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trpaslík – podstatný je zde právě fakt, že pozůstatek vychládá pomalu (i podle vesmírných měřítek). Relativní poměřování je
tudíž velmi snadné – čím chladnější hvězda
(bílý trpaslík) je, tím je starší. Kupodivu je
tato metoda určování stáří spolehlivější než
odhady pomocí mladších, dosud aktivních
hvězd – u těch totiž velmi záleží na použitém modelu vývoje hvězdy; různé modely
mohou dávat velmi odlišné výsledky.
Potíž je v tom, že jak bílý trpaslík stárne
(a chladne), stává se slabším a slabším,
takže se HST musel poohlédnout po
nějakých „vhodných“ trpaslících. A našel
je v několika kulových hvězdokupách v
rovině naší Galaxie, konkrétně v KH M4,
která je k nám z galaktických nejblíže. I tak
HST pozoroval hvězdy třicáté magnitudy;
aby vůbec mohlo být dosaženo takového
výsledky, musel dalekohled sbírat světlo po
celkovou dobu osmi dní.

Opět lepší oči pro „Hubbla“
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V březnu proběhla v pořadí čtvrtá servisní
zastávka u Hubblova kosmického
dalekohledu, během níž dostala tato
družice nový „koukátor“, nový energetický
zdroj a solární panely a zkušební chladicí
jednotku pro infračervenou kameru. Nová
kamera se jmenuje Advanced Camera for
Surveys (tedy vylepšená přehlídková kamera, ACS) a první zkušební snímky, které
byly uvolněny poslední dubnový den,
ukazují, že ani po dvanácti letech práce ve
volném prostoru nepatří HST do starého

„Kuželová mlhovina“ (NGC 2264), jak ji
zachytila nová kamera ACS na HST.
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železa. Odborníci soudí, že s tímto přístrojem se podaří dohlédnout podstatně dál do
vesmíru, možná až k samotnému období
vzniku galaxií.
Kameru vyvíjela univerzita Johna Hopkinse v Baltimoru po dobu sedmi let a hovoří se o ní jen v superlativech. Jedná se o
CCD kameru s šestnácti miliony pixelů a
extrémními poměrem signál/šum, což
dovoluje použít širokoúhlou optiku při
současné vysoké citlivosti, a tudíž je možné
zachytit naráz velké množství i velmi
slabých zdrojů záření. Oproti kompozitním
snímkům, které vznikaly mozaikováním
několika snímků z WFPC2 (Wild Field
Planetary Camera 2, dosud používaná
širokoúhlá kamera na HST), má nový
přístroj výhodu v podstatně vyšším
úhlovém rozlišení – už na prvních snímcích
je patrné, že i u slabých galaxií je možné
rozlišit dosud nevídané detaily. Zvýšení
citlivosti zase dovolí podstatně zkrátit
expoziční doby, tím lépe využít pozorovací
čas dalekohledu, ale také při dlouhých
expozicích dohlédnout podstatně „dál“.
Jedním z nových snímků je shodou okolností i fotografie kolidujících galaxií, o
nichž píše v tomto čísle Radek Mašata,
čtyři snímky z ACS najdete na druhé straně
obálky.
Jak jsem zmínil, nová kamera není jediná
inovace na dalekohledu.
Experimentální chladicí zařízení, které
kosmonauti přidali ke kameře NICMOS
(Near Infrared Camera and Multi-Object
Spectrometer), začalo úspěšně pracovat a
umožnilo obnovit provoz tohoto přístroje.
Tato kamera byla podle původního návrhnu
a provedení chlazena blokem dusíku v
pevném stavu; když se všechen dusík
odpařil, přístroj přestal pracovat (přesněji
řečeno s přístrojem se přestalo pracovat).
Speciálně navržené chladící zařízení nyní
udržuje neonový plyn protékající kamerou
na teplotě 70 Kelvinů, což dostačuje k
tomu, aby šum v přístroji klesl na rozumnou
hodnotu. Nyní se probíhají testy tohoto systému, který by podle všeho měl začít normálně pracovat přibližně v polovině roku.
Nová kamera i chladicí zařízení samozřejmě zvýšily spotřebu celého dalekohledu,
proto bylo zapotřebí vyměnit i zdroje –

nové solární panely spolu s baterií dávají o
více než čtvrtinu energie, což bohatě pokryje zvýšenou spotřebu, dokonce ještě zbývá
energie na případná další pozorování. Podle
všeho byla poslední servisní zastávka u
dalekohledu velmi úspěšná, zejména
vezmeme-li v potaz složitost prováděných
oprav; můžeme se tedy těšit na nové pěkné
snímky z oběžné dráhy.

Slavný lovec komet Yuji
Hyakatuke zemřel
Ve středu 10. dubna 2002 zemřel ve věku
51 let na srdeční záchvat slavný „lovec
komet“ Yuji Hyakutake.
Hyakutake se proslavil objevem komety
v roce 1996 (C1996/B2), která uchvátila
pozorovatele na celém světě zejména svým
nezvyklým, téměř 100° dlouhým ohonem.
Yuji Hyakutake objevil kometu pomocí
svého binokuláru Fujinon 25×150 z vrcholku hory poblíž své domovské vesnice
Hayato, která leží zhruba 1000 km jihozápadně od Tokia.
C1996/B2 byla ale až druhou „jeho“
kometou, první objev si připsal několik
měsíců předtím, když nalezl kometu
C1995/Y1.
O kvalitě Hyakutakeho pozorování
svědčí zejména to, že tento první objev se
mu podařil pouhých šest měsíců poté, co se
začal hledáním komet zabývat systematicky. O jeho skromnosti zas svědčí jeho
výrok z roku 1996: „Jsem zaskočen
pozorností, která je věnována mojí osobě,
vždyť pravým centrem zájmu by měla být
jedině kometa.“
Yuji Hyakutake po sobě zanechal ženu,
Shoko, a dva syny.
! David Ondřich, Michael Prouza

