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Na obálke vpredu:
Výrazne pokročili práce na Vesmírnom ďalekohl'ade Jamesa Webba (JWST). NASA
oznámila, že v budovách firmy Northrop
Grumman v Kalifornii úspešne spojili dye
oddelené časti ďalekohl'adu. Na základovú
platformu, s piatimi vrstvami, postavili vrchnú časti zloženú z vedeckých prístrojov a 6,5 m
zberného zrkadla, vytvoreného z osemnástich
šestuholníkových častí. Ako kritickú označili
pracovníci NASA funkčnost platformy, ktorej
úlohou je dokonale odtienit zvyškové infračervené žiarenie zo Zeme, Mesiaca a Slnka.
JWST musí fungovat bezchybne už od začiatku, lebo tu neprichádzajú do úvahy nijaké servisné misie, ako to boto v prípade HST.
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203/2000, Canon 6D). Bonusom je lietadlo,
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Sonda Juno nadálej skúma najváčšiu planétu
Slnečnej sústavy. Od zverejnenia nášho posledného článku (Kozmos
6/2017) uplynuli takmer
2 roky a sonda 12-krát
preletela popri Jupiteri. Jubilejný 20. prelet
absolvovala 29. mája 2019. Získaný materiál
je priebežne analyzovaný a publikovaný.
Kedže ide napospol o novinky sprevádzané nádhernými obrázkami, prinášame ich
prehl'ad aj v tomto čísle. Zoznámte sa teda
s bleskami v atmosfére Jupitera, ohrevom
atmosféry slnečným vetrom, premenlivým
magnetickým polom i bezodnými priepastami v štruktúre Jupiterových oblakov.
Tajomstvo bleskov v Jupiterovej atmosfére
odhalené: po 40 rokoch!
Vedci sa zaujímali o póvod Jupiterových bleskov od čias preletu sondy Voyager 1 okolo
planéty v marci 1979. Sonda potvrdila existenciu bleskov, teoreticky predpovedanú velmi dávno. Analýza údajov však ukazovala, že
rádiové signály spojené s bleskami na Jupiteri
nezodpovedali štruktúre rádiových signálov
vytváraných bleskami na Zemi.
V júnovom čísle prestížneho vedeckého časopisu Nature publikovali vedci z misie Juno
informácie o bleskoch na Jupiteri, ktoré sú

v niektorých aspektoch analogické bleskom k zdrojom svetla bližšie ako kedykol'vek predna Zemi. Aj ked' v niektorých ohladoch sú tým, pričom bola použitá rádiová frekvencia,
tieto dva typy bleskov úpiné protiklady. „Bez 1'ahko prenikajúca ionosférou Jupitera.
ohradu na to, na ktorej planéte ste, blesky Aj ked' pozorovanie ukázalo, že blesk na Jupifungujú ako rádiové vysielače — ked' blikajú teri je podobný pozemskému, článok tiež uvápo oblohe, vysielajú rádiové viny," povedal dza, že miesta, kde tieto blesky na každej plaShannon Brown z Jet Propulsion Laboratory néte blikajú, sú celkom odlišné. Distribúcia
v Pasadene v Kalifornii, hlavný autor člán- bleskov na Jupiteri je v porovnaní so Zemou
ku. Až do údajov z Juna boli všetky signály prevrátená naruby. V blízkosti pólov Jupitera
z bleskov zaznamenané kozmickými sondami sa odohráva vel'a aktivít, ale žiadne blízko rov(Voyager 1 a 2, Galileo, Cassini) obmedzené níka. Na našej planéte sú blesky najmá v trona vizuálne detekcie alebo záznam v rádio- pickom a subtropickom pásme. Málo bleskov
vom pásme kilohertzov, a to napriek vyhl'adá- sa vyskytuje v miernom pásme a žiadne v povaniu signálov v pásme megahertzov.
lárnom pásme (pozni obrázok).
Juno, ktoré obieha okolo Jupitera od 4. júla Prečo sa blesky zhromažd'ujú na Zemi pri
2016, má však na palube
mikrovinný rádiometer
(MWR). Tento velmi citlivý prístroj zaznamenáva
emisie v širokom spektre frekvencií. V údajoch
z prvých 8 preletov okolo
Jupitera detegoval rádiometer MWR 377 výbojov.
Boli zaznamenané v megahertzových aj gigahertzových pásmach, čo
zodpovedá aj pozemským
emisiám blesku. Tento
objav umožnila skutoč- Mapa priemerného ročného počtu bleskov na kilometer štvorcový
nost, že Juno sa priblížilo na základe údajov satelitov NASA v rokoch 1995 až 2002.

Obrovská cyklóna na severnej pologuli Jupitera zachytená sondou Juno
12.februára 2019 zo vzdialenosti 8 000 km nad vrcholkami Jupiterových
oblakov. Vnútri a okolo ramien rotujúcej búrky sa objavuje vela jasných
bielych oblakov. Obrázok Z Juno Cam pre lepšie rozlíšeniefarebne vylepšili G. Eichstddt a S. Doran.

Jupiterove priepasti - sonda Juno zachytila pohl'ad na oblast'v obrovskom
víre na Jupiteri s intenzívnym tmavým stredom. V okolí sú oblaky siahajúce do velkej výšky osvetlené slnečným svetlom. Detailný obrázok z 29.
mája 2019 ukazuje obrovské rozdiely vo výškach jednotlivých oblačných
útvarov na Jupiteri. Tmavý stred má voči okrajom charakter priepasti.
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Jupiter -rozriešená záhada bleskov aj
dlhodobých zmien magnetického pola

Pre Kozmos oí

rovníku a na Jupiteri pri póloch? Odpoved je
zrejmá - sledujú teplo. Na Zemi je najteplejšie
v okolí rovníka, kde stúpajúci vlhký a teplý
vzduch je zdrojom búrok $ bleskami. Na Jupiteri je to zložitejšie, pretože jeho atmosféru
ohrieva najmá teplo pochádzajúce zvnútra
planéty. Jupiter dostáva na jednotku plochy
25-krát menej slnečného svetla ako Zem. Teplo zo Slnka je rovnako ako na Zemi najintenzívnejšie v okolí Jupiterovho rovníka. Vedci
sa domnievajú, že toto zahrievanie Slnkom
na Jupiterovom rovníku je práve také, aby vytvorilo stabilitu v hornej atmosfére a zabránilo vzostupu teplého vzduchu zvnútra. Na póloch neexistujú k teplu prúdiacemu zvnútra
planéty vrstvy hornej atmosféry ohriate Slnkom, preto móžu zvnútra Jupitera stúpať teplé
plyny, a to vedie ku konvekcii a vytvoreniu
vhodných podmienok pre blesky.
Ako to už vo vede býva, jedna vyriešená otázka váčšinou prináša dalšie: na Jupiteri síce
vidíme blesky blízko oboch pólov, nevieme
však, prečo je váčšina zaznamenaná v blízkosti jeho severného pólu.
Atmosféru zahrieva slnečný vietor
K lepšiemu pochopeniu dejov na Jupiteri nám
pomáha nielen Juno, ale aj podporné pozemské pozorovania. Nové pozorovania dalekohladov zo Zeme ukazujú, že poláme Žiary
na póloch Jupitera zahrievajú atmosféru planéty do váčšej hlbky, ako sa predtým myslelo
— a že ide o rýchlu reakciu na slnečný vietor.
Poláme žiary na Zemi sa vyskytujú vtedy.

Červená a žitá farba na infračervených snímkach atmosféry Jupitera označuje horúce oblasti.
Snímky získala infračervená kamera na d'alekohláde Subaru na havajskom ostrove Mauna Kea
11. a 12. januára 2017.
ked energetické častice uniknuté zo Slnka
(slnečný vietor) interagujú s plynmi v hornej
atmosfére a zohrievajú ich. To isté prebieha aj
na Jupiteri, ale nové pozorovania ukazujú, že
zahrievanie preniká dvakrát alebo trikrát hlbšie do atmosféry ako na Zemi.
Ako častice slnečného vetra interagujú s planetárnym prostredím? Pochopenie tejto skutočnosti je klúčom k lepšiemu pochopeniu
samotnej podstaty vývoja planét a ich atmosféry. Pri tomto pozorovaní vedci vóbec prvý
raz dokázali spojiť zmeny slnečného vetra
a reakcie v stratosfére. Prekvapilo ich, že reakcia na tieto zmeny je pre takú velkú plochu
taká rýchla. Do jedného dňa po dopadnutí
častíc slnečného vetra na Jupiter sa zmenila
chémia v atmosfére a teplota stúpla. Infra-

Pozoruhodnýpohl'ad na Jupiterovu Velkú červenú škvrnu a turbulentnú južnú pologul'u na snímke sondy Juno získanej počas blízkeho preletu okolo Jupitera.
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červené snímky zachytené počas pozorovacej
kampane v januári, februári a máji 2017 jasne
ukazujú horúce miesta v blízkosti pólov, kde
sa vyskytujú Jupiterove poláme Žiary. Vedci
založili svoje zistenia na pozorovaniach dalekohladu Subaru na vrchole Mauna Kea na Iiavaji, ktorý prevádzkuje Národné astronomické observatórium Japonska.
Zmeny v magnetickom poli Jupitera
Májové číslo časopisu Nature Astronomy publikovalo článok o zmenách magnetického pola
Jupitera. Sonda Juno získala prvú definitívnu
detekciu vnútorného magnetického pola, ktoré sa v priebehu času mení. Zaujímavé je, že
dlhodobé variácie magnetického pola Jupitera
sú s velkou pravdepodobnosťou ovplyvňované
silnými vetrami zasahujúcimi hlboko do atmosféry planéty. Tento objav pomóže vedcom
lepšie porozumieť jednak vnútornej štruktúre
Jupitera - vrátane atmosférickej dynamiky ale aj zmenám magnetického pola Zeme.
Pri zisťovaní zmien magnetického pola Jupitera
vedci porovnali údaje z Juna (nový model Jupiterovho magnetického pola nazývaný JRM09)
so staršími meraniami sond Pioneer 10 a 11,
Voyager 1 a Ulysses. Nový model, založený
na údajoch zozbieraných počas prvých ósmich
vedeckých preletov Juna pri Jupiteri pomocou
magnetometra, dokáže generovat podrobnú
trojrozmernú mapu magnetického pola.
Vedci zistili, že od prvých údajov o magnetickom poli Jupitera poskytnutých sondou Pioneer až po najnovšie údaje z Juna v poli nastali
malé, ale zretelné zmeny. Meranie boto náročné, kedže išlo o velmi malé zmeny v porovnaní s obrovským globálnym magnetickým
polom planéty. (Indukované magnetické pole
Jupitera je asi 20 000-krát silnejšie ako magnetické pole Zeme. Je najváčšou štruktúrou
v Slnečnej sústave, dokonca je ešte váčšie než
magnetosféra Slnka.)
Ked merania Juna preukázali, že nastala sekulárna variácia, snažili sa vedci vysvetliť, ako
k takejto zmene móže dójsť. Činnost atmosférických zonálnych vetrov Jupitera najlepšie vysvetlila zmeny v jeho magnetickom poli. Tieto
vetry siahajú od povrchu planéty do hlbky viac
ako 3 000 km na miesta, kde sa vnútro planéty
začína meniť: plyn prechádza do vysoko vodivého tekutého kovu. Predpokladá sa, že vetry
„strihajú" siločiary magnetického pola, predlžujú ich a prenášajú okolo planéty.
Sekulárne zmeny magnetického pola Jupitera

Umelecká predstava rozloženia bleskov na severnejpologuli Jupitera sa opiera o údaje získané
kamerou JunoCam. Tie naznačujú, žeRvi čšina
bleskov sa na Jupiteri vyskytuje il;blízkosti pólov.

Momentka neustále sa meniaceho magnetického pol'a Jupitera. Velká modrá škvrna je neviditelná koncentrácia magnetického pol'a v blízkosti rovníka. Šedé čiary ukazujú smer magnetického pol'a v priestore a tmavostfarby zodpovedá intenzite magnetického pol'a (s tmavo červenou
a tmavo modrou pre oblasti so silne pozitívnymi a silne negatívnymi pol'ami).

boli najváčšie v oblasti VeTkej modrej škvrny,
čo je koncentrácia magnetického poTa blízko Jupiterovho rovníka. Kombinácia VePkej
modrej škvrny so silnými zonálnymi vetrami v tejto zemepisnej šírke vedle k najváčším
výkyvom magnetického poTa na Jupiteri. „Je

takmer neuveriteTné, že jedno úzke magnetické horúce miesto, Velká modrá škvrna,
by mohlo byt zodpovedné za takmer všetky
Jupiterove sekulárne yariácie, ale čísla tomu
nasvedčujú" povedala Kimee Moore z vedeckého tírnu Juno.

Obrázky použité v článku sú prevzaté z materiálov a webstránok NASA, JPL-Caltech,
Southwest Research Institute, Malin Space
Science Systems a National Astronomical
Observatory of Japan.

Na dom v Uruguaji dopadol meteorit
Približne dvakrát za rok sa objavujú správy o pádoch meteoritov, ktoré zasiahli Pudí
alebo ich veci, a ktoré preto nazývame
„ohrozujúce pády". Jeden ztakýchto meteoritov dopadol 18. septembra 2015 na dom
v meste San Carlos (department Maldonado, Uruguaj). Kameň s hmotnosťou 0,71 kg
prerazil azbestocementovú krytinu a drevenú konštrukciu strechy. Úlomky meteoritu
rozbili drevený rám postele a televízor.
Na základe petrologickej a chemickej analýzy
vedci meteorit klasifikovali ako chondritickú
brekciu LL6 s nízkym obsahom minerálov
siderofilov a strednou veTkosťou chondrúl.
Siderofilné prvky sú chemické prvky (napr.
irídium, zlato), ktoré majú tendenciu sa viazať
na kovové železo. Meteorit San Carlos je prvý
oficiálne klasifikovaný uruguajský meteorit.
Meteority definujeme ako telesá z mimozemského materiálu, ktoré prenikli atmosférou
na zemský povrch. Databázu meteoritov spravuje Meteoritical Society, ktorá po overení
spinenia prisnych podmienok zaraduje na-

Pohl'ad na zasiahnutý dom. Šípka ukazuje na
dieru v azbestocementovej krytine.

hlásené nálezy medzi uznané katalogizované
meteority. Katalóg obsahuje k 18. augustu
2019 záznamy o 70 232 meteoritoch, z toho
takmer dye tretiny - presne 44 224 - sa našlo
počas antarktických expedícií. V 1 330 prípadoch existujú očití svedkovia pádu meteoritu,
prípadne obrazový záznam poslednej fázy
jeho letu atmosférou.
Čas pádu meteoritu San Carlos je neistý, kedže celý predchádzajúci deň v miestnosti nik
nebol. Meteorit našli ráno vdaka diere v strope. Štyria očití svedkovia však uviedli, že 18.
septembra 2015 okolo 17:45 UT videli bolid,
pričom jedna dvojica bola len 3,4 km severovýchodne od bodu nárazu v teréne s jasným
horizontom. Bolid bol jasnejší ako Mesiac
v spine a zanechal dymovú stopu trvajúcu približne 15 sekúnd. Jeden svedok počul zvuky
mimo svojho domu ako pískanie. Uvádza, že

ked vyšiel von, uvidel čierny kameň padajúci z neba, ktorý zdvihol. Celkovo sa našlo 5
úlomkov s hmotnosťami 4,5 až 50 gramov.
Meteorit pokrýva tmavá kóra hrubá približne
1 mm, na povrchu sú viditelné regmaglypty
— stopy po ablácii povrchu počas letu atmosférou vyzerajúce ako odtlačky prstov. Hlavný
kus je uložený v Montevideu v Prírodovedeckej fakulte Štátnej uruguajskej univerzity.
Hustota telesa meteoritu (angl. bulk density)
bola zmeraná na 3420 ± 30 kg/m3. Rozmery
9,1 x 6,0 x 10,0 cm. Stredne velké chondrule sú
zle definované a poškodené. Ide o monomiktnú brekciu (zlepenec úlomkov jedného materiálu) s prevahou olivínu. Málo zastúpený
je pyroxén, minerály železa kamacit a taenit,
plagioklas a troilit. Prítomné sú tiež stopové
množstvá chromitu a fosfátov.
Zdroj: Planetary and Space Science

Zasiahnutá miestnost: Na obrázku (a) označuje otvor v strope vytvorený meteoritom, hrubá
červená čiara ukazuje dráhu meteoritu, tenká
červená čiara ukazuje dráhu úlomku, ktorý poškodil televízny kábel (b). Meteorit zlomil rám
postele (c) a kotúl'al sa po dlážke ku stene (d).

Rez meteoritom ukazuje rozlámanú štruktúru (brekciu) so svetlými kovovými škvrnkami.
V dolnej časti vidno na čiernej kóre bledé škvrny, ktoré vznikli po dotyku so strešnou krytinou.
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HST

Chvost prachu a plynu, unikajúci zgalaxie D100 sa prezrádza červenkastým svetlom, ktoré emituje vodíkový plyn.

Galaxia D100 vlečie za sebou čudný chvost
Galaxia D100 sa pohybuje k centru vel'kej
kopy galaxií Coma (Coma Cluster, Abell
1656), pričom stráca nezvyčajne velké
množstvo plynu. Stratený plyn sa za ňou
tahá v podobe dlhočizného chvosta, takže
na prvý pohl'ad pripomína ozrutnú kométu.
Táto galaxia bude časom úpine neplodná,
pretože zjej centra sa takto stráca „palivo"
pre zrod nových hviezd. Stred galaxie už
zviditelňuje iba purpurový prísvit starých,
červených hviezd.
Hmotné kopy galaxií tvoria tisíce hviezdnych
ostrovov, ktorých pohyb z dial'ky pripomína
roj včiel. Pohyb jednotlivých galaxií v hustom
prostredí zanecháva stopu ako loď na povrchu
vody. mým tento proces pripomína skór predieranie sa hustým lesom. Tak, alebo onak:
pohyb v tomto prostredí vytláča z galaxií ich
vlastný (vodíkový) plyn, z ktorého sa formujú
nové (modré) hviezdy.
Galaxia D100 je extrémnym príkladom procesov, ktoré v masívnej kope galaxií prebiehajú neustále. Ramená špirály postupne zmiznú,
gravitačne vyčesaný plyn sa rozplynie, zanikajúcu galaxiu budú tvoriť iba staré červené
hviezdy. O plyn ju pripravuje gravitácía ostatných velkých galaxií v kope tým že jej pohyb,
ale aj pohyb mých galaxií, smeruje do samého
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stredu kopy, kde je medzigalaktický priestor
čoraz hustejší. Galaxia, ktorá si kliesni cestu týmto materiálom, postupne prichádza
takmer o všetok plyn.
Proces „vyčesávania" plynu z D100 odštartoval asi pred 300 miliónmi rokov. V porovnaní
s inými galaxiami, ktoré naplňajú svoj osud v
masívnej kope Coma, je však unikátna: vlečie
za sebou tenký chvost dlhý 200 000 svetelných
rokov s hmotnosťou 400 000 M€ . Pritom jej
štruktúra, pripomínajúca ceruzku, je široká
iba 7 000 svetelných rokov.
Prekvapenie aj skiamanie
Chvost je mimoriadne ostro ohraničený.
Vedcov to prekvapilo, lebo okraje podobných
chvostov bývajú aj v simuláciách skór rozstrapkané. Ostré okraje vláknitých štruktúr
prezrádzajú, že hlavným režisérom procesov
v tejto kope galaxií sú magnetické polia; bez
nich by boli vlákna rozstrapatené.
Vlákna, presnejšie ich okraje, sú piné zhlukov
mladých modrých hviezd. Najváčší z nich, pohybujúci sa uprostred chvosta, obsahuje viac
ako 200 000 hviezd, ktoré priživuje prúd plynu
prúdiaci z vnútra materskej galaxie. Tento fakt
zasa vedcov napodiv sklamal, pretože vzhl'adom na množstvo vodíkového plynu v chvoste
očakávali, že ich tam bude trikrát viac.

Ďalšie vavríny pre HST
Galaxie v kope Coma, ktorú od nás delí vyše
330 miliónov svetelných rokov, už dávnejšie
pozorovalo niekol'ko tímov. Ten, ktorý pracoval s 8,2 metrovým d'alekohl'adom Subaru na
Havaji, však nedokázal odlíšiť žiarenie hviezd
od žiarenia horúceho vodíka v ich okolí. Nestarnúci Hubblov vesmírny dalekohl'ad (HST)
sa však s touto náročnou úlohou vyrovnal.
Vd'aka optickým snímkam z HST tak móžu
vedci priebežne študovať vyčesavánie plynu
z galaxií, prenikajúcich do centra tejto kopy.
Zo snímok HST vedci zistili, že galaxia D100
stratila váčšinu plynu do vzdialenosti približne 6 400 svetelných rokov od jej stredu.
Napriek všetkému je ešte v okolí stredu tejto
galaxie plynu relatívne dost. Dosvedčujú to
pomerne časté vzplanutia mladých hviezd.
V ostatnom čase však plyn ubúda aj v strede.
Osud galaxie D100 možno predpovedať z príbehu susednej galaxie D99. Aj tá bola kedysi
špirálovou galaxiou a mala podobnú hmotnosť. Galaxia D99 však už dávnejšie — asi pred
500 miliónmi až 1 miliardou rokov - stratila
svoj plyn, takže dnes je už iba mřtvym reliktom. O niekol'ko stoviek miliónov rokov sa
bude musieť s týmto osudom zmieriť aj D100.
HST Press Release, E. G.
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Hawking mal pravdu
Stephen Hawking urobil v roku 1974 jednu
zo svojich najslávnejších predpovedí: čierne diery sa nakoniec móžu úpine vyparit.
Nový výskum, ktorého výsledky holi nedávno prezentované vedeckej komunite
ukazuje, že sa nemýlil.
Podl'a Hawkingovej teórie nic sú čierne diery
úpine „čierne", ale v skutočnosti emitujú častice (vlastnosti čiernych dier, ako aj Hawkingove
žiarenie sme detailnejšie popísali v minulých
dvoch číslach Kozmosu). Hawking predpokladal, že toto žiarenie by mohlo nakoniec odniesť
dostatok energie a hmoty z čiernych dier, a tie
by úpine zmizli. Teória sa všeobecne považuje za správnu, ale donedávna sa považovalo
za takmer nemožné dokázat jej platnost.
Hawkingove žiarenie je príliš slabé na to, aby
sa dalo vo vesmíre detegovať súčasnou generáciou astronomických prístrojov. Po prvý raz
však fyzici zaznamenali toto „nepolapiteiné"
žiarenie aspoň v laboratóriu. Použili pri tom
analógiu čiernej diery, ktorú vytvorili pomocou zvukových vin, a jednej z najchladnejších
a najpodivnejších látok vo vesmíre.
Časticové páry
Čierne diery vyvíjajú neuveritel'ne silnú gravitačnú silu; takú, že ani fotóny, ktoré sa pohybujú vo vákuu rýchlosťou svetla, nedokážu spod
horizontu udalostí týchto gravitačných pascí
uniknúť. Z hl'adiska klasickej fyziky je vákuum
prázdny priestor, ktorý neobsahuje hmotu ani
energiu. Kvantová mechanika však tento pohl'ad men!. V dósledku platnosti princípu neurčitosti sa vákuum doslova hemží virtuálnymi
časticami, ktoré vznikajú a zanikajú v podobe
párov častíc hmoty a antihmoty. (častice anti-

hmoty majú rovnakú hmotnost ako ich náprotivky, ale opačný elektrický náboj.)
Za bežných podmienok, kedsa objav! pár virtuálnych častíc, tieto sa okamžite navzájom
zničia, anihilujú. Avšak tesne nad horizontom
udalostí čiernej diery extrémne gravitačné
sily móžu častice páru od seba oddialiť natol'ko, že jedna skončí v čiernej diere, zatial' čo
druhá unikne do vesmíru a stane sa reálnou
časticou. Ked'že reálne častice majú iba kladnú
energiu, zo zákona zachovania energie vyplýva, že pohltené častice vnášajú do čiernej
diery negatívnu energiu, ktorá znižuje energiu
a hmotnost čiernej diery. Unikajúce častice sa
označujú ako Hawkingove žiarenie a proces
znižovania hmotnosti čiernej diery ako kvantové vyparovanie. Tento proces je tým rýchlejší, čím má čierna diera nižšiu hmotnost,
a končí jej úpiným vyparením.
Hawkingove žiarenie je príliš slabé na to,
aby sme ho v súčasnosti mohli pozorovat vo
vesmíre, ale fyzici vymysleli kreatívny spósob,
ako ho zaznamenat v laboratóriu.
Horizont udalostí v podobe vodopádu
Fyzik Jeff Steinhauer a jeho kolegovia z Technion - Israel Institute of Technology v Haife
použili extrémne chladný plyn označovaný
ako Boseho-Einsteinov kondenzát na modelovanie horizontu udalostí čiernej diery, tejto
neviditel'nej hranice, spoza ktorej niet úniku.
Do prúdu tohto plynu umiestnili umelú prekážku („útes") a vytvorili tak „vodopád". Ako
plyn pretekal cez vodopád, premenou potenciálnej energie na kinetickú došlo k urýchleniu jeho pohybu natol'ko, že začal prúdiť rýchlejšie ako je rýchlosť zvuku v tomto prostredí.
Namiesto virtuálnych párov častíc hmoty a anti-

hmoty vedci použili páry fonónov, teda kvantových zvukových vin, ktoré generovali v prúdiacom plyne. Fonóny sa pred „útesom" mohli
pohybovat aj proti prúdu plynu, čím dokázali
uniknúť „vodopádu". Tak ako častice unikajúce z priestoru nad horizontom udalostí čiernej
diery. Akonáhle všakfonóny prepadli cez „útes",
strhol ich prúd nadzvukového plynu a stali sa
analógiou častíc pohltených čiernou dierou.
„Je to podobné, akoby ste sa pokúšali plávať
proti prúdu, ktorý je rýchlejší ako vy," poznamenal Jeff Steinhauer. „Mali by ste pocit, že
postupujete vpred, ale v skutočnosti by ste sa
pohybovali opačným smerom:`
Podia Hawkingových predpokladov má mat
žiarenie emitovaných častíc spojité spektrum
energií. Navyše, toto žiarenie sa dá popísať
pomocou jedinej teploty, ktorej hodnota závisí iba od hmotnosti čiernej diery. Uskutočnený experiment v prípade zvukovej čiernej
diery potvrdil obe tieto predpovede.
„Tieto experimenty sú takou 'tour de force',
poznamenal Renaud Parentani, teoretický
fyzik z Laboratoire de Physique Theorique
d`Orsay, Paris-Sud University v Paríži, ktorý
nebol zapojený do tohto výskumu. Aj Renaud
Parentani študuje analógie čiernych dier, ale
z teoretického hl'adiska. „Je to velmi presný experiment. V súčasnosti je Jeff Steinhauer z experimentálneho hl'adiska skutočne popredným svetovým expertom na použitie chladnej
hmoty na testovanie fyziky čiernych dier."
Renaud Parentani však zdóraznil, že tento
výskum je iba „malým krokom na dlhej ceste". Táto štúdia totiž ešte nepreukázala koreláciu párov fonónov na kvantovej úrovni, čo
je dalším dóležitým aspektom Hawkingových
predpovedí.
„Príbeh bude pokračovať," povedal Renaud
Parentani. „Určite ešte nic je koniec."
Live Science, R. G.
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Exoplanéty

Prečo sa strácajú exoplanéty?
Lovci exoplanét objavujú čoraz bizarnejšie
telesá. Zvláštna je aj planéta s parametrami
Neptúna, ktorá obieha okolo svojej hviezdy
ovel'a bližšie ako Zem okolo Slnka. Tento
horúci neptún obaluje žeravá atmosféra
(950 °C). Roztopilo by sa v nej aj striebro.
Takéto planéty sú zriedkavé. Zdá sa však, že
kedysi ich bolo ovel'a viac, ale váčšina z nich
sa z nejakého dóvodu nedochovala. Pripomeňme, že váčšina známych neptúnov je čo
do teploty skór teplá, nie horúca, pretože okolo svojich hviezd obiehajú vo váčších vzdialenostiach než takzvané horúce neptúny.
Astronómovia nedávno objavili dva teplé neptúny, ktorých atmosféry sa vytrácajú
do okolitého priestoru. Najnovší objav, planéta GJ 3470 b, stráca atmosféru stokrát rýchlejšie ako predošlý, donedávna najteplejší vyparujúci sa neptún GJ 436 b.
Prechodná trieda?
Tieto objavy pripomenuli dávnejšiu myšlienku, podia ktorej teplejšie verzie týchto vzdialených svetov by mohli byt prechodnou triedou planět, ktorých osudom je zmenšovanie
do podoby minineptúnov. Jde o planéty, ktoré
sú menšie ako Neptún, ale váčšie ako Zem,
pričom v ich atmosfére dominuje vodík.
Tieto planéty sa zrejme móžu d'alej zmenšovat, až kým sa nestanú superzemou, hmotnejšou skalnatou obdobou našej Zeme. Ak bude
GJ 3470 b aj nad'alej tak rýchle strácať hmotnost, premení sa o niekol'ko miliárd rokov
na minineptún.
Vincent Bourrier, planetológ, University of
Geneva: „Zaznamenali sme možno extrémny
prípad zmenšovania planéty v dósledku straty
hmoty. Tento proces významne vplýva na jej

Spektrograf na palube HST detegoval ultrafialové čiary vodíka v ozrutnej „kukle" obklopujúcej planétu počas jej prechodu popred
hviezdu. Svetlo hviezdy síce do istej miery
filtroval vodíkový plyn v oblaku, ale pre vedcov to bola jasná správa: údaje interpretovali
ako jednoznačný dókaz unikania atmosféry
do okolitého priestoru.
Vzápátí odhadli, že planéta počas života stratila až 36% materiálu. Najviac vtedy, ked' bol
červený trpaslík mladý a intenzívne žiaril. Ak

evolúciu, takže bude potrebné prehodnotiť
naše vedomosti o osude populácie planét pohybujúcich sa po blízkych obežných dráhach:`
Intenzívne žiarenie blízkej hviezdy zohrieva
atmosféru planét do takej miery, že tá uniká
z gravitačného zajatia ako balón, napinený
horúcim vzduchom. Unikajúci plyn vytvára
okolo týchto planét obrovský oblak, ktorý sa postupne rozpadá.
Jednou z príčin, prečo sa GJ 3470 b
vyparuje rýchlejšie ako GJ 436 b je
jej nižšia hustota. Slabšia gravitácia
nedokáže vriacu, bublajúcu atmosféru udržať nad planétou.
Hviezda exoplanéty GJ 3470 b má
iba dye miliardy rokov. V porovnaní s hviezdou exoplanéty GJ 436 b
je 2 až 4-krát mladšia. Mladá
hviezda vyžaruje viac energie. Povrch svojej planéty zaplavuje ovel'a
intenzívnejším žiarením ako dostáva planéta GJ 438 b. Obe hviezdy
sú červené trpaslíky, hviezdy menej Ked'sa z planéty vplyvom intenzívneho žiarenia z blízkej
hmotné ako Slnko, ale s ovel'a dlh- hviezdy dlhé roky vyparuje atmosféra, planéta sa móže až
šou životnosťou.
o tretinu zmenšit:
Neptúny a minineptúny
Ak prihliadneme na velkosti planét a ich
vzdialenosti od materských hviezd, odhalíme výraznú medzeru v ich rozdelení. To je
záhada, ked'že nevieme, do akej miery móže
táto medzera byt dósledkom vyparovania ich
atmosfér. Vďaka údajom z HST sme sa dozvedeli, kol'ko hmotnosti sa z teplých neptúnov
na okraji tejto medzery rozplynie do okolitého priestoru (pozni graf). Tento poznatok
zároveň dokazuje, že vyparovanie atmosféry
zohráva významnú úlohu nielen počas vývoja
atmosféry, ale aj samotnej planéty.

sa vyparovanie materiálu postupom rokov
nespomalí, planéta sa v priebehu niekol'kých
miliárd rokov premení na minineptún.
Hélium a dalšie prvky
Vodík nie je jediným prvkom, ktorý sa vyparuje: v spektre vyparujúcej sa atmosféry
planéty móžu byt aj stopy iných, ťažších prvkov. Vedci predpokladajú, že unikajúci vodík
móže strhávat z hlbších vrstiev atmosféry dokonca aj uhlík.
Pozorovania sú súčasťou prehliadky PanCET
(Panchromatic Comparative Exoplanetary
Treasury). Jde o prvý program svojho druhu,
zameraný na štúdium 20 exoplanét, zváčša
jupiterov, pomocou porovnávacej analýzy
multifrekvenčných (ultrafialových, optických
a infračervených) pozorovaní.
Výskum dvoch teplých neptúnov vedcov povzbudil. Ak chcú, aby konkurencia ich teóriu
prijala, musia však preskúmať viac takýchto
telies. Nanešfastie, v blízkosti Zeme niet vela
planét tejto triedy. Okrem toho, vodíkový
plyn nemožno okolo teplých neptúnov detegovaf vo váčšej vzdialenosti ako 150 svetelných rokov. Bráni tomu medzihviezdny plyn.
Od GJ 3479 b nás deli 97 svetelných rokov. Hélium je druhým indikátorom materiálu, ktorý
uniká z atmosféry teplého neptúna. Unikajúce hélium však dokáže v infračervenom svetle detegovať až Vesmírny d'alekohiad Jamesa
Webba (JWST), nástupca HST, pretože infračervené žiarenie hélia ani medzihviezdna
hmota celkom nezablokuje.
Bourrier: „Hélium by našu prehliadku podstatne rozšírilo. JWST celkom iste dokáže detegovaf hélium unikajúce z menších planét, aj
z minineptúnov."
Astronomy and Astrophysics, E. G.

8 * Kozmos 5/2019

Hviezda, ktorá vybuchla ako supernova SIV 2017ein
Život velmi hmotných hviezd sa obyčajne
končí výbuchmi, ktoré patra k najenergetickejším udalostiam v celom vesmíre.
Takto rozptýlený materiál obohacuje Galaxiu o t'ažké prvky, stavebný materiál nových
hviezd a planetárnych sústav. Na snímkach
oblohy exponovaných pred tým-ktorým
výbuchom astronómovia hl'adajú progenitora, póvodnú hviezdu, ktorá explodovala ako supernova. V prípade supernovy
SN 2017ein boli úspešní.
Dnes vieme, že velmi hmotné hviezdy s počiatočnou hmotnostou vyše 30 Mo končia svoj
život ako supernovy typu Ic. Tieto hviezdy sa
zbavili vodíkovej a héliovej obálky ešte pred
kataklizmatickou smrtou. Vedci sa nazdávali,
že by ich malí objavovaf bez problémov, pretože
sú velmi svietivé. Dlho sa im však nedarilo.
V roku 2017 jedna z hviezd v blízkej špirálovej
galaxii NGC 3938, vzdialenej 65 miliónov svetelných rokov, skončila svoju životnú púť ako supernova typu Ic; dostala označenie SN 2017ein.
Na jej pozorovanie sa zameralo niekol'ko tímov.
Najprv pomocou priamych pozorovaní, neskór
aj hl'adaním informácií v archívoch Hubblovho
vesmírneho d'alekohladu (HST).
Farebný index, ktorý popisuje rozloženie žiarenia v spektre objektu, naznačuje, že kandidátem na progenitora tejto supernovy je
modrý, extrémne horúci stelárny objekt. Nie

Ilustrácia modrého superobra, ktorý sa kedysi nachádzal v kope mladých hviezd v špirálovej
galaxii NGC 3938, vzdialenej 65 miliónov svetelných rokov. Táto hviezda, či už osamelá, alebo
zložka interagujúcej dvojhviezdy, bola progenitorom supernovy SN 2017ein.
je však jasné, či tento podozrivý progenitor
je osamelá hviezda s hmotnostou 45-55 M®,
alebo dvojhviezda s hmotnostami 60-80 Mo
a 48 M®. Musela to však byt mimoriadne tesná
dvojhviezda. Menej hmotná hviezda oberala
svoju hmotnejšiu sestru o vodík a hélium. Napriek tomu však bola stále dostatočne hmotná, aby skončila ako supernova.
Podl'a všetkého sa vedcom podarilo progenitora supernovy typu Ic z archívov HST vylovit. Takáto hviezda vybuchne ako supernova
vtedy, ked sa sama zbaví vonkajších vrstiev
vodíka a hélia, alebo ju o vodík a hélium pripraví mé teleno. Tak, ako v tomto prípade.
Schuyler D. Van Dyk, vedúci tímu z Caltechu: „Objav progenitora supernovy Ic
je obrovským úspechom. Sme si istí, že
náš kandidát je naozaj
jej progenitorom:`
Van Dykov tím mal

Progenitory supernov typu Ic sa objavujú tažko. Polohu kandidáta na progenitora SN 2017ein
objavili na snímke HST z roku 2007 (vo štvorci vl'avo dole). Supernovu SN 2017ein (vo štvorci
vpravo dole) zaznamenal HST na snímke z roku 2017 krátko po vzplanutí.

štastie; výbuch zaznamenal vd'aka tomu, že
supernova bola mimoriadne jasná: 5 až 10krát jasnejšia ako bežné supernovy typu Ic.
Konkurenčný tím Charlesa D. Kilpatricka
(University of California) preskúmal počas
ostatných rokov desiatky takýchto supernov,
ale boli také vzdialené, že pred výbuchom
ich progenitorov nedokázal rozlíšit ani HST.
Zdá sa, že váčšina supernov typu Ic je menej
hmotná a menej svietivá, ako sa očakávalo,
takže sa ich evolúcia pred výbuchom, samotná explózia, ako aj jej dósledky tažšie skúmajú. Ako supernovy typu Ic vybuchuje zhruba
patina hviezd.
Vedcov najviac prekvapilo, že progenitorom
SN 2017ein by mohla byt velmi hmotná dvojhviezda. Z doterajších modelov to totiž nevyplývalo. Tie uprednostňovali skór menej
hmotné dvojhviezdne progenitory.
Kilpatrick: „Zistenie, ktorý zo scenárov (osamelá hviezda vs. dvojhviezda) sa uplatnil v prípade supernovy SN 2017ein, móže prispiet
k lepšiemu pochopeniu vývoja a formovania
hviezd vrátane distribúcie ich hmotností počas zrodu a odhadu, kol'ko hviezd z póvodnej
hmloviny sa napokon „spári" a vytvorí interagujúce dvojhviezdy. To sú informácie, ktoré
ocenia nielen naši kolegovia skúmajúci supernovy, ale aj ostatní astronómovia"
Oba vedecké tírny však upozorňujú, že nebudú móct potvrdit, či išlo o osamelú hviezdu
alebo interagujúcu dvojhviezdu, pokým supernova za približne dva roky nepohasne. Astronómovia dúfajú, že použijú buď HST, alebo
pripravovaný Vesmírny d'alekohl'ad Jamesa
Webba, aby zistili, či kandidát na progenitora
nadobro zmizol, alebo iba značne potemnel.
Budú tiež schopní oddelit svetlo supernovy
od svetla hviezd v okolí a presnejšie určit svietivost a hmotnost objektu.
NASA, ESA, STSc7 Press Release, E. G.
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Prastará krajina na pobreží Kanady okolo Hudsonovho zálivu (v pozadí niekol7co ostrovov zo súostrovia Nastapoka). Na týchto miestach objavili
vedci fosilie najstarších organizmov na Zemi. Vek fosilií sa odhaduje na 3,8 až 4,2 miliardy rokov.

Hrdzavá stopa k prvému životu
„Našli sme fosílie najstarších organizmov.
Majú viac ako 3,8 miliardy rokov." Senzačnú
správu vyslali do sveta Kanadánia. Fosílie
objavil anglický geológ Dominic Papineau
na pobreží Hudsonovho zálivu na severovýchode krajiny.
Najstaršie pozemské organizmy sú staré ako
kamene. Doslova. Ich pozostatky ležia v horninách bohatých na železo, v červenkastom
páse Nuvvuagittuq, na severnom okraji provincie Quebec. Práve tam už v roku 2004 objavili doteraz najstaršie zachovalé formácie
hornín. Odvtedy okolie Hudsonovho zálivu
považujú za geologické El Dorado.
S kladivom a stanom
Dominic Papineau prišiel do Quebecu s kladivom a malým stanom. Mal šfastie: v tamojších usadeninách objavil „zlatú žilu" mikrofosílií: „Objavil som už vela železitých hornin.
Na všetkých kontinentoch", vyznáva sa vedec z University College v Londýne. „Všetky
však boli zelené a sivé, s minimom červenej
farby. Podobné boli aj kamene z Quebecu,
hoci v niektorých sa nachádzajú aj červené,
okrúhlasté štruktúry, pripomínajúce holandské zemiaky."
Papineau niekoTko vzoriek odviezol do Londýna. V laboratóriu materskej univerzity ich
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spolu s doktorandom Matthewom Doddom
podrobne preskúmali. Boli úspešní: objavili
v horninách nepatrné, sotva 1 milimeter dlhé
rúročky, o polovicu užšie ako 1udský vlas.
Rúročky boli z hematitu.
Papineau: „Hematit je oxidované železo, teda
venat"
hrdza. Práve hematit sfarbuje horniny do čerOdkiaT sa hematit pri Hudsonovom zálive
vzal? Vani je pozostatkom po živých organizmoch, ktoré sa živili železom?
Železožrúti v praoceáne?
Dominikovo podozrenie podopreli nálezy troch dalších látok, ktoré sa objavili pod
mikroskopmi britských vedcov: grafit, uhlík
a apatit/fosfor. Tieto prvky sa spoločne objavujú práve tam, kde sa dlhší čas rozkladala biomasa. Velmi často ich objavujú okolo
mikrofosílií. Tieto mikroorganizmy, po ktorých sa zachovali iba rúročky v kanadských
horninách, museli byt mimoriadne malé,
takmer nepatrné.
Papineau je presvedčeny', že to boli baktérie.
Ak sa nemýli, stali by sa títo nepatrní požierači železa najstaršími živými organizmami
na Zemi.
Tieto organizmy majú moderných príbuzných. Aj dnes zanechávajú železom sa živiace
baktérie v horninách malé rúrky a kanáliky.

Objavujeme ich v moriach, v blízkosti hydrotermálnych výverov i okolo horúcich prameňov na dne oceánov.
Aj pás hornín Nuvvuagittuq ležal kedysi pod
vodou. Voda z horúcich výverov vynášala
čiastočky železa a ukladala ich do okolia. Hotový raj pre mikroorganizmy živiace sa železom. Z tepla, vody, uhlíka a fosfátov sa varila
prapolievka života.
Presvedčivé indície
Dominikov objav nikto nespochybnil, lebo
dókazy, ktoré učeným kolegom predostrel,
boli presvedčivé.
Papineau: „Zverejnili sme dvanást nezávislých dókazov. Naši predchodcovia, ktoré skúmali podobne staré vzorky, vyrukovali iba
s dvomi, či tromi."
Pred objavom kanadských hornín sa za najstaršie mikrofosílie považovali vzorky, pochádzajúce zo Západnej Austrálie a z Grónska.
Nepodarilo sa ich však dostatočne presvedčivo datovat, takže viaceré otázky ostávali
otvorené.
Vek kanadských hornín určovali vedci metódou rozpadu izotopov. S prihliadnutím na podiel uránu a olova v mineráloch zirkónu a samária, či prítomnosf prvku neodým.
Podia týchto skúšok majú vzorky najmenej
3,77 a maximálne 4,28 miliardy rokov! Zna-

mená to, že tieto baktérie vegetovali na Zemi už niekofko desiatok miliónov rokov po sformovaní Slnečnej sústavy čo je (nielen pre geológov) pomerne krátke obdobie.
Ak sa život na Zemi vyvinul tak rýchlo, potom by tento proces nemal byt
taký zriedkavý ani na mých telesách. Pravdepodobnosť, že mikroorganizmy
sa zrodili a uchovali aj na mých objektoch Slnečnej sústavy je po týchto objavoch ovefa vyššia. Život by sme mali hl'adať tam, kde ešte nevyhasli vulkány,
kde sa nevyparila ani nezmrzla všetka voda. No a určite by tam nemal chýbať
uhlík.
Perspektívne svety
Mars, Jupiterov mesiac Európa, či Saturnov Enceladus sú podl'a Chrisa McKaya telesami, kde by sme malí mimozemský život hl'adať najskór. Astrofyzik z výskumného centra Ames NASA pripomína, že by sme nemalí zabúdať
ani na Titan. Na druhom najváčšom mesiaci Slnečnej sústavy (po Ganymede) zaznamenali sondy morfia i rieky tekutého metánu. Látky, ktorá by mohla
(za istých okolností) prispieť k vzniku života.
McKay štúdiu Papineaua označil za viac ako pozoruhodnú. S pripomienkou,
že živé organizmy, ktoré „nakazili" telesá našej Slnečnej sústavy, mohli pochádzať aj zo vzdialených končín Galaxie.
Velké nádeje sa spájajú s marsovskou misiou NASA. Už v roku 2020 má byť
na povrch červenej planéty dopravený robot, ktorý vo vytipovanej oblasti nazbiera vzorky a dopraví ich spáť na Zem. S ciel'om: spresniť prípravy
na dalšie misie a expedície, možno aj s 1'udskou posádkou.
Papineau je presvedčeny', že astronaut na povrchu susednej planéty by za jediný deň vyskúmal viac ako všetky rovery v priebehu ostatných desiatich
rokov.
Najstaršia rastlina
Pred dvomi rokmi, krátko po rozruchu okolo Dominika, objavil Stefan
Bengtson v Indii najstaršiu rastlinu na svete. Švédsky paleontológ z Prírodovedného múzea v Štokholme skúmal v strede indického subkontinentu
skalné formácie Chitrakoot. Zaujali ho už dávnejšie. Pred desiatimi rokmi
mu totiž zatelefonoval indický kolega Rafat Azmi, ktorý už niekofko rokov
určoval vek hornín z Chitrakootu. Jeho datovanie však kolegovia spochybňovali.
Bengtson: „Rafata dokonca obvinili z podvodu. Požiadal ma o nezávislú expertízu. Podarilo sa mi ho na sto percent rehabilitovať"
Bengtson sa dočkal nečakanej odplaty. Zistil, že horniny boli nezvyčajne
zachovalé. Preto začal vzorky z Chitrakootu priebežne a dókladne skúmať.
Tak našiel najstaršiu rastlinu na svete. Pomenoval ju po indickom priatel'ovi:
Rafatzamia.
Nositelku tohto mena možno študovať iba pomocou tomografov napojených
na mikropočítač. Vo vzorke rozlíšime niekofko akoby „zoradených" jednotlivých buniek. Bengtson spomína: „V ich vnútre sa zachovali štruktúry, pod
nimi akýsi sploštený objekt. Nemohli to byť bakteriálne organely, na to holi
príliš velké: 50 mikrometrov."
Bengtson sa nazdáva, že objavil pyrenoidy. Časti niektorých rastlinných buniek, ktoré sa podiel'ajú najmu na odolnosti ich stien: „Som presvedčený, že
ovládali fotosyntézu. Ak sa nemýlim, boll to naozaj (nižšie) rastliny, presnejšie - červené rasy."
Švédsky paleontológ zároveň pripomína, že nie všetky rasy sú rastlinami.
Hnedé rasy, na rozdiel od červených, rastlinami nie sú. Zvyšné pochybnosti
by deňnitívne rozohnal nález DNA, ale to sa vo fosílii neuchovalo. Takže
stopercentnú istotu zatial'vedci nemajú.
Rádioaktívny čas
Váčšie šťastie mal Bengtson pri určovaní veku horniny: „Vo vzorkách sme
našli, čo sa často nestáva, aj rádioaktívne izotopy. Bez nich by sme sa do určovania veku ani nemohli pustiť.`
A výsledok? Ak sú fosílie naozaj pozostatkami po rastlinách, najstaršia známa rastlina má 1,6 miliardy rokov. Medzi nálezmi z Kanady (baktérie) a z Indie (rastliny?) sa však otvára medzera 2,1 miliardy rokov. Ak život vznikol už
krátko po sformovaní Slnečnej sústavy, hola by cesta od baktérií k rastlinám
neuveritel'ne dlhá.
Bengtson: „Dejiny eukaryotov sú nejasné. Nevieme kedy vznikli ani ako sa
vyvíjali. Ale každým rokom objavujeme další kúsok do vel'kolepej skladačky
života."
(Poznámka: Eukaryoty sú organizmy s komplexnými, zložitými bunkami,
ktoré už majú na rozdiel od ovelá menších prokaryotov, napríklad baktérií,
v jadre buniek zabudované aj „bunkové elektrárne", mitochondrie).

Stopy vedúce k najstarším baktériám, ktoré žili okolo horúcich
prameňov: na hornom obrázku rozeta železitého karbonátu s kremíkovým „okvetím". Uprostred „okvetia" rozlíšite kryštál kremíka, v ktorom sú malé čiastočky červeného hematitu. Všimnite si
vlákno hematitu, tenšie ako 1'udský vlas. Na spodnej snímke sú
hematitové rúročky. Tieto nálezy pochádzajú z hornin v páse
Nuvvuagittuq v Kanade.
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Dominic Papineau pred náleziskom v Kanade.

V horninách bohatých na železo a kremík objavil Dominic Papineau stopy
prastarých fosilií.
Túto prastarú, 1,6 miliárd rokov starú štruktúru skompletizovali pomocou počítača. Interpretovali ju ako fosíliu červenej rasy
(Rafatazmia chitrcolepsis). Priemer štruktúry: 1,15 milimetra.
Do zelena sfarbené vnútrobunkové štruktúry by mohli byť pyrenoidy, ktoré pri mnohých riasach pinia dóležitú rolu prifotosyntéze. Fosíliu našli v skalnejformácii Chitrakoot v Indii.
Prastarý šampión
Najnovší zo senzačných nálezov ohlásili Sam
Heads a Andrew Miller z University of Illinois. Pred dvomi rokmi objavili najstaršiu hubu
vo vápencoch formácie Crato na severovýchode Brazílie. Skamenený exemplár je vysoký
5 cm. Najstaršia huba - Gondwanagaricites
magnificus - patrí do radu šampiónovitých
(Agaricales). Žila pred 115 miliónmi rokov.
Pred jej objavom bola nositelkou rekordu
huba z juhovýchodnej Azie, ktorá pred 99 miliónmi rokov uviazla v jantári.
Biológovia považujú huby za organizmy
na rozhraní medzi rastlinami a zvieratami.
Do konca 20. storočia ich podaktorí ešte vždy
zaradovali medzi rastliny. Pokial však ide
o genetiku, huby majú bližšie k zvieratám.
Miller: „Huby sa vyvinuli ešte pred suchozemskými rastlinami a ulahčili im prechod
z vody na pevninu. Rozhodujúcu úlohu zohrali symbiotické prepojenia medzi podhubím a koreňmi rastlín. Pomocou týchto prepojení si organizmy striedavo zabezpečovali
výživu. Tieto vazby za zachovali dodnes."
Zložité bunky z hlbín Zeme
Ešte staršie sú stopy, ktoré Stefan Bengtson
objavil v Južnej Afrike a tiež ich interpretoval ako huby. V tomto prípade však nejde
o plodnicu (ako pri Gondwanagaricites), ale
o jemnučké, nepatrné vlákna, ktoré objavili
vo vzorkách hlbkového vrtu. Vzorky/jadrá
pochádzajú z 900 metrov hrubej čadičovej
vrstvy Ongeluk. Čo do formy a velkosti pripomínajú tieto rozvetvené štruktúry mycéliá
niektorých dnešných húb.
Vlákna majú priemer 1 až 12 mikrometrov.
Sú teda tenšie ako ludský vlas. Ich vek určili
na 2,4 miliardy rokov. Ak ide naozaj o biologické štruktúry, čo ešte nie je definitívne
potvrdené, potom sme objavili najstaršie zo
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známych eukaryotov (mnohobunečných organizmov) na svete. Medzera medzi baktériami z Quebeku by sa
zmenšila o 800 miliónov rokov!
Bengtson. „Horniny, v ktorých sme
vlákna našli, ležali kedysi na dne mora.
Na dne mora sa zrodili aj baktérie
z Kanady. Netreba pripomínaf, že ide
o dalšie, naozaj silné dókazy toho, že sa
život na Zemi zrodil a istý čas vyvíjal
v moriach."
o dalších senzačných nálezoch vás budeme priebežne informovat. Mnohé
z nich spósobia senzáciu, hodi vztahy
medzi nimi zatial nie sú celkom jasné.
Dominic Papineau je však presvedčený. „Mikroorganizmy z Quebecu
určite nie sú najstaršie. Nikto však
už nepochybuje, že sú komplexnými
formami života. Som presvedčený, že
kolegovia už onedlho nájdu niečo ešte
staršie."
Bild der Wissenschaft, E. G.

Táto archaická huba Gondwanagaricites magnificius, príbuzná dnešných šampiňónov, vyrástla pred
115 miliónmi rokov. Skamenelinu našli v mineráligoethit pochádzajúcom z Brazílie. Pod klobúkom plodnice možno rozlíšiť aj lamely.

Fosílne štruktúry v 2,4 miliardy rokov starom čadiči. Našli ich vo formách i Ongeluk v Južnej
Afrike. Ak sú to naozaj skamenené vlákna húb, pozeráte sa na doteraz najstaršie pozostatky
komplexných molekúl.
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Exoplanéta Zem

Pohlad zvonka: Zem fotografovaná sondou Lunar Reconnaisance Orbiter z obežnej dráhy okolo Mesiaca. Ide vlastne o „ostrejšiu" verziu snímok zo série „modrý mramor', ktoré exponovali
astronauti misií Apollo 8 a Apollo 17. Pohl'ad na modrá planétu z perspektivy mimozemštanov
by mohol posilnit' pašu planetárnu identitu tak, aby sa minimálne vyrovnala identite lokálnej,
národnej i kontinentálnej.
Čo by sa mimozemské civilizácie mohli dozvedief o Zemi a jej obyvatel'och. A naopak...
Fiktívny príbeh o mimozemských kozmonautoch a vedcoch ako aj pravdivá správa o tých
našich.

dvojhviezdy Centauri A a B. Obe zložky dvojhviezdy majú zhruba parametre Slnka. Vedci

predpokladajú, že každá z nich by mohla mat
aj vlastnú planetárnu sústavu.
Relpek: „Je na tejto planéte život?" Oelilag:
„Prvé merania to nevylučujú:`
„Doteraz sme objavili vyše 4 000 exoplanét
a najmenej 2 000 kandidátov na exoplanéty",
vraví Markus Kasper z Európskeho južného
observatória (ESO), ktorý v Garchingu pri
Mníchove vyvíja nový systém d'alekohl'adov
zameraný na objavovanie exoplanét. „Všetko
nasvedčuje, že váčšina hviezd má nejaké planéty. O váčšine z nich však vieme iba málo:
nevel'mi presné údaje o ich hmotnosti a rozmeroch ich obežných dráh. Pomocou presnejších údajov však dokážeme odhadnút nielen
to, či okolo hviezdy krúžia plynné obry, alebo
terestrické, Zemi podobné planéty, ale aj to, či
sa náhodou nepohybujú v obývatel'nej zóne"
Planetológov v ostatných rokoch zaujímajú
aj planéty, ktoré (čo do hmotnosti) predstavujú akýsi medzičlánok medzi terestrickými
a obrími planétami: superzeme a neptunické telesá. Hlavná pozornost vedcov sa však
sústred'uje na terestrické, skalnaté planéty.
„Vzhl'adom na chemické zloženie ich povrchov móžu mat udivujúce množstvo foriem",
vraví planetologička Ludmila Carone z Inštitútu Maxa Plancka v Heidelbergu. „Napríklad
Venuša je horúca, suchá, toxická planéta, no
na susednej Zemi sa už bezmála 4 miliardy
rokov vyvíjajú najrozličnejšie druhy života."
Dnes vieme, že aj Mars mal kedysi atmosféru, ale slabá gravitácia ju nedokázala udržaf.
Pod rednúcou atmosférou sa z povrchu červenej planéty začala vytrácaf povrchová voda.
Sondy však vodný lad objavili nielen okolo
marsovských pólov, ale aj pod povrchom
v miernejších šírkach. Vo váčších hlbkach sa
(možno) nachádza voda aj v kvapalnom skupenstve.
O atmosférach exoplanét zatial' nevieme vel'a.
Dnešné prístroje zatial' zloženie ich atmosfér
spol'ahlivo určit nedokážu. Prvky, ktoré vedcov najviac zaujímajú, sa totiž nachádzajú aj
v atmosfére Zeme, čím skresl'ujú pozorovania
skúmaných exoplanét.

„Aká prekrásna planéta!" Oelilag, vedúci
programu objavovania planét nedokáže skryt
svoje nadšenie. Hlavný astronóm Relpek sa
tiež hlási o slovo: „Toto je velký deň xylanských astronómov. Kto by si pomyslel, že naša
nová sústava d'alekohl'adov už v prvý deň exponuje také úžasné fotografie, a že takú nádhernú planétu objavíme v susednej hviezdnej
sústave?" Oelilag: „Aká je vzdialenosi planéty
od materskej hviezdy?" Relpek: „Osem svetelných minút. Obieha ju v obývatel'nej zóne!"
Na Zemi má planéta Xylan meno Proxima
Centauri b. Okolo Proximy obieha najmenej
jedna planéta. Zhodou okolností v obývatel'nej zóne, kde voda, prinajhoršom aspoň okolo
rovníka, nezamfza.
O atmosfére Proxima Centauri b zatial veta
nevieme. Samotná Proxima obieha okolo

Globálne znečistenie ovzdušia:falošnéfarby zviditel'ňujú rozdelenie čiastočiek síry v roku 2007,
ktoré sa do atmosféry rozšírili najmd z ázijských zdrojov. Takéto priemyselné splodiny by mimozemštania pomocou spektrálnej analýzy vedeli detegovat:
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Pohlad z druhej strany

Metán je tiež dobrým biomarkerom, mbže
však mat aj vulkanický póvod. Analýzy planetológov pripomínajú prácu detektívov. Napríklad kométy: sú to telesá bez života, obsahujú
však množstvo metánu a kyslíka. Okrem toho
aj aminokyseliny a komplexné, organické molekuly.
Poznáme však aj chemické látky, ktoré považujeme za anti-biomarkery, pretože v ich
prítomnosti je život nepravdepodobný. Patria sem váčšie množstva sírovodíkov a iónov
draslíka. Tieto ióny svedčia najmá o tom, že
planéta už nijakú atmosféru nemá, pretože
vietor častíc materskej hviezdy ju postupne
„odfúkol".
V ostatných rokoch sa na rebríčku hTadačov
planét najvyššie dostali červené trpaslíky.
Stopy života v moriach: rozdelenie chlorofylu vo fytoplanktóne oceánov mapoval satelit Suomi
National Polar-orbiting Partnership niekol7co mesiacov v rokoch 2011 až 2012. Vofalošných farbách je možné rozlíšiť množstvo od 0,05 (tmavomodráfarba), cez 1 (žitá) až po 5 a viac mikrogramov planktónu na kubický meter (červená).
Práve z tohto dóvodu velké dalekohTady stoja váčšinou na vrchole vysokých, odl'ahlých
kopcov, vypínajúcich sa nad suchými oblasťami daleko od 1udskej civilizácie, aby boli
chránené pred svetelným znečistením. O páť
rokov začne pracovat ELT (Extremely Large
Telescope — Extrémne velký dalekohTad ESO)
s efektívnym priemerom zloženého zrkadla
39 m. S jeho pomocou budú vedci zaznamenávat a analyzovat aj údaje z exoplanét.
Markus Kasper. „Prvé snímky exoplanét
z ELT nikoho neohromia. Na obrazovke sa
ukáže iba malá škvrnka na ploche len niekoTkých pixelov."
Svetlo tejto škvrny však vedci spektroskopicky dókladne preskúmajú. Nové technológie,
najmá v infračervenej, ale aj optickej oblasti,
otvoria dalšiu éru výskumu exoplanét. Práve
v týchto oblastiach sa nachádzajú spektrálne
čiary váčšiny dóležitých chemických látok.
Najmá vodnej pary, ozónu a metánu, ktoré sú

(ale nemusia byt) najspoTahlivejšími príznakmi možného života.
V infračervenej oblasti bude pracovat aj obrí
Vesmírny dalekohTad Jamesa Webba, ktorého vypustenie je nateraz plánované na marec
roku 2021. Jedno je však isté: jednou z jeho
úloh bude aj výskum atmosfér exoplanét.
„ToTko ozónu mbže vyprodukovať iba rozsiahla vegetácia", čuduje sa Oelilag. „Zaznamenali sme aj m é biomarkery?" „Vodné pary,
metán, oxid uhličitý. Koncentrácia CO2 stúpa.
Príznaky erózie atmosféry sme však nezaznamenali."
Ludmila Carone: „M6žu však existovat aj také
planéty, ktoré počas svojho formovania získali toTko kyslíka, že celý ich povrch už dávno
zoxidoval. Atmosféra nad takouto planétou
by si kyslík udržala aj bez prispenia živých
organizmov."

Indikátorom života je aj ozón: mimoriadne reaktívna molekula naznačuje prttomnosť kyslíka, ktorý je znakom biologickej aktivity. Na
snímke vidíme rozdelenie ozónu 28. septem bra
2016 tak, ako to vyplynulo z údajov satelitu
Suomi Polar-orbiting National Partnership.
Fialová farba zvýrazňuje „ozónovú dieru" nad
Antarktídou na úrovni 114 Dobsonových jednotiek (DU). Pred páťdesiatimi rokmi dosahovala ozónová diera 260 až 320 DU.
Svietia oveTa slabšie ako hviezdy s parametrami Slnka, a tak ich obývatelná zóna leží oveTa
bližšie. Markus Kasper: „Exoplanéty krúžiace
okolo takýchto hviezd móžeme skúmať oveTa dókladnejšie. Červené trpaslíky sú však
v mladosti velmi aktívne. Na váčšine z nich
pozorujeme opakujúce sa búrlivé vzplanutia
spaTujúceho žiarenia,"
Planetológovia zatiaT nevedia, či exoplanéty
pri červených trpaslíkoch móžu mať významnejšiu atmosféru. Rozsiahlu a hustú atmosféru by mohli mať iba relatívne hmotné planéty
na vonkajšom okraji obývateTnej zóny.

A bolo svetlo: na nočnej strane Zeme je umelé osvetlenie znakom technologickej civilizácie. Na
snímke z Medzinárodnej vesmírnej stanice je vidieilberský polost rov s Madridom (svetlá škvrna
up rost red).
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Exoplanéta Xylan obieha okolo svojej hviezdy
s viazanou rotáciou, podobne ako Mesiac
okolo Zeme. Slapové sily blízkej hviezdy
vlastnú rotáciu planéty utlmili na minimum
dané jej obežnou dobou. Na strane privrátenej k hviezde panuje večný deň, na odvrátenej strane večná noc. Xylania, ale aj váčšina
zvierat na tejto planéte, spia iba krátko a nepravidelne. Nepoznajú ani ročné obdobia.
Klimatické zóny sa koncentricky šíria od púští rozprestierajúcich sa uprostred k materskej

hviezde privrátenej strany. Centrálna púší
ustupuje stepiam, do stepí prerastajú tropické
lesy v stredných šírkach. Kultúrna krajina sa
rozprestiera až vo vyšších šírkach.
Na odvrátenej strane planéty, vo večnej trne,
prakticky niet života. Pracuje tam iba niekoTko meteorologických a výskumných základní,
váčšinou s posádkami robotov.
V dósledku extrémnej klímy a výkyvov počasia Xylania pozorne sledujú údaje o skleníkových plynoch i znečisťovaní prostredia, pretože oblasti, ktoré osídlili a pol'nohospodársky
využívajú, sú pomerne malé. Stavbou tela
pripomínajú Xylania pozemských osmonohov. Nemajú však dye, ale štyri ruky. Oelilag:
„Na modrej planéte sa vyvinul život, dokonca
do inteligentných foriem. Práve sme zachytili
rádiový signál, ktorý móže byt produktom iba
vysoko rozvinutej technickej civilizácie.`
Ak by nejaká vzdialená civilizácia spustila
rádiové vysielanie, nemohli by sme to overiť.
Medziplanetárna plazma ruší rádiové viny
do takej miery, že by sme ich nedokázali rozlúštiť. Okrem toho, čase rádiových vin atmosféra odráža, časti pohltí. Preto rádiové vysielanie zo Zeme už spoza obežnej dráhy Jupitera
nie je možné „počúvať".
Pre porovnanie: najvzdialenejšou sondou,
s ktorou ešte komunikujeme, je Voyager 1,
ktorý nedávno preletel okrajom Slnečnej
sústavy a pohybuje sa v medzihviezdnom
priestore. Na Zemi ešte dokážeme zachytit
jeho rádiosignál (22 wattov), pretože vieme,
akú má frekvenciu a odkial' prichádza.
Porovnatelný signál z Proximy Centauri b by
pre veTkú vzdialenosť musel mat počiatočný
výkon 110 miliónov wattov. To je mnohonásobok výkonu najsilnejších rádiových vysielačov na Zemi. Preto v rámci programu SETI
hl'adáme také signály, ktorými sa prípadní
mimozemšťania pomocou presne nasmerovaných vysielačov pokúšajú o kontakt s presne
vymedzeným „terčom".

Ďalekohl'ady budúcnosti: Uesmírny d'alekohlád Jamesa Webba s priemerom zrkadla 6,5 m v jednej z testovacích komór. Start tohto technického zázraku sa však stále odkladá. Najnovšie by to
mal byť rok 2021.
vel'kosti planéty meranej na rozličných vinových dlžkach. Ak sa exoplanéta pohybuje okolo červeného trpaslíka po takej blízkej obežnej dráhe ako Proxima Centauri b (s obežnou
dobou 11 dní), mohli by pravidelné merania
poskytnúť vela údajov.

dza na obežnej dráhe okolo Slnku podobnej
hviezdy. Už preto, že takéto hviezdy sú oveFa pokojnejšie ako červené trpaslíky. Neprebiehajú v nich (ani na nich) procesy, ktoré sa
prejavujú častými vzplanutiami žiarenia poškodzujúcimi atmosféry planét i život na ich
povrchu.

Dvojník Zeme, terestrická planéta, ktorá
obehne okolo Slnku podobnej hviezdy za 365
dní, sa pohybuje v podstatne váčšej vzdialenosti. Navyše, pravdepodobnosť, že takúto
exoplanétu pristihneme počas tranzitu, klesá
úmerne so vzdialenosťou. Ak je sústava k pozemskému pozorovatel'ovi sklonená tak, že
prípadné tranzity planét pozorovať nemóže,
sú presné merania takmer nemožné.

„Zdá sa, že 1'udia už dosiahli tretí stupeň.
V kategórii „planetárne vedomie" sa však nachádzajú na mínus piatom stupni! Škoda takej
peknej planéty", konštatuje Relpek. „Máme
s nimi nadviazať kontakt?", pýta sa jeden
z technikov. „Radšej nie!" odpovedá Relpek.
„Obávam sa, že jedného dňa oni nadviažu
kontakt s namis"

Na vznik a vývoj života má dvojník Zeme
najlepšie predpoklady vtedy, ak sa nachá-

Bild der Wissenschaft, E. G.

„Okolo modrej planéty zaznamenávame
zvyšujúcu sa koncentráciu sadzí a aerosólov,
podl'a všetkého z priemyselných zdrojov",
oznamuje vedúci xylanskej misie. Relpek
sa všetkými štyrmi dlaňami smutne chytí
za hlavu: „Takýchto obyvatel'ov si táto prekrásna planéta nezaslúži:`
Zloženie atmosfér okolo vzdialených exoplanét dokážu zaznamenať iba d'alekohl'ady
budúcej generácie. Prítomnosť a množstvo
spomenutých látok však budeme dokazovať iba ťažko. Aj keby ich do vyšších vrstiev
ovzdušia vyniesli velké výbuchy vulkánov,
bol by ich signál slabučký. Uvedomme si, že
aerosóly v atmosfére Zeme dokážu detegovať
iba špecializované satelity. Aby sme dokázali
zaznamenať aerosóly okolo planét, vzdialených niekoTko svetelných rokov, budeme musieť vyvinúť novú meraciu techniku.
Už len dokázať existenciu atmosféry okolo nejakej exoplanéty nie je 1'ahké. Ak exoplanéta
prechádza pred materskou hviezdou, dokážeme jej atmosféru skúmať na základe rozdielov

Extrémne velký d'alekohl'ad (Extremely Large Telescope, ELT) bude súčasťou Európskeho južného observatória (ESO) v Čile. Optimisti tvrdla, že pracovaťzačne už v roku 2024.
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HST

Hubblov vesmírny d!alekohľad
Hubblov vesmírny dálekohl'ad už píše 30.
rok svojej úspešnej činnosti. Bobo to obdobie piné nových objavov, strhujúcich pohl'adov do vesmíru a výnimočných vedeckých výsledkov, ktoré navždy zmenili náš
pohl'ad na vesmír. Pri príležitosti blížiaceho
sa 30. výročia jeho vypustenia prinášame
čitatelom nášho časopisu další diet seriálu
venovaného najvýznamnejším vedeckým
úspechom legendárneho kozmického dálekohl'adu.
Jednou z oblastí, ktorú vedecké pozorovania
HST doslova zrevolucionizovali, je výskum
vlastností a evolúcie hviezd, teda stelárna astronómia. Hviezdy nám na prvý pohlad pripadajú stále a nemenné. Opak je však pravdou
a hviezdy sa menia, pricom mnohé nielen preto, že sa vyvíjajú. Prícčin premennosti hviezd
je viacero: od zmien fyzikálnych podmienok
v ich vnútrach, ktoré vedú k pulzáciám, až
po doslova výbušnú aktivitu spósobenú prenosom a akréciou hmoty medzi zložkami
interagujúcich dvojhviezd. Aj v oblasti výskumu premenných hviezd zohrali vedecké pozorovania HST nezastupitelhú úlohu.
doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Univerzita P.1. Šafárika v Košiciach
(Zdroj obrázkov: NASA, ESA)

1. Mladé hviezdy nemusia mat spočiatku
Tahký život: este stále zahalené hmlovinou
plynu a prachu, z ktorej vznikli, pod palbou
energetického žiarenia hmotnejších „sestričtek" v ich okolí. O to intenzívnejsie však
prejavujú svoju existenciu. HST odhalil takéto hviezdy aj v najbližšej oblasti intenzívneho
vzniku nových hviezd, vo VeTkej hmlovine
v Orióne (M 42), ktorá je pre astronómov študujúcich evolúcie hviezd hotovou truhlicou
pokladou A jedným z klenotov je aj premenná hviezda LL Orionis (LL Ori). Táto velmi
mladá hviezda je zdrojom rýchleho a intenzívneho hviezdneho vetra — prúdu nabitých
častíc, ktoré z nej unikajú. Kecl tieto energetické častice interagujú s pomaly sa pohybujúcim plynom hmloviny M 42, vzniká nárazová
zóna v podobe napnutého luku, ktorú detailne zachytil HST na snímke z roku 1995. Vlnu
v tvare luku vytvára napríklad loď na morskej
hladúe, no rovnaká vina maže vzniknút pri
zrážke dvoch prúdov plynu. V tomto prípade
však ide o trojrozmernú štruktúru. Podobných nárazových zón astronómovia v M 42
odhalili viacero: jedna menej výrazná je napríklad aj pri hviezde vpravo hore.
2. Na tejto snímke HST zachytil extrémne svietivú hviezdu AG Carinae (HD 94910),
ktorá sa premieta do súhvezdia Kýl a nachádza sa v našej Galaxii vo vzdialenosti 20 000
svetelných rokou Hviezda AG Carinae pathí
do skupiny tzu svietivých modrých premenných hviezd, vzácnej skupiny velmi hmotných
hviezd, ktoré sa vyvinuli z hviezd hlavnej postupnosti s hmotnostou okolo 20 M®, a z kto-
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Zo života hviezd II: ako
dospievajú, ako starnú

rých sa časom vyvinú Wolfove-Rayetove hviezdy
ziariace až niekoTko miliónov krát viac ako naše
Slnko. Hviezdy ako AG Carinae strácajú hmotu neskutočne rýchlo. Je to důsledok extrémne intenzívneho hviezdneho vetra s rýchlosťou
až 7 miliónov km/h. Ten je tiež zodpovedný
za obálku hmoty viditelnú na snímke HST:
hviezdny vietor vyvíja obrovský tlak na hmotu
vyvrhnutú hviezdou a formuje ju clo podoby
vesmírnej „bubliny". Napriek obrovkej svietivosti AG Carinae hviezda nie je voTaým okom
viditelná, kedže vácčšinu energie vyžiari v ultrafialovej oblasti spektra.
3. Život hviezd může byť skutočne búrlivý.
Platí to obzvlášť pre velmi hmotné hviezdy,
ktoré bývajú extrémne horúce a svietivé.
. Snímka HST z roku 1998 zachytáva žiarivú hviezdu Hen 2-427 (známu tiež ako WR
124; v strede snímky), obklopenú velkolepou
hmlovinou označovanou MI-67, nachádzajúce sa vo vzdialenosti 11000 svetelných rokov
v smere súhvezdia Šíp. Hen 2-427 patrí k tzv.
Wolfovovým-Rayetovým hviezdam, ktoré vo
svojich jadrách spotrebovali všetky zásoby
vodíka, opustili hlavní postupnosť, odhodili
váčšinu z ich atmosfér a odhalili tak horúce
jadrá zložené z hélia a ťažších prodúktov termonukleárnych syntéz. Charakterizuje ich
tiež búrlivá aktivita v podobe náhlych vzplanutí s mohutnými výronmi hmoty. Hmlovina
MI-67 je důkazom takéto vzplanutia, ktoré
sa odohralo pred nie viac ako 10 000 rokmi,
a počas ktorého bola hmota z hviezdy Hen
2-427 odhodená do vesmíru rýchlgsťou viac
ako 150000 km/h.
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4, Eta Carinae je gravitacčne viazaný systém
(minimálne) dvoch hviezd, ktorý sa premieta
do súhvezdia Kýl. Hlavný hviezdny pár tvorí
modrý obor (s hmotnosťou 30-80 Mo) obiehajúci po excentrickej dráhe s periódou 5,54
roka okolo primárnej zložky, ktorá patrí k najhmotnejsším a najsvietivejším hviezdam aké vo
vesmíre poznáme: jej hmotnosť je 100 -200M®
(z ktorých už najmenej 30 Mo stratiia), svietivosť je až 5 miliónov krát vžčšia ako v prípade
nášho Slnka. Kvůli svojim extrémnym parametrom je táto hviezda mimoriadne nestabilná, náchylná k prudkým a intenzívnym vzplanutiam. Posledné sa odohralo v roku 1841, ked
sa Eta Carinae, napriek svojej vzdialenosti
(7 500 svetelných rokov), stala druhou najjasnejšou hviezdou na pozemskej oblohe. Snímka
HST odhalila v okolí tejto hviezdnej sústavy
jemné detaily štruktúry bipolárnej hmloviny
Homunculus - dvoch expandujúcich lalokov
plynu a prachu, ktoré bolí vyvrhnuté počas
posledného vzplanutia. Primárna zložka Eta
Carinae jev záverečných fázach svojho krátkeho a eruptívneho života a v blízkej budúcnosti
exploduje ako supernova.
5. Táto snímka HST zachycuje premennú
hviezdu RS Puppis (RS Pup) zo skupiny cefeíd,
pulzujúcich premenných hviezd. Jasnosť RS
Puppis sa mení každých 40 dní, pričom v maxime je až päťnásobne jasnejšia ako v mintme.
Variácie svietivosti, ako aj teploty atmosféry takýchto hviezd súvisia so zmenami ich veTkosti:
menace sa fyzikálne podmienky v ich vnútrach spůsobujú, že hviezdy pulzujú — pravidelne zvácčšujú a zmenšujú svoj objem. Cefeida
I
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červenej hviezdy (blízko stredu obrázkov),
ktorá zaciatkom roka 2002 na ni koTko týždňov náhle zjasnela. V maxime sa hviezda
stala asi 600000-krát svietivejšou ako Slnko.
Ako sa svetlo zo vzplanutia postupne rozširuje, osvetiujecoraz vzdialenejšie časti prachovej obálky, co spósobuje zdanlivé zmeny
jej vzhTadu. Tento efekt, nazývaný svetelná
ozvena, postupne odhaluje doposial nevídané
prachové štruktúry okolo červeného nadobra
vo vzdialenosti asi 20 000 svetelných rokov.
Prach obklopujúci V838 Mon mohol byť vymrštený z hviezdy pocčas predchádzajúcich
vzplanutí, podobných tomu v roku 2002.

.^ ~..
. ~-

i
x.

RS Puppis je však nezvyčajna: túto premennú hviezdu obklopujú husté, temné
prachové oblaky. Ich detailná štruktúru
poznáme vdaka efektu svetelne ozveny —
odrazu ziarenia hviezdy od prachových
zrniečok rozptýlených v jej bezprostrednom okolí.
6. Hviezda V838 Monocerotis (V838
Mon) už má svoje nájlepšie roky za sebou. Nedostatok vodíka v jadre spósobil, ze začala syntetizovať hélium
na ťažšie prvky (uhlík, kyslík, ...), čo
viedlo k jej dramatickým zmenám:
výrazný nárast objemu sprevádzal pokles teploty jej atmosféry. Stal sa z nej
červený nadobor. Obrázky V838 Mon,
ktoré získal HST v rokoch 2002-2004,
ukazujú dramatické zmeny v osvetlení oblakov prachu v okolí tejto jasnej,
1$ ~ Kozmos 5/2019

7. R Aquarii je známa, volným okom viditelná premenná hviezda, ktorú objavil už v roku
1810 Karl Ludwig Harding. V skutočnosti ide
o interagujúci dvojhviezdny systém, tzv. symbiotickú dvojhviezdu, ktorá pozostáva z chlad- `
ného č"erveného obra a horúceho bieleho trpaslíka. Orbitálna perióda sústavy je približne
44 rokov a nachádza sa vo vzdialenosti asi 710
svetelných rokov. Červený obor dominuje
žiareniu v optickej oblasti a sám je dihoperiodickou pulzujúcou pramennou hviezdou
typu Mira. Hviezdnym vetrom stráca značné množstvo hmoty, ktorej časť sa prenáša
aj na povrch kompaktného bieleho trpaslíka.
Akreovaná hmota móže nakonec termonukleárne vzplanúť, čo spósobí odhodenie jej
zvyškov do vesmíru a vytvorenie symbiotickej
hmloviny, co dokumentoval HST v rokoch
2013 a 2014. Hnilovina okolo R Aquar~ii je
známa aj ako Cederblad 211; možno ide o pozostatok po vzplanutí novy, ktorý pozorovali
japonskí astronómovia v roku 930. Obrázok
tiež zachytáva detaily stále sa rozširujúceho
prstenca trosiek pochádzajúcich zo vzplanutia, ktoré sa odohralo začiatkom 70. rokov 17.
storočia, ako aj výtrysky a d'alšie, ovela mladšie štruktúry, dokazujúce mimoriadnu aktivitu tejto symbiotickej dvojhviezdy.
8. V marci 2019, pri príležitosti 29. výročia
vypustenia HST, astronómovia zachytili tento
pósobivý záber hmloviny lužný krab (oficiálne označovanej Hen 2-104), ktorá sa premieta
do súhvezdia južnej oblohy Kentaur: Hmlovůiu tvoria dye do seba vnorené štruktúry
v podobe presýpacích hodín, ktoré vytvorila symbiotická dvojhviezda nachádzajúca sa
v jej strede. Dvojhviezdny systém pozostáva
zo starnúceho červeného obra a bieleho trpaslíka — vyhoreného pozostatku po málo
hmotnej hviezde. Červený obor sa zbavuje
svojej rozsiahlej atmosféry v podobe intenzívneho hviezdneho vetra. Časť unikajtcej
hmoty zachycuje gravitácia bieleho trpaslíka
a vytvára v jeho okolí akréčny disk. Pri termonukleárnom vzplanutí akreovanej hmoty
disk obmedzí odtok plynu a prachu tak, že
uniká iba nad alebo pod diskom. Výsledkom
je hmlovina v tvare presýpacích hodín. „Bubliny" plynu a prachu vyzerajú na okrajoch
najjasnejšie, čo móže pripomínať krabie nohy.
Tieto „nohy" sú oblasti, kde unikajúca hmota
naráža do okolitého medzihviezdneho plynu
a prachu, prípadne do hmoty, ktorú predtým
stratil červený obor. Farby na tejto snímke
zodpovedajú žiareniu jednotlivých chemických prvkov: č"ervená síre, zelená vodíku,
oranžová dusíku a modrá kyslíku.

Aké tajomstvo skrývajú
základné stavebné kamene hmoty?
Vedci sa nazdávali, že o protónoch a neutrónoch už vedia takmer všetko. Prišlo však
vytriezvenie. Najnovšie a najpresnejšie namerané údaje, vyplývajúce z nákladných
počítačových simulácií, sa nezhodujú. Zjavne tu vol'ačo nehrá. Lenže čo?
„Keby bol neutrón taký velký ako dom a ja
by som sa ocitol v jeho strede, stal by som sa
svedkom neuveritel'ného chaosu". Touto ve-

tou otvára svoje prednášky americký časticový fyzik Evan Berkowitz, ktorý momentálne
pracuje v Jůlicher Institute fiir Kernphysik.
A pokračuje: „Všetko, čo sa tam hmýri, všetky
tie kvarky, tie strašné, lepkavé častice (gluóny)
by ma celkom premohli. V neutróne sa totiž
všetko totálne odlišuje od toho, čo poznáme
v našom makroskopickom svete.`
Neutróny sú pre nás neuveritel'ne malé častice
s priemerom menším ako 1 femtometer (1O15

- 0,000 000 000 000 001 metra). Vo svete elementárnych častíc však predstavujú nukleóny
(protóny a neutróny) obrovské telesá. Obrovské sú však aj úspechy a problémy, s ktorými sa pasujú vedci pri skúmaní protónov
a neutrónov:
V roku 2018 sa im po prvý raz podarilo
vypočítat jadrové sily, ktoré radia súdržnost' kvarkov v nukleónoch a spresniť životnost neutrónov. To je tá dobrá správa.

Chaotické hmýrenie: v každom nukleóne sa popri troch kvarkoch (velké gul'ky) nachádza aj množstvo virtuálnych častíc, ktoré zabezpečujú
súdržnost: gluóny, častice s extrémne krátkym „životom", ktoré sa prejavujú v podobe vazbových energií. Naša grafika zobrazuje vnútro
nukleónu iba velmi približne.
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Kvarkové trio: stavebnými kameňmi nukleónov sú vždy 3 kvarky, ktoré sú navzájom pospájané pósobením silnej jadrovej sily. Silové poleje
počas simulácie na poč"ítač"i vizualizované. Vzdialenost'medzi kvarkami je zhruba 1femtometer.
•

•

Neutrón mimo jadra zaniká po cca 15
minútach. Presnejšiu hodnotu jeho „dlžky života" vedci nedokážu zmeraf, pretože dye metódy merania si odporujú. Co
$ tým?
Možno najzávažnejším problémom je
záhada okolo „polomeru protónu", ktorá nedá vedcom spávat už od roku 2010.

Častice v jadre: pohl'ad do vreca zemiakov
Berkowitz s oblubou používa aj toto prirovnanie.
Vo vnútri každého protónu i neutrónu sa „preháňajú" 3 kvarky, množstvo chaoticky víriacich
gluónov a virtuálne páry kvark-antikvark. V protóne sú 2 up-kvarky a 1 down-kvark. V neutróne
2 down-kvarky a 1 up-kvark. Teda pri rozpade
neutrónu sa mení down kvark na up.
Rozdiel medzi oboma druhmi nukleónov je
malý, ale velmi dóležity'. Spósobuje, že neutróny s hmotnostou 939,6 megaelektrónvoltov
(MeV) majú nepatrne vyššiu hmotnost ako
protóny s 938,3 MeV. (Poznámka: elektrónvolt
eV je v časticovejfyzike jednotkou energie. I eV
= 1,602x10-"joulu).
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Uvedený takmer nebadatel'ný rozdiel má však
velké dósledky: volný neutrón sa móže „rádioaktívne" rozpadnúf na 1'ahšie častice: na 1 protón, 1 elektrón a 1 antineutríno. Tento takzvaný rozpad beta majú na svedomí slabé jadrové
sily. (Poznámka: Všetky procesy vo vesmíre riadia 4 základné sily: elektromagnetizmus, silná
jadrová sila, slabá jadrová sila a gravitácia.
Volný protón je v podstate stabilný. Rozbit' ho
móžu iba kolízie s časticami v urýchl'ovači.)
Kvarky držia pohromade vdaka gluónom,
ktoré sú v mikrosvete akýmsi univerzálnym
lepidlom (z anglického glue — lepit). Gluónové
lepidlo je také silné, že jednotlivé kvarky sa
v prírode nevyskytujú. Pritom celková hmotnosf kvarkov v nukleóne predstavuje nanajvýš 10 percent, ale postačuje na to, aby udržala pohromade protóny a neutróny.
Berkowitz: „Predstavte si, ako to v takom nukleóne vyzerá. Všetko so všetkým tam interaguje.
Všetko sa skladá z tejto príšernej lepkavej hmoty."
Ako dlho existujú volné neutróny?
Napriek všetkému, čo sme si povedali, nie sú

zlepence vo vnútri neutrónov také odolné, aby
zabránili ich rozpadu. Už sme spomenuli, že
každý volný neutrón sa zhruba po 15 minútach rozpadne. Polčas rozpadu (čas rádioaktívneho rozpadu polovice materiálu) nezávisí
iba od hmotnosti častíc, ale aj od sí1, ktoré
medzi nimi pósobia. Najdóležitejšie sú pritom
axiálne nukleónové vazby, ktoré vyjadrujeme
písmenami g~. Pomocou týchto vázieb prenikli vedci do najváčšej záhady slabej jadrovej sily
i rádioaktivity. Podarilo sa im to vdaka jednej
z najnáročnejších matematických simulácií,
ktoré sa kedy vo fyzike uskutočnili. (Poznámka: Tento husársky kúsok sa podaril 16fyzikom
z Tennessee Technological University, jedným
z nich bol aj Berkowitz, pod vedením Adama
Holleya. Skupina mala celé mesiace k dispozícii
jeden z najrýchlejších superpočítačov na svete,
Titan v Oak Ridge National Laboratory s výkonom 27 petaFLOPS (peta = 1015, FLOPS je zaužívaná skratka pre výpočtový výkon počítača:
FLoating-point Operations Per Second).
Z výpočtov na základe kvantovej chromodynamiky, teórie silnej jadrovej sily me-

dzi kvarkmi a gluónmi sa vynoril údaj
- teoretická hodnota nukleónovej vazby
g = 1,271 ± 0,013. Vzápátí sa v týždenníku
Nature objavil článok zakončený vetou: „Podarilo sa nám vypočítat konštantu vazby slabej jadrovej sily s presnosťou 1 percenta!"
Táto konštanta vyjadruje interakciu bozónu
W s kvarkami vo vnútri protónu, preto je zásadná pre vel'kosť sily, ktorá drží pohromade
častice v jadre atómov, aj pre hodnotu rádioaktívneho rozpadu neutrónov. Túto metódu
možno nad'alej vylepšovat, takže vedci sú presvedčení, že pochybnosti spojené so životnosťou neutrónov sa už čo nevidieť rozptýlia.
Čo na to však povie príroda? Do akej miery je spol'ahlivá kvantová chromodynamika
(QCD) v takzvanom štandardnom modeli
časticovej fyziky?
Množstvo meraní počas ostatných desaťročí
pomohlo vedcom určiť hodnotu konštanty
vazby na úrovni dnešnej experimentálnej
hodnoty: g = 1,2723 ± 0,0023. Vypočítaná
i experimentálne overená hodnota sa takmer
zhodujú.
Vypočítaný neutrón
Výpočty QCD sú mimoriadne komplexné.
Preto pri nich vedci používajú numerickú simuláciu, označovanú ako QCD mriežka.
Berkowitz: „V mriežke sú priestor a čas zo-

brazené ako body. Hodnoty kvarkov sa nachádzajú takpovediac na bodoch mriežky,
pričom tieto body spájajú interakcie gluónov.
Iba vd'aka tejto jednoduchej konštrukcii sme
dokázali vypočítat vztahy medzi elementárnymi časticami.`
Konštantu vazby g, (donedávna ju odvodzovali iba nepriamo počas procesu rozpadu neutrónov) sa tentokrát podarilo odvodit
priamo zo štandardného modelu časticovej
fyziky. Vedci si však uvedomili, že priestorovo-časová mriežka im sice umožňuje simulovat zložité matematické rovnice, ale iba
za cenu istých chýb. Tieto chyby sa však dali
pomocou zaujímavého triku odstrániť.
Vedci najprv niekolkokrát zmerali hl'adanú
silu vazby v zmenšujúcej sa mriežke (0,15;
0,12; 0,9 femtometrov). Čím menšia je dlžka
mriežky, tým menšie budú chyby, ale za cenu
čoraz vyššieho počtu hodin strávených v spoločnosti počítača. Výsledok však stál za to:
hraničnú hodnotu vypočítali vtedy, ked' sa
odstupy v mriežke blížili k nule.
Túto vypočítanú hodnotu gA možno porovnať
s hodnotou, ktorá vzišla z experimentu. Vzbudzuje to isté nádeje, pretože už tie najmenšie
odchýlky medzi teóriu a experimentom by
mohli odkliať aj záhady okolo tmavej hmoty
či asymetrie medzi hmotou a antihmotou.
Berkowitz: „Naša simulácia dokazuje, že QCD

mriežku móžeme využiť aj vo fyzike atómových jadier. Teda nie iba pre fyziku kvarkov
a gluónov, ktoré teoretici opisujú pomocou
štandardného modelu." Konštanta vazby g,'
je teda prvým výletom do ovel'a rozl'ahlejšieho
sveta jadrovýc častíc a ich sil, ktoré sa donedávna dali opísať iba „fenomenologicky", teda
pomocou dodatočných parametrov.
Ocitli sme sa na prahu novej éry. Vedci už
onedlho dokážu odvodzovať veličiny jadrovej
fyziky priamo zo štandardného modelu. Bez
experimentov a fenomenologických modelov.
Spresnená hodnota konštanty g,' bola pre jadrových fyzikov iba prvým testom. V istom
zmysle sa stala aj najjednoduchším jadrovým
problémom, ktorý dokázali pomocou počítača vyriešiť.
Protirečivé hodnoty
Na rade sú d'alšie dva problémy: čas rozpadu
neutrónu a polomer protónu. Obe veličiny
majú pre fyzikov mimoriadny význam. Z experimentov však doteraz vychádzajú protirečivé údaje, ktoré vedcov znervózňujú.
Protón je stabilný. Neutrón, hoci má iba nepatrne vyššiu hmotnosť a podobnú vnútornú
štruktúru, sa zhruba po 15 minútach života
rozpadáva. Ale iba vtedy, ak nie je súčasťou
vazby v atóme. To vieme už desaťročia. Ked sa
však vedci pokúsili túto veličinu spresniť, čosi

Beta rozpad neutrónu: premenou jedného
down-kvarku na jeden up-kvark vznikne protón. Počas tejto premeny sa uvolní I elektrón
a 1 elektrónové antineutríno. Tento proces
sa po prvýkrát podarilo vypočítat pomocou
mriežkovej kvantovej chromodynamiky (QCD).
Priestor aproximuje mriežka. Rozličné farby
predstavujú gluóny a páry kvark-antikvark
takzvaného QCD vákua.
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Silná energetická vózba: silnú jadrovú silu, ktorá drží pohromade kvarky vnútri protónov
a neutrónov, opisuje QCD. V jadre túto silu sprostredkúvajú gluóny. Na obrázku vidíte počítačovú simuláciu hustoty energie gluónového pol'a, prerozdelenú s objemom s hranami niekol'kých
femtometrov. To stačí, aby sa v tejto „kapse" ukrylo niekolko protónov.
ich zaskočilo. Použili dye metódy, ale podla
každej bola životnost neutrónu má. Takéto
výsledky ovplyvňujú kozmologické modely
vzniku elementárnych častíc.
. V rámci prve) metódy uzavreli vedci
neutróny do špeciálnej flaše a po istom
čase zrátali, kol'ko ich tam ešte ostalo.
Ukázalo sa, že neutrálne častice jadra
„prežili" priemerne 14 minút a 39 sekúnd (879 sekúnd).
. V rámci druhej metódy použili lúč pomalých neutrónov. Potom spočítali protóny, ktoré sa uvolnili počas rozpadu
neutrónov. V tomto prípade sa priemerný
neutrón rozpadal o niečo dlhšie: 14 minút
a 48 sekúnd (888 sekúnd).
Tento pre nás nepatrný rozdiel - 9 sekúnd
- škrie vedcov už od začiatku 90. rokov 20.
storočia, hoci ho medzičasom začali považovat za „signifikantný", príznačný. Podla Berkowitza je tento rozdiel drastický a predbežne
nevysvetlitel'ný.
FI'aškový experiment
V tomto prípade kolegom nepomóžu ani teoretici, ktorí vypočítali hodnotu vázobnej
konštanty g '. „Naša simulácia bohužial' vykazuje jednopercentnú neistotu, ktorá je so 14
minútami ± 45 sekundami, čiže 885 ±14 sekúnd, momentálne vyššia ako rozdiel vyššie
spomenutých výsledkov merania", vysvetl'uje
Berkowitz. „Preto v teórii nedokážeme zatial'
obe hodnoty rozlišovať:`
Rozlíšenie by sa podarilo, keby sa pomocou
dalších a dlhších simulácií na ešte rýchlejších
počítačoch podarilo neistotu znížiť o faktor 3.
Teda na menej ako ± 4,8 sekundy. Až vtedy
sa vedci budú mócť rozhodnúf, ktorá z nameraných hodnót sa viac približuje k predpovedi
štandardného modelu.
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Dlho sa týmto rozdielom v životnosti neutrónov neprikladala velká dóležitosť. Obe metódy merania sa však medzičasom vylepšovali.
V súčasnosti tím z Los Alamos (vedúci Taeyasi Ito a Mark Makela) robí doteraz najpresnejší
„ffaškový experiment" na svete.
Pri svoje) novej „fl'aši" odstránili niektoré
z možných zdrojov chýb v prechádzajúcich
konštrukciách. Napriek tomu toto presnejšie
meranie nameraný konflikt ešte zosilnilo,
takže sa ocitli pred dilemou: bud' prekročili
prah novej fyziky, alebo sa prejavila zatial' neznáma experimentálna chyba.
Vzrušujúca hypotéza
Čo by sa mohlo za takouto doteraz nepoznanou fyzikou skrývat? Vedci podozrievajú na)má častice tmavej hmoty, ktoré tvoria 85 percent všetkej hmoty vo vesmíre, ale prejavujú
sa iba gravitáciou.
V roku 2018 publikovali dvaja teoretici vzrušujúcu hypotézu: Bartosz Fornal a Benjamin
Grinstein (University of California v San Diegu): čo ak sa niektoré neutróny sa rozpadajú
na tmavú hmotu? Keby tomu tak bob , z „f'aše" by unikalo o niečo viac neutrónov, a to by sa
prejavilo v menšom počte protónov (produktov rozpadu) presne tak, ako to pozorujeme.
Fri premene by však mala byt vyžiarená energia, ktorú v roku 2018 Fornal experimentálne
nedokázal zmerať, preto fyzici predpokladajú,
že túto hypotézu možno na 99% vylúčiť.
Záhada dlžky života neutrónov sa však
po tomto pokuse ešte zváčšila.
Od big bangu ku hviezdam
NevysvetliteTný rozdiel deviatich sekúnd má
dopad na celý vesmír. Už počas big bangu
sa rozhodlo, kolko atómov vodíka a hélia by
malo vzniknúť. Čím rýchlejšie sa v kozmic-

Otázka rozplynutia: na to, aby boto možnésimulovaf procesy vo vnútri protónov a neutrónov,
musia fyzikov uspokojit' aj „približné" výpočty.
Teória mriežkovej kvantovej chromodynamiky
však ponúka síce približné, ale zároveň reálne
výsledky. Sú tým presnejšie, čím menšia je matematická pomocná velkosťmriežky.
kom primordiálnom ohni rozpadali neutróny
na protóny (aj ked' ide o hypotetický jav), tým
menej ich krátko potom boto naporúdzi pre
fúziu vodíka na deutérium a neskór aj na hélium. (Pozn. Spočiatku bobo rovnaké množstvo
neutrónov a protónov. Rovnováha medzi nimi
sa udržovala zrážkami s neutrínami a antineutrínami, ktoré menili protóny na neutróny a neutróny na protóny. Velmi krátko
po big-bangu sa neutrína oddelili od látky, ktorá sa stala pre nich priehl'adnou, a v dósledku
toho sa pomer medzi protónmi a neutrónmi
začal menit:)
Pripomeňme si, že pomer týchto najjednoduchších chemických prvkov ovplyvnil osud
budúcich hviezd. Pretože mladé galaxie, ktoré počas svojho zrodu dokázali nabalit viac
vodíka, produkovali neskór aj hmotnejšie
hviezdy, ktorých život končí supernovou.
Geoffrey Green, renomovaný experimentálny fyzik z Oak Ridge National Laboratory:
„Takto ovplyvňuje dlžka života neutrónov
vývoj vesmíru"
Dokončenie v budúcom čísle
Bild der Wissenschaft 12/2018, E. G.

Misie Apollo:od dobrodružstva k rutine
V prechádzajúcom čísle nášho časopisu
sme sa pokúsili priblížiť vám dejiny záujmu
človeka o Mesiac. Od záhadného „čohosi"
na oblohe, cez božstvo s najrozličnejšími
menami až po astronomický objekt, gulaté teleso, krúžiace okolo Zeme. Nebyt Mesiaca, tvrdla podaktorí historici vedy, dozrievanie inteligencie bytostí druhu homo
sapiens by nepochybne trvalo podstatne
dlhšie. Nielen v oblasti astronómie.
Príbeh skúmania Mesiaca sme ukončili rozprávaním o tom, ako pred polstoročím skončilo súperenie dvoch supervelmocí, USA
a ZSSR, o to, kto sa „v mene celého 1udstva"
dotkne lunárneho povrchu ako prvý. O neuveritelnom dobrodružstve posádky Apollo 11
sa odvtedy popísalo dost.
O dalších misiách Apolla, azda s výnimkou
nešťastnej trinástky, sme sa pred pi ťdesiatimi rokmi vela nedozvedeli. Váčšina Slovákov
nemohla priame televízne prenosy sledovat.
Správy v tlači sa obmedzili na suché fakty. Reťazový triumf Američanov sa velitel'om normalizácie podarilo úspešne zbagatelizovať.
Preto sme sa rozhodli, že vám v Kozmose priblížime aj misie dalších piatich lodí Apollo.
Apollo 12: Oceanus Procellarum
Čo by sa stalo, keby sa prvý pokus lode s 1udskou posádkou o pristátie na povrchu Mesiaca
z akýchkol'vek dóvodov nevydaril? Američania by na Mesiac okamžite vypravili loď
Apollo 12. Rezervnú posádku tvorili Charles
„Pete" Conrad, velitel' lode, Richard Gordon,
pilot velitelskej lode nazvanej Yankee Clipper;
pilotom lunárneho modulu bol Alan Bean.
Conrad bol jedným z najskúsenejších amerických astronautovi Pilotoval Gemini 5

Turbulentný štart: 35 sekúnd po štarte zasiahol nosnú raketu blesk, o niečo neskór druhý.
Letecký inžinier John Aaron však poruchu dokázal včas odstránit:
a Gemini 11, ktoré sa na obežnej dráhe okolo
Zeme úspešne spojili s inou testovacou lodbu.
Na misii Gemini 11 sa zúčastnil aj Gordon.
Alan Bean bol medzi astronautmi nováčikom.
Jeho úlohou bobo pristáť s lunárnym modulom Interpid (Nebojácny) na Mesiaci.
Posádka Apolla 12 mala smolu. Raketu Saturn priviezli na rampu už 8. septembra 1969.
Dva dni pred štartom však objavili na palivovej nádrži velitel'skej lode drobnú trhlinu.
Nahradili ju nádržou lode Apolla 13. Povolenie na štart padlo až 14. novembra. Niekolko hodín pred štartom však prepukla búrka.
V riadiacom centre si z toho veta nerobili. Ved'
blesky ani pre lietadlá nepredstavujú významnejšie nebezpečenstvo. Prípravy na odpočítavanie teda pokračovali.
Prvý blesk udrel do rakety už 35,5 sekundy
po štarte. Istú rolu pritom zohral fakt, že stlp
plynov z motorov rakety bol elektricky vodivý
a v podstate uzemnený.

Fotografa Cha nesa Conrada vidíme v priezore helmy Alana Beana.

Kurz Saturnu V sa po údere blesku síce nezmenil, ale elektrické systémy vo velitelskej
lodi boli preťažené. V dósledku toho sa palivové články na lodi automaticky vypli. V tej
chvíli bola posádka odkázaná iba na pomocné batérie, ktoré by sa však už po dvoch hodinách vyčerpali.
O 20 sekúnd neskoršie udrel do rakety další
blesk; vyradil z činnosti systém kontrolujúci
polohu velitel'skej lode. Loď Yankee Clipper,
bez dostatočnej zásoby energie, bez možnosti určovat svoju polohu, nemohla pokračovat
v lete na Mesiac. Aj návrat na Zem bol v tej
chvíli otázny.
Misiu zachránil John Aaron
Griffin, velitel letu v riadiacom centre, zvažoval v tej chvíli prerušenie misie. V takom
prípade by sa loď od nosnej rakety odpútala,
katapultovala. Na Zem by sa mohla vrátit iba
pomocou 10 m dlhej pomocnej rakety, upevnenej nad lodbu. Saturn V by vzápátí explodoval.
V riadiacom centre si najpevnejšie nervy zachoval 26-ročný inžinier John Aaron. Zodpovedal najmá za elektrické systémy kozmickej
lode a okamžite pochopil, že musí preladiť
menič signálov (Signal Conditioner Equipment - SCE). Spomenul si totiž, že čosi podobné sa vyskytlo aj počas jednej zo simulácii letu, ked' musel urobiť rovnakú operáciu:
stlačiť gombík a resetovať SCE. Takto Aaron
misiu zachránil.
Astronauti sa museli presvedčiť, či blesky
nepoškodili lunárny modul. Preto Conrad
s Beanom hned' po incidente preliezli do Interpidu. Zistili, že je všetko v poriadku. Ďalší
let prebiehal hladko.
Modul mal pristáť blízko rovníka v Oceáne

V Mori búrok: Charles Conrad kontroluje kameru na sonde Surveyor.
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Po bezpečnom pristátí pomáha potápač amerického námorníctva Alanovi Beanovi pri
opúštaní koztnickej lode Apollo 12. Gordon
a Conrad už sedia v nafukovacom člne.

Astronaut Alan Benn vykladá z modulu vedecké prístroje určené na vedecké experimenty.

Posádku misie Apollo 12 tvorili velitel' Charles Conrad (vl'avo), Richard Gordon, pilot kozmickej
lode a Alan Bean, pilot lunárneho modulu.
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búrok (Oceanus Procellarum), 1 600 kilometrov od miesta pristátia Apolla 11. Interpid pristál na povrchu Mesiaca 18. novembra, iba 170
metrov od miesta, kde v apríli 1967 mákko
pristála sonda Surveyor 3.
Conradov komentár: „Hopsa! Pre Neila to
bol možno malý, ale pre mňa poriadne velký
krok."
Conrad si vraj takto chcel utiahnuť z Armstronga, ktorý bol nižší ako on. Novinári
však tento výrok považovali za dč kaz toho, že
NASA hlášky astronautov nijako neovplyvňuje.
Stretnutie so Surveyorom
Conrad s Beanom postavili americkú zástavu a potom na vhodnom mieste, 200 metrov
od lode, umiestnili experimentálny modul
ALSEP (Apollo Lunar Survey Experimental
Package). Súčasfou zariadenia bol seizmometer, taký citlivý, že po celý čas zaznamenával otrasy spósobované krokmi astronautov
na povrchu Mesiaca a vzápátí ich odvysielal
na Zem.
Okrem seizmometra boli súčasťou ASLEPu
aj magnetometer, spektrometer a zberač
častíc slnečného vetra. Astronauti rozvinuli
aj „čiernu zástavu", plachtu na zachytávanie
slnečného vetra. Pokus mal ozrejmiť, či sa raz
vetrom poháňané plachetnice budú dat využívat aspoň pre pohon nákladných lodí v kozme. Čiernu zástavu po návrate preskúmali jej
tvorcovia, vedci z University of Bern.
Prvá prechádzka posádky Apolla 12 trvala
56 minút. Po oddychu sa astronauti vypravili
na druhú exkurziu. Preskúmaf chceli oblast
okolo niekolkých malých kráterov. Napokon
zostúpili do krátera, kde pred rokmi pristála
sonda Surveyor a odmontovali z nej palubnú
kameru. Kameru po návrate na Zem vedci podrobne preskúmali, aby zistili, do akej
miery sa zmenila jej elektronika vystavená slnečnému vetru, extrémnemu chladu i vysokej
teplote.
Druhá exkurzia trvala 3 hodiny 49 minút.
Po návrate a odprášení zapli motory modulu
a nechali ich viac ako sedem minút bežať. Nad
povrch Mesiaca sa modul vznieso131 hodín 31

lu

minút po pristátí. Okrem
nepotrebných vecí astronauti zanechali na Mesiaci aj niekol'ko škatuliek s exponovanými
mami. Boli medzi nimi
aj farebné filmy z druhej
exkurzie.
Modul Interpid sa s lod'ou Yankee Clipper
spojil až po niekolkých
korektúrach kurzu. Ked'
sa Conrad s Beanom preplazili do velitel'skej lode,
modul bol odpojený.
Rýchlosťou 1,5 kilometra za sekundu dopadol
na povrch 72 kilometrov od miesta pristátia.
Seizmometer jeho dopad zaznamenal a údaje
o ňom odoslal na Zem.
Velitelská loď Apollo 12 zotrvala ešte pred
návratom na obežnej dráhe okolo Mesiaca
dalších 24 hodín. Astronauti po celý čas fotografovali Mesiac.
Dňa 24. novembra, po uplynutí 10 dní a 4,5
hodiny, dopadol Yankee Clipper na h hladinu
oceánu. Pristátie boto pomerne tvrdé. Beana
zranila na hlave kamera, ktorá sa po dopade
uvolnila.
Astronautov vzápátí zavreli do karantény.
V špeciálnom kontajneri na palube lietadlovej
lode USS Hornet strávili 16 dní. Z karantény
ich, podobne ako posádku Apolla 11, prepustili s potvrdením, že ich na Mesiaci nenakazili
nijaké mimozemské mikroorganizmy.
Apollo 13: nedosiahnutel'ná vysočina Fra
Mauro
O dobrodružnom lete Apolla 13 sa popísalo
viac ako o všetkých ostatných letoch, preto
pripomenieme iba niekol'ko základných informácií.
Velitel'skú loď Odyssey vyniesla 11. apríla 1971 z dosahu zemskej gravitácie raketa
Saturn V. Velitel'om bol James Lovell, ktorý
k Mesiacu letel už po druhýkrát. (Na Vianoce 1968 bol v posádke, ktorá osemkrát obehla
Mesiac; dvakrát letel aj na lodiach Gemini.)
Pilotom velitel'skej lode bol John Swigert, pilotom lunárneho modulu Aquarius Fred Haise.
Obaja vesmírni nováčikovia. Loď mala pristáť
na vysočine Fra Mauro, kde mala posádka
zbierať geologické vzorky.
Necelých 56 hodín po štarte vybuchla jedna
z troch kyslíkových nádrží. Výbuch poškodil aj druhú nádrž. Unikajúci kyslík sa menil
na drobné gulóčky, ktoré pripomínali pukance a pohybovali sa spolu s lod'ou. Pristátie
na povrchu Mesiaca už nepripadalo do úvahy.
Aj návrat na Zem sa zdal byť spočiatku nemožný
Motor velitel'skej lode sa báli naštartovať.
Ak by bol poškodeny', hrozil výbuch. Preto
sa rozhodli použiť pohon lunárneho modulu
a pomocou neho upraviť dráhu letu tak, aby
modul po polovičnom oblete Mesiaca opáť zamieril k Zemi. Korektúra dráhy sa podarila.
Dye hodiny po oblete Mesiaca sa motory opáť
na 4,5 minúty zapálili, aby bol návrat na Zem
rýchlejší.

Astronauti zApolla 13 si museli pomócť plastikovými vreckami a lepiacou páskou, aby vyrobili
improvizovaný adaptér zabezpečujúci prívod kyslíka z lode Odyssey do modulu Aquarius.
V poškodenej lodi by však astronauti neprežili. Preto sa museli
všetci traja premiestniť do lunárneho modulu. Ten však navrhli
iba pre dvoch. Preto sa astronauti
museli zbaviť všetkých palubných
prístrojov. Teplota v module počas niekol'ko dní trvajúcej anabázy
klesla na bod mrazu. Problémy začal mať aj systém čistenia vzduchu.
Z plastikových vreciek, navigačných máp a lepiacej pásky vyrobili
akýsi adaptér, pomocou ktorého
dokázali z modulu riadiť filter CO2
na velitel'skej lodi.
Krátko pred dosiahnutím Zeme
museli opáť preliezť do lode. V module by prelet atmosférou neprežili.
Modul sa počas zostupu nadobro
vyparil.
Na poludnie 17. apríla sa rádiové
spojenie s lodóu prerušilo. Až po 4
minútach a 27 sekundách ozvali sa
v riadiacom centre vzrušené hlasy
astronautov. Loď dopadla na hladinu Indického oceánu. Premrznutí
a dehydrovaní, ale šťastní astronauti vyviazli so zdravou kožou.
Do análov NASA zapísali túto misiu ako „úspešné zlyhanie".

Velitelská lod'Odyssey po výbuchu kyslíkovej nádrže.

Bild der Wissenschaft, E. G.
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Biológia

Život (asi) vznikol Iahšie
ako sme sa nazdávali
Všetky formy života na Zemi sú založené na 20 aminokyselinách. Nový výskum
teraz vedcom poodhalil, prečo je to tak.
Navyše zistili, že základné stavebné kamene života sa mohli vytvoriť na Zemi aj
spontánne.
Ako sa prvý raz objavil na Zemi život? Túto
otázku si rudia kladú od nepamáti. Vedci sú si
pomerne istí vtom, kedy sa to stalo, neexistuje
však zhoda v názore, prečo sa tak stalo. Ako
sa aminokyseliny, základné chemické stavebné kamene života, spojili zhruba pred štyrmi
miliardami rokov, aby vytvorili prvé molekuly bielkovín?
Kedže táto otázka je nezodpovedaná, vedci
uskutočnili dalšie pokusy, ktoré by ju mohli
pomócť vyriešiť. Tím vedcov z Center for
Chemical Evolution (CCT), ktoré patrí pod
Georgia Institute of Technology, nedávno
uskutočnil štúdiu, ktorá ukázala, ako sa jedny
z najstarších predchodcov molekúl bielkovín
mohli spontánne spojiť a vytvoriť reťazce.
Výsledky výskumu, ktorý viedla Moran Frenkel-Pinter (CCT) a Luke Leman (neziskový
výskumný lekársky ústav Scripps Research)
nedávno publikoval časopis The Proceedings
of the National Academy of Sciences.
Ako sa prvé aminokyseliny pospájali?
Po celé desaťročia vedci teoretizovali o tom,
ako sa prvé aminokyseliny spojili, aby vytvorili bielkovinové molekuly. BohužiaT, všetky
pokusy o overenie týchto teórií doteraz zlyhali.
Luke Leman: „Ako chemizmus viedol k vzniku komplexného života, je jednou z najzaujímavejších otázok, na ktoré Tudstvo hradá odpoved. Existuje veta teórií o póvode bielkovín,
ale nie až tak mnoho laboratórnych experimentov, ktoré by tieto teórie podporovali."
Výskumný tím uskutočnil experiment, v rámci ktorého vybrané aminokyseliny vystavil
podmienkam podobným tým, o ktorých sa
predpokladá, že na Zemi panovali počas najstaršieho obdobia dejín Zeme zvaného hadaikum (4,5 - 3,8 miliardy rokov). Do vzorky
vedci vybrali tni biologické (bielkovinové)
aminokyseliny lyzín, arginhn a histidín, bežné
stavebné bloky bielkovinových molekúl, spolu s tromi konkurenčnými, nebiologickými
aminokyselinami, ktoré sa v živých organizmoch nevyskytujú. Vybrané aminokyseliny
umiestnili do vody obsahujúcej hydroxykyseliny, o ktorých je známe, že uTahčujú reakcie aminokyselín, a ktoré sa na prebiotickej
Zemi bežne vyskytovali. Zmes potom zahnali
na 85 °C, čo urýchlilo priebeh reakcií a spósobilo odparenie vody. Potom vedci študoval
výsledné chemické reakcie.
Čo vedcov prekvapilo
K ich prekvapeniu sa biologické aminokyse26 * Kozmos 5/2019

liny spontánne formovali do segmentov, ktoré sa spojili prostredníctvom a-amínových
skupín. Tieto skupiny, tvorené dusíkom a vodíkom, sú značne reaktívne. Sú však súčasťou
aj jadier aminokyselín, použitých v tomto
experimente, a mých amínov, ktoré sú často
ešte reaktívnejšie, móžu vytvárať vedTajšie
reťazce vybiehajúce z týchto jadier. Moran
Frenkel-Pinter: „Prekvapilo nás, že tento chemizmus uprednostnil a-amínové spojenia
v bielkovinách, hoci na základe chemických
princípov mali byt zvýhodnené nebielkovinové spojenia. Pomer uprednostnenia bielkovinovej vazby pred nebielkovinovou bol asi
sedem ku jednej."
Ďalším prekvapením bola skutočnosť, že biologické aminokyseliny „porazili" nebiologické aminokyseliny aj z hradiska reaktivity. A to
napriek tomu, že aminokyseliny, ktoré sa dnes
v bielkovinách nenachádzajú, mali chemický
reakčný potenciál rovnaký (alebo dokonca
vyšší) ako bielkovinové aminokyseliny. Vedci
sa preto domnievali, že nebiologické aminokyseliny by mohli byť úspešnejšie ako biologické (napr. lyzín), a tie by potom nedokázali
spoTahlivo tvoriť reťazce.
Vedecký tím navyše predpokladal, že prítomnosť nebiologických aminokyselín by tým
biologickým mohla navyše poskytnúť príležitosť k tvorbe nových bielkovín. Reakcie
však váčšinou viedli k tvorbe peptidov (dva
alebo viac stavebných blokov aminokyselín
spojených dohromady), ktoré sa podobajú
dnešným bielkovinám.
Výsledky experimentu však ukázali, že ani
jeden z týchto predpokladov nebol správny.
Ukázalo sa totiž, že lyzín vytváral reťazce
prevažne takým spósobom, ktory' sa podobá
na to, ako sa to deje aj v súčasných bielkovinách. Z tohto dóvodu vedecký tím vyslovil
hypotézu, že „prefabrikované" reťazce aminokyselín, ktoré sú užitočné v živých organizmoch, sa mohli vyvinúť ešte skór než život
našich spósob, ako vyrábať bielkoviny.
Experiment ukázal, ako sú biologické aminokyseliny uprednostňované pred nebiologickými. Vdaka tomuto poznatku móže poskytnúť
nový pohTad na to, prečo je dnes súčasťou ži-

vých organizmov iba 20 aminokyselín. A to aj
napriek tomu, že počas hadaika podTa predpokladov vedcov na Zemi existovalo viac ako
500 prírodných kyselín.
Chémia versus biológia
Loren Williams (Georgia Institute of Technology): „Predpokladali sme, že život začal
s mnohými stavebnými kameňmi a postupne
došlo k výberu len malej skupiny z nich. Nevedeli sme však, akú úlohu v tomto výbere zohral chemizmus a akú biologické procesy. Pri
pohTade na výsledky tohto výskumu sa zdá, že
dnešná biológia móže odrážať tieto prvotné
prebiotické chemické reakcie lepšie, ako sme
si mysleli."
Na otázku, prečo sa dnes na vytváraní bielkovín podiePa iba malá skupina aminokyselín, možno teda na základe experimentu odpovedať takto: Túto skupinu tvoria výlučne
aminokyseliny, ktoré sa spájajú do reťazcov
s vyššou pravdepodobnosťou, kedže spolu reagujú účinnejšie a majú menej neefektívnych
vedTajších reakcií.
Výsledky experimentu taktiež podporujú
myšlienku, že váčšina biologických polymérov vznikla vdaka striedaniu sa mokrých
a suchých období napríklad na takých bežných miestach ako sú skaly na daždom zaplavovaných rovinách alebo slnkom vysušovaných jazerných brehoch. To je však
dramatické zjednodušenie v porovnaní s bežnejšie prijímaným scenárom, v ktorom vznik
základných stavebných prvkov života vyžadoval zriedkavé, kataklizmatické udalosti, a tiež
prítomnosť viacerých zložiek.
Ak to však naozaj bol ovela jednoduchší proces, ako naznačil tento výskum, mohlo by nás
to posunúť bližšie k odhaleniu starodávneho tajomstva vzniku života. A, samozrejme,
mohlo by to mať dósledky aj prh vzniku života mimo Zeme. Ak sú stavebné prvky života
prirodzene reaktívne a navzájom sa priťahujú,
zvyšuje to pravdepodobnosť, že k podobným
chemickým reakciám dochádza kdekorvek vo
vesmíre!
Universe Today, R. G.

David Ondřich a Jiří Grygar
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1.4. Měsíc
R. Rufu, O. Aharonson a H. B. Perets zveřejnili alternativní
hypotézu vzniku Měsíce k současné převažující (ta předpokládá,
že soustava Země—Měsíc se zformovala po nárazu tělesa velikosti Marsu do Prazemě z materiálu rozhozeného nárazem po okolí). Slabinou této teorie je velmi nízká pravděpodobnost takové
srážky, která vyžaduje značně přesné hodnoty vzájemné rychlosti
i rychlosti rotace obou těles. Autoři proto přišli se simulacemi většího počtu srážek Prazemě s menšími tělesy. Každá taková srážka vyvrhne do okolí promíchaný materiál impaktoru a Prazemě,
z něhož se po několika staletích zformuje malý měsíček. Měsíčky
se následně srážejí mezi sebou a po určité době vytvoří Praměsíc,
který zbývající měsíčky zachytí nebo naopak vymete ze soustavy
ven. Autoři upozorňují, že větší počet menších impaktů je pravděpodobnější a také nevyžaduje přesné hodnoty rychlostí kvůli
zachování momentu hybnosti. Naproti tomu mlčky předpokládá,
že všechny impaktory byly tvořeny stejnou látkou.
R. Dvorak aj. provedli velké množství simulací možných kolizí
předpokládaného tělesa Theia s Prazemí v soustavě sedmi těles:
Slunce, Venuše, Země, Marsu, Jupiteru, Saturnu a samotné Theiy
(vliv ostatních planet Sluneční soustavy se v prvotních výpočtech
ukázal jako zanedbatelný). Autoři umístili Theiu do různých míst
mezi dráhy Země a Venuše, resp. Země a Marsu, a nechali výpočet běžet. Velmi rychle se ukázalo, že největší pravděpodobnost srážky nastává pro hodnoty velké poloosy dráhy a = (1,16
1,20) au, zatímco při umístění Theiy uvnitř dráhy Země dochází
ke kolizi příliš brzy po vzniku těles, ne až po 50=100 Mr, kdy se
podle hypotézy Theia s Prazemí srazila.
H. Melosh aj. modelovali vznik pánve Jižní pól-Aitken (South
Pole-Aitken, SPA) se zaměřením na rozptyl materiálu z měsíčního
pláště. V souladu s dříve předpokládanými odhady autoři zjistili, že impakt vymrštil horniny z hloubek až 100 km pod povrchem, v nichž by se mělo nacházet značné množství minerálu
olivínu. Jenže spektrální analýzy povrchu kolem SPA ukazují, že
tento materiál je na olivín velice chudý, naopak v něm převládá
pyroxen s nízkým obsahem vápníku. To se velmi podobá plášti
planetky (4) Vesta, a proto autoři navrhují, že patrně nastal čas
revidovat předpoklad, že svrchní pláště planet a planetek jsou
bohaté na olivín.
S. Li a R. Milliken sestavili mapu zastoupení vody na měsíčním
povrchu. Využili k tomu infračervená (IR) data z přístroje Moon
Mineralogy Mapper (M') na palubě družice Chandrayaan-1, která
zobrazují odrazivost molekul vody a OH v pásmu vinových délek kolem 3µm. Ukázalo se, že zastoupení OH roste se stoupající
zeměpisnou šířkou a také s vyšším stupněm zvětrání povrchu,
což je v souladu s představou, že voda v měsíčním regolitu vzniká působením slunečního větru. Na některých místech dosahují
hodnoty zastoupení vody 500-750 ppm (parts per milion, miliontina), v průběhu měsíčního dne se mění až o 200 ppm a na celém
povrchu Měsíce se do hloubky 1 m nachází asi 1,2x10" kg vody.
J.-P. Williams aj. zpracovali přibližně 250 miliard měření odrazivosti měsíčního povrchu z přístroje Diviner Lunar Radiometer Experiment na palubě LRO do souvislé datové sady. Globální
mapa povrchu Měsíce změření za prvních 5,5 roku práce přístroje
ukazuje velké rozdíly mezi jednotlivými místy — denní nejvyšší teplota závisí na místním albedu a na rovníku dosahuje hodnot 387-397 K, před východem Slunce pak klesá až k přibližně
95 K. Složení povrchových hornin výrazně ovlivňuje akumulaci
tepla, skalnaté oblasti udrží po západu slunce lokální teplotu až
050 Kvyšší, než je globální průměr pro danou zeměpisnou šířku.

Stejně tak nejnižší noční teplota závisí na složení místního regolitu — albedo ovlivňuje maximum denní teploty (tmavší regolit se
ohřívá více), zatímco tepelná vodivost ovlivňuje minimum noční teploty (dobře tepelně vodivé horniny vychladnou dříve, resp.
více).
F. Thiessenová aj. analyzovali čtyři vzorky z místa přistání
Apolla 17 pomocí hmotnostní spektrometrie. Na základě poměrů
izotopů uranu a olova určili stáří jednotlivých zlomků hornin,
které se jen částečně překrývá v rozmezí zhruba 3 920-3 930 Mr
před současností. Autoři předkládají dvě možnosti: bud byla
různá zrna zformována v důsledku různých impaktů (autoři nabízejí jako pravděpodobné možnosti vznik moří Nectaris, Crisium,
Serenitatis a Imbrium), nebo impakt „přepsal" izotopový záznam
v přeměněné hornině na některých místech jen nedokonale, takže
některá zrna se tváří starší, než ve skutečnosti jsou.
I. P. Karačevicevová aj. pořídili ze snímků kamery NAC (Narrow Angle Camera) na palubě družice Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO) digitální model terénu pro okolí místa přistání
sondy Luna 21. Podařilo se jim vytvořit topografickou mapu oblasti a zpřesnit délku dráhy, kterou urazil Lunochod 2 po povrchu
Měsíce na 39,16 km (tedy o víc než 2 k více, než udávaly odhady
v době mise) - tento rekord padl až r. 2014 po více než 40 letech,
kdy ho pokořilo vozítko Opportunity na Marsu.

1.5. Mars
Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), která 20. října 2016
úspěšně zaparkovala na oběžné dráze kolem Marsu, zahájila testovací provoz v listopadu téhož roku. První snímky s vysokým
rozlišením z přístroje CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging
System) byly zveřejněny těsně po Novém roce 2017 a snímky s maximálním rozlišením a využitím všech vlastností přístroje přišly
v dubnu. CaSSIS je schopná z kruhové polární dráhy dosáhnout
základního rozlišení 2,8 m/px. Přístroj je jedním ze čtyř na palubě TGO, která je výsledkem spolupráce Evropské kosmické
agentury (ESA) a ruského Roskosmosu.
Zároveň byly zveřejněny příčiny selhání přistávacího modulu
Schiaparelli, který měl 19. října 2016 měkce dosednout na Mars,
ale po odpojení brzdicího padáku a odhození tepelného štítu
se navždy odmlčel a několik dní nebylo jasné, co se s ním stalo. Problém začal asi tři minuty po vstupu do atmosféry planety
tím, že Schiaparelli začal rotovat kolem svislé osy, což zamotalo
šňůry brzdicího padáku, který se nejspíš částečně vyfoukl. Akcelerometr přistávacího modulu zřejmě situaci chybně vyhodnotil tak, že Schiaparelli už se nachází v nejhustší spodní vrstvě
atmosféry a odhodil tepelný štít i padák a zažehl brzdicí trysky,
navíc z neznámého důvodu pouze na necelé tři sekundy namísto
plánovaných třiceti. Vše skončilo 25 s trvajícím volným pádem
z výšky 3,7 km a zničujícím nárazem do povrchu, v němž vznikl
nový kráter, který o 12 dní později - stejně jako místo dopadu
brzdícího padáku a tepelného štítu - objevila družice Mars Reconnaissance Orbiter.
Pět let práce na povrchu Marsu završilo vozítko Curiosity
(vlastním jménem Mars Science Laboratory), které po dně kráteru
Gale urazilo téměř 15 km. Gale byl zvolen záměrně jako jedna
z nejhlubších prohlubní na Marsu za účelem studia dávného podnebí planety, které by se mělo projevit na geologickém složení dna
a úbočí středového vrcholku kráteru. Vybaven vrtnou soupravou
a spektroskopickými přístroji vykonal Curiosity na své cestě 15
průzkumných vrtů, dva z nich v nejnižším bodě své cesty, kde
identifikoval jílové usazeniny, které kdysi vznikly v klidné vodě
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s hloubkou nejméně 0,1=1 m. Zaznamenal skokový nárůst a následný pokles zastoupení methanu v atmosféře, jehož vysvětlení
chybí — chvíli se spekulovalo o důkazu přítomnosti života, ale spíše je možné jej přičíst sezónnímu působení ultrafialového (UV)
záření na podpovrchové geochemické zdroje methanu. Od konce
r. 2014 Curiosity stoupá na centrální pahorek a pokud vše půjde
dobře, čeká ho cesta do oblasti mocných usazenin jílů. Vozítko má
problémy s koly a také další pohyblivé části přístrojů jeví znaky
opotřebování, nicméně zatím se vše daří řešit, mj. díky výraznému vylepšování řídicího software.
J. Hurowitz aj. zveřejnili výsledky měření redukčně-oxidačních charakteristik sedimentů ve vrtech z oblastí Yellowknife
Bay a Murray. Vyplývá z nich, že jezero v kráteru Gale bylo natolik hluboké, že se různě velká zrna usazovala v různých vzdálenostech od ústí řeky, splavující do jezera erodované horniny;
hrubší zrna klesla ke dnu blízko u pobřeží, jemnější zrníčka voda
donesla až do hlubší vody. Jezero bylo také dost hluboké nato, aby
v něm již jednou usazené horniny podléhaly různým chemickým
procesům - v mělčí vodě docházelo k oxidaci hornin v důsledku
rozpouštění atmosférického kyslíku, zatímco ve větších hloubkách se více projevovalo bezkyslíkaté prostředí rozpuštěných solí.
Jde o další dílčí důkaz, že v době před 3,8-3,1 Gr bylo na povrchu
Marsu prostředí vhodné pro život.
Evropská kosmická agentura (ESA) zveřejnila data ze sondy
Mars Express, která ukazují proměny severní polární čepičky
Marsu mezi roky 2004-2010. Vrstva suchého a vodního ledu je
ohryzávána větrnou erozí do podoby větrníku se spirálovitě zatočenými roklemi. Střídání sněhových srážek s písečnými bouřemi vytváří na Zemi neexistující sedimenty, jejichž mocnost dosahuje až 2 km.
A. Spiga aj. modelovali pomocí numerických simulací výskyt
vodních srážek v řídké atmosféře Marsu, z nichž vyplynulo, že
sněhové bouře jsou v ní překvapivě prudké. Na rozdíl od dřívější
představy, že vodní sníh se na Marsu ukládá jen postupným usedáním jednotlivých vloček na povrch, autoři přicházejí se značně
odlišným obrázkem: na noční straně planety vznikají vlivem radiačního ochlazování oblaků vodní páry silné konvektivní proudy,
které pod oblaka strhávají velké množství vody, což končí hustým
a intenzivním sněžením. Tento efekt se podle autorů uplatňoval
i v době, kdy bylo v atmosféře podstatně více vody než dnes, což
vedlo k silným proměnám v rámci vodního cyklu celé planety.
K. Cannon aj. navrhli alternativní možný původ jílových minerálů, které v horninách Marsu odhalil jak dálkový průzkum
z oběžné dráhy, tak průzkumné vrty sond na povrchu planety:
minerály mohly vzniknout nikoli působením tekuté vody, jak
předpokládá převažující hypotéza, nýbrž interakcí mezi magmatickým oceánem a přehřátou hustou atmosférou těsně po zformování planety. Země i Mars prošly ve věku pouhých několika málo
desítek let obdobím zcela roztaveného pláště, z něhož unikaly
všechny těkavé látky a vytvořily hustou atmosféru v nadkritickém stavu. Autoři právě působení této atmosféry na celý povrch
pokrývající oceán magmatu přičítají vzniku jílových minerálů.
Následné chladnutí planety a vytvoření tenké kůry, na niž v období 100-700 Mr dopadaly planetky v průběhu Velkého bombardování, způsobilo promíchání těchto prvotních minerálů s horninami kůry. Autoři ukazují, že nastíněný vznik jílových minerálů
dobře vysvětluje současné rozložení nalezených jílů na povrchu
v okolí velkých impaktních kráterů. L. Shaeferová však následně
upozornila, že chemické vlastnosti prvotních jílových minerálů
zcela neodpovídají analýzám, získaným v poslední době přímo
na Marsu, a také předpoklady K. Cannona aj., týkající se vlastností vznikající kůry chladnoucí planety, nelze automaticky považovat za správné.
J. Wade aj. publikovali výpočty poměrných objemů prvotní
vody, která mohla být absorbována do planetárního pláště, v porovnání Země a Marsu. Autoři ukázali, že zatímco pro zemské
bazalty je poměrně obtížné vstřebat vodu, marsovské lávy bohaté
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na FeO jsou schopné vázat vodu podstatně lépe - výsledkem je, že
plášti Marsu obsahuje minerály vážící vodu v 9 % objemu, zatímco
na Zemi jsou to jen 4 %. Voda z povrchu Marsu tedy nezmizela
jen únikem z atmosféry či rozkladem UV zářením, ale mnoho se
jí i „vsáklo" do země. Na Zemi se navíc desková tektonika aktivně podílí na vypuzování vody z pláště směrem vzhůru, na Marsu
však tento mechanismus chybí.
R. Chapman aj. numericky simulovali vznik větrných vírů
(tančících dervišů) v průběhu různých částí solu (marsovského
dne) na základě globálního atmosférického modelu Mars Global
Circulation Model. Překvapivě se ukázalo, že nejvíce těchto vírů
vzniká ráno, na rozdíl od Země, kde je jejich aktivita nejvyšší
odpoledne. Autoři zjistili, že větší vliv na tvorbu vírů má vyšší
rychlost větru, než dříve předpokládané množství tepla těsně nad
povrchem Marsu. Výstupy simulací zcela nesouhlasí s reálnými
pozorováními větrných vírů z oběžné dráhy planety, což může
být způsobeno faktem, že družice povrch snímkují výrazně více
v odpoledních hodinách - další pozorování jsou nezbytná.
B. Jakosky aj. odhadli množství části atmosféry, která unikla
do volného prostoru, na základě měření zastoupení izotopů 3BAr
a 36Ar družice MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN). Lehčí izotopy unikají z atmosféry snadněji než těžší, takže
na základě současného poměru v různých výškách je možné odhadnout, že nejméně 66 % atmosférického argonu uniklo v průběhu věků mimo atmosféru. Jde o další nezávislé potvrzení, že
atmosféra Marsu byla původně mnohem hustší a teplejší.
D. Minton a A. Hesselbrock vyvinuli model vzniku Phobosu,
většího z obou Marsových měsíců, založený na počáteční srážce
planety $ tělesem o průměru 2 000 km před 4,3 Gr. (Taková srážka
mohla vytvořit pánev Borealis Basin, která pokrývá zhruba 40 %
plochy celé planety.) Srážka rozhodila do blízkého prostoru kolem
značnou spoustu materiálu, který v následujících milionech roků
zformoval kolem planety prstenec. Jeho vnitřní části slapové síly
a tření zbrzdí tak, že postupně dopadne na povrch planety, zatímco úlomky ve vnějších částech se začnou shlukovat a vytvoří
několik menších měsíčků, které se postupně spojí do jednoho většího tělesa. Těleso se postupně přibližuje Rocheově hranici, na níž
ho slapové síly opět roztrhají na kusy, a znovu vznikne disk. Tento
proces se může několikrát opakovat, přičemž vznikají stále menší
a menší výsledné měsíce, neboť z každého prstence značná část
materiálu skončí na povrchu planety. Současný Phobos se skutečně přibližuje k Marsu a asi za 70 Mr se dostane na Rocheovu mez.
Autoři upozorňují, že popsaný způsob nedovede vysvětlit vznik
Deimosu na jeho současné dráze.
R. Hyodo aj. modelovali vznik materiálu ve zmíněném prstenci
(disku). Předpokládaná srážka částečně nebo úpině roztaví většinu látky dopadajícího tělesa, z něhož se zhruba 5 % přímo odpaří.
Zbytek se promíchá s materiálem původního Marsu za vzniku
těles s typickým průměrem kolem 1 m. Tato tělesa se v disku dále
srážejí a drolí — takovým třením vznikají postupně menší a menší
částice s průměrem až pouze 100 µm. Z odpařené horniny naopak část látky zkondenzuje do zrníček s průměrem kolem 0,1 µm.
Autoři proto předpokládají, že oba marsovské měsíce by měly být
složeny z těchto dvou typů stavebních bloků. Zajímavé je také
zastoupení látky, z níž by měly být složeny: nejméně 35 % materiálu pochází z Marsu a z něj ještě nejméně polovina z hloubek
50=150 km pod povrchem, tedy až z planetárního pláště. Výpočty
by měla ověřit chystaná mise MMX (Martian Moons eXploration),
kterou připravuje japonská kosmická agentura JAXA.

1.6. Jupiter
Začátkem r. 2017 byly postupně zveřejněny výsledky z prvních blízkých průletů družice Juno kolem Jupiteru na konci srpna
2016. Blízkých průletů by mělo být 36, při každém z nich družice
musí projít radiačními pásy, které ji dle očekávání budou postupně více a více poškozovat, nicméně první průlet proběhl bez problémů. Družice proletěla nad oběma póly, na obou objevila mo-

hutné bouře uspořádané v pásech kolem dokola a na jižním díky
italskému přístroji JIRAM (Jovian InfraRed Auro ral Mapper) také
obří polární záři; ani na jednom pólu se nevyskytuje šestiúhelníková Rossbyho vina, kterou známe ze Saturnu. Spektrální analýza atmosféry odhalila mohutné proudy čpavku, vyvěrajícího
z jejích hlubokých vrstev. Nejvíce překvapivě se jeví magnetické
pole Jupiteru - je mnohem silnější a má daleko komplikovanější
strukturu, než se předpokládalo, což naznačuje, že jádro planety
je pravděpodobně veliké a jeho vnější vrstvu tvoří polotekutý kovový plášť, složený především z vodíku. V říjnu 2016 mělo dojít
k navedení na kratší oběžnou dráhu, ale těsně před brzdným manévrem došlo k problémům s tryskovými motory a družice se dokonce pro jistotu uvedla do hibernate. Z ní byla následně probuzena a diagnostika ukázala, že je v pořádku, nicméně plánovaná
vědecká měření neproběhla. Inženýři pro jistotu zatím ponechali
Juno na původní kratší oběžné dráze. Při dalších dvou průletech
se ukázalo, že problémy s ventily jednoho z korekčních motorů
bohužel trvají.
W. Sparks aj. zveřejnili druhé pozorování stejného výtrysku na okraji kotoučku Jupiterova měsíce Europa, opět pomocí
Hubbleova kosmického dalekohledu (HST). První podezření se
objevilo r. 2014, následně potvrzené r. 2016 - na stejném místě
na povrchu měsíce, kde sonda Galileo pomocí přístroje Photopolarimeter-Radiometer zjistila již r. 1999 teplotní anomálii. Výtrysk
je pozorovatelný pouze na hranici možností HST. Autoři uvádějí,
že zatím není možné rozhodnout, zda je teplotní anomálie projevem lokálního zeslabení ledové krusty a výtrysky jsou důsledkem
zeslabení, nebo jsou naopak výtrysky - pravděpodobně způsobené únikem vody podél prasklin v ledové krustě - příčinou ohřevu
okolí výtrysku. Pokud by platila první možnost, autoři odhadují,
že v oblasti výtrysků má led tloušťku jen 1,8-2 km.
S. Sheppard oznámil objev dvou nových Jupiterových měsíců
- celkem tedy známe 69 satelitů největší planety Sluneční soustavy. Oba měsíčky mají velikost maximálně 1-2 km, oba obíhají
na protáhlých retrográdních drahách a Jupiter oběhnou za 1,65,
resp. 2,01 r. Podle všech parametrů dráhy jde o tělesa, která vznikla ve vnějších částech Sluneční soustavy a u Jupiteru byly pouze
gravitačně zachyceny.
K. de Kleerová a I. de Paterová pozorovaly v průběhu 70 nocí
v letech 2013-2016 nejaktivnější vulkanickou oblast Loki Patera
na povrchu Jupiterova měsíce Io pomocí Keckova dalekohledu
a dalekohledu Gemini-North. Během zmíněného období došlo
ke třem zjasněním v oblasti a autorky pomocí modelu rozlévajícího se lávového jezera odhadly rychlost šíření čela lávového proudu na 1,2=1,7 km/d, z něhož vyplývá tempo renovace povrchu
na 1 500-2 200 m'/s. Jednotlivá zjasnění nastala po 440-540
dnech, což zhruba odpovídá periodě odhadnuté dříve na základě pozorování před r. 2001. Porovnání čerstvých dat se staršími
(stejné autorky s dalšími dvěma spoluautory) ukázalo, že šíření lávové viny je obráceno proti dřívějšímu směru a průběh zjasnění
v různých frekvencích je rozdílný, což naznačuje, že vina možná
není jen jedna. Konečně ve třetí práci s dalšími 12 spoluautory
autorky zveřejnily model dvou lávových vin, které obíhají lávovým jezerem proti sobě kolem centrálního „ostrova"; viny nemají
stejnou rychlost a patrně vznikly v různých časech, což zřejmě
souvisí s rozdílným složením vyvřelého magmatu.
T. Kruijer aj. se pokusili z vlastností meteorického materiálu
odhadnout dobu zformování jádra Prajupiteru. To se muselo
vytvořit ještě před rozfoukáním mlhoviny, nejpozději asi 10 Mr
Po vzniku Sluneční soustavy. Autoři na základě izotopového složení atomů wolframu, molybdenu a platiny v různých kovových
meteoritech rozlišili dvě skupiny, které pravděpodobně pocházejí
z navzájem oddělených částí protoplanetárního disku. Tyto oblasti existovaly souběžně a zároveň byly prostorově odděleny v období zhruba 1-3(4) Mr po vzniku Sluneční soustavy - pravděpodobným vysvětlením je, že skupiny od sebe oddělilo právě jádro
Prajupiteru. To muselo nabrat hmotnost přibližně 20 M7 během

doby ≤ 1 Mr a během zmíněných 2-3 Mr na sebe nabalilo další
materiál, takže na konci mělo hmotnost nejméně 50 M7. Jupiter je
tedy zřejmě nejstarší planetou Sluneční soustavy.

1.7. Saturn
Rok 2017 znamenal po téměř 20 letech existence završení ohromující práce sondy Cassini - a šlo o skutečné Grand Finale. Sonda
21. dubna naposledy proletěla kolem měsíce Titanu a 26. dubna
poprvé proletěla mezerou mezi prstenci a atmosférou Saturnu.
Těchto průletů nakonec bylo celkem 22 a v následujících letech
se můžeme těšit na řadu článků, které z naměřených dat vzejdou
- prvním velkým překvapením bylo, že prostor mezi nejvnitřnějším prstencem a planetou je téměř prázdný. Sonda měla při
průletech používat svou velkou anténu jako štít, ale ukázalo se to
jako zbytečné — zjevně existuje nějaký čisticí mechanismus, který prachová zrna pod drahou prstenců vymetá bud do atmosféry
Saturnu nebo naopak zpět do prstenců. Při jednom z posledních
průletů spektroskopie vrchních vrstev atmosféry planety ukázaly,
že nejspíš platí první možnost. Cassini také při blízkých průletech
pomocí odchylek dráhy změřil hmotnost prstenců, které jsou velmi lehké, což naznačuje, že jejich stáří je nanejvýš několik stovek
milionů let, neboť déle by gravitační poruchy Saturnových měsíců nepřežily. Další překvapivá informace se týká magnetického
pole Saturnu, jehož osa se překvapivě přesně shoduje s rotační
osou planety - odchylka činí ≤ 0,06°; dále vůbec není jasné, jak
rotuje jádro planety ve srovnání se zbytkem (celá planeta patrně
rotuje diferenciálně).
15. září 2017 sonda shořela po vstupu do atmosféry Saturnu
rychlostí 113 000 km/h a zakončila více než trojnásobně překročenou původně plánovanou misi. Úpiný soupis objevů je rozsahem zcela mimo možnosti tohoto přehledu, z nejdůležitějších
je nutno jmenovat: objev vodních gejzírů na měsíci Enceladu,
detekce jezer tekutých uhlovodíků na Titanu, potvrzení podpovrchových oceánů na měsících, dokumentace povrchu mnoha
měsíců, vysvětlení dvojí tváře měsíce Iapetus, pozorování dynamických efektů v prstencích, turbulentní struktury v atmosféře
Saturnu včetně šestiúhelníkové viny v okolí severního pólu planety (kolem jižního pólu se kupodivu hexagon nevyskytuje) a přímá
pozorování polárních září na obou pólech. K tomu je třeba přičíst
dlouhodobou spektroskopii, měření magnetického pole, odchylky gravitačního pole a další spoustu dat, jejichž zpracování zabere
nejméně 10 let.
J. Hunter Waite aj. publikovali výsledky spektroskopie průletu
sondy Cassini jedním z výtrysků Enceladu. Zásadním objevem
byla přítomnost molekulárního vodíku, který vzniká chemickými reakcemi vody s kamenným podložím v okolí termálních
zdrojů. Přítomnost CO, ve výtryscích dále naznačuje, že podpovrchový oceán Enceladu skýtá podmínky vhodné pro život.
M. Voyteková však upozornila, že dřívější detekce methanu (také
sondou Cassini) naopak ukazuje, že případný život v oceánu není
příliš aktivní, neboť methan je jeden z pravděpodobných výsledků anorganických chemických procesů H, a CO,.
A. Ingersoll a S. Ewald analyzovali pořízená data jasností
výtrysků Enceladu z přístrojů Imaging Science Subsystem sondy
Cassini v průběhu let 2005-2015. Zjistili, že gejzíry jsou nejjasnější (jasnost je kalibrovaná na stejnou vzdálenost od Slunce) téměř přesně v apocentru dráhy měsíce, druhé maximum nastává
po průchodu pericentrem dráhy; jasnost gejzíru klesá s výškou
nad povrchem měsíce a je-li vyvrhovaná látka stále táž, jasnost
je přímo úměrná hustotě částic ve výtrysku. Autoři upozorňují,
že během sledovaného období celková kalibrovaná jasnost gejzírů poklesla téměř na polovinu — to může být způsobeno bud
sekulární změnou excentricity dráhy, postupným ucpáváním ústí
výtrysku ledovými zmrazky anebo prostou sezónní změnou, tedy
koncem léta na jižním pólu.
B. A. Black aj. analyzovali výsledky erozní činnosti řek na Titanu, Marsu a Zemi. Přestože na Zemi známe erozní mechanismy
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poměrně dobře, na (raném) Marsu hůře a na Titanu prakticky vůbec, je možné ze srovnání vzniklých koryt řek vyvodit souvislosti.
Autoři použili numerické modely vývoje povrchu s parametrickou velikosti krajinotvorných prvků a ukázalo se, že vznik překážek v malé a střední škále způsobuje vysokou diverzitu výsledných toků, zatímco překážky v celoplanetárním měřítku vytvoří
krajinu velmi podobnou současnému Titanu a zčásti podobnou
dávnému Marsu. Jediná Země má ze všech tří těles deskovou tektoniku, která zodpovídá za tvorbu kontinentálních pohoří, což
jsou přesně ony malé a střední překážky. V případě Titanu se navíc zdá, že erozní činnost přemazává vlastní dřívější působení,
tedy že eroze opracovává celý povrch stále více „do hladka", a to
navzdory náznakům nedávné nebo dokonce současné geologické
aktivity.

1.8. Uran, Neptun
N. Molter a I. de Paterová objevili pomocí Keckova dalekohledu velkou (průměr 30°, téměř 9 000 km) bouřkovou strukturu
na Neptunu neobvykle blízko rovníku. Oblaka byla natolik jasná, že je zpozorovali i amatérští astronomové. Přestože v atmosféře planety vanou větry rychlostí až 450 m/s, struktura se ani
po několika týdnech nerozpadla. Autoři proto spekulují, že nejde
o typickou cyklonu, ale o obří konvektivní mrak, jaký byl spatřen
v r. 2010 na Saturnu — vlhký vzduch z nízkých vrstev atmosféry
ve velké výšce zkondenzuje a zmrzlé krystalky (v tomto případě
methanu) pak velmi dobře odrážejí světlo.
P. Irwin aj. porovnali čerstvá pozorování Uranu pomocí kamery Wide Field Camera 3 na palubě HST, přístroje SINFONI
(Spectrograph forINtegral Field Observations in the Near Infrared)
na Very Large Telescope a historická data z přístroje SpeX z InfraRed Telescope Facility na Mauna Kea. Autoři uvádějí, že všechna
data lze dobře vysvětlit modelem mraků složených ze tří složek:
fyzicky tenké a opticky tlusté vrstvy oblačnosti z částic o velikosti
kolem 0,1 µm ve výšce odpovídající tlaku 2 bar, nad níž se nachází
mraky z krystalků metanu o velikosti přibližně 0,5µm, a ještě nad
ní je velká vrstva mlžného oparu.
A. Farkas-Takács aj využili družici Kepler v průběhu mise
k pozorování Uranových nepravidelných měsíců Sycorax, Caliban, Prospero, Ferdinand a Setebos. Pro některé měsíce jsou
k dispozici i historická data ze sondy Herschel a Spitzerova kosmického dalekohledu, takže bylo možné odhadnout jejich velikost
a albedo. Autoři porovnali světelné křivky měsíců s ostatními
nepravidelnými měsíci a také s malými tělesy Sluneční soustavy —
výsledkem je, že Uranovy měsíce jsou nejpodobnější Kentaurům
a transneptunickým tělesům. Autoři dovozují, že rodina Uranových měsíců prošla bouřlivějšími kolizemi než srovnatelné měsíce
Jupiteru a Saturnu.

1.9. Drobná tělesa Sluneční soustavy
Výrazná pánev Sputnik Planitia, kterou při průletu kolem
Pluta perfektně zdokumentovala sonda New Horizons, se nachází téměř přesně naproti Charonu, Plutovu měsíci. Pravděpodobnost, že jde o náhodu, je jen 5 %. J. Kean aj. přišli s hypotézou, že
Sputnik Planitia vznikla výrazně severněji a do současné pozice
dodriftovala. Numerická simulace postupně zamrzajícího podpovrchového oceánu, kterou autoři provedli, ukazuje vlastnosti
povrchu velice podobné těm skutečným.
Sputnik Planitia je ovšem výrazná deprese, zatímco rotující
tělesa mají tendenci zaujmout takovou polohu, aby rovník procházel oblastmi s největší hustotou pláště. F. Nimmo aj. zkoumali,
jak by mohla pánev mít větší hmotnost než ostatní části pláště,
a přišli se zajímavým nápadem. Impakt, který pánev pravděpodobně vytvořil, vyhloubil do ledového pláště Pluta kráter hluboký
asi 7 km. Tím plášť v daném místě zeslabil a podpovrchový oceán
tam tlakem zespoda vyboulil výduť. Tekutá voda je ovšem hustější
než led, takže přestože je pánev svrchu nižší než okolní terén, pod
ledovou krustou se nachází oblast s větší hmotností. Podobnou
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situaci známe z Měsíce, na němž se také pod některými moři vyskytují mascony (z anglického mass concentration). Na dně pánve
navíc namrzají těkavé prvky (především molekulární dusík), což
hmotnost oblasti v dlouhém časovém měřítku opět zvyšuje.
J. E. Moores aj. simulovali vznik ledových útvarů, zvaných kajícníci, v oblasti Tartarus Dorsa na Plutu. Kajícníci jsou přírodní ledové skulptury, které vznikají větrnou erozí z ledové vrstvy
uvnitř proláklin a následnou kondenzací vzdušné vlhkosti a vypadají jako řady modlících se mnichů s kápěmi na hlavách. Ačkoliv byly navrženy jako vysvětlení anomálií radarových odrazů
na Europě, zatím je spolehlivě známe jen ze Země, kde se jejich
velikost pohybuje od centimetrů po metry. Snímky Tartarus Dorsa z New Horizons tyto struktury ve větším měřítku velmi připomínají — proto autoři modelovali jejich možný vznik a ukázalo se,
že při erozní rychlosti 1 cm/oběh je možné vysvětlit vznik pravidelného ry'hování povrchu se stářím desítek Mr, což je v souladu
s odhadem stáří povrchu na základě četnosti kráterů.
Y. Sekine aj. publikovali výpočty, vysvětlující možný vznik
Charonu i načervenalých povrchů v okolí Plutova rovníku. Červené složky povrchu pravděpodobně tvoří organický materiál
a autoři přišli s představou, že mohou pocházet z nitra planety.
Pokud se s Praplutem srazila planetka o zhruba třetinovém průměru a vnitřní teplotě 150-200 K, srážka vymrštila dostatek materiálu na oběžnou dráhu, kde se z něj zformoval Charon, i na povrch Pluta - zároveň se materiál zahřál dost nato, aby jednoduché
organické molekuly jako např. formaldehyd prošly polymerací
a vytvořily načervenalý odstín v okolí rovníku.
W. McKinnon aj. analyzovali fyzické vlastnosti Pluta, Charonu a měsíčků Styx, Nix, Kerberos a Hydra. Zatímco Pluto a Charon mají velmi podobné celkové hustoty, měsíčky jsou z velké
části tvořeny ledem. Pluto je nejméně ze 2/3 tvořen horninami
bez příměsi ledu, u Charonu jde o 3/5 - Pluto a Charon jsou si dokonce navzájem podobnější než kterákoli jiná dvě velká tělesa Kuipero va-Edgewo rthova pásu. Autoři upozorňují, že zatímco tělesa,
z nichž srážkou vznikla dvojice Pluto-Charon, se mohla vytvořit
postupnou akrecí drobných těles, měsíčky pravděpodobně vznikly z úlomků rozbitého tělesa, které již prošlo alespoň částečnou
diferenciací.
Objekt 2014 MU69 (původně pouze s číslem 486958), který byl
vybrán jako další cíl sondy New Horizons po průletu kolem Pluta,
se stal cílem několika pozorovacích kampaní. V červnu a červenci
2017 se týmy pozorovatelů v Jižní Africe i Jižní Americe pokusily se střídavými úspěchy pozorovat zákryty hvězd tímto tělesem
- M. Buie aj. zveřejnili data z úspěšnými detekcemi, z nichž vyplývá, že těleso je v delším rozměru 20-30 km velké a jistě v jednom směru protáhlé, anebo dokonce dvojité. Menší velikost, než
se původně předpokládalo, znamená vyšší odrazivost povrchu.
New Horizons kolem 2014 MU69 proletí 1. ledna 2019 rychlostí
13,7 km/s.
D. Gerdes aj. publikovali pozorování objektu 2014 UZ224 přezdívaného DeeDee, který se nachází ve vzdálenosti 92 au (po trpasličí planetě Eris jde o druhé nejvzdálenější těleso se známou
dráhou). Velká poloosa dráhy je 109 au, excentricita 0,65 a sklon
26,8°, oběžná doba 1 140 r; přísluní ve vzdálenosti 38 au těleso
dosáhne r. 2142. Dráha se zdá dlouhodobě stabilní, jen ve slabé
rezonanci s Neptunem. Průměr autoři odhadují na 635 km, ovšem
s velikou chybou, neboť není známo nic o jeho povrchu; v každém
případě by mělo být zhruba kulového tvaru.
C. Kiss aj. oznámili objev měsíce u trpasličí planety
2007 OR10. Trpasličí planeta má průměr 1 535 km a nezvykle
pomalou rotaci, která byla již dříve přičítána možnému (nedetekovanému) měsíci. Autoři prozkoumali archivní data z HST
a na dvou snímcích skutečně těleso o 4,2 mag slabší objevili.
Odhad oběžné doby kolísá v rozmezí 35=100 d, průměr nejméně
237 km a hmotnost 1,5=5,8x102' kg. Všechny známé trpasličí planety s průměrem ≥ 1000 km tedy mají měsíc.

G. M. Szabó aj. zveřejnili katalog 56 trojánů, jejichž kompletní
světelné křivky pořídila sonda Kepler v rámci mise K2. Autoři
odvodili přesné rotační periody a amplitudy světelných křivek.
V porovnání s pozemskými daty panuje celkový souhlas, autoři
upozorňují, že pozemská data jsou pro rotační periody nad 20 h
nespolehlivá a vykazují podezřelou zvýšenou četnost kolem hodnoty 60 h. Četnost dvojplanetek je dle autorů (20 ± 5) %. E. Ryan
aj., na základě stejných dat dospěli k podobným výsledkům, navíc
zdůrazňují, že přibližně 10 % objektů má rotační periody ≥ 100 h,
což je mnohonásobně více, než se dosud předpokládá.
J. Wood aj. modelovali vývoj dráhy Kentaura (10199) Chariklo, jediného známého malého tělesa s vlastním prstencem.
Autoři nechali dráhu Kentaura probíhat nazpět v čase, zaznamenávali blízká setkání s planetami a počítali pravděpodobnost,
že prstence tato setkání přežijí. Kupodivu se ukázalo, že dráha
Chariklo je sice chaotická, ale dlouhodobě stabilní. Kentaur byl
pravděpodobně zachycen v průběhu posledních 20 Mr a prstence
téměř jistě nevznikly slapovým roztrháním v důsledku těsného
přiblížení k některé planetě.
C. Shankman aj. propočítali dráhy vzdálených transneptunických těles, tedy těch, jež mají velkou poloosu dráhy alespoň
250 au (včetně čtyř nově objevených) a jež údajně vykazují poruchy drah, způsobené údajnou vzdálenou 9. planetou. Autoři
zjistili, že dráhy sice vykazují jisté kvazipravidelné poruchy, ale
k jejich vysvětlení nestačí jediné těleso, ale naopak mohutný disk
s hmotností několika desítek M. S. Lawler aj. modelovali vývoj
Edgeworthova-Kuiperova pásu pro případ, že 9. planeta existuje a zjistili, že její přítomnost má vliv na vývoj drah s velkou
poloosou mezi 50 a 500 au, ale celkově je od Sluneční soustavy,
jíž dominuje čtveřice velkých planet, prakticky nerozlišitelná.
A. Meisner aj. pátrali po 9. planetě v archivu IR pozorování družice WISE (Widefield Infrared Survey Explorer), avšak bezúspěšně.
Ani integrace jednotlivých expozic, která by měla pro data pořízená v letech 2010-2015 odhalit planetu do vzdálenosti 800 au,
v 90 % zatím zpracovaného objemu dat z první části mise neodhalila nic. K rozhodnutí, zda 9. planeta 9 existuje či nikoli, jsou
zapotřebí další pozorování - teoretici (mj. včetně autorů původní
hypotézy) zatím propočítávají další omezující podmínky, které by
mohly pomoci těleso nalézt.
1.9.1. Planetky hlavního pásu
1.9.1.1. Trpasličí planeta Ceres
Vedení NASA uvažovalo po přeletu sondy Dawn od planetky
Vesta k Cereře, že po orbitálním průzkumu trpasličí planety proletí sonda na závěr mise kolem planetky (145) Adeona (e 150 km).
Nakonec však zvítězil názor, že větší cenu má důkladný průzkum
Cerery během jejího průletu přísluním, což se vskutku projevilo
velmi důležitými novými výsledky uvedenými v samostatné kapitolce níže. NASA oznámila koncem října 2017, že po mimořádně
úspěšné desetileté činnosti sondy Dawn bude ke konci r. 2018 docházet xenon k manévrování a přenosu dat, takže před skončením
mise bude sonda navedena na těsnou stabilní kruhovou dráhu kolem Cerery, na níž zůstane po vypnutí řádově tisíc let.
M. Soni aj. zkoumali nejnápadnější útvar na povrchu Cerery
pojmenovaný Ahuna Mons. Autoři ukázali, že jde o nejvýznačnější projev kryovulkanismu v celém hlavním pásu planetek.
Hora dosahuje v současné době převýšení 4km nad referenčním
elipsoidem Cerery. Nachází se na vyvýšenině o průměru 30 km;
má na šířku 21 km a příčně 13 km. Autoři odhadli její stáří v rozmezí 70-210 Mr. Podle simulací se ve skutečnosti roztéká rychlostí 10=500 m/Mr. Krátká geologická životnost vysvětluje, proč je
hora na povrchu Cerery jedinečná. Ze simulací také vyplynulo, že
přes 40% její hmotnosti tvoří vodní led.
A. Nathues aj. studovali podrobné snímky a optická i infračervená spektra největšího (a 92 km) kráteru Occator na trpasličí planetě Ceres, pořizované od počátku r. 2015 obíhající sondou

Dawn. Určili tak překvapivě nízké stáří kráteru 34 Mr, ale ještě
daleko novější původ jasně bílých skvrn na dně kráteru (4 Mr).
Uprostřed kráteru se nachází díra široká 11 km a v jejím centru
vrcholek široký 3km a vysoký 400 m. Na vrcholu i úbočích jsou
viditelné trhliny. Vrcholek má vysoké albedo 30%, zatímco okolní tmavý terén jen 2=4%. Infračervená spektra prozradila, že jde
o tlusté vrstvy obsahující slané karbonáty. Autoři odtud usoudili,
že tento terén vznikl díky kryovulkanismu, neboť jádro Cerery
je tvořené materiálem bohatým na silikáty, zatímco její plášť obsahuje blátivý led. Jakmile výlev dosáhne povrchu, tak bleskově
zmrzne. Voda se vyvaří a sůl zůstane. Zatím se neví, zda erupce
probíhají pravidelně anebo chaoticky, ale v každém případě jde
o stále aktivní kryovulkanismus, neboť pod povrchem Cerery se
stále nachází tlustá vrstva ledu. Autoři se domnívají, že Ceres nebyla nikdy zcela roztavena, ale působením vyšších teplot v nitru
došlo k její geologické diferenciaci na kamenné jádro, plášť bohatý
na vodní led s příměsí tekuté vody pocházející z nitra. Tepelné
zvraty zevnitř a dopady menších kosmických objektů na povrch
trpasličí planety zvnějšku vytvořily současný vzhled povrchu tvořený tmavými uhlíkatými chondrity a čpavkovými fylosilikáty.
A. Nathanues aj. se v další studii zaměřili na okolí jasného kráteru Oxo (e 9 km; stáří jen 190 tis. let), který se nachází v depresi
-4,8 km pod hladinou referenčního elipsoidu Cerery. Na dně kráteru se vyskytuje jak vodní led, jakož i karbonáty a fylosilikáty.
Autoři předpověděli, že vodní led bude postupně sublimovat.
M. De Santis aj. odhalili díky pozorováním spektrometru
VIRMS absorpční pás na vinové délce 3,4 µm příslušející alifatickým uhlovodíkům, jež jsou tvořeny řetězci uhlíku a vodíku s příměsemi kyslíku, dusíku, síry, halogenů a dalších prvků.
Jde o první solidní důkaz, že se zmíněné sloučeniny vyskytují
na planetkách; dosud byly nalézány pouze na povrchu kometárních jader. Na Cereře se nacházejí na více místech, ale především
v rozsáhlém terénu o ploše 1 tis. km2 poblíž kráteru Ernutet (o
50 km). Tento objev naznačuje, že na Cereře jsou dobré podmínky pro vznik prebiotické chemie. K témuž závěru dospěli také T.
Prettyman aj. na základě pozorování aparaturou GRaND (detekce
paprsků gama a neutronů). Autoři uvedli, že materiál na povrchu
Cerery byl v minulosti vytvořen za přispění vody a ledu hluboko
pod povrchem. Z těchto komplexních měření vyplývá, že i malá
tělesa Sluneční soustavy oplývají nejenom vodním ledem, ale
i složitými organickými sloučeninami včetně aminokyselin. Tyto
objevy mají podle K. T. Smithe a M. Kupperse přímý význam pro
objasnění původu života na Zemi. Země totiž vznikla příliš blízko
Slunce hluboko uvnitř sněžné čáry, kde tehdy panovaly teploty
vylučující kondenzaci tekuté vody a těkavých organických sloučenin. Ceres představuje asi třetinu hmotnosti celého hlavního
pásu planetek a díky citovaným měřením se odhaduje, že nitro
Cerery sestává zhruba ze čtvrtiny z ledu.
M. Villarrealová aj. prohlédli archiv pozorování občasné exosféry tvořené molekulami vody, jež se vyskytuje nepravidelně
v různých úsecích výstředné oběžné dráhy Cerery kolem Slunce.
Nejstarší pozorování dočasné exosféry pochází z r. 1991 a autoři
zjistili, že exosféra vzniká tehdy, když zesílený sluneční vítr trefí
trpasličí planetu. Urychlené částice silného větru vyrážejí molekuly vody z povrchu Cerery a vytvářejí přechodnou exosféru
s průměrnou životností jednoho týdne.
1.9.1.2. Ostatní planetky hlavního pásu
E. Palmerová aj. využili bistatická radarová měření planetky
(4) Vesta v době, kdy byla sonda Dawn planetkou zakryta. Tak
se podařilo zkoumat intenzitu odražených radarových signálů
od povrchu Vesty na stupnicích od cm do drn. Tato silně proměnná data pak porovnali s podpovrchovými údaji o zastoupení vodíku pomocí aparatury GRaND na sondě Dawn, jež silně kolísalo
na plochách řádu stovek km2. Výsledky ukázaly, že drsnost povrchu planetky nelze vysvětlit jako u Měsíce pouze vnějšími vlivy
(dopady meteoritů), ale z větší části tím, že se na vzhledu terénu
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podílí vnitřní síly zejména v podobě kryovulkanismu. Tento závěr potvrdila i pozorování kamerou FC na sondě.
J. Sanchez aj. se zabývali určováním fyzikálních parametrů
planetky (16) Psyche, jejíž důležitost vyplývá z faktu, že její hmotnost představuje celé 1 % hmotnosti hlavního pásu. Z radarových
měření vyplývá, že i na povrchu planetky se nacházejí kovy a jen
malý podíl představují méně husté silikáty. Autoři ve své práci
zkombinovali změny radarového albeda se změnami spektra povrchu v blízké infračervené oblasti spektra (0,7 - 2,5 µm), pořízených 3m teleskopem IRTF NASA na Havaji. Změny jsou přirozeně
způsobeny rotací planetky a jejím nepravidelným tvarem. Dosud
se předpokládalo, že Psyche je ve skutečnosti kovovým jádrem
nedostavěné nebo zničené protoplanety, ale zmíněná kombinace
pozorování tomu nenasvědčuje. Mateřské těleso Psyche nebylo
geologicky diferencované a do dnešní podoby se patrně vyvinulo
dosud neznámým mechanismem.
Jako každoročně, tak i v roce 2017 se v široké mezinárodní
spolupráci (Austrálie, Česko, Francie, Itálie, Slovensko, Srbsko,
Španělsko, Ukrajina, USA) daří objevovat binární planetky
v hlavním pásu. Postupně tak byly na základě odhalení dráhových parametrů pomocí fotometrie odhaleny průvodci planetek
(4296) VAN WOERKOM, (12326) SHIRASAKI, (6186) ZENON,
(27675) 1981 CH, (2825) CROSBY, (1798) WATTS, (2881) MEIDEN, (190166) 2005 UP156, (190166) 2005 UP156, (9972) MINORUODA, (7344) SUMMERFIELD, 2017 Ryl, (23621) 1996 PA
a (10132) LUMMELUNDA. Periody oběhu průvodců se pohybují
v rozmezí 2,7 =120,1 h s průměrnou periodou 27 h. U většiny
primárních složek binárních planetek se zdařilo určit i jejich
rotační periody v rozmezí 1,65 _ 7,3 h.
Jednorázová spolupráce amerických astronomů zapojených
do činnosti Mezinárodní asociace pozorovatelů zákrytů hvězd
(IOTA) společně s jedním australským členem IOTA úspěšně
pozorovala 14. 3. 2017 zákryt hvězdy 10 mag z katalogu Tycho
planetkou (113) Amalthea, která v té době měla 13 mag. Na 7
stanicích byl zákryt pozorován, kdežto na třech nikoliv. Tak se
podařilo změřit eliptický tvar planetky o délkách hlavní a vedlejší
osy 67 x 36 km, ale současně detekovat výskyt průvodce v úhlové
vzdálenosti 0,017" (lineární vzdálenost od planetky 24 km).
J. Hanuš aj. využili aparatur SPHERE (Spectro-Polarimetric
High-contrast Exoplanet REsearch) na UT3 VLT ESO a Nirc2
(NearinfraRed Camera) na Keckově l0m vybavených adaptivní
optikou II. generace ke studiu parametrů planetky (130) Elektra
(typ C). Planetka má jako jedna ze šesti známých planetek hlavního pásu dva průvodce, takže její hmotnost je velmi přesně známa.
Autoři proto mohli zpřesnit její tvar i ekvivalentní průměr na (199
±7 km) a střední hustotu na 1,6násobek hustoty vody s relativní
chybou 8%.
Aparatura SPHERE umožnila M. Marssetovi aj. odvodit trojrozměrný obraz planetky (6) Hebe včetně záznamů o impaktních kráterech na planetkách s geometrickými rozměry řádu
100 _ 200km. Autoři odvodili díky vysoké kvalitě měření
přesnou periodu rotace 7,3 h s relativní přesností 10 5 a odtud
dostali velikost ekvivalentního průměru planetky (193 ±6) km
i její střední hustotu (3,5 ±0,6)násobku hustoty vody. Planetka je
slabě pokryta impaktními krátery, takže rozhodně nepatří mezi
zdroje chondritických meteoritů, které dopadají na Zemi. Autoři
mají v plánu v dalších letech podobně prozkoumat na 40 planetek
a odhalit tak hlavní dodavatelky chondritických meteoritů.
D. Vokrouhlický aj. studovali původ rodiny planetek (8)
Flora, která vznikla srážkou tělesa s průměrem aspoň 150 km
ve vzdálenosti vnitřní části hlavního pásu, která umožňuje vyhozené úlomky díky rezonanci oběžných period nasměrovat přednostně k Zemi. Skutečně se jeví, že většina chondritů typu LL dopadajících na Zemi i na Měsíc pochází z této kuchyně. Do rodiny
Flora patří planetka (951) Gaspra, jejíž stáří se odhaduje na 1,4
Gr, což je velmi pravděpodobně stáří rodiny Flora. Modelování
vývoje drah za tu dobu svědčí o tom, že rodina Flora už ztrati6 *Jiří Grygar, David Ondřich; Kozmos 5/2019

la téměř 90% těles s rozměrem kilometru a více. Většina velkých
objektů z rodiny Flora o průměrech do 47km narazila na Zemi
nebo Měsíc v prvních 300 Mr po katastrofické první srážce, tj.
nejpozději před 1,1 Gr (střední proterozoikum).
Chan-Kao Cang aj. změřili přesnou rotační periodu miniaturní planetky (144977) 2005 EC127 (o 0,6 ±0,1 km) z vnitřní části
hlavního pásu planetek. Takto malé planetky se dosud považovaly za pouhé hromady sutě, které se při rychlosti rotace nižší než
2,2 h rozpadnou odstředivou silou. Autoři však zjistili, že tato
planetka vykazuje rotační periodu pouze 1,65 h s chybou menší
než 1%. Amplituda jasnosti během jedné obrátky dosahuje přitom 0,5 mag. To znamená, že bud má planetka vyšší hustotu, než
mívají hromady sutě, nebo tam působí nějaký interní tlak. Planetka zkrátka neví, že by se při tak rychlé rotaci měla už dávno
rozpadnout...
Možná by se mohla poučit od planetky P/2016 JI (PANSTARRS), jež se podle Man-To Hui aj. rozpadla bud zjara r. 2012,
anebo dokonce v dubnu 2010. V prvním případě by rychlost vzdalováni složek A a B činila v průměru 0,70 m/s, kdežto v tom druhém 0,83 m/s. Pozorování l0m teleskopem Keck ukázala, že obě
složky mají podobnou barvu odpovídající typu původní planetky
C nebo G. Obě složky zůstaly po dobu půl roku aktivní, tj. stále
vystřelovaly prachová zrnka rychlostmi ~ 0,5 m/s. Poloměry dosahovaly pro jádro A hodnot 140 =900 m a pro jádro B 40=400 m.
Tempo ztráty prachu činilo u jádra A . 1 kg/s a u jádra B .-0,1
kg/s. Obě jádra putují pospolu po protáhlé eliptické dráze s velkou
poloosou 3,2 au, výstředností 0,2 a sklonem 14°.
Zato D. Jewitt aj. ohlásili první objev rozpadu planetky P/2013
R3 v přímém přenosu. Rozpad se odehrál 1. 10. 2013 a planetka se rozpadla na 13 viditelných úlomků pozorovatelných až
do 13. února 2014. Shluk úlomků se zprvu rozpínal průměrnou
rychlostí 0,3 m/s, ale po 5 měsících se shluk rozplynul. Autoři
odhadli poloměr původního možná kulového tělesa na 400m
a k jeho roztočení stačilo odpařování vodního ledu tempem 1 g/s.
Takto indukované rozpady planetek mohou podle autorů dodávat
do zodiakálního oblaku 1 t/s prachu, což odpovídá 4% hmoty potřebné pro dlouhodobou existenci zodiakálního prachu.

1.9.2. Křížiči
Na konci r. 2016 přesáhl počet kriziců dráhy Země 15 000 objektů. O zvyšování počtu identifikovaných křižujících objektů se
nejvíce zasluhují přehlídky Catalina v Arizoně a Pan-STARRS-1.
Z dosud objevených kriziců představuje největší riziko miniplanetka 2010 RF12, která se může v r. 2095 srazit se Zemí s pravděpodobností necelých 7%. Ve skutečnosti však rizikem není,
protože má průměr pouhých 7 m. Koncem r. 2016 našli V. Reddy
aj. dosud nejmenší křížič 2015 TC25 o průměru pouhé 2m, jenž
se přiblížil k Zemi na vzdálenost 128 tis. km. Vyznačuje se vysokým albedem 60% a rychlou rotací 2,2 minuty! V polovině dubna
2017 proletěl kolem Země ve vzdálenosti 1,8 mil. km krizic 2014
JO25, takže díky radarům víme, že má nejmenší rozměr 600 m,
ale nejdelší 1 km. Je to zjevný slepenec, což není žádná zvláštnost.
S. Nandu zjistil, že celkem 50 známých křížičů jsou páry v dotyku.
Mezi objekty s průměrem >150m se nachází 15% těsných párů.
Nejblíže k Zemi byl v r. 2017 pozorován objekt 2012 TC4, jenž má
průměr 15 - 30m, jenž se znovu přiblíží k Zemi v r. 2050, ale ani
tehdy ke srážce nedojde.
D. Trilling aj. začali k soustavnému studiu četnosti krizicu
podle jejich velikosti využívat kameru DECam (Dark Energy
Camera) na 4m Blancově teleskopu na Interamerické observatoři
Cerro Tololo (30° j.š.; 2,2 km n, m.; Chile). Během jednoho roku
tak získali první spolehlivé údaje o zastoupení kriziců v rozsahu
rozměrů od l0m do 1 km. Z těchto měření vyplývá, že celkový
počet křížičů zemské dráhy s průměrem větším než l0m dosahuje
6,6 milionů, tj. o řád méně, než se dosud odhadovalo.
A. Wasczak aj. se zabývají výskytem ještě menších miniplanetek od rozměru 1 m do 100 m. Využívají k tomu kamery Palomar

Objekt 19 mag pozorovaný řadou velkých dalekohledů neprojevoval nejmenší známky kometární aktivity.
Ještě výrazně zajímavější byl však objekt původně klasifikovaný jako kometa C/2017 Ul, jenž však rovněž nikdy nevykázal
kometární aktivitu. Ten podle G. Williamse prošel přísluním
ve vzdálenosti 0,26 au o tři dny dříve než SN33, ale s heliocentrickou rychlostí 88 km/s, sklonem dráhy i = 123° a výstředností e =
1,2 s chybou pouze 0,5
Poprvé v historii astronomie šlo tedy
o vetřelce z mezihvězdného prostoru. Byl objeven R. Werykem
pomocí téhož přehlídkového teleskopu až 19. října 2017, kdy se už
vzdaloval jak od Slunce, tak od Země a dosáhl pozorované jasnosti 20 mag. Všechna pozorování obřími dalekohledy vyloučila
jakoukoliv kometární aktivitu a potvrdila načervenalou barvu
jejich povrchu, typickou pro transneptunské planetky. Proto byl
následně přejmenován jako první interstelární objekt 1I/2017 Ul
'Oumuamua (havajsky „posel z dávné minulosti"). Následný výpočet dráhy ukázal, že těleso se nejvíce přiblížilo k Zemi rychlostí
26 km/s ještě před objevem (14. října) na vzdálenost 24 mil. km.
Vetřelec se vyznačoval výraznými změnami jasnosti, což svědčilo
o jeho protáhlém tvaru s hlavní osou dlouhou asi 400 m a vedlejší
osou jen 40 m. Změny jasnosti byly jen částečně periodické, takže objekt se na své dráze spíše převaloval. Vzácný návštěvník se
nyní plynule vzdaluje od Slunce, v r. 2022 protne dráhu Neptunu
a bude pokračovat ve své bludné pouti do interstelárního prostoru
stabilní rychlostí 26 km/s, tj. zhruba 5,6 au/r.
D. Jewitt aj. sledovali toto unikátní těleso pomocí teleskopů
NOT (0 2,5 m; Roque de los Muchachos, La Palma) a WIYN (0
3,5 m; Kitt Peak, Arizona). Barevné indexy B-V = 0,7 a V — R =
0,45 odpovídají Jupiterovým Trojánům, ale odlišují se od načervenalé barvy objektů Edgeworthova-Kuiperova pásu za Neptunem. Velké změny jasnosti v důsledku převalování protáhlého
objektu na dráze vedly k revizi rozměrů hlavní a vedlejší osy: 460
x 70 m. Autoři dále odhadli, že uvnitř dráhy Neptunu se stabilně
nachází řádově 10 tisíc vetřelců s rozměry >100 m, přičemž každý
z nich pobude u nás na návštěvě průměrně 10 let. D. Trilling aj.
pak odhadli, že tento přísun vetřelců znamená, že okolní hvězdy
poztrácejí do interstelárního prostoru během budování svých
planetárních soustav v průměru 20 Ml, čili zhruba stejně jako
to dokázalo mladé Slunce. Autoři odhadují, že po uvedení přehlídkového synoptického teleskopu LSST (a 8,4m; Cerro Pachón,
2,7 km n. m.; Chile) se podaří objevit každoročně průměrně jednoho vetřelce. Odtud pak zpětně bude možné odvodit, kolik planetárních soustav se v okolí Slunce vyskytuje. Jelikož průměrná
volná dráha vetřelců mezi hvězdami a hnědými trpaslíky v okolí Slunce činí podle Q. Z. Ye aj. asi miliardu světelných let (300
Mpc), není možné určit, která hvězda ho vyslala na bludnou pout
naší Galaxií.
K. Meechová aj. konstatovali, že žádné z těles z pozorovaných
750 tis. planetek a komet ve Sluneční soustavě se k nám nedostalo od cizích hvězd, ačkoliv je zřejmé, že pozorovaná migrace
nejhmotnějších planet nutně vedla k vyvržení mnoha původních
planetesimál do interstelárního prostoru. Objev zaručeně interstelárního objektu naznačil, že ve skutečnosti takových objektů
prolétá napříč Sluneční soustavou hodně, jenže pro svůj rychlý
pohyb a nepatrnou velikost a jasnost unikají pozornosti dosavadních přehlídek. Interstelární planetka/kometa opustí Sluneční
soustavu ve směru rektascense 23 h 52 min a deklinace +24,8°
(přibližně ke hvězdě W Pegasi).
O. Vaduvescu aj. zveřejnili světelné křivky 101 křížičů pozorovaných 11 teleskopy s průměrem optiky 0,4 _ 4,2m rozmístěnými ve Španělsku, Chile, na Slovensku a v Rumunsku. Jde o část
většího evropského projektu zkoumání křížičů EURONEAR. Pro
18 objektů se podařilo poprvé určit jejich rotační periody, pro 45
křížičů potvrdili jejich rotační periody a pro 16 dalších křížičů
odhadli jejich pravděpodobné rotační periody. U 32 dalších křížičů stanovili meze pro jejich periody. U osmi kriziců se ukázalo, že se na své dráze převalují. Nalezli také 7 potenciálních bi%o.

Transient Factory u tamější 1,2m Schmidtovy komory se zorným
polem o úhlové ploše 7,3
Mezní hvězdná velikost 20,5 mag
při minutových expozicích a předzpracování pomocí strojového
učení umožňuje pozorovatelům objevovat malá tělíska ve vzdálenostech 0,1 _ 5,8 mil. km od Země. Dosud tak našli 11 objektů.
V r. 2017 však byla uvedena do provozu Zwicky Transient Factory,
která naráz zobrazuje úhlovou plochu 47
Autoři odhadli, že
dosud známých 15 tis. křížičů s rozměry 0,5 - 10km představuje pouhou špičkou ledovce kriziců s rozměry 1 - 100m, kterých
bude patrně o tři řády víc. Z toho tělesa o rozměrech 10 - 100m
nejsou sice globálně nebezpečná, ale mohou způsobit významné
lokální i regionální škody. Naopak tělesa s rozměry <l0m, jejichž
relativní rychlosti vůči Zemi nejsou velké, mohou být vhodným
terčem pro kosmické sondy.
A. Greenberg aj. zveřejnili výsledky radarové pozorovací kampaně planetky (1566) Icarus, která se koncem června 2015 přiblížila k Zemi na vzdálenost 8,5 mil. km. Icarus byl objeven již
v r. 1949 na velmi protáhlé dráze, která křižuje dráhy Merkuru,
Venuše, Země i Marsu (q = 0,19 au; a = 1,08 au; Q = 1,97 au; e
= 0,83; i = 23°; P = 1,12 r). V červnu r. 1968 se přiblížil k Zemi
na radarovou vzdálenost 6,4 mil. km a stal se tak prvním krizicem
pozorovaným radarem. Během přiblížení v r. 2015 byl sledován
radary v Arecibu (0 305 m) a v Goldstone v Kalifornii (a 70 m).
Pozorování nebylo snadné, protože porézní povrch planetky radarové viny rozptyluje, takže radarové albedo dosahuje pouhých
2%. Tím se podařilo objasnit, proč se planetku nezdařilo radarově ohmatat v r. 1996, kdy se k Zemi přiblížila na vzdálenost 15,4
mil. km. Autoři však nyní mohli potvrdit, že jde vskutku o potenciální nebezpečnou planetku, protože její rozměr dosahuje
1,4km a opakovaně se přibližuje k Zemi v intervalech 9, 19 a 28
let. Díky novým radarovým měřením se autorům podařilo podstatně zpřesnit dráhové elementy Icara a jejich sekulární změny,
z nichž vyplývá, že v tomto století se planetka se Zemí zaručeně
nestřetne.
V kontrastu s tímto nesnadným radarovým pozorováním ukázali J. Crowellová aj., že křížič třídy Amor (1627) Ivar dokázal
radar v Arecibu pracující na frekvenci 2,38 GHz (vinová délka
126 mm) planetku ohmatat na vzdálenost přes 52 mil. km. Díky
tomu autoři dokázali s vysokou relativní přesností 5.10-' změřit
rotační periodu planetky 4,8 h i tři hlavní rozměry tvaru planetky
15,2 x 6,2 x 5,7 km'. Odtud pak odvodili, že tento obří objekt je
naštěstí dynamicky stabilní; jeho dráhové změny jsou nepatrné
a v dohledné budoucnosti Zemi neohrozí.
J. Kelly Beatty a B. King pozorovali 1. 9. 2017 křížič (3122)
Florence v době jeho největšího přiblížení k Zemi (7 mil. km; 8,7
mag), který je ze všech známých NEO (Near Earth Object) čtvrtý
největší (m 4,5 km). Předtím se přiblížil k Zemi v r. 1890 a k jeho
příštímu návratu dojde až po r. 2500. Při současném přiblížení
byl pohodlným terčem pro radary v Arecibu (0 300 m; 2,38 GHz;
126 mm; Portoriko) a v Goldstone (g 70 m; 8,56 GHz; 35 mm; Mojavská poušti, Kalifornie), takže se kromě jiného ukázalo, že kolem
Florence (typ Apollo; rotační perioda 2,4 h; hustota 1,4x voda)
obíhají dva malé satelity: bližší (0 240 m) ve vzdálenosti 4 km v periodě asi 7 h, a vnější ve vzdálenosti 9 km v periodě 8 h.
M. Brozovic aj. pozorovali počátkem ledna radary v Arecibu
i Goldstone planetku (226514) 2003 UX34 (m <300 m) a objevili
přitom jejího průvodce (a <120 m). Vzdálenost mezi oběma tělesy
činí asi 450m. Oběžná perioda kolem společného těžiště se pohybuje kolem 15 h. E. Rivera aj. pozorovali koncem ledna 2017 týmiž
radary planetku (163693) Atira a ukázali, že křížič (a 4,8 km) má
průvodce (s 1,0 km), jenž kolem primáru obíhá v periodě 15,5 h,
přičemž velká poloosa dráhy činí >5 km.
Nezvyklé dráhové elementy odhalil přehlídkový 1,8m teleskop
Pan-STARRS 1 u dvou objektů 2017 SN33 a 2017 Ul. Podle G.
Williamse obě tělesa se pohybují po retrográdních drahách, přičemž první z nich prošel přísluním v polovině září 2017 ve vzdálenosti 1,8 au. Jeho oběžná doba činí 3 860 let (!) se sklonem 152°.
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nárních planetek, z toho u třech určili jejich dráhové parametry.
U 10 křížičů pozorovali barevné kolísání spektrálních světelných
křivek během period jejich rotací. Nalezli také jeden z nejrychleji
rotujících kriziců 2014 NL52 v periodě 4,5 min. Týž tým studoval v rámci projektu EUROENEAR 70 tis. snímků pořízených kamerou Suprime-Cam pomocí japonského 8,4m teleskopu Subaru
v letech 1999-2013. V obsáhlém materiálu hledali údaje o drahách
9 800 křížičů, objevených do května 2013. Podařilo se jim tak nalézt údaje o 518 krizicich, z toho 113 mělo jasnost v pásmu V vyšší než 25 mag. V 18 případech se jim podařilo protáhnout údaje
o jejich drahách až na interval 10 let. Zároveň studovali možnosti,
jak velké počty křížičů jsou obecně dostupné pro 8m teleskopy.
Z těchto přehlídek vyplývá, že obří teleskopy mohou odhalit alespoň jeden křížič v každém čtverečním stupni oblohy.

1.9.3. Obecné studie o planetkách
P. Wiegert aj. potvrdili, že planetka 2015 BZ509, která se nachází na dráze Jupiteru, obíhá kolem Slunce retrográdně. Autoři
navíc ukázali, že dráha planetky vykazuje dlouhodobou stabilitu
po dobu minimálně milion let. Je proto nesnadné zjistit, jak se
na tuto vzácnou dráhu dostala. Autoři na základě simulací odhadují, že šlo původně o těleso Halleyovy rodiny komet, jež se
dostalo na zmíněnou stabilní dráhu poruchovým působením Saturnu. Z toho lze usoudit, že nejenom Jupiter, ale i další planety
mohou být doprovázeny planetkami obíhajícími v protisměru.
H. Moraisová a F. Namouni připomněli, že Sluneční soustava
začínala svou existenci jako prachoplynový disk, který se otáčel
kolem Slunce jedním směrem. Během rané etapy vývoje Sluneční soustavy však byly z oblasti velkých planet vymrštěny biliony
těles do vzdáleností řádově desettisíckrát větší, než je současná
vzdálenost Jupiteru od Slunce, kde sice zprvu vytvořily tenký disk
drobných trosek, ale ten se postupně proměnil vinou slapových sil
naší Galaxie na kulovou slupku Oortova mračna, v níž však jednotlivé objekty obíhají retrográdně vůči jednosměrnému provozu
v pásmu planet.
M. Delbo aj. výrazně zlepšili identifikaci rodin planetek, které podle všeobecného mínění vznikají katastrofickými srážkami
větších mateřských planetek v průběhu dlouhé historie Sluneční
soustavy. Dosud převažovalo mínění, že tyto srážky probíhaly průběžně a relativně se stálou četností. Výsledkem toho procesu byla identifikace zhruba 100 rodin planetek různého stáří,
do nichž patří asi čtvrtina všech planetek ze zhruba 1 milionu planetek hlavního pásu. Autoři však zjistili, že ve vnitřní části hlavního pásu planetek se pohybuje minimálně 180 namodralých planetek s velmi nízkým albedem a průměrech >35 km, které podle
rozsahu rozptylu drah patří do rodiny, jež vznikla před 4,5 mld.
let. Každá ze známých rodin planet se v důsledku existence úlomků různých velikostí a hmotností postupně rozptyluje ve tvaru
písmene V odvráceného od Slunce, protože menší úlomky se
snadněji vlivem poruch dostávají do větších vzdáleností od Slunce. Čím je rodina planetek starší, tím je písmeno V větší a rozmazanější. Tak se autorům podařilo ukázat, že jimi objevená rodina
velkých planetek má tento parametr daleko největší a je tedy nejstarší. Autoři ukázali, že tato prarodina vznikla záhy po gravitačním zhroucení zárodečných oblázků v protoplanetárním disku,
takže jednotlivá tělesa měla rozměry stovek až tisíce kilometrů.
To jev souladu se zjištěním A. Morbidelliho aj. z r. 2009, že prvotní planetky se rodily s těmito rozměry.
J. Masiero aj. referovali o výsledcích třetího roku projektu NEOWISE, v němž tato infračervená přehlídková družice pozoruje
planetky a komety v infračervených pásmech 3,4 a 4,6µm. Družice měřila tepelné vyzařování 170 křížičů a více než 6,1 tis. objektů
hlavního pásu a také jejích optické albedo. Tak se podařilo rekonstruovat vypočítat poměrné přesné rozměry již pro 540 kriziců,
což je rozsáhlejší soubor, než který družice WISE získala v době,
kdy pracovala v hlubokém kryogenním režimu.
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D. Vokrouhlický aj. si vybrali k podrobnému rozboru nejmladší rodinu planetek (1270) Datura. Starší rodiny totiž podléhají
druhotným efektům, takže spolehlivý scénář jejich vzniku se během času postupně stírá. Autorům se zdařilo díky soudobému
katalogu dráhových elementů planetek hlavního pásu najít sedm
největších členů rodiny Datura a pro všechny určit jejich periody
rotace a pro šest z nich také absolutní hvězdné velikosti. Všechny planetky rotují prográdně se sklonem úhlu rotační osy >50°.
Největší amplitudu jasnosti v průběhu rotačního cyklu jeví právě
Datura, což znamená, že jde o velmi protáhlou planetku. Během
vyhledávání velkých úlomků rodiny autoři navíc našli hodně
menších úlomků téže rodiny, ale jejich přínos k hmotnosti celé
rodiny je proti zmíněným hlavním úlomkům zanedbatelný. A.
Rosaev a E. Plávalová objevili další tři členy této rodiny pomocí
numerické integrace jejich drah se započtením gravitačních poruch za posledních 800 tis. let. Dvě planetky se nacházejí velmi
blízko střední oběžné dráhy této rodiny, zatímco planetka 2014
OE206 má silně rušenou dráhu.
M. Granvik aj. se pokusili odhadnout, jakým mechanismem
a jak často planetky opouštějí hlavní pás a zamíří ke Slunci, takže se stanou krizici dráhy Země. Vybrali k simulacím přes 78 tis.
známých drah planetek, přidali k nim přes 14 tis. klonů z hlavního pásu a vyvíjeli změny parametrů jejich drah v průběhu 100
mil. let. Do výpočtu zahrnuli známé efekty YORP a efekt Jarkovského a uvažovali i závislost odklonů drah na velikost planetky
v rozmezí 0,1 - 3,0 km. Nedosáhli však dobré shody při započtení obou mechanismů, protože pozorované počty kriziců zemské
dráhy jsou asi pětkrát vyšší, než daly simulace.

1.9.4. Korvety
1.9.4.1. Kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenková
M. Pajola aj. zjistili, že navigační kamera sondy Rosetta zaznamenala 10. 7. 2015 v oblasti Seth náhlé zjasnění doprovázené výtryskem materiálu v podobě prašného chocholu. O pět dnů
později pak kamera OSIRIS odhalila obnaženou část srázu útesu
Aswan ve svislé délce 134 m. Proti dřívějším snímkům se zřetelně
rozpukaný útes zjasnil 6krát, takže jeho albedo stouplo na 40%.
To odpovídá suchému písku na Zemi. Autoři odhadli, že příčinou
zjasnění byl sesuv zhruba 10 kt materiálu a výtrysk do prostoru
obsahoval asi 100 t rozdrolené horniny. Odtud je zřejmé, že za řadou náhlých zjasnění komet mohou být menší i masivní sesuvy
materiálu na strmých svazích. Podobných zjasnění pozorovala
Rosetta v průběhu 18 měsíců dokonce několik, jak uvedli M. R.
El-Maarry aj. v další studii. Zjistili, že většina změn na povrchu
komety byla vyvolána silnějším osluněním při cestě do přísluní. To vedlo k vypařování ledu a oslabování pevnosti povrchových struktur. Na některých místech stouplo albedo na hodnoty
>40%, což je dokladem obnažení vodního ledu. Snímky pořízené
po průchodu přísluním potvrdily sesuvy na útesech, přemístění
velkých balvanů a nově otevřených trhlin na povrchu jádra komety. Tato pozorování mění názory astronomů na příčinu náhlých
zjasnění komet — v mnoha případech jde právě o důsledky sesuvů
půdy, obnažení podpovrchových ledových vrstev a ztrátu prachu
v podobě zmíněných chocholů. Podle názoru autorů však od roku
1959, kdy se kometa 67P dostala na současnou dráhu s oběžnou
periodou 6,5 r, jde však jen o kosmetické změny.
N. Masoumzadeh aj. využili snímků kamery OSIRIS v různých barevných filtrech během přibližování sondy Rosetta k cíli
během července a srpna 2014 k porovnání s údaji naměřenými
během blízkého průletu sondy kolem jádra komety v polovině
února 2015. Cílem měření bylo pořídit fázovou křivku jasnosti
povrchu komety a tu kalibrovat tak, aby bylo možné určit jasovou
charakteristiku celého povrchu. Následná analýza výsledků ukázala, že povrch komety 67P má stejné jasové charakteristiky jako
měsíce Phobos a Deimos u Marsu. Tyto měsíce mají zcela odlišné
jasové charakteristiky na rozdíl od všech ostatních zkoumaných

těles Sluneční soustavy bez vlastní atmosféry. Autoři odtud usuzují, že povrch komety 67P je pokryt sazemi uhlíku. Nejčernější
povrch se nachází v oblasti Imhotep-Ash, kde jsou saze doslova
načechrány.
H. Kruger aj. zveřejnili hlavní výsledky modulu Philae, jenž
po dvou poskocích uvízl ve skalní rozsedlině Abydos a během tří
dnů v polovině listopadu 2014 uskutečnil odběry vzorků plynu
aparaturami COSAC a plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem Ptolemy. Největší intenzitu vykázaly ionty
mezi 20. a 30. min po prvním doteku s povrchem v oblasti Agf1kia. Přístroje zaznamenaly molekuly vody a CO a jejich shodný
úbytek. Porovnání měření z obou aparatur ukázalo, že COSAC
měřil data pro regolit komety, kdežto Ptolemy pro plyn v komě
komety. COSAC zaznamenal také organické látky, kdežto Ptolemy
zejména CO2.
Y. Skorov aj. upozornili na záhadu, jak se mohou ve vzdálenosti 1,3 au od Slunce prachová zrnka o velikosti <1 mm vznést
a opustit kometární jádro. Dosud se totiž soudilo, že to obstarají vypařující se zrnka vodního ledu, popř. zrnka ledů CO a CO2.
Modelování takového procesu bylo v této vzdálenosti od Slunce
naprosto neúspěšné. Přesto pozorování zblízka ukázala, že se
prachová zrnka dokáží od jádra odpoutat. X. Hu aj. však ukázali
na základě série měření před i po průchodu komety přísluním, že
aspoň část povrchu přivrácená v té době ke Slunci a nacházející
se poblíž rovníku jádra podléhá silné erozi do hloubky minimálně 0,5m a místy i hlouběji. To dovolí molekulám vody i ledů CO
a CO2 vynést prachová zrnka do určité výšky, ale obvykle rychlostí
nižší než únikovou, takže minimálně polovina těchto prachových
zrnek se nakonec vrátí po balistické dráze a přistane na jiné části
povrchu jádra. S. Hófner aj. však zjistili, že rozdíly teplot na různých částech povrchu jádra komety dosahují takových hodnot,
že už ve vzdálenosti 3,5 au od Slunce se otevírají trhliny šířící
se do hloubky pod povrchem a tepelné toky dokáží sublimovat
podpovrchový led natolik, že začne vynášet i prachová zrnka
únikovými rychlostmi. Trhliny se zvětšují střídáním tepelného
stresu se sublimací. Y. Shou aj. připomněli, že jádra komet rotují,
takže do modelování je třeba zahrnout i odstředivou sílu Coriolisovy síly.
O. Mousis aj. se věnovali otázce, jak současné podvojné jádro
komety 67P vzniklo. Dnes se soudí, že původní materiál komet
obsahoval značné procento žáruvzdorných prvků, jako je Al a Fe.
Rozpady jejich radionuklidů mohly vinou silného ohřevu odstranit těkavé prvky jako je N, Ar a molekuly CO. Simulované výpočty autorského týmu dospěly ke dvěma rozdílným alternativám.
Podle první vzniklo současné jádro 67P měkkým spojením dvou
planetesimál srovnatelné velikosti —2 km. Podle druhého scénáře vznikla nejprve obří kometa podobná kometě C/1995 O1 Hale-Bopp (n 70 km), jež se následně rozpadla při srážce na menší
úlomky. Podobnou otázku řešili nezávisle také M. Jutzi a W. Benz.
Ti dávají jednoznačně přednost měkkému spojení dvou malých
jader. Taková kometární jádra nemusela prodělat epochu silného
ohřevu. Tato domněnka mi připadá podstatně pravděpodobnější.
B. Mary aj. zjistili pomocí iontového spektrometru ROSINA, že
v komě komety 67P jsou málo zastoupeny těžší isotopy xenonu
podobně, jako tomu bylo v rané atmosféře Země. Autoři odtud
odvodili, že asi 22% Xe uvězněného v kometárním ledu skončilo
nakonec v rané zemské atmosféře. Odtud lze pak dopočítat i podíl
ledu z komet na přísunu kometární vody na Zemi.
F. Preusker využili více než 1,5 tis. stereofotogrammetrických
snímků povrchu komety pořízených od srpna 2014 do února 2016
ke 3D zobrazení povrchu jádra komety s vertikální přesností řádu
decimetrů a vodorovným rozlišením lepším než 1,5 m. Odtud odvodili objem jádra 18,6 km3 a střední hustotu 538 kg/m3. Hmotnost jádra činí 10,013 kg.

1.9.4.2. Jednotlivé periodické komety
Počátkem května 1930 objevili němečtí astronomové krátkoperiodickou kometu 73P/Schwassmann-Wachmann, jež patří
díky své oběžné periodě 5,4 r a vzdálenosti odsluní 5,2 au do Jupiterovy rodiny. Kometa se do blízkosti Země (-6 mil. km) dostává
každých 16 let. Od r. 1995 astronomové pozorují postupný rozpad
komety na početné úlomky. V současné době se pomocí velkých
dalekohledů podařilo rozlišit téměř 70 úlomků, takže kometa
nepochybně spěje ke svému zániku. V přísluní se totiž přibližuje
ke Slunci na vzdálenost 0,94 au. Všechny úlomky prošly přísluním v polovině března 2017, avšak na Lowellově observatoři byl
nejjasnější úlomek pozorován už v únoru 2016 a větší pozorovací
kampaň započala počátkem října 2016, kdy nejjasnější úlomek
dosáhl 12 mag. Těsně před průchodem přísluním se však ukázalo,
že zatímco hlavní úlomek A zeslábl na 14 mag, nově pozorovaný
úlomek BT byl o 2 mag jasnější. Hodnoty jasnosti závisí na velikosti apertury dalekohledů, ale i ostatní měření ukázala na téměř
2 mag rozdílu mezi jasnějším úlomkem BT a slabším úlomkem
A. Úlomek BT se navíc jeví jako bodový, kdežto úlomek A je obklopen komou o úhlovém průměru 32" a doprovázen chvostem
o délce 21".
O měsíc později prošla přísluním další slavná kometa 41P/
Tuttle-Giacobini-Kresák, poprvé pozorovaná už počátkem května 1858, ale pak nadlouho ztracená až do r. 1907 a do třetice až
do r. 1951, přestože má oběžnou dobu 5,4 roku a patří rovněž
do Jupiterovy rodiny krátkoperiodických komet (odsluní 5,1 au).
Kometu sledovali od 24 února 2017 nejprve američtí astronomové
dalekohledem Discovery Channel (e 4,3m; 2,4km n. m.) v Arizoně a ze sekvence snímků se jim podařilo určit rotační periodu
jádra komety (20 h) a odhalit spirální strukturu komy. Kometa
dosáhla koncem března 2017 vizuální jasnosti 6,5 mag a stala se
tak vděčným objektem pro profesionální i amatérské astronomy.
Nejvyšší jasnosti 6,0 mag dosáhla 7. dubna 2017, s vizuálním průměrem komy dosáhl 25'.
Kometární jaro 2017 pokračovalo zprávou J. Gonzalese o novém výbuchu komety 29P/Schwassmann-Wachmann, jež se koncem dubna zjasnila na 13 mag a průměr komy se zvětšil na 0,4'.
Kometa dosáhla maxima jasnosti 11,4 mag až v polovině srpna,
kdy průměr komy se zvedl na 1,5'. Koncem srpna se kometa opět
zjasnila při dalším výbuchu až na 12,1 mag. Kometa byla objevena
německými astronomy již v listopadu 1927 a dodatečně identifikována na snímcích z března 1902, kdy se jevila jako objekt 12
mag. V intervalech mezi výbuchy bývá kolem 16 mag. Průměr
jádra komety dosahuje 60 km, takže jde fakticky o obří kometu,
která obíhá kolem Slunce po dráze s nepatrnou výstředností e =
0,04 v oběžné periodě 14,6 let s velkou poloosou dráhy 6,0 au. Patrně jde o těleso Edgeworthova-Kuiperova pásu, které se historicky nedávno vydalo vinou gravitačních poruch na novou nepříliš
stabilní dráhu v prostoru mezi Jupiterem a Neptunem. Lze ji tedy
zařadit mezi Kentaury a díky její poloze poblíž Jupiteru se bude
její dráha občas výrazně měnit. V každém případě jde o jedno
z nejstarších těles Sluneční soustavy.
L. Paganini aj. studovali infračervená spektra komety C/2014
Q2 (Lovejoy), která přiletěla poprvé z Oortova mračna, takže
může posloužit jako test, zda tyto panenské komety mohly přinést
při srážkách s ranou Zemí vodu v pozemských oceánech. Autoři
díky citlivému spektrometru NIRSPEC u Keckova l0m teleskopu studovali poměr atomárního vodíku a deuteria v molekulách
vody po průchodu komety přísluním v dubnu 2015. Kometa v té
době uvolňovala souběžně molekuly H2O a HDO v poměru (D/H)
_ (3,0 ±0,9) x 10 . Tato hodnota zastoupení deuteria je podstatně vyšší, než poměr (D/H) _ (1,9 ±0,6) v oceánech a ještě více se
liší od poměru (D/H) _ (0,9 ±0,25), jenž byl stanoven pro oceány
pomocí nezávislých měření v pásmu milimetrových vin. Co tedy
způsobilo, že Země má vodu, je stále velkou záhadou.
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J. Agarwalová aj. připomněli, že nejstaršími přežívajícími objekty Sluneční soustavy jsou planetky, které podléhají dvěma protichůdným mechanismům - jednak se navzájem měkce i tvrdě
srážejí, anebo se následkem zrychlující rotace osamělých planetek
rozpadají na těsné páry. Tyto procesy produkují volný interplanetární prach, bud přímo, anebo nepřímo po uvolnění zmrzlých těkavých látek původně uvězněných pod povrchem planetek. Podmnožinou této kategorie jsou komety v hlavním pásu planetek, jež
díky sublimaci vydolovaných těkavých látek projevují dočasnou
kometární aktivitu takových těles. Výron těchto látek pak přispívá ke zrychlení rotace mateřského tělesa a vytvoření dvou spojených nebo samostatných laloků z původního osamělého tělesa.
Příkladem je kilometrová planetka hlavního pásu 288P (300163),
jež jevila kometární aktivitu během průchodu přísluním v r. 2011.
Díky zvýšené teplotě planetky v přísluní došlo k sublimaci vodního ledu usnadněné rychlou rotací jednoho laloku, zatímco druhý oddělený lalok rotoval pomalu v periodě 16 h. Autoři posléze
identifikovali více než 11 podobných miniplanetek, které jsou
dceřinými produkty rozpadu tělesa o původním průměru 10 km,
jež se rozpadlo před 7,5 mil. let. Objekt 288P je tedy příkladem
binární komety hlavního pásu. Objekt byl poprvé pozorován HST
v prosinci 2011 a už tehdy snímky vykazovaly možnost, že jde
o těsný pár. To se pak podařilo potvrdit v září 2016 díky většímu
přiblížení objektu k Zemi na vzdálenost 1,45 au. Systém je slapově
synchronizován následkem binárního efektu YORP (zkratka složená z příjmení astronomů, kteří se podíleli na objevu efektu, jenž
vlivem rozptylu slunečního záření na povrchu planetky a přídavným působením tepelného vyzařování samotného tělesa způsobí
roztáčení planetky na vyšší obrátky, což nakonec vede k jejímu
rozštěpení na dvě složky).
Výrazné zlepšení pozorovací techniky při sledování komet
způsobilo, že rychle přibývá komet se známou oběžnou periodou
a spolehlivými dráhovými elementy. V roce 2017 tak byly přidány
do katalogu periodické komety s dobře určenými elementy drah
od čísla 255P/Levy až po číslo 362P1(457175). V tomto souboru
jsou zahrnuty i komety v hlavním pásu planetek, jež byly původně
klasifikovány jako planetky a jeví kometární aktivitu jen občas.
Tím se pochopitelně rozmývá dříve ostrá hranice mezi planetkami a kometami.
H. H. Hsieh poukázal na případ komety 259P/Garrad, kterou
pozoroval koncem dubna 2017 J. Chavez pomocí 8,lm teleskopu
Gemini-S (Cerro Pachón; 2,7 km n. m.; Chile). Původně byla klasifikována jako aktivní planetka, která se na snímcích vyznačovala bodovým vzhledem s úhlovým průměrem pod 1" (stejným jako
okolní hvězdy), ale na snímku z 29. dubna z ní vybíhal zužující
chvost o úhlové délce 2" přibližně ve směru odvráceného od Slunce, jak tomu u komet bývá. Objekt se v té době nacházel ve vzdálenosti —1,95 au od Slunce. Pokud by planetka nebyla aktivní, tak
by v této vzdálenosti měla mít na základě předešlých měření přibližně 24 mag, ale ve skutečnosti byla v uvedeném čase jasnější
v pásmu R (22,9 mag), což svědčí o výskytu prachové komy kolem vlastního tělesa. Poprvé byla taková aktivita pozorována D.
Jewittem aj. v r. 2008. Periodický charakter aktivit svědčí o tom,
že aktivita se objeví pokaždé při sublimaci těkavých látek před
průchodem přísluním, které tehdy nastalo 4. srpna 2017.
E. Bryssink a F. Hambsch pozorovali v polovině června 2017
pomocí dálkově ovládaného 0,4m teleskopu na soukromé observatoři ROAD (San Pedro de Atacama, Chile) kometu C/2015
ER 61 (PanSTARRS), jež se evidentně začíná rozpadat, protože
na snímku z 13.7. objevili slabý (R = 16,5 mag) úlomek o průměru
8" ve vzdálenosti 12" od hlavního jádra komety. Existenci úlomku
vzápětí potvrdili G. Masi a M. Schwartz pomocí dálkově ovládaného 0,4m astrografu v Arizoně a A. Maury na 0,5m teleskopu
v Chile. Úlomek má difuzní vzhled a pomalu se od komety vzdaluje.
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Man-To Hui aj. popsali kaskádový rozpad periodické kome332P/Ikeya-Murakami,
jež patří ke kometám typu 2P/Encke;
ty
má oběžnou periodu 5,4 r; q = 1,6 au a sklon i = 9°. Kometa byla
objevena v listopadu 2010 a už tehdy se dodatečně zjistilo, že kometa prodělala silné zvýšení jasnosti na přelomu října a listopadu
2010, tedy těsně po průchodu přísluním 13. 10.2010. Kometa byla
znovu pozorována na přelomu let 2015/2016 během přiblížení komety k Zemi. Počátkem ledna 2016 byl poprvé spatřen úlomek B,
který měl vlastní komu i chvost, podobně jako hlavní složka A.
Další úlomky byly zpozorovány 11. ledna 2016. Některé do konce
ledna zanikly, avšak úlomek C se koncem měsíce zjasnil na úroveň jasnosti složky A. Pravděpodobně jde o vůbec první případ
rozpadání komety typu Encke. Úlomky komety se prozradily
pohybem v radiálním i transversálním směru a indikují ztrátu
hmotnosti jádra komety o 9 za každý oběh. Oba hlavní úlomky
A a B prošly přísluním 17.3.2016. Autoři zjistili, že velmi podobné
dráhové parametry má též kometa P/2010 B2 (WISE), takže není
vyloučeno, že obě komety jsou pozůstatky rozpadu jediného tělesa, jež se musel odehrát nejpozději v 19. století.
E. Lilly a R. Weryk objevili 30. 7. 2017 pomocí přehlídkového
teleskopu Pan-STARRSI na Mauna Haleakala kometu P12017 O2
(21 mag), jež je ve skutečnosti krátkoperiodickou kometou poprvé pozorovanou v před osmi lety pomocí infračervené družice
WISE: P/2010 Dl. Totožnost obou objektů odhalili M. Meyer a G.
W. Williams, kteří ukázali, že kometa se proti tehdejší efemeridě
s oběžnou dobou 8,5 r vrátila o 1,8 d dříve. Autoři též spočítali
nové dráhové parametry zpřesněné díky návratu: a = 4,16 au; e =
0,35; i = 10°; q = 2,7 au.
Pozorovatelé R. Weryk a E. Lilly pozorovali také návraty komet P/2008 T4 (Hill) = P12017 Q1 (per. 9,4 r.) a P/2007 RS 41
= P12017 Q2 (LONEOS) (per. 10,0 r), Další pozorovatelé převážně pracující na observatořích v Chile ztotožnili i komety P12012
Ti (PanSTARRS) = P/2017 O3 (per. 5,6 r), P/2006 UR 111 (Spacewatch) = P12017 S4 (per. 11,0 r). Na observatoři ESA na ostrově
Tenerife byly ztotožněny komety P/2010 P4 (WISE) = P/2017 Sl
(per. 7,1 r) a P/2011 VJ 5 (Lemonn) = P/2017 Wl (per 6,3 r).
D. Jewitt aj. popsali podivuhodný případ aktivity dlouhoperiodické komety C/2017 K2 (PanSTARRS), jež byla objevena teleskopem PanSTARRSI 21. 5.2017 ve vzdálenosti 16,1 au od Slunce. Posléze se podařilo najít v archivech předobjevové snímky
od r. 2013, takže kometa byla aktivní už ve vzdálenosti 23,8 au
od Slunce! Současně se ukázalo, že kometa se pohybuje po nepatrně hyperbolické dráze (e = 1,0008) se sklonem téměř 88° a s přísluním 1,8 au, kterým projde v prosinci 2022. Největší přiblížení k Zemi se odehraje ve vzdálenosti 1,1 au. To vypadá na velmi
spektakulární úkaz roku 2022. Autoři však upozornili na to, že je
nesnadné objasnit zmíněnou aktivitu komety v tak velké vzdálenosti od Slunce, kde teplota povrchu jádra komety nepřesahuje 70
K. Při těchto teplotách vodní led nemůže sublimovat a amorfní
led krystalizovat. Snímky z HST však ukázaly zřetelnou kruhově
souměrnou prachovou komu o průměru 210 km svědčící o stálém
dodávání prachových zrnek o průměru 0,1 mm do komy. Podle
současných měření může být jádro komety poměrně velké. Minimálně má průměr 18 km, ale některé práce naznačují, že jde o obří
jádro jako u komety C11995 O1 Hale-Bopp. Autoři usuzují z pozorování struktury komy, že na vzniku prachové aktivity se mohou
podílet supertěkavé ledy CO2, CO, O2, a N2. Podle K. Meechové
aj. lze připustit, že hlavní aktivitu tvoří sublimace supertěkavého
ledu CO. Je zcela jisté, že tato kometa bude ostře sledovaným objektem až do průchodu přísluním.
%o

1.9.4.3. Souhrnné studie o kometách

1.9.5. Meteoroidy, bolidy a meteorické roje
Podle R. Spaldinga aj. se zřejmě podařilo prokázat reálnost
zvuků, jež vznikají při přeletech jasných bolidů, jak to dlouhodobě dokládají mnohá pozorování očitých svědků. Problém spočíval
vtom, že tyto zvuky slyšeli pozorovatelé souběžně s optickým jevem na obloze, ačkoliv běžné zdroje zvuků vzdálených bolidů by

měly být výrazně opožděné - mnohem více než hrom po zablýsknutí. Problémem je také velké zvuková pestrost - pozorovatelé
udávají že, slyší pištění, svištění nebo cvrkot. Autoři prokázali, že
jde o různé projevy fotoakustického jevu, když jasné bolidy při
vysoce nadzvukovém průletu zemskou atmosférou podléhají milisekundovým výbuchům, které stačí ohřát dielektrické materiály
v okolí pozorovatele. Krátkodobě ohřívaný materiál (suché listí,
oblečení nebo i vlasy pozorovatele) způsobí oscilace tlaku vzduchu, tj. akustický signál. Autoři spočítali, že krátkodobě vybuchující bolid -12 mag dokáže v okolí pozorovatele vybudit zvuk
o intenzitě 25 dB, která je vyšší než intenzita šepotu (<20 dB). Nejlépe tyto fotoakustické zvuky slyší lidé s kudrnatými vlasy, protože vlasy mají velký poměr povrchu k objemu. Už dlouho je známo,
že lidé s bohatou hřívou slyší fotoakustické zvuky nejčastěji.
J. Borovička aj. popsali vlastnosti superbolidu, jenž proletěl
atmosférou nad Rumunskem 7. 1. 2015. Byl zaznamenán dvěma
stanicemi evropské sítě EN na Slovensku a pěti průmyslovými
videokamerami v Rumunsku. Superbolid vstoupil do zemské atmosféry rychlostí 27,8 km/s. Šlo o typickou planetkovou dráhu
s malým sklonem k ekliptice a odsluním uvnitř dráhy Jupiteru.
Superbolid dosáhl nejvyšší jasnosti -21 mag ve výšce 43 km a pak
pohasl v necelých 39 km. Hledání meteoritu nebylo úspěšné.
Z anomálního průběhu světelné křivky vyplynulo, že původní
těleso mělo hmotnost 4,5t a přežívalo průlet víceméně vcelku až
do dynamického tlaku 0,9 MPa. Pak se rychle rozpadalo působením dynamického tlaku 1 - 3 MPa na drobné úlomky a prach.
Když autoři porovnali světelnou křivku rumunského superbolidu s třemi dalšími pozorovanými případy, nenašli žádnou shodu,
takže jde zřejmě o zcela jiný typ tělesa s vnitřní pevností kolem
1 MPa.
D. Čapek a J. Borovička shrnuli údaje o dalších případech
malých železných meteoroidů, které poprvé identifikoval druhý
z autorů již v r. 2005. Ve spektru těchto meteoroidů jsou patrné
jen čáry Fe a jejich světelná křivka se nedá vysvětlit známými procesy ablace a rozpadu při hypersonickém letu atmosférou. Autoři
nyní navrhli objasnit anomální případy okamžitým odstraněním
kapalného materiálu z povrchu meteoroidu a rychlým odvodem
kinetické energie. Model vysvětluje jak nízkou výšku počátku
svícení meteoroidu, tak i délku dráhy a průběh světelné křivky
pozorovaných drobných železných meteorů.
P. Spurný aj. zpracovali pozorování jasného bolidu a meteoritu
Ejby, jenž dopadl v 6. 2. 2016 ve 21:07 UT do západního hustě
obydleného předměstí Kodaně. Celkem se podařilo dohledat téměř 9kg úlomků. V té době panovalo nad Dánskem i okolními
zeměmi špatné počasí, ale přesto se autorům podařilo najít pět
záznamů letu: tři digitální snímky z Německa, radiometrickou
světelnou křivku ze severních Čech a část dráhy bolidu zaznamenanou kamerou na západním pobřeží Dánska. Tato pozorování ukázala, že šlo o velmi malý meteoroid o průměru 0,5 m se
vstupní hmotností 250 kg. Meteoroid vstoupil do atmosféry rychlostí 14,5 km/s a směřoval k zemi pod strmým úhlem 62°. Světelná dráha bolidu započala ve výšce 86km nad zemí a po průletu v délce 76 km skončila ve výšce 18 km. Meteoroid patřil mezi
miniplanetky typu Apollo s nízkým sklonem dráhy 1° a přísluním těsně uvnitř dráhy Země. Zato velká poloosa dráhy 2,8 au
sahala do vnitřní části hlavního pásu planetek a odsluní 4,6 au
až za vnější pás planetek. Je to dokonce druhá největší vzdálenost
odsluní mezi všemi meteority s rodokmenem. Meteoroid se podobá
svými parametry meteoritu Košice z 28.2. 2010.
P. Koten aj. pozorovali 9. 9. 2016 ve 23:56 UT jasný bolid
a na dvou stanicích bolidové sítě zaznamenali v témž čase s rozptylem <2 s dalších 8 slabších meteorů letících v rovnoběžných
atmosférických drahách. Celá skupina patřila do zářijového meteorického roje e-Perseid (MDC č. 324). Pečlivou analýzou pozorovacích údajů autoři dokázali, že celý úkaz byl dokladem orbitálního rozpadu, jenž se odehrál v intervalu 2 _ 3 dnů před vstupem
do zemské atmosféry ve vzdálenosti <12 mil. km od Země.

Man-To Hui a Jing Li sledovali během roku 2016 planetku
(3200) Phaethon, jež má dráhu podobnou stabilnímu bohatému
meteorickému roji Geminid (MDC 4), v okolí jejího průchodu
přísluním ve vzdálenosti jen 0,14 au (21 mil. km!). Její světelnou
křivku porovnali se dvěma předešlými pozorovanými průchody
přísluním v letech 2009 a 2012. Využili k tomu kosmické sondy
STEREO a zjistili, že ihned po průchodu přísluním se jasnost
planetky zvýšila o 2 mag, neboť během jednoho dne se vytvořil
krátký prachový chvost, který však brzo zanikl. Planetka tak přišla nanejvýš o 100 tun své hmotnosti, což je přibližně stejná hodnota jako při pozorovaných předchozích průchodech přísluním.
O zjasnění se tedy ve všech případech postaraly submikronové
až mikronové prachové částice spíše než výron plynů. Ačkoliv
je Phaethon klasifikován jako aktivní křížič třídy Apollo, není
proto příliš pravděpodobné, že toto těleso udržuje v provozu bohatý roj Geminid, jak se dosud usuzovalo z nápadné podobnosti
jeho dráhy s dráhou roje. Pokud by měl být Phaethon zdrojem
meteorického roje, musel by být v nedávné minulosti podstatně
aktivnějším zdrojem kometární aktivity, což není příliš pravděpodobné.
M. Hajduková aj. využili dostupných optických pozorování Geminid získaných slovenskými i českými videokamerami
a dalšími databázemi ze zahraničí (CAMS, SonotaCo, EDMOND
a DMS) k podrobné analýze rozsahu drah s rozdílnými hodnotami délek velkých poloos. Meteoroidy s kratšími dráhami se
koncentrují ve východní části proudu, zatímco u delších drah se
koncentrace drah přesouvá k západu. Autoři však nalezli systematické rozdíly v rozložení velkých poloos mezi jednotlivými databázemi a podcenění rychlosti vstupu meteoroidů do atmosféry
Země a poukázali na omezení spolehlivosti simulací dráhového
vývoje jen na posledních 2,7 tis. let. G. Ryabova určila na základě
optických i radarových pozorování Geminid celkovou hmotnost
jejich proudu v intervalu 10" =1015 kg.
P. Jenniskens, E. Lyytinen, H. Sugimoto a F. Verbelen potvrdili
teoretické výpočty, jež předpověděly, že prachové částice uvolněné z komety 8P/Tuttle (oběžná perioda 13,6 r) při jejím průchodu přísluním v r. 1076 se 22. 12. 2016 setkaly se Zemí v podobě
zvýšené činnosti meteorického roje Ursid (MDC 15). Radiant roje
měl geocentrické souřadnice a = 219°; S = +76° a dosáhl maxima
frekvence při ekliptikální délce Slunce 270,82° ve výborné shodě
s předpovědí (270,76°). Aktivita roje byla potvrzena jak optickými, tak i radarovými pozorováními. Na rozpoznání roje Ursid
se podstatně podílel český astronom A. Bečvář, když o Štědrém
večeru 1945 pozoroval na Skalnatém Plese Ursidy s maximální
frekvencí 169 met/h (!).
E. Lyytinen využil údajů o výrazné aktivitě dlouhoperiodického meteorického roje říjnových Camelopardalid (MDC 281)
v letech 2005 a 2016 k předpovědi, že ve večerních hodinách světového času dne 5. října 2017 dojde k další výrazné aktivitě roje,
jehož mateřská kometa sice dosud nebyla objevena, ale prachová
stopa roje bude opět procházet Zemí posunutá jen o 3,2 tis. km
dál proti roku 2016. Autor předpověděl vrchol frekvence ve 20:47
h UTC (ekliptikální sluneční délka 192,558°). Jeho předpověď se
vypinila, jak oznámili C. Johannink v Evropě (12 rojových meteorů v časech od 5. 10. od 18 h do 05 h 6. 10.2017) a nezávisle P. Jenniskens v Kalifornii, jemuž vyšel vrchol aktivity na sluneční délku
192,53° a efektivní trvání roje (polovina maximální frekvence) 6
h. Střední geometrický radiant Camelopardalid měl souřadnice
a = 170,2° a S = +78,6° a meteoroidy roje vstupní geocentrickou
rychlost 46 km/s. Odtud se též podařilo odvodit hlavní dráhové
elementy roje: q = 0,991 au; e = 0,96; a = 25 au; i = 78°; per = 125 r.
P. Jenniskens a M. Odeh (Mezinárodní IAU Centrum, Abú
Zabí) oznámili, že kamerová síť Spojených arabských emirátů
zaznamenala 21. 11. 2017 mezi 18,5 h a 22,0 h krátkodobou aktivitu roje a-Monocerotid (MDC 246). Na snímcích se podařilo
identifikovat 127 rojových meteorů s geocentrickým radiantem a
= 117°, S = 1° a vstupní rychlostí 63 km/s. Odtud se daly odvodit
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dráhové elementy q = 0,474, e = 0,989, i = 134°, a = 90 au; per = 854
r. Roj se až dosud projevil občasnou aktivitou v letech 1925, 1935,
1985 a 1995. Nyní však bude podle výpočtů E. Lyytiena pravděpodobně pozorovatelný jak v r. 2018, tak v ještě příznivější konstelaci
v r. 2019.
P. Babadžanov aj. počítali nominální dráhu komety 96/Machholz 1 a srovnávali ji s dráhami krizice (196256) 2003 EH1
a meteorického proudu Kvadrantid (MDC 10). Do výpočtů zahrnuli poruchy drah těchto objektů velkými planetami v minulých
28 tis. letech. Tak ukázali, že před 9,5 tis. let se všechny tři dráhy
těsně shodovaly. Z toho usoudili, že tato triáda tvoří jeden komplex.
Podobně M. Hajduková a L. Neslušan studovali vazbu mezi
dlouhoperiodickou (P = 305 let) kometu C/1979 Yl (Bradfield)
a meteorickým roje červencových Pegasid (MDC 175). Autoři
propočítali pro 10 tis. testovacích částic jejich dráhový vývoj během posledních pěti návratů komety do přísluní ve vzdálenosti
0,54 au. Potvrdili tak generickou vazbu na Pegasidy, ale navíc dokázali existenci dalšího (denního) roje, jehož radiant se nachází
souměrně na protější straně k apexu dráhy Země vůči Pegasidám.
Tento roj zatím není oficiálně potvrzen, ale jeho existenci potvrzují záznamy z katalogů CAMS (Cameras for All-Sky Meteor
Surveillance) a SonotaCo. Autoři pro tento dočasný roj navrhují
název Microscopiidy. Roj však nebude mít dlouhou životnost, neboť ho tvoří částice z velmi úzkého intervalu geometrických rozměrů. Výživnější složkou tohoto komplexu jsou však y-Bootidy
(MDC 104).
P. Spurný aj. upozornili na potenciální nebezpečnost meteoroidního komplexu říjnových a listopadových Taurid, jež se vyznačují relativně nízkou leč dlouhodobou aktivitou v uvedených
měsících každého roku. Občas se však aktivita komplexu výrazně
zvýší vinou rezonance oběžných drah 7:2 s Jupiterem. V r. 2015
zaznamenaly kamery Evropské bolidové sítě celkem 144 bolidů,
z toho 113 mělo společné dráhové charakteristiky, takže evidentně patří do téže význačné struktury v roji Jižních Taurid (MDC
2). Jsou charakterizovány společnou ekliptikální délkou přísluní
v úzkém rozmezí 155,9 =160° (25. 10. — 17. 11.) a ekliptikální šířkou
přísluní 4,2=5,7°. Velké poloosy jejich drah spadají do intervalu
2,23-2,28 au, což přesně odpovídá zmíněné dráhové rezonanci
s Jupiterem. Výstřednosti jejich drah se pohybují v rozmezí 0,8 0,9. Nejvýstřednější dráhy se pozorují na počátku zmíněného období výskytu a vyznačují se nejmenšími hodnotami přísluní. Jde
tedy o koncentrický prstenec ve vnitřní části Sluneční soustavy.
Hmotnosti dosud pozorovaných meteoroidů se pohybují v širokém rozsahu hmotností 0,1 g až >1 t. Meteoroidy s hmotnostmi
<30 g jsou kupodivu velmi kompaktní, kdežto meteoroidy >0,3 kg
jsou naopak mimořádně křehké. Hlavní riziko však naznačují
křižující planetky 2015 TX24 a 2005 UR, jež zcela nepochybně
díky svým dráhovým charakteristikám do komplexu patří a jejich rozměry 200-300 m leží už nebezpečně nad minimální hranicí pro rizikové planetky (>140 m). Je téměř jisté, že rizikových
planetek se v uvedeném komplexu pohybuje více, přičemž jde
o tak malá tělesa, že se objevují nesnadno, ale současně tak velká,
že mohou způsobit regionální a dokonce i celokontinentální katastrofu. Autoři soudí, že problém si zaslouží nejvyšší prioritu v co
možná nejpodrobnější analýze potenciální hrozby.
B. Dumitru aj. připomněli, že nedávné objevy těles, které se
občas chovají jako komety, a jindy jako planetky, znamená, že
meteorické roje mohou vznikat i zanikat jak díky aktivním kometám, ale také díky tělesům, která řadíme k příležitostně aktivním planetkám. To lze posoudit zpětným výpočtem drah meteorických rojů a těles podezřelých z jejich zrodu. Autoři propočítali
na základě současných znalostí drah meteorických rojů a k tomu
nápadně podobných drah planetek jejich vzájemnou vazbu za posledních 10 tis. let. Tak se ukázalo, že 206 křižujících planetek
mohlo být mateřskými tělesy 28 meteorických rojů, případně
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ně většího tělesa. Nejvýstižnější příklady poskytly jednak binární
planetka 2000 UGll, jež pravděpodobně zrodila Andromedidy
(MDC 18), a rovněž převalující se planetka (4179) Toutatis, která
mohla zrodit říjnové Capricornidy (MDC 233). Autoři dále identifikovali ještě pět dalších křížičů objevených v letech 2004-2014,
jež mohou být zdrojem meteorických rojů.
P. Pokorný aj. shrnuli údaje o dráhách více než milionu meteoroidů získaných argentinským radarem SAAMER (Southern
Argentina Agile Meteor Radar; vyzařovaný výkon 60 kW; Rio
Grande, Tierra del Fuego; 53° J. š.) během let 2012 - 2015. Radar
v průměru zaznamenal 1 tisíc drah denně. Autoři potvrdili existenci 24 známých meteorických rojů jižní polokoule, ale současně
objevili 34 nových rojů předtím neznámých. Radarová měření
drah jsou mimořádně přesná a rozbor tohoto materiálu podstatně zlepší údaje o meteorických rojích na dosud opomíjené jižní
polokouli.
V červnu 2016 se konala v pořadí jíž 9. konference o meteoroidech v Noordwijku v Holandsku za účasti více než 140 profesionálních i amatérských astronomů. Tyto konference se konají
v tříletých intervalech a výsledky poslední z nich shrnuli v obsáhlém přehledovém článku D. Koschny aj. V uplynulém období
byly uvedeny do chodu nové kamerové sítě opatřené citlivými
videokamerami i další meteorické radary, které významně doplňují údaje o denních meteorických rojích, neboť vynikají přesností dráhových parametrů pro velké soubory pozorování. Kromě
pozorování reálných meteoroidů se obnovily na vyšší technické
úrovni laboratorní pokusy v aerodynamických tunelech, kdy se
na meteoritech studují ablační a ionizační procesy pomocí ohřevu
vzorků lasery. Jak je patrné i z ostatních zpráv v tomto odstavci,
výrazně pokročilo modelování proudů meteoroidů i vývoje jednotlivých vláken meteorických rojů. Jedinečné nové podněty přineslo i pozorování výronů prachu a plynu z komety 67P v projektu Rosetta. Výborně zdokumentovaný pád meteoritu Čeljabinsk
přinesl rovněž cenné nové údaje i podněty pro další výzkum.
Také P. Jenniskens připomněl, jak výrazně se zlepšuje technická základna pozorování meteorických rojů. Fotografické
techniky sledování rojů nyní nahrazují citlivé videokamery, takže
jen v letech 2007-2015 se podařilo získat 820 tis. drah meteoroidů s vysokou přesností poloh i rychlostí. Tak se ukázalo, že řada
meteorických rojů trvá déle než 15 dnů, což se projevuje drifty
radiantů. Ve směru antihelionu se zdařilo objevit 18 rojů, které
mají rovněž driftující radianty. Celkem 27 rojů souvisí s kometami typu 1P/Halley. Jejich dráhy se většinou posouvají do nižších
ekliptikálních šířek, ale pro vysoké ekliptikální šířky je tomu naopak. Kromě víceméně dlouhožijících rojů se objevují i epizodické
roje, které souvisejí s počáteční fází jejich vzniku. Mimo rojů se
daří pozorovati sporadické pozadí, což může objasnit dynamický
vývoj zodiakálního prachového oblaku.
T. Suk a S. Šimberová popsali soubor metod, které vyvinuli pro
automatické zpracování údajů o meteorech, získávaných nyní řadou systémů s digitálními kamerami v různých celooblohových
sítích. V Německu vznikla síť IMO Video Meteor Network, která
se dor. 2013 rozšířila na území 16 států. Tvoří ji 88 kamer obsluhovaných 49 pozorovateli. Japonská síť SonotaCo funguje už od r.
2010v Japonsku na 70 stanicích. V Kalifornii pracuje od r. 2011 síť
tří observatoří CAMS. Na každé z nich pracuje 60 videokamer.
Pokrývají oblohu do zenitové vzdálenosti 59°. Polská bolidová síť
(PFN) má od r. 2016 celkem 36 pozorovacích stanic s 57 citlivými analogovými a 7 digitálními kamerami s vysokým rozlišením.
Také Španělsko má vlastní síť (SPMN) a od r. 2007 pracuje česká síť AFO4. V Evropě funguje databáze EDMOND, do níž se
ukládají údaje z 13 evropských sítí úhrnem ze 155 stanic. Právem
lze očekávat, že tento technický rozvoj povede k podstatnému pokroku v našich znalostech o sporadických meteorech i o meteorických rojích.
(Konec dílu B Žně objevů 2017- pokračování příště)

Příběh vody
Po stopách možného života ve Sluneční soustavě s prof. Ondřejem Čadkem
Je voda ve vesmíru spíše vzácná, nebo
se zde vyskytuje běžně? A kolik vody je
vlastně ve Sluneční soustavě? Pojďme se
společně s profesorem Ondřejem Čadkem
z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy porozhlédnout po naší Sluneční
soustavě a zmapovat výskyt vody ve všech
jejích skupenstvích.
Vážený pane profesore, co Vás k pátrání
po vodě ve vesmíru přivedlo a proč?
„Jako geofyzik jsem se řadu let zabýval především studiem hluboké Země. Když na přelomu tisíciletí začaly přicházet zprávy o možné
existenci vody pod povrchem ledových měsíců Sluneční soustavy, uvědomil jsem si, že
tento problém je třeba primárně řešit geofyzikálními metodami. Díky kolegům ve Francii
se mi podařilo na novou problematiku rychle
přeorientovat a využít přitom svých zkušeností se studiem zemského nitra. Dnes náš
vědecký tým v Praze vytváří komplexní počítačové modely ledových měsíců, které umožňují posoudit dlouhodobou stabilitu vodních
rezervoárů v jejich nitru a jejich habitabilní
potenciál. O naše výsledky je ve světě zájem,
takže myslím, že u vody ještě pár let zůstanu."
S vodou se ve vesmíru setkáváme často. Ale
jak je to v naší Sluneční soustavě?
„Voda je zřejmě jedna z nejčastějších sloučenin ve vesmíru. Je to dáno tím, že vodík je nejběžnější prvek ve vesmíru vůbec a kyslík je co
do četnosti na třetím místě. Voda se ve vesmíru vyskytuje většinou v podobě ledu či vodní
páry, ale také v kapalném skupenství. Teploty,
se kterými se ve vesmíru setkáváme, jsou totiž
často blízko teplotní oblasti, ve které se voda
chová jako kapalina."

Vodu chápeme jako ideální rozpouštědlo
pro možný průběh chemických reakcí. Je
tedy nezbytná pro vznik života?
„Je podmínkou pro existenci života tak, jak
jej známe ze Země, ale samozřejmě jde jenom
o podmínku nutnou, nikoliv postačující. Život ke své existenci potřebuje také zdroj energie a chemicky bohaté prostředí. Posledně
uvedené podmínky jsou ale spiněny prakticky
všude, kde se s kapalnou vodou setkáváme."
Mohl by vodu nahradit kupříkladu metan,
o němž se často mezi vědci hovoří?
„O tom, že jako rozpouštědlo mohl fungovat kupříkladu metan, se diskutuje poměrně
často, v poslední době hlavně v souvislosti se
Saturnovým měsícem Titanem a jeho velkými uhlovodíkovými jezery. Znamenalo by to
ale, že by všechny chemické reakce probíhaly
odlišně - v případě metanu rozhodně při nižších teplotách, a tudíž i mnohem pomaleji než
ve vodě."
Nicméně by to byla nejspíš také možnost, že?
„Možná ano, ale ve Sluneční soustavě je
opravdu dostatek vody, jistě víc než metanu.
Protože známe život založený na bázi vody,
který využívá několik ve vesmíru běžně dostupných prvků, přičemž tento život funguje
skvěle, vlastně ani nemusíme hledat jiné, podstatně složitější a nevyzkoušené varianty."
Analýzy naznačují, že mnohá tělesa Sluneční soustavy mohou obsahovat až 50% vody
oproti Zemi s cca 0,12 % vody. Co k tomu
dodat?
„Terestrické planety obsahují opravdu málo
vody, což souvisí s tím, že vznikly blízko Slunce, kde byly poměrně vysoké teploty. I na Zemi,
jejíž povrch je ze dvou třetin pokryt oceány, je
vody mnohem méně než ve vnější Sluneční
soustavě nebo Kuiperově pásu, kde
při vzniku Sluneční

Vnitřní struktura Neptunu: I - horní vrstva oblaků, 2 - atmosféra složená z vodíku, helia a metanu, 3 - plášt'tvořený směsí vodního a amonného ledu s příměsí metanu, 4 -jádro (silikáty, železo a nikl).

soustavy panovaly mnohem nižší teploty. Vodní led je v této oblasti Sluneční soustavy mnohem častější než silikátové horniny, které tvoří
vnější obaly terestrických planet."
Jak se vlastně přítomnost vody ve vesmíru
zjišťovala dříve?
„Bylo to značně obtížné, protože průzkum
planet a jejich měsíců probíhal pouze dalekohledy ze Země. Na základě astrometrických
pozorování se však podařilo určit například
hmotnost satelitů Jupiteru a tato skutečnost
naznačovala, že by tyto měsíce mohly obsahovat velké množství vody či ledu."
A jak se zjišťuje voda ve vesmíru nyní?
„Nyní je to mnohem jednodušší, protože
umíme určovat přítomnost vody spektroskopicky. To znamená, že nyní víme velice přesně, která tělesa mají povrch tvořený vodním
ledem a kde tvoří povrch kamenné horniny.
Tato metoda nám ale nic neřekne o tom, zda
v hloubce pod povrchem může existovat kapalná voda. Zásadní informace o vnitřní
struktuře ledových těles nám dnes poskytují
především družicová měření."
Mohl byste prosím tato měření specifikovat?
„Jde o detailní snímkování povrchu tělesa,
měření fyzikálních polí v jeho okolí, ale také
analýzu jeho pohybů a tepelných zdrojů.
O podpovrchovém oceánu na Enceladu jsme
se například dověděli z měření jeho librace
a spektroskopické analýzy částic, které vylétávají z gejzírů u jeho jižního pólu. U Europy, Ganymedu a Callisto byla přítomnost
podpovrchového oceánu potvrzena z magnetických měření, která ukazují, že pod jejich
povrchem musí existovat elektricky vodivý
materiál. Magnetická a gravitační měření
potvrzují existenci oceánu také na Titanu,
zatímco v případě Pluta naznačuje možnou
existenci oceánu neobvyklá poloha kráteru
Sputnik a modelování jeho rotační dynamiky.

Srovnání magnetického pole planet ve Sluneční soustavě. Úhel mezi
rotační a magnetickou osou je u ledových obrů výrazně větší než u ostatních planet.
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sustava
necna

Dlouhodobě udržitelný oceán může existovat
také na Tritonu, kde zřejmě velmi dobře funguje slapové zahřívání, a na Dione, kde pro to
svědčí analýza topografických a gravitačních
dat. Samotné snímky povrchu nám mohou
naznačit, že vnitru tělesa existoval v minulosti oceán, ale tuto informaci většinou nelze extrapolovat do přítomnosti. Příkladem takového tělesa je například Uranův měsíc Miranda."
Jak je to s přítomností vody na ledových obrech Uranu a Neptunu?
„Uran a Neptun jsou skutečně nazývány ledovými obry. Tato tělesa byla schopna při
vzniku Sluneční soustavy nasbírat poměrně
velké množství prachových a ledových částic, ale přesto nikdy nedorostla do velikosti
Saturnu nebo Jupiteru, tvořených především
vodíkem a heliem. Dnes se ukazuje, že ledoví obři mohou existovat i v jiných slunečních
soustavách.`
Jaké je tedy složení těchto těles a mají vůbec
pevný povrch?
„Uran a Neptun jsou tvořeny převážně vodou
a částečně také amoniakem a metanem. Naproti tomu jejich atmosféra jez vodíku a hélia.
U těchto těles vlastně ani nemůžeme mluvit
o nějakém pevném povrchu. To, co v tomto
případě označujeme jako led, je vlastně horká
tekutina, tvořená vodou, amoniakem a metanem. Klasický pevný led, který vidíme na povrchu ledových měsíců, bychom u těchto planet nenašli."
Je vskutku poměrně těžké si takovou sloučeninu představit, mohl byste tuto směs blíže
popsat?
„Ano, skutečně je poměrně obtížné si takový
'led' představit. Za vysokých tlaků a teplot,
které panují v pláštích ledových obrů, se molekuly vody rozpadají na tzv. iontovou vodu,
jakousi polévku tvořenou vodíkovými a kyslíkovými ionty. Ve větších hloubkách navíc
dochází k tomu, že kyslík krystalizuje, ale
vodíkové ionty se mohou volně pohybovat
v kyslíkové matrici. Této fázi ledu se říká superiontová voda a někdy se také označuje jako
led XVIII, tedy osmnáctá známá fáze ledu.
Není tedy označení ledoví obři poněkud zavádějící?
„Je to skutečně velmi zvláštní led. Když jej
hodně stlačíte, začne se chovat jako elektricky
vodivá kapalina, tedy podobně jako kovová
jádra terestrických planet. Proto mají Uran

Povrch Neptunova měsíce Tritonu, tak jak jej
spatřila sonda Voyager 2 v roce 1989.
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a Neptun magnetické pole. Až donedávna
jsme toho o superiontové vodě věděli velmi
málo, protože laboratorní experimenty za tak
vysokých tlaků jsou extrémně obtížné. Že
taková fáze ledu skutečně existuje, bylo definitivně dokázáno teprve v letošním roce,
kdy skupina amerických vědců dosáhla tlaků
vyšších než 100 gigapascalů. Víme také, že
extrémně vysoké tlaky mohou ovlivnit chování dalších sloučenin. Podobně jako voda
se rozpadá i metan, přičemž uhlíkové atomy
kondenzují a vytvářejí diamanty, které pak
volně propadávají pláštěm ledových obrů, podobně jako kroupy při bouřce na Zemi. Někteří vědci se domnívají, že přítomnost těchto
diamantů by mohla vysvětlit, proč má Uran
a Neptun tak anomální magnetické pole."
Je známo, co vychýlení jejich magnetického
pole způsobuje?
„V případě Země, Jupiteru a Saturnu svírá rotační osa s osou magnetického dipólu jen malý
úhel. Na Zemi je to dnes zhruba 10°, na Saturnu dokonce méně než půl stupně. V případě
Uranu a Neptunu je to naopak - rotační osa
s osou magnetického dipólu svírá zhruba 60°
a navíc magnetický dipól neleží ve středu planety. Vysvětlením by mohla být právě existence nerovnoměrně rozložených diamantových
usazenin, které by mohly lokálně měnit elektrické vlastnosti ledového pláště."
Bylo by možné porovnat měsíce Uranu
a Neptunu s měsíci Saturnu a Jupiteru?
„Určitě zde vidíme některé podobné rysy, ale
i velké odlišnosti. Jupiter má tři velké ledové
měsíce, srovnatelné co do velikosti s Merkurem nebo našim Měsícem. Saturn má jen
jeden velký měsíc, Titan, který jako jediné ledové těleso má hustou atmosférou, a pak skupinu středně velkých měsíců. Podíváme-li se
na Uran, uvidíme 27 měsíců, přičemž 7 z nich
se podobá středně velkým měsícům Saturnu.
Jde o ledové měsíce, které ale mají větší hustotu
než měsíce Saturnu, což naznačuje, že obsahují více silikátových hornin. Na jejich povrchu
v minulosti probíhaly významné tektonické
procesy a některé z nich, například Miranda,
mohly mít i podpovrchový oceán. Neptunův
Triton je jen o něco menší než Europa, jeho
povrch je rovněž tvořen vodním ledem, ale ostatním měsícům se příliš nepodobá."
Zastavme se prosím na chvilku u Tritonu.
Proč jej vědci tak často přirovnávají k Plutu?
„Triton je mimořádně zajímavý v řadě ohledů.
Je to jediný velký měsíc ve Sluneční soustavě,
který obíhá retrográdně. To naznačuje, že se
nejedná o měsíc, který vznikl společně s Neptunem, ale o trpasličí planetu, kterou Neptun
zachytil zřejmě v období, kdy planety migrovaly, tak jak to předpovídá niceský model.
Co do velikosti a vzhledu povrchu se Triton
podobá Plutu. Voyager 2 získal snímky, které dokládají, že Triton je stále geologicky aktivní. Nízká četnost kráterů svědčí o tom, že
Tritonův povrch je relativně mladý a neustále
se obnovuje, takže Triton musí mít vydatné
zdroje tepla i nyní."
Domníváte se, že by na Tritonu mohla být voda?
„Ano, zdá se, že na Tritonu voda je. Počítačové
modely ukazují, že pokud tam podpovrchový
oceán někdy v minulosti vznikl, pak je velmi
stabilní, neboť je udržován slapovým teplem,

které se v oceánu uvolňuje díky velmi neobvyklé rotaci Tritonu. To by také vysvětlovalo,
proč na povrchu vidíme tolik známek tektonické a kryovulkanické aktivity. Na měsících
Uranu se zřejmě voda ve větším množství nevyskytuje, i když tam mohla být v minulosti.
Nezdá se, že by malá velikost měsíce nějak
limitovala přítomnost vody. Saturnův Enceladus má průměr jen 500km, a přesto polovinu jeho objemu tvoří voda udržovaná v kapalném skupenství slapovým zahříváním.
Měsíce Uranu ale mají malou excentricitu,
což znamená, že slapové zahřívání je tam velmi slabé. Pokud by v nitru některého z Uranových měsíců byl oceán, muselo by v něm
být hodně nemrznoucích příměsí tak, jak to
předpokládáme v případě Pluta, kde se teplota
oceánu pohybuje kolem minus 100 °C."
Když už hovoříme o podpovrchových oceánech ledových těles, mohl byste shrnout,
na kterých tělesech by se mohly vyskytovat?
„Známe pět těles, která s jistotou obsahují
podpovrchový oceán. Jde o tři galileovské
měsíce Jupiteru, Europu, Ganymed a Callisto, a dva měsíce Saturnu, Enceladus a Titan.
O tom, jakými metodami v nich byla přítomnost podpovrchového oceánu potvrzena, jsme
již hovořili. Uvažuje se také o Saturnově měsíci Dione, ale tam zatím zůstáváme na úrovni spekulací. O Tritonu a Plutu již byla řeč
— v obou případech bychom ale potřebovali
více přímých dat, zatím se opíráme hlavně
o numerické modely. Pokud by vodní oceán
skutečně existoval i na Plutu, znamenalo by
to, že v Kuiperově pásu zřejmě existují desítky
dalších těles, která pod svým povrchem ukrývají kapalnou vodu."
Skutečně je možné, aby na takto chladných
tělesech mohl existovat tekutý podpovrchový oceán?
„Ledový oceán je v kapalném skupenství udržován zpravidla dvěma způsoby: slapovým
zahříváním nebo rozpadem radioaktivních
prvků v silikátovém jádře měsíce. Měsíce, které obsahují velké množství ledu, musí spoléhat
hlavně na slapy, zatímco měsíce s velkým silikátovým jádrem, jako třeba Titan, získávají
teplo hlavně z radioaktivního rozpadu. Omezený význam mohou mít také chemické reakce
vody se silikáty. K udržení oceánu v kapalném
skupenství mohou významně přispět některé

Uranův měsíc Miranda. Snímek je sestaven ze
záběrů pořízených sondou Voyager 2 v roce 1986.

Trpasličí planeta Pluto (New Horizons, 2015).
Oblast Sputnik planitia se nachází ve středu
obrázku.
příměsi, například amoniaku nebo metanu,
které snižují teplotu tání oceánu a zlepšují izolační vlastnosti ledové slupky."
Jak lze popsat teplotní bilanci na měsících
velkých planet?
„Aby byl podpovrchový oceán dlouhodobě
stabilní, tedy aby nezamrzal, musí být teplo,
které uniká přes povrch tělesa do vnějšího
prostoru, kompenzováno tepelnými zdroji
uvnitř měsíce. Stabilního stavu dosáhneme
bud' tak, že snížíme tepelné ztráty, například
tím, že část ledu nahradíme metanovými
klatráty, které mají výrazně nižší tepelnou vodivost než čistý led, nebo do oceánu přidáme
nemrznoucí příměsi, a snížíme tak teplotní
kontrast mezi teplotou povrchu a teplotou
oceánu. Co se týče vnitřních zdrojů, naše
možnosti jsou poměrně omezené. Slapové
zahřívání je významné pouze tehdy, pokud
se měsíce navzájem gravitačně ovlivňují, což
nastává v případě tzv. orbitální rezonance.
V rezonanci jsou dnes například tři měsíce Jupiteru (Io, Europa a Ganymed), ale třeba také
Saturnovy měsíce Enceladus a Dione.`
Zmínil jste, že oceán může existovat i pod
povrchem trpasličí planety Pluto. Je to při
povrchové teplotě nižší než 40 K z termálního hlediska reálné?
„Předpokládá se, že podpovrchový oceán na
Plutu existuje velmi dlouho právě díky tomu,
že může být velmi chladný. Pluto není slapově
zahřívané, ale protože obsahuje velké množství nemrznoucích příměsí, může být jeho nitro
kapalné. Izolační vlastnosti ledové kůry navíc
výrazně zlepšují metanové klatráty, které se
ukládají na rozhraní mezi kůrou a oceánem.
Z hlediska chladnutí oceánu představují něco
podobného jako polystyrén nebo minerální
vatu, které se používají k zateplení budov."
Jaké nové informace o Plutu přinesla sonda
New Horizons?
„Zajímavé je, že povrch Pluta je velmi mladý
a pozorujeme na něm známky nedávné geologické aktivity. Pluto má řídkou atmosféru,
která se zřejmě neustále doplňuje plyny unikajícími z nitra tělesa. Velmi zajímavým útvarem je tzv. 'Sputnik Planitia', velký impaktní
kráter v blízkosti rovníku. Pokud by na Plutu
neexistoval oceán, měla by se ledová slupka
postupně natočit tak, aby kráter ležel v blízkosti rotačního pólu."

Vědci často hovoří o Uranově měsíci Mirandě. Čím je zajímavá?
„Geologické útvary na povrchu Mirandy připomínají struktury Saturnova měsíce Enceladu. Toto malé těleso, ještě menší než Enceladus, jehož dráha je dnes prakticky kruhová,
nemůže získávat teplo ze slapové deformace.
Malá tělesa chladnou velmi rychle a bez pomoci slapového tepla by oceán na Mirandě
zamrzl za pár desítek milionů let. Proto tam
dnes asi podpovrchový oceán není, i když to
zcela vyloučit nelze."
Pokud by na těchto tělesech byla voda, co by
to znamenalo z astrobiologického hlediska?
„Znamenalo by to, že máme vodu v prostředí,
které je poměrně stabilní a bohaté na organické sloučeniny. Na Tritonu i v nitru Pluta jsou
zřejmě podmínky, v nichž by mohly existovat
jednoduché formy života. Zda tam život mohl
vzniknout, nebo tam mohl být zanesen zvenčí, je jiná otázka. To zatím nevíme."
V souvislosti s Plutem jsou zmiňovány tzv.
tholiny. O jaké látky se jedná?
„Tholiny jsou polymerní organické sloučeniny vznikající ozařováním směsi dusíku a jednoduchých organických látek paprsky Slunce.
Někteří vědci je spojují se vznikem života
na Zemi, i když dnes se s nimi na Zemi nesetkáme, neboť v atmosféře obsahující kyslík
jsou nestabilní. Podíváme-li se na Cháron,
což je měsíc Pluta, který je tak velký, že s ním
vlastně tvoří binární systém, pozorujeme
na něm tmavou čepičku tvořenou právě tholiny. S tholiny se setkáváme i na Titanu, kde
byl jejich vznik poprvé popsán, a také na řadě
dalších těles, například na Tritonu nebo Europě. Složité molekuly organických látek obsahující desítky až stovky uhlíkových atomů
nalézáme i jinde, např. v podpovrchovém
oceánu na Enceladu."
Je tedy Enceladus zatím nejžhavějším kandidátem na mimozemský život?
„O Enceladu toho dnes víme opravdu hodně,
známe jeho vnitřní strukturu a víme, že jsou
tam organické látky potřebné pro udržení života. Poměrně velké množství tamního molekulárního vodíku by mohly využít jako zdroj
energie jednoduché organismy konzumující
vodík a produkující metan. Enceladus má
na dně svého oceánu útvary podobající se černým kuřákům, které známe z moří na Zemi
a které někteří badatelé spojují se vznikem
života. Co nás ale znepokojuje, je skutečnost,
že jde o velmi malé těleso, jehož termální stabilita je zcela závislá na slapovém zahřívání.
Mnohem nadějnějším kandidátem je z astrobiologického hlediska Europa; je mnohem
větší než Enceladus a teplo potřebné k udržení
oceánu získává také z rozpadu radioaktivních
prvků v silikátovém plášti, což je velmi stabilní zdroj zahřívání."
Jak víme, že jsou na Enceladu organické látky? Jakým způsobem byly detekovány?
„Při pečlivé analýze částic vyvržených z gejzírů Enceladu byly v rámci mise Cassini detekovány fragmenty složitých polymerních
organických sloučenin. Ukazuje se, že na povrchu Enceladova oceánu, tedy na hranici
mezi oceánem a ledovou slupkou, existuje tenoučká emulze tvořená organickými látkami,
které se tam dostávají z větších hloubek. Při

Charon, největší měsíc Pluta. Tmavá skvrna v
blízkosti pólu, neformálně označovaná jako Mordor, je pravděpodobně tvořena tholiny. Snímek
byl pořízen sondou New Horizons v roce 2015.
výtrysku gejzírů tato emulze obalí kapičky
vody, které jsou pak vyvrženy do prostoru,
kde mohou být po záchytu sondou studovány pomocí hmotnostního spektrometru.
Do prostoru je ale vyvržen zřejmě jen velmi
malý vzorek organických látek, které dnes
v nitru Enceladu existují. Někteří vědci dokonce hovoří o tom, že by jádro Enceladu
mohlo obsahovat až 20% organických látek,
ale to je zatím čirá spekulace."
Můžeme z přítomnosti organických látek
na Enceladu usuzovat něco o existenci jednoduchých forem života v jeho nitru?
„Tak daleko bohužel zatím nejsme. Skutečnost,
že se ve Sluneční soustavě setkáváme s organickými látkami, ještě neznamená, že tyto látky
vznikly činností mikroorganismů. Podívejme
se například na metan. Ten vzniká jako odpadní produkt při činnosti metanogenních organismů, ale také anorganickou cestou při reakci
silikátových hornin s vodou."
Hovoříme o možném primitivním životě
v podpovrchových oceánech. Ale jak by
mohl fungovat bez fotosyntézy?
„Fotosyntéza má skutečně pro současný život
na Zemi klíčový význam. Neznamená to ale,
že první život na Zemi fungoval právě takto.
V počátcích vývoje bylo na Zemi z dnešního

Povrch Saturnova měsíce Enceladu svědčí
o probíhající geologické aktivitě. Snímek byl
pořízen v průběhu mise Cassini (2004 -2017).
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Sonda Cassini-Huygens objevila na povrchu
Titanu rozsáhlá jezera tvořená uhlovodíky.
hlediska velmi agresivní prostředí, neexistovala například ochranná ozonová vrstva. Podle jedné z hypotéz vznikl život na dně moří,
tedy v temnotě a bez přítomnosti molekulárního kyslíku. V takových podmínkách nemohlo k fotosyntéze docházet, a život si tedy
musel hledat jiné zdroje energie, než je světlo."
Máte na mysli některé z extremofilních organismů?
„Ano, dnes víme, že některé formy života
tolerují nebo přímo vyhledávají extrémní
podmínky a získávají energii velmi rozmanitým způsobem. Autotrofní výživa, kdy si
mikroorganismy vytvářejí vlastní organické
látky z anorganických látek ve svém okolí, je
poměrně komplikovaná, navíc může být založena na i jiných zdrojích energie, než je světlo. V raném oceánu na Zemi jistě existovaly
organické látky a první život mohl být heterotrofní, kdy si mikroorganismy budovaly
své skelety z organických látek přítomných
v oceánu a získávaly z nich také energii. Ne
nutně k tomu potřebovaly světlo."
V souvislosti s chybějící fotosyntézou se hovořilo i o případném životě na Europě, že?
„Když se v 70. letech 20. století začalo mluvit
o životu na Europě, kritici namítali, že život
potřebuje ke své existenci světlo. Od té doby
ale byla na Zemi popsána řada organismů, jejichž existence je na fotosyntéze nezávislá. Díky
tomu dnes víme, že život může existovat velmi
rozmanitým způsobem a ve velmi rozmanitých
podmínkách. Z hlediska astrobiologie mělo
studium extremofilních organismů zásadní význam, neboť výrazně posunulo naše představy
o podmínkách, v nichž může život existovat."
Od pátrání po vodě jsme se dostali až k otázkám vzniku života. Zkoušíte simulovat podobné prostředí vhodné pro vznik života?
„Ano, podílíme se na projektu OASIS (Organics and Aqueous Systems in Icy Satellites), který organizují naši kolegové ve francouzském Nantes. Cílem je simulovat
podmínky, které existují v oceánu na Enceladu, zjistit, jak reaguje voda s horninami, které
tvoří Enceladovo jádro, a jaké organické látky
a na jaké časové škále přitom mohou vznikat.
Nezabýváme se tedy vznikem života, ale snažíme se zjistit, zda jsou v oceánu na Enceladu
vhodné podmínky pro jeho udržení."
Přesto se nám vytvořit živé z neživého dosud
nepodařilo. Čím to?
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„Snad proto, že je mnohem jednodušší hle- 2026, ale zatím nemá zajištěno financování.
dat stabilní prostředí bohaté na organické Z úsporných důvodů nebude sonda navedena
látky než zjišťovat, jak z těchto organických na oběžnou dráhu kolem Neptunu, ale půjde
sloučenin mohla vzniknout informační mo- opět pouze o průlet. K Uranu je plánována
lekula typu RNA nebo DNA, která se sama mise MUSE (Mission to Uranus for Science
replikuje. Otázka vzniku života je jedna ze and Exploration) agentury ESA, která by měla
základních otázek, které lidstvo řeší, a k její- odstartovat v roce 2026 a na oběžnou dráhu
mu zodpovězení máme, obávám se, ještě vel- Uranu by se měla dostat v letech 2044 - 2050.
mi daleko. Pokud v budoucnosti zjistíme, že Také se hovoří o sondě ODINUS (Origins,
ve Sluneční soustavě existují rozsáhlé oblasti, Dynamics, and Interiors of the Neptunian
kde by život mohl existovat, a on tam přitom and Uranian Systems), což by byla vlastně
není, můžeme z toho usuzovat, že vznik ži- binární mise, kdy by jedna část sondy letěla
vota je skutečně komplikovaný a spontánně k Uranu a druhá k Neptunu. Její start by se
nevzniká všude, kde má vhodné podmínky. měl uskutečnit v roce 2034."
Pokud ale život ve Sluneční soustavě v příš- Je hledání mimozemského života ve Slunečtích desetiletích nalezneme, ať už na Marsu ní soustavě pro NASA prioritou?
nebo na ledových tělesech, bude to znamenat, „Pro NASA jde o jednu z hlavních priorit.
že život, alespoň ten primitivní, je běžnější, V programu středně velkých sond New Fronnež jsme si mysleli, a pravděpodobně existuje tiers byla nedávno schválena mise Dragonfly
i v jiných planetárních soustavách."
(Vážka), která by měla studovat 'prebiotickou
Proč vznikl život právě na Zemi, když chemii a habitabilitu' různých míst na Titanu.
na vzdálenějším konci Sluneční soustavy Technicky půjde o dron s osmi vrtulemi, ktejsou podmínky mnohem příznivější?
rý prozkoumá několik lokalit, vytipovaných
„Máte pravdu, ve vnějších oblastech Sluneční díky pozorováním z mise Cassini. Už dříve
soustavy je více vody a zřejmě i více organic- byla schválena sonda Europa Clipper, která
kých látek než na Zemi. Nevíme, proč vznikl bude hledat známky života na Europě. Výhleživot právě na Zemi. Jisté však je, že v porov- dově se plánuje, že na povrchu Europy bude
nání s ostatními tělesy má Země řadu výhod: vysazen také přistávací modul s kryobotem".
Měsíc, který stabilizuje její rotaci, magnetické Na závěr bych se ráda zeptala, co si myslíte
pole, které ji chrání před vysokoenergetickými o možnostech života na měsících ledových
částicemi ze Slunce, její geologický vývoj urču- obrů vy osobně?
je pohyb litosférických desek na povrchu, který „Mezi svými kolegy patřím spíš mezi skepticudržuje na uzdě skleníkový efekt. Díky ideální ké optimisty. Moje skepse pramení z toho, že
hustotě atmosféry pak může voda existovat vol- jsme ve vesmíru, ať už v tom nejbližším nebo
ně na povrchu. Nevíme však, zda třeba Mars, vzdáleném, žádnou stopu života zatím neobVenuše nebo Europa neměly v dávných dobách jevili. Optimismus je pak dán mým osobním
podmínky podobně příznivé. Život tam mohl založením - abych citoval klasika, snažím se
vzniknout, ale v důsledku nějaké závažné změ- věřit tomu, že vesmír je víc než jen kus bláta.
ny prostředí mohl později zaniknout."
Pokud najdeme známky života ve Sluneční
Plánují se nějaké další mise ke vzdáleným soustavě, bude to pro mě dobrá zpráva."
objektům Sluneční soustavy?
„Takových misí bylo naplánováno v minulosti
několik, ale ani jedna nakonec nebyla finanJana Žďárská
cována. O Jupiteru a Saturnu a jejich měsících
Fyzikální ústav AV ČR
jsme se toho hodně dověděli
díky misím Galileo a Cassini-Huygens. O vzdálenějších tělesech máme mnohem
méně informací, protože
v případě sond Voyager 2
a New Horizons šlo pouze
o průlety. Zásadním problémem při plánování sond
k Uranu a Neptunu je trvání projektu. Pokud bude
nakonec finančně podpořena mise Trident k Neptunu
a Tritonu, pak první data
z této mise budeme mít nejdříve v roce 2038. Jen málo
vědců je ochotno čekat tak
dlouho a jen málo politiků
má chuť podpořit projekt, Prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. (*1960) absolvoval Matematickterý svou délkou mnoho- kofyzikálnífakultu Univerzity Karlovy (MFF UK, oborgeofyzinásobně překračuje délku ka, RNDr. 1984, CSc. 1991, prof 2015). Od roku 1985 působí na
jejich volebního období."
katedře geofyziky MFF UK, kde v současnosti vykonává funkci
A o kterých sondách k le- vedoucího pracoviště. Na konci 90. let pobýval jako hostující
dovým obrům či jejich mě- profesor na École normale supérieure v Paříži, v roce 2004 zíssícům se nyní uvažuje?
kal titul Gauss-Professeur na univerzitě v Göttingen. Zabývá se
„Sonda Trident k Neptunu geofyzikálním studiem planet a jejich měsíců. Od roku 2017 je
by měla odstartovat v roce členem Učené společnosti České republiky.

Skúšky rakety A-4. Nacistické Nemecko ju stihlo nasadit' ešte počas 2.
svetovej vojny v Belgicku a Vel'kej Británii. V tíme, ktorý túto tajnú Hitlerovu zbraň vyvíjal, bol aj Wernher von Braun, neskorší hlavný tvorca
rakety Saturn pre americký program letov na Mesiac.

Po zdržaní spósobenom haváriou Challengera prišie124. apríla 1990
dlho očakávaný okamih: z Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral odštartoval raketoplán Discovery. V rámci misie
STS-31 vyniesol na obežnú dráhu Zeme Hubblov kozmický d'alekohl'ad.

Život s Hubblovým vesmírnym dálekohl'adom
(so zastávkami v strednei Euróne)
Je mi potešením, že som mohol pre váš
časopis napísať tento článkk. Zrodil sa predovšetkým vdáka mójmu blízkemu vztahu
s Ladislavom Drugom (členom redakčnej
rady Kozmosu), ktorý sa začal odvíjat' počas
jeho návštevy v Nashville, Tennessee, pri
príležitosti úpiného zatmenia Slnka 21. augusta 2017. Písanie článku bolo potešením
taktiež preto, že počal mójho profesionálneho života som mal vela kontaktov s českými a slovenskými astronómami.
Ideu umiestniť dalekohl'ad vo vesmíre ako
prvý predložil nemecký raketový technik
Hermann Oberth v roku 1923, teda ešte predtým, než sa stali realitou rakety poháňané tekutým palivom. Takéto rakety sa uplatnili až
počas druhej svetovej vojny a mali názov A-4.
Od neeeckého konvoja k NASA
Na konci vojny prišiel do Spojených štátov

Vízia HST na palube Discovery.

pozoruhodný konvoj: tridsať železničných
vagónov naložených najróznejšími časťami
rakiet A-4 spolu s váčšinou špecialistov, ktorí
ich vyvíjali. Rekonštrukcia týchto rakiet a ich
vylepšené verzie, vyvinuté počas niekol'kých
najbližších rokov, viedli k zrodu amerického
raketového programu; a nakoniec aj k vytvoreniu vesmírnej agentúry NASA (National Aeronautics and Space Administration)
v roku 1958.
Ako jedným zo svojich dlhodobých cielov sa
NASA už na začiatku svojej pósobnosti začala
zaoberať budovaním velkých vesmírnych observatórií podl'a odporúčania Lymana Spitzera z roku 1946. Meno tohto vedca, profesora
Yaleovej univerzity, sa nerozlučne spája práve
s Hubblovým d'alekohl'adom.
Po svojom vzniku NASA a niektoré európske
vesmírne agentúry vyvinuli a vypustili viacero malých d'alekohl'adov. Na základe týchto
skúseností v NASA začali v roku 1971 s prvý-

mi štúdiami, ktoré po mnohých peripetiách
nakoniec priviedli k vytvoreniu toho, čomu
dnes hovoríme Hubblov vesmírny dalekohl'ad
(HST).
Aké bolí začiatky?
V roku 1972 už boli k dispozícii rózne návrhy,
ktoré nakoniec v roku 1977 viedli k výberu záverečného riešenia a dodávatel'a. Počas tohto
obdobia prebiehal boj vnútri astronomickej
komunity. Mnohí z jej členov totiž považovali
za múdrejšie minúť peniaze radšej na výstavbu kópií vtedy najváčšieho zariadenia svojho
druhu, páťmetrového Haleovho d'alekohladu
v južnej Kalifornii. Týmto problémom sa zaoberali všetky významné astronomické centrá
v USA. Najváčšou výzvou však nakoniec boto
presvedčiť americký Kongres, aby na projekt
uvolnil financie. Mnohí astronómovia napísali vel'a listov na podporu HST a tí najlepší
z nich navštívili aj Kongres. V roku 1978 sa

HST na obežnej dráhe Zeme.
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nefunguje tak, ako by mala. Snímka centra
hviezdy hola síce taká ostrá, ako sa očakávalo
(menej ako 0,1"), ale jeho okolie s rozmerom
asi 1" boto neostré, rozmazané. V centre bobo
sústredených asi len 20% svetla. Pokusy nájsť
zdroj chyby pomocou rozostrených záberov
prinieslo iba približné odhalenie, že chyba je
v primárnom zrkadle. Presná príčina problému sa však nakoniec predsa len našla: optické
testovacie zariadenie, použité pri skúškach
primárneho zrkadla, malo na disku malú
čiernu škvrnu, ktorá skresTovala vonkajšie
svetlo pri prieniku do skúšobného zariadenia.
Fri určení tvaru primárneho zrkadla sa teda
použil zdeformovaný signál. Zrkadlo síce
bolo vyrobené s velkou presnosťou, nemalo
však správny tvar (Pozn. red.: Bobo podleštené o 4mm a rozdiel v ohniskovej rovine pri
zobrazovaní v centre a na okrajoch bol až 38
mm). Testovacie zariadenie sa od jeho použitia pri konštrukcii HST našťastie nezmenilo,
takže po odstránení škvrny bobo možné určit
presný tvar zrkadla.

Meno tohto vedca, profesora Yalovej univerzity, sa nerozlučne spája práve s Hubblovým d'alekohl'adom. Napriek tomu je po ňorn pomenovaný iný d'alekohl'ad na obežnej dráhe Zeme - Spitzerov.
podarilo investíciu schváliť a práce na projekte mohli začať.
Projekt sa skladal z niekol'kých hlavných častí. Samostatne sa nešila optická zostava d'alekohl'adu, čiže zrkadlá a nosná konštrukcia.
Ďalšou časťou boli vedecké prístroje - išlo
o páť prístrojov, ktoré vyvinuli vedecké tírny
a ich subdodávatelia. Súčasťou projektu boll
aj podporné moduly: kombinácia zostavy teleskopu, vedeckých prístrojov a systémov pre
nasmerovanie teleskopu, zhromažd'ovanie
a uchovávanie vedeckých dát a komunikácia
s pozemským riadiacim strediskom. Všetky
tieto časti zostavil letecký dodávatel'v Kalifornii a dokončený HST sa potom ocitol na odpaTovacom zariadení Kennedyho vesmírneho
strediska na Floride. Podl'a póvodných predpokladov mal raketoplán s HST na palube
odštartovať už v roku 1986. Všetko však zmenila tragická havária Challengera, výsledkom
ktorej boto zrušenie všetkých štartov raketoplánov. HST sa nakoniec do vesmíru dostal až
v apríli 1990.

Výzvy nielen pre konštruktérov
Konštruktéri d'alekohl'adu sa museli pri práci vyrovnať s mnohými výzvami. Prvoradou
úlohou bolo zvládnuť celý projekt v rámci
prideleného rozpočtu. Znamenalo to pri každej možnej príležitosti využiť hardvér z mých
kozmických programov a testovanie obmedziť na minimum. Za hlavnú výzvu nebola
považovaná dokonca ani dostatočne presná
výroba, ale kontrola zameriavacieho systému.
Tento systém bol naozaj velmi zložitý, kedže
vyžadoval nevyhnutnosť presne naviesť d'alekohl'ad na astronomický ciel', pričom potom
boto treba túto polohu udržať. Konečný návrh
využíval gyroskopy, ktoré umožnili zamerať
d'alekohl'ad na ciel', a d'alej množstvo optických detektorov, ktoré dokázali zabezpečiť
dlhú expozíciu. Vzhl'adom na náklady spojené
s konštrukciou d'alekohl'adu a výstavby testovacej komory, kde prebiehali skúšky polohovacích systémov, prebiehali testy primárneho
a sekundárneho zrkadla oddelene.
Až po vypustení HST sa zistilo, že optika

Prvá servisná misia
HST bol navrhnutý a skonštruovaný tak, aby
astronauti z raketoplánov mohli pravidelne
vymieňať chybné súčasti a vyrad'ovať zastarané vedecké prístroje. Samozrejme, primárne
zrkadlo ako celok sa nahradiť nedalo, bobo
však vyvinuté dómyselné zariadenie s ciel'om
optiku opraviť. Tento nástroj umožňoval nasadiť „balíček" korekčnej optiky na optický
vstup troch dalších nástrojov. Najdóležitejší
prístroj, ktorým je širokouhlá kamera, túto
opravu nepotreboval; jej vylepšená verzia sa
už vyrábala na Zemi a oprava optiky bola zahrnutá už do návrhu konštrukcie jej zrkadla.
Prvá servisná misia (SM-1), vyslaná na raketopláne Endeavour (STS-61) k HST, sa uskutočnila v decembri 1993. Astronauti inštalovali nástroj, ktorý umožnil opravy, d'alej novú
širokouhlú kameru, solárne panely, ktoré
dodávali elektrickú energiu, a mnoho dalších
zložiek observatória. Výsledky boli okamžité a velkolepé, a obrázky posielané na Zem
holi ešte lepšie, než sme póvodne očakávali.
Na širokouhlej planetárnej kamere (Wide
Field Planetary Camera 2) bota rozlišovacia
schopnosť 0,05". Od roku 1993 leteli k HST
ešte d'alšie štyri servisné misie. Vďaka tomu,

Takto sa vylepšovala optika na HST prvá snímka špirálnej galaxie MI00 pochádza z roku 1993 ešte pred nasadením korekčnej optiky, uprostred
je snímka z roku 1994 po servisnej misii Endeavouru a vpravo je záber z roku 2018 urobený novou kamerou WFC 3.
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Posádka Discovery s cenným nákladom na palube: velitečLoren James Shriver, pilot Charles
Frank Bolden, letoví špecialisti Bruce McCandless, Steven Alan Hawley a Kathryn Dwyer
Sullivanová.

Astronauti Michael Foale a Claude Nicollier sa počas servisnej misie STS-103 raketoplánu Discovery v decembri 1999 nenudili. V rámci tejto misie nahradili všetkých šest'gyroskopov, vymenili senzor pre jemnú navigáciu vrátane počítača, inštalovali zariadenie na ochranu batérií pred
prebíjaním a vymenili tepelnú izoláciu.
že ich členovia vymenili vela dalších komponentov a vedeckých prístrojov a nahradili
ich za novšie, urobili z HST ešte mocnejší nástroj ako to bolo po SM-1. Spolu s ukončením
programu letov raketoplánov sa však musel
skončiť aj program servisných misií k dálekohTadu.
Mój HST
Móžem azda trochu neskromne povedaf,
že vzhTadom na dlžku obdobia mojej práce
s týmto astronomickým zázrakom som rekordérom. Všetko sa začalo v fete 1971. Vtedy
som sa stal jedným z ósmich zakladajúcich

členov skupiny odborníkov NASA, ktorá mala
za úlohu vytváraf vedecké kapacity nevyhnutné pre vznik podobných observatórií ako bol
HST. Viedla ju nedávno zosnulá šéfka astronomického programu NASA Nancy Grace
Roman, ktorá je nazývaná aj Matka Hublovho
d'alekohl'aduNa konci tohto jednoročného obdobia, zakončeného vedeckou štúdiou, som sa
stal členom vedeckého projektu HST. Musel
som teda opustit svoju pozíciu na univerzite, aby som sa mohol pripojif k technickému
tímu HST v Huntsville v Alabame.
V tom čase bol d'alekohl'ad umiestnený na
obežnej dráhe Zeme jednoducho iba nápad,

a pridelené í nancie zatial' stačili iba na projektové práce. Stavil sour však na jeho úspech
a presfahoval som sa. Okamžite som začal
po celých Štátoch hl'adaf najlepších vedcov,
ktorí by dokázali navrhnúť nielen dizajn HST,
ale aj potrebné vedecké prístroje vrátane optických a elektronických systémov. Z týchto Pudí
vznikol vedecký tím, ktorý som radil. V roku
1977 sme usporiadali novú súfaž pre vedcov,
tentoraz pre tých, ktorí by dokázali vedecké
prístroje a celý dalekohfad skonštruovať.
V roku 1983 som považoval svoju vedeckú
misiu za spinenú a odstúpil som z funkcie vedeckého pracovníka projektu. Začal som riadif „podmnožinu" vedcov, ktorí mali na starosti HST ako celok.
Bol som hlavným zástancom myšlienky, aby
postupne vzniklo nové vedecké centrum
mimo NASA , ktoré by malo na starosti vedecké aspekty práce observatória. Tento ciel
sa podarilo v roku 1981 napiniť, ked' vznikol
Space Telescope Science Institute (STScI)
v Baltimore v Marylande. Logicky sa teda
po vypustení HST vedecké riadenie presunulo do Baltimoru. A ja som bol rád, že som sa
mohol vrátiť k mojej profesúre na Vanderbilt
University. Napriek tomu som však na HST
nezanevrel ani po jeho vypustení a často som
sa zapájal do jeho činnosti. Iba pred dvoma
rokmi som skončil vo funkcii predsedu predstavenstva, ktoré malo na starosti prevádzku
d'alekohl'adu.

(dokončenie v budúcom čísle)
Na týchto záberoch vidno ešte lepšie výsledok prvej servisnej misie k HST vl'avo jadro galaxie
MI00 nasnímané s póvodnou optikou HST, vpravo je snímka urobená po oprave.

Prof C. Robert O'Dell, Vanderbilt University,
Nashville, Tennessee, USA
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'ýš um vesmiru

Pozorovanie časticovej spřšky z Medzinárodnej vesrnírnej stanice (ISS). Spišku smerujúcu nadol vytvorila častica UHECR, spřšku smerujúcu
nahor vysokoenergetické neutríno. Zelený pás nad obzorom je žiarenie airglow.

Kde a ako vzníkajú častice
s ultravysokou energiou?
Mnohoročnú záhadu astrofyziky pomáhajú riešit dva košické experimenty: Mini-EUSO a AMON
Ústav experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV sa počas svojej 50-ročnej histórie podiel'al na vyše
dvadsiatich vesmírnych misiách. Ešte sa však
nestalo, aby dye misie, na ktorých pracuje
a ktoré skúmajú ten istý fyzikálny problém,
štartovali v takom krátkom čase po sebe.

Atmosférické časticové spřšky
Všetko sa začalo v tridsiatych rokoch 20. storočia. Kozmické žiarenie bobo vtedy známe
len od roku 1912, za jeho objav udelil nobelovský výbor Victorovi Hessovi cenu v roku
1936. O tni roky na to Pierre Auger zistil, že
ak meria intenzitu kozmického žiarenia dvoUvedený prípad nastal v rozmedzí od 22. jicou desiatky metrov od seba vzdialených
do 31. augusta tohto roku. Najskór na palu- detektorov, zaznamenáva súčasné nárasty inbe kozmickej lode Sojuz MS-14 z kazašského tenzity. Ked'že časové rozlíšenie jeho meracej
Bajkonuru odštartoval experiment Mini-EU- sústavy dosahovalo jednu milióntinu sekunSO (Extreme Universe Space Observatory) dy, registroval jav, ktorý nastal na detektoroch
a o týždeň z kanadského Timminsu detektor v jej rozmedzí. Objavil atmosférické časticové
AMON (Airglow MONitor) na palube strato- spřšky. Jde o jav, pri ktorom častica z vesmíru
sférického dronu HiDRON.
s vysokou energiou vletí do atmosféry Zeme
Obidva experimenty sú súčasťou snahy ob- a vytvorí sekundárne častice, ktoré následne
javiť zdroje častíc s ultravysokou energiou. vytvoria dalšie sekundárne častice, až bavíZáhady astrofyziky, ktorá ostáva nerozlúštená na takýchto častíc dosiahne zemský povrch.
už takmer 60 rokov.
Jav ukazoval, že častice kozmického žiarenia
móžu mať velmi vysokú energiu.
Otvorenou otázkou zostávalo, aká je
maximálna energia kozmického žiarenia. John Linsley v roku 1962 v experimente na stanici MIT Volcano Ranch
ukázal, že dosahuje hodnoty niekolkých joulov. To je pre časticu extrémna
hodnota a takéto častice preto dostali
názov častice s ultravysokou energiou
(UHECR). John Linsley zaregistroval
spřšku tvorenú takýmito časticami
po takmer dvoch rokoch meraní so sústavou 19 detektorov rozmiestnených
Štart balónu s HiDRONon1 v Timminse 31. augusta 2019. rovnomerne na ploche desiatkk km=
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v Novom Mexiku. Počet sekundárnych častíc
v spřške odhadol na 50 miliárd.
Častíc UHECR je velmi málo, jedna dopadne na km= približne raz za tisíc rokov. Preto
ich nemóžeme merať inak ako pomocou zaznamenávania časticových spřšok. Šanca, že
takáto častica dopadne priamo na detektor
umiestnený vo vesmíre je však zanedbatelná.
Od 60. rokov je otvorená otázka, čo je zdrojom častíc UHECR. Pre jej vyriešenie je potrebné zaznamenať čo najviac takýchto častíc,
pravdepodobne počet blížiaci sa až k jednej tisícke. Preto sústavy detektorov častíc UHECR
v nasledujúcich dekádach po ich objave narástli do mamutích rozmerov súčasných experimentov Pierre Auger Observatory a Telescope Array. Prvý je sústavou 1 600 detektorov
rozmiestnených na ploche 3 000 kilometrov
štvorcových v Argentíne. Druhý je sústavou
507 detektorov na ploche 700 km'- v Utahu.
Pierre Auger Observatory v posledných rokoch zaznamenával 15 — 20 častíc UHECR
ročne. Kumulatívne ich registroval približne
dye stovky, no ich zdroje stále nenašiel.
Detektor v kozme
Experiment EUSO je skokanom, ktorý počty
registrovaných častíc UHECR zdesaťnásobí.
Pozorovaním atmosféry z orbity Zeme širokouhlým optickým systémom zachytí spřšky
na ploche stotisíc až milión kmz. Hlavný experiment s touto kapacitou prebehne až po roku
2026. Predchádza ho séria prípravných expe-

HiDRONpri príprave na štart 31. augusta 2019.
rimentov. Najváčší z nich, K-EUSO, dosiahne
približne polovičný výkon hlavného experimentu a bude nainštalovaný na Medzinárodnej
vesmírnej stanici (ISS) v roku 2021. Všetky experimenty EUSO pozorujú fotóny vytvorené pri
prechode spfšky atmosférou. Tie sa šíria všetkými smermi a sú teda viditelné aj z vesmíru.
Důležitými prípravnými experimentmi misie
EUSO sú lety na NASA SPB (Super Pressure
Balloon) a experiment Mini-EUSO na ISS. Mini-EUSO odštartoval 22. augusta 2019, druhý
štart SPB balónu je plánovaný na rok 2022; jeho
úlohou je prvá detekcia spfšok detektorom
triedy EUSO v podmienkach blízkych vesmírnym, teda pri pohlade na spfšku zhora.
Mini-EUSO a detektor AMON, ktoré štartovali v druhej polovici augusta 2019, majú inú
primárnu úlohu. Oba majú pozorovat „scénu", na ktorej hrajú spfšky častíc UHECR
hlavnú úlohu. Scénou sú ostatné javy, ktoré sa
v zornom poli detektora vyskytujú stále a tvoria takzvané pozadie, na ktorom sa merajú
spfšky. Fotónov vytvorených spfškou je relatívne velmi málo. Preto aj malý rušivý vplyv
dokáže úpine zakryt výskyt spřšky v zornom
poli detektora. Počas dňa je fotónov slnečného svetla desiatky miliónov krát viac ako fotónov spfšky, čo úpine znemožňuje pozorovat
spfšky fotónov z vesmíru. Merania preto prebiehajú na nočnej strane Zeme. Aj mesačné
svetlo má stále silný vplyv, a preto merania
prebiehajú počal bezmesačných nocí. Aj vtedy detektor stále zaznamenáva svetlo z ostatných zdrojov, akými je najmá airglow, žiarenie
hornej vrstvy atmosféry (pozni rámček), odrazené svetlo hviezd a zodiakálne svetlo.
Globálna mapa pozadia
Mini-EUSO a AMON vytvoria globálnu mapu
tohto pozadia na nočnej oblohe. Ich prístup
k jej vytvoreniu je však rozdielny. Mini-EUSO
bude pozorovat z vesmíru, pohladom na atmosféru zhora. Postupne pokryje celú Zem
pod orbitou ISS. Uvidí tak zhora aj vrstvu at-

Model detektora Mini-EUSO s dobre viditelnou
dvojicou Fresnelových šošoviek a modulom s36
fotomultiplikátormi Hamamatsu M64.

mosféry vo výške približne 120 km, kde vzniká
hlavná časti žiarenia airglow viditelná v spektrálnom rozsahu detektorov EUSO.
AMON je detektorom celosvetovej pozemnej siete AMON-net. Tú tvorí siet detektorov
AMON aktuálne rozmiestnených v Mexiku,
na Kanárskych ostrovoch, v Kolonici na Slovensku a v Nemecku. Detektory AMON
a AMON-net vyvíja a prevádzkuje ÚEF SAV.
Pozorujú atmosféru zdola na vybraných
miestach s malým svetelným znečistením
a v optimálnych meteorologických podmienkach. Oba prístupy majú výhody aj nevýhody.
Zatial čo Mini-EUSO dokáže registrovat celú
oblohu v rozmedzí geografických šírok -51°
až 51°, detektory AMON zachytia len situáciu
na vybraných miestach. Hlavná čase pozorovaného pozadia je tvorená žiarením airglow.
To je rózne nielen na róznych geografických
polohách, no mení sa aj v čase. Pre popis glo
bálnej mapy žiarenia airglow v krátkom časovom úseku je vhodnejšie pozorovat a snímkovat z orbity, pre pozorovanie časových zmien
je vhodnejšie súvislé pozorovanie na vybranej
pozícii. Detektor na orbite nie je nad jedným
bodom atmosféry dostatočne často a v prípade trajektórie ISS sa v určitých časových úsekoch nad danou oblastou nevyskytuje vůbec.
Experimenty Mini-EUSO a AMON-net sa pri
popise pozadia pozorovaní spfšok dopjňajú.
Dóvodom, prečo bol AMON, ktorý je meracou
jednotkou pozemnej siete detektorov testovaný
v podmienkach blízkym tým vo vesmíre je, že
viacero detektorov AMON bude doplňujúcimi
detektormi pri lete NASA EUSO-SPB 2 balónu
v roku 2022. Počas tohto 100 dní trvajúceho
letu budú pozorovat atmosféru z výšky 35 kilometrov a mali by teda byt pripravené a kvalifikované pre merania v takomto prostredí.
Miniatúrna verzia detektora
V auguste najskór štartoval Mini-EUSO, čo
je zmenšená verzia detektorov EUSO. Hlavný
detektor JEM-EUSO má mať šošovky s priemerom presahujúcim 2m, šošovky Mini-EUSO
majú priemer 25 cm. Táto miniatúrna verzia
detektora bude pozorovat atmosféru z vnútra
ISS cez okno v ruskom module Zvezda, ktoré
prepúšta UV žiarenie. Preskúma tak mapu UV
pozadia z rovnakého miesta ako váčší detektor
K-EUSO. Medzi jeho dalšie vedecké ciele patrí
hladanie hmoty zloženej z podivných kvarkov,
skúmanie prechodových atmosférických javov
či bioluminiscencie.
K ISS tetel na palube Sojuzu MS-14 v rámci
testovacieho letu bez 1udskej posádky. Ten
mal ukázat, že kozmická loď pracuje korektne s raketovým nosičom Sojuz 2 ešte predtým, než na tejto kombinácii kozmickej lode
a nosiča po prvý raz poletí 1'udská posádka.
Štart prebehol úspešne a po dvojdňovom lete
sa Sojuz priblížil k ISS. Automatické pristátie
na ISS sa však nepodarilo. Pristávací manéver
bol prerušený pre poruchu na zosilňovači
signálu navigačného systému Kurs. Sojuz sa
vzdialil do bezpečnej vzdialenosti a začalo sa
hfadat riešenie vzniknutej situácie.
Problémy s parkovaním
Odborníci z RSC (Rocket and Space Corporation) Energia navrhli nasledujúce riešenie.

-
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Stratosférický dron HiDRON vyvíjaný kanadským startupom Stratodynamics Aviation, Inc.
Ked na jednom parkovacom mieste nemožno zaparkovat, skúsme to na inom. Vhodné
parkovacie miesto však už bolo obsadené
Sojuzom MS-13. Tak sa preparkovávalo. Alexander Skvortsov, letový inžinier súčasnej
posádky ISS, manuálne preparkoval Sojuz
MS-13 od modulu Zvezda k modulu Poisk,
kde mal póvodne pristát Sojuz MS-14. Ten sa
nasledujúci deň opakovane pokúsil pristát pri
ISS, tentoraz pri module Zvezda. Druhý pokus Sojuzu MS-14 už prebehol hladko a pristátie sa podarilo. Mini-EUSO začne svoje
merania na ISS v nasledujúcich týždňoch,
prvé výsledky ich analýzy možno očakávat
v priebehu nasledujúceho roka.
Pár dní nato, 31. augusta, o desiatej hodine večer sa z kanadskej balónovej základne v Timminse v provincii Ontário na svoj nočný let
vzniesol balón francúzskej vesmírnej agentúry CNES (Centre National d`Études Spatiales).
V rámci misie Strato Science 2019 niesol ako
vedecký náklad sériu experimentov vrátane
stratosférického dronu HiDRON. HiDRON je
projektom kanadského startupu Stratodynamics. Ten vyvíja dron schopný dopravit vedecký náklad do stratosféry. Do výšok nad letovými hladinami, na ktorých lietajú komerčné
aj vojenské lietadlá. HiDron do stratosféry vynesie balón, z ktorého sa oddelí a po páde, pri
ktorom naberie rýchlost, letí ďalej ako klzák.
Táto manévrovatelná platforma je alternatívou k stratosférickým balónom.
Výškový rekord dronu
Pri lete v posledný augustový deň HiDRON
odštartoval vo výške 34 kilometrov. To je
pravdepodobne nový svetový výškový rekord
zariadení UAS (Unmanned Aerial Systems).
Žiaden bezpilotný dron ešte neletel vo váčšej
výške. Po svojom uvoTnení z gondoly balónu
začala rýchla fáza letu. Pri nej HiDRON nabral rýchlost až 900 km/h, pričom pretaženie na palube dosiahlo hodnotu 12g. AMON

Detektor AMON na Lomnickom štíte.
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Aj tento rok organizovala Hvezdáreň v Michalovciach Letný astronomický tábor. Ako
už niekol'ko rokov predtým, aj tentokrát sme
ho organizovali na Zemplínskej šírave. Na tábore sa zúčastnilo 17 detí vo veku od druhého
po deviaty ročník základných škál. Niektoré
deti bolí naši krúžkari a niektoré nie. V doobedňajších hodinách sme sa preto venovali rozprávaniu z astronómie na rózne témy.
Vzhl'adom na to, že tento rok má výročie prvý
krok na Mesiaci, ale aj let prvého slovenského
kozmonauta Ivana Bellu, neobišli sme ani tieto
témy. A tak sa deti dozvedeli nielen to, ako prebiehal let na Mesiac krok za krokom, ale taktiež
to, čo všetko robil Ivan Bella na stanici Mir.
A ked'že máme leto, aký by to bol letný tábor
bez kúpania? Naštastie náš hotel mal bazén
a tak sme sa ešte pred obedom išli kúpaf, aby
nám lepšie chutilo. Poobedňajšie hodiny sme

venovali bud' výletom, alebo tvorivým dielňam. Boli sme v Medzeve pri dobrovolných
hasičoch, v Múzeu letectva v Košiciach a tiež
na Dukle. Deti vyrábali rakety z PET fliaš a potom ich pomocou sódy a octu vystrelovali. No
tentoraz si mohli vyrobit aj vlastnú planétu.
Samozrejme, nezabudli sme ani na šport a občas si deti zahrali aj futbal. Už tradične sme
tábor ukončili nočnou hrou. Presne o ósmej
večer v piatok sme počuli, ako na dvor hotela padla družica z obežnej dráhy Zeme a tak
sme ju šli hl'adaf. Treba povedat, že tá sonda
vedela spadnúf tak, aby sa hl'adala fažko. Ale
nevzdali sme sa; ked' sme ju našli, bola piná
odmeny.

počas celej tejto náročnej fázy letu fungoval
správne, vydržal vysoké prefaženie, velmi
nízke teploty a minimálny atmosférický tlak.
AMON vo verzii AMON-H bol pri tomto lete
testovaný v podmienkach, ktoré sú blízke
tým, ktoré by ho čakali vo vesmíre. Vonkajšia
teplota pri lete dosiahla -60 °C a tlak hodnotu
menej než jedno percento atmosférického tlaku na hladine mora. AMON počas celého letu
fungoval v pinoautomatickom režime. Počas
nebo je automaticky riadená činnost fotomultiplikátora registrujúceho každý fotón, ktorý
naň dopadne. Záklopka nad fotomultiplikátorom sa automaticky otvorí len vtedy, ked je
úroveň okolitého osvetlenia dostatočne malá,
aby neohrozila fotomultiplikátor. Približne
Po štyroch hodinách od štartu z gondoly balónu HiDRON domanévroval k plánovanému
miestu pristátia nedaleko mestečka Iroquois
Falls a bezpečne pristál. Let bol pre AMON
predovšetkým technologickým testom a obstál v ňom na výbornú.

Letný astronomický tábor 2019

sladkej

Detektor JEM-EUSO na póvodne plánovanom
mieste na ISS na japonskom module. Potom
sa veci vyvinuli inak a súčasným plánom je
umiestnit'na ISS K-EUSO.

Ďakujeme všetkým detom za účast na tábore
a tešíme sa o rok.

airgiow

Žiarenie

RNDr. Pavol Bobík, PhD.
Ústav experimentálnejfyziky SAV, Košice

Ultrafialové slnečné svetlo na dennej
strane Zeme štiepi molekuly kyslíka OZ
na jednotlivé atómy. Na nočnej strane sa
tieto atómy kyslíka opáf spájajú v procese
zvanom rekombinácia, pričom vzniká fotón. Tieto fotóny sa označujú ako žiarenie
airglow (Nightglow) a horná vrstva atmosféry vdaka nemu svieti slabým svetlom. Airglow produkované v UV oblasti
vzniká hlavne vo výškach 80 až 120 km.
Airglow vo viditel'nej oblasti móžeme
vidiet' na záberoch z ISS ako úzky zelený
pás svetla nad horizontom.

Takto lietala raketa, ktorú si deti samé vyrobili z PETfl'aše.
36 * Kozmos 5/2019

PhDr. Milada Jakubecová

SCOSTEP a sympózium VarSITI
Vedecký výbor pre slnečno-zemskú fyziku
(Scientific Committee on Solar Terrestrial
Physics - SCOSTEP) je interdisciplinárnym výborom pre medzinárodný vedecký
výskum variability slnečnej aktivity a jej
vplyvu na medziplanetárne prostredie
i našu Zem. SCOSTEP vedie medzinárodné
interdisciplinárne vedecké programy a propaguje výskum slnečno-zemskej fyziky
(tzv. kozmického počasia) poskytovaním
potrebného vedeckého rámca pre medzinárodnú spoluprácu a šírením aplikovaných vedeckých poznatkov v spolupráci
s ostatnými vedeckými výbormi resp. inštitúciami s obdobným zameraním výskumu.
Slnečné magnetické pole, ktoré je variabilné
v širokom rozsahu časových škál od milisekúnd až po roky, zodpovedá za rozmanité energetické javy označované ako slnečná
aktivita (SA). Hmota koróny neustále uniká
do okolitého priestoru v množstve asi milión
ton za sekundu. Pri slnečných erupciách sa
toto množstvo zvyšuje až na miliardy ton.
Efekty kozmického počasia
Náhle uvolnenie plazmy a štruktúr magnetického pola z atmosféry Slnka nazývané
výtryskom koronálnej hmoty (Coronal Mass
Ejection — CME) spolu s náhlym uvolnením
žiarenia pri slnečných erupciách, to všetko
spósobuje rózne efekty kozmického počasia
(KP) v medziplanetárnom prostredí i na Zemi.
V slnečno-zemskom systéme má však dóležitú úlohu okrem javov na Slnku aj mnoho procesov v medziplanetárnom i okolozemnom
priestore, ktoré sú zvyčajne zložitým spósobom
prepojené. CME vyvrhujú obrovské množstvo
materiálu do slnečného vetra, neustáleho toku
ionizovanej plazmy pohybujúceho sa od Slnka
do medziplanetárneho priestoru (heliosféry).
Zvýšený tok častíc slnečného vetra móže vyvolať následne geomagnetickú búrku či polámu
žiaru. KP má tak rozsiahly dopad na technosféru (energetické rozvodné systémy, plynovody,
ropovody, komunikačné, navigačné systémy,
a pod.) i na biosféru (1'udia, živočíchy, rastliny) na Zemi. Preto je nevyhnutné skúmať javy
na Slnku z hladiska ich vplyvu na geomagnetickú a ionosférickú aktivitu, poznať a popísať
efekty komplexného systému KP na klímu,
biosféru a technologické systémy.
Medzinárodné monitorovacie služby kozmického počasia v súčasnosti umožňujú dokonalejšie poznať a popísať efekty KP a takýmto
spósobom pružnejšie eliminovať ich prípadný rizikový vplyv. Premenlivé podmienky
na Slnku a v medziplanetárnom priestore
móžu totiž ovplyvniť výkon technologických
systémov používaných na Zemi a v jej okolí,
prípadne ohroziť zdravie Pudí.
Ciele medzinárodného programu
V rokoch 2014 - 2019 prebiehal medzinárodný program SCOSTEP-u pod názvom Varia-

Otvorenie sympózia v hlavnej konferenčnej sále.
bility of the Sun and Its Terrestrial Impact
(VarSITI), zameraný na nedávnu a očakávanú
budúcu SA a jej dósledky na Zem, skúmanú
na róznych časových rozsahoch od tisícov rokov až po milisekundy, a na róznych miestach
od slnečného vnútra až po zemskú atmosféru.
Ciele programu boli zadefinované na základe
diskusií v komunite odborníkov z príslušných
vedeckých disciplín a najmá počas pracovného stretnutia iniciovaného medzinárodným
ústavom International Space Science Institute
(ISSI) v Berne (Švajčiarsko) v máji 2013.
Počas piatich rokov sa odborníci usilovali
o medzinárodnú spoluprácu pri v oblasti analýzy údajov, modelovania a teórie, aby pochopili, ako slnečná variabilita ovplyvňuje Zem.
V tomto období pracovalo viac ako 1100 vedcoy zo 71 krajin sveta v rámci týchto štyroch
vedeckých projektoch: SEE (Solar Evolution
and Extrema) - vývoj SA a extrémne javy,
MiniMax24/ISEST (International Study of
Earth-affecting Solar Transients) — medzinárodný výskum slnečných prechodných javov
ovplyvňujúcich Zem), SPeCIMEN (Specification and Prediction of the Coupled Inner-Magnetospheric Environment) - špecifikácia
a predpoved prepojeného magnetosférického
prostredia vnútornej heliosféry) a ROSMIC
(Role Of the Sun and the Middle atmosphere/
thermosphere/ionosphere In Climate) — úloha
Slnka a strednej atmosféry, termosféry i ionosféry vo vývoji pozemského podnebia.
Sympózium v Sofii
Sympózium, počas ktorého sa hodnotili výsledky programu VarSITI, sa konalo v dňoch
10. - 14. júna 2019 v Sofii. Bulharské hlavné
mesto hostilo 133 expertov v daných oblastiach kozmickej fyziky z 31 krajín (vrátane Slovenska). Hostitelmi a lokálnymi
organizátormi boli pracovníci Ústavu pre
vesmírny výskum a technológie Bulharskej
akadémie vied. Sympózium prebiehalo v rezidencii Boyana, v reprezentatívnom štátnom
komplexe so špeciálnym režimom ochrany
na predmestí Sofie a na úpatí národného parku pohoria Vitoša. Jedna budova komplexu
bola do konca osemdesiatych rokov minulého
storočia sídlom Štátnej rady Bulharskej ludovodemokratickej republiky (v súčasnosti je
tam Múzeum národných dejín) a druhá bu-

dova komplexu slúži aj dodnes ako ubytovacie
a konferenčné centrum pre zahraničné delegácie na vládnej úrovni. Práve v ňom sa konalo podujatie, jednotlivé pracovné sekcie ktorého boli zamerané na hodnotenie výsledkov
programu VarSITI, na medzinárodné spoznávanie rizík KP a zvyšovanie povedomia účastníkov i verejnosti o vplyve KP na Zem.
Na tomto podujatí sa diskutovalo aj o prípravách
nového medzinárodného programu SCOSTEP
s názvom Predictability of the Variable SolarTerrestrial Coupling (PRESTO) - predpovedateinosť variabilného slnečno-zemského prepojenia. Tento program bude zameraný na tni
piliere medzinárodného výskumu: 1. Slnko,
medziplanetárny priestor a blízke okolie Zeme,
2. kozmické počasie a atmosféra Zeme, 3. slnečná aktivita a jej vplyv na zemský systém.
PRESTO bude riešiť predvídatelnosť KP vrátane javov na Slnku, v heliosfére a magnetosfére, ionosfére i atmosfére Zeme na časových
intervaloch od sekúnd do dní až mesiacov, ako
aj skúmanie variability slnečno-zemského systému na časových intervaloch ročných období
až desaťročia, resp. storočia so špeciálnym zretelom na vplyv tejto variability na klímu Zeme
a predpovedanie jej vývoja.
V poslednom čase priťahujú osobitnú pozornosť extrémne javy slnečných erupcií a geomagnetických búrok typu Carringtonovho
javu, čo bola velmi silná erupcia 1. septembra
1859 nasledovaná další deň mohutnou geomagnetickou búrkou. Na dlhších časových intervaloch existuje naliehavá potreba, aby boto
možné spolahlivo oddeliť zmeny zemskej klímy
prírodného a antropogénneho póvodu. Náročné predpovedanie stavu systému Slnko-Zem
ako celok je a bude teda velkou výzvou.
Ivan Dorotovič, SÚHHurbanovo

Autor článku pri posteri prezentujúcom výsledky
vedeckej spolupráce s portugalskými kolegami.
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Ebicykl Corona Moraviae Milionae
(4. - 10.8.2019 - 36. ročník)

Blatnice pod Sv. Antonínkem a náš hlavný
hostitel', ebicyklista Jura Cáb s rodinou, nás
prijali s otvorenou náručou. Pozitívom bob ,
že hoc predpovedpočasia vyvolávala oprávnené obavy, matka príroda mala pre nás pochopenie a búrkam a podobným „ebinástrahám"
dala na dalšie dni volno. Jediným negatívom
a zvláštnosfou asi bob , že tesne pred štartom
sa odhlásilo až 10 ebilidičiek a trend znižovania počtu pokračoval až do ciel'a.
V nedelné ráno si časí ebicyklistov privstala
na rannú sv. omšu, ktorú koncelebroval Pavol
Gábor, tzv. Vatikán. Po nej nasledoval presun
do miestneho priemyselného parku, kde bola
odhalená památná tabul'a s textom o odjazdených 20 000 ebikm nášho VIP člena J. Grygara
(Polní hejtman). Starostka obce mu pri tejto
príležitosti odovzdala certifikát čestného občana Blatnice pod Sv. Antonínkem. Ako špeciálny host prišiel oslávenca pozdravit aj Jozef
Zimovčák, viacnásobný majster sveta v jazde
na historickom vysokom bicykli.
Húf ebicyklistov sa následne presunul
do hvezdárne do Veselí nad Moravou a odtial'

1 000 000 ebi kilometer. Foto Radka Žáková.
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Sviatočný večer zavřšil velkolepý ohňostroj
a hodovanie v sklípku Juru Cába by možno
pokračovalo až do rána bieleho, no žial', čakala nás náročná druhá etapa.
Ebicyke12019 to sú nezabudnutel'né spomienky na Lednicko-valtický areál, na sklípky,
v Uherskom Ostrohu, v Petrove časí Plže, alebo vo Valticiach, kde ebicyklistka Sanny dokonca zabezpečila exkurziu v SPŠ vinárskej,
absolventkou.

Spomienka na RNDr. E. Csereho
a Ing. V. Žilinského

ebikm.

Přátelé jsou jako hvězdy, nejsou sice občas
vidět, ale i tak jsou stále ZDE
(Z.D.E. - Základní dogma ebicyklu)
Motto z knihy „Na kole ke hvězdám"

k bodu MILIONAE — miestu, ktoré súviselo
s dosiahnutím magickej hodnoty 1 000 000
odjazdených ebikilometrov! Zaujímavostou
je, že po absolvovaní prvých Ebicyklov nik nevedel odhadnút, kol'ko sezón Ebicykel pretrvá. Vtedy vznikol bláznivý nápad prejsf aspoň
vzdialenost Zem - Mesiac. Ked'že sa nikomu
nechcelo zostaf na neobývanom Mesiaci, tak
spoločnou snahou pribúdali dalšie a dalšie

ktorejje

Tohtoročný Ebicykl CORONA MORAVIAE MILIONAE je už len príjemnou spomienkou
na neopakovatelné chvíle, ktoré inak nezažijete. Ročník 2019 bol výnimočný hlavne
tým, že prvú etapu možno smelo premenovat' na permanentnú oslavu. Ved posúd'te
sami.

Milovníci histórie využili možnost navštívil vodný mlyn v Slupoch, kde sme sa okrem
množstva zaujímavostí napr. dozvedeli aj to
prečo sa hovorí „mat' niečo za lubom". V Dačiciach sme obedovali v pivovare preslávenom
z filmu Postřižiny, a v technickom múzeu letectva v Kunoviciach sme deti nemohli dostat
von z kokpitu lietadla.
V obci Hroznová Lhota zaujal dom, v ktorom
žil maliar Jožo Úprka (1861-1940), významný
predstavitel' realizmu a secesie. Jeho tvorba sa
považuje za národopisný dokument Slovácka.
Navštevovali ho napr. bratia Mrštíkovci, Leoš
Janáček, Alfons Mucha, ba aj sochár Auguste
Rodin. V Tvarožné Lhote sme boli v múzeu
jarabiny oskoruše a v Třebíči-Zámostí v mimoriadne zachovanom jeho židovskom meste
pod ochranou UNESCO.
Z nenápadnej zastávky v národnej prírodnej rezervácii Mohelenská hadcová step sa

Grygar 20 000 km. Foto A. Pravda.
stal pre mnohých zážitok dňa, patrí k najcennejším lokalitám ČR a Európy. Zaujala aj
možnost odbočit v Novom Měste na Moravě
do Vysočina Arény, miesta konania svetového
pohára v biatlone horských bicyklov.
Tohoročný itinerár sluboval sedem „astro"
zastávok, hvezdárne vo Veselí nad Moravou,
Třebíči, v Žďári nad Sázavou, Boskoviciach,
Prostějove, Ostrove nad Oslavou (časí Suky)
a napokon vo Vranové u Letovic vo hvezdárni
pána Romana Ehrenbergera.
Rada by som spomenula aktivity, ktoré sa podobne ako minulý rok diali nad rámec oficiálneho itinerára.
J. Grygar mal v Prostějove prednášku „Mnohopásmová astronómia" a „náš Vatikán", jezuita, ktorý okrem toho, že takmer každý deň
slúžil v etapových miestach pre miestnych
sv. omšu, stíhal aj prednášky vo Valticiach
na tému „Z dejín a súčasnosti Vatikánskeho observatória" a v Znojme „Astrobiológia
a viera".
Dnes už 36. ročník Ebicykea patrí histórii.
Nič to, o rok napíšeme dalšie pokračovanie.
Ďalšie podrobnosti postupne budú pribúdat
na adrese www.ebicykl.cz. V roku 2020 sa tešíme na cesty-necesty východného Slovenska
a snád' čoskoro nech sa stretávame pod oblohou pinou trblietajúcich sa hviezd.

Mgr. Katarína Žilinská Csere,
markytanKa Ebicyklu

Týždeň v Astronomickom ústave

1.0

SAV v Tatranskej Lomnici
0.8

Vždy som chcela študovat'vesmír a hviezdy.
Chcela som vediet'všetko o tých blikajúcich
svetielkach na nočnej oblohy. Takže ked'
sa objavila príležitosť študovat'Slnko, hned'
som volala na Astronomický ústav SAV.
Sinkoje predsa najbližšia hviezda a dóvod,
prečo je život na Zemi možný. Po dvoch
mesiacoch a niekol'kých telefonátoch som
26. augusta 2018 stála vo vstupnej sále
ústavu v Tatranskej Lomnici.
V ten prvý deň som absolvovala mini-exkurziu po ústave. Tamojší pracovníci mi vysvetlili, čo tam vlastne robia a aké majú výskumné
oddelenia: Oddelenie fyziky Slnka, Stelárne oddelenie a Oddelenie medziplanetárnej
hmoty. Ukázali mi aj výpočtový program
CRISPEX, s ktorým som celý nasledujúci týždeň pracovala, a dali mi malú lekciu v Linuxe,
aby som s tým programom mohla narábať.
Na druhý deň ráno som začala pracovať
v programe, určenom na prezeranie štvordimenzionálnych (4D) dátových blokov získaných spektrálnym snímkovačom CRISP,
ktorý je inštalovaný na Švédskom slnečnom
d'alekohl'ade SST. Najprv som si len vyskúšala r6zne funkcie a zistila som, ako sa menul
vybraný obrázok slnečnej chromosféry. Ked'že bol vybraný zo 4D dátového bloku, videla
som to isté miesto na Sluku v róznych časoch

Pracovné okno programu CRISPEX.

v intervale 72 minút a v róznych bodoch (vlnových dlžkach) profilu spektrálnej čiary vodíka Ha. K dispozícii som mala 5 250 róznych
obrázkov.
V týchto obrázkoch som hTadala malé chromosférické výtrysky, ktoré na AsÚ SAV študuje Július Koza, vedecký pracovník, ktorý
tieto pozorovania získal. S pomocou časových
a polohových súradníc som našla desaf výtryskov a d'alej ich podrobne zanalyzovala.
V programe CRISPEX som zistila čas, kedy
boli výtrysky aktívne. Informáciu, ktorú som
získala zo svetelnej krivky, som musela prepočítať, aby som zmerala dobu života výtrysku
v minútach, ked'že funkcia svetelná krivka mi
ukázala iba to, na kol'kých snímkach bol študovaný výtrysk zachytený ako aktívny. Aby som
zistila rýchlosť expanzie výtryskov, v programe CRISPEX som uložila časovo-priestorový
rez výtryskom, ktorý som následne načítala
do programu TANAT, a ten určil rýchlosť expanzie výtrysku v jednotkách rýchlosti km/s.
Pomocou časovo-priestorového rezu som tiež
zisťovala, či mali výtrysky aj transverzálny,
teda priečny pohyb v smere kolmom na os výtrysku. Ak áno, tak som zmerala rýchlosť transverzálneho pohybu rovnakým spósobom, ako
rýchlosť expanzie výtrysku.
Nakoniec som tiež pomocou časovo-priestorových rezov zisťovala, aká bola priemerná
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Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, mesto Piešťany a MsKS
Piešťany Vás pozývajú na 13. ročník medzinárodného filmového festivalu Astrofilm, ktorý sa bude konať v dňoch
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Intenzitný profil výtrysku.
dlžka výtryskov. Ked'som dala dokopy všetky
informácie, ktoré som našla, porovnala som
ich s výsledkami práce publikovanej v časopise The Astrophysical Journal z roku 2009. Moje
výsledky sa dobre zhodovali s výsledkami tejto práce.
Strávit jeden týždeň na ústave bola jedinečná
príležitosť. Vel'a som sa naučila o tom, aké je
to pracovať v astrofyzike. Bobo to velmi zaujímavé, lebo som videla aj prístroje, ktoré sa
používajú na sledovanie oblohy teraz ako aj
tie, ktoré sa používali v minulosti. Stretla som
vel'a Pudí z celej Európy a každý mi niečo povedal o svojom výskume a o skúsenostiach
a práci v astrofyzike. Dr. Sonja Jejčič z Ljub1'any, dr. Stanislav Gunár a prof. Petr Heinzel
z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove
mi poradili, ako si móžem pomócť pri príprave na prácu vo fyzike a ako čo najviac získať
zo štúdia fyziky. Týždňový pobyt v ústave ešte
viac upevnil moju túžbu študovať astrofyziku. Už teraz sa teším na další pobyt na ústave
a nové poznatky zo štúdia astrofyziky.
Ellie Nicholson, The British International
School, Bratislava

Malý chromosférický výtrysk v dvoch rozličných vinových dÍžkach spektrálnej čiary HO.
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Observatórium na Lomnickom štíte cez d'alekohlad.

FILM
Festival je určený nielen odborníkom v oblasti astronómie,
ale predovšetkým širokej verejnosti.

od 15. 10. do 17. 10. 2019
v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch.

Vstup je volný!

Témou, od ktorei sa bude odvíjať program festivalu, je život a dielo
M. R. Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho tragického úmrtia.

Program bude zverejnený na:
www.astrofilm.sk a www.facebook.com/astrofilm
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Od Sinka k jadrovejfúzii

Zdroje energie hviezd (4)
Princíp jadrovej syntézy je zdanlivo jednoduchý, ale predošlé časti tohto seriálu
ukázali, že jej realizácia v pozemských podmienkach je mimoriadne zložitá. Po prvých
experimentoch s jadrovou syntézou v tridsiatych rokoch 20. storočia v takmer každom priemyselne vyspelom štáte vznikli
laboratóriá fúznej fyziky. Od polovice pátdesiatych rokov boli a sú v činnosti rózne
„fúzne stroje" napr. v Sovietskom zváze
(následne v Rusku), USA, Nemecku a Japonsku, vo Vefkej Británii i vo Francúzsku.
Prostredníctvom experimentov na týchto
zariadeniach vedci postupne spresňovali
a doplňali chápanie procesu jadrovej fúzie.
Neskór vznikali stále váčšie a dómyselnejšie zariadenia tohto typu.
Azda sa o niekoTko desaťročí predsa len dočkáme komerčnej výroby ekologicky čistej
elektrickej energie s využitím fyzikálneho
procesu, pri ktorom nevzniká jadrový odpad
ani emisie oxidu uhličitého.
Výskum jadrovej syntézy
V súčasnosti je najváčším prevádzkovaným
zariadením na výskum jadrovej syntézy
na Zemi reaktor JET (Joint European Torus)
v anglickom Culhame (používa sa od roku

1983) a je založený na princípe tokamaku. Európska únia hradí (zatiaT) 8796 nákladov
na prevádzku. Reaktor prevádzkuje konzorcium EUROfusion, zoskupenie 40 európskych laboratórií, a do výskumu je zapojených
asi 350 vedcov a inžinierov z celej Európy.
V JET-e prebehla prvá fúzna reakcia deutéria
a trícia v roku 1991. Dóležitým parametrom
výkonnosti fúzneho reaktora je jeho miera
zisku fúznej energie, čo je pomer medzi získanou fúznou energiou Pf a energiou P, potrebnou na ohrev plazmy na teplotu, ked v nej už
prebieha ustálená jadrová syntéza (Q = PJ/ P,,).
V roku 1997 sa podarilo pomocou JET-u vyprodukovat počas 1 sekundy fúzny výkon 16
MW. Kedže na ohrev plazmy do zapálenia
a stabilného udržania jadrovej syntézy bola
potrebná energia 24 MW, dosiahnutý výkon
bol Q = 0,67. Až do súčasnosti je to v zariadení typu tokamak rekordná hodnota. Pre
váčší výkon má však JET príliš malý objem.
Hodnota Q = 1, ktorá sa označuje po anglicky
ako breakeven, je tzv. bod zlomu, ked reaktor
pracuje bez straty, ale zároveň aj bez zisku. Pri
hodnotách Q > 1 už jadrová fúzia produkuje váčšiu energiu v porovnaní s tou, ktorá sa
vynaložila na zahrievanie plazmy, reaktor sa
teda stáva ziskový. Časť žiarenia, uvoTneného pri jadrovej syntéze, sa pritom spotrebuje

na samoudržanie plazmy v zahriatom stave.
Experimentálne zariadenia
Experimenty s JET-om sú sprevádzané výskumom vo veTkom počte menších zariadení v mnohých krajinách sveta. Ako príklad
výskumných zariadení v oblasti jadrovej
syntézy možno (podia originálneho článku
v Sterne und Weltraum) uviesť dva fúzne reaktory, ktoré v Nemecku prevádzkuje Inštitút
Maxa Plancka pre plazmovú fyziku: tokamak
ASDEX v Garchingu a stelarátor Wendelstein
7-X v Greifswalde (zoznam historických a aktuálne prevádzkovaných tokamakov i stelarátorov možno nájsťv anglické verzii Wikipédie,
https:I/en.wikipedia.org/wiki/List.of_fusion_
experiments).
V Garchingu je od roku 1991 v prevádzke
fúzny experimentálny reaktor typu tokamak
s označením ASDEX Upgrade (Axially Symmetric Divertor Experiment). Tzv. divertor
je časť reaktora, ktorá zabezpečuje očistenie
plazmy od „spalín" vznikajúcich pri prevádzke. Požadovaná je pritom čoraz vyššia hustota,
teplota a čistota plazmy, dóraz sa však kladie
aj na tepelnú izoláciu v stenách reaktora. Odborníci skúmajú nové materiály stien, napr.
wolfrám. Doteraz používané uhlíkové vrstvy
boli síce tepelne stabilné, vodík z fúznej plaz-

Výstavba budovy samotného reaktora ITER.
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my však viazal na seba uhlík a plazmu kontaminovali uhlovodíky. Dlhodobým cieTom je
tiež obmedzit problémy plynúce z pulzného
režimu prevádzky tokamakov.
Od roku 2004 je v nemeckom Greifswalde
vo výstavbe najváčšie fúzne experimentálne
zariadenie typu stelarátor pod názvom Wendelstein 7-X. V roku 2015 bola úspešne generovaná v reaktore s objemom nádoby 30 m3
héliová plazma s teplotou 1 MK po dobu 0,1 s.
V roku 2021 sa očakáva dosiahnutie prevádzky nepretržitého plazmového výboja až do 30
minút, čím sa preukáže základná vlastnost
budúcej fúznej jadrovej elektrárne — možnost
nepretržitej prevádzky. Vyžiada si to použitie
supravodivých magnetických cievok. Predtým boto treba cievky chladit na velmi nízke
teploty
Posledné pokroky v oblasti supravodičov však
naznačujú možnost kvalitatívneho skoku,
pretože nové materiály móžu byt supravodivé
aj pri ovela vyšších teplotách a pravdepodobne budú rozhodujúce pre fúzne reaktory s čistým energetickým ziskom (Q> 1).
Na celte k fúznej elektrárni: ITER
O vzniku najrozsiahlejšieho a najdrahšieho
medzinárodného projektu na výskum jadrovej fúzie rozhodli v roku 1985 svojimi podpismi dvaja najvýznamnejší politici tej doby,
sovietsky vodca Michail Gorbačov a prezident
USA Ronald Reagan na spoločných rokovaniach o odzbrojení v Ženeve. Názov ITER
(International Thermonuclear Experimental
Reactor - Medzinárodný termonukleárny
experimentálny reaktor) bol nielen akronymom, ale aj symbolom, lebo iter znamená
v latinčine cesta.
O rok neskór sa dosiahla dohoda: Európska
únia (Euratom — Európske spoločenstvo pre
atómovú energiu), Japonsko, Sovietsky zváz
a USA spoločne navrhli velké medzinárodné
zariadenie na výskum jadrovej fúzie, ITER.
Švajčiarsko, ako členská krajina spoločenstva Euratom, boto zapojené do európskeho
fúzneho programu a teda aj projektu ITER
takisto od roku 1986. Neskór sa postupne zapojili Čína a Kórejská republika (2003) a India
(2005). Partneri multinárodného projektu,
spolu aktuálne 35 krajin, tak zastupujú približne polovicu svetovej populácie.

.~1~
[~ r

tit
~~9~4 ~~~~~
~~~~
~~ W :

Stavenisko komplexu ITER v júni 2019.
Následne, v roku 1988, už začali partneri
s podrobným plánovaním realizácie projektu
ITER, pričom konečný návrh projektu zverejnili v roku 2001. Vtedy bol vypracovaný aj prvotný odhad ňnančných nákladov na projekt,
ktorý dosiahol sumu 5 miliárd eur na výstavbu reaktora vrátane celkovej infraštruktúry
a dalších 5 miliárd eur na jeho prevádzku.
Tým, že sa neskór pripojili traja noví členovia
(Čína, Kórejská republika a India), návrh projektu bol mierne upravený na skonštruovanie
váčšieho a zároveň drahšieho experimentálneho zariadenia.
Výber vhodného miesta pre ITER bol zdlhavým procesom. V roku 2005 sa však členovia
ITER jednomyseTne dohodli na južnom Francúzsku, čo bol návrh Európskej únie. Dohodu
o projekte oficiálne podpísali predstavitelia
partnerských krajín a EÚ 21. novembra 2006
v Elyzejskom paláci, sídle vtedajšieho francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca. O rok
neskór vznikla na základe tejto dohody medzivládna organizácia ITER Organization,
ktorá riadi realizáciu samotného projektu.
Vo francúzskom Saint-Paul-lěs-Durance sa
začala od roku 2007 pri technologickom a vývojovom centre Cadarache príprava staveniska pre vybudovanie tohto velkého fúzneho
experimentálneho zariadenia. Od roku 2010
Na experimentálnom fúznom zariadení
ASDEX Upgrade v nemeckom Garchingu, vybudovanom na základe princípu tokamaku, sa
skúma správanie deutériovej plazmy. V tokamaku ASDEX, spal'ovacia komora ktorého má
objem 14 m3, už fyzici dosiahoi teplotu plazmy
100 miliónov K.

sa začali stavať budovy a vznikala dalšia infraštruktúra pre tokamak.
Konštrukcia samotného tokamaku ITER začala až v roku 2013, stavebné a konštrukčné
náklady presiahli už do roku 2015 sumu 14
miliárd eur. V súčasnosti pracuje na projekte
na mieste výstavby približne 3 500 Iudí róznych profesií. EÚ a Švajčiarsko sa zaviazali pokryt spolu 45,5% celkových nákladov,
zvyšných 6 partnerov prispeje po 9,1 %. Členské štáty zabezpečujú svojimi príspevkami
jednotlivé zložky zariadenia, napr. Japonsko,
Čína a USA majú na starosti výrobu a dodanie
obrovských magnetických cievok, Južná Kbrea, Európa a Rusko majú pod palcom gigantickú vákuovú nádobu, samotné Francúzsko
poskytuje stavebnú infraštruktúru a zložité
dodávky energie.
Odvážne ambície, obrovské prínosy
ITER vyprodukuje s objemom plazmy 830 m3
fúzny výkon 500 MW, čo pri použití 50 MW
na ohrievanie plazmy znamená desatnásobný
fúzny zisk (Q = 10). Napriek tomu, že cestu
k projektu ITER vydláždilo už asi 200 tokamakov po celom svete, aj toto zariadenie zostáva zatial iba výskumným reaktorom; treba
doriešif ešte mnoho technických záležitostí:
výber materiálu pre nádobu reaktora, ohrievanie plazmy, zapal'ovanie fúznej reakcie a jej
samoudržanie, stabilita plazmy, kryt reaktora,
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DEMO je elektráreň pre jadrovú
syntézu, ktorá má byt dobudovaná po ukončení experimentov
s ITER-om. Ciele DEMO sa preto
zvyčajne chápu ako medzičlánok
medzi reaktorom ITER a prvou
verziou komerčnej elektrárne, niekedy označovanou aj ako PROTO.
Predpokladajme, že experimenty
s Wendelstein 7-X budú v najbližších rokoch resp. desaťročiach
úspešne dokončené. Potom by
mohol byt reaktor DEMO vyvinutý aj na princípe stelarátora, čo by
umožnilo kontinuálnu (nepulznú) prevádzku a pravdepodobne aj dosiahnutie vyššej hustotu
plazmy. K návrhu projektu ITER
prispeli desaťročia výskumu jadrovej syntézy a generácie rózVyužitie potenciálu jadrovej syntézy je ciel'om projektu nych zariadení jadrovej syntézy.
ITER, ktorý bol navrhnutý ako kl'účový experimentálny A ITER zase prispeje k návrhu
krok medzi doterajšími zariadeniami na výskum jadrovej stroja novej generácie DEMO,
syntézy a budúcimi elektrárňami využívajúcimi tento fyzi- ktorý prinesie výskum fúzie
kálny proces pre výrobci energie.
na prah prototypového fúzneho
reaktora. Experimentálna elekvýrobu trícia, odstránenie héliového popola tráreň DEMO by mala byt postavená po roku
z reaktora, supravodivé magnetické cievky...
2035 a okolo roku 2040 by už mala dodávat
Ked' sa plazma zahreje na teplotu potrebnú elektrickú energiu. Toto umožní upresniť
na spustenie termonukleárnych reakcií, časť i plány výstavby velkých fúznych elektrární
energie vyprodukovanej v týchto reakciách v polovici tohto storočia.
by mala udržiavať plazmu v zahriatom sta- Rádioaktivita sa síce objavuje aj vo fúznom
ve. Výsledkom by malo byť získanie takmer reaktore, no v ovela menšej miere ako v jadronevyčerpatelného zdroja čistej energie. Cie- vom štiepnom reaktore. Jedno z palív, trícium,
1om projektu ITER je demonštrovať vedeckú sa z fyzikálneho hradiska považuje za mákký
a technologickú uskutočnitelnosť získania beta žiarič, ktorého žiarenie našťastie obvykle
energie pre mierové použitie jadrovou synté- nepreniká Iudskou pokožkou, je pohltené
zou (v experimentoch s vodíkovou bombou už 6mm vrstvou vzduchu. Do organizmu sa
síce jadrová syntéza prebehla v pozemských móže dostať napr. prehltnutím, vdýchnutím
podmienkach už v roku 1961, bohužial'slúžila alebo cez poranenú pokožku. Avšak trícium by
výhradne na prípadné vojenské použitie).
sa v žiadnom prípade nemalo dostať do nášho
Podla súčasného stavu móžeme očakávať, že tela. Vo fúznej plazme je však privedené priado roku 2025 sa uvedené technické záležitos- mo iba torko trícia, kolko sa spotrebuje v nasleti doriešia a ITER dokáže uskutočňovať prvé dujúcich niekolkých minútach. Nekontrolovaexperimenty so zahrievaním plazmy. Od roku né uvoTnenie reaktora nie je možné, dopÍňanie
2035 sa predpokladá spustenie experimentov trícia móže byť okamžite prerušené. V prípade
s deutériovo-tríciovou reakciou jadrovej syn- poruchy reaktora by sa plazma dotýkala stetézy. S ohladom na tento dlhý vývoj sav rámci ny, ochladila sa a fúzia by sa takmer okamžite
fúzneho výskumu už začal plánovať aj další ukončila. Trícium sa nachádza vo vnútornom
krok, konkrétne výstavba demonštračného palivovom cykle, odkiarsa von nedostáva. Trízariadenia pre komerčnú fúznu elektráreň cium treba vo fúznom reaktore vyprodukovať
DEMO (DEMOnstration Power Station).
ostrerovaním lítia neutrónmi, lítium však nie
je rádioaktívnym prvkom,
rovnako ako deutérium. Popol fúzie, hélium, tiež nie je
rádioaktívny.
V dósledku prípadnej havárie teda nehrozí kontaminovanie okolia fúznej elektrárne rádioaktívnym žiarením.
V súčasnosti je velmi významným faktorom aj skutočnosť, že počas prevádzky
takejto elektrárne nevznikajú plyny, ktoré by urýchlovali
klimatickú zmenu.

Aktuálne najvdčší reaktor typu stelarátor, Wendelstein 7-X,
dokončili odborníci z Max Planck Institute of Plasma Physics v
roku 2015 v nemeckom Greifswalde.
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Umelé Slnko — ciel' medzinárodných aj súkromných
spoločností
Okrem spoločného úsilia vo

Schematický náhl'ad do vnútra tokamaku
ST40, ktorého velkost je porovnatelná s menším nákladným autom.
fúznom výskume, ktoré vynakladajú mnohonárodné konzorciá, takýto výskum prebieha
aj v súkromných spoločnostiach či národných
inštitúciách, teda „individuálne". Výsledky
dosiahnuté v rámci takýchto projektov však
významne prispievajú k úspešnej realizácii projektu ITER. Z mnohých takýchto výskumných programov vyberáme len niektoré.
Súkromná spoločnosť Tokamak Energy z anglického Oxfordshire vlani ohlásila, že vytvorila reaktor ST40 (už tretí, ktorý spoločnosť
skonštruovala). Dosiahli v ňom teplotu plazmy vyše 15 miliónov K, čo o niečo presahuje
teplotu termonukleárnych reakcií v strede
Sinka. V blízkej budúcnosti by chcel tím dosiahnuť 100 miliónov K, teda teplotu potrebnú na riadenú fúziu na Zemi, čo je takmer
sedemkrát viac ako v centrálnej oblasti Slnka!
Spoločnosť ambiciózne tvrdí, že do roku 2030
začne pomocou takéhoto reaktora dodávať
energiu do elektrickej siete.
Deň využitia čistej a neobmedzenej energie
z jadrovej syntézy sa posunul o krok bližšie
aj vdaka experimentálnemu pokročilému supravodivému tokamaku (Experimental Advanced Superconducting Tokamak - EAST)
v Číne. Koncom uplynulého roka čínski fyzici
z Hefeiského Ústavu fyzikálnych vied Čínskej
akadémie vied informovali o tom, že v tokamaku EAST, ktorý budovali od roku 2006,
dosiahli po štvormesačných experimentoch
ako prví elektrónovú teplotu 100 miliónov
K a udržali ju počas rekordných 10 sekúnd.
Projekt vd'aka týmto parametrom a jeho princípu nazývajú príznačne ako „Umelé Slnko".
Podia nových informácií by mali tokamak
EAST dokončiť do konca tohto roka a dosiahnuť tak další ambiciózny cieT: umožniť
komerčné používanie jadrovej fúzie približne
v polovici nášho storočia.
Vedci a technici v Lawrence Livermore National Laboratory (Kalifornia,USA) prišli
s myšlienkou vytvoriť podmienky pre fúznu
reakciu pomocou výkonných laserov. Do roku
2009 skonštruovali zariadenie National Ignition Facility (NIF), v ktorom hlavnú úlohu
zohráva zvázok 192 lúčov výkonného lasera,

nasmerovaný na zlatú nádobku vel'kosti fazule obsahujúcu palivo pre fúznu reakciu (zmes
deutéria a trícia). Pri experimentech vykonaných od roku 2011 sa v NIF podarilo zahriat
vzniknutú plazmu počas bilióntin sekundy
na 100 miliónov K. Výsledkom bole, že vedci dokázali dosiahnuf „energetický zisk paliva" (čiže pomer Q energie uvol'nenej palivom
k absorbovanej energii definovaný v texte
na začiatku tohto článku) medzi 1,2 a 1,9.
Takmer nevyčerpatelné zásoby paliva
Zásoby paliva pre fúznu elektráreň na Zemi
vydržia milióny rokov. Deutérium sa 1'ahko
získava z morskej vody. Liter vody obsahuje
0,02 gramu 2H, čo by bole pri množstve morskej vody a súčasnej spotrebe energie na Zemi
dostatočné počas niekol'kých stoviek miliónov rokov. Geologicky odhadnuté zásoby lítia
vydržia iba tisíc rokov; jeho získavaním zo
solí lítia z morskej vody by však bol tento prvok dostatočne dostupný tiež počas mnohých

miliónov rokov. Prevádzka takejto elektrárne
s výkonom 1 gigawatt by si vyžadovala ročne
asi 100 kg deutéria a odhadom 3 000 kg lítia.
Náklady na palivo pre fúznu elektráreň by
mali byt iba 1 % z celkových odhadovaných
prevádzkových nákladov. Takéto elektrárne
by mohli pokryt obrovské energetické požiadavky neustále rastúcej svetovej populácie
nezávisle od počasia, ročného obdobia či lokality. Najmá v Ázii je v prevádzke čoraz viac
uhol'ných elektrární, ktorých negatívny vplyv
na klímu poznáme. Tie by mohli približne
o 40 rokov nahradit fúzne zariadenia.
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Slnečná aktivita

Pohlad na čínsky reaktor EAST, ktorý sa podobne ako mnohé m é experimentálne tokamaky
používa na skúmanie podmienok pre dlhodobé udržiavanie elektrónovej teploty nad hodnotou
100 miliónov stupňov.

ASTROOBCHOD.sk
Pohlédněte do hlubin vesmíru
vlastním dalekohledem!

Úroveň slnečnej aktivity (SA) sa oproti predchádzajúcemu dvojmesačnému obdobiu výrazne znížila. Wolfovo číslo slnečných škvfn
bole v rozmedzí iba 0 - 12. Za dva mesiace
sme zaznamenali až 53 dní bez prítomnosti
škvrny na disku Slnka (pre porovnanie, v rovnakom období v roku 2018 bole 36 takýchto
dní). Tomuto trendu zodpovedala erupčná
aktivita, ked'že počas obidvoch mesiacov bole
zaregistrovaných 6 erupcií úrovne B a žiadna
na úrovni C. V geomagnetickej aktivite sme
zaznamenali výraznejšie zvýšenie hodnoty
planetárneho AP indexu iba trikrát (8. júna
s hodnotou 20, a 8. - 9. júla s hodnotou 15).
V celom období však bola hodnota tohto indexu počas ostatných 58 dní nižšia ako 10.
Úroveň kozmického žiarenia sa oproti predchádzajúcemu obdobiu v priemere nepatrne
zvýšila.
Kde je Parkerova slnečná sonda (PSS)? Aktuálnu polohu PSS možno nájsf na internetovej
stránke uvedenej pod článkom. PSS úspešne
dokončila prvé dva obehy okolo Slnka (v perihéliu svojej dráhy bola 5. novembra 2018
a 4. apríla 2019) a začala tretí obeh (perihélium 1. septembra 2019). Údaje z prvých dvoch
obežných dráh boli úpine stiahnuté z pamáfových jednotiek sondy na Zem do mája 2019.
Odvtedy prebieha kalibrácia a predbežná analýza údajov v rámci prípravy na ich zverejnenie vedeckej komunite a verejnosti 12. novembra 2019. Máme sa na čo tešif!
Ivan Dorotovič
http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/The-Mission/index.php#Where-Is-PSP
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U•a osti a po'ujatia

Astronomickú olympiádu pri Balatone
naši študenti vyriešili úspešne
V poradí už 13. ročník Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) sa
konal od 2. do 10. augusta 2019v susednom
Maďarsku. Napriektomu, že v ostatných rokoch sme medzi súťažiacimi krajinami získali vysoký kredit, tentoraz sme na olympiádu cestovali len s malými ambíciami.
Predchádzajúce úsp echy našich študentov vyvrcholili v roku 2016 v Indii, kde náš študent
Jožko Lipták získal zlatú medailu a skončil
vo svete na 3. mieste. Okrem toho ešte Janka
Švrčková a Martin Okánik získali bronzové
medaile. O rok na to, v Thajsku, sme vysoký kredit potvrdili, keď sme získali tni rózne
lvovy: Janka bronz, Martin striebro a, samozrejme, Jožko zase zlato ako 5. na svete. Aj další rok v Pekingu sa nám darilo a Janka si tam
išla po svoju tretiu medailu, tentoraz už zlatú;
Dejan Prokop k nej pridal bronz.
Všetci tito študenti však už stredoškolské lavice vystriedali za univerzitné auly, a do Maďarska sme mohli zobrať len mladších s menšími skúsenosťami. Samozrejme, má to aj
výhodu, lebo štyria z nich neprekročia vekový
limit ani v budúcom roku a móžu zabojovať
o účasť na IOAA v Kolumbii v roku 2020.
Takže preto tie menšie tohtoročné ambície.
Navyše sme tušili, že maďarskí kolegovia pripravia náročné príklady. Ešte sme mali v čerstvej památi ich úlohy z minulého roka, kedy
sme boll pri Balatone na medzinárodnom
workshope z astronómie a astrofyziky. S týmto všetkým sme kalkulovali pri ceste do Maďarska, preto nám vychádzalo, že získať aspoň
nejakú medailu bude velmi, velmi ťažké.
Hviezdna obloha v pinej kráse
Hned' po príchode a krátkom oddychu sme

začali prekladať úlohy z dátovej analýzy
a praktické úlohy na pozorovanie nočnej oblohy a vybraných objektov. Organizátori totiž
podrobne sledovali predpovede počasia a ako
sa neskór potvrdilo, prvé dye až tni noci nášho
pobytu bolí tie najlepšie. Hviezdna obloha sa
ukázala v pinej kráse a pre niektorých súťažiacich to bol celoživotný zážitok. Pochvalovali
si to napr. aj študenti zo Singapuru, ktorí takú
oblohu v živote ešte nevideli, nakol'ko u nich
doma je silné svetelné znečistenie. Vd'aka
jasnej nočnej oblohe sa podarilo uskutočniť všetky praktické pozorovacie úlohy a tu
sa ukázalo, kto má aj praktické astronomické zručnosti. Bol to svojim spósobom velký
úspech, lebo na minulých olympiádach sa už
niekol'ko rokov nepodarilo realizovať praktické pozorovania. Zdá sa to až neuveritel'né,
no treba si uvedomiť, že počas riešenia praktických úloh treba všetkým študentom zabezpečiť rovnaké podmienky. Už niekolko rokov
sa to nedarilo, nakol'ko počas noci sa objavili
obláčiky a študenti, ktorí sa dostali k ďalekohl'adom neskór počas noci, už nemali jasnú
oblohu. V takom prípade sa všetky praktické
úlohy anulovali a boli nahradené úlohami
v planetáriu. V Mad'arsku sme sa všetci tešili,
že študenti mohli ukázať svoju zručnosť astronómov — pozorovatelov.
Teoretické úlohy a hlavne dátová analýza boll
náročnejšie ako v minulosti. Naši študenti sa
sťažovali predovšetkým na to, že sa dostali
do časovej tiesne a najťažšie úlohy nedokončili. Za tie sa však dávalo najviac bodov, takže najviac bodov sa dalo aj stratiť. Na druhej
strane však treba pochváliť skutočnosť, že
všetky úlohy holi čisto astronomické a nešlo o nejaké presné a zdlhavé počítanie. Bob
však potrebné dobre poznať svetelné krivky

V meste Keszthely sme navštívili zámok rodiny Festetics.
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róznych typov hviezd a tiež vedieť analyzovat
zložitejší tvar spektrálnej čiary. Jednoducho
nároky na olympionikov stále rastú a svetová
stredoškolská astronomická elita chodí z roka
na rok pripravenejšia. Mnohé krajiny však
do vzdelávania študentov investujú nemalé prostriedky, hlavne v ÁzH. V tomto smere
nám móžu byť príkladom aj kolegovia z Českej republiky, ktorí tohto roku zaregistrovali
na IOAA až 7 študentov, pričom dvom museli
hradiť celý pobyt. O tom, že sa im to oplatilo,
vypovedajú ich získané kovy.
Maďarsko a IOAA
Chcel by som velmi pochváliť maďarských
kolegov, že dokázali zorganizovať tak náročnú akciu, akou IOAA skutočne je. Hlavným
organizátorom z mójho pohl'adu bol Dr. Tibor
Hegedůs, riaditel' observatória v Baji. Je velmi
známy aj na Slovensku, nakoiko sa už dlhé
roky zúčastňuje aj na medzinárodných konferenciách na Bezovci. Maďarsko sa nezúčastňuje IOAA od prvého ročníka od roku 2007, ale
pristúpilo do komunity „olympijských" krajín
až v roku 2011 v Polsku, na základe našich informácií. Medzinárodný výbor IOAA vyzýval
svojich členov, aby informovali o olympiáde
róznymi cestami aj ďalšie krajiny, aby sa pridali k tejto aktivite. Informoval som Tibora
o podrobnostiach IOAA na Bezovci v roku
2010, pričom som sa ho snažil presvedčiť, že
je to výborná príležitosť pre maďarských študentov nadviazať medzinárodné kontakty.
Dal na moje rady a v roku 2011 do Pol'ska už
pricestoval ako vedúci maďarskej olympijskej
výpravy.
Po niekookých rokoch začal uvažovať o tom,
že aj Maďarsko by mohlo zorganizovať túto
vel'kolepú akciu a začal vybavovať ňnancie.
Osobne navštívil premiéra Viktora Orbána
a podarilo sa mu získať súhlas od zodpovedných predstavitelov vlády. Na IOAA 2019
v Maďarsku sa prihlásilo 47 krajín z celého
sveta a počet súťažiacich dosiahol rekordný
počet 261 študentiek a študentov. Zorganizovať takúto náročnú medzinárodnú akciu však
presahuje možnosti jednej inštitúcie, preto sa
do projektu pridali aj univerzity, akadémia
vied, profesionáli, vedeckí pracovníci, ale aj
amatéri, a, samozrejme, odborníci z hvezdární a tiež študenti a doktorandi. Je potešitel'né, že olympiáda spojila takmer všetkých
astronómov Maďarska, aby prezentovali svoju
krajinu ako pohostinný národ v srdci Európy.
Móžeme im len závidieť, že aj ich špičkoví vedeckí pracovníci podporujú popularizáciu astronómie a prácu so študentmi, čo sú vrcholné
výstupy vedy do praxe.
IOAA v Maďarsku dosiahla niektoré NAJ
počas histórie jej organizovania. Určite hola
najlepšie zorganizovaná a najpresnejšie prebiehajúca podl'a stanoveného programu. Bola
aj najtransparentnejšia a našťastie aj s najlepším počasím pre pozorovanie nočnej oblohy.

A podl'a mójho názoru aj s najlepším stravovaním. Žial' bola však aj najkratšia, lebo všetko sa dalo stihnúť vd'aka perfektnej organizácii za 7 dní.
A čo naši?
Naši študenti nás (aj seba) nakoniec predsa len
potešili. Všetci vyriešili dostatočný počet úloh
a stali sa tak úspešnými olympijskými riešitel'mi. Okrem toho Radovan Lascsák a Samuel
Amrich z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach a Róbert Jurenka z Gymnázia L. Štúra
v Trenčíne získali bronzové medaily. Hlavne
však získali potrebné skúsenosti, ktoré móžu,
okrem Samuela Amricha, zužitkovať na d'alšej IOAA v Kolumbii v roku 2020, ktorá by sa
mala konať v druhej polovici septembra.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám s prípravou
študentov na IOAA na Slovensku pomáhajú.
Sú to predovšetkým členovia Hlavného výboru Slovenske astronomickej spoločnosti pri
SAV, z inštitúcií Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Hvezdáreň a planetárium
Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.
Balaton ponúkol aj výborné počasie
Olympijský Balaton nás prijal nielen s otvorenou náručou, ale pobyt nám spríjemnil aj
horúcim letným počasím. Študenti boli ubytovaní v mestečku Keszthely na brehu jazera,
čo, samozrejme, občas využili aj na zaslúžený
relax. Vedúcich výprav organizátori ubytovali 5km od Balatonu, v kúpel'nom mestečku
Hévíz, čo v preklade znamená Termálna voda.
A skutočne - celé kúpel'né mestečko leží nad
horúcimi, mierne rádioaktívnymi prameňmi
podzemnej vody a nachádza sa tu aj najváč-

šie termálne kúpeJné jazero na svete s úcty- známe maďarské termálne pramene, kúpalishodnou rozlohou 47 500 m2. Termálna voda ká a liečebné kúpele. Vodu v Balatone však zosa rozvádza aj do mnohých hotelov v meste hrieva Slnko a stačí mu na to pár dní, nakoJa prakticky celé mesto tak funguje ako obrov- ko jeho priemerná hlbka je len 3m. Hladina
ské kúpele. Samozrejme, za takéto ubytovanie býva pokojná, no ked' zafúka silný vietor, viny
sme boli organizátorom vďační, aj ked' pri tak móžu dosiahnuť až 2 m.
náročnom programe, aký pre nás pripravili,
na kúpanie vel'a času nezostávalo.
RNDr. Ladislav Hric, CSc., SÚH Hurbanovo
Organizátori však pripravili aj bohatý kulRNDr. Mária Hricová Bartolomejová, Slotúrny program, aby prezentovali Maďarsko
venská astronomická spoločnost'pri SAV
ako pohostinnú a turisticky zaujímavú
krajinu. Ved' v okolí
Balatonu možno objaviť také prírodné
zaujímavosti, ktoré
by sme tu nečakali. V Keszthely sme
napríklad navštívili
prekrásny zámok rodiny Festeticsovcov,
na polostrove Tihany
dedinku rovnakého
mena, kde je množstvo pekných domov aj s typickými
slamenými strechami, a hrad Szigliget.
Hrad ponúka prekrásny výhl'ad nielen
na Balaton, no prekvapivo aj na množvyhasnutých
stvo
sopiek, ktoré dnes už
len ohrievajú vodu Slovenská výprava s diplomami a medailami - zl'ava Ladislav Hric, Sav podzemí, z čoho muel Amrich, Radovan Lascsák, Róbert Jurenka, Mária Hricová Barmajú osoh najmá tolomejová, v popredí Ronald Doboš a Samuel Buranský. Foto - L. Hric.
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Postupka čiastočného zatmenia Mesiaca 16./17. 7.2019 z hvezdárne v Rimavskej Sobote exponovaná v intervale 5 min. Foto P. Rapavý.
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Všetky časové údaje sú v SEČ

Október - november 2019

Obloha v kalendári
3. 10. 2019, 18:30 SEČ

JupNct

Pred narvi je príjemné obdobie s dlhými nocami a ešte prijatel"nými teplotami. Mliečna
cesta bude vysoko nad obzorom, neskoršie
vychádzajú aj zimné súhvezdia s množstvom jasných hviezd. Koncom novembra
budú dobré podmienky na spozorovanie
Merkúra, Venuša je na tom stále lepšie,
bude ozdobou večernej oblohy, podobne
ako Jupiter a Saturn. Mars je daleko a lepšie ho uvidíme len koncom novembra ráno.
V činnosti bude množstvo meteorických
rojov a čakajú nás aj dye relatívne jasné
kométy. Najzaujímavejším úkazom tohto
obdobia však bude jednoznačne prechod
Merkúra popred slnečný disk 11. 11.
Planéty
Merkúr začiatkom októbra zapadá len krátko
po občianskom súmraku súčasne s Venušou,
a tak pri jeho jasnosti -0,2 mag ho nájdeme
len velmi ťažko. V dalších dňoch sa geometrické podmienky zlepšujú len minimálne,
jasnosť mierne klesá. 20. 10. je v najváčšej východnej elongácii (24,6°), no aj vtedy zapadne
len necelých 40 min po Slnku. Po elongácii sa
uhlovo k Slnku približuje a 11. 11. je v dolnej
konjunkcii, bude pozorovatelný jeho prechod
popred slnečný disk (viac v samostatnom príspevku). Po konjunkcii sa presunie na rannú
oblohu a podmienky pozorovatelnosti sa už
rýchlo zlepšujú. Na prelome posledných novembrových dekád sa dostáva nad obzor už
koncom astronomického súmraku ako objekt
0,3 mag a 28. 11. jev najváčšej západnej elongácii (20,1°). Bude mať príjemných —0,6 mag
a nájdeme ho bez váčších problémov. Vychá-

Merkúr

Venuša

dza takmer dye hodiny pred Slnkom a trošku
vyššie mu bude spoločnosť robit aj červenkastý Mars (1,7 mag).
Konjunkcia s Mesiacom 29. 10., aj za prítomnosti Venuše, bude tvrdým orieškom, obloha
bude ešte svetlá. V posledný októbrový deň
je v konjunkcii s Venušou, no ich elongácia
od Slnka bude len 20°. Omnoho výhodnejšiu,
priam fotogenickú konjunkciu s Mesiacom si
nenechajme ujsť 25. 11. Kosáčik Mesiaca bude
krátko pred novom, osvetlených bude mat len
2,6% a Merkúr uvidíme 1,8° vpravo. Tejto
skvelej dvojici bude asistovat vyššie aj Mars.
Venuša (-3,9 mag) je na večernej oblohe, no
pomerne blízko Slnka a tak zapadne len polhodinku po ňom. Podmienky sa však porvaly zlepšujú, na prelome mesiacov zapadne
takmer hodinu po Slnku počas nautického
súmraku. V polovici novembra už bude ozdobou večernej oblohy, vychádza koncom astronomického súmraku a jej viditeTnosť sa stále
zlepšuje.
29. 10. bude v konjunkcii s Mesiacom a o dva
dni neskór aj s Merkúrom, no problémom
bude ešte svetlá obloha. Dňa 24. 11. si však
všetko vynahradíme. Po západe Slnka skrášli
večernú oblohu konjunkcia Venuše s Jupiterom, a vlavo uvidíme aj slabší Saturn. K tejto
skvelej dvojici sa 28. 11. pridruží aj Mesiac,
ktorého kosáčik len 2 dni po nove s krásnym
popolavým svitom bude medzi oboma planétami.
V posledný novembrový deň bude Venuša
prechádzať popred gulovú hviezdokopu M 28
(6,9 mag) a o 2° južnejšie bude aj trpasličia
planéta Ceres.

Mars

Mars (1,8 - 1,7 mag) je v Panne, a keďže bol
začiatkom septembra v konjunkcii so Slnkom,
je uhlovo ešte v jeho relatívnej blízkosti. Ráno
vychádza v polovici nautického súmraku, no
podmienky sa pomerne rýchlo zlepšujú. Jasnosťou nevyniká, pretože je od nás daleko
(2,6386 až 2,3935 AU) a jeho uhlový rozmer
sa zváčší len z 3,5 na 3,9". Možnosti jeho pozorovania sú však stále lepšie, na prelome mesiacov sa dostáva nad obzor už koncom astronomickej noci a v závere novembra už takmer
tni hodiny pred Slnkom. Svoju púť medzi
hviezdami začne pri (3 Vir (3,6 mag) a 10. 11.
sa presunie 3° nad modrobielou Spikou.
Konjunkcie s Mesiacom sú len vo vzdialenosti
okolo 3°. Dňa 26. 10. budú obe telesá najbližšie
hlboko pod obzorom a tak ich spolu uvidíme
až nasledujúce ráno. Zaujímavejšia však bude
konjunkcia 24. 11., ked' už pred 6. hodinou
ráno zaujme zoskupenie kosáčika Mesiaca s červenkastým Marsom, jasnou Spikou
a Merkúrom nízko nad obzorom.
Jupiter (-2,0 až -1,5 mag) je v Hadonosovi,
od 16. 11. v Strelcovi, presúva sa do hustejších
častí Mliečnej cesty. Bude ozdobou večernej
a nočnej oblohy, no jeho viditefnosť sa kráti.
Koncom novembra už zapadne len krátko
po nautickom súmraku. Vzdiali sa od nás
z 5,5070 na 6,1413 AU a jeho zdanlivý rozmer
za zmenší z 36 na 32". Už v triédri uvidíme
jeho štyri najváčšie mesiace a v ďalekohTade
zaujme jeho mierne sploštený kotúčik. Jupiterova atmosféra je búrlivá, pozrieme si tmavé rovníkové pásy a pri dobre načasovanom
pozorovaní sa potešíme aj Velkou červenou
škvrnou. Táto gigantická anticyklóna je po-

Jupiter

Saturn

~

1.10.-1.11.-1.12,
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1.11.2019

Urán

Neptún

30'°

Prechody Velkej červenej škvrny
centrálnym poludníkom Jupitera
(Jupiterov systém II)
Dátum; čas Dátum; čas Dátum; čas Dátum; čas
2.10. 21:07 15.10. 16:59 1.11. 16:10 18.11. 15:22
3.10. 16:59 17.10. 18:39 3.11. 17:50 20.11. 17:01
5.10. 18:38 19.10. 20:18 5.11. 19:29 22.11. 18:41
7.10. 20:18 20.10. 16:10 6.11. 15:21 23.11. 14:33
8.10. 16:09 22.10. 17:49 8.11. 17:01 25.11. 16:12
10.10. 17:49 24.10. 19:29 10.11. 18:40 27.11. 17:52
12.10. 19:28 25.10. 15:20 11.11. 14:32 30.11. 15:23
13.10. 15:20 27.10. 17:00 13.11. 16:11
14.10. 21:07 29.10. 18:39 15.11. 17:51
zorovaná už vyše 300 rokov ajej dlhodobá
stabilita nie je ani dnes dostatočne vysvetlená. Za ostatných 100 rokov sa však postupne
zmenšuje, v ostatnom čase je pozorovatelné
jej okrajové fragmentovanie.
Začiatkom mesiaca - 3. 10. - určite zaujme
konjunkcia Jupitera s Mesiacom pred prvou
štvrťou a ešte tesnejšia 31. 10. V tento posledný októbrový deň bude Jupiter len T od južného rohu Mesiaca. V tom čase ešte bude síce
Slnko nad obzorom, no aj na konci občianskeho súmraku sa Mesiac od Jupitera vzdiali len
na 20'.
Dňa 28. 11. nastane dokonca jeho denný zákryt Mesiacom. Elongácia od Slnka bude 23°,
a tak je možné tento úkaz pozorovat d'alekohladom aj počas dňa. Kontrast si zvýšime
žitým alebo oranžovým filtrom. Vstup Jupitera za neosvetlený okraj Mesiaca a výstup spora okraja osvetleného bude trvat takmer 1,5
min. Mesiac zakryje Jupiter na 70 min.
Saturn (0,5 - 0,6 mag) je v Strelcovi, pohybuje sa východne a pomaly sa posúva na okraj
Mliečnej cesty. Nad obzorom je asi o dye hodiny dlhšie ako Jupiter, nakolko je od neho
východnejšie. Začiatkom októbra zapadne
Po 22. hodine, na konci novembra už pred

19. h, no ešte počas astronomickej noci. Medzi
hviezdami zaujme pokojným žltkastým svetlom. Mierne slabne, vzdiali sa od nás z 9,8800
na 10,7787 AU. Už aj v malom d'alekohl'ade
zbadáme jeho prstence, ich skutočnú krásu
však odhalí až výkonnejší prístroj. Za dobrých pozorovacích podmienok uvidíme aj
tmavé Cassiniho delenie. Prstence sú široko
roztvorené, vidíme ich zo severnej strany.
V jeho blízkosti nájdeme aj jeho najváčší mesiac Titan (8,7 - 8,9 mag) a do 11 mag aj Rheu,
Tethys, Dione. Japetus v polovici októbra
klesne pod 11 mag.
Konjunkcie s Mesiacom nastávajú 5. 10., 2.
a 29. 11. Najtesnejšie uvidíme ich priblíženie
v októbri a koncom novembra zase zaujme aj
prítomnosť Venuše a Jupitera.
Urán (5,7 mag) je v juhozápadnej časti Barana. Vychádza v polovici nautického súmraku,
koncom októbra je nad obzorom počal celej
noci, pretože je 28. 10. v opozícii. Na konci novembra zapadne 4 hodiny po polnoci. Nachádza sa v oblasti chudobnej na hviezdy, a tak sa
ho móžeme pokúsiť identifikovat aj volným
okom. V d'alekohlade ho uvidíme ako malý
modrastý kotúčik s priemerom 3,7". Deň pred
opozíciou je k nám najbližšie, len 18,8328 AU.
Konjunkcie s Mesiacom 15. 10. a 11. 11. sú len
vo vzdialenosti takmer 5° a navyše v okolí spinu.
Neptún (7,8 - 7,9 mag) je v severovýchodnej
časti Vodnára, takmer 50° západnejšie ako
Urán a tak zapadne skór, začiatkom astronomického súmraku. Koncom novembra je už
nad obzorom len v prvej polovici noci. Na jeho
spozorovanie už je potrebný aspoň triéder,
v d'alekohlade bude ako kotúčik s priemerom
len 2,3". Jeho vlastný pohyb medzi hviezdami
sa spomaluje, 27. 11. je v zastávke a začne sa
pohybovat priamo.
Konjunkcie s Mesiacom 11. 10. a 7. 11. sú len
vo vzdialenosti okolo 4°.

Zákryty hviezd Mesiacom (október - november 2019)
UT

Dátum
19.10.
19.10.
22.10.
22.10.
5.11.
9.11.
14.11.
15.11.
15.11.
15.11.
16.11.
16.11.
16.11.
17.11.

h
2
23
0
1
17
0
17
20
21
22
2
3
19
20

m
51
14
35
40
1
53
42
6
40
42
4
20
38
33

s
27
34
59
33
4
45
33
2
35
1
41
4
10
35

f

XZ

mag

CA

PA

a

b

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

7286
9193
12913
12913
30310
569
6552
8444
8632
8632
8918
8918
10462
12253

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

+41W
+39N
—88N
+735
+585
+675
+56N
+875
—48N
+75N
—775
+705
+26N
+60N

319
324
103
268
100
83
304
270
51
288
106
253
341
312

s/°
122
102
33
51
124
23
7
17
25
85
99
91
93
13

s/°
—207
—64
62
82
12
—83
44
84
141
28
—58
—14
—135
22

Predpovede sú pre polohu a° = 20° E a rP° = 48,5° N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu
polohu sa čas počíta zo vzťahu t = t° + a(a - a°) + b(cp - (p0 ), kde koeficienty a, b sú uvedené
pri každom zákryte.
UT = čas zákrytu vo svetovom čase; f= typ úkazu: D - vstup, R - výstup; XZ = číslo hviezdy
v katalógu XZ (katalóg hviezd do ±6°40' od ekliptiky); mag = jasnosť hviezdy; CA = uhol
meraný od severného (N) alebo južného (S) rohu Mesiaca k hviezde; PA = pozičný uhol meraný od severného okraja Mesiaca v kladnom smere.

nov
prvá štvrt'
spin
posledná štvrt'

Fázy Mesiaca
28.10.04:39
05.10. 17:47
13.10. 22:08
21.10. 13:39

26.11.
4.11.
12.11.
19.11.

16:06
11:23
14:34
22:11

Trpasličie planéty
(134340) Pluto (14,3 mag) v Strelcovi kulminuje večer vo výške len 19°, zapadne hodinu
pred polnocou, koncom novembra už v neskorších večerných hodinách pred 19. hodinou. Dňa 2. 10. je v zastávke a začne sa medzi hviezdami pohybovat v priamom smere
(východne). Na jeho vizuálne pozorovanie je
však potrebný d'alekohl'ad s priemerom aspoň
30 cm.
(1) Ceres (9,1 - 9,2 mag) sa presunie z Hadonosa do Strelca, vstupuje na pozadie najhustejších častí Mliečnej cesty. Pozorovatel'nosť sa zhoršuje, elongácia klesá. Zapadne
o 20. hodine, no koncom novembra už o 17 h
na konci nautického súmraku. Dňa 30. 11. je
v konjunkcii s Venušou, od ktorej bude 1,9°
južne.
Asteroidy
V opozícii budú jasnejšie ako 11 mag: (10) Hygiea (26.11.; 10,3 mag), (14) Irene (17.10.; 10,5
mag), (196) Philomela (2.11.; 10,9 mag), (29)
Amphitrite (13.10.; 8,7 mag), (33) Polyhymnia
(14.10.; 10,1 mag), (4) Vesta (12.11.; 6,5 mag),
(54) Alexandra (6.10.; 11,0 mag), (675) Ludmilla (11.11.; 10,4 mag), (678) Fredegundis
(30.10.; 11,0 mag), (72) Feronia (12.10.; 11,0
mag), (88) Thisbe (28.11.; 10,9 mag), (9) Metis
(25.10.; 8,6 mag).
Najjasnejším asteroidom je (4) Vesta, ktorá
47* Kozmos 5/2019

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

Efemerida asteroidu (4) Vesta
mag
D(2000)
RA(2000)
7,2
03h48,2m +10°32,4
7,1
03h47,Om +10°19,0'
7,0
03h45,0m +10°04,3'
6,9
03h42,3m +09°48,6'
6,8
03h39,Om +09°32,4'
6,7
03h35,0m +09°16,0'
6,6
03h30,5m +09°00,0'
6,5
03h25,7m +08°44,9'
6,5
03h20,6m +O8°31,3'
6,5
03h15,4m +08°19,7'
6,6
03h10,3m +O8°10,6'
6,7
03h05,3m +08°04,5'
03h00,8m +08°01,6' 6,8

Dátum
1.10.
11.10.
21.10.
31.10.
10.11.
20.11.

Efemerida (1) Ceres
D(2000)
mag
RA(2000)
9,1
16h48,3m
-24°30,8'
-25°06,2'
9,1
17h02,1m
-25°37,1'
9,2
17h16,8m
9,2
17h32,3m
-26°02,7'
-26°22,4'
9,2
17h48,5m
26°35,7'
9,2
18h05,' m

el.
129,4
134,6
139,8
145,3
150,8
156,3
161,7
166,6
170,0
170,0
166,7
161,8
156,3

el.
66,5
59,8
53,3
46,8
40,5
34,2

Efemerida kométy PANSTARRS ((/2017 T2)
el.
D(2000)
mag
RA(2000)
102,4
05h36,9m +27°30,9' 10,7
106,9
05h38,4m +28°32,2' 10,5
111,5
05h39,5m +29°38,5' 10,4
116,2
05h39,9m +30°50,4' 10,2
121,0
05h39,6m +32°08,2' 10,0
125,9
9,8
05h38,5m +33°32,3'
130,8
9,7
05h36,5m +35°03,0'
135,8
9,5
05h33,5m +36°40,1'
140,7
9,3
05h29,3m +38°23,5'
9,1
145,3
05h23,9m +40°12,4'
149,4
9,0
05h17,0m +42°05,4'
8,8
152,6
05h08,5m +44°00,9'
154,4
8,6
04h58,5m +45°56,2'

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

Efemerida kométy C/2018 N2 (ASASSN)
el.
mag
D(2000)
RA(2000)
144,3
01h53,7m +32°10,4' 11,3
148,3
11,2
01h43,6m +33°28,2'
151,2
11,2
O1h32,7m +34°39,5'
152,9
11,2
01h21,5m +35°42,9'
152,9
11,2
01h09,3m +36°37,4'
151,2
OOh57,4m +37°22,5' 11,2
11,2
148,3
OOh45,6m +37°58,0'
144,4
11,2
OOh34,3m +38°24,7'
139,9
11,3
OOh23,6m +38°43,5'
135,1
11,3
OOh13,7m +38°55,9'
130,2
OOh04,8m +39°03,2' 11,3
11,4
125,2
23h57,Om +39°07,0'
120,2
11,5
23h50,2m +39°08,7'

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

'7' . (1) Ceres

Efemerida kométy (/2018 W2 (Africano)
el.
mag
D(2000)
Dátum RA(2000)
165,6
8,0
1.10. 23h28,9m +03°22,5'
149,3
-10°10,9'
8,3
6.10. 22h57,5m
8,7
134,3
-20°14,8'
11.10. 22h32,8m
122,2
9,2
-27°13,9'
16.10. 22h14,2m
112,5
9,6
-32°02,9'
21.10. 22h00,3m
104,4
35°25,8'
10,0
26.10. 21h50,3m

(4) Vesta

1'

21'

~
30

1 .
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bude v opozícii, a tak podmienky na jej pozorovanie sú velmi dobré. Dňa 5. 11. ju nájdeme
19' pod hviezdou o Tau (3,6 mag) a o deň neskoršie sa presunie do Velryby.
(192) Nausikaa (11,5 mag) sa bude 9. 10. presúvať len 5' severne od malej, no fotogenickej
planetárnej hmloviny NGC 2371 (11,2 mag)
v Blížencoch.
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Kométy
Pred nami je vcelku vhodné obdobie, dye kométy sa dostanú dokonca pod 9 mag a mali by
byt pozorovatelné aj v silnejších binokulároch.
C/2018 W2 (Africano) sa ry'chlo pohybuje
južným smerom, a už pred koncom októbra
prestane byť z našich zemepisných šírok pozorovatelná. Dňa 4. 10. prejde stupeň západne

od Neptúna a 11. 10. tesne vedl'a fotogenickej
planetárnej hmloviny Helix (7,3 mag).
Potešením bude snád kométa PANSTARRS
(C/2017 T2), ktorá príjemne zjasňuje a od polovice novembra bude dokonca cirkumpolárna. Presúva sa severne v Povozníkovi a 28. 10.
bude len 0,3° od jasnej otvorenej hviezdokopy
M 36 (6,0 mag).

Meteorické roje (október — november 2019)
roj

aktivita

maximum

antiheliónovýzdroj(ANT)
akt. Camelopardalidy (OCT)

10.12.-10.9
5.10.-6.10.

6.10.

Drakonidy (DRA)

6.10.-10.10.
10.9-20.11.

9.10.
10.10.

južnéTauridy(STA)
ó Aurigidy (DAU)
e Geminidy (EGE)

71,°,

Sinko
á

v;°,

r

ZHR

3,0

4

164

+79°

30
47

2,5

5

262°
32°

+54°
+09°

20

197°

27

2,6
2,3

10
5

84°

+44°

102°

+27°

64
70

3,0
3,0

3

+16°

66

2,5

62

3,0

29
71

2,3

5

2,5
2,4

15
var

3,0
3,0

3
2

192,58
195,4°

10.10.-18.10.

11.10.
19.10.

198°
205°

Orionidy (ORI)

14.10.-27.10.
2.10-7.11.

22.10.

208°

Leo Minoridy (LMI)

19.10.-27.10.

25.10.

211°

a

95°
162°

severnéTauridy(NTA)

20.10.-10.12.

13.11.

230°

58°

+37°
+22°

Leonidy(LEO)

6.11.-30.11.

18.11.

235,27°

152°

+22°

a Monocerotidy (AMO)

15.11.-25.11.

117°

+01°

13.11.-6.12.

22.11.
28.11.

239,32°

novembrové Orionidy (N00)

246°

91°

+16°

65
44

Monocerotidy (MON)

5.12.-20.12.

9.12.

257°

100°

+O8°

41

2
20
2

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

vých.
5:39
5:46
5:53
6:01
6:08
6:16
6:23
6:31
6:39
6:47
6:54
7:02
7:08

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

občiansky
zač. kon.
5:08 17:51
5:15 17:41
5:22 17:31
5:29 17:22
5:36 17:12
5:44 17:04
5:51 16:56
5:58 16:48
6:05 16:41
6:12 16:36
6:19 16:31
6:26 16:27
6:32 16:24

súmrak
nau ický astronomický
zač. kon. zač. kon.
4:31 18:27 3:54 19:04
4:38 18:17 4:02 18:54
4:45 18:07 4:09 18:43
4:53 17:58 4:16 18:34
5:00 11:49 4:23 18:25
5:07 17:41 4:30 18:16
5:14 17:33 4:37 18:09
5:21 17:26 4:44 18:02
5:28 17:19 4:51 17:56
5:35 17:14 4:58 17:51
5:42 17:09 5:04 17:47
5:48 17:06 5:10 17:43
5:54 17:03 5:16 17:41

Mesiac
Pomerne stabilnú jasnost a vhodné podmienky bude mat kométa C/2018 N2 (ASASSN).
Presúva sa severozápadne z Trojuholníka
do Andromedy a na prelome mesiacov bude
3° pod M 31, Velkou galaxiou v Andromede.
Meteory
Pre pozorovatel'ov meteorov jedno z najlepších období v roku, aj ked'viacero maxím rojov bude rušit svit Mesiaca.
Októbrové Camelopardalidy sú málo preskúmaným rojom, ich vyššia aktivita sa očakáva 6. 10.
v druhej polovici noci. Radiant je cirkumpolárny, Mesiac zapadne hodinu pred polnocou.
Drakonidy a južné Tauridy bude rušit Mesiac

pred spinom, tohto roku sa však zvýšená aktivita Drakoníd neočakáva.
Najaktívnejším pravidelným jesenným rojom
sú Orionidy s materskou kométou 1P/Halley.
Ich radiant však vychádza až neskoro večer
a pozorovanie bude rušit v druhej polovici
noci Mesiac po poslednej štvrti.
Mesiac bude rušit aj pozorovanie severných
Tauríd, nakoTko je v spine, ako aj pri Leonidách, ked' je pred poslednou štvrtou a v relatívnej blízkosti radiantu.
cc Monocerotidy prekvapili silnou aktivitou
v roku 1995 (ZHR 420). Len mierne zvýšená
aktivita je možná ráno 22. 11., no vysoké frekvencie sa neočakávajú skór ako v roku 2043.

Kalendár úkazov (október - november 2019)
dátum SEČ
2.10. 22,3 Pluto v zastávke, začína sa pohybovat'priamo
3.10. 22,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,1° 5)
5.10. 17,8 Mesiacv prvej štvrti
5.10. 23,0 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 0,9° N)
6.10.
6.10. 11
9.10. 7
10.10.

asteroid (54) Alexandra v opozícii (11,0 mag)
maximum meteorického roja októbrové Camelopardalidy (ZHR 5)
maximum meteorického roja Drakonidy (ZHR 10)
maximum meteorického rula južnž Tauridy (ZHRS)

10.10. 19,5 Mesiacv odzemí (405901 km)
11.10. 4,1 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 3,8° N)
maximum meteorického raja ó Aurigidy (ZHR 2)
11.10.
12.10.
13.10.

asteroid (72) Feronia v opozícii (11,0 mag)
asteroid (29) Amphitrite vopozícii(8,7mag)

13.10. 22,1 Mesiacvspine
asteroid (33) Polyhymnia v opozícii (10,1 mag)
15.10. 5,2 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,5° N)

14.10.
17.10.

asteroid (14) Irene v opozícii (10,5 mag)

19.10.

maximum meteorického roja e Geminidy (ZHR 3)
Merkúrvnajvičšej východnejelongácii(24,6°)

20.10. 4,7
21.10. 13,7 Mesiac v poslednej štvrti
maximum meteorického roja Orionidy (ZHR 20)
22.10.
asteroid (9) Metis v opozícii (8,6 mag)
25.10.
maximum meteorického roja Leo Minoridy (ZHR 2)
25.10.
26.10. 11,7 Mesiacv prízemí (361315 km)
26.10. 20,4 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 3,4°5)
27.10. 21,6 Urán najbližšie k Zemi (18,8328 AU)
28.10. 4,7
28.10. 9,3

Mesiacv nove
Uránvopozícii

29.10. 17,1 konjunkcia Venuše s Mesiacam (Venuša 2,8° 5)
29.10. 19,2 konjunkciaMerkúrasMesiacom(Merkúr5,6°S)
asteroid (678) Fredegundis v opozícii (11,0 mag)
30.10.
31.10. 5,5 konjunkciaMerkúrasVenušou (Merkúr 2,6°S)

31.10. 15,9 konjunkcia jupitera s Mesiacom (Jupiter0,4° S)
31.10. 21,4 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovat'spátne
2.11. 7,3 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 1,1° N)
asteroid (196) Philomela v opozícii (10,9 maq)
2.11.
4.11. 11,4 Mesiacv prvej štvrti
7.11. 8,0 konjunkciaNeptúnas Mesiacom (Neptún 4,1°N)
7.11. 9,6

Mesiacv odzemí (405061 km)

10.11. 20,6 Merkúr najbližšiek Zemi (0,67491AU)
asteroid (615) Ludmilla v opozícii (10,4 mag)
11.11.
11.11. 8,6 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,7° N)
Merkúrvdolnel konjunkci - prechod popred
11.11. 16,4 sin, disk
asteroid (4) Vestav opozícii (6,5 mag)
12.11.
12.11. 14,6 Mesiacvspine
maximum meteorického rojasevernéTauridy (ZHR 5)
13.11.
maximum meteorického roja Leonidy (ZHR 15)
18.11.
19.11. 22,2 Mesiacv poslednej štvrti
20.11. 15,7 Merkúrv zastávke, začína sa pohybovat'priamo
maximum meteorického roja a Monocerotidy
22.11. 7
(ZHRvar)
23.11. 8,6 Mesiac v prízemí (366 721 km)
24.11. 13,5 konjunkcia Venuše s jupiterom (Venuša 1,4° 5)
24.11. 13,4 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 3,1° S)
25.11. 3,6 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 1,4° 5)
asteroid (10) Hygiea v opozícii (10,3 mag)
26.11.
26.11. 16,1 Mesiacvnove
27.11. 21,3 Neptúnvzastávke,začínasapohybovat'priamo
28.11.

asteroid (88) Thisbe v opozícii (10,9 mag)

28.11. 11,2 denný zákryt jupitera Mesiacom (Jupiter0,1°N)
28.11. 11,7 Merkúrv najváčšej západnej elongácii (20,1°)
maximum meteorického roja novembrové
28.11.
Orionidy (ZHR 3)
28.11. 20,9 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 1,3° S)
29.11. 23,2 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 1,4° N)
30.11. 11,3 konjunkcia Cerery s Venušou ((eros 1,9° S)

východ západ
1.10.
8:45
19:08
6.10.
14:10
22:47
11.10.
16:36
2:57
16.10.
18:23
8:20
21.10.
22:18
13:29
26.10.
3:33
16:11
31.10.
10:06
18:51
5.11.
13:55
23:42
10.11.
15:41
3:57
15.11.
18:13
9:34
20.11.
23:53
13:22
25.11.
5:09
15:31
30.11.
10:43
19:19

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

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

východ západ
7:29
17:51
17:43
7:50
17:34
8:09
8:25
17:26
8:36
17:18
8:39
17:08
8:27
16:54
16:35
7:55
7:00
16:10
6:01
15:45
5:22
15:25
5:09
15:11
5:16
15:02

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

východ západ
13:48
22:12
13:29
21:54
13:10
21:35
12:51
21:16
12:32
20:58
12:14
20:39
11:55
20:21
11:37
20:03
11:19
19:46
11:01
19:28
10:42
19:10
10:24
18:53
10:07
18:35

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

východ západ
18:10
8:18
17:50
7:58
17:30
7:38
17:10
7:17
16:50
6:56
16:29
6:35
6:14
16:09
15:50
5:54
15:30
5:33
15:09
5:12
4:51
14:49
4:30
14:29
4:10
14:09

Urán

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

východ západ
6:48
11:49
17:41
7:03
17:34
7:19
17:27
7:34
17:21
7:49
8:04
17:17
8:18
17:13
8:33
17:11
8:47
17:10
9:00
17:12
9:11
17:15
17:21
9:21
9:29
11:28

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

východ západ
17:06
4:45
16:52
4:43
4:41
16:38
4:39
16:24
16:11
4:37
15:57
4:35
15:44
4:33
4:31
15:31
15:17
4:29
15:04
4:28
14:51
4:26
4:24
14:38
4:23
14:26

východ západ
11:51
20:20
11:41
20:03
11:25
19:47
11:10
19:30
10:54
19:14
10:38
18:57
10:23
18:41
10:08
18:25
9:53
18:10
17:55
9:39
9:24
17:40
9:09
17:25
8:54
17:09

Neptún

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

východ západ
16:37
3:50
16:17
3:30
15:57
3:10
15:38
2:49
2:29
15:18
14:58
2:09
1:49
14:38
14:18
1:29
13:58
1:09
13:39
0:49
13:19
0:29
12:59
0:09
12:39
23:46
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Servis Kozmosu

Merkúr pred Slnkom 11.11.2019
Prechod bude pozorovatelný v celom priebehu
z Antarktídy, južnej Ameriky, východnej časti
severnej Ameriky a západnej Afriky. Z nášho
územia bude viditelná prvá polovica úkazu až
do západu Slnka (pre stred Slovenska 16:09)
V celom priebehu ho uvidíme až 13. 11.2032.
Tabulka časov kontaktov pre vybrané miesta
Slovenska [SEČ]

Prechody Merkúra v 21. storočí (terestrický čas)

7.5.2003

stred
úkazu
7:53

trvanie
[h]
5,4

pozorovatelnost'
u nás
celý priebeh

8.11.2006

21:42

5,0

nepozorovatelný

9.5.2016

14:58

7,6

okrem konca

dátum

11.11.2019

15:20

5,5

prvá polovica

1. kontakt
hms

PA h [°] 2. kontakt
[°]
h m s

13.11.2032

8:55

4,5

celý priebeh

Banská Bystrica

13 35 24

110 18

13 37 05

7.11.2039

8:47

3,0

celý priebeh

Humenné

13 35 23

110 17

13 37 04

7.5.2049

14:25

6,8

celý priebeh

Hurbanovo

13 35 25

110 19

13 37 05

9.11.2052

2:31

5,2

nepozorovatelný

Košice

13 35 24

110 17

13 37 05

10.5.2062

21:39

6,8

nepozorovatelný

Nitra

13 35 25

110 19

13 37 06

11.11.2065

20:08

5,4

nepozorovatelný

Prešov

13 35 24

110 17

13 37 05

14.11.2078

13:43

4,0

okrem konca

Rimavská Sobota

13 35 25

110 18

13 37 06

7.11.2085

13:37

3,8

okrem konca

Senica

13 35 26

110 19

13 37 07

8.5.2095

21:08

7,6

len začiatok

Trnava

13 35 25

110 19

13 37 06

10.11.2098

7:19

5,4

okrem začiatku

Žilina

133525

110 18

133706

1. kontakt - Merkúr sa dotkne okraja slnečného disku, 2. kontakt - Merkúr je celý na disku,
PA - pozičný uhol počítaný od severného bodu
disku v kladnom smere, h - výška nad obzorom
Prvé pozorovanie prechodu Merkúra 7. 11.
1631 publikovali Pierre Gassendi a Martinus
Hortensius na základe Keplerových Rudolfínskych tabuliek. Prekvapila ich malá velkost
Merkúra, no pozorovania značne prispeli
k spresneniu jeho dráhy. Nasledujúci prechod
v roku 1651 pozoroval z Indie len Jeremiah
Pochod Merkura poprod slnečny disk 11. 11 3919

Prechod Merkura poprod slnečny disk 11.11. 3919

Šedými krúžkami sú vyznačené polohy Merkúra už pod obzorom.
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Shakerley. V 17. storočí sa prechod Merkúra
považoval za natolko mimoriadne vzácny
úkaz, že Christiaan Huygens dokonca uprednostnil jeho pozorovanie v roku 1661 pred korunováciou anglického krála Karola II.
V roku 1663 Gregory uvažuje o využití týchto
pozorovaní na určenie slnečnej paralaxy, no
metódu prepracoval a publikoval až E. Halley
v roku 1691. Hodnota určená z pozorovania
prechodov Merkúra však bola pomerne nepresná, výsledky sa navzájom velmi líšili a tak
prechody z rokov 1743 a 1753 boli poslednými, ktoré sa na toto určenie využili.
Prechody Merkúra sú častejšie ako u Venuše,
nastávajú 13 — 14-krát za storočie. Nastávajú
v máji (okolo 8. 5.) a novembri (okolo 10. 11.),
pričom novembrové sú asi dvakrát častejšie.
Interval medzi novembrovými je 7, 13 alebo
33 rokov, medzi májovými 13 alebo 33 rokov.
Májové sú menej časté, pretože nastávajú vtedy, keď je Merkúr v aféliu, pri zostupnom uzle
a jeho priemer je 12". Novembrové prechody
nastávajú pri vzostupnom uhle a zdanlivý
priemer Merkúra je 10".
Keďže uhlový priemer Merkúra je velmi malý,
prechod bez ďalekohladu neuvidíme. Najbezpečnejším spósobom pozorovania je projekcia, pri priemere Slnka 25 cm bude Merkúr ako
malý čierny kotúčik s priemerom len 1,3 mm.
Pri priamom pozorovaní umiestnime pred
objektív ďalekohladu kvalitný filter, napríklad
vizuálnu fóliu Astrosolar. Nikdy nevkladajme
filter do blízkosti okuláru, pretože hrozí jeho
prasknutie a vážne poškodenie zraku. Samozrejme, je možné použit aj špeciálny Herschelov hranol, určený na pozorovanie Slnka.
Zoslabif slnečné svetlo je potrebné aj pri fotografovaní, no tu budeme potrebovat objektív
s ohniskovou vzdialenostou aspoň 1 m, prípadne fotografovat za okulárom.
Pavol Rapavý, Rimavská Sobota

Tieto fotografie urobil náš spolupracovník
Ladislav Pastorek z Hurbanova počas čiastočného zatmenia Mesiaca 16. júla 2019 fotoaparátom Canon 6D v ohnisku ďalekohl'adu
R-Coudé postupne v časoch (SELČ): 22:42 (1),
23:21 (2), 23:23 (3), 23:42 (4) a 00:28 (5).
Obrázok v strede je preexponovaný, aby boto
vidief časí Mesiaca, ktorá sa nachádza v tieni
Zeme.

Jednoduché astronomické výpočty
V predošlých dvoch dieloch sme prebrali zemepisné, azimutálne a ekvatoreálne (rovníkové)
súradnice. Ekvatoreálne súradnice sú nezávislé
na mieste pozorovania, ale časť oblohy, ktorú v danom čase z daného miesta uvidíme, už
na polohe pozorovatel'a závislá je. Prepočty medzi jedným typom súradníc na mé sa nazývajú
transformácie súradníc. NakoTko všetky spomenuté súradnicové sústavy sú sférické (definované na gull), sú ich transformácie pomerne
zložité a potrebujeme na ne tzv. goniometrické
funkcie. To je momentálne učivom strednej
školy. V prípade kulminácie telesa si však vystačíme so sčítavaním a odčítavaním uhlov.

Obrázok 1 znázorňuje pohl'ad na situáciu,
pričom rovina meridiánu (miestneho poludníka) leží v rovine obrázka. Malá kružnica znázorňuje Zem, ktorej stred je SZ (stred Zeme).
Rotačnú os znázorňuje úsečka SPZ-JPZ (SPZ
je severný pól Zeme a JPZ je južný pól Zeme).
Uhol medzi rovníkom Zeme a pozorovatel'om
(P) je jeho zemepisná šírka p (fí).
PozorovateTom P prechádza os rovnobežná
s osou Zeme, kde SSP je severný svetový pól
a JSP južný svetový pól. Svetový rovník je rovnobežný s rovníkom Zeme. Z obrázka vidno,
že uhol medzi svetovým rovníkom a zvislicou
prechádzajúcou pozorovatel'om P (polpriamka P-Zenit) je ten istý ako uhol medzi rovníkom Zeme a úsečkou SZ-P. Je to zemepisná
šírka pozorovatel'a P.
Výška svetového rovníka nad obzorom (presne nad južným bodom obzoru J, ak sa P nachádza na severnej pologuli) je h °~nik = 90° — cp.
To znamená, ak sme na zemepisnej šírke
cp = 48°, najvyšší bod svetového rovníka je
h = 90° - 48° = 42° nad obzorom. Je to miesto
svetového rovníka, ktoré práve kulminuje
a leží v rovine meridiánu. Deklinácia hviezdy
(5 je uhol, ktorý zviera spojnica P-hviezda s rovinou svetového rovníka. Ak hviezda (*) práve kulminuje, je jej výška nad obzorom rovná
výške rovníka nad obzorom zváčšená o dekli
náciu hviezdy. Teda h. = h °vnik + S. Do tohoto
vzťahu ešte dosadíme hr°,=„ik = 90° — cp a dostávame h. = 90° — cp + S. Toto je výška kulmi-

nujúcej hviezdy nad južným bodom obzoru
(pre pozorovatel'a na severnej pologuli). Ak je
deklinácia hviezdy S = cp dostávame jej výšku
nad obzorom h. = 90°. To znamená, že sa nachádza priamo v zenite. Ak je S > cp (deklinácia
hviezdy je váčšia ako zemepisná šírka pozorovatel'a) dostaneme zo vzťahu h. = 90° - cp + S
hodnotu h váčšiu ako 90°. To je vzdialenosť
od južného bodu obzoru. Od severného je to
180° - h. Je to preto, že severný (S) a južný
(J) bod sú od seba uhlovo vzdialené 180°. Pre
výšku hviezdy nad severným obzorom počas
kulminácie je
h.s = 180° - h. = 180° - (90° — cp + (5).
Pri odstránení zátvorky si treba dať pozor
na znamienko mínus pred ňou, čo znamená,
že celú zátvorku musíme vynásobiť —1. Dostaneme
h.s = 180°-h.= 180°-90°+cp—S.
Po úprave dostaneme h.s = 90° + cp - S. Z daného vzťahu hned'vidno, že ak deklinácia hviezdy
cp = S, dostávame h.s = 90° = h.. To je dókaz
toho, že sme postupovali správne, lebo zenit je
90° nad obzorom a teleso, ktoré kulminuje, pričom má deklináciu rovnakú ako je zemepisná
šírka pozorovateTa, sa nachádza v zenite.
Tieto vzťahy nám umožňujú vypočítať výšku
kulminujúceho telesa nad obzorom.
Príklad. Vypočítajte výšku Slnka nad obzorom počas kulminácie v deň zimného slnovratu pre pozorovatel'a so zemepisnou šírkou 48°.
V deň zimného slnovratu má Slnko deklináciu S = -23,5°. Výška Slnka nad obzorom pri
kulminácii bude h = 90° — cp + 8. Po dosadení h = 90° — 48° — 23,5° = 18,5°. Výpočet pre
Slnko v deň rovnodenností (S = 0°) a letného
slnovratu (S = 23,5°) nechávame na čitateTovi.
Okrem výpočtu výšky telesa nad obzorom
nám tieto vzťahy dávajú možnosť určiť zemepisnú šírku pozorovateTa z merania výšky kulminujúceho telesa nad obzorom.
Príklad. Aká je zemepisná šírka pozorovateTa
ak 21. júla 2019 odmeral výšku Slnka nad obzorom 47°15'? Z astronomickej ročenky (alebo
mých tabuliek, alebo astronomického softvéru) si zistíme deklináciu Slnka na daný okamih merania výšky. Aby sme určili okamih
kulminácie budeme musieť merať výšku Slnka
v pravidelných intervaloch (asi 10 - 15 minút
podl'a požadovanej presnosti) a nájsť najváčšiu hodnotu. Pri kulminácii je výška telesa
maximálna. Pre daný deň je deklinácia Slnka
5= +20°28'. Použijeme vzťah h = 90° — cp + S,
z ktorého ekvivalentnými úpravami vyjadríme
= 90° - h + S. Po dosadení zistených hodnót
dostávame cp = 90° - 47°15' + 20°28' = 63°13'.
Zemepisná šírka pozorovatel'a je 63°13'.
Príklad. Určte približnú zemepisnú šírku pozorovatel'a, ak je výška Polárky (nad severným
obzorom) 30°. Použijeme vzťah výšky telesa
nad severným obzorom h.s = 90° + cp — S, ak
zvážime, že deklinácia Polárky je S = +89°20'.
Jej poloha sa odlišuje od polohy pólu asi o 40.
Ak nám takáto° presnosť postačuje móžeme
ju zaokrúhliť na 90° a pokladať ju za severný
svetový pól. Potom výšku Polárky budeme
pokladať za výšku pólu a použijeme vzťah

h.s = 90° + cp - S, do ktorého dosadíme S = 90°
a dostávame hssrs = p (index SSPS znamená
severného svetového pólu a d'alšie S znamená,
že ide o výšku nad severným obzorom). To je
zásadný vzťah, podl'a ktorého je výška pólu
nad obzorom rovnaká, ako je zemepisná šírka
pozorovatel'a. V našom prípade cp = hssNs = 30°.
Takže približná zemepisná šírka pozorovatel'a
je 30° severnej zemepisnej šírky. Nepresnosti
sme sa dopustili tým, že sme stotožnili Polárku so severným svetovým pólom a teda chyba je okolo 40'. Zmena polohy v zemepisnej
šírke o 1' znamená posun na povrchu Zeme
o 1 NM. Skratka NM (z angl. nautical mile)
znamená námornú míru. Tá je dlhá 1852m =
1,852km. Práve kvóli tomuto vzťahu sa námorné míle používajú v námornej a leteckej
navigácii. Takže ak sme sa dopustili chyby
40' v zemepisnej šírke, je to chyba v polohe
40.1,852 = 74 km.
Meranie: Odmerajte si zeJ
mepisnú šírku svojho poV
zorovacieho miesta vyuZ žitím faktu, že hviezda
kulminujúca v zenite má
deklináciu rovnakú, ako
je zemepisná šírka pozorovatel'a. Postavte si dalekohl'ad presne do zvislej polohy. Použite na to
vodováhu alebo olovnicu. Nezabudnite odmerať zvislosť tubusu dalekohl'adu aj v rovine
meridiánu aj v rovine kolmej. Teda olovnicu, alebo
vodováhu priložte zo severnej aj západnej strany
d'alekohl'adu (alebo južnej
a východnej), prípadne
móžete vodováhu položiť na rosnicu dalekohTadu v rovine meridiánu (S-J smer) a v kolmom smere (V-Z smer).
Takto móžete dosiahnuť presnosť zvislého
smeru asi 3' až 20'. Čím presnejšie tým lepšie. Pritom predpokladáme, že os tubusu d'alekohl'adu je zhodná s jeho optickou osou. Potom stačí počkať, kým bude nejaká hviezda
prechádzať stredom zorného poTa dalekohTadu. Zidentifikujte ju podl'a hviezdneho atlasu alebo astronomického softvéru zobrazujúceho hviezdnu oblohu. Zistite jej deklináciu
(bud' z mapy, alebo softvéru), a to je aj zemepisná šírka pozorovatel'a. Na zvýšenie presnosti použite váčšie zváčšenie a prípadne aj okulár s vláknovým krížom. Vel'ké zváčšenie však
móže skomplikovať identifikáciu hviezdy kvóli malému zornému pol'u d'alekohTadu. Ďalšie spresnenie dosiahnete tak, že zmeriate viacej hviezd a z výsledkov vypočítate priemernú
hodnotu. Porovnajte s polohou z mapy, alebo
GPS. Hodnoty sa móžu lí"siť nielen kvóli presnosti merania, ale aj preto, že sa už móže prejaviť sploštenie Zeme. Zem nie je presne guTová
a pri zisťovaní zemepisnej šírky astronomickými metódami sa guPatosť predpokladá.
Peter Dolinský, SÚH Hurbanovo
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Čiastočné zatmenie Mesiaca 16.117. 7. 2019
Hvezdáreň v Rimayskej Sobote
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