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Spek tro me ter MEP-2, kto rý skon štru o va li v ko šic kom Ús ta ve ex pe ri men tál nej fy zi ky SA V, je už pri Me sia ci 

Pred ne ce lý mi dvo ma týž -
dňa mi od štar to va la z rus ké ho
Baj ko nu ru do koz mu nos ná ra -
ke ta Ze nit, aby vy nies la na or bi -
tu Ze me as tro fy zi kál ne ob ser va -
tó rium Spec trum-Ra di o as tron.
Je ho sú čas ťou bol spek tro me ter
koz mic kých ener ge tic kých čas -
tíc MEP -2, kto rý skon štru o va li
na Slo ven sku, v ko šic kom Ús ta -
ve ex pe ri men tál nej fy zi ky Slo -
ven skej aka dé mie vied na Od de -
le ní koz mic kej fy zi ky. Keď sme
po "pô vo de" spek tro met ra pát ra -
li, zis ti li sme, že nie je pr vým ba
ani pos led ným prís tro jom, kto rý
sa z Ko šíc dos tal do ves mí ru.

Ob ser va tó rium Spec trum-
Ra di o as tron až de sať ti síc ná sob -
ne pre ko ná roz li šo va ciu schop -
nosť Hub blov ho te les ko pu. Je ho
or bi ta je v naj väč šej vzdia le nos ti
od Ze me po rov na teľ ná so vzdia -
le nos ťou Me sia ca. Hlav nou ve -
dec kou apa ra tú rou ob ser va tó ria
je rá di o te les kop s pa ra bo lic kou
an té nou s prie me rom 10 m, naj -
väč šou, aká ke dy bo la vy ne se ná
do ves mí ru na ve dec ké úče ly. V
sú čin nos ti s po zem ný mi rá di o -
te les kop mi umož ní do siah nuť
pod stat ne vyš šiu roz li šo va ciu
schop nosť pri po zo ro va ní vzdia -
le ných ves mír nych rá di o vých
ob jek tov, než bo lo do te raz mož -
né do siah nuť sie ťou po zem ných
rá di o te les ko pov. 

Sú čas ťou ob ser va tó ria je aj
spo mí na ný "ko šic ký" spek tro -
me ter koz mic kých ener ge tic -
kých čas tíc MEP -2. Prís troj za -
bez pe ču je de tek ciu koz mic kých
ener ge tic kých čas tíc, kto ré pri -
chá dza jú naj mä zo Sln ka a re a -
gu júc s mag ne tic kým po ľom Ze -
me vyt vá ra jú tzv. mag ne tos fé ru.
Štú dium vzťa hov me dzi Sln kom
a Ze mou je dô le ži té pre po cho pe -
nie for mo va nia náš ho ži vot né ho
pros tre dia a na be rá stá le väč ší
výz nam naj mä v sú vis los ti s pi -
lo to va ný mi koz mic ký mi let mi a
sa te lit ný mi tech no ló gia mi. 

„Šta rt om  náš ho prís tro ja do
ves mí ru sa vlas tne nič no vé ne -
de je," uvie dol nás do his tó rie
kon štruk tér koz mic kej tech ni ky
Ján Ba láž. "Na še ko šic ké pra co -
vis ko to ro bí už tak mer šty ri de -
sať ro čia. Je ho sú čas ťou je nap -
rík lad aj vy so ko hor ské ob ser va -
tó rium na Lom nic kom ští te. To,
čo pri chá dza z koz mu, je to tiž vo
veľ kých nad mor ských výš kach
viac vi di teľ né. Od 50. ro kov sa
tam de tek ci ou koz mic ké ho žia -
re nia za o be ral pro fe sor Ju raj Du -

bin ský, je den z nes kor ších zak -
la da te ľov Ús ta vu ex pe ri men tál -
nej fy zi ky, kto rý vzni kol v ro ku
1969. Zas lú žil sa aj o včas né zač -
le ne nie Od de le nia koz mic kej fy -
zi ky do me dzi ná rod né ho koz -
mic ké ho prog ra mu In ter koz -
mos. Od 80. ro kov pra co vis ko
ve die pro fe sor Ka rel Ku de la."

Rôz ne výs ku my sa na rus -
kých sa te li toch za ča li ro biť už
za čiat kom 70. ro kov. Spo čiat ku to
bo li jed no du ché ex po zí cie špe -
ciál nych fil mov koz mic kým žia -
re ním, kto ré sa po náv ra te z koz -
mu skú ma li pod mik ros kop mi,
ale po tom priš la éra elek tro ni ky
a au to ma tic kých elek tro nic kých
sa te li tov, kto ré už po sie la li in for -
má cie do le na Zem po rá di o vých
vl nách. O tie to per spek tív ne
mož nos ti sa in ten zív nej šie za čal
za u jí mať K. Ku de la a na vte daj -
šej Elek tro tech nic kej fa kul te VŠ -
T na šiel ľu dí, kto rí bo li ochot ní
ta ké prís tro je zos tro jiť. Pus til sa
do to ho naj mä Ing. Jo zef Roj ko,
kto rý one dl ho pri šiel pra co vať
do Ús ta vu ex pe ri men tál nej fy zi -
ky, kde sa stal ve dú cou osob nos -
ťou v koz mic ko-in ži nier skej ob -
las ti. Je ho pr vý prís troj le tel do
koz mu v ro ku 1977. Nas le do va la
ho ce lá sé ria ďal ších prís tro jov a
sko ro všet ky bo li ús peš né. 

"Aby tie prís tro je  hor e  fun -
go va li, tre ba ich dôk lad ne tes to -
vať eš te na Ze mi, aby sa nap rík -
lad ne po ka zi li hneď pri štar te,
kto rý spre vá dza jú ob rov ské vib -
rá cie, hluk, zrých le nia, ná ra zy a
zme ny tla ku," pok ra ču je Ing. Ba -
láž. "Ho re pri bud ne vzdu chop -
ráz dno, ex trém ne tep lot né vý -
ky vy, koz mic ké žia re nie. No pr -
vým pred pok la dom fun go va nia
je už od zá rod ku dob re pre mys -
le ná kon štruk cia, po u ži tie kva -
lit ných kom po nen tov a tech no -
lo gic ká dis cip lí na pri re a li zá cii.
Veľ mi dô le ži tý ja aj kva lit ný za -
bu do va ný sof tvér, v kto rom sa
uk rý va ce lá in te li gen cia prís tro -
ja. V ob las ti di gi tál ne ho har dvé -
ru aj sof tvé ru na šich prís tro jov
je skve lým od bor ní kom ko le ga
Igor Str hár ský. Nep ra cu je me
však len na rus kých pro jek toch.
Rus ký koz mic ký prog ram bol at -
rak tív ny aj pre iné kra ji ny, av -

šak zá pad né k ne mu po čas stu -
de nej voj ny ne ma li prís tup. Si -
tu á cia sa však zme ni la naj mä
po čas  p erestrojky . V 80. ro koch
sme sa pri prá ci na rus kých sa te -
li toch už bež ne stre tá va li s Fran -
cúz mi, An gli čan mi, Ka na ďan mi.
Vte dy sa zro di la myš lien ka uro -
biť mi siu na Mars a my sme dos -
ta li po nu ku po die ľať sa na nej."

Mi sia na Mars
stros ko ta la v mo ri
O mar ťan skú mi siu bol veľ -

ký zá u jem a Ko ši ča nia sa do to ho
pus ti li s nad še ním. Son da bo la
rus ká, ale na ve dec kých apa ra tú -
rach sa po die ľa lo 22 kra jín. Ko ši -
ča nia sa da li do ko py s ved ca mi z
Ír ska a Ne mec ka a bo li to ich pr -
vé kon tak ty so Zá pa dom v ob las -
ti koz mic kej tech no ló gie. Aj keď
všet ko vy ze ra lo sľub ne, mi sia sa
ne vy da ri la. "Skon štru o va li sme
per fek tný spo loč ný prís troj, kto -
rý ob stál v tes to va ní a v no vem -
bri 1996 bez prob lé mov od štar to -
val z Baj ko nu ru. Ot vá ra lo sa
šam pan ské, os la vo val sa ús peš -
ný štart, ale na or bi te nas ta la
kom pli ká cia. Ne po da ri lo sa naš -
tar to vať ra ke to vý mo tor, kto rý
mal vy vi núť dru hú koz mic kú
rých losť, aby sa son da vy ma ni la
z gra vi tá cie Ze me. Uro bi la nie -
koľ ko obe hov Ze me a spad la do
mo ra aj s na ším prís tro jom. Bo la
to tra gé dia pre nás i rus ký koz -
mic ký prog ram. Pro jekt stál asi
mi liar du do lá rov, ale veľ mi utr -
pe la naj mä pres tíž rus ké ho koz -
mic ké ho prog ra mu."

Slo ven ský prís troj sa uto pil,
ale naš ťas tie nie vzťa hy so zá -
pad ným koz mic kým prog ra -
mom. Na o pak, roz beh la sa spo -
lup rá ca. Keď sa Eu róp ska koz -
mic ká agen tú ra ESA roz hod la
pro jekt v men šom me rad le zo pa -
ko vať, za ča li sa o ne ho uchá dzať
aj Ko ši ča nia a chce li prís troj
skon štru o vať na no vo. To sí ce ne -
vyš lo, ale čos ko ro ich par tne ri z
Ír ska poz va li pra co vať na son de
ESA  Ro set ta. Ús peš ne od štar to va -
la v ro ku 2004 a stá le le tí na ko -
mé tu 67P, kde má do ra ziť v ro ku
2014. Za tiaľ všet ko fun gu je. Po
ces te už uro bi la krás ne fo tog ra -

fie as te ro i dov, na pos le dy Lu té -
ciu. Pri ko mé te sa son da roz de lí
na dve čas ti, men ší mo dul „L -
ander" pris ta ne na ko mé te a
hlav ná son da „Or biter" zos ta ne
obie hať oko lo nej. "My sme ro bi li
na za ria de ní, kto ré za bez pe ču je
od de le nie Lan de ra a spros tred -
kú va ko mu ni ká ciu me dzi ním a
Or bi te rom," vra ví Ing. Ba láž.

Po tom vzni kol ďal ší pro jekt
s ír sky mi a švéd sky mi ved ca mi
na čín skom sa te li te Do ub le Star,
na kto rý EKA   do da la via ce ré ve -
dec ké prís tro je. Slo vá ci pris pe li
ku kon štruk cii de tek to ra ener -
ge tic kých ne ut rál nych ató mov
NUA DU. Sa te lit bol vy pus te ný z
čín ske ho koz mod ró mu Tai-Yu an
v ro ku 2004 a nap riek plá no va -
nej ži vot nos ti je den rok po sie lal
cen né ve dec ké in for má cie vy še
šesť ro kov. Stá le je na or bi te, je ho
fun kčnos ťou je ob me dze ná, no
Čí ňa nia mi siu dod nes ofi ciál ne
ne u kon či li. 

Me dzi tým do Ko šíc priš la
poz ván ka pris pieť svo jou prá cou
aj na mi siu ES A-Be piColombo na
pla né tu Mer kúr. Aj na tom sa tu
usi lov ne pra cu je a už sme vi de li
čas ti prís tro ja, kto rý po le tí na
Mer kúr v ro ku 2014. S pres nou
vý ro bou me cha nic kých čas tí po -
moh la bra tis lav ská fir ma a v ko -
šic kom ús ta ve sa ro bia špe ciál -
ne po vr cho vé úp ra vy a in šta lá -
cia ďal ších kom po nen tov. "Na
mi sii na Mer kúr spo lup ra cu je -
me s ír skou Ná rod nou uni ver zi -

tou a s ra kús kym Ús ta vom koz -
mic kých výs ku mov. Na jed nom
prís tro ji ro bí asi 12 rôz nych in -
šti tú cií z rôz nych kra jín Eu ró py.
S Rus mi sme spo lup rá cu nik dy
nep re ru ši li. Sú to vy ni ka jú ci
ved ci v ob las ti koz mic kých výs -
ku mov. Dl ho sa spa mä tá va li z
ne ús peš nej mi sie na Mars, čo
os la bi lo aj pod po ru pro jek tu ves -
mír ne ho rá di o te les ko pu, kto rý
má po čiat ky eš te v 80. ro koch.
Na Ze mi sú umies tne né ve li kán -
ske rá di o te les ko py, kto ré po ze -
ra jú ďa le ko do ves mí ru, ale ve ci
by po moh lo, ke by as poň je den
lie tal ho re, ďa le ko od Ze me. Rá -
di o as tro nó mom to tiž za čí na byť
ze me gu ľa pri ma lá. Pot re bu jú
umies tniť rá di o te les ko py čo naj -
ďa lej od se ba, ani tie v USA a v

Aus trá lii nie sú od se ba dos ta -
toč ne ďa le ko pre ná roč nú in ter -
fe ro met riu. A tak Ru si pos la li je -
den ďa le ko do ves mí ru."

Skúma magnetické
pole Zeme

Prá ve to sa udia lo mi nu lý
pon de lok. Ra di o as tron lie ta tak -
mer až k Me sia cu, do 340-ti síc
km od Ze me a Me siac tú to or bi tu
svo jou gra vi tá ci ou pos tup ne eš -
te pre dĺ ži. Sa te lit na nos nej ra ke -
te Ze nit-F od štar to val ús peš ne,
vý bor nú prá cu od vie dol aj prí -
dav ný ra ke to vý stu peň Fre gat-
SB. A na šies ty deň bo la ús peš ne
roz lo že ná an té na, čo bo la naj kri -
tic kej šia ope rá cia pri uvá dza ní
sa te li tu do ži vo ta. Prís troj z ko -
šic kej diel ne sa však na pa lu be
ob ser va tó ria ne bu de za o be rať as -
tro nó mi ou, ale bu de re gis tro vať
na bi té ener ge tic ké čas ti ce, kto ré
pri chá dza jú hlav ne zo Sln ka. 

"Pod ľa to ho, akú má Sln ko
ak ti vi tu, je čas tíc nie ke dy viac,
ino ke dy me nej. Nie ke dy ma jú
vyš šiu, ino ke dy niž šiu ener giu a
re a gu jú s mag ne tic kým po ľom
Ze me. Niek to ré sa za chy tia v ra -
diač ných pá soch, iné Zem ob te -
ka jú, niek to ré skĺz nu poz dĺž
mag ne tic ké ho po ľa až do at mos -
fé ry a vy vo la jú po lár nu žia ru.

Kto bol v po lár nych ob las tiach,
mo hol vi dieť to to nád her né di -
vad lo s vl nia ci mi sa svie tia ci mi

zá ves mi na roz žia re nom ne bi."
Sln ko vplý va na Zem rôz ny -

mi spô sob mi. Kaž dý poz ná sl neč -
né svet lo a sá la vé tep lo, to sú
vlas tne fo tó ny elek tro mag ne tic -
ké ho žia re nia, ale zo Sln ka pri -
chá dza jú aj na bi té ener ge tic ké
čas ti ce, či že kor pus ku lár ne žia -
re nie. A prá ve tým sa za o be rá ko -
šic ké výs kum né pra co vis ko, te da
skú ma ním koz mic ké ho žia re nia
na or bi tách rôz nych sa te li tov. Or -
bi ta Ra di o as tro nu na šim ved com
vy ho vu je a vlas tne tam ma jú
svo je pra co vis ko. Spo lu s ko le ga -
mi z praž skej Kar lo vej uni ver zi -
ty, kto rí me ra jú sl neč ný vie tor
(čas ti ce niž ších ener gií) a ko le ga -
mi z Rus ka, kto rí za sa me ra jú
mag ne tic ké po le. "Mag ne tic ké
po le je veľ mi dô le ži té pre náš
výs kum, pre to že tak ako Zem má
mag ne tic ké po le, má ho aj Sln ko
a nav zá jom sa ov plyv ňu jú. Nie -
ke dy sa spo čí ta jú, nie ke dy idú
pro ti se be a to má veľ ký vplyv na
pre ni ka nie čas tíc do mag ne tos -
fé ry. S tým sú vi sia aj mag ne tic ké
búr ky. Ak sa vhod ne skom bi nu je
orien tá cia me dzip la ne tár ne ho
mag ne tic ké ho po ľa a zá ro veň
Zem za siah ne hus té mrač no
ener ge tic kých čas tíc, tak zva ný
vý ron ko ro nál nej hmo ty zo Sln -
ka, veľ ký prie nik čas tíc roz ko lí -
še jej mag ne tic ké po le.

Veľ mi sil ná búr ka bo la v ro -
ku 1859, ke dy bo lo po lár nu žia ru
vi dieť az da až po rov ník. Elek tro -
tech ni ka bo la eš te v plien kach,
tak že nev znik li ško dy. Dnes by to
pri ta kej to in ten zi te mag ne tic kej
búr ky bo lo hor šie. Moh li by vy -
pad núť te le ko mu ni kač né, na vi -
gač né aj ener ge tic ké sús ta vy,
zho rieť ich tran sfor má to ry, je
oh ro ze ná elek tro ni ka sa te li tov,
ľu dia v koz me, ba aj v lie tad lách
by dos ta li ne za ned ba teľ ne vyš šiu
ra diač nú dáv ku. Pri búr kach sa
stup ňu jú ťaž kos ti ľu dí so zdra -
vot ný mi prob lé ma mi.  "Na ším ži -
vot ným pros tre dím je vlas tne
he li os fé ra - sfé ra vply vu Sln ka.
Tam ho re sa me ní mag ne tic ké
po le, množ stvo čas tíc, ich hus to -
ta, ener gia, sú to pod mien ky ov -
plyv ňo va né Sln kom a je ho ťaž ko
pred ví da teľ nou ak ti vi tou, dnes
sa to mu čas to ho vo rí koz mic ké
po ča sie. K je ho výs ku mu by
chcel pris pieť náš spek tro me ter,
kto rý pre žil všet ky mož né tes ty,
tak ve rí me, že bu de dob re fun go -
vať a pri ne sie cen né in for má cie z
or bi ty Ra di o as tro nu. Už nám ho
kaž dú chví ľu zap nú. Drž te pal -
ce!," do dal na zá ver Ing. Ba láž.

Vo ves mí re lie ta jú aj prís tro je,
kto ré sa "na ro di li" v Ko ši ciach

Ján Baláž pri simulátore kozmického prostredia SPACEVAC,
ktorý slúži na termo-vákuové testy kozmických prístrojov

Kveta PODHORSKÁ 

Elektronický box planetárnej
iónovej kamery PICAM, ktorým

košické pracovisko prispieva
k misii ESA-BepiColombo

na planétu Merkúr

Satelit Radioastron pri laboratórnych testoch v moskovskom
vedecko-technologickom centre NPO-Lavočkin

Spektrometer kozmických
energetických častíc MEP-2  
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