IHLY NEBESKÉ – V Podstate a názory vedcov
V júli 1983 časopis „Technika Mládeže“ zverejnil článok: „Kozmické divy dostupné nášmu
pohľadu“. Časopis „Technika – Mládeže“, 1983-07, strana 37-39.
Alexej Vorobjev, kandidát technických vied, Leningrad.
Predstavme si, že činnosť vysoko organizovaných rozumných bytostí je schopná zmeniť
vlastnosti celých galaxií. Vychádzajúc z tohto, preskúmame snímky týchto hviezdnych
systémov a pokúsme sa nájsť v nich niečo také, čo presahuje medze našej predstavivosti
o pôsobení existujúcich zákonov prírody. Vzhľadom na závažnosť nášho cieľa, nemôžeme
sa obmedzovať prehliadaním náhodných fotografií galaxií, kolujúcich po stránkach
populárnych publikácií, ale sa musíme obrátiť na špeciálne astronomické atlasy, v ktorých
sú sústredené najpodrobnejšie údaje o všetkých pre nás zaujímavých objektoch.
Jedným z kapitálnych prác v tejto oblasti je „Palomarský atlas severnej oblohy“, zostavený
na observatóriu Mount Palomar v roku 1952 Wilsonom (do 33° severnej deklinácie). On,
akoby predkladá na stôl sledovateľa hviezdnu oblohu, pričom ju predstavuje až do veľmi
slabých objektov rádu 20-21 hviezdnej veličiny.
Študovaním štruktúrnych charakteristík jednotlivých galaxií a ich skupín, je možné si
všimnúť, že sú s pravidla izolovanými hviezdnymi systémami. Taktiež sú prípady, keď
galaxie sa nachádzajú v blízkosti, akoby nejakým spôsobom vplývajú na tvar a štruktúru
jedna na druhú. Takéto galaxie sa nazývajú interakčnými. Niektoré z nich sú prepojené
medzi sebou jedným alebo niekoľkými prípojkami – mostami, pozostávajúcimi hlavne
z hviezd.
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Je potrebné zdôrazniť, že prácnosť štúdia interakčných galaxií sú veľké. Okrem toho, že sú
spravidla ďaleko od nás, sú slabo viditeľné, mnohé sú nezaznamenané ani v „Novom
všeobecnom katalógu“ NGC a jeho dodatku IC. Ich morfologické štúdium štrukturálneho
a časového vývoja sa len začína. To isté platí aj pre ich klasifikáciu. Tu je potrebná práca
pre mnoho generácií astronómov.
Príkladov interakcií galaxií je veľmi veľa. Ich formy a vlastnosti sú natoľko rozmanité
a jedinečné, že v tomto krátkom článku nie je možné predstaviť z nich ani tie hlavné.
Zakladateľom systematizácie a štúdia interakčných galaxií je náš astrofyzik B. A. VoroncovVeliaminov. Použitím údajov z atlasu Palomar a ďalších zdrojov, zverejnil začiatkom roku
1959 niekoľko atlasov interakčných galaxií. Podľa astronomickej tradície sú interakčné
galaxie v týchto atlasoch označené prvými písmenami priezviska pôvodcu v latinskom
jazyku. Napríklad, pár interakčných galaxií zobrazených na foto 1., sa označuje ako W33.
(tu rovnako, ako v astronomických atlasoch, snímky sa uvádzajú v negatívoch)
Obmedzíme sa prehliadaním iba interakčnými, prejavujúcich sa vo forme prípojok-mostov
medzi galaxiami. Študovaním týchto skupín interakčných galaxií, napríklad W33 a W34, ste
ohromení ich „inteligentným“ rozmiestnením v priestore. Ako keby niekto vedome, pre svoje,
nám neznáme, účely vytvoril prípojky-mosty, pozostávajúce hlavne z hviezd, pričom
prekvapivo celostným, s minimálnym vynaložením „stavebných materiálov“, často vo forme
rovných, akoby struna natiahnutých línií (foto 1. a 2.).

Obrázok 1-8
Fotografie najúžasnejších kozmických objektov – interakčných galaxií s nevysvetliteľnými
formáciami s pohľadu súčasného vedeckého hľadiska: hviezdnymi prípojkami-mostami
medzi nimi. Podľa súčasného predstavenia dokonca čelné, trvajúce milióny rokov zrážok
galaxií by nemalo viesť (kvôli ohromujúcej vzdialenosti medzi hviezdami v každej z nich)
k významnej zmene pohybu jednotlivých hviezd. Tým viac, že nemôže spôsobiť vytvorenie
„účelovej“ konštrukcie.
Šokujúca reťaz z piatich galaxií W172 viditeľne prepojených prípojkami-mostami (foto 3).
V tomto prípade je úžasné aj to, že rýchlosti týchto piatich galaxií sú takmer rovnaké,
s výnimkou rozmerovo menších.
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Pôsobivý je aj reťazec šiestich galaxií W165 rôznych veľkostí, tiež viditeľne prepojené
prípojkami-mostami (foto 4).
Foto 5 zobrazuje dve galaxie W21, prepojené nie jednou prípojkou, ale dvomi, pričom na
dlhšej prípojke je viditeľných niekoľko zhlukov hviezd.
A tu na foto 6 je zobrazený jednoducho fantastický obraz interakčnosti troch galaxií W405,
prepojenými zakrivenými prípojkami. Tento ohyb sa vytvoril, pravdepodobne, v dôsledku
rotácie centrálnej galaxie.
Na foto 7 je zobrazená galaxia s dvomi satelitmi W394 na krátkych nôžkach-prípojkach, ešte
raz demonštrujúca neobyčajnosť a originalitu týchto udivujúcich kozmických útvarov.
Na vysvetlenie vzájomných vzťahov galaxií bolo predložených množstvo interpretácií tohto
javu. Sústredíme sa iba na niektoré hypotézy.
Jedni vedci sa domnievajú, že prepojenia, vznikajúce medzi vzájomne sa ovplyvňujúcimi
galaxiami, - sú vývrhy hviezd vyvrhnutých z zbližujúcich sa hviezdnych ostrovov v dôsledku
gravitácie. Ale takéto modely však okamžite vznášajú námietky. V skutočnosti, ako môžu
vzniknúť takéto prepojky, ktoré sú viditeľné napríklad v objektoch W33 alebo W34. Prečo
tieto prepojky vznikli, keď zbližujúce sa galaxie sa nachádzajú v obrovských vzdialenostiach
aj na kozmické mierky a prečo mnohé galaxie nemajú takéto prepojky? Čo udržuje tieto
predĺžené tenké prepojky ako dlhodobé formácie pred zničením? Predpoklad, že ich spájajú
elektromagnetické sily, sa vylučuje, tak ako prepojky pozostávajú hlavne z hviezd, a, ako je
známe, magnetické pole nemôže ovládať hviezdne štruktúry. Tak, čo potom?
Druhí vedci sa domnievajú, že pozorované vzájomné vzťahy nie sú výsledkom zbližovania
galaxií, ale sú výsledkom opačného fenoménu – rozdelenie na dve alebo viac galaxií po
náhlom výbušnom procese a hviezdne prepojky-mosty – sú posledné gravitačné väzby,
ktoré zostávajú medzi rozdeľujúcimi sa galaxiami. Aj v tomto prípadne vznikajú rovnaké
námietky, ako sú uvedené vyššie.
Niektorí vedci vzájomne ovplyvňujúcich sa galaxií sa domnievajú, že v tomto prípade
pôsobia nejaké nám neznáme fyzikálne javy, úplne inej povahy ako gravitácia
a magnetizmus, ktoré sú nám známe, - napríklad nejaká hypotetická sila, ktorá môže
vzniknúť počas prejavu niektorých fundamentálnych vlastností vákua, tak zvaná „lambda
sila“ v Einsteinových rovniciach, vytvárajúca a udržujúca prepojky. Vo všeobecnosti
predkladané hypotézy a modely galaxií so spojovacími prepojkami-mostami nedokážu
objasniť tento kozmický fenomén, ale toto nie je všetko. Prehliadané galaxie predložili
vedcom celý rad záhad, jednou z nich sa budeme teraz zaoberať.
Vráťme sa k dvojici vzájomne ovplyvňujúcich sa galaxií W5216 a W5218 (foto 1). Na snímke
je viditeľné tenké dlhé prepojenie, ktoré spája dolnú veľkú špirálovú galaxiu s malou,
evidentne eliptickou, s tenkým chvostíkom. Tak tento pár bol viditeľný v Palamarskom atlase
a v albume V. A. Voroncova-Veliaminova. Prepojka prechádza stredom špirálovej galaxie
k eliptickej. Ale toto sa iba zdalo.
Na foto 8 je zobrazený zložený snímok týchto galaxií, v ktorom dolná „špirálová galaxia“
predstavená snímkom I. D. Karačenceva, získanej na 6 metrovom teleskope BTA
Špeciálneho astrofyzikálneho observatória Akadémie Vied ZSSR.
Najväčší teleskop na svete „umožnil“ oddeliť detaily tejto „špirálovej galaxie“, ktorá sa
ukázala ako celá skupina galaxií rôznych veľkostí. Ale však toto nie je jej najzáhadnejšia
črta. Tenká medzigalaktická prepojka nevychádza z disku alebo z jadra špirály, ale
z horného hviezdneho uzáveru takmer kolmo k nej a viaže sa na vrchu k eliptickej galaxii.
Niečo podobné sa zatiaľ nepozorovalo. Táto mapa plne zmiatla vedcov a hypotetická
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interpretácia ešte doposiaľ nebola nájdená. V skutočnosti, akými procesmi je možné
objasniť túto záhadnú fomráciu?
Teda, ak navrhované hypotézy a modely vzájomne vplývajúcich galaxií vzájomne sa
vylučujú, prečo nenavrhnúť ešte jednu, možno podivnú, ale nepochybne odvážnu hypotézu,
ktorá tvrdí, že tieto skupiny galaxií spojené hviezdnymi prepojkami sú výsledkom činnosti
kozmických civilizácií. Hrozné uvedomiť si, ale môže byť, svietiace prepojky spájajúce
galaxie, - to sú mosty zväzu a rozumu medzi nimi. Možno, toto je kozmický zázrak, ktorý
sme si doteraz jednoducho nevšimli.
Nakoniec, nie všetky vzájomne sa ovplyvňujúce galaxie s podivnými procesmi by sa mali
považovať za dôkaz činnosti rozumných tvorov. Bezpodmienečne je nutný dôkladný
vedecký prístup ku každej dvojici alebo skupine galaxií spojených prepojkami mostami. Tu
je nutné vychádzať z „prezumpcie prirodzanosti“ a až po dôkladnom štúdiu a vyčerpaní
dôkazov o prirodzenosti javu môžeme začať vytvárať prijateľné modely jeho umelosti.
Použitie mocných astronomických nástrojov na Zemi a vo vesmíre nám otvorí také úžasné
obrazy vesmíru, o ktorých sme jednoducho netušili, ale ktorým musíme byť pripravení
porozumieť.
A nech je dnes, pre nás, ľudí malej, ale krásnej planéty, tieto diela rozumných bytostí ešte
nepochopiteľné z hľadiska dôvodu aj jeho účelu, ale jedna vec je istá: zvyšujú našu dôveru
v tom, že nie sme vo vesmíre sami.
ÚVAHA. Od čias W. Geršela tisíce astronómov študujú galaxie. Nevieme však, že by čo
i len jeden z nich sa pokúsil nájsť stopy organizovaného vplyvu rozumu v štruktúre týchto
veľkých objektov vesmíru, ako to urobil autor správy. Konkrétne, úloha hľadania kozmických
zázrakov, tj. nejakého druhu formácie alebo prejavu vo vesmíre, neobjasniteľného na
základe súčasného zákona prírody, ktoré bolo jasne stanovené takmer pred štvrť storočím.
Od vtedy astronómovia vedú cielené výskumy, ale zatiaľ nebol presvedčivý odraz umelej
aktivity na mimozemských objektoch. Aj keď sa v tejto súvislosti u vedcov objavilo niečo
podozrivé, ale „koeficient umelosti“ vo všetkých nálezoch je ešte krajne nízky.
Jedna z príčin toho, podľa nášho názoru, je v tom, že nehľadajú zázrak doslovne, ale
skutočné objekty, predpokladať existenciu ktorých je možné na základe vývoja našej
civilizácie. A pre ňu v našej dobe vedecky prístupne predpokladať iba vývoj a premenu
slnečného systému. Takúto extrémnu predpoveď urobil ešte začiatkom storočia K. E.
Ciolkovsky. Veril, že túžba ľudstva po racionálnom využívaní zdrojov, ktoré má k dispozícii,
povedie k výstavbe tenko plášťových planét z hmoty vyrobenej z množstva orbitálnych
pásov, obiehajúcich okolo slnka a úplne prekrývajúcich celú nebeskú sféru niekde v polovici
pásu asteroidov. Toto umožní civilizácii plne využívať energiu vyžarovanú centrálnym
svietilom. O pol storočia neskôr prišiel k tejto myšlienke inou cestou americký fyzik F. Dyson.
Potom sovietsky vedec G. I. Pokrovsky inžiniersky preukázal, ako je možné takýto objekt
prakticky postaviť, dal špecifikované charakteristiky vlastností, ktoré by mala mať
Ciolkovského-Dysonova sféra a ukázal dva skutočne pozorovateľné objekty s takýmito
charakteristikami. A hoci „koeficient umelosti“ je v tomto prípade už dosť vysoký, astrofyzici
ešte stále nemajú dostatok údajov na to, aby pripustili alebo vyvrátili Pokrovského hypotézu.
A ako sa predpokladá s ďalším rozvojom? Ciolkovsky predpokladal, že nejaká časť ľudstva
na gigantických lodiach s ohromnými zásobami energie preletí v priebehu stoviek tisíc rokov
k iným hviezdam a vykoná rovnakú prestavbu ich systémov. Tak si postupne ľudstvo môže
osvojiť celú galaxiu. Teraz si môžeme predstaviť, že s pomocou relativistických rýchlostí
tento proces pôjde rýchlejšie, ako si myslel Ciolkovský. Môžeme si veľmi ľahko predstaviť,
ako pohnúť planétou (pozri „TM“ č. 7 z roku 1981) a dokonca celou slnečnou sústavou (pozri
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„TM“ č. 12 z roku 1979). Astrofyzici predpokladajú, že rozvinuté civilizácie môžu
prinajmenšom v zásade transformovať hviezdy alebo aspoň ich atmosféry s cieľom získania
tých alebo iných výhod. Ale vo všetkých týchto prípadoch „koeficient umelosti“ pri
posudzovaní pozorovaného objektu z hľadiska domnienky prirodzenosti sa stane veličinou,
nedostatočnou pre definovanie záveru.
A toto všetko preto, že sa zameriavame na výskum spôsobilosti našej civilizácie a čím
vyššie stúpame nad ne, tým menej odvážny let našich myšlienok sa stáva. Ešte na konci
minulého storočia Ruský filozof a dramatik A. V. Suchovo-Kobylin zdôvodnil myšlienku,
podľa ktorej civilizácie musia vo svojom vývoji prejsť tellurické (planetárne), siderické
(hviezdne) a galaktické štádiá. A potom budú schopní prebudovať celé hviezdne systémy.
Stále si nevieme predstaviť, ako znovu vybudovať galaxie a prečo to robiť, ale na základe
filozofických pojmov nekonečna rozvoja a nekonečna rozmanitostí sveta, môžeme si
predstaviť, že v určitom štádiu vývoja musia rozumné bytosti prísť aj k nevyhnutnosti takejto
činnosti.
Tak prečo sa teda obmedzujeme na hľadanie toho, čo je najťažšie nájsť a identifikovať, hľadaniami výsledkov činností civilizácií, so schopnosťami porovnateľnými s našimi? Veď
najsilnejší by mali mať najväčší vplyv na prírodné objekty, najrozvinutejšie civilizácie.
A hľadať ich prirodzene v osobitných stavbách najväčších objektov vo vesmíre – galaxiách.
Prebudovaná galaxia – tak toto je naozaj kozmický zázrak! A. Vorobiev nás volá, ako už
raz, na túto odvážnu cestu a v tom je význam jeho hypotézy.

Ohodnoťte myšlienkový let sovietských ľudí! Snívali pohybovať planétami, budovať
galaxie... «Bohatieri – a nie my...». Zatiaľ nie je jasné, načo to je potrebné, ale rozsah je
pôsobivý. Súčasná väčšina „civilizovaného“ sveta, s výnimkou pohybu „myškou“
a budovania obchodnej kariéry, málo čím je znepokojená. – Zmenšuje sa národovec...****
Po prečítaní článku som sa rozhodol nájsť tieto objekty na hviezdnych mapách, po všetkých
kruhoch. Prvý kruh – prázdno. Na druhom sa ukázala úžasná „plnosť“ nevedno čoho: štyri
bubliny a rozdeľujúce sa „cisterny“. Rozmer týchto zhlukov, v porovnaní s W33 je
ohromujúci. V týchto mierach je naša Mliečna dráha malinkou bodkou.

Obr. 9.
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Objekt W33 a jeho okolie. 1, 2. W33. 13h32m06,9s + 62d42m03s (3-3600). 3. „Poľana“
pozostáva z 12 snímkov. Stred - 13h16m00s + 64d0m00s (2-3600).
(neskôr vysvetlím, čo znamenajú čísla za súradnicami)
Po takomto náleze sa mi zachcelo nájsť niečo iné. „Hustý les“ Vesmíru sa ukazuje byť
rozprávkovým „hubárskym“ miestom...
Všetky obrázky sú prevzaté z astronomickej stránky Kalifornského technologického inštitútu
„IRSA: Finder Chart“. Na stránke je veľa noansov. O niečo neskôr sa budeme zaoberať
všetkými, ale zatiaľ sa len pozerajte:

Obr. 10.
1,09h22m12s 19d20m02s (5-600);
2,1h11m05s 22d02m35s (2-1200);
3. Z 09h40m00s 18d00m00s (5-3600);
4. Z 22:00 do 22:00 (od 5 do 3600);
5. Z 11h10m30s 74d20m00s (1-3600);
6. Z 12h18m56s do 09d49m05s (2-3600);
7. Z 00:00 do 100 000 (1 až 36 000);
8. Z 00h18m31s -20d17m07s (2-3600);
9. 03h16m43s -10d51m00s (2-600);
10. Z 11h08m07s 03d50m48s (2-600);
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11,14h47m43s -00d11m10s (1-1400);
12,10h07m15s 00d13m13s (5-1400);
13. Z 00:00 do 100 000 (5 až 36 000);
14. Z 13h37m44s 76d46m06s (5);
15.10h16m00s 24d00m00s (5-300);
16. Z 09h40m00s 18d00m00s (5-3600).
„Z“ – znamená, že nie je možné zadať presné súradnice. Zhromaždíme zadané súradnice
a hľadáme objekt na obrázku. Bol vyvinutý krásny počítačový model rozsiahlej štruktúry
vesmíru (CMSW):

Obr. 11. Počítačový model rozsiahlej štruktúry vesmíru
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Navrhujem popozerať sa detailnejšie na tieto prvky vlákien-pavučiny. Aj keď čiernobiele, ale
prirodzené:

Obr. 12. 10h39m50s 23d58m30s (1-3600)

Obr. 13. 14h20m00s 14d00m00s (1-3600)

Obr. 14. Z 11h56m00s 20d00m00s (2-3600)
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Obr. 15. Z 21h07m30s 00d30m00s (2-3600)

Obr. 16. Z 01h31m00s -11d10m00s (1-3600)
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Obr. 17. 09h36m00s 21d00m00s (5-3600)

Obr. 18. 12h49m21s 20d54m09s (5-1500)
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Obr. 19. Z 12h49m00s 18d00m00s (5-3600)
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Obr. 20. Predchádzajúci záber v pozitívnom zobrazení. Takto vyzerajú vlákna rozsiahlej
štruktúry vesmíru.
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Obr. 21. „Záplata“ 14h32m00s -89d30m00s (5-1100)
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Obr. 22. Z 06h20m09s 10d11m47s (1-3600)
S prvkami rozsiahlej štruktúry vesmíru zatiaľ skončíme. Ako „čerešnička“ – Tri neobvyklé
objekty:

Obr. 23. 03h55m49s -26d59m23s (4-3600)
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Obr. 24. Z 23h00m00s -27d11m00s (5-3600)
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Obr. 25. „Kúzelná palička“ Z 04h00m00s -46d00m00s (5-1600)

Okrem vlákien a pletencov je v Kozmose ohromné množstvo bublín a nádobiek. Podľa typu
ich nie je tak veľa a je možné ich ľahko klasifikovať. Množstvo takých „vakuol“ je nespočetný.
Prvý typ bublín sa doslovne nazývajú „oči“. Najväčšia mnohopočetná rodina vo Vesmíre.
Predstavujú sa ako sférické objekty s nejakým guľovitým svietiacim obsahom. Úplne
prázdne „oči“ sa nenašli.
Majú najmenej štyri otvory a štyri vlákna vychádzajúce zo stredu. V niektorých sú
nepopísateľné „prepadliny“. Obal gule sa skladá z dvoch vrstiev. V červenom a modrom
spektre sa objekty nelíšia.

Michal Zelensky 7528

Strana 16 z 39

Obr. 26. 1. 10h07m21s 16d46m10s (1 - 700); 2. 11h14m08s 20d31m45s (3 - 800); 3.
03h59m30s -12d34m28s (5 - 400); 4. 16h33m30s -78d53m40s (3 - 800); 5. 16h33m30s 78d53m40s (4 - 800); 6. 16h20m30s -78d40m22s (4 - 1000).
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Pozrime sa bližšie na druhý snímok:

Obr. 27. 11h14m08s 20d31m45s (3 - 800)
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Obr. 28. Pozitívne zobrazenie predchádzajúceho snímku.

Michal Zelensky 7528

Strana 19 z 39

Ďalší typ vyzerá ako prekvapenie Kinder vajíčka. Stretávame sa s oveľa vzácnejšími
„očami“. Bývajú prazdnymi, ako aj vyplnenými niečím podobným krištáľom. Obal je trojitý.
V červenom a modrom spektre vyzerajú objekty odlišne:

Obr. 29. 1. 13h58m00s 15d20m00s (2-3600) červené; 2. 11h13m00s 56d45m00s (2-3600)
červené; 3. 09h46m22s 54d56m00s (2-3600) červené; 4. 13h58m00s 15d20m00s (1-3600)
modré; 5. 11h13m00s 56d45m00s (1-3600) modré; 6. 09h46m22s 54d56m00s (1-3600)
modré.

Obr. 30. Pozitívne zobrazenie predchádzajúceho obrázku.
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Pri zväčšení je jasne viditeľný trojvrstvový obal:

Obr. 31. 11h13m00s 56d45m00s (2-3600)

Obr. 32. „Plávanie“ (11h24m00s-11h35m00s) 27d00m00s (1 - 3600)
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Ďalšia skupina bublín – lentikulárne „reflektory“ s veľmi krásnou vnútornou štruktúrou.
Bývajú ako prázdne, tak aj plné:

Obr. 33. 1. 19h46m00s -76d45m00s (3 - 3600); 2. 09h57m30s 17d10m00s (3 - 3600); 3.
13h20m00s -09d30m00s (3 - 3600); 4, 5, 6 – Predchádzajúce objekty v pozitívnom
zobrazení.
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Obr. 34. 13h20m00s -09d30m00s (3 - 3600)
Nižšie vo veľmi zmenšenej mierke, niektoré nami preskúmavané bubliny sa snažia zliať do
jedného celku:

Obr. 35. Z 00h58m44s 15d55m30s (1 - 3600)
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Bubliny druhého typu (kinder prekvapenie) často sa nachádzajú v blízkosti s viacvrstvovými
bankami rôznych tvarov:

Obr. 36. 1. 00h10m00s 06d00m00s (2-3600); 2. 02h05m31s -07d55m00s (2-3600); 3.
01h01m14s -11d28m00s (2-3600); 4. 10h03m00s 17d00m00s (2-3600); 5. 01h01m37s 13d10m00s (2-3600); 6. 00h05m00s 08d25m00s (2-3600).

Obr. 37. 1. 14h13m55s 15d10m32s (2-3600); 2. 13h26m00s -12d10m00s (2-3600); 3.
00h23m00s -04d00m00s (2-3600).
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Obr. 38. 00h56m00s -03d00m00s (2-3600)

Obr. 39. 11h57m00s 69d45m00s (2-3600)
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Obr. 40. Prehľad oblohy observatória Palomar 07.12.1953 (03h20m00s-03h32m00s) –
(12d00m00s-14d00m00s) (2 - 3600)
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Ďalšia skupina kozmických divov má podobnú štruktúru ako pozdĺžny rez stromu alebo
štruktúru dosky. Niekedy „strom“ prechádza do „dosky“, preto ich zjednotíme do jednej
skupiny:

Obr. 41. 233600 -130000 (5-3600)
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Obr. 42. 04h16m00s -14d00m00s (5-3600)
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Obr. 43. 01h51m14s -25d00m00s (5-3600)
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„Stekance“, z ľavej strany, ukazuje sa, že nie sú samé. Tu a tam sú celé girlandy:

Obr. 44. 1. 10h24m00s 27d15m20s (5 - 3600); 2. 21h12m00s -04d00m00s (5 - 3600); 3.
23h17m00s -79d00m00s (5 - 3600); 4. 10h44m00s 03d00m00s (5 - 3600); 5. 03h33m30s 07d20m00s (5 - 3600); 6. 09h40m00s 20d00m00s (4 - 3600).
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Obr. 45. 10h24m00s 27d15m20s (5-3600)
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Obr. 46. 23h17m00s -79d00m00s (5-3600)
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Po týchto obrázkoch som si spomenul na Egyptskú Bohyňu Nut. Starí Egypťania ju
predstavovali ako obrovskú kravu, ktorej telo je posiate hviezdami:

Obr. 47. Posvätná krava starých egypťanov
Môže vzniknúť otázka: prečo nie sú také čudesá na nočnom nebi? Všetko je veľmi
jednoduché. Slnečný systém je obklopený hviezdami Mliečnej dráhy, len my ich vidíme.
Nezvyčajné obrázky zostávajú za závojom našej galaxie. Cez tento závoj môžu preraziť iba
teleskopy. V Kozmose je veľa úžasných objektov. Neskrývajú ich, jednoducho ich
nereklamujú. Aby sme neliezli do astronomickej „záhradky“, zabávajú nás farebnými
obrázkami, ako napríklad papuánskymi korálkami a čierno-bielou realitou sa zaoberajú
profesionáli. Na prvý pohľad sa to všetko zdá zvláštnym a nepochopiteľným. V skutočnosti,
každý z nás študoval podobné štruktúry v škole, od piatej triedy. Pospomínajte si...
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Malinký návod na prácu s web stránkou IRSA.

Ideme na stránku IRSA: Finder Chart

Obr. 48. Hlavná stránka webu „IRSA vyhľadávača“
Ak neovládate angličtinu, je lepšie pracovať v prehliadači s automatickým prekladom.
V stredoeurópskej verzii došlo k malému posunu okien a tlačidiel, ale to nemá žiaden vplyv
na fungovanie stránky. Nie všetky prekladače pracujú s týmto serverom korektne.

V otvorenom okne nastavte niektoré nasledujúce zmeny:
* V okne „Name or Possition“ – „Meno alebo Pozícia“ – zapisujeme súradnice: 13h58m00s
15d20m00s (môžeš kopírovať odtiaľto).
* V okne „Image Size“ – „Veľkosť zobrazenia“ – nastavte pozorovací uhol na 2500 sekúnd,
maximálne na 3600 sekúnd.
* V okne „Display Size“ – „Veľkosť zobrazenia“ – v závislosti od rýchlosti internetu a tvojho
počítača je možné nastaviť ľubovoľnú veľkosť rozmeru požadovaných obrázkov.
Najvhodnejší: „Medium“ – „Stredná“.
* V okne „Select Images“ – „Vybrať obrázky“ – zaškrtni iba na DSS. Ostatné vyprázdnime.
V druhých priestoroch zobrazenia (SDSS, 2MASS, WISE ai.) sú tiež zaujímavé snímky. Pre
začiatok sa obmedzíme iba na DSS.
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* V okne „Search Corresponding Catalog(s)“ – „Vyhľadať zodpovedajúci adresár“ – dáme
bodku „No“ – „Odmietnutie sťahovania adresárov“, potom všetky nepotrebné okienká
zmiznú.

Obr. 49. Okno pre zadanie súradníc a parametrov.
* Stlačíme „Search“ – „Hľadať“.
Otvorí sa okno s piatimi snímkami:

Obr. 50. Snímky.
Zaujímavé snímky budeme označovať nasledovne:
Súradnice: + č. snímku; + rozmer zobrazenia (pozorovací uhol)
Príklad: 13h58m00s 15d20m00s (1 – 2500).
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Kliknite myškou na prvý snímok (objaví sa žltý obrys) a kliknite na čierny štvorec
Po zobrazení malej snímky v strede, zväčšujeme ho kliknutím na
vhodné prezerať všetkých päť zobrazení.

.

. V takejto forme je

Obr. 51. Snímok Palomarského observatória z 17.04.1950 (modré spektrum)
Stlač šípku

a prejdi na druhý snímok:

Obr. 52. Snímok Palomarského observatória z 17.04.1950 (červené spektrum)
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Rovnaký objekt, v tom istom čase, ale v červenom spektre.
Ak potrebuješ zobraziť alebo uložiť iba časť snímky použi nástroj

- „vybrať oblasť pre

orezanie alebo štatistiku“. Kliknutím myškou na bodkovaný štvorec – stane sa tmavším
Pre vybratie objektu, ktorý ťa zaujíma klikni na

- „orezať obrázok vybranej oblasti“.

V strede sa zobrazí výrez. Zväčšíme ho na pôvodnú veľkosť

:

Obr. 53. Výrez z obrázku 52.
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Prejdeme na štvrtý snímok:

Obr. 54. Snímok z 20.04.1996
Je spravený po 46 rokoch od prvého a druhého snímku. Bublina odplávala a objavili sa
vlákna obrovskej štruktúry vesmíru. Pre uloženie požadovaného snímku klikni
sa okno „uložiť snímok“. Dáme bodku na „PNG súbor“ a klikni na „Uložiť“.
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Ak chceš vyhľadávať podľa iných súradníc, stlač tlačítko „Hľadať“ a vkladáme nové
hodnoty.
Stránka obsahuje mnoho nuancií, ktoré sa neustále pridávajú. Milovníci hlavolamov sa tu
nebudú nudiť. Niekedy sa zobrazí okno bez snímkov:

Obr. 55. Prázdne okno.
V tomto prípade klikni na
preberať podľa potreby.
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