba predmetom hypotéz a špekulácií.
Chladná vrstva nad hviezdou Alpha Centauri
A, zviditefnená v d'alekej infračervenej oblasti
spektra, je prvým objavom takéhoto javu na inej
hviezde. A napodiv, teplotně inverzie na tejto hviezde neobyčajne pripomínajú situáciu na
Sluku.
Pochopenie teplotných štruktúr v atmosférach
hviezd móže astronómom pomócť pri objave prachoplynových diskov, v ktorých sa formujú
planéty. Z nepatrných rozdielov teploty medzi
jednotlivými vrstvami atmosféry móžu vedci
odhadnúť množstvo prachu medzi zhustkami
hmoty v disku. Alpha Centauri A sa tak stala
laboratóriom, v ktorom sa vedci naučia odhadovať potenciál planétotvorby aj pri mých hviezdach.
Astronomy and Astrophysics
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Oblak W3: elipsy označujú oblasti so zvýšenou tvorbou
masívnych hviezd.

Herschel pobije
na masívne hviezdy
Jednou z najváčších materníc nových hviezd
v Galaxii je obrovský prachoplynový oblak W3.
Nachádza sav ramene Persea, jednom z hlavných ramien Mliečnej cesty. Vzdialenosí od
Slnka: 6200 svetelných rokov.
Oblak W3 má priemer 200 svetelných rokov.
Vo vonkajších oblastiach Galaxie je jednou
z najváčších kolísok hviezd s vysokou i nízkou
hmotnosťou. Medzi masívne zaradujeme
hviezdy, ktoré majú viac ako 8-násobok hmotnosti Slnka. Tieto hviezdy veni r chlo spotrebujú vodík a hélium v jadrách. leh krátky život
končí výbuchom supernovy.
Na snímkach oblaku W3 zaujali stelárnikov
najmá jasné modré uzly horúceho prachu,
označujúce búrlivú hviezdotvorbu uprostred
najmladších oblastí oblaku: W3 Main a W3
(OH). Intenzívne žiarenie, šíriace sa z kolísok
mladých hviezd a zahrievajúce okolitý plyn
a prach, citlivé infračervené kamery vesmírneho d'alekohl'edu Herschel zaznamenali.
Prach vo svojom okolí zahrievajú aj staršie,
masívne hviezdy v oblastiach AFGL 333
a v slučke KR
obrázok).
Červenkasté vlákna a štruktúry, pripomínajúce stjpy, sa sformovali z chladnejšej hmoty.
V niektor ch chladných jadrách sa formujú
malé hviezdy, zahalené do žltej „hmly" emisií.
Skúmaním oblastí s prevahou masívnych
hviezd chcú vedci vysvetlit' niekolko záhad okolo ich zrodu. Tou najváčšou záhadou je, aký
materiál tieto hviezdy nabalůjú, ked' už ich
masívne zárodky, protohviezdy, emitujú také
silné žiarenie, že vymetú z ich okolia všetok
prach a plyn. Ešte pred obdobím najváčšieho
nabal'ovania.
Vedci po preskúmaní oblasti W3 tvrdla, že
hmota v niekolkých, mimoriadne hustých
oblastiach, „kapsách", krúži dookola. Oblaky
prachu a plynu sa pod vplyvom silného žiarenia mladých hviezd chaoticky zahust'ujú a rednú, pričom z gravitačnej pasce zhluku masívnych hviezd uniká iba menšia časí cirkulujúcej
hmoty. Teda: silné, premenlivé hviezdne vetry
a silné žiarenie z rozličných zdrojov spósobujú,
že „v kapsách", napriek gigantickým výronom
energie z mladých hviezd, ostane ešte množstvo hmoty. Tolko, že sa z mladých hviezd pomerne r chlo vyvinú masívne hviezdy.
ESA Press Release
(pozn

1 000 000°C - koróna

W3 hlavná kapsa

10 000°C - vrchná chromosféra
4000°C - spodná chromosfěra

.

6000°C - fotosféra

Štruktúra atmosféry hviezdy Alpha Centauri A pripomína štruktúru slnečnej atmosféry, vrátane chladnej medzivrstvy v chromosfére. Ide o prvú hviezdu, ktorej atmosféru, vdáka infračerveným snímkam vesmírneho dalekohladu Herschel, můžu slniečkari študovat'.
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Slnečná sústava

Chloridy
v globálnom oceáne
mesiaca Európa
Pod fadovou kůrou Jupiterovho mesiaca Európa je
naozaj globálny, slaný oceán. Z údajov áalekohfadu
Keck II navyše vyplýva, že medzi oceánom a povrchom
prebieha neustála „chemická výmena". Ide o významný
objav. Intenzívnejší výskum povrchu Európy umožňuje
vedcom vytvárať rozličné modely jej oceánu, so zvláštnym zretefom na možnost života v ňom.
Sonda Galileo ešte nedokázala zloženie povrchu
Európy podrobnejšie zmapovat. Pomocou najdokonalejšej adaptívnej optiky na jednom z najváčších áalekohradov (Keck II) vedci z Caltechu rozlišili na povrchu
síran horčíka a epsomit, minerál, ktorý mohol vzniknúf
iba v oceáne pod fadovou kůrou.
Hladina oceánu je 100 km pod povrchom Európy.
Mesiac obieha okolo Jupitera tak, že jedna pologufa,
čelná, je neustále privrátená k smeru pohybu, druhá,
chvostová, oproti smeru pohybu. Čelná pologufa má
žltkasté sfarbenie, chvostová skůr červenkasté. Zo
starších spektier vieme, že sa síra, vyvrhnutá činnými
sopkami na mesiaci lo, usadzuje aj na povrchu Európy.
Povrch tvori kůra vodného fadu s rozličnými primesami
sírovodíka, sírouhlíka či síranov sodíka. Astrobiológov
však tieto údaje neuspokojovali.
Adaptivna optika novej generácie umožnila vedcom
spresnit údaje o povrchu Európy pdamo zo Zeme, zo
vzdialenosti 680 miliónov km. Najprv určili podiel vodného fadu oproti iným matedálom. Ukázalo sa, že na čelnej pologuli je oproti původným predstavám viac exotických fadov, ako sa predpokladalo. V spektre z oblasti
okolo rovníka na chvostovej strane (tam, kde je najváčšia koncentrácia mých látok ako voda) objavili v spektre
medzeru, ktorú predtým nepostrehli. V špeciálnom laboratóáu, kde modelujú prostredia na vodných mesiacoch,
zistili, že ide o síran horčíka. Nakolko síru dodáva lo,
síran horčíka sav takom množstve mohol vytvorit iba
vtedy, ak je na povrchu Európy horčík. Ten, rozpustený
vo vode, vyvrel z oceánu v dostatočnom množstve.
Prevládajúcim minerálom je chlorid horečnatý.
Na Európe objavili aj áalšiu záhadu. Pred 15 rokmi
boto v atmosfére Európy veta atómov sodíka a draslíka.
Vedci usúdili, že ich původ je na povrchu mesiaca.
A naozaj: na povrchu Európy dominujú chloridy — sodný
a draselný.
Oceán pod fadom Európy může by( bohatý buď na
sírany, alebo na chloridy. Podfa posledných údajov
dominujú chloridy. Zdá sa, že voda v oceáne Európy má
podobné zloženie ako v pozemských oceánoch. Také
prostredie je mimodadne pdaznivé pre život. Z hfadiska
astrobiológie sa Európa stala hlavným ciefom mimozemského výskumu.
Caltech Press Release
Podfa najnovších údajov vybublávajú trhlinami
v I'adovej kóre Európy na povrch chloridy. Tam sa
miešajú zo sírou, ktorú produkujú sopky na lo. (Dole,
v popredí je Európa, vpravo Jupiter, medzi nimi ID.)

Záhadný prsteň žiarenia obklůčil Zem
V septembri minulého roka obkfúčil Zem
neznámy prstenec nabitých častíc. Udržal sa celý
mesiac, až kým ho nezničila silná medziplanetárna nárazová vina.
O Van Allenových pásoch vieme už dávno.
Sú to dva pásy nabitých častíc, ktoré obalujú
našu planétu. Objav tretieho pásu svedčí o tom,
že Van Allenove pásy, ktoré vedci skúmajú už
50 rokov, stí ešte záhadnejšie, ako sa myslelo.
Tretí pás objavila dvojica sond Van Allen. Okolo
Zeme krúžia od augusta 2012.
Nabité častice, polapené magnetickým polom

Ked' sondy vypustili, jeden z týchto záhadných úkaIroli pas
zov sa práve začínal. Krátnova mezera
ko po štarte videli vedci na
obrazovkách iba dva pásy.
O deň neskór sa však
medzi nimi objavil aj tretí,
dovtedy neznámy pás. Nový, stredný pás bol pomerne úzky, ale jeho elektróny
mali energie 4 až 7,5 MeV.
Pohybovali sa teda tak
rýchlo, ako elektróny vo
Nová štruktúra s tromi pásmi
vonkajšom páse!
Objavený pás sa po štyroch týždňoch stratil. Podfa
stera vypinena
všetkého ho zničila náraplazmou
zová vina žiarenia po náhvonkalšr pas
lom vzplanutí slnečnej aktivity.
Nikto nevie, odkiaT sa
stredný Van Allenov pás
vzal. Je možné, že elektróny zachytil vonkajší pás
a usmernil ich smerom
k Zemi, kde uviazli v magnetickej pasci pulzujúcich
Typická štruktúra s dvoma pásmi
čiar. Alebo opačne: energiu
Zeme, sú sformované do dvoch pásov. Vnútorný získali blízko Zeme a až potom prenikli do
pás vo výške od 1600 do 12 900 km, je v pod- váčších výšok. Mechanizmus, ktorý by to mohol
state stabilný. Vonkajší pás, vyplňajúci priestor spósobiť, je nejasný.
Objasnenie tohto mimoriadneho úkazu je
od 19 000 až po 40 000 km, sa však často dranaliehavé,
pretože pomóže ochrániť tisíce samaticky mení. V priebehu minút či hodín dokážu
elektróny v páse nadobudnúť bezmála rýchlosť telitov pred poškodením. Počas septembra sanisvetla, pričom velkosť pásu sa až 100-násobne jaké poruchy satelitov spósobené intenzívnejším
žiarením neobjavili. Je viac ako pravdepodobné,
zváčší.
Nikto netuší, čo spósobuje také velké zrychle- že tretí Van Allenov pás sa medzi vnútorným
me elektrónov. Vedci predpokladajú, že tieto a vonkajším pásom vytvoril neraz aj v minulosti.
procesy nejako súvisia s aktivitou Slnka, ktorá Vedci skúmajú, ako často sa pás vytvára, či sa
interaguje s magnetickým polom Zeme. Ako prejavuje v rovnakej, alebo inej podobe a aký
dokáže tento prirodný urýchTovač udeliť elek- mechanizmus, pravidelný či sporadický, ho
tránom také vysoké energie? Na táto otázku ma- generuje.
stera vypinena
plazmou

C

jú dať odpoved' Van Allenove sondy.
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Sonda Van Allen.

University of Colorado Press Release

EK Boo
a osud Zeme
Hviezdny obor EK Boo, vzdialený 800 svetelných rokov, má magnetické pole. Je slabšie
ako magnetické pole Slnka. Prekvapujúci objav
francúzskych astronámov nezaujal iba astrofyzikov. Dozvedeli sme sa, aký osud čaká planétu, na ktorej žijeme. Objav podoprel hypotézu,
podia ktorej rozpínajúce sa Slnko v záverečnom
štádiu svojho vývoja Zem pohltí.
Vedci skúmali hviezdu EK Boo pomocou nového spektropolarimetra, ktorý prepojili s 2-metrovým ďalekohladom Bernard Lyot na observatón u Pic du Midi vo francúzskych Pyrenejach.
Z údajov vyčítali, že na povrchu EK Boo je
bipolárne magnetické pole s dvomi oblasťami
s protismernou polarizáciou. Indukcia magnetického popa má 800 µT (mikrotesla). Kvóli
porovnaniu: magnetické pole Slnka sa vo fotosfére mení v rozpátí 50 až 400 µT. V slnečných
škvrnách má indukcia magnetického pola hodnotu až niekolko desatín T.
EK Boo je chladný červený obor, 2- až
3,6-krát hmotnejší ako Slnko. Má však 200-krát
váčší priemer a teplota jeho povrchu kolše okolo
3700 C. Červený obor sa nachádza v záverečnom štádiu svojho vývoja. Hviezda už spotrebovala zásoby vodíka i hélia v jadre. Reakcie jadrovej fúzie ich premenili na ťažšie prvky (kovy).
V jadre teraz dominujú kyslík a uhlík. Jadrová
fúzia vodíka a hélia prebieha už iba vo vrstve,
ktorá jadro obaruje. Tieto procesy vytvárajú vo
hviezde nestabilitu. Už dávnejšie merania satelitu
Hipparcos naznačili, že jasnosť EK Boo sa
zmenšuje. Francúzsky tím tieto údaje potvrdil.
Astronómovia zistili, že stará hviezda pulzuje
v rytme niekolkých týždňov.

Moment hybnosti sa stratil
Hviezda podia všetkého preniesla svoj moment hybnosti na okolie. Potvrdzuje to nepriamy
údaj: bieli trpaslíci (objekty, ktoré sú konečným
produktom zániku červených obrov s nízkou
hmotnosťou) nerotujú rychle. Tí najrýchlejší sa
otočia okolo svojej osi raz za 24 hodín. Keby si
červení obri udržali póvodnú rotáciu, váčšina
bielych trpasllkov by musela rotovať rýchlosťou
1 otočka za minútu. Takú rýchlu rotáciu však
v pripade bielych trpasllkov astrofyzika vylučuje,
lebo pri ich relatívne nízkej hustote (naprildad
v porovnaní s pulzarom) by sa rozpadli. Z toho
vyplýva, že červení obri odovzdávajú časť momentu hybnosti svojmu okoliu ešte pred finálnym
kolapsom na bieleho trpaslíka. Pravdepodobne
svojej rozpínajúcej sa vonkajšej obálke. EK Boo
Stratila podia všetkého viac ako 99 % momentu
hybnosti. Preto zvyšná, ešte nevyvrhnutá obálka
rotuje čoraz pomalšie ako jadro, ktoré zahaluje.
Tento proces poháňa dynamo, generujúce
magnetické pole. Vyplýva to zo zložitých fyzikálnych procesov, ktoré majú s bežným dynamom (napríldad na bicykli) máločo spoločné.
Hviezdne dynamo funguje vďaka súhre konvekcie vo vonkajšej obálke hviezdy a rozdielnou
rýchlosťou rotácií jednotlivých vrstiev obálky
v rozličných híbkach a šírkach.
Poláme magnetické polia sa preto od seba
vzd'alujú, strácajú polaritu. Preto ich turbulentné

Po 7,5 miliardách rokov sa Slnko zmení na červeného obra. Nad horizontom vypálenej, vyprahnutej Zeme
sa bude vypínať obrovský ohnivý kotúč. Krátko nato sa Zem vnorí do Slnka a vyparí sa.
procesy vo vnútre vynášajú na povrch hviezdy.
Tam ich prúdy plazmy opáť polarizujú, ale
v opačnom smere. Tak sa prejavujú cyklické
zmeny medzi slabším, globálnym magnetickým
polom a silnými, ale iba lokálne, bokom orientovanými slučkami pola. Rozpad slučiek a ich čiastočné skrútenie vyvrcholí vznikom protismerne
orientovaného polárneho pola. Tieto cyklické
procesy trvajú zhruba desať rokov, tak ako na
Slnku.

Pohltit, alebo roztopit?
Iné vysvetlenia pozorovaných procesov považujú vedci za nepravdepodobné. Podia jednej
z teórií sa hviezdne dynamo zaktivizovalo po
pohltení planéty rozpínajúcou sa hviezdou. To
by sa však muselo prejaviť v atmosfére hviezdy,
napniklad stopami lítia. Pravdaže, iba za predpokladu, že sa kanibalizmus neodohral v dávnej
minulosti. Stopy lítia sa však doteraz nenašli.
Vedci zatiaT nezavrhli ani hypotézu, podia ktorej
EK Boo vznikla gravitačným splynutím dvoch
hviezd. Aj tento proces by dokázal vygenerovať
turbulencie, ktoré naštartovali dynamo.

Pol'ovačka na dalších obrov
Ako často sa červení obri s magnetickým
polom vyskytujú? To vedci zatial netušia, hoci
medzičasom preskúmali 8 ďalších červených
obrov s podobnými parametrami. Isté náznaky
magnetického pola objavili na hviezde Mirach,
vzdialenej 200 svetelných rokov. Napriek tomu

nie je jasné, či je EK Boo iba vrcholom ladovca,
alebo výnimkou. Tak či onak sa tento červený
obor zapíše do dejín astronómie ako prvý červený obor s magnetickým polom.
„Magnetické pole EK Boo nie je dostatočne
silné na to, aby vytváralo na povrchu hviezdy
škvrny. Určite však vytvára štruktúry v chromosfére a v koráne," píše sa v správe tírnu.
O 7,5 miliardy rokov sa do tohto štádia
dostane aj Slnko. Jeho rozpínajúca sa obálka sa
rozšíri až po obežnú dráhu Zeme. Vzhladom na
to, že Slnko dovtedy časť svojej hmotnosti
vyžiari do priestoru, jeho gravitácia oslabne
a Zem sa premiestni na vzdialenejšiu obežnú
dráhu.
Donedávna si vedci neboli načistom, či sa
Zem v rozpínajúcom sa Slnku vyparí, alebo sa
tomuto osudu vyhne. Dnes sa váčšina planetológov nazdáva, že ohnivé finále je ovela pravdepodobnejšie. Vedci vypočítali, že aj riedka atmosféra rozpínajúceho sa Slnka dokáže pohyb Zeme
spomaliť natolko, že sa postupne, po špirále vnori
do Slnka a zanikne.
Do akej miery sa v tom čase prejaví vplyv
magnetického pola na Zem, krúžiacu okolo Slnka v čoraz menšej vzdialenosti, nemožno dnes
odhadnúť. Je však isté, že jeho vplyv pohyb
Zeme spomalí. Zem zanikne krátko predtým, ako
Slnko, v tom čase červený obor, nadobudne maximálnu velkosť.
Bild der Wissenschafft
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Jaskvne na Mesiaci a

Thurstonova lávová tuba v Havajskom vulkanickom
národnom parku je pozemskou obdobou podobných,
ale ovel'a váčších štruktúr na Mesiaci a Marse. Týmto
tunelom kedysi pretekala láva.

Ludia na Mesiaci i Marse budú vystavení
drsným podmienkam. Dýchať budú mócť iba
pomocou kyslíkových prístrojov. Cez deň ich
bude moriť horúčava, v noci kozmický chlad.
Ale najváčším nebezpečenstvom bude žiarenie. Kozmické i zo Slnka. Najpríhodnejším
miestom na postavenie prvých základní sa zdajú byť jaskyne.
„Lepšie miesto na postavenie prvých habitatov ako jaskyne nenájdeme," tvrdí Paul Spudis
z Lunárneho a planetárneho inštitútu. „V podzemí budú vedci, baníci i turisti najlepšie chránení a pomerne Iahko sa tamojším podmienkam prispósobia."
Preto vedci na detailných fotografiách Mesiaca a Marsu hTadajú vchody do podzemia.
Skúmajú ich velkosť a prístupnosť. Niekolko
vhodných jaskýň už objavili.

Jaskyne na Mesiaci

Ked'sa kóra lávy nad tunelom preborí, vytvoria sa
otvory. Na snímke otvor do ešte aktívnej lávovej tuby
na Havaji.

Lávová tuba na snímke sondy MRO sa vinie dolu
severozápadným svahom sopky Arsia Mons. Na
viacerých miestach vidno otvory, kde sa strop
preboril. Na obrázku vidíme iba časť tuby, ktorá je
ovela dlhšia.
12 * Kozmos 3/2013

Ked' chcú pozemskí speleolágovia objaviť
nové jaskyne, najprv si preštudujú geologická
mapu lokality. Na mape vytipujú oblasti, pohoria, planiny, kde sa vyskytujú hrubšie vrstvy
vápenca. Potom preskúmajú korytá vodných
tokov, hTadajú miesta, kde z podzemia vytekajá alebo sa v ňom strácajú potoky (i korytá
vyschnutých či periodicky vysychajúcich
tokov). Jaskyne sa však vytvárali aj v niektorých druhoch pieskovcov. Na Slovensku máme niekolko malých pieskovcových jaskýň,
napríklad v Lubovnianskom pohorí, v chotári
obce Šandron. Vo Venezuele, v pieskovcových
masívoch niektorých stolových hór objavili
nedávno gigantické jaskynné systémy, ktoré na
niektorých horizontoch vytvorila voda a kolónie zvláštnych druhov baktérií.
Na Mesiaci vodu v tekutom skupenstve
nenájdeme. Na Marse sa bazény tekutej vody
múžu vyskytovať iba v hlboko pod povrchom.
Na nijakom telese sme zatial neobjavili ani
významnejšie vrstvy vápencov, ktoré sa na Zemi vytvorili postupným usadzovaním schránok
uhynutých živočíchov. Vedci preto hTadajú na

Táto priepast', pripomínajúca imapktný kráter
s priemerom 17 metrov, zíva na prachom zanesenej,
vulkanickej planino Tharsis severne od vulkánu Arsia
Mons. Na planine našli niekolko podobných priepastí.
Táto má hlbku 28 metrov. Slnečné svetlo zviditelnilo
previsy niekolko metrov pod okrajom.
planétach a mesiacoch také oblasti, ktoré
sformovala silná, opakujúca sa vulkanická aktivita.
Aj na Zemi máme rozsiahle vulkanické
jaskyne. Tunely vo vulkanických horninách,
ktorými pretekala láva, kým chrlenie neprestalo. Sondy krúžiace okolo Marsu objavili
niekolko možných jaskynných vchodov, najmá
okolo obrovských vulkánov v oblasti Tharsis,
ktorá sa v dávnej minulosti zdvihla pod tlakom
velkej, pod povrchom sa premiestňujúcej komory magmy. Geológovia ich rozdelili do
troch skupín:
1. Lávové tuby, podobné pozemským, napríklad tým na Islande či na Havaji. Sú to
kTukaté, vinité, zvažujúce sa tunely obalené
stuhnutou lávou, ktorých stropy sa na niektorých miestach zrátili a obnažili dutiny
pod povrchom. Tieto otvory ul'ahčujú odhadovanie dlžky i tvaru lávových túb: iba

Na snímke vpravo, ktorú exponovala kamera na mart'anskej sonde Mars
Reconaissance Orbiter (MRO), vidíme v detaile dva otvory na svahoch
obrovskej sopky Ascareus Mons. Na snímke vlávo vidíme oba otvory vo
vyššom rozlišení: menší má priemer 20, váčši 33 metrov. Sú to priepasti
so strmými stenami. Priepast'vlavo čiastočne prekrýva previs.

Marce pre astronautov
v oblasti Arsia Mons objavili vedci osem
rozličných túb s dlžkami od 10 do 100 kilometrov, pričom každá má niekolko desiatok
otvorov. Otvory majú priemery do 6 metrov,
hlbky od 10 do 33 metrov.
2. Aj druhý typ marťanských jaskýň má
vulkanický póvod. Sú to však oveTa komplexnejšie systémy ako lávové tuby.
Váčšinu z nich pretínajú trhliny, ktoré sa
vytvorili vtedy,
ked v komore
hromadiacej sa
magmy v podloží narastal tlak
a nad planinou sa
vydúval sopečný
kužel. Povrch
vzdúvajúcej sa
planiny pod tlakom, ešte pred
výlevom lávy,
popraskal. Keď
láva z podložia
trhlinami vyvrela
na povrch, jej povrch chladol a tuhol. Tak vznikli
tuby, ktorými pretekali prúdy roztavených hornín,
až kým sa komora magmy nevyprázdnila. Tieto
„lávové potrubia" pripomínajú
tuby prvého typu, ale nie sú vlnité. Na povrch
vystupujú neraz z velkých hlbok. V jednom
prípade až z hlbky 4,5 kilometrov.
3. Tretí typ jaskýň prezrádzajú ústia, pripomínajúce krátery. Tieto podzemné bludiská sú
zváčša hlbšie a rozvetvenejšie. Otvory majú
priemer 300 metrov i viac. Pri pohTade zo

Jaskyňa Copernicus na Mesiaci
na snímke sondy Lunar Reconaissance Orbiter (LRO). Šipka označuje polohu jaskyne nad
centrálnymi pahorkami velkého
krátera Kopernik.

Na detailnej snímke jaskyne
Copernicus s priemerom 7
metrov rozlíšite prírodnú rampu,
ktorá vedie priamo do otvoru. Je
to zatialnajprístupnejšia jaskyňa
na Mesiaci, schodná možno aj
pre robot.
sondy sa javia ako hlboké priepasti s mohutnými prevismi, do ktorých ústia v rozličných
horizontoch lávové tuby. Váčšina týchto
otvorov má tvar kruhu, pripomína impaktné
krátery. Geológovia ešte nevedla, aký proces
tieto útvary vytvoril. Nazdávajú sa, že aj tieto rozvetvené priepasti vznikli pozdlž puklín, lenže nevedno, či pukliny po výleve lávy
formovala a rozširovala aj vodná erázia.
Jedno však majú všetky typy marťanských
jaskýň spoločné. Viditelné otvory sú vstupmi
do neznámych, spletitých podzemných labyrintov. V prípade prvého typu jaskýň je to nanajvýšpravdepodobné.

b~
Tento otvor do suterénu sopky sa vytvoril vtedy, ked'sa
pod planinou Tharsis rozpínala zváčšujúca sa komora
magmy. Nad terénem sa vydúval masív, v ktorom sa
otvárali trhliny a dutiny.
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Najváčší záujem vzbudili dva otvory: prvý
v Oceanus Procellarum, v oblasti Marius Hills,
druhý v Mod Pokoja. V oboch prípadoch
rozlíšili pod prevismi dno s náznakom
rozšíreného priestoru, pripomínajúceho dóm.
Okolo otvorov sú výrazné valy, ktoré svedčia
o tom, že výrony lávy spod povrchu neboli jednorazové, ale opakovali sa.
Otvor, ktorý v Marius Hills objavila japonská sonda Kaguya, má priemer 73 metrov
a hlbku 90 metrov. Previsnutú, 45 až 70
metrov hrubá „strechu" nad dutinami pod
povrchom tvorí niekolko vrstiev lávy. Otvor
v Mor Pokoja je ešte váčší: má priemer 100
metrov a hlbku 100 metrov. A to sú iba dva
prípady z celej palety objavených mesačných
jaskýň. Napnklad: indická sonda Chandrayan1 rozlíšila lávovú tubu dlhú 1600 metrov,
s priemerom 170 až 400 metrov! Dvanásť
otvorov do podzemia objavila aj americká
sondy Lunar Reconaissance Orbiter (LRO).
V tomto prípade však vedci nie sú načistom, či
pod povrchom sú naozaj vulkanické jaskyne.
Vedci z NASA sa sústredili na hladanie
jaskýň v kráteri Kopernik. Doteraz našli
6 otvorov. Ani v tomto pripade však nie je isté,
či ide o lávové tuby. Jedno je isté: impakt,
ktorý kráter Kopernik vytvonil, roztavil povrchové horniny, takže sa medzi valmi vytvorilo
jazero žeravej lávy. Keď láva v jazere začala
chladnúť a zmenšovať objem, vznikali v nej
početné trhliny a dutiny. Je pravdepodobné, že
pod „strechou" stuhnutého jazera je rozsiahly
jaskynný systém.

Úloha pre speVeorohoty

Medzinárodná skupina speleológov strávila v rámci
prípravy jaskyniarskych aktivít na Mesiaci sedem dní
v jaskyni Sa Rutta na Sardinii.

Dye snímky otvoru v Mor Pokoja, exponované pod
rozličnými uhiami. Na snímke dole vidíme vrstvy
lávy tvoriace strop lávovej tuby. Otvor má priemer
10 metrov, priepast je hlboká 11 metrov. Vrstvy
svedčia o opakovaných výlevoch lávy.
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Mesačné jaskyne
Podobné jaskyne objavili aj na Mesiaci. Už
pred páťdesiatimi rokmi planetológovia zistili,
že lunárne brázdy, dlhé, mimoriadne úzke údolia, nevytvorila voda, ale láva, podobne ako
labyrinty túb na Zemi. Mimoriadnu dížku týchto útvarov vysvetlujú nízkou hustotou lávy
a podstatne slabšou gravitáciou na Mesiaci.
Zdá sa, že aj pod povrchom Mesiaca sa móžu
skrývať rozsiahle priestory, sály a dómy
s priemerom až 500 metrov. Stropy nad týmito
dómami majú hrúbku až 70 metrov a poskytujú dokonalú ochranu pred žiarením.
Už pristroje prvých mesačných sond objavili
desiatky potenciálnych lávových túb. Váčšinu
otvorov do podzemia objavili v Oceanus Procellarum, ktorý sa nachádza na najzápadnejšom okraji privrátenej strany Mesiaca. Prvé
sondy mali na palube iba kamery s malým rozlíšením, takže vo váčšine prípadov nevedno, či
otvory sú naozaj vstupom do skrytých labyrintov. V poslednom desaťročí americké, japonské, čínske a indické sondy objavili váaka
dokonalejším kamerám celý rad otvorov a priepastí, ktoré, podobne ako tie na Marse, rozdelili do troch typov.

V kráteri Kopernik móžu do niektorých
jaskýň vniknúť po šikmých svahoch aj roboty.
To je dóležité, lebo zriadenie prvých základní
v jaskyniach pod povrchom je možné iba
v tých, do ktorých je lahký prístup. Zmontovať
habitaty v hlbokých jaskyniach, do ktorých by
boto treba jednotlivé segmenty skladačky, materiál a ludí spúšťať kladkostrojom, je paradoxne vhčším inžinierskym problémom, ako
doprava zo Zeme na Mesiac.
Pravdaže, do velkého otvoru by mohla zosadnúť aj menšia kozmická loď. Je to však podstatne ťažšie ako v hollywoodskom filme.
Využiť nemožno ani padáky či helikoptéry,
pretože Mesiac je prakticky bez atmosféry
a ani podstatne nižšia gravitácia by nedokázala
znížiť dósledky dopadu kontajneru zo stometrovej výšky bez fatálnych dósledkov.
Na Zemi sa spúšťanie do vstupných i podzemných vertikálnych priepastí stalo rutinou.
Jaskyniari sa do priepastí spúšťajú po lane,
pričom sklz spomaluje nevelká, ale účinná brzda. (Na výstup sa využívajú rozličné typy
posúvajúcich sa škrtidiel, takzvané ,jiimary".)
Na zostup a prepravu materiálu do kolmých
priepastí sa niekedy využíva aj špeciálny
rumpál.
Tieto overené a bezpečné lanové techniky
majú však na Mesiaci a Marse isté limity. Na
Zemi jaskyniar využíva často počal zostupu
i výstupu prirodzené chyty, výstupky v stene
priepasti. V robustnom skafandri však prsty
a špičky nóh nedokážu fungovať tak ako na Zemi, pričom každé poškodenie skafandra, hoci

Prvé kolónie

s
.
•

or v lávovej káre Mesiaca
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Schéma znázorňuje v priereze otvor na povrchu Mesiaca a pravdepodobný tvar podzemného dómu pod ním,
do ktorého možno ústia lávové tuby.
len na rukavici, sa končí okamžitou smrťou
speleoastronauta. Vedci preto vyvíjajú špeciálne skafandre, do ktorých by bola pružná
speleotechnika zabudovaná.
Najvhodnejšou jaskyňou by
však bola taká, do ktorej by
sa dalo zostúpiť po vlastných
nohách.
Na Marse objavili aj niekolko pohodlne prístupných
jaskýň, hoci v tomto pripade
ide skór o velké dutiny v masívoch, vytvorené veternou
eróziou. Do takýchto dutin by
mohli materiál z kozmickej
lode prepravovať aj roboty. Na
Mesiaci zatial' takéto dutiny
neobjavili. Našli však priepasť, do ktorej by sa mohol
spustiť robot po šikmom
svahu. Zatial' však nevedno,
aký materiál tento svah tvori,
či nie je piný balvanov, cez
ktoré by robot, najmh pri strmom návrate, mohol zlyhať.
Vedci zvažujú aj nasadenie
špeciálneho buldozéra, ktorý
by pre robot cestu upravil.
Vynára sa však aj další
problém. Svahy do pristupných jaskýň pokrýva jemný
prach, usadený na tvrdom,
klzkom podloží sedimentov ze
zrniek piesku premiešaných
s l'adovými kryštáliknů. Nekontrolovaný sklz robota na
takom podloží by mohol
skončiť aj jeho prevrátením.
Inžinieri z NASA už vyvíjajú rover pre misiu v Marius
Hills. Materská loď bude vybavená kamerou s rozlišením
10 cm na pixel, ktorá pred
prieskumom v teréne podrobne zmapuje široké okolie
priepasti. Rover sa vydá
k jaskyni po optimálnej ceste. Zostup po svahu bude po-

malý, obozretný, tak ako v prípade roverov
Spirit a Oportunity, ktoré zostúpili na dno
niektorých impaktných kráterov na Marse.

Jaskyne sa stand prvými základňami nielen
pre astronautov a vedcov. Neskór v nich vybudujú aj hotely pre baníkov a turistov. Nebudú ich chrániť iba pred smrtonosným
žiarením, ale aj pred velkými výkyvmi teploty
na povrchu v rozpátí 250 C. Podobne ako
v pozemských jaskyniach v jaskyniach na
Mesiaci a na Marse panuje v priebehu dňa i noci, či počas ročných období takmer rovnaká
teplota.
Žiar, viičšina jaskýň sa nachádza v nízkych
polohách, najmd v moniach. V oblastiach okolo pálov, ktoré sú kvóli zásobám vody
v hlbokých, večne zatienených kráteroch najvhodnejším miestom pre prvé základne, zatial'
nijaké jaskyne neobjavili. Ak ich ani v budúcnosti neobjavia, zakladanie prvých stálych
habitatov bude ovel'a zložitejšie. Jaskyne sa
budú musieť vytvoriť pomocou výbušnín.
Na Marse je situácia priaznivejšia. V oblasti
Tharsis, kde je jaskýň najviac, existujú zásoby
l'adu pod návejmi prachu a piesku, premiešané
s horninami. Navyše je viac ako pravdepodobné, že l'adovice sa v dávnych dobách opakovane
priplazili od p61ov až do blízkosti vulkánov
v tejto oblasti a ich zvyšky pretrvali zaviate
prachom celé stovky miliónov rokov. Pozostatky tohto ladu by sa mali zachovať aj v zaviatych jaskyniach.
Marsonauti budú mať istotne aj speleologický výcvik. Ich hlavnou úlohou však nebude
objavovanie podzemného sveta, ale vyhl'adávanie miest vhodných na život.
Sky and Telescope
•
Otvor v pohoní Marius Hills, v Oceanus Procellarum má
priemer 7 metrov, híbku 9 metrov. Je menší ako otvor
v Mori pokoja.
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orúce škvrny, vulkány či gejzíry
na Zemi i na dalších telesách
Slnečnej sústavy svedčia
o tom, že ide o geologicky živé telesá,
ktoré sa ešte formujú a vyvíjajú. Ich
vnútro ešte nevychladlo. Medzi ich
jadrom, pláštom a kórou prebiehajú
zložité procesy: od triedenia, separácie a usadzovania najrozličnejších materiálov až po ich roztavenie, miešanie
a vyvrhovanie z horúceho vnútra do
atmosféry, ba aj do okolitého priestoru
nad ňou.

Ohnivá
Vulkanizmus v každom telese je poháňaný
výkonným „geostrojom", ktorý spúšťa mechanizmy pripomínajúce procesy aj na mých vulkanických telesách. Každý však má svoje zvláštnosti,
špecifiká. Z vonkajších prejavov vulkanizmu
dokážu vedci vyčítať fyzikálne i chemické vlastnosti telies. Nielen tých aktívnych. Povrch mnohých objektov pokrývajú koberce lávy. Prastaré,
zvetrané, rozpadnuté i také, ktoré na ich povrch
vyvreli iba nedávno. Vulkanológovia sa z nich
naučili čítať ako z otvorenej knihy ohnivá históriu
nielen našej Zeme, ale cele] Slnečnej sústavy.

Lávové morfia na Mesiaci

Vulkán Peyehue, ktorý vybuchol v Čile v roku 2011.
Oblak sopečných plynou vyvolal evakuáciu desattisícov Nudí. Na Zemi sú dodnes stovky činných sopiek.
Niektoré (Stromboli) sa prejavujú neustálou aktivitou. Iné vybuchujú po stovkách až tisíckach rokov
„spánku".

Pred otvorením kozmického veku sme nemali
dókaz o tom, či vulkanizmus existuje aj na mých
telesách. Keď Galileo Galilei v roku 1609 zamiedl prvý ďalekohTad na Mesiac, najviac ho zaujali
tmavé oblasti, ktoré považoval za bazény napinené vodou. Považoval ich za mona. Dokonalejšie áalekohTady jeho omyl už onedlho
vyvrátili.
Koncom 17. storočia sa ujal názor, že mesačné
mona sú vulkanickými útvarmi. Tento názor sa
udržal vyše dvesto rokov. Potom sa objavila alternatíva: mona sú krátermi, ktoré vznikli dopadom
asteroidov na povrch Mesiaca.
Spektrá tmavých morí naznačovali, že sú
pokryté tmavými kobercami čadiča, teda typom
lávy, ktorá sa vyskytuje aj na Zemi. Vzorky
mesačných hornin, ktoré priviezli na Zem posádky
misie Apollo, tento predpoklad potvrdili. Mesačné
mona sú naozaj napinené lávou, hoci vo váčšine
prípadov ide o impaktné krátery.
Podrobnejší výskum v laboratóriu ukázal, že
lunárne lávy sú velmi staré: majú 3 až 4 miliardy
rokov. Na povrch spod kóty vyvreli pravde-

podobne trhlinami, ktoré sa vytvorili po dopade
velkých asteroidov. V ostatných rokoch však vedci objavili aj stopy $vodného lunárneho vulkanizmu.
Ako je možné, že Mesiac sa dnes javf mftve
teleso, hoci na Zemi sa neustále prejavuje búrlivá
vulkanická aktivita?

Ohnivý zrod
Všetky planéty Slnečnej sústavy i velké mesiace sa sformovali ako honíce telená. Pred 4,5
miliardami rokov, keá sa v strede kolabujúceho
oblaku vodíka a hélia zrodilo Slnko. V hustom,
prachoplynovom disku, ktorý okolo mladej hviezdy krúžil, postupne sa začali gravitačne zliepať
planéty.
Časté zražky tieto primordiálne telesá zahrievali
a prispievali k ich rastu. Po niekolkých desiatkach
miliónov rokov pokrýval povrch telies s parametrami Zeme ohnivý oceán lávy hlboký až 160 kilometrov. Tieto telená neskór, keď ťažké prvky, najme železo a nikel, klesli do ich jadra a generovali
gravitačnú energiu, nadobudli ešte vyššiu teplotu.
Tretím zdrojom teploty boli rádioaktívne prvky.
Niektoré z nich, napríklad hliník-26, sa začali
okamžite rozpadať. Ich rozpad mladá planétu
zvnútra zahrieval. Iné prvky (najme draslík-40,
tórium-232 či urán-238) sa rozpadajú pomalšie,
preto dodnes k zahrievaniu Zeme prispievajú.
80 % tepla, ktoré sa šín z jadra našej planéty k jej
povrchu, generujú rádioaktívne prvky. Zvyšných
20 % uvoTňujú neutíchajúce procesy fonnovania
planéty a jej jadra.
Aj Mesiac sa zrodil ako ohnivé teleso. Po
zrážke Zeme s planétou velkou ako Mars sa
z vyvrhnutého materiálu sformovalo teleso, ktoré
medzičasom celkom vychladlo. Hlavnou príčinou

Na Mesiaci je zavše t'ažké rozlíšit', či ide o sopku,
alebo impaktný kráter. Tento pahorok s priemerom
1,5 km leží pri okraji krátery Eddington. Nevedno, či
ide o starú sopku, alebo o impakt na vrchu pahorka.

Prvú aktívnu sopku na lo objavili v roku 1979 na
snímke, ktorú exponovala sonda Voyager 1. Dnes
vieme, že na jej povrchu je najmenej 160 aktívnych
vulkánov.
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Štítový vulkán Sapas Mons na Venuši sa vypína nad okolím do výšky 4 kilometrov. Pred 700 miliónmi rokov
vyvrhli venušianske sopky obrovské množstvá lávy, ktoré zaplavili a preformovali celý povrch planéty. Odvtedy,
ako sa zdá, spia. Dokedy?

Slnečná sústava
Modrasté priehlbne zvané „brlohy" můžu byť zvetranými prieduchmi vyhasnutých vulkánov. Vyskytujú sa najmá
na dnách impaktných kráterov. Ich vrcholky sa vypínajú nad povrchom do výšok 100 m až niekalko km.
rýchleho chladnutia Mesiaca sú jeho malé
rozmery. Zem má 3,67-krát váčší priemer,
13,5-krát váčší povrch a 50-krát vyššiu hmotnosť ako Mesiac. Množstvo tepla generovaného
tým-ktorým telesom je priamo úmerné objemu
hmoty, ktorá ho tvorí. Velké telesá si teplotu
udržia dlhšie ako menšie. Toto pravidlo platí pre
skoro všetky objekty Slnečnej sústavy.

Chaos pod povrchom
Nakolko má Venuša takmer tú istú velkosť ako
Zem, vedci sa nazdávali, že aj ona je ešte aktívna.
Hustá atmosféra, cez ktorú optické d'alekohl'ady
nepreniknú, diho neumožňovala priamy výskum
jej povrchu. Až radarové skenery na sondách Pioneer Venus Orbiter (1978) a Magellan (1990)
zmapovali terén pod závojom atmosféry.
Planetárni geológovia uzreli povrch so stovkami vyhasnutých vulkanických štruktúr. Obrovské
oblasti Venuše pokrýva láva. Osem sovietskych
sond Venera, ktoré pristáli na povrchu, zistilo, že
lávu tvoria čadiče. Aj na Venuši, tak ako na Zemi,
vypínajú sa štítové vulkány pripomínajúce gigantické kužele.
Takéto sopky sa vytvárajú tam, kde spod
povrchu dlhodobo vyvierajú riedke lávy. Počas
opakovaných erupcií sa v priebehu miliónov rokov dokážu vytvoriť obrovské kužely.
Najváčšími štítovými vulkánmi na Zemi sú
Havajské ostrovy, ktoré sa vynárajú nad hladinu
oceánu uprostred velkej paciflckej platne. Horúca
škvrna pod platňou stenčuje hrúbku platne až
dovtedy, kým sa v nej nevytvori trhlina, ktorou
na povrch prenikne riedka láva. Dye najváčšie
havajské sopky, Mauna Kea a Mauna Loa, vypínajú sa nad dnom Tichého oceánu do výšky viac
ako 10 000 metrov. Obe sú vyššie ako Everest.
Vulkanické dómy sa vytvárajú tam, kde sa láva
s nízkou viskozitou tlačí na povrch. Vyskytujú sa
na Zemi i na Venuši. Venušianske sopky však majú svoje zvláštnosti. Na niektorých rozl'ahlejších
lávových poliach pozorujeme zhluky stoviek
malých vulkánov. Na povrchu však dominuje
zhruba 200 kruhovitých útvarov nazývaných
„coronae" s priemermi 200 až 300 kilometrov,
ktoré sú asi mohutnými kalderami.
Čo je však najčudnejšie, na Venuši niet ani
stopy po platňovej tektonike, ktorá na Zemi
preskupuje kontinenty, hýbe kryhami, ktoré navzájom kolidujú, prekrývajú sa, ponárajú a zabezpečujú tak kolobeh životodarných prvkov

a zlúčenín. Na Zemi voda v horninách pod povrchom zabránila tomu, aby sa vytvorila príliš hrubá
kóra. Pomerne tenká kóra Zeme, pod vplyvom
tlaku zvnútra i v dósledku istého scvrkávania
povrchu, sa časom rozlámala na platne.
Na Venuši sa monolitná kóra kvóli nedostatku
vody nerozlámala. Sopky na Venuši sa očividne
sformovali iba nad horúcimi škvrnami. Na rozdiel
od Zeme, ktorá je v neustálom pohybe, na Venuši
prepuká globálna aktivita v rytme stoviek miliónov rokov. Naposledy premenili celý povrch
Venuše dlhotrvajúce erupcie pred 700 až 500 miliónmi rokov. Potom však aktivita náhle utíchla.
Vedci dodnes netušia prečo.
Kóru Merkúra, ktorý krúži okolo Slnka po najbližšej obežnej dráhe, spieklo intenzívne žiarenie
našej hviezdy. Žiaru zo Slnka iba raz prevýšil
výron horúcej lávy zvnútra planéty. Sonda
MESSENGER zistila, že prinajmenšom 6 %
povrchu Merkúra pokrýva láva, ktorá vyvrela
z trhlín okolo severného pólu.
Lávové koberce na Merkúre sa uložili pred 4 až
3,5 miliónmi rokov, planéta však podlá všetkého
ešte celkom nevychladla. Sonda v niektorých impaktných kráteroch objavila jasné modravé usadeniny v útvaroch, ktoré nemajú okrajové valy.
Nejde teda o malé impakty. Tieto útvary, nazývané aj „brlohy", majú priemery od 30 do 300
metrov a zdajú sa byť pomerne mladé. Najhojnejšie sa vyskytujú okolo
valov, ale aj okolo centrálnych pahorkov impaktných kráterov. Podaktori pred 240 - 380
vedci ich považujú za mdionmi rokov
znaky aktívneho vulkanizmu.

Sonda MESSENGER objavila sopky aj na Merkúre.
Jednu z nich vidíte nad spodným okrajem snímky.
Leží pri okraji valu ozrutného impaktného krátera
Caloris. Naposledy vybuchla pred 3 miliardami rokov.

Riele oblatiky nad Marsom zachytili masívy najváčších vulkánov v Slnečnej sústavy. Najváčší
z nich, Olympus Mons (25 km), leží celkem vl'avo.

pred 250 — 340
miliónmi rokov

pred 260 - 420
miliónmi rokov

Štítové vulkány
na Marse

Tak ako pri Merkúre
a Venuši, aj v prípade
pred 240 - 330
pred 140 -360
Marsu prvé vedecky pomilienmi rokov
mdionmi rokov
užitelné snímky povrchu
získali sondy. Tni blízke
pred 140
milionmi rokov
oblety v roku 1960 vyslali
na Zem fotografie spusVrcholová kaldera sopky Olympus Mons. Povrch
tošeného povrchu posiateho impaktnými krátermasívu sa do vyprázdnenej komory, z ktorej vytiekla
1971
usadila
sav
roku
mi. Sonda Mariner 9, ktorá
magma, zrútil počas ostatných 420 miliónov rokov
na obežnej drábe Marsu, však exponovala snímky,
najmenej šestkrát. Vnútorná, najváčšia kaldera má

bc

priemer 60 kilometrov.
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Slnečná sústava

Vnútro Jupiterovho mesiaca lo zahrievajú mohutné
slapové sily, generované rezonanciami s obrou
planétou, ale aj s mesiacmi Európa a Ganymedes.
Gravitácia Jupitera „dvíha" na povrchu lo vinu,
ktorá obehne okolo mesiaca v rovnakom čase ako lo
obehne okolo Jupitera. Rovnaký, ale slabší efekt,
majú aj rezonančné zámky lo s Európou
a Ganymedom. Sila slapových síl pri meniacej sa
konštelácii telies priebežne, cyklicky mení, čo má
vplyv, okrem meniacej sa intenzity zahrievania, aj
na zmeny obežnej dráhy lo z kruhovej na elipsovitú
a naopak. Rozmery telies a elíps sú váčšie ako
v skutočnosti.

Chladný vulkanizmus: mohutné fontány zamrznutej
vady tryskajú z početných trhlin okolo južného pólu
Saturnovho mesiaca Enceladus. Niektoré vystúpia
až do výšky 500 kilometrov.

ktoré názor geológov pozmenili.
V prvých týždňoch
narušila monitorovanie
Červenej planéty gigantická prachová búrka.
Ked sa prach usadil, na
prvých snímkach sa objavili štyri velké krátery,
každý s priemerom niekolkých desiatok kilometrov. Neboli to však
impakty, ale vrcholky najvyšších maríanských hór,
vynárajúcich sa spod usadzujúceho sa prachu.
Znalci na nich čoskoro
identifikovali kaldery.
Kaldery vznikajú vtedy,
ked sa komora magmy
v podloží vyprázdni
a kára nad ňou sa do dutiny zrúti. Tak sa zistilo, že najvyššie marťanské
hory sú sopky.
Neboli to však obyčajné sopky. Najvyššia
z nich, Olympus Mons, vyčnieva nad okolím do
výšky 25 kilometrov. Tvori ju masív, ktorý má pri
úpňtiach priemer 600 kilometrov.
Aj d'alšie tni sopky susediace s obrom sú ovefa
vňčšie ako všetky pozemské vulkány. Všetky
vznikli na planine, kde niet ani stopy po platňovej
tektonike, nad horúcou škvrnou, ktorá sa pod
planinou posúvala a možno sa dones posúva.
Okrem týchto sopiek objavili sondy na Marse 20
dalších štítových vulkánov
a celý rad dalších vulkanických útvarov.
Mars je zhruba o polovicu menší ako Zem, preto vňčšinu tepla zvnútra
stratil už v dávnych dobách.
Napriek tomu sa zdá, že
vnútorná aktivita ešte
celkom nevyhasla. Vedci
odhadujú vek útvarov na
povrchu aj z počtu impaktov. Čím viac impaktov,
tým starší terén. Lávové
koberce okolo velkých
vulkánov majú najmenej 3 milióny rokov. Najmladšie príkrovy však nemajú viac ako 50 miliánov rokov.

Ohnivý mesiac Jo

Kryovulkanizmus sa prejavuje aj na najváčšom
mesiaci Neptúna, na Tritone. Svedčia otem tmavé
pásiky na povrchu, kde sa usadili vyvrhnuté
zlúčeniny uhlíka a dusíka.
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Obrie planéty za obežnou dráhou Marsu sú
obrovskými, sférickými balikmi plynu. Nemajú
pevný povrch, nemóžu byť vulkanicky aktívne.
Existujú sopky na ich mesiacoch?
Ked sonda Voyager 1 oblietala v roku 1979
Jupiter, na snímkach z mesiaca Io nenašli vedci
ani jediný impaktný kráter. To ich zaskočilo. Geologicky mítve telená by mali byť impaktmi doslova posiate.
Záhadu odhalila o niekolko dní Linda Morabito. Všimla si, že nad limbom losa objavil oblak
prachu a dymu, ktorý vystúpil až do výšky 270
kilometrov. Ukázalo sa, že zdrojom dymu je sopka. Neskór jej dali meno Pelé. Po podrobnejšej
analýze snímok vedci zistili, že v tom čase
vyvrhovalo materiál do okolitého priestoru najmenej 9 dalších sopiek. Dnes vieme, že na
povrchu Jo je aspoň 160 činných vulkánov, ktoré

každoročne pokryjú povrch Io novou, v priemere 10 centimetrov hrubou vrstvou. Io, mesiac
s priemernými parametrami, je vulkanicky najaktívnejším telecom v Slnečnej sústave. Vyvrhnutý materiál a slapová trampolína aj
najvňčšie impaktné krátery pomerne rychle zahladia.
Io je približne taká velká ako Mesiac, ale v jej
vnútre je ovefa viac rádioaktívnych prvkov, ktoré
priebežne produkujú teplo. Zdrojom tepla sú aj
mimoriadne silné slapové sily generované
Jupiterom. Gravitácia Jupitera spósobuje, že Io
obiehajú vzdúvajúce sa, až 30 metrov vysoké viny
rozdrobeného sopečného materiálu, pripomínajúce
prílivy na Zemi, spósobované Mesiacom.
Mohutná gravitácia Jupitera pósobí aj na vnútro
mesiaca, hnetie ho, zohrieva, udržuje magmu pod
povrchom v tekutom stave, takže tá sa sporadicky
vylieva na povrch, pričom zo sopúchov unikajú
plyny.
Slapové sily spósobili, že losa otočí okolo svojej osi v rovnakom čase, ako obehne okolo Jupitera. Zároveň Io obieha okolo Jupitera aj
v rezonančnom zámku s dvomi vzdialenejšími
mesiacmi, s Európou a Ganymedom. Vzájomné
pósobenie týchto síl umocňuje „masírovanie" kóty
a plášťa Io a udržuje jej vnútomé teplo.
Aktivita sopiek na Io neochabuje, hoci vedci
po roku 2010 nijakú významnejšiu explóziu nezaznamenali. Monitorujú ju zo Zeme pomocou infračervených d'alekohfadov, citlivých na vyžiarené
teplo, ale okrem 12 relatívne slabých erupcií nič
nezaznamenali. Nikto nevie, ako dlho táto pokojná
fáza na Io potrvá.

L' adové erupcie
Io je skalnaté teleno. Tým sa odlišuje od
vňčšiny mesiacov vo vonkajšej Slnečnej sústave,
ktoré sú pozliepané z ladov a skál. Údaje zo sond
však ukázali, že aktívny vulkanizmus nemusia
spósobovať iba roztavené horniny. Roztopený lad,
ale aj iné zamrznuté tekutiny, naprrldad čpavok či
metan, móžu tiež vytrysknúť trhlinami v kóre
v podobe ozrutných gejzírov či fontán. Vedci táto
formu aktivity nazývajú „kryovulkanizmom".
Prvý aktívny kryovulkán objavila v roku 1989
sonda Voyager 2 na najvňčšom Neptúnovom
mesiaci, na Tritóne. Kamera zaznamenala najmenej dva gejzíry a aspoň 100 tmavých pásov
plynu, unikajúceho z trhlín.
Ešte pósobivejšie sú ozrutné, až 500 kilometrov
vysoké fontány a výtrysky z trhlín okolo južného
pólu Saturnovho mesiaca Enceladus. Fontány
vynášajú spod povrchu kvapóčky vody, ktorá sa
okamžite mení na ihličky a kryštáliky ladu. Tieto
čiastočky sú vypudzované takou silou, že vňčšina
z nich unikne z príťažlivosti Encelada a vytvára
okolo obrej planéty takzvaný E prstenec. Gejzíry na Encelade objavila už v roku 2004 sonda
Cassini.
Kryovulkanizmus sa pravdepodobne vyskytuje
aj na vňčšine dalších mesiacov obrich planét. Na
Saturnovom mesiaci Titan, ale aj na Uránovom
mesiaci Ariel objavili útvary, ktoré pripomínajú
pozemské Tadovice. A prístroje na Cassini
zviditelnili na Titane vrcholy hór, ktoré by mohli
byť kryovulkánmi, zabezpečujúcimi kolobeh
uhfovodrkov, najmň metánu na tomto telese.
Astronomy
s

~' rasolarne sustavy

Itinerár
pre lovcov
exoplanét

Hviezda TW Hydrae má mohutný disk, ale doteraz sav ňom nevytvorili nijaké planéty, hodi hmotnost disku odhadli
na 50 Jupiterov.

Prečo sa v disku
hviezdy TW Hydrae
netvoria planéty?
Vesnúrny d'alekohlad Herschel (ESA) „odvážil" masívny disk hviezdy TW Hydrae. V disku
sa už dávno mal vytvoriť planetárny systém. Je
v ňom materiál na 50 jupiterov, ale vedci v ňom
zatialneobjavili ani jedinú protoplanétu.
Značnú časť protoplanetárneho disku tvori
chladný molekuhirny vodík. Plyn, ktorý je prakticky neviditelný. Preto vedci hmotnosť diskov
vypočítavajú z podielu „nečistót": róznych
primesí v plyne a z prachu. Odhady hmotnosti
vodíka bdi v minulosti značne nepresné. Herschel však v d'alekej infračervenej oblasti dokáže
v disku spolahlivo detegovať deuterid, „ťažký"
molekulárny vodilo.
Pomer normálneho a ťažkého vodila poznáme

Vodná planěta
v susedstve Sinka
.
c
1

~

Ilustrácia znázorňuje planetárnu sústavu pri hviezde
Tau Ceti.

z blízkych hviezd. Preto sa z údajov o množstve
ťažkého vodíka dá vypočítať celková hmotnosť
diskov.
Takto vypočítali aj hmotnosť disku pri hviezde
TW Hydrae, vzdialenej 176 svetelných rokov.
Hviezda je mladá: má sotva 10 miliónov rokov,
ale je ovela hmotnejšia ako Slnko. Mimoriadne
hmotný, „starý" disk je záhadou, pretože počas
10 miliónov rokov by sa v ňom už dávno mali
sformovať planéty, pričom zvyšný materiál by
mal vyfúkať silný hviezdny vietor.
Senzáciou je aj množstvo vody v disku: podia
vedcov by napinila niekolko tisíc pozemských
oceánov. Zdá sa, že existujú rozličné spósoby
formovania planetárnych sústav. Okolo váčšiny
hviezd sa planéty sformujú v krátkom čase, pri
niektorých proces trvá dlho. Prečo je tomu tak,
nevedno. Isté je, že planéty sa dokážu sformovať
aj v starých diskoch. Planetológovia majú o čom
premýšlať. Musia však podrobnejšie preskúmať
zloženie hviezdy i disku.
University of Michigan Press Release
Hviezda Tau Ceti je vzdialená od Slnka iba
12 svetelných rokov. Patrí do rovnakej spektrálnej triedy ako Slnko. Zdá sa, že má pčť planét,
ktorých hmotnosti sa pohybujú od 2 do m MZ,
takže čo do hmotnosti ide o doteraz najmenej
hmotnú planetárnu sústavu. Jedna z planét,
pátkrát hmotnejšia ako Zem, kníži okolo hviezdy
v zelenej zóne. Je to doteraz najmenšia planéta
z tých, čo obiehajú okolo Slnku podobnej
hviezdy v zelenej zóne!
Medzinárodný tím astronómov skombinoval
viac ako 6000 pozorovaní z troch rozličných
pristrojov, vrátane kamery HIRES na obrom
d'alekohiade Keck I. Vedci využili nová techniku,
ktorá dokáže rozhšiť aj najmenšie planéty.
Hviezdu Tau Ceti si póvodne vytipovali,
(vzhladom na podobnosť so Slnkom) ako referenčnú hviezdu, pomocou ktorej chceli testovať
novú metódu vyhTadávania malých planét, krúžiacich okolo mých hviezd. Nepredpokladali, že
má planetárny systém.
Blízkosť Tau Ceti je pre lovcov exoplanét
výhodou, pretože už onedlho dokážu skúmať aj
atmosféry planét, ktoré okolo nej obiehajú. Posledné objavy dokazujú, že podobných systémov
je v Galaxii vela. Zdá sa, že príroda uprednostňuje najmd tvorbu planetárnych systémov, ktorých zložky obehnú okolo svojej hviezdy za
menej ako sto dní! Z toho vyplýva, že Slnečná
sústava je svojim spósobom výnimočná.
Keck Press Release

Astronómovia z Lowellovho observatória
zverejnili zoznam hviezd a hnedých trpaslíkov, mladších ako 300 miliónov rokov.
Objekty sa prezradili silnými róntgenovými
emisiami, ktoré detegoval dálekohl'ad Keck
na Havaji. Vedci identifikovali 144 slhbných
objektov, z ktorých 20 sú silnými kandidátmi na exoplanétu. Zoznam dopíňa katalógy
kandidátov na exoplanéty z prehliadok
Gemini NICI Planet-Finding Campaign
a Planets Around Low-Mass Stars Survey.
Vedci zo získaných spektier dokázali
odvodiť pohyb a vek každej hviezdy.
Nakolko sú hviezdy s nízkou hmotnosťou
malé a málo jasné, sú priam stvorené pre
priame snímky exoplanét, krúžiacich okolo
nich. Navyše, presný odhad veku materských hviezd umožňuje charakterizovat'
planéty aj bez priamo získaných údajov.
Kandidátov na exoplanéty vytipovali po
preskúmaní 8700 hviezd do vzdialenosti
100 svetelných rokov od Slnka. Monitorovanie malých hviezd je významné, pretože podl'a najnovších odhadov tvoria až
70 % hviezdnej populácie v Galaxii.
Nakolko sa predpokladá, že viac ako
polovica týchto hviezd má planéty, objavovanie mladých malých hviezd podstatne
prispieva k spresneniu počtu exoplanét
v našom hviezdnom ostrove.
NASA Press Release

Iniračervená snímka na vinovej djžke 1,6 mikrónov
zviditelňuje hviezdu, ktorá je čiastočne prekrytá
koronografom. Maska oslabuje žiarenie hviezdy
1000-krát. Hviezda má spolupútnika, hnedého trpaslíka, s hmotnost'ou 32 M. Oba objekty, obiehajúce spoločné tažisko deli 120 AU. Váčšia hviezda je
jedným z objektov co súboru mladých hviezd monitorovaných dálekohl'adom Keck II.
19 * Kozmos 3/2013

10 (objevů)

x 25 (let rozvoje astronomie)

I
verejňujeme tretiu časí' článku, o ktorom autor v úvode
o. i. napísal: „Na žádost
redakce Kozmosu shrnují 10 významných astronomických objevů
posledního čtvrtstoletí astronomie.
Mělo by jít sice o objevy nejvýznamnější, ale zdráhám se toho
přívlastku použít, protože si uvědomuji, že každý další pisatel by vybral objevy jiné."
V Kozmose 1/2013 sme uverejnili
prvé 3 kapitoly:
I. Supernovy
II. Neutrina
III. Gravitační čočky a mikročočky
V Kozmose 2/2013 sme uverejnili
dálšie 3 kapitoly:
IV. Zábleskové zdroje záření gama
(GRB)
V. Země jako detektor
Vl. Pulsary a magnetary
V tomto čísle uverejňujeme
dokončenie článku.

U

by znázorňujú intenzitu rádiových emisií, od najsilnejších — červených, až po najslabšie — modré.
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(objevů)

VII. Kvasary
a černé veledíry
Cesta k objevu kvasarů vedla přes problematické začátky radioastronomie po II. světové
válce. I obří radioteleskopy s průměry parabol
desítek metrů měly totiž kvůli relativně dlouhým
vinovým délkám rádiových vin naprosto mizernou rozlišovací schopnost řádu úhlových
stupňů a navíc většina přístrojů vykazovala
kromě hlavního příjmového diagramu vedlejší
laloky, které vytvářely falešné obrazy rádiových
zdrojů. První dva cambridžské katalogy bodových rádiových zdrojů byly proto velmi nespolehlivé a nevedly k identifikacím rádiových
zdrojů s optickými objekty.
Teprve třetí katalog z r 1959, známý pod
zkratkou 3C byl už dostatečně spolehlivý,
Využíval totiž k rozlišení zdrojů rádiového
interferometru, jenž pracoval na frekvenci
159 MHz (vinová délka 1,9 m), což byla cesta,
která vedla k podstatnému zlepšení úhlové rozlišovací schopnosti radioastronomie. Právem byl
hlavní autor projektu aperturní syntézy Sir Martin Ryle (1918 — 1984) ověnčen Nobelovou cenou za fyziku v r. 1974.
Objev prvního kvasaru je však spjat s kuriózní
koincidencí, že rádiový zdroj 3C-273 v souhvězdí Panny byl 5. 8. 1962 zakrýván Měsícem,
což umožnilo australským astronomům pod vedením Cyrila Hazarda (*1928) přesněji změřit
jeho polohu. Tak se ukázalo, že v přesné poloze
kvasaru se nachází hvězda 13 mag, což dalo
Maartenovi Schmidtovi (* 1929) na Mt. Palomaru možnost pořídit její spektrum. K jeho
úžasu obsahovalo spektrum jasné emisní čáry
v polohách, které neodpovídaly žádnému známému chemickému prvku. Teprve po týdnech
přemýšlení si však uvědomil, že posloupnost čar
připomíná Balmerovu sérii vodíku, jenže na
tehdejší dobu neuvěřitelně posunutou k červenému konci spektra. Červený posuv čar z = 0,16
ovšem znamenal, že objekt musí ležet ve
vzdálenosti 750 Mpc (2,4 mld. sv. 1.), tj. daleko
větší než tehdy známé nejvzdálenější galaxie. Jeho pozorovaná jasnost se pak dala převést na
naprosto neuvěřitelný zářivý výkon 4 TL®,
takže evidentně nemohlo jít o hvězdu. Tak
vznikl pojem kvazistelárního rádiového zdroje,
ve zkratce kvasaru (angl. quasar).
V astronomii obecně platí, že unikátní objekty
nejsou unikátní, ale pouze vzácnější než jiné. Po
tomto průlomu začal počet kvasarů utěšeně na-

(3. čast)

x
růstat, a tak se nakonec ukázalo, že prototyp
3C-273 zůstal dodnes opticky nejjasnějším
známým kvasarem prostě proto, že je jeden
z nejbližších. Všechny další opticky ztotožněné
kvasary se nacházejí mnohem dál. Brzy byla
překonána magická hranice červených posuvů
z = 1, (vzdálenost 2,4 Gpc; stáří 6 mld. let po
velkém třesku) a se zlepšováním technických
možností pozemních teleskopů se tato hranice
plynule posouvala. Současně se ukázalo, že rádiové záření není nutnou podmínkou existence
kvasaru, což umožnilo vyvinout přehlídkové
techniky, které umožnily hledat rádiově tiché
kvasary v optickém a infračerveném oboru
spektra. Vlivem velkých kosmologických červených posuvů se totiž i laboratorní vinové
délky Lymanovy série vodíku přesouvají z ultrafialové oblasti až do blízké infračervené oblasti
spektra.
Tak se podařilo postupně rehabilitovat názor
arménského astrofyzika Viktora Ambarcumjana
(1908 — 1996) již z počátku 50. let minulého
století, že některé galaxie se vyznačují svítivými
a časově proměnnými kompaktními jádry. Je
velmi těžké určit, kdy přesně tento názor po
letech pochybností zvítězil a kdo konkrétně je
za tento obrat nejvíce odpovědný. Zdá se, že
k rozhodujícímu obratu došlo v dekádě 1985 - 1995, když se postupně podařilo vytvořit jednotné schéma galaxií s aktivními jádry (AGN
— Active Galactic Nuclei), založené na koncepci
extrémně hmotné (řádově 0,1- 10 GM®) černé
veledíry v centru dané galaxie, která získává
další hmotu ze svého okolí akrecí.
Akrece na černou veledíru je kupodivu velmi
složitá záležitost. Chladný interstelární plyn,
který sek ní zásluhou její gravitace blíží, se totiž
usazuje v poměrně plochém akrečním disku obvykle v rovníkové rovině rotující černé veledíry.
Uvnitř rotujíícího disku se plyn ohřívá a sestupuje k jeho vnitřnímu okraji. Přebytečný moment hybnosti se odnáší směrem ven z disku,
zatímco vnitřní části disku se zahřívají a silně
září opticky, případně i ultrafialově a rentgenově. Emisní čáry vznikají v materiálu v okolí
černé veledíry, který je ohříván vnitřními částmi
disku. Některé disky se navíc vyznačují usměrněnými plynnými výtrysky (angl. jely), které
směrují podél rotační osy disku, popřípadě rotační osy černé veledíry, do dvou protilehlých
směrů. Výtrysky jsou pozoruhodně úzké a jejich
kolimace se projevuje až do velké vzdálenosti
od centrální černé veledíry, což svědčí o přítomnosti silných magnetických polí.

;let rozvoje astronomie)
Současná klasifikace galaxií typu AGN je založena na orientaci disku a rotační osy černé
veledíry vůči zornému paprsku. V případě, že
výtrysky směřují ve směru zorného paprsku, pozorujeme objekt bez spektrálních čar a současně
rádiově hlučný blazar. Při šikmém sklonu výtrysků k zornému paprsku vidíme klasické kvasary, z nichž jen menšina je však rádiově
hlučných. Jestliže výtrysky svírají se zorným paprskem pravý úhel, pozorujeme radiogalaxie,
popřípadě Seyfertovy galaxie.V podstatě lze
tedy říci, že galaxie AGN jsou důkazem toho, že
už v raném vesmíru vznikaly velmi hmotné černé
veledíry a popravdě je záhadou, jak mohly stihnout nabrat tolik hmoty v intervalu kratším než
1 mld. let.
Mnohem snazší je vysvětlit existenci méně
hmotných černých veleděr v klasických spirálních galaxiích jako je naše Mléčná dráha. Existenci černé veledíry o hmotnosti 4 MMD v centru naší Galaxie v souhvězdí Střelce tam, kde se
nalézá rádiový zdroj Sgr A*, prokázali v r. 1992
Reinhard Genzel (*1952) aj., když po řadu let
sledovali v infračerveném oboru spektra svítivou
modrou hvězdu S, jež kolem neviditelné černé
veledíry obíhá po protáhlé Keplerově elipse.
V dalších letech pak jednak Genzelova skupina
v Německu, ale též americká skupina Andrey Ghezové (*1965) nalezli na 100 hvězd
S v blízkosti černé veledíry, které všechny se pohybují po eliptických drahách kolem společného
ohniska, jež představuje velmi hmotný střed naší
Galaxie. V r. 2011 objevila družice Fermi obří
bubliny zdření gama v pásmu 1 - 100 GeV nad
a pod hlavní rovinou Mléčné dráhy. Rozměry
bublin jsou úctyhodné — každá má výšku 10 kpc.
Bubliny zřejmě vznikají slapovým trháním hvězd
v blízkosti centrální černé veledíry a jejich postupným pohlcováním veledírou, přičemž přebytečný moment hybnosti tohoto materiálu
odnášejí urychlené částice, které produkují záření
gama i rentgenové.
Pozorováním HST se v poslední dekádě podařilo prokázat existenci obdobných černých veleděr v jádrech klasických galaxií. Tak astronomové zjistili, že mezi hmotností černé veledíry
a hmotnosti příslušné galaktické výdutě platí
jednoduchá úměra, tj. veledíra obsahuje vždy
0,5 % hmotnosti výdutě. Tato úměrnost svědčí
o genetické souvislosti obou útvarů. V r. 2011
byly objeveny v galaxiích o velké hmotnosti
a svítivosti v souhvězdích Lva a Vlasů Bereniky
ve vzdálenosti kolem 100 Mpc od nás gigantické
veledfry o hmotnostech >10 GM@.

Riintgenové portréty Sgr A".

VIII. Extras®lární planety
a hnědí trpaslicí
Pomineme-li naprosto nečekaný objev exoplanet u pulsaru B1257+12, začaly se už od
poloviny 80. let minulého století hledat exoplanety pomocí přesných spektrografů, jež by byly s to
odhalit je nepřímo z křivky radiálních rychlostí
na základě periodického oběhu mateřských hvězd
kolem barycentra soustavy hvězda-exoplaneta.
Všechny přehlídky však končily nezdarem a dnes
už víme proč. Téměř všichni astronomové se
domnívali, že cizí planetární soustavy budou mít
podobnou strukturu jako Sluneční soustava, tj.
málo hmotné kamenné planety v menších vzdálenostech od hvězdy, zatímco obří hmotné planety budou od mateřské hvězdy vzdálené podstatně
více, asi jako Jupiter od Slunce. V takovém případě by oběžná doba exoplanet dostatečně hmotných pro měřitelné periodické vychylování mateřské hvězdy od barycentra soustavy byla řádově
několik let, takže bohatě mělo stačit měřit radiální
rychlosti mateřské hvězdy v průměru jednou
měsíčně.
Soutěž o objev exoplanety u hvězd hlavní
posloupnosti tak nakonec vyhráli švýcarští astronomové Michel Mayor (1942) a Didier Queloz
(1966), kteří zkonstruovali ultrapřesný spektrograf ELODIE, připojený k francouzskému 1,9m
dalekohledu na Observatoři Haute Provence.
Tímto přístrojem rozpoznali v r. 1995 periodické
změny radiálních rychlostí hvězdy slunečního typu 51 Pegasi v periodě 4,2 dne a z Keplerových
zákonů pak odvodili hmotnost průvodce hvězdy
>0,5 MJ i výstřednost jeho eliptické dráhy 0,013
(Země má výstřednost své dráhy kolem Slunce
0,017). To bylo přirozeně velké překvapení, protože nikdo si do té doby nedokázal představit, že
by planeta o hmotnosti srovnatelné s Jupiterem
mohla obíhat ve vzdálenosti 8 mil. km od mateřské hvězdy.
Téměř současně objevili španělští astronomové Rafael Rebolo aj. prvního hnědého
trpaslíka (objekty s hmotnostmi v intervalu
0,012 - 0,065 M®) Teide 1 v Plejádách. K objevu využili snímků z 0,8m teleskopu na observatoři Teide a spekter ze 4,2m teleskopu
W. Herschela na La Palmě na Kanárských ostrovech. Odtud určili hmotnost hnědého trpaslíka
0,055 Mj.
V r. 2000 zjistili David Charbonneau aj., že
exoplaneta u hvězdy HD 209458 (rovněž v Pe-

Akréčny disk okolo čiernej diery v jadre galaxie
NOC 4261.
Snímka: HST

Ilustrácia exoplanéty HD 209458.

Hviezda 51 Pegasi.
~b
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Na observatóriu Point Apache v Novom Mexiku (USA)
prebehla v rokoch 2000 až 2008 prehliadka SDSS.

Čast'zariadenia na Point Apache. (Prehliadka SDSS
je prístupná na internete.)

Vesmírny d'alekohl'ad Spitzer.
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gasovi), objevená původně metodou radiálních
rychlostí, vykazuje tranzity přes kotouček
mateřské hvězdy, projevující se poklesem jasnosti hvězdy o 2 % v periodě 3,5 d, shodné s periodou určenou metodou radiálních rychlostí.
Znalost sklonu dráhy z tranzitu umožnila přesně
určit poloměr exoplanety 1,3 RJ, její hmotnost
0,6 MJ i délku velké poloosy dráhy 0,047 AU.
Kromě těchto dvou hlavních metod existuje
dnes ještě celá řada dalších zajímavých možností,
např. objevovaní exoplanet jako „zoubků" na
světelných křivkách zjasnění gravitačních mikročoček, přímé zobrazovaní vzdálenějších exoplanet, hledání exoplanet na základě variací
okamžiků tranzitů již objevených exoplanet,
anebo i pomocí astrometrie, což byla metoda,
kterou neúspěšně použil už před půl stoletím
americký astronom holandského původu Peter
van de Kwnp (1901 — 1995) u Barnardovy hvězdy.
Z původně okrajového zájmu sotva půltuctu
badatelů se stal v průběhu posledního desetiletí
patrně nejdynamičtěji se rozvíjející obor pozorovací astronomie, v němž se angažuje snad
tisícovka odborníků i mnozí astronomové-amatéři, na předním místě právě z Česka. U řady
hvězd byly objeveny planetární soustavy obsahující až 7 exoplanet, dále exoplanety obíhající
kolem těsné dvojhvězdy, ale též exoplanety
obíhající kolem jedné složky dvojhvězdy. V r.
2010 byla nalezena exoplaneta, obíhající kolem
mateřské hvězdy za pouhých 19 h, ale současně
i jiná exoplaneta o poloměru 1,0 RJ a hmotnosti
4 MJ, která obíhá kolem své mateřské hvězdy
HD 80606 po doslova kometární dráze s velkou
poloosou 0,46 AU, výstředností 0,93(!) v periodě
111 d, a přesto je vidět v tranzitu trvajícím 12 h.
Existence obřích plynných planet v nepatrné
vzdálenosti od mateřských hvězd hlavní posloupnosti vedla k závěru, že exoplanety musely vzniknout akrecí na kamenná jádra v daleko větších
vzdálenostech od mateřské hvězdy a do její
blízkosti se dostaly migrací, tj. pohybem v odporujícím plynném a prachovém zárodečném
planetárním disku, popř. vlivem gravitačních interakcí s ostatními exoplanetami.
Od r. 2008 se daří dokonce sledovaní exoplanetárních atmosfér, jejich rozsahu, teploty
a chemického složení, takže v zásadě je možné
studovat i atmosférickou cirkulaci, výskyt mračen, a dokonce tzv. biomarkerů, které by dokládaly případnou existenci života na exoplanetě.
V současné době je příval poznatků o exoplanetách téměř nezvladatelný, protože do hry
vstoupily kromě početných robotických dalekohledů tak dvě umělé družice země, francouzská
družice CoRoT a americká družice Kepler, jež
jsou zaměřeny na masové vyhledávání tranzitujících exoplanet. Dnes už je naprosto jisté, že
v Galaxii je více exoplanet než hvězd; v průměru na každou hvězdu připadá 1,6 exoplanety
s hmotností od několikanásobku MZ až po několikanásobek MJ.
Kromě toho je docela dobře možné, že ještě
více je exoplanet — nomádů, které se bud vlivem
poruch vymanily z gravitačního vlivu mateřské
hvězdy, anebo vznikly rovnou samostatně
z menšího chuchvalce mezihvězdného mračna.
Lze očekávat, že koncem letošnílw roku dosáhne
počet exoplanet objevených všemi zmíněnými
metodami magické hranice 1 tisíc a do konce
dekády překročí téměř určitě hranici 10 tisíc
zkoumaných objektů

IX.

Širokoúhlé a hluboké
přehlídky

Pokrok v hromadném zpracovaní velkých objemů dat, stejně jako úspěšný vývoj velkoplošných zobrazovacích matic v optickém a infračerveném oboru spektra, jakož i vývoj mnohovláknové optiky způsobil, že na pořad dne
přicházejí gigantické přehlídky oblohy v astrometru, fotometrii i spektroskopii. Průkopníky
v tomto směru byly anglo-australské přehlídky
hvězd a galaxií 2dF a 6dF pomocí 3,9m MT,
které proběhly v letech 1997 — 2003 a zahrnuly
údaje zejména o kosmologických červených posuvech pro 100 tis. galaxií.
V letech 2000 - 2008 proběhla u specializovaného 2,5m reflektoru na Apache Point v Novém Mexiku v USA dvoudílná přehlídka SDSS,
která poskytla trojrozměrné mapy prostorového
rozložení >900 tis. galaxií a >120 tis. kvasarů na
>8 tis. čtv. stupních oblohy. Nezanedbatelnou
předností přehlídky SDSS je její veřejná přístupnost na internetu. To umožňuje kvalifikovaným
odborníkům rýžovat v tomto nepřeberném bohatství informací nové a často velmi překvapující
poznatky. Je pozoruhodné, jak se v těchto přehlídkách angažují úspěšně i laičtí pozorovatelé. Projekt Galaxy Zoo vychází ze zkušenosti, že lidské
oko dokáže klasifikovat morfologii vzdálených
galaxií lépe než počítačové metody automatického zpracování obrazů. Začal fungovat v červenci 2007 a za pět let se do klasifikace zapojilo
na 150 tis. dobrovolníků se svými počítači. Za tu
dobu dodali na 50 milionů morfologických
odhadů pro 1 milion galaxií v přehlídce SDSS,
takže pro každou galaxii byly získány desítky
klasifikací, které se pak staly podkladem pro podrobnější studium nejzajímavějších případů pomocí obřích dalekohledů na Zemi i ve vesmíru,
ale též radioteleskopů a umělých družic Země, jež
pracují v extrémních oborech spektra.
Tyto a další přehlídky poskytly obraz o podrobnostech velkorozměrové struktuře vesmíru
v podobě „kosmické pavučiny", která vcelku
potvrzuje standardní kosmologický model
velkého třesku. Umožňuje dokonce zjišťovat rozložení skryté látky vesmíru, která se většinou
koncentruje tam, kde se soustřeďuje látka zářící
(baryonová). Tak byly objeveny i akustické baryonové oscilace, jež umožňují určit nezávisle na
jiných metodách stáří vesrníru i relativní zastoupení záříc{ a skryté látky i skryté energie na
hmotnostní bilanci pozorovaného vesmíru.
Neméně významným protějškem těchto přehlídek, které se zaměřily na co nejširší souhrnné
zorné pole k objektům až do —23. mag (mezní
hvězdná velikost přehlídek poněkud závisí na
citlivostí detektorů v různých oborech spektra;
dosahuje maxima v červené části spektra), jsou
naopak velmi úzké („vlasové") přehlídky obřími
teleskopy a jejich ekvivalenty v nejrůznějších pásmech elektromagnetického spektra. V optickém
oboru je přirozeným šampiónem těchto přehlídek
Hubbleův kosmický teleskop (HST), jenž po
poslední údržbě v r. 2009 dosahuje v některých
pásmech téměř ke 31. mag v rozsahu od ultrafialového po blízké infračervené pásmo spektra.
Významným protějškem se mu stal Spitzerův
kosmický teleskop (SST), který vlivem kosmologických červených posuvů ve spektrech nejvzdálenějších galaxií dokázal v době svého studeného provozu (prosinec 2003 — květen 2009)

zobrazit vůbec nejslabší či nejvzdálenější objekty
ve vesmíru.
Tak vznikla zásluhou předešlého prezidenta
Mezinárodní astronomické unie (IAU) Roberta
Williamse série projektů Hubbleových hlubokých
polí (HDF a HDF-South), na něž navázala řada
dalších přehlídek týchž oblastí oblohy, vybraných
tak, aby byla dostatečně úhlově daleko od hlavní
roviny Galaxie, která je silně zaprášená. Směry
vlasových přehlídek se vybíraly tak, aby v nich
bylo co nejméně jasných blízkých objektů a tato
strategie přinesla úžasné plody.
První projekt HDF proběhl v prosinci 1995.
V něm se v souhvězdí Velké medvědice metodou
skládání expozic zobrazovalo stále stejné zorné
pole o úhlovém průměru 2,5' pomocí kamery
WFPC2. Na snímcích pořízených postupně
ve čtyřech spektrálních filtrech centrovaných na
vinové délky 300, 450. 606 a 814 nm a exponovaných v každém filtru souhrnně 30 — 43 h je
vidět sotva 20 hvězd Mléčné dráhy, ale zato asi
3 tis. galaxií, z nichž většina byla v té době nejvzdálenějšími zobrazenými objekty ve vesmíru
vůbec. Dosah HDF byl totiž přibližně 3,7 Gpc
(12 mld. sv. let).
Úspěch projektu HDF překonal i nejoptimističtější odhady, takže v r. 1998 proběhlo analogické snímkování HDF-S na jižní obloze, do
něhož se kromě zmíněné kamery WFPC2 zapojily také nové přístroje na HST, tj. STIS
a NICMOS. Na tuto iniciativu pak navázala
přehlídka GOODS (angl. The Great Observatories Origins Deep Survey), do níž byly zapojeny
i ostatní americké velké kosmické observatoře,
zejména pak rentgenová družice Chandra.
Přehlídka není tak citlivá, ale zato pokrývá širší
zorné pole. Část přehlídky GOODS byla pokryta
pozorováním Hubbleova ultrablubokého pole
(HUDF), tj. expozice jižního pole v souhvězdí
Chemické pece po dobu 1 Ms (11,5 dne) na ploše
o úhlovém průměru 11,5'. Dosah přehlídky se
zvýšil na 3,9 Gpc (12,8 mld. sv. 1.).
Konečně v září 2012 byla zveřejněna přehlídka
XDF, která pokrývá s delší expozicí malou část
přehlídky HUDF. Obsahuje na 5,5 tis. velmi
vzdálených galaxií zobrazených nejnovějšími
kamerami ACS a WFC3. Dosah této přehlídky
(31 mag) se zvýšil na 4 Gpc (13,2 mld Sv. 1.).
Jestliže před opravou HST v r. 1993 byl dosah
pozemních přístrojů pro zkoumání hlubokého
vesmíru 2,1 Gpc (7 mld. sv. I.), za uplynulé
dvacetiletí se ponor do hlubin vesmíru zdvojnásobil, a to mělo rozhodující vliv na pokrok kosmologie, protože pohledem do různých minulých
(archeologických) vrstev vesmíru lze rekonstruovat jak jeho strukturu, tak zejména jeho vývojové
změny.

X.

Přesná kosmologie

Na počátku XX. stol. mělo slovo „kosmologie" velmi špatnou pověst zejména mezi fyziky.
Je známo, že ještě kolem r. 1915 nechtěl novozélandský fyzik Ernest Rutherford (1871 — 1937)
a nositel Nobelovy ceny za fyziku slyšet v Cavendishově laboratoři v Cambridži slovo vesmír.
Příčinou despektu ke kosmologii byly v podstatě
velmi chatrné odhady kosmologických vzdáleností počínaje rozměry Mléčné dráhy a konče
představami o rozměrech spirálních mlhovin, protože — jak dnes víme — byly jejich vzdálenosti
hrubě podceněny. Dostat se v astronomii od po-

zorovaných údajů o jasnostech a spektrech
k fyzikálním údajům o hmotnostech, rychlostech,
energiích a zářivých výkonech tak bylo téměř
nemožné, protože kromě statistických chyb největším zdrojem špatných interpretací byly závažné chyby systematické. Není jistě náhodou, že
výše zmíněné „Velké debaty" proběhly v astronomii právě tehdy, když vzdálenosti nově
nalezené třídy kosmických objektů byly nejisté
o dva i více řádů. Většina fyzikálních interpretací
pozorovaných veličin totiž závist bud' na druhé,
ale v některých případech dokonce na 3. mocnině
vzdálenosti příslušných zdrojů.
Jak známo, až do 18. století nebyly příliš dobré
vědomosti ani o vzdálenostech planet a Slunce.
Teprve tranzity Venuše přes Slunce v letech
1761 a 1769 umožnily určit délku astronomické
jednotky s přesností na 4 %. Pokrok v pochopení
povahy hvězd nastal až řadu desetiletí poté, kdy
byla v polovině XIX. stol. změřena trigonometrická paralaxa tří blízkých hvězd s přesností na
±10 %. O výklad podstaty spirálních mlhovin se
zasloužila až Henrietta Leavittovú (1868— 1921),
když v r. 1912 našla pro cefeidy v Malém Magellanově mračnu proslulý vztah mezi délkou
periody jejich proměnnosti a zářivým výkonem.
K tomu, aby byl vztah Leavittové využitelný pro
určovaní vzdáleností cefeid, bylo ovšem potřeba
zkalibrovat jeho nulový bod pomocí trigonometrie. Týž postup při určování velkých vzdáleností
ve vesmíru se fakticky používá dodnes.
Trigonometrie totiž selhává již pro vzdálenosti
kolem 50 pc, protože paralaxa těchto objektů činí
jen 0,02". Teprve astrometrická družice ESA
HIPPARCOS (1989 — 1993) dokázala zvýšit
přesnost měření absolutních paralax o řád, takže
od r. 1997 mají astronomové k dispozici katalog
trigonometrických paralax pro 100 tis. hvězd,
jenž dosahuje přesnosti ±0,OOl". Tento katalog
tudíž představují první a nejlépe upevněnou
příčku kosmologického žebříku vzdáleností.
Další příčky tvoří proměnné hvězdy typu RR Lyr
a cefeidy. Zejména cefeidy vyznačující se vysokými zářivými výkony lze pozorovati v galaxiích
vzdálených 10 Mpc.
Jasnější než cefeidy jsou ovšem novy a supernovy během výbuchu. Novy lze dnes pozorovat
i v sousedních galaxiích počínaje oběma Magellanovými mračny až po galaxii M87, vzdálenou
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Takto vyzerá Mliečna cesta pri pohl'ade zhora.
Portrét Galaxie zhotovili na základe údajov z vesmírneho d'alekohl'edu Spitzer.

Jedna zo snímok série .,hlbokých polí" (Deep Fields),
ktoré exponoval Hubblov vesmírny d'alekohl'ad.

Ilustrácia satelitu HIPPARCOS.
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Perlmutter, Riess a Brian Schmidt dostali v roku
2011 Nobelovu cenu za fyziku.
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Schéma znázorňuje rozpínanie vesmíru od big bangu
až po súčasnost' po najnovšom spresnení hodnoty
Hubblovej konštatnty (HO), z ktorej sa odvodzuje vek
vesmíru. Teraz s presnostou ±10%.
big bang
vesmír 10-43 s po big bangu

vesmir
300 000 nekov
po big bangu

dnešný vesmír
Vývoj vesmíru od big bangu po súčasnost'. Uprostred mapa mikrovinného žiarenia kozmického
pozadia, prvých štruktúr s nerovnakou hustotou
a teplotou, ktoré sa prejavili už 300 000 rokov po
big bangu.
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Hertzsprungov-Russelov diagram hviezd do vzdialenosti 100 parsekov od Slnka podl'a údajov satelitu
HIPPARCOS. Kolmá os vpravo ukazuje absolútnu
jasnost'v porovnaní so svietivost'ou Slnka. Kolmá os
vi'avo ukazuje jasnost'v magnitúdach.
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od nás 16 Mpc (50 mil. sv.l.). Existuje empirický
vztah mezi zářivým výkonem novy v maximu
a tempem poklesu jasnosti po maximu, který lze
kalibrovat pomocí nov v naší Galaxii.
Nezávisle na novách mohou posloužit při
určování vzdáleností blízkých galaxií také zákrytové dvojhvězdy, zejména pokud lze současně
změřit u obou složek jejich křivky radiálních
rychlostí. Tak lze velmi účinně vyztužit druhou
příčku kosmologického žebříku až do vzdáleností
galaxií v Místní soustavě, tj. zhruba do 1 Mpc.
V naší Mléčné dráze mohou posloužit ještě
obří molekulová mračna, jejichž spektrální čáry
interstelárních maserů se hodí pro trigonometrické určení vzdáleností pomocí mezikontinentálních rádiových interferometrů až do 10 kpc od
nás s chybami 40 %.
Pro opravdu gigantické rozměry vesmíru však
v podstatě zbývá už jen jediná metoda, a to je sledování nejjasnějších supernov (třídy Za), jež mohou mít v maximu zářivé výkony až o 10 řádů
vyšší než Slunce. Díky tomu, že jde ve skutečnosti o termonukleární exploze bílých trpaslíků na
tzv. Chandrasekharově mezi (1,35 Me), lze
očekávat, že v prvním přiblížení jsou všechny tyto výbuchy energeticky stejné. Zbývá tedy jen
určit nulový bod této stupnice pomocí supernov
třídy Ia v naší Galaxii (např. Supernova Tyc/zonova 1572 a Keplerova 1604) a můžeme kosmologický žebřík vzdáleností vysunout hodně vysoko,
až někam do vzdáleností 3 Gpc (10 mld. 5v. 1.). Je
ovšem pravda, že tato nejvyšší příčka současného
kosmologického žebříku se stále povážlivě viklá
a všechny vzdálenosti .3 Gpe jsou dosud známy
jen přibližně.
Vinou nepřesností v nulových bodech byla po
dlouhá desetiletí velmi nejistá hodnota současného tempa rozpínání vesmíru (Hubbleova konstanta H0), jejíž převrácená hodnota by měla být
mírou stáří vesmíru od velkého třesku. Ještě
v r. 1996 proběhla ve Washingtonu další Velká
debata, jejímž protagonisty byli S. van den Bergh
(x1929) a Gustav Tarnmann (*1932). Zatímco
van den Bergh snášel argumenty pro hodnotu
H0 -. 72 km/s/Mpc, Tammann se domníval, že
tato hodnota leží v mezích 45 — 65 v týchž jednotkách. Stan vesmíru odvozené podle van den
Berg/uz pak vycházelo na stěží 10 mld. let, v rozporu s tehdejšími údaji o stáří kulových hvězdokup (15 mld. let), kdežto spodní mez Tammannova odhadu dávala pro stáří vesmíru solidních
16 mld. let.
Spor měl až v posledním desetiletí nečekané
rozuzlení, když se zjistilo, že standardní kosmologický model nemohl předvídat, že ve vesmíru
existuje skrytá energie, jejíž vliv na tempo
rozpínání vesmíru se s rostoucím stářím vesmíru
zvyšuje. Jak ukázali v letech 1998 — 1999 Adam
Riess aj. a Saul Perlmutter aj., pozorování
vzdálených supernov prokázalo, že v polovině
dosavadního věku vesmíru se tempo jeho
rozpínání počalo zvyšovat a hodnota H0 téměř
přesně odpovídá odhadu van den Berg/za, ale stan
vesmíru činí 13,7 mld. let (v mezidobí se ukánalo,
že stáří kulových hvězdokup bylo soustavně přeceňováno a tyto soustavy nejsou starší než 13
mld. let). Objev zrychlujícího se rozpínání vesmíru vlivem skryté energie byl pak v letech
2007 — 2009 nezávisle potvrzen jednak z pozorování fluktuací teploty reliktního záření
a jednak z charakteru zmíněných baryonových
oscilací, takže nic nebránilo tomu, aby si hlavní
osobnosti Perlmutter (*1959), Riess (*1969)
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a Brian Schmidt (x1967) mohli v prosinci 2011
zaletět do Stockholmu pro Nobelovu cenu za
fyziku.
Okolnost, že tři různé na sobě nezávislé postupy dávají shodný výsledek, je tedy triumfem
soudobé kosmologie, která konečně nepracuje
jenom s řádovými odhady, ale s docela přesnými
údaji s chybami menšími než 10 %. Pokaždé,
když se v nějaké vědě podaří zpřesnit hodnoty
naměřených veličin o řád, lze bezmála s jistotou
očekávat následně nové objevy. O současné kosmologii to platí beze zbytku. Z předešlých údajů
totiž vyplynul doslova šokující závěr, že mezi
hlavními složkami vesmíru hrají baryony, z nichž
jsou složeny galaxie, hvězdy, planety i lidé, zcela
podřadnou fyzikální roli, protože v nejlepším případě představují necelých 5 % hmoty vesmíru.
Nejnovější výsledky kosmické inventury pro
baryony dopadají ještě hůře. Ukazuje se totiž, že
obsah baryonů ve všech galaxiích činí jen 0,5 %
úhrnné hmoty vesmíru, další půl procento lze
připsat na vrub horkého intergalaktického plynu
(zářícího v rentgenové oblasti spektra) a 1,5 %
tvoří chladný intergalaktický plyn, pozorovaný
v pásmu mikrovin. Dohromady tak dostáváme
pro pozorované baryony pouhá 2,5 % a manko
baryonů je stejně velké jako dohledané zásoby
zjištěné kosmologickou inventurou!
Naproti tomu gravitačně přitahující, avšak ve
všech oborech elektromagnetického spektra dokonale průhledná skrytá látka tvoří 23 % hmoty
vesmíru. Jenže i ta hraje druhé housle, protože
nejvýznamnější složkou hmoty vesmíru je rovněž
dokonale průhledná skrytá energie nadaná odpudivou silou a představující piných 72 % hmoty
vesmíru! Velmi pravděpodobněji lze popsat jako
proslulou kosmologickou konstantu v rovnicích
obecné teorie relativity pro reálný model vesmíru.
To prakticky znamená, že v počátečním stavu
vesmíru byl její podíl na hmotnosti vesmíru
zanedbatelný, a naopak v budoucnosti stále
poroste, protože navzdory nepřetržitému rozpínání vesmíru se Izustota skryté energie v jednotce
vesmírného objemu neměnís časem, zatímco hustota skryté i baryonové látky stále klesá.
Tyto objevy jsou přinejmenším zdravě
znepokojující. Kdysi Mikuláš Koperník sesadil
z kosmického trůnu Zemi a nahradil ji Sluncem.
Poté Friedrich Bessel a Artur Eddington přišli
na to, že hvězdy jsou často mnohem hmotnější
a větší než žlutý trpaslík Slunce. Mezitím Har/ow Shaplev a Jan Ooz7 rozpoznali spirální strukturu naší Galaxie, v níž Slunce leží na půl cesty
mezi centrem ve Střelci a periférií Mléčné dráhy
a Edwin Hubble ukázal, že Galaxie je jen jednou
z mnoha set podobných hvězdných ostrovů. Dnes
se však díky rychlému pokroku astrofyziky
dozvídáme, že veškerý dosud pozorovaný vesmír
od naší Galaxie až po nejvzdálenější kvasary
představuje jen čtyřicetinu zásob v kostnickém
skladišti.
Dramaticky rychlý vývoj astronomie určitě
letos neskončil. Když extrapolujeme současný
trend do budoucnosti, můžeme právem očekávat,
že příští objevy svým dosahem ještě převýší ty
současné. Které objevy to budou? Na tuto otázku
trefně odpověděl již v r. 1970 proslulý arménský
astrofyzik Viktor Ambarcumjan (1908 — 1996):
„Ty nejvýznamnější objevy nelze předvídat. Protože kdybychom je uměli předpovědět, tak to
nebudou ty nejvýznamnější objevy."
JIŘÍ GRYGAR
•

Podle E. Strianiho aj. ukázala měření z družice AGILE, že aktivita blazaru 3C-454.3 zesílila v r. 2007 a v maximu počátkem prosince 2009 dosahovala zářivých výkonů v pásmu 0,1 —3 GeV až 3.1039 W. Během prosince pak blazar vyzářil úhrnem energii 1049 J. L. Pacciani aj. využili okolnosti, že se blazar znovu zjasnil v polovině září 2009 a zorganizovali od listopadu téhož roku celosvětovou kampaň k jeho průběžnému sledování
ve všech technicky přístupných oborech elektromagnetického spektra. Blazar se jim odměnil hned počátkem prosince, kdy dosáhl rekordního
zářivého výkonu v pásmu gama a celá epizoda zjasnění zabrala měsíc. M. Ackermann aj. potvrdili dílky družici Fermi rekordní zjasnění také v pásmu záření gama s energiemi fotonů >100 MeV s maximem pro energii 20 GeV. Zdroj zjasnění musí mít relativně malé rozměry, protože prudké
kolísání jasnosti probíhalo již na časových stupnicích řádu několika hodin. Nejnověji pak znovu vzplanul v dubnu 2010. Z analýzy průběhu všech
vzplanutí odhadli G. Bonnoli aj. hmotnost černé veledíry v centru blazaru na 500 MMp.
O výskytu binárních černých veleděr v centrech blazarů 3C-120, OJ 287,1308+326 a BL Lac pojednali A. Volvač aj. Všimli si totiž harmonické složky v kolísání toku rádiového záření z těchto zdrojů v periodách jednoho roku až desítek let. Odtud usoudili, že v těchto blazarech se
nacházejí páry veleděr s oběžnou rychlostí složek až 4 tis. km/s a ve vzájemné vzdálenosti 0,03 - 0,3 pc. J. Hennawi aj. hledali binární kvasary ve
vzdálenostech 3,2 —3,7 Gpc na základě přehlídky SDSS na ploše 8,1 tis. čtv. stupňů oblohy. Našli tak celkem 27 párů binárních kvasarů, z toho 24
pozorovaných poprvé. Minimální rozteče jejich optických těžišť se pohybují v rozmezí 10- 650 kpc. Vesměs jde o páry obřích veleděr s hmotnostmi
>1 GM®.
M. Valtonen aj. využili archivních záznamů 9 optických výbuchů blazaru OJ 287 (Cnc; vzdálenost 1,1 Gpc) v letech 1913 —2007 k určení parametrů obou černých veleděr v jeho centru, jež kolem sebe obíhají v periodě 11 — 12 let. Nejistota periody souvisí s relativistickými efekty precese
normály k oběžné rovině (39°/per) a výstřednosti dráhy (e = 0,7!). Primární veledíra má extrémně vysokou hmotnost 18 GM®, kdežto sekundární
veledíra jen 140 MM®. Spin sekundární složky je blízký nule, ale spin primární složky dosahuje hodnoty 0,28. Příští průchod sekundární veledíry
pericentrem má nastat přibližně v prosinci 2015, kdy však bude blazar úhlově velmi blízko ke Slunci. Proto by bylo potřebí vykonat v té době potřebná měření, která by zmenšila dosavadní nepřesnosti v délce oběžné periody, z kosmického prostoru.
F. Rieger aj. studovali blazar PKS 2155-304 (PsA; vzdálenost 460 Mpc) během výbuchu v r. 2006, kdy velmi rychle (na stupnici pouhých
200 sekund) kousalo záření gama přicházející z blazaru s energiemi řádu TeV. Zatímco v klidné fázi dosahuje jasnost blazaru pro tak vysoké energie
hodnoty jen 0,1 Kraba, v maximu tato jasnost stoupla o více než dva řády. Krátká stupnice změn svědčí podle autorů o tom, že v jádře blazaru se
nacházejí dvě černé veledíry s hmotnostmi 500 MM® a 10 MMp, obklopené akrečním diskem a obíhající kolem společného těžiště v periodě několika let. Proměnné tempo akrece plynu na obíhající veledíry ovlivňuje přirozeně i napájení a tedy i svítivost protiběžných výtrysků z disku do
vnějšího prostoru galaxie. Rovněž A. Abramowski aj. studovali chování tohoto blazaru aparaturou HESS v Namibii v pásmu energií >200 GeV již
od r. 2002. Zatímco v klidu zdroj svítil na úrovní 0,15 Kraba, v maximu výbuchů v červenci 2006 vzrostl tok záření gama na více než padesátinásobek.
M. Neumayer aj. odvodili z infračervených pozorování nejbližší galaxie třídy AGN Cen A (= NGC 5128), že hmotnost černé veledíry v jejím
centru činí asi 50 MM®. A. Abdo aj. zjistili pomocí aparatury LAT družice Fermi, že Cen A je obklopen laloky záření gama (0,1 — 1 TeV), které
připomínají obří bubliny obklopující naši Galaxii. Obsah energie v obou lalocích dosahuje hodnoty 1,5.1051 J. D. Majaess nalezl v této galaxii
dalších 5 cefeid, čímž jejich počet vzrostl na 50 a to mu umožnilo zpřesnit hodnotu vzdálenosti Cen A pomocí vztahu Leavittové. Výsledek 3,8 Mpc
ukazuje, že jde skutečně o nejbližší galaxii třídy AGN vůči naší Galaxii, ale autor poukázal na zdroje soustavných chyb vyvolaných proměnnou
a velmi silnou extinkcí v různých částech galaxie, takže je klidně možné, že je Cen A ve skutečnosti vzdálena jen 3,5 — 3,1 Mpc, což negativně
ovlivňuje všechny další parametry tohoto prototypu aktivních galaxií.
G. Krishna aj. ukázali, že 15 kpc na severovýchod od jádra galaxie Cen A se nachází ve výtrysku plynná slupka obklopující právě se tvořící
hvězdy. Jelikož sám výtrysk obsahuje relativistické částice, lze tam nejspíš urychlit částice kosmického záření na rekordní energie >60 EeV, jak je
pozoruje aparatura na observatoři Pierra Augera v Argentině.
H. Rampadarath aj. ukázali na základě pozorování britského radiointerferometru MERLIN a VLBI EVN, že proslulý objekt Hanny's Vorwerp,
objevený v rámci projektu Galaxy ZOO holandskou učitelkou hudby van Arkelovou, je stále ozařován kuželovým výtryskem z 20 kpc vzdálené
spirální galaxie IC 2497 (LMi; 220 Mpc), která před ještě před 65 tis. lety jevila aktivitu typickou pro galaxie AGN, ale dnes má zářivý výkon asi
o tři řády nižší. Galaxie stále vyniká překotnou tvorbou hvězd tempem 12 M®/r a výtrysk z jádra byl dokladem silné akrece na centrální černou
veledíru. Je překvapující, že toto pozorování prozrazuje, že kvasar může zhasnout mnohem rychleji, než se dosud myslelo.
Tomu též odpovídá pozoruhodná studie C. Feruglia aj. kteří pomocí radiointerferometru IRAM na Plateau de Bure zkoumali rozložení molekul
CO v Seyfertově galaxii Mrk 231 (UMa, 185 Mpc) a tak objevili, že z bezprostředního okolí centrální černé veledíry vyvěrá silný vítr o rychlosti
750 km/s, jež odnáší každoročně hmotnost až 700 Mp do vnějších partií galaxie. Naproti tomu tempo tvorby hvězd dosahuje v této galaxii ,jen" 200
M®/r. Odtud vyplývá, že černé veledíry připomínají Cimrmanovy sopky, které zasypaly samy sebe. Záření a hmotný vítr vyvolaný akrecí velkého
množství plynu na černou veledíru postupně zastaví proces překotné tvorby hvězd v celé galaxii a veledíra tak spáchá zářivou sebevraždu, jelikož
už nemá co pohlcovat. Galaxie se tak promění na červenou sféroidální galaxii s obvyklou výdutí.
M. a P. Véronovi publikovali 13. vydání katalogu kvasarů a galaxií AGN, v němž jsou uvedeny polohy, kosmologické červené posuvy, fotometrie UBV a rádiové toky pro 133 tis. objektů, z toho je 1,4 tis. blazarů a 34 tis. galaxií AGN. Zvlášť jsou uvedeny seznamy kvasarů zobrazených
gravitačními čočkami a binární kvasary. Od předešlého vydání katalogu v r. 2006 se počet kvasarů a galaxií AGN za pouhé 4 roky téměř zdvojnásobil.
D. Schneider aj. zveřejnili již 7. vydáni katalogu kvasarů pozorovaných v rámci přehlídky SDSS. Katalog obsahuje přesné
polohy a jasnosti kvasarů v pěti pásmech optického a infračerveného spektra a kosmologické červené posuvy pro 106 tis. kvasarů, z nichž 96 % bylo v přehlídce poprvé pozorováno, na ploše 9,4 tis. čtv. stupňů oblohy. Jejich červené posuvy pokrývají interval 0,065 — 5,46, tj. vzdálenosti
0,26 — 3,9 Gpc od nás. Střední hodnota vzdáleností činí 2,9 Gpc. V katalogu se tedy nacházejí kvasary, jejichž absolutní hvězdná velikost přesahuje
—22 mag, tj. svítivost >60 GL®. Více než 9,2 tis. kvasarů v katalogu je vzdálených více než 3,7 Gpc.

5.6. Gravitační mikročočky a čočky
C. Epstein aj. využili jedinečně zesilující (faktorem až 1 300krát!) gravitační mikročočky OGLE-2007-BLG-5148 ke spektroskopické analýze
chemického složení žlutého trpaslíka sp. třídy dG (poloha 1758-2731; klidová jasnost I = 21 mag) ve výduti Galaxie (1= 2,6°; b = -1,6°). Spektra
pořídili ešeletovým spektrografem MIKE s expozicemi až půlhodiny pomocí Clayova 6,5m teleskopu na Las Campanas v době, kdy trpaslík dosáhl
díky mikročočce 13,3 mag. Vyšla jim heliocentrická radiální rychlost hvězdy 160 kur/s, její efektivní teplota 5,6 kK a dostali také relativní zastoupení 15 chemických prvků od kyslíku až po baryum.
R. Carrasco aj. objevili pomocí 8m teleskopu Gemini-S v kupě galaxií A3827 vzdálené od nás 400 Mpc patrně nejhmotnější galaxii v blízkém vesmíru. Je klasifikována jako typ cD a její hmotnost činí minimálně 2 TM®. Jde o silně kanibalistickou galaxii, v jejímž okolí jsou vidět 4 další jádra
pohlcovaných obřích galaxií. Unikátní systém má hmotnost až 10 TM® a je obklopen rozsáhlým nesouměrným halem horkého plynu o teplotě
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70 MK. Autoři identifikovali v kupě celkem 56 galaxií s přibližně shodným červeným posuvem a odhadli její celkovou hmotnost na téměř 1 PMp.
Není divu, že jde o mimořádně silnou gravitační čočku, jak snímky ukázaly, protože v okolí centrálního systému byly rozpoznány svítící oblouky
s červenými posuvy 0,2 a 0,4, odpovídajícími jejich vzdálenostem 740 Mpc a 1,3 Gpc.
A. Swinbank aj. studovali galaxii J2135-0102 (1=24 mag) vzdálenou od nás 3,3 Gpc a zesílenou více než 30krát mezilehlou gravitační čočkou.
Pomocí bolometru APEX LABOCA nalezli i na periférii galaxie kompaktní oblasti překotné tvorby hvězd, jež jsou asi stokrát rozlehlejší, než podobné oblasti v naší Galaxii a vydávají v porovnání s nimi úhrnem o7 řádů více záření.
K. Knudsenová aj. zkoumali díky zesílení gravitační čočkou — mezilehlou kupou galaxií A2218 (vzdálenost 720 Mpc) — velmi vzdálenou
(3,7 Gpc) galaxii SMM J1635+6613 pomocí bolometru SCUBA v pásmu submilimetrového záření 0,85 mm. Zjistili, že jde o silně zaprášenou
galaxii s překotnou tvorbou hvězd tempem 230 M®/r a s úhrnnou hmotností hvězd 16 GMp. Zářivý výkon galaxie s hvězdami starými až 1,4 mld.
let dosahuje 1,3 TLp. To znamená, že nejstarší hvězdy v této galaxii vznikly již 200 mil. let po velkém třesku.
Ještě vyšší tempo tvorby hvězd 1 kM®/r objevili F. Courbin aj., když hledali v přehlídce SDSS kvasary, v jejichž spektru jsou emisní čáry s červeným posuvem větším, než je kosmologický červený posuv samotného kvasaru. Prohlédli tak spektra více než 22 tis. kvasarů, aby nakonec našli
jeden v poloze J0013+1523 s červeným posuvem 0,12, tj. ve vzdálenosti 470 Mpc od nás. V jeho spektru však byly vidět též emise vodíku a kyslíku s červeným posuvem 0,64, tj. ze vzdálenosti 1,8 Gpc. Snímky Keckovým l0m teleskopem s adaptivní optikou pak ukázaly, že jde ve
skutečnosti o kvasarem jako gravitační čočkou rozštěpené obrazy vzdálené galaxie. Navíc se ukázalo, že v úhlové rozteči 3" od kvasaru se nachází
ještě mezilehlá galaxie s červeným posuvem 0,39, tj. ve vzdálenosti 1,3 Gpc od nás. Jde o první známý případ, kdy je gravitační čočkou kvasar, zobrazující vzdálenější plošné objekty; dosud tom bylo vždy naopak: téměř bodové kvasary byly rozštěpeny mezilehlými galaxiemi nebo celými kupami
galaxií.
I. McGreer aj. objevili v přehlídce SDSS svítivou červenou galaxii J0946+1835, ale změřili v ní dva naprosto odchylné červené posuvy: 0,39
a 4,8! Při podrobném zkoumání se ukázalo, že zmíněná galaxie vzdálená od nás 1,3 Gpc slouží jako gravitační čočka pro kvasar, jenž je od centra
čočky úhlově vzdálen jen 3", ale ve skutečnosti se nachází ve vzdálenosti 3,8 Gpc od nás, takže se stal nejvzdálenějším kvasarem zobrazeným
a zesílenýtn gravitační čočkou.
J. Richard aj. se vrátili k přezkoumání okolí prvního obřího svítícího oblouku, objeveného již r. 1987, o němž se ví, že se nachází ve vzdálenosti 2,0 Gpc a je zesílen a deformován mezilehlou obří kupou galaxií A370 vzdálenou 1,2 Gpc. K novému zobrazení celé konfigurace použili výkonnou kameru ACS HST a zjistili, že jasnost oblouku je mezilehlou gravitační čočkou zesílena 32krát, ale že celkem 10 takto vzdálených galaxií je vícenásobně zobrazeno mezilehlou kupou A370. Odtud se dalo spočítat, že kupa A370 má extrémní hmotnost 280 TMp a její Einsteinův poloměr 39"
je rovněž rekordní. Zřejmě vznikla splynutím dvou stejně velkých a hmotných kup. Autoři ji proto právem považují za nejlepší gravitační čočku pro
zobrazování velmi vzdálených objektů ve vesmíru, protože prakticky zdarma efektivně zvětšuje průměr zrcadla HST na 13 m.

6. Kosmologie a fyzika
6.1. Obecné poznatky o stavbě i vývoji vesmíru
%o,

R. Cooke a D. Lynden-Bell řešili pomocí sledování supernov Ia otázku, zda je rozpínání vesmíru stejnoměrné ve všech směrech. Obdrželi tak vecož vzhledem k uvedené střední chybě znamená, že rozpínání vesmíru je v prvním přiblížení vskutku izotropní.
likost nesouměrnosti (14 ±12)
C. Egan a C. Lineweaver ukázali, že černé veledíry v jádrech galaxií přispívají k celkové entropii vesmíru zhruba třicetkrát více, než se dosud
soudilo. Objem vesmíru (až po obzor událostí) je přibližně 4.1080 m3, protože příslušný poloměr vesmíru činí zhruba 14 Gpc. V tomto objemu roste entropie gravitačním shlukováním, výskytem akrečních disků, výbuchy supernov, jadernou syntézou ve hvězdách, a na Zemi či exoplanetách též
chemickými, geologickými, popř. biologickými procesy a změnami počasí. Jestliže jek Boltzmannova konstanta (1,4.10-23 m2 kg s2 K-1), pak entropie vesmíru včetně současného kosmického obzoru událostí činí 2,6.10122 k (horní mez). Pozorovaná entropie černých veledě k tomu přispívá
s převahou nejvyšší hodnotou 1.10103 k, před jejímž majestátem blednou všechny ostatní dosud uvažované zdroje entropie: hvězdné černé díry
(2.1096 k); fotony (2.1088 k); reliktní neutrina (2.1088 k); částice WIMP skryté látky (6.1086 k); mezihvězdný a intergalaktický plyn a prach
(3.1080 k) a hvězdy (4.1078 k).
T. Fang aj. využili družic Chandra a Newton ke studiu absorpční čáry O VII (klidová vinová délka 2,16 nm), která je pozorována v nadkupě
galaxií v souhvězdí Sochaře, vzdálené od nás 125 Mpc. Čára je viditelná díky emisnímu „světlometu" blazaru H2356-309, který osvětluje nadkupu
zezadu, neboť je od nás vzdálen 610 Mpc. Rozdílné vzdálenosti obou objektů usnadňují identifikaci čar intergalaktického plynu v mezilehlé nadkupě,
takže autoři poměrně snadno zjistili, že intergalakticke prostředí obsahuje zhruba třicetkrát více hmoty, než kolik představuje baryonnísložka celé
nadkupy. Poměrně pozdní objev souvisí s vysokou teplotou tohoto plynu řádu MK, takže v měkčích oborech spektra než v rentgenovém vydává
příliš málo záření.
Z měření tak vyplývá, že žhavý intergalaktický plyn představuje pinou polovinu zářící látky našeho vesmíru. Současná inventura zářící látky
vesmíru však praví, že svítící hvězdy, plynné a prachové mlhoviny představují méně než 1 % celkové hmoty vesmíru, což představuje pouhou pětinu hmotnosti kosmických protonů, neutronů, elektronů a neutrin. Stále tedy zbývá asi 30 % zářící látky, o níž nevíme, kde a jak se ve vesmíru
skrývá.

6.2. Problém skryté hmoty (skryté látky a energie)

užili

vy

F. Govemato aj. řešili rozpor mezi modelovými výpočty vývoje trpasličích galaxií a jejich pozorovaným vzhledem. Přítomnost skryté látky
v zárodcích trpasličích galaxií by totiž měla vést ke vzniku klasické výdutě piné hvězd, tak jako tomu je u velkých spirálních galaxií. Trpasličí galaxie se však liší právě tím, že žádné výdutě nemají. Autoři objevili při hydrodynamických simulacích jejich vývoje, že za nepřítomnost výdutí mohou četné supernovy vybuchují v centrálním kiloparseku galaxie. Jejich silný vítr odstraní z této oblasti plyn s nízkým momentem hybnosti, který
by jinak dal postupně vznik celému pokolení hvězd. Modely, které tento efekt započítaly, pak dávají skutečně trpasličí galaxie bez hvězdné výdutě.
Obecně přitom platí, že právě trpasličí galaxie jsou nejlepšími indikátory pro rozložení skryté látky ve vesmíru.
C. Marinoni a A. Buzziová zjišťovali vzájemnou orientaci rotačních os párů galaxií, což podle návrhu C. Alcocka a B. Paczynského může
testovat geometrii rozpínajícího se vesmíru. Z archivních údajů tak za předpokladu ploché geometrie vesmíru dostali hrubá omezení pro stavovou
rovnici skryté energie w: —0,85 > w >-1,12 a pro podíl skryté energie na celkové hmotnosti vesmíru v rozmezí 60- 80 %. (Pro w = —1 by se hustota skryté energie vesmíru během času neměnila, tj. byla by to kosmologická konstanta v Einsteinových rovnicích pro rozpínající se vesmír). E. Jullo aj.
silného gravitačního čočkování pomocí hmotné kupy galaxií A1689 na snímcích HST a spolu s údaji o kupách galaxií z rentgenových
družic a radiometrické družice WMAP k určení podílu zářící i skryté látky vesmíru (25 ±5) % a stavové rovnice skryté energie w = (—0,97 ±0,07).
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W. Percival aj. testovali rozložení téměř 900 tis. galaxií na ploše přes 9,1 tis. čtv. stupňů oblohy pomocí přehlídek SDSS DR7, 2dF a WMAP.
V rozsahu vzdáleností do 1 Gpc od nás tak objevili četné baryonové akustické oscilace, což jim umožnilo nezávisle na klasických metodách určit
hodnotu Hubbleovy konstanty Hp = (68 ±2) km/s/Mpc, podíl zářící a skryté látky na hustotě vesmíru (28,6 ±1,8) % a stavovou rovnici skryté energie w = (—0,97 ±0,10). Podle těchto měření je vesmír skutečně plochý; jeho křivost (—0,6 ±0,8) % je v mezích docela malé chyby rovna nule.

6.3. Základní kosmologické parametry
J. Braatz aj. použili principiálně novou metodu k určení hodnoty Hubbleovy konstanty založené na výskytu obřích mezihvězdných disků pozorovaných z profilu v galaxiích vzdálených od nás 50-200 Mpc. Pokud se v discích vyskytují oblaka vodní páry, lze totiž radiointerferometrem
s extrémně dlouhou základnou pozorovat polohy a rotační rychlosti vodních megamaserů v čáře o frekvenci 22 GHz v závislosti načase s takovou
přesností, že to umožňuje měřit vzdalování galaxie přímou geometrickou cestou, zcela nezávisle na kosmologickém žebříku vzdáleností, jenž obsahuje nutně řadu notně se viklajících příček. K ověření metody využili vodních megamaserů v Seyfertově galaxii UGC 3789. Úhlové a lineární
rozměry disku určovali jednou měsíčně po dobu více než 3 let pomocí radiointerferometru VLBA a radioteleskopů VLA, GBT a Effelsberg. Odtud
jednak určili hmotnost centrální černé veledíry 11 MM® a dále vzdálenost centra galaxie od nás (50 ±7) Mpc. Ze série měření pak vyplynula lokální hodnota Hp = (69 ±11) km/s/Mpc.
Autoři odhadují, že se postupně podaří zvýšit přesnost měření tak, aby hodnota HG takto určená měla chybu <10 % a byla přitom zcela
oproštěna od případných systematických chyb nepřímých metod, založených na navazování příček kosmologického žebříku. D. Paraficzová
aj. Hjorth obdrželi HG = (66 ±5) z pozorovaných zpoždění v jasnostech vícenásobných obrazů kvasarů pomocí 18 gravitačních čoček, ale když vybrali pět nejlepších případů, dostali HG = (76 ±3).
D. Larson aj. a E. Komatsu aj. zveřejnili podrobné výsledky sedmiletých měření kosmologických parametrů pomocí družice WMAP. Odtud vyplývá stáří vesmíru od velkého třesku (13,75 ±0,11) mld. let; HG _ (70,4 ±1,4) km/s/Mpc; plochost prostoru s přesností ±0,6 %; w = (-0,980
±0,053). První hvězdy ve vesmíru měly začít svítit již (460 ±80) mil. let po velkém třesku. S. Landau a G. Scoccola odvodili z týchž měření družice
WMAP, že horní mez pro změnu hmotnosti elektronu činí nanejvýš ±3,5 %® a podobně horní mez změny konstanty jemné struktury a dosáhla
nanejvýš ±0,7 %. To prakticky znamená, že obě tyto veličiny se v průběhu věků nejspíš vůbec nemění.

6.4. Kosmické záření a magnetická pole
N. Mirabal a I. Oya srovnávali polohy zdrojů energetického záření gama v I. katalogu družice Fenni s polohami 27 extrémně energetických
(UHE; >57 EeV) částic kosmického záření, pozorovanými na Observatoři Pierra Augera (PAO). Korelace poloh se však nelišily od náhodné shody.
K témuž závěru dospěli Y. Jiang. aj., kteří srovnávali data z družice Fermi s údaji aparatur PAO, AGASA a Jakutsk. Výjimku podle G. Krishny aj.
představují signály z okolí relativně blízké galaxie typu AGN Centaurus A, v níž je patrný jasný uzlík vzdálený 15 kpc od centra galaxie v relativistickém výtrysku směřujícím k severovýchodu. To je známka, že v uzlíku mohou být nabité částice vskutku urychlovány na extrémně vysoké
energie řádu 100 EeV a v datech PAO se to v náznaku pozoruje. Naproti tomu nic takového nevidí aparatura HiRes v Utahu, ale to může být dáno
její polohou na severní polokouli (deklinace Cen A je 113°; HiRes se nachází na +40°). N. Nagar a J. Matulich porovnali údaje z PAO a z již nefunkční japonské aparatury AGASA. PAO získala od r. 2004 do srpna 2007 celkem 81 poloh částic s energiemi >40 EeV a již zmíněných 27 poloh
pro energie >57 EeV. AGASA za celou dobu měření dostala celkem 11 poloh. Odtud vyplývá možný přebytek částic ve směru přibližně ke zdroji
Cen A, ale určitě neplatí, že by všechny dosud změřené rekordně energetické částice přicházely pouze z tohoto zdroje.
Také novější studie R. Memmena aj. nenašla žádné korelace mezi daty z katalogu aparatury LAT družice Fenni a UHE údaji
z FAO pro jakékoliv galaktické zdroje záření gama, ale ani pro jasné blazary. Jakmile však autoři omezili výběr galaxií AGN maximální vzdáleností 200 Mpc od nás, začaly se objevovat docela výrazné korelace pro 7 galaxiíAGN s nejvyšší intenzitou v pásmu gama. Mezi těmito galaxiemi jednoznačně dominuje právě zdroj Cen A, v jehož okolí do úhlové vzdálenosti 6,5° pozoruje PAO přebytek částic s energiemi >57 EeV, u nichž je změna směru letu vlivem intergalaktických a interstelárních magnetických polí přece jen potlačena.
C. Dermer a S. Raz7aque modelovali urychlování UHE částic kosmického záření v sr'ažejících se vrstvách uvnitř blazarů a dále při vzplanutích
zábleskových zdrojů záření gama (GRB). Vycházeli přitom z dosavadních výsledků studia záření gama z těchto zdrojů, jak to umožňuje výkonná
družice Fenni. Zjistili, že jak blazary, tak GRB dokáží při relativistických rychlostech výtrysků a spirálových magnetických polích urychlovat nabité
částice na energie >100 EeV, protože zářivé výkony výtrysků běžně dosahují 1038 W a občas i >l039 W. GRB jsou však od nás tak daleko, že
vzniklé UHE kosmické paprsky vlivem srážek s reliktním zářením k nám s původní UHE energií nedoletí (mez GZK).
Pokud jde o blazary a galaxie AGN, tam je situace příznivější, ale má to dva háčky. Především je produkce UHE paprsků silně proměnná v čase
(zdroj pracuje na hranici svých fyzikálních možností). Za druhé, při nejvyšších energiích se zdá, že se dají snáze urychlit jádra těžších prvků spíše
než samotné protony. Proto u nejvyšších energií se zvyšuje podíl UHE paprsků složených z jader železa. K témuž závěru dospěl rozborem mechanismů magnetického přepojování (rekonexe) ve výtryscích D. Giannios, takže i v těchto extrémních fyzikálních podmínkách je účinné Fermiho
urychlování I. druhu. Zatímco GRB dokáží urychlovat na energie =100 EeV i protony, méně svítivé galaxie AGN se omezují pouze na urychlování
nejtěžších jader včetně železa.
T. Inoue aj. zjistili na základě 3D magnetohydrodynamického modelování, že ve středně starých pozůstatcích po supernovách probíhá
urychlování částic kosmického záření ve dvou stupních, což se projevuje zlomem v energetickém spektru doprovodného záření gama. V. Pruskin
aj. ukázali, že pozůstatky po galaktických supernovách třídy lin mohou díky magnetickým polím a Alfvénovu driftu urychlovat jádra železa v kosmickém záření až na energie 0,5 EeV, tedy přinejmenším o dva řády výše, než se dosud soudilo. Podle A. Stronga aj. lze odhalit podíl urychlených
elektronů v kosmickém záření jejich přínosem k celkové zářivé energetické bilanci Galaxie, tj. samotná Galaxie slouží jako svérázný kalorimetr
pro vzdálený vesmírný urychlovač částic.
Podle K. O'Brien lze vysvětlit energetické spektrum kosmického záření v blízkém vesmíru pro energie v rozmezí 10 TeV —10 EeV (tj. v rozsahu
6 řádů) tak, že i když jde o různé zdroje tohoto záření v Galaxii i mimo ni, tak ve všech případech se uplatňuje rázové urychlování hadronů Fenniho
mechanismem I. řádu. Lze tak zejména přirozeně vysvětlit existenci „kolena" (přebytku částic s energiemi kolem 3 PeV) a „kotníku" (úbytku částic s energiemi kolem 1 EeV). Potíže s reprodukcí pozorovaného spektra nastávají pouze pro energie nižší než 10 TeV, kde se rušivě uplatňuje vliv
modulace energetického spektra Sluncem. Ten se dá zčásti odstranit pro energie >10 GeV.
M. Hardcastle ukázal, že částice s energiemi >10 EeV mohou vznikat stochastickým urychlováním hadronů ve známých lalocích v okolí rádiových galaxií. I toto urychlování však má svou horní mez, která se bohužel prakticky kryje s mezí GZK, danou ztrátami energií event, extrémně
energetických částic >100 EeV vyvolanými srážkami těchto částic s fotony reliktního záření, takže obě příčiny useknutí horního konce energetického
spektra kosmického záření patrně nepůjde od sebe bezpečně odlišit.
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B. Ruiz-Granados aj. uveřejnili výsledky pětiletých polarizačních měření mikrovinného záření na frekvenci 22 GHz (vinová délka 14 mm)
naší Galaxie pomocí družice WMAP. Odhalili tak silnou složku vertikálního magnetického pole Galaxie o indukci 0,1 nT sahající až do vzdálenosti 1 kpc od hlavní roviny. Další složka magnetického pole probíhá podél spirálních ramen Galaxie a k tomu přistupuje synchrotronovú složka, jež
dominuje galaktickému halu.
T. Akahori a D. Ryu dokázali pomocí Faradayova stáčení polarizované rádiového záření odhalit v intergalaktickém prostoru vlákna magnetických polí o typické indukci řádu 1 pT a délce řádu stovek kiloparseků. To znamená, že ve vláknech může probíhat urychlování částic kosmického
záření, jež pak přispívá k difuznímu pozadí kosmického záření po celé obloze. K. Gourgouliatos aj. porovnali pozorované rozložení rentgenového
záření v prostoru uvnitř kup galaxií s teoretickými modely, založenými na výtryskové aktivitě galaxií typu AGN. Odtud se jim podařilo nezávisle
mapovat rozložení intergalaktickýc magnetických polí, která mají ve shodě s rádiovými měřeními zmíněnou vláknitou strukturu.

6.5. Astročásticová fyzika
Na urychlovači těžkých jader RHIC v Brookhavenu se podařilo při srážkách jader zlata objevit nové částice hmoty a antihmoty, zvané hypertritony a antihypertritony. Při zmíněných srážkách autoři projektu STAR pozorovali 157 hypertritonů a 70 antihypertritonů. Antihypertriton se
skládá z antiprotonu, antineutronu a antilambda hyperonu a je v tuto chvíli nejtěžším experimentálné potvrzeným antijádrem. V těchto jádrech se
tedy vyskytují podivné kvarky, což má zásadní význam jak pro částicovou fyziku, tak i astrofyziku a kosmologii.
Y. Oganessian aj. oznámili, že na urychlovači v Dubně se podařilo pozorovat dosud nejhmotnější nový prvek s protonovým číslem 117, který
vznikl ostřelováním terče 249Bk jádry 48Ca. Jde o poslední prvek v pásmu relativní stability jader s protonovými čísly 113— 117, které byly vesměs
objeveny právě v Dubně.
C. T. H. Daviesová aj. díky kombinaci experimentu a náročných počítačových simulací podstatně zpřesnili hodnoty pro hmotnosti kvarků
s, u, d. Zatímco předešlé nejistoty v jejich hmotnostech [vyjadřovaných v ekvivalentních energiích, podle vztahu m = E(MeV)/c2] dosahovaly
30%, nové hodnoty jsou přesné na 1,6-7 %: kvark strange má hmotnost (92 ±1,5) MeV; up (2,01 ±0,14) MeV; down (4,79 ±0,16) MeV. Kvarky
u ad mají tedy hmotnosti jen 0,2 % a 0,5 % hmotnosti protonu (938 MeV/c2).
Je pozoruhodné, jak nejisté jsou dosud některé veličiny v subnukleární fyzice. R. Pohl aj. totiž zjistili dílky měření Lambova posuvu vodíkového
atomu, kde v jeho obalu obíhá místo elektronu 207krát hmotnější mion, že nábojový poloměr jádra vodíku je o 4 % menší, než se dosud uvádělo! To znamená, že bud je špatně změřena hodnota Rydbergovy konstanty, anebo je dokonce špatně kvantová elektrodynamika!
E. Aprile aj. v rámci projektu XENON zveřejnili první výsledky z experimentu hledání částic skryté látky (WIMP) v podzemní laboratoři pod
horou Gran Sasso v Itálii. Jako detektor WIMP autoři využívali 62 kg ultračistého kapalného xenonu a měření proběhla po dobu necelých 12 dnů
koncem r. 2009. Jelikož nedostali žádný signál, tak z toho odhadují, že by potřebovali tunový detektor k tomu, aby za rok provozu získali důkaz
o jediné interakci WIMP s obyčejnou hmotou. To ovšem nezní příliš povzbudivě.
Mnohem úspěšnější byli G. Andersen aj. v laboratoři CERN, kterým se koncem r. 2010 podařilo udržet v magnetické pasti 38 neutrálních atomů
antivodíku po dobu 0,17 s. Tento výkon ovšem vyžadoval 5 let usilovné práce mezinárodního týmu ALPHA a vyrobení 10 mil. antiprotonů
a 700 mil. pozitronů. Tak se poprvé otevřela možnost ověřovat supersymetrický teorém CPT (souměrnost el. náboje, parity a času) pro antihmotu,
stejně jako srovnávat další vlastnosti částic hmoty i jejich zrcadlových protějšků, tj. energetické hladiny v elektronovém/pozitronovém obalu jader/antijader, případné odchylky v gravitačním působení aj.
V únoru 2010 se podařilo americkým fyzikům pomocí urychlovače RHIC v Brookhavenu vytvořit díky srážkám těžkých jader zlata při energiích
200 GeV/nukleon na krátký okamžik kvarkové-gluonové plazma o teplotě 4 TK, čímž napodobili podmínky, které panovaly ve vesmíru ve zlomku
první sekundy po velkém třesku. Při tak vysoké teplotě jsou kvarky volné a příslušné plazma se chová jako dokonalá kapalina. Lidstvo tak dosáhlo uměle fyzikálních podmínek, jež se v současném vesmíru nevyskytují nikde (pokud ovšem někde jinde neexperimentují zelení pidimužíci, kteří
umí fyziku lépe než my).
Koncem března 2010 se technikům v CERN podařilo po opravě rozsáhlé havárie opět spustit urychlovač LHC tak, že v každém svazku dosáhly energie urychlených protonů 3,5 TeV. Supravodivé magnety o indukci 8,3 MT pracují při teplotě 1,9 K, tj. 00,8 K nižší, než je současná teplota
reliktního záření. Supravodivá NbTi vlákna v magnetech mají průřez jen 7µm, ale jejich celková délka dosahuje neuvěřitelných 10 AU!
K chlazení celé aparatury se využívá celkem 150 t supratekutého hélia. Paradoxně jde tedy o daleko široko nejchladnější místo ve vesmíru.
Urychlovací prstenec o poloměru 4,25 km proběhnou urychlené protony během jediné sekundy l ltisíckrát. Protony však neobíhají ve svazku souvisle, nýbrž v kompaktních shlucích širokých jen zlomek milimetru, avšak 110 mm dlouhých ve směru letu. Každý shluk obsahuje 100 mld. protonů,
které se pohybují rychlostí jen o JO-7 % nižší, než je rychlost světla ve vakuu. Během jediné sekundy proběhne v průsečíku obou svazků 600 milionů
srážek protonů. Příkon aparatury dosahuje v piném provozu 230 MW, z toho chlazení 120 MW.
Během roku se fyzikové věnovali postupnému ladění obří aparatury, takže toto období lze označit za technologické, kdy se počet shluků protonů
současně obíhajících v urychlovači postupně zvyšoval. Tato etapa skončila 4. listopadu 2010, aby bylo možné zahájit experiment s urychlenými
ionty těžkého prvku. To se podařilo velmi rychle: už 7. listopadu došlo v urychlovači LHC k prvním srážkám iontů olova při energiích až
3,5 TeV/nukleon. Při několikadenním nepřetržitém experimentu dosáhla teplota při těchto srážkách rekordně vysoké hodnoty 5,5 TK, čímž se s vyšší
přesností ověřily závěry z předešlého amerického pokusu v urychlovači RHIC. Tím se zdařilo napodobit podmínky, které vládly ve vesmíru v čase
řádu mikrosekund po velkém třesku.
Současně se ukázalo, že ani tato rekordní teplota nestačí na vytvoření černých miniděr, jak se o tom před časem spekulovalo. Přirozeně ani
eventuální vytvoření takové minidíry v urychlovači by nikoho neohrozilo, protože takové minidíry se bleskově vypaří vinou Hawkingova vyzáření.
Planckova, tj. minimální hmotnost černé minidíry činí 1028 eV/c2 (22 µg). D. Cline aj. upozornili na zvláštní podskupinu zábleskových zdrojů
záření gama (GRB), které jsou extrémně krátké (<0,1 s) a nikdy u nich nepozorujeme dosvity v některém spektrálním oboru. Autoři se proto domnívají, že by mohlo jít o zániky málo hmotných černých děr dílky zmíněnému Hawkingovu záření.
O. Saavedra aj. uvedli, že při výbuchu proslulé supernovy 1987A ve Velkém Magellanově mračnu byla pozorována neutrina také v italském experimentu LSD (90 t organické kapaliny CJ0H-22) v tunelu pod Mt. Blankem. Prvních pět neutrin o energiích 6— 11 MeV dorazilo do detektoru
během 7 s v čase 02:52 UT, tj. v předstihu téměř 5 h proti ostatním podzemním pozorováním v USA, Japonsku a SSSR (čas 07:36 UT). Italský detektor zaznamenal v tomto čase ještě další dvě neutrina.
V r. 1998 se v laboratoři CERN uskutečnil významný experiment, prokazující, že ve vesmíru mohou existovat jen tři typy neutrin, lišící se od
sebe kvantovou charakteristikou zvanou vůně. Objev je v souladu s dnes již bezpečně prokázanými neutrinovými oscilacemi, k čemuž přispěly jak
astrofyzikální experimenty s detekcí slunečních neutrin, tak také experimenty se šířením uměle vyrobených svazků neutrin, detektovaných podzemními detektory v USA (MINOS), Japonsku§ (KamLAND) i v Itálii (OPERA). Přesto však neustávají spekulace, že existuje ještě tzv. sterilní
neutrino, které se nezúčastní žádné interakce ve standardním modelu s výjimkou gravitace.
Podle M. Loewensteina a A. Kusenka by se sterilní neutrina mohla vyskytovat v oblacích skryté látky kolem galaxií, jak ukázala pozorování
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emisní čáry o energii 2,5 keV uskutečněná rentgenovou družice Chandra v oblasti trpasličí sféroidální galaxie Willman 1. Autoři se domnívají, že
zmíněná emise pochází z rozpadu sterilních neutrin o energii 5,0 keV, což by znamenalo, že sterilní neutrina dokáží vysvětlit povahu skryté látky
vesmíru! Zmínění autoři dále soudí, že sterilní neutrina hojně vznikala vraném vesmíru, což by mohla potvrdit zpřesněná měření fluktuací reliktnho záření družicí WMAP. Sterilní neutrina by dokonce mohla být příčinou nepatrného přebytku hmoty nad antihmotou v úpině nejranějších etapách
vývoje vesmíru. Naproti tomu D. Prokhorov a J. Silk tvrdí, že energie sterilních neutrin dosahuje hodnoty 17,4 keV, protože rentgenová družice
Suzaku pozorovala emisi čáry Fe XXVI s energií 8,7 keV ve směru ke galaktickému centru.
Měření aparaturou MiniBooNE uskutečněná ve Fermilabu v r. 2007 však existenci sterilních neutrin nepotvrdila, takže se zdálo, že jde o slepou
uličku. Nicméně nové laboratorní údaje z r. 2010, v nichž se místo mionových neutrin využilo mionových antineutrin, poukazují na možnost, že
sterilní neutrina přece jen existují (A. Aguilar-Arevalo aj.), neboť tato měření souhlasí se staršími daty, která byla pomocí mionových antineutrin
získána v Los Alamos v r. 1995.
Před Vánoci 2010 se po šesti letech sezónních prací podařilo dokončit zbudování obřího detektoru kosmických neutrin IceCube v Antarktidě.
Celkem bylo do antarktického ledu zapuštěno 86 kabelů s fotonásobiči, které vytvářejí detekční krychli o hraně 1 km, sahající do hloubky v ledu
téměř 2,5 km.

6.6. Relativistická astrofyzika
Jednou z předpovědí obecné teorie relativity (OTR) je zpomalování chodu přesných hodin v silnějším gravitačním poli proti hodinám, které se
nacházejí ve slabém gravitačním poli (tzv. paradox matky a dítěte, kdy milující matka obkládá své dítě na noc těžkými hmotami, aby stárnulo pomaleji než ona, která se vždy od těch těžkých hmot na noc vzdálí). Předpověď se podařilo poprvé ověřit R. Poundovi a G. Rebkovi v r. 1959, když
měřili frekvence téhož zdroje pomocí MSssbauerova efektu na vrcholu věže univerzitní laboratoře na Harvardu a potom v jejím podsklepení, tj. při
rozdílu výšek 22,5 m. Tehdy ověřili předpověď OTR s přesnosti ±10 %. Podstatně přesnější test uskutečnili v r. 1976 R. Vessot aj., když umístili atomové hodiny do špice rakety, která dosáhla výšky 10 tis. km na Zemí. Po zpracování výsledků měření v r. 1980 tak dokázali zpřesnit tento test OTR
o více než čtyři řády na relativní chybu ±7.10-5.
Nyní se celkem nečekaně podařilo tuto předpověď OTR ověřit s neuvěřitelnou přesností řádu 10-8 díky novému využití experimentů, které byly vykonány v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v Bellových laboratořích kvůli jiným cílům (chlazení atomů pomocí laseru; konstrukce přesnějších atomových hodin), za něž dostal jejich hlavní autor Steven Chu Nobelovu cenu za fyziku v r. 1997. V říjnu 2008 přišel na ten
nápad mladý fyzik Holger Müller a obrátil se na prof. Chua, jenž ovšem v té době měl těsně před nástupem do funkce ministra energetiky ve vládě
prezidenta Obamy (leden 2009).
Chu však okamžitě pochopil, že Müller se trefil do černého a tak společně uskutečnili jedinečný experiment, při němž měřili změnu zpoždění
cesiových atomových hodin, když se zdroj kmitů posune v laboratoři o výšku 0,1 mm (!). Tím se vlivem zmíněného efektu OTR nepatrně změní
vysoká frekvence zdroje, což lze změřit ultrapřesnou interferometrií. Zatímco Müller se svými spolupracovníky sestrojil aparaturu a uskutečnil
měření, Chu se věnoval výpočtům a teorii po nocích a při služebních cestách letadlem. Tak vznikla převratná studie zveřejněná v únoru 2010 v Nature o tom, že těmito měřeními na aparatuře, která nestála ani milion dolarů, se podařilo ověřit příslušný závěr OTR s přesností 7.10-9, což je v tuto chvíli jeden z nejpřesnějších testů OTR vůbec. (Bohužel se tato přesnost obrací proti nadějím fyziků, že jsme na stopě sjednocení kvantové fyziky
a OTR v podobě tzv. kvantové gravitace.)
Jak uvedli C. Chou aj., při dnešní přesnosti atomových hodin je třeba jejich polohu v gravitačním poli Země brát v úvahu při vytváření tzv. atomového času (TAl). Současné atomové hodiny dosahují relativní přesnosti 3.10-16, takže jejich polohu v gravitačním poli Země je třeba znát s přesností na 150 mm!
R. Reyes aj. publikovali výsledky testování OTR pomocí tzv. slabe'ho čočkování, které statisticky deformuje tvary i shlukování vzdálených
galaxií vinou kolektivního efektu bližších gravitačních čoček. Z přehlídky SDSS vybrali údaje o 70 tis. svítivých červených galaxií v průměrné
vzdálenosti 1,7 Gpc od nás a na tomto popředí studovali shlukování, dynamiku a morfologiii 30 mil. vzdálenejších galaxií v pozadí. Pokud platí
OTR, mělo by se to projevit hodnotou statistického parametru Eg = 0,40. Z jejich statistiky vyšla pozorovaná hodnota parametru 0,39. Tak je v tuto chvíli ověřena OTR s přesností 16 %, ale potenciál metody je mnohem vyšší, snad až kolem 1 %. To by mělo stačit na odlišení OTR od různých
neortodoxních teorií gravitace, které se v poslední době téměř rojí.
C. Palenzuela aj. využili nových možností numerické relativity k simulacím splývání dvou černých děr i veleděr, k němuž určitě dochází např.
při srážkách galaxií, anebo těsných dvojhvězd, kde obě složky jsou černými děrami. Pro zjednodušení rozsáhlých výpočtů přitom předpokládali, že
jejich magnetické pole je kolmé k oběžné rovině. V podstatě se přitom jedná o rozšíření modelu uvolňování zářivé energie pomocí magnetického
pole v okolí černé díry mechanismem, který navrhl R. Blandford a R. Znajek v r. 1977 pro osamělé rotující černé díry obklopené zmagnetizovaným
akrečním diskem. Magnetické pole v okolí černé díry je strháváno rotací černé díry, indukuje tak silné elektrické proudy, které urychlují elektrony.
Další interakce v magnetizovaném plazmatu pak vytvářejí kolimované protiběžné výtrysky, které vysávají rotační energii černé díry. Simulace
prokázaly, že k výtryskům by docházelo u obou černých děr i tehdy, kdyby díry nerotovaly. Jakmile však díry splývají, vznikne jediný
(cirkumbinární) akreční disk a tedy i jeden společný pár výtrysků, což fakticky představuje obdobu klasického Blandfordova-Znajekova mechanismu.
Navzdory tomu, že obě drahé (cca 300 mil. dolarů za LIGO) americké aparatury pro měření gravitačního záření dosáhly v minulých let plánované citlivosti (10-21, což odpovídá změření vzdálenosti Proximy Centauri s přesností ±0,6 mm!), stále se nedaří nalézt žádný zdroj gravitačních
vin předvídaných OTR. Proto S. Ransom navrhl, aby se využilo skvělé družice Fermi k monitorování příchodu impulsů od 40 milisekundových pulsarů po dobu 10 let, čímž by se mohlo podařit z obsáhlé statistiky miniaturních změn jejich impulsních period odhalit výskyt gravitačních vin
procházejících Zemí.
Mezitím B. Abbott aj. využili měření aparatury LIGO v letech 2005 -2007 k hledání korelací s periodami 116 mladých milisekundových pulsarů včetně prototypu — pulsaru v centru Krabí mlhoviny. Přestože podle výpočtu bychom měli bezpečně zaznamenat gravitační viny přicházející
z pulsaru v Krabu, autoři žádný statisticky významný signál nenašli. Titíž autoři společně se svými francouzskými a italskými protějšky rovněž
zkombinovali údaje z aparatur LIGO (USA) a VIRGO (Itálie) a porovnali s periodami dosvitů pro 22 zábleskových zdrojů záření gama (GRB); opět
zcela bezvýsledně.
Pro r. 2015 se však plánuje nové zkvalitnění LIGO za dalších 200 mil. dolarů a do r. 2017 má být poblíž Perthu v Austrálii vybudováno LIGO
III za 170 mil. dolarů, z čehož je patrné, jak velmi vědcům záleží na úspěchu projektu. Jak ukázali L. Krauss aj., vesmírem by měly dosud putovat
prvotní gravitační viny z nejranější etapy vývoje vesmíru v čase 1O13 - 10-35 s. Jejich fluktuace by poskytovaly obdobnou informaci jako fluktuace reliktního záření, jež už družice pozorují. Díky jim už skoro deset let víme, jak vypadal vesmír v čase 380 tis. let po velkém třesku.
S gravitací jsou zkrátka pořád nějaké maléry. Za to, že objev gravitačních vin se stále nekoná, může nejspíš podivuhodná okolnost, že gravitační
síla mezi protonem a elektronem v atomu je o piných 40 řádů slabší než obdobná síla elektromagnetická. Aby toho nebylo málo, v r. 2010 se vynořil
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další nečekaný problém: zdá se, že neznáme ani příliš přesně hodnotu gravitační konstanty G. Jak známo, poprvé ji určil v r. 1798 H. Cavendish
s přesností na 1 %. V r. 2000 jsme ji díky měřením J. Gundlacha aj. a S. Merkovitze aj. údajně znali s relativní přesností 1,4.10-5. Jenže v r. 2010
publikovali J. Faller s H. Parksem aj. Luo aj. dosti odchylné hodnoty s horší relativní přesností 2,0.10-5, jež se však odměření před 10 lety i navzájem mezi sebou liší s chybami až 3.10- `1i V tuto chvíli lze tedy konstatovat s nemalým zděšením že 6,6723 <G < 6,6742 v jednotkách 10-11 m3
kg-1 1, přičemž nejnižší hodnota (z r. 2010) nejlépe souhlasí s měřeními z r. 1986! Útěchou nám může být snad jen zjištění F. Hofmanna aj., že
laserová měření vzdálenosti Měsíce pomocí retroflektorů umístěných na jeho povrchu posádkami některých výprav programu Apollo ukazují, že
horní mez eventuální roční změny hodnoty G je v relativní míře určitě menší než 10-13
Nemalé rozpaky také působí dosavadní definice základní jednotky hmotnosti, tj. kilogramu. Ta stále spoléhá na hmotnost válečku ze slitiny
platiny (90 %) a iridia (10%) uloženého u Mezinárodního úřadu pro míry a váhy v Sévres u Paříže. Dnes už je jisté, že hmotnost tohoto etalonu se
s časem měřitelně mění a ještě hůře jsou na tom národní etalony, které se jen jednou za půlstoletí srovnávají s primárním etalonem a jelikož se v jednotlivých zemích častěji používají ke kalibraci, nutně při těchto manipulacích hmotu ztrácejí. Navíc na hodnotě hmotnosti primárního etalonu závisí
i řada dalších jednotek soustavy SI, tj. newton, pascal, joule, watt, ampér, volt, coulomb, tesla, weber, kandela, lumen a lux. V říjnu 2010 proto Mezinárodní výbor pro míry a váhy přijal návrh, aby Mezinárodní konference pro míry a váhy uvážila změnit definici kilogramu využitím základních
fyzikálních konstant, tak jako tomu už je u definice délky (metru) a času (atomové sekundy). Konkrétně se jeví jako nejlepší využít k tomu hodnoty
Planckovy konstanty, kterou lze měřit s vysokou přesností a o níž věříme, že se nemění ani v prostoru ani v čase.
Mezitím P. Becker aj. uskutečnili pozoruhodný pokus o zlepšení přesnosti a stálosti definice kilogramu tím že zhotovili kouli
z křemíku 28Si vyčištěného na 99,99 %, když pomocí odstředivky odstranili z křemíkovéhu substrátu zbylé nuklidy 29Si a 30Si. Z tohoto materiálu
pak nechali vykrystalizovat dvě koule o hmotnosti 5 kg. Laserovými paprsky změřili přesně jejich povrchu a odtud vypočítali i objem. Pomocí Avogadrova čísla, jež je relativně přesné na 3.10-8, pak spočítali na 9 platných cifer počet atomů křemíku v koulích. Naneštěstí takto změřený kilogram
se liší od kilogramu, jenž je založen na přesné hodnotě Planckovy konstanty, takže ještě (doufejme jen) několik let potrvá, než se dočkáme tolik
potřebného zlepšení definice kilogramu. I když se může zdát, že astrofyziky se takové problémy netykají, není tomu tak. Přesnost měření hmotností
neutronových hvězd zejména v binárních pulsarech je už nyní obdivuhodně vysoká a budoucí spektrografy založené na tzv. interferometrických
hřebenech posunou laťku přesnosti možná až o další tři řády.
v

7. Zivot ve vesmíru
Známý astrofyzik a popularizátor vědy P. Davies poskytl rozhovor při příležitosti půlstoletého výročí projektů SETI (hledání mimozemské inteligence) a uvedl, že v nejlepším případě lze očekávat, že v Galaxii je na 10 tis. inteligentních civilizací, tj. statisticky ta nejbližší je vzdálena kolem
1 tis. světelných let. To znamená, že vidí naši civilizaci ve stavu kolem konce prvního tisíciletí křesťanského letopočtu, takže nemá žádný důvod, aby
se tak zaostalé civilizaci ohlásila na rádiových vinách.
J. Haqq-Misra a S. Baum připomněli, že za posledních 10 tis. let vzrostla lidská populace z I milionu jedinců na 7 miliard, tj. bezmála o 4 řády.
Už z těchto hodnot je zřejmé, že trvale udržitelný rozvoj není dlouhodobě možný. Pokud by totiž pokročilá technická civilizace dospěla do fáze, že
by mohla uskutečňovat mezihvězdné lety rychlostí 3 tis. km/s, stihla by osídlit celou Galaxii za pouhých 10 milionů let. V Galaxii je zajisté mnoho soustav s aspoň jednou exoplanetou v ekosféře hvězd, které jsou minimálně o sto milionů let starší než Slunce.
R. de la Torreová aj. využili v rámci experimentu Lithopanspermie projektu BIOPAN (ESA) ke studiu přežívání kolonie mechů a kyanobaktérií
ve volném kosmickém prostoru. Expozice těchto organismů vlivu vakua, chladu a ultrafialového záření trvala 10 dnů. Baktérie byly za tu dobu
znatelně poškozeny, ale mechy dobře přežívaly. Ani mikrobi ani mechy však nepřežily návrat atmosférou rychlostí pouhých 8 km/s. Naproti tomu
v laboratorním experimentu se známým mikrobem Deinococcus radiodurans, jenž byl postupně vystaven podmínkám simulovaného vystřelení
z povrchu planety, vlivům interstelárního prostředí a konečně brzdění při průletu atmosférou Země, se ukázalo, že 2 % organismů přežívalo, což
ovšem výrazně záviselo na podložce, na níž mikroby spočívaly. Přežily ty mikroby, které byly částečně chráněny vnějšími vrstvami mikrobů. Autoři z toho dokonce vyvodili, že proslulá panspermie (přenos zárodků života na Zemi od vzdálených hvězd) je možná, což je však nejspíš zbožné
přání, protože zásah Země interstelárním meteoritem je mimořádně nepravděpodobná událost, k níž může dojít v průměru jednou za bilión let.
Silné argumenty proti rozličným variantám panspermie snesl P. Wesson. Nejstarší lithopanspermii, tj. přenos zárodků života uvnitř interstelárních meteoroidů, navrhl lord Kelvin již v r. 1871. V r. 1908 přišel S. Arrhenius s radiační panspermií, čili přenosem spor (výtrusů) tlakem
záření a konečně v r. 1973 uvažovali F. Crick a L. Orgel o řízené panspermii, kdy o přenos zárodků života se postarají technicky vyspělí zelení
pidimužíci. Je pravda, že existuje řada astronomicky funkčních mechanismů pro přenos organických látek napříč Galaxií, ale biologický význam to
nemá, kvůli destrukci molekul ultrafialovými paprsky a kosmickým zářením, resp. ohnivým průletem atmosférou cílové planety. Wesson proto
připouští pouze kosmický přenos informace o mrtvém životě, tj. nekropanspermii.
Nejnovější objevy mikrofosilií starých 3,2 mld. let prokázaly, že v tehdejších oceánech žily mnohobuněčné organismy složené z eukaryotických
buněk. To znamená, že mnohobuněčný život v mořských hlubinách začal mnohem dříve, než se dosud myslelo; možná jen pár set milionů let po
vzniku jednobuněčných bezjaderných organismů. N. Goldman aj. ukázali pomocí kvantově-mechanických výpočtů, že při impaktech kometárních
jader vznikaly v atmosféře Země rázové viny, jež mohly vytvářet z H2O, CO, CO2, NH3 a methanolu (CH3OH) v materiálu komety nejjednodušší
aminokyselinu glycin. Kdybychom stáří Zemně připodobnili k výšce Eiffelovy věže, tak dosavadní trvání lidské civilizace by odpovídalo tloušťce
posledního antikorozního nátěru na jejím vrcholku!
Pozoruhodný rozbor známé Milankovičovovy teorie o kolísání klimatu na Zemi vlivem změn parametrů zemské dráhy uveřejnili D. Spiegel aj.
Jak známo, v klimatické historii Zemně hrozilo před necelou miliardou let totální zalednění (paradox „sněhové koule"), protože sněhová, resp. ledová
pokrývka má obecně vysoké albedo v optické části spektra, na rozdíl od kapalné vody. Jakmile se tedy začalo šířit zalednění oceánů i kontinentů,
mohlo dojít k nevratnému procesu, což se však evidentně nestalo. Autoři ukázali, že během zmíněného šíření ledového příkrovu Zemně se zastavil uhlíkový-křemíkový výměnný cyklus, takže pod ledem se hromadily skleníkové plyny, jež škvírami unikaly do atmosféry a během několika milionů
let přispěly k tomu, že přebytečný led v mírných zeměpisných pásmech se rozpustil.
Nepochybnou zvláštností Země v porovnání s dosud objevenými exoplanetami je téměř dokonale kruhová dráha, neboť výstřednost dráhy e
dlouhodobě kolísá v nepatrných mezích 0,00 - 0,06, což je dáno celkovou architekturou rozložení planet ve Sluneční soustavě. Sklon rotační osy
Země k oběžné dráze kolísá v periodě 41 tis. let v rozmezí 22,1 — 24,5°, precese rotační osy má periodu 23 tis. let a výstřednost v periodě 100 tis. let.
Kombinace period pak dává Milankovičovy klimatické cykly. Zdá se až neuvěřitelné, že tak nepatrné změny astronomických parametrů dráhy
Země mají tak výrazné důsledky v proměnách zemského klimatu, které však v průměru zůstává dlouhodobě překvapivě stabilní díky silným zpětným vazbám, jež nedovolí střední teplotě povrchu Zemně příliš kolísat.
J. Korenaga aj. upozornili na nezastupitelný význam deskové tektoniky pro výskyt života na dané kamenné planetě, jakou je právě Země. Jak
se totiž ukázalo, je právě desková tektonika klíčová pro životu příznivý vývoj planetární atmosféry. Existence deskové tektoniky je zase závislá na
tom, zda je na planetě dostatek tekuté vody v oceánech.
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A. Vidal-Madjar aj. využili zatmění Měsíce, jež se odehrálo 16. srpna 2008, ke spektroskopickému studiu polostínu, v němž se mísí přímé
sluneční světlo dopadající na Měsíc, se slunečním světlem, které předtím prošlo zemskou atmosférou. Využili k tomu moderního spektrografu
SOPHIE na observatoři OHP ve Francii a v transmisním spektru zemské atmosféry našli pásy ozónu, kyslíku, sodíku a dusíku, jež svědčí o výskytu života na Zemi. Jejich práce může nyní posloužit jako referenční spektrum při srovnávání transmisních spekter exoplanet, jež se nalézají v ekosférách svých mateřských hvězd.

8. Přístrojová technika
8.1. Optická a infračervená astronomie
V r. 1956 si americký astronom amatér John Dobson (*1915) postavil zrcadlový dalekohled na původní prajednoduché montáži, které dnes nese
jeho jméno. Trvalo to však téměř čtvrtstoletí, než astronomové začali brát tento revoluční čin vážně, takže až v r. 1980 vyšel návod na stavbu Dobsonova dalekohledu tiskem, přičemž Dobson jako vášnivý popularizátor astronomie si nedal svůj nápad patentovat, aby jeho cena byla co nejnižší.
První komerční nabídky Dobsonovýc reflektorů z té doby se pohybovaly kolem 400 dolarů; v současné době jsou k mání i za 300 dolarů.
Dobson sám je mimořádně aktivní v rozvoji tzv. pouliční astronomie, kdy si popularizátor postaví dalekohled doslova někam na chodník a láká
kolemjdoucí, aby se zdarma podívali na oblohu. Po celém světě i u nás je řada astronomů amatérů, kteří byli Dobsonovým návrhem na stavbu levných a přitom výkonných dalekohledů pro okukování oblohy inspirováni a třicáté výročí začátku jejich popularity je dobrou příležitostí to připomenout i v našem přehledu.
V současné době existují dva největší dalekohledy na světě a oba se nacházejí na severní polokouli: LBT (Large Binocular Telescope) na Grahamově hoře (3,3 km) v Arizoně a GTC (Gran Telescopio Canarias) na Roque de los Muchachos (2,3 km). LBT vznikl ve spolupráci výzkumných
institucí v USA, Německu a Itálii, zatímco na výstavbě a provozu GTC se podílejí Španělsko, Mexiko a Floridská univerzita v Gainesville. Jejich zrcadla mají shodný efektivní průměr 10,4 m; LBT se skládá ze dvou 8,4m monolitních zrcadel, zatímco GTC je složeno ze 36 segmentů.
Mezi teleskopy pro rychlé přehlídky oblohy vyniká prototyp PanSTARRS 1 (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) se
zrcadlem o průměru 1,8 m a zorným polem o průměru 3° na sopce Haleakala (3 km) na havajském ostrově Maui. Byl uveden do provozu koncem
r. 2008 pořizuje každou jasnou noc kamerou o kapacitě 1,4 Gpix (!) ma 500 snímků noční oblohy (expozice 30-60 s) s mezní hvězdnou velikostí
24 mag, takže pokryje přibližně pětinu oblohy, což vyžaduje záznam 4 TB dat za každou noc. Během necelých dvou let provozu obsahuje archiv observatoře katalog o 5 mld. hvězd a 500 mil. galaxií. Díky přehlídce již bylo objeveno na 100 tis. planetek včetně křižujících, kde citlivost aparatury dokáže nalézt planetky o průměru >100 m. Další teleskopy sytému PanSTARRS se budují postupně a budou mít ještě lepší technické parametry.
V dubnu 2010 rozhodlo vedení Evropské jižní observatoře (ESO) o umístění budoucího obřího optického teleskopu E-ELT (European Extremely Large Telescope) s průměrem složeného hlavního zrcadla 39 m (sběrná plocha 978 m2; celkem 984 šestiúhelníkových segmentů o hraně
0,725 m a tloušťce 50 mm) na vrcholu hory Armazones v Chile. Dalekohled bude umístěn v klasické kopuli o výšce až 100 m od paty budovy.
Současně po velmi komplikované výstavbě začal na Cerro Paranal zkušební provoz přehlídkového teleskopu VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), který je zatím největším přehlídkovým teleskopem na světě, protože průměr jeho primárního zrcadla se světelností
f/1 dosahuje 4,1 m (zrcadlo dosud největší již dokončené přehlídky SDSS v Novém Mexiku má průměr 2,5 m). VISTA je britským vkladem do
přístrojového vybavení ESO a vyniká zejména pro fyzikální parametry svých 16 infračervených detektorů a zorné pole o průměru 1,65°. Hmotnost
kamery dosahuje 3 t! VISTA má sloužit po 236 nocí ročně pro širokoúhlé přehlídky oblohy, které budou veřejně přístupné, a dále pro specializované
přehlídky, jímž bude věnován zbývající pozorovacího čas (78 nocí v roce). Na Paranalu je totiž v průměru 320 jasných nocí za rok.
V Chile však bude patrně současně s E-ELT vybudován na observatoři Las Campanas další obří teleskop GMT (Giant Magellan Telescope)
složený ze sedmi zrcadel o průměru 8,4 m na společné montáži, takže půjde o ekvivalent zrcadla o průměru 24,5 m (sběrná plocha 368 m2). Na financování výstavby se kromě USA podílejí také Jižní Korea a Austrálie. Optimisté počítají se zkušebním provozem obou chilských obrů snad už
v r. 2020. Třetím obrem do astronomického mariáše se pak má stát projekt 30m reflektoru TMT (Thirty Meter Telescope; 492 segmentovaných zrcadel o hraně 1,4 m; sběrná plocha 655 m2) umístěný na vrcholu sopky Mauna Kea ve výšce přes 4 km. Na jeho výstavbě se mají podílet kalifornské
astronomické instituce ve spolupráci s Kanaďany. Tyto obří přístroje budou vyžadovat víceprvkové soustavy adaptivní optiky (několik umělých
laserových „hvězd" v zorném poli), které vyzkoušeli poprvé M. Hart aj. u 6,5m teleskopu MMT na Hopkinsově hoře v Arizoně. Podařilo se jim tak
zlepšit kvalitu obrazu (seeing) v blízké infračervené oblasti spektra (2,2 µm) z 0,7" na 0,3" v zornémó poli o průměru přes 2'.

8.2. Mikrovinná a radiová astronomie
Dílky dramatickému pokroku detekčních technik se setřely hranice mezi infračervenou, mikrovinnou a radiovou astronomií. Jak už jsem se zmínil
v předešlém odstavci, v r. 2010 začala probíhat přehlídka VISTA ESO v pásmu 0,84 - 2,5 µm; v provozu na driftující dráze poblíž Země ještě stále
funguje Spitzerův teleskop (SST; v chladném provozu v pásmu 3 —180 µm); po celý rok 2010 pracovala přehlídková infračervené družice WISE
(Wide-field Infrared Survey Explorer; pásmo 3,4-22 µm); v okolí Lagrangeova bodu L soustavy Slunce-Země pracují evropské družice Herschel
(55-671 µm) a Planck (0,3 — 11 mm).
Tím se pině otevřely možnosti zkoumat chladný i docela mrazivý vesmír, protože podle Planckova zákona každé těleso teplejší než 0 K
měřitelně září alespoň v některých (dlouhovinných) pásmech elektromagnetického spektra. Navíc lze pomocí delšího infračerveného záření proniknout i do oblastí, které jsou opticky neprůhledné, takže to dává soudobé astronomii do rukou jedinečnýčnástroj pro zkoumání předtím zcela nepřístupných oblastí vesmíru.
G. Bower aj. uveřejnili první výsledky přehlídky oblohy pomocí prvních 42 parabol o průměrech 6 m plánované obří soustavy Allenova radiointerferometru (ATA), jenž pracuje na stanici Hat Creek v Kalifornii ve frekvenčním pásmu gigahertzů (decimetrových vin). V zorném poli centrovaném na souhvězdí Pastýře nalezli za 2,5 roku v pásmu 3,1 GHz celkem 250 tis. zdrojů jasnějších než 1 mJy na ploše 10 tis. čtv. stupňů v galaktické šířce >30°. Podobně S. Croft aj. našli v pásmu 1,4 GHz 4,4 tis. radiových zdrojů s jasností >20 mJy na ploše 690 čtv. stupňů s cílem objevit
zdroje silně proměnné v čase. ATA se však bohužel potýká s vážnými finančními problémy, takže v r. 2011 byl jeho provoz pozastaven.

8.3. Letadlové a velké kosmické teleskopy
V dubnu 2010 uplynulo již 20 let od vypuštění famózního Hubbleova kosmické teleskopu (HST), jenž ovšem začal napino pracovat až po
úspěšné korekci sférické aberace primárního 2,4m zrcadla v prosinci 1993. Za dvě desetiletí provozu na oběžné dráze získal HST přes 44 TB dat
o více než 30 tis. astronomických objektech v blízkém i vzdáleném vesmíru. V jeho archivu je uloženo na 0,5 mil. snímků, které jsou veřejně příJiří Grygar: Žeň objevů 2010 * strana 55

stupné pro další výzkum. Na základě pozorování HST bylo za tu dobu zveřejněno na 8,7 tis. původních vědeckých prací, jež dosud získaly přes
320 tis. citací. Z tohoto hlediska dosáhl HST piného výkonu až 8 let po svém vypuštění.
S konceptem optického kosmického teleskopu přišel již v r. 1946 významný americký astrofyzik Lyman Spitzer (1914 — 1997), ale teprve
v r. 1977 schválil vyslání takového teleskopu pomocí raketoplánu americký kongres. Výroba primárního zrcadla začala v r. 1979, v r. 1981 byl
zřízen státní Ústav pro kosmický teleskop ar. 1983 dostal teleskop Hubbleovo jméno. O rok později byla podepsána smlouva o spolupráci na vývoji a provozu HST mezi kosmickými agenturami NASA a ESA a v r. 1985 byl dalekohled připraven k vypuštění. To se však uskutečnilo vinou tragické havárie raketoplánu Challenger (leden 1986) až 24. dubna 1990. HST měl tehdy ve svém ohnisku dvě kamery (WFPC a FOC), dva spektrografy
(GHRS a FOS) a rychlý fotometr (HSP).
M. Livio uvedl ve svém přehledovém článku nejvýznamnější objevy, na nichž se HST podílel rozhodující měrou: objev skryté energie
vesmíru, jež způsobila, že v posledních 7 mld. let se tempo rozpínání vesmíru proti očekávání zvyšuje; podstatné zpřesnění hodnoty Hubbleovy konstanty H0 s chybou nejvýše 2 %.; poskytnutí prvních kvalitních dat o vznikat a vývoji galaxií v čase od 600 mil. let po velkém třesku
až do současnosti; výzkum exoplanet, zejména pak spektra jejich atmosfér. Po poslední údržbě v květnu r. 2009 je HST suverénně nejlepším přístrojem optické astronomie, protože má nyní mj. nejcitlivější kameru Wide Field Camera (WFC3) i nejvýkonnější spektrograf Cosmic Origins Spectrograph (COS).
Mezitím dosti kostrbatě pokračuje práce na budoucím 6,5m kosmickém teleskopu Jamese Webba (JWST; sběrná plocha zrcadla 25 m2), jehož
vývoj je však komplikován vinou technických obtíží. Jejich překonávání dramaticky zvyšuje původně plánované finanční náklady (v r. 2001 se
celkové náklady na JWST odhadovaly na 1 mld. dolarů!), zejména proto, že jeho konstrukce se tím neúměrně protahuje. Ještě koncem roku 2009 se
odhadovala konečná suma na 5 mld. dolarů, ale během roku 2010 se ukázalo, že ani tato již dosti závratná částka nebude stačit kvůli dalším odkladům. I již silně odsunutý termín startu v r. 2014 se ukázal naprosto nerealistický a odhadovaná cena tak stoupla během jediného roku na 6,5 mld.
dolarů. Projekt proto začali silně kritizovat vlivní američtí politici, ale také astronomové, kteří plánují jiné, podstatně lacinější kosmické projekty,
a ty jsou pohřbívány soustřeďováním financí NASA na další vývoj JWST.
S technickými problémy velkého dosahu se potýkal i projekt upraveného dopravního letadla B-747 SP pro infračervená pozorování SOFIA
(Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), na němž NASA spolupracovala s německou kosmickou agenturou DLR již od r. 1993. Letadlo se zrcadlem o průměru 2,5 m mělo pracovat již od r. 2005 ve výšce 12 km nad zemí, kde je již průhledné okno středního infračerveného pásma
až od vinové délky 40 µm. Původní rozpočet zněl na 250 mil. dolarů, ale technické obtíže související hlavně s požadavkem porušit trup letadla zboku
velkým hranatým otvorem způsobily, že první zkušební let s dalekohledem na palubě se uskutečnil teprve koncem května 2010, zatímco náklady se
vyšplhaly na 1 mld. dolarů. V prosinci 2010 zahájila SOFIA vědecký provoz pozorováním hvězdné kolébky v mlhovině v Orionu. Provoz observatoře během plánované životnosti 20 let přijde obě kosmické agentury na 3 mld. dolarů. Očekává se, že SOFIA od r. 2014 uskuteční v průměru 100
letů ročně a při rychlosti 800 km/h bude operovat ve výškách až 13,7 km.
Dnes nejvýkonnějším přístrojem pro infračervenou astronomii se však bezkonkurenčně stal kosmický teleskop Herschel se zrcadlem o průměru
3,3 m, jenž byl zkonstruován v členských státech ESA a vypuštěn v květnu 2009 na dráhu v okolí Lagrangeova bodu L2 soustavy Zemně-Slunce. Má
pasivní chlazení celého teleskopu na 85 K a aktivní chlazení detektorů supratekutým héliem a pracuje v pásmu 55 — 671 µm s úhlovým rozlišením
7". Již v létě 2010 uveřejnil časopis Astronomy and Astrophysics soubor více než 150 studií, založených na pozorování v současnosti největším zrcadlem v kosmu a koncem téhož roku pak dalších 50 prací, věnovaných zejména objevům nejrůznějších exotických molekul pomocí heterodynní spektroskopie v daleké infračervené oblasti spektra. Jak uvedl S. Bales aj, pomocí aparatury ATLAS na družici Herschel bude možné
sledovat i kosmologické pozadí submilimetrového záření, neboť pásmo 60-500 pm obsahuje asi polovinu celkové energie vyzářené těsně po velkém
třesku.

8.4. Astronomické umělé družice a kosmické sondy
Velkým úspěchem NASA se stalo vypuštění infračervené družice WISE v polovině prosince 2009. Na její palubě se nachází infračervený
teleskop s průměrem zrcadla 0,4 m a s vodíkem chlazenými infračervenými detektory, jež pracovaly v pásmu vinových délek 3,4-22 µm na oběžné
dráze kolem Zemně od poloviny ledna až do konce října 2010, kdy byla zásoba vodíku vyčerpána. Dalekohled však pokračoval v „teplém" provozu
až do počátku r. 2011, protože se ukázal jako mimořádně efektivní přístroj pro objevy objektů křižujících zemskou dráhu (NEO).
Podle E. Wrighta aj. WISE dokončila základní přehlídku celé oblohy ve čtyřech pásmech infračerveného záření již v polovině července 2010.
Snímky mají úhlové rozlišení 6— 12", ale polohy bodových zdrojů jsou přesné na ±0,15". Jak uvedli P. Eisenhardt aj., podařilo se ve zbývajícím studeném provozu družice zopakovat přehlídku téměř 80 % oblohy podruhé. WISE tak během svého studeného provozu pořídila přes milion snímků
oblohy a katalog 500 mil. infračervených zdrojů, objevila 12 tis. nových planetek, 11 komet a mnoho hnědých trpaslíků i obřích ultrasvítivých infračervených galaxií.
Pro komplexní výzkum Slunce bylo mimořádným přínosem úspěšné vypuštění družice SDO (Solar Dynamics Observatory) na geostacionární
dráhu v polovině února 2010. Její plánovaná životnost 5 let umožní pokryt fázi maxima 24. cyklu sluneční činnosti s nebývalou rozlišovací schopností a kadencí snímků v intervalech 10 s. Družice umožní i podrobné proměřování aktivit magnetických polí na slunečním povrchu. Podle názoru
mnoha odborníků má vypuštění SDO pro sluneční výzkum obdobný význam jaký mělo vypuštění HST pro stelární a extragalaktickou astronomii.
Jen s nepatrnou nadsázkou lze totéž říci o družici NASA Kepler pozorující tranzity exoplanet a studující nitra hvězd pomocí asteroseismologie; oba
tyto obory tak získávají podobně převratné údaje jaké SDO nyní poskytuje pro Slunce.
V říjnu 2010 skončila svou mimořádně úspěšnou misi při studiu fluktuací reliktního záření družice WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe), jež byla vypuštěna na oběžnou dráhu v červnu 2001 a přesným mapováním rozložení teploty a polarizace reliktního záření změnila kosmologii v precizní vědeckou disciplínu. Zasloužila se také o všeobecné přijetí objevu zrychleného rozpínání vesmíru pomocí supernov třídy Ia, protože tento objev potvrdila naprosto nezávislou metodou.
Mezi kosmickými sondami má jistě výsadní postavení sonda NASA New Horizons směřující k trpasličí planetě Pluto. Sonda startovala ze Země
v lednu 2006. Jde fakticky o vůbec nejrychlejší sondu kdy vypuštěnou. V březnu 2010 proťala dráhu planety Uran a v polovině července 2015 proletí kolem Pluta a jeho měsíců, z nichž většina byla v mezidobí objevena pomocí HST.
V červnu 2010 po více než sedmi letech od vypuštění v květnu 2003 přistálo v jižní Austrálii poblíž vojenské základny Woomnera pouzdro japonské sondy Hajabusa, která v září 2005 nabrala vzorky prachových zrnek u planetky (25143) Itokawa a po překonání závažných technických obtíží
přivezla pouzdro s extrémně cennými vzorky zpět k Zemi.
V manévrování mezi planetami je zajisté přeborníkem sonda NASA, která se původně jmenovala Deep Impact, neboť jejím primárním úkolem
bylo vyslat impaktní projektil k jádru komety 9P/Teřnpel 1. Sonda byla vypuštěna v lednu 2005 a 3. července téhož roku vypustila 370 kg projektil, který následujícího dne opravdu trefil jádro komety rychlostí 10 kur/s, zatímco sonda oblast snímkovala během průletu kolem komety v minimální vzdálenosti 500 km. Již 21. července 2005 uskutečnila kometa aktivní manévr, aby mohla v rámci přidaného projektu EPOXI (Extra-solar
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Planet Observation + deep impact eXtended Investigation of comets) proletět v prosinci 2008 kolem jádra komety 85PBoethin a následně se uložila
ke spánku. Z něho se probrala až koncem září 2007. ale tehdy už odborníci věděli, že kometa Boethin se nejspíš rozpadla, takže museli najít jiný cíl
v podobě komety 103P/Hartley 2.
Korekce dráhy 1. 11.2007 proto navedla sondu k prvnímu průletu kolem Země koncem prosince 2007, aby se metodou gravitačního praku dráha
sondy změnila podle výpočtu. Další tří průlety kolem Země se pak uskutečnily koncem prosince 2008 i koncem června a prosince 2009. Poslední
(páry') průlet u Země nasměroval sondu na kometu Hartley 2, kolem níž sonda úspěšně proletěla 4. listopadu 2010 v minimální vzdálenosti 700 km,
Během průletu pořídila nádherné snímky jejího jádra tvaru burského oříšku. Neúnavná sonda byla pak dalším manévrem navedena k planetce
(169249) 2002GT, kolem níž má proletět v lednu 2020...
Jak uvedl časopis Sky and Telescope, nepilotované astronomické družice a kosmické sondy odváděly během roku 2010 znamenitou práci. Na
oběžné dráze kolem Země fungoval v tom roce nejenom HST, který je po poslední údržbě v r. 2009 v daleko nejlepší technické kondici za celou
dobu svého provozu, ale též další družice Chandra, Newton, Suzaku, RXTE, INTEGRAL, Fermi, PAMELA, CoRoT, MOST, WISE, Akari, SDO,
SORCE, RHESSI, TRACE, Hinode, KORONAS-Foton a IREK. V Lagrangeových bodech pracovaly družice SOHO i ACE (L1) a WMAP, Planck
a Herschel (L2) a na oběžných drahách kolem Slunce SST, Kepler a STEREO A+B.
Kolem Měsíce obíhala sonda LRO, k Merkuru směřoval MESSENGER, kolem Venuše obíhala sonda Venus Express, kolem Marsu
sondy Mars Odyssey, Mars Express a Mars Reconnaisance Orbiter, zatímco na jeho povrchu pracovala vozítka Opportunity a Spirit.
Na oběžné dráze kolem Saturnu stále úspěšně fungovala sonda Cassini, EPOXI snímkovala kometu, Rosetta planetku, Dawn se blížila
k planetce Vesta a New Horizons směřovala k Plutu, zatímco stále fungují neuvěřitelně spolehlivé sondy Voyager 1 a 2 doslova na periférii Sluneční
soustavy.
Není divu, že právě nejbohatší kosmická agentura světa NASA s ročním rozpočtem 19 miliard dolarů (zhruba třetina ročních výdajů v rozpočtu
ČR) se chce i nadále soustřeďovat na rozvoj nepilotované a zvláště pak astronomické kosmonautiky. Z tohoto pohledu je ovšem zvláštní, že náklady na vypuštění a provoz Mezinárodní kosmické stanice (ISS), která by podle současných plánů měla fungovat na oběžné dráze do r. 2020, dosáhnou astronomické částky 100 miliard dolarů (bezmála dva roky výdajů rozpočtu ČR), aniž by její přínos pro světovou vědu a techniku byl nějak
závratný.
Bohužel též poslední dobou klesají možnosti spolupráce mezi NASA a evropskou agenturou ESA, které kulminovaly při vývoji HST a kosmické
sondy Cassini/Huygens, zajisté ke prospěchu pro obě strany. NASA má totiž jistý vždy jen rozpočet na nejbližší fiskální rok, zatímco ESA může počítat s financováním v daleko delší perspektivě. To mělo za následek, že už několikrát NASA od již téměř dohodnuté spolupráce na poslední chvíli
odstoupila, takže ESA pak takové projekty musí realizovat sama, pochopitelně za cenu značného omezení vědeckého výkonu družice nebo sondy.
Pokud jde o pilotovanou kosmonautiku, americký Úřad pro vědu a techniku ustavil v r. 2009 komisi, vedenou Normanem Augustinem, která vydala koncem října 2009 revizní zprávu, jež mj. vedla prezidenta B. Obamu v r. 2010 ke zrušení programu Constellation rozvoje americké pilotované
kosmonautiky. Sám předseda komise Augustine prohlásil, že tehdejší program amerických pilotovaných letů do kosmu se ocitl na neudržitelné
dráze.

8.5. Astronomické přehlídky, databáze a katalogy
O. Butters aj. uvolnili pro všeobecné využití data z první části celooblohové přehlídky exoplanet SuperWASP (Wide Angle Search for Planets)
konzorcia španělských a britských univerzit na stanicích La Palma na Kanárských ostrovech a Sutherland (SAAO) v Jižní Africe. Elektronický katalog DRI obsahuje 3,6 mil. snímků, a 18 mil. světelných křivek hvězd pořízených oběma aparaturami v letech 2004-2008. Celkem se na snímcích dá dohledat asi 18 mld. hvězd. Na každé stanici pracuje na společné montáži 8 kamer s se světelnými objektivy (f/1,8) o průměru 200 mm.
V ohnisku každé kamery se nachází citlivý čip CCD 2048x2048 pix, jenž zobrazuje zorné pole o průměru téměř 8', tj. 61 čtv. stupňů oblohy, takže
naráz každá stanice obsáhne téměř 500 čtv. st. oblohy. Kadence snímků 1 za minutu dovoluje prohlédnout celou oblohu za hodinu, takže snímkování
celé oblohy během noci se vícekrát opakuje. Každou noc se tak v průměru získá 100 GB údajů. Aparatura pracovala první dva roky bez filtru, ale
od r. 2006 je vybavena filtry s propustností v pásmu 400 - 700 nm. Tak se daří odhalovat nové exoplanety metodou tranzitů přes mateřské
hvězdy.
M. Szymansik aj. vydali fotometrické mapy 21 polí v disku Galaxie, jež byla opakovaně snímkována v letech 2002 - 2009
v projektu hledání gravitačních mikročoček OGLE na jižní polokouli. Katalog obsahuje celkem 9 mil. hvězd na 7 čtv. stupních oblohy s přesnými
polohami a jasnostmi ve dvou filtrech (V, I).
F. Verbunt a R. van Gent uveřejnili v digitální podobě všechny tři verze katalogu jasností a poloh hvězd, jež pozoroval Tycho Brahe na Hyenu.
Sám Tycho zveřejnil svůj katalog obsahující údaje o 1 004 hvězdách v r. 1598, ale posmrtně vyšla v r. 1602 redigovaná verze pouze 777 hvězd.
O definitivní revizi celého díla se pak zasloužil Johannes Kepler v r. 1627. V digitálním vydání je možné údaje ze všech tří verzí porovnat s pozorováními týchž objektů pomocí astrometrické družice HIPPARCOS. Jasnosti hvězd velmi dobře souhlasí, zatímco jejich polohy mají střední chyby do 2. Výjimečně se vyskytují chyby až 10, většinou překlepy, anebo i chybné výpočty.
S. Layock aj. se věnovali digitalizaci mimořádně cenné sbírky 525 tis. přehlídkových astronomických fotografií, jež v letech
1880— 1985 (s přestávkou v 50. letech XX. stol., kdy tehdejší ředitel observatoře D. Menzel program zrušil) pořizovala na obou polokoulích Harvardova observatoř. Tento program soustavného sledování oblohy započal ředitel Observatoře Edward Pickering (1846— 1919) tři roky po tom, co
nastoupil do své funkce. Každý bod oblohy byl během zmíněného intervalu zobrazen minimálně 500krát, ale většinou aspoň tisíckrát. K digitalizaci
snímků autoři používali skeneru DASCH s čipem o kapacitě 16 Mpix, takže 1 pixel odpovídá rozlišení 11 µm na vlastním snímku. Jasnosti hvězd
jsou přesné na 0,1 mag a mezní hvězdná velikost většiny snímků dosahuje 17 mag. Na skenování se podíleli dobrovolníci, zejména američtí astronomové amatéři.
Jak uvedla L. Nordlingová, v nejrůznějších zapomenutých archivech, sklepech a šuplících se nalézá po světě neuvěřitelně rozsáhlé bohatství minimálně 3 milionů fotografických snímků oblohy, které leží ladem, protože nejsou převedeny do digitální podoby. Podobně by se měly digitalizovat lodní deníky kvůli záznamům o počasí, ale i o astronomických úkazech. O něco takového se pokouší už více nadšenců, např. E. Griffinová
z DAO v Kanadě a W. Anderson z Univerzity v Texasu.
D. Ishihara aj. uveřejnili výsledky celooblohové přehlídky oblohy japonskou infračervenou družicí Akari, které proběhly během studeného
provozu družice chlazené kapalným héliem od května 2006 do srpna 2007 v šesti oborech ve střední a daleké infračervené oblasti spektra
(9-200 µm). Družice nalezla ve středních pásmech 9 a 18 µm celkem 877 tis., resp. 196 tis. bodových zdrojů jasnějších než 50 mJy, resp. 90 mJy.
Přesnost určení zářivých toků dosáhla 4 % a polohy zdrojů jsou přesné na ±2".
A. Riedel aj. dokončili na observatoři CTIO pomocí 0,9m reflektoru měření trigonometrických paralax 64 hvězdných soustav převážně jižní
oblohy do vzdálenosti 25 pc od Slunce, které odhalili na základě jejich vlastních pohybů větších než 1"/r. Přitom 58 z nich dosud nemělo změřenu
trigonometrickou paralaxu, protože družice HIPPARCOS je nezobrazila, jelikož její katalog paralax je úpiný jen do 7,3 mag. Proto v něm chybí řada blízkých soustav sp. třídy dM a také bílí trpaslíci.
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9. Astronomie a společnost
0

9.1. Úmrtí
Sir Ian AXFORD (*1933; COSPAR, MP! Lindou); Donald BACKER (*1943; radioastronomie, U. Berkeley); Ralph BALDWIN (*1912;
měsíční krátery); Aadrian BLAAUW (*1914; prezident IAU, g.ř. ESO; stel. dynamika); Donald BLACKWELL (*1921; sluneční fyzika); Geoffrey BURBIDGE (*1925; nukleogeneze); Audoin DOLFUSS (*1924; Měsíc a planety); *William GORDON (*1918; Arecibo); Chushiro
HAYASHI (*1920; nukleogeneze — vývoj hvězd); John HUCHRA (*1948; 3D struktury vesmíru); Brian MARSDEN (*1937; IAUC, komety);
Douglas ReVELLE (*1945; meteory); Allan SANDAGE (*1926; kosmologie); Evey SCHATZMAN (*1920; teoret. astrofyzika); loan TODORAN (*1927; proměnné hvězdy).

9.2. Ceny a vyznamenání
Svět
Jocelyn BELLOVÁ-BURNELLOVÁ (Faradayova c.; Roy. Soc.); Jerry NELSON, Roger ANGEL, Ray WILSON (Kavliho c. za astrofyziku; Kavliho nadace); Charles STEIDEL (Gruberova c. za kosmologii; Gruberova nadace); Hiroshi TAKEDA (Leonardova m.; Meteoritická
spol.); William HARTMANN (Barringerova m.; Meteoritická spol.); R. YANG, X. GAO, D. MACHHOLZ, J. VALES (c. E. Wilsona; objevy
komet amatéry).

Doma
Miloslav DRUCKMiLLER (Kopalova předa., ČAS); Jaroslav DYKAST, Josef CHLACHULA, František VACLÍK, Jan VONDRÁK
(čestní členové ČAS); Stanislav FOŘT (ČR) a Peter KOSEC (SR) (zlaté m.; 4. mezinár. olympiáda astron. a astrofyz.; Čína); Luboš KOHOUTEK (Nušlova c.; ČAS); Hana KUČÁKOVÁ (Šilhánova c.; ČAS); Petr KULHÁNEK (Littera astronomica, ČAS); Martin LEHKÝ (Kvízova c.; ČAS); Dalibor NEDBAL (Odehnalova c.; FVS JČMF); Viktor VOTRUBA (Wichterlova prémie, AV ČR);

9.3. Astronomické observatoře, instituce a společnosti
Počátkem ledna 2010 se konala v Padově slavnostní ceremonie na počest právě ukončeného Mezinárodního roku astronomie (IYA), na níž se
sjelo 280 představitelů národních organizačních výborů ze 148 států. Šlo bezpochyby o největší a nejúspěšnější popularizační akci v dějinách astronomie, která měla velký ohlas ve sdělovacích prostředcích, ale i v široké mezinárodní veřejnosti. Znovu se tak potvrdilo, že astronomie je jednou
zmála vědeckých disciplín, kde se na pozorováních a objevech mohou dosud uplatnit amatéři. Astronomové amatéři dodnes objevují na 10 % všech
supernov a dokonce více než 90 % nov v naší Galaxii. Péčí Národního technického muzea v Praze vyšel v r. 2010 sborník s příspěvky o vědeckém
díle a odkazu Johannesa Keplera, přednesenými v srpnu 2009 v Praze na mezinárodní konferenci ke 400. výročí vydání jeho základního spisu Astronomia nova.
Ve Spojených státech drželi už od r. 1964 tradici, že vždy jednou za deset roků byla z pověření Národní vědecké rady při Národní akademii věd
byla vytvořena komise složená z předních amerických astronomů, jejímž úkolem bylo posoudit stávající stav americké astronomie, identifikovat
hlavní priority výzkumu a doporučit, která drahá celostátně významná zařízení pro výzkum vesmíru jak z povrchu Země, tak z kosmického prostoru
mají být financována z federálního rozpočtu USA. Jelikož komise pracovaly velmi zodpovědně, měla ta doporučení velkou váhu a až do konce minulého století byla většinou opravdu vyslyšena.
Doporučení z roku 2000 však už však takovou úspěšnost nevykázala, takže nakonec to Národní vědecká radii řešila netradičně tím, že počátkem
r. 2010 uspořádala oběd za účasti pouze sedmi význačných amerických astronomů a ti za hlavní priority do r. 2020 označili vybudování velkého
přehlídkového teleskopu LSST (8,4m zrcadlo na Cerro Pachón v Chile; nadm. výška 2,7 km) a sledování slabých astronomických objektů po
celé obloze. Příslušná dekadická zpráva uveřejněná pod redakcí R. Blandforda sice zahrnuje výhled až do r. 2025, ale už teď lze konstatovat, že nebude z větší části spiněna právě pro nedostatek financí. Hlavním problémem pro financování se totiž stal už zmiňovaný kosmický teleskop JWST,
který asi nebude vypuštěn na oběžnou dráhu dříve než v r. 2018, přičemž jeho odhadní cena se koncem roku 2010 vyšplhala již na 8,5 mld. dolarů;
více než osminásobek původního odhadu.
Není divu, že NASA se dokonce potýká s problémem čitelnosti údajů z družic a kosmických sond vypuštěných před r. 1980. Tehdy se veškerá data zapisovala na široké magnetické pásky, které se kvůli prodloužení životnosti natíraly velrybím tukem. Kvůli zákazům lovů velryb pro
komerční účely však po r. 1980 velrybí tuk nebyl k sehnání, takže staré (tučné) pásky se začaly od r. 1964 přepisovat, takže data do r. 1980 už neexistují. Je to tragická škoda, protože jde mj. o nenahraditelné údaje z pilotovaného programu Apollo. Navíc se objevil další problém, že NASA
v mezidobí dala do šrotu, resp. potopila v oceánu ampexové záznamníky o hmotnosti 4,5 metráku, takže není na čem i ty recyklované magnetické
pásky přehrát.
Koncem srpna 2010 se přesunulo vydávání slavných Cirkulářů Mezinárodní astronomické unie o astronomických objevech do Oddělenípro Zemi
a planetologii Harvardovy univerzity a počítače Úřadu pro astronomické telegramy do Tamkinovy nadace. Brzy se ukáznlo, že šlo o nenapravitelně
nepříznivou událost v dějinách cirkulářů, které začaly vycházet na observatoři v Kodani v r. 1922 a byly přesunuty na Harvard College Observatory od
ledna 1965. Jejich jedinečným hlavním vydavatelem se stal nezapomenutelný Brian Marsden, který někdy vydávali více cirkulářů během jediného dne.
Po jeho odchodu do důchodu a úmrtí v listopadu 2010 však začaly Cirkuláře zacházet na úbytě a postupně ztrácejí někdejší věhlas, ačkoliv by díky internetu mohly být stále velmi užitečné.
Všechno nasvědčuje tomu, že v tomto století se zaslíbenou zemí pro astronomii stane Antarktida, která je po část roku přibližně stejně nehostinná pro život jako Mars v létě. Astronomie však může získat díky vysoké střední nadmořské výšce tohoto světadílu a ledové pokrývce, která
vytváří už v malé výšce nad terénem v podstatě laminární proudění vzduchu a v některých částech kontinentu i bezvětří. Možná někoho překvapí,
že atmosféra nad ledovým příkrovem Antarktidy je rekordně suchá, což je výhodné pro infračervenou astronomii, kde se navíc ani čidla ani optika
nemusí tolik chladit jako kdekoliv jinde na Zemni.
Jak uvedli N. Crouzet aj. na záldadně Concordia u Dómu C lze pozorovat oblohu po téměř 3 měsíce nepřetržitě díky trvalé noční tmě. V červnu
2008 tak mohli pomocí 100mm refraktoru se čtyřmi maticemi CCD pozorovat okolí jižního pólu o průměru zorného pole bezmála 4° (přes
15 čtv. st.) nepřetržitě po dobu 66 „dnů", tedy vlastně „nocí". Zjistili přitom, že pozorovací podmínky jsou po 60 % tohoto času jednoduše vynikající. E. Fossat aj. měřili po celou dobu kvalitu obrazu (seeing) a zjistili, že zatímco při zemi (ledu) je obvykle dost špatný, zlepšuje se rychle s výšJiří Grygar: Žeň objevů 2010 * strana 58

kou nad terénm. V 8m výšce bývá seeing <0,5" po dobu i více než 7 h a ve 20m výšce dokonce již po 15 h. O takových možnostech se dá na jiných
observatořích na Zemi jen snít, snad s výjimkou pouště Atacama v Chile a vrcholu sopky Mauna Kea na Havaji.
Není divu, že se o Antarktidu zajímají čínští astronomové, kteří už mají stanici Kunlun u Dómu A v nadm. výšce 4,1 kra. Chtějí zde postavit
2,5m reflektor KDUST pro výzkumy v blízké infračervené oblasti spektra a Sm přesnou parabolu pro frekvenční pásmo řádu THz (vinové délky
200-350 µm). Testy s menšími přístroji ukázaly, že turbulentní atmosféra sahá jen do výšky 14 m, takže taková výška se dá technicky dobře zvládnout. Náklady na zbudování obou zařízení mají dosáhnout jen 150 mil. dolarů.
V Antarktidě mají svá výzkumná zařízení také Spojené státy; především jedinečnou podzemní observatoř pro neutrinovou astronomii IceCube,
ale také základnu pro vypouštění dlouhožijících balónů, které mohou kroužit v polárním víru kolem jižního pólu ve výškách 35 km i řadu týdnů; jde
fakticky o velmi levnou variantu vypouštění umělých družic do kosmického prostoru, protože v těchto výškách se dá velmi dobře provozovat infračervená a mikrovinná astronomie, kterou ostatně čeká světlá budoucnost díky kosmologickému červenému posuvu nejvzdálenějších objektů ve
vesmíru, kde se laboratorní ultrafialové čáry přesouvají do středního pásma infračerveného záření.

9.4. Letem (nejen) astronomickým světem
Jak uvedl A. Belenky, proslulá starověká filosofka a matematička Hypatia (narozená někdy kolem r. 360 n.l. s nejistotou ±10 let), se patrně stala obětí sporu o správné datum velikonoc. Byla totiž brutálně zavražděna zfanatizovaným davem v Alexandrii 21. března 416 n.l. kvůli sporu o datu
velikonoc o rok později. Podle jejího výpočtu měla v tom roce nastat jarní rovnodennost 21. 3. 417, kdežto podle výpočtu římské církve již
16.3.417. Spor však byl nejspíš jenom záminkou; Hypatia požívala v alexandrijské společnosti nemalé vážnosti, což jí její ideoví protivníci z celého
srdce záviděli a místní lůzu na ni poštvali (tedy nic nového pod sluncem ani ve XXI. stol.). C. Cesarská a H. Walker uveřejnili statistiku o současném podílu žen mezi profesionálními astronomy v různých státech světa. Vede Argentina s 36 % podílu žen; na chvostu je Japonsko s 5,5 %
podílem. Česko se drží dosti při zemi s podílem 12 %.
Polští archeologové si dlouho nebyli jisti, kde přesně v katedrále ve Fromborku se nachází hrob Mikuláše Kopernika (1473 — 1543). Teprve
v listopadu 2005 se jim podařilo nalézt v jednom z hrobů lebku, která velmi pravděpodobně patřila Kopernikovi. V r. 2008 se polským odborníkům
s přispění švédských kolegů podařilo srovnat DNA ze zubu v lebce s DNA vlasu, jenž se zachytil v knize, kterou Kopernik nepochybně vlastnil.
Shoda obou analýz tak potvrdila, že jde o Kopernikovy ostatky, které byly v květnu 2010 znovu uloženy do nyní již označeného hrobu v témže
místě.
V polovině listopadu 2010 byla v Týnském chrámu v Praze vyzvednuta rakev s pozůstatky Tychona Braha (1546- 1601), na základě žádosti
dánského antropologa Jense Velleva z univerzity v Aarhusu, jenž chtěl zjistit, co je pravdy na pověstech, že Tycho byl otráven rtutí. I v tomto případě hrály ústřední roli vlasy a vousy, které byly souběžně prozkoumány na obsah rtuti v Dánsku (K. Rasmussen) a v Řeži (J. Kučera). Oba týmy
dospěly ke shodným výsledkům, tj. Tycho Brahe nebyl v posledních 5 až 10 lety před svým skonem vystaven vyšším dávkám rtuti, které by mohly
způsobit nějaké onemocnění; dva měsíce před smrtí byl obsah rtuti na spodní hranici normálních koncentrací a dále klesal v posledních dvou
týdnech jeho života.
Podrobnosti o epochálním objevu konečné rychlosti světla dánským hvězdářem Olafem Rómerem (1644— 1710) zveřejnil P. Najser. Romer
společně s G. Cassinim pozorovali již v letech 1666-68 zatmění Jupiterovy družice Jo, jejíž oběžnou periodu kolem Jupiteru stanovili na 42,5 h.
Romer uveřejnil v r. 1676 výpočty, podle nichž světelný čas pro délku astronomické jednotky činí 10 — 11 minut, tj. 225 — 245 tis. km/s. Cassini
o variacích v časech zatmění vůči výpočtu podal zprávu Francouzské akademii věd v srpnu 1676, která by odpovídala rychlosti světla 270 tis. km/s,
ale nic z toho nepublikoval, zřejmě proto, že konečné rychlosti šíření světla prostě nevěřil. Vzápětí C. Huygens využil R&merových měření a tehdy
změřené délky astronomické jednotky (140 mil. km) ke stanovení hodnoty rychlosti světla 213 tis. km/s. Teprve v r. 1820 dokázal J. Delambre
stejnou metodou určit světelný čas pro délku astronomické jednotky 8 min 12s, což odpovídá rychlosti světla 300,0 tis. km/s s chybou 0,2 %.
Je téměř neuvěřitelné, že i když soudobé počítače musí být co možná nejmenší, aby se neprodlužoval cenný výpočetní čas příliš dlouhým vedením signálů, které se pohybují přece jen o něco pomaleji než světlo ve vakuu, výkon superpočítačů stále ještě dost rychle roste. V říjnu 2010 se
poprvé dostali na špici nikdy nevypsané soutěže o nejrychlejší superpočítač Číňané se svým superpočítačem Tianhe-1A v Tianjinu, který s maximální operační rychlostí 2,5 Pflops a více než 14 tis. procesory byl téměř o polovinu rychlejší než předešlý držitel rekordu americký Jaguar XTS.
Další vylepšení mohou zvýšit jeho výkon až na 4,7 Tflops, ale jinak se už v USA a Japonsku chystají superpočítače s výkonem řádu 10 Tflops.
Jen tak mimochodem, francouzskému zaměstnanci firmy Telecom F. Bellardovi se v r. 2010 podařilo spočítat Ludolfovo číslo 7C na 2,7 biliónů
cifer na obyčejném počítači, který ho nestál ani 2 tis. euro. Výpočet ovšem zabral 103 dnů a kontrola výsledku dalších 28 dnů. Předešlý rekord 2,58
biliónů cifer držel D. Takahashi, který ho docílil za 29 h strojového času na superpočítači v japonské Cukubě.
H. Abt si vzal na mušku tempo rozvoje astronomie za poslední půl století měřené množstvím stránek vědeckých prací zveřejňovaných v amerických vědeckých časopisech Astrophysical Journal (ApJ) a Astronomical Journal (AJ) v přepočtu na 1 mil. obyvatel. Ukázal, že tempo růstu počtu stránek bylo v průměru šestkrát rychlejší, než tempo růstu počtu obyvatel USA! Totéž platí také pro Velkou Británii, jejíž astronomové nejvíce
publikují v časopise Monthly Notices (MN) —jediný rozdíl spočívá v tom že křivka růstu je oproti americké zpožděná o deset let. Evropský časopis
Astronomy and Astrophysics (AsAp) zveřejňuje nejvíce prací od astronomů z Francie, Německa, Itálie a Nizozemí; jako celek je však kontinentální Evropa zpožděna o 12 let za USA. To však znamená, že při dosavadním trendu poroste světová publikační činnost v astronomii ještě řadu let. Podle A. Fabiana v dekádě 1999-2009 bylo nejvíce prací v kosmickém výzkumu publikováno v USA (54 tis.), ve Velké Británii (18 tis.), Francii
(14 tis.), Itálii (11 tis.), Japonsku (8 tis.) a v Nizozemí (6tis.).
C. Loková upozornila, že v medicíně, kde vychází celosvětově za rok již přes 800 tis. prací, je velmi obtížné najít v rozumném čase ty informace,
které se týkají problému, který odborník chce řešit. Proto se začíná s pokusy vyhledávání relevantních informací usnadnit pomocí počítačů, které
však až dosud —jak známo — příliš nerozumí tomu, co tak rychle dokáží uložit do paměti. Proto jsou strojové překlady zatím stále téměř nepoužitelné. První takové pokusy orientované právě na medicínu však dávají jistou naději, že to přece jenom časem půjde. Myslím, že astronomii tento
problém už také začíná sužovat, což ostatně názorně dokazuje zpoždění ve zveřejňování žní objevů v posledních letech.
J. Frogel ukázal, že podle vysokého počtu citací se v astronomii v první dekádě XXI. stol. prosadily pouze čtyři vědecké časopisy: AsAp, AJ, ApJ, a MN, které ročně sbírají až 85 % všech citací (do tohoto seznamu autor úmyslně nedával všeobecné vědecké časopisy Nature a Science, které mívají v každém týdnu 0— 3 astronomické práce, ale už tím přísným výběrem je dán význam obou vědeckých týdeníků i pro
astronomii). Nejvíce vědeckých prací (2,8 tis. ročně) vychází v ApJ; na druhém místě je AsAp (1,8 tis. prací ročně). Za sledované období se počet
publikujících autorů ztrojnásobil. Podobně se zvedají počty spoluautorů dané práce; nejvíce citované práce mají minimálně 6 spoluautorů a obecně počet citací roste s počtem spoluautorů daného článku.
Tvrdá konkurence také způsobila, že zatímco v r. 2008 ještě vycházelo 43 vědeckých periodických astronomických časopisů, tak v r. 2010 jich
bylo jen 34. Nejvíce citací (až 5 tis. za dekádu) měly práce o výsledcích družice WMAP pro zkoumání jemných fluktuací v reliktním záření kosmického pozadí, dále pak přehlídka SDSS, určení Hubbleovy konstanty a pozorování extrémně vzdálených supernov pomocí HST, infračervená
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přehlídka 2MASS a další výsledky Spitzerova a Hubbleova teleskopu. Týdeník Science uveřejnil v prosinci 2010 seznam deseti nejvýznamnějších
vědeckých objevů uplynulého desetiletí, v němž se ocitly tři astronomické položky, a to přesná kosmologie, objev exoplanet a důkaz existence
tekuté vody v minulosti Marsu.

Závěr
Ekonomická krize zasáhla v r. 2010 ve státech Evropy a Severní Ameriky napino také vědu včetně astronomie. Nejvíce to pocítili vědci ve Velké
Británii, ale i v USA, a (bez přímé souvislosti s krizí) také vědci v Rusku. Někteří lidé zejména u nás doma si začali myslet, že v době krize je podpora vědy nepřiměřený luxus, ale rozumnější vlády naopak pochopily, že cesta z ekonomického propadu vede právě přes podporu kvalitního
vzdělání a vědy. Dobrým příkladem v Evropě jsou podle týdeníku Nature právě státy EU, které podporují velké mezinárodní spolupráce zejména
v astronomii (ESO) a fyzice částic (CERN), což jsou dnes suverénně nejlepší pracoviště ve svých oborech na světě.
V Británii se o podporu základního výzkum v rámci mezinárodních projektů stará instituce STFC (Rada pro vědecká a technická zařízení), která
v létě 2010 konstatovala, že pro zaměstnanost mají velký význam právě nositelé akademického titulu PhD., kteří asi ze 2/3 zůstávají po promoci
v základním výzkumu, ale z 1/3 vstupují do komunikačních firem, velkých průmyslových a obchodních podniků, zejména pak do bank apod. Studie
STFC jednoznačně prokázala, že výchova vědeckých pracovníků (v Británii studuje v doktorských programech asi 40 % cizinců) je největší podporou ekonomického úspěchu země. Tohoto závěru STFC si britská konzervativní vláda již naštěstí ráčila povšimnout.
Prudce však stoupá orientace na vědu zejména v Brazílii (>190 mil. obyvatel); během pěti let od r. 2003 na více než dvojnásobek. Podobně tam
však souběžně stoupl i počet publikovaných prací ze 14 tis. na 30 tis. prací/r. Vědecká produkce Brazílie tak představuje již více než polovinu
vědeckého výkonu celé Latinské Ameriky! Výrazně též stoupá podpora základního výzkumu v Číně a Indii.
Základní zásady, jak účelně podporovat základní výzkum v každé zemi, shrnul ve svém příspěvku z listopadu 2010 pro týdeník Nature A. Zewail: „Dělat základní výzkum se dlouhodobě vyplatí více než cokoliv jiného. Nesmíme však vědce nutit, aby psali nekonečné návrhy s trvalou vyhlídkou na úspěch, aniž je manažerovat jako v nějakéfirmě Primárním úkolem státu je vyhledávat lidi, kteří jsou přitahováni k problémům kvůli své
nevyčerpatelné zvědavosti. Musíme jim dá příležitost, aby na svých pracovištích mohli vytvářet intelektuální atmosféru nutnou pro řešení obtížných
problémů a musíme je ovšem i přiměřeně zaplatit."
Jinými slovy to velmi výstižně vyjádřil v témže roce tehdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy: „Bez základního vědeckého výzkumu nemohou přijít žádné aplikace. Koneckonců elektřina a žárovka nebyly vynalezeny postupnými inovacemi svíčky."

Konec Žně objevů 2010
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Kométa C/2011 L4 PanSTARRS zhotovená 16. marta
v čase 18:30 —19:00 v Hurbanove. Vtom období bota kométa na pokraji viditelnosti volným okom. Canon E0S-3500, IS01600. Kompozitný záber 20x2 s.
Foto: Dušan Lorenc

Kométa 19.3. nad Karlovou Vsou v Bratislave.
Foto: M. Grnja

Kométa nad Banskou Bystricou 16.3.2013.
Foto: M. Harman

Aká bola kométa
PanSTARRS?

isté som však urobil dodatočne aj na svojich
snímkach z 11.3. kde „nič nebolo vidiet", a čuduj sa
svete, bola tam! Síce len taká slabulinká, no bola.
V nasledujúcich dňoch bolo počasie priam hnusné
a viem si predstaviť rozladenosť všetkých, ktorí ju
chceli vidieť či fotit. Keá sa však vyčasilo, kométa
bota, aspoň z mesta či prímestských oblastí, asi pre
váčšinu, sklamaním. Bez ďalekohfadu ju videl len
málokto, a hladala sa tak, že sa daná oblast odfotografovala digitálom, na displeji sa kométa našla
a potom sa išlo ďalej. Kométa Síce slabla, no pozorovacie podmienky sa zlepšovali. Všetci túžobne
očakávali jej rande s Velkou galaxiou v Androméde
začiatkom apnla. Niektorí sa dočkali, niektorí ale.
Bola sice cirkupolárna, no hodinu po západe Slnka
bota kométa vo výške necelých 15° a hodinu pred
východom Slnka len o 3' vyššie.
Pre niekoho bola teda kométa určitým sklamaním, niekto bol zase nadšený, ved' od nás sme
takúto jasnú a relatívne dobre pozorovaternú kométa nemalí od d8b skvelej Hale-Bopp. A že bola za
dobrých pozorovacích podmienok skvelá, dokazujú
aj fotografie s krásne vyvinutým širokým chvostom.
Dúfajme, že áalšie, ba ešte lepšie kometárne
predstavenie, nás čaká na prelome novembra a decembra s kométou ISON (C/2012 Si).
Pavol Rapavý

Kométa C12011 I.4 (PANSTARRS) bola objavená 6. 6. 2011 pomocou 1,8 m ďalekohladu automatizovanej prehliadky oblohy Pan-STARRS na
Mt. Haleakala. Pri objave mala 19 mag a do vnútornej Slnečnej sústavy prichádzala prvý raz
z Oortovho oblaku. Išlo o dynamicky novú kométu,
pri ktorých je predpoveá jasnosti vždy problematická, a kométa sa s pozorovatelmi, čo sa týka jasnosti, aj zahrávala. Scenáre boli od pesimistických
až po tie velmi optimistické. Pre pozorovatelov na
severnej pologuli svitla nádej, že uvidia kométu desaťročia. Skutočný vývoj jasnosti je na grafe
S. Yoshidu.
Kométa prešla 5. 3. od Zeme vo vzdialenosti len
164 mil. km a 10.3, bola v perihéliu (len 45 mil. km
od Sloka). V čase prechodu perihéliom bola u nás na
konci občianskeho súmraku vo výške 4°, a tak sa začal lov na túto vlasaticu, váčšinu však neúspešne.
Buď boto zamračené alebo kométu na presvetlenej
oblohe ale a nie nájsť. Kolegovi sa zdalo, že čosi na
čipe našiel, no nebol si istý. Pobral som sa s určením
presného azimutu a výšky kde mala byť, a nič... To

Snímka kométy C/2011 14 PanSTARRS od Fera Micháleka z Považskej Bystrice. Uvádza: „23. marec
bolprvý deň, keďsa kométa dostala do zorného pora
mojich pr/strojov. Po západe Slnka času nebolo vela,
tak som sa rozhodolpre zlaty" stred. Použil som Newton 103/515 mm a Canon 350D, ISO 800. Akonáhle
súmrak dovolil, spustil som sekvenčné snímanie s expozíclou 15 sekúnd. Za niekolko mint mi kométa zapadla za komín blízkej budovy. Už samotný pohfad na
tak jasnú kométu je zážitkom. "

Vývoj jasnosti kométy na grate S. Yoshidu.

Marian Urban!k: „Počiatočné predpoklady maximálnej jasnosti kométy PanSTARRS sa sice nenapinili,
avšak na jasnej večernej oblohe bola viditelná aj
volným okom. Jej dráha na oblohe viedla okolo
zaujímavých objektov na oblohe, nape M31. Fotogratia je zo 7.4.2013. 26x45 s. Canon 450 Da,
Sigma 2.8/150 cl. 3,5. Vixen Photoguidec"
Kométa C 2011 L4 PanSTARRS, Plevník 16. 3. 2013,
čas 19:18 SEČ, teleobjektív Sigma 4,8/120, 1 x10 s,
ISO 800.

Kométa C 2011 L4 PanSTARRS, Plevník 15.4.2013,
čas od 21:18 LSEČ, Newton 150/750, 21 x150 s, ISO
1600. Spracovanie urobil Fero Michálek.

Marián Mičúch nám o pátraní po kométe PanSTARRS píše: „Tak ako váčšina astronómov protesionálov i amatérov, aj/a som netrpezlivo očaká Val príchod kométy C 2011 L4 Panstarrs nad obzor na severnejpolgull. Kedže
západný obzor moje!pozorovatefne nebol polohe kométy „velmi naklonený" musel som sa uskromnit'a s menšími
prenosnýmiprístrojmi vyrazit „do pora". Po dlhom hfadaní vhodného miesta som sa nakonec rozhodol pozorovac/e stanovisko umiestnitna tréningovom hrisku tutba/ováho oddlelu TJ Plevník To sa ukázalo ako dobrá volba.
Základná výbava: montáž HEQ Pro, pointér Newton 150/750 v spojení s Tv Guiderom a snímacím pr/strojom bol
teleobjektív Sigma s totoaparátom Canon 350D. Počas/e nám dalo šancu len jediný deň — v sobotu 16. 3.2013.
Spolu s priatefom Bor/som Kardošom sme zaujalipozíciu. Nebyt'lepších očímladšieho kolegu Borisa, tak by sme
kométu vůbec nenašli! Nakonec sme ju dostali do zorného pofa prístrojov a zvečnili. Vzhfadom na malú elongáclu
a krátky čas do zapadnutia kométy za obzor výsledky n/e sú nijak oslnivé, ale v danej situácii sme na viac nemalí."
0 mesiac neskůr nám Marián Mičúch poslal aj snímky kométy z 15. apríla.

Kométa PANSTARRS ako ju nasnímal Michael
Jaeger 19. 3. 2013 objektívom Leica-Apo 180 mm.
Zorné pole je 6x4°.
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rojekt vesmírnej sondy DAWN sa
nazýva aj Cesta k začiatkom SInečnej sústavy. Důvody, prečo
táto cesta vedle do pásu asteroidov, sú
dva. Po prvé - malé telesá Slnečnej
sústavy - asteroidy a kométy - sú
vzhl'adom na svoje rozmery a vývoj
najnádejnejšími miestami z hl'adiska
zachovania hmoty v stave najviac
pripomínajúcom pévodný materiál,
z ktorého sa telesá Slnečnej sústavy
pred 4,7 miliardami rokov vytvorili. Po
druhé — očakávame, že najváčšie
telesá v páse asteroidov (možno len
samotná trpasličia planéta Ceres) sa
zachovali v póvodne sformovanej vel'kosti, kým menšie telesá pásu sú produkty niekolkonásobných zrážok
a rozpadov.

Kresba sondy DAWN pri Veste a Cerere.
DAWN — harmonogram letu. Tenké piné čiary predstavujú obežne dráhy Zeme, Marsu, Vesty a Cerery.

Po tomto zdóvodnení určite neprekvapí, že
sonda DAWN má za cieT výskum dvoch najhmotnejších telies v páse asteroidov — Vesty
a Cerery. Ceres s hmotnosťou 9,5x102° kg predstavuje až 32 % hmotnosti všetkých asteroidov,
Vesta s hmotnosťou 2,7x1020 kg 9 % celkovej
hmotnosti. Kým Vesta je typický predstaviteTkamenných telies, Ceres obsahuje nezanedbatelné
množstvo vodného ladu. Vesta má velkú rodinu
asteroidov i významnú triedu tzv. HED meteoritov. O Cerere nič také nie je známe. Pričom tieto
rozdiely vznikli u telies, ktorých vývoj prebiehal
v rovnakých podmienkach. Takže poslaním sondy DAWN je aj skúmanie,
prečo sa tieto blízke telesá vyvinuli
v také rozdielne svety.
Skúmanie týchto dvoch telies je
důležité nielen pre získanie poznatkov
o nich samotných, ale aj preto, že
predstavujú vzorku protoplanét. Kým
ostatné protoplanéty sa už dávno
v následných vzájomných kolíziách
rozdrobili na asteroidy najróznejších
rozmerov, Vesta a Ceres sa zachovali
bez podstatnej zmeny od ich vzniku.
Práve toto z nich robí výnimočne
důležité telesá pre pochopenie vývoja
Shiečnej sústavy.
Zaujímavosťou z mého súdka je, že na rozdiel
od zvyklostí NASA, názov DAWN nie je akronym, ale vyjadruje (dawn — úsvit) účel misie —

Štart rakety so sondou DAWN a sonda so sklopenými slnečnými článkami.
zhromaždiť údaje týkajúce sa úsvitu našej Slnečnej sústavy. Okrem získania údajov o Veste
a Cerere, druhou úlohou DAWNu bol test iónového pohonu. Kedže o poslaní sondy DAWN
a prvých výsledkoch získaných skúmaním Vesty
sa už v Kozmose píralo (čísla 5/2011, 2/2012
a 6/2012), budeme sa v tomto článku venovať
druhému cieTu, ku ktorému by sonda mala doletief vo februári 2015.
Ak všetko půjde podia plánu, tak DAWN
bude prvou sondou pri trpasličej planéte, kedže
sonda New Horizons priletí k Plutu až o5 mesiacov neskór. DAWN priletí k Cerere vo februári
2015 a, rovnako ako pri stretnutí s Vestou, bude
skúmať Cereru zo sústavy kruhových takmer
polárnych dráb. DAWN bude lefieť s Cererou
minimálne 5 mesiacov, zbierajúc pozorovacie
údaje z rozličných výšok nad povrchom.

Ceres - obor medzi trpaslíkmi
Ceres — najváčšie teleso objavené v páse asteroidov, objavená ako prvý asteroid 1. januára
1801 talianskym astronómom G. Piazzim (1746
—1826) na observatóriu v Palerme. Dnes je klasiGiuseppe Piazzi a dhlekohl'ad, ktorým bola objavená Ceres.

~
Korekcia dráhy gravitáciou
Marsu 17. feb. 2009~
Prílet k
15. f~b. 2015
e
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mien k Cerere
fikovaná ako trpasličia planéta. Zo začiatku bola
Ceres považovaná za nájdenú chýbajúcu planétu
v medzere medzi Marsom a Jupiterom, neskór
sa ukázalo, že ide o najváčšiu predstavitelku najpočetnejšej populácie váčších telies v Slnečnej
sústave. Je typickým telesom hlavného pásu asteroidov, jej dráha má velká polos 2,77 AU,
sklon dráhy k rovine ekliptiky je 10,6°. Ceres je
najtmavším známym telesom v Slnečnej sústave
s albedom len 3 % a s priemermi 975x909 km.
Hustota Cerery je 2 160 kg/m3, čo je menej ako
polovica hustoty Zeme. Rotačná periáda Cerery
je 9,075 h, amplitúda svetelných zmien spúsobených rotáciou dosahuje 0,04m. Ceres je viditefná už v malom ďalekohfade, jej jasnosť v opozícii dosahuje 7,4m•
Ceres síce patrí k malým telesám Slnečnej sústavy, aleje dosť hmotná nato, aby v nej prebehla
gravitačná diferenciácia. Dósledkom je kvázisférický tvar, uloženie hustejšieho materiálu v jadre
a redšieho bližšie k povrchu. Predpokladá sa tiež,
že pod povrchom móžu byť velké depozity vodného ladu. Pd predpoklade, že 25 % objemu tvori
voda, by jej množstvo stačilo na napinene
všetkých pozemských oceánov.
Podla póvodného rozpisu mal DAWN opusiť
Vestu a začať let k Cerere 26. augusta 2012. Pre
technické problémy sa manéver podaril až 5. septembra 2012. Po prilete k Cerere zaparkuje na
dráhe vo výške 5 900 km nad povrchom. Po piatich mesiacoch skúmania prejde na dráhu vo
výške 1 300 km nad povrchom a o dalších páť
mesiacov sa usadí vo výške 700 km.

Hlavné fázy výskumu
Úlohou DAWNu je podrobne zmapovať
povrch Cerery. Mapovanie sa uskutoční v troch
mapovacích fázach (každá v inej výške), a každá
s odlišným vedeckým cielom a základnými experimentmi.
Mapovanie sa začne fázou SAMO (survey altitude mapping orbit), kde bude hrať hlavnú úlohu pristroj VIR — vizuálny a infračervený

spektrometer. Táto fáza bude krátka, nebude trvať
viac ako 2 — 3 oblety a počal nej budú získané
základné údaje o spektrálnom obraze povrchu.
Ďalšou fázou je HAMO (high altitude mapping
orbit), kde sa uplatní najmá kamera so zorným
polom 5,5°x5,5°. Z výšky 1300 km budú získané
stereo obrázky so stredným rozlišením. Nakonec
bude sonda pracovať vo fáze LAMO (low altitude mapping orbit), kde sa uskutočnia experimenty na podrobný popis gravitačného pola
a získajú obrázky a spektrá s vysokým rozlíšením. Počas približovania k Cerere sa budú
získavať údaje o rozložení prachových častíc
s meniacou sa vzdialenosťou od trpasličej planéty, ako aj vyhladávať možné mesiačiky.
Ceres — rímska bohyňa úrody.

Stavba a povrch
Podla našich dnešných predstáv Ceres má diferencované
vnútro, ktoré sa skladá z kamenného jadra a Iadového
plášťa. Tento 100 km hrubý
plášť (23 % — 28 % hmotnosti
Ceres a 50 % objemu) obsahuje 200 miliónov kubických kilometrov vody, čo je viac než
celá neviazaná voda na Zemi
(jazerá, deky, mona, oceány, atmosférická para a voda
v podzemných rezervoároch).
V prospech ladového povrchu hovorí aj neprítomnosť
akýchkolvek výrazných povrchových útvarov. V roku 1995
sa Hubblovmu vesmírnemu
ďalekohladu podarilo rozhšiť na
povrchu tmavá škvrnu, ktorá sa
slangovo nazýva Piazzi na počesť objavitela. Všetky pozorovania povrchu Ceres hovoria
o velkej povrchovej homogenite. Najpodrobnejšia štúdia bola urobená pomocou ESO VLT, kde
vďaka excelentným pozorovacím podmienkam

Piazziho pozorovania a výpočty polohy Cerery.

bb

Ceres na snímke Hubblovho vesmírneho
dálekohl'adu zo vzdialenosti 1,64 AU.
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Album pozorovatel'a

Sinečná sústava

sa dosiahlo rozlíšenie cca 75 km na povrchu
Ceres. Pri analýze týchto pozorovaní sa nenašli žiadne variácie jasnosti prevyšujúce 3 %
chybovú hladinu. Do príletu sondy DAWN
k Cerere tak vieme len o 11 rozoznatefných
útvaroch na úrovni asi 2 % variácie jasnosti,
ktorých podstatu však nepoznáme.

ti telesa (v zmysle poskytovania podmienok pre
primitívne formy života). Nádejné je aj to, že
povrch tvori zmes hornín, ktoré sú najčastejšie
produktami hydrotermálnych zmien pod parciálnym tiakom oxidu uhličitého.

Vodná para

Vedci sú velmi zvedaví, aké prekvapenia im
Ceres pripraví, kedže doteraz pri nej nebola žiadna sonda. V čase písania tohto článku bol
DAWN 0,04 AU od Vesty, 2,54 AU od Slnka,
2,18 AU od Zeme a 0,38 AU od svojho cieTa —
Cerery. ČitateT si móže pozrieť, kde je vo chvíli,
ked čita tento článok. Stačí kliknúť na adresu
http:I/neo.jpl.nasa.gov/orbits/fulltraj.jpg.

Ked' sa objavili indicie, že Ceres má riedku
atmosféru a vodná inovať na povrchu (minimálne
na polámych čiapočkách), potvrdenie vodnej
paty ešte pred pr letoro sondy DAWN k Ceres sa
stalo otázkou vedeckej prestiže.
Už po roku 1990 bola zaznamenaná OH emisia v páse 308 nm. Meranie však boto na hranici
chyby a nebolo nikdy neskór potvrdené.
Na híadanie emisií, ktoré by prezradili vodná pata, bol využity' vesmírny dálekohlad
HERSCHEL. Pozorovania v roku 2011 neukázali žiadnu emisiu vodnej pary napriek tomu, že tepelné kontinuum z Cerery boto zaznamenané.
Tieto merania napovedajú, že ak Ceres má hrubý
plášť z ladu, potom musí byť na povrchu prekrytý
prachovou vrstvou. Ďalšie hTadanie vodnej pary
HERSCHELom boto naplánované na zimu
2012/13, ked' je Ceres bližšie k perihéliu a šanca
zachytiť vodná pata váčšia. Do termínu napísania
tohto článku výsledky ešte neboli publikované.

Ceres ako astrobiologický cel'
Ceres so svojimi zásobami vody sa dosť
podobá na vonkajšie satelity joviálnych planét.
Avšak jej povrchová teplota — až do 200 K na
rovníku, je o 100 K vyššia ako u satelitov a poskytuje možnosť pre aktivitu z vnútra telesa. To
robí z Cerery astrobiologický cier. Sonda DAWN
bude zhromaždbvať údaje o tom, aký bol v minulosti a aký je v súčasnosti potenciál obývateTnos-

Poloha DAWNu

Naše očakávania
Naše očakávania sú velké, určite v celom
komplexe nereálne. Sonda DAWN by mala odpovedať, alebo aspoň niečo napovedať na dva tucty základných otázok:
1. Z akého materiálu sa vytvorila Ceres?
2. Vznikla Ceres blízko svojej súčasnej polohy, alebo sa počas vývoja premiestnila
z vonkajších oblastí Slnečnej sústavy?
3. Ku kolkým miešaniam róznych planetezimál
a protoplanét z róznych rezervoárov v Slnečnej sústave došlo pri vzniku Cerery?
4. Aká je podstata vnútra Cerery?
5. Je vnútro diferencované?
6. Je v strede kovové, alebo dehydrované bemičitanové jadro?
7. Obsahuje ešte kvapalnú vodu (pod radovou
škrupinou)?
8. Aká je geologická história Cerery?
9. Má tektonickú a vulkanická minulosť?
10. Aká velká bola výmena materiálu medzi
vnútrom a povrchom?
11. Je Ceres v súčasnosti geologicky aktívna?

12. Aká je podstata dnešného povrchu Cerery?
13. Je to p6vodná skala + Tadová škrupina, ktorá
sa nejako vyhla zničeniu?
14. Alebo je to depozit neTadového materiálu,
ktorý bol vodou alebo tečúcim Tadom dopravený na povrch a zostal tam po sublimácii
vody?
15. Čím sú tvorené doteraz neidentifikované
zložky jej povrchu?
16. Reprezentuje tento materiál podpovrchové
zloženie a štruktúru?
17. Ako kozmické zvetrávanie ovplyvnilo povrch Cerery?
18. Aký je astrobiologický potenciál Cerery?
19. Aký je potenciál na vznik organických
zlúčenín teraz a v minulosti?
20. Ako intenzívne dochádza k premiešavaniu
materiálu medzi vnútrom a povrchom z hradiska obývatelnosti tak povrchu, ako aj vnútra?
21. Má Ceres nezanedbateTnú atmosféru?
22. Ak áno, aké je jej zloženie?
23. Ak atmosféra existuje, mohla brzdiť Cerem
vo vývoji?
24. Ak Ceres nemá atmosféru, čo to hovori o jej
vývoji?
Ak sa dozvieme odpovede aspoň na pol tucta
otázok, DAWN bude patriť k extrémne úspešným
misiám.
Jazykové okienko
V článku používam skloňované tvary názvu cieTa
sondy DAWN v tvare Cerery, Cerere, Cerem, Cererou.
Je to jedna z dvoch možností odporučených jazykovedcami. Druhou možnosťou je používať nesklonný tvar
Ceres. (Pozni Slovník slovenského jazyka, hlavný
redaktor dr. Štefan Peciar, CSc., Bratislava, Vydavaterstvo SAV 1959- 1968.)
JÁN SVOREŇ
•

~

Ciastočně
zatmenie Mesiaca
25. 4.2013
Pri zaujímavých astronomických úkazoch sa počasie s pozorovatelmi či záujemcami často pohráva. Tentokrát pri zatmení Mesiaca však boto milosrdné a nad celým našim
územím bola rozsiahla tlaková výš a takmer jasno.
Zatmenie malo malá fázu, mesačný kotúč sa ponoril do
zemského tieňa len 2 % kúskom svojho severného okraja.
Kedže však úkaz nastal už vo večerných hodinách a dálšie
zatmenie Mesiaca bude viditelhé od nás až 28. 9. 2015, na
hvezdárňach boto rušno. Ako sa Mesiac noru l do polotieňa,
jeho severovýchodná časť viditelhe tmavla a čiastočné zatmenie trvalo len necelú polhodinku. Niektorí z návštevníkov
žartom poznamenal, že aj tu sa asi prejavuje kríza... Fotoaparáty cvakali, záujemcovia si zatmenie dokumentovali aj
cez mobily za okulárom dálekohl'adu (a celkom dobre), a bol
čas si pozrieť aj Saturn len kúsok od Mesiaca, či Jupiter na
opačnej strane oblohy.
Pavol Rapavý

Čiastočné zatmenie Mesiaca 25.4.2013, Spiegel 5,6/1000,
Canon 11000, ISO 200, exp. 11250— 1/400 s.
Foto: P Rapavý
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Akc sa určuje vek vesmíru?
Astronómovia celé desaťročia skúmali hviezdy
aj preto, aby postupne spresňovali hodnotu rozpínania sa vesmíru a odhadovali jeho vek.
Vesmír je starší ako všetky objekty v ňom.
Určovanie veku planét a hviezd boto prvým
krokom k odhadom veku vesmíru. Posledný
odhad veku vesmíru vyplynul zo symfónie univerza. Z najhlbších tónov, ktorých noty sú zapísané v reliktom žiarení, pozostatku po big bangu v mikrovinnom žiarení kozmického pozadia (CMB).
Na Zemi určujeme vek objektov pomocou rádioaktívnych prvkov. Vedci študujú atómy jednotlivých objektov. Atóm sa skladá z jadra, ktoré
tvoria protóny a neutróny, a z elektrónov. Počet
protónov a neutrónov určuje identitu prvku: jeden protón má vodilo, šesť protónov uhhlo, 26 protónov železo, atakd'alej... Neutrálne atómy majú
rovnaký počet protónov a elektrónov, ale ked
v jadre pribudne alebo sa z nebo stratí protón,
atóm sa zmení. Premení sa na izotop.
Niektoré izotopy sú „rádioaktívne", čo znamená, že sa rozpadajú, pričom emitujú energiu
vo forme fotónov či častíc s vysokou energiou.
Žiarenie, ktoré prenikne do blízkosti jadra, ale
i zmeny v samotnom jadre, móžu vyvolať rozpad častíc.
Polovica jadra každého izotopu sa rozpadá na
mé produkty v čase, ktorý sa nazýva „polčasom
rozpadu". Pomocou polčasu rozpadu dokážu
vedci vypočítať, aké je aktuálne množstvo nového, „dcérskeho" produktu a hodnotu porovnajá s póvodným, „rodičovským" izotopom. Polčasy rozpadu jednotlivých izotopov sú rózne:
od zlomkov sekundy až po niekofko miliárd
rokov.
Meraním rádioaktívneho rozpadu vedci zistili,
že najstaršie horniny na Zemi majú 3,8 miliardy
rokov a najstaršie meteority až 4,567 miliárd
rokov. To je však iba zlomok veku vesmíru.

Vek hviezd prezrádzajú spektrá
Vek hviezd sa určuje iným spósobom. Horáci
plyn, ktorý tvori hviezdu, sa prejavuje farbami,
ktoré sú pre každý prvok charakteristické. Vedci
analyzujú spektrálne čiary žiarenia hviezd a dokážu z nich vyčítať ich zloženie. Naše pomerne
mladé Slnko sa prejavuje tisíckami spektrálnych
čiar celých desiatok prvkov a ich izotopov.
Staršie hviezdy sa sformovali v mladom vesmíre, kde plyn (z ktorého sa formujú hviezdy)
obsahoval menej prvkov. Majú preto jednoduchšie spektrá.
Najstaršie hviezdy už zanikli. Boli to masívne
objekty, ktoré už v priebehu niekolkých miliónov
rokov spálili primitívne palivo a zanikli po
obrovských, neraz opakovaných explóziách. Explózie rozptýlili ťažšie prvky, ktoré sa v ich
jadrách zrodili po fúziách z vodíka a z hélia, do
okolitého priestoru. Stali sa súčasťou materiálu,
z ktorého sa zrodili dálšie generácie hviezd.
Slnko je hviezdou tretej generácie, preto obsahuje viac ťažších prvkov ako staršie hviezdy.
Astronómovia určujú vek hviezd z podielov
thória-232 (ktoré má 90 protónov, 142 neutrónov
a polčas rozpadu 4,05 miliárd rokov) a uránu-232

Každý rádioaktívny prvok má iný polčas rozpadu. Archeológovia i astronómovia pomocou tejto metódy určujú vek
skúmaných objektov. Vek hviezd sa určuje analýzou uránu-238; vek kostí či vykopaných artetaktov odhadujú
archeológovia analýzou uhlíka-14.

Rozpad na nové produkty
Rodičovský izotop
Uhlík-14
Hliník-26
Draslík-40
Rubídium-87
Thórium-232
Urán-238

Dcérsky produkt
Dusík-14
Horčík-20
Arqón-40
Stroncium-87
Urán-232
Olovo-206

Polčas rozpadu (v rokoch)
5730
720 000
1,3 mld.
48,8 mld.
14,05 mld.
4,468 mld.

(92 protónov, 146 neutrónov a polčas rozpadu
4,468 miliárd rokov). Táto metóda dovoluje vedcom „objavovat` čoraz staršie hviezdy. V roku
2001 objavili francúzski hvezdári hviezdu, ktorá
má 12,5 miliardy rokov. Predbežne najstaršia
hviezda HE 1523-0901, ktorú objavili v roku
2007 Američania (MTT), má 13,2 miliardy rokov.
Aj vek tejto hviezdy potvrdzuje, že vesmír musí
byť ešte starší.

Tajomstvo hviezdokóp
Gufové hviezdokopy sú velké zoskupenia
hviezd, ktoré sa pohybujú na periférii Mliečnej
cesty. Občas sa stane, že prekrižujú aj galaktický
disk. Hviezdy v každej hviezdokope majú približne rovnaký vek.

Príklady skúmaných objektov
Organizmy, kultúrne predmety
Fragmenty meteoritov
Pozemské horniny
Vzorky z Mesiaca
Hviezdy
Hviezdy, meteority

Hmotnosť hviezdy a jej výdaj energie (svietivosť) určujú jej životnosť. Masívnejšie hviezdy
spália svoje palivo ovela rýchlejšie ako hviezdy
s menšou hmotnosťou.
Vedci nedokážu odvodiť luminozitu priamo,
dokážu však zmerať relatívnu jasnosť hviezd
a pomocou odhadu ich vzdialenosti vypočítať
skutočnú luminozitu. Po zmeraní veku najjasnejších, a teda najmasívnejších hviezd, vedci
získajú údaje aj o ostatných hviezdach v kope.
V najstarších hviezdokopách našej Galaxie majú
najváčšie hviezdy 0,7 hmotnosti Sluka a vek
11 až 13 miliárd rokov. Táto metóda nie je taká
presná ako analýza spektier, ale slúži ako skúška
správnosti.

b~
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Tajomstvo gul'ových hviezdokóp
10 000
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postupnosti
Gul'ová hviezdokopa M55 má 12,8 miliardy rokov. Astronómovia využívajú vek
takýchto káp na určovanie spodnej hranice veku vesmíru. Vesmír musí byt starší
ako hviezdy.
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Rozpínajúci sa vesmír
Existujú však aj jmi metódy určovania veku
vesmíru. Až po roku 1910 sme sa dozvedeli, že
Mliečna cesta nie je jediným hviezdnym ostrovom. Keď vedci skúmali, ako ďaleko sú záhadné
„hmloviny", ukázalo sa, že váčšina z nich sú
vlastne galaxie, vzdialené od Zeme stovky miliónov svetelných rokov. Edwin Hubble a Milton
Humason zistili, že najvzdialenejšie z týchto
galaxií sa od nás vzďalujú čoraz vyššou rýchlosťou. Na svete bol dókaz, že vesmír sa rozpína.
Rýchlosť rozpínania vesmíru vyjadruje Hubblova konštanta. Vedci sa už celé desaťročia
pokúšajú určiť jej hodnotu s čo najváčšou presnosfou. Iba pomocou tejto konštanty možno určiť
vek vesmíru, pretože jej hodnota vyjadruje, ako
dlho sa kozmos rozpínal, kým nadobudol súčasné parametre.
Hodnotu Hubblovej konštanty ako prvý určil
sám Hubble: 500 kilomterov za sekundu na
megaparsek (Mpc). Megaparsek má 3,26 miliónov svetelných rokov. Astronómovia časom
zistili, že póvodný odhad bol príliš vysoký,
a odvtedy ho spresňujú.
V roku 2012 tím Carnegie Institution v Pasadene (Kalifornia) zmeral vzdialenosti 90 pulzujúcich, premenných hviezd nazývaných aj cefejdy. (Hviezdy toho istého typu skúmal aj
Hubble.) Z údajov vesmírneho infračerveného
ďalekohradu Spitzer, ktorý dokáže skúmať hviezdy aj pod obálkou prachu, spresnili hodnotu
Hubblovej konštanty na 74,3 km/s/Mpc s menej
ako 3 % neurčitosťou. Z toho vyplýva, že galaxia
vzdialená 1 Mpc sa vzdaluje od Zeme rýchlosťou
74,3 km/s, zatjal čo galaxia vzdialená 2 Mpc sa
vzdaluje dvojnásobne vyššou rýchlosťou.
Počas spresňovania hodnoty Hubblovej kon30 * Kozmos 3/2013

Astronómovia zaradbjú
všetky hviezdy v gulovej
hviezdokope do Hertzsprungovho-Russelovho
diagramu v ktorom sú
zobrazené objekty podla
pomeru jasnosti a teploty, z čoho možno odvodit
ich hmotnost. Najmasfvnejšie hviezdy nájdeme
na favej strane hlavnej
postupnosti evolúcie
hviezd. Miesto, kde sa
diagram ohýba, sa nazýva „bod obratu", pomocou ktorého vedci odhadujú vek hviezd.

štanty dva nezávislé tímy zistili, že vesmír sa
neskladá iba z hmoty. Pósobí v ňom aj záhadná
sila — tmavá energia — čosi ako antigravitácia,
ktorá urýchruje rozpínanie kozmu. Niektorí astronómovia sa nazdávajú, že súčasťou vesmíru je
aj energia vakua — „kozmologická konštanta".
Rýchlosť rozpínania vesmíru je závislá od jeho
hustoty a zloženia. Táto konštanta umožňuje vedcom vypočítať, ako sa vesmír rozpínal v minulosti. Zohradnenie tmavej energie upravilo aj
hodnotu Hubblovej konštanty. Podra najnovších
výpočtov má vesmír viac ako 13 miliárd rokov,
čo je v dobrej zhode s odhadmi, ktoré vyplynuli

z mých metód. Medzičasom však vedci vyvinuli
metódy, pomocou ktorých určujú vek vesmíru
ešte presnejšie.

Posolstvo CMB
Zlomok sekundy po vzniku bol vesmír malý,
horáci, hustý, vypinený protónmi, neutrónmi,
elektrónmi a fotónmi. Odvtedy sa rozpína. Po
čase, keď už do istej miery zváčšil a vychladol,
začali sa elektróny a jadrá atómov spájať. Fotóny,
pretože ešte nebolo dostatok častíc, s ktorými by
sa zrážali, z horúceho, rozpínajúceho sa balíka
hmoty unikali. Toto obdobie „posledného rozptylu" sa stalo prvou pozorovatelnou podobou vesmíru.
Rozpínanie vesmíru natiahlo postupne vinové
dlžky fotónov z infračervenej do mikrovinnej
oblasti. Teplota vesmíru klesla dodnes až na
niekolko stupňov nad hodnotou absolútnej nuly.
Mikrovinné žiarenie kozmického pozadia (CMB)
s touto teplotou dokážeme už vyše 20 rokov
pomerne sporahlivo monitorovať.
Vieme, že CMB malo 375 000 rokov po big
bangu teplotu 2,725 kelvinov, pričom fluktuácie
teploty nepresiahli 1/1000 kelvina. Aj z týchto
nepatrných teplotných rozdielov sa dajú vyčítať
dóležité informácie: o hustote, zložení a tvare
vesmíru.
Astronómovia študujú CMB pomocou prístro-

Kopa Bullet je vzdialená ad Zeme 3,8 miliardy rokov. V mladom vesmíre bol takýto objekt súčastou oblasti
s vyššou hustotou. Na mope CMB ich rozlíšime ako červené ostrovčeky. Gravitácia týchto hustých oblastí bud'
nabal'ovala čoraz viac hmoty, alebo sa preformovala do velkých štruktúr.

Vesmír piný zvukov
Keása žiarenie 375 000
roka', po big bangu rozptýlilo od prvých atómov,
zanechalo na oblohe odtlačok— mikrovinné žiarenie kozmického pozadia
(CMB). Farby na tejto
mape rozlišujú ostrovčeky
s nepatrne odlišnou teplotou a hustotou, rozdielmi,
ktoré existovali už v mladom vesmíre. Na CMB
rozlíšime aj znaky malých
zmien hustoty. Oblasti
s vysokou hustotou zodpovedajú vysokej hustoto
zvukových vín, v oblastiach
s nižšou hustotou prevládajú viny s nižšou hustotou. Predstavme si strunku
so závažím, ktorú na spósob joja periodicky rozhýbeme. Jednotlivé krúžky
strunky sa pohybujú
a zmršfujú rozdielnou
rýchlosfou, podobne ako
hmota v rozličných oblastiach mapy CMB. Vi čšie
objemy hmoty sa pohybujú
pomalšie a zodpovedajú
vtičším škvrnám na mapo
CMB. A naopak...

menel stlačená hmota
r
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big bang

joy na satelitoch COBE, WMAP a Planck, na
vesmírnej stanici ISS, na výškových balónoch
i špeciálnymi detektormi na pozemských
d'alekohfadoch. Prvé údaje získali už krátko po
roku 1965, ked boto mikrovinné žiarenie
kozmického pozadia objavené. Každý nový údaj,
každý súbor presnejších údajov však nastoluje
celý rad nových otázok.
Posledně údaje zo sondy WMAP spresnili
podiely normálnej, viditefnej hmoty, tmavej
hmoty i tmavej energie. Vedci pomocou nich vypočítali aj hustotu vesmíru a zistili, že je geometricky plochý. (To znamená, že ak by dvaja putovali vesmírom po paralelných čiarach, nikdy by
sa nestretli, ani by sa od seba nevzdialili.)
Tím analyzoval aj fluktuácie/nehomogenity
CMB a spresnil vek vesmíru na 13,77 miliárd
rokov, s presnosťou niekoIkých desiatok miliónov rokov.
Ako sa im podarilo určiť túto hodnotu?

Noty kozmickej symfónie
Zlomky sekundy po big bangu prekonal vesmír obdobie mimoriadne rýchlej expanzie — inflácie, ktorá v horúcom balíku hmoty a žiarenia
vyvolala nepatrné rozdiely hustoty. Postupom času sa plyn začal pohybovať smerom k hustejším
oblastiam. Normálna hmota prúdiaca k týmto ostrovčekom bola čoraz hustejšia a horúcejšia. Tlak
žiarenia však pósobil proti gravitácii, takže jednotlivé oblasti r'dli. Iba tmavá hmota sa nemenila, pretože tento materiál so žiarením neinteraguje. Vo chvíli, ked teplotný tlak už nedokázal
vzdorovať gravitácii, normálna hmota sa začala
vracať do ostrovčeka s hniezdom tmavej hmoty,
čím sa hustota oblasti začala opáť zvyšovať.
Tento proces zvýšil aj fluktuácie tlakov v jednotlivých oblastiach. Plyn zahusťoval priestory

čas v rokoch

Kozmický song

Vedci znázorňujú silu, či presnejšie „amplitúdu" vel=
kosti škvřn v mikrovinnom žiarení kozmického pozadia.
„Základné" (najváčšie) a „harmonické" noty prezrádzajú astronómom vek vesmíru, jeho zloženie
a štruktúru.
medu tmavou hmotou i okolo nej. Vesmírom sa
šírili tlakové, oscilačně viny, pričom každá mala
odlišný tvar a velkosť. Ked vesmír dostatočne vychladol a žiarenie sa začalo šíriť na všetky strany,
odtlačok týchto vin „vmrzol" do štruktúr CMB.
Vedci dnes dokážu zmerať teplotné fluktuácie
CMB a vyčítať z nich vinové dlžky teplotných
vin. Otlačky oscilácie, teda akustické (zvukové)
spektrum, nesú presné informácie. (Tlakové viny
v mladom vesmíre sa podobali zvukovým vinám,
ale holi ovela hlbšie ako tie, ktoré dnes vnímame
ako hudbu či verbálnu konverzáciu.)
Zvukové spektrum vyludzované hudobným
nástrojom závisí od jeho tvaru, velkosti a zložena. Rovnako zvuk vesmíru, vmrznutý do CMB,
závisí od hustoty, tvaru, zloženia a rychlosti
rozpínania týchto nerovnakých ostrovčekov rozptyfujúcej sa hmoty.
Vedci merajú silu všetkých zvukových vín
odtlačených vo vesmíre počas posledného
rozptylu. Aj ked sú amplitúdy všetkých frekvencií meratelné, nie všetky sa dajú využiť. Iba ten
najhlbší tón, základná nota, obsahuje celé bohatstvo informácií.

viac stlačená hmota

y

I
to, čo vidíme dnes
Jednotlivé viny sa šíria vesmírom, ale každá
má inú, limitovanú životnosť. Preto vek vesmíru
možno vyčítať iba z tej najhlbšej. Táto vinová
dlžka vznikla na najvzdialenejšej hranici, ktorú
tlaková vina mohla prekonať počas 375 000 rokov. Ak by sa povrch posledného rozptylu prejavil neskoršie, povedzme až po 500 000 rokoch,
vinová dlžka by bola dlhšia. Táto oscilácia vyjadruje obdobie medu najmenej hustým a najhustejším tlakom.
Vedci vedla, že vefkosť základnej noty sa zobrazuje na oblohe. Pozorujú ju zhruba pod uhlom
1° a potom pomocou trigonometrie vypočítajú
šírku oblasti i jej vinovú dlžku.
Pomocou údajov, ktoré získal satelit WMAP,
vypočítali, že úpiná vinová dlžka je 146 Mpc, teda 480 miliónov svetelných rokov. Zaradením
údajov o zložení vesmíru v čase posledného
rozptylu do rovníc vypočítali potom aj vek vesmíru. Posledný údaj: 13,77 miliárd rokov. Po vyhodnotení dát zo satelitu Planck, ktory' má
4-krát vyššiu rozlišovaciu schopnosť, sa vek vesmíru ešte o niečo upraví.
Vek vesmíru sa spresňuje celé desiatky rokov.
Výkonnejšie prístroje a nové dómyselné metódy
spósobili, že kozmológovia majú v rukách neobyčajne presné údaje. Ešte pred desiatimi rokmi
sa nikto neodvážil spojiť v jednej vete prídavné
meno presný s podstatným menom kozmológia.
Dnes sa možné odchýiky od skutočného stavu
odhadujú na niekofko percent a aj tie čoskoro
zmenšia údaje zo satelitu Planck.
Vedci si nedokážu predstaviť, že by sa vek
vesmíru dal určiť inou, presnejšou metódou ako
meraním CMB. Jedna z najdóležitejších otázok:
„Kolko rokov má vesmír?", je zodpovedaná.
Astronomy
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Kozmonautřka

Rušný rok na kosmických stanicích
okud někdo s koncem provozu
amerických raketoplánů v roce
2O11 věštil útlum pilotované
kosmonautiky, velmi se (jak už je to
v podobných případech obvyklé) mýlil.
V loňském roce fungovaly na oběžné
dráze stanice Tiangong a ISS: zatímco
k první zamířila jedna bod' Shenzhou,
ke druhé to bylo dohromady dvanáct
lodí Sojuz, Progress, Dragon, ATV
a HTV.

P

Šestice kosmonautů, pro kterou byla ISS domovem
počátkem letošního roku (zleva): O. Novickij,
K. Ford, J. Tarelkin, R. Romaněnko, Ch. Hadfield
a T. Marshburn.

Luca Parmitano z Itálie chystá se na sérii kosmických vycházek.

Vraťme se ale o rok zpět. Na oběžné dráze majestátně pluje Mezinárodní kosmická stanice. K ní se postupně vydávají čtyři pilotované lodě: Sojuz TMA-04M
(15. května), Sojuz TMA-OSM (15. července), Sojuz
TMA-06M (23. října) a Sojuz TMA-07M (19. prosince). Nový rok 2012 tak ve vesmíru přivítala šestice
kosmonautů: Kevin Ford (velitel stanice), Thomas
Marshburn (oba USA), Oleg Novickij, Jevgennij
Tarelkin, Roman Romaněnko (Rusko) a Chris Hadfield (Kanada).
Kromě toho byla ISS cílem čtyř ruských zásobovacích bezpilotních družic: Progress M-14M (25. ledna), Progress M-15M (20. dubna), Progress M-16M
(1. srpna) a Progress M-17M (31. října). Evropská
ESA na stanici posílá „kosmický náklaďák" ATV-3
Edoardo Amaldi (23. března), Japonsko HTV-3
Kounotori (21. července) a americká soukromá
firma SpaceX své dvě lodi: experimentální Dragon
COTS2+ (22. května) a operační Dragon CRS1
(8. října).
Čínskou stanici Tiangong-1 (Nebeský palác)
navštívila jediná loď Shenzhou-9 (start 16. června),
která ovšem přepisovala historii. Jednak to bylo poprvé,
co čínská pilotovaná loď navštívila a obydlela kosmickou stanici, jednak byla v posádce první čínská kosmonautka (pilotka Liu Yang).
Když už hovoříme o pilotované kosmonautice v roce
2012: americké raketoplány se definitivně změnily
v muzejní exponáty a všechny se vydaly do svých
nových domovů. V dubnu zamířil Discovery do Udvar-Hazy Center (stát Virginie), odkud se naopak přesunul prototyp Enterprise do Intrepid Sea-Air-Space
Museum (New York). V září se do California Science
Center přemístil Endeavour a v listopadu do svého
nového hangáru v návštěvnickém centru Kennedyho
kosmického střediska Atlantis.
K pilotované kosmonautice také bohužel patří
i smutné zprávy: 7. února zemřela pětinásobná americká astronautka Janice Vossová, 1. července tragicky
zahynul astronaut Alan Poindexter, 23. července
zemřela první Američanka ve vesmíru Sally Rideová
a 25. srpna nás navždy opustil první člověk na Měsíci
Neil Armstrong.

Drak, který vstal z mrtvých

V březnu 2013 úspěšně dorazila na ISS druhá
operační loď Dragon.

Schéma ruského modulu MLM Nauka, který by mohl startovat již
v prosinci letošního roku.
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Provoz na „kosmickém nádraží" jménem ISS, který
by měl být letos minimálně na stejné úrovni jako loni,
začal 11. února 2013 startem a zrychleným příletem
ruské zásobovací lodi Progress M-18M. Zrychlený
přílet znamená, že dochází ke zkrácení doby samostatného letu ze dvou dní na šest hodin.
Poprvé byla tato trajektorie využita při letu Progressu M-16M (ta mimochodem dva dny před startem M18M uvolnila místo pro tuto loď a byla zničena řízeným
zánikem v atmosféře) a následně úspěšně zopakována
u M-17M. Rychlejší dráha umožňuje dopravovat na
stanici i citlivější objekty (např. hluboce zmražené
vzorky), ale zároveň má několik nevýhod. Navedení
lodi do vesmíru musí být maximálně přesné, let pak
musí být velmi autonomní: mnoho manévrů je prováděno mimo dosah ruských pozemních stanic, takže
probíhají bez přímé kontroly ze Země.
První březnový den odstartovala druhá operační
loď Dragon CRS-2 v rámci komerčního kontraktu
s NASA: ten zní na 1,8 mid. dolarů a počítá s dvanácti
zásobovacími lety. Na palubě bylo 677 kg nákladu
(z toho připadlo 102 kg na obaly).
Pozornost byla v případě startu Dragonu soustředěna
na nosnou raketu Falcon-9, která při předchozí misi
přišla ojeden z devíti motorů prvního stupně. Změnou
dráhy letu a prodloužením doby činnosti ostatních motorů se podařilo dosáhnout oběžné dráhy, přesto šlo
o mimořádnou situaci. Falcon-9 ovšem tentokrát pracoval spolehlivě (šlo o pátý úspěšný start z pěti!), ale

hodně horké chvilky řídicímu středisku připravila loď
Dragon.
Ihned po oddělení od druhého stupně se totiž ukázalo, že nefungují tři ze čtyř svazků orientačních a manévrovacích motorů. (Dva svazky nesou čtyři a dva pět
motorů Draco.) Což byl problém na pováženou: pro
manévrování lodi jsou potřeba nejméně dva fungující
svazky, pro povolení k příletu k ISS nejméně tři. Firma
SpaceX okamžitě zrušila všechny plánované manévry
včetně rozevření panelů slunečních baterií a začala bojovat o záchranu lodi i mise.
Vše nakonec dopadlo dobře: narychlo a nově napsaným počítačovým programem se podařilo uvolnit
zakleslé ventily v přívodu okysličovadla k neposlušným svazkům. Důsledkem problémů se nakonec
stalo jen to, že Dragon přiletěl k ISS o den později, než
se plánovalo: měl se přiblížit druhý den letu.
Velitel stanice Kevin Ford loď pomocí manipulátoru
SSRMS zachytil 3. března a následně ji přemístil na
stykovací uzel modulu Harmony. Pokud vše dopadne
podle plánu, počítá se s odletem a přistáním u pobřeží
Kalifornie 25. března 2013 (po uzávěrce tohoto textu).
Mezitím se ale má od ISS oddělit loď Sojuz
TMA-06M s trojicí Kevin Ford, Jevgennij Novickij
a Oleg Tarelkin a 15, března přistát v Kazachstánu.
Štafetu velitele stanice po Fordovi převezme Chris
Hadfield: první kanadský kosmonaut, který bude velet
kosmické misi.

Expresní dodávka posádky
Tříčlenná posádka stanice ale nebude osamocená
dlouho. Na 28. března se chystá start lodi Sojuz
TMA-08M s trojicí kosmonautů Pavel Vinogradov
(veterán z letů Sojuz TM-26/1997 a Sojuz
TMA-8/2006), Aleksandr Misurkin (nováček, oba
Rusko) a Christopher Cassidy (USA, Endeavour
STS-127/2009). Loď poletí po zrychlené trajektorii stejně jako tři předchozí Progressy.
Pro kosmonauty bude expresní let znamenat větší
pohodlí (nebudou muset trávit dva dny ve stísněných
prostorách dopravní lodi), ale také zvýšené nároky.
Manévry rozdělené do dvou dnů totiž musí provést
v šesti hodinách. Navíc bez možnosti mnohé aktivity
konzultovat s řídicím střediskem. Jednotlivé úkony na
sebe budou navazovat tak svižně, že kosmonauti ani
nebudou mít čas sundat skafandry, opustit křesla
a vstoupit do orbitálního modulu. Stráví tak zhruba deset hodin sezením v křeslech.
O náročnosti manévru svědčí i to, že závěrečné
zkoušky posádky trvaly čtyři namísto obvyklých dvou
dnů. Kosmonauti při nich ale získali nejvyšší možnou
známku 5,00 (záložní posádka byla hodnocena známkou 4,97). Jak ale expresní cesta na stanici dopadla,
bylo jasné až po uzávěrce tohoto Kozmosu.
Zajímavé je, že velitel Pavel Vinogradov se stane
jednak nejstarším sovětským/ruským kosmonautem
a historicky nejstarším velitelem lodi (kromě Sojuzu
TMA-08M bude velet po odletu Chrise Hadfielda
i ISS). Poslední srpnový den oslaví na oběžné dráze
šedesátiny.
V dubnu pak budou na ISS probíhat následující významné operace:
• 15.— odlet lodi Progress M-17M.
• 19.— kosmická vycházka dvojice Vinogradov a Romaněnko.
• 23.— odlet lodi Progress M-18M
. 24.— start a přílet lodi Progress M-19M.
Na Zemi by počátkem téhož měsíce mělo dojít
k důležité události, která výrazně ovlivní budoucnost
stanice: k premiérovému letu nové rakety Antares. Ta
byla vyrobena firmou Orbital Sciences Corp. pro novou
americkou zásobovací loď Cygnus. Dne 22. února se
uskutečnil zkušební 29 sekund dlouhý zážeh motorů
jejího prvního stupně na rampě 0A kosmodromu

MARS (Mid-Atlantic Regional Spaceport) na ostrově
Wallops (Virginia). Dubnový testovací let má otevřít
dveře k ostré zkoušce rakety a lodi Cygnus v průběhu
léta (zatím s plánovaným datem startu v červenci)
a k prvnímu operačnímu letu na přelomu října
a listopadu: tyto mise ale nejsou do našeho přehledu zakomponovány, protože je u nich velká pravděpodobnost změn.

Progress M-20M a odveze si s sebou i modul Pirs. Na
jeho místo by se pak laboratoř MLM Nauka o dva dny
později připojila.

Na poli komerčních lodí

S italským kosmonautem
Čtmáetého května opustí ISS v lodi Sojuz
TMA-07M trojice Romaněnko, Hadfield a Marshburn.
Čerstvá krev dorazí koncem měsíce, kdy do Sojuzu
TMA-09M usednou Fjodor Jurčichin (Atlantis
STS-112/2002, Sojuz TMA-10/2007 a Sojuz
TMA-19/2010), Luca Parmitano (Itálie, nováček)
a Karen Nybergová (USA, Discovery STS-124/2008).
Nybergová byla původně členkou posádky Atlantis
STS-132, ale z důvodu „dočasné zdravotní indispozice" (jak pravila oficiální zpráva NASA) byla z letu
vyřazena. „Zdravotní indispozice" pominula v lednu
2010, kdy Nybergová porodila zdravého syna Jacka.
Mimochodem, manželem Nybergové je astronaut
Douglas Hurley. Parmitano je pak prvním členem
nového oddílu kosmonautů ESA z roku 2009, který se
podívá do vesmíru.
Start lodi Sojuz TMA-09M je plánovaný na 28.
května. Ač Roskosmos avizoval, že zrychlenou trajektorii příletu k ISS v roce 2013 využijí jen lodě
TMA-08M a TMA-l0M, v únoru změnil názor a prohlásil, že je možné, že po ní poletí všechny pilotované
mise v letošním roce. Definitivní rozhodnutí ale padne
až poté, co bude vyhodnocený premiérový let s lodí
Sojuz TMA-08M.
Na 21. června 2013 se připravuje start evropského
„kosmického náklaďáku" ATV-4 Albert Einstein.
Půjde o čtvrtý a předposlední start této historicky největší zásobovací lodi. Tentokrát ovšem bude mimořádně ostře sledovaný poté, co byla v lednu podepsána
dohoda mezi ESA a NASA o využíváním modifikovaného servisního modulu z ATV na budoucích amerických pilotovaných lodích Orion. Evropa vývojem
a výrobou modulu bude nejprve kompenzovat své
využívání ISS, později by se mohla stát partnerem při
průzkumných misích k Měsíci, asteroidům či Marsu.

Vycházkové léto na ISS
Léto 2013 bude na Mezinárodní kosmické stanici
ve znamení výstupů do otevřeného prostoru. Jejich aktuální rozpis je následující:
• 26. června — Jurčichin a Misurkin.
• 2. července — Cassidy a Parmitano.
• 5. července — Cassidy a Parmitano.
• 9. července — Cassidy a Parmitano.
Na 23. července se plánuje odlet lodi Progress
M-19M, o den později start a přílet Progressu M-20M.
Dne 4. srpna má odstartovat čtvrtá japonská zásobovací
družice HTV-4 Kounotori (Bílý jeřáb), která bude po
pětidenním samostatném letu zachycena posádkou
stanice. Pokračovat pak mají kosmické vycházky:
• 15. srpna — Jurčichin a Misurkin.
• 21. srpna — Jurčichin a Misurkin.
Šestého září bude od stanice odpojena a k zániku
v hustých vrstvách atmosféry navedena loď HTV-4,
o pět dní později odletí i Sojuz TMA-08M s trojicí
Vinogradov, Misurkin a Cassidy.

Podzimní posily
Trojice kosmonautů se ale nebude na ISS cítit
dlouho osamocena, protože už 25. září k ní zamíří v lodi Sojuz TMA-10M Oleg Kotov (Sojuz TMA-10/2007
a Sojuz TMA-17/2009), Sergej Rjazanskij (nováček,
oba Rusko) a Michael Hopkins (USA, nováček). I tentokrát se poletí po zrychlené dráze.
V průběhu října se uskuteční další kosmická vycházka, kterou absolvuje dvojice Jurčichin a Rjazanskij: přesné datum zatím nebylo stanoveno a bude

Nosná raketa Antares by se letos měla konečně
dočkat premiéry a začít dopravovat zásoby na ISS
pomocí lodi Cygnus.

Stejně jako posádka lodi Shenzhou-9 (na snímku)
obydlí i trojice kosmonautů z lodi Shenzhou-10 stanici
Tiangong-1.
záležet na ostatních letových operacích u stanice. Přesně 15. října by ale od ISS měla odletět loď ATV-4
a následně být zničena řízeným zánikem v hustých
vrstvách atmosféry. Jen o den později vzlétne ruský
Progress M-21M: ovšem pozor, tentokrát (možná jako
jediná ruská loď v letošním roce) poletí po „tradiční"
dvoudenní dráze. Důvodem bude test naváděcího systému Kurs-NA.
Živo na stanici bude i v listopadu: desátého odletí
Sojuz TMA-09M (Jurčichin, Parmitano a Nybergová),
dvacátého pátého odstartuje a přiletí Sojuz TMA-11M.
V něm bude trojice Michail Tjurin (Rusko, Discovery
STS-105/2001 a Sojuz TMA-9/2006), Kojči Wakata
(Japonsko, Endeavour STS-72/1996, Discovery
STS-92/2000 a Discovery STS-119/2009) a Richard
Mastracchio (USA, Atlantis STS-106/2000, Endeavour
STS-118/2007 a Discovery STS-131/2010). Wakata je
prvním japonským kosmonautem, který se do vesmíru
vydává počtvrté, stejně jako prvním, který absolvuje
druhý dlouhodobý let. A protože má v březnu 2014
převzít velení stanice, bude i prvním japonským
velitelem kosmické lodi.
Dne 28. listopadu má do vesmíru zamířit třen operační loď Dragon CRS-3 a přiblížit se ke komplexu
o den později. Na prosinec se připravuje ještě jedna kosmická vycházka, a to v podaní dvojice Kotov a Tjurin.
Jedenáctého prosince má ruská raketa Proton vynést
nový vědecký modul stanice MLM Nauka: Roskosmos tvrdí, že start v letošním roce je pro něj absolutní
prioritou, ale lidé obeznámení se stavem projektu hovoří o tom, že by to byl malý zázrak. Větší šanci dávají polovině roku následujícího. Roskosmos ale trvá na
svém: ostatně, nic jiného mu nezbývá, protože původně
měl startovat již v roce 2007! Za vynesení svých experimentů či zařízení již mnoho zákazníků zaplatilo
(např. ESA) a nekonečné odklady platící zákazníky
(slušně řečeno) netěší.
Pokud by se přece stal zázrak a MLM Nauka by
letos přece jen odstartoval, odletí 18. prosince od ISS

I když do nich kosmonauti v letošním roce nesednou, bude nesmírně zajímavé sledovat vývoj na poli
komerčních dopravních lodí, které by měly od roku
2017 začít vozit Američany na oběžnou dráhu. V srpnu
2012 se NASA rozhodla podpořit tři firmy: největší
částku (460 mil. dolarů) si odnáší Boeing se svou lodí
CST-100: má spinit devatenáct mezníků, ke kterým
patří rozsáhlé zkoušky pohonného systému či avioniky.
V závěsu je SpaceX (440 mil. dolarů) s lodí Dragon
Rider: mezi čtrnácti body nutnými pro spinění kontraktu je i test záchranného systému na rampě a za letu.
A nakonec Sierra Nevada Corp. (212,5 mil. USD)
s miniraketoplánem Dream Chaser: mezi devatenácti
body kontraktu je i pilotovaný let v atmosféře. Platnost
všech smluv je do 31. května 2014.
Všechny firmy svomě tvrdí, žena dokončení svých
projektů potřebují zhruba miliardu dolarů. Dle výše
uvedených částek je jasné, že této částce je nejvíce
vzdálená firma Siena Nevada Corp. Komentátoři
z rozdělení 1,1 mld. USD soudili, že je v programu
spíše „do počtu" nebo jako „horká záloha". To ostatně
později potvrdil i přidružený administrátor NASA pro
pilotovaný průzkum a operace William Gerstenmaier,
když řekl, že „kosmická agentura si nemůže dovolit
podpořit v piné míře tři komerční pilotované systémy",
ale že je zároveň v jejím zájmu mít „připravenou
náhradní variantu pro případ, že se jeden ze dvou urychlených systémů potká s problémy". Proto se u miniraketoplánu Dream Chaser zatím nepočítá s kritickou
revizí projektu jakou CST-100 a Dragon Rideru.
Jenže... Od prvního března 2013 je americký
rozpočet v nucené sekvestraci (plošné škrty ve všech
kapitolách) z důvodu, že se Kongres USA nedokázal
shodnout na zvýšení dluhového stropu. Automatická
redukce opět procent znamená, že NASA přijde o 726
mil. dolarů. Program komerčních pilotovaných letů by
přitom měl přijít hodně zkrátka (byt v době psaní tohoto textu nebylo přesně jasné, jak hluboko se do něj
rozpočtová sekera zatne). NASA každopádně prohlásila, že je velmi pravděpodobný odklad zahájení
komerčních letů na rok 2018 — a hned rozjela vyjednávání s Ruskem o zakoupení dalších „letenek"
v lodích Sojuz. Aktuální dohoda totiž byla uzavřena
do června 2016, pokrývala šest míst v lodích ročně
(z této „americké kvóty" přitom čerpají i ESA, Japonsko a Kanada) a cena jednoho místa vycházela na
62,75 mil. USD. Což je ročně 376,5 mil. dolarů.

Druhá čínská kosmonautka
Kromě ISS je na oběžné dráze naší planety i čínská
stanice Tiangong-1. Mezi letošním červnem a srpnem
by na ni měla zavítat druhá základní posádka v lodi
Shenzhou-10: její let potrvá 15 dní, z toho 13 stráví na
stanici.
Čína je tradičně tajnůstkářská ohledně složení svých
posádek a oznamuje je jen několik dní před startem
(nebo dokonce v den startu). Na druhé straně: ČLR
dlouhodobě deklaruje, že v posádce bude druhá čínská
kosmonautka. A ředitel Kanceláře čínských pilotovaných letů Zhou Jianping letos v únoru uvedl, že
o místo bojuje jediná kandidátka Wang Yaping. Ta už
loni dělala náhradnici první čínské kosmonautce Liu
Yang. Logicky se dá předpokládat, že šanci dostane
celá záložní posádka minulého letu: Nie Haisheng (veterán z letu Shenzhou-6/2005), Zhang Xiaoguang
a Wang Yaping (oba nováčci). Je v ní jediná vhodná
kandidátka, posádka byla už loni připravená a secvičená na misi ke stanici Tiangong, takže by bylo logické ji nerozbíjet a využít.
Ale možná hledáme logiku tam, kde není.
TOMÁŠ PŘIBYL
Foto NASA, ESA, JAXA a archív autora
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Ťažké rozhodovanie poroty. Snímky: Peter Zbončák

Astrototo
2012

Róbert Barsa: Galaxia M101 — Veterník. Dátum a čas expozície: 22.3.2012; 22:44 — 02:08 SEČ (AO Kolonica). SW Newton 203/1000 + komakorektor MPCC (f/5) na paralaktickej montáži EQ-6, fotoaparát Canon EOS
400 mod., expozícia 23x9 min., ISO 800, automatická pointácia cez notebooks kamerou QHY-5. Fotografia
získala 2. cenu v kategórii Astronomické snímky.

35. ročník fotografickej
sútaže Astrofoto, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň
v Hurbanove, je úspešne za nami. Tento rak sa do sútaže zapojilo 19 autorov. Zasadnutie
poroty sa konalo 16. apríla 2013
v priestoroch redakcie časopisu Predseda poroty
Kozmos. Predsedom poroty bol Dušan Kalmančok.
už tradične Dušan Kalmančok
a jej členovia bolí Peter Dolinský, Milan Lackovič, Eugen
Gindl, Pavol Rapavý a Peter Zbončák. Pri zasadnuti
poroty viackrát zaznelo, že z velmi dobrých snímok vybrat najlepšiu je náročné, čo charakterizoval predseda
poroty výrokom: „Snímky, ktoré sú u mňa tret/e, by
mohli bytu druhého ajprvé. ' Nakoniec po dlhej a búrlivej diskusii dospeli k výsledku:
Variácie na tému obloha
1. miesto: Roman Vaňúr: Mesiac 26 h pred novom
2. miesto: Jakub Dolinský: Pútnik pod nebeským
mostom
3. miesto: Radoslav Matejov: Ušiel mi vlak
3. miesto: Miroslav Grnja: Jupiter, Venuša, Merkúr nad
mostom
1.
2.
2.
3.
3.

Astronomické snímky
miesto: Libor Šmíd: Labuť— Riasy
miesto: Róbert Barsa: Galaxia M 101 — Veterník
miesto: Vladimír Škrabák: Slnko
miesto: Martin Vyhlídal: M33
miesto: Peter Delinčák M92

Peter Delinčák: Gul'ová hviezdokopa M92. Dátum a čas expozície: 18. máj 2012 od 22:54 SELČ. L: 30x5 min.
Newton 36cm + Paracorr + G2-8300. Fotografia získala 3. cenu v kategórii Astronomické snímky.

Novinkou bolí v tomto roku 2 vecné ceny v hodnote
60 €, ktoré nezávisle na odbornej porote venovala firma
Judita Piarová — Tromf z Banskej Bystrice. V kategórii
Astronomické snímky cenu získal Roman Vaňúr za
snímku Temné hmloviny v Býkovi. V kategórii Variácie
na tému obloha získal cenu Jakub Dolinský so snímkou
Pútnik pod nebeským mostom.

____

Vladimír Škrabák: Slnko v júli 2012— detaily
Dátum a čas expozície: 9. 7. 2012, 26. 7. 2012,
27. 7.2012, 28. 7. 2012. Každá snímka je zložená z 2 videí po 1000 obrázkoch, z ktorých bolo
vybraných 200 najlepšich. Lunt LS60 TC
He 31200, Meade telextender 2x, Imaging
Source DMK41, Heg5 Pro. Fotené kamerou
DMK41 v programe IC capture. Súbor fotografií
získal 2. cenu v kategórii Astronomické snimky.
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Výhercom blahoželáme. Ďakujeme všetkým autorom
za prejavenú priazeň, tešíme sa na Vaše fotografie v 36.
ročníku sútaže.
D.Výbochová

Formulár
pre jednotlivé práce
Meno a priezvisko
Kontaktna adresa
e-mail
Dátum narodenia
Číslo účtu (na pripadné zaslanie ceny)
Kat. názov práce
Dátum a čas expozície
Parametre použitých prístrojov
Materiál (film, fotopapier, atd:.)
Mariin Vyhlídal: Galaxie M33. Dátum a čas expozície: 22.9. a 11.10.2012, 47x600 s, ISO 800 celkavo
7 h 50 min. Akahashi FSQ-106ED F/5, Canon EOS 40Dmod., Losmandy G-11 Gemini GaTo, pointér Lunático
EZG-60, guider Lacerta MGEN. Fotografia získala 3. cenu v kategórii Astronomické snímky.

Špeciálne postupy a úpravy
(digitálne foto)

b~

Libor Šmíd: Řasové mlhoviny v Labuti. Dátum a čas expozície: H-a: 9.10.2012— 12x15 min., 11. 10. 2012-14x15 min., celkom 6,5 h. 0111:12.8.2012 —
14x15 min., 19.8.2012— 19x15 min., celkom 8,25 h. H-a filtr Astrodon 5 nm, 0111 filtr Astrodon 5 nm. CCD kamera G2-8300. Štandardná redukcia údajov pri
použití dark a flat snimok, zloženie do farebnej fotografie: R = H-a, G = 0111, B = 0111. Fotografia získala 1. cenu v kategórii Astronomické snímky.
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Roman Vaňúr: Temné hmloviny v Býkovi. (Detail —>
komplexu temných hmlovín v súhvezdí Býk.)
Fotené v lokalite Jabloňovice. Dátum a čas expozície:12. 12. 2012, 19:45 SEČ. Fotoaparát: Canon
1100D modifikovaný, ISO 3200, filter Baader
UV/IR cut, objektiv Canon 85/1,8,12,8, montáž
SkyWatcher EQ 3-2, bez pointácie. Zložené zo 73
expozícii po 120 s, spolu s FlatField-om v programe DeepSky Stacker. Fotografia získala cenu
Tromfu v kategórii Astronomická fotografia.

Štefan Šimon: Mliečna cesta — od horizontu po zenit
(panoramatická zloženina zo šiestich polí). Dátum
a čas expozície: 2012.08.19. —21.8.2012.
64x320 s, subexpozicie ISO 800, Canon 3500
Rebel XT-modif. Teleobjektív Tamron 55-200 mm,
55 mm fokus, clona 8, expozície spolu 5h40m.

Jakub Dolinský:
Pútnik pod nebeským mostom. Dátum
a čas expozície:
28.5.2012, 00:58 h.
Canon EOS 350D,
objektiv 18 mm.
Panoráma je zložená
z 8 snímok, pričom
každá vznikla spriemerovaním 4 snímok
Po 200s, ISO 800.
Obloha bola nafotená samostatné ako
aj horizont so stromom, ktoré potom
autor spojil. Fotografia získala 2. cenu
v kategórii Variácie
na tému obloha
a cenu Tromfu v tej
istej kategórii.
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Roman Vaňúr: Mesiac 26 h pred novom. Dátum a čas expozície: 12. 12. 2012, cca 07:00 SEČ. Fotografované
v lokalite Nitra. Fotoaparát: Canon 11000, ISO 100, exp.1/4 s, objektív Canon 200/2,8 @12,8. Zloženina
dvoch snímok — jedna snímky Mesiac s oblakmi, druhá stromy.

Podmienky sút'aže
Astrofoto 2013
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 36.
ročník sútaže Astrofoto. Sútaž je určená všetkým amatérem
a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú
bez vekového ohraničenia. Všetky snímky, digitálne aj klasické fotografie, budú hodnotené spoločne. Sút'ažné práce
budú rozdelené do nasledovných tematických kategórie:
1. Astronomické snímky. Do tejto kategórie patria astronomické snímky komét, planétok, spektier astronomických
objektov, bolidov, slnečnej fotosf éry a chromosféry, detaily
slnečných škvtn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac,
zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.
2. Variácie na tému Obloha. Táto kategóha poskytuje autorom široké pole působnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prirodného prostredia, na ktor ch je pósobivo
zachytený astronomický alebo atmosférický úkaz či objekt
(konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky,
dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce
vztah autora k astronóm (zábery z astronomických podujati,
astronomickej techniky a pod.).

Radoslav Matejov: Ušiel mi vlak! A tak sem mal čas pozriet'sa na oblohu... Dátum a čas expozície: 3. 2. 2012;
10:20 SEČ. Kompaktný fotoaparát Sony Cybershot HX5V. Fotografia získala 3. cenu v kategórii Variácie na tému obloha.

Podmienky sútaže:
— Do sút'aže sa prijímajú snímky získané resp. urobené
v čase od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.
— Ku každej sútažnej práci musí byt pNožený formulár, z kterého jasne vyplynie, že práca a formulár patria k sebe.
Formulár je možné stiahnut aj na internetovej stránke:
www.suh.sk.
— Každý zarámovaný diapozitiv označte v favom dolnom rohu (pri prehliadaní volným okom) čiernou bodkou a vložte
do osobitného vrecúška alebo obálky.
— Dighálne zábery musia byt' zaslané v niektorom z formátov: JPG, TIF alebo BMP a musia mat pripojený súbor
s požadovanými úda jmi. Každá snímka musí byt zaslaná
aj vo formáte JPG.
— Každá sútažná práca musí byt označená tematickou
kategóriou, ktorej sa autor s prácou zúčastňuje.
— Fotografiu může zaslat len autor snímky.
— Sútažná snímka nesmie obsahovat podpis, vodoznak ani
text, ktorý obsahovo priamo nesúvisí so snímkou.
— Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami
sútaže.
Rozmery: Čiernobiele fotografie musia mat minimálny
rozmer 24x30 cm, pri farebných fotografiách postačí najmenší rozmer 13x18 cm. Prijimame diapozitivy všetkých
rozmerov.
Počet prác: Každý autor může do sút'aže poslat 5 sútažných fotografií v každej kategóňi.
Geny: Vít'azné práce budú ocenené finančnými cenami,
a to za 1. miesto 150 eur, za 2. miesto 100 eur a za 3. miesto
50 eur. Snímka roka, v pripade, že bude táto cena udelená,
bude navyše ohodnotená prémiou 200 eur. Porota si vyhradzuje právo udelit špeciálnu cenu pre autora do 18 rokov.
Porota si tiež vyhradzuje právo neudelit cenu.
Sút'ažné snímky v oboch kategóhách zároveň postupujú
do sút'aže o cenu firmy Tromf, ktorú firma Tromf udefuje
nezávisle na odbornej porote.
Vyhodnotenie a výsledky: Sútaaž vyhodnolí odborná porota. Vyhodnotenie sútaže bude uverejnené v časopise Kozmos 3/2014.
Všeobecné podmienky:
— Účastník sút'aže vyhlasuje, že je autorom fotografie a má
neobmedzené právo poskytovatju ďalším osobám.
— Zaslané fotografie sa stávajú majetkom organizátora,
ktorý si vyhradzuje právo zhotovit kópie ocenených prác
pre archív sútaže a podia vlastného uváženia použit
sútažné fotografie na nekomerčně účely bez ďalšieho súhlasu autora.
— Účastník sútaže súhlasí so zverejnením svojho mena
v rámci vyhlásenia výsledkov sútaže.
— Účastník sút'aže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podia zákona č. 428/2002 Z.z.
O ochrane osobných údajov.
Pre zaradenie do sútaže je rozhodujúci dátum podania
zásielky, najneskór 31.1.2014.
Práce označené heslom ASTROFOTO posielajte na
adresu:
Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo
Slovenská republika
37 * Kozmos 3/2012
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Maketa celého observatória potvrdzuje že čínski architekti sa zrejme radili princípom feňgŤ;uej.
iani som v Kozmose Č. 6/2012,
s. 36 - 37 písal o stretnutí astronómov z celého sveta v hlavnom
meste Číny, v Pekingu, ktorí tu rokovali
v druhej polovici augusta 2012. Ako to
už na podobných akciách býva zvykom,
počas víkendov organizátori lákajú
účastníkov na rózne výlety. Kedže na
Velkom čínskom múre som už bol
počas predchádzajúcich pobytov
v Pekingu, vybral som si z ponuky výlet
na „Xinglong Observatory", ktoré je
dnes najváčšou bázou astronomických
dálekohl'adov patriacou Národným astronomickým observatóriám Číny
(NAOC) Cínskej akadémie vied. Lákal
ma hlavne najváčší čínsky dálekohl'ad
LAMOST (Large Sky Area Multi-Object
Fibre Spectroscopic Telescope). Už
samotná upútavka výletu s fotografiou
sústavy budov, v ktorej sa dálekohl'ad
nachádza, slůbovala vzrušujúci zážitok.

V

Peking — Observatórium Xinglong,
za dye hodiny
V sobotu ráno spred konferenčného centra
postupne odišlo množstvo luxusných velkokapacitných autobusov a zostal len náš, taký menší
normálny. Ledva sa nás nazbieralo 40 záujemcov
o prehliadku dálekohfadu svetovej triedy.
Vyrazili sme na dvojhodinovú jazdu z Pekingu
severovýchodným smerom na hlavný vrchol pohoria Yanshan v provincii Hebei. Z hlavného
mesta sme najprv uháňali po štvorprúdových
diaTniciach. Minuli sme mohutnú a neustálu výstavbu na predmestí Pekingu, len málo zvinenú
krajinu za mestom, a až keď sme zišli z diaTnice,
objavili sa hory a náš autobus sa predieral
dedinkami s heslami zameranými na poTnohospodárske výnosy. Tesne pod vrcholom sme
museli prestúpiť do dvoch mikrobusov, nakolko
pine naložený autobus by nezvládol posledně
kilometre stúpania po serpentínach až na vrchol
hory, kde v nadmorskej výške 960 m leží observatórium Xinglong.
Hneďpo vystúpení z mikrobusu nám boto jasné, že observatórium je na naše skromné pomery

„posiate" d'alekohTadmi. Na prvý pohfad pósobí
ako botanická záhrada, v ktorej sa ako exotické
rastliny dvíhajú budovy ďalekohTadov za svetlom — svetlom zo vzdialeného Vesmíru. Podia
informácií od nášho miestneho čínskeho sprievodcu som zistil, že v prevádzke sú nasledovné
pristroje: fotoelektrický astroláb Mark-TI s priemerom 15 cm, 60/90 cm Schmidt teleskop,
60 cm Cassegrain, 3 ďalšie zrkadlové ďalekohTady s priemermi 80 cm, 85 cm a 1 m, infračervený
reflektor s priemerom 1,26 m a velký 2,16 m
reflektor nainštalovaný v roku 1989.
Náš záujem sa však napriek mimoriadnej
ponuke prístrojov sústredil hlavne na ten najnovší a tajupiný — ďalekohTad LAMOST, ktorý
svojimi schopnosfami má prekonať všetky doterajšie pristroje. Sprievodca mi ešte prezradil, že
na observatóriu je počal roka 210 jasných nocí.
Krásny slnečný deň mu zatiaf dával za pravdu.

Guoshoujing by mal radost
Projekt LAMOST ako projekt najdóležitejšieho astronomického prístroja Číny bol formulovaný už v roku 1993. V roku 2001 vstúpil
projekt do konštrukčnej fázy. Stavebné práce na

Z prechodných plošín LAMOST je pekný pohl'ad na časf ohservatória Xinglong.

Kupola 2,16 m d'alekohl'adu je podstatne vyššia ako
tá „ naša" v Ondřejove.

2,16 m zrkadlový dálekohlad je uložený na anglickej
montáži.
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Pri pohl'ade na komplex LAMOST z kupoly 2,16 m dálekohl'adú vidíme, že sa
skiadá z troch samostatných budov. V I'avej butlove s kupolou sa nachádza pohyblivé korekčné zrkadlo, v pravej butlove je pevne uložené primárne zrkadlo
a v strede je ohnisková plocha s optickými vlaknami.
budovách sa začali v roku 2004 a už v októbri
2008 prebehol slávnostný otvárací ceremoniál.
Od tej doby prebiehali skúšobné pozorovania,
testovanie a vývoj softwaru ako aj niektorých
elektronických zariadení, bez ktorých taký
sofistikovaný prístroj nemóže pracovať. V roku
2010 bol premenovaný na „Guoshoujing Telescope", po starom čínskom astronómovi, ktorý

pósobil na prelome 13. a 14. storočia. Pilotné pozorovania bob spustené v októbri 2011 a do júna
2012 ďalekohlad získal vyše 480 000 spektier
najróznejších astrofyzikálnych objektov. Další
významný medzník v živote tohto áalekohiadu sa
blížil počas našej návštevy, nakolko od septembra 2012 sa mala spustiť spektroskopická prehliadka oblohy, čo je hlavný ciel celého prístroja
a s ním pracujúceho tírnu astronómov.

Dizajn budovy nás prekvapil zdá sa, že sa nešetrilo

Pohlad za korekčné zrkadlo, kde sa nachádza technika aktivnej optiky.

Ďalekohlad LAMOST je taký atypický a jeho
dizajn taký nadčasový, že sa vymyká bežným
predstavám o astronomických prístrojoch. Trochu pripomína vákuové slnečné ďalekohlady,
no pritom je určený na získavanie spektier
slabých objektov až do zdanlivej 20,5 magnitúdy.
Opticky je LAMOST zostrojený ako meridiánový zrkadlový Schmidt teleskop s asférickým korekčným zrkadlom s aktívnou optikou. Je
to najváčší Schmidt teleskop na svete. Pritom
výsledným cielom pozorovania nie je zobrazenie velkého pola hviezdnej oblohy, ale získanie
spektier všetkých dostupných objektov, ktoré sa
v tomto poli nachádzajú.
Svetlo od pozorovaných objektov dopadá na pohyblivé korekčné zrkadlo s rozmermi 5,72x4,40 m,
ktoré je zložené z 24 hexagonálnych zerodurových zrkadiel s hranou 1,1 m s hrúbkou iba
25 mm. Zrkadlo je pohyblivé tak, aby boto
možné sledovať objekty pred prechodom a po
prechode meridiánom v deklináciách od —10 do
+90 oblúkových stupňov. Optická os ďalekohiadu leží presne v meridián a od horizontu je
sklonená 25 oblúkových stupňov. Pozorovanie
toho istého pola v okolí meridiánu móže trvať až
b~

Delailný pohl'ad na aktuátory, které zabezpečujú
potrebné deformácie korekčného zrkadla.

Budova LAMOST s kupolou má zvláštny tvar, nakolko
nesie aj kol'ajnice na odsúvanie masívnych polovic
kupoly, a navyše sa bral ohl'ad na potlačenie turbulencie vzduchu počas noci.
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Pevne ukotvené primárne zrkadlo je zložené z 37 segmentov. Rózna tarba segmentov prezrádza, že pokovovanie móže prebiehaťpostupne po jednotlivých segmentoch.

Od srdca dálekohl'adi vedle
4000 optických vlákien
Svetlo z korekčného zrkadla sa odráža do
vedfajšej budovy, kde je peyne zafixované primárne sférické zrkadlo s rozmermi 6,67x6,05 m
a s ohniskovou dlžkou 20 m. Zorné pole dáIekohTadu dosahuje 5 oblúkových stupňov. Aj
primárne zrkadlo je segmentované, zložené až
z 37 hexagonálnych zerodurových zrkadiel, avšak
podstatne masívnejších s hrúbkou až 75 mm.
LAMOST sa takto salva prvým d'alekohTadom
na svete, ktorý je zložený z dvoch segmentovaných zrkadiel. Od primárneho zrkadla sa svetlo odráža do ohniskovej roviny a tu sa nachádza
srdce celého zariadenia — ohnisková plocha
s inovatívnym pristupom k astronomickej spektroskopii.
Ohnisková plocha má priemer 1,75 m a obsahuje 4000 optických vlákien. Okrem toho je
tu redistribučná technika s kontrolou polohy
každého optického vlákna, čo je vlastne 8 000
krokových motorčekov, ktoré hýbu optickými
vláknami v dvoch osiach tak, aby sa každé vlákno nastavilo na prislušný objekt v ohniskovej
rovine, resp. v rámci ohniskovej plochy. Nastavenie všetkých vlákien zaberte len asi 10 mi40 * Kozrnos 3/2013

nót z pozorovacieho času daného poTa. Optické
vlákna smerujú z optickej plochy dole do detekčnej miestnosti, kde je celkove 16 spektrografov s 32 CCD kamerami. Celé zariadenie
pracuje v oblasti vinových dlžok 370 - 900 nm,
čo je o trochu viac ako optická oblast elektromagnetického žiarenia.

Okopá LAMOST dokorán
Na základe uvedených parametrov LAMOST
vidíme, že d'alekohTad je určený na vefmi výkonnú spektroskopickú prehliadku najmá severnej
oblohy. Počas 5 rokov by mal získat spektrá pre
10 miliónov hviezd v Galaxii, pre milióny vzdialených galaxií, kvazarov a možno aj zatial netušených objektov. Oproti známym prehliadkam
oblohy SDSS (Sloan Digital Sky Survey) alebo
2dF (2-degree Field survey) by mal rozšírif naše
dáta vesmírnych objektov o faktor 10— 15. Uvedený výskum móže vrhnúť svetlo poznania na

velkoškálovú štruktúru vesmíru, na vývoj hviezd
v galaktickom hale, na štruktúru Galaxie a na
križovú identifikáciu objektov v multifrekvenčních prehliadkach oblohy.
Tento prístroj sa tak dostáva na hornú priečku,
medzi astronomické prístroje svetovej triedy. Čína nám ukázala, že už ale je len výrobňou produktov krátkodobej kvality, ale dáva sa na cestu
pokrokových technológií. Držím palce čínskym
kolegom, ktori nastavili pomyselnú latku velmi
vysoko, no zároveň musím vyjadriť aj obavu
o životnosť celého zariadenia. Observatórium nie
je príliš vysoko v horách a ani daleko od
Pekingu, ktorý často zachvacujú poveternostné
prachové prúdy, hádam s tým tamojší technici
počítali.
RNDr. LADISLAV HRIC, CSc.,
Astronomický ústav SAV
•

90 minút. Tenké hexagonálne zrkadlá sú aktívne
deformované tak, aby vznikal optimálny optický
obraz v reálnom čase. Systém pritom koriguje aj
chyby spósobené gravitačnou deformáciou,
výrobné nepresnosti a chyby spósobené pri inštalácii optického systému. Toto korekčné zrkadlo je uložené vysoko nad zemou (kde je menšia
turbulencia vzduchu) v kupole, ale otočnej, ale
rozdelenej na dye polovice, ktoré sa pred pozorovaním odsunú od seba po koTajniciach.

Srdcom dálekohl'adu je ohnisková
plocha s optickými káblami
a s krokovými motorčekmi na
nastavenie správnej polohy
každého vlákna.
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Obloha v kalendári
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Jupiter

red nami sú najkratšie noci v roku,
ktoré však majú príjemné teploty.
Začína prvá polovica prázdnin a teda aj dostatok času na pozorovanie či
pokochanie sa krásami nočnej oblohy
niekde dostatočne daleko, kde svetelné
znečistenie je čo najmenšie. Od našej
dennej hviezdy budeme 5.7. najdálej
(152,096 milióna kilometrov), jej uhlový
priemer bude zdanlivo najmenší v roku,
len 31,5". V noci sa vysoko nad obzorom
bude klenúť Mliečna cesta a potešíme sa
aj planétami. Výborné podmienky na pozorovanie má Merkúr, Venuša je stabilná
na večernej súmrakovej oblohe. Mars sa
vymaňuje z ranného súmraku a je na tom
stále lepšie, podobne ako Jupiter po konjunkcii so Slnkom. Viditeltlosť Saturna sa
mierne skráti, no aj ten je nad obzorom
dostatočne dlho. Vyššie frekvencie meteorov bude rušit' koncom júla Mesiac
a vcelku na tom sú slušne aj kométy.

P

Planéty
Merkúr je v 12.6. v najváčšej východnej elongácii
(24,3') a podmienky na jeho pozorovanie na večernej
oblohe sú výborné. Od začiatku až do polovice júna
zapadá až počas astronomického súnuaku, jeho jasnosť
však poklesne z —0,3 na 0,8 mag. Po tomto období sa
jeho viditelnosť ry'chlo skracuje, jasnosť klesá a na
prelome mesiacov je už len ako objekt 3 mag na svetlej
oblohe; zapadne polhodinku po Sloku. 7. 7. je k nám
najbližšie a o dva dni neskór v dolnej konjunkcii. Na
rannej oblohe sa koncom nautického súmraku objaví až
po polovici júla ako slabý objekt 3,5 mag. Jeho jasnosť
sa však zvyšuje a vychádza čoraz skór, 30.7. je v naj-

vbčšej západnej elongácii. Koncom júla už bude mať
0 mag, vychádza 1,5 hodiny pred Slnkom, a tak ho
nájdeme bez vhčších problémov.
20. 6. bude v konjunkcii s Venušou. Túto utešenú
dvojičku nájdeme večer nízko nad nápadným obzorom.
Jagavá Venuša upúta na prvý pohrad aj na svetlejšej
oblohe a slabší Merkúr (1,3 mag) bude necelé dva stupne vlavo dole.
Venuša (-3,9 mag) sa len pomaličky uhlovo
vzdaluje od Slnka, jej podmienky pozorovatelnosti sú
prakticky totožné počal celého tohto obdobia. Zapadne
pred koncom nautického súmraku, asi 1,5 hodiny po
Sloku. Vzhladom na svoju jasnosť však bude výrazným
objektom večernej oblohy aj napriek nevellcej výške
nad obzorom.
10. 6. západný obzor spestrí aj kosáčik Mesiaca
a slabší Merkúr o niekorko stupňov nad nimi.
Priblíženie s Merkúrom o 10 dní neskór je opísané
vyššie. Zmeny fáz vnútorných planět sú na obrázku
dole.
Mars (1,4 — 1,6 mag) sa presunie 14. 7. z Býka do
Blížencov, uhlovo sa od Sloka vzďaruje, no podmienky
pozorovatelnosti nie sú najvhodnejšie, ale zlepšujú sa.
Na začiatku júna vychádza ráno len počas občianskeho
súmraku, na prelome mesiacov však už viac ako hodinu pred Slnkom, a koncom júla už pred 2. hodinou na
konci astronomickej noci.
Jeho vzdialenosť od Zeme sa prakticky nemení
(2,466 — 2,401 AU), no od Sloka sa vzdaluje
(1,480— 1,557 AU), jeho uhlový rozmer je menej ako
4'. Na oblohe ho volným okom uvidíme ako červenkastý objekt, v dalekohrade pri dostatočnom zvi čšení ako malý kotúčik, no bez výraznejších detailov.
V posledný júlový deň je na Marse jarná rovnodennosť.
6.7. bude v nie velmi výraznej konjunkcia s Mesiacom, obe telesá budú pred východom Sloka vodorovne
nízko nad obzorom. 22.7. ráno však určite zaujme jeho
pomerne tesná (0,8') konjunkcia s Jupiterom, ktorej
bude asistovať aj nevýrazný Merkúr nízko nad horizontom. Na expozícii teleobjektívom vynikne rozdielne

sfarbenie oboch planét, zachytíme hviezdy západnej
časti Blížencov, možno aj M 35, ktorá bude necelé 3°
západnejšie.
Jupiter (-1,9 mag) uvidíme začiatkom júna len
krátko po západe Sloka, zapadá začiatkom nautického
súmraku. V priebehu niekolkých dní sa však stratí na
presvetlenej oblohe, kedže 19. 6. je v konjunkcii so
Slnkom. Dva dni po nej je od nás aj najď'alej
(6,137 AU). Po konjunkcia sa presunae na rannú oblohu
a podmienky sa budú ry'chlo zlepšovať. V polovici
prvej júlovej dekády vychádza koncom nautického
súmraku a na konci júla už na začiatku súmraku astronomického. 27.6. sa presunae z Býka do Blížencov.
9. 6. je v konjunkcia s Mesiacom, no obe telesá zapadnú len krátko po Sloku. Len o málinko lepšie bude
na tom konjunkcia 7. 7., tentokrát nad obzorom východným. Na tmavšej oblohe si však pozrime priblíženie Jupitera s Marsom 22. 7.
Saturn (0,3 — 0,6 mag) je vo východnej časti Panny
s dobrými podmienkami pozorovatelnosti. Začiatkom
júna zapadá 2,5 hodiny po polnoci, do konta júla sa jeho viditernosť skráti a zapadne 1,5 hodiny pred polnocou. Pohybuje sa na hviezdnom pozadí západným
smerom až do 9.7., ked je v zastávke a začne sa pomaly presúvať východne. Na oblohe nám teda urobí elegantnú kravku, v období stacionárnosti bude necelý polstupeň južne od x Vir (4,2 mag). Jeho jasnosť klesá,
nakolko sa od nás vzdiali z 8,981 na 9,841 AU.
Volným okom ho uvidíme ako pokojne svietiaci
žltkastý objekt, jeho krása však vynikne až pri pohlade
d'alekohradom, ktory' ukáže jeho nádherné mohutné prstence. Pozorujeme ich zo severnej strany, ich rovníkový rozmer je 40". V blízkosti planéty nájdeme aj
jeho najváčší mesiac Titan (8,5 — 8,7 mag), ako aj
d'alšie tni jeho mesiace, ktoré sú jasnejšie ako 11 mag
(Rhea, Tethys a Dione). Konjunkcie s Mesiacom nastanú 19. 6. a 17. 7., ich vzájomná vzdaalenosť však
bude len 4'.
Uran (5,9 — 5,8 mag) jev Rybách, jeho elongácia od
b~
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Servis Kozmosu

Fáry Mesiaca
nov
prvá štvrť
spin
posledná štvrf

Zákryty hviezd Mesiacom (jún - júl 2013)
8. 6. , 16:57
16.6., 18:24
23.6., 12:32
30.6., 5:53

8.7., 8:14
16.7., 4:18
22.7., 19:16
29. 7., 18:43

Dátum

UT
h ms

f

XZ

ma0

CA

PA
°

a
s/°

b
s!°

3. 12.
14. 6.
27. 6.
27. 6.
28. 6.
28.6.
3. 7.
5. 7.
13.7.
27.7.

22 43 42
2026 16
05018
2 421
04615
1 918
01257
1 3027
192556
22 659

R
D
D
R
D
R
R
D
D
R

13342
15225
30028
30028
30851
30851
3662
5771
17224
1014

5,7
6,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,8
3,6
6,3
6,2

+68S
+34N
-87S
+835
-16N
±21N
+74N
-57N
+76N
±713

267
57
70
240
352
315
268
44
102
228

50
31
85
82
-23
180
-9
-32
26
10

97
-51
58
38
254
-93
84
123
-103
123

Predpovede sú pre polohu A0 = 20°E a cp0 = 48,5°N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu polohu ?, 0 sa čas počia zo vztahu
t =10 + a(Ä - Ä) + b(cp — tp 0), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte.
Sluka sa zvSčšuje a teda zlepšujú aj podmienky pozorovatelnosti. Vychádza 1,5 hodiny po polnoci, koncom júla však už po 21. hodine. 18. 7. je v zastávke
a začne sa na hviezdnom pozadí pohybovať spátne (západným smerom).
Kedže sa nachádza v oblasti pomeme chudobnej na
hviezdy, mčžeme sa ho pomocou mapky pokúsiť nájsť
aj volným okom. Jeho identifikácia v triédri už by mala
byť bezproblémovejšia a v d'alekohfade ho uvidíme oko
malý (3,5') zelenkastomodrý kotúčik. Jeho konjunkcie
s Mesiacom nastanú 3. 6., 30. 6. a 27. 7. Vzájomná
vzdialenosť pri týchto konjunkciách sa zmenšuje, no
fáza Mesiaca zvščšuje.
Neptún (7,9 — 7,8 mag) je vo Vodnárovi s dobrými
podmienkami. Uhlovo sa od Sluka vzdiali z 95 na 153°.
Je nad obzorom v druhej polovici noci a koncom júla
sa nad obzor dostane už počas nautického súmraku. Na
jeho identifjkáciu je nutný aspoň triéder, oko malý
kotúčik s priemerom 2" ho uvidíme len v d'alekohlade
pri dostatočnom zvščšení a pokojnej atmosfére. 7.6. je
stacionárny a začne sa pohybovať spátne. Jeho vyhladanje nám ulahčí 6 Aqr (4,8 mag), od ktorej bude
v čase stacionárnosti 0,6° severozápadne. Konjunkcie
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mesiacov pred 22. hodinou, no neskoršie sa začne pomaly strácať vo večemom súmraku. Koncom júla zapadne už začiatkom nautického súmraku.
(134340) Pluto (14,2 mag) v Strelcovi je na tom
velmi dobre, nakollco 2.7. je v opozícii a teda nad obzorom počas cele] noci. Tni dni pred opozíciou bude
k nám najbližšie (31,450 AU). Jeho deklinácia je však
záporná a tak pri kulminácii sa dostane len do výšky
22°. Jeho pohyb západným smerom sa zrychluje. Na
začiatku júna je 8' južne od červenej hviezdy SAO
161803 (6,5 mag), 14.7.3' pod slabou gulovou hviezdokopou Palomar 8 (11 mag) a skončí 8' nad SAO
187108 (6,7 mag). Len oko zaujímavosť uvádzame, že
tato trpasličiu planétu 24. 6. zakryje Mesiac v spine.
Transneptunické teleso (50000) Quaoar (18,7 mag)
zakryje 12. 7. hviezdu CSC 6235 3089 (12,7 mag).
Profesionálne pozorovania tohto zákrytu jste prispejú
k dálšiemu spresnenju jeho velkosti. Quaoar je kandidátom na zaradenie medzi trpashčie planéty.

Asteroidy
V opozícii do 11 mag budú: (389) Industria (3. 7.;
11,0 mag), (387) Aquitanja (11. 7.; 9,7 mag), (5) Astraea (13.7.; 10,9 mag), (41) Daphne (15.7.; 10,3 mag),
(8) Flora (20. 7.; 8,7 mag), (101) Helena (20. 7.;
11,0 mag), (47) Aglaja (26.7.; 11,0 mag).
Najjasnejším asteroidom je (4) Vesta (8,4 — 8,0
mag), ktorá začiatkom júna zapadne koncom astronomického súmraku. Jej uhlová vzdialenosť od Sluka
sa zmenšuje, na prelome mesiacov zapadne už počas
nautického súmraku o 21. hodinu, a neskór sa stane
nepozorovatelnou, nakolko 6. 8. bude v konjunkcii so
Slnkom.
Pekných zoskupení asteroidov s výraznejšími objektmi nočnej oblohy jelen málo.

Efemerida asteroidu (4) Vesta

2'

Dátum
1.6.
6.6.
11.6.
16.6.
71.6.
26. 6.
1.7.
6.7.

6 •

3 •
7 •
4 •
0
L
5 • 9
iimavska Sobota

Efemerida (1) Ceres
Dátum

RA(2000)

0(2000)

mag

el.

1.6.
6.6.
11.6.
16.6.
21.6.
26. 6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.

07h33,7m
07h42,9m
07h52,2m
08h01,6m
08h10,9m
08h20,3m
08h29,7m
08h39,1m
08h48,6m
08h58,0m
09h07,3m

+27°44,5'
+27°26,8'
+27°07,1'
+26°45,4'
+26°21,6'
+25°56,0'
+25°28,3'
+24°58,8'
+24°27,5'
+23°54,4'
+23°19,7'

8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,7
8,7
8,7
8,6
8,6

40,6
37,9
35,3
32,7
30,1
27,6
25,1
22,7
20,2
17,9
15,6
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s Mesiacom 27. 6. a 25. 7. budú nevýrazné len vo
vzdjalenosti asi 5°.
Mesiac bude 23.6. v spine a súčasne v prízemí, jeho
zdanlivý uhlový rozmer na oblohe bude 33'.

Trpasličie planéty
(1) Ceres (8,8 — 8,5 mag) sa presunie 15. 6.
z Blížencov do Raka a koncom júla do Leva. Pohybuje
sa teda východne, 7. 6. prejde 39' južne od Polluxu
(1,2 mag).
Podmjenky jej viditelnosti sa zhoršujú, jej vlastný
pohyb medzi hviezdami je pomalší oko Slnka, ich
uhlová vzdialenosť sa zmenší zo 41 na 11°. Začiatkom
júna zapadne ešte hodinu pred polnocou, na prelome

RA(2000)
07h03.5m
07012.7m
07h22.0m
07h31.3m
070407m
07h50.1m
07h59.5m
08h08,9m

0(2000)
+23°56.5'
+23°47.5'
+23°36.3'
+23°22.9'
+23°07.3'
+22°49.6'
+22°29.8'
+22°07,9'

mag
8.4
8.4
8.4
8.3
8.3
8.3
8.3
8,2

el
34.0
31.3
28.7
26.1
23.5
20.9
18,4
15,8

Efemerida asteroidu (7) Iris
Dátum
1. 6.
6. 6.
11.6.
16.6.
21.6.
26.6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

RA(2000)
21h47.9m
21h51.3m
21h54.1m
21h56.4m
21h58.1m
21h592m
21h59.6m
21h59.3m
21h58.4m
21056.7m
21h54.3m
21051.2m
21h47,5mm

0(2000)
—08124.0'
-07149.1'
-07115.9'
-06144,5'
-06115.3'
-O5148.7'
-05124.9'
-05104.4'
-04147.5'
-04134.4'
-04125.6'
-04121.0'
-04120,9'

mag
10.0
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.2
9.1
9.0
8.8
8.7
8.5
8,4

el
104.1
107.9
111.8
115.8
120.0
124.3
128.8
133.4
138.2
143.1
148.2
153.3
158,5

'• (7) Iris
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Efemerida kométy PanSTARRS
(C/2O11 L4)
0

a

Datum

RÁ(2000)

D(2000)

mag

el.

1.6.
6.6.
11.6.
16.6.
21.6.
26.6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

17h20,4m
15h50.5m
15h10.0m
14h50,Om
14h39,4m
14h33,9m
14531,2m
14h30,5m
14h31,Om
14h32,4m
14h34,6m
14h37,2m
14h40,3m

+84°31,4'
+82°05.0'
+79°05.1'
+75°58,3'
+72°52,9'
+69°52,2'
+66°57,6'
+64°09,5'
+61°28,4'
+58°54,5'
+56°27,8'
+54°08,1'
+51°55,5'

8,3
8,5
8,8
9.0
9,3
9.5
9.7
9,9
10,1
10,3
10,5
10,7
10,9

73.4
75.0
76,3
77.4
78,1
78,6
78,9
78,8
78,6
78,1
77,5
76,6
75,6

Efemerida kométy Lemmon
(C/2O12 F6)
• '
AI

--

(25) Phocaea (10,4 mag) bude 11. 6. 2° severovýchodne od jasnej guTovej hviezdokopy M 5 (5,7 mag)
a(8)Flora sa 14. 7. Presunie 0,75° severne od guTovej
hviezdokopy M 75 (8,5 mag).
(7) Iris je začiatkom júla v zastávke, a tak počas
týchto dvoch mesiacov urobí vo Vodnárovi elegantný
oblúk.

Kométy
V predchádzajúcom období sme sa tešili z kométy
PanSTARRS, ktorá má už to najlepšie obdobie pozorovateTnosti za sebou, podobne ako Lemmon. O tom,
ako to bolo s kometámym lákadlom jamej oblohy, je
viac v samostatnom príspevku na 24. stran.
Kométa C/2011 L4 (PanSTARRS) sa od nás
definitívne vzáaluje, koncom júla už bude od Slnka aj

Zeme vzdialená takmer 3 AU, a podia nominálnej
predpovede poklesne pod 12 mag. Pozorovania však
naznačujú, že kométa možno bude až o2 mag jasnejšia,
a teda ešte v dosahu aj menších prístrojov. Jasnosti
v efemeride sú predpokladané.
Je cirkumpolárna a iste ostane v záujme majiteTov
záznamovej techniky. 18.6. ako objekt 10 mag prejde
0,5° od a UMi (2,0 mag). MajiteTov vhodnej pozorovacej techniky možno zaujme tesné, len 9', priblíženie kométy ku galaxii NGC 5678 (12,2 mag)
17. 7. alebo konjunkcia s galaxiou NOC 5687
(12,7 mag) 25.7. vo vzdialenosti 16'.
Oproti nominálnej predpovedi bude jasnejšia aj
Lemmon (C/2012 F6), pravdepodobne až o3 mag, tak,
ako je to znázomené na grafe. Presúva sa seveme
a v polovici júna je už cirkumpolárna. Koncom prvej
júnovej dekády sa bude presúvať necelých 5° západne

Dátum

RA(2000)

D(2000)

mag

el.

1.6.
6.6.
11.6.
16. 6.
21.6.
26.6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26. 7.

OOh20.6m
00h19.6w
00h17,8m
00h14,9m
00h10,6m
00h04,7m
23h56,8m
23h46,5m
23533.1m
23l 6.3m
22h55,5m
22h30,7m

+33°24,2'
+37°15,9'
+41°04,0'
+44°47,7'
+48°05,7'
+51°56,5'
+55°18,1'
+58°28,2'
+61°23,8'
+64°01,6'
+66°17,5'
+68°07,6'

8.6
9,0
9,2
9,8
10,0
10,2
10,4
10.6
10,8
11,0
11,4
11,8

56.7
60.3
63,9
67.4
70.7
73.9
77,0
79,9
82,5
85,0
87,3
89,3

Od M 31. Dráha medzi hviezdanri je podobná ako bola
u PanSTARRS, táto je však asi o 2° východnejšie.
K otvorenej hviezdokope NGC 7789 (6,7 mag) sa 2.7.
priblíži na vzdialenosť pol stupňa a o 10 dní nesk6r
bude len o niečo uhlovo áalej od M 52 (6,9 mag). Pn
červenej hviezde t Cep (3,5 mag) bude 21. 7. už ako
objekt len asi 11,4 mag, a deliť ich bude 0,5°.
Cib

I.
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C/2012 F6 (Lemmon)

8
10
12
14
16
10

2012
1/1

2012
4/1

2012
7/1

2012
10/1

2012
1/1

2012
4/1

2019
7/1

2012
10/1
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2014
1/1

Servis Kozmosu

Sinko

1.6.
6.6.
11.6.
16.6.
21.6.
26.6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

Vých.
3:43
3:41
3:39
3:38
3:39
3:40
3:43
3:47
3:51
3:56
4:01
4:07
4:13

Záp.
19:33
19:38
19:41
19:44
19:45
19:46
19:45
19:43
19:40
19:36
19:31
19:25
19:19

Obč znaky
zač. kon.
3:03 20:13
2:59 20:18
2:57 20:22
2:56 20:25
2:57 20:27
2:58 20:27
3:01 20:26
3:05 20:24
3:10 20:20
3:16 20:15
3:23 20:09
3:30 20:03
3:37 19:55

Mesiac
1. 6.
6. 6.
11.6.
16. 6.
21.6.
26. 6.
1.7.
6.7.
11.7.
16. 7.
21.7.
26. 7.
31.7.

Východ
0:02
2:20
6:14
11:29
17:28
21:36
23:53
2:22
7:11
12:43
18:10
21:00
23:37

1. 6.
6. 6.
11.6.
16. 6.
21.6.
26. 6.
1.7.
6. 7.
11.7.
16. 7.
21.7.
26. 7.
31.7.

Západ
12:13
17:35
21:22
23:33
1:47
7:28
13:24
18:05
20:50
23:03
2:27
8:50
14:18

Východ
4:44
4:50
4:58
5:08
5:20
5:32
5:45
5:59
6:13
6:27
6:41
6:56
7:10

Západ
20:33
20:18
20:04
19:50
19:35
19:20
19:06
18:51
18:36
18:21
18:06
17:51
17:35

1.6.
6. 6.
11.6.
16.6.
21.6.
26. 6.
1.7.
6. 7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

Východ
16:04
15:43
15:22
15:01
14:41
14:20
14:01
13:41
13:22
13:02
12:43
12:24
12:05

Západ
2:32
2:11
1:52
1:31
1:11
0:51
0:31
0:11
23:48
23:28
23:08
22:49
22:29

Urán
Západ
20:58
21:06
21:12
21:16
21:17
21:17
21:15
21:12
21:07
21:00
20:53
20:45
20:37

Mars
1. 6.
6. 6.
11.6.
16. 6.
21.6.
26. 6.
1.7.
6. 7.
11.7.
16. 7.
21.7.
26. 7.
31.7.

Východ
4:37
4:22
4:07
3:52
3:38
3:23
3:08
2:53
2:38
2:24
2:09
1:55
1:40

1.6.
6.6.
11.6.
16.6.
21.6.
26. 6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

Saturn
Západ
21:24
21:32
21:29
21:19
21:01
20:35
20:05
19:31
18:57
18:30
18:12
18:05
18:07

Venuša
1.6.
6. 6.
11.6.
16. 6.
21.6.
26.6.
1. 7.
6. 7.
11.7.
16. 7.
21.7.
26. 7.
31.7.

Astronomický
zač. koz.
0:45 22:33
0:31 22:48
0:19 23:03
0:09 23:14
0:05 23:19
0:10 23:14
0:22 23:03
0:36 22:51
0:51 22:37
1:06 22:24
1:21 22:10
1:35 21:56
1:49 21:42

Jupiter

Merkúr
Východ
4:52
5:08
5:21
5:29
5:30
5:22
5:05
4:38
4:06
3:35
3:07
2:48
2:40

Súmrak
Nautický
zač, koz,
2:08 21:09
2:03 21:16
1:59 21:21
1:58 21:24
1:58 21:26
2:00 21:26
2:03 21:24
2:08 21:21
2:15 21:15
2:22 21:09
2:30 21:01
2:39 20:52
2:48 20:43

1.6.
6. 6.
11.6.
16.6.
21. 6.
26. 6.
1.7.
6. 7.
11.7.
16.7.
21.7.
26. 7.
31.7.

Východ
1:24
1:05
0:45
0:26
0:06
23:43
23:24
23:04
22:44
22:25
22:05
21:46
21:26

Západ
14:05
13:46
13:27
13:08
12:49
12:30
12:11
11:52
11:32
11:12
10:53
10:33
10:13

Neptún
Východ
3:12
3:03
2:54
2:45
2:38
2:30
2:24
2:17
2:12
2:07
2:02
1:58
1:54

Západ
18:36
18:36
18:35
18:34
18:32
18:30
18:27
18:23
18:19
18:15
18:09
18:04
17:57
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1.6.
6.6.
11.6.
16.6.
21.6.
26.6.
1.7.
6.7.
11.7.
16.7.
21.7.
26.7.
31.7.

Východ Západ
0:14 10:46
23:51 10:27
23:31 10:07
23:11
9:48
22:51
9:28
22:32
9:08
22:12
8:48
21:52
8:27
21:33
8:07
21:13
7:48
20:53
7:28
20:33
7:07
20:13
6:47

Meteory
V júni sú v činnosti dva nevýrazné meteorické roje.
Maximum júnových Lyríd je 16.6 . a júnových Bootid
27.6.
Lyridy bude rušit Mesiac v prvej štvrti počas prvej
polovici noci. Bootidy kulminujú v zenite pri západe
Slnka a okolo 22. hod. vychádza Mesiac pred poslednou štvrtou. Podmienky teda priaznivé nie sú.
Reálna existencia Lyríd je otázna, roj oje je v aktuálnom pracovnom zozname IMO, prvý raz boji pozorované 15.6. 1966 v Kalifornii. U Bootid, ktoré majú frekvenciu premenlivú, je možná zvýšená aktivita
v okolí maxima. Pozorovania tohto málo preskúmaného roja sú však velmi cenné.

Stabilnejšie a aktívnejšie roje (PAU, SDA, CAP) sú
v činnosti koncom júla, no tie ruší Mesiac pred poslednou štvrtou, ktorý je nad obzorom počas cele] astronomickej noci. Sumárna aktivita rojov v ich maxime je
však vyše 25, a tak sa pri pozorovaní nudit nebudeme.
Mimoriadne krásne meteory produkujú cc Kaprikomidy. Sú pomalé, s velkým podielom jasných meteorov, a vzhfadom na nevelkú výšku radiantu nad obzorom aj dlhé.
Na skutočné meteorické divadlo si však budeme
musieť počkat až na maximum augustových Perzeíd, no
ich aktivita sa začína už v druhej polovici júla.
PA VOL RAPAVÝ
•

Tabulky
východov a západov
Qún -júl 2013)

Meteorické roje (jún - júl 2013)
Roj

Aktivita

anithelionový zdroj (ANT)
júnové Lyridy (JLY)
junové Botidy (JBO)
Piscis Austrinidy (PAU)
južné S Akvaridy (SDA)
a Kaprikornidy (CAP)
Perzeidy (PER)

10.12.-10.9
11. 6.-21.6.
22. 6.— 2.7.
15. 7-10.8.
12. 7-23.8.
3. 7-15.8.
17. 7.-24.8.

Max.
16. 6.
27. 6.
28. 7.
30.7.
30.7.
12.8.

a [°j

Asol
85°
95,7°
125°
127°
127°
140°

278°
224°
341°
340°
307°
48°

Ö[°j
+35°
+48°
—30°
—16°
—10°
+58°

Vint
30
31
18
35
41
23
59

r
3,0
3,0
2,2
3,2
3,2
2,5
2,2

ZHR
4
var
var
5
16
5
100

Kalendár úkazov a výročí (jún - júl 2013)
dátum
2. 6.
2. 6.
3. 6.
5.6.
6.6.
7.6.
7.6.
8.6.
9. 6.
9.6.
10.6.
10.6.
10.6.
12.6.
12.6.
12.6.
13.6.
13.6.
16.6.

SEČ

5,2
0,5
19,0
17,0
8,7
22,7
10,5
17,8
15,1

16.6. 18,4
16. 6.
17.6.
18. 6. 21,4
18.6.
19.6.
19.6.
20.6.
21. 6.
21.6.
21. 6.
23.6.
23.6.
24.6.
24.6.
26.6.
27.6.
27. 6.
27.6.

14,7
17,2
8,6
6,1
21.3
12,2
12,5
2,2
0,0
18,9

28.6.
29.6. 2,3
30.6. 5,9
30.6. 7,4
30.6.
30.6. 14,9
2.7. 1,0
3.7.
4.7.
5. 7.
5.7. 15,8
5.7.

6.7.
30. výročie (1983) Startu Venery 15
155. výročie obiavu kométv Donati (C/1858 L1)
konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 3,0° (užne)
Mars naláalel od Zeme (2,46656 AU)
30. výročie (1983) Startu Venery 16
Neptun v zastávke, začne sa pohybovat spátne
65. výročie (1948) narodenia J. Humeňanského
Mesjac v nove
koniunkcja Jup tera s Mesiacom (Jupier 3,6° severne)
Mesiac v odzemí (406 485 km)
10. výročie Startu vozítka Spirit k Marsu (MER-A)
40. výročie (1973) Startu Exploreru 49
koniunkcia Venuše s Mesiacom Nenuša 5,7° sov.)
55. výročie (1958) narodenia L. Pastoreka
Merkúrv naiváčšeÍ východnei elongácit (24,3°)
170. výročie (1843) narodenia D. Gila
110. výročie (1903) narodenia W. H. Bennetta
Venuša v pr(slní (0,71843 AU)
50. výročie (1963) štartu Vostoku 6
(V. Tereškovová,l. žena vo vesmíre)
Mesiac v ortel Start)
maximum meteorického rola línově Lvddv IZHR var)
70. výročie (1943) narodenia J. Elliota
koniunkcia Spiky s Mesiacom (Spika 48' severne)
30. výročie (1983) Startu STS-7 Challenger
(S. Rideová,l. Američanka vo vesmíre)
koniunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 4,1° sevJ
koniunkcia Jupitera s Slnkom (Jupiter 0,2° (užne)
koniunkcia Merkúra s Venušou (Merkur 1,9° (užne)
letný slnovrat, začiatok astronomického lets
Jupiter naiáalei od Zeme (6,13748 AU)
150. výročie (1863) narodenia M. Wolfa
Mesiac v pdzemí (356 991 km)
Mesiac v spine
Mesiac zakryje Pluto
170. výročie (1843) narodenia I. Zocha
Merkúrv zastávke, začne sa pohybovat spátne
80. výročie (1933) narodenia I. Zajonca
konjunkcia Neptuna s Mesiacom (Neptun 4,7° (užne)
maximum meteorického roja júnové Bootidy
IZHR var)
120. výročie (1893) narodenja M. F. Subbotina
Merkúr v odsln( (0,4667 AU)
Mesiac v poslednej štvrti
Pluto naibližšie k Zemi (31,44959 AU)
105. výročie (1908) Tunquskei katastrofy
koniunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 2,9° (užne)
Pluto v opozicii
asteroid (389) Industria v opoztcii (11 mat)
70, výročie (1943) narodenia J. Nováka
80. výročie (1933) narodenia J. Evansa
Sloko naiáalei od Zeme (1,01671 AU)
120. výročie (1893) narodenia H. Plasketta

6.7. 12,7
6.7.
7.7. 3,3
7.7.
7.7. 4,6
8.7. 8,2
9.7. 5,3
9.7. 19,7
11.7.
12.7.
12.7.
13.7.
13.7.
15.7.
16.7.
16.7.
17. 7.

4,3
1,9

18.7. 0,9
20.7. 14,8
20.7.
20.7.
21.7.
21.7. 21,4
22.7. 7,8
22.7. 19,3
23.7.
24.7.
24.7.
25.7. 3,6
26.7.
27.7. 20,6
28.7.
28.7.
29.7. 18,7
30.7. 9,8
30.7.
30.7.
30.7.
31.7.
3.8. 9,9
3.8. 22,4
4.8. 9,4
5.8. 6,2
6.8. 22,9

75. výročie (1938) objatu Jupiterovho mesiaca
Lvsitbea (S. Nicholson)
konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 4,2° severce)
130. výročie (1883) narodenia A. Kohlschuttera
konjunkcja Jupitera s Mesiacom
(Jupiter 4.2° severne)
10. výročie (2003) Startu vozítka Opportunity
k Marsu (MER-B)
Merkur naiblžšie k Zemi (0.56621 AU)
Mesiac v nove
Saturn v zastávke, začne sa pohybovat priamo
Merkúr v dolnej konjunkcia
asteroid (387) Aquitania v opozícii (9,7 mat)
transneptunickételeso (50000) Ouaoar — zákryt
hviezdv GSC 6235 3089
25. výročie (1988) Startu Phobosu 2
asteroid (5) Astraea v opozici (10,9 mat)
100. výročie (1913) narodenia Š. Kupča
asteroid (41) Daphne v opozici (10,3 maq)
75. výročie (1938) narodenia M. Havhíáka
Mesiac v ortel štvrti
konjunkcia Saturna s Mesiacom
(Saturn 4,0° seveme)
Urán v zastávke, začne sa pohybovat spátne
Merkur v zastávke, začne sa pohvbovat priamo
asteroid (8) Flora v opozici (8,7 maq)
asteroid (101) Helena v opozici (11 maq)
40. výročie (1973) Startu Marsu 4
Mesiac v prizemt (358 398 km)
koniunkcia Marsu s Jup'derom (Mars 0,8° severne)
Mesiac v spine
135. výročie (1878) narodenia A. Dittricha
160. výročie (1853) narodenia H. Deslandresa
170. výročie (1843) narodenia W. Abneva
konjunkcia Neptuna s Mesiacom
(Neptán 4,7° iužne)
asteroid (47) Aglaia v opozici (11 maq)
koniunkcla Uránu s Mesiacom (Urán 2,4°iužne)
85. výročie (1928) narodenia R. Lyndsa
maximum meteorického roja južné Piscidv (ZHR 5)
Mesiac v poslednei štvrti
Merkur v naivdčšej západnei elongácij (19,6°)
75. výročie (1938) objatu Jupiterovho mesiaca
Carme (S. Nicholson)
maximum meteorického roja južné S Akvaddy
(ZHR i 6)
maximum meteorického raja a Kapdkornidy
(ZHR 5)
jarná rovnodennost na Marse
Mesjac v odzem( (405 834 km)
koniunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 4,8° sev.)
koniunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 5,6° severne)
konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 4,7° sev)
Mesiac v nove

Špeciálne astronomické
pozorovacie zariadenia na svete
Pravdepodobne existuje nejaký zákon v psychológii, že v určitom štádiu vývoja
vrcholového vedca dochádza k stavu, keďnielenže už nemá čo povedať, ale je
presvedčený, že už niet čo povedat; a ešte to aj verejne prehiasuje. Asi by mu v tom
malo okolie zabrániť (pokiaf sa to dá).
Tak poznáme vo fyzike Kirchhofa, alebo Kelvina; a aj v astronómii sa na konci
19. storočia vyskytovali ILdia s podobným názorom. Známy astronóm S. Newcomb
v roku 1888 prehlásil: „Sme pravdepodobne blízko hranice, keďuž bude poznanie
v astronómii zavřšené." Pritom to boto pred obdobím, keďv hmlovinách boli rozpoznané samostatné galaxie, keď Einsteinova teória relativity zmenila náš pohfad na
priestor a čas, a hypotetická substancia - éter, bola pred zrušením.
Newcomb by sa sotva mohol orientovat v súčasnej astronómii. Moderné observatóriá, či už
pozemské, alebo na obežnej drábe, rozšírili rozsah
pozorovania elektromagnetického spektra od
gama žiarenia až po rádiové žiarenie. Súčasný astronóm sa už iba málokedy dostane k tomu, aby sa
pozrel do okulára d'alekohladu. Pristroje, ktorými
skúmame vesmír, sa často ani na dálekohlad
nepodobajú. Do nášho prehiadu sme vybrali niekolko unikátnyc pozemských observatórií, ktoré
sú vybavené unikátnymi pristrojami, určenými
obyčajne iba na jediný druh pozorovania.

t.]. miliardu, T — 1012, t. J 1000 miliárd. Energia
súvis! s vinovou dlžkou podfa vztáhu: E= hcÄ.
Fotón viditelhého svetla s vinovou dfžkou 500 nm má
energiu 2,48 eV a v prlpade gama ideo žiarenia s vl-

1. časí'

Kombinovaná snímka sústavy d'alekohl'adov ALLEN
projektu SETI a nočnej oblohy.

Sústava rádioteleskopov ALLEN
je pristrojovým vybavením projektu SETI, zameraného na hTadanie mimozemskej inteligencie.
Nachádza sa 470 km severovýchodne od San
Franciska na mieste zvanom Hat Creek, a v budúcnosti sa má skladať až z 350 parabol s prijímačom v Gregoryho ohnisku. Signál zo všetkých
antén sa v centrálnom počítači skombinuje a sformuje sa lalok porovnateFnej šírky so 120 m anténou, pri tej istej citlivosti. Takže nič sa nestratí,
naopak, veta sa získa. Ak sa v centrálnej elekronike signály z každej antény kombinujú trocha
iným spósobom, možno počítačovo vytvoriť úzky
lalok v hociktorom smere, v rámci velkého laloku
jednej antény. Takto iba od zapojenia elektroniky
závisí, kolko úzkych lalokov budú mať. V projekte ATA sa používa mnohonásobný lalok a dá sa
súčasne pozorovať velký počet hviezd, pričom
skupina z univerzity v Berkeley móže pozorovať
podia mého programu mé objekty v tom istom
úseku oblohy.
Od roku 2006 je v prevádzke 42 antén. Póvodný rozpočet bol viackrát krátený a na rok 2011 na
d'alšie rozšírenie boto pridelených 200 000 US
dolárov. O projekte sme písali v našom časopise
v roku 2007/č. 4.

Sústava dálekohl'adov VERITAS
na pozorovanie gama žiarenia
je umiestnená v južnej Arizone a skladá sa zo štyroch 12-metrových ďalekohladov (reflektorov),
z ktorých každý je zložený z 350 scintilačných
doštičiek. Sústava je určená na pozorovanie
vysokoenergetického gama žiarenia (od 50 GeV
do 50 TeV, s maximom od 100 GeV do 10 TeV),
s čím súvisí názov VERITAS — Very Energetic
Radiation Imaging Telescopes Array System.

(Vysvetlenie: Predpona G—giga znamená 109,

novou dlžkou okolo 10-18 m pri 1 TeV. Takéto žiarenie neprechádza atmosférou ale pri prechode jej
hornej časti spósobf záblesk tzv Čerenkového žiarenfa a tieto dalekohlády registrujú tento záblesk v podstate v bielom svetle. Poloha záblesku sa určuje
z analýzy obrazov všetkých dalekohfadov v sústave.)

Štyri gama dálekohl'ady sústavy VERITAS.

L' adová kocka (IceCube)
je neutrínový detektor zriadený v Fadovci na
Južnom póle (Amundsen-Scott South Pole Station). Pomocou tisícov fotonásobičov zaznamenáva interakcie neutrín s molekulami jedného kubického kilometra Ladu v h(bke až 2,45 km pod
povrchom Fadovca. Konštrukcia hola ukončená
v roku 2011. Je to v súčasnosti najváčšie neutrinové observatórium na svete. Je súčasťou varujúcej siete pre supernovy a spolupracuje aj s výsledkanů družíc WMAP a PLANCK.

Pohlad do sondy pre detektory IceCube.

(Vysvetlenie: Neutrina sú elektricky neutrálne
leptony, k/orá velmi slabo reagujú s hmotou. Pri
zrážkach s vodnými molekulami v fade vzniknú nabité
leptony (elektróny, mlóny, taóny), a tieto, ak majú
dostatočnú energiu, vysielajú Cerenkovove žiarenie.
To sa stane vtedy, ak rýchlost'sekundárnych leptonov
je váčšia ako rýchlosfsvetla vfade. Záblesky žiarenia
sa detegujú fotonásobičmi IceCube.
Signály sa digitalizujú, káblom prenášajú na
povrch, kde sa rekonštruujú kinematické parametre
prichádzajúcich neutrfn. Takýmto spósobom sa
niekedy dar!určiťaj zdroj neutrfn.)
Detektory sú uložené prevažne v hfbke meda
1450 a 2450 m, kde je Fad najpriezračnejší. IceCube takto umožňuje skúmať astrofyzikálne procesy s najvyššou energiou. až v rozsahu TeV.

Ďalekohl'ad s tekutým zrkadlom
b~

Tekuté zrkadlo NASA, d = 3 m.
45 * Kozmos 3/2013

Servis Kozmosu

Zariadenie na detekciu
gravitačných vin LIGO

Observatórium Cloudcroft.

Takéto zariadenia sú dye, jedno je v Hanforde
(Washington), druhé v Livingstone (Louisiana).
Každý detektor sa skladá z dvojice laserových
interferometrov Fabry-Pérot s 2 km ramenami. Sú
určené na detekciu (zatial' hypotetických) gravitačných vin z exotických astronomických zdrojov
(neutrónové dvojhviezdy, čierne diery a pod.).
Tieto dye dvojice interferometrov, vzdialené vyše
3 000 km, sú potrebné na izoláciu prípadných
miestnych gravitačných signálov a okrem toho aj
na určenie smeru k zdroju gravitačných vin. Obidve tieto miesta sú na rovine a sú vzdialené od urbanistických aktivít. Po podrobnej analýze holi
vybraté z 19 navrhnutých miest.

Jeden z najbizarnejších astronomických prístrojov je dalekohfad s tekutým zrkadlom. NASA
postavila takýto d'alekohfad na observatóriu pri
Cloudcrofte v Novom Mexiku. Používala ho na
registráciu kozmického smetia na obežnej dráhe
v rokoch 1995 — 2002. Ďalekohl'ad mal priemer
3 m. Parabolický disk bol tvorený rotáciou 151 ortute s frekvenciou 10 otáčok/min. Po ukončení
projektu boli niektoré časti dalekohl'adu použité
pre najváčší d'alekohTad tohoto typu s primerom
6 m, ktorý je umiestnený v Britskej Kolumbii.

(Vysvetlenie: Podlá všeobecnejteórierelativity
sú gravitačné viny fluktuáciami v štruktúre časopriestoru. Ak prechádzajú cez interferometer LIGO,
ktorý má tvar velkého písmena L, vzdialenost'medzi
hmotami v jednom ramene sa zmenší a v druhom
zváčší. Tieto zmeny sú naozaj nepatrné okolo
10-18 m, alebo jedna stomiliontina priemeru atómu
vodíka oproti 2 km ramenu interferometra. Aby sa tak
jemné meranfa dali uskutočnit; musfa byt'odstránené
(alebo zohládnené) všetky vibrácfe pódy aj molekúl

Slnečná
aktivita
(februštr - marec 2O13)

zok 1). Ak áno, potom na to existuje zaujímavá predpoved' z roku 2004, ktorú dálej
v skrátenej forme uvádzame v preklade:

Sunspot cycle 24:
Smallest cycle in 100 years?
80
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cyklu indikuje Wolfovo číslo
February — March 2013
v maxime budúceho cyklu. Polárne
Priebeh slnečnej aktivity má stále charak- pole dosahuje vrcholovú amplitúdu
ter prechodného obdobia a zodpovedá fáze niekolko rokov po maxime cyklu
cyklu v období.jeho vzrastu. Váčšiu aktivitu
(podlá škvfn). Cas tohoto vrcholu
móžeme pozorovat' po erupci z 15. marca,
signalizuje nástup si/nej ročnej
po ktorej nasleduje intenzívna magnetická
modulácie polárneho polá následkom Obr. 2
búrka (Ap = 72) a pokles v kozmickom žiasklonu slnečnej osik osi ekliptiky 15
120
100

Wolf number

rení o cca 10%.
Podl'a niektor ch zdrojov sme už pravdepodobne po maxime 24. cyklu (pozn obrá-

Letecký pohl'ad na LIGO v Hanforde.
vzduchu. Svetlo sa vedle vákuovými tunelmi s vyrovnanou teplotou. Zatiarje pátranfe po gravitačných vlnách bezvýsledné. Podobné zarfadenia sú v Japonsku a Taliansku. Pripravuje sa aj experiment
v kozmickom priestore.)
Podia Extreme Telescopes: Unique Observatories
Around the World by David Dickinson
on March 24, 2013
spracoval MILAN RYBANSKY
•

povedat; že maximum 24. cyklu nastane v roku
2011 s vrcholovou vyhladenou mesačnou hodnotou Wolfovho čísla 75,8, čo znamená, že to bude
najnižší cyklus za posledných 100 rokov.
m á predpoved', ale z roku 2009 (The
Astrophysical Journal, 693:1173-1177,
2009 March 10), veští maximum na december 2012 s W = 87.
Obr. 2 znázorňuje Wolfovo číslo od roku
1954 a obr. 3 modifikovaný koronálny index
od roku 1944 (tento je v každom čísle na
ústrednom obrázku grafov slnečnej aktivity).
Milan Rybanský

(7,25°). Pripoužití priamych meraní polárneho pora za štyri predchádzajúce cykly móžeme pred10
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Bol som pri tom konal sa zjazd
Ceskej
astronomickej
spoločnosti
S Českou astronomickou spoločnosfou (ČAS)
máme už tradične výborné vztahy. Často sú jej aktivity pre nás príkladom a zdrojom inšpirácie. Je to
dané tradíciou, ved ČAS bola založená už v roku
1917, kým pre porovnanie Slovenská astronomická
spoločnosť pri SAV si tohto roku pripomína 54.
výročie od svojho vzniku. Preto som sa potešil, keá
som od Ing. Jana Vondráka, DrSc., dr.h.c., predsedu
ČAS, dostal osobnú pozvánku na 19. zjazd ČAS.
Stredi sme sa na Hvezdámi a planetáriu M. Koperníka v Brne v krásne slnečné sobotné doobedie
23. marca tohto roku. Ani ma neprekvapilo, že pod
kupolou brnianskeho planetária som stretol množstvo starých priatelov. Večer bol čas na neformálne
diskusie. Riaditet hvezdárne Dr. Jiří Dušek nás pozval do krásnych priestorov hvezdárne, kde sú pripravené vtipné demonštrácie niektorých fyzikálnych
zákonov, príťažlivé najmá pre najmladších záujemcov o prírodné vedy. Ale videl som aj babičky
vnukov, ako sa pobavili. Nevšednost tohto stánku
vedy dotvárajú aj velkoplošné podsvietené fotografie kozmických objektov. Program pokračoval
ešte aj v nedetu a bol taký „zjazdový", povinné

body až po volby predsedu a Výkonného výboru
ČAS. Nakolko však činnost výboru za ostatné štyri
roky bola hodnotená pozitívne, zloženie nového
výboru sado ďalšieho funkčného obdobia prakticky
nezmenilo. Predsedom zostáva (bez titulov) Jan
Vondrák, podpredsedom a zároveň aj tlačovým
tajomníkom Pavel Suchan, tajomníkom Petr Sobotka a hospodárom Radek Dřevěný. Vo výbore budú
pracovat ako členovia Lenka Soumarová, Marcel
Bělík, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav
Slezák a kontrolovat ich bude revízna komisia — Eva
Marková, Jan Kožuško a Martin Čemický. ČAS má
na rozdiel od SAS aj čestného predsedu, ktorým je
už tradične Jiří Grygar. Takto zohratému výboru
želám vela dobrých nápadov do dálšej práce.
Dvaja predsedovia ČAS — Ing. Jan Vondrák, DrSc.,
dr.h.c. a čestný predseda Dr. Jiří Grygar, CSc.

Neušedné priestory hvezdárne ponoria
kaž+'ého návštevníka do vesmíru.

RNDr. Július Sýkora, DrSc.
(18.3. 1940-4.4.2013)
V živote človeka sú chvíle, o ktorých s istotou vieme že nastanú, ich príchod nás napriek
tomu prekvapí. Bolestne sa nás dotkla i smutná a nečakaná správa o náhlom úmrtí Dr. Júliusa Sýkoru, ktorý bol dlhoročným riaditel'om
Astronomického ústavu SAV a svojou prácou
a vedeckými výsledkami sa nezmazateíhe zapísal do svetového výskumu naše] najbližšej
hviezdy — Slnka.
Jeho záujem o dianie na Astronomickom
ústave SAV neskončil ani jeho odchodom do
dóchodku a často nás rád navštívil a povyzvedal sa aké nové úspechy a pokroky sme v poslednej dobe dosiahli a úprimne sa z nich tešil.
Julo, ako ho všetci volali spojil celý svoj profesionálny život s astronámiou a s Astronomickým ústavom SAV.
Narodil sa v Tesárskych Mlyňanoch 18.3.
1940. Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 1962
a hned po promócii nastúpil na Astronomický
ústav SAV na študijný pobyt aby sa nakoniec
v rokoch 1979-1989 stal úspešným riaditelom tohto vedeckého pracoviska. Zaslúžil sa
o výstavbu nového Astronomického ústavu na
Staro-lesnianskych lúkach a o jeho vybavenie
modernými vedeckými prístrojmi.
V r. 1969 získal doktorát na Karlovej Univerzita v Prahe, v r. 1972 mu Vedecké kolé,gium
astronómie, geofyziky a meteorológie CSAV
udelilo titul kandidáta vied (CSc.) a v r. 1985
za dizertáciu „Slnečná koróna ako prenosový
a transformačný článok slnečnej činnosti"
získal na ČSAV v Prahe titul doktora fyzikálno-matematických vied (DrSc.)

Dr. L. HRIC, CSc. — predseda SAS pri SAV
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Bol popredným svetovým odborníkom v oblasti výskumu slnečnej korány a objavom
antikorelácie medzi stupňom polarizácie
a jasnosťou „zelenej" korány v čiare Fe XIV
a navrhnutím nove] metódy na meranie slnečného magnetického pola významne prispel
k porozumeniu chovania plazmy v slnečnej
atmosfére a jeho výsledky sú využívané v interdisciplinárnom štúdiu fyziky vzťahov Sinko Zem. Pri svojej práci sa zaoberal aj štúdiom
slnečnej aktivity, zákonitosťami jej premennosti
a periodicity, ako aj odozvami aktivity Slnka
v medziplanetárnom priestore a geosfére.
Prispel k diagnostike slnečnej plazmy, k poznaniu priestorových a časových zákonitostí
jej vývoja, k odhaleniu asymertických vlastností slnečného cyklu, rotácie a diferenciálnej

rotácie Slnka. Publikoval viac ako 210 póvodných vedeckých prác, z toho tni monografie,
z ktorých najvýznamnejšou je „Atlas of the
green corona synoptic charts for the period
1947— 1976 slúžiaci na štúdium štatistických
zákonitostí dlhodobej premennosti slnečnej
korány. Svoje výsledky prezentoval na medzinárodných konferenciách, kde vo viac ako 20
štátoch sveta predniesol 125 referátov.
Významnou súčasťou jeho vedeckej práce
bola aj medzinárodná spolupráca, zúčastnil sa
6 expedícií za pozorovaním úpiného zatmenia
Slnka a bol členom mnohých významných
zahraničných vedeckýc organizácií (International Astronomical Union, Committee on
Space Research, European Physical Society,
Planetary Society (USA) a zakladajúcim členom European Astronomical Society). Absolvoval viacero štúdijných pobytov v Kanade,
USA a v Európe.
Jeho vedecké úspechy neostali bez uznania
aj na domácej póde. Bol okrem m ého členom
redakčnej rady Bull. Astron. Inst. Czechoslovakia, vedeckým redaktorom vedeckého časopisu Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vedeckým tajomníkom a členom predsedníctva Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, členom
Vedeckého kolégiia SAV pre vedy o Zemi
a vesmíre. Za svoju prácu dostal viacero ocenení z ktorých najvýznamnejšími boli Strieborná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (SAV 1983) a Čestná plaketa
Dionýza Štúra (SAV 2005).
V osobe Dr. Júliusa Sýkoru odišla významná
osobnosť novodobých dejín Slovenskej astronómie a jeho odchod je pre nás velkou stratou.
Česťjeho pamiatke.
RNDr. Aleš Kučera, CSc.,
riaditel'Astronomického ústavu SAV
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Vladimír Škrabák: Slnko 18.— 21. októbra 2012. Dátum a čas expozície:
9.7.2012, 26.7.2012, 27.7.2012,
28.7.2012. Každá snímka je zložená
za 4 videí po 1000 obrázkoch, z ktorých bolo vybraných 200 najlepšich.
Lunt LS60 TC Hor/(31200, Meade telextender 2x, Imaging Source DMK41,
Heg5 Pro. Fotené kamerou DMK41
v programe IC capture. Súbor fotografií získal 2. cenu v kategórii Astronomické snímky.

Miroslav Grnja: Jupiter-Venuša-Merkúr
nad mostom (séria). Dátum a čas expozície: 6.3.2012. Canon EOS 4000,
objektiv 1/4.5 a 1/5,6,1 =18, 24
a 55 mm, ISO 200 a 400, exp. i s, 3,2,
5 s, 6 S. Fotografia získala 3. cenu
v kategórii Variácie na tému obloha.

