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Pět let provozu dvoumetrového reflektoru na observatoři 
v Ondřejově 

23. srpna letošního roku uplynulo již pět let od slavnost-
ní chvíle, kdy oficiálním uvedením dvoumetrového reflektoru do 
provozu vyvrcholila práce mnoha desítek vědeckých i technických 
pracovníků a dělníků všech profesi. Třetí dalekohled této veli-
kosti vyrobený u firmy Carl Zeiss Jena, devátý až jedenáctý ve 
světovém žebříčku, zahájil zkušební provoz. 

Zamysleme se při této příležitosti nejen nad tím, co bylo 
přístrojem vykonáno, ale také nad tím, jak přistroj obstál 
v tomto období po technické stránce. Bude to velmi užitečné již 
proto, že se před krátkým časem ptal autora posluchač na jedné 
přednášce, zda se již kvůli generální opravě provádí demontáž 
dvoumetru. 

V tomto článku je nejprve podán ucelený přehled technic-
kých parametrů dalekohledu, který doposud v našich publikacích 
chyběl, a dále stručný popis závad a našich technických projektil. 

První přistroj této velikosti vyrobený firmou Carl Zeiss 
Jena je instalován na Schwartzschildově observatoři v Tauten-
burgu u Jeny. Je koncipován jako univerzá),ní dalekohled. V základ-
ním uspořádání pracuje jak Schmidtova komora a kromě toho je 
vybaven quasi-Casse~rainovým a quasi-coudé ohniskem. Je uložen 
na vidlicové montáži, takže jeho optické i mechanické schema 
je jiné než u našeho dalekohledu. 

Náš reflektor je určen zejména pro astrofyzikální výzkum 
a tomuto použiti je podřízena celá koncepce přístroje. Tubus da-
lekohledu je upevněn na dvouosé paralaktické montáži nového typu. 
Podpůrná montáž se vyznačuje zejména tím, že spojuje výhody mon-
táže anglické a vidlicové, které se nejčastěji u velkých daleko-
hledů používají, a nemá jejich nevýhod. Montáž umožňuje ničím 
neomezované natočeni tubusu na libovolné místo oblohy jako mon-
táž vidlicová, a k dosaženi coudé ohniska jsou nutná pouze dvě 
rovinná zrcadla jako u montáže anglické. 

Zhruba 95 % váhy otočných části dalekohledu - tedy asi 
81 tun - nese hlavní vysokotlaké olejové ložisko. Jeho konstrukce 
vypadá tak, že přechod hodinové osy do osy deklinační je tvořen 
části přesné kulové plochy uložené na dvou litinových polštá-
řích. Mezi ně a kulovou plochu se vhání pod tlakem olej, který 
zvedne dalekohled o 0,06 mm a takto vzniklou škvírou uniká ven 
do sběrného potrubí. Lehkost a plynulost otáčeni je tedy zaru-
čena mizivě malým třením v kapalině. Proto také k pohonu pohybli-
vých částí dalekohledu o váze 85 tun rychlostí jedna otáčka za 
hvězdný den postačí synchronní motorek o výkonu 150 N, tedy asi 
takový, jako u šicího stroje. 



Hlavni zrcadlo je uloženo na 18 bodech, které jsou sou-
částmi vyvažovacího mechanismu, jehož reakce procházejí zhruba 
těžištěm zrcadla v každé jeho možné poloze. Zrcadlo se pak chová 
tak, jako kdyby leželo na vyvážené misce vah, takže k justéžním 
malým pohybům je potřeba síla jen několika kp při váze zrcadla 
2340 kp. Zrcadlo je parabolické, piné a vyrobené ze zrcadlového 
skla s vysokým obsahem křemene, což se projevuje malým koefici-
entem tepelné roztažnosti. Ve středu zrcadla je otvor o průměru 
250 mm. Největší odchylka funkční plochy zrcadla od teoretické 
paraboly je menši než 0,0001 mm, tj. 1000 A. 

Představa o výkonnosti dvoumatru plyne z dále uvedeného 
příkladu: za dobrých pozorovacích podmínek je prosté lidské oko 
schopno vidět plamen svíčky na vzdálenost 27 km. Kdybychom pou-
žili k pozorování zmíněné svíčky náš dvoumetr, který soustředí 
100 000 krát vice světla než lidské oko byl by vidět na vzdále-
nost 8500 km, přičemž bychom mohli přístroji z příslušenství da-
lekohledu určit chemické složeni vosku a knotu svíčky a zjistit, 
zda hoři klidně nebo bliká-li. 

Dalekohled je uložen na pilíři, který prochází všemi patry 
kopule. V přízemí jsou v něm vybudovány dvě coudé laboratoře, při-
čemž v jedné je instalován coudé spektrograf a druhá je volná 
pro experimenty. Od obvodového zdiva je pilíř oddělen 10 cm širo-
kou spárou. Ze stavebního hlediska je zajímavé, že pilíř i kopu-
le jsou založeny na 30 cm tlusté vrstvě hrubozrnného suchého 
dusaného pisku. Tímto uložením se tlumí případné vibrace, které 
by se mohly skalnatým podložím přenést na dalekohled při klasic-
kém uspořádáni. Hlavním zdrojem vibraci je dvěstětunová kopule, 
jejiž pohyb, jak bylo experimentálně dokázáno, ovlivňuje nepří-
znivě přesnost měřeni na komparátoru. Již odtud je zřejmé, že 
pečlivosti a prozíravostí při konstrukci lze zabránit pozdějším 
velkým trampotám, neboť na výkrese se provádějí změny mnohem 
snadněji než v zatvrdlém železobetonu. 

Obvyklým příslušenstvím velkého dalekohledu je pokovova-
cí aparatura, umožňující znovupokovení hlavního i ostatních zrca-
del. Pokovovací aparatura je komplikované a choulostivé zaříze-
ní, vysoce náročné na údržbu, které je nutno trvale udržovat pod 
vakuem. Vzhledem k tomu, že se předpokládalo její velice řídké 
používání - cca lx za 4 roky - bylo od její koupě upuštěno a 
pokovováni se provádí u fir^iy Carl Zeiss Jena. 

Aby se zabránilo velké výměně vzduchu při otevřeni štěr-
biny kopule, bylo nutno kopuli konstruovat tak, aby se v ní 
přes den udržela noční teplota. 0 velmi dobrých izolačních schop-
nostech celého pláště kopule svědči lOx menší kolísáni vnitřní 
teploty v porovnáni se změnami teploty vnější. To podstatnou 
měrou přispívá k rychlému vyrovnání teploty při zahájeni pozo-
rování. Doba k tomu potřebná je asi jedna hodina. 

Dodatečně byla zdokonalena tepelná izolace stropů v labo-
ratořích v p:izemí kopule, protože v zimních měsících, kaly byl 
rozdíl teplot v laboratořích a v pozorovacím podlaží velký, 
zprostředkovaly přenos tepla do pozorovacího podlaží. 

Dalekohled je vybaven systémem automatické point~ce, 
přičemž pointační hlava pro primární a Casserainův systém je na-
montována na jednom ze dvou pointérů s objektivem o (d 300 mm a 
ohniskovou vzdáleností 7,5 m. Mimochodem čoč?sové dalekohledy 
zde užité jako pomocné přístroje jsou zároveň největšími refrak-
tory u nás. Pointace coudé ohniska se provádí přímo v tomto 
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ohnisku, protože poměr ohniskových vzdáleností coudé systému 
a pointeru je příliš velký na to, aby systém pracoval s potřeb-
nou přesností. 

Uvážíme-li všechny kombinace dané příslušenstvím přístro-
je a třemi ohniskovými systémy, dostáváme celkem devět optických 
uspořádání, což dokazuje mnohostrannou použitelnost. To lze do-
ložit poněkud suchopárným výčtem technických parametrů jednotli-
vých optických kombinaci. 

Primární systém s ohniskovou vzdáleností 9 m a relativním 
otvorem 1 : 4,5 je vybavenjednak spektrografem a dále držákem 
kazety, který umožnuje jak prostou přímou fotografii, tak i 
fotografii s použitím šrafovacího mechanismus kteréžto techniky 
se dříve používalo při fotografické fotometrii hvězd. Před desku 
formátu 59 x 59 mm se dají umístit filtry. Fotografický systém 
může pracovat s korekčním systémem, kterým je korigována vada, 
vznikající zpracováním mimoosových svazků hlavním parabolickým 
zrcadlem. Zorné pole dosažitelné v primárním systému je 
21'45" x 21'45". 

Primární spektrograf je vybaven dvěma reflexními mřížka-
mi, přičemž obě mají rozměr ryté plochy 80 x 110 mm a 650 čar 
na milimetr. Jedna se používá v prvním a druhá ve druhém a tře-
tím řádu. Exponování spekter na formát 11 x'50 mm lze provádět 
celkem ve třech Schmidtových kamerách, které se odlišují ohnisko-
vými vzdálenostmi a mají shodný průměr vstupní pupily 125 mm. 

První kamera je celoskleněná a ohniskovou vzdáleností 
65 mm s relativním otvorem 1 : 0,5. K odstraněni vzduchové 
mezery mezi fotografickou emulzi desky a dosedací plochou vy-
rovnávací čočky kamery se používá olejová imerze. Další dvě ka-
mery mají ohniskové vzdálenosti 110 a 175 mm, což dává relativní 
otvory 1 : 0,9 a 1 : 1,4. Podle použité kamery a mřížky se může 
pracovat a dispersemi od 232 do 29 A/mm. Konstrukce kamery ne-
umožňuje exponování fotometrického klínu, exponuje se pouze 
srovnávací spektrum železa nebo neonu. 

Primární systém není prakticky vůbec používán, a to pro-
to, že přímá fotografie vyžaduje velmi malý neklid ovzduší. Tak 
klidný obraz je však v Ondřejově zpravidla výjimkou. V současné 
době uvažujeme o přizpůsobení mřížek geometrii spektrografu a 
o konstrukčních úpravách, jejichž výsledkem bude dálkové ovlá-
dání tohoto přístroje. Dále bude potřeba zařízení pro oddělenou 
exposici fotometrického klínu. Realizace uvedených zlepšení 
zvýší podstatně použitelnost spektrografu a přispěje jistě k je-
ho častějšímu používání. 

Cassegrainovo ohnisko je vybaveno nejrozsáhlejším příslu-
šenstvím. Lze na něj umístit držák kazety pro přímou fotografii, 
Meinelovy-Schmidtovy kamery též pro přímou fotografii, spektro-
graf a fotometr. 

Formát desek i kazety pro přímou fotografii v Casse~rai-
nově ohnisku jsou shodné s ohniskem primárním, takže v důsledku 
větší efektivní ohniskové vzdálenosti, která činí 29,16 m, je 
zorné pole menši a to 6'44" x 6'44". S ohledem na tento malý 
úhel se pracuje bez korekčního systému. 

einelovy-Schmidtovy kamery se nasazují na kolimátorový 
nástavec, který z rozbíhavého svazku paprsků za ohniskem vytvo-
ří svazek rovnoběžný, do něhož se umisťuje jedna z obou kamer. 
Optické parametry jsou uvedeny v tabulce: 
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ohnisková relativní formát 
vzdálenost (mm) otvor filmu (mm) 

50 1 : 1 15 x 15 11 18,6 

100 1 : 2 25 x 25 22 18,6 

průměr zorného pole 
v mm v minutách 

Cassegrainův spektrograf umístěný na spodku tubusu má 
'nimoosový parabolický kolimátor o relativním otvoru 1 : 14,1 
a dvě reflexní mřížky s rytou plochou 139 x 150 mm, z nichž 
jedna se používá v prvním a druhá ve druhém a třetím řádu. 
Dvě pevně montované kamery Schmidtova typu s tepelnou kompen-
zací a čočkami pro vyrovnání sklenuti pole mají parametry 
uvedené v tabulce: 

ohnisková 
vzdálenost(mm) 

relativní formát 
otvor desek(mm) 

volný průměr volný průměr 
zrcadla(mm) kor.desky(mm) 

220 1 : 1,375 12,5x60 234 160 

540 1 : 3,38 19,5x126 366 160 

Jelikož jsou kamery pevně montovány, je stůl mřížek 
konstruován tak, že při přechodu z jedné kamery na druhou vy-
konají mřížky sférický pohyb, čímž se dosáhne správného geo-
metrického uspořádání os kamery a kolimátoru s normálami mříž-
ky a veypů. 

Spektrograf umožňuje kromě samozřejmé exposice želez-
ných či neonových čar exposici šestistupňového fotometrického 
klínu. Jako zdroj světla slouží buď vláknová žárovka anebo 
vysokotlaká rtuťová výbojka. V Cassegrainově spektrografu se 
používají disperse od 75 do 10 A/mm. 

Nejtruchlivější historii ze všech doplňkových přístro-
jů má fotoelektrický fotometr, který se zatím nepodařilo 
uvést do operačního stavu. Je to typický prototyp, který by 
potřeboval ještě dlouhý vývoj k tomu, aby byl prakticky pou-
žitelný po zapnuti hlavního spinače. V současné době se občas 
používá jako expozimetr u coudé spektrografu. 

V rámci spolupráce s belgickou observatoří •v Liége ko-
nají se u dvoumetru pokusná fotoelektrická pozorování se za-
půjčeným šestikanálovým fotometrem. Jedná se však o elo-
žité'a choulostivé zařízení, takže jeho uvedeni do operační-
ho stavu není také snadné. Fotometr byl navíc původně zkon-
struován pro jiný dalekohled, a tak jsou potíže s rozměry 
přístroje a délkou propojovacích kabelů. Tim je při vysokých 
hodnotách deklinace znemožněn průchod dalekohledu meridiánem, 
což použitelnost liěgského fotometru omezuje. 

Nejčastěji používaným optickým uspořádáním je systém 
coudé, který napájí světlem velký spektrograf, umístěn 
v přízemí. Spektrograf má mimoosový kolimátor tvořený para-
bolickým zrcadlem o ohniskové vzdálenosti 4,64 m a relativním 
otvoru 1 : 32 a tři kamery Schmidtova tvou. Parametry kamer 
jsou v tabulce: 

ohnisková relativní formát 
vzdálenost (mm) otvor desek (mm) 

350 1 : 1,55 9 x 120 

700 1 : 2,6 13,3x226 

poloměr 
prohnutí volný průměr(mm) 
desky(mm) zrcadla kor.desky 

- 352 226,6 
700 550 268,9 
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poloměr 
ohnisková relativní formát prohnuti volný průměr(mm) 
vzdálenost(mm) otvor desek(mm) desky(mm) zrcadla kor.desky 

1400 1 : 6,2 18,5x385 1400 800 226 

Kamera s ohniskovou vzdáleností 350 mm je vybavena vy-
rovnávací čočkou, která není u dalších dvou. Sklenuti pole je 
u nich tudíž zachováno a desky se v kazetách prohýbají na 
potřebný poloměr. Kamera s ohniskovou vzdálenosti 1400 mm je 
konstruována jako mimoosová. To umožňuje zaměnit držák kazety 
nosičem vozíku s fotonásobičem, takže zařízení pak pracuje 
jako fotoelektrický spektrometr. Příslušný nosič byl vyroben 
v ústavní dílně a zkouší se. 

Ve spektrografu se exponuje srovnávací spektrum želez-
ných nebo neonových čar a šestistupňový fotometrický klín. Ja-
ko zdroj světla se používá vláknová žárovka nebo vysokotlaká 
rtuťová výbojka. 

Rychlost spektrografu se zvýšila nejméně dvakrát po na-
hrazeni původní mřížky mřížkou od firmy Bausch & Lomb v r.1972. 
Její parametr - 830,77 čar/mm, rytá plocha 206 x 154 mm a 
úhel veypu 20 34' - lépe vyhovuji geometrii spektrografu než 
mřížka původní. Rozsah disperse je od 4,3 do 34,4 A/mm. 

Všechny spektrografy našeho dvoumetru jsou vybaveny za-
řízením pro rozšiřováni spektra, které je nutné pro spolehlivé 
proměření spektrogramu na mikrofotometru. Rozšiřováni se doci-
luje pohybem převracejícího hranolu ve směru štěrbiny. 

Při pohybu dalekohledu za hvězdou rotuje obraz hvězdy 
v coudé ohnisku kolem optické osy a tedy s nim i souřadnicový 
systém. Proto je nutné předřadit před hlavu automatické poin-
tace derotátor, což je v podstatě hranol stejného tvaru jako 
hranol pro rozšiřování. Je však uložen v objímce otočně kolem 
optické osy, přičemž toto otáčení se děje synchronním motorkem 
rychlostí 1 ot. za 48 hodin. Otáčením se kompenzuje rotace 
souřadnicového systému a souřadnice mají s ohledem na pevné 
části dalekohledu stálý směr. Pak je možno automaticky pointo-
vat pevnou hlavou. 

Přejděme nyní k technické historii dvoumetru. Je samo-
zřejmé, že zařízení tohoto druhu nikdy nemůže být sériovým 
výrobkem, i když v našem případě byly vyráběny dva stejné dale-
kohledý. Z tohoto hlediska a dále proto, že se jedná o přistroj 
velmi složitý (pro ilustraci: je zde cca 14 000 součásti mimo 
šroubků a elektroniky), se nedalo očekávat, že by se uvedeni 
do chodu obešlo bez nějakých poruch. Při provozu dalekohledu 
se však vyskytly nejen drobné "mouchy", ale i závady, které 
byly vážné, a které daly vzniknout pověstem o demontáži dale-
kohledu. 

K těmto závadám patřila porucha hlavního ložiska, která 
se navenek projevila zvýšeným výtokem oleje na jednom místě pod-
půrného polštáře. Nejprve se zdálo, že vrstva ložiskové kompo-
zice, která je nalita na dosedací plochy polštářů, byla špatně 
spojena s podkladem, ale při opravě se přišlo kromě toho na 
závadu daleko hlubší. Olejový systém byl totiž řešen tak, že 
jeho součásti byl tlakový rezervoár. Ten měl být za klidového 
stavu piný vzduchu. Po zapnuti čerpadla se vzduch s přibývají-
cím množstvím oleje komprimoval a vytvářel tak tlakovou reser-
vu použitelnou samočinně 'v případě náhlého přerušeni dodávky 
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elaktrického proudu. V tomto případě mělo být množství stlače-
ného vzduchu takové, aby až do zastavení setrvačnosti se pohy-
bujícího dalekohledu se vytlačovalo do ložiska dostatečné 
množství oleje. Skutečnost však byla bohužel jiná, a to proto, 
že po několika desítkách hodin provozu vzduch z •láhve difun-
doval do oleje, takže v láhvi pak žádný nebyl. Po zapnuti 
byl sice okamžitě k disposici potřebný tlak, ale v případě 
vypnuti nebo výpadku elektrického proudu bylo ložisko okamži-
tě suché. Když nastal tento stav při pohybu dalekohledu maxi-
mální rychlosti, povolila kompozieová vrstva v místě nejhorší-
ho spojení a objevila se popsaná závada. 

Její oprava nebyla jednoduchá, protože bylo nutno od-
lehčit ložisko, které, jak už víme, nese váhu přibližně jed-
né parní lokomotivy. S ohledem na konstrukci jižního konce 
hodinové osy bylo možno zvednout dalekohled jen o 20 mm a 
v tomto značně omezeném prostoru byla vykonána oprava, spo-
čívající v odstraněni poškozené části kompozice, naliti 
vrstvy nové a v jejím přizpůsobení povrchu ložiskové koule za-
škrábáním. Přea velice omezený pracovní prostor se oprava po-
dařila na první pokus. Její definitivní dokončeni spočívalo 
v nahrazeni původní tlakové lahve tlakovým rezervoárem, který 
má sice objem jen 10 litrů, ale je gumovou blánou rozdělen 
na dvě části, z nichž jena je za klidového stavu napiněna 
dusíkem o tlaku 35 kp/cm . Při spuštění čerpadla je olej tla-
čen do části druhé a deformuje mgmbránu až do dosaženi rovno-
vážného stavu při tlaku 70 kp/cm . Za tohoto stavu je pak 
v jedné části olej a v druhé části dusík, přičemž obě média 
mají stejný tlak a gumová membrána půlí uvedený objem. V přípa-
dě výpadku proudu je pak k disposici litrů oleje a tlakem 
postupně klesajícím ze 75 na 35 kg/cm , přičemž tlak potřeb-
ný pro provoz ložiska je 30 kp/cm . Těchto 5 litrů stačí na 
provoz po dobu minimálně 20 a, přičemž maximální doba doběhu 
při největší rychlosti je 8 a. Máme tedy systém a koeficientem 
bezpečnosti 2,5 až 3. Tento systém se pině osvědčil a spolu 
s úpravami ložiskových polštářů, umožňu'jících jejich demontáž 
bez rozebraní dalekohledu, bude použit i u dalších přístrojů 
dodavatelské firmy. 

Druhou záhadou, která se u dvoumetru vyskytla, bylo to, 
že během pozorováni docházelo k dejustáži optických os daleko-
hledu a pointeru. Tento jev byl způsoben dvěma skutečnostmi. 
Jednak je nutno počítat s ohybovými deformacemi tubusu vlastni 
vahou a jednak pohybem zrcadla na zmíněných 18 úložných bodech. 
Závadu se podařilo odstranit tak: že bylo změněno působiště 
reakcí úložných bodů. Zrcadlo při pohybu tubusu vykonává po-
hyb, který dosti dobře kompenzuje průhyb tubusu. Dále byla 
provedena úprava tlačných tyčí, které působením na zrcadlo 
kompenzaci napomáhají a definují velikost kompenzačních pohy-
bů. Konečně byly upraveny poměry ve spojovacích přírubách tu-
busu vložením podložek, takže nyní se jedná o předpjatá spo-
jení, zaručující vyšší tuhost tubusu. Výsledkem popsaných 
úprav je možnost docílit expozic o délce až jedné hodiny a 
pointovat přitom primární systém pointerem, aniž dojde k ne-
shodě mezi směrem os pointeru a hlavního zrcadla větší než 1". 
Popsané opravy provedli pracovnici firmy Carl Zeiss Jena 
♦ rámci záruční lhůty, kterou jsme na tento přístroj měli. 

Nyní však dosti o věcech daných a již minulých a 
obraťme svou pozornost na nové nápady, jejichž smyslem je 
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udržovat dvoumetr na úrovni současnE techniky, a ne 
na úrovni roku 1567. Smyslem všech úprav, které byl a budou 
na 2m dalekohledu provedeny, je dosáhnout v první řadě větší 
rychlosti spektrografů, použitím nových pozorovacích metod 
zvýšit použitelnost přístroje a zvýšit provozní spolehlivost 
automatiky. 

Rychldst soektrografů lze zvýšit zejména zvětšením 
množství světelné energie dopadající na vstupní štěrbinu 
spektrografu. Je překvapující, že zde jsou skutečně velké re-
servy. Kupříkladu hranol, kterým se rozšiřuje stopa hvězdy, 
má ztráty cca 30 % a to je již hodnota, která stojí za pře-
mýšlení. Zejména u coudé spektrografu, kde podobné hranoly 
jsou dva a kde tudíž ztráta dosahuje cca 50 %, je zlepšení 
energetické bilance nejvýše potřebné. Proto jsem již učinili 
pokusy t při nichž bylo vyzkoušeno zařízení, které je schopno 
zajistit rozšiřování spektra i derotaci a navíc ještě kontro-
luje zaostření, k čemuž využije nepozorovanou spektrální 
oblast a nezpůsobí tedy vůbec žádné ztráty. Dichroické zrcát-
ko rozdělí přicházející světlo tak, že do spektrografu odra-
zí pouze světlo v pozorované spektrální oblasti a propusti 
původním směrem ostatní světlo, použitelné pro popsané úče-
ly. 

Dalším pokrokem by byla realizace Běliče obrazu, jehož 
funkci je dopravit do spektrografu světlo, které za normálních 
okolnosti dopadne mimo vstupní štěrbinu. Diplomní práce s tím-
to tématem byla zdárně obhájena a výpočty provedené v poslední 
době ukazuji, že přístroj bude snad použitelný i u nás, a ne-
jen v místě jeho prvního praktického použiti na hvězdárně ve 
Victorii v Kanadě. Jeho aplikace si však vyžádá poměrně roz-
sáhlé změny v optice celého dalekohledu, které jsou nyní před-
mětem výpočtů. 

V poslední době našla zejména ve Francii uplatnění 
spektrometrická metoda, která odstraňuje hlavní nedostatek po-
zorování spektrofotometrem. V klasickém uspořádání totiž fo-
tonásobič zpracovává pouze světlo, vstupující do něj štěrbi-
nou, a všechna ostatní tak těžko získaná energie se ztrácí bez 
užitku. Přednost spektrografu vůči spektro£otometru je v tom, 
že fotografická deska zpracovává současně světlo všech vino-
vých délek, takže z tohoto hlediska nic nepřichází nazmar. 
Proti použiti fotografické spektrometrie mluví pouze malá 
dosažitelná přesnost, daná vlastnostmi fotografických mate-
riálů. 

Nedostatky obou zmíněných metod odstraňuje tzv. Fouri-
erovská spektrometrie. Její podstata spočívá v tom, že světlo 
z dalekohledu vstupuje na Michelsonův interferometr, kde do-
chází k interferenci jednotlivých vinových délek světelného 
záření, přičemž příslušné změny intenzity jsou měřeny fotoná-
sobičem a registrovány. Takto vzniklá funkce změny intenzity 
na posuvu pohyblivého zrcadla Michelsonova interferometru je 
podrobena Fourierově transformaci, kterou zpravidla provádí 
počítač, a výsledkem je závislost intenzity na vinové délce, 
tedy vlastně to, co obvykle dostáváme po proměření spektro-
gramu na mikrofotometru a následné redukci na počítači. Ta-
to cesta je velice perspektivní, protože nese spolu se zvý-
šením přesnosti i využití všeho světla soustředěného daleko-
hledem. 
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Předpokládáme, že v nejbližších letech dojde k výměně 
stávající elektroniky za novou. Protože u nové elektroniky 
bude použito mnoha totožných elektronických okruhů jakož i 
odečítáni souřadnic digitálním způsobem, lze očekávat, že 
spolehlivost a opravitelnost bude lepší než nyní. K zajiště-
ní všech potřebných funkci celého systému, tvořeného kopuli 
a dalekohledem a k zajištěni potřebných korekci bude součásti 
elektroniky malý jednoúčelový počítač. 

Uvedené tři projekty patří k tzv. velkým. Nejsou nikte-
rak fantastické, ale vyžaduji velké množství experimentální 
práce, která je zdlouhavá. Připočítáme-li k tomu ještě nutný 
vývoj dalších přístrojů, které tvoří jakési zázemí dvoumetru, 
jako například mikrofotometr a pod., zjistíme, že nás čeká 
velké množství práce a starosti, a že budeme velice spokoje-
ni, když při dalším kulatém výročí si budeme moci některé 
ze zde uvedených položek "odfajfkovat". 

J.Vondrák 

K problému laserové lokace Měsíce 

i. Úvod 

S rozvojem kosmonautiky a laserové techniky se v posled-
ních letech objevila možnost zpřesnit parametry pohybu naši 
přirozené družice - Městce. Kromě směru spojnice Země - Měsíc 
je nyní technicky velice dobře možné určit i její délku, a to 
s přesnosti nebývale vysokou. Uvážíme-li, že za dnešního sta-
vu techniky lze tuto vzdálenost urč~t s přesnosti až 15 cm 
je to relativní přesnost řádově 10- , zatímco pro áhl-ová m-
řen z povrchu Země je s největší pravděpodobnosti hodnota 
10- (v příčném směru) vzhledem k přesnosti přístrojů i ru-
šivému vlivu zemské atmosféry nepřekonatelnou hranici. Na 
tomto místé je třeba poznamenat, že laserová lokace Měsíce 
je přínosem nejenom pro zpřesněni jeho pohybových rovnic, ale 
i pro určení fysické librace Měsíce, vzájemných pohybů 
zemských kontinentů, změn v rotaci Země, pohybu zemských po-
1ů a dokonce se (po delší řadě pozorováni) očekává i případ-
né určeni sekulární změny gravitační konstanty. 

K tomuto účelu jsou na Měsíci již nyní instalovány 
čtyři speciální laserové odražeče. Tři z nich jsou americké 
výroby a byly na povrch Měsíce vyneseny posádkami lodi 
Apollo 11, 14 a 15. Čtvrtý odražeč francouzské výroby je 
umístěn na palubě sovětského Lunoehodu. 0d roku 1969 byla 
již vzdálenost Země - Měsíc mnohokrát laserem úspěšně změře-
na. Lze právem očekávat, že ani československá věda nebude 
chtít zůstat v tomto směru pozadu za světovým vývojem a 
v nejbližších letech se pokusí o laserové spojeni s Měsícem. 
Nasvědčuje tomu zajisté i ta okolnost, že reálný základ již 
v ČSSR existuje. Československo bylo první ze socialistických 
zemi, kde se podařilo zasáhnout laserem umělou družici Země 
(již v r. 1970), a jistě nikoliv náhodou byl Astronomický 
ústav ČSAV pověřen kompletaci společného laserového radaru 
států, podílejících 5e na mezinárodním programu Interkosmos. 
Nicméně zde existuje ještě nemálo problémů; které bude nutno 
pro úspěšnou laserovou lokaci Měsíce vyřešit. K jednomu 
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z nich by chtěl přispět i tento článek. 

2. Podmínky pro úspěšnou laserovou lokaci 

Pokud se týká ryze geometrických podmínek 
serové lokace Měsíce, lze mluvit o dvou. 

a) Je nutné docílit, aby vyslaný světelný impuls za-
sáhl odražeč na povrchu Měsíce. Přesnost, s jakou je toho tře-
ba dosáhnout, lze určit z úhlu rozbíhavosti laserového pa-
prsku, který je možno v jistém rozmezí vhodným optickým 
systémem měnit. Na druhé straně je však nutné mít na paměti, 
že poměr energie přijmuté a vyslané je pro tutéž aparaturu 
při správném zacílení nepřímo úměrné čtvrté mocnině určované 
vzdálenosti a druhé mocnině úhlu rozbíhavosti paprsku. Dolní 
hranici úhlu rozbíhavosti (která je dána hlavně vlastnostmi 
atmosféry) je hodnota zhruba 5", •a i při této hodnotě lze 
pro dané odražeče dosáhnout poměru jen asi 10- , což je 
velmi málo. Znamená to, že při energii 5 joulů vyzářené bě-
hem 5 nanosekund (což jsou charakteristické hodnoty pro sou-
časné lunární experimenty) se v detekčním systému vybudí 
průměrně pouhý jeden fotoelektron. Se zřetelem k existenci 
šumu je tedy i při těchto hodnotách nutné registrovat tako-
vých impulsů větší množství a výsledek vyhodnotit statisticky. 
Vezmeme-li v úvahu, že rubínové lasery jsou schopny vysílat 
pulsy o tak velkém výkonu zhruba tři za minutu, neodymové 
pak pouze jeden za patnáct minut, je zjevně nutné udržet za-
cíleni s přesností několika málo vteřin po dobu jedné až 
dvou hodin. 

b) Je zapotřebí alespoň přibližně předem odhadnout 
okamžik, ve kterém se odražený světelný impuls vrátí zpět 
L pozorovateli. Obecně je možno říci! že čím přesněji tento 
okamžik odhadneme, tím menší počet čitačd nutných k registra-
ci času návratu impulsu je zapotřebí. Přesnost odhadu je pak 
dána přesností použitých efemerid Měsíce. Vzájemná vzdálenost 
téžišt Země a Měsíce, jak ji udávají dnes běžně dostupné efe-
meridy (ve značeni Mezinárodní astronomické unie j = 2) je dá-
na s přesností zhruba 0 8 - 1 km. V Jet Propulsion Laboratory 
již vyvinuli efemeridy značené LE16), dávající přesnost 
0,2 - 0,3 km, které však bohužel nejsou zatím běžně dostupné. 

Dále se zabývejme pouze prvním z uvedených problémů. 

3.Zacílení laseru. 

Je pochopitelné, že zacílit optickou osu laseru na Mě-
síc je možné obecně jakoukoliv dvouosou montáži (ať již azi-
mutální nebo paralaktickou). Takové řešení však vyžaduje ne-
lineární pohyb kolem obou os současně, což by zřejmě nebyl 
jednoduchý úkol. Jistě by k tomuto účelu mohl být využit 
již existující dalekohled na vhodné montáži s pohonem obou 
os, montáž laseru na takovém dalekohledu by jej však na delší 
dobu vyřadila z provozu pro jiné účely. Naskýtá se tedy mož-
nost sestrojit jednoúčelovou montáž nesoucí vlastni laser 
a postavit ji poblíž některého velkého dalekohledu. Ten by se 
pak mohl bez podstatných úprav použit jako optický systém 
pro příjem odražených impulsů. 

Z praxe při navádění fotografických komor či laserů 
na umělé družice Země víme, že jistou část jejich dráhy lze 
aproximovat ve9lejší kružnicí na nebeské sféře. Je zde ovšem 
jistý rozdíl v tom, že požadovaná přesnost navedeni je u dru-
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žice podstatně nižší (u fotografických komor řádově stupeň, 
u laserů minuta) a není třeba tak dlouhý interval sledování, 
na druhé straně je však zdánlivý pohyb družice na obloze 
podstatně rychlejší. Pokusme se tedy nejprve zjistit prvky 
vedlejší kružnice oskulující zdánlivou dráhu Městce po nebeské 
sféře. Je přitom třeba si uvědomit, že vzájemný pohyb pozoro-
vatele a odražeče je dán jako výslednice tří pohybů: 

a) rotace Země kolem její osy 
b) oběhu Měsíce kolem Země 
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c) rotace Měsíce kolem jeho osy 

Převládající složkou v tomto případě je první ze jmenovaných 
pohybů, třetí složka je velice malá. 

Vedlejší kružnice je dána jednak polohou,jejího pólu, 
jednak úhlovou vzdáleností kružnice od tohoto polu. Na obr. 1 
je P světový pól, Po pol oskulační kružnice k ke zdánlivé 
dráze Měsíce d. Poloha Měsíce ve dráze je dána úhlem 4 a 
obloukem S, které jsou obě funkcemi času T, v okamžiku T°
(ve kterém hledáme oskulační prvky) nabývají tyto veličiny 
hodnot q a So. Místní poledník je označen m. Polohu polu 
P° a velikost úhlu So je třeba zvolit tak, aby křivky k a d 
vzájemně oskulovaly, t.zn. aby byly spiněny podmínky 

as / azs S (To ) = $o a Ť T=To = 0 
' aT ~T = To O' 

poněvadž rovnice vedlejší kružnice k je S=So. Kromě těchto 
veličin,nás bude ještě zajímat i ryghiost pohybu Měsíce 
kolem polu Po. Malá ukázka pohybu polu po a rychlosti č¢/ dT 
s časem pro stanici o souřadnicích ip = 50°N, = 15°N a 
těžiště Měsíce je znázgrněna na obr. 2 a 3. Z obrázků je 
patrno, že jak pohyb polu oskulační kružnice, tak rychlost 
pohybu Měsíce kolem něho má výrazně periodický charakter 
o periodě cca 25 hodin. Z rozboru změn všech tři veličin 
za delší .období bychom zjistili, že kromě toho existuje 
ještě perioda jednoměsíční se značně menší amplitudou. Vzdá—
lenostopolu oskulační kružnice od světového polu nepřestoupí 
však 1 (obr. 2), rychlost se pohybuje v intervalu _ 2 % 
Od hodnoty 14°,5/hod. (obr. 3). Tyto skutečnosti naznačuji 
způsob navádění laseru na Měsíc. Jak $oloha polu Po, tak i 
rychlost pohybu Měsíce kolem tohoto polu se totiž měni a ča—
sem poměrně pomalu. Lze tedy právem očekávat, že při vhodně 
zvoleném pólu a rychlosti bude možné udržet optický systém 
laseru zaměřen s požadovanou přesností na zvolený cíl i po 
další časové období. Polohu polu i rychlost zvolíme např. 
tak, aby pozorovaný bod a optická O8n laseru pohybující se 
po vedlejší kružnici splývaly ve třech časových okamžicích 
vzájemně od sebe vzdálených jednu hodinu. Toho lze docílit, 
zvolíme-li rychlost jako lineární funkci času. Grafické zná-
zornění poloh polu vedlejší kružnice a rychlosti pro první 
dva dny již dříve diskutovaného období podávají obr. 4 a 5. 
Na obr. 6 vidíme rozdíly mezi takto aproximovanou a skutečnou 
polohou Měsíce na nebeské sféře v obou souřadnicích S a 4' . 
Z obrázku vyplývá, že námi předem daná podmínka (aby zacílení 
bylo provedeno a přesností několika málo vteřin) je dobře 
spiněna; rozdíl nepřesáhne v absolutní hodnotě 3". Při zkrá-
cení intervalu by se rozdíly ještě snížily. 

4. Závěr 

Z obsahu předchozí kapitoly vyplývá, že zdánlivou 
dráhu pozorovaného bodu měsíčního povrchu na nebeské sféře 
lze s dostatečnou přesností aproximovat po dobu až dvou ho-
din vedlejší kružnici, přičemž rychlost pohybu téhož bodu 
lze s toutéž přesností aproximovat lineární funkcí času. 
Během dvou hodin relativní změna rychlosti nepřestoupí něko-
lik promile, v žádném případě se však nelijí od hodnoty 
14°,5/hod. o vice než 2 procenta. Poloha polu vedlejší apro-
ximační kružnice se nach4zí vždy uvnitř kružnice o poloměru 1° 
opsané kolem světového polu. Z toho všeho plyne následující 
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technické provedení čtyřosé montáže pro navedení laseru na 
cíl. 

První dvě osy (svislá a vodorovná) umožňují nastavit tře-
tí osu tak, aby směřovala k předem vypočtenému polu P°. Z kon-
strukčního hlediska bude jistě výhodná ta skutečnost, že 
potřebný pohyb kolem obou prvních os může být omezen na inter-
val několika málo stupňů. Pohyb kolem třetí osy se koná po-
mocí elektromotoru tak, aby jej bylo možno měnit spojitě 
v rozmezí 14°,25/hod - 14°,75/hod, čtvrtá osa je kolmá k tře-
tí a pomoci ní se nastaví optická osa laseru tak, aby se tře-
tí osou svírala předem vypočtený úhel So. 

Je pochopitelné, že mechanické provedeni neumožní 
nastavit ani třetí osu systému do polu PO, ani úhel So s po-
žadovanou vteřinovou přesností. Proto bude nutné opatřit 
montáž hledáčkem, pomoci kterého bude možné během pozorování 
korigovat nastaveni na cíl malými změnami jak rychlosti otá-
ček motoru, tak úhlu Se,. 
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Seismologický výzkum Měsíce 

Ještě dříve, než Zemi opustila první umělá družice, 
byl připravován program seismických měření na mimozemských 
tělesech. Nejvíce úsilí bylo pochopitelně zaměřeno na Měsíc, 
kde byla největší pravděpodobnost dosáhnout v co nejkratší 
době konkrétních výsledků. Již na začátku šedesátých let by-
la vypracována metodika měřeni pomocí sítě několika seismo-
grafů, vybrány optimální typy přístrojů a dokonce i vypočte-
ny doby průchodu a amplitudy seismických vin pro předpoklá-
daný typ stavby měsíčního nitra. 

Kosmonauti z expedice Apollo postupně instalovali na 
povrchu Měsíce čtyři seismografy. Ty nepřetržitě registrují 
a předávají na Zemi data, která lze p evést na podobu kla-
sického seismogramu - záznamu pohybu vyvolaného na povrchu 
příchodem seismických vin. Tato měsíční seismická síť, kte-
rá je v provozu 2 - 3 roky, je pochopitelně miniaturní ve 
srovnání se Zemi, kde pracuje několik tisíc seismických sta-
nic již po desítky let, a přesto problém stavby zemského 
nitra není dosud definitivně vyřešen. Dosavadní výsledky 
seismologického výzkumu Měsíce však přece jen poskytly někte-
rá zajímavá fakta, z nichž můžeme vyvozovat, jaké rozdíly 
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jsou mezi Měsícem a Zemí, i co mají obě tělesa společného. 

Podmínky pro práci seismografů na Měsíci jsou velmi 
výhodné; protože Měsíc nemá ani atmosféru, ani oceány, ani 
obyvatelstvo, odpadají všechny zdroje rušivých kmitů, které 
působí na Zemi velké potíže při výběru míst vhodných pro 
instalaci citlivých přístrojů. Vedle vlastních lunotřesení 
však přístroje na Měsíci registruji i seismické signály vy-
volané nárazy meteoritů - to je zdroj seismické energie, 
který se na Zemi vyskytuje jen zcela výjimečně. Nárazy me-
teoritů na měsíční povrch nejsou ovšem rušivým jevem, spí-
še naopak - seismogramy otřesů vyvolaných nárazem je možno 
odlišit od lunotřesení a jsou jejich vítaným doplňkem, vzhle-
dem k velmi slabé vlastní seismické aktivitě Měsíce. Hlav-
ním výsledkem lunárního seismologického výzkumu byl totiž 
objev, že Měsíc je prakticky aseismický. Seismografy zazna-
menávají přibližně 10 lunotřesení měsíčně. Jsou to vesměs 
slabé otřesy s magnitudem menším než 2 (pro srovnání: výcho-
doalpské zemětřesení = které bylo pozorováno také v ČSSR 
16.4.1972, mělo magnitudo 4,5; otřesy v hornoslezské pánvi, 
které u nás zaznamenají pouze nejcitlivější přístroje, mají 
magnitudo 2,5 - 3). Celková seismické aktivita Měsíce j 
tedy podle dosavadních poznatků energeticky nejnléně l0~ krát 
slabší než na Zemi, i když bereme v úvahu rozdílné rozměry 
obou těles. 

Co je pro lunotřesení velmi typické, je fakt, že na 
rozdíl od zemětřesení se na záznamu objevuji skupiny kmitů, 
které jsou prakticky vina za vinou identické. To znamená, že 
otřesy jsou lokalizovány na velmi úzce vymezenou oblast a mají 
i stejný mechanismus. Další zvláštností, kterou se lunotře-
sení odlišují od zemětřesení, je jejich vznik převážně v ob-
dobí perigea a apogea, v rozmezí asi tři dnů. K uvolněni 
energie zřejmě dochází vlivem slapových sil, které se na Mě-
síci uplatňuji přirozeně mnohem výrazněji než na Zemi. Sou-
vislost se slapovými silami byla hledána i pro zemětřesení, 
ale bez úspěchu. 

Hlavním zdrojem informaci o stavbě M síce nejsou luno-
třeseni, ale uměle vyvolané otřesy - nárazy měsíčních modulů 
a třetích stupňů raket na měsíční povrch při odletu expedic 
?pollo. Na záznamech těchto otřesu je nejnápadnější velmi 
dlouhá seismické ozvěna, trvající až 4 hodiny. Na Zemi by 
ekvivalentní náraz na povrch vzbudil seismický sign Sl na do-
bu maximálně několika minut. Proti pozemskému záznamu mají 
měsíční seismogramy málo odlišené vstupy jednotlivých typů 
seismickýeh vin a jejich spektra svědči o větší absorpci 
seismické energie s vyšší frekvenci. Nápadná je také téměř 
úpiná absence povrchových vin s větší periodou, které by se 
daly sledovat jak na horizontální, tak na vertikální složce 
seismogramu, ačkoliv u povrchového zdroje (náraz vnějšího 
tělesa na povrch M~síce) by se dalo očekávat, že většinu 
seismické energie vydá v podobě povrchových vin. 

Velký význam pro poznání stavu hmoty v nitru Měsíce 
má laboratorní výzkum vzorků měsíčních hornin. Rychlost seis-
mických vin je důležitým parametrem charakteristickým pro 
různé typy hornin. Měří-li se rychlost na vzorcích pod tla-
kem, přibližujeme se stavu horniny ve větších hloubkách pod 
povrchem a dostaneme závislost rychlosti na hloubce. Velmi 
nízká rychlost seismických vin na povrchu Měsíce odpovídá 
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poreznímu materiálu a četným mikro£rakturám ve vzorcích hornin, 
způsobeným patrně nárazy meteoritů. Rychlý vzrůst rychlosti 
s hloubkou svědči o uzavírání trhlin pod tlakem. Vzhledem 
k nízké gravitaci nemůže zřejmě dojít k úpiné konsoliůaci 
měsíčních hornin v hloubkách menších než 20 km. 

Prostředí, kterým se šíří seismické viny, bývá také 
charakterisováno veličinou Q, odpovídající poklesu energie 
kmitajícího systému. 2[/Q je ztráta energie kmitajícího 
systému za 1 cykl. Prostředí s vysokým Q se tedy bude vyzna-
čovat malým útlumem. Q lze určit měřením míry poklesu ener-
gie systému s časem, v konkrétním případě měřením poklesu 
amplitud seismických vin. Pro svrchní vrstvu Měsíce bylo urče-
no Q = 3000. To je nápadně vysoká hodnota proti horninám 
zemské litosféry, jejichž Q se pohybuje většinou mezi 
10 - 300. Vysoké Q může být důsledkem téměř úpiné absence 
kapalin ve vnější vrstvě Měsíce. Může být také zvyšováno 
nízkými teplotami. 

Dlouhotrvající ozvěna seismického signálu může souvi-
set s dispersí, tj. rozpadem souvislého vinění na skupiny 
šířící se rozdílnou rychlosti v závislosti na vinové délce, 
a dále 5 rozptylem, tj. vzrůstem dráhy seismického paprsku 
o?rážejícího se ne četných akustických diskontinuitách. 
Rozptyl dosahuje značných hodnot, vyskytují-li se v prostře-
dí nehomogenity srovnatelné s vinovou délkou postupujících 
kmitů. Heterogenita vnější měsíční vrstvy není překvapující, 
uvážíme-li, jak dlouho je vystavena nárazům meteoritů, kte-
rými jsou měsíční horniny porušovány až do hloubky 50 km, 
a při tom neexistují geologické procesy, analogické pozemským, 
které by pomáhaly vzniklé jizvy zacelit. Při intensivním 
rozptylu lze na šíření seismických vin nitrem Měsíce apliko-
vat difusní teorii - tok seismické energie je úměrný gradi-
entu hustoty energie. Difusní teorii lze vysvětlit tvar oba-
lové křivky seismické ozvěny, s výjimkou několka prvních minut, 
kdy rozptyl ještě není převládajícím mechanismem šíření. Expe-
rimentálně se podařilo napodobit tvar měsíčního seismogramu 
při laboratorních měřeních šířeni seismických vin dvojroz-
měrným modelem v podobě ocelové destičky s náhodně uspořáda-
nými štěrbinami (obr. 1). 

K dispersi seismického signálu na Měsíci přispívají 
nejméně dva vinovody - první je nekonsolidovaná vnější vrstva 
rozdrobených hornin (měsíční regolit), které tvoří vnější zo-
nu nízkých rychlostí, překládající se přes kompaktnější basické 
horniny s vyššími rychlostmi. Druhý vinovod ve větší hloubce 
je tvořen rychlostním gradientem ve vrstvě basických hornin, 
jehož existence se předpokládá podle výsledků laboratorních 
měřeni závislosti rychlosti na tlaku (tedy na hloubce v re-
álném prostředí) u vzorků měsíčních hornin. 

Nejbližší přirozenou analogií měsíčních seismických 
signálů jsou na Zemi záznamy povrchových vin Rayleighova ty-
pu, registrované na dně oceánu při mělkých zemětřeseních 
v oblasti středoatlantického prahu. Jejich rozbor dává pro 
oceánický vinovod hodnotu Q v mezích 1500 - 2000, a jsou po-
zorovány pouze tehdy, je-li mezi zdrojem a příjemcem signálu 
(seismickou stanicí velké množství nekonsolidovaných sedimen-
tů. Odmyslíme-li si vrstvu vody, může být stavba dna oceánu 
modelem stavby vnější části Měííce; vrstva sedimentů odpoví-
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dá měsíčnímu regolitu. Byl vysloven i předpoklad, že vnější 
měsíční vrstvu lze modelovat silnou stabilně promrzlou vrst-
vou, přes kterou se překládá 100 - 200 m silná vrstva mate-
riálu s nízkou rychlostí. 

Mimořádnou příležitosti pro zpřesněni dat o stavbě Mě-
síce zejména ve velkých hloubkách byl dopad meteoritu 
13.5.1972, největšího za dobu, kdy na Měsíci registruji 
seismické stanice. Meteorit o průměru 2 m dopadl asi 140 km 
severně od místa přistání Apolla 14 v kráteru Pra Mauro, a 
vyhloubil kráter o průměru 100 m. Energie vyvolaná nárazem 
odpovídala explosi 200 tun TNT. Přístroje umístěné trvale 
v místě přistání expedice nebyly naštěstí poškozeny. Podle 
výseldků předběžné interpretace záznamů otřesu měsíční seis-
mickou sítí má Měsíc kůru asi dvojnásobnou než je zemská ků-
ra pod kontinenty. V hloubce 65 km, pod hranicí měsíční kůry, 
nastává změna rychlosti seismických vin na hodnoty blízké 
rychlostem v zemském plášti. Další nespojitost v rychlostním 
průřezu Měsíce je pravděpodobně v hloubce kolem 1000km -
není vyloučeno, že to je hranice měsíčního jádra. Dostáváme 
tedy analogické schema vnitřní stavby jako u Země: kůra:
plášť, jádro. Bude-li možno v budoucnu tyto závěry ověřit, 
ovlivni to patrně i představy o vzniku a vývoji Měsíce. 

a 

P.Macák 
f 

Měření magnetických poli ve sluneční atmosféře 

(Praktická část -pokračování z č. 3/1972, str.75) 

V předložené stati bude pojednáno o metodách měřeni 
magnetických polí slunečních skvrn klasickými metodami. 

•Začněme trochou historie. V roce 1896 objevil P.Zeeman 
při studiu sodíkového dubletu v emisním spektru štěpeni čar, 
pokud se zářící atomy nalézají v magnetickém poli. Rok poté 
vytvořil G.Lorentz klasickoj teorii jednoduchého (normální-
ho) Zeemanova efektu, objasnující rozštěpení spektrálních čar 
v magnetickém poli na tři složky. Přesné objasněni tohoto 
efektu podává kvantová mechanika. Teorii vzniku čar v magne-
tickém poli jé,věnován článek M.Šidl;chovského, uveřejněný 
dříve. 

V roce 1908 začal G.E.Hale na observatoři Mt.Wilson 
se systematickým sledováním magnetických poli slunečních 
skvrn a skupin skvrn. Tato pozorováni se prováděla po tři 
desetiletí prakticky jenom na Mt. Wilsonu. 

Intenzita magnetického pole je řádu 1000 G (gauss) a 
někdy přesahuje i 4000 G v největších skvrnách. Bylo zjiště-
n, že v pravidelné (kruhové) skvrně je magnetické pole sou-
měrné podle osy skvrny, ve středu umbry dosahuje jeho inten-
zita H maximální hodnoty; H plynule klesá směrem k vnějšímu 
okraji penumbry. Zatímco ve tředu skvrny souhlasí směr A 
s normálou k povrchu, svírá H na vnějším okraji penumbry 
úhel až 700 s osou skvrny. Budeme-li pozorovat skvrny v centru 
slunečního disku, bude se nám magnetické pole v umbře jevit 
jako podélné (směr pohledu splývá,s normálou, procházející 
středem umbry), zatímco v penumbře bude pole příčné (převa-
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žuje příčná složka.) 

Tato klasická představa o magnetickém poli ve sluneční 
skvrně je v rozporu se skutečností. Bylo pozorováno příčné po-
le v umbře i podélné pole v penumbře. 

V roce 1941 bylo zahájeno systematické pozorování na 
observatoři v Potsdamu (NDR). Tam byla ve čtyřicátých letech 
metodika měření magnetických polí detailně rozpracována H. von 
Klúberem. Tato metodika se dnes považuje za klasickou. 

V r. 1955 začalo pozorování magnetických polí slunečních 
skvrn na Krymské astrofyzikální observatoři a použitím věžového 
slunečního dalekohledu. V posledních letech umožňuje horizontál-
ní sluneční dalekohled ve spojení s velkým otáčivým spektrogra-
femJG získávání vlastního pozorovacího materiálu na observatoři 
AU LSAV v Ondřejově. 

Pro zjednodušení popisu budeme si nadále představovat 
kruhovou skvrnu ve středu slunečního disku a dále uvažovat jen 
normální Zeemanův jev v absorpčních čarách slunečního spektra. 
Místo pojmu "magnetické pole" bude dále užíváno označeni "po-
le". Jako jednotky intenzity magnetického pole H budeme výlučně 
užívat 1 G (gauss) Směřuje-li W k pozorovateli, je polarita 
sole ve skvrně značena N (severní), v opačn,m.případě S (jižní). 
Uhel mezi smreg k pozorovateli a vektorem H označímeo tak, 
že pro á = 0 H směřuje k pozorovateli, pro = 180 opačně 
(tj. do nitra Slunce). Potom v případě podélného pole y = 0°
(polarita N) budou pozorovány ve spektru (v čáře citlivé na po-
le) jen dvě ď komponenty vzájemně opačně kruhově polarizované 
(viz obr. 1). Pro případ = 1800 se změní smysl kruhové pola-
rizace obou složek na opačný. V příčném poli = 90 budou 
existovat dvě komponenty dv a ď a komponenta 9r (neposunutá) 
s naznačenými směry lineární polarizace (viz obr. 2). V obou 
uvedených případech jde o polarizaci částečnou. Pro všechny 
ostatní úhly platí, že složky Zeemanova tripletu mají čás-
tečnou eliptickou polarizaci. Pro 0 X dostáváme po vyčíslení 
konstant 

DA = 4,67 . 10
-5 

gH2' , (1) 
kde g je Landéův faktor, H je intenzita pole v G, ‚0vinová 
délka v cm. 
Za velmi zjednodušujících předpokladů platí hro vzájemný poměr 
absorpcí v jelnotlivých složkách vztah 

ddv : dm: d~R=4(1+cos~~): ž sin2~ :-4 (1+cos2D^) (2) 
Prakticky lze měření polí slunečních skvrn uskutečnit, je-li 
k disposici sluneční dalekohled, dávající obraz Slunce o prů-
měru několika desítek cm a spektrograf s dostatečnou dispersí. 
Například pří průměru obrazu Slunce 32 cm odpovídá jeden mili-
metr šesti obloukovým vteřinám. Skvrna se umístí na štěrbině 
spektrorafu a pořídí se její spektrum v okolí sledované čáry 
s dispersí až n=kolik mm/A. Uvážíme-li, že pro velmi citlivou 
Čáru (na přítomnost pole) vychází. rozštěp 47 méně než 0,05 A pro 
pole 1000 3, shledáme, že vysoká disperse spektrografu je 
nezbytností . Čáry vhodné pro mření magnetického pole musí 
epinovat několik požadavků. Vzhledem k dmdrnosti
jsou na magnetické pole zvlášť citlivé čáry z červené resp. 
infračervené části spektra. Z praktických důvodů jsou povétši-
ně užívány čáry s jednoduchým Zeemanovým rozštěpem. Čáry musí 
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Obr. 1. PrŮběh intenzity rozštěpené čáry v případě podélného 
magnetického pole. Polarizace zakreslena pro š = 0. 
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Obr. 2. Prdběh intenzity 2eemanova tripletu pra případ přičnáho 
magnetického pole. Komponenty jsou lineárně polarizovány. 
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být dostatečně ostré. Okolí čáry musí být prosté "blendů", tj. 
slévajících se skupin čar, aby bylc dobře patrno kontinuum. 
Velmi důležitá je také necitlivost čáry na teplotu při přecho-
du od skvrny k jejímu okolí. Výběr čar, vhodných pro měření 
pole ve skvrnách, provedl H.von Kluber. V rozmezí 5000 - 7000 A 
bylo vybráno pouze 7 čar, převážně Fe. Jako zvlášť vhodnou 
čáru lze uvést A 6302,508 A (g = 5/2). Nalézá se mezi dvěma 
ostrými terestrickými čarami A 6302,771 A a A 6302,005 A. 
Středně citlivých čar, odpovídajících našim požadavkům, je 
ovšem několik desítek. Pokud je rozštěp dobře patrný, lze snad-
no změřit vzdálenost komponent a určit H. To je možné např. pro 
H 2000 G. 

Po měření mikrofotometrem a nezbytných redukcích by bylo 
možno stanovit ekvivalentní šířky složek (ekvivalentní šířka 
čáry je mírou celkové absorpce v_čáře). Ze vzorce (2) není 
však určeno jednoznačně, nebot neznáme polaritu pole ve 
skvrn Proto je dále nezbytné užít polarizační optiky, nejčas-
těji umisťované před štěrbinou spektrografu. Polarizační opti-
ka je potřebná i pro měření samotného H. Složky Z. tripletu se 
často přes sebe překládají a při slabších polích působí jen 
rozšíření čáry. Pro měření podélného pole, nebo polí s převlá-
dající podélnou složkou, se užívá čtvrtvinné destičky. Opačné 
kruhové polarizace komponent se po průchodu destičkou přemění 
v lineární polarizace vzájemně kolmé. Vhodně natočeným analyzá-
torem lze zhášet tu či onu komponentu. Přitmelíme-li na čtvrt-
vinovou destičku vhodně vyříznuté proužky polaroidu, je možné 
získat spektrogram rozštěpené čáry dle obr. 3 (s typickým 
"cik-cak" průběhem). Podobný proužkový analyzátor lze konstru-

dv C',s 

Obr.3. Schema účinku 
proužkového analyzátoru 
s A/4 destičkou na vzhled 
rozštěpu v případě podél-
ného magnetického pole 

ovat s půlvinnou destičkou pro měření příčného pole a separovat 
9rkomponentu od obou d komponent (viz obr. 4). Zmíněné proužko-
vé analyzátory umožňují určit polaritu pole ve skvrně (Ä/4  ana-
lyzátor), měřit pole řádu stovek gaussů a posoudit, zda převa-
žuje podélná nebo příčná složka pole. Místo proužkových analyzá-
torů je možno užít např. Rochonova hranolu za čtvrtvinovou 
destičkou, umístěného před štěrbinou nebo přímo ve vhodné vzdá-
lenosti od fotografické desky. Obdrží se současně dvě spektra 
Z. tripletu nad sebou s potlačenou buď d', nebo dR komponentou. 
Podle vzhledu spektra se určí polarita pole. Proměřením obou 
spekter s určitým krokem podél čáry lze získat průběh H v řezu 
skvrny; (řez skvrny je dán polohou skvrny na štěrbině spektro-
grafu). Při použiti polarizační optiky neplatí ovšem vztah (2). 
Kombinací destiček ?/4 a A /2 a vodných analyzátorů je 
v principu možno určit celý vektor V podstatě jde o určení 
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V 

Obr. 4. Vliv proužkového 
analyzátoru s A/2 destičkou 
na spektrogram Zeemanova 
tripletu v případě příč-
ného magnetického pole 

elipsy polarizace d komponent. Ve tvaru této elipsy je informace 
o úhlu . Pgsiční úhel hlavní osy elipsy polarizace určuje azi-
mut vektoru H. Při užití fotografické spektrofotometrie vede ta-
kové určováni k pracným redukcím. Je zapotřebí vzít v úvahu vliv 
rozptýleného světla v atmosféře a v přístroji a vyloučit vliv 
instrumentální polarizace. Jakékoli přidáváni optických prvků 
zhoršuje kvalitu obrazu Slunce i spektra, prodlužuje expozici 
a vzhledem k neklidu obrazu na štěrbině zhoršuje prostorové 
rozlišení. Pro správnou interpretaci měřeni je ovšem třeba znát 
model skvrny. Metody, které se určováním celého vektoru inten-
zity magnetického pole zabývají, jakož i metody interferenční, 
ponecháváme zde stranou. 

Literatura: 

H.von Kliber, Z.Astrophys., 24} 121, (1948). 
R.Bray, R.Loughhead: Sunspots (London 1964), ruský překlad 1967. 

'Z NAčICH PRACOVIŠŤ 

EQUADIFF III 

Ve dnech 28.8.1972 až 1.9.1972 konala se v Brně Konferen-
ce o diferenciálních rovnicích a jejich aplikacích EQUADIFF III. 
Konference se zúčastnilo kromě českých a slovenských matematiků 
též mnoho dn1 ích z Evropy Asie i ze zámoří. (Jak na závěr 
oznámil organisační komitét, bylo to přesně 150 z ČSSR a 108 
z dvaceti dalších zemí). 

Pracovní náplň konference byla rozdělena do tří sekci: 
(A) Obyčejné diferenciální rovnice, (B) Parciální diferenciální 
rovnice, (C) Numerické metody a aplikace. V každé sekci konaly 
se souběžně dvž řady přednášek, t.j. prakticky současně na Šesti 
místech zároven byly přednášeny referáty. Práci sekci byla věno-
vána jednotlivá odpoledne. Dopoledne se konaly t.zv. plenární 
přednášky, každá v trvání cca 1 hod. (celkem jich bylo proslo-
veno 9). Práce každé sekce začínala vždy několika přednáškami 
v délce 40 min. - těch bylo 28 - a psk ve dvou odděleních pokra-
čovala dvacetiminutovými referáty, jejichž celkový počet dosáhl 
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čísla 121. Mezi účastníky konference byli mnozí význační mates-
tici nejen od nás, ale i ze zahraničí. Nemá jistě smysl vyjme-
novávat všechna jména a názvy všech referátů, nebylo ani možné 
být každé odpoledne na šesti místech současně. Vše se, jak bylo 
slíbeno, nalezne ve sborníku, který mé vyjít někdy v březnu 1973. 

Ovšem ne pouze přednáškami živ je člověk - to si uvědomo-
val i organisační výbor - a připravil nejen pro doprovázející 
dámy) společenský program.Patřily do něho i čtyři výlety během 
středečního odpoledne 30.8.1972, z nichž autor této poznámky si 
vybral ten- "kulminující" v Lednici a Mikulově a - nejen za se-
be - může říci, že se líbil. 

Co podotknout závěrem? Snad jen to, že samozřejmě všichni 
zúčastněni nebyli "čistými" matematiky, že tam bylo i mnoho ta-
kových, kteří prostě při své práci diferenciální rovnice "potře-
bují". A rozhodně většina přednesených referátů měla význam pro 
aplikaci. Přitom autor této poznámky se tam jako "astronom" cí-
til osiřelý. Že by snad astronomové nebo astrofyzici s diferenci-
álními rovnicemi, ať už obyčejnými nebo parciálními, nepřicházeli 
do styku? To asi ne, čili problém bude v tom, že konání příští 
konference - EQUADIFF IV - by mělo být vice a včas popularisová-
no, zvláště v širším odborném tisku. A kdy se &QUADIFF IV sejde? 
V roce 1977 v Praze. 

V.Matas 

Práce publikované v Bulletinu čs. astronomických ústavů 
Vol.23/1972/, No 5 

Dvacet let Československé akademie věd 

Redakční článek k významnému jubileu naši přední vědecké 
organisace, ve kterém je ve stručnosti nastíněno, co uplynulých 
dvacet let přineslo zejména naši astronomii. 

Přibližný tvar třetího integrálu v Galaxii 

L.Perek, Astronomický ústav ČSAV, Praha 

Je předložen přibližný tvar třetího integrálu v Galaxii 
ve vzdálenosti Slunce a prQ složky rychlosti do 30 km/s. Apro-
ximace vyhovuje asi na 10- . Autor uvádí vzorce pro třetí 
integrál, pro perigalaktické vzdálenosti, pro apogalaktické vzdá-
lenosti, pro výšku dráhy nad rovinou symetrie a pro periody. 
Zdá se, že žádné důležité rezonance nevznikají. 

- aut - 

Periodické poruchy libračních hodů v omezeném problému tří těles 
v důsledku odporu prostředí a dvojího vlivu čtvrtého tělesa 

V.Matas, Astronomický ústav ČSAV, Praha 

Tato práce navazuje na autorova pojednáni z r. 1969/70 
a 1971, kdy studoval pohyb tělesa zanedbatelné hmoty (M4) 
v soustavě dalších tři těles restringovaného problému, kde půso-
bení M na tato tři tělesa lze zanedbat. Předpokládá dále, že 
se pohybuje ve stálém odporujícím prostředí, které se projeví 
podobně, jako by se projevil vliv gravitační či vliv tlaku zá-
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ření. Existence periodických řešení dokazuje autor pomoct Poin-
carého metody malého parametru. 

-Va -

Zobecněné Taubovo řešení 

J.Horský, J.Novotný,Katedra teor.fyziky a astronomie, UJEP, Brno 

Poruchy určitého typu vedou k závěru, že mixmaster model 
vesmíru je v jisté oblasti shodný s taubovským řešením. Za před-
pokladu X> 0 a odpovídajícího obecného tvaru metriky je nalezeno 
řešení Einsteinových rovnic. Obdržené dva rázné typy tohoto ře-
čení by mohly hrát zajímavou roli při studiu kreace hmoty v raných 
stadiích. 

- aut - 

Použití universálnějších, bezrozměrných vzorců ve sférických 
prostředích 

E.Chvojková, Astr.ústav ČSAV, Praha 
Fyzikální problémy většinou řešíme tak, že postupujeme 

od bodu k bodu. Ve sférickém prostředí, kde hladinami stejných 
fyzikálních charakteristik jsou soustředné koule, by body měly 
být nahrazeny spíše kružnicemi. Tím se způsob řešení stává pod-
statné jednodušším a výsledky jsou obecnější. Ještě však je vhod-
né zavést zcela universální, bezrozměrný systém jednotek, aby je 
bylo možno aplikovat na jakékoli kosmické těleso, bez ohledu na 
jeho rozměry nebo jiné fyzikální parametry. Tímto způsobem je 
možné definovat mnohé dráhy jediným parametrem Eo, který bývá 
vztažen k některé extrémní kulové aféře o poloměru ro = 1 , 
takže dráhy o stejném Eo se tím stávají identickými. 

- aut - 

Zachycení hustých plasmatických oblaků v kosmických atmosférách 

E.Chvojková, Astronomický ústav ČSAV, Praha 
V prostoru beze srážek by se nabité částiče pohybovaly po 

spirále a stále by se odrážely od maJnetických zrcadel. Pokud 
je rychlost částice menší než úniková rychlost, vznikne ještě 
horní hladina odrazu: nejvyšší hladina, jaké částice o dané 
gyrofrekvenci a poloměru dráhy může dosáhnout v gravitačním poli. 
Taková částice by se pohybovala po spirále nepřetržitě nahorů a 
dolů, stále po téže větvi ma;;netické siločáry. Teorii je možné 
aplikovat na hvězdné atmosféry, planetární mlhoviny, protuberan-
ce, erupce apod. 

- aut - 

Aparatura P3 1 pro studium charakteristik záření v okolí Země 
pomoci družice Interkosmos 3 

V.Veselý, M.Šícha, L.Láska, M.Novák, V.$ezáčová, J.Studnička, 
M.Tichý, Katedra elektroniky avakuové techniky MFF UK, Praha 
S.Fi3cher, Astronomický ústav ČSAV, Praha 
M.Dubinský, Ustav experim. fyziky SAV, Košice 

Je popsán elektronický přístroj Pv 1 umístěný na družici 
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Interkosmos 3. Úkolem přístroje bylo sledovat charakteristiky 
záření v okolí Země. 

-PA -

Magnetické hvězdy 

G.S.D.Babu, S.D.Sinvhal, Uttar Pradesh State Observatory, Naini 
Tal, India 

Autoři shromáždili údaje o magnetické intensitě, rotační 
rychlosti a zvláštnostech ve spektru pro 80 magnetických hvězd. 
Zjistili, že intensita magnetického pole není vs vztahu k ro-
tačním rychlostem, souvisí však s anomáliemi ve spektru hvězdy. 

- Ond - 

Molekuly v Yt Aql 

M.C.Pande, G.C.Joshi, B.M.Tripathi, V.P.Gaur, Uttar Pradesh State 
Observatory, Naini Tal, India 

Předmětem článku je teoretický výpočet četnosti výskytu 
molekul CO, CN, C2, OH, NH a CH v atmosféře cefeidy Yi Aql. Auto-
ři použili modelů atmosfér pro 8 fází této hvězdy a na jejich 
základě řešili rovnice disociační rovnováhy molekul. 

- Kř - 

Práce publikované v Bulletinu čs. astronomických ústavů 
Vol.23(1972/, No 6 

Rentgenovské záření koronálních kondensaci při zatmění 
20.5.1966 a korelace s optickými a radiovými pozorováními 

V.Letfua, hstronomický ústav ČSAV, Ondřejov 
M.Livšiv, Ustav pro výzkum geomagnetismu, ionosféry a šíření 
radiových vin, AV SSSR, Moskva 

V práci jsou určeny elektronové teploty a míry emise 
pro tři koronalní kondensace. Bylo použito pozorování z dru-
žice Solrad 8 získaných při zatmění Slunce. Při zpracováváni 
výsledků měření bylo třeba odlišit klidovou úroven rentge-
novského záření od projevů sluneční aktivity. Redukované toky 
záření byly určovány v oblastech 0-8 A a 8-12 A. 

-PA - 

Nálevkovité protuberance 

J.Kleczek, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Pomocí filmů protuberancí z období 196-61 nalezl 
autor některé specifické rysy nálevkovitých protuberancí. Tyto 
protuberance typu slunečních skvrn se vyskytuji ve všech ty-
pech skupin skvrn a mnohé byly spojeny s chromosférickými fa-
kulemi beze skvrn. Doba existence nálevkovitých protuberancí 
je řádově hodiny. Během této doby mizí v důsledku výronu hmo-
ty z protuberance. 

- PA - 
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Emise X záření a zpoždění D-vrstvy 

B.Valníček, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 
P.Ranzingerova, Astr. ústav university, Ljubljana, Jugoslávie 

Porovnáním přímého měření toku slunečního X-záření 
v oblasti 1 - 6 A, měřeného družicí Interkosmos 1, se záznamy 
hladiny atmosférických poruch a dalšími ionosférickými efekty 
byla zjištěna proměnlivost hodnoty zpoždění t ionosférieké 
D-oblasti. Tato hodnota e zřejmě závislá na spektrálním slože-
ní X-záření, takže u jevů s podílem větších energií emise je 
p t malé, u nižších energii emise p t narůstá a může dosáh-
nout hodnot větších než 10 minut. 

- aut - 

Katalog slunečních radiových bouří na frekvenci 60 MHz 

J.Olmr, J.Šebl, A.Tlamicha, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 
Seznam slunečních radiových bouři pozorovaných na vinové 

délce 115 cm, které byly zaregistrovány na Ondřejovské obser-
vatoři v období 1962 - 1971. Práce je pokračováním dřívějšího 
katalogu, který obsahoval radiové bouře pozorované na vině 
130 cm v období 1959 - 1961. 

- PA - 

Přenos hmoty v těsných dvojhv zdách 

III. Plynné prstence u hvězd podobných Algolu 
S.Kříž, astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Pomoct teoreticky vypočtených modelů dvojhvězd typu 
Algol bylo zjištěno, že v systémech vzniklých při přenosu hmo-
ty v případě A by neměly vznikat plynné prstence, zatímco 
ve většině systémů vzniklých při přenosu hmoty v případě B 
by plynné prstence vznikat měly. 

- aut - 

Prostorová spektroskopická analýza planetárních mlhovin 

III. Numerické zkoumání místních monochromatických energii 
a místních absolutních energií ve sféricky syretrických modelech 

J.Hekela, I.Hubený, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 
Práce je pokračováním dvou článků v BAC 4/1972. Autoři 

zejména zkoumali změny profilů a celkových intenzit spektrálních 
čar. Protože v daném případě jsou profily čar určeny Dopplero-
vým efektem, stačilo zkoumat jedinou čáru. Autoři zvolili zaká-
zanou čáru 0 III 5007 A. 

- PA - 

Kombinované efekty na velkou poloosu umělé družice Země způso-
bované gravitací a tlakem záření 

P.Lála, Astronomický ústav ČSAV, Praha 
Autor zkoumal poruchy velké poloosy dráhy družice ovliv-

ňované tlakem slunečního záření v době, kdy družice není v zem-
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ském stínu. Bere se v úvahu pohyb Slunce, stáčení perigea a stá-
čení uzlu družice. Kromě už dříve známých krátkoperiodických změn 
jsou nalezeny i dlouhoperiodické poruchy. Teoretické výsledky by-
ly porovnány s pozorováními belonových družic. 

- PA - 

Spekt.rofotometrie Bennetovy komety 

G.S.D.Babu, P.P.Saxena, Uttar Pradesh State Observatory, Naini 
Tal, India 

Autoři uvádějí výsledky fotoelektrických pozorování hla-
vy Bennetovy komety v oblasti 352 - 612 mnu Rozptýlené světlo 
je červenější, jestliže se fázový úhel zmenšuje. 

-PA -

Rozdělení zářeni u fotografických meteorů pomoci mnohobarevné 
fotometrie 

M.Hajduková, Katedra astronomie, Komn. univ., Bratislava 

Pomocí fotografických hvězdných velikostí získaných na 
Skalnatém Plese určuje autorka záření meteorů. Při použití 
čtyř barevných filtrů byly nalezeny barevné indexy pro různé 
spektrální oblasti. Potvrdil se Ceplechův závěr o zčervenání 
záření malých meteorů. 

- PA - 

Rázové viny a erupce meteorů 

J.Rajchl, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Novým způsobem odvozuje autor vztah pro počátek režimu 
rázové viny při průletu meteorického tlena ovzduším. Ukazuje, 
že náhlá zjasněni pozorovaná nejen u jasných, ale i u "normálních" 
fotografických meteorů odpovídají místům, kde začíná režim 
rázové viny. Autor diskutuje různé mechanismy, které by mohly 
vysvětlit náhlé zvýšení emise Ca II a ukazuje, že dříve navrho-
vaná teorie je málo účinná pro objasnění tohoto jevu. 

- 2A - 

Zdroj trvalého emisního záření meteorů na vinové délce 3840 A 

J.Rajchl, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Autor diskutuje nedávno objevenou emisi s dlouhým trváním 
ve spektru meteorů, která dosud nebyla spolehlivě identifikována. 

- Cep - 

`PŘEČETLI JSi.:E P~0 VÁS 

Obecné o symposiích 

Účast na symposiu je v současnosti héžnou a významnou 
událostí v životy vědců. Navzdory tonu organisace symposií i 
chování účastníků často nstrádá mnohé z toho, co by bylo tře-
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ba. Možná, že to není ani tak překvapující, neboť neexistuje žád-
ná učebnice nebo příručka, jak naplánovat a organisovat symposia ;
účastnit jich, chovat se na nich a co nejvíce z nich získat. 
Je pravda, že několik poučených článků pojednává o tom, jak mají 
vědci hovořit k vědcům, ale něco je tu v nepořádku, neb těmto 
úvahám se věnuje neobyčejně malá pozornost. Kromě toho jde pouze 
o úzké téma. Zdá se proto na místě pokusit se o nový přistup 
k problému z širšího hlediska a v originálním pojetí. 

Nejprve několik pravidel pro organisátory. Především za-
ručte pořádné množství hodnot za vynaložené peníze, tj. napěchuj-
te do vyhrazené doby aspon dvakrát tolik referátů, než kolik ` 
jich normální lidská bytost může strávit během dlouhého pracovní-
ho dne. Vstřebávací schopnost vědců je téměř bez hranic a pokud 
byste jim nedali příležitost k sebevyčerpání t mohli by odejet 
s nepříjemným pocitem, že nespinili svou povinnost. 

Opatřete účastníkům jmenovky, pro případ, že by některý 
z nich chtěl někoho ztotožnit, ale vytiskněte jména tak malými 
písmeny, aby ze vzdálenosti 25 cm byla pro neozbrojené oko ne-
itelná. Anonymita vůči nepovolaným osobám musí být zabezpečena. 

Učastníci jsou ostatně z důvodů jež uvedeme za chvíli, vybaveni 
neustále moderními kapesními triedry, a jsou tedy schopni identi-
fikovati osoby podle svého přání. 

Neříkejte účastníkům dopředu, jek dlouho by měli hovořit. 
Mohlo by se to vykládat jako zastrašováni a zásah do svobody pro-
jevu. Neztrácejte rovněž zbytečně čas kontrolou takových banalit 
jako je funkce mikrofonů, zajištěni řečnického pultu, ukazová-
tek, tlumeného osvětleni a spojení mezi řečníkem a promítačem. 
Také se neznepokojujte, jestliže ventilátor projektoru hlučí 
tak, že osoby kolem neslyší řečníka. 

Patrně znáte Murphyho zákon jenž praví: "Může-li se něco 
pokazit, pak se to zaručeně pokazí'. To by vás však rozhodně nemě-
lo znepokojovat, neboť v otázce, co se pokazilo a co dopadlo dobře, 
není jednomyslnosti. 

A nyní několik rad pro řečníky: zaplňte promítané diaposi-
tivy, jak jen to fotografie dovoluje. Používejte co nejmenších 
písmen pro popisky, jelikož účastníci s sebou nosí výše zmíněné 
triedry, a uvědomte si, že vědci jsou zběhli v chápáni libovolné-
ho množství obrazového materiálu během okamžení. Dokážete-li 
zapinit graf alespoň třiceti čarami ocitáte 'se v nejlepší spo-
lečnosti. Nezapomeňte, že hlavním úelem promítáni diapositivů 
je vystavit na odiv množství údajů, jež jste nashromáždili, a 
ohromit posluchačstvo hloubkou svého vzdělání. 

V proslulé publikaci nazvané "Jak učiním svou vědeckou 
přednášku nesledovatelnou4" radí prof. W.Leydhecker řečníkům 
takto: Za každou cenu zabraňte tomu, abyste na počátku přednášky 
vzbudili u posluchačů jakýkoliv zájem. Jedním z nejvznešenějších 
cílů budiž ukolébat posluchačstvo do hlubokého a zdravého spán-
ku. Toho lze například docílit tak, že nezačneme od počátku. Mu-
síte začit mnohem dříve. Nejprve podžkujte organisátorům za poctu, 
že jste účastníkem symposia a zminte se o pěkném počasí, nádher-
ném okolí a dobré kuchyni. Ověřenou uspávací metodou je úpiný 
historický výčet autorů, kteří se zabývali vaši disciplínou. Je-
likož se anglicky říká, že "čtete svůj příspěvek", vezměte to 
doslova a připravte si krásně dlouhá a šroubovaná souvětí. Mů-
žete-li si vybrat ze dvou slov, užijte vždy toho delšího. Neskrb-
lete citáty z nevědecké literatury, abyste tak prokázali svou 
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hlubokomyslnost, smysl pro humor, široký kulturní rozhled a jem-
nost charakteru. Kdykoliv je to možné, prokládejte svou řeč ne-
přeloženými citáty v exotických jazycích. a 

Pohrdněte mikrofonem jakq zlořečenou neplechou a důsledně 
hovořte do tabule - jež je trpělivým posluchačem - spíše než 
k pochybnému publiku; mluvte tichým a monotonním hlasem, který 
co nejvíce ztište, když přicházíte ke klíčovým bodům vašich vý-
vodů, nebo když uvádíte jména autorů, názvy neobvyklých chemic-
kých látek či čísla. Především však se nevzrušujte (když jste 
překročili vymezený čas) jakýmikoliv nevhodnými zásahy, jako je 
zvoněni předsedy, písemné vzkazy, které vám někdo strká před nos 
spod. Prostě mluvte dál. Jste v tu chvíli jediná důležité osoba 
v sále. Jediný ústupek, který prof. Leydhecker připouští, je-li 
předsedající stále netrpělivý, je, že začnete mluvit o něco 
rychleji. To vám umožní, abyste posledních deset stran vaši před-
nášky přečetli během jedné až dvou minut. 

Podle red. článku v Nature 230 /1971/, 501, zpracoval 

jg• 

NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Projekt dalekohledu nového typu 

Smithsonianská astrofyzikální observatoř a Arizonská uni-
versita připravuji stavbu velkého dalekohledu nového typu. Da-
lekohled má natolik neobvyklou koncepci, že v českém názvosloví 
nemámě pro ni termín. Anglické označeni - multiple -mirror te-
lescope (MMT) bychom nejspíše mohli přeložit jako mnohozrcadlový 
dalekohled. 

Dalekohled se skládá ze šesti 183 centimetrových reflekto-
rů montovaných kolem středové části. Světlo z primárních zrcadel 
o světelnosti 1 : 2,7 se odráží od sekundárních a pomoci dalších 
šesti dvojic rovi'uných zrcadel je vedeno do společného ohniska. 
Reflektory mají být umístěny v tuhé prostorové konstrukci 
z trubek kruhového profilu, která představuje svérázný tubus. 
Celá kombinace je montována na azimutální montáži, protože je 
výhodnější z hlediska tuhosti a zjednodušuje celou konstrukci. 

Simultánní práce šesti dílčích reflektorů, které musejí 
vytvořit v ohnisku jediný obrázek, je nejkritičtějším problémem 
konstrukce. V zásadě by mohl být řešen výjimečnou mechanickou tu-
hostí, ale tolerance jsou velmi malé. Pokud chceme, aby se 
ohniskové obrázky z jednotlivých dalekohledů nélišily o více než 
0",5 znamená to, že poloha zrcadel navzájem se nesmí lišit o ví-
ce než několik tisícin mm, což je velmi přísný požadavek. Byl 
proto navržen zvláštní systém, kde za referenční přímku by byl 
použit paprsek hvězdy, který je zachycován zvláštním optickým 
systémem před každým dílčím zrcadlem a veden do detektoru 
umístěného na ose souměrnosti mnohozrcadlového dalekohledu. 
Tento detektor sleduje hvězdný obrázek každého dalekohledu a 
zařídí příslušné nastavení primárního zrcadla. Takový systém by 
však mohl pracovat jen s hvězdami jasnějšími než asi 17m Pro-
to je použito světlo umělé hvězdy, jehož zdrojem je laser. To-
to světlo je zachycováno 90 cm reflektorem typu Cassegrain 
umístěným ve středové části. Vycházející svazek paprsků je roz-
dělen do šesti svazků rovnoběžných paprsků, které dopadají na 
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okraje primárních zrcadel a pokračuji do detektoru. Během pozoro-
vání se směry těchto svazků nesměji změnit o více než 0",25. 

Mnohozrcadlový dalekohled má poměrně omezené zorné pole -
asi 5' od optické osy je však obrázek hvězdy ještě dobrý. Nemá 
ovšem charakteristickou podobu soustředných difrakčních krouž-
ků, protože vzniká složením šesti takových obrázků. Stroj bude 
vhodný zvláště pro IR astronomii - proto byla vybrána k jeho 
umístěni i vysoká Mount Hopkins a vrcholem ve výši 2600 m. Ve 
vyšších polohách je ve vzduchu obsaženo méně vodni páry, která 
je na překážku pozorováním tohoto druhu. Dále se předpokládá, 
že přístroj bude využit pro detailní studia, při nichž je třeba 
vysoká rozlišovací schopnost. Počítá se rovněž s použitím pro 
Fourierovskou spektrometrii ( viz KR Č. 4/1972, str. 107). 

Konečně bychom mohli ještě odpovědět na otázku, proč ra-
ději nepostavit tradiční velký dalekohled. Důvodem jsou pořizo-
vací náklady, které rostou dměrně se třetí mocninou průměru pri-
márního zrcadla. Náklad MMT se odhaduje na čtvrtinu až třetinu 
toho, co by stál dalekohled konvenčního typu o průměru zrcadla 
450 cm, jehož odrazná plocha odpovídá součtu ploch šesti primár-
ních zrcadel mnohozrcadlového dalekohledu. 

P. Příhod a 

0 vzniku Jupitera 

Největší planeta našeho slunečního systému Jupiter má 
hmotu přibližně 0,001 Mp . Je to planeta, která vydává vír.e ener-
gi4 než přijímá odSlunce (výdej energie činí řádově 
1044 erg cm- s 1). Dodnes není znám zdroj energie; řada astro-
nomů však soudí že dochází ke gravitační kontrakci Jupitera, 
při níž se v nitru planety nahromadí potřebná energie. S.S.Ku—
mar (Astrophys. Space Sci., 16, 1972, 52) diskutuje otázku vzni-
ku Jupitera. Ukazuje, že Jupiter nemohl vzniknout jako hvězda 
o hmotě 0,001 Mp kontrakci rozsáhlého plynného oblaku (hustota 
mezihvězdného oblaku, ze kterého by se kontrakci utvořil Jupiter, 
by musela převyšovat průměrnou hodnotu až o 10 řádů, a to je 
krajně nepravděpodobné). Jupiter byl zřejmě zformován postupnou 
akrecí materiálu na pevné jádro vzniklé již dříve z rozptýlené 
hmoty kolem Slunce (tento proces vzniku planet rozebírali již 
dříve např. O.J.Schmidt (1959), H4lfvén a G.Arrhenius (1970) 
aj.). Při akreci materiálu se uvolňuje energie, které planetu 
zahřeje. Chladnutí Jupitera, které nyní stále probíhá, způsobu-
je jeho nepatrnou kontrakci. 

Z.Pokorný 

Další molekuly v mezihvězdném prostoru 

Australští vědci pracující u 64 metrového radioteleskopu 
v Parkesu zjistili u radiového zdroje Sgr B 2 dvojici čar na 
5289,84 a 5290,78 MHz, kterou přičítají formaldiminu CH2NH. 
V mezihvězdném plynu směrem ke galaktickému centru zjistili 
dále molekuly hydroxylu OH, kysličníku uhelnatého CO, čpavku 
NH , vody H2O,.formaldehydu H2CO, kyanoacetylenu HC3N a 
foxs4mamidu NH2COH. 
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Pracovníci Goddardova institutu uveřejnili v záři 1972 
zprávu,o objevu sirovodíku H?S v sedmi různých mezihvězdných 
plynných mračnech. Nejvýraznejší čára pochází z kompaktní 
infračervené mlhoviny, označované Orion A, která se nachází 
blízko centra Velké mlhoviny v Orionu, M 42. Objev by učiněn 
radioteleskopem o průměru antény 11 m na Kitt Peaku. Cáre má 
vinovou délku 1,78 mm. Přestože jde jen o jednu čáru, zdá se 
být objev reálný a pracovní tým zkoumal především radiální 
rychlost zdrojů pomoci jiných čar, aby nedošlo k omylu. Dodej-
me ještě, že sirovodík je po vodni páře a kysličníku uhliči-
tém nejběžnějším plynem v pozemských sopečných exhalacích. 

P.Příhoda 

REDAKČN Í KRUH KOSMICKÝCH, ROZHLED~ 

P Ř E J E V Š E M Č L E N B M Č E S K O S L O V E N S K~ 

ASTRONOMICK É SPOLEČNOSTI PEVN~S 

ZDRAVÍ A MNOHO ÚSP CH$ V PRÁCI 

V ROCE 1 9 7 3 . 

Tyto zprávy rozmnožuje pro svou vnitřní potřebu Česko—
slovenská astronomická společnost při ČSAV (Praha 7, Královská 
obora 233). Řídí redakční Kruh: vedoucí redaktor J.Grygar., 
výkonný redaktor P.Příhoda, členové P.Ambrož, P.Andrle, Z.Horský, 
M.Kopecký, S.Kříž, P.Lála, E.Pittich. 
Technická spolupráce: Z.Horský, H.Kellnerová. 

Příspěvky zasílejte na výše uvedenou adresu sekretari-
átu ČAS. Uzávěrka tohoto čísla byla 11. listopadu 1972. 
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