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KOSMICKĚ ROZHLEDY, neperiodický věstník 
Československé astronomické společnosti 
při Československé akademii věd 

ročník 1979 číslo 4 

Dseaond G. King-Helo, P.R.S. +/ 

Tíhové pele Zem' ' / 

1. vod 

Zevrubný popis tíhového pece Země nelze vtěsnat do krát-
kého článku. Zdo e cílem - mnohem prostším - poskytnout předsta-
vn o pokroku v určování popotenoiála a předložit několik frag-
mentárních odpovědí na otázku 3k přesné jsou hodnoty harmo-
nických koeficientů v nejnovějšíoh gaepotenciálníoh modelech?• 

Y tomto článku budem. 'gravitačním polem" a "gs.poten-
ciálem" rozumět pel, a potenciál vyvolaný hmotou Země a atmosfé-

r. "Tíhevé pole se vztahuj• k tíži měřené na povrchu Zeně, t.j. 
zahrnuje vliv rotace Země. 

2. Vyjádření aeopotonciálu 

Gravitační potenciál Země U ve vnějším bodě (r,6,1) se 
obvykle vyjadřuje nekonočnou řadou teserálníoh harmonických 

+/ předneseno na zasedání The Royal Society o družioovém 
dopplerovském sledování a jeho podeticřýoh aplikacích, v Lon-
dýně 11.10.1978. Přeloženo a prevzato se svolením autora. 
Pro Kosmické rozhledy bylo nutné původní referát mírně zkrátit 
a vypustit řadu obrázků (pozn. J. Klokočník). 
'/poznámka o autorovi: 
Desmond G. King-Hele je zástupcem šéfa vědecké kanceláře oddě-
lení pro kosmický výzkum v RAS Parnborough, Rants (Anglie) 
již 12 let. Narodil se 3.10.1927 v Seafordu, vystudoval Spson 
Coll., Trinity Coll., titul B.A. získal v r. 1948 a Y.A. v r. 
1952 v aambridge. Napsal řadu vědeckých prací a odborných publi-
kací, z kmih např. Satellites and Scientific Research (1960), 
Theory of Satellite Orbits in an Atmosphere (1964), Observing 
Barth Satellites (1966). Je významným a uznávaným odborníkem 
v aplikované nebeské mechanice - zejména určování drah umělých 
družic Země (UDZ),analýza drah pro studium hustoty a rychlosti rota-
ce vysoké atmosféry, předpovědi doby existence UDZ na dráze a 
jejich zániku v atmosféře a studium rezonančních jevů v dráhách 
UDZ s konkrétními výsledky určení harmonických koeficientů. 0 tom, 
že se neomezuje jen na dráhovou dynamiku družic, svědčí jeho dal-
ší knihy, jako B.Darwin (1963), 7šie Bnd of 20th Century? (1970), 
Poems and Trixies (1972). Má rád tenis,turistiku a rád čta. 
(Pozn. -J.K.) 
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funkcí ve t♦ar~t 
w 

(1) II . ~(Ťj !í n (o.s8). (Qv ose n).+ Š~n  sin n~), 
- -lll wo 

kde r 3e geocentrická vzdálenost družice 8 dopiněk geocentrické 
zeně~isní šířky do 900, 7' je ze.ěpisná d~lša (klad3á~a východ), 
~[ je geocentrická gravitační konata~ta (398600 lom 0 ), R 3e rov-
~n k vý zssuký pelonár (6378,14 lom), ! a přidružen' Legandřeova 
funkce řádu n a stupně l a č , 3ppes~ jsou nornované teserální 
harsuniské koefiei.aty,-které e třeba .pečítat. 

Jsou nožnd i jiná vyjádření petenoiálu ale toto se osvěd-
čilo Jak. nejvhodně3 í ve studiích p.užíva3íe oh družice. V praxi 
bývá řada ukonč.na při určit řádu a stupni, za nímž se 3iž 
statisticky významné heda.ty hau aiekýeh koeficientů nepova-
žuji za určitelné (a pokládají revny nule). V posledních létech 
se konči n řádů 16 - 36, ale ♦ budoucnu nohou být použita ros-
sáhlejší pole koeficientů. 

Rovnicí (1) je dán. ♦nějŠí gravitační zrychlení způsobené 
kuten Země a atm.sféry. Je-li zkoumána tíže ga rvrca Ženě, je 
třeba k II přidat sdstředi♦ý potenciál (1/2). sin 0, kde 
w je ňhlňrá rychlost rotace Země (72,92115x10°rad/sec); 6í by 
neměl zahuevat atusféru. 

3 získání geenetricki představy teserálníoh harmonickýoh 
funkcí ♦ rov. (1) je užitečné představit si, že index n urč e 
variace .d 3edn ho p.ledníkn (meridian) k druhému, ňaršonioky 
člen řádu. (pro veohny stupni b? a) vykazuje n vin při zněně 
délky 7' na 7'+ 360 (pr. pevnou šířku). Index .' určuje variace 
.d jedné šířky (latitude) k druhé. Bgrnoniolpí člen stupně l a 
řádu a ná (t - ;7 nul, počítán. ed pelu k polo podél konstantní délky 
(vyjma nul na pelech). 

3. Snithseniánská Standardní Zenš II 

„které koeficienty při teserálníoh hauonio ch «"mk-
cích) senekého gravitačaíh. pole zejména nízkých řádů, byly 
úspěšně vyp.čteny v šedesátých létech ale prvním vyhovujíoín 
souhrnným modelem byla Standardní Zeně II (SB II), publ. 
v r. 1970 9mithsenovou astrofyzikální observatoři v Cambridge, 
Yaesaohusetts. 

SB II je založena hlavně na 100 000 optických pozorová-
ní .družic z kamer Baker-Junn s pozorovací přesností kolen 
10.. Rozvoj gespotenciálu ♦ řadu (1) byl ukončen a stupně 
a řádu 16, takže bylo třeba počítat asi 250 jednotlivých koe-
ficientů. Byl, vypočteny poruchy dráhy takto representovanýn 
geopetenciálen a byly určeny hodnoty harmonických koeficientů 
a souřadnic stanic tak, aby pozorování (z 30 stanic na 21 dru-
žic) dosáhla nejlepšího souhlasu s drahami družic. Dohm sady 
bylo řešeno 200 000 rovnic netoden nejmenších čtverců pro 
vice než 300 neznámých především harmonických koeficientů a 
souřadnic komor Baker-Jun.. 

8eenetricksn intorpreaci výsledků lze získat pomocí 
vrstevnicových mapek, znázornu3ícíoh ednn vybranou ekvipoten-
ciální plochu (II z rev. (1) je na ní konstantní a navíc je 
vybraná dle určitých hodnot R a ®O , totiž g e o 1 d , odpovída-
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jící povrchu stř.dní hladiny moří v perevaáí s pt4běhea ně-
jakého referenčního sféreidn (napr. rotačního elipsoidu) - vis 
obr. 1 (pro sedel Země GEM 10). / 

Taková zapa má tu výhodu, že e snadno intorpretevatelná; 
ukazuje například, že kdybyste plavali podél rovníku jižně od 
Indie, kde je velká deprese gseidu (asi -110 m) na sever Nové 
Gui9oje kde je zdvih asi +80 a, tak byste as kanoi tohoto na-
ratenideplavali o zhruba 190 a dál ed hnstnéhe středu Zeně 
aniž byste plavali do kapse. Vrstevnice definují vsld svlá~tai 
tvar, kt.rf zaujímá neřek' hladina ♦ roak.i as snavitsční pdse-
besí velice kkomnmpplikevaního rozdělení host uvnitř Ze ě. Vahiedea 
k ternu Š. avitaoe působí ve směru šolaém ke střední mořské 
hisdini, dává mapa geoidu pravděpodobně sjsrosumitelnější ga-
metrickou představu, tíhovém poli. 

. Geoid GEM 10 

Od roku 1970 bylo publikováno mnoho nových modelů gravi-
tačního pole, včetně Standardních Zemí III a IV, Světového 
Geodetického Systému 1972 (T8 Dept. of Defense), evropských,me-
delů GRIM 1 a 2 a série medelů Země 6oddardova střediska kos-
aických letů, které se objevovaly ♦ párech: GEM 1 a 2 GEM 
3, 4 atd. až k posl.dníz GEM 10Á a lOB. Běhen sodndes~týoh let 
se podstatně zvětšilo množství pozorování - fotografických 
pozorování stejně jako dop lerovekých měření ze systému navi-
guěníoh družic a laeerovýok měření vzdáleností se stále se 
zvětšující přesností povrchové gravimetrie se ■tálo se světšu 
jícía rozsahem pokrytu semského povrchu (včetně oceánů) a 
nedávno přibyla radarová altimetric z družice Geos-3 a aeaší 
množství jiných dat. Mapy geoidu,•odvozen' s těchto modelů, 
vypadají naštěstí všechny dosti podob ně a GEM 10 (1978) který 
je na 
(e výjoimkoul6Eťe 

pravděpodobně
kde výrazněvvýrazněe

jleší 
přispěla 

disposicines k 
 družicově aitimetrie). 

V GEr 10 je použito 840 000 pozorování včetně 213 000 
vzdáleností měřených laserovými dálkoměry, 156 000 optických 
pozorování a 270 000 depplerovských měření US Navy. Ne přesnější 
ze všeho jsou moderní lase

v
ro
ý
vá měření. Taktéž je použito sem-

boru  so roz-
prostírá4po elém .vště,,00věem 

ch 
vjižních

málii 
(nožíích J . nneedostaču-

jící. 

eiál 
Bylo
ykompletnítddool .9a .2o(ve~ 1ÓB doo36) . P

tů 
řesnost se 

pravděpodobně blíží k 2~-2 m přijmeme-li nevyhnutelné vyrovnání 
3i vyhlazení jemných detailu ůsobené tin, že ppooloviční_vino-
vá délka harmonických 22. řáďu je 8o neboli 900 kn. Deprese již—
ně od Indie vychází nyní 105 a hluboká oproti 113 a v předcho-
zím, ale ostatní zvinění seoidu jsou si velieo podobná -
+59 m místo +61 a jižně od Nového Zélandu, 46 a místo 45 u Ka-
lifornie, 73 namísto 81 a u Nové Guineje. 

+/ text upraven v zájmu zkrácení, obr. s SE II vynechán (pozn. -JI). 
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5. Přesnsst haa nich oh k..fioi.ntů 

5.1. Test nemsoí rez,naaeí 

Ačkoli přesnost vrst.vnio geoidu GEM as .br. 1 nůše být 
kole= jednoho metru (až na jemmý detail) přesnest 592 harmo-
nických koeficientů 3. stále diskntabilnl. Rá-4i být řešen. 
víc, než 600 n.známýoh z vice než 3ednehe mili.mu revaic, nohu 
se vyslytnsut některé velmi značné kerelaoe (mezi urč.'uýai 
hodnotami) soboli ro~aaité soubory koeficientů mohou vést ke 
skoro stejnému ge.idu. "Správný" soubor koeficientů potřebil sne 
nejen pro získání správného modelu gravitačního pole, ale tuš 
proto, že by indikoval rezděleni hmoty Uvnitř Země a opatřil 
kaiterium pro posouzení existujících teorii s litosféře a svreh-
ním plášti Zemi. 

Ma počátku sedmdesátýeh let nebyly koeficienty řádu vyš-
Šik. než asi desátého příliš sp.lehlivě známy, s výjimkou něko-
lika málo řádů, kde byly dráhy ♦ nehlubokých rez.nsacíoh, ale 
současné modely vykat i významné zlepšení. Přesnost některých 
koeficientů vysekýoh řádů nůše být nezávisle zkontrolována s u-
šitím výsledků z rozborů drah které prošly rezonancí se zemským 
gravitačním polem. "Rez.namoe; nastává, když se po určitém počtu 
oběhů dráha družice vzhledem k Zemi opakuje. Je-li např. oběžná 
doba takoví že se Země pootočí přesně o 24° vzhledem k rovině 
dráhy mezi ďvěsa následujícími průohody družice nad rovinu 
rovníku posune se průmět dráby u povrch o 360° přesně za 
15 oběh' družice a dráha se vzhledem k Zemi bude opakovat. To 
je rezonance 15tého řádu a když nastane, tak se poruchové vlivy 
harmonických 15. řádu budou hromadit den ps dni, až dojde 
k docela značná směně některých parametrů dráhy, zvláště 3.Jí-
ho sklonu k zaekénu rovníku. Přesná měřeni sněmy sklonu dává 
hodnotu lineární kombinace harmonických 15. řádu lichých stup-
nů, tzv. lumped koeficientů("eeahrnných" koeficientů - návrh 
českého názvu, pozn. JB.). 

Rezonanční jevy nastávají při pozvolné kontrakci drah 
vlivem odporu atmosféry a je-li proces kontrakce dostatečně 
pomalý, je směna sklonu velmi přesně nahraditelná vhodnou 
teoretickou křivkou. Obr. 2 ukazuje variace družice 1971-54A 
♦ období rezonance 15. řádu me$i listopadem 1972 a zářím 1974. 
Sklon dráhy poklesl asi e 0,04 , coš o peví4á 5 km při průmětu 
na zemský povrch; měřeni tohoto efektu umošnuje přesné určení 
souhrnných koeficientů 15. řádu. 

Rozborem řady rezonančních drah tohoto typu (hluboké 
rezonance) s různými sklony drah byly získány jednotlivé harmo-
nické koeficienty 15. a 14. řádu (1975, 1978). Harmonioké koe-
ficienty těchto řádů uvedené v moderních modelech geopotenciálu 
budou nyní s těmito nezávislými výsledly porovnány. 

5.2. Heeficienty 14. řádu */ 

ňing-Role, Walkerová a Gooding určili tento soubor 
harmonických koeficientů 14. řádu (1978): 

+/ zkráoeno a upraveno, podobně kap. 5.3 (pozn. -3M). 
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L 9 
č1,14 

! 10 $1,14 

14 

110 

-38,5 ± 2,9 - 7,8 ± 2,2 

15 •4.5 1,1 -23,8 0,3 
16 -.22,3 3,6 -36,0 3,8 
17 -15,0 2,6 16,8 1,2 

18 -24,0 4,9 - 3,2 3,7 

19 - 1,6 2,8 - 7,6 1,0 
20 8,8 5,8 -15,4 4,6 

21 18,2 3,6 . -10,6 1,9 
22 -14,5 8,1 9,9 6,4 

Prestš číselné porovnáni, které ise realizovat jednoduchou gra-
fiekeu feraea, ul auujje velmi dobrou shodu těchto hednet s hod-
netmi tšohše keefieientů s aedeiň Zas,š. Při porovnání s 088 lOB 
volni debře nuhlasi se3aéaa keefioienty pre E - 14 15 a 16, 
vážný nesouhlas 3e jen pro .G - 21. Shoda se Standardní Zemi 
IV.3 je volni dobrá pro lichá L - 15 a 17, avšak u sudých stup-
nd 3e aén' vyhevujiot. 

lení saaesřejn' nikde záruka, Ž. resonanční výsledky jsou 
zcela spolehlivé. Avšak pprroe B pre která se aodely 08282, 
018 10 a SNIV shoduji • hedaet l ', ezistu3e shoda i e výa-
ledky s drákevýoh rezoaaneá, takše'Jě velni pravděpodobné, že 
hodnoty s rezeaanoi 3 s e u spolehlivé (ačkoliv e samozře3mě 
třeba jejich přemet dále svyševat analýzami dalších drah). 

Příliš neudivuje, še koeficienty 14. řádu souhrnných 
řešení geo tenoiálu (asdeld Zem') jsou znak' přesné, nebes 
všechna tato řešení zahrnují ♦ seb' resenanční výsledky. Prove-
den' porovnání pak ovšes není zcela nezávislé. Pro 15. řád je 
test prdkasn'3š3, Jak dále uvidíae. 

5.3. Koeficienty 15. řádu 

King-Hele, Jalkerová a flooding určili tento soubor har-
aoaickýoh keefioientů 15. řádu (1975)): 

‚
(lichá)109~1,15 10931,15 ~(sudá)109~1,15 10951,15 

15 -23,5:0,8 - 7,7±0,8 16 -13,7±1,3 -18,5±2 ,7 

17 6,3 1,5 5,6 1,5 18 -42,3 1,8 -34,7 3,4 

19 -25,1 2,5 - 7,3 2,3 20 10,5 3,1 29,8 5,2 

21 27,8 3,6 - 0,7 3,4 22 - 8,6 3,8 -20,2 7,4 

23 17,1 4,1 13,9 4,8 

25 - 1,1 3,0 8,5 4,2 
27 10,0 3,3 6,7 2,7 
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29 - 9,4 3,5 0,1 4,7 
31 10,1 5,4 3,8 5,6 

33 1,1 5,7 3,1 5,8 

Výsledky Pro liché' stupně jsou věrohodnější než pro sud" (neboť 
jsou získány rozborem sklonu drah, kde rezonanční efekt bývá 
markantní a "nerezonanční ° poruch dráp malé). 

Hodnoty souhlasí dobře s GEM lOB. Souhlas je ne3 lepší 
pro l - 15 a 17 a kupodivu i pro  i 31 a 33. Hejnovějěí modely 
GEM jsou v mnohem lepším souhlase a výsledky z rezonancí než 
modely platná v r. 1975, kdy byly rezonanční rozbory publiko-
vány. V GEMU 108 jsou koefioieatyL,m a 30 určeny výhradně 
z altimetrických dat; to je důvod, proč $1,15 pro 2 - 31 a 33 tak 
dobře souhlasí a výsledky z dráhových rezonancí. 

Lze říci, že většina koeficientů v modelu emě GEM lOB 
až do řádu 15 (a možná výš) je známa a přesností _ 5.10 9 (v pině 
normované formě zde uvedené). 

5.4. Koeficienty vyšších řádů 

Model Země GEM lOB obsahuje harmonické až do stupně a 
řádu 36: je možné testovat přesnost (spolehlivost) koeficientů 
kteréhokoliv z vyšších řádů pomocí výsledků z analýz rezonanč-
ních jevů? V principu ano. Šlo by od#adnout přesnost 29. a 31. 
řádu a pomocí rezonancí 29:2 a 31:2 I. Rezonanci 29:2 poprvé 
analyzovala Doreen M.Cjalkerová, která získala souhrnné koe-
ficienty 29. řádu rozborem dráby družice Ariel 1 (1962 ď 1). 
Bohužel, pro účely našeho porovnání elze vypočíst odpovídající 
uhso rnné koeficienty z GEM lOB, nebo do jeji&h hodnot zasahují 

harmonické koeficienty 29. řádu vysokých atupnů (G - 45 a výše), 
které už v GEMu 10 nejsou. 

Rozbor rezonance 31:2 je obtížnější, neboť v příslušných 
výškách dráhy nevyhnutelně existuje enormní odpor atmosféry 
(a ten rezonanční efekt přehlušuje). První souhrnné koeficienty 
získali Killer a King-Hele (1976) z Protonu 4 a lepší výsledky 
v dosud nepublikovaně áci King Hele (1979) z rakety Skylabu 1 
(1973-27B). Např. pro S koeficienty zíakalt 
0,O11Š32,31 -0,083Š34,31 +0,310§36,31 -0,70lB38,31 +540,31 - 

O,799Š42,31 +O,084š44,31 +O,508Š46,31 -O,372Š48,31 'O,192Š50,31..'-

- (-13,6 ± 2,2) x 10 9

Porovnání a GEM lOB by opět nebylo objektivní, neboť nejméně 
do stupně 50 koeficient$ přispívají do hodnoty uvedeného sou-
hrnného koeficientu š31 ' . 

Ačkoli koeficienty 29. a 31. řádu takto porovnány být 
nemohou, 30. řád zkusit lze. Z rozboru dráhové rezonance 15. řá-
du bylo totiž možná vypočítat solidní hodnoty souhrnných koefi-
cientů 30. řádu (ze čtyř družic). Např. pro družici 1971-54A 
(viz obr. 2): 

+/ 29 resp. 31 nodálních oběhů kolem Země za dva hvěddné dny 
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0 30' 2 . 3 +0 42SŠ +0 211§ +O,09736,30 +03 30,30 ' 32,30 ' 34,30 ' 36,30

. (15,311,3)x10-9, 
tzn., že koeficienty nad eupměm 38 přispívají k celkové hodm.tě 
souhrnného koeficientu Š nepatrně a porovnání s GEMIOB 
má smysl. Dostaneme: 

z rezonance 1971-54A s GEM1OB pro sklon 1971-54A 

109030 2 -10,3 1,5 -8,4 t ? +/ 

3 0,2 15,3 1,3 11,2 # ? 

Jak je vidět, číselná shoda je na 2596. Koeficienty 30. řádu 
v modelu GEM lOB mohou být docela realistické, nejde-li ovšem 
o náhodnen shodu (což vyvrátí či prokáží jedině další výskuq)."/ 

5.5. Závěry 

V posledních létech přesnost modelů geopotenciálu značně 
vzrostla. Počátkem sedmdesátých let byly hodnoty mnohých harmo-
niokýoh koeficientů řádu většího než 10 velmi fiktivní a koefi-
cienty 15. řádu určené s resonancí se od nich znatelně lišily. 
Avšak nyní existuje dobrá shoda mezi moderním modelem GEM lOB 
a rezonančními výsledky pro 14. a 15. řád a lze učinit závěr, 
že koeficienty v GEM lOB jsou přesné asi na t 5.10-  (odpovídá 
±20% pro m.15) do stupně a řádu 15 a snad i do m.30. 

6. Hodnota geocentrické gravitační konstanty GM 

Spolu s harmonickými koefioienty e třeba vypočíst hodnotu 
GM v rovnici (1). Je blízká 398600 km /e a dosud nejlepší meto-
dou pro její měření bylo studiem drah kosmických send..Z Uariaeru 
9, 10, Vikingů 1 a 2 byla získána tato ho a (neváhovsný průměr 
ze čtyř výsledků) ... 398600 53 ± 0,20 km'/s . Výsledek z lasero-
vých měření na Měsíc je 398660 48 t 0,10 resp. 398600,2 t 0 03 
(Williams 1974, King a kol. 19'6). Nesnovější  asi ns přesni ší 

77
je hhoo

dno(1976 
známá

ťo 

3986ÓÓ,44 blízkých 0,02 km 
u i (Lerch,asvkoll. , ě 

bude publ.). (Uvedené hodnoty platí pro rychlost světla ve vakuu 
c . 299 792,458 km /c). 

7. Směry budoucího vývoje 

Během sedmdeeátýoh let přesnost modelů Země stále rostla, 
hlavně díky zvětšující se přesnosti měření laserových dálkoměrů 

+/ střední chyby harmonických koeficientů nejsou ♦ modelu 
Země uvedeny 

++/výsledky z Interkosmu 10 a 11 budou s GEM lOB porovnány. 
(poznámky - JK) 
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ppo sledování UDZ a nyní 3e depiměna altimetrickými údaji. 
V r. 1970 byl geoid znám • přesností 5 - 10 m, nyní •e blížíme 
k 1 m. 

Pokrok v geodézii 3e trvalý. Nxistuje řada nových měřických 
metod, které k němu mohou pomsti, např. deppleroveká sledování 
družioe z družice. fez nich by byl pokrok stěží mošný,_hromaaění 
většího pečte zpřesnujíe

 GEM budou 
pícah se m

brnš 
ěření 

ee
zbyy nestačilo. V budoucích 

modelech
 ss ppněZaa řádu 80 čili bude třebaturči 

harmonické
 000 koeficientů 

a to z milionu pozorovacích dat. Takové pole koeficientů 
180:180 ♦ řádech vyšších než asi 30 bude určováno především 
z altimetrie. Model Země kompletní do stupně a řádu 180 se mže 

jevit jako ohromulící, ale budeme ho zře3uš potřebovat, nebo okonce .. nejvyššií harmonické 180. řádu mají (představeno na 
Zemi) vinovou dálku 200 h a altimetrická data ukazují na mnohem 
jemnější detaily. Budoucnost tudíž slibuje přesně3ší a detailněj-
ší mapy geoidu a mnohem obsáhlejší pole harmonických koeficientů 
geopotenciálu větší přesnosti. 

Volný překlad J. Klokečník 

KOSMICKĚ ROZHLEDY BLAHOPŘEJÍ 

Blahopřej emo Členům Československá astronomické společnosti, 
kteří se v první  polovině roku 1980 dožívají významného životního 
jubilea. Jsou to: 
50 let 
Vladimír Mazanec 21.1. 
Jaroslav Čechák 25.3. 
Jaroslav Kabátník 20.4. 
Ing.Antonín Tlamicha 28.4. 
František Navrátil 11.5. 
60 let 
Bohumír Holotík 3.2. 
Vladimír Mlejnek 12.2. 
Marie $imáková 25.3. 
Bohuslav Kubálek 16.6. 

65 let 
Rudolf Reif 3.4. 
Josef Kučera 20.5. 
70 let 
Dr.Roetislav Rajohl 1.1. 
Josef Kodýtek 20.1. 
Jan Zajíc 29.1. 
Ing.oldřioh Růžička 3.5. 
Karel Skřivan 31.5. 
Roland Neumann 26.6. 

75 let 
Prof.Dr.Vladimír 0gth,DrSc., 
Člen korespondent OSAV a SAV 3.2. 
František Pešta 3.3. 
JUDr. Karel Otavský 14.3. 
Jaroslav Bartoš 15.3. 
Václav Anft 31.3. 
Prof.Ing.Dr.Rudelf.  Pešek, 
člen korespondent ČSAV 7.4. 
JUDr. Václav Holub 18.5. 
80 let 
Rudolf Holdík 30.1. 
Antonín Jančík 17.3. 
Josef Vítovský \ 25.5. 

\ ' . 
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ltademik J. Kožešník předseda ČSAV předal členu kores-
pondentu CSAV L. Perkevi st~tn znamenáni í vv~yrzn enáni Za obětavou práci 
pro "oialious", které mu propůjčil president republiky u pří-
lešitosti jeho šedesátin. 

Akademik V. Pokor, místopředseda ČSAV, předal 
Ing. M. Burševi, DrSc. střibraeu čestnou oborovou plaketu ČSAV 
Za zásluhy o rozvoz vs fyz(kálmíoh vědách', kterou mu udělilo 
presidium čSAV u příležitosti jeho padesátin. 

Redakce KR srdeěně blahopřeje. 

Z NAŠICH A ZAHRANIČN(CH PRACOVIŠt 

XVII. Valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie 

Montreal - město známé světovou výstavou a olympiádou -
pohostinně přijalo ve dnech 14. až 23. srpna 1979 více než 2000 
astronomů z celého světa, kteří se zúčastnili již sedmnáctého 
shromáždění Mezinárodní astronomická unie (ZLU). Většina jednání 
probíhala v jedné s moderně řečených budov university v Montrealu. 
Jako obvykle byl prvý a poslední den věnován společnému shromáždě-
ní všech účasníků, na kterém byly projednávány především otázky 
administrativního rázu. Za nového člena ZLU byla přijata Indoné-
sie. 0 členství v ZLU se rovněž ucházela Čína, ale prijetí bylo 
odloženo do té doby, než budou vyřešeny některá sporné otázky 
formálního rázu. Byla rovněž přijata řada nových individui'ln{ch 
členů ZLU. V současné době je 55 astronomů z Ceskoslovenska 
členy ZLU. Pro následující funkční období byl za nového presidenta 
IAU zvolen prof. M.S.V. Bappu z Indie, za generálního sekretáře 
prof. P.A. ■ayman z Irska. Je potěšitelná, že za jednoho z vice-
presidentů IAU byl zvolen člen koreep. SAV L. Kresák. Clem koresp. 
CSAV V. Bumba byl zvolen presidentem 10. komise ZLU "Sluneční 
aktivita". Až dosud sekretariát IAú sídlil vždy v té zemi, ze 
která pocházel generální sekretář. Od letošního roku nastala 
změna a byl zřízen stálý sekretariát IAU v Paříži. 
• Od 15. do 22. srpna probíhala odborná i organizační jed-
nání 38 komisí ZLU. Zvláště důležitým problémům byly věnovány 
tyto společná diskuse: I. Byohlostní pole velkých rozměrů na 
Slunci; II. Výzkum slunečního systému; III. Jádra normálních ga-
laxií; IV. Ultrafialová astronomie - výsledky posledních mimo-
zemských experimentů; V. Velmi horká plasma v okolohvězdném, 
mezihvězdném a mezigalaktiokém prostoru; VI. Hvězdné nestability; 
VII. Fyzika komplexu chromosféra-korona-vítr a ztráta hmoty 
z hvězdných atmosfér; VIII. kxtragalaktioká astrofyzika vysokých 
energií. Na programu společných diskusí se vždy podílelo několik 
komisí. Ve večerních hodinách byly nepořádány tři slavnostní 
přehledové přednášky předních světových astronomů: G. Herzberg 
(Kanada): Xolel~ulární spektroskopie a astronomie; S. Chandra-
seřhsT (USA): Úloha obecná relativity v astronomii; B. Paczynski 
(Polsko): Hvězdný vývoj a těsné dvojhvězdy. 
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Někdy bylo velmi obtížná vybrat si optimální zasedání, 
neboť časte se stávalo, že současně probíhala dvě či tři jedná-
ní o která by měl účastník zájem. Není také možné shrnout 
vjker.0 projednávanou problematiku de krátké informace ‚proto 
se omezíme na několik dílčích poznatků, které jsou z noho 
subjektivního hlediska n.j saj ímavější. 

Značná pozornost byla věnována dvojhvěz4ám přesto, že 
táto problematice byl. vyhrazeno zvláštní sympozium, které 
předcházelo Valnému shromáždění (viz příspěvek D. Chochola 
v tomte čísle KR). Zajímavým výsledkem z hlediska vývoje dvoj-
hvězd bylo zjištění šžee ;řejmě všechny těsná dvojhvězdy typu 
RS CTmaa ro3 í rozsáhle ko ny. Mimořádnou pozornos vyvolal 
peku1iární objekt SS 443. Tento slabý zdroj rentgenového zářeni 
vyvrhuje hmota ve dvou proudech fantastickou rychlostí rovnou 
zhruba třetině rychlosti světlat Přitom spektroskopioká pozoro-
vání ukázala, že se jedná o dvejhvězdu s periodou 13,1 dne. 

Mncho nových informací přinesla družice ZUN (Internatio-
nal Ultraviolet Explorer - Mezinárodní ultrafialový badatel), 
vypuštěná 26.1.1978. Pomocí tát, družice byla získána řada 
spekter hvězd v ultrafialové oblasti. Jejich analýzou bylo 
např. zjištěno, žq většina hvězd spektrálních typ'1 P, G a S má 
ohromosféry a korony obdobně jako naše Slunce. 

Pozoruhodná výsledky byly získány rentgenovým dalekohle-
dem, který byl umístěn na Einsteinově observatoři vypuštěné 
na oběžnou dráha v prosinci 1978. Zatímco dříve bylo možno 
detegovat penze jasná zdroje rentgenového záření, Einsteižovs 
observatoř dovoluje pozorovat i velmi slabá objekty nebot má 
tisíckrát vyšší citlivost než dosavadní rentgenová ďalekohledy, 
a vynikající rozlišovací schopnost několika obloukových vteřin. 
Ukázalo se, že r.ntgsnevé pozadí Je z největší části součtem 
záření indivi4uálních zdrojů; vět ina z nich 3sou quasary. 
Přístroj umežnuje detekovat quasary až de rudého posuvu 55
Einsteinova observatoř našla 80 bodových zdrojů rentgenového 
záření v galaxii M 31 a ve Velkém Magellan.vu mračnu. Neoče-
kávaný byl objev rentgenová emise z hvězd 0 a M a z dvojhvězd 
typu ■ UMa. . 

• Začátkem r. 1979 byla, objeven' dvojice quaearů 0957+561 A,B. 
V rámci pozorovacích chyb vykazují oba quasary naprosto stojná 
vlastnosti ve viználním i radiovém oboru spektra. Byla vysleve-
na hypotéza, podle které se ve skutečnosti jedná o jediný quasar, 
jehož obraz je rozštěpen ma dva díky velmi masívnímu objektu, 
nalézajícímu se mezi quasarem a nói. Možnost výskytu takovébe 
'gravitační čočky předpověděl teoreticky Ejn st.in již r. 1930. 

Velmi kvalitní snímky, podrobně zachycující gigantické 
vířivá pohyby v atmosféře Jupitera, pořídila sonda Voyager 
(Cestovatel). Sonda fotografovala s velkým rozlišením rovněž 
měsíce Jupitera. Z fotografií 3e zřejmá, že některá z měsíců 
jseu 1 ♦ nynější době silně vulkanicky aktivní. 

Velká péče je věnována i přístrojovému vybavení hvězdá-
ren a jeho modernizaci. Nedávno byl uveden L. provezu nový 
3 6 m dalekohled který byl postaven na Havaji v nadmořské výšce 
4167 m. Na jeho hnanoování se podílí Iianeda s Pranoií. Dale-
kehled je určen zejména ke ipektroskopii v infračerveném oboru. 
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Ástreneuví s II3d pl6nj i stavbu dalekshl.dn s sfektivnia 
airu aroadla 10 a. Zrsadl• t.h•t• sipntiskik• tr.3• v~ 
3iš nealš. být s 3.dn.h. kusu skla a all, by být nahrassas ' 
soustavsu zrcadel asněích. 

L nsjza3íaavilěioh plb.vanfa druši.•výa ezueriseatla 
patří astrgetriek[ ddrruušio. Yipparah.s, ktzr' aX~i tp~~ 
r. 1984. Ta by aila saiřit p•lleeř~p, vlastni 
100 000 hvizd s přesasstí 0,002•. 

S. sřtš a D. Oh•ekel 

Synpeísiva I1U Ze. 88s T.ad dv.3hviesdy: pos.r.v.ni. 
a Lnt.rpr.t'cia . 

T.reate - hlava' aesto kaaadsk.3 previssie Oat'ri. šel. 
v d*ooh 7. - 10. dususta 1979 nedkea výsnaaás p.dsjatia 
ste7y'rsyeh aatronea.v. V b".'. I. lqnnaovh. f7s lab.- 
rateria .a koa4lo 88. prap.sina ILII. Zděastnilo sa na nea •tso 
ak. 1~0 astrou".' s celáh. n.ta. B.h.s 4-dnevóhe pr.daíšk.vfho 
aaratonu sdsnsl. vyš. 100 r.ferátev s oblasti výsknu t.sný.h 
dvojhviesd. 

V 
úveds~doeil 

sl.v'ah Y. llavso up.sera na skat.ěa.s~, 

kriv$iekd(Ái~ 
~en~ée 

~)~d~i hidste~riokp
la 

t á~:svvn~y~:aj~e á 
d.p.ruěil peuš~•ať r.sdelenis na .dd.l.ni, pelsdetyk.'i a 
kentaktné .ústavy. II p.lod.tpkovýok sd.tav deahádsa k prenosa 
huty s iedae3 složky na drnhú..1 súvislo•ti ■ tý' 3s vhednd 
ai.ste ašsva priaátna a selnmiáraa slošb p.ušiva{ as{ssv: sleš- 
ka, která hastu pri a. 3iaa (aa pin.r c.apa.nt) a složka, ktorá 
baotu odevsdáva (aas. l.ss.r o.ap.nent). 

V pe.lednýoh rokoch sa ukázalo, šs prones hasty a strata 
hasty u tesnýeh dvo3haiezd hr' výsuaaná úleha v ich .v.láoii. 
list prsto divu, še vaěšina refsráts' b.la 'snovaní tl3t. 
pprobleaatik•. PrL posorlvsniaoh sa čeras viass upplatnnje 
druš~c.vá DV a Z a.t estia ~attes aj ao4ern' ds~ekdnd technika 
na va~Sšíoh poseasl¢oh~l.káhiad•oh Váaka pel~.ku ve it.ve3 
technik. Je nadalpr. vaěěia: tesnýoh dve3hvi sd urěiť ~í vý»- 
jev' št'disa, v ktor.a .a sdstava aaohádza. Vdaišiau referát" 
z oblasti výv.3a dvoshviesd nail. belaiokí a 3aponski a.tr.a.ai. 
Teeretioké výpoěty dopinili srovnania s pos.rovaniaai 61.belo 
aiuriadne san j iaavó pri _sivelačni št'di' lnetsýoh_ dVo~hviesd 
a d•.jhviesd .e sl.$k.0 • sáversbna štídiu hvi.zdáChp 
výveja• 

ds pozoruhodné, Š. ú.111.e astroaás.v sa sd.treht. na 
klasické objekty a na Loh detailnó ětúdina. V pspr.di sán nu ad 
sústavy U Cepp, p Ir a ~~1go1. UT posorovania prsg..0 hasty 
poa000u 1UP drušioe :aošnili V. Isadovi vybud.vat nový nelil 
plynných yyrúdor v sd.tav. U Ceepp. Plynné y~ vyty d disk 
okolo slošky, která kutu pprijl, pričos- vallina ha.ty uniká 
od tsjto zlatky von so sú.tavy. polarinetrickó ppoosor.vania U Cep, 
ktoró previedol V. Piirola, ukázali, že ppolarislcia vzniká 
v opticky tenke3 eférick.3 ob'lks a rovnikovea► disku, který 
obklopuje složku, která haotu priján. Y. Plavec na základe 
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pozorovania edstav RI Cas, SI Cas • Crm, V 367 Cy , p Lyr 
a ě Ser pomocou družice ID~, predložil jednotný model pro tieto 
dvojhviezdy: G zlo žha vypluj e Rocheova hranioa a edovzdáva 
hmota B zložke obklopenej opticky hrubým diskon. V zieste dopadu 
hmoty z G zlošky na disk vznik' hordca žkvrna. 

Po viaoerýoh refgrátoch boli diskutovaná optické pozere-
vanua pronesu hmoty ♦ rontgemevých dvejhviezdagh. D. Crampton 
sa zaoberal optickými pezoro♦amiami hm.tných rontgoa evýoh hviezd. 
Bandidátni na čierne diery sd tieto edstavy: ( g &-1, Cir I-1, 
CI 339-4, OAO 1 653-40 - V 861 Sco. G. Rioolsea pogoroval 
v Cir I-1 rádiové výbuch na vinovej dÝško 6 cm. Rentgenové 
ppozorovania dvojhviezd získané pomocou družice RBAO-2 diskutoval 
Sjolt. 

Značná skupina referátov bola vemovaná objektom typ; 
RS CPm, ktoré etoja ♦ popredí pozornosti etel'mnych astronoaov. 
ňtivolučme za tieto objekty nachádzajd tesne pred prvou výmenou 
hmoty. Je pozorovaná výrazná aktivita u zlo , která za blíži 
k Rooheovej hranici. Boll diskuevané fotemetrické steny na 
svetelnýoh krivkáeh, zmeny period, chronosférioká aktivita, 
ěkvrny a kerony týohto h♦iezd. 

Hladaním dvo hviezd v planetárnych hnlovináoh za zaoberal 
R. Mendez. Ukázal, že z 11 hviezd sil 4 kandidáti na orbitálny 
pohyb. Vznik planetárnej hmloviny she d sled4k vývoj  jednej 
zo zložiek dvojhviezdy by teda nohol byt dost častým javem. 

'častníoi synpózia z ČSSR predniesli tieto referáty: 
S. Kříž o ětruštúre plynného disku RI Cae a D. Chochol o dvoj-
hviezdnej povaho symbiotickej hviezdy V 1329 Cygni. 

D. Chochol 

Práce publikované v Bulletinu čs. astronomických ústava 
Vol. 30 (1979), Ho 4 

Pohyby geostacionárních družic způsobené harmonikami prvého řvu 
M. Burša, Z. Šíma, Astrou. ústav ČSAV, Praha 

Autoři vysvětluji vliv posunu hmotného středu Země vůči 
rotační ose Země (pro daný okamžik) na librační pohyby stacio-
nární družice. Zrychlení v délce způsobené tímto posuvem může 
být absolutně větší než zrychlení způsobené trojososti Země. 

Model albeda Země pomocí sférickýoh harmonik 
L. Sehnal, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 

Hodnoty zemského albeda, odvozené Lálou (1978) změření 
družice D-5-B jsou opraveny o vliv ledové pokrývky na polech 
a analyzovány pomoci sfériokoh harmonických funkcí. Jsou 
vypočteny hodnoty koeficientů a vykreelen~ ieočáry pro letní a 
zimní model. Výsledky jsou porovnány e měreními získanými dru-
žicí Tiros 7. 

- aut - 
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Analýza směn sklonu drop družice Interkssnes 10 
L. Sehnal, J. Klokuník, Astren. ústav ČsAv, Ondřejov 

S poušitía drúhovýoh elementů BABA které byly k Lispe-
ziei během skoro oe1á existence družice II družice  10 na dráze, je 
s variací sklonu dráhy určena rychlost rotace vysek' ataaaféry 
a lineární kombinace koeficientů (lumpe' kseficientů) 15., 
29., 30. a 31. řáda. 

- aut -

Rezenance 15. řádu družice Interkosmos 11 (analýza sklenu dráhy) 
J. Klokočník, Astrou. ústav ČSAV, Ondřejov 

Z resonančních směn sklonu drb Iaterkosau 11 ♦ ebdebí 
resonance 15. řádu (15/1) jsou vypočteny lineární kombinace 
koeficientů (lumped keeficšentd) 15. a 30. řáda. Poněvadž re-
zonanční efekt byl velmi výrazný a data dosti přesná, moh být 
získány nejpřesnější výsledky všech družic Interkoausdosud 

i ♦3tento 
účel analyzovaných. Výsledky jsou důkladně porovnány 

Z 
dráhových resenanoí od j eh autorů a a modely 

- aut -

Potegrafické údaje e bolidu Brno (U 140-977, Sep. 14, 1977) 
Z. Oepleoha, J. Boček, B. Ježková, Astru. ústav ČSAV, Ondřejov 

V práci se publikují geometrické, dynamická a fetografická 
údaje o bolidu Brno který byl vyfetegraiován na devíti stani-
cích. Kromě toho au oři uvádějí hlavni rysy programu PIRBAL. 

- pan -

Pozorování meteoriokéhe reje 0rinidy na velká základně 
P.B.Babadžanov, R.P.Čebotarev, Astrefyz.ústav AV Tadšioké SSR, 
Dušanbe 
A. Bajduk, Astren. ústav SAV, Bratislava 

Autoři analyzují počet čelních ozvěn získaných pomocí 
radarů ♦ Ondřejově a v Dešanbe ♦ době aktivity Orienid 1975. 

- aut - 

Vliv šumu na přesnost měření amplitudy radarových čelních ozvěn 
meteorů 
V. Novotný, Astron. ústav ČSAV, Ondřejev 

Zkoumá se vliv šumu na přesnost uvedených měření pro 
signál odražený od meteorická stopy. Pomocí poměru amplitud 
signálu a šumu se odvozuje kritérium pro určení disperse měře-
ná amplitudy signálů. 

- pa► - 

Výpočet profilů čar ve dvojhvězdáoh s přenosem hmoty 

Z. Šíma, Astronom. ústav ČSAV, Praha 
Autor odvozuje polosnalytiokou metodu pro výpočet 

se profilu spektrální čáry v modelu těsná dvojhvězdy 
bere v úvahu vliv plynného oblaku odvozený za přeďpokladu přenosu 
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knoty. Zavrhuje s. n.toda p.z.rovhi zalešená na perovnáv'ni 
profilů získaných ěase♦ě synetsioky vňči středu zatn'ni 
dvejk♦izdy. 

Sesnea id.atifikevai¢ch čar a radiální ryshl.et Ap hvizdy CQ Ulla 
S. likulášek, Rv'zdáraa a pLnetáriva I. Eeperníka, Brno 

Id.atifika.. se týkala čar z intervalu 380 - 460 na. 9e 
spektru byly hlavu' čirs edpevídajiei Je I, Cr I, Je II Cr II a 
Ti II. Radi[lni ryohlesť edvezea[ z 9 desek byla (-4,1iÓ,5)lrm/s. 

pas 

Určeni slunečníhe keroailaího aagaetiokéhe pole běhen rádiovdho 
vzplanuti II. typu 
Y. šarlioký, A. Tlaaieha, Astren. ústav ČSAV, Ondřejov 

Tato práce je přispěvkea k aěření n'netiokého pole ve 
sluneční kerouš a te ♦ prestera nad aktivm oblastí. Je zde 
určeváas aadietlehé gele s šesti vzplanutí typu II uměřených 
v platu 70-250 »Hz u nadře evské ebservatoři B a ovéní 
aadnetiokáhe pole jsou poušity aetody vyp2ývají

rč
oi z teorii 

vzplanuti II. Také je zde edkadován vliv pehybu kor.nálního 
prostředí na určeváaí hodnot aagnetickáho pole. 

aut - 

Hledáni dloahedebýoh světelných zněn Y 1357 Cyg/Cyg z-1 
R. Rude., Astrou. ústav ČSAV, Ondřejov 

Petegrafioká hvězda' velikosti uveden' hvězdy (která je 
eptiokou sl.šku rentgeneváhe troje Cyg I-1) se něrily z 121 
desek sísk 'ýeh ♦ letech 1928-77. Byl. zjištěno, že v uvedeně 
ebdobi nedošle v eptiokáa oboru k žšdaýa něn4, jejichž 
aaplituda by byla větší než 9,2 hv. ve ikesti. 

R.ční esoilace posunu skvrn nalesené V.p.Čisťakovea jakožto 
důsledek nepřesnýeh hodnot I a Q 
J.Tuoainen, Observat.ry and Astaphys. laberatory, Univ. of 
Helsinki 

Badene-li uveden' oscilace vysvětlovat jakožto důsledek 
nepřesnosti v určeni sklenu slunečního rovníku (I) a dálky 

navýstupn'ho uzlu (Q), bude set být St o 3° vitdí a I o 3 na-
ší. Existence takových ohyb se zdá být nepravděpodobnou. 

g doe bl kevan' v Bulletinu čs. astrononiokioh ústavů 
Vel. 30 (l979), Ho 5 

Analýza a interpretace kvaziperiodioké struktury rádievýoh 
vzplanuti I9. typu 
Y. Pračka, I. Sarlický, Astrou. ústav ČSAV, Ondřejov 
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Tato práos analyzuje rádievé vzplanutí typu I► (s kvazi-
periodickou strukturou) ppoezorevamé 3. dor►saee 1974 ve lrek,- 
vemčnín pásma 270 až 470 lEz radiovým spektrogafez oadře ovskí 
observatoře. Vzplanutí pravděpsdobn vzniklo v ksmplikovaái 
magnetická struktuře aktivní oblasti Nolath 13043 ppss ppr.~tenové 
erupci. Se zpracování jevu bylo peušite meted spektrální analýzy 
a filtraoe signálů. Výsledky jsem diskutovány z hlediska sta-
tistické věrohodnosti. Zjištěné p.riedy iatonzitni modulace 
vzplanuti jsou iaterpretevány v mvaš.vandm modelu jak. periody 
generace ae.~hlování svaz elektronů ♦ Z-typu magaotieká 
n a 

- aut -

Statistioká analýza šmmmových bouří na 260 lHa a rsdi.výoh 
záblesků ma 29,5 lEz běhen 20. slunečního cyklu 
J. suk, Lidová hvězdárna, Ďpioo 

Bylo provedeno statistická vyšetřování šnevýsh bouři 
pozorovaných na ondřejovskí observatoři na frekvenci 260 lEz 
v období 965-1976. Jsou udány mšsíční počty šnaových bouři, 
jejich šrná denní frekvsnee prs jednotlivá šumová bouře 
a vyšet váno četnestní zgstonpsai jednotlivých typů ♦ různých 
táních slunečního cyklu. Oasový chod četnosti šnaevých bouři 
byl porovnáván e výsiytea radiových záblesků slunečního pův.du, 
pozorovaných;v tdnše časeván období ma frekvenci 29,5 lHa ma 
observatoři epice. Vzájemná korelace e pro většinu vyšetřevanáh. 
období poměrně nízká s výjiinkeu obdob okolo r. 1974,kQ byla 
pozorována
60 MHzďnttak ion rraadšioých 

aáble.~naJak u9,5š~výsh bsaři na 

- aut - 

Nakloněná spektrální čáry v endřejovskýoh spektrech protuberanci 
V. Bnždjak, Observatoř lvar, Pskulta g.odázie University Zagreb 

Práce se zabývá oelkev  vyhodnocením ondřejevskýoh 
spekter pro4uberenoí a to z hledisku nakloněných čar, která
indikují bud spirální nebo rotační pohyb. Práce dálo hodnotí 
výskyt nakloněných spektrálních čar v závislosti na typu 
protuberance a filamentu. 

Jg - 

Porovnávání rezonančních drah 
1. Některé teoretická závěry 

P. Andrle, Astren. ústav ČSAV, Praha 
Vychází ses potenciálu uvnitř rotačního elipsoidu, 

k něnuš je přidán rušicí člen 2(i ;~ z2. Druhá a třetí přiblišeni 
formálního Ntřetíhce pohybováno integrálu so odvozuje v ebecaía 
případě. Odlišné vyjádření tohoto integrálu je nalezeno pro jednu 
hodnotu rezononoí (poměr mezi pohybem vůči oai a s), pro 
níž jsou odvozeny i teoretická invariantní křivky a hranice 
oblasti, ve která se dráha nalázá. 

- aut - 
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Přesnost převrácených hedmot velkých peloes kametárníah drah 
L. xresák, Astron. ústav SAV, Bratislava 

Na základě dnes zej spolehlivějšíhe materiálu (Yareden) 
se autor zabývá přesnestí uvedené veličiny, která eharakterisuje 
půved komet (staré a nová). Práoe obsahuje důležité závěry, 
které mají nejen kossagonioky_ význam, ale jsou důležitá i pro 
praktické sledování těchto těles. 

-Va -

Zonální větry ve výšce 95 km a radarové pozorováni čelních 
ozvěn meteorů 
G. Cevolani, Institute of Atmospheric Physics, Bologna 
A. Hajduk, Astron. ústav SAV, Bratislava 

Radarová pozorování čelních ozvěn z Budrio (Itálie; 
440 H, 120 B) z období 11./76 - I./77 sloužila k určení 
zonálního větru v 95 kn Počet velmi hustých ozvěn se zmenšuje 
na 1/2 1 méně v době maximální rychlosti větru. 

- pan - 

Deset let od objevu symbiotická proměnné hvězdy V 1329 Cyg 
( HBV 475) 
J. Grygar, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 
L.Hric, D. Chochol, Astron. ústav SAV, Tatranská Lomnica 
A. Yamma"o, Asiago Astrophys. Oba., University of Padova 

V práci je uveden stručný přehled fotometrických a 
spektroskopických poznatků o uvedená hvězdě od roku 1891. 
Hvězda vzplanula roku 1964 a roku 1969 bylo objeveno výrazná 
červená a ultrafialová kontinuum spolu s dovolenými i zakáza-
nými jasnými čarami. Všechny fotometrická údaje potvrzují ná-
zor, že hvězda je zák ytovou proměnnou skládající se z rudého 
obra třídy H 5 II a s velmi horká hvězdy; hmotnosti složek 
jsou 25 a 10. 

Z ODBORNĚ PRÁCE ČAS 

Zprávy o činnosti odborných sekcí ČAS v L. pololetí 1979 
Na 8. zasedání ÚV ČAS jež se konalo dne 22. června 1979 

v Praze, byly předneseny zpr4vy o činnosti sekoí, z nichž vy-
jímáme nejpodstatnější body: 

1. Astronautická sekce (předseda dr. P. Lála, CSc., 
Ondřejov) 

Pokračovala amatérská pozorování přeletů družice Inter-
kosmos 17 s čs. laserovými odražeči na palubě. Připravuje se 
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program experimentálního snímkováni stacionárních družic. 

2. Časová a zákrytová sekce (Ing. L. Vebrová, CSo., Praha) 
Byla započata příprava dat pro výpočet efemeridového času 

ročníků 1966-1968 a studuji se možnwti měření okamžiku zákrytu 
eptickým mikrometrem. 

?. Hlektroaioká sekoo (Ing.K. Jehlička, Brno) 
V. spolupráci ■ brněnskou pobočkot ČAS a Hvězdárnou a 

planetáriem M. Kopernika v Brně byla v března uspořádána konfe-
remoe o použiti výpočetní teohniky v astronomii jíž se zúčastnili 
zástupci všech hlavních astronomických praoeviš OBAV a hvězdá-
ren. Tic byl položen základ pro budoucí spolupráci a vzájemné 
konzultace zainteresovanýoh odborníků. 

4. Hieterická sekce (dr. Z. Horský, OSo., Praha) 
Členové sekce se zabývali stadiem pražských astronomických 

památek a záohrannýa výzkum., na archeologické lokalitě v Buča-
nech n Leopoldova na Slovensku. Ma podzim se plánuje seminář. 

5. Měsíční a planetární sekce (ing. A. Rákl, Praha) 
Členové předsednictva se věnovali popularizaci nových 

poznatků o Jupiteru, získaných sondou Voyager 1. Pokračovala 
práce na terminologickém elovniku a do tisku byla odevzdána 
na pa Marsu, kterou vydá Hvězdárna a planetárium hl.n.Praby 
jako zájmový náklad v nakl. Kartografie. 

6. Meteorická sekce (prof.M. Bulo, Brno) 
Pokračovalo zpracování expedicí z r. 1972-73 (simultánní 

optická a radiová pozorgv¢ní meteorů). Výpočetní programy se 
převádějí na počítač LeU CSAV. První část zpraoevní byla přija-
ta do tisku (BAC). Byl uspořádán 18. celostátní meteoricky 
seminář ♦ Brně a v návaznosti na něj schůze předsednictva sekce. 
Semináře se zúčastnilo 65 osob a předneseno bylo 14 referátů, 
jejichž sylaby byly rozmnoženy cyklostylem. Zpracovávají so 
aa7c.riály z expedicí v r. 1971 a 1964 pravděpodobnost spatřeni 
teleskopických meteorů). Pokračuje základní zpracováni pozoro-
vání získaných v Brně. 

7. Optioká sekce (Ing. J. Kolář, Praha) 
Probíhal pravidelný kurs výroby astronomických zrcadel 

a poskytovaly se konzultace amatérským výrobcům dalekohledů. 
Sekce umožnila pracovníkům Tesly Hloubětín, aby si pod odborným 
dohledem vyrobili trojici rovinných zrcadel pro speciální účely. 

8. Pedagogická sekce (dr. B. Onderlička, CSc., Brno) 

Připravuje se konference o výuce astronomie e mezinárod-
ní účasti jež se bude konat v Brně ve dnech 19.-20.6.1980 a 
bude saměena především na aktuální problematiku výuky astro-
nomie na středních školách. Hlavní problémy epo~enó s uspořádáním 
konference byly projednány na pracovní poradě předsednictva 
v dubnu v Brně. 
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9. Sekce pro p.zer.vání proměnxýoh hvězd (pref. 0. Obůrka, 
CSo., Brno 

Byly sledovány vybraná soustavy těsných zákryt•♦ýoh 
dv.jhvězd s cílem získat okamžiky minim. V pracovních skupi-
nách v Brně ave Vyik.vě se zprae.v val pozor.vaoí materiál a 
připravuji se mapky okolí 50 zákiytovýoh dvojhvězd. II

pi
nrainna 

seRvvězd[ n.0 a ppplanet&.i
či 

~ 
3ÁV. Přitom 
Zopernika v

eekce úze. 
Brně. Tate ni stituoejs

• lečně a Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí připravila 12. celo-
státní seminář o rýzkumn proměnných hvězd v června v Gottwaldo-
vě, na němž přednášeli veaěs člene" ■skos. 

10. Sluneční sekce (Dr. L.Křiveký, CSc., Ondřejov) 

Řada p.z.evatelň .e podílí na službě POTOSPNRXZ pro 
potřebu sestavování týdem íoh předpovědi sluneění činnosti 
přgdsedou sekce. Předpevěd e pat předávána prostřednictvím 
Asi ČSÁV řadě instituci n nás i v cizině. Byly poskytnuty kon-
zultace pozorovatelům zejména v wuvislosti se slunečním se-
minářem ♦ dubnu ♦ Pre$ově. Rutinní pozorování a jejich vyhodno-
cování se provádí průběžně. 

11. Stelární sekce (Dr.P. Mayer, CSc., Praha) 
Sekce uspeřádala 9. o.lestátní konferenci e stelární 

astronomii v března ♦ Prase. Zúčastnil. se jí na 40 odborníků 
z celá republiky, kteří vyslechli celkem 25 referátů. d/laby 
referátů byly rozmnoženy a rozdány účastníkům při registraci 
předem. Dr. Meyer požádal s ohledem na svá pracovní zatížení 
o zproštění funkce předsedy sekce. Na jeho mígt4 jmenoval. 
předsednicty. OAS Dr. P. Konbskáho, CSc. z Asii CSAV ♦ Ondřejově. 
Příští konference se bude konat v r. 1980 na Slovenska. 

12. Knihovní rada (Dr. Z. Burský, CSc. Praha) 
Přemístěni méně používaných kmih z místnosti sekreta-

Ciátu ČAS ♦ Praze a je ich deponování ♦ knihovním skladu Asi SAV nepokročilo z techniešýoh důvodú (nebyl možný odvoz as 
pracovišti ♦ Ondřejově). klada očekává, že tate práce bude 
obnovena v II. pololetí. . 

(Na základě podrobných zpráv předsedů sekci 
sestavil J. Grygar) 

18. meteorický seminář 

Ve dnech 23. - 25. března 1979 se konal v Brně celostát-
ní seminář o meteorické astronomii. Tento seminář lze charakte-
risovat vysetou účasti mladých amatárů, ale bohužel taká ma-
lým počtem profesionálních pracovníků. Jejich referátům byla 
věnována první polovina seminář. (ppátek odpoledne a sobota 
dopoledne). Dr. Vladimír Padevět přednášel o nových přístupech 
k fyzikálním teoriím meteorů, zvláště z hlediska aerodynamiky 
a termodynamiky. název: Jeho referát měl  "Fyzikální teorie me-
teorů pro mírně pokročil'. E aerodynamickému pohledu na meteor 
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se vrátil také Dr. Jaroslav Rajohl ♦ referátu "Od otevřených 
(přes meteory) ke sdruženým aystéadm", ve kterém představuje 
přeměnu energie při meteorickém jevu jako děj otevřený s přeměnou 
energie nejen v ráci, ale 1 ♦ disipaci. Radarovým pozorováním 
vývoje meteoriolcych stop se zabýval Dr. Anton Hajduk v refe-
ráteoh 9 ěinok zonálnyoh vetrov na frekvenoiu dlhotrvajúcich czvien 
meteorov" a "0 pohybe odrazového centra aeteoriokej stopy na zákla-
de vizuálno-radarovýoh koinoidenoií". Obě práce budou pgblikovd-
ny v BAC. P této části semináře referoval ještě Dr. J. Stohl na 
téma: "Sporadické meteory". 

Druhá polovina semináře byla věnována pozorováni a pozore-
vacim programům. Některými výsledky pozorování v roce 1966 
se zabýval Vladimír Znejil ve svém referátu "Určení strmosti 
luminesitní funkce Perseid metodou pířímé redukce". Výsledky 
pozorováni se zabýval také Miroslav Sulc který přednášel na 
téma: "Závislost pravděpodobnostiepatřenl meteoru na maguitudě". 
Příspěvek vyšel v Kosmiokýoh rozhledech 3/1979. "Meteorický 
roj Pegaeid" se jmenoval referát Miroslava Zajdáka o možném 
objevu nov ho meteorického roje. Velký ohlas vzbudil referát 
Jindřicha Silhána "Pád ledového balvanu ♦ Velké Bíteše na 
začátku 70. let" o dopadu hmoty neznámého původu na naše území. 
Tento referát byl rovněž otištěn v Kosmiokýcch rozhledech 3/1979. 

0 novém programu pozorování meteorů, celgstátně doporu-
čeném pozorovaoim skupinám, referoval Miroslav Sulc. "Návod na 
pozorováni vizuálnáéh meteorů" vyjde také jako zvláštní číslo 
Zpráv Hvězdárny a planetária Mg v Brně. Moderní zapisovací sto-
lek, splňující i nejnáročnější požadavky při pozn vání, před-
vedli Vlastimil Bílek, Vladimír Homola a Miroslav Sulc. 0 zku-
šenostech meteorické sekce v Brně s novým způsobem získávání 
kvalitních pozorovateli) přednášeli Jaroslav Maznrkiewioz a 
Miroslav Zajdák v referátu "Metodika zácviku nových pozorova-
telů" 0 pozorování meteorů v Československa v uplynulém období 
se účastnici semináře dověděli z referátu J. Humenanského 'Ra-
dianty meteorických rojů pozorovaných v r. 1977/1978 skupinou 
v Prešově" a ze správ o innoeti meteorických skupin. 

Seminář končil hlavni diskusí, ze která vyplynulo několik 
důležitých závěrů: 

Základním celoročním pozorovacím programem je pozoro-
vání slabých teleskopických meteorických rojů. Vedlej-
ším programem je vizuální pozorováni upravenou metodou 
nezávislého počítáni. 
Je žádoucí zorganizovat setkání vedoucích skupin, které 
se rozhodnou pozorovat vizuálně. 
~častníoi semináře se dohodli na sběru informací o pře-
leteoh bolidů. Informace se zasílají Dr. Z. Ceplechovi 
do Ondřejova. 
Mikroezpedioe se doporučují pouze za účelem intenzívní-
ho pozorování v rámci základních programů, dále ve 
funkci misi k začínajícím skupinám, event. k odzkoušení 
nových metod po teohnologioké-e ránoe. 
Zpracovaná amatérská pozorováni lze publikovat ve sbor-
niku Meteor Reports (red. D. Očenáš), dále Kosmických 
rozhledech a Pracích Hvězdárny a planetária MK v Brně. 
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- Standardisované postupy zpracování met..rickýohpo so-
r.vání je nutno vydat= je třeba určit způsob vydáni. 
Zájemcům e kreslení 6atlmoniokého atlasu budou poskyt-
nuty informace technického rázu i podklady. 

Příští seminář nepořádá Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Keperníka ♦ Brně ♦ jarních měsících reku 1980. 

M. Zajdák 

V období mezi volebními shrnážděnfni ČAS (1976-1979) 
zemřeli naši členové: 
čestní členové 

řádní členové 

mimořádní členové 

Jref. Alois Peřina osef Kl.pešta 
prof. vil~m 0ajdnš.k 
Ing. Jan Šimáček 
Jindřich Zeman 
prof. Dr. Mail Bucher 
Jan Pranta 
Ina. Soběslav Jakubička 
Ina. Bohumil Kořínek 
Doc. Jiří Marsk 
prof. lladimír Petr 
Dr. Iadvík Souček 
ing. František Svěrák 
Vanda 84é.evá 
Mari! Černíková 
Jan Cítek 
Karel Banal 
Ing. 

Janko Jankovský Jan 
Josef Kašpar 
Prantišek Liška 
Václav Piskáček 
František  Svobedg 
arch. František Sotela 

Skláníme se s úcten před jejich památkou. 

20. září 1979 zemřel ♦ Příbrami ve věku 78 let ngitel 
$ádu nráoe orof. RŠDr. Brad Buchar. DrSc., člen korean. CSAV. 

Profesor B. Bechar byl vedoucím Astronomické observatoře 
Čvut v Prase, v r. 1948 se stal děkanem a později byl několik 
let vedoucím katedry vyšší geodézie astronomie a základů geo-
ty~ ky.zi . Jako náš přední astronom pařil k nejaktivnějším členu 
Os. astronautická komise a Mezinárodní unie pro výzkum mezipla-
netárního prostoru. Vynikl svými pracemi v oboru geodézie a 
nebeské mechaniky. Těšiště jeno práce byl. v určování zeměpisných 
souřadnic oirkumzenitál.m. V oberu astrodynemiky a nebeské meoha-
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niky družic dosáhl pref. E. Buchar v celosvětovém měřítku priority v určení polového zploštění zemského tělesa. 
Při svá intenzívní vědecké činnosti se prof. Buchar 

věnoval i činnosti pedagogické, v níž spatřoval hlavni 
těžiště své práce. Vychoval čs. vědě řadu úspěšných vědeckých 
pracovníků. 

Naše věda ztrácí v zesnulém významného badatele a učite-
le, který veškeré své sily do posledního okamžiku věnoval 
poznáni vesmírných těles. V' led jeho práce jsou trvalým pří-
nosem pro naši i světovou vidu. 

Jeho přátelé a žáci hluboce želí jeho odchodu. 

4. oktobra 1979 z9mrela vo veku 63 rokov RNDr. Ludmila 
Psidušáková, CSo, nositelka Radu nráoe. 

RNDr L. Pajdnšáková 030, pracovala na Astronomickou 
ústave SAV od 1.7. 1944 ul koncem mája 1946 objavila prvá 
kométu, která neste jej memo. S tomuto jej prvému objevu pri-
bndli nesk8r ďalšie štyri. Pozdejšie za preorientova a na 
výsknu Sinks a jeho aktivity. Od 16.7.1958 do 31.3.1979 
bota riaditelkon Astronomického ústavu SAV. Má zásluhu na 
zapojení ústavu do programu Interkozmos. Popri svoje vedeckej 
činnosti mnoho času venevala politiokej, politicko-vychovnej 
a verejnej činnosti. 

V zosnulej stráca československá astronómia svoj 
význaunú predstaviteIl1~u, která svojou vedeckou, organizačnon a 
pgpularizačnou činnosťou za významne zaslúžila o rozvoj astro-
nomie najma na Slovensku. 

Bohumil Bílek zemřel 

Redaktor a edborný publicista Bohumil Bílek patřil bezpo-
chyby k nej osobitějším a nejpopulárnějším pražským žurnalistňm. 
Jeho pestré životní osady by docela listě mohly posloužit za 
námět pro román; z redaktore Bílka prímo vyzařovalo konalo 
osobnosti, jež si mnohá protrpěla a proByslela, aby dospěla 
nakonec k sebeironizující moudrosti ocenované každým, kdo měl 
to štěstí se s Bílkem setkat nebo s ním spolupracovat. 

Mnoho čtenářů našeho předního populárně-vědeckého měsíční-
ku Vesmír si jistě ani neuvědomovalo, jak odetatně se Bohumil 
Bílek zasloužil o výrazný a nenapodobitelny profil tohoto časo-
pisu. Bílek nutil a trpělivě přesvědčoval autory - většinou 
renomované vědce - aby psali své příspěvky srozumitelně, čtivě 
a chytře. "Váš článek musí být sestaven tak, aby si jej se záj-
mem dočetla do konce chytrá a hezká medička z I. ročníku" - to 
byla první rada, kterou jsem od něj slyěel při svém debutu ve 
Vesmíru. 

Jeho široká erudice, vynikající znalost cizích jazyků 
i redakčního řemesla a schopnost překonávat bariéry nedůvěry 
mezi vědci - slovutnými odborníky - přímo předurčily Bohumila 
Bílka k tomu, aby šéfoval kongresovému deníku v době konání 
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ZIIZ. valného shrosc[6dťní Mozinársdní astroaemioké unie ♦ Praze 
♦ r. 1967. S této akci přistupoval Bílek s nesmírnou sedpověd-
noatí - redakce mtsedala a připravovala materiiily, rozhovory 
a ankety už s $lročním předstihem. Běhen kongresu pan Bílek 
snad ani chvíli nespalo ♦ peledno organizoval (a často za nepři-
temné vědce bezvadná improvizoval) tiskové konference pro novi-
ndře, odpoledne shiěl Čerstvé materiály ppro zítřejší číslo, 
večer proháněl členy redakční rady' na schňzich a potom odešel 
do tiskárny kde setrval až do časných ranních hodin, kdy 
nové číslo élunoia" začala chrlit rotačka. A ráno už jsem měl 
od něj ve schránce vzkazy, co e třeba zachytit, komentovat, :
u čeho být. Těch 10 dnů pražského kongresu - to byl koncert 
vědecké žurna1isti]gr - a tuto práci ocenili jak astronomové 
tak zejména novináři= nikdy předtím se jim nedostalo tak poJ.rob-
nýoh, rychlých a srozumitelných informací o vrcholném zasedáni 
vědecké společnosti. Už z toho důvodu nelze na Bohumila Bílka 
zapomenout. 

On sám si právě ♦ souvislosti e pražským kongresem 
natrvalo uchoval zvláštní náklonnost k astronomii a k astrono-
mům. Rádi jsme se s nim setkávali i po jeho odchodu do pense. 
V té době se začal soustavněji zabývat problémy ochrany životní-
ho prostředí činil tak na úrovni, na jakou jsme byli u něho 
zvyklí, a ještě navíc stačil kolem sebe šířit pohodu a životní 
optimismus Odešel nečekaně, jakoby nám nechtěl působit dlouho 
zdrmntek. hl osaměle, ale rozdával se všem a tak v nás všech 
z něj něco zůstává. 

J. Grygar 

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY 

Zahraniční návštěvy na AsÚ ČSAV v 1. pololetí 1979 

Dr.A.V.Abramjan SSSR 29. 1. Studní pobyt ve etel'r-

Dr.S.Apostelov 
Bjnrak.obs. 
BLR 

28. 4. 
20. 5. 

ním 
na tématu "Fyzika 

Sofia 4. 6. ionosféry a Vztahy Slunce-

Dr.J.1,.Bougeret Francie 16. 5. Studium radioastronomie 
Paříž, 
l oudon 

23. 5. ve slunečním odd. 

Dr.V.Getman SSSR 11. 6. Studijní pobyt. Téma: 
Dušanbp 12. 7. "Meteorická hmota" 

Dr.B.Grnbič Jugos4lávie 2. 4. Studijní pobyt ve stelár-
obs.Colyoa 12. 4. ním oddělení 

Mgr.M.gowaleki Polsko 16. 3. Pozorováni u 2m dalekohle-
Varšava 16. 4. du 

- 160 - 



Ing.V.brajčev 

Dr. G.S.Karbaaovová 

Dr.N.Yeinig 

Dr.N.N.Yorozov 

Prof.B.l~llerová 

Dr. N.Novak 

Dr.L.Nowakowski 

Dr. J.Ozeniva 

Prof.9.Petkovič 

Dr. G. Polnitzky 

Dr. S.IIrpo 

Ing.I.Vince 

Dr.R.Ziener 

NOVĚ KNIHY 

BLR 2. 4. 
Sofia 30. 4. 
SSSR 9. 4. 
Slmeiz 
(Éra) 

18. 4. 

NDR 22. 1. 
Potsdam 27. 1. 
SSSR 28. 6. 
Alma-Ata 21. 9. 

oarsko 20. 4. 
eneva 23. 4. 

Jugoslávie 7. 6. 
Záhřeb 6. 7. 

Polito 12. 1. 
'orua 25. 1. 
Belgie 2. 4. 
Brusel 7. 4. 

Jugoslávie 24. 4. 
Záhřeb 30. 4. 
Rakogeko 14. 5. 
Víden 20. 5. 

Pinsko 15. 2. 
Helsinki 22. 2. 
Jugoslávie 10. 5. 
Bělehrad 27. 5. 
NDR 31. 5. 
Tautenburg 4. 6. 

Pozorování ve stelárním 
oddělení 
Studijní pobyt v rámoi 
spolupráce Interkosmos 

Studijní pobyt ♦ edd. DSS 

átudijní pobyt ve eluneč-

IAU-organizační záleži-
tosti 
Pozorování ve slunečním 
odd. 

Konsultace ve stelárním 
odd. 
Konsultace ve stelárním 
odd. 

Konsultace véd, programu 
a otázek spolupráce 
Fotografování jasných 
bolidů 

Zpracování radioastrono-
mických pozorování Slunce 
Studijní pobyt ve sluneč-
ním odd. 
Studijní pobyt ve stelárním 
odd. 

Chemie, fyzika a astronomie. Praha 1978, 375 stran, vel počet 

barevných 1 nebarevnýoh ilustrací, 110 Kčs. Vyd. Albatros. 

Snahou nakladatelství Albatrop bylo zprostředkovat 
mladému čtenáři základ znalostí amožnujících ucelený přehled 
o třech vědních disciplínách, umožnit mu, aby si dopinil svá 
školní vědomosti a nalezl ♦ táto knížce odpověď na svá pochyb-
nosti z oblasti chemie, fyziky a astronomie. Na každá straně 
této knihy je několik ilustrací či dokumentujících fotografií, 
která jsou většinou velmi názorná nebo zajímavá. 

Kniha svou úpravou skutečně působí velmi přitažlivě, má 
však jedno velká ale. Jde totiž o překlad (přeložil Jozef Braun), 
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pořízený z anglického originálu, který vyšel v Londýně v r. 1960! 
Je .všem třeba říci, že kapitola Astronomie byla dopiněna 
Dr. P. Andrlem a Dr. I. Baverlíkem, tekše se čtenář může alespoň 
"s rychlíku" seznámit i s bouřlivým rozv.jem astronomie a kosmické 
fysiky ♦ posledních dvaceti letech. Autoři dodatku měli však 
bohužel vzhledem k daná gratioké úpravě knihy k dispozici jen 
velmi .m.zený počet stran (tent. prostor vznikl vypuštěním 
některých části staráh. textu). 

Původní text však působí místy nápadně zastarale. Na 
str. 25 se např. tvrdí, že známe devět Jupiterových měsíců i 
když na str. 298 je tabulka (dodaná Dr. Andrlem v rámci dodatků), 
kde je již vyjmenován. všech 13 známých Jupiterových měsíců. Na 
str. 20 se tvrdí, že lidi zatím znají 103 přirozených a uměle 
vyrobených prvků. Přitom 104. prvek - kurčatovium byl objeven 
v Dubně skupinou akademika Plerova ♦ r. 1964, 105. prvek v r. 
1970, 106. v r. 1974 a 107. ♦ r. 1976. 

Ve fyzikální části jsou v kapitol. elektronika ukázána 
zapojeni s diodou triodou v seuvislosti a mikrofonem a jeho 
zapojením je zmín~aa tetroj.a s na etr. 203 s4 dokonce hovoří 
o použití pentody jako "mísící elektronky". Ctenář by však marně 
hledal zmínku e tranzistorech nebo integrovaných obvodech. Po-
dobně pojmy laser nebo hologram v knize chybějí. 

Je jistě pravda že dostatečně "rýpavý čtenář" by mohl 
ke každé knize o chemii fyzice či astronomii (i s daleko větším 
rozsahem) vždy nalézt nhterý z důležitých pojmů dnešní vědy 
který není ♦ knize zachycen. U recenzované knihy je však jeli 
neaktuálnost přímo nápadná. Zkrátka, knížka by to byla pěkn , 
kdyby vyšla alespoň o deset let dříve. 

Y. šidlichovský 

Cambridge - Bnzyklopádie dar Astronomie (vydavatel S.Xitton), 
Urania - Verlag, Leipzig, Jena, Berlin 1978, 481 str. + rejstřík, 

Kčs 310,-. 

Kniha je překladem anglického originálu "The Cambridge 
Bncyklopaedia of Astronomy", který vyšel v roce 1977 v Londyně. 
Byla napsána skupinou 16 vysokoškolských učitelů s Velké Bri-
tánie, USA a Kanady, a jak již z názvu lze očekávat, podává 
přehled našich znalostí o vesmíru formou dnes velmi vyhledáva-
nou - totiž stručnou, nicméně přesnou a přístupnou. Ve 23 kapi-
tolách se postupně popisuje hvězdný vesmír, sluneční soustava i 
svět galaxií, nechybě33í ani kapitoly "Zivot ve vesmíru" a 
"Astronomie z kosmického prostoru". Hhihu doplňuje počítačem 
kreslená mapa hvězdné oblohy zachycující objekty jasnější než 
6,1m. 

I když v knize nenajdeme (až na vzácné výjimky) matema-
tická vzorce, nezmrvená to, že výklad je jen popisný, bez 
ukázáni fyzikálních souvislostí. Výklad jde opravdu do hloubky a 
mysl  že si 1 profesionální astronom se zájmem pročte kapitoly 
pojednávající o ob ekteoh, jež nejsou středem jeho zájmu - jistě 
se dozví leccos nov . Pro naše amatéry je pak encyklopedie 
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opravdu jakýmsi základním slovníkem, uvážíme-li, Š. obaebnsu 
publikaci ♦ češtině stále nemáme. A jak Již ani jinak n.sůše 
být u knih enoyklopediokého okarakt.ru, )u ba je 'spiněna řadu 
výt ečnýoh fotografií a skvělých grafů. Co grafických nápadů je 
rozesete ♦ o.l knize  ♦ kvalitní fotografie černobílé L barev-
né včetně snímků s družic a send, obrazy objekty kvěsdnéka 
svita ♦ infračerveném, rádiovém i rentgenovými oboru spektra. 

Jak autoři uvádějí, ♦ knize je zachycen stav astrme-
mickího výzkumu k počátku reka 1977. Opravdu nechybějí například 
nová měřeni průměru planetek či fotografie Marsu a Venuše sonda-
mi Viking a Veněra. Jiné velké obj•♦y s tohoto ekritiokéhoe ošde-
hi,..kďy se kniha již utvářela de své konečné podoby, chybějí 
(např. objev anizotrspie reliktevéhe zářeni, zjištěni Uranových 
prstenců apod.). Ale nochtějm. nemožné - j• !řece skvělý úspěch, 
že tak obsáhlé a na p!řir~ssvu náročné dílo vyšle j.ště ♦ roce 
1977, a že knihu dostáváme ♦ překladu za pouhé dva roky po vydá-
ni .rigináiul 

]ncyklopedii astronomie lze všem záj.mcňm vřel. doporučit. 
Pr. mnohé není němčina nepřekonatelnou pře ášku a také cena 
je vzhl.dem ke kvalitě a rozsahu knihy přijatelnii. Jistě uvítá-
me na našem trhn i další astronomické encyklopedie a budeme noci 
srovnávat - laika je však nasazena dosti vysoko. 

Z. Pokorný 

J. Grygar: Kapitoly z astronomie. 5. Kosmické rentgenové zdroje. 
Vydala Kvězdárna a planetárium I. Koperníka v Brně v květnu 1979. 
16 strne 

4š dosud neměli zájemci o astronomii a pracovníci lido-
vých hvězdáren u nás k disposici ucelenější přehled o kosmiokýoh 
rentgenových zdrojích vydaný v češtině. Výjimkou bylo jon několik 
málo článků v časopisech s omezenějším rozsahem. Přitom právě 
rentgenová astronomie je nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím 
astronomie ♦ našem desetilet a ma svém kontě má již celou řadu 
zásadních astrofyzikálních obJ ě . Všdyť právě pozorování 
♦ rentgenovým oboru spektra mošiťuj( sledovat jiným způsobem 
nepřístupné objekty, jakými jsou černá díry a neutronová hvězdy. 
Přitom má rentgenová astronomie prudce rostouoí návaznost na 
astronomii optickou protože počet známých rentgenových zdrojů 
se již blíží počtu 2000 a počet hvězd spolehlivá ztotožněných 
• rentgenovými zdro i přesahuje stovku, přičemž v rentgenové 
oblasti záři i další vizuálně pozorovatelné objekty, jako např. 
galaxie, quasary, pozůstatky supernov ap. 

Vydání sešitu věnovaného rentgenové astronomii je tedy 
třeba uvítat a současně je nutno vyzdvihnout i to že ačkoliv 
jde o bezesporu fyzikálně dost obtížné téma, podaiilo .e je 
autorovi srozumitelnou foracu velmi dobře podat. Přečtou si je 
tedy se zájmem i čtenáři bez hlubších znalostí matematiky a 
fyziky, kteří však po přečteni pochopi i to jak a proč vůbec 
ve vesmíru rentgenové vysoce energetické zelení vzniká. Ale nejen 
to, vědy autor se ♦ jednotlivých odstavcích zabývá i rentgeno-
vými dvojhvězdami, polany, přechodnými zdroji, vybuchujícími 
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zdroji, pozůstatky supernov, eetatnimi galaktickými zdroji a 
extragalaktiokými zdroji rentgenového zření. Stručně je pojed-
náno i o plánech na nati aktivní účast ♦ rentgenové astronomii 
v rámci pregraam Interkosmos. 

"Kosaické rentggeenové zdroje" se tedy stanou nejen vhod-
ným metodickým materiálem pro lidové hvězdárny a astrenaaické 
kr
.vlky yziku., 

ale i 
 

cennou literaturou pro ostatní zájemce o moder-
ní 

R. Hudec 

REDAKCI DOŠLO _ 

Vážená redakce, 

prosím 0 uveřejněaí následujíoího příspěvku k diskusi 
o impaktu do oceánu. 

Poznámka k poznámkám k příspěvku L. Křivského "Některé 

důsledky srážky planetky se Zemi..." od Z. Pokorného 

Pravděpodobnost srážky planetky rozměru — 100 km se 
Zemi jsem skutečně nepočítal ♦ obavě, abych zbytečně nepubli-
koval čísla, která by byla vzdálená "zelenému stromu života". 
Když někdo počítá obdobné pravděpodobnosti např. pro výskyt 
planetárních systémů ve vesmíru a nebo pravděpodobnost života 
nebo civilizací ve vesmíru, pak to vyvolává Jen dobrou nála-
du mezi posluchači nebo čtenáři) což je té dobré, ale vědě 
to mnoho nového nepřinese. Předloienou teorii jsem založil 
na následujíoíoh faktech: 1. existuje ‚ada impaktníoh kráterů 
na zemských kontinentech o průměru 10 10 krm, která byly 
vyvořeny poměrně ♦ nedávné minulosti historie Země (před 
10 - l0 mil, let), kdy oceány již existovaly 2. dovolil 
jsem si předpokládat, což je nejen velmi pravděpodobná, ale 
logické , že do oceánu muselo spadnout 2/3 počtu těles obdobných 
rozměrů, když jich spadla na kontinent 1/3 a kdy již existo-
valy oceány. Z výše uvedených argumentů e zřejmé, že z hle-
diska oprávněnosti mé teorie o důsledcích impaktu do vodního 
bazénu jsem nemusel uvažovat o pravděpodobnostech pádu velkých 
těles na Zemi (tuto problematiku přenechávám jiným odborníkům), 
a že nelze souhlasit s kol. Z. Pokorným, že jev je "velmi 
nepravděpodobný". 

L. Křivský 

Upozornění čtenářům: V článku v Kosmických rozhledech 2/1979, 
str. 98 nejsou uvedeny všechny důsledky a efekty uvažovaného 
impaktu. Přednáška bude publikována v rozšířeném rozsahu ve 
Sborníku Západomoravského muzea v Třebíči. 7m bu49u též 
přesnější ú aje o hmotnosti tělesa a to 10 10 tun 
(nikoliv 10 tun) a o velikosti přísunu vody nad troposféru, 
který bude činit ti 1010 tun. Do výšek nad 20 km by 44xploze 
vyvrhla kolem 108 tun vody a vodni páry (uvedeno 07). 

L. Křivský 
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ORGANISAČNÍ_ ZPRÁVY 

Zpráva 

sy 14. schůze nředsedniotva Úv CAS. konaná dne 
1. 6. 1979. 

Stěžejním boden jednání 14. schůze předsednictva ‚Iv ČAS 
byla příprava 8. volebního shromáždění delegátů, které se bude 
konat ve dnech 28. a 29. září 1979 ve valašském Meziříčí. 
Předsednictvo ppřip avile regran.vellbníso shromáždění návrh 
kandidátky nového Ustřednihe výboru CAS a četředn(r4vIsnh 
komise. Byla táž netavena komise, která předloží OV CAS 
kpnroíaj~edndní návrhy na čestné členství v ČAS. Dále by ro-

jseenů 
čASrganisační záležitosti a přijetí dvou nových řádných 

Č . 
M. Lieskovská 

Zpráva 

s 8. zasedání Ústředního výboru ČAS se dne 22. Červ-
na 1979. 

Toto zasedání se konalo v přednáškovém sále petřínské 
y~vězdárny. Na progrenu byly správy o činnosti poboček a sekcí 
CAS za I. pololetí, které přednesli prof. M. Šulc a Dr. Jiří 
Grygar, CSo. Zprávu o činnosti CAS za I. pololetí přednesl 
prof. O. Hlad,zprávu o hospgdaření Ing.v. Ptáček. Všechny 
tyto zprávy byly zasedáním Dv jednomyslně schváleny. Revisní 
správa předsedy ŮRa Pr Hřebfka o £evieích pravidelně prová-
děných v sekretariátu 8AS byla Úv CAS vzata s povděkem na 
vědomí. Dalším bodem zasedání byla podrobná informace 
o přípravě 8. volebního shromáždění. Bylo konstatováno, že 
příprava' práce probíhají dcbžo a p ítommi byli seznámeni 
s návrhem noy' kandidátky IIvv oOAS a URR8N ČČAASS. Předseda meteo-
rické sekce CAS předložil na zasedání návrh na udělení ceny 
Petra Brlky za rok 1978 Ing. Milanu Vlčkovi z Ostravy. Návrh 
na udělení ceny byl jednomyslně přijat. 

M. Lieekovská 

VESMÍR SE DIVÍ 

Neční směny ve slunečním oddělení na obzoru? 

•Z Jeny do Ondřejova 

Berlín. - v závodě Carl Zeiss v Jeně v NDR začala montáž 
nového typu zařízení pro výsima slunečního zářéní, která e 
určeno pro ondřejovskou observatoř Astronomického ústav ČSAV. 
Na vývoji aparatury se podíleli čs. odborníci. Zařízení umož-
ňuje e vysokou přesnosti analyzovat na základě spektrogra-
tialaoh rozborů slunečního světla fyzikální pochody na povrchu 
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planet které se .byb'j Zeí ♦ blízkosti n'. Dalai čtyři .bd.b-
ad sařfseni vyrob pp.Nd3 t Carl Zeiss Jena také pero .bser♦ato-ř. ♦ dalších sooialistiekýeh zUtoh." 

Svb.da 19.2.1979 

L o. takhl. zatopit (v) r.dakei? 

'lov' čáatioes na 3lunoi je ji zima 
Skupina odborníků, kteří sledují let americká k.mzieké 

scmy Voyager 1, esnhila, Š. v kolnu byly objeveny částic., 
j.jichš teplot' je asi stokrát vyšší než teplota pevrohn Slun-
o.. Sonda 3e sasnamenala se letu mezi hranu a Jupiterem. Ty-
to části.., j• ichš teplota vysoko překračuje nejvyšší hra-
nici zatím zjišt'ncu v .l'nečaí s.ustav' byly v lni rospt - 
len' a s.ndu nepoškodily. Podle názor' veá.noth. skupiny všdcfl 
S.Y.Erimigia. zřejmě p..hás.ji s j.dnoh. z m'stoň kolen J*pi-
tera a pravd'p.do ' a. skládají s vodíku, síry a kyslíku. 

hlad' fronta, 12.VI.79 

Zabít je mdle 

'levá gala .? 
Ástroacaov' mají k dispozici fotografioký'hvězdný atlas, 

který vydala americká národni zeměpisná společnost, observatoř 
Palomar pod názvem Sby Surrey (Obloha v přehledu). Tent. atlas 
se stal podmětem pro skupinu vědců university ♦ Innsbrucku 
k hledIni dosud n p.znaných nebeských těles. 1a fotografických 
mapách atlasu sem totiž viditelná 

ru 
hvězdy, která by jinak 

p.uh' okq nezahlédlo, nebo jsou ♦ no '  «m pohledu více 
než milionkrát menší. Cílem ádání jsou "planetární mlhy'. 
Jsou to údajně hvězdy, která jsou ♦ konečném stádiu svého 
vývoje, spí bychom řekli, še,jde o umírající hvězdy. Ztratily 
při poslední bpřaěně své hmoty ♦ energii velkou část svého 
obj emu. Stalo se to tak že vymrštily svůj obal způsobem 
viditelným 1 okem pozem~ťana. Jiné objekty, které byly obje-

ven , přii mdín 
ném 
říšp 

pátrání, j
komet

sou
svítivě 

prašné a plynné mlho-

Zvláš zajímavý ev, tzv. prst'noovd galaxie byl 
objeven v souhvězdí Bootes (má být viditelné 30. kvLtna) 
♦ severní obloze. Objevená prsténoová galaxie je přibližně 
tak velký jako naše známá Mléčná dráha a je od Země vzdálena 
asi miliardu světelných let. Tuhle vmdiilenost si lze sotva 
představit, Jestliž, paprsek světla urazí vzd'lenost z naší 
planety na > sío za jedinou sekundo . Nutno také ypozornit, 
€e souhvězdí pozorujeme v dávno minulém stavu, nebot, Jak 
bylo řečeno, jeho jas k nám dorazil až za miliardu roků.

Preténoové galaxie jsou soustředěny do kruhu, který 
utváří asi sto miliard hvězd. Známe jich zatím asi tucet. 
Ta, kterou objevili vědoi z Innsbrucku, se vyznačuje mimořádně 
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zřetelnou prst'noovou podobou. nově objeven' seuhvězdí 
se nyní zaměřily observatoře i v jiných zemích, mezi nimi 
i v Sffelsbergu u Bonnu, kdo je umístěn radioteleskop o prd-
měru jednoho sta metrů. ' 

Povaha prst'noovýoh glazií byla dlouhou dobu fezu'.'. 
Teprve ♦ poslsdni době sílí přesvědčení že jde pravděpedeiuš: 
o konečny produkt střetnutí avoa galazii, éter' ovšem pyosd~1. 
astronomů je v řeči nauky o vesmíru zcela mimořádnou uď'losti. 

Pr'ce, 7.5.79 

Oprava 

V Č. 2/1979 Kosmických rozhledů jsis v rubrice Vesmír se 
diví stiskli faksimile článku 'Petřínská hvězdárna po padesáti 
letech" se z'ašnou hvězdársa-rezhledaa. Člínek byl uveřejněn 
v Přehledu kulturních pořadů ♦ záři ,1978. Výkonný redaktor tehdy 
nevěděl, že tu došlo ke značně kurieznímn jevu. Spočívá ♦ tom e 
KB stiskly jeden z exemplářů, éter' byly otištěny před recensí 
a do normální distribuce se nSdestaly, protože ěh ba byla 
před expedici nákladu odstraněna. Pracovníci hvězdárny sami 
přelepovali chyba' slovo ve čtyřiceti zbývajících chybných 
výtiscích, kter6 hvězdárna rozesílala. Kosaick' rozhledy se 
tedy přičinily o trochu absurdity, když& 

1) rozmnožily 700 krát ohybu, kterou pracovníci PIS a 
• hvězdárny v Kulturním přehledu odstranili . 

2) vzpomněly přímo 50. výročí hvězdárny jen tímto 
z

ý
půsoobem, sice neotřelým, ale v tomto případě nepříliš zdvo-

Uveřeji sne opravený titulek (neboť dslěí_tezt je 
bez ohyby) a část rubu obálky kulturního přehledu zs září 1978.

redakční kruh KR 

RCIZNĚ 

Do Údajů v rubrice •Ks blahopřeji" se nám vloudily 
následující ohyby: 
M. Poe íěilová ... narozóna 10. 2., nikoli 10.12. 
J. liisý ... narozen 12. 8., nikoli 2. 8. 

Viníka jsme nezjišťovali, postiženým se omlouváme. 

redakční kruh K 
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50 LET HVĚZDÁRNY NA PETŘÍNĚ 50 

Petřínská hvězdárna po padesáti letech 
(1928-1978) 

T,Tt. správy riss.e.šsje pr. even itřní potřebu Če.ko-
■leveaek[ ar~roaamiokl leěaeet y~ OS~p (Pratin.T, Lrli7.evská 
.bora 233) $   redsi~čnS ]a~nůs veienoí retakter J. Grygar, 
výk.a~ redaktor P. Příh.da, ěleaovd P. Asbroš, P. dadrle 
J. B. na , Z. Er., II. 3op.olGý, P. Idla, Z. Yikaláěek, Ž.Pokorný, 
Y. šid1ichevs . 
T.ohaieká .p.inprLes: Y. bi..kovsk', I. Hel.v.ká. 

Při. vlq níl.Jt• aa výš. uv.d.aeu .dresu ..kretari[ttt 
ČAS. lísdvěr~ 

ee
 tok.te š.1a byla 31. ší,iaa 1979 

$737I - 72113 
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