


P la n e tk a  (1862) A pollo  k r á t c e  p řed  letošn ím  n ejv ětš ím  přib lížen ím  k  Zemi. 
D vojitá ex p o z ic e  z 27. IV. 1982 (22h54m56s—23h14m56s, 23h15m21*—23h35m21s 
SEC v elk ou  M aksutovovou  k o m o rou  na h v ěz d árn ě  n a K leti na d esk u  ORWO 
ZU 21. M ezi o b ěm a  ex p o z ic em i b y la  d e s k a  posu n u ta v d e k lin a c i ,  t a k ž e  s top y  
h v ězd  i p la n e tk y  jsou  zo b raz en y  d v o jitě . Z p ro ta žen ý ch  stop  as tero id u  je  d o b ře  
p atrn ý  ry ch lý  p oh y b  p la n e tk y  m ezi hvězdam i. IF o to  A. M rkos; k e  zp ráv ě na  
str. 150—151./

Na prvn í str. o b á lk y  je  o b la s t  H 11 30 D oradus ve V elk ém  M ag ellan ov ě ob laku . 
IS n ím ek  S chm id tovou  ko m o rou  ESO; k  č lá n k u  na str. 133— 134.)

Na 4. str. o b á lk y  je  jed n o p a p rsk o v ý  m ik ro fo to m etr  s přím ým  od eó tem  p o d le  
k o n s tru k c e  dr. A. P lisky . ( K č lá n k u  na str. 144— 148.)



* * * * * *  Říše hvězd *  Roč. 63 (1982) ,  č. 7

Asi před třem i lety se objevila v tisku zpráva o superhmotném objektu, n a
lezeném na sním cích Velkého M agellanova oblaku v oblasti HII 30 Doradus, 
která je  rovněž známá pod názvem mlhovina Tarantula [ŘH  61, 239; 11/1980], 
Astronomové odhadovali hmotnost superhvězdy až na 2000 Sluncí. Zpráva 
o senzačním  objevu vzbudila náležitou pozornost jak  laiků, tak odborníků.

Ve Velkém Magellanově oblaku se naléhá velká a jasná em isní mlhovina, 
označená HII 30 Doradus, největší útvar tohoto druhu v celé M ístní skupině 
galaxií (SuW 21, 6 ; 1982). Pro lepší představu si přem ístím e tento objekt na 
místo známé Velké mlhoviny v Orionu. Zjistím e, že mlhovina Tarantula za
ujím á na obloze plochu srovnatelnou s rozlohou celého souhvězdí Orionu, 
tedy oblast o průměru asi 20° a je jí  jasnost odpovídá zhruba jasnosti Měsíce 
v úplňku. Aby takový objekt zářil, musí mít jeden či více odpovídajících 
zdrojů energie. Na sním cích HII 30 Doradus je  patrných několik desítek ja s 
ných hvězd. N ejzářivější a nejzajím avější z n ich  R 136a je  s velkou pravdě
podobností hlavním zdrojem energie mlhoviny.

R 136a září pouze v optické oblasti a blízkých ultrafialových délkách sto- 
tisíck rát intenzivněji než Slunce. Ze spektra je  zřejm é, že objekt je  velmi 
žhavý. Můžeme tedy předpokládat, že v daleké u ltrafialové oblasti vyzařuje 
ještě  mnohem více energie. Toto krátkovlnné záření objektu však nemůžeme 
pozorovat přímo, poněvadž je  mlhovinou pohlceno. Spektrum objektu odpovídá 
zhruba souhrnu spekter třídy O a W olfových-Rayetových hvězd. V roce 1979 
zveřejnili nejlepší doposud získané snímky R 136a astronomové z univerzity 
v Bochumu, z nichž odborníci usoudili, že poloměr objektu činí v červeném 
světle asi 0,4 pc.

Astronomové se nejprve domnívali, že snímky zachycují nezvykle těsnou 
hvězdokupu, kterou tvoří hvězdy spektrální třídy O a Wolfovy-Rayetovy. 
V prostoru o poloměru 0,4 pc by však muselo být natěsnáno asi 100 hvězd 
třídy 0 5  nebo je jich  zářivý ekvivalent, což sice není zhola nemožné, ale při
nejm enším  nepravděpodobné. Proto již zmíněná bochumská pracovní skupina 
začala zkoumat i jiné možnosti. Vycházela z dalšího předpokladu, že R 136a 
není hvězdokupa, ale jedno jediné těleso. Jaké vlastnosti by však taková 
hvězda musela m ít? Odpověď bochumských astronomů vyvolala senzaci. Hvěz
da by musela mít hmotnost 1500—2000 Sluncí! Tuto domněnku podpořili Cas- 
sinelli, Mathis a Savage z univerzity ve W isconsinu. Uvedli, že z ultrafialového 
spektra nelze usuzovat na existenci hvězdokupy.

Předpoklad, že R 136a je  pouze jedna jediná hvězda, může být nejlépe vy
vrácen podrobným prozkoumáním přístrojem  s velkou rozlišovací schopností. 
Rozloží se objekt na několik složek či nikoli? Běžně dosažitelné úhlové roz
lišení však bylo již použito v roce 1979, proto navrhla bochumská skupina 
výzkum pomocí skvrnkové interferom etrie. Touto metodou lze docílit rozlišo
vací schopnosti asi jedné úhlové vteřiny. Navržený postup posouvá hranice 
dané turbulenci zemské atm osféry. Skvrnková interferom etrie dovoluje např. 
využít jinak zcela teoretickou rozlišovací schopnost 5m dalekohledu, která 
činí asi 0,02". Pozorování navrženou metodou provedli G. W eigelt a spol.

Helena Nováková nebo více superhvězd?



z u nivem ty  v Erlangen. Na zasedání pořádaném Evropskou jižní observatoří 
v Mnichově uvedli, že po vyhodnocení 4000 skvrnkových záznamů zjistili, že 
objekt R 136a se rozpadá na dvě přibližně ste jn ě jasné složky. Na zasedání 
Astronom ické společnosti v Innsbrucku uvedl G. W eigelt, že vyhodnocením 
všech doposud získaných 40 000 snímků navrženou metodou objevila jeho 
pracovní skupina další, třetí jasný bod. Současně oznámil pravděpodobnou 
existenci ještě  dvou složek. Podle jeho zprávy se tedy R 130a skládá ze tří 
až pěti hvězd.

Jaké bude další řešení tohoto problému? Shodnou se astronomové na exis
ten ci neobvyklého shluku obvyklých hvězd nebo budou diskutovat dvě, tři či 
pět superhvězd?

Astronomie v Belgii Oto Obůrka

Středoevropského návštěvníka nevelké Belgie s  rozlohou pouhých 30 522 km2, 
s deseti m ilióny obyvatel a poměrně oblačnou oblohou překvapí, že kromě 
státní (královské) observatoře v U ccle na okraji Bruselu pracu jí při devíti 
státních a svobodných univerzitách astronom ické ústavy se značně obsáhlým 
a  pestrým výzkumným programem.

Do nedávné doby m ěla Belgie čtyři velké univerzity se všemi vědními obory: 
státní univerzity v Gentu a v Liěge a svobodné univerzity v Louvain (Lovaň) 
(katolická — n ejstarší belgická univerzita založená 1425) a v Bruselu (lib e
rální — založená 1834). Svobodné univerzity nepodléhají m inisterstvu školství, 
náklady na je jic h  výstavbu a provoz však nese stát. Univerzity jsou centry 
základního výzkumu, jehož specifikaci urču jí vládní orgány. V šedesátých le 
tech došlo v belgické správě a školství k určité decentralizaci a  jazykovému 
autonomnímu rozdělení na valonské instituce s francouzským  jazykem  a ho
landský vedená zařízení vlám ská. Bylo založeno několik nových univerzit 
nebo fakult a provedena specializace vědeckých programů. Obě svobodné uni
verzity — bruselská i lovaňská — byly rozděleny na sam ostatné univerzity 
francouzské a vlámské. V Bruselu byly pro rozdělené univerzity vymezeny 
ve vzájemném sousedství rozsáhlé areály  a vybudovány mohutné objekty 
s přednáškovými sály, učebnami a laboratořem i a se vším příslušenstvím  pro 
jednotlivé fakulty. Dnes působí v Belgii kromě uvedených šestí „úplných" 
univerzit ještě  dalších šest s menším počtem  faku lt a specializovaným  zamě
řením . Také astronom ický výzkum byl dosti přesně rozčleněn. Uvedeme aspoň 
některé rámcové programy.

Státn í (královská) observatoř v Uccle, vybudovaná v první čtvrtině 19. sto
letí, nyní již v okrajovém  předměstí Bruselu, má v rozsáhlém  sadovém terénu 
krom ě ústřední budovy se třem i kopulemi ještě  několik specializovaných pra
covišť a pozorovatelen. Oddělení sluneční fyziky sleduje spektrograficky a 
v integrálním  světle fotosférickou aktivitu. Observatoř je  pověřena organizací 
mezinárodní spolupráce při sledování sluneční činnosti a určování indexu 
slunečních skvrn. Spolupracuje system aticky s 42 zahraničním i pozorovacími 
stanicem i, z nichž jsou 24 vědecké observatoře a 18 am atérských. Stelárn í 
oddělení se věnuje studiu — pozorování i teorii — dvojhvězd. Skupina pracov
níků studuje teoretické otázky dynamiky Galaxie. A strom etrický úsek, doplně
ný moderní časovou službou, provádí soustavná šířková i délková m ěření po
mocí geodetických satelitů . Denně je  sledováno 35 družic. Pomocí dvojitého 
astrografu s objektivy o prům ěrech 40 cm jsou pravidelně pozorovány vybra
né asteroidy. Soustavná pozorování slunečního větru, m eziplanetárního pro
středí a atm osférických vrstev tvoří další složku prací observatoře. Největším  
dalekohledem  je  Cassegrain o průměru 120 cm. Podobně jak o  ostatní ústavy, 
zpracovává observatoř mnoho pozorovacího m ateriálu získaného na jiných 
světových observatořích (La Silla, Haute Provence a j.) .



Astronomický ústav francouzské svobodné univerzity v Bruselu se zabývá 
teoretickým i otázkam i galaktické struktury, zvi. spirálních ramen a proble
matikou nukleární syntézy. Pozorovací činnost je  obrácena k sledování slu
neční fotosféry a chrom osféry a  k radioastronom ickým  výzkumům. Univerzi
ta pořádá veřejná pozorování pomocí televizní kam ery připojené k daleko
hledu a organizuje každoročně astronom ické kursy pro veřejnost.

Výzkumný program  astrofyzikálního ústavu vlámské univerzity v Bruselu 
obsahuje problem atiku struktury a vývoje dvojhvězd a ztráty hmoty z velmi 
hmotných hvězd. Pochody se sim ulují na samočinném počítači. Ústav zpraco
vává družicová u ltrafialová pozorování, fotografický m ateriál z Chile (ESO) 
a infračervené pozorování z jiných observatoří. Také vlám ská univerzita po
řádá vzdělávací kursy pro středoškolské u čitele, letní školy a ročně několik 
seminářů.

Astronomové katolické univerzity v Louvain zkoumají především příčiny 
a mechanismy proměnnosti cefeid a hvězd typu RR Lyrae, a obecněji pod
mínky hvězdné stability a  nestability. Mnoho pozorovacího m ateriálu získá
vají ze švýcarské alpské observatoře na Jungfraujoch. Hvězdárna provádí také 
výzkum pozorovacích podmínek pro výstavbu observatoří v několika oblastech 
na zeměkouli.

Před 10 lety byla francouzská část lovaňské univerzity přestěhována do sou
sedství m ěstečka Ottignies jihovýchodně od Bruselu, kde byly na areálu  tém ěř 
900 ha vybudovány objekty pro 20 000 studentů. Nově založené město se na
zývá Louvain-la-Neuve. V komplexu vědeckých zařízení m ěsta je  také největší 
evropský cyklotron. Astrofyzikální ústav má dosti široký výzkumný program, 
zvláštní pozornost je  však věnována kosm ologii, což vyrůstá z tradice vytvo
řené belgickým  kosmologem C. Lem aitrem , který působil v Lovani od roku 
1922.

Astrofyzikální ústav univerzity v Antverpách, kde pracoval v m inulosti vý
znamný astrofyzik Chandrasekhar, se zabývá problémy magnetohydrodyna- 
miky, otázkam i relativity a relativ istické kosmologie.

Výzkumný program astrofyzikální observatoře v Liěge je  velmi široký. Za
bývá se rannými fázem i hvězdného vývoje, chem ickým  vývojem, otázkami 
hvězdné stability, řada p rací je  věnována hvězdám s obálkam i a B e  hvězdám. 
Pomocí pozorovacích m ateriálů získaných v zahraničí jsou prováděny výzku
my v infračerveném  oboru. Skupina pracovníků se zabývá výzkumem mezi
hvězdných m olekul. V programu observatoře je  také sluneční fyzika.

Na vlámské univerzitě v Monsu se věnují problem atice hvězdné rotace. 
Hlavním tém atem  výzkumů astronom ického ústavu v Gentu je  nebeská m echa
nika a je jí  aplikace na studium dvojhvězd.

Belgičtí astronomové nahrazují dosti špatné pozorovací podmínky vlastních 
observatoří spoluprací s mnoha zahraničním i hvězdárnami, jsou také plně za
členěni do výzkumů prováděných výškovými balóny a umělými družicemi, pra
cu jícím i v infračerveném , ultrafialovém  a rentgenovém  oboru.

Na základních a  středních školách se astronom ii nevyučuje, žáci získávají 
něco málo astronom ických poznatků pouze v m atem atickém  zeměpise.

Amatérská astronom ie se rozvíjí asi ve dvaceti společnostech a kroužcích 
s přibližně 3500 členy, k teré jsou sdruženy v Belgickém  výboru astronomů 
am atérů. N ejstarší jsou vědecké astronom ické společnosti v Bruselu (zal. 
1896) a v Antverpách (zal. 1905). Členové společností vybudovali v několika 
m ěstech veřejnosti přístupné lidové hvězdárny, asi 7 nebo 8  soukromých po
zorovatelen je  přístupno členům tam ních kroužků.

Známá je  činnost lidové hvězdárny Mira v Grimbergen severně od Bruselu, 
p racu jící od roku 1967. Navštíví ji  ročně více než 10 000 zájem ců, převážně 
školních skupin. Hvězdárna je  zařazena mezi národní kulturně výchovná za
řízení a je  dotována ze státních prostředků. Pozorovací práci slouží tři daleko
hledy o prům ěrech 250, 200 a 100 mm, velká arm ilární sféra  o  průměru 6  m, 
spektroskopy a další p řístro je . Fotoelektrický fotom etr vybavený obrazovkou 
a registračním  zařízením slouží pozorování proměnných hvězd. Pěkný, tech 
nicky dobře vybavený přednáškový sál s velmi dobrou pro jekcí slunečního



disku z celostatu  umístěného na pozorovací terase je  důležitým místem sou
stavné vzdělávací práce. Inform aci návštěvníků slouží také m eteorologická 
stanice vybavená všemi běžně užívanými přístroji.

Také v Antverpách rozvíjí bohatou vzdělávací práci lidová hvězdárna Urania 
vlám ské astronom ické společnosti, vybudovaná před 12 roky. Velmi činná 
astronom ická společnost v Liěge s 350 členy vybudovala dvě veřejně přístup
né hvězdárny, pořádá pozorování a přednáškové cykly pro veřejnost i spe
ciáln í kursy na pomoc středoškolským  učitelům  fyziky a zeměpisu. Rovněž 
astronom ická společnost v Tournai se 120 členy pořádá na své hvězdárně ve
ře jn á  pozorování a přednášky a  organizuje s podporou m inisterstva školství 
odborné kursy pro učitele a vážné zájem ce.

Rozsáhlou vzdělávací činností a výukovými kursy je  známá také Belgická 
společnost pro astronom ii, m eteorologii a geofyziku. 1 jiné společnosti orga
nizují veřejná pozorování, přednášky a jiné formy kulturně výchovné práce, 
je jic h  rozsah a úroveň se však značně různí.

Inform ace o nových astronom ických objevech a organizační zprávy uveřej
ňuje časopis Ciel e t Terre, vydávaný již zmíněnou Belgickou společností pro 
astronom ii, m eteorologii a geofyziku. Regionální a m ístní společnosti vydá
vají také několik m enších časopisů a bulletinů jak o  Le Ciel (L iěge), Albedo 
(Tournai), L’Univers (N am ur), skupina zájem ců o kosm ický výzkum vydává 
zpravodaj Newsletter, v holandštině vychází dvouměsíčník Cosmovizie a další 
cyklostylované zpravodaje. Belgičtí a holandští am atéři vydávají společně 
holandský psaný časopis Regulus, věnovaný astronom ické fotografii.

Jako v jiných zem ích je  i mezi belgickým i am atéry značný počet obětavých 
nadšenců, k teří věnují čas, námahu a finanční prostředky výstavbě hvězdáren 
a opatřování přístrojového zařízení, knihoven a  pomůcek. V řadě m íst pomá
hají am atéři při veřejné vzdělávací činnosti, případně podle dohody s učiteli 
i při seznamování školní mládeže s oblohou a vesmírem. Také někteří profe
sionální astronom ové jsou známí dobrým vztahem k práci am atérů a účastní 
se platně při popularizaci astronom ie ve veřejnosti.

Při srovnávání s našimi podmínkami jsou však možnosti kulturně výchovné 
práce v oblasti astronom ie a příbuzných věd omezené.

Žeň objevů 1981* |
Kosmologické problémy byly rovněž na programu jubilejn ího 10. „texas

kého" sympozia o r e la t iv is t ic k é  a s tr o fy z ic e ,  jež se konalo v prosinci 1980 
v Baltim ore. Sám předmět relativ istické astrofyziky je  vymezen neurčitě; 
zhruba lze říci, že jde o astrofyziku velmi vysokých energií a případně o tu 
část astrofyziky, kde se nevystačí s Newtonovým zákonem a Maxwellovými 
rovnicemi.

Kromě již zmíněné hypotézy o spontánním porušování sym etrie v raném 
vesmíru, jež by m ěla vést k převaze hmotných částic  nad antihmotnými a jíž 
by mohly zčásti ověřit připravované pokusy o určení životní doby protonu, 
se hovořilo zejména o kosm ologických důsledcích kladné k l id o v é  h m otn osti  
neutrin . Jakkoliv by astrofyzikové kladnou klidovou hmotnost neutrin uvítali 
(lze tak vysvětlit jak  Daviesův experim ent s detekcí slunečních neutrin, tak 
i vznik hmotných fluktuací v raném vesm íru), experti jsou dosud velmi 
zdrženliví (nejm enovaný teoretik  na sympoziu údajně vsadil 5  : 1  na to, že se 
nakonec potvrdí nulová klidová hmotnost neutrin).

Další referáty  sympozia byly věnovány jednak anizotropii reliktového záření 
a jednak hledání zdrojů energie aktivních galaxií a galaktických  kup. Po
drobně byl diskutován kvasar-gravitační čočka a dále model kvasaru, v němž 
ústřední úlohu h ra je  supermasívní černá díra, získávající další hmotu akrecí.

* P ok račován í z Čísel 4— 6.



V závěru sympozia se pozornost soustředila na kom paktní objekty jako jsou 
pozůstatky supernov a vůbec neutronové hvězdy. Rada autorů se především 
snažila vysvětlit povahu zábleskových rentgenových zdrojů. Přitom se dosáhlo 
významného pokroku propracováním  m echanism u héliových term onukleárních 
záblesků, jak  jsm e se o tom už zmínili.

Nepřímo s tím souvisí také pochopení povahy dosud zcela záhadných v zp la 
nutí zářen í gam a. V uplynulém roce byly uveřejněny poměrně přesné souřad
nice několika úkazů z předešlých let. N ejintenzívnější vzplanutí z 5. března 
1979 se nalézá v mlhovině N 49, k terá je  pozůstatkem supernovy ve Velkém 
Magellanově m račnu. Všeobecně se soudí, že tato koincidence není náhodná, 
takže zdroj vzplanutí gama je  mimořádně daleko a vyzářil neuvěřitelnou 
energii 1035 I z oblasti o rozloze sotva několik  desítek kilom etrů. Přesto však 
zbývají pochybnosti: zpřesněné souřadnice ukazují, že zdroj neleží přesně 
v centru mlhoviny. Kdyby šlo přece jen  o náhodnou pro jekci, m ohli bychom 
totiž zdroj snadno „přem ístit1* do okolí Slunce a energetická b ilance by po
klesla přibližně o šest řádů.

E. Fenim ore aj. z jistili, že rozdělení energie ve spektru zdroje odpovídalo 
nejprve černém u tělesu  o teplotě 350 MK a později 300 MK. Úkaz vyvolal také 
rentgenovou odezvu v podobě pulsaru s periodou 8 ,0  sekund, jehož záření 
odpovídalo černém u tělesu o teplotě 140 MK. Série rentgenových pulsů po
kračovala ještě  3 minuty po vzplanutí. Horká skvrna v m agnetosféře neutro
nové hvězdy m ěla průměr m axim álně 60 km.

Podle E. Mazece a j. se ve spektru vzplanutí vyskytují tzv. cyklotronové 
spektrální čáry, jež  vznikají v m agnetickém  poli o indukci řádu 108 T — tedy 
v m agnetosféře neutronových hvězd. Další spektrální čáry v oblasti energií 
400— 450 keV se vysvětlují jako anih ilační čáry pozitron-elektron, jež jsou 
gravitačně posunuty z klidové hodnoty 511 keV. Jiné čáry patrně příslušejí 
železu a vykazují shodnou velikost gravitačního rudého posuvu (z ~  0,25).

Podobně T. Cline aj. našli gravitačně posunuté emise ve spektru vzplanutí 
z 19. lis to p ad u  1978. V elikost posuvu odpovídá gravitaci na povrchu neutro
nové hvězdy o hm otnosti 1,4 hm otnosti Slunce. Ačkoliv souřadnice zdroje 
byly určeny s přesností lepší než 1 ', nepodařilo se na daném místě oblohy 
n a jít žádný optický protějšek  do 22,5m. Vysoká galaktická šířka (b =  —84°) 
nasvědčuje tomu, že jde o ob jekt v blízkém  okolí Slunce.

J. Laros a j. u rčili přesnou polohu zdroje vzplan utí z e  6. du bn a 1979, a přes
to  se jim na daném m ístě oblohy nepodařilo nalézt žádný optický, in fračerve
ný, rádiový nebo rentgenový objekt. Také tento zdroj se nalézá ve vysoké 
galaktické šířce (Ď =  — 60°) a jeho  vzdálenost patrně nepřesahuje 50 parseků 
od Slunce.

Tak se po letech  tápání zvolna vynořují inform ace, k teré umožňují aspoň 
rámcově řešit problém vzplanutí gama. Zřejm ě jde — až na možnou výjimku 
úkazu z 5. 3. 1979 — o zdroje v blízkém okolí Slunce (do 200 pc) nevelkých 
geom etrických rozměrů (do 1 0 0  km ), přičemž záření vzniká v silném  m agne
tickém  poli ( jak  o tom svědčí pozorované cyklotronové čáry) a v silném gra
vitačním  poli ( jak  dokazuje rudý posuv anih ilační čáry a čar železa). Celkový 
počet úkazů v Galaxii lze odtud odhadnout na 2 . 104 za rok, takže zdroje 
musí být nutně rekurentní. Typická energie jednoho vzplanutí je  5 . 1031 J.

Nepřítomnost optických objektů jasn ě jších  než asi 22m na m ístech dobře 
zam ěřených zdrojů odpovídá společně s předešlým i skutečnostm i představě, 
že vzplanutí vzniká na povrchu (resp. v m agnetosféře) neutronové hvězdy, 
jež je  případně složkou dvojhvězdy. Z toho lze dále odvodit možné m e c h a 
n ism y vzplanutí. Buď jde o projev náhlé akrece většího množství hmoty (me
zihvězdný plyn, kometa, asteroid) anebo o term onukleární záblesky.

První variantu propracovali R. Ramaty a j., k teří ukázali, že akrece m ate
riálu  způsobí vnitřní přestavbu a vibrace celé  neutronové hvězdy; vibrace 
přenášejí energii do m agnetosféry prostřednictvím  urychlených částic , jež se 
mění na páry pozitron-elektron. Páry jsou uzamčeny v malém objemu díky 
mocnému m agnetickém u poli, takže se rychle ochladí a anih ilu jí — to jsou 
pak vlastní vzplanutí gama, jež pozorujeme.



Naproti tomu S. Colgate a j. předpokládají, že akrece (pád tělesa, přetok 
z druhé složky dvojhvězdy) vyvolá překotnou term onukleární reakci v obalu 
neutronové hvězdy. Na rozdíl od rentgenových zábleskových zdrojů je  zde 
vyšší intenzita m agnetického pole, jež uzamkne plazmu. Proto plazma dosa
huje vyšších teplot i hustot a následkem  toho velmi rychle chladne, přičemž 
se vyzařují fotony vysokých energií.

V průběhu loňského roku bylo zveřejněno několik variant tohoto základ
ního schém atu a autoři si často navzájem  protiřečí. Není divu, vždyť přes
ných identifikací vzplanutí gama je  jen  hrstka a pozorovací údaje se ome
zují obvykle jen  na krátkou chvíli maxima úkazu.

Astronomie záření gama má vůbec těžké začátky, hlavně pro nesm írné 
experim entální obtíže při detekci tohoto pronikavého záření. Ostatně i sama 
pronikavost záření je  vlastně relativní. Jak známo, zem ská atm osféra záření 
gam a nepropouští pro silnou in terakci s m olekulam i vzduchu a naopak zvlášť 
tvrdé záření gama (s energiem i nad 5 . 10w eV) se sráží s reliktovým  zářením 
kosm ického pozadí, takže jeho volná dráha nepřevyšuje 10 kpc. Proto v pás
mu zvlášť vysokých energií jsm e s to pozorovat pouze zdroje uvnitř Galaxie.

K a ta lo g  zdrojů  zářen í gam a, sestavený B. Swaneburgem aj. na základě 
šestiletých  pozorování družice COS-B obsahuje pouhých 25 zdrojů s energiem i 
vyššími než 100 MeV. V katalogu se podařilo jednoznačně identifikovat jen  
4 objekty, a to Krabí mlhovinu, pozůstatek po supernově v souhvězdí Plachet 
(Vela X ), kvasar 3C-273 a mezihvězdné m račno poblíž hvězdy p Ophiuchi. Zdro
je  jeví silnou koncentraci ke galaktické rovině a ke galaktickém u centru, jsou 
vzdáleny 2— 7 kpc od Slunce a vyzařují prům ěrně 1029 W, tj. o řád více než 
v rentgenovém  a o několik řádů více než v rádiovém oboru spektra.

Extrém ní konec elektrom agnetického spektra není dnes jedinou hraniční 
oblastí astronom ie. Periodicky se objevují zprávy o nových pokusech zachy
tit g ra v ita čn í v lny z vesm íru . Jak známo, první Weberovy pokusy z r. 1969 
nepřinesly úspěch, ale jen poznání, že bude potřebí sestro jit ještě  citlivě jší 
detektory. Nové detektory by měly zaznam enat posuvy řádu 10 - 2 1  ( !)  a tak 
není divu, že konstrukce přijím acích aparatur patří k nejobtížnějším  úkolům 
špičkové experim entální techniky.

Výzkumné práce probíhají současně na několika m ístech rozm ístěných po 
celé  zem ěkouli (z časového zpoždění signálů by mělo být možné určit, odkud 
gravitační vlny p řich áze jí): v USA ve Stanfordu a v Baton Rouge, dále v Per- 
thu v Austrálii a v Římě. Detektory m ají být masívní krystaly niobu, ochla
zené na teplotu blízkou absolutní nule, při níž je  niob supravodivý, takže 
může být m agneticky nadnášen tak, aby byl izolován od všech zdrojů vibrací 
z okolního prostředí.

Nejpravděpodobnějším i zdroji intenzivního gravitačního záření jsou super- 
• novy v údobí gravitačního kolapsu. Frekvence supernov v Galaxii je  ovšem 

příliš nízká na to, aby experim ent měl vyhlídky na brzký úspěch. Proto musí 
být citlivost aparatury dostatečná k zaznam enání kolapsu supernov v sou
sedních galaxiích , a to dále zvyšuje experim entální nároky.

Ostatně i technika v konvenčních oborech astronom ie se stává stále ná
kladnější a náročnější. Pro devadesátá lé ta  se ve Spojených státech  uvažuje 
o stavbě gigantického optického teleskopu s průměrem sběrné plochy 15 m, 
jenž by m ěl stá t 150 miliónů dolarů. (O velkých dalekohledech příští gene
race psal nedávno v Říši hvězd podrobněji dr. P. Mayer — ŘH 62, 252- 12/ 
1981.)

Sovětská Akademie věd posuzovala nedávno prvních pět le t činnosti dvou 
obřích přístro jů  na Kavkaze, a to 6 m reflektoru  [BTA] a 565m radiotelesko
pu [RATAN], O 6m r e f le k to r u  referoval I. Kopylov, jenž uvedl, že první sním 
ky v primárním ohnisku p řístro je byly pořízeny v prosinci 1975, v r. 1976 
byl zahájen zkušební a v r. 1977 pravidelný provoz teleskopu. V polovině 
r. 1979 bylo původní prim ární zrcadlo dalekohledu vyměněno za kvalitnější. 
Dalekohledem bylo dosud získáno přes 1000 přímých fotografií a na 7000 
spekter hvězd, galaxií a kvasarů. Přitom bylo objeveno na 50 nových kvasarů



a 50 Seyfertových galaxií. Rychlý fotom etr umožňuje m ěřit jasnosti objektů 
s periodicitam i od 3 . 1 0 ~ 7 s do 300 s. Odtud lze zejm éna určovat rozměry 
některých zdrojů záření. Zeemanův analyzátor v Nasmythově ohnisku dovo
lu je m ěřit m agnetická pole hvězd jasn ě jších  než 9,5m s přesností ±0,03 T. 
Mezná hvězdná velikost teleskopu ve spojení s elektronografickou kamerou 
je  26m.

Obdobně J. P arijsk ij shrnul údaje o radioteleskopu RATAN 600, jenž byl 
uveden do chodu v r. 1977. Výzkum se rozvíjí v oblasti sluneční, planetární, 
galaktické i extragalaktické radioastronom ie. V pásmu centim etrových vln 
byla poprvé pozorována rádiová granulace Slunce. Bylo objeveno rádiové 
záření Jupiterových satelitů  Io a Europy. V centru Galaxie bylo nalezeno se
skupení 4 miliónů pozdních hvězd. Tím byla vyvrácena možnost, že v jádře 
Galaxie se nalézá superm asívní černá díra. Po dobu 100 dnů byl na centi
metrových a decim etrových vlnách sledován proslulý zdroj SS  433.

Při přehlídkách extragalaktických  zdrojů bylo objeveno 3000 nových rádio
vých zdrojů, takže lze odhadovat, že v dosahu radioteleskopu RATAN je  řá 
dově 106 zdrojů. Některé ze sledovaných zdrojů jsou patrně vůbec nejvzdále
n ější objekty dnes ve vesmíru pozorované. Odhaduje se, že po dalším zdoko
nalení pomocné aparatury bude RATAN s to registrovat rádiové záření kva
sarů s rudým posuvem z ~ 5 0 ,  jež by se opticky jevily jako objekty 30m. Ve 
výhledu je také příjem  signálů v pásmu m ilim etrových vln.

Úspěch aperturně-syntetických rádiových zařízení jako je  sovětské UTR-2 
pro pásmo dekametrových vln a am erické VLA pro centim etrové vlny přivedl 
kanadské radioastronom y na m yšlenku postavit sy stém  CASCADE, sestávající 
z 8  antén o •průměru 32 m, jež by byly rovnom ěrně rozm ístěny podél 49. rov
noběžky v délce 5000 km. Očekávaná rozlišovací schopnost 0,0005" na vlno
vé délce 15 mm by umožnila nově řešit četné otázky planetární i galaktické 
a extragalaktické radioastronom ie.

Velká Británie připravuje stavbu optického altazim utálního teleskopu o prů
měru prim árního zrcadla 4,2 m, jenž má být do r. 1986 vybudován na Kanár
ských ostrovech a ponese jm éno W. H erschela. Dalekohled bude mít prim ární 
ohnisko //3, Cassegrainovo (upravené též pro pozorování v infračerveném  
oboru spektra) //15 a Nasmythovo //35. Tím by se měl zlepšit přístup b rit
ských astronomů k pozorování s velkými dalekohledy. Jak  uvádí časopis 
Observátory, v r. 1985 připadne na jednoho astronom a ve Velké Británii jen  
2 , 7 5  jasných nocí u velkého dalekohledu za rok.

Zmíněné projekty se uskuteční navzdory četným finančním  omezením, jež 
v poslední době postihují nejen  astronom ii, ale všechna odvětví základního 
výzkumu. První „obětí" úsporných opatření se stalo  úsilí o h led á n í c iz ích  c i 
v ilizac í [S E T I], jež představuje ovšem i nadále poměrně spornou vědeckou 
otázku. Přitom finanční rezervy by se za jisté našly, jak  připomenul C. Panati: 
„Návštěvníci kin u tratili 100 miliónů dolarů, aby m ohli shlédnout fantastický 
f ilm o blízkých setkáních třetího druhu. Za tyto peníze bychom mohli být 
svědky skutečného blízkého setkání ještě  během našeho života".

F. Hoyle a C. W ickram asinghe se v poslední době snažili n a jít důkazy, že 
v mezihvězdném prostoru jsou z rn k a  s lo ž itý ch  o rg a n ic k ý c h  lá t e k  a dokonce 
i ce lé  baktérie. Usuzují tak z průběhu infračervených absorpčních spekter 
mezihvězdných m račen. N ěkterá hydroxylová m račna údajně obsahují de
hydrovanou celulózu. Většina ostatních specialistů  však zůstává k těmto ná
vrhům k rajně nedůvěřivá.

N ejpesim ističtější názor na existenci mimozemských civilizací vyslovil loni
F. Tipler, jenž usoudil, že pravděpodobnost vzniku inteligentního života ve 
sluneční soustavě byla m enší než 1 0 (tedy jedna obydlená planeta v prů
m ěrné g alax ii). Znovu je  třeba připomenout, že tento pesimismus Devyvěrá 
z poznatků astronom ických, nýbrž biologických. Trefně to vyjádřil sám F. 
Hoyle: „Inform ační obsah vyšších živých organismů je  řádu 1040 °°°. Pravdě
podobnost, že tyto organism y vznikly náhodou za dobu od velkého třesku do 
dneška je  asi ste jn á  jako to, že tornádo, které se přežene přes vrakoviště aut, 
zůstaví po sobě zbrusu nový obří dopravní letoun B 747".



Závěr našeho přehledu je  jako vždy vyhrazen vzpomínce na zesnulé astro
nomy. V listopadu 1980 zem řela H. S w op eov á , jež je  známa především odvo
zením proslulého vztahu perioda— svítivost pro cefeidy a revizí (společně 
s W. Baadem) vzdálenosti galaxie M 31. V lednu 1981 zesnula M. S h a p ley o v á , 
jež se zabývala zejm éna určováním elem entů zákrytových dvojhvězd, a v břez
nu B. T in sley ov á , jedna z předních odbornic ve výzkumu galaxií a v kosm o
logii. V lednu 1981 zem řel nositel Nobelovy ceny H. U rey, který se mimo jiné 
zabýval radioaktivní chronologií vesm írných objektů, vznikem života na Zemi, 
výzkumem m eteoritů a nukleosyntézou. V březnu dále zem řeli C. H u ffer , jenž 
se věnoval zejm éna fotoelektrické fotom etrii zákrytových dvojhvězd a pol
ský astronom  K. K o rd y lew sk i, dobře známý jako vydavatel Krakovské ročen
ky pro pozorovatele zákrytových dvojhvězd, sám velmi aktivní pozorovatel. 
Zaznamenali jsm e též úmrtí známého francouzského astrofyzika D. C halon-  
g eh o .

Britská královská astronom ická společnost udělila své Zlaté m edaile prof.
C. Pekerisovi, M. Schmidtovi a B. Lovellovi. Eddingtonovu m edaili dostal kos- 
molog P. Peebles. Dr. J. Taylor, jeden ze spoluobjevitelů binárního pulsaru, 
byl pozván k proslovení Darwinovy přednášky (o detekci gravitačních vln 
prostřednictvím  binárního pulsaru). Cenu K. Bruceové, kterou uděluje Paci
fická astronom ická společnost, obdržel G. Herbig, známý svými studiemi
0 vzniku hvězd a mezihvězdném prostředí. Zlatý m edailista M. Schm idt osvěd
čil neobyčejnou odvahu, když se rozhodl rezignovat na funkci ředitele Ha- 
leových observatoří a doporučil, aby se tato prestižní instituce rozdělila na 
dvě menší, lépe ovladatelné složky. Po dvanácti le tech  existence spojených 
observatoří tak vznikla staronová pracoviště; observatoře na Mt. Wilsonu 
a v Las Cam paras, řízená Carnegieho ústavem a vedená G. Prestonem, jakož
1 observatoř na Mt. Palomaru s přidruženou sluneční stanicí Big Bear, řízená 
Kalifornským  technickým  ústavem a vedená G. Neugebauerem.

E. Garfield, ředitel Ústavu pro vědecké inform ace ve Filadelfii, uveřejnil 
so u p is  1000 so u ča sn ý ch  vědců , kteří byli nejvíce citováni v letech  1965—1978. 
Jde o soubor vzniklý prohlídkou im presivního počtu 67 miliónů odkazů v 5 
m iliónech publikovaných vědeckých pracích. K tomu, aby se vědec kvalifi
koval do tohoto exkluzivního klubu, bylo zapotřebí aspoň 2436 c ita c í za uve
dené období, tj. v průměru 174 citací ročně.

Přestože astronom ie zdaleka nepatří k rozsáhlým oborům s vysokou publi
kační činnosti, ve výsledném souboru je  1 1  astronomů (jm éna jsou seřazena 
podle počtu citací; v závorce jsou uvedeny ročníky narození): A. Dalgarno 
(1928), A. Sandage (1926), H. Gursky (1930), R. Giacconi (1931), D. Morton 
(1933), A. Cameron (1925), ). Bahcall (1934), I. Iben (1931), J. O striker (1937),
E. Salpeter (1924) a J. Oke (1928). Garfield ještě  z jistil, že „průměrný autor" 
z tohoto elitního souboru publikoval 1 2 1  vědeckých prací, tj. 8 , 6  práce ročně. 
Množství citac í není sam ozřejm ě ani jediným ani nejlepším  ukazatelem  kvali
ty astronom a, jak  ostatně poznamenal H. Abt: „Důvod, proč děláme astrono
mický výzkum, je  v tom, že se o vesmíru chcem e dozvědět důležitá fakta, 
nikoliv v získání dalších  c itac í."

Užitečnost vědeckých prací lze však pomocí citac í do jisté  míry porovná
vat, jak  ukázal Abt ro 7 borem 326 prací, jež  byly publikovány v prestižních 
am erických astronom ických časopisech v roce 1961. C itačn í k ř iv k y  vykazují 
maximum zhruba 5 le t po publikaci vlastní práce, přičem ž křivky pro teore
tické a experim entální práce se navzájem  neliší. Za 20 le t po publikaci klesá 
roční počet c itac í na polovinu m axim ální hodnoty — nejcitovanější práce m ají 
maximum později a pokles je  povlovnější. Průměrná práce je  citována 1,Okřát 
ročně, a 6  %  prací nezískalo za 19 let ani jednu citaci. N ejvíce jsou citovány 
práce, jež jsou nejdelší.

Dlouhodobá analýza za léta 1910— 1980 prokazuje, že průměrná délka publi
kovaných prací se za tu dobu zvýšila z méně než 3 tiskových stran  na tém ěř 
9 tiskových stran. Pom ěrné zastoupení teoretických prací se zvýšilo z 5 % 
na nynějších 33 °/o. Zatímco na počátku století se publikovalo převážně indi



viduálně, dnes jsou teoretické práce publikovány ponejvíce dvěma spoluauto
ry a experim entální třem i spoluautory.

Roční počet prací publikovaných v USA se až do konce II. světové války 
příliš nem ěnil (kolem  170 prací ro čn ě). Po válce se za necelých  osm let počet 
publikací zdvojnásobil a stále rostl až na současnou hodnotu přes 1600 prací 
ročně. Měřeno počtem tiskových stran vzrostla astronom ická produkce ?a 
posledních 70 let třicetk rát. Zdá se, že stejným  tempem vzrůstá i objem infor
m ací o vesmíru, což si může čtenář snadno ověřit — třeba jen  prolistováním 
„Žní objevů" v posledních čtrn ácti ročnících  našeho časopisu.

Jiří Bouška
Pozorování zatmění 
Měsíce 9. ledna 1982*

tyto hodnoty poloměru stínu a jeho zvětšení (s ohledem na zploštění stínu)

Z a čá tek  č á s te č n é h o  za tm ěn í:
19h12,9m (Vála, Ježek) r0 =  0,7534 E =  0,0254

Z a čá tek  ú p ln éh o  za tm ěn í:
20h16,6m (Šípek) ro =  0,7474 E =  0,0187
20h16,8m (Vála, Ježek) ro =  0,7458 E =  0,0166

K o n ec  ú p ln éh o  za tm ěn í:
21h35,0m (Šípek) ro =  0,7472 E =  0,0187

K o n ec  č á s te č n é h o  za tm ěn í:
22h38,9m (Mánek) ro =  0,7550 E =  0,0277

Z těchto pozorování vychází poloměr stínu
ro =  0,7498±0,0018 , v

a jeho zvětšení
E =  0,0214 =  2,14 % .

Jak z přehledu vidět, hodnoty poloměru stínu a jeho zvětšení se dosti liší. 
Je tomu tak proto, že začátek či konec částečného nebo úplného zatmění se 
nedá určit s dostatečnou přesností. Kromě toho zde ještě  působí známý efekt 
(zjištěný i při mnoha dříve pozorovaných zatm ěních), že každý pozorovatel 
určuje poněkud jinak  začátek částečného a úplného zatmění, ste jn ě tak jako 
konec částečného a úplného zatm ění. Z výše uvedených hodnot lze snadno 
spočítat, že z pozorovaného začátku a konce částečného zatm ění vychází 
střední hodnota poloměru stínu

ro =  0,7542
a jeho zvětšení

E =  0,0266 =  2,66 % , 
kdežto z pozorovaného začátku a konce úplného zatmění je  střední hodnota 
poloměru stínu

ro =  0,7468
a jeho zvětšení

E =  0,0180 =  1,80 %.

Jak je tedy vidět z uvedených číselných hodnot, nelze pozorované časy za
čátku a konce zatm ění dosti dobře použít pro určení poloměru zemského stínu 
a jeho zvětšení. To je  skutečnost již dlouho známá a vyplývá z ní, že nemá

Pokračování z čísla 6.



Pozorovatel r0 4> N E
P. Vála (vstupy) 0,75l4=t0,0016 —18,7° (W) 11 0,0230
J. Ježek (vstupy) 0,7520=t0,0017 —17,8 (W) 10 0,0238
B. Šípek (vstupy a výstupy) 0,7547*0,0060 —17,6 7 0,0273
J. Mánek (výstupy) 0,7535±0,0014 —21,6 (E) 19 0,0259
V. Přibyl (výstupy) 0,7539±0,0048 —21,2 (E) 6 0,0264

velkého smyslu určovat časové okamžiky začátku či konce částečného nebo 
úplného zatmění.

Š ohledem na am atérské možnosti jediné co má význam pro dalši zpracování 
je  určování časových okamžiků vstupů m ěsíčních útvarů do stínu a výstupů 
z něho. Zde je  však nutno připomenout, že lze zpracovat jedině pozorování 
takových m ěsíčních objektů, pro něž jsou známy s dostatečnou přesností je 
jich  selenografické souřadnice; jde např. o krátery uvedené v již zmíněné 
publikaci „Zatmění a zákryty nebeských tě le s“. Z toho vyplývá, že např. nelze 
s dostatečnou přesností určit poloměr stínu z pozorování kontaktů východních 
nebo západních okrajů m ěsíčních moří nebo kráterů či jiných  objektů, pro 
něž nejsou k dispozici souřadnice.

V tabulce 2 uvádíme přehled hodnot poloměru stínu ro a jeho zvětšení E 
vypočtených z kontaktů m ěsíčních objektů se stínem  uvedených v tabulce 1 . 
N značí počet použitých kontaktů, <£ je  střední hodnota pozičních úhlů. Z ta 
bulky 2 je  patrné, že z 53 kontaktů kráterů se stínem  (vstupy a výstupy) 
vychází střední hodnota poloměru stínu pro střední poziční úhel $  =  —19,7°

ro =  0,7530
a střední hodnota zvětšení stínu

E =  0,0251 =  2,51 % .
Zpracujem e-li num ericky jakákoliv pozorování, vždy dostaneme nějaký vý

sledek, ale je  otázkou, do jaké míry odpovídá číselná hodnota výsledku sku
tečnosti. Tak je  tomu pochopitelně i při určování velikosti a zvětšení zemského 
stínu při m ěsíčních zatm ěních. Jak  lze snadno z jistit, střední chybě ±0,0010 
ve zvětšení stínu odpovídá střední chyba a s i '‘iO ,0008 v určení velikosti stínu. 
Cili jiným i slovy, máme-li dostat hodnotu zvětšení stínu E se střední chybou 
± 0 , 1  %, musíme k tomu použít hodnoty ro se střední chybou asi ±0,0008. 
Určení střední hodnoty rQ s uvedenou střední chybou však vyžaduje jednak 
velmi zkušeného pozorovatele, jednak pozorování poměrně dosti značného 
počtu kontaktů m ěsíčních útvarů se stínem.

Jak je  z tab. 2 vidět, i u nejlepších  pozorování byla při zatm ění z 9. ledna 
t. r střední chyba v ro zhruba dvakrát větší. Omezíme-li tedy další úvahy jen  
na pozorování získaná P. Válou a J. Ježkem (vstupy) a J. Mánkem (výstupy), 
dostaneme z 2 1  vstupů kráterů do stínu pro střední hodnotu pozičního úhlu 
— 18,3° (IV) střední hodnotu

ro =  0,7517
a tedy zvětšení stínu

E =  0,0234 =  2,3 %.

Mánkovy hodnoty pro výstupy jsou v tab. 2. Ze 40 pozorovaných kontaktů 
(vstupy a výstupy) vychází

r0 =  0,7526
a zvětšení stínu

E =  0,0246 =  2,5 % .

Jak je  z uvedených hodnot vidět, byla při zatm ění M ěsíce z 9. ledna t. r. 
hodnota zvětšení stínu dosti vysoká. Podle autora tohoto článku průměrná 
hodnota zvětšení stínu z 21 zatm ění pozorovaných u nás v období 1943—1979 
je E =  2,21 % . Lze proto soudit, že počátkem  ledna t. r. byla vysoká zemská



Erupce sopky sv. Heleny (Mount St. He- 
lens) v ranních hodinách 18. května 
1980. Do zem ské atm osféry se při ní 
dostal asi 1 km3 pyroklastického ma
teriálu lpopel, prach, magma), který  
bude přítomen v ovzduší po dobu asi 
dvou roků. Po hlavním výbuchu bylo 
sopečným materiálem v atm osféře zakry
to Slunce v okruhu asi 160 km od vul
kánu. Další větší výbuchy následovaly  
25. května a 22. července 1980, krom ě 
toho byla registrována řada erupcí men
ších. Výška sopky se po hlavním výbu
chu zmenšila o sedminu, celkové množ
ství vyvrženého materiálu odpovídá asi 
400násobku hmoty Cheopsovy pyramidy 
a v okolí sopky byl zcela  zničen les na 
p loše 400 km2.

atm osféra poměrně značně znečištěna prachovými částicem i vulkanického 
a m eteorického původu, z nichž podstatná část mohla pocházet z Geminid, 
Ursid min. a příp. Kvadrantid. Lze také předpokládat, že ve vysoké zemské 
atm osféře byly ještě  ve form ě drobných prachových částic zbytky 0 ,8  km3 pyro
klastického m ateriálu, vyvrženého do atm osféry sopkou sv. Heleny (Mount 
St. Helens) v severozápadní části USA v roce 1980.

Z pozorování je  dále patrný rozdíl ve zvětšení východní a západní hranice 
stínu. Podobná E-W  asym etrie zemského stínu byla z jištěna i u některých 
dříve pozorovaných zatm ění. V případě zatm ění z 9. ledna t. r. se zdá být tato 
asym etrie reálná, i když je  nutno vzít v úvahu přesnost pozorování a také 
skutečnost, že kontakty kráterů se stínem  byly při vstupech a výstupech po
zorovány různými pozorovateli.

Většinou nepříznivé počasí 9. ledna neumožnilo pozorování zatm ění Měsíce 
na některých našich lidových hvězdárnách a tak tam veškeré přípravy vyšly 
nazmar. Redakce dostala řadu zpráv, které popisují přípravy a nepříznivý 
průběh počasí v době zatm ění; je jich  autoři jistě  prominou, že zprávy neob
sahu jící konkrétní údaje o pozorování úkazu nemůžeme v tomto článku uve
řejnit.

Nepříznivé počasí 9. ledna také zcela znemožnilo fotoelektrické měření 
hustoty polostínu a stínu na hvězdárně na Kleti, které by jistě  bylo přineslo 
velmi zajím avé výsledky. Můžeme zde jen  uvést hodnoty „ jasn osti11 zatmění L 
v pětistupňové Danjonově škále [L  =  0 odpovídá zatměním zcela tmavým, 
při nichž Měsíc zcela nebo tém ěř zmizí ve stínu, L =  4 odpovídá zatměním 
n ejjasn ějším j při nichž je zatm ělý Měsíc ve stínu dobře vidět). P. Vála a J. Je 
žek udávají hodnotu L =  3, podle pozorování B. Šípka lze soudit na L =  2h-3.

Závěrem autor tohoto článku děkuje všem pozorovatelům, kteří poslali re 
dakci Říše hvězd svá pozorování úplného zatm ění M ěsíce z 9. ledna t. r. 
a umožnili tak  výpočet hodnot zde uvedených. Všechny časové údaje jsou 
v čase středoevropském.



Antonín Pliska Nový mikrofotometr
Lidové hvězdárny a am atéři, k teři se zabývají fotografickým  sledováním 

proměnných hvězd, m ají většinou k vyhodnocování naexponovaného fotogra
fického m ateriálu k dispozici v nejlepším  případě pouze m ikrofotom etr fy 
Carl Zeiss, který je  určen k proměřování hlavně laboratorních  spekter, jedná 
se o jednopaprskový m ikrofotom etr s přímým odečtem. Jeho přesnost je  ve 
srovnání s nejpřesnějším  irisovým m ikrofotom etrem  (který  je  k proměřování 
negativů naexponovaných hvězd nejvhodnější) značně nižší.

Autor článku navrhl přístro j, jehož přesnost je  srovnatelná s irisovým m i
krofotom etrem  a navíc je  v možnostech každé lidové hvě7dárny (resp. dobře 
vybaveného am atéra) tento přístro j zkonstruovat. Přístro j je  znázorněn na 
fotografii na 4. str. obálky.

Navržený m ikrofotom etr je  dvoupaprskový s jedním  m ěřícím  a jedním  re 
ferenčním  svazkem. M ěřící a srovnávací fotosenzitivní prvky jsou zapojeny 
do W heatsonova mostu, jehož nevyváženost je  zesilována stejnosm ěrným  li
neárním  diferenčním  zesilovačem  a indikována na m ěřícím  přístro ji.

Optická část přístro je je  vlastně upravený zvětšovací přístro j. Zdroj světla 
pomocí optické soustavy kondenzoru rovnoměrně osvětluje negativ umístěný 
na křížovém stolku. Negativ je  prom ítán objektivem  do roviny pracovní desky 
přístro je kvůli orientaci. Proměřovaná oblast negativů je  pak pomocí křížové
ho stolku nastavovaná do clony m ěřícího fotosenzitivního prvku.

Mezi zdrojem  světla a kondenzorem je  zařazen dělič světla, jehož transpa
rence je  volena vzhledem k poměru příčných m ěřítek zobrazení projekčních 
objektivů v m ěřicí a v referenčn í větvi. Jako děliče světla lze použít planpa- 
ra le ln í desku z běžného skla bez napařování vrstev.

Dělič světla odráží část světla od zdroje do referenčn í větve, kde je  umístěn 
kondenzor a filtr  pořízený exponováním světlého pozadí na tentýž druh foto
grafického m ateriálu, na jaký jsou pořízeny negativy hvězd. Projekční ob jek
tiv referenčn í větve pak zobrazuje filtr  do roviny clony referenčního foto
senzitivního prvku.

Jako fotosenzitivní prvky jsou použity napařované fotoodpory CdS. Dife
renční zesilovač je  osazen sdruženým prvkem KC 510 a je napájen ze stabili
zovaného zdroje 9 V s integrovaným obvodem MAA 723. Jako indikátoru je 
vhodné používat číslicový voltmetr MT 100 — odpadá zde subjektivní chyba 
odečtu hodnot.

Byla provedena řada zkoušek vlastností tohoto p řístro je zejm éna z hledis
ka přesnosti proměřování. Na základě těchto zkoušek byla stanovena přesnost 
přístro je. Chyba prom ěření jedné hvězdy na tomto přístro ji čin í v průměru 
0,06m včetně chyby negativů.

Po příslušných úpravách clony m ěřícího fotosenzitivního prvku je  možné 
tento m ikrofotom etr použít i pro ostatní denzitom etrická m ěření.

O ptická  č á s t  p ř ís tro je .  Schém a optické části m ikrofotom etru je  znázorněno 
na obr. í .  Zdroj světla Z (opálová žárovka 100 W) pomocí kondenzoru K i 
(používaného v kom erčních zvětšovacích přístro jích  na form át 6  c m X 6  cm) 
rovnoměrně osvětluje negativ N umístěný na křížovém stolku KS. Negativ je 
pomocí projekčního objektivu Oi (nejlépe Vario-Corrigon 1,4/15—25, resp. 
Corrigon 1,2/15 z 8 mm projektorů čs. výroby) prom ítán do roviny stín ítka S 
kvůli orientaci a pomocí křížového stolku je  proměřovaná oblast negativů 
prom ítána do clony Ci (průměru 4 mm) m ěřícího fotosenzitivního prvku.

Vzdálenost vrcholu baňky zdroje světla Z od středu děliče D je  160 mm 
a vzdálenost Z od první čočky kondenzoru K\ je  220 mm. Negativ je  pak um ís
těn ve vzdálenosti 38 mm od druhé čočky kondenzoru K\. Objektiv Oi je 
um ístěn v kruhovém vedení umožňujícím zaostření obrazu negativu v rovině 
stín ítka S. Vzdálenost středu objektivu od negativu N je  přibližně 20 mm; 
vzdálenost S od 0\ pak 220 mm. (Je  vhodné volit m echanickou část p řístro je 
tak, aby bylo možné tuto vzdálenost m ěnit v rozsahu 150— 300 mm kvůli ra -
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stavení přístro je do pracovního režimu a jeho nastavení na maximální c itli
vost.)

Mezi zdroj světla Z a kondenzor K\ m ěřící větve je  zařazen dělič světla D 
(získaný zabroušením planparalelní skleněné desky na eliptický tvar o polo
osách a  =  74; b  =  52,3 m m ), který odráží asi 6  % světla do referenčn í větve, 
kde pomocí kondenzoru K i (jednoduchá čočka z projektoru Diax o ohniskové 
vzdálenosti / =  80 mm a clonovém čísle  c =  1 ,6 , nebo dvě odcloněné pomocné 
čočky ke zvětšovacímu p řístro ji Magnifax 3, resp. jiné kondenzorové optické 
soustavy s param etry 1,6/80) je  rovnom ěrně osvětlován filtr  F  pořízený expo
nováním světlého pozadí na tentýž druh fotografického m ateriálu, na který 
je  exponován negativ určený k prom ěřování. Tento filtr  je  um ístěn ve vzdá
lenosti 34 mm od středu optické soustavy kondenzoru K i. Pomocí objektivu O2 
(Belar 4,5/50 z kinofilm ových zvětšovacích přístro jů) je  filtr  F  zobrazován 
do roviny clony C2 (o  průměru 4 mm), bezprostředně za níž je  referenční fo
tosenzitivní prvek F 2. Vzdálenost clony C% od středu O2 je  112 mm a vzdále
nost O2 od filtru  F  je  91 mm. Objektiv O2 referenčn í větve je  vybaven irisovou 
clonou IC , kterou využijeme při nastavování přístro je pro měření.

Jedna z možných konstrukčních variant popisovaného p řístro je je  patrná 
z fotografie na 4. str. obálky; vyobrazený přístro j realizován obdobnými optic
kými prvky. V případě nutnosti náhrady některých optických prvků jinými 
(např. z důvodů nedostupnosti pro am atéra) je  třeba provést energetický vý
počet, při kterém  je  nutné vycházet ze dvou základních předpokladů: (1) Mi
nim ální osvětlení m ěřicího fotosenzitivního prvku při prom ěřování negativu 
s největší denzitou nesm í být vzhledem k pracovním charakteristikám  foto
senzitivních prvků a diferenčního zesilovače nižší než lO lkrát. (2) Osvětlení 
m ěřicího a referenčního fotosenzitivního prvku (bez zařazení filtru  F a ne
gativu N v základní poloze IC  v referenčn í větvi a pro střední hodnotu m ěřít
ka zobrazení projekčního objektivu Oi m ěřicí větve) musí být stejné.

Při zjednodušeném rozměrovém návrhu optické soustavy m ikrofotom etru lze 
vycházet ze základní zobrazovací rovnice

/' a' a

kde /' je  ohnisková vzdálenost optické soustavy; a' je vzdálenost obrazu; a  je 
vzdálenost předmětu; z definice příčného m ěřítka zobrazení:



B =  —  ———  =  * —
y a

y' je  velikost obrazu a y  je  velikost předmětu. Z definice clonového čísla  
c  =  j/D , kde D je  průměr vstupní pupily soustavy (přibližně lze počítat s op
tickým  průměrem čočky) a ze vztahu pro osvětlení E  obrazu optickou sousta
vou o clonovém čís le  c  při nastaveném  měřítku zobrazení B s transparencí T, 
je -li ja s  předmětu L:

E -  * T l
4c2 (1 — B)2

a konečně ze základních předpokladů kladených na osvětlovací soustavy. Po
dle vypočtených param etrů užijem e jednu z těchto dvou energeticky ekviva
lentních variant: (1) Zdroj světla zobrazíme kondenzorem do roviny negativu. 
(2) Zdroj světla zobrazíme kondenzorem do vstupní pupily projekčního objek
tivu.

Na základě výše uvedených předpokladů a vztahů lze vypočítat optim ální 
param etry nahrazených prvků optické části m ikrofotom etru. V případě, že 
jako zdroj světla je  použita halogenová žárovka, je  možné snížit rozměry pří
stro je  a použít do m ěřicí větve objektivu ze zvětšovacích přístrojů , ovšem 
korekčDÍ stav použité optické soustavy kondenzoru musí být vyšší, takže nelze 
použít kondenzoru ze zvětšovacího přístroje.

Při konstrukci m echanické části p řístro je je  nutné dodržet některé pod
mínky. Osvětlovací skříň se zdrojem světla musí být řešena tak, aby byl za
jištěn  dobrý odvod tepla. F iltr F  referenčn í větve musí být vym ěnitelný (při 
exponování na kinofilm  lze um ístit filtr  do diarám ečku). R eferenční větev 
musí být odstíněna od vnějšího osvětlení uložením do tubusu a k ovládacímu 
kruhu irisové clony IC  referenčního objektivu 0 2  musí být dobrý přístup. Dělič 
světla je  uložen pod úhlem 45° s to lerancí 0,5° vzhledem k optické ose. Vše
chny optické prvky musí být zcentrovány a zjustovány do optické osy. Křížo
vý stolek má rozsah alespoň 40 mm v obou sm ěrech a otvor v křížovém stolku 
nesm í stín it šikm é paprsky od kondenzoru (kondenzor K i zobrazuje zdroj Z 
přes negativ N do vstupní pupily projekčního objektivu O i). M ěřící a referen č
ní fotosenzitivní prvky jsou umístěny těsně za clonam i C\ a C2.



E le k tr ic k á  čá s t  p ř ís tro je . E lektrické schém a zapojení je  na obr. 2. Jako de
tektory záření F 1 a F 2 jsou použity napařované fotoodpory CdS typ WK 650 60. 
Stabilizovaný zdroj stejnosm ěrného napětí je  osazen integrovaným obvodem 
MAA 723. Usměrňovač osazený diodami KY  132/80 je  napájen síťovým tran s
form átorem  „TR“ 380/24 TAH — 2, 2 VA. Lineární stejnosm ěrný diferenční 
zesilovač je  osazen sdruženým prvkem KC 510. Uspořádání součástek a tiš tě 
ný spoj stabilizátoru je  na obr. 3; tištěný spoj m ěřicích obvodů znázorňuje 
obr. 4. Jako interní indikátor je  použit panelový m agnetoelektrický mikro- 
ampérmetr MP 120 s rozsahem 100 ,uA, který je  um ístěn v „tunelu" k zamezení 
parazitního osvětlení fotosenzitivních prvků žárovkou 24 V/50 mA, která osvět
lu je stupnici interního indikátoru.

Vlastní m ěřicí obvod je  tvořen potenciom etry Ro, Rm a Rb; odpory Ri, R2 
až Rs;  kondenzátory C\, C2, C3 a sdruženým prvkem KC 510. Fotoodpory jsou 
zapojeny na kontakty F i a F 2. K propojení fotosenzitivních prvků s d iferenč
ním zesilovačem  je  nutné použít stíněných kabelů.

E le k tr ic k é  o v lá d a c í p rv k y : S1 je síťový spínač, S 2 je  spínač pro zdroj světla,
5 3  je  spínač stavu „připraveno" a dále je  využit k přivedení napětí + 9  V na 
vnější svorky přístro je pro případné využití k napájení vnějších zařízení,
5 4 je  spínač pro přivedení zesíleného signálu na vnější svorky přístro je pro 
indikaci na číslicovém  voltmetru MT 100, S 5 je  spínač umožňující využít in ter
ního indikátoru k m ěření proudu přivedeného na svorky přístroje.

Spínače jsou jištěny proti nesprávnému zacházení vzájemným blokováním. 
Pozorl Je-li zapojeno na svorky externí m ěřící zařízení, je  nutno spínat pře
pínače S 3 a  S4 v pořadí S 4—S 3 t j .  napřed zařadit .externí m ěření a pak je 
možné vyřadit diferenční zesilovač na stav „připraveno",

Stav „připraveno" (stisknuté S3) zapínáme při nastavování proměřované 
oblasti do clony m ěřicího fotosenzitivního prvku a při jiných  prodlevách, kdy 
není třeba využívat indikátoru hodnot. Potenciom etry Ro a Rb slouží k n a 
stavení nuly a potřebných hodnot pro m axim ální využití indikátoru a Rm 
slouží k nastavení citlivosti.

N astaven í n a p ra cov n í p o d m ín k y :  Potenciom etry Rb, Ro a Ru nastavím e do 
poloviny dráhy. Na m ěřící fotosenzitivní prvek F\ dopadá přes závoj nega
tivu (resp. přes oblast s n ejslabší naexponovanou hvězdou určenou k promě
řování) světelný tok, který v rovině F i vyvolá osvětlení E\ a na F 2 dopadá 
přes filtr  F  světelný tok, jež v rovině F 2 vyvolá osvětlení E 2. Snahou je , aby 
Ei =  £ 2 z t° h °  důvodu, aby fotoodpory a zesilovače pracovaly ve ste jné části 
své charakteristiky. Pomocí Rb a Ro lze nastavit na indikátoru M nulu, ale 
vždy se snažíme, abychom nastavili nulu ve střední poloze potenciometrů 
Rb a Ro, to znamená změnou transparence filtru  F, nebo změnou clonového 
čísla  referenčního projekčního objektivu. Dále změnou Rb a Ro a případně 
i změnou F  nastavím e nulu při průběžném snižování Km na hodnotu Rm =  0; 
tj. maximální citlivost.

Po nastavení nuly promítneme negativ s n e jja sn ě jš í hvězdou určenou k pro
měřování, tj. m inim ální osvětlení fotosenzitivního prvku F i v průběhu celého
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m ěření. Odpor F i vzroste, tedy tranzistor Tx je  více vybuzen, na # 4 vznikne 
větší úbytek napětí, tj. kolektor Tx se stane zápornější a indikátorem  M začne 
protékat proud. Nyní je  třeba nastavit maximum. To se provede změnou Rm. 
Po nastavení maxima zkontrolujem e nastavení nuly — to nebude napoprvé 
striktně splněno, proto provádíme nastavení maxima a nuly vícekrát, tento
krát však jemným doladěním pomocí Rb a Ro tak, aby byl co nejvíce využit 
rozsah měřidla.

Nastavení lze provádět i obráceně. Nejprve nastavím e maximum změnou 
clonového čísla  referenčního fotosenzitivního prvku, nebo změnou filtru  F 
a pak teprve promítneme negativ s n e jja sn ě jš í naexponovanou hvězdou a n a
stavíme nulu. V tomto případě by ovšem musela být polarita m ěřidla obrácená 
než je  na schém atu na obr. 2 .

Při nastavování je  možné též vycházet z naexponovaných hvězd v případě, 
že neberem e v úvahu závojování negativu, tj. zúží se rozsah změny odporu 
fotosenzitivního prvku F i pro konkrétní m ěření a tím je  možné využít větší 
citlivosti.

Před vlastním  měřením je  vhodné nechat přístro j asi 70 minut zapnutý, po
tom znovu nastavit hodnoty nuly a maxima. Pro nejp řesnější m ěření je  vhod
né přístroj napájet ze síťového stabilizátoru napětí, např. BM 206.

Nastavení vhodného zvětšení závisí na rozsahu magnitud, který hodláme 
proměřovat (čím  m enší rozsah, tím většího zvětšení použijem e), se provádí 
změnou vzdálenosti stín ítka S a dále změnou ohniskové vzdálenosti pro jekční
ho objektivu Oi. Je sam ozřejm é, že při změně zvětšení je  nutné znovu nastavit 
nulu a maximum popsaným způsobem.

Na základě provedených zkoušek vlastností tohoto přístro je bylo stanoveno, 
že v případě použití síťového stabilizátoru napětí a číslicového voltmetru 
MT 100 jako externího indikátoru lze proměřovat s přesností 0,06m včetně 
chyby negativu rozsah až 10m. Maximální rozsah magnitud, který lze na pří
stro ji proměřovat, je  závislý především na druhu fotografického m ateriálu 
a vlastnostech fokálního zobrazení hvězdy.

Zprávy

p ě t a s e d m d e s a t i n y  a k a d e m i k a  
zAt o p k a

Dne 30. června se dožil sedmdesáti pěti 
let akademik Alois Zátopek, doktor fyzikál- 
ně-matematických věd, profesor Univerzity 
Karlovy v Praze. Akademik Zátopek je na
ším předním odborníkem v oboru obecné

geofyziky, seismiky a fyziky zemského 
nitra. Je nositelem Řádu práce, laureátem 
státní ceny Klementa Gottwalda za rok 
1957 a dalších našich i zahraničních vy
znamenání.

Již během studií na přírodovědecké fa
kultě UK působil jako asistent v jejím Fy
zikálním ústavu. Po získání doktorátu pra
coval ve Státním geofyzikálním ústavu, 
kde vedl seismické oddělení. V roce 1947 
se habilitoval a roku 1952 byl jmenován 
profesorem geofyziky na matematicko-fy- 
zikální fakultě. Členem korespondentem



ČSAV byl zvolen v roce 1953, akademikem 
se stal roku 1968.

Těžištěm badatelské činnosti akademika 
A. Zátopka je seismika. Seismicitě a seis- 
motektonice Československa věnoval ob
sáhlou sérii vědeckých práci, v nichž vy
řešil mimo jiné originálním postupem pro
blematiku vnitřní struktury Českého masivu 
a popsal objevené pásy zvýšené pohybli
vosti. Jako jeden z prvních v Evropě vy
pracoval metodiku určováni magnituda ze
mětřesení, která se stala základem pro na
še i zahraniční seismology při výzkumech 
zemětřesné činnosti a stavby Země. Věno
val se také výzkumu mikroseismů a objevil 
pozoruhodné zákonitosti jejich vzniku a ší
řeni v souvislosti s meteorologickými fak
tory. Aktivně se účastnil i řešeni řady vý
znamných projektů UNESCO, působil také 
jako hlavní poradce na mezinárodním ústa
vu pro seismologii a zemětřesné inženýrství 
v Tokiu.

Významná je také pedagogická činnost 
akademika A. Zátopka. Vychoval několik 
generací našich geofyziků a jeho zásluhou 
se dostalo pražské geofyzikální škole širo
kého mezinárodního uznání.

BČSAV 4/1982

Co nového  
v astronomii

SALJUT 7 NA OBEZNÉ DRAZE

Na dráze kolem Země stále obíhá sovět
ská vědecká stanice Saljut 6, vypuštěná 
29. září 1977, která nyní ve spojení s Kos- 
raosem 1267 představuje zajímavý orbitální 
komplex pracující bez posádky v automa
tickém režimu. Jak jsme již informovali, 
na orbitální stanici Saljut 6 pracovala řa
da sovětských kosmonautů při dlouhodo
bých pobytech, i mezinárodní posádky při 
krátkodobých pobytech v rámci programu 
socialistických zemí Interkosmos. Pokud 
jde o Kosmos 1267, jedná se o rozměrný 
zkušební objekt, který slouží k podrobné
mu propracováni konstrukcí budoucích kos
mických stanic a jejich součásti.

Jak se zdá, Saljut 6 nejen splnil, ale 
překročil úkoly, pro něž byl určen. Zřejmě 
bude ještě nějaký čas obíhat na dráze ko
lem Země a plnit určité úkoly v automatic
kém režimu letu, ale je otázkou, zda může 
být ještě „obydlen" další posádkou. Dosud 
nebyla v SSSR uveřejněna žádná zpráva, 
že by k tomu mělo dojít.

Dne 19. dubna byla uvedena na oběž
nou dráhu kolem Země další sovětská or
bitální stanice, Saljut 7. Stalo se tak po
dle programu výzkumu kosmického pros
toru a úkolem nového Saljutu jsou další

vědeckotechnické výzkumy a pokusy, které 
se na sovětských pilotovaných komple
xech provádějí pro potřeby vědy, techniky 
a národního hospodářství. Krátce po star
tu bylo oznámeno, že podle telemetrických 
údajů všechny přístroje na palubě Saljutu 
7 pracují normálně.

Dalo se čekat, že Saljut 7 nezůstane 
dlouho bez posádky — a bylo možno před
pokládat (vzhledem ke zdokonaleným kos
mickým lodím typu Sojuz-T), že dostane 
posádku tříčlennou. V souladu s progra
mem výzkumu kosmického prostoru byla 
v SSSR 13. května v 10h58m SEČ vypuš
těna kosmická lod Sojuz T-5 se dvěma 
kosmonauty na palubě (podplukovník Ana- 
tolij Berezovoj, ing. Valentin Lebeděv).

Program letu Sojuzu T-5 předpokládal 
spojení kosmické lodi se stanici Saljut 7 
a splnění komplexu vědeckotechnických 
výzkumů a pokusů. Krátce po startu Sojuzu 
T-5 bylo oznámeno, že palubní systémy 
pracuji normálně a kosmonauti se citi dob
ře. Oběma kosmonautům je letos 40 let, 
oba jsou členy Komunistické strany SSSR; 
Lebeděv se zúčastnil již kosmického letu 
na Sojuzu 13 v prosinci 1973.

Po vypuštěni Sojuzu T-5 zabraly oběma 
kosmonautům většinu času přípravy na 
spojeni kosmické lodi s orbitální stanicí 
Saljut 7. Dne 14. května ve 12h36m SEČ 
k tomuto spojeni došlo a oba kosmonauté 
pak přestoupili do orbitální stanice. Krát
ce poté začali uvádět do činnosti je jí pří
stroje a systémy, přičemž v první etapě 
bylo nutno prověřit zdokonalené vybavení 
nové orbitální stanice.

V rámci dalšího programu kosmonautů 
na Saljutu 7 je především výzkum povrchu 
a atmosféry Země pro potřeby národního 
hospodářství SSSR, jak se již stalo obvyk
lou neoddělitelnou součásti všech sovět
ských pilotovaných letů, v nichž dominu
je přínos pro rozvoj života na Zemí. 
V programu jsou dále připraveny různé 
astrofyzikální, biologické, lékařské, tech
nologické a technické experimenty.

Saljut 7 je nejmodernějši sovětskou or
bitální stanicí druhé generace typového 
označení Saljut, která je vybavena dvěma 
spojovacími uzly pro přistávání kosmic
kých lodi s posádkou a zásobami. Má zdo
konalené provozní vlastnosti a automatika 
umožňuje posádce racionálně využívat po
bytu na oběžné dráze kolem Země při 
plnění náročných úkolů výzkumu a k bu
dování stálých orbitálních stanic určených 
k výzkumu kosmického prostoru a Země 
i je jí atmosféry pro mírové účely.

Podle programu by se měl začátkem to
hoto léta uskutečnit společný sovětsko- 
francouzský let a všechno nasvědčuje to
mu, že mezinárodni posádku, symbolizující 
zájem lidstva o mírovou spolupráci v kos
mickém prostoru, přijme právě nová orbi
tální stanice Saljut 7.



SUPERNOVA V NGC 4490?

Paul Wild z Astronomického ústavu uni
verzity v Bernu objevil 15. dubna pravdě
podobně supernovu v galaxii NGC 4490 
[Arp 269). Hvězda měla íotovizuální jas
nost asi 16m a byla ve vzdálenosti 35" vý
chodně a 20" jižně od jádra galaxie. Polo
ha galaxie je (1950,0)

a =  12h28,2m <5 = +41°54'
1AVC 3689 (B)

PÁTRÁNÍ PO KOMETĚ HALLEY

Periodická kometa Halley se bliží do 
přísluní, jímž projde 9. února 1986. Její 
nalezení při nadcházejícím přiblížení ke 
Slunci a k Zemi se zřejmě stalo prestižní 
otázkou a do hledání byly zapojeny nej- 
větší světové dalekohledy spolu s moderní 
zobrazovací technikou.

Hledání začalo již 13. listopadu 1977 po
mocí 4m reflektoru na observatoři Kitt 
Peak; v té době byla kometa vzdálena od 
Slunce 19,3 AU, od Země 18,8 AU a její 
předpověděná jasnost byla asi 26” . Ve 
dnech 16. a 17. listopadu 1977 byla take 
hledána 5m reflektorem Palomarské hvěz
dárny. Další pokus se uskutečnil až 24. lis
topadu 1979 (r = 16,3 AU, A — 15,7 AU), 
následující pak 9. prosince 1980 (r = 14,6 
AU, A =  13,8 AU) — oba na hvězdárně 
Kitt Peak; na snímcích byly zachyceny 
hvězdy do 24m. V listopadu 1979 byla hle
dána 4m reflektorem hvězdárny Cerro To- 
lolo.

Pětimetrovým reflektorem na Mt Paloma- 
ru s CCD detektorem byla kometa hledána
5. března a 9.—10. dubna 1980 a v pěti 
nocích mezi 13.—26. lednem 1981 (r = 
=  14,4 AU, A =  13,5 AU); mezná velikost 
byla 23,6m. Dne 31. prosince 1980 se usku
tečnil pokus najít kometu na Evropské již
ní hvězdárně; bylo užito l,54m dalekohle
du (mezná velikost asi 24m).

Další pokusy o nalezení komety byly 
provedeny v březnu 1980 a 1981 pomocí 
3,6m reflektoru havajské hvězdárny na 
Mauna Kea, počátkem května 1981 anglo- 
australským reflektorem o průměru 3,8 m 
a 18. prosince palomarským 5,lm daleko
hledem (jasnost komety byla zřejmě slab
ší než 26m).

Dosud všechny pokusy o nalezení kome
ty Halley byly neúspěšné, podle některých 
předpovědí bude nalezena až v příštím ro
ce. /• B-

NOVÝ DENNÍ METEORICKÝ ROJ

Během radarových měření na frekvenci 
40 MHz byl ve dnech 20. až 24. února 1981 
registrován málo výrazný denní roj. Podle 
záznamů získaných z pozorování připadá 
maximum činnosti roje na 22. února. Radio- 
astronomové zaznamenali ozvěny s frek-

Nahoře obr. 1. Průběh ozvěn mezi 20.—23. 
únorem 1981. Na svislé ose Je, počet ozvěn 
za hodinu. Výrazná jsou maxima kolem  
12 h místního času. Dole je  obr. 2. Počet 
zjištěných ozvěn za hodinu ( svislá osa] ve 
dnech m ěsíce února 1981.

vencí 45 až 50 za hodinu a z doby jejich 
trvání (kratší než 2 sekundy) usuzují, že 
roj se vyznačuje malými meteorickými tě
lísky o hmotnosti menší než 0,1 g. Vyhod
nocená pozorování ukazují velice ostré po
lední maximum, trvající zpravidla 3, nej
déle 5 hodin. Na obr. 2 je vyznačen prů
běh registrovaných ozvěn za celý měsíc. 
Při znázornění průběhu vzali autoři v úva
hu 10% chybu měření. Bohužel není možné 
na základě tohoto pozorování určit polohu 
radiantu.

SuW 21, 61; 1982 (H. N.)

PLANETKA APOLLO SE PŘIBLÍŽILA
K ZEMI

Periodická publikace „Efemeridy ma
lých planet", kterou každoročně vydává 
Ostav teoretické astronomie Akademie věd 
SSSR, uvádí v ročníku 1982 údaje pro cel
kem 2297 definitivně čísly označených 
asteroidů. Naprostá většina z nich se po
hybuje kolem Slunce mezi drahami Marsu 
a Jupitera. Jsou však i takové planetky, 
které se v perihelu dostávají značně blízko 
ke Slunci; tak např. (1566) Ikarus se 
v přísluní blíží Slunci až na vzdálenost 
q = 0,187 AU, takže protíná i dráhu Mer- 
kura.

Planetek, které se v perihelu dostávají 
ke Slunci na vzdálenost menší nebo ne
patrně větší než 1 AU, je však nepatrný 
počet z celkového počtu asteroidů.

Tyto planetky tvoří dvě skupiny, pojme
nované podle hlavních zástupců; označují 
se jako asteroidy typu Apollo a typu Amor. 
Planetky typu Apollo mají perihelové 
vzdálenosti menší než 1 AU, takže protí
nají dráhu Země, asteroidy typu Amor mají



perihelové vzdálenosti mezi 1,00—1,25 AU. 
Planetky obou typů se mohou značně při
blížit k Zemi.

Velmi zajímavým představitelem první 
skupiny je sám asteroid (1862) Apollo. Po
dle výše uvedené publikace jsou elementy 
jeho dráhy pro epochu 1982 VIII. 19,0 ET

23,50436° 1
285,43507° I 
35,42554° f i93u>u 
6,35050° J 

0,5597624 
1,4710435 AU.

Jak lze z elementů snadno vypočítat, má 
Apollo oběžnou dobu 1,784 roku, v přísluní 
se blíží ke Slunci na vzdálenost q = 
= 0,6476 AU a v odsluní se od něho vzda
luje na Q =  2,2945 AU. Planetka má znač
ně velký střední denní pohyb, 0,55242°.

Letošní opozice Apolla se Sluncem na
stala 26. dubna, kdy byly také nejvhodněj
ší podmínky k fotografování planetky, je
jíž jasnost byla asi 13,6m. Na 2. str. obálky 
reprodukujeme snímek Apolla, který expo
noval v noci 27./28. dubna t. r. doc. A. 
Mrkos velkou Maksutovovou komorou na 
hvězdárně na Kleti. Planetka byla v té 
době vzdálena 1,17 AU od Slunce a 0,17 
AU od Země a je jí denní pohyb, jak je ze 
snímku patrné, byl značný: v rektascenzi 
—5m14,7s, v deklinaci +13'03".

Asteroid Apollo se nejvíce přiblížil k Ze
mi 14./15. května, a to na pouze 0,059 AU; 
od Slunce byl v tuto dobu vzdálen 1,02 AU. 
Od počátku roku do poloviny května se 
planetka blížila jak ke Slunci, tak k Zemi. 
Uvádíme je jí heliocentrické (r) a geocen
trické [A] vzdálenosti (v AU):

1. I. t  =  2,00 A -  1,89 
1. II. 1,83 1,37
1. III. 1,63 0,88
1. IV. 1,41 0,46

J. B.

ZMĚNY JASNOSTI NGC 2340

Při fotoelektrickém měření v oborech UBV 
na Evropské jižní hvězdárně zjistil L. Kohou
tek výrazné změny v jasnosti jádra planetár
ní mlhoviny NGC 2346. V oboru V byla 26. led
na jasnost 12,6m, dne 2. února 11,3™ (maxi
mum) a 10. února 13,3m. Mlhovina má sou
řadnice (1950,0)

a -  7h06,8m S =  —0°44'.
IAUC 3667 IB)

A 0538-66

G. K. Skinner se spolupracovníky objevil 
periodické pulsace v rentgenovém záření 
zdroje A0538—66 pomocí umělé družice 
HEAO—2 (Einstein). Pozorování se uskuteč
nilo 16. prosince 1980, kdy X-zdroJ A0538—66

byl právě ve „výbuchu", a trvalo asi 1,1 hod. 
Během celého tohoto intervalu byly pozoro
vány pulsace, jejichž perioda byla 0,069212 
sekundy. Jde o nejrychleji dosud známý pul
sující zdroj rentgenového záření v dvoj- 
hvězdném systému. IAUC 3671 (B)

ODCHYLKY ČASOVÝCH SIGNÁLU 
V DUBNU 1982

Den UT1-UTC UT2-UTC
5. IV. —0,1919s —0,1757s

10. IV. —0,2064 —0,1881
15. IV. —0,2203 —0,1999
20. IV. —0,2335 —0,2111
25. IV. —0,2455 —0,2212
30. IV. —0,2591 —0,2331

Vysvětlení k tabulce viz ŘH 63, 16; 1/ 
1.982. y_ Ptáček

Z l idových hvězdáren  
a astronomických  
kroužků

KRAJSKÝ SEMINÁŘ
V PRAŽSKÉM PLANETÁRIU

První krajský seminář Hvězdárny a pla
netária hl. m. Prahy v roce 1982 se konal 
v sobotu 20. března v kinosále planetária. 
Seminář určený pracovníkům hvězdáren a 
astronomických kroužků hl. m. Prahy a 
Středočeského kraje byl věnován výzkumu 
Slunce. Účast přislíbili doc. dr. J. Kleczek, 
DrSc. s přednáškou Dějiny Slunce a dr. L. 
Křivský, CSc. s referáty věnovanými nejno
vějším poznatkům z radioastronomického 
výzkumu Slunce a objevu nového typu ko- 
ronální poruchy po erupci. Vzhledem k to
mu, že se dr. Křivský těsně před zahájením 
omluvil pro nemoc, ležela tíha celého semi
náře na dr. Kleczkovi. Ten se svého úkolu 
zhostil dokonale a asi 80 účastníkům při
pravil velmi zajímavé a poučné dopoledne. 
Svůj výklad doplnil ještě třemi filmy fran
couzské produkce věnovanými zejména vy
užití sluneční energie. Příspěvky dr. Křiv- 
ského si mohli zájemci dodatečně poslech
nout 6. května na petřínské hvězdárně 
v rámci „Večerů pro spolupracovníky1*.

P. N.

KOSMONAUTICKÝ SEM IN A *

Celostátní kosmonautický seminář uspořá
daly společně ve dnech 24. a 25. března 
t. r. v Hradci Králové Hvězdárna a plane
tárium hl. m. Prahy, Hvězdárna a plane
tárium v Hradci Králové a astronautická 
sekce ČAS při ČSAV. První den jednání



byl věnován referátům a přednáškám o vě
deckém využití sledováni umělých družic 
Země. Úvodní přednáška RNDr. L. Sehnala, 
CSc. byla věnována pohybu umělých družic 
v atmosféře Země, především s ohledem na 
tvorbu modelů atmosféry. RNDr. P. Lála, 
CSc. podal zajímavé původní informace 
o vzájemném pohybu naší družice Magion 
a mateřské družice Interkosmos 18. Ing. 
A. Novotný, CSc. se zabýval přehledem na
šich laserových aparatur, jejichž vývoj za
čal koncem 60. let a dosud pokračuje. 
První družice s laserovými odražeči star
tovaly r. 1965 a v r. 1970 se podařilo ing. 
Navarovi uskutečnit náš první odraz. Od té 
doby byla dvěma generacemi aparatur pro 
laserové sledování družic od našich odbor
níků vybavena řada světových stanic.

Odpolední část prvního dne semináře za
hájil opět dr. Sehnal zajímavým referátem 
o pravděpodobnosti vzájemného střetnutí 
umělých kosmických těles v zemské atmo
sféře. Lze si o tom udělat konkrétní před
stavu, protože dnes lze sledovat radarový
mi stanicemi obranných systémů jakékoliv 
útvary kolem Země do velikosti 10X10 cm. 
Ze studie vyplývá, že největší „nával" je ve 
výškách kolem 500—900 km, kde je riziko, 
že objekt o průměru 50 m bude zasažen 
menším tělesem umělého původu jednou 
za sto let. Další tři referáty byly věnovány 
technice laserových pozorování a jejich 
aplikacím (ing. J. Kostelecký, ing. Z. Neu
mann, ing. G. Chadzitaskos).

Program semináře byl doplněn prohlídkou 
pracoviště Hydrometeorologického ústavu 
pro příjem družicových snímků (dr. Píchá 
ochotně odpovídal na množství dotazů) a 
prohlídkou vybavení hvězdárny a planetá
ria. Pozornost vzbudila především aparatu
ra pro pozorování družic. První laserové 
odrazy byly v Hradci získány r. 1973 a nyní 
lze sledovat družice do 9. magnitudy a do 
vzdálenosti 3000 km s přesností 0,5 až 1 m. 
Zasvěceným průvodcem byl účastníkům se
mináře ředitel HaP v Hradci Králové ing.
F. Hovorka, CSc., který je hlavním iniciá
torem těchto pozorování.

Druhý den semináře byl věnován přehle
dovým referátům o kosmonautice. Dr. Lála 
přednesl zprávu o kosmonautice mezi dvě
ma astronautickými kongresy IAF, v níž se 
zmínil především o výzkumu těles sluneční 
soustavy. Referát redaktora časopisu Letec
tví a kosmonautika J. Kroulíka přinesl řadu 
málo známých podrobností o technice uží
vané pro pilotované lety do vesmíru. Pozor
nost vzbudil aktuální referát RNDr. A. Vít
ka, CSc. o nových dopravních prostředcích 
pro lety do vesmíru, po němž následovala 
řada zasvěcených dotazů. Posledním před
nášejícím byl ing. M. Griin, který uvedl 
přehled československé aktivity v oblasti 
kosmonautiky a raketové techniky. Důleži
tou složkou se postupně stává i výchova 
mladých odborníků pro tuto oblast, v níž

má HaP v Praze velmi dobré výsledky. 
Všechny referáty byly doprovázeny množ
stvím unikátních diapozitivů.

Seminář byl dobře zajištěn jak po od
borné, tak i po organizační stránce a pro
středí hradecké hvězdárny umožnilo pří
jemné koncentrování všech 60 účastníků na 
odborný program. Z diskusí vyplynulo jed
noznačné přání všech zúčastněných — tj. 
jak referentů, tak posluchačů — pořádat 
podobné, speciálněji zaměřené semináře 
pravidelně i v budoucnosti. (Grj

Souhvě zd í  
severní  ob lohy

STŘELEC, S ag ittariu s ( - r i i ) , Sgr

JIŽNÍ KORDNA, C orona A ustralis (-n a e  Aus-
tra l is ) , CrA

Mapy a seznamy objektů souhvězdí vi
ditelných na 50° s. š. s polohami pro ekvi- 
nokcium 1975,0, které na pokračování otis
kujeme v Říši hvězd, obsahují:
— hvězdy do 4,5m podle katalogu FK 4 
(souřadnice) a stálé části publikace Astre - 
nomičeskij kalendar (fyzikální údaje); 
dvojhvězdy jsou uvedeny, pokud vzdálenost 
složek je větší než 2" a složky jsou jasněj
ší než 5,0m (jasnější složka a 8 ,lm (slabší 
složka),
— proměnné hvězdy v maximu jasnější než 
8,0m podle Katalogu peeemennych zvezd,
— radianty význačných meteorických rojů,
— ostatní objekty podle The Revised New 
General Catalogue of Nonstelar Astronomi- 
cal Objects do magnitudy (zaokrouhleno 
na bližší polovinu hv. vel): 10,0m u galaxií 
a mlhovin, 9,0m u kulových hvězdokup a 
8,0m u otevřených hvězdokup; jsou však 
uvedeny všechny objekty Messierova kata
logu.

V tabulkách hvězd je uvedeno číslo hvěz
dy v Bossově General Catalogue (GC), 
označení pořadí v souhvězdí číslem nebo 
řeckým písmenem a latinskou zkratkou 
souhvězdí, rektascenze a a deklinace <5, vi
zuální hvězdná velikost m, vlastní (roční) 
pohyb v rektascenzi ju(a) a deklinaci fí(á), 
spektrum podle harvardského třídění a lu- 
minozitní třída, radiální rychlost R, para- 
laxa z. V poznámkách značí D dvojhvězdu, 
s spektroskopickou dvojhvězdu, v proměn
nou hvězdu.

U dvojhvězd je uvedeno číslo GC ozna 
čení hvězdy, souřadnice, vizuální hvězdná 
velikost soustavy a složek, poziční úhel P. 
vzdálenost složek d v obl. vteřinách, rok 
měření E (nebo výstřednost [e j, velká po
loosa dráhy (a) v obl. vteřinách a oběžná 
doba [P] v rocích). Údaje jsou podle kata
logu k Atlasu Coeli 1950,0.



Proměnné hvězdy jsou značeny třemi 
způsoby: plný kotouček se soustředným 
kroužkem značí proměnné, které v maxi
mu i minimu jsou jasnější než 5m a rozdíl 
mezi maximem 1 minimem lze zachytit růz
nou velikostí kotoučků hvězd podle magni- 
tud, kroužek s bílou výplní značí proměn
né v maximu do 5m s minimem slabším, 
plný kotouček s písmenem V značí pro
měnné slabší 5m nebo ty, u kterých nelze

HVĚZDY

rozdíl maxima a minima graficky vyjádřit 
naší stupnicí hvězdných velikostí. Tabulka 
obsahuje označení proměnné, její souřad
nice, vizuální (i>), fotografickou (p), foto- 
vizuální (po) nebo fotoelektrickou (pe) 
hvězdnou velikost v maximu a minimu, pe
riodu ve dnech, spektrum (popřípadě lumi- 
nositní třídu), typ podle katalogu Obščij 
katalog peremennych zvezd (Kukarkin, Pa- 
renago, 1958).

GC Název m a l 1975,0) l*(a)
(1 0 -3 )s

611975,0) MS)
( 1 0 -3 ) " Sp ( 1 0 -3 ) "

R
km/s

24632 10 y Sgr 2,99 18h04,2m —4 —30°26' —193 K0 III 18 *1 0 +  22,lv
24856 13 n Sgr 3,85 18 12,3 0 —21 04 —3 B8p Ia 7 *1 1 —6v
24944 rj Sgr 3,11 18 15,9 —12 —36 46 —167 M 3III 38 ±11 +  1
25024 19 6 Sgr 2,70 18 19,4 + 3 —29 50 —32 K2 III 3 9 *1 1 —20,0
25100 20 £ Sgr 1,85 18 22,5 —3 —34 24 —129 A0 V 15 ±10 —11
25180 22 A Sgr 2,81 18 26,4 —4 —25 26 —188 K2 III 46±7 —43,3
25661 27 ?  Sgr 3,16 18 44,1 +  4 —27 01 —2 B8 III 15 + 21 ,5v
25941 34 s Sgr 2,03 18 53,7 +  1 —26 20 —58 B2 V 21 —11,5
26019 37 Í2 Sgr 3,51 18 56,2 +  2 —21 08 —16 K1 III 6 ± 8 —19,9
26161 38 £ Sgr 2,59 19 01,3 —2 —29 55 —5 A2 III 20 +  22
26224 39 o Sgr 3,77 19 03,7 +  6 —21 47 —62 G8 III 38±10 +  25,2
26291 40 r  Sgr 3,31 19 05,4 —4 —27 43 —255 K1 III 38± 9 +  45,4v
26386 41 *  Sgr 2,88 19 08,3 0 —21 04 —40 F2 II-III 16±6 —9,8
26694 44 pi  Sgr 3,93 19 20,8 —2 —17 54 +  23 F0 IV-V 35±7 +  1,2
26703 /3l Sgr 3,92 19 20,8 0 —44 30 —22 B8 V 19 —8,6
26737 a  Sgr 3,96 19 22,1 +  3 —40 40 —120 B9 III 13 0
27557 t Sgr 4,12 19 53,5 +  2 —41 56 +  52 K0 III 22 +  36,2
27670 9l Sgr 4,35 19 58,1 +  1 —35 21 —30 B3 IV 8 +  0,9v
26263 r  CrA 4,20 19 04,7 +  8 —37 06 —276 F8 V 48±8 —52
26360 a  CrA 4,11 19 07,8 +  7 —37 57 —102 A2n 29 ±10 —18,4
26380 § CrA 4,11 19 08,7 0 —39 23 —39 G3 I 8 * 9 +  2,7

PROMĚNNÉ HVĚZDY

Název a! 1975,0) 6(1975,0) max. min. Perioda (dny) Typ Spektrum

X Sgr 17^46,0m —27°49' 4,8p 5,8p 7,0127 C 6 F5 — G9
W Sgr 18 03,4 — 29 35 4,70p 5,92p 7,5947 Có F2 — G6

AP Sgr 18 11,5 —23 08 7,00p 8,27p 5,0578 C6 F6 — G6
fí Sgr 18 12,3 —21 04 3,9p 4,04p 180,45 EA B8ep Ia

RS Sgr 18 15,9 —34 07 6,Op 6,9p 2,4157 EA B5
BB Sgr 18 18,6 —32 14 7,36p 8,2p 6,6370 C 6 F8 — G5

Y Sgr 18 19,9 —18 52 5,86p 6,96p 5,7734 Có F6 — G5
RV Sgr 18 26,3 —33 21 7,2v 14,8v 317,68 M M5e

U Sgr 18 30,4 —19 09 7,02p 8,16p 6,7449 C4 F7 — G5
V350 Sgr 18 43,8 —20 41 7,67p 8,75p 5,1542 C«S F5 — G4
V356 Sgr 18 46,4 —20 18 6,8p 7,9p 8,8961 EA B3.V +  A 2II

YZ Sgr 18 48,0 —16 45 7,77p 8,87p 9,5535 Có G0 — G7
ST Sgr 19 00,1 —12 48 7,6v 15,2v 395,21 M Sc

X Sgr 19 14,8 —17 01 7,7v 12,9v 391,93 M S6e
RY Sgr 19 14,9 —33 34 6,5v 14,Ov — RCB GOep

R Sgr 19 15,2 —19 21 6,7v 12,8v 268,56 M M4 — M6e
u Sgr 19 20,3 —16 00 4,34p 4,44p 137,939 EB B8p +  F2p

V505 Sgr 19 51,7 —14 40 6,4p 7,58p 1,1829 EA Al V +  F5
RR Sgr 19 54,4 —29 16 5,6v 14,Ov 334,25 M M5e
RU Sgr 19 57,0 —41 55 6,0v 13,8v 240,15 M M3e — M6e
R t  Sgr 20 16,1 —39 12 6,0v 14,lv 305,17 M M5e — M7e

V1647 Sgr 20 21,6 —31 22 7,0 7,15 3,2828 EA A0
£ CrA 18 57,1 —37 09 5,01p 5,24p 0,5914 EW F5
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D . . .  dvojhvězdy, KH . . .  kulové hvězdoku
py, OH. . .  otevřené hvězdokupy, M . . .  mlho
viny, RZ. . .  rádiové zdroje, R . . .  radianty 
rojů, G . . .  galaxie, v . . .  značení proměn
ných hvězd u plných kotoučků.

DALŠÍ OBJEKTY

NGC M a (1975,0) S l1975,0) Druh

6469 — 17h5l,4m —22°20' OH
6494 23 17 55,5 —19 01 OH
6514 20 18 00,8 —23 02 OHI
6520 — 18 01,9 —27 54 OH
6523 8 18 01,6 —24 23 OH2
6530 — 18 03,2 —24 20 OH3
6531 21 18 03,1 —22 30 OH
6541 — 18 06,2 —43 44 KH
6595 — 18 15,5 —19 53 OH*
6603 24 18 17,0 —18 25 OH

— 25 18 30,3 —19 16 OH5
6613 18 18 18,5 —17 08 OH
6618 17 18 19,3 —16 11 OH, RZ6
6626 28 18 23,0 —24 53 KH
6637 69 18 29,7 —32 22 KH
6656 22 18 34,8 —23 57 KH
6681 70 18 41,6 —32 20 KH
6715 54 18 53,6 —30 30 KH
6716 — 18 53,1 —19 55 OH
6723 — 18 57,9 —36 40 KH
6809 55 19 38,5 —31 00 KH
6818 — 19 42,5 —14 12 M
6822 — 19 43,5 —14 49 G?
6864 75 20 04,7 —22 00 KH

— — 17 44,0 —28 56 RZ«

1 s mlhovinou Trtfid
2 s mlhovinou Laguna
3 s mlhovinou
* IC 4700 
5 IC 4725
* s mlhovinou Omega 
1 IC 4895
8 Galaktické jádro

U dalších objektů je uváděno číslo NGC 
podle RNGC, popřípadě číslo Messierova 
katalogu M, souřadnice a označení druhu 
objektu podle legendy pod obrázkem.

O. Hlad, J. W eiselová

Úkazy na obloze  
V září 1982

Slunce vychází 1. září v 5h14m, zapadá 
v 18h45m. Dne 30. září vychází v 5h58m, 
zapadá v 17h42m. Během září se zkrátí 
délka dne o 1 h 47 min a polední výška 
Slunce nad obzorem se zmenší o 11°, ze 
48° na 37°. Dne 23. září v 9h46m vstupuje

Slunce do znamení Vah; v tento okamžik 
je podzimní rovnodennost a začíná astro
nomický podzim.

Měsíc je 3. IX. ve 13h29m v úplňku, 10. 
IX. v 18h19m v poslední čtvrti, 17. IX. ve 
13h09m v novu a 25. IX. v 5h07m v první 
čtvrti. Dne 13. září prochází Měsíc příze
mím, 25. září odzemím. Během září dojde 
k těmto konjunkcím Měsíce s planetami: 
16. IX. ve 12h s Venuší, 18. IX. ve 23  ̂
s Merkurem, 19. IX. ve 12h se Saturnem, 20. 
září ve 20h s planetou Jupiterem, 22. 
IX. v 1511 s Uranem a současně s Marsem 
a 24. IX. ve 14h s Neptunem. Kolem půl
noci 9./10. září nastane zákryt poměrně 
jasné hvězdy 68 Tauri (4,2m) Měsícem. Ke 
vstupu dojde v Praze ve 23hll ,6 m, v Hodo
níně ve 23h09,8m, výstup bude v Praze 
v 0h06,lm, v Hodoníně v 0h04,0m. Pro jed
notlivá místa v Československu je možno 
časové údaje snadno vypočítat podle Hvěz
dářské ročenky 1982 (str. 99—103).

Merkur není ve výhodné poloze k po
zorování, i když je 6. září v největší vý
chodní elongaci, 27° od slunce. Zapadá jen 
krátce po západu Slunce: 1. IX. v 19h22m,
6. IX. v 19h07m, 11. IX. v 18h50m. Nalezení 
planety večer nízko nad západním obzo
rem nebude tedy snadné. Jasnost Merkura 
je asi 0,4m. Dne 19. září je Merkur v za
stávce; do této doby se pohybuje přímým 
směrem, pak zpětným.

Venuše je na ranní obloze. Počátkem zá
ří vychází ve 3h37m, koncem měsíce v 5h 
04m. Během září se zvětšuje jasnost Ve
nuše z —3,3m na —3,4m. Dne 7. září v 9h 
dojde ke konjunkci Venuše s Regulem, při 
níž bude Venuše asi 0,8° severně od hvěz
dy. Dne 9. září bude Venuše procházet pří- 
sluním.

Mars se pohybuje přímým směrem sou
hvězdími Vah a Štíra. Je viditelný jen ve 
večerních hodinách, protože zapadá počát
kem měsíce ve 20h50m, koncem září již 
v 19h49m. Během září se zmenšuje jasnost 
Marsu z l,0m na l , l m. Dne 22. září ve 14h 
dojde ke konjunkci Marsu s Uranem, při- 
níž bude Mars 1° jižně od Urana.

Jupiter je rovněž pouze na večerní oblo
ze, pohybuje se přímým směrem souhvěz
dími Panny a Vah. Počátkem září zapadá 
ve 20h36m, koncem měsíce již v 18h53m. 
Jasnost Jupitera se během září zmenšuje 
z —1,4® na —1,3™.

Saturn je taktéž na večerní obloze. Po
čátkem září zapadá ve 20hl l m, koncem 
měsíce již v 18h23m. Pohybuje se zvolna 
direktním směrem v souhvězdí Panny, jas
nost má l,0m. Dne 21. září v 5h dojde ke 
konjunkci Saturna se Spikou, při níž bude 
planeta 5° severně od hvězdy.

Uran je také na večerní obloze, pohy
buje se přímým směrem souhvězdími Vah 
a Štíra. Počátkem září zapadá ve 21h33m, 
koncem měsíce již v 19h40m. Uran má jas
nost 6,0m.



Neptun je v souhvězdí Hadonoše; v prv
ních zářijových dnech se pohybuje zpětně, 
5. záři je v zastávce a pak se pohybuje 
přímým směrem. Neptun je v září rovněž 
na večerní obloze, zapadá počátkem měsí
ce ve 23h01m, koncem září již ve 2l'n08m. 
Neptun má jasnost 7,8m.

Pluto se blíži do konjunkce se Sluncem, 
která nastane 20. října, a tak v září není 
ve vhodné poloze k fotografickému zachy
ceni. Planeta má jasnost asi 14m, je v sou
hvězdí Panny poblíže rozhraní se souhvěz
dím Boota, zapadá počátkem září ve 21h 
47m, koncem měsíce již v 19h54m.

Planetky. Dne 23. záři je stacionární 
Vesta. Během září dojde k přiblíženi něko
lika jasnějších planetek k jasnějším hvěz
dám: 1. IX. v 8h bude Metls 17' jižně od 
38 Ceti (5,8m) a 9. IX. v 8h 28' severně 
od 34 Ceti (6,2m) — jasnost planetky je 
asi 9,7m; dne 9. září ve 12h se přiblíží 
Vesta (6,4m) na pouze 8' (severně) ke 
hvězdě 24 Capricorni (4,6m), planetka Am- 
phitrite (9,2m) bude 10. září ve 23h 40' 
jižně od rp Aquarii (4,4m) a 20. září v 19h 
31' severně od 83 Aquarii (5,6m) a 22. září 
ve 20h se přiblíží Ceres (9,0m) na 16' (se
verně) k hvězdě A Librae (5 ,lm). Amphitri- 
te je 9. září v opozici se Sluncem.

Meteory. V záři mají maximum činnosti 
pouze Aurigidy v časných ranních hodi
nách 1. záři. Roj má velmi ostré maximum, 
trváni je pouze asi 1 den. Pozorovací pod
mínky jsou letos velmi nepříznivé, protože 
Měsíc je krátce před úplňkem — stáři 
Měsíce 13d.

Komety. Dne 14. září projde přislunlm 
periodická kometa ďArrest, která má oběž
nou dobu 6,4 roku; v perihelu se bllžl ke 
Slunci na vzdálenost 1,29 AU.

Všechny časové údaje v tomto přehledu 
jsou uvedeny v čase středoevropském (ni
koliv v letním, který letos u nás platí do 
25. záři — jak známo, středoevropský letní 
čas = SE Č + lh). Časové okamžiky východů 
a západů Slunce a planet platí pro průse
čík 15° poledníku východní délky od Gr. 
a 50° rovnoběžky severní zeměpisné šířky.

J. B.

• Koupím kvalitní AS objektiv 110/1650 mm. 
Prodám proj. objektiv Eplkar 100/370 mm, daleko
hled Newton 160/1760 mm bez montáže, objektivy 
e  40 mm až 60 mm, I =  220 až 750 mm, mikro
skopické okuláry a další drobné optické součásti. 
Vážným zájemcům zašlu seznam nabízené opti
ky. — P. Vála, Polní 354, 460 13 Liberec 12.
• Kúpim objektiv pře zrkadlový dalekohlad 
Newtonovho typu spolu s odrazným zrkadielkom 
o 0  200 — 400 mm a £ =  1000 — 1500 — 2000 mm 
a program pre jednoduchšiu kalkulačku Sharp- 
-EL-5085 z astronómie. — František Grof, Chrast- 
né 56, 044 00 Královce.
• Prodám zrcadlový dalekohled 0  305 — f 1820. 
Josef Vích, Cvrčkova 343, Náchod 5.
• Předám starú i nový astroliteratúru, mapy . . . 
a optiku (zrkadlá, filtre , hranoly . . . ) .  Zoznam 
zašlém oproti 2,— Kčs známke. — E. Dobrovda, 
Čaklovská 2, 821 02 Bratislava.
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