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Zmenšená reprodukce negativní. fotografie známých závojových mlhovin v sou
hvězdí. Labutě. JSou pravděpodobně pozůstatkem supernovy, která zde vzplála 
někdy před 30000 lety. (Dle fotografie 48palc. Schmidtovou komorou na Mount 
Palomaru.) - Na první straně obálky snzmek vnějšz korony Č . 7 15. 2. 1961 

z letadla 1M. Andrés). Československá expedice v Bulharsku. 

© - Nakladatelství Orbis, n p - 1962 



Říše hvězd Roč. 43 (1962), č. 6 

Mirek Andrés a Ladislav Křivský: 

TVAR KORONY PŘI ZATMĚNÍ 15. 2. 1961 

V roce 1961 uspořádal Osvětový ústav za spolupráce Astronomické 
společnosti a Astronomického ústavu ČSAV expedici za zatměním Slunce 
do Bulharska. Expedice vedená A. Mrkosem a dr. L. Křivským se slklá
dala z vědec1kých a odborných pracovníků, členů lidových hvězdáren 
a amatérů v celkovém počtu 21. V den zatmění 15. 2. 1961 byla expedice 
rozdělena pro větší pravděpodohnost úspěchu na 3 místa. Snímky ko
rony se expedici podařilo získat z letadla, 100 km severovýchodně od 
Sofie z výšky asi 3550 m v místě dolního toku řeky Iskar u KO'jnare. 
Na základně expedice v zemědělském ústavu u General-Toševa optická 
měření znemožnila oblačnost, taktéž v Baldku. 

Česlkoslovenská expedice díky prof. N. Bonevovi ze Sofijské astro
nomické observatoře měla k dispozici v bulharském letadle při speciál
ním letu při zatmění dvě místa. Vzhledem k bohatému pozorovacímu 
programu a poměrně malému počtu členů výpravy mohlo být vedením 
expedice prO' snímkování v letadle obsazeno jedno místo kvalifikovaným 
pracovní1kem. M. Andrésovi z Ústavu optiky a jemné mechaniky z Pře
rova se přes technické obtíže a krátkou dobu nácviku podařilo udělat 
řadu snímlků korony v bílém světle. Expozice byly voleny tak, aby sním
ky zachycovaly vnitřní, střední a vnější koronu. 

První československé snímky korony z letadla jsou vědecky zpra
covávány; ukázku ze zpracování přináší tento článek. Let a snímky byly 
provedeny vzhledem k roční době a povětrnostní situaci nad hlavní pra
chovou atmosférickou vrstvou, protO' již při expozici 1/100s mohl. být 
získán snímelk rozsáhlých partií vnější korony (viz 1. stranu obálky). 
Určení tvaru korony, izofot a zploštění je provedeno ze snímku, který 

je reprodukO'ván na 2. str. přílohy, s expozicí 1/2508 . Snímek zachycuje 
střední koronu a přechod k vnější koroně. 

Na poradě konané před odjezdem do Sofie bylo rozhodnuto použít 
fotografický přístroj Exakta s teleobjektivem f = 300 mm, 1:4. Letec
kou výpravu pořádal ikomitét Bulharské akademie věd, vedený prof. N. 
Bonevem, leteckou výpravu vedl vědecký pracovník M. Kalinkov. Pro 
let bylo použito dopravního letadla 11-14, v jehož prázdném trupu si 
každý pracovník vytvořil u přiděleného okén1ka samostatné pracoviště. 
Při zkušebních cvičných letech, které prováděli bulharští astronomové 
již týden před zatměním, bylo zjištěno, že stabilita letadla není vzhle
dem k vyjmutým okénkům (5 na jedné a 2 na druhé straně) nejlepší, 
talkže není možno zabránit nečekaným výkyvům letadla kolem podélné 
osy. Z tohoto důvodu bylo nutno provádět snímání z volné ruky, což si 
vynutilO' doplnění fotografického přístroje šíro'koúhlým hledáčkem, pro
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tože zorné pole přístroje s použitým teleobjektivem bylo pouze max. 9°, 
Příslušnou úpravu provedli velmi ochotně pracovníci sofijskélho závodu 
na kinematografické přístroje. Hledáček byl improvizován z původního 
objektivu Exakty pomocí jednoduchého tubusu s matnicí na druhém 
konci. Tubus 'byl uchycen na teleobjektivu s možností justáže polohy 
optické osy. Malé zrcátlko upravilo tento hledáček na zalomený, takže 
bylo možno současně pozorovat obrazy vytvořené oběma objektivy. Za
lomení bylo nutné, protože při nízko umístěných o,knech letadla a po
měrně značné výšce Slunce nebylo možno přímo pozorovat průběh za
tmění prostým okem [s výjimkou polohy vleže) bez přerušení expo
zice. Při posledním cvičném letu vyvstaly obavy z potíží vzniklých pře
chlazením optiky i mechanismu závěrky, protože let se konal s ohledem 
na meteorologické podmínky ve výši 5000 m při vnější teplotě -27° C. 
Na štěstí dovolilo počasí provést let při zatmění v nižších výškách při 
teplotě -14° C, takže nebezpečí chladu se zmenšilo. 

Pro snímání bylo použito 35mm kinofilmu Ilford HPS o citlivosti asi 
27/10° DIN, Ikterý nám poskytli bulharští astronomové. Pro expozici byla 
zvolena řada 1/500s až 1/25s a dle možnosti i více, při využití plné svě
telnosti použitého objektivu a to vždy s trojnásobným opakováním každé 
expozice. Program bylo nutno nacvičit až do úplného zautomatizování 
jednotlivých úkonů, protože nebylo možno riskovat případné potíže při 
snížené viditelnosti a průvanu u otevřených okének letadla, zvláště 
když se daly podle meteorologických předpovědí očekávat v oblasti 
hlavní základny naší expedice špatné podmínky. Široká škála expo
zičních dob byla zvolena proto, aby v ní byly obsaženy časy, při kterých 
se ještě nemohlo projevit ve velké míře roztřesení snímku a současně 
časy doporučené bulharskými astronomy jako optimální pro proexpono
vání korony. Celkem bylo získáno 17 snímků, z nichž prvních 9 je vhod
ných pro fotometrická měření a zpracování. 

Po návratu do ČSSR byla na tentýž filmový pás naexponována stej
n ým objektivem fotometrická tabulka Agfa (obdoba klínu) v řadě expo
zic 1/55-1/5005 a film byl vyvolán vývojkou Atomal ta1k, aby strmost 
gradační Ikřivky byla asi 0,7. Po vyvolání bylo zjištěno, že první snímek, 
exponovaný podle nastavení 1/500s, byl z neznámých důvodů exponován 
časem kratším, takže celková řada snímků určených k proměření mohla 
být ještě rozšířena. Pro vyhodnocení jsme vybrali čtyři snímky, z nichž 
jeden (snímek č. 5) je uveden na 2. str. přílohy a na 3. str. přílohy je 
graf relativních izofot po 0,5m, získaných fotometrováním. Expozice 
snímku je 1/2505, čas ~ 7h 51m155 světového času. 

Fotometrování jsme provedli v laboratoři n. p. Meopta Přerov na mikro
fotometru (Schnellphotometer - Zeiss J, který byl doplněn indikátorovým 
měřidlem tak, aby mohly být určeny souřadnice jednotlivých fotometro
vaných bodů. Štěrbina fotometru byla nastavena na velikost 1,3 X 1,3 mm 
při zvětšení negativu 20krát, takže negativ byl fotometrován políčkem 
O< rozměrech 0,065 X 0,065 mm, při průměru slunečního disku na filmu 
2,86 mm. Fotometrování bylo provedeno v rovnoběžných řezech vzdá
lených od sebe 0,2 mm, při čemž tyto řezy byly vedeny ve dvou směrech 
k sobě kolmých. V každém řezu byla vyhledávána místa stejné předem 
určené hustoty. Z každého negativu tak bylo získáno asi 900 bodů pro 
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Průběh hofoty o r = 1,5 na slunečním Nax ~ Ma)( . 

rovníku u 15 zatmění vzhledem k fá 1905 r ~ ~ 1918 

zím cyklu sluneční činnos ti. Hodnoty 
r pro 22,5°, 45° a 67,5° j sou středni 
vždy ze čtyř kvadrantů . Stupnici prc ~ 

1921 ----
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r nutno nastavit tak, aby hodnota 1 ,~ 
byla vždy u 0°. Udaje převzaty až ne. 
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.2 1914 

~ 
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'" r1953}. :;; 
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14 k 'd ·t e Vl enzl . U-d'aJe O t . , hS eJnyc ~ 
~ 1923 ~ ~ 1900 

-----.........~ 
(ll-:; 

hustotách změřených mikrofoto ----- "-- 1901 

metrem představují po vytažení re Min. Min. 

lativní ízofoty, neboť byla při re
dukci přes gradační křivku vzata 

o' .45' .90' 
22,' 61,:5 

O' .45' .90" 
22,:' 67, :. 

v úvahu hustota pozadí. Vlastní 
standardisace fotometrických údajů přes Slunce za pomoci filtrů nebo 
přes měsíční úplněk nemohla být z technických důvodů .provedena. 

Orientaci snímku a grafu izofot jsme provedli ze známých pozic pro
tuberancí, které jsou patrné na snímcích v důsledku malého chvění ko
mory dokonce v poli slunečního disku a podle míst charakteristickýcJ:1 
přechodů mezi "křídly" a oblastí polárních paprsků u severního pólu. 
Korona zatmění z roku 1961 měla přechodný tvar mezi tvarem v maximu 
a v minimu sluneční činnosti, jak je patrné z naexponování paprsků 
polárního vějíře ve vnitřní části korony a z náznaku pOlkládání koro
nálních paprsků tvaru křídel a trubic do ekvatoreálnílho směru. 

Stav sluneční činnosti podle skvrn byl v den zatmění dosti nízký, rela
tivní číslo bylo 27, za celý únor činilo asi 44. Chromosférická činnost 
nebyla naproti tomu tak nízká, za 24 hodin 15. II. 1961 bylo pozorováno 
9 erupcí o malé mohutnosti, které byly všechny těsně u západního okraje 
disku. Přímo v době zatmění v Bulharsku byla na západním okraji erupce 
o malé mohutnosti (1, pozice 12° S, 87° W). Únor 1961 byl první měsíc 
po maximu cyklu Ikoncem roku 1957 (říjen R = 254), kdy měsíční rela
tívní číslo- kleslo pod 50, ale znovu bylo vyšší v dalších měsících 1961 
až do října. Snímek Ikorony představuje koronu ve fázi poklesu sluneční 
činnosti 11letého cyklu více jak 3 roky po dosažení maxima. Tento 
cyklus byl dosud nejvyšší za posledních 250 let a byl zřejmě vrcholem 
80letého slunečního cyklu. 

Z grafu relativních izofoť (obr.) bylo možno vypočítat přibližné zplo:3
tění korony podle průběhu zploštění jedné vybrané izofoty van de Hul
stovou metodou. Tento způsob umožňuje zařadit každou získanou koronu 
ze zatmění do určitého stádia fáze slunečního cyklu podle zploštění :ko
rony (elipticity). Za charakteristickou se vybere jedna izofota, která 
na slunečním rovníku vymezuje rozsah 1,5 slunečního průměru. VeHkost 
průměru této izofoty se mění kolem slunečního disku pochopitelně po
dle toho, jak je korona zploštěna. Zjišťuje se na rovníku, kde je podle 
podmínky vždy 1,5, na průměru ve sklonu 22,5°, na 45° na 67,5° a na 90° 
(póly). Zjištěné hodnoty jsou na obrázku pro 15 zatmění a jsou udány 
-v hodnotách slunečního poloměru r. U každé křiVlky zploštění je uveden 
rok zatmění. Křivky jednotlivých zatmění byly seřazeny van de Hulstem 

107 



podle výsledných průběhů (typů) křivek na vzestupné nebo na sestupné 
fázi 11letého slunečního cy1klu. V letech slunečních maxim nebol v jejich 
okolí vykazují křivky zploštění převážně malé, tak např. korona zatmě
ní z r. 1905 byla téměř kruhového tvaru, křivlka je proto téměř vodorovná. 
V letech nízké sluneční činnosti se křivky přibližují tvaru elipsy. Ve 
středních částech fází vzestupu nebo poklesu je typický' "skolk" mezi 
45° a 67,5° (viz 1898). Křivku zploštění korony 1961 jsme podle prů
běhu zařadili vzhledem k ostatním křivkám do fáze cyklu záhy po ma
ximu. 

Zpracovány budou izofoty i dalších vybraných snímků vnitřní i vnější 
korony. Výsledky budou použity k pokusu o výpočet elektronových 
hustot v oblastech vyso:kých koronálních paprsků, k přesnějšímu vý
počtu zploštění Ikorony v různých vzdálenostech, ke zpracování měření 
absorpce kosmického rádiového šumu měřeného expedicí v Bulharsku 
a poslouží pro zpracování měření rádiové emise Slunce při částečném 
zatmění v ČSSR. 
Vyjadřujeme poděkování n. p. Meopta Přerov za umožnění proměření 

a dalšího zpracování, dr. J. Němcovi z Přerova a dr. V. Letfusovi z Ondře
jova za cenné [konzultace, F. Hřebíkovi z Ondřejova za pomoc při pro
měřování a za přípravu grafů pro' tisk, Z. Finkové z Lidové hvězdárny 
v B. Bystrici za pomoc při proměřování, dr. O. Obůrkovi z Brna za půjče
ní komory s teleobjektivem a Z. Malčíkovi z Přerova za pomoc při foto
laboratorním zpracování. 

Oto Obůrka: 

JSOU PROMĚNNÉ TYPU U GEMINORUM 
DVOJHVĚZDAMI? 

V poslední době obracejí k sobě pozornost eruptivní proměnné hvězdy, 
jejichž typickým reprezentantem je hvězda U Geminorum, někdy označo
vané také jako typ S S Cygni podle jiné hvězdy podobných vlastností. Jsou 
to trpasličí proměnné hvězdy, jevící obvykle malé světelné změny, jejichž 
jasnost však občas vzroste během jednoho až dvou dní o dvě až šest 
hvězdných velikostí. Po několika dnech nebo týdnech vracejí se k pů
vodní jasnosti. Intervaly mezi dvěma následujícími výbuchy se mohou 
měnit v širokých mezích, každá hvězda je však charakterizována urči
tou střední hodnotou takového cyklu. Střední cyklus hvězd typu U Ge
minorum pohybuje se v mezích mezi 20 až 600 dny. Byl nalezen jistý 
statistický vztah mezi hodnotou středního cyklu a amplitudou jasnosti 
při výbuchu, který stanoví, že čím větší je amplituda, tím méně často 
k výbuchům dochází. Spektrum je v době minima spojité a bývá pře
kryto širokými jasnými č arami vodíku, hélia, ionizovaného hélia a váp
níku. V době maximální jasnosti čáry téměř úplně zmizí nebo přecházejí 
v mělké a úzké čáry absorpční. V sovětském katalogu proměnných hvězd 
je uvedeno 113 hvězd tohoto typu, o 25 z nich není však zcela jisto, zda 
do skupiny patří. 

Při jednání komise pro proměnné hvězdy na loňském kongresu Mezi
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národní astronomické unie rozvinula se velmi živá diskuse o hvězdách 
typu U Geminorum po referátu R. P. Krafta, který hvězdy studoval 
spektrograficky pětimetrovým dalekohledem na Mt. Palomaru. Spektro
graf v primárním ohnisku měl disperzi 180' angstromů na milimetr. 

Když bylo zjištěno, že hvězda SS Cygni je krátkoperiodickou spektro
skopickou dvojhvězdou s periodou 6 hod. 38 min., byla obrácena pozor
nost i k jiným hvězdám typu U Gem. Postupně bylo zjištěno, že pět nej
jasnějších hvězd tohoto typu jsou spektroskopické dvojhvězdy a ještě 

další dvě určitě jeví stejné vlastnosti. Hvězdy náležejí k ploché galak
tické populaci a mají malé rychlosti. Z ·vlastních pohybů a radiálních 
rychlostí byla odvozena střední absolutní vizuální jasnost v minimu 
okrouhle + 9,5 m . Podle spektroskopického zkoumání sestává dvojhvězda 
U Geminorum pravděpodobně z modré a červené složky. Emisní čáry 
připisují se rozsáhlé atmosféře horké modré hvězdy, která narůstá při 
velkých ztrátách hmoty slož'ky červené. Předpokládá se, že složky všech 
zkoumaných hvězd mají hmoty přibližně rovné Slunci, takže jejich jas
nost se jeví vzhledem k hmotě asi o čtyři nebo pět hvězdných velikostí 
slabší. 

Kraft zjistil, že spektroskopické charakteristiky těchto dvojhvězd jsou 
velmi podobné vlastnostem hvězd typu W Ursae Majoris s periodami 
kra tšími než jeden den. Z toho vznikla domněnka o příbuznosti obou 
tyPŮ, při čemž je snad dokonce možné, že hvězdy typu U Geminorum 
představují pokročilejší výVOjový stupeň hvězd W Ursae Majoris. Pe
riody zkoumaných hvězd jsou rovněž velmi krátké: SS Cygni 6h 38m , 
U Geminorum 4ihlOm, RU Pegasi 81h54m , RX Andromedae 5h 9m a S S Auri
gae 3h 3O'm. 
Předpokládá se, že náhlé rozjasnění těchto hvězd o několik hvězdných 

velikostí může být způsobeno výměnou hmoty mezi složkami těsné po
dvojné soustavy. Jedna složka vytváří svOji atmosféru tak dlouho, až 
překročí jisté mezné rozměry, potom z ní začne proudit plyn k menší 
složce. Výbuch může být prostředkem k vyvržení nadbytečné hmoty 
z menší složky . Předpokládá se, že tímto pochodem byl vyvolán výbuch 
novy T Coronae Borealis a hvězdy DQ Herculis, které jsou také těsnými 
podvojnými soustavami. 

Josef Klepešta: 

POZŮSTATKY PO SUPERNOVÁCH 

V třetím čísle letošního ročníku Říše hvězd byl zajímavý referát A. No
váka o nově zjištěných třech pravděpodobných zbytcích po supernovách, 
a to v souhvězdí Kasiopeje a Blíženců. Jimi je rozmnožena řada dříve 
známých anebo jim podobných objektů na obloze. Mezi nejrozsáhlejší 
lze považovat veliký oblouk reflexních mlhovin, obepínající téměř celé 
souhvězdí Oriona. Na jeho existenci mne upozorňoval již Josef Fri'č, 
a to na zálkladě snímků této oblasti, kterou fotografovali s bratrem Ja
nem v zimních měsících roku 1896-97 z malé hvězdárny nGl Král. Vino
hradech. Blížeji se problémem jasných a temných mlhovin v Orionu za
býval Fr. Schtiller. Jeho zevrubné studie se opíraly o negativy, expono
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vané v letech 1928 a 1934 osmipalcovým objektivem dvojitélho astrografu 
v Ondřejově. Schliller zakreslil velmi výrazně oblouk mlhovin v ukáz
kové mapě připravovaného, ale nedokončeného díla "Uranometria physi
calis" a v separátní publikaci, zařazené do řady Memoárů ČAS. Z jeho 
práce vyplývá, že velký oblouk tvoří jednak reflexní mlhoviny a jen 
z malé části (IC 2118) mlhovina s emisním spektrem. Rozloha a hmota 
tohoto oblouku je tak obrovská, že nemohla být vyvržena najednou jedi
nou supernovou. Proto se domnívá M. SavedoH, že zde muselo dojít nej
méně Ike třem explozím, které j alko vlny unášel y velké množství hmoty 
rychlostí asi 10 km/s. Za dobu jednoho, miliónu let ji rozptýlily všemi 
směry, asi do vzdálenosti 10 parseků. Struktura oblouku je méně výraz
ná, podrobnosti jsou překryty difuzními mračny a přerušovány temnou 
hmotou, která je patrná hlavně v blízkosti héliových hvězd. 

Mnohem výrazněji se jeví na obloze řasové mlhoviny v souhvězdí La
butě, NOC 6960 a NOC 6992-5. Objevil je v roce 1784 William Herschel. 
Jsou tak jasné, že je například můžeme pozorovat v Binaru. Při 25násob
ném zvětšení jsou obě hlavní větve na protilehlých olkrajích zorného 
pole. Fotograficky byly zachyceny již ke konci minulého století E. E. 
Barnardem, M. Wolfem a jinými. Skutečně dokonalé a ostré snímlky byly 
pořízeny teprve O. W. Ritcheyem 60palcovým reflektorem observatoře 
na Mount Wilsonu v Kalifornii. Teprve tyto snímky reprodukoval y s po-
třebnou ostrostí jemnou, ale velmi složitou strukturu mlhovin, jejichž 
vzhled připomíná řasy, které občas tvoří na obloze mračna. Dva nejjas
nější pásy mlhovin jsou téměř protilehlé a jasně se stáčejí do kruhu, jehož 
symetrie je však na mnoha místech 'porušena a zčásti překryta temnými 
mraky mezihvězdného plynu. Jeho přítomnost prozrazuje zvláště kra
jina na vnější straně NOC 6960. Přehledný obraz kruhového systému 
vyniká zvláště na snímcích velkou Schmidtovou Ikomorou na Mount Pa
lomaru, které byly získány s červeným filtrem. Reprodukce, kterou otis
kujeme (viz 2. str. obálky) nejlépe ukazuje na spojitost všech částí řa
sových mlhovin. 

Nedávno zemřelý astronom Edwin Hubble se zabýval již od roku 1925 
studiem řasových mlhovin v Labuti, o nichž předpokládal, že jsou zbyt
kem po vzplanutí supernovy v době předhistorické. Proměřil řadu star
ších negativů a zjistil, že expanze směrem od středu dosud trvá. Došel 
k výsledku, 'který určoval pohyb hmoty na 10" za století. Později, kdy 
mohl použít k proměření mnohem dokonalejší snímky z rozmezí 27 roků, 
zpřesnil údaj na 0,06" za rok. Tato hodnota byla později potvrzena mě
řením, které provedli V. G. Fesenkov, B. M. Karažský a L. Toulenková. 
Navíc upozornili sovětští astronomové na turbulenci a rozptyl hmoty 
v struktuře jednotlivých vláken mlhovin. 

Nesnáz působí odhad vzdálenosti řasových mlhovin. Jedno1tlivé uzly, 
vhodné pro měření, mají neurčité rysy, a tak v~7s1edky nebyly uspolko 
jivé. Ty vyplynuly teprve ze spektrogramů jednotlivých částí. Humanson 
určil radiální rychlost jednotlivých uzlů asi na 45 km za vteřinu. Oblouk 
řasových mlhovin se zvětšuje asi o 0,06" za rok, a proto by radiální po
hyb odpovídal vzdálenosti asi 1000 světelných let. Protože lze předpo
kládat, že počáteční rychlost byla mnohem větší, bylo třeba předpokládat , 
že dnešní zpomalení způsobila temná hmota, která - jak bylo již řečeno 
- v okolí mlhovin je. J. H. Oo'rt pokládá však toto značné zbrzdění 
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pohybu za nepravděpodobné, i za předpokladu, že vyvržená hmota tla
čila před sebou plyn, na který Ikdysi narazila. Je lépe předpokládat nižší 
počáteční rychlost, s kterou se při vzplanutí některých nových hvězd 
setkáváme. Po zvážení všech pravděpodobností byl vysloven názor, že 
v tomto případě d0610 k výbuchu nejméně před 30000 lety. Další otázkou 
je, proč ještě dnes jsou řasové mlhoviny tak jasné, že je lze pozorovat 
vizuálně. Malá Schmidtova komora o světelnosti 1:1, vyrobená V. Gaj
duškem, je zakreslí po expozici pouhých pěti minut. Minlkowski se 
domnívá, že relativní jasnost Balmerovy řady emisních čar vodíku může 
být vysvětlena absorpcí ultrafialového světla, které vydala a vydává vel
mi žhavá hvězda bývalé supernovy. Podle všech pravidel by měla být 
'tato hvězda viditelnou, ale ku podivu není. Přes bedlivě pátrání nebyla 
zde nalezena hvězda podobných vlastností, která by byla jasnější než 
12,5 hv. velikosti. I když se předpokládá v těchto místech absorbující 
clona, nemohla by světlo hvězdy pohltit beze zbytku. Zbývá jediné, tře
baže nejisté vysvětlení, zda supernova není dvojhvězdou, jejíž žhavá 
složka je v současné době pro nás zakryta chladnější hvězdou. Takové 
případy na obloze jsou. Walker zjistil například, že nOrvá hvězda v sou
hvězdí Vozlky z roku 1891 je zákrytovou dvojhvězdou a totéž bylo již 
dříve zjištěno u nové hvězdy v souhvězdí Herkula z roku 1934. 

Velmi zajímavé uzávěry učinil Oort při srovnávání řasových mlhovin 
v Labuti s Krabí mlhovinou v Býku, o jejímž vzplanutí jsou historické 
záznamy. Tehdy, v roce 1054 n. 1., byla supernova jasnější než Venuše, 
tedy minus 6 hvězdné velikosti, což odpovídá absolutní jasnosti -16, 
a která klesla na -6 v současné době. Protože dnešní rychlost expanze 
je zjištěna a vzdálenost byla odhadnuta na 4000 světelných let, soudí 
Oort, že Krabí mlhovina po, uplynutí dalších 30000 let se bude podobat 
co do rozměrů řaso,vému oblouku v Labuti, o:všem ze vzdálenosti čtyř
násobně větší, než je vzdálenost Země-Krabí mlhovina. 

Zmínili jsme se o nové hvězdě v souhvězdí Vozky z roku 1891. Byla 
to první nová hvězda, která byla fotograficky v roce 1892 sledovaná, a to 
Bělopolslkým v Rusku, Gothardem na Slovensku, Lohsem v Německu, 
i na jiných místech. Přirozeně fotografie exponované tehdy na deskách 
citlivých hlavně pro modré světlo a přístroji s nevhodnou opti1kou, ne
říkají nic o tom, co pravděpodobně existovalo v okolí nové hvězdy již 
dávno před tím. Teprve G. A. Šajn a T. Gaseová uveřejnili v atlasu 
difuzních mlhovin snímek orkoU novy v souhvězdí Vozky, exponovaný 
s červeným filtrem vysoce světelnou Maksutovovou komorou astrofyzi
kální observatoře na Krymu. Podobně jako je tomu v souhvězdí Labutě, 
také zde obepíná široké okolí nové hvězd y oblouk z vláknitých mlhovin 
(viz 4. str. obálky J. 

Tím není nilkterak uzavřen počet všech útvarů, 'které jsou pravděpo
dobnými pozůstatky vyvržených obalů po supernovách. Jak v severní 
části Mléčné dráhy, tak i v jižní, jsou mnohé náznaky existence útvarů 
podobného tvaru, o jakých jsme se zmiňovali. Samozřejmě jsou známa 
i jiná stadia vývoje mlhovin kolem nových hvězd. Zcela odlišný je útvar, 
který se pohybuje od nové hvězdy v Perseu z ro,ku 1901. Mnohé z nich 
byly dříve považovány za planetární mlhoviny, jako tomu bylo právě 
v případě NGC 7635 v souhvězdí Kasiopeje. 
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KAREL STRNAD ZEMŘEL 

Dne 4. května 1962 zemř,el Karel Strnad . RozllQučili jsme s'e s ním v letošních 
květnových dnech vlastně již podruhé . Poprvé opustil SVIQU činorodlQu práci a 
odeŠ€l ze stĎedu vš,ech opravdlQvých přátel astnonIQmie už pi'1ed Šlesti léty, plO 
zákeřném úderu těž:ké choroby, která nám hlO teď vzala natrvalo. Nejsou to ani 
trochu nadnes,ená slIQva, když řekneme, že JehlO památka bude pro nás stále žít 
v tom, 00 všechno vykonal pflO rozvoj lidových hvězdáren a astronomických 
kroužků, pro Říši hvězd a lidi klOlem astrIQnomie v naší Zlemi. l'eho práce, elán, 
obětavost ,a bIQhatství dobrých lidských vlastností zůstávají příkladem . Příkladem 
skutečně uvěd,oměléhlO člověka,klOmunisty, velkého snílka s tvořivým rIQzumem 
a rukama neúnavného, pracovitého člově,ka, který vždy bIQjoval za vytvoření 
podmínek pro lepší vztahy mezi lidmi, vysIQkou kulturní únoveň a id'eály nové 
epochy. Narodil se 17. 11. 1897 - nepatřil tedy věkově v naší n,ové repU'blioe 
mezi nejmladší ,pracovníky - svým myšlením, optimismem a z,ejména SVIQU prací 
pro ně však byl a zůstává hodným následování. Původně dělník, který pmŠ€l 
za 'prvé fiepubliky vlivem svých pokrdklQvých náz,orů mnIQha mměstnáními a 
sIQciálně velmi IQbtížnými podmínkami, vypraooval se sIQustavným sebevz,dělává
ním rua ,př'ední místo v naši socialistické kultui'1e. V,e své dllOuholeté funkci pra
covníka ministerstva školství a 'ku'ltury byl iniciát,orem a zapáleným organizá
torem rIQzvoje širokého hnutí zájemců 10 astronomii v celé naší vlasti. Učinil sku
tečně vše, CIO bylo v jeho silách a možnostech doby, aby zajistil rozkv,ět a vý
stavbu lidlOvých hvězdáren a astrIQnomických kroužkl! ve splOlupráci s vědeckými 
praclOvníky. Je možnlQ říci, že dIQ jisté míry před1ešel svou dIQbu a pomáhal 
upevňovat vskutku komunistický vztah praclOvníků vědy ke zdravému proudu 
snah o vš,estranné šíření vZldělanostní úrovně všech našich pracujících. MnIQho 
lidIQvých hvězdár,en, mnIQhIQ úspěchů naší lidIQvé astronomie bylo a zůstane za 
vázánIQ jeho práci. Měl mimořádné IQrganizátIQ rské schopnosti, vid'ěl j:asně per
spektivy své práce a pĎedevším měl v,elklQu lásku k lidem. Nelekal s e prekáŽ€k 
a t:ěžkostí, IQbětavě pomáhal všemu nIQvému a dIQbrému, uměl se skut.ečně rad,ovat 
z každého úspěchu těch praoovníků, kteří vyrůstali i dík jeho pomoci a ,péči. 

Poslední léta }eho života, tolik zastíněná těžkou ChOroDOU, [pr1osvětlily nejvíce 
úspěchy s,ovětské vědy, to, že se dožil začátku éry proni'kání č:ověka do ves
míru. Odcháwl s vědIQmím, že věnIQval svi'!j živIQt užit1ečné, dobré práci. Všichni, 
kt,eří jsme ho dIQbře znali a seznamIQvali i v posledních lét:ech se všemi úspěchy 
našich lidových hvězdáren 'a astronomických kroužků, víme, že nejlepším uctě
ním památky tohoto dobréhlQ nezapIQmenutelného čllQvěka bud'e IQbětavá ,práce 
na tom poli, na kterém on odstranil nejvíce kamenl'! a dIQ kterého vložil nejlepší 
výsl1edky svéhIQ pracIQvního úsilí. Čest jeho památce. 

D. Kohoutk ová 

Na pomoc začátečníkům 

HERTZSlPRUNGÚV-RUSSELLÚV DIAGRAM 

Nejslavnějším grafickým vyjádřením závislosti mezi astronomickými veliči

nami je Hertzsprung-Russellův diagram, uváděný zkráceně iako H-R dIagram. 
který je již téměř 50 let důležitou pracovní pomůckou při studiu základních 
hvězdných charakteristik a mnoha závažných astronomických otázek. 

V roce 1905 zjistil dánský astronom Ejnar Hertzsprung, že mezi hvězdami 
stejné teploty, které tedy patří v podstatě ke stejné spektrální třídě, vyskytují 
se v určitém oboru dvě výrazně oddělené skupiny hvězd - jak zjištěno později 
obřích a trpasličích - které se liší absolutní jasností. Po dalším zkoumání této 

112 



"/UOSUM ]unoW. adO]D(lJasqo 

)[awlus} "ijJnqD7 lPzijnlJ.nos n fiu!nolJ.IW 9nOSDd 9)[7an W99 lUpDdpz '0969 :JON 


http:fiu!nolJ.IW


Snímek korony Č. 5 československé expedice v Bulharsku z 15. 2. 1961. 
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lzototy korony 15. 2. 1961 z leteckého snímku korony československé expedice 
v Bulharsku, reprodukovaného na vedle;ší straně. 



NGC 4321 (typ Sc, Vir
go) vlevo nahoře, NGC 
2685 (typ SO pec., 
UMal vpravo nahoře a 
NGC 4753 (typ SO pec., 
Virgo) dole. Snímky 
z atlasu galaxií (viz 

zprávu na str. 114). 



otázky byla v roce 1913 uveřejněna významná Russellova práce, v níž byl po
prvé uveden diagram, vyjadřující vztah mezi oběma základními údaji o hvěz
dách, spektrální třídou a absolutní jasností. Ukázalo se, že při grafickém uspo
řádání uvedených charakteristik do diagramu leží většina hvězd v poměrně 
ostře ohraničené oblasti, na jakési větvi, nazývané hlavní posloupností, táhnoucí 
se od hvězd spektrálního typu O s absolutní jasností okrouhle -6M k hvězdám 
spektrální třídy M s absolutní jasností asi +12M. Menší počet hvězd se sou
střeďuje v druhé méně ostře ohraničené oblasti, táhnoucí se zhruba vodorovně, 
která je nazývána obří posloupností a je tvořena hvězdami spektrálních tříd. 
G až M s absolutní jasností kolem DM. Diagram byl po celá desítiletí stále do
plňován na základě nových výzkumů, takže se do něj dnes zakreslují polohy 
celé řady hvězdných typů v té době neznámých, nebo pro něž nebyly známy 
vzdálenosti a tedy ani absolutní jasnosti. 

V diagramu sestaveném pro blízké hvězdy byla jen hlavní posloupnost s rychle 
klesajícími absolutními jasnostmi při postupu od bílých hvězd spektrální třídy B 
k červeným hvězdám spektrálního typu M. [Z 254 hvězd do vzdálenosti 10 par
seků od Slunce jen jediná náleží do obří posloupnosti.) Když byly do diagramu 
zařazeny vzdálenější jasné hvězdy, ukázaly se červené hvězdy mezi nimi jako 
velmi zářivé a dobře srovnatelné v absolutní jasnosti s hvězdami bílými. 

Při dalším studiu bylo zjištěno, že skutečně neexistují pro určitou spektrální 
třídu hvězdy libovolných velikostí, takže diagram není poset rovnoměrně hvěz
dami a hvězdy se seřazují do určitých oblastí, zatím co jiné části diagramu 
zůstávají prázdné . Později byly objeveny určité rozdíly ve spektrech obřích 
a trpasličích hvězd téže spektrální třídy, takže bylo možno podle vzhledu 
spektra zařadit hvězdu do H-R diagramu a přisoudit jí aspoň přibližně určitou 
jasnost, i když nebyla známa její vzdálenost. 
Uspořádání hvězd v H-R diagramu vyvolalo otázky, jak jsou různé absolutní 

jasnosti hvězd spjaty s množstvím hmoty, jejím složením a hustotou v jednot
livých hvězdných typech. Zájem o H-R diagram byl ještě zvýšen tím, že se 
Russell pokusil vytvořit vývojovou teorii, která by byla v souhlase s diagramem. 
Předpokládal, že mladá tvořící se hvězda stává se viditelnou jako mimořádně 
veliké a řídké těleso s poměrně nízkou teplotou, které září temně červenou 

barvou spektrálního typu M. Hvězda se vlivem své gravitace při svém vývoji 
smršťuje, její hustota se zvyšuje, teplota roste, barva se mění a stává bělejší. 
Hvězda tak prochází spektrálními typy K, G, F a A a dosahuje konečně spektrální 
třídy B. Během těchto vývojových fází je rostoucí teplota a povrchová jasnost 
vyrovnávána zmenšujícím se rozměrem a povrchem a zářivost se proto mění 
pouze málo, v souhlase s poměrně nevelkými rozdíly zářivosti podél obří po
sloupnosti. Po celou část vývoje chovala se hvězda jako dokonalý plyn. Brzy 
se smršťování hvězdy zpomaluje a hvězda se již nechová jako dokonalý plyn. 
Teplota počíná klesat a hvězda přechází na hlavní posloupnost, při čemž se 
mění její spektrální třída a barva, hvězda se dále pomalu smršťuje a s menším 
povrchem a klesající teplotou snižuje se také povrchová jasnost. Hvězda po 
stupně ztrácí zářivost a klesá podél hlavní posloupnosti a stává se červenou 
trpasličí hvězdou, takže z mladé obří červené hvězdy se stala po dlouhém ži
votním vývoji opět červená, avšak trpasličí hvězda malých rozměrů a malé 
jasnosti. Růssell předpokládal, že různé obří hvězdy spektrální třídy M mohou 
být různě hmotné a tím vysvětloval rozptyl asi tří hvězdných velikostí, zjiště
ných v obří posloupnosti. Domníval se, že hmotnější hvězdy mohou dosáhnout 
vyšší úrovně na hlavní posloupnosti, než se začnou vyvíjet podle hlavní po
sloupnosti k trpasličím typům . 

Proti teorii vyskytla se řada námitek, které zesílily, když Hertzsprung získal 
přesná data o 734 hvězdách, pozorovatelných na severní obloze pouhým okem 
a vytvořil podrobnější obraz horní části H-R diagramu, která obsahuje obří 
hvězdy a velmi zářivé hvězdy hlavní posloupnosti. Ukázal, že mezi žlutými obří
mi hvězdami spektrální třídy F a hvězdami spektrálního typu A na hlavní po
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sellova teorie, kd yž v roce 1924 UV8- . , ~: : , <, ,~~d1. l;; 
řejnil Eddington práci o vztahu mezi ""l~ 
hmotou a zářivostí. Ukázal, že pro .5 . . ' ?;~~~.;t ' 

hvězdu aaného chemického složení, :•. . :~ I 
která se řídí zákony dokonalého ply
,nu, je pro určení její zářivosti rozho- + 10 

.dující jedině její hmota. Po další práci 
přišel k závěru, že se hmota i za znač- l 
ných tlaků a teplot - jako v nejhust- t15 t:._--L__TE_ P_ L..L,O_T_A.L!--'_--L_ L---" 0,0001 

ších červených trpaslících - chová 
:stále iako dokonalý plyn. Z řady teore
tických úvah vyplynulo, že hlavní po
sloupnost nelze považovat za vývojo H-R diagram (poslední kon strukce) 

vou cestu, ale spíše za oblast, ve které 
žijí hvězdy dlouhou dobu . Hvězdy zaujímají na hlavní posloupnosti pOlohu podle 
množství hmoty , Stále nebylo ještě možno vyvrátit vývojový význam obří po
sloupnosti, i když nebylo možno vysvětlit, jak hmotné hvězdy přeskočí mezeru 
mezi obří a hlavní posloupností. 

V té době rozvinula se také široká diskuse o možných zdrOjích energie, které 
mají základní význam pro utváření hvězdného vývoje, při čemž se zájem astro
nomů a fyziků obracel k chemickému složení hvězd, poměrnému obsahu vodíku, 
fyzikálnímu poměrům v nitrech hvězd, k možnostem přeměny, přfpadně ani
hilace hmoty a ke všem pochodům ve hvězdách. S tím úzce souvisely rozdíly 
v názorech na časové měřítko hvězdného vývoje, které vycházelo v různých 
případech velmi rozdílné. Teprve když v roce 1939 objevili Bethe a nezávisle 
n a něm Weiszsacker reakci, vyhovující astrofyzikálním požadavkům a ukázali, 
ž e neznámý zdrOj hvězdné energie je ve skutečnosti termonukleární přeměna 
vodíku v helium, bylo zřejmo, že hlavní posloupnost je základna, na které hvězda 
zůstává po větší část svého života. Hvězda se nemohla příliš vzdálit ze svého 
místa na hlavní posloupnosti, které bylo určeno její hmotou. 

( Pokračování) Oto Obůrka 

Co nového v astronomii 

ATLAS GALAXIÍ 

Současná astronomická litera tura s označením jejich čísel NGC, typů, 

byla obohacena cenným dílem . Allan orientacích, použitých přístrojů, de
Sandage uspořádal a doplnil rozsáhlou sek, filtrl'! a expozi čních dob, Obrazy 
klasifikaci galaxií, na které pracoval jsou velmi dobře reprodukované a jsou 
v roce 1953 zemřelý astronom mt.-p a seskupeny na 50 stránkách. Některé 

lomarské observatoře Edwin Hubble. fotografie jsou v rozměru 24 X 32 cm a 
Pl'!vodní klasifikaci uveř:ejnil Hubbl€ vykazují velké bohatství podrobností. 
v "Transactions of lAU" z roku 1925 a Jiné, o menších úhlových rozměrech , 

v poněkud revidované formě v knize jsou mnohonásobně zvětšeny, aby se 
"The Realm of th:e Nebula,e". Nově vy staly zřete lnými důležité detaily. To 
daný atlas [Carnegie lnst., 1961) ob se týká hlavně typl'! pekuliárních. 
sahuj€ 175 pečlivě vybraných galaxií U každé fotografie v atlasu je připo-
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jena legenda, popřípadě je obraz do
provázen zmenšeným obrazem nega
tivu, na němž jsou patrny podrobnosti 
v širokém okolí galaxií. Nejcennější 
částí atlasu je ovšem doprovodný text, 
ve kterém Sandage seskupil a rozšířil 

klasifikaci o podtřídy, popřípadě na 
základě dokonalejších snímků přeřa
dil některé, dříve nejisté typy galaxií, 
do patřičné skupiny. V dlouhé řadě 
.snímků různých druhů galaxií nás za
ujmou v Hubblově atlasu ty útvary, kte
ré se vymykají vžitým symetriím. Je
den takový případ reprodukujeme (viz 
4. str. přílohy). Je to NGC 2685 (UMž, 
typ SO pec.), jejíž jádro má podobu 
vřetena n ebo disku, kolem kterého se 
rozvíjí soustava prsténců. Abychom 
s určitostí poznali skutečný tvar, k to
mu nám schází třetí rozměr snímku. 
Můžeme se jen dohadovat, zda prstence 
jsou souvislé, nebo zda se jedná o spi
rálu, ov1jející se kolem vřetena. Neví
me, zda prstence přímo s jádrem sou
visí, anebo zda jsou volným, samostat
ným útvarem, jakým je např. prstenec 
Saturnův. Negativní otisk, k atlasu při
pojený, navíc napovídá, že kolmo na 
tyto prstence ve směru hlavní osy vře
tena je daleko v prostoru další, velmi 
slabě se rýsující prstenec. V severní 
části vřetena je patrna projekce prste
nů na pozadí galaxie. 

Jiným zajímavým případem je amorf
ní galaxie NGC 4753 (Vžr, typ SO pec.), 
který se vyznačuje na originále pro
svítajícím jádrem a četnými, křivola

UMĚ L É 

Dne 6. dubna byla v SSSR vypuštěna 
družice Kosmos 2. Pohybuje se kolem 
Země ve vzdálenostj 211,6-1545,6 km, 
oběžná doba je 102,25 min., sklon drá
hy k rovině zemského rovníku je 49°. 
Družice je určena podobně jako Ko s
mos 1, která byla vypuš těna 16. břez
na, k výzkumu horních částí zemské 
atmosféry a kosmického prostoru 
v nejbližším okolí Země. 

Americké vojenské letectvo vypus
tilo 9. dubna na základně Arguel10 
v Kalifornii umělou družici (snad typu 
Iv'Iidas nebo Samos) pomocí rakety 
Atlas-Agena B. Dal š í družice byla vy

kými pásy absorbující hmoty. Zda ty
to pásy náležejí ke galaxii nebo stojí 
před ní osamoceně, těžko říci. 

Jiným případem je NGC 4321 (Vir, 
typ Se), která náleží mezi nejjasnější 
v souhvězdí Panny. Vyznačuje se vel
mi silnými rameny, která mají pokra
čování méně jasná. Na snímku krat
čeji exponovaném je i samotné jádro 
galaxie velmi členité s mnoha temný
mi místy. NGC 4321 je galaxií velmi 
rozsáhlou. Vzdálenost obou hlavních 
ramen od sebe byla změřena na 900 
parseků, to je hodnota téměř dVOjná
sobná, než je šířka Mléčné dráhy. 

Těchto několik ukázek naprosto ne
vystihuje hodnotu a rozmanitost foto
grafií, shromážděných v Hubbleově 

atlasu. Spatřujeme v něm vzácné do
kumenty, které můžeme nazvat genezí 
galaxií všeho druhu. Spatřujeme mezi 
nimi nejen podobu s Mléčnou drahou, 
ale dozvídáme se o jiných, zvláštních 
tvarech. Je mezi nimi i galaxie, jejíž 
šířka měří pouze 200 parseků, zatím 
co její velká osa měří 10 000 parseků. 
Na jiné galaxii vidíme, kterak její 
pravidelně eliptická ramena se náhle 
lomí v pravém úhlu. Poznáváme gala
xie, kde mnoho set kulových hvězdo
kup se združilo v jedné obrovské kouli 
eliptického tvaru. Tak obrovská je roz
manitost ve vesmíru a vděčíme práci 
Hubbleově a Sandageově, že jejich dí
lo objasňuje jakýsi řád, jakým se asi 
ubírá vývoj a posloupnost galaxií. 

1. K. 

DRUŽICE 

pu štěna 18. dubna na základně Van
denberg; také o ní nebyly uveřejněny 

žádné informace. Americké minister
stvo obrany nařídilo totiž zatajování 
veškerých zprávo .družicích, které ma
jí vojenský význam. 

Dne 23. dubna byla na mysu Canave
ral vypuštěna pomocí rakety Atlas 
Agena B kosmická loď Ranger 4, je
jímž úkolem bylo za chytit televizn í 
kamerou snímky měsíčního povrchu 
při přiblí žení lodi k Měsíci a předat 

je na Zemi ; dále se mělo z lodi oddě
lit pouzdro s přístroji pro seismický 
výz kum a dopadnout na měs í ční po
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vrch. Ranger 4 se měl po SJplnění těch
to úkolů opět vracet k Zemi. Avšak 
krátce po startu vznikla porucha na 
elektronickém programovém zařízení 
a s lodí bylo ztraceno rádiové sp-ojení. 
Ranger 4 dopadl dne 26. dubna po 64 
hodinách letu na odvrácenou část Mě
síce. 

V SSSR byla 24. dubna vypuštěna 

družice Kosmos 3, určená podobně jako 
předchozí satelity tohoto typu k vý
zkumu vrchních vrstev atmosféry Ze
mě. Kosmos' 3 se pohybuje kolem Země 
ve vzdálenosti 229-720 km, oběžná 

doba je 93,8 min. a sklon dráhy 49°. 
O dva dny později, 26. dubna, byla vy
puštěna družice Kosmos 4. Tato dru
žice má málo výstřednou dráhu, vzdá
lenost perigea je 298 km, a'pog1ea 330 
km od zemského povrchu, oběžná do
ba je velmi krátká, 90,6 min. Váha ne
byla podobně jako u předchozích sa-

KOMEíl'A HONDA 1962d 

Podle zprávy H. Hiroseho z hvězdár se jako difuzní objekt s centrální kOI1
ny v Tokiu objevil Honda 28 . dubna ko denzací nebo jádrem, ohon nebyl pozo
rnetu 8. hvězdné velikosti na rozhraní rován. Dne 30 . dubna byla kometa po
souhvězdí Persea a Andromedy. Jevila zorována na hvězdárně v Kodani. 

telitů tohoto typu uvedena. Zatím co 
sklony drah družic Kúsmos 1-3 byly 
49°, je sklon dráhy Kosmosu 4 asi 65". 
Poskytuje tedy informace v rozmezí 
zeměpisných šířek, ohraničených při
bližně severním a jižním polárním 
kruhem. 

Dne 26. dubna byly v USA vypuš
těny 3 umělé družice. Dvě z nich patří 
do série tajných vojenských satelitů 

a byly vypuštěny na Point Arguello. 
Třetí je anglická družice UK 1, která 
byla vypuštěna pomocí rakety Thor
Delta na mysu Canaveral. Váží 60 kg 
a pohybuje se kolem Země ve vzdále
nosti 320-960 km. Je určena k vý
zkumu iOnosféry a kosmického záření. 

Na základně Vandenberg byly dne 
28 . dubna a 15. května vypuštěny po
mocí raket Thor-Agena B další tajné 
vojenské družice, snad typu Midas ne
bo Samos. f. B. 

E LEM E N T Y ,K O MET Y 

T. Seki vypočetl nové elementy drá
hy komety 1962c z pozorování, vyko
naných před 9. březnem, které uvádí
me. Tyto elementy jsou v celkem dobré 
shodě s elementy, vypočtenými C. Jack
sonem (viz ŘH 4/ 1962, str. 76). 

S E K I 

T = 
w = 
.Q = 
i = 
q = 

- L lNE S 1 9 6 2 c 

1962 IV. 1,670 EČ 


11,399
0 

} 


304,109 1950,0 

65,234 


0,03149 

f. B. 

KOMETA HUMASON 

B. G. Marsden z Yaleské hvězdárny + log r. 
vypočetl nové elementy dráhy komety kde jsou 
1961e ze 73 p'Ozorování, vykonaných nosti. ) 
v době od 6. září 1961 d'O 10. února 
1962. Ukazuje se, že dráha této kome T 
ty je eliptická s oběžnou dobou asi w 
2g00 roků. Kromě nových elementů Q 

uvádíme i efemeridu do prosince letoš i 
ního roku. Hvězdná velikost byla po q 
čítána podle rovnice m = 1,5 + 5 log 1.. e 

1961e 

[Viz též ŘH 1/ 1962, str. 11-13, 
uvedeny podmínky viditel 

1962 XII. 10, 3077 EČ 
233,6187° I 
154,7388 1950,0 

153,2822 

2,131817 

0,989519 
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1962 ct (1950,O) o(1950,O) Ll r magno 

VI. 5. Oh06,74 ffi + 6°14,8' 3,210 3,013 8,8 
15. Oh05,64 111 + 5°22,5' 
25. Oh02,17ffi + 4°06,2' 2,668 2,866 8,2 

VII. 5. 23 h55,52 ffi + 2°16,4' 
15. 23'h44,60 ffi - 0°18,8' 2,128 2,725 7,5 
25. 23h 27,98 ffi - 3°54,0' 

VIII. 4. 23h 04,07lli - 8°40,7' 1,682 2,593 6,8 
14. 22h 31,66ffi -14°34,6' 
24. 21 h51,25 ffi -20°57,5' 1,471 2,472 6,3 

IX. 3. 21 h06,40 ffi -26°41,9' 
13. 20h23,06 ffi -30°55,3' 1,588 2,366 6,2 
23. 19h46,32 ffi -33°33,1' 

X. 3. 19h 18,13 ffi -35°02,3' 1,926 2,276 6,5 
13. 18h57,94ffi -35°51,8' 
23. 18h44,22 ffi -36°21,7' 2,323 2,205 6,8 

XI. 2. 18h35,39 ffi -36°43,4' 
12. 18h30,16 ffi -37°03,1' 2,678 2,157 7,0 
22. 18h27,53 ffi -37°24,3' 

XII. 2. 18h26,73 ffi -37°48,8' 2,933 2,134 7,1 

J. B. 

SNÍMKOVÁNÍ SLUNEČNÍ FOTOSFf:IRY Z BALÓNů 

V r. 1959 byly opakovány pokusy se granulí. Tyto jasné filamenty v pe
stratoskopem, který byl podstatně zdo numbře interpretuje Danielson jako 
konalen. Z takto získaných fotografií turbulentní jádra v přibližně horizon
sluneční fotosféry byly získány někte tálním magnetickém poli. Bahng a 
ré zajímavé výsledky. Danielson do Schwarzschild určili průměrnou život
šel k závěru, že penumbra je tvořena ní dobu granulí na 8,6 minuty. Roger
systémem převážně radiálních fil a son z těchto snímků odvodil, že teplo
mentů, jejichž šířka je asi 300 km a t::! fakulí je o 900° vyšší než teplota 
délka 5000 km a jejichž životní doba ,>ousední fotosféry, což je podstatně 

je asi pětkrá t delší než životní doba více, než se dosud uvádělo. Ko 

O K A MŽI K Y V Y SÍL ÁN Í č A S O V Ý C H S I G N iÁ L ů 

V DUBNU 1962 

DMA 50 kHz, 20h ; DMA 2500 kHz, 20h ; Praha 638 kHz, 12fh SEČ 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DMA 50 0216 0223 0225 0226 0229 0231 0232 0235 0242 0241 
DMA 2500 0205 0204 0205 0208 0210 0212 0214 0216 0218 0220 
Praha NV 0205 NV 0209 0211 0214 0215 NM NV 0221 

Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DMA 50 0242 0245 0244 0246 0247 0245 0248 0247 0254 0256 
DMA 2500 0220 0222 0224 0226 0228 0230 0232 0233 0235 0237 
Praha 0222 0223 NV 0227 NM Kyv NM Kyv 0236 0238 

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
DMA 50 0252 0259 0259 0264 0266 0267 0271 0273 0274 0274 
DMA 2500 0239 0242 0244 0245 0247 0249 0252 0254 0256 0258 
Praha 0240 NV NV 0246 0247 0255 NV 0253 NV NV 

V. Ptáček 
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Z Československé astronomické společnosti 

NOVÁ ODBOČKA ČAS v PIESTANOCH 

Odboóka Československej astrono
mickej splOllOonosti pri SAV v Piešťa
nooh, založená 4. deoembra 1961, je 
druhou odbočkou na Slovensku v6
bec. 

Zalkladajúca sch6dza odblOčky sa 
klOnala za účasti zástupoov SllOvlenské
hlO výboru ČAS J. Tremku a R. Bajcá
ra. Za MsNV bola prítlOmná s. Nováko
vá, preds1edkyňa komisie pre šklOlstvo 
a 'kul túru. V závere zakladajúcej 
sch6dze sa konala prednáška J. Trem
ku O' úspechoch sovietskej astronó
mie, z'armeraná hlavne naklOnštrukciu 
nlOvéhlO 2,6m reflel<toru na Kryme. 
Prednášku dlOplňlOvallO množstvlo flOtlO
grafií, 'ktoré autor prednáŠ'ky získal 
za sVlOjhlO omesačnéhlO plObytu v SSSR. 

Úlohy, ktoré si odbočka v pláne svo
je j činnos ti vytýčila, sú v shode s ná
plňlOu činnosti a poslania ČAS, danou 
organizačným poriadklOm. Možnosti 
práce a p6slObenia Ipiešťanskej IOdboč
ky určujú plOdmi1enky, v ktorých O'd
bočka začala svoju činnosť. Jednou 

z hlavných úloh je vytvorenie podmie
nlOk pre stavbu rudlOvej hvezdárne, 
ktorá by v Piešťanoch, aklO kúpelnom 
meste, navštevovanom tisíckami za
hraničných hlOStí, plnila nielen úllOhu 
idelOlogicko-výchovnú a odbornú, ale 
v značnej miere i propagačnú. Plán 
odbornej výchovy členov odbočky, za
hrňujúci jedna'k individuálne štúdium, 
najma vša'k odborné semináre, v1edené 
odbornými a vedeckými praoovníkmi 
v astrlOnomii, zaručuje prípravu členov 
pre popularizačnú, powrlOvaterskú a 
odbornú činnosť. Potešitelná je okol
nosť, že v samých počiatklOch existen
cia ipiešťans'kej odbočky stretla sa 
s porozumením a plOd!porou praoovní
kov MestskéhlO národnéhlO výboru 
odboru šklOlstva a kultúry i Kultúrne
hlO a spoločenskéhlO st'rediska v Pieš
ťanooh. Táto ;podpora je nám zárukou. 
že odbočka ČAS v Piešťanoch získa 
v kráuklOm čas·e vhodný praoovný 
pri1estor a základné potreby pr1e roz
voj svojej činnosti. M. A. 

Z lidových hvězdáren a astronomických kroužků 

ČINNOST LIDOVÉ HVĚZDÁRNY v PRAZE 
V ROCE 

Lidovou hvězdárnu v Praz1e navští
vilo v wce 1961 celkem 42 668 návštěv
níků. Z tlOhlO byllO 217 školních výprav 
s 6853 účastníky, 126 jiných hromad
ných výprav s 3213 účastní'ky, 27097 
platících návštěv jednlOtlivců. Ostatní 
byli členové astrlOnomických kmužků, 
členové Čs. astronomioké společ,nosti 
a spolupraoovníci hv,ězdárny. Pro ná
vštěvy byllO uspořádáno 488 přednášek 
a besed, 173 pozorování Měsíce, pla
net a hvězd, 207 pozorlOvání sluneč
ních skvrn a 105 pozorlOvání sluneč
ních protuberancí. Na úselku výchovy 
spolupracovníků a mládeže byly klOná
ny sobotní večery na hvězdárně, kurs 
astronomi1e, astronautické a astrlOno
mické besedy s mládeží, celkem 152 
akce. Rada hvězdárny se sešla třikrát, 
aktiv praoovníků AK a LH Středoč€s

1961 

kého kraje DOvněž třikrát. Mimo hvěz
dárnu bylo 134 přednášek a besed, 
převážně 'pro SČSP a školy s účastí 
10940 posluchačů. 

V roce 1961 bylo na hvězdárně po
zorováno 26 přeletů prvé sovětské klOs
mické lodi a její kabiny; 15 pozorova
t1elů zaznamenalo 72 posic€. Kvalita 
pozorování se zvýšila zavedlenírm dál
klOvéhlO spouštění chronografu od da
leklOhledu. Dále bylo powrováno 18 
zá:krytů hvězd a získáno tak 56 hod
nlOtných údajů. Při pozorování zákry
tu Venuše bylo získáno 10 záznamů. 
Zákryty pozorovalo průměrně pět 

účastníků. Pozorování Slunce zakres
lovací metodou bylo vykonáno 284 
dvěma pozorovateli ve dvou nezávis
lých powrovacích řadách. Dál,e bylo 
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získáno 206 snímků slunečních ,pro
tuboerancí. FlOtlOgrafioky byly sledová
ny tři klOmety a získána řada dlObrých 
snímků zatmění Měsíoe na barevný 
ma teriál. PlOzor,ování proměnných 
hvězd na PetřIně je znacne stížtmo 
osvětlením města. I 2)a této situace 

Nové knihy a publikace 

M. Waldmeier: The Sunspot-Actžvity 
in the Years 1610-1960. Zlirich, 
Schulthess et Co:, AG, 1961, brož. 20,
švýc. fr. - Publikace obsahuje v ta
belární formě epochy maxim a minim 
sluneční činnosti za období 1610-1960 
(od r. 1750 jsou zde pro období mini
ma, resp. maxima uváděna i příslušná 
průměrná vyrovnaná měsíční relativ
ní čísla), pro období 1700-1960 prů
měrná roční relativní čísla, pro obdo
bí 1749-1960 průměrná měsíční rela
tivní čísla, pro totéž období vyrovnaná 
průměrná měsíční relativní čísla a pro 
období 1818-1960 denní relativní čís
la. Na tabelární část navazují diagra
my, a to za období 1700-1960 křivka 
ročních průměrů relativních čísel a za 

Úkazy na obloze v červenci 

Slunce vychází 1. července ve 3h 55m , 

31. července ve 41h27m. Zapadá 1. čer
vence ve 20h 13m , 31. července v 19h 

45m . Dne 4. července je Slunce nejdále 
od Země - 152 miliónů km. Jeho po
lední výška nad obzorem se během mě
síce zvětší o 5°. . 

Měsíc je 2. Vll. v novu, 10. VII. 
v první čtvrti, 17. VII. v úplňku, 24. 
VII. v poslední čtvrti a 31. VII. v no
vu. Během července nastanou tyto vi
ditelné konjunkce Měsíce s planeta
mi: 5. VII. s Venuší, 11. VII. s Neptu
nem, 18. VII. se Saturnem, 20. VII. 
s Jupiterem a 27. VII. s Marsem. Ze zá
krytů jasnějších hvězd Měsícem bude 
možno pozorovat 15. VII. ve 22h 58,5m 

zákryt fJ. Sgr (4,om], 19. VII. ve 3h 21,lm 

zákryt t Cap (4,3m ) a 21. VII. zákryt 
rpl Aqr (4,5m ), vstup nastane v 1h 43,3m, 
výstup ve 2h54,7m. 

však byla pozowvání prováděna a by
110 sledová,nlO sedm minim prlOměnných 
hvězd. Dálie bylo zdlOklOnaleno časo

měrné reří:oení, dorozumívací zařízení 
s klOpulemi a provedena úprava foto
grafických komor na sledování umě
lýc.. družic. ký 

období 1755-1960 křivka sluneční čin
nosti, odvozená jednak z pozorova
ných, jednak z vyrovnaných průměr
ných měsíčních relativních čísel. Ko
nečně pak obsahuje publikace pro ob
dobí 1825-1960 křivky sluneční čin
nosti, odvozené z denních relativních 
čísel. Publikace obsahuje anglicky a 
německy psaný úvod, obsahující histo
rii pozorování sluneční činnosti a je
jího vyjadřování pomocí relativních 
čísel, stručný nástin metody zpracová
ní těchto pozorování a údaje o tom, jak 
byla data, kterých bylo pro tuto publi
kaci použito, získána. Waldmeierova 
publikace je významnou pomůckou pro 
všechny vážné zájemce o sluneční fy
ziku. A. N. 

Merkur je viditelný v první polovi-· 
ně měsíce na východní obloze, 1. čer
vence vychází ve 2h45m . Koncem mě
síce je neviditelný, protože je 29. čer
vence v horní konjunkci se Sluncem. 

Venuše je viditelná večer na západ· 
ní obloze; 1. července zapadá ve 22h 

16m, 31. července ve 21h 18m. Její jas
nost stoupne na -3,7m , průměr se· 
zvětší na 17". 

Mars je v červenci v souhvězdí Býka 
na východní obloze; 1. července vychá
zí v 1h16m, 31. července v Oh20m, jeho 
jasnost je +1,4m , průměr 5". 

Jupiter je v červenci v souhvězdí 
Vodnáře. Vychází 1. července ve 22h 

57m, 31. července ve 20h58m. Jeho jas
nost stoupne na -2,3m , průměr se zvět
ší na 44". 

Saturn je v červenci v souhvězdí Ko
zorožce téměř po celou noc. Dne 1. čer
vence vychází ve 21h45m , 31. červen
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,ť:e v 19h43m . Jeho jasnost je +0,4 111 , 

průměr přes 16". Nejvýhodnější pozo
rovací podmínky nastanou koncem mě
síce, protože je 31. VII. v opozici se 
Sluncem. 

Uran je v červenci nepozorovatel
ný, protože bude v srpnu v konjunkci 
se Sluncem. 

Neptun je v červenci v souhvězdí 
Vah, zapadá 1. července v Oh5Sm , 31. 
,července ve 23h Ol m ; jeho jasnost je 
+7,sm, průměr 2,4". 

Meteory. Dne 27. července nastává 
maximum činnosti roje (3 Cassiopeid. 
,Činnost roje trvá asi 20 dní. S. L. 

Odbor školství a kultury Národního vý
boru hl. města Pra,hy vyhlašuje konkurs 
na místo ředitele Lidové hvězdárny v Pra
ze. Předpo,klad: ukončené vysokoškolské 
vzdělání příslušné,ho směru a 10 let od
borné praxe. V úvahu mohou přijít i ucha
zeči, kteří nesplňují podmínku požadova
ného vzdělání, mají však dostatečnou pra
xi z popularizace astronomie a zájmové 
činnosti v tomto oboru Plat bude s,a
noven podle výnosu ministra školství a 
kultury z 31. 12. 1960. Žádosti přijímá do 
3 týdnů po vy,hlášení konkursu odbor 
školství a kultury NVP, Staroměstské ná
městí 4, Praha 1. 

Prodáme rozpracovanou německou mon
táž zrcadlového dalekohledu systému 
New(on o průměru zrcadla 60 cm. Cena 
včetně optiky Kčs 115000,-. Lidová hvěz
dárna ve Valašském Meziříčí. 

Prodám 2 zrcadlové amatérské daleko
hledy o 0 100 mm a 150 mm. Tubusy 
z hliníkové;ho 'plechu, oba s příslušnými 

okuláry Cena dle do,hody. Jan Dula va, 
Praha-Michle, TOipulova 7 

Koupím meoh. součásti na dalekohled 
Mona,r n . Binar. M. Malínek, lhms'ká 1, 
Praha 2. 

Prodám paralaktický stolek s upínací 
deskou 200 X 200 mm, vyvážený, s jemnym 
i hrubým stavěním v rektasc. i v deklin., 
s 2 libelami a stupnicemi, 350 mm vys., 
14,3 kg , stabilní, za 180 Kčs. Zájemcům 
posloužím snímkem. Inž. Adolf Libra, Dob
rovs,ké.ho 13, Praha 7-Letná. 

Ríši hvězd řídí red.akčm.í f 'ad,a: J. M. Mohr 
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Mlhovina , obepínající již 

ní část velké mlhoviny 

v souhvě zdí Oriona . Jed

nobarevná reprodukce 

z atlasu " Uranometria 


physicalis" od Fr. Scht1l

lera z roku 1926. 


Planetární mlhovina NGC 
7635 v souhvězdí Kasiope 
je je pravděpodobně také 
obalem po supernově. Sní 
mek byl exponován 76pal 
covým reflektorem hvěz
dárny Raute-Provence ve 

Francii . 

Na čtvrté straně obálky je jižní část řasové mlhoviny kolem nové hvě zd !) 
v souhvězdí Vozky. (Fotografie Krymské astrofyzikální observatoře.} 




