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Ř í š e  h v ě z d R o č .  4 4  (1 9 6 3 ),  č. 9

J i ř í  V a g e r a :

M A R Ť A N S K Á  MO Ř E
Nedávno zveřejnil V. Davydov ze Státního astronom ického institutu 

A. Štenberga v Moskvě poněkud kurióznější dom něnku o podstatě m ar
ťanských oceánů (N auka  i žizň, 2, 1963). Navazu je na hypotézu pro fe 
sora Lebedinského, který dospěl na základě svých výpočtů k závěru, že 
v atm osféře M arsu nemusí být pozorovatelné množství vody a že nízká 
prům ěrná teplota M artova povrchu podm ínila zamrznutí vodních ploch, 
jež jsou nyní pohřbeny pod silnou vrstvou písku a prachu. Davydov 
porovnává historii vývoje Země, během které se voda vydělovala ze 
zemského nitra, s historií Marsu. Postupně se zahřívající hlouběji u lo 
žené vrstvy uvolňovaly vodu, která stoupala k povrchu. Do atm osféry  
se dostávala prvotní voda také sopečným i výbuchy. Podobně došlo 
k uvolnění vody na Marsu, kde tento proces probíhal jinou rychlostí 
vzhledem k m enší hmotě planety. Podle Davydova je M ars v pozdějším  
stádiu vývoje než naše Země a dá se předpokládat, že na jednotku M ar
tova povrchu připadá asi tolik vody jako na naší Zemi. Voda se k po
vrchu M arsu dostávala po mnoho m iliard roků a při nízkých teplotách  
na Marsu stále mrzla. Ledové krystalky se m ísily s rozpadlým i horni
nam i a vytvořily silné vrstvy. Za dne se ledové krystalky (které leží 
v rovníkových oblastech až na povrchu p lanety ) vypařují, a večer vodní 
pára opět mrzne —  půda ztmavne a opět zbělá. Davydov vidí potvrzení 
své dom něnky v tom, že na Marsu existují nejenom polární čepičky, ale  
hlavně světlé skvrny v oblasti rovníku, které kolem  poledne mizí.

N a  podpovrchovou ledovou vrstvu však působí i teplo uvolňované  
v nitru planety. Podle analogie se Zem í se dá usoudit, že i na Marsu 
stoupá teplota s hloubkou a uvnitř planety jsou teplotní proudy vychá
zející z jejího nitra. V  hloubce, kde teplota vystoupí nad bod tání, končí 
ledová vrstva a pod ní leží rozsáhlý oceán. Podle prům ěrné roční teploty 
na Marsu Davydov usoudil, že na rovníku je ledová vrstva silná 0,5 km 
a na pólech 2 km. Protože denní i sezónní teplotní výkyvy končí v m alé  
hloubce, zůstává tloušťka ledu prakticky stejná. Jelikož je na planetě  
také prach, není zřejm ě celý je jí povrch pokryt oceánem.

Tektonické procesy a dopady velkých meteoritů vyvolávají rozpras- 
kávání věčně zmrzlé vrstvy. Velké meteority vytvoří v ledu průstřel, 
od kterého se pak rozbíhají praskliny v podobě paprsků —  „kanálů". 
Kanály budou přímé a budou jevit barevné efekty tehdy, bude-li led  
ležet na vodě. N a  povrchu se puklina rychle pokryje ledem, ale její další 
prom rzání je velm i pom alé (600 m za 500 000 let). Dojde-li během této 
doby k opětnému dopadu meteoritu nebo k horotvorným  posunům, led 
zde opět praská. Okolí pukliny i je jí podklad jsou teplejší —  zahřívá je 
vystoupivší voda —  a to může ovlivnit růst a vývoj sporé vegetace.



Oázy rostlin podél puklin by m ohly být pozorovány ze Zem ě jako ka 
nály. Kde není voda, pozorujem e na M arsu světlejší pevniny. Z odkry 
tých puklin nad oceány se voda vypařuje a po ochlazení vytváří bílé  
pásky podél kanálů, což bylo podle Davydova pozorováno Antoniadim  
i Barabaševem . Aplikací pozem ských pozorování dochází Davydov k zá
věru, že ve vodní vrstvě na Marsu existuje podobné proudění, jaké po
psal prof. Laugh ling v atm osféře Marsu. Vodní proudy jsou na severní 
i na jižní polokouli odkláněny z m eridiánového směru rotací planety. 
To by odpovídalo sm ěru a rozložení temných oblastí na Marsu.

I když bývají mnohé hypotézy lákavé třeba právě svou neobvyklostí, 
je nutné je pečlivě prověřovat správným i pozorováním i a na jejich  zá
kladě teprve vyslovovat ne příliš kategorické závěry.

(Zkrácený a doplněný přek lad )

F r a n t i š e k  K a d a v ý :

K P R Á C I  A S T R O N O M I C K Ý C H  K R O U Ž K Ů

Astronom ické kroužky jsou nyní nejširší základnou, kde se zájem ci 
o astronom ii mohou s tímto vědním oborem seznámit. M ají asi deset 
tisíc členů. Počet kroužků i jejich členů kolísů. Mnozí zájem ci po ochab
nutí počátečního nadšení odpadnou, někdy tak zanikne i celý kroužek. 
Někdy zaviní rozpad kroužku nedostačující organizační schopnosti ve
doucího, často i nedostatečná m etodická pomoc nejbližší lidové hvěz
dárny.

Práce v astronom ických kroužcích má být zam ěřena na výchovu členů  
kroužku. Cesta k dobré práci kroužku vede cílevědom ou výchovou  
k odborné činnosti pokud možno největšího počtu členů. Prohlubování 
jejich  odborných vědomostí a pozorovatelské praxe zajišťuje i kvalitní 
popularizaci astronomie v širokém  okruhu působnosti kroužku, která 
by m ěla být u vyspělejších kroužků vedle odborné práce hlavní složkou  
jejich činnosti.

N a  lidových hvězdárnách, zejm éna na hvězdárnách s okresní nebo 
krajskou působností, kde je obvykle vedle odborných pracovníků alespoň  
několik vyspělých amatérů, jsou pořádány v rám ci výchovy nových členů  
kroužků a spolupracovníků kursy astronomie. Docházejí do nich i čle
nové kroužků založených ve školách nebo v závodech v okolí hvězdár
ny. Kursy jsou jednoroční i víceleté. V  Praze pořádá kursy lidová hvěz
dárna společně s planetáriem  a odbočkou Čs. astronom ické společnosti 
při ČSAV. První ročník pro začátečníky je v planetáriu. Tam se probí
ra jí základy astronom ie: jednou týdně přednášky s film y a diapozitivy, 
předvádění některých úkazů pod velkou kopulí p lanetária. Každou ho
dinu zopakuje některý z posluchačů stručně látku z předcházející ho
diny, podá stručný výtah nebo odpoví na dotazy lektora.

Druhý ročník je na lidové hvězdárně na Petříně. Je již zam ěřen víc na 
odborná pozorování Slunce, Měsíce, planet, um ělých družic Země, zá
krytů hvězd Měsícem, na pozorování proměnných hvězd, m eteorů apod. 
Třetí ročník je rovněž na hvězdárně a je zam ěřen na praktická pozo



rování, na jejich zpracování a vyhodnoceni. Zároveň probíhá i kurs m a
tematiky a fyziky, h lavně ve vztazích a z potřeby astronomie.

Začínající kroužky v závodech, při osvětových zařízeních nebo ve ško
lách probírají zák lady astronom ie na týdenních nebo na čtrnáctiden
ních schůzkách podle „Astronom ie pro jedenáctý ročník středních škol" 
od Voroncova-Veljam inova v přek ladu F. Linka a I. Zacharova (vydalo  
Státní pedagogické nakladatelství, 1954), nebo podle dvoudílné „Astro 
nom ie" od Gutha, Linka, M ohra a Šternberka (vydalo  Nak lad . Českoslov. 
akadem ie věd, 1954). Dílo je sice rozebráno, ale na každé lidové hvěz
dárně m ají k dispozici nějaký výtisk, který mohou pro začátek kroužku  
zapůjčit. Připravuje se nové vydání (již  I I I .),  takže v dohledné době 
bude zase toto výborné dílo na knihkupeckém  trhu. Po celou dobu pro
bíhajícího kursu základů astronom ie doplňuje vedoucí kroužku nebo ně
který spolupracovník program  o novinky z astronomie, z kosmonautiky  
a z příbuzných věd. Zde je dobrým  pom ocníkem  právě náš časopis Říše 
hvězd nebo i jiné přírodovědecké časopisy, kde nalezne referent potřeb
né prameny.

Kroužky s dlouholetou činností, které již probraly  základy astronomie, 
pokračují v pravidelných schůzkách, na kterých přednášejí jednotliví 
členové kroužku o nových objevech v astronomii, o nových událostech  
v kosmonautice, o nových pracích našich i cizích astronomů. Za stu
dijní m ateriál jim slouží odborné časopisy, zejm éna Říše hvězd, jakož  
i přehled pokroků v Hvězdářské ročence. Dalším  zpestřením  činnosti 
astronom ických kroužků jsou večery přírodovědeckých filmů. Čs. státní 
film  a jeho krajské půjčovny m ají velké bohatství dobrých a zajím avých  
film ů na 16 mm, jak krátkých, tak celovečerních. Dobrým pomocníkem  
kroužků jsou také astronomické, případně i jiné přírodovědecké dia- 
filmy. Ty jsou zvláště vhodné pro začínající lektory. Jsou nejen dobrým  
názorným  materiálem , ale i vhodnou pomůckou pro usm ěrnění před
nášky.

Závěrem  několik úvah o Říši hvězd. Ve většině astronom ických krouž
ků je jediným  nebo hlavním  inform átorem  a pomocníkem v práci krouž
ku, pokud jde o novinky v astronomii. V  řadě kroužků jsou na členských  
schůzích probírána a diskutována jednotlivá čísla velm i podrobně, takže 
každé nové číslo se nam noze stává hlavní nápln í některých členských  
besed. Jsou diskutovány odborné i populární články, probírány drobné 
zprávy, diskutovány návody na pozorování, technické rady, referáty o no
vých knihách. A všichni členové se zájmem sledují zprávy o činnosti 
astronom ických kroužků a lidových hvězdáren. Zejm éna co by u nich 
šlo nebo nejde dělat. To vše práci v kroužcích pomáhá, i když ne všem  
kroužkům stejně. Patrně to vyhovuje spíše vyspělejším  kroužkům, zku
šenějším  amatérům.

A  je sam ozřejm é, že některé kroužky nejsou plně s obsahem časopisu  
spokojeny. Vy jádřily  to i v nedávné anketě. Právem vola jí po aktuálních  
článcích a zprávách. Mnozí členové kroužků by chtěli více zpráv o no
vých objevech a o pracích v astronom ii u nás i v cizině, rychlé a úplněj
ší zprávy o úspěších kosmonautiky, o nových objevech geofyziky, 
radiotechniky a jiných příbuzných věd. Nam noze vo la jí po in for
m acích o všech vydaných publikacích z astronomie a kosmonau



tiky, vo la jí po zprávách o nových filmech, diafilm ech, m apádh  
oblohy i Měsíce a všech ostatních názorných pomůckách, které  
by bylo možno využít v kroužcích a na lidových hvězdárnách. Redakce  
se snaží všem těmto přáním  vyhovět, ale  m alý rozsah časopisu nedo
voluje vyhovět všem. Říše hvězd je jediným  naším časopisem tohoto 
oboru a má vyhovět nejen pracovníkům  astronom ických kroužků a lido
vých hvězdáren, ale pokud možno i všem přátelům  astronomie.

A právě mezi těmito odběrateli časopisu jsou značné rozdíly v jejich  
znalostech, v jejich zálibách a v jejich přáních. Jsou to záliby a přání 
od úplných začátečníků až k vyspělým, nam noze i úzce specializovaným  
astronomům amatérům. Není proto možné vyhovět všem. Říše hvězd ni
kdy nemohla splnit všechna přání svých odběratelů a by la vždy za to 
kritizována. Z poslední ankety se redakce dověděla, že má uveřejňovat 
více odborných článků, i více článků populárních. Ze má rozšířit rubriku  
o úkazech na obloze, i že má tuto rubriku úplně vypustit, protože každý  
si prý může tyto údaje přečíst ve Hvězdářské ročence. Pracovníci astro
nomických kroužků chtějí více zpráv z kroužků, jin í soudí, že ty do 
Říše hvězd vůbec nepatří. Jedni žádají více historických článků a životo
pisů našich i cizích hvězdářů, jiní žádají jejich omezení. Podobně roz
dílně se vyjadřují ke všem problémům a názorům. Řada čtenářů volá  
po větším form átu časopisu, jin í žádají zachování nynějších rozměrů. 
A le velká většina žádá rozšíření časopisu, lepší papír a lepší obrázky  
a redakce s nimi plně souhlasí. Potom by bylo možno vyhovět i když ne 
všem, tedy alespoň většímu počtu odběratelů. Potom by časopis mohl 
sloužit také lépe i astronomickým kroužkům. Redakce i nakladatelství 
Orbis se právě v současné době snaží o rozšíření Říše hvězd, aby bylo  
možno uveřejňovat více delších článků nejen z astronomie, ale i z kosm o
nautiky a příbuzných oborů. Snad se to tentokrát v dohledné době po
daří.

K a r e l  M o r a v :

T R A N S F O R M A C E  S O U Ř A D N I C  
S OVĚ T S KÝCH D R U Ž I C

Pro sledování sovětských um ělých družic Země hvězdárnam i na našem  
území zveřejňuje sovětské výpočtové středisko Kosmos obzorníkové sou
řadnice družice pro jeden nebo více časových údajů. Tyto údaje stanoví 
středisko jen pro některé hvězdárny naší republiky a není jich možno 
bez úpravy použít pro jiné pozorovatelny. Přes to i tyto pozorovatelny  
vyžadují si od zmíněných hvězdáren sovětskou zprávu, která je jim pak  
poskytována beze změny. Z ní je možno bezprostředně využít pouze čas 
přeletu družice, zatím co azimut a výšku družice nad obzorem (označm e  
a , h )  pozorovatelny jen odhadují ze zeměpisné polohy svého místa vzh le
dem k hvězdárně, pro niž jsou souřadnice platné a od níž zprávu do
staly. Odhad je však tím nepřesnější, čím více jsou obě pozorovatelny  
od sebe vzdáleny a čím menší je udaná výška družice nad horizontem; 
odhad je problem atický a často vede k omylům. Podle takového odhadu



je pak třeba v uvedenou dobu přeletu střežit značnou část oblohy ně
kolika pozorovateli.

Je však možno souřadnice družice, platné pro jedno místo, převést 
poměrně jednoduchým , i když ne pohodlným  a časově nejkratším  po
četním způsobem pro další m ísta při znalosti zem ěpisných souřadnic  
obou těchto míst. V těchto řádcích chci naznačit způsob této transfor
mace. Zde jde o určení dvou elementů: (1 ) sm ěru vertikálu pozorovacím  
místem N  a družicí D, který budeme udávat azimutem b, (2 ) výšky h nad 
horizontem [obr. 1 ).

Předběžné výpočty. Při stále se opakujících výpočtech poloh družic 
na obloze budeme se setkávat s konstantními hodnotami, které vyplý
vají z polohy hvězdárny M  (A, y ), pro niž platí údaje střediska Kosmos 
a polohy pozorovatelny N  (Ai, 9*1), pro niž souřadnice transformujeme. 
Jde o úsek hlavní kružnice mezi oběma místy M , N , tedy o základnu Z 
ve sférickém  trojúhelníku [ M N P )  a k ní přilehlé úhly a (tj. azimut této 
základny v bodě M )  a úhel |3 (tj. doplněk azimutu základny v bodě N  
na celý k ruh ). Tyto hodnoty, vyplývající ze vzorců sférické trigono
metrie, si předem  a jednou provždy pro svoji pozorovatelnu N  stano
víme:

Ve svých výpočtech považujem e Zem i za kouli o polom ěru R.
Azimut a výška družice. Stanovení azimutu b a výšky hi pro pozo

rovatelnu N  z azimutu a, výšky družice h a zem ěpisné polohy obou 
hvězdáren je otázkou tří vzorců z rovinné a sférické trigonometrie. 
Pozici družice D  vůči stanicím M, N  na zemském povrchu znázorňuje 
obr. 1., na němž Di značí průmět družice D  na zemský povrch (sub- 
satelitní b o d );  h, hi výšky družice nad horizontem ; H  výšku družice 
nad zemským povrchem a S, Si části hlavních kružnic mezi hvězdár
nami a subsatelitním bodem Di.

cos Z =  sin f  . sin pi +  cos 59 . cos <pi . cos A  A 
cos ®i . sin A A

c í n  »  =  ----------- L--------------------------sin a =

(1 )

( 2 )



Body M N D iD  určují čtyřstěn o sférické základně ( M N D i)  a výšce H, 
která je společná pro obě stěny ( M D iD } i ( N D iD ) a jí použijeme pro 
stanovení strany S ze známé výšky h (udaná ve zprávách Kosmos pro 
hvězdárnu M ;  obr. 2 );  mezi geocentrickou odlehlostí S libovolného m ís
ta P  (zde M  nebo N )  a družice D, výškou H  a topocentrickou výškou h 
družice platí totiž vztah

R
sin S . tg h —  cos S +

R +  H
=  0

z něhož
cos h / --------------------- ----------------------- \

Sin S =  ~ R + H  V ■R s i n *  +  l•ř í 2̂ ■̂  +  ■ř:̂  +  ^ , sin2 h )

(4)

(4a )

Znalosti strany S použijeme jen jako pomocného prostředku ke zjiš
tění strany Si, tedy části stopy vertikální roviny pozorovatelnou N  a 
družicí D  na ploše zeměkoule, pro kterou platí ze sférického trojúhelní
ka ( M N D i ) kosinová věta (obr. 1 ):

J in S  . tg h  -  cos S +  — - —  
R * U

Nomogram č. 1.



cos Si =  cos Z . cos S +  sin Z  . sin S . cos (a — a ); (5)

pak z téhož trojúhelníka p latí k výpočtu azimutu b družice pro pozoro
vatelnu N  sférická sinová věta:

sin (/? +  &) =
sin S . sin [a  — a) 

sin Si (6 )
Tím jsme došli ‘k hledaném u azimutu b družice pro pozorovatelnu N  

a zbývá už jen určit výšku h. Tu nám znova poskytuje vztah (4 ), v němž 
proměnné S a h opatříme indexy 1, a z něhož pak

(R  +  H ) . cos S i — R 
tg   (4b)

z-s

eosS, —  ca tZ  . cm S  -  sin Z  . zm S . cosfíc- a )

Nom ogram  č. 2.



Touto cestou je numerickým způsobem provedena transform ace uda
ného azimutu a a výšky h v hodnoty platné pro pozorovatelnu N, ovšem  
za předpokladu známé výšky H  nad zemským povrchem a ta se v šifro 
vaném telegram u střediska Kosmos neudává. V  denním tisku nebo odbor
ných časopisech se sice při vypouštění družice udává je jí perigeum  a apo- 
geum, ale ani jejich středu nelze použít jakožto hodnoty H, neboť údaje 
telegram u nelze identifikovat se zprávou tisku. Nesnáz odstraní jen do
plněk telegram u Kosmos o výšku H  stejně tak, jak to udávají pro am e
rické družice efem eridy Smithsonian Astrophysical Observátory (C am 
bridge, M assachusetts]. Je na kosm onautické sekci ČASK aby toto zaří
dila.*

• Pro in form aci uvádím  hodnorty p e r ig ea  a apogea v k ilom etrech  pro  tyto družice: 
Kosmos 5 : 203, 1600; Kosmos 6: 274, 360; Kosm os 7 : 210, 369; Kosm os 8: 256, 604;
Kosmos 9: 301, 353; Kosmos 10: 210, 380; Kosmos 11: 245, 921; Kosm os 12: 200, 405.



Nom ografické řešení. Num erická transform ace azimutu a výšky dru
žice není, jak  je vidět, pohodlná ani rychlá. Při postačitelné přesnosti, 
odpovídající přesnosti údajů střediska Kosmos, je výhodnější nom ogra
fické řešení tohoto problému, pro nějž jsou zkonstruovány přiložené tři 
nom ogram y: nom ogram  č. 1 nahrazuje vzorec (4 a ) —  strana S, č. 2 
vzorec (5 ) —  Si, č. 3 vzorec (6 ) —  azimut b a č. 1 vzorec (4b ) —  
výška hi. Čtení na nom ogram ech udávají klíče.

Při čtení na nom ogram u č. 3, na němž stupnice (a  —  a ) a (f3 +  b ) 
jsou (p ro  pohodlí vyhodnocujícího) kótovány čtyřmi čísly, je nutno 
respektovat toto pravidlo: kótě n-té řady čísel stupnice [a  —  a ) odpo
vídá n-tá řada čísel stupnice ( /S +  ř>), ať bereme n od středu kružnice 
směrem vně nebo opačně.

Pro systematické řešení problém u nutno si volit form ulář, který práci 
usnadní a poslouží jako dokum entace práce. Form ulář bude mít asi tyto 
rubriky:

1. D a t u m ...........................................ze zprávy Kosmos,
2. UT ................................................ze zprávy Kosmos,
3. Z .....................................................konstanta pro pozorovatelnu,
4. h .....................................................ze zprávy Kosmos,
5. H .....................................................odhad (později ze zprávy Kosmos),
6. S .....................................................z nomogramu č. 1,
7. \Z -  S \ ........................................(3 ) -  (6 ),
8. (Z  +  S ) .........................................(3 ) +  (6 ),
9. a ........................................................ konstanta pro pozorovatelnu,

10. a .................................................... ze zprávy Kosmos,
11- l «  -  a ) ........................................ (9 ) -  (10)
12. S i .....................................................z nomogramu č. 2,
13. (fi +  b ) ........................................ z nomogramu č. 3,
14. / 3 ......................................................konstanta pro pozorovatelnu,
15. Ď .....................................................(13) — (14),
16. T u .....................................................z nomogramu č. 1.

Konstanty Z, a, p pro pozorovatelnu N  musí si každá tato pozorova
telna jednotu provždy stanovit. Pro hvězdárny, které údaje střediska  
Kosmos přebírají od lidové hvězdárny v Praze na Petřín, potřebné kon
stanty udává tabulka:

Hvězdárna Z a P

Budějovice 1° 07' 23" 179° 26' 14" 0C 14' 22"
Holešov 2 11 45 108 54 10 68 41 12
Hradec Kr. 0 56 45 83 55 57 94 35 31
Olomouc 1 54 17 106 23 30 71 39 45
Ostrava 2 30 38 93 25 40 85 06 05
Plzeň 0 45 49 244 10 41 63 25 43
Rokycany 0 38 16 233 40 57 53 12 02
Opice 1 06 38 67 20 15 111 23 04
2ilina 2 55 26 105 09 53 71 35 41

♦  ♦  

♦



R a d i m  S i m o n :

O K U L T U  M E T E O R I T Ů

Pád meteoritu a jeho průvodní zrakové a zvukové vjem y působí silným  
dojmem i na moderního člověka, jemuž je podstata tohoto úkazu jasná. 
Tím hlouběji jistě zapůsobila na člověka prim itivního, p ro  něhož pád  
meteoritu byl záhadou, kterou si dovedl vysvětlit jedině zásahem  nad
přirozených sil. I vzdělaný člověk vyspělé antiky věřil, že pád meteoritu  
je způsoben zásahem božstva, které jím  oznam uje sm rtelníkům  svou  
vůli, projevuje nelibost nebo přízeň, dává znamení, jak  rozhodnout zá
važné události, nebo jím posílá svůj obraz, aby se stal předm ětem  uctí
vání. Antický člověk podléhal pověrčivosti a přežitkům svých přírod 
ních náboženství v míře pro nás nepředstavitelné. Víme, že ani předsta
vitelé filosofických škol ani jin í veleduchové antického světa se nedo
vedli oprostit od víry ve věštby augurů, vykládajících  vůli božstev z letu  
ptáků, ze stavu vnitřností obětních zvířat a ze způsobu žraní chrám ové  
drůbeže, a to ani v případech, kdy na těchto znam eních závisely osudy 
říší.

Jeden z nejslavnějších meteoritů starověku spadl ve Frygii a byl tam  
po staletí uctíván jako obraz bohyně Kybélé, matky bohů. Roku 204 
př. n. 1. byl přenesen do Říma. Tomuto slavnostním u aktu předcházela  
věštba, že vlastnictví kam ene zajistí držiteli stálý úspěch a vzrůst b laho
bytu. Jinou zárukou slávy byl meteorit, z něhož dal, dle pověsti, řím ský  
král Num a Pompilius ukovat svůj pověstný štít. Podle věštby se prý  
majitel štítu ukovaného z „kam enů spadlých s nebe“ stane pánem  světa. 
Když se jednou pokusili lupiči tuto drahocennou kořist uloupit, rozhodl 
král, aby bylo ukováno ještě 10 dalších štítů podobných, ovšem již z oby
čejného železa, aby tak zm átli případné další zájem ce o světovládu.

Livius popisuje pád m eteorického deště v A lbánských horách neda
leko Říma, který tak zapůsobil na řím ský senát, že rozhodl, aby byly  
uspořádány desetidenní státní oslavy jako díkůvzdání bohům za to, že 
odvrátili ohnivý déšť do pustého pohoří a zachránili tak město před  
zkázou. Rovněž slavné bitvě u A igos Potamoi na thráckém Chersonésu  
r. 405 mezi Athéňany a Spartou předcházel pád meteoritu. Obě strany  
vykládaly  si tento zjev způsobem pro sebe příznivým. Došlo k nešťastné  
bitvě, při níž athénské loďstvo bylo zničeno a tím podstatně ovlivněn  
výsledek třicetileté peloponéské války o vládu nad Řeckem.

Snad nejslavnějším  m eteoritem  antiky byl posvátný kám en z Emesy  
(dnešn í Hom s) v Sýrii. O tomto kam eni se věřilo, že je v něm přítom en  
bůh slunce Mithra. Kolem roku 218 n. 1. naříd il nově zvolený římský  
císař, m ladý a výstřední E lagabal, který byl původně sám  knězem tohoto 
boha, aby byl meteorit přenesen z Emesy do Říma jako nové nejvyšší 
státní božstvo impéria. Vstup nového boha do hlavního m ěsta se dál 
s neobvyklou pompou. E lagabal, oděn do zlatém  prošívaného roucha  
velekněze s drahocennou tiárou na hlavě, je l v čele nádherného prů
vodu a za ním následoval vůz, tažený bílým i koňmi, na němž spočíval 
božský kámen zasazený do zlata a drahokam ů. Cesta, kterou se průvod  
ubíral, by la  posypána zlatým prachem. Kám en byl pak umístěn na oltáři 
na Palatinu za obřadů, jimž asistovali nejvyšší úředníci státu a řím ský



lid ; sym bolicky byl zasnouben s bohyní Říma Romou. Tato událost, 
která znam enala pokořen í národních řím ských božstev, přispěla pod 
statně k tomu, že E lagaba l byl po krátkém  panování zavražděn.

Rovněž obraz Artem idy (D ian y ) v slavném  chrámu v Efesu, který byl 
kdysi považován za jeden z divů světa, prý byl kam enem  seslaným  
bohyní s nebes. Byl uctíván po celá staletí a jak  se zdá, ještě v době 
apoštolské cesty zak ladatele křesťanské církve Pavla z Tarsu k Efez- 
ským. Při této příležitosti došlo v E fesu k  velkým  dem onstracím  proti 
Pavlovi, vyvolaným  výrobci zlatých sošek bohyně, které byly vyváženy  
do celého tehdejšího světa. Podplacený dav, aby přehlušil slova apoštola  
nové církve, vyl po celé hodiny slova: Velká, velká je Diana Efez- 
ských! Po vítězství nové víry byl chrám zasvěcen Panně M arii a 
sochy bohorodičky, jako dříve Diany, byly vyráběny ve velkém  a na 
lézaly stejně široké odbytiště. Za této situace se výrobci ochotně smí
řili s novými pom ěry a dav, který kdysi s nenávistí v ítal zakladatele  
nové církve, se „vrhal k nohám biskupů, objím aje se slovy díků jejich  
ko lena“.

Vzývání zázračných kam enů seslaných s nebe nekončilo  starověkem. 
Je známo, že pověstný „H adžár“ , černý kámen nejvyšší m oham edánské  
svatyně Kaaby v Mekce, je meteoritem, který byl již fetišem pohanských  
Arabů. Vzývání a líbání tohoto kam ene bylo nejvyšším  cílem  posvátné  
pouti věřících do Mekky.

Jinou středověkou zprávu uvádí E. L. Krinov. Roku 1296 dopadl v okolí 
Velikého Ustjuga meteorit. Tam ější kněží rozšířili zprávu, že kámen  
byl seslán bohem, aby zničil město proto, že jeho obyvatelé ochabli ve 
víře. Jen díky m odlitbám  jistého poustevníka se bůh obměkčil a dal 
kam eni dopadnout mimo město. N a  místě pádu by la vystavěna sva
tyně. Každoročně se tam konalo procesí a děkovné bohoslužby za zá
chranu m ěsta od záhuby.

Ještě ze samého konce středověku m áme zachovanou zprávu, která  
připom íná uvedené zprávy starověké. Jsou to okolnosti, jež se pojí 
k pádu známého m eteoritu u Ensisheim u v Elsasku r. 1492. Zachovaný  
záznam k této události uvádí, že dne 16. listopadu uvedeného roku kolem  
poledne tam spadl z čistého nebe kám en vážící 260 liber. Jako zázračný  
předmět byl odnesen do koste la a císař Maxm ilián, který tehdy byl ve 
městě právě přítomen, rozkázal, aby tam byl trvale na řetěze zavěšen. 
Císař tehdy právě svolával k boji proti Turkům. V  provolán í uváděl 
všechny projevy boží vůle, sm ěřující k tomu, aby se křesťané chopili 
zbraně proti odvěkému nepříteli. Mezi těmito projevy boží vůle byl 
uveden také pád ensisheimského meteoritu.

Uctívání meteoritů však neskončilo ani středověkem . Ještě hluboko  
do novověku, dokonce i v polovině m inulého století se setkávám e se 
zjevy, které v ničem nezadají projevům  prastarých přírodních nábo
ženství. Tak v Ogi v Japonsku byla každoročně konána procesí k po
svátnému kameni, který tam spadl r. 1741. Tyto oslavy byly ještě v deva
tenáctém století jedním  z oficiáln ích  japonských svátků. Jiný případ  
se uvádí z Indie, kde na místě pádu by la vybudována svatyně. Kámen  
byl natírán vonnými mastmi a posypáván prachem ze santalového dřeva. 
Rovněž tento kult trval dlouho do devatenáctého století. Dnes tento 
meteorit odpočívá ve sbírkách Britského musea v Londýně.



V  důsledku těchto pověrečných psychóz došlo se ve vědeckých kruzích  
k přesvědčení, že padání kam enů s nebe je vým yslem  nebo průhledným i 
akcem i jistých kruhů. Meteority byly k velké ztrátě vědy vyhazovány  
z m ineralogických sbírek a vědecké autority odm ítaly o těchto výp lo 
dech pověry diskutovat. Bylo proto velm i odvážným  činem vystoupení 
fyzika E. F. Chladniho, který r. 1794 na základě zkoum ání slavného m e
teoritu, objeveného pro vědu r. 1772 Pallasem  u K rasnojarska a železa  
Otumpa, nalezeného r. 1783 v severní Argentině, došel k přesvědčení, 
že m eteority existují, a že to jsou tělesa přicházející k nám z m ezip lane
tárního prostoru. Avšak teprve r. 1803 po  prozkoum ání m noha set svě
deckých výpovědí o m eteorickém  dešti u L ’A ig le  ve Francii by la sku
tečnost padání kam enů jako přirozeného zjevu ofic iá lně uznána paříž
skou akadem ií a přijata celým vědeckým  světem. Jak spletité jsou  
někdy cesty vedoucí k poznání vědecké pravdy.

O jedinělých nálezů meteoritů se brzy zmocnil člověk, aby jich použil 
pro své praktické potřeby. N a lez ly  se kam enné pilky, pocházející již  
z paleolitu, osazené drobným i úlom ky meteoritů, které m nohonásobně  
zvýšily m ožnosti využití těchto nástrojů. Z těchto vzácných nálezů však  
nemůžeme usuzovat, že takové použití m eteorického železa dalo vznik 
železné industrii. Pro tuto dom něnku byly hledány opory i v etym ologii. 
Tak bylo tvrzeno, že řecké slovo „sidéros" které prý původně znam enalo  
železo i hvězdu, ukazuje na to, že prvé železo poznali Řekové v m eteo
ritech, které již ve starověku zpracovávali. Rovněž staroegyptské „baane- 
pe“ prý mělo týž dvojí význam. Dnešní věda posuzuje tyto vývody značně  
střízlivěji. Teprve pokročilejší technika výroby železa ocenila místy 
i m ožnosti zpracování některých m eteorických želez (pokud je lze 
kovat] hlavně pro výrobu zbraní. Je známo, že tzv. dam ascenská ocel 
byla původně vyráběna z m eteorického železa. Vždy se však jednalo  
o dočasné a místně om ezené používání meteorického m ateriálu , jak je 
při jeho vzácnosti samozřejmé.

Co nového  v astronom ii

A U T O M A T I Z A C E  P R O N I K Á  D O  A S T R O N O M I E

Koncem srpna 1962 se konalo na pozorovaných údajů, přičemž uvažo-
Astronomickém ústavu university val fyzikální smysl získané informa-
v Ttibingen za účasti asi 80 odborníků ce. Množství informací, které přichá-
ze Skandinávie, západní Evropy a USA zí v úvahu při astronomických pozo-
sympózium o otázkách využití auto- rováních, se odhaduje na 106 bitů; ob-
matizace a výpočtové techniky v astro- jem informací, získaných Schmidto-
nomii. V úvodu nastínil H. Siedentopf vou komorou na fotografické desce,
otázky využití teorie informace při představuje hodnotu řádově 3.108 bi-
astronomických pozorováních (výběru tú. Rychlost zpracování údajů v auto-
pozorovacího programu, uvedení po- matických strojích závisí především
zorovaného objektu do středu zorného na mechanických uzlech, které jsou
pole dalekohledu, zpracování pozoro- obvykle na vstupu nebo výstupu infor-
vání atd.). Vysvětlil všeobecné sché- mace. Při použití současných strojů na
ma změn, kterým je podroben světel- zpracování informací je hranicí této
ný paprsek — zdroj informace — při rychlosti rychlost lCČbit.s-1. Rada re-
průchodu zemskou atmosférou a v po- ferátů byla na tomto sympóziu věno-
zorovacím  přístroji, při zpracování na- vána automatizaci řízení a astromet-



rickým pracím, tak např. E. Hčg 
z Hamburku se zabýval automatickým 
fotoelektrickým  mikrometrem pro me- 
ridiánový kruh, A. Strand z Washing
tonu inform oval o projektu 62palco- 
vého reflektoru pro astrometrické 
práce, W. Schuler z Neuchátelu pro
m luvil o svém plně automatizovaném 
zenitteleskopu, A. Behr z GĎttingen 
podal zprávu o mnohokanálovém po- 
larimetru, kterým je možno současně 
stanovit polohu, stupeň polarizace a 
intenzitu záření pomocí čtyř 25cm da
lekohledů s rovnoběžnými optickými 
osami, umístěných na společném sta
tivu. Výsledky fotoelektrických m ěře
ní se zde převádějí na děrné štítky, 
přičemž je zajištěna kontrola správ
nosti děrování. Behr plánuje, že tím
to zařízením  bude studovat polarizaci

N O V É  U R Č E N I  R O Z M

Francouzský astronom A. Dollfus 
provedl na vysokohorské observatoři 
na Pic-du-Midi speciálním m ikrom et
rem vlastní konstrukce ve spojení se 
60cm refraktorem  v obdobích opozi
ce Marsu — v červnu 1954, v září 1956 
a v listopadu 1958 — v pěti různých 
spektrálních oborech měření rovníko
vého průměru Marsu Dr a polárního 
průměru Marsu Dp a to tak, že mě
ření prováděl vždy v  noci před oka
mžikem opozice a v noci po okamžiku 
opozice. Zpracování těchto měření 
zpřesnilo dosud užívané hodnoty pro 
rozměry Marsu. Z Dollfusových měření 
vyp lývají tyto hodnoty pro rovníkový 
průměr Marsu Dr: 6790 ±  20 km, po-

B A R E V N A  A C E R N O B l L

O barvách podrobností na povrchu 
jasných planet víme již ze staré astro
nomické literatury. Pozorovatelé ro
zeznávali na Marsu barvu bílou, okro
vou a šedou modř. Na Jupiteru znali 
hnědočerveně zbarvené podrobnosti 
v pásech a načervenalý tón rudé 
skvrny. Na Saturnu převládaly jemné 
pastelové odstíny rovníkových pásů a 
prstenců. Jmenované tři planety Jsou 
dostatečně veliké a jasné, aby je bylo 
možno exponovat na barevnou emul-

a intenzitu záření Mléčné dráhy. Přes 
značný stupeň automatizace si tato 
práce vyžádá 3 až 5 let. E. Raimond 
z Leydenu inform oval o automatickém 
pozorování 25cm radioteleskopem na 
vlnové délce 21 cm. Řada referátů by
la rovněž věnována metodám analýzy 
profilů vodíkové čáry na vlnové délce 
21 cm. D. Kuschbert z Túbingen po
dal zprávu o automatickém přístroji 
pro statistické zpracování astronomic
kých fotografií. Z přednesených re fe 
rátů vyplynul velký význam automa
tizace pro astronomická pozorování, 
který je tím větší, že plnoautomatizo- 
vaných astronomických přístrojů je 
možno velm i dobře využít pro umístě
ní v umělých družicích a kosmických 
sondách k získání pozorování, neovliv
něných zemskou atmosférou. J. J.

É R O  P L A N E T Y  M A R S

lární průměr Marsu Dp: 6710 ±  20 ki
lometrů.

Atmosféra Marsu zvětšuje průměr 
planety asi o 30 km. Z uvedených Doll
fusových měření vyplývá pro objem 
planety hodnota 1620 . 1026 cm3 ±  1 %. 
Jestliže přijmeme pro Marsovu hmotu 
hodnotu, publikovanou Brouwerem a 
Clemensem, tj. 6606 . 1026 g, pak z uve
deného objemu planety obdržíme pro 
střední hustotu Marsu hodnotu 4,09 
gem-3. Zploštění (D r  — D p ) / Dr =  
=  0,0117 ukazuje na to, že jádro pla
nety je obklopeno vrstvou, složenou 
ze sloučenin lehkých prvků; tato vrst
va je mnohem silnější na rovníku než 
na pólech. A. N.

i  F O T O G R A F I E  P L A N E T

zi Kodachromu. Dosud nejzdařilejší 
snímky Jupitera a Saturna byly zho
toveny v ohnisku coudé třímetrového 
zrcadla Lickovy hvězdárny na Mount 
Hamiltonu. Méně se zdařil pokus 
s Marsem, ale jen proto, že vyžaduje 
prodloužení expozice a většího zvět
šení obrazu. Tyto snímky jako diapo
zitivy jsou určeny k projekci, ve kte
ré vypadají kouzelně. Nesnadně se re
produkují v tisku, protože zde postrá
dají barvy transparentnost. Barevný



diapozitiv je možno proměnit do šká
ly černobílé. Autor konal takové po
kusy s diapozitivy a shledal, že tako
vý postup přináší určitý zisk proti 
přímé fotogra fii na velmi citlivou čer
nobílou emulzi. Zde totiž velm i snad
no dochází ke slití příliš jasných bí
lých podrobností a k překrytí původ
ně barevných podrobností. Třívrstvé 
barevné emulze, nehledě na jejich jem- 
nozrnost, podávají barevné podrob
nosti v jemné plynulé škále, která do 
jisté m íry zůstane zachována při je
jich reprodukci na jemnou diapozitiv
ní černobílou emulzi. Nejlepším  do
kladem je výsledná reprodukce barev
ných obrazů Jupitera a Saturna (3. str.

obálky). Je třeba podotknout, že prů
měr Jupitera na originále je 10 mm, 
Saturnova kruhu 15 mm.

Jiným problémem je reprodukce ba
revných složených filtrogram ů mlho
vin a galaxií. Složitost procesu nedá
vá jistotu, zda je na nich vystižena 
skutečnost, ale přesto zůstávají zají
mavým experimentem, oprávněným 
zvláště u reflexních mlhovin. Repro
dukujeme na 4. str. obálky obraz jádra 
velké mlhoviny v Orionu, který byl pře
veden z barvy do černobílé škály. 
Proti přímé fotografii, kde by vše
chny podrobnosti byly slity, vykazuje 
mlhovina zajímavou turbulentní struk
turu. Jos. Klepešta

K O N S T R U K Č N Í  P O Ž A D A V K Y  N A  A U T O M A T I C K É  
M Č S Í C N l  A P L A N E T Á R N Í  S O N D Y

Americké projekty předpokládají pro 
léta 1964 a 1965 určité typizované vy
bavení planetárních sond, a to: radio- 
metr pro měření teploty povrchu 
i atmosféry, ultrafialový spektrometr 
pro měření vlastního záření planety, 
televizní komoru pro snímání obrazu

planety, aparaturu pro měření e lektro
magnetického pole a korpuskulárního 
záření. V následující tabulce jsou uve
deny váhy, výkony a objemy paměti 
nejdůležitějších zařízení sondy, nutné 
pro uchování a další předání získaných 
informací:

Přís tro j váha v kg výkon ve W oo/em paměti 
v bitech

Aparatura celkem 
z toho:

87,1 51 3.107

registrační zařízení 31,5 20
televizní kamera 9 7 106 na zobraz.
radiometr 9 6 105
ultrafialový spektrometr 
přístroj pro měření elektro-

10,6 5 105

magnet. pole a korpusk. záření 27 13 104— 1Q5

Největší požadavky na objem paměti 
klade televize. Bude-li se totiž sonda 
pohybovat v oblasti planety asi 6 ho
din, pak rychlost záznamu informací 
do paměti musí dosáhnout hodnoty 103 
bitů/sek. (Předpokládáme-li, že doba 
předávání informací na Zemi bude asi 
6 dní, pak rychlost předávání inform a
cí musí být asi 60 bitů/sek.) Při kon
strukci přístrojů je dále třeba počítat 
s tím, že přetížení při startu dosáhne

hodnoty 14 g v podélném směru a 6 g 
v příčném směru, vibrační přetížení do
sáhne pak během několika milisekund 
hodnoty až 30 g. Na druhé straně tlak 
poklesne během 3 minut z normální 
hodnoty až na 10-5 mm Hg. Konstruk
téři budou musit rovněž řešit problém 
sterilizace sondy pro případ jejího do
padu na povrch Měsíce nebo některé 
z planet sluneční soustavy.

J- J-
D R U Ž I C E  O G O

Podle projektu navazujícího na dru
žic i OSO (Orbiting Solar Observátory) 
má být koncem letošního roku v USA

vypuštěna první komplexní 450kilo- 
gramová geofyzikáln í družice OGO 
(Orbiting Geophysical Observátory).



Letošní družice ze série OGO (druži
ce EGO) bude vypuštěna na značně 
výstřednou dráhu (sklon dráhy k ro
vině rovníku 31°, perigeum 280 km, 
apogeum 110 000 km, oběžná doba 42,8 
hod.). Vlastni měřicí aparatura má vá
žit 68 kg. V roce 1964 pak bude po
moci nosné rakety Thor-Agena vypuš
těna z raketové základny Vandenberg 
na polární dráhu družice POGO (p e
rigeum 250 kilometrů, apogeum 920 
kilometrů).

Hlavním zdrojem  energie jsou na 
družici sluneční baterie a nikl-kadmio- 
vé akumulátorové baterie. Na dvou 
panelech připevněných k hranolovité 
části satelitu je umístěno 32 250 kře
míkových článků o rozměrech 1X2 cm 
s efektivní plochou 1,8 cm2. Podle 
předběžných popisů potřebuje družice 
k provozu průměrně 225 W (50— 80 W 
připadá na měřicí aparaturu a 22 W 
na termoregulační systém, který mů
že udržovat teplotu uvnitř v rozmezí 
5— 35°). Družice bude automaticky 
orientována ke Slunci s přesností ± 5 °  
a k zemskému povrchu s přesností 
± 2 °  hlavně pomocí raketových „mo- 
torků“  se stlačeným argonem.

Střední část družice má tvar hra
nolu (83X84X170 cm ), na který jsou 
připojeny tyče (6,9 a 7,9 m ), zakon
čené konteinery s měřicí aparaturou.

U R Č E N I  p r c m ě r u

Proměnnost CC Andromedae ai95<),o 
=  0h41m02s, 5 1950,0 =  +42°00,6', Z =  

90°, b =  — 20°, typ S Set, spektrum 
F3 IV-V, M  =  9,46m, m =  9,80m, P =  
0,1249078 dne; totožná s hvězdou BD 
+  41°119, byla objevena roku 1952 a 
v roce 1953 P. O. Lindblad odvodil 
z fotoelektrických pozorování periodu 
světelné změny řádově 3 hodiny a 
zjistil změny amplitudy. V letech 
1953— 1954 provedli O. C. Wilson a 
M. F. Walker současná fotoelektrická 
(ve  třech spektrálních oborech) a 
spektroskopická pozorování, z nichž 
zjistili, že jasnost CC And se mění 
v základní periodě Po =  0,1249078 
dne, přičemž sekundární perioda je 
několik dní. Wilson a W alker zjistili, 
že maximum jasnosti se opožďuje za 
maximálním rozměrem, zjištěným v ra-

Umělá družice Země OGO

Přístroje zde m ěří gravitační a mag
netická pole. Tři zbývající tyče o dél
ce 1,2 m se při startu opírají o po
slední stupeň nosné rakety a na je 
jich koncích je další vědecká aparatu
ra. Družice vypadá na první pohled 
dosti bizarně. Vzdálenost mezi konci 
panelů se slunečními bateriemi je 6 m 
a mezi konteinery na koncích dlou
hých tyčí 16,5 m. Na konci speciální 
tyče je konteiner s aparaturou stano
vující charakteristiky atmosféry. Vá
hově nejtěžší částí družice je pomoc
né zařízení se systémem pro spojení 
se Zemí, s programovým zařízením, 
s napájecími zdroji, se systémem 
orientace, termoregulace a s kostrou 
samotného satelitu.

Družici mají sledovat stanice na 
Aljašce, ve státě Severní Karolina, 
v Ecuadoru a v  jižn í A frice. Va

CC A N D R O M E D A E

diální rychlosti, o čtvrtinu periody. 
Zjistili stejný vztah mezi amplitudou 
světelné změny a radiální rychlostí 
jako u S Scuti. Oba autoři vyslovili 
na základě zpracovaných pozorování 
předpoklad, že CC And je — pokud 
jde o svítivost — jasnější než hvězdy 
hlavní posloupnosti téhož spektrální
ho typu. V 27 nocích let 1956—1957 
provedl W. S. Titch fotoelektrická po
zorování CC And v žlutém a modrém 
světle, 'e jichž zpracováním zjistil, že 
tato hvězda vykazuje čtyři periody 
světelné změny. Přesnou představu 
o změně jasnosti si není možno učinit 
vzhledem k značnému počtu neperio
dických a poloperiodických fluktuací.

N. L. Magalašvili a J. I. Kumsišvili 
z Abastumanské astrofyzikální obser
vatoře vykonali žlutým a fialovým  fil-



třem ve vlnových délkách 527 m,u a 
381 mfi v šesti nocích v letech 1958 
a 1960 fotoelektrická pozorováni této 
hvězdy, a to fotoelektrickým  fo to
metrem, umístěným v ohnisku 33cm 
reflektoru, za pomoci antimono-césio- 
vého fotonásobiče. Jako srovnávací 
hvězdy použili BD +  41°105. Zpraco
váním těchto pozorování získali tyto 
elementy CC And:
Max =  2 434 604,958d +  0,1249078^ E.

Získaná pozorování prokázala rov
něž kolísání amplitudy světelné změ
ny, takže bylo možno sestrojit střední

křivku světelné změny. Oba pracov
níci se nokusili pomocí Wesselinkovy 
metody určit průměr CC And. Za tím 
účelem sestrojili střední křivku svě
telné změny a změny barvy a použili 
hodnot radiálních rychlostí, získaných 
v roce 1953— 1954 Wilsonem a Walke- 
rem; z těchto hodnot rovněž sestrojili 
střední křivku. Po provedených výpoč
tech obdrželi pro poloměr CC And 
hodnotu

R =  (243,27 *  26,22] . 104 km, 
tj. 3,5 R q  =*= 0,4 R q  •

1- 1-

O P Ř Í Č I N Á C H  s v ě t é l k o v á n i  h o r n i n  

N A  M £ S I C I

Jak ukázaly snímky Měsíce v  infra
červených paprscích, zhotovené pul- 
kovským astrofyzikem N. F. Kuprevi- 
čem, jsou horniny na Měsíci schopny 
světélkovat vlivem  ultrafialového zá
ření Slunce. Možno dokonce hovořit 
o výskytu silně luminiscenčních hor
nin na Měsíci. Na Zemi se luminiscen
ce vyskytuje v  prvé řadě u některých 
usazených hornin, avšak podle vše
obecného názoru takové horniny na 
Měsíci neexistují, neboť tam není ani 
atmosféra, ani hydrosféra.

Ve Všesvazovém vědeckovýzkum
ném geologicko-naftovém  ústavu byly 
nedávno získány nové údaje o luminis
cenci krystalických hornin, důležité 
pro výklad luminiscence hornin na 
Měsíci. N. S. Beskrovnyj, N. A. Kudr- 
javcev aj. prozkoumali v ultrafialových 
paprscích více než 200 vzorků krysta
lických hornin, zejména pegmatitů 
(hrubozrnné světlé vy vřelé horniny] a 
karbonatidů (vyvřeliny obsahující pod
statné množství primárních uhličita
nů), pocházejících z oblasti Karelie a 
Kolského poloostrova, tj. z krystalic
kých masivů velm i vzdálených od 
oblastí rozšíření usazených hornin. 
U 18-30 o/o zkoumaných vzorků byla 
zjištěna luminiscence vázaná na slabé 
trhlinky v  horninách. Celistvé a silně 
zvětralé horniny světélkování nepro
jevovaly. Při zjišťování příčin tohoto 
zjevu byly objeveny v  trhlinkách hor
nin stopy naftových bitumenů (ž iv ic ), 
tj. směsi pevných a kapalných uhlovo

díků, rozpustných v organických roz
pouštědlech.

Existence kapalných uhlovodíků 
(řídké ropy) v asociaci s komplexem 
hydrotermálních nerostů (vzniklých 
z horkých vodních roztoků magmatic- 
kého původu, které se vytvořily  kon
denzací vodních par, jež unikají spolu 
s plyny různého chemického složení 
z magmatu) jsou známy z pegmatitů 
Švédská a Kanady. Zvláště zajímavé 
je to, že pegmatity s naftou pronikají 
biotitickými rulami archaického stáří. 
V některých dolech na Baltickém a 
Kanadském štítě byly popsány výrony 
plynů obsahujících uhlovodíky.

Podle názoru některých sovětských 
badatelů je výskyt naftových bitume
nů v  trhlinkách pegmatitů a karbona- 
titů projevem migrace uhlovodíků 
z hlubin Země. V karbonatitech se kro
mě světélkování vyvolaného přítom
ností naftových bitumenů vyskytuje 
též charakteristické světélkování m i
nerálů vzácných zemin, obsahujících 
radioaktivní prvky.

Na základě výsledků těchto pokusů 
se zdá opodstatněný předpoklad, že 
horniny na Měsíci v místech hlubokých 
zlomů, zejména v oblasti kráteru 
Tycho, jsou obohaceny buď naftovými 
bitumeny, nebo obsahují nerosty vzác
ných zemin, nebo obojí. Není vylouče
no, že se s těmito údaji bude počítat 
při volbě vhodných míst pro přistání 
kosmických lodí na Měsíci.

Stanislav Chábera



1963 1.20. 1.30. H 10.

Přinášíme mapy sluneční fotosféry v  otočkách č. 1463 a 1464. Vyčárkovaná 
část není kryta pozorováním. V záhlaví mapy pro otočku č. 1461, uveřejněné 
v ŘH 7/1963 (str. 138), byl nedopatřením uveden rok 1961 místo správného 
1962. L - Schmied

O K A M Ž I K Y  V Y S Í L Á N I  Č A S O V Ý C H  S I G N Á L U

OMA 50 kHz, 20h; OMA 2500 kHz, 20b; Praha 638 kHz, 12h SEC 
(N M  — neměřeno, N V  — nevysíláno)

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OMA 50 9767 9763 9758 9767 9766 9765 NM 9761 9755 9754
OMA 2500 9759 9758 9757 9755 9756 9753 NM 9752 9752 9750
Praha 9765 N M 9759 9761 9759 9758 N V 9757 9756 9754

Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OMA 50 9754 9758 NM NM 9752 9754 9752 9753 9748 9748
OMA 2500 9749 9748 NM NM 9744 9742 9742 9741 9741 9739
Praha 9753 NM 9753 NV 9749 9745 NM 9746 9742 9740

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
OMA 50 9755 9752 9752 9749 9746 9749 NM N M 9746 9739 9742
OMA 2500 9740 9739 9739 9738 9743 9737 NM NM 9736 9735 9733
Praha N V 9745 9744 9744 NM 9741 9741 N V 9741 9740 9739

V. Ptáček



Z lidových hvězdáren  o astronom ických  kroužků

S E M I N Á Ř  0 V Ý Z K U M U  P R O M Ě N N Ý C H  H V É Z D
V B R N £

Lidová hvězdárna v Brně a sekce 
pro pozorování proměnných hvězd 
Československé astronomické společ
nosti při ČSAV uspořádaly^ve dnech 
22. a 23. června 1963 v zasedací síni 
rady brněnského městského národní
ho výboru celostátní seminář o sou
časném výzkumu proměnných hvězd, 
jehož se zúčastnilo 80 pracovníků ze 
všech vědeckých astronomických pra
covišť a mnoha lidových hvězdáren 
z celé republiky. Při zahájení semi
náře vyjádřil dr. Obůrka jeho poslá
ní: osvětlit některé významné součas
né astrofyzikální problémy, studované 
při výzkumu proměnných hvězd, uká
zat československou účast při jejich 
řešení, vytyčit program další práce, 
projednat otázky pozorovacích metod 
a získat další zájemce o soustavná po
zorování, pro něž jsou na mnoha na
šich lidových hvězdárnách i v astro
nomických kroužcích dobré technické 
předpoklady.

V sobotu byly zařazeny zásadní re
feráty a zprávy o výzkumech zákryto
vých proměnných a krátkoperiodic
kých cefeidách typu RR Lyrae: Zá
krytové proměnné a moderní astrofy
zika (M. P lavec), Nestabilní zákryto
vé systémy (J. Grygar), Výzkum změn 
period zákrytových proměnných a čs. 
pozorovací program (M. P lavec), Fo- 
toelektrická fotom etrie SW Lacertae 
(K. Lang), Vizuální a fotografická po
zorování zákrytových proměnných {O. 
Obůrka), Závislost perioda - spektrum 
u zákrytových proměnných (V. Topin
ka), N iektore problémy štúdia krátko
periodických cefeid (J. Trem ko), Stu
dium změn proměnnosti RR Lyrae (M. 
Vetešník), Použití Schmidtových a 
Maksutovových komor k fotografické 
fotometrii a spektrofotometru hvězd 
(V. Vanýsek).

Nedělní jednání bylo věnováno pře
devším otázkám pozorovacích a pra
covních technik: Fotoelektrická foto
metrie proměnných hvězd — otázky 
konstrukce fotometrů (P. M ayer),

Konstrukce fotoelektrického fotom et
ru (M. Mikušek), Současný stav elek
tronického měření malých napětí se 
zřetelem  k hvězdné fotom etrii (V. Far
ský), Vizuální polarizační fotom etr (I. 
Šolc), Ekvidensitometrie v astronomic
ké fotom etrii (K. Raušal).

Program byl neobyčejně bohatý a 
obsažný, o všech referátech a sděle
ních byla však věcná a živá diskuse, 
která se dotýkala zkoumané proble
matiky a ukázala význam prováděných 
výzkumů. Celý průběh semináře zdů
raznil důležitost vizuálního pozoro
vání proměnných hvězd podle pro
gramu brněnské lidové hvězdárny a 
vyzvedl potřebu dalšího rozšíření této 
činnosti. Výsledky prací jsou nepro
dleně publikovány v našem vědeckém 
časopise BAC, takže se jim  dostává 
mezinárodní publicity. Bylo by žádou
cí zapojit do pozorovací práce také 
větší dalekohledy a fotografické ko
mory lidových hvězdáren.

Z nedělního jednání vyplynula dob
rá možnost konstrukce dostatečně 
přesných fotoelektrických fotometrů, 
které by spolehlivě pracovaly v pod
mínkách lidových hvězdáren, kde se 
na pozorování bude podílet několik 
dobrovolných pracovníků.

V neděli odpoledne sešla se užší po
rada k vyjasnění možností konstrukce 
vhodného, spolehlivého a dosti přes
ného fotoelektrického íotumetru, 
o němž přineseme zvláštní zprávu.

Seminář — který byl po brněnské 
konferenci o proměnných hvězdách 
v roce 1953 první akcí toho druhu 
u nás — ukázal cesty další práce. Na 
závěr bylo přijato toto usnesení:

(1 ) Vizuální příp. fotografické sle
dování zákrytových proměnných hvězd 
za účelem určování okamžiku minim 
má značný význam, zvláště u hvězd 
s nepravidelnou periodou proměnnosti. 
Do pozorovacího programu, řízeného 
lidovou hvězdárnou v Brně, bylo by 
vhodné pojmout podle návrhu dr. M. 
Plavce některé další zákrytové systé



my, jejichž sledováni je žádoucí. LH 
Brno zařadí podle možností též pozo
rování nově objevených zákrytových 
proměnných za účelem určování e le
mentů proměnnosti. Práce je potřebná 
a bylo by žádoucí, aby se k ní připo
jili pozorovatelé a hvězdárny na celém 
území republiky. Užívání vhodných 
vizuálních fotometrů může zvýšit přes
nost výsledků.

(2 ) Je žádoucí, aby se lidové hvěz
dárny začlenily do systematické foto
gra fie  vybraných polí, případně do 
dalších programů pro větší daleko
hledy (iak  byly publikovány v Říši 
hvězd 1961, str. 30) v souhlase s pří
strojovými a pracovními možnostmi.

(3 ) Aby bylo možno zvýšit přesnost

L I D O V Á  H V Ě Z D A

Těžištěm práce hvězdárny byla a je 
stále osvětová činnost a práce se škol
ní mládeží. Od začátku bylo uskuteč
něno více jak 650 přednášek na ves
nicích celého okresu na různá astro
nomická témata. Lektoři se vždy na 
těchto zájezdech setkávali s neobyčej
ným zájmem prostých lidí, kteří 
s vděčností přijím ali poutavé výklady 
o zajímavých úkazech na obloze. A od
měna? Tou byl mnohdy opravdový a 
upřímný zájem těchto lidí.

fotom etrie proměnných hvězd, jev í se 
potřebné vytvořit předpoklady pro 
konstrukci vhodného fotoelektrického 
fotometru, který by mohl být pro ně
které lidové hvězdárny zhotoven a měl 
dostačující přesnost a mohl být úspěš
ně používán pracovníky lidových 
hvězdáren.

(4 ) Seminář byl velm i užitečný a 
jeví se potřebné uspořádat další celo
státní seminář o výzkumu proměnných 
hvězd po kongresu Mezinárodní astro
nomické unie na podzim 1964.

Lze předpokládat, že se brněnský se
minář stane mezníkem v rozvoji po
zorovací práce našich lidových hvěz
dáren na úseku výzkumu proměnných 
hvězd. KA

R N A N A  V S E T Í N Ě

Práce s dětmi přinášeli a přináší 
mnoho dobrého. V posledních letech 
na hvězdárnu častěji přicházejí celé 
třídy z blízkého a dalekého okolí, aby 
se zde seznámily s přístroji a celým 
zařízením  a ovšem také, aby mohly 
nahlédnout do dalekohledu a obdivo
vat se četným zajímavým podrobnos
tem na Měsíci, na Slunci a nebo na 
planetách. Celá řada objektů láká dě
ti k vytrvalému pozorování. Rádi při
cházejí a poučeni, plni nadšení si sli

Pohled na lidovou hvězdárnu na Vsetíně.



bují, že přijdou zase. Největší zájem 
mají děti vždy o vlastní pozorování, 
aby se mohly na vlastní oči přesvědčit
0 tom, co se jim povídá a co znají ně
kdy z obrázků. Vždyť mnohé se dí
vají dalekohledem poprvé a má to pro 
ně neobyčejné kouzlo.

Za uplynulou dobu si dovedla hvěz
dárna svou činností vydobýt své pev
né postavení a dobré místo mezi ostat
ními kulturními institucemi v blízkém
1 vzdáleném okolí, i když svou tradicí 
patří mezi nejmladší. Dobrých výsled
ků bylo dosaženo v úzké spolupráci 
s Domem osvěty, Lidovou knihovnou, 
Okresním muzeem a masovými orga
nizacemi.

Od samého začátku hrála vsetínská 
hvězdárna důležitou roli v amatérské 
astronomii a toto postavení si podrže
la podnes. Brzo po zahájení činnosti 
odbočky Čs. astronomické společnosti 
sešli se na svém prvním sjezdu ama
térští pracovníci u téměř dostavěné 
hvězdárny, aby poprvé si vyměnili své 
zkušenosti. Vždyť na tento první sjezd

astronomických pracovníků se v roce 
1949 sjelo na Vsetín více jak 30 dele
gátů z celé Moravy a Čech. Toto první 
sněmování se stalo jakýmsi mezníkem 
astronomické práce, protože byla za
hájena nová éra činnosti a byl dán 
popud k velkoryse organizovaným 
sjezdům celostátním pod patronací mi
nisterstva školství a kultury a Osvěto
vého ústavu.

Provoz vsetínské lidové hvězdárny 
stále vzrůstá a vyžaduje si stále v í
ce a více místa. Ve stísněných pomě
rech se opět svépomocí hvězdárna 
rozšiřuje, aby prostorově vystačila na 
několik dalších let. Konečně dochází 
ke konečnému rozhodnutí hvězdárnu 
podstatně rozšířit, vybudovat další po
zorovatelnu a velkou přednáškovou 
místnost. Plány do budoucnosti jsou 
krásné a Vsetínští za dosavadní svoji 
práci si pozornosti skutečně zaslouží 
— vždyť vybudování nové observatoře 
bude jakousi odměnou za vytrvalou a 
nezištnou práci za celé údobí jejího 
provozu. T. S.

N o v é  knihy  o publikace

G. Alter, J. Ruprecht: The System of 
Open Star Clusters and Our Galaxy — 
Atlas o f Open Star Clusters. Naklad. 
ČSAV, Praha 1963; 53 str., 37 map; Kčs 
51,— . — V roce 1958 vydali G. Alter, 
J. Ruprecht a V. Vanýsek lístkový ka
talog hvězdokup a asociací, obsahující 
prakticky všechny údaje a literární od
kazy o těchto objektech. V Bulletinu 
čs. astronomických ústavů vyšlo k to
muto katalogu již pět dodatků. Vhod
ným doplňkem katalogu je atlas ote
vřených hvězdokup, který nyní vyšel. 
Na přehledné mapě v rozmezí galak
tických šířek ±4 5 ° je  zachycena celá 
oblast M léčné dráhy se zakreslenými 
hvězdokupami a asociacemi. Na 36 po
drobných mapách, z nichž každá za
chycuje úsek v rozmezí ±20° galak
tické šířky a 10° (s překrytím  1° po 
obou stranách) galaktické délky, jsou 
vyznačeny jednotlivé hvězdokupy spo
lu s nejdůležitějším i údaji o těchto ob
jektech. Hvězdokupy jsou značeny 
kroužky různých průměrů podle úhlo

vých rozměrů objektů a u každé hvěz
dokupy je  uveden počet hvězd (do 50, 
50 až 100, více než 100), kromě jejího 
pojmenování (např. číslo NGC). Dal
šími symboly je vyznačeno, že od hvěz
dokupy je  známo je jí spektrum, barev
ný index, vlastní pohyb, radiální rych
lost, barevný exces a fotoelektrická 
měření. Tyto symboly umožňují rych
lou orientaci. Měřítko podrobných map 
je 1° ~  1 cm, epocha poloh hvězdo
kup je 1900,0 a je používáno nového 
systému galaktických souřadnic podle 
usnesení X. sjezdu Mezinárodní astro
nomické unie z roku 1958. Celkem je 
na mapách zachyceno 861 otevřených 
hvězdokup a na přehledné mapě též 
66 asociací. Atlas je vhodnou pomůc
kou pro statistické studie. Tak autoři 
zjistili řadu zajímavých výsledků, tý
kajících se rozložení hvězdokup excen
trické polohy Slunce vzhledem k cen
trálnímu bodu oblaku hvězdokup, pří
tomnosti temných mračen mezihvězd
né hmoty ve směru ke galaktickému



středu, vztahu mezi rozdělením  hvěz
dokup a spirální strukturou Galaxie. 
Publikace obsahuje též katalog otevře
ných hvězdokup, které jsou zakresle
ny na mapách, v němž jsou uvedeny 
ekvatoreální a galaktické souřadnice 
všech objektů pro epochu 1950.0. Pub
likace je psána anglicky a je připojen 
ruský výtah. Bude jistě uvítána všemi 
odborníky po celém světě. J. B.

I. Budil: Pět le t ve vesmíru. Naklad. 
Svět sovětů, Praha 1963; str. 87, cena 
kart. Kčs 4,50. — Rozvoj kosmonau
tiky je tak rychlý, že již dnes je mož
no psát historii tohoto vědního odvět
ví. Pokusil se o to pracovník redakce 
vědy a techniky Čs. rozhlasu Ivo Bu
dil, jehož besedy o kosmonautice jsou 
známy snad všem našim posluchačům. 
A lze říci, že pokus dopadl úspěšně; 
jistě k tomu přispěly velké autorovy 
zkušenosti v popularizaci, i neobyčej
ně živý a svěží sloh. Po úvodní části, 
v níž jsou uvedeny nejdůležitější vý
sledky získané v období prvních pěti 
let od vypuštění prvního sputniku po
mocí umělých kosmických těles, uvá
dí autor jedenáct mezníků — nejdů
ležitějších kroků letů do vesmíru. Za
jímavá je i další kapitola, nazvaná 
kosmonautika a společnost, v níž se 
autor zabývá různými cestami, po 
nichž jde vývoj kosmonautiky v SSSR 
a v USA a hodnotí význam socialistic
kého společenského zřízení pro usku
tečňování snah člověka o pronikání 
do vesmíru. Dále se autor zabývá vo
jenským využíváním kosmického pros
toru a zamýšlí se nad budoucím vývo
jem kosmonautiky. Zajímavá je i úva
ha, co je to vlastně kosmonautika; 
autor zde hledá defin ici tohoto kon
glomerátu nejrůznějších vědeckých a 
technických oborů. V závěru brožurky 
jsou v tabulce uvedeny pokusy sovět
ské kosmonautiky a na několika gra
fech je ukázána převaha kosmonauti
ky sovětské před americkou.

N. B. Richter: Nature o f Comets. Na
klad. Methuen and Co. Ltd., Londýn 
1963; stran 221 +  41, 69 obr., 33 tabulek 
v textu, 8 tabulek speciálních; cena 
63 s. — V roce 1954 publikoval zná
mý odborník ve fyzice komet N. B.

Richter, nynější řed itel Schwarzschil- 
dovy observatoře na Tautenburgu u Je
ny, m onografii „Statistik und Physik 
der Kometen“ . V současné době vychá
zí tato m onografie znovu v anglické 
verzi, značně přepracovaná a doplně
ná nejen autorem, ale i překladatelem 
A. Beerem a R. Lyttletonem, který kni
hu opatřil rozsáhlým úvodem. Mezi ro
kem 1954 a 1962 došlo k významným 
pokrokům ve studiu komet a tím vý
znamnější je nejen nové vydání této 
obsažné monografie, ale i velm i pod
statné doplnění a rozšíření původního 
obsahu. Výskyt několika jasných ko
met, které byly předmětem četných po
zorování moderní astrofyzikální meto
dou s použitím i velkých přístrojů, a 
zejména pak spektroskopická pozoro
vání s velkou rozlišovací schopností, 
dále polarizace a vícebarevná fotoelek- 
trická fotom etrie podstatně obohatily 
naše vědomosti. Fyzika komet není 
okrajovou otázkou astrofyziky sluneč
ní soustavy, ale skýtá mnohé odpově
di k otázkám vzniku sluneční sousta
vy, fyzice plazmatu apod. Vzrůst zna
lostí v kometární fyzice i jejího vý
znamu se pro jevil podstatně i na roz
sahu Richterovy monografie. Většina 
kapitol je značně doplněna. Jen ně
kolik statí je účelně zkráceno proti 
předešlému textu. Úplně nová je ka
pitola 4. o dvou jasných kometách 
1957 III (Arend-Roland) a 1957 V 
(M rkos). Statistické histogramy v ka
pitole 2 jsou doplněny podle nových 
dat. Zvětšení rozsahu monografie ply
ne z porovnání počtu stran a biblio
grafických odkazů původní monogra
fie  z roku 1954 a nové knihy (s vypuš
těním Lyttletonova úvodu). Počet stran 
se zvětšil z původních 142 stran na 
221, počet bibliografických odkazů 
o více než 60. Počet obrázků a grafů 
je též téměř dvojnásobný. Po krátkém 
historickém úvodu v kapitole 1 násle
duje kapitola pojednávající o postave
ní komet ve sluneční soustavě na zá
kladě statistického rozboru kometár- 
ních drah a jejich změn. Od třetí, nej
rozsáhlejší kapitoly, která popisuje 
fyzikální vlastnosti jednotlivých částí 
komety, věnuje se autor jasným kome
tám z roku 1957 ve čtvrté kapitole a



v páté obrací pozornost k desintegrač- 
nlm procesům v kometách. Zbývajíc! 
kapitoly pojednávají o výhledech dal
šího výzkumu komet (7) a shrnují řa
du důležitých údajů v tabelární formě 
(8 ). V šesté kapitole se autor věnuje 
otázce původu a vzniku komet. Pří
značným rysem této knihy je, že shrnu
je velké množství faktických poznat
ků z fyziky komet a jen opatrně za
ujímá k některým nejasným problé
mům stanovisko. Snaha o snesení po
kud možno největšího množství in for
mací diktovala úspornost v textu, tak
že některé jinak významné práce zani
kají jen ve stručném komentáři. Na
příklad práce W allaceho a M illera a 
Mochnače z roku 1958 jsou významné 
pro studium celkového plynného obsa
hu komy. Zmínka o těchto pracích 
(str. 73) není příliš instruktivní. Po
dobně je jen malá zmínka o výzkumné 
práci Maročnika z roku 1960, která ve
de k závěru, že obálky hlav komet ne
jsou parabolické, jak to vyžaduje kla
sická mechanická teorie, nýbrž — jest
liže zde existuje efekt magnetického 
pole — jsou to řetězovky. Je škoda, že 
mnohé významné výsledky spektro
skopické jsou zachyceny jen v poznám
kách doplněných až při korektuře. Po
měrně malá pozornost je věnována no
vějším fotoelektrickým  určením jasu 
některých komet, ze kterých plynou 
některé důležité závěry pro rozdělení 
intenzity v komě a pro charakter pra
chových částic. Větší pozornosti by si 
též zasloužila otázka ionizace plynné 
složky komet i urychlení plynných čás
tic ve chvostech komet. Například 
problém předávání náboje z korpusku- 
lárního proudu neutrálním molekulám 
je diskutován ne příliš jasně. Také 
teorie A lfvénova mohla být více disku
tována již proto, že z ní plyne význam 
studia komet pro fyziku plasmatu. 
K problému polarizace světla komet 
bylo by možno polem izovat o význam
nosti polarizace na volných elektro
nech, která není tak podstatná, jak ply
ne z posudku na str. 32. Daleko pod
statnější je polarizace molekulárních 
pásů, o které se autor, žel, nezmiňuje. 
K Oortově teorii vzniku komet, která 
je bohatě diskutována i v úvodu Lyttle-

tonově, je  dlužno poznamenat, že vý
sledky shrnuté v tabulce 33 byly nově 
revidovány Oortem a Groeneveld-Van 
Houtenovou v roce 1958. Je ovšem 
pravda, že kdyby měli autor i překla
datel vzít v potaz všechny možné při
pomínky specialistů, vzniklo by kom
pendium neúměrného rozsahu. N icm é
ně i v rozsáhlé b ib liogra fii je možno 
nalézt odkazy na původní prameny, ze 
kterých pak lze dále doplnit a objasnit 
to, co zůstalo v m onografii snad jen 
naznačeno. Samostatnou částí této 
knihy je  rozsáhlý úvod Lyttletonův. 
Důležitost tohoto úvodu tkví v tom, že 
čtenář je seznámen především s vý 
znamem studia vývo je komet z hledis
ka vývo je celé sluneční soustavy. Lytt- 
leton nezůstává u pouhého popisu jed
notlivých teorií, ale kriticky rozebírá 
celý problém. Úvod je tak v podstatě 
eseji o dilematu cílů kosmologie. Nové 
vydání R ichterovy m onografie v tako
véto pozměněné a podstatně rozšířené 
formě lze považovat za stěžejní dílo 
o fyz ice  komet, zachycující v podstatě 
všechny naše dosavadní vědomosti 
o těchto tělesech, které, jak doufáme, 
budou podstatně rozšířeny v nejbliž- 
ších letech kosmickou sondou, vysla
nou do jádra některé periodické kome
ty. Takový pokus arciť odpoví na mno
hé dosud těžko řešitelné otázky, na 
druhé straně ovšem otevře nové pro
blémy. V. Vanýsek

Voprosy kosm ogoniji V III. Izd. AN 
SSSR, Moskva 1962; 217 str., 22 obr. 
a 15 tab. v textu, váz. Kčs 12,20. — 
Tento svazek známé publikace „O táz
ky kosmogonie“ je především věnován 
materiálům konference o mimogalak- 
tické astronomii a kosmologii, konané 
ve dnech 25. až 28. června 1961 v Mo
skvě. Seznamuje čtenáře s referáty 
V. A. Ambarcumjana o problémech 
mimogalaktických výzkumů, B. A. Vo- 
roncova - Veljam inova o některých 
aspektech Ambarcumjanovy hypotézy 
o původu galaxií, J. P. Psovského o prů
zkumu vzdálenosti, pohybů a rozložení 
galaxií v prostoru o poloměru 15 Mpc, 
I. S. Kardaševa o vzájemném působení 
plynné složky galaxií, rádiových ga
laxií a m ezigalaktického prostředí, ja 
kož i A. J. Kuppera o gravitačním  pa



radoxu. V další části sborníku nalezne
me články o zdrojích vnitrního tepla 
Země, přehled našich současných zna
lostí o Měsíci, příspěvky k otázkám 
o vnitřní stavbě Měsíce a o rotaci 
planet, o rozptylu rychlostí v otáčejí
cích se soustavách, krátký přehled 
výzkumů m orfologických zvláštnostní 
difuzních mlhovin a studii o elektrono
vé teplotě plynných m lhovin a meto
dách jejího určení. V závěru sborníku, 
který je doplněn řadou obrázků, tabu
lek a bibliografickým i údaji na konci 
každé stati, je  přehledná zpráva o prů
běhu zmíněné konference. A. N.

J. A. Rjabov: Dviženija nebesnych 
tel., Goz. izd. fiziko-matematičeskoj 
lit., Moskva 1962; 215 str., 70 obr., brož. 
Kčs 3,20. — Tato brožura, která vy
chází v SSSR, v druhém, přepracova
ném a doplněném vydání (§§  15— 20; 
pohyby umělých nebeských těles) je 
přístupně podaným přehledem základ
ních problémů a výsledků nebeské me
chaniky, která většinou bývá amatéry 
— i pokročilým i — zanedbávána vzhle
dem k obtížnosti matematického apa
rátu, nutného pro je jí dokonalé zvlád
nutí. Kladem autorova podání základů 
nebeské mechaniky je, že přibližuje 
problematiku tohoto odvětví astrono
mie čtenářům, jejichž matematické 
znalosti jsou na úrovni látky škol II. 
cyklu. Ve 24 paragrafech této brožury 
se čtenář seznamuje s dávnými před-

U k a z y  na ob loze  v říjnu

Slunce vychází 1. října v 5h58m, za
padá v 17h40m. Dne 31. října vychází 
v 6h46m, zapadá v 16h39m. Během mě
síce se délka dne zkrátí o l h49m, po
lední výška Slunce nad obzorem se 
zmenší o 11°.

Měsíc je 3. října v 6h v úplňku, 9. 
října ve 20h v poslední čtvrti, 17. ř íj
na ve 14h v novu a 25. října v 18h 
v první čtvrti. V přízem í je Měsíc 
4. října, v odzemí 20. října. V noci
6./7. října nastanou dva zákryty hvězd
4. velikosti Měsícem. Začátek zákrytu 
(vstup) S Tauri bude v 0h20,7m, vý 
stup v l h22,4m; vstup hvězdy 68 Tauri 
nastane v l h44,4m, výstup ve 2h55,0m. 
Dne 29. října bude pozorovatelný vstup

stavami o pohybu Slunce, Měsíce, pla
net i hvězd, geometrickým schématem 
pohybu planet, objevením gravitačního 
zákona, jeho aplikacemi a Newtono
vým gravitačním zákonem jako zákla
dem teorie pohybu nebeských těles. 
Dále je nastíněno řešení problému 
dvou těles, jakož i problémy, spojené 
s rušením pravidelných pohybů při
tažlivostí jiných těles a nebeská me
chanika těles sluneční soustavy. Na 
následujících stránkách čtenář pozná
vá základy teorie poruch a jejich vMv 
na dráhy nebeských těles, jakož i nu
merické metody (v  nástinu), které 
umožňují počítat pohyby kosmických 
těles, aby pak poznal problematiku po
hybu družic planet, asteroid a umělých 
těles sluneční soustavy. Tuto aktuální 
otázku autor vysvětluje značně po
drobně. Závěrečné paragrafy knížky 
jsou věnovány precesním pohybům, 
problémům přesnosti při řešení úloh 
nebeské mechaniky a otázkám tíže. 
V příloze autor dokazuje 6 základních 
teorémů nebeské mechaniky. Tato bro
žurka, která je bohatě ilustrována čet
nými schématy a grafy, slouží jako 
skutečně jedinečný úvod do problema
tiky nebeské mechaniky a neměla by 
chybět v knihovně žádného vážnějšího 
zájemce o astronomii, poněvadž dosud 
takto precizně a přitom přístupně na
psaná pomůcka v naší i přístupné za
hraniční literatuře nebyla k dispozici.

A. N.

hvězdy 30 Piscium, který nastane ve 
21h50,4m. (Všechny časy uvedených 
zákrytů hvězd Měsícem platí pro Pra
hu.)

Merkur je v první polovině měsíce 
ráno na východní obloze. Největší zá
padní elongace nastává 5. října. Dne
3. X. vychází Merkur ve 4h23m, 8. X. 
ve 4h28m, 13. X. ve 4h47® 18. X. 
v 5h15m a 23. X. v 5h52m. Hvězdná 
velikost této planety se bude během 
října zvětšovat z +0,5m na — l,0m. Dne
16. října je  Merkur v konjunkci s Mě
sícem.

Venuše bude pozorovatelná koncem 
měsíce na západní obloze krátce po 
západu Slunce. Dne 18. října zapadá



v 17h34m, dne 28. října v 17h22m. Má 
hvězdnou velikost asi — 3,3m. Dne 18. 
října je Venuše v konjunkci s Měsí
cem.

Mars se pohybuje v souhvězdích Vah 
a Štíra. Je pozorovatelný na večerní 
obloze krátce po západu Slunce. Dne 
1. října zapadá v 18h50m, dne 31. ř íj
na v 17h44m. Hvězdná velikost této 
planety je asi + l ,8 m. Dne 20. října 
je v konjunkci s Měsícem.

Jupiter je v souhvězdí Ryb. Tato p la
neta je v říjnu prakticky nad obzorem 
po celou noc, protože je 8. X. v opo
zici se Sluncem. Má hvězdnou ve li
kost — 2,5m, průměr kotoučku planety 
měří asi 46". V konjunkci s Měsícem 
je Jupiter 3. a 30. října.

Saturn je v souhvězdí Kozorožce.
Dne 1. října zapadá v l h17m, dne 31. 
října již  ve 23h18m. Hvězdná velikost 
této planety se zmenší během října 
z +  0,7m na +0 ,9m. Dne 26. října je 
Saturn v konjunkci s Měsícem.

Uran je v souhvězdí Lva; je pozoro
vatelný ráno. Počátkem měsíce vychá
zí krátce po 3. hod., koncem října 
v lh 3om. planeta má hvězdnou velikost 
+  5,9m a můžeme ji snadno nalézt po
dle orientační mapky ve Hvězdářské 
ročence. Dne 13. října je Uran v kon
junkci s Měsícem.

Neptun  je v souhvězdí Vah, avšak 
pro blízkost u Slunce není v říjnu po
zorovatelný.

Meteory. Maximum činnosti Orionid 
nastává 22. října (trvání 10 dní, nej- 
větší hodinový počet 15), maximum 
Taurid a Arietid 31. října. J. B.
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Snímky Saturna a Jupitera, na 4. str. obálky velké m lhoviny v Orionu, získané 
z barevných diapozitivů Lickovy hvězdárny (k e  zprávě na str. 173j.




