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PŘEDMLUVA KE 2. SVAZKU 

Druhý svazek Hvězdářské ročenky 1981 je věnován přehledu pokroků 

v astronomii a kosmonautice za rok 1979. Na sestavení přehledu pokroků 

se podíleli: P. Ambrož (D3), P. Andrle (D2), Z. Ceplecha (D6), 

J. Grygar (D10, D11, D14), J. Langer (D17), Z. Mikulášek (D7), 

B. Onderlička (D4), E. Pittich (D5), J. Ruprecht (D8, D12, D13, D15), 

M. Šolc (D9, D16) a R. Weber (D1). Část E zpracoval B. Onderlička. 

V dubnu 1980 Autoři 

5 



D. PŘEHLED POKROKt7 V ASTRONOMII 

1. ASTROMETRIE 
S blížícím se dokončením fundamentálního katalogu FK5 se ob-

jevuje neustále množství studii a připomínek k této tematice. Kromě 

již samozřejmého požadavku na přesnost vyvstávají další nároky pro 

nové účely a nové měřící techniky. Sestaveni tohoto katalogu, které 

nebylo nikdy jednoduchou záležitostí, se stává stále složitějším. 

V Heidelbergu, kde se FK5 vytváří, přezkoumali klasickou číselnou 

metodu pro kompilaci katalogů s váhovými koeficienty a mnohem kompli-

kovanější způsob analytický. Protože oba vedly k prakticky stejným 

výsledkům, je používán první. Dále bylo rozhodnuto zvýšit počet hvězd 

kolem pólů. 

Protože FK5 má tvořit inerciální referenční systém pro pohyb 

zemského tělesa v prostoru, je této otázce věnována velká pozor-

nost. Obecně takový souřadnicový systém se skládá ze systému po-

zemského a systému nebeského nebo též nerotujícího. Za základ prvního 

slouží obvykle geodetická data, jako je referenční elipsoid (osa 

orientovaná k CIO, střední greenwichský poledník), geoid spojený s 

referenčním elipsoidem řadou korekcí a geodynamické modely Země. Jiné 

pozemské systémy se odlišují jen volbou základní osy (např. hlavní osa 

setrvačnosti, Atkinsonova osa apod.). Nebeských systémů lze už dnes 

realizovat větší počet. Z fundamentálních katalogů je dobře známý 

stelární systém, při němž vztahujeme terestrický systém na hvězdy se 

zřetelem na jejich vlastní pohyby. Aby byl tento systém inerciální, je 

třeba z nich eliminovat galaktickou rotaci. To lze provést kombinací s 

dynamickým systémem, např. zavedením rovníku a ekliptiky. U připravo-

vaného FK5 se odhaduje zbytková rotace na 0,1 (století)-1. Stelární 

systém je snadno přístupný pro pozorování jasných hvězd do 10 mag-

nitudy, planet i Měsíce. Jiná možnost je referenční systém vybudovaný 

měřením VLBI (Very Long Baseline Radio Interferometry) na mimogalak-

tické radiové zdroje. Ačkoli je jich dnes katalogizováno přes sto, 

které jsou určeny s velkou přesností a byly opticky identifikovány, dá 

se jich použít pro tento účel jen asi 20 podle KOVAIEVSKĚHO, jehož 

úvahy zde citujeme. Očekává se, že vypuštěním astrometrických družic 

se tento počet zvětší. Nicméně je to nevýhoda, zatímco předností je 

oprávněný předpoklad, že tyto extrémně vzdálené zdroje v rozpínajícím 

se vesmíru nebudou mít příčné vlastní pohyby. Dále je možno vybudovat 

referenční systém na základě laserových měření nebo metody využívající 

Dopplerova jevu aktivních družic. Jejich nevýhodami jsou otázka dlou-

hodobého trvání a nemožnost návaznosti na jiný systém. 
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Radikální řešení těchto otázek navrhl vedoucí pracovník BIH 

GUINOT. Nerotační systém tvoří zvolený referenční rovník a pevně zvo-

leným nerotujícím počátkee. Souřadnice objektu na sféře tvoří bývalá 

deklinace a tzv. okamžitá rektascenze. Rotace Země v nerotujícím sys-

tému je pak definována parametry, které popisují pohyb pólu rovníku 

a pólu terestrického systému, který je určen obdobně jako nerotující 

systém na sférickém zemském globu. uhel jejich x - ových souřadnic 

vzhledem k společné ose pak definuje pootočení Země vůči hvězdám, tzv. 

hvězdný úhel B (stellar angle). Při rovnoměrné rotaci Země by měl 

hvězdný úhel vzrůstat lineárně, lze tedy vyjádřit světový čas UT1 = 

= k(A - A0),kde k je vhodná konstanta. Uskutečnění tohoto systému by 

mělo proběhnout postupně. K jistému datu bude nový referenční systém 

definován pomocí FK5 jakožto "nejlepším odhadem" se svým pólem, ekvi-

nokciem, sklonem ekliptiky atd. Později už tyto veličiny nebudou mě-

něny. Zdokonalování FK5 bude spočívat pouze v interním zlepšová-

ní pozic hvězd a jejich vlastních pohybů pro standardní epochu. Kdyby 

byla později nalezena výrazná odchylka pólu a ekvinokcia, budou tyto 

změny uvedeny, aniž se systém pootočí. Navrhuje se zrušit čas UT2 

a zavést novou formu UT, v které budou odstraněny variace způsobené 

zonálními slapy. Do redukcí mají být zahrnuty všechny faktory, jež 

přesahují 0,001. Sem patří např, relativistická odchylka světla v 

gravitačním poli Slunce (a to nejen v jeho těsné blízkosti) u klasic-

kých pozorování. Tyto vlivy též podrobně rozebralo FEISSE1 VÁ, která 
je uvádí pro jednotlivou stanici v závislosti na příslušných paramet-
rech, ale též jejich společné působení na soustavu BIH. Vyjímáme něk-
teré hodnoty společného vlivu pro čas nebo šířku: Zemské slapy a pe-
riodami postupně do 0,1 roku, 0,5 roku, 1.,0 roku působí chyby 2ms, 5ms 
a 2 ms. Denní nutace s periodami do 0,1 roku, 0,95 a 1,0 roku pak 
0,001 až 0,006`, 0,001` a 0,011`. Podrobný rozbor terestrických re-
ferenčních systémů, volby počátků a nedostatky přesných definic podal 
FEDOROV. GUBANOV studoval možnosti využití měření radiových zdrojů pro 
spojení s fundamentálním systémem a jeho upřesnění analytickým způso-
bem. Ukázal též podmínky vhodného rozložení zdrojů pro určeni okamžité 
roviny rovníku radiového systému. Sledování délky dne a pohybu pólu má 
velký význam pro vytváření modelů zemského nitr«. Sekulární nepravi-
delné variace mají příčinu svého vzniku v změnách na rozhraní jádra 
a spodního pláště. Za příčinu excitace Chandlerova kolísání osy se 
považují již delší čas zemětřesení, avšak dle RUNCORNA stále s nevel-
kou jistotou. 

Současná interferometrická měřeni dosahují často stejné přes-
nosti, ať už jde o vzájemně propojené interferometry s kratší zá-
kladnou (do 35 km) nebo s velmi dlouhou základnou. Např. rektas-
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tenze jednotlivých zdrojů (relativní) mají v obou případech ne-

jistotu ± 2 me. Možnými příčinami je patrně mnohem podobnější struktu-

ra atmosféry nad oběma blízkými anténami a relativní pohyb obou antén 

vzdálených tisíce kilometrů. Analýza laserových měření na měsíční 

odražeče ukázala zrychlení ve střední délce Měsíce o hodnotě (24,6 
+ 1,6 w) (století)-2. Také určování rotace Země laserovou lokací Měsíce 

dosáhlo vynikající přesnosti 0,6 me. Pravidelně pracuje pouze Mac Do-

naldova observatoř v Texasu a od roku 1978 observatoř Orroral Valley 

v Austrálii, ačkoliv zachycení odrazů už ohlásilo 9 stanic na světě. 

Určování pohybu pólu měřením Dopplerova jevu jako organizační celek 

dosáhlo dnes nejvyšší přesnosti ze všech metod. V letech 1983 - 84 

proběhne rozsáhlé mezinárodní měření pro určování pohybu pólu a varia-

cí zemské rotace MERIT (Monitoring of Earth Rotation and Intercompa-

n e on of the Techniques of Observation and Analysis), kterého se má 

z'ičastnit co největší počet stanic a všechny klasické i nové techniky 

měřeni. Na základě srovnání a analýzy získaných výsledků má být do bu-

doucna stanoven podíl účasti jednotlivých metod. 

Pro astrometrická pozorování v kosmu se připravuje projekt druži-

ce HIPPARCHOS s velmi bohatým programem: Měření poloh 60 000 hvězd 

do 9. magnitudy, 40 000 s magnitudou od 9 do 14, měření trigonometriW—

kých paralax; u všech se předpokládá nejistota ± O,002 . Plánuje se 

též určení poloh některých hvězd v otevřených hvězdokupách. 

Stručně se zmíníme ještě o dalších astrometrických pozorováních, 

která probíhají nebo právě proběhla. Jsou to zejména: Určování poloh 

velkých planet v SSSR a jejich měsíců, malých planet v SSSR, Francii, 

Rumunsku a USA. Pravidelná fotoelektrická měření zákrytů hvězd Měsícem 

se konají v USA, Japonsku, Kanadě a Belgii, kde se též zkouší měření 

televizní kamerou. Měřeni poloh dvojhvězd bylo dokončeno v Herstmon-

ceux. Na observatoři Lickově, Cormickově, ve Sproulu pokračují měřeni 

vlastních pohybů a paralax. BABCOCKOVÁ fotografovala na Floridě 65 
průchodů Marsu poledníkem. Výsledků bude použito k zpřesněni efemeridy 

planety, získání korekce vlastních pohybů katalogu PZT a určení 

chromatické aberace objektivu, která se projevuje změnou polohy v růz-

né zenitové vzdálenosti. 

V rámci astrometrických přístrojů uvedeme (ještě z tradice) 

zprávu PUŠKINA o vybavení moskevského COSSTANDARTU. Čas v SSSR je nyní 

definován s přesnosti 1.10-13. Laboratoř je vybavena primárním cesio-

vým standardem, který představuje nezávislou definici jednotky v SI a 

primárním vodíkovým standardem, který udržuje jednotku frekvence. 
Kromě těchto primárních standardů se podílí na vytváření časové stup-

nice 6 cesiových hodin a 3 vodíkové hodiny. Srovnání se provádějí au-
tomaticky. Časová stupnice SSSR TA(SU) a UTC(SU) tedy je s nejvyšší 
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přesností zajištěna. V Carlsbergu (Dánsko) se modernizuje'meridiáno-

vý kruh. Také v námořní observatoři USA se automatizuji 2 meridiánové 

kruhy. VAN ALTENA studoval digitální centrování obrazu na základě 

mikrodensitometrického měření obrazu hvězdy při určování paralax. 

Nejlepší výsledky dává Gaussovo rozloženi. Špičkové práce stavby 

astrometrických přístrojů probíhají nepochybně v laboratořích připra-

vujících ohlášené družicové projekty. Odtud však žádné podrobnosti 

nebyly uvedeny. 

2. NEBESKÁ MECHANIKA 

Obecné problémy. Při studiu dynamického vývoje planetárních, 

hvězdných i jiných soustav bývá podstatné, víme-li, jak se při-

bližně budou měnit vzájemné vzdálenosti jednotlivých těles za vel-

mi dlouhou dobu. Úlohy tohoto typu jsou podstatnou součástí kvali-

tativních metod v nebeské (a nejen v nebeské) mechanice a často se v 

této souvislosti mluvívá o finálních pohybech. I když klasické (nej-

jednodušší) úlohy řešil už Jacobi, přece se i v současnosti publikuji 

nové práce a nikoho jistě nepřekvapí, že většina výsledků pochází i v 

této oblasti z našeho století. Letos se zmíníme o práci, kterou 

publikoval LLIBRE. Zabýval se v ní finálním vývojem drah parabolického 

a hyperbolického typu v omezeném problému tří těles - jinak řečeno -

provedl klasifikaci drah, po nichž mohou testovací částice opustit 

soustavu. 

I když některé úlohy nelze obecně řešit, můžeme poměrně dost 

informaci obdržet, dokážeme-li, že výsledek má nějakou symetrii. 
LUKJANOV zkoumal symetrie v problému N těles a hledal analogie 
souměrných řešení z problému tří těles. Ukázal, že taková řešení 
mohou existovat např. tehdy, jsou-li dráhy rovinné, Provedené 
srovnání dalo i odpověď na otázky, proč v problému tři těles sy-

metrická řešení existují. 

Přechod od problému tří těles k problému N těles (N > 3) je jeden 
ze způsobů zobecňování. Jiná možnost je prodloužení řešení. Obvykle se 
nalezne (např. periodické) řešeni pro speciální případ a dokáže se, že 
toto řešení má obecnější platnost. Zde bychom mohli uvést práci, kte-
rou publikoval BABADLANJANC, v níž se zabýval prodloužitelností řešeni 
v problému N těles. Prodlužovaní různých periodických drah v problému 
tři těles zkoumali MICHALODIMITRAKIS, ICHTIAROGLOU a další. 
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"Věčnou inspirací" v nebeské mechanice je hledání periodických 

řešení. MARKELIAS nalezl dvě nové třídy prostorových nesymetrických 

periodických drah v onzeném problému tří těles a ukázal, že se jedná 

o prodlouženi už dříve známých rovinných řešení. 

Mezi řadoú prací o stabilitě se zmíníme o dvou: Jednu publiko-

val SZEBEHELY sám a druhou spolu s MCKENZIEM a týkaly se stabili-

ty drah satelitů (s možnosti aplikace na přirozené měsíce i umělé 

družice). Vycházelo se z omezeného problému tří těles a obdržené 

vztahy umožňují odhadnout maximální poloměr stabilní dráby sateli-

tu s přímým i zpětným pohybem. 

Problémy více pevných center prožívají svou renesanci už řadu let 

a v poslední době se jednak zavádí systém do nedávno nalezených řeše-

ní, jednak se studuji různá vedlejší řešení, která se zpočátku nechá-

vala stranou. Do této skupiny by patřila práce, kterou publikoval 

NANIEV, jenž se v ní zabýval klasifikací drah v problému čtyř pevných 

center (bez ohledu na hmotnosti center a jejich polohu v neproměnné 

rovině). Do druhé skupiny zařadíme práci dvojice vědeckých pracovníků 

BEKOV a NURGALIEV, kteří zkoumali zobecněný problém dvou pevných cen-
ter při proměnné gravitační konstantě. 

Jako loni zakončíme tuto část pokroků zmínkou o dvou pracích 

z nebeské mechaniky těles. Loni jsme hovořili o významné práci 

ŠIDLICHOVSKÉHO, která řešila problém nalezeni silové funkce dvou obec-

ných těles. Nevýhodou nalezených výsledků bylo, že se v nich vyskyto-

valy komplexní veličiny, takže aplikace nalezených vztahů by např. 

v počítači vyžadovala poměrně dlouhý čas. Autor proto publikoval modi-

fikaci své práce, kde se ve vzorcích vyskytují pouze reálné veličiny, 

takže praktické aplikace jsou mnohem výhodnější. 

0 obdobu toho, co před dvěma stoletími udělal Lagrange v nebeské 

mechanice hmotných bodů, se pro tělesa pokusil VIĎAKIN, který si po-

ložil otázku, zda existuji lagrangeovská řešení v případě, kdy všechna 

tři tělesa mají navzájem kolmé roviny souměrnosti. Nalezl podmínky, 

jež musí splňovat orientace a struktura těles. Ukázal, že lagrangeov-

ská řešení existují např. ve třech dubošinovských případech: 

a) tři "splávky" (rotační osy jsou kolmé k oběžné rovině), 

b) tři "paprsky" (rotační osy jsou jako loukotě a kola), 

c) tři "šípy" (rotační osy jsou tečné k oběžné dráze). 

Na rozdíl od hmotných bodů však trojúhelník není rovnostranný. 

Mechanika sluneční soustavy. V každém vědním odvětví je důležité 

vědět, kdy nalezené výsledky platí. Na počátku tohoto století vznikla 

prvá "nejistota". ohledně "dokázané stability" sluneční soustavy. Tato 

nejistota vycházela z teorie poruch planetárních drah. VICENTE šel ve 

svých úvahách ještě dál a ukázal, že současné metody jsou vhodné pro 
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časové intervaly, které nejsou delší než 103 - 104 let. Pro delší 

časová období se jednak mohou uplatnit členy, které zanedbáváme, jed-

nak by bylo zapotřebí vzít v úvahu i některé negravitační síly. Otáz-

kami stability periodických drah planetárního typu se zabýval 

HADJIDEMETRIOU, který vycházel z kruhových drah s přímým i zpětným 

pohybem v modelech imitujících sluneční soustavu. 

Otázka zachycení malých těles (od meteoritů po družice) na drá—

hu kolem planety patří mezi složité, víckrát studované úlohy ne—

beské mechaniky. CLINE ukázal, že má-li planeta družici, může to 

ovlivnit průběh zachycování těles na dráhu kolem planety. 

Rotace Merkura představuje jednu ze zajímavých rezonanci ve slu-

neční soustavě. Poměr mezi rotační dobou a oběžnou dobou se pm. Mer-

kura rovná 3:2. BURNS átudoval Merkurovu rotaci a bral v úvahu i ne-

sféričnost planety a slapové sily. Výsledkem práce je odhad pravděpo-

dobnosti zachycení do této rezonance. 

Rovníkové zploštění Marsu zkoumali BURŠA a Š±MA, kteří zaved-

li pojem planetoid jako obdobu geoidu. Teorie tohoto druhu byly ještě 

před nepříliš dlouhou dobou nemyslitelné a dnes mohou vznikat jedině 

díky výzkumům kosmických sond. 

ilvahy o sluneční soustavě jsme začali zzínkou o Vicentově prá-
ci. Obdobnou úlohou se z jiného hlediska zabýval DOLGAČEV se spolupra-
covníky. Jde o dlouhodobé předpovědi planetárních drah. Použili nume-

rických výpočtů a nalezli velmi přesnou předpověď poloh velkých planet 

v období 1950-2050 a mimo to nalezli změny délek perihelů pro Merkura 
a Mars a délku výstupného uzlu Venuše. Otázkou zploštění Uranu a Nep-

tuna se zabýval COOK. 

Mezi nejznámější skupiny planetek patří Trojané, nalézající 
se v okolí libračních bodů L4 a L5 soustavy Slunce-Jupiter (tyto bo-

dy vytvářejí spolu s oběma velkými tělesy rovnostranné trojúhelní-
ky). DUNBAR navrhl, aby se hledaly obdobné asteroidy v soustavě 
Slunce-Země. Velký vliv na planetky v libračních centrech této sou-
stavy by měla Venuše. Kdyby se však planetky tohoto typu nalezly, 
mohly by v budoucnu být zdrojem surovin při budování vesmírných ko-
lonií. 

Pozorujeme-li některé nestabilní procesy ve vesmíru, jsme buď 
svědky něčeho, co už by nemělo být (což vede k otázce, zda je správ-
ná naše teorie), nebo právě máme to štěstí, že pozorujeme změnu 
jedné k ílity v druhou. Planetka Chiron je jedním z takových pří-
padů. OIKAWA a EVERHART zkoumali dráhu této planetky 8200 let do 
minulosti a 6500 let do budoucna. V současnosti je dráha této pla-
netky nestabilní a značně ji ovlivňuje Saturn. Pro vzdálenější bu-
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doucnost je možný jak únik této planetky ze sluneční soustavy, tak 

její přechod pod vliv Jupitera. 

Už dvakrát jsme se zmínili o tom, že dlouhodobé odhady jsou ve 

sluneční soustavě dosti nejisté. MIGNARD odhadoval minulost Měsíce a 

vyslovil hypotézu, že náš satelit ae kdysi pohyboval opačným směrem 

a v důsledku změn sklonu dráhy se "obrátil". 

Otázkami pohybu Měsíce se zabývali i českoslovenští astronomové. 

BURŠA odvodil přesnější tvar silové funkce soustavy Země-Měsíc-Slunce. 

VONDRÁK se zabýval planetárními členy v efemeridách Měsíce a nalezl 

řadu členů, které nebrala Brownova teorie v úvahu. V jiné práci 

VONDRÁK studoval sluneční členy v efemeridách Měsíce. PEŠEK zkoumal 

fyzické librace Městce a odvodil novou metodu pro zpracováni pozorova-

cích dat. 

Družice. Minulý oddíl jsme skončili zmínkou o pracích našich 

astronomů. Nyní o nich budeme pokračovat. BURŠA a Šf MA vyslovili 
názor, že nesouměrné změny délky bodu nalézajícího se pod geosta-
cionární družicí mohou být způsobovány skutečností, že těžiště Země 

neleží na její rotační ose. ŠIDLICHOVSKÝ vysvětlil pozorované změny 
vlivem členů vyššího řádu v potenciálu Země bez předpokladu o poloze 

těžiště Země. Skupinu podobných prací publikovali SEHNAL a KLOKOČNÍK, 
KLOKOČNÍK a KOSTELECKÝ s KLOKOČNÍKEM. Zabývali se v nich různými 

aspekty rezonanci v pohybu umělých družic Země. 0 rezonancích v této 

oblasti mluvíme tehdy, když doba oběhu družice a doba rotace Země jsou 

v poměru celých čísel. Když taková rezonance nastane, máme výbornou 
příležitost určit členy vysokých řádů v rozvoji potenciálu Země. 

Nejsou to však jediné údaje, které můžeme nalézt. V prvé z uvedených 
prací se např. určovala i rychlost rotace vysoké atmosféry Země. 

Hodně se už v teorii umělých družic Země mluvilo o vlivu tla-

ku světelného zářeni. Méně už o vlivu tlaku tepelného záření.Tím 

se zabývali MANAKOV a PELINEN, kteří odvodili příslušné vztahy a vy-

slovili naději, že koeficienty odpovídající tlaku tepelného zářeni by 

mohly být určeny pomocí detailního rozboru poruch drah balónových 

družic. 

Dráhy kosmických sond mezi tělesy sluneční soustavy a jejich 
optimalizace jsou každoročně námětem řady prací. Letos se zmíníme o 

energeticky optimálních drahách v rovině, jimiž se zabýval KLIMKO. 
Práci o optimální dráze kosmické sondy při působení neznámých zrychle—

ní publikovali ARCHANGELSKIJ a BELOUSOV, kteří brali v úvahu i nemode-

lovatelná zrychleni negravitačního původu (např. selhání motoru ap.). 

Otázky ovlivňováni pohybu kosmické sondy pomocí "sluneční plach-

ty" zkoumali MORKOV a v jiné-práci VAN DER HA a MODI. Použiti takové 

plachty (tj. relativně velké plochy postavené do cesty slunečním pa-
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prskům) by bylo potřebné např. při kompenzaci vlivu jiných poruch a 

hodilo by se zejména pro excentricitu dráhy. Speciálním řešením 

pohybu sondy ovlivňované touto plachtou je dráha po spirále. Takto lze 

teoreticky dosáhnout libovolný bod prostoru. Potřebná velikost plachty 

je přibližně 100 m2 na kg hmotnosti. 

Okrajgvé problémy. "Mírný pokrok" se nepřetržitě zaznamenává 

v relativistické nebeské mechanice (přesněji: v newtonovském řešení, 

kde se relativistické členy chápou jako poruchy). O'BRIEN určoval 

rovnice dráhy v relativistickém problému dvou (tuhých, sférických) 

těles. CUGUSI a PROVERBIO hledali relativistické efekty v pohybu umě-

lé družice Země způsobované rotaci centrálního tělesa. Pro přirozené 

družice ve sluneční soustavě není tato úloha realistická (příslušné 

změny jsou hluboko pod pozorovacími možnostmi), ale pro blízké umělé 

družice Země jsou relativistické efekty srovnatelné s účinky slapových 

sil nebo tlaku záření a lze je v principu určit pomocí laserové 

lokace. 

3. SLUNCE 

Veliký zájem o úroveň sluneční aktivity v roce 1979, se kterým 

astronomové do tohoto roku vstupovali, je odůvodněn skutečností, že 

podle některých předpovědi měl cyklus číslo 21 v závěru roku dosáhnout 

svého m, i  ma. Proto také již od května probíhaly některé mezinárodně 

koordinované programy pozorování, organizované v rámci akce "Roku slu-

nečního maxima". 

Odpověď na otázku, zda v roce 1979 dosáhla aktivita Slunce maxima 

cyklu, nelze dnes ještě zodpovědně zformulovat a bude třeba vyčkat až 

do roku 1981. Skutečností ale zůstává, že nejnižší denní relativní 

číslo s hodnotou 61 bylo pozorováno 9. dubna 1979, zatímco maximální 

denní hodnoty 302 dosáhlo dne 10. listopadu 1979. Maximální průměrná 
měsíční hodnota 188,7 byla stanovena v září a minimální 102,8 v dubnu. 
Celoroční, doposud nevyhlazený průměr má hodnotu 156,3,a tak již dnes 

lze říci, že cyklus č. 21 je možno charakterizovat jako cyklus s vyso-
kou úrovni aktivity. Jestliže se čtenář vrátí k rozboru předpovědí, 
shrnutém ve Hvězdářské ročence pro rok 1979 jasně vidí, že převážná 
většina odhadů byla podhodnocena a že skutečný vývoj skvrnové aktivity 
se blíží k prognózám, které na počátku cyklu byly hodnoceny jako 
neuvěřitelně vysoké. 

Výzkum posledních dvaceti let jednoznačně ukázal, že pro pochope= 
ní podstaty cykličnosti sluneční aktivity je nezbytné správně pochopit 
diferenciální charakter sluneční rotace. Skutečnost, že téměř ve všech 
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modelech alternujícího slunečního dynama vystupuje diferenciální 

rotace jako základní hnací prvek celého mechanismu, činí ze správného 

formulování úlohy při studiu sluneční rotace jeden z klíčových problé-

mů sluneční astrofyziky. K vědecké diskusi byly předloženy v pod-

statě dvě alternativy. Ta první, můžeme ji nazvat klasickou, pokládá 

diferenciální rotaci za jev, v němž je úhlová rychlost rotace spojitou 

funkcí heliografické šířky a je téměř symetrická vůči slunečnímu 

rovníku. V tomto klasickém pojetí není tedy závislá ani na heliogra-

fické délce ani na čase. V minulosti byla již mnohokrát upřesněna jak 
explicitní forma parametrického vyjádení této funkce, tak i numerické 

hodnoty jejich jednotlivých parametrů na základě více či méně roz-

sáhlých souborů pozorování. Pro tyto účely bylo nejčastěji využito 

pozorování slunečních skvrn ale i jiných aktivních jevů jako např. 

filamentů, vápníkových flokulí, pozice radiových zdrojů, lokálních 

maxim jasu koróny, rozloženi podkladových magnetických poli ve foto-
a£éře a podobně. U všech těchto jevů bylo použito ke stanoveni úhlové 
rychlosti rotace buď přímo změny jejich polohy při přechodu na disku, 

příp. rekurentních vlastností během několika otoček. V poslední době 

KEARNS např. analyzoval pozice rekurentních i nerekurentních skupin 

slunečních skvrn z pozorování během roku 1978 a mohl konstatovat pou-

ze souhlas svých výsledků s dřívějšími pracemi. K podobnému závěru 
dospěli i BALTHASAR a WOHL, kteří znovu proměřili již dříve zpracovaný 

materiál observatoře v Greenwiche. Upozornili však, že v minulosti 

uváděná přesnost měření tohoto pracoviště je ve skutečnosti až o je-

den řád horší. ANTONUCCI zorganizovala pracovní skupinu, která se 

podrobněji zabývala rotačními rychlostmi ehromosférickýeh útvarů. 

Filtrová pozorování vápníkových flokulí byla převedena do numerických 

matic a křížovou korelací v šířkových zónách zjistili, že útvary s 

dlouhou životní dobou vykazují daleko nižší diferenciálnost úhlové 

rychlosti v závislosti na heliografické šířce než je tomu u krátkodobě 

žijících útvarů. Podobné chování nalezli i u rotace koronálních útva-

rů. 

LIVINGSTON a DUVAL ve snaze popsat rotační rychlost fotosférické 
plazmy se vyhnuli nepřímé metodě sledování výše uvedených nosičů a za-

měřili svou pozornost na přímá spektrální pozorování. Rozborem syste-
matických pozorování z let 1966-1978 stanovili, že rovníková rychlost 
rotace Slunce vzrostla v tomto období téměř monotonně o 3,7 %. Pro 
heliografické šířky od 

rychlosti rotace na fázi 

0 8 % vyšší než v období 

Interpretace všech 

silně ovlivněna koncepcí, podle níž diferenciální rotace je délkově 

75~ do 90° zjistili výraznou závislost úhlové 
cyklu v 

minima. 

těchto 

tom smyslu, že v období maxima je asi 

nově zjištěných pozorovacích faktů je 
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nezávislá a představuje pouze šířkově proměnné zonální prouděni. Za-

členění délkové a časové závislosti celý problém z pozorovatelského 

hlediska podstatně zkomplikuje, avšak vytváří onu druhou alternativu, 

o níž byla řeč výše, která uvolňuje vhodný prostor pro pochopeni vzta-

hu změn úhlové rychlosti rotace v souvislosti s aktivními procesy na 

Slunci. Tato koncepce v podstatě souvisí s problémem velkorozměrových 

rychlostních poli. Poněvadž na základě dostupných odhadů se jedná o 

horizontální rychlosti o velikosti řádově 10 m a-1 zkreslované při 

kraji disku tzv. efektem okraje, jehož velikost může dosahovat řádo-

vých hodnot 102 m s-1, je pozorovatelské zvládnutí problému velmi ne-

snadné. HOWARD, který pro řešení této úlohy udělal snad nejvíce, zpo-

chybňuje celou řadu svých dřívějších měření poukazem na některé syste-

matické chyby u používaných přístrojů. 

0 tom, že koncepce velkorozměrových rychlostních poli je perspek-

tivní, svědčí ale výsledky, které získali HOWARD a LA BONTE zpracováním 

měření z Mt. Wilsonu za léta 1968-1979. Odchylky průměrných zonálních 

rychlostí za čtyři otočky ve směru východ-západ od dlouhodobé průměrné 
diferenciální rotace vykazují na obou polokoulích střídavé zóny 

rychlejší a pomalejší rotace. Tyto zóny se téi ř monotonně posouvají 
od pólu k rovníku za dobu 22 roků, což odpovídá průměrné rychlosti 
2 m s-1. Rozloženi zón je symetrické vůči rovníku, přičemž rovník leží 
v zóně pomalejší rotace. Aktivní zóna leží na horním rozhraní rychlej-
ší zóny. Amplituda zonální rychlosti je v obou případech asi 3 m s-1
vůči dlouhodobému průměru. Vznik rychlejší zóny, která bude dominovat 
na slunečním povrchu během příštího cyklu (č. 22) je možno pozorovat 
v polárních oblastech v roce 1975. Autoři toto pozorování interpretují 
jako postupující torzní vinu, která každých jedenáct let vzniká na 
slunečních pólech a přesouvá se k rovníku. Význam tohoto zcela nového 
zjištění lze dnes jen stěží docenit. V každém případě se ale jedná 
o prvé pozorovatelské zjištění, kdy velkorozměrové rychlosti souvisí 
s časově tak rozsáhlým procesem jako je sluneční cyklus a tedy zcela 
jistě ovlivní teoretický pohled na otázku cykličnosti sluneční aktivi-
ty. Problematika je o to zajímavější, že použitá metodika je asi o 
jeden řád citlivější pra stanoveni zonálních rychlostí než pro délkově 
závislé pohyby v meridionálním směru, kde tedy lze v příštích letech 
očekávat další nová překvapivá zjištění. 

Vedle observatoří na Mt. Wilsonu a částečně též na Kitt Peak, 
které se měření velkorozměrových rychlostních polí věnují již řadu 
let, přibyla v poslední době i observatoř ve Stanfordu. DUVALL potvr-
dil, že koncepce velkorozměrových uspořádaných pohybů není v principu 
chybná. Nalezl systematické meridionální proudění od rovníku k pólům 
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s průměrnou rychlostí kolem 20 m š 1. Kromě toho ukázal, že tzv. efekt 

okraje je pro různé spektrální čáry různý. 

Pro pochopení výstavby slunečního nitra jsou velmi důležitá pozo—

rování tzv. globálních oscilací Slunce o periodě 160 minut. Objevitelé 

těchto kmitů, pracovní skupina vedená SEVERNÝM na Krymu v SSSR, publi—

kovali rozsáhlou soubornou práci o způsobu měřeni a výsledcích. Sám 

efekt je velmi slibný jak pro studium otázek, spojených a problémem 

deficitu neutrín, tak i pro problematiku přenosu úhlového momentu ve 

Slunci. Právě proto ale je věnována značná péče průkaznosti získaných 

měřeni. V současnosti probíhá spolupráce mezi skupinami na Krymu a ve 

Stanfordu ve snaze vyloučit rušivé vlivy atmosférického a přístrojové-

ho původu. Jedním z problémů je nalézt koincidenci mezi pozorováními 

ze dvou dostatečně vzdálených stanic a rozhodnout, zda perioda těchto 

kmitů je dlouhodobě stabilní ve fázi, případně co je příčinou časových 

změn. 

Současně s problematikou velkorozměrových rychlostních polí byla 

studována i otázka velkorozměrových magnetických poli. DUVALL, 

SCHERRER, SVALGAARD a WILCOX v období minima mezi cykly č. 20 a 21 

studovali vlastnosti poloidální a toroidální složky globálního magne-

tického pole Slunce. Střední poloidální pole na severní a jižní polo-

kouli mělo opačné polarity. Podobně střední toroidální pole v širokém 

rozsahu heliografických šířek má opačný smysl na severní a jižní polo-

kouli. Vyslovili názor o existenci velkorozměrových elektrických prou-

dových systémů, které protínají fotosféru v heliografických šířkách 

větších, než je 20°. Proudová hustota těmto systémům odpovídající je 

asi 0,02 A km 2. Střední toroidální pole má v zásadě dva zdroje z 

nichž jeden je sluneční vítr a druhý spočívá v aktivních délkách, spo-

jených s aktivními oblastmi. 

LEVINE studoval prostorové rozloženi velkorozměrových magnetic-

kých poli. Hlavni jeho zájem se soustředil na otázku vztahu těchto fo-

tosférických poli k rozložení polarit v meziplanetárním prostoru. 

Volbou vhodné míry plošné integrace nalezl těsný vztah mezi rozložením 

magnetických poli ve fotos£éře a v meziplanetárním prostoru. Skutečně 

velkorozměrová pole (jejich efektivní rozměr je kolem 60° v heliogra-

fických.souřadnicích) vytvářejí velmi jednoduchou neutrální čáru, kte-

rá se vine kolem celého Slunce. Tak v nízkých šířkách dochází ke stří-

dání polarit, zatímco u pólů sektorový charakter mizí. Vztah mezi 

fotosférickým a meziplanetárním polem není ale přímý. Fotosférická 

pole podmiňuji strukturu koróny do vzdálenosti kolem 0,6 Ro nad slu-

nečním povrchem. Podmínky v meziplanetárním prostoru jsou potom do 

značné míry určovány interakcí koronálních struktur a slunečního 

větru. 
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Variace rozloženi meziplanetárního magnetického pole během jedno-

ho slunečního cyklu studoval statisticky TRITAKIS. Jeho šetřeni na-

svědčuje tomu, že v období extrémů cyklu (v období maxima i minima) 

převažuji konfigurace ae dvěma sektory, zatímco v období vzrůstu a 

poklesu cyklu lze hovořit především o čtyřsektoróvém rozloženi. 

Přestože k metodice, použité v této práci, lze mít výhrady, je stabi-

lita, a jakou v období extrémů se sektorová rozhraní soustřeďují na 

určité dny Bartelsových otoček pozoruhodná z hlediska prognostické 

empirie. 

Pozorování struktury meziplanetárního magnetického pole v rozmezí 

0.3 - 1.0 astronomických jednotek od Slunce byla provedena pomoci sond 

Helios 1 a 2. MARIANI se svými spolupracovníky potvrdili, že dosavadní 

teoretické představy o struktuře meziplanetárního pole jsou správné, 

pokud jde o rovinu prakticky totožnou s rovinou ekliptiky. 

KABURAKI a YOSHII se pokusili nalézt numerické řešeni pro troj-

rozměrnou strukturu meziplanetárního magnetického pole za předpokladu, 

že sluneční magnetické pole je představováno rotujícím bodovým dipó- 

lem. Přestože tato aproximace je značně nerealistická, je to cesta, 

jak si alespoň v prvém přiblížení utvořit představu o struktuře v 

prostoru, který je zatím pozorovatelsky nedostupný. 

Studium aktivních jevů na Slunci je ještě stále ovlivněno zájmem 
o poměrně bohatý a kvalitativně nový pozorovací materiál v oboru ul-

trafialového a rentgenového zářeni, získaný v závěru minulého sluneč-

ního cyklu. Ukazuje se ale, že atraktivnost tohoto materiálu spočívá 
především ve zvoleném spektrálním oboru, zatímco strukturální závěry 
v důsledku poměrně malého rozlišení výrazně pokulhávají za možnostmi 
pozemských pozorování. 

Pro pochopeni vzniku aktivních oblasti je významné studium tzv. 
jasných bodů, pozorovaných na disku v oboru měkkého rentgenova zářeni. 
Na základě dřívějšího studia bylo zjištěno, že představuji interakci 
dvou opačných polarit magnetického toku. Obě zaujímají velmi malou 
plochu a jejich vzdálenost není větší než 12 000 km. Podle studie 
HOWARDA a jeho kolegů se objevují náhodně rozmístěné vůči chromosfé-
rické síťce ve vápníkové čáře K. Jestliže se ale rozvinou do aktivní 
oblasti, potom je to vždy na hranicích těchto vápníkových'cel. Zname-
nalo by to, že magnetický tok v aktivních oblastech je zakotven mnohem 
hlouběji než na ostatních částech slunečního povrchu. Jak zjistila 
skupina, kterou vede NOLTE, řada těchto bodů má zářivý tok během ně-
kolika desítek minut konstantní, vyskytují se ale i takové, u nichž 
lze pozorovat výrazné impulsivní změny. Systematické studium této 
problematiky na základě denních magnetogramů z Kitt Peak provedly 
MARTIN a HARVEY. Na rozdíl od svých dřívějších dílčích závěrů ukázaly., 
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že i tyto tzv. zárodečné aktivní oblasti se podřizuji chodu jedenácti-

letého cyklu, avšak jejich minimum nastává asi i rok před minimem re-

lativního čísla. Lze to chápat tak, že chod cyklu včetně přesunu akti-

vity z vyšších šířek k rovníku je předznamenáván právě výskytem těchto 

efemerních.oblastí. 

0 tom, že tyto útvary lze skutečně chápat jako miniaturní a ne-

rozvinutou formu aktivní oblasti svědči i výsledky, které získali 

SHEELEY a GOLUB. U řady jasných bodů se podařilo je rozlišit na 2 -

3 malé koronálná smyčky o průměru kolem 2 500 km, které se vyvinuly 

velmi rychle, v průměru za á minut. 

V oblasti výzkumu slunečních skvrn je pozorovatelský zájem 

zcela .jednoznačně soustředěn na studium velmi jemné mořfologie těchto 

útvarů, přičemž je třeba zdůraznit, že řada autorů sleduje současně 

otázku fotosférické granulace, strukturu penumbry i jádra sluneční 

skvrny. BUMBA a SUDÁ ukázali, že jádra skvrn zcela obecně vykazují 

jemnou strukturu silně podobnou granulaci okolních fotosférických 

oblastí. Dřívější vleklé spory o reálnost či nereálnost těchto pozoro-

vání uzavřeli tvrzením, že tajemství úspěchu při dokumentováni těchto 

umbrálních granulí je především v metodice pozorováni. V průběhu roku 

1979 tů'la ale získána další nová a velmi zdařilá pozorováni jak na 

nové observatoři na Kanárských ostrovech, tak na Pic du Midi ve Fran-

cii, kde při rozlišení kolem 0.5 obloukové vteřiny je patrné další 

dělení granulí na ještě drobnější elementy. Tyto výsledky sice zatím 

nebyly blíže interpretovány, avšak dávají tušit další nové objevy 

v tomto směru. MULER vybral ze svého velmi kvalitního pozorovacího 

archivu řadu pozorováni tzv. mostů ve skvrnách. Zdůraznil, že tyto 

mosty lze identifikovat jak v jádře, tak v penumbře a mohou být zakot-

veny až ve fotosféře v těsné blízkosti skvrny. Jasná zrna v těchto 

mostech se pohybují rychlostí až kolem 500 m s-1 na rozhraní umbra-

penumbra. 

Poněkud pomalejší pohyby drobných pórů v těsném okolí skvrny 

sledoval MEHI.TRETTER. Ukázal jako již dříve u nás SUDÁ, že poziční mě-

ření na kinematografických snímcích je při velkém rozlišení zatíženo 

značnými chybami, působenými neklidem atmosféry. Chyby mohou dosahovat 

hodnot desítek až stovek metrů za sekundu. 

Fáze života skvrny, kdy dochází již k jejímu rozpadu, může být na 

magnetických pozorováních doprovázena prstencovitou oblastí na rozhra-

ní penumbry a okolní fotosféry, v niž je podélná složka pole téměř 

nulová. PARDJN, WORDEN a SCHNEEBERGER. stanovili,že změna mezi stabil-

ní a rozpadající se skvrnou nastává poměrně velmi rychle během asi 

poloviny dne a v průměru k ní dochází za 3-4 dny po vytvoření 

skvrny. 
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Teoretické studium fyzikálních, mechanismů ve skvrnách se přes 

veškerou snahu akceptovat nejnovější výsledky .pozorování stále pohybu-

je v oblasti velmi zjednodušených aproximací. PARKER publikoval celou 

sérii prací, v nichž studuje některé jednotlivé dílčí mechanismy. Jeho 

výsledky ale spíše prověřují a rozpracovávají různé teoretické postupy 

než by přímo vysvětlovaly pozorované procesy ná Slunci v celé jejich 

složitosti. 

Studiem teplotního modelu skvrny se zabýval CLARK a otázku přeno-

su záření ve svém vlastním modelu řešili L®NDMAN a FINN. Charakteri-

stické pro tyto práce je to, že navrhované modely v řadě aspektů neod-

porují pozorováním, vždy však zůstává několik základních a kritických 

rysů, které ale takový konflikt vyvolávají. Je tedy zřejmé, že i nadá-

le nemá sluneční astrofyzika k dispozici uspokojivou teorii ani těch 

základních jevů, které na Slunci pozorujeme. Podobná situace je totiž 

i v oboru teoretického popisu dalších jevů a procesů jako např, jsou 

erupce, protuberance apod., které dlouhá léta pozorujeme, avšak stále 

je dostatečně dobře a v celé šíři problematik nechápeme. 

Eruptivní procesy, které lze do značné míry charakterizovat jako 

velmi významnou, avšak přece jen dílčí epizodu ve vývoji aktivních 

center, je možné velmi zajímavým způsobem studovat jak v chromosfé-

rických spektrálních čarách, tak i v oboru X záření. Získané výsledky 

se vzájemně dobře doplňuji. 

Pro pochopení podstaty slunečních erupci je třeba uspokojivě od-

povědět na několik zdánlivě prostých otázek, zformulovaných již před 
řadou let. Jde především o to, jaké procesy vedou k nakupeni a posléze 
uvolnění energie při erupcích a jak tento proces v jednotlivých fázích 
probíhá. Okruh problémů kolem první části této otázky, tj. kumulace 
energie, je pozorovatelsky velmi málo podložen a právě proto byl 
zařazen jako jeden z hlavních úkolů do programu pozorování "Roku slu-
nečního maxima". Otázka procesů uvolněni a příslušných následků je 
řešena skládáním dílčích výsledků do přijatelné mozaiky. BRUZEK a na 
jiném materiálu NEIDIG poukazují na to, že po erupci dochází k reor-
ganizaci směrů některých chromosférických vláken a to i pro poměrně 
malé erupce. Reorganizace odpovídá známým teoretickým řešením, při 
nichž se uvažuje snížení vlastni energie konfigurace. Takováto zjiště-
ní však stejně neposkytují dostatečný obraz o vlastním erupčním pro-
cesu. KAHLER se pokusil využít snímky Slunce v oboru X záření a na 
nich rozhodnout, zda známé poerupční smyčky byly v aktivní oblasti 
zformovány již před erupcí a tam pouze excitovány či zda vznikly jako 
konfigurace právě při erupci. Zjistil, že na snímcích před erupcemi 
sice žádná zjasnění nejsou, avšak definitivní odpověď na předchozí 
otázku si netroufal zformulovat. SMITH a SPIOER teoreticky odvodili 
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metodu, jejiž pomoci by bylo možné diagnosticky vyšetřovat plazmu v 

okamžiku uvolňování energie při erupci. Praktické výsledky s jejím 

použitím zatím ale nejsou k dispozici. 

Vlastní proces erupce vyvolává, alespoň podle toho jaké je pořadí 

jevů, některé další efekty, z nichž rozhodně jedním z nejzajímavějších 

je formování smyčkových protuberancí. MARTIN a skupina, kterou véde 

NOLTE, se vracejí k erupci z června 1973, kterou u nás pozoroval HEJNA 

a byla pozoruhodná především tím, že vznikla mimo skupinu slunečních 

skvrn na místě již zaniklé aktivní oblasti. MARTIN ze skutečnosti, že 

smyčkový systém po erupci procházel prostorem, kde před erupci byl po-

zorován filament usuzuje, že proces erupce byl doprovázen dramatickou 

reorientací struktury magnetického pole nad neutrální čarou. NOLTE na 

základě rentgenových pozorováni zjistil, že hustota plazmy ve smyčko-

vých útvarech byla přibližně homogenní, avšak teplota na vrcholech 

smyček dosahovala maxima. Jako velmi důležité lze považovat zjištěni, 

že asi 11 hodin po maximálním rozvoji v čáře Ha došlo na vrcholech 

smyček k dodání energie, což podstatně měni naše chápáni celého jevu. 

Vyvrženi chromosférické plazmy do koronálního prostoru,pro které 

je v odborné literatuře používáno názvu "surge" je další proces, který 

bývá příčinně spojován se slunečními erupcemi. CARLQVIST se pokusil 

modifikovat svůj starší model erupce tak, aby zahrnoval i jevy, prová-

zející "surge". Model je založen na principu náhlého přerušení elek-

trického proudu v chromosfér&ckém vlákně a předání energie buď jed-

notlivým částicím a nebo v jiném režimu určitému .ob jemu plazmy ve 

vlákně, což by vedlo ke vzniku "surge". Model sice kvalitativně 

vysvětluje řadu dílčích jevů, které při erupci pozorujeme, avšak jeho 

základní slabinou zůstává, že doposud neznáme způsob, jak se přesvěd-

čit pozorováním o tom, zda v přederupčním'vláknu jsou skutečně pří-

tomny proudy o intenzitě 1010 . 1012 A. 

0 .tom, že efekt "surge" lze modelovat i prostou hydrodynamickou 

aproximaci, ukázali STEINOLFSON, SCHMAHL a WU. Jejich simulace spočívá 

v matematickém popisu procesu, který nastane, když v určitém místě na 

Slunci dojde doslova k vystříknutí určitého objemu chromosférické 

plazmy pod vlivem náhlého vzrůstu tlaku na horní hranici chromosféry. 

Jejich představa tedy není nic jiného, než analogie s velmi krátkodo-

bým spuštěním vodotrysku a $ tím spojenými jevy v kapalině. Je zajíma-

vé, že i tento primitivní model stejně jako řada předchozích, kvalita-

tivně a v některých veličinách i kvantitativně dává dobrý souhlas s 

pozorováním. Celkový pohled na tento zajímavý jev na Slunci ale i na-

dále není zcela jasný a bez problémů. 

PrQ ilustraci problémů, s nimiž se setkáváme při výzkumu protube-

rancí, je možné uvést jako příklad nejasnosti kolem modelu klidných 
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protuberancí. Tyto rozsáhlé útvary lze pozorovat ve výškách 20 -

50 000 km nad úrovní chromosféry tam, kde je ve fotosféře měřitelné 

rozhraní polarit velkorozměrových magnetických. polí. Zůstává nejasné, 

jak je tato svým stavem chromosférická plazma v koronálním prostoru 

stabilizována. Řada modelů v minulosti a k nim se řadí i nejnovější, 

který vypracoval PRIEST se svými spolupracovníky uvažuje o tom, že se 

jedná o tlustou vrstvu plazmy, která zkondenzovala v koronálním 

prostoru a je odspodu podepírána magnetickým polem. Fýzikální procesy 

v takové vrstvě by potom byly značně autonomní a jen druhořadě by zá-

visely na charakteru a vlastnostech podpůrného magnetického pole. 

Mnohá pozorování na disku i při okraji ale ukazují, že vláknitá struk-

tura těchto protuberancí je přímo zakotvená v chromosféře a že tedy 

vlastně celá protuberance sestává z řady plazmatických provazců 

sice různě stočených, ale ve svém souboru poměrně pravidelně uspo-

řádaných. Pro přítomnost nějaké turbulentní deskovité plazmatické 

vrstvy zde není místa a v modelech ji lze chápat pouze jako ma-

tematické a fyzikální zjednodušení. Zajímavý výpočetní postup pro 

popis vláknitého modelu filamentu připravil SAKURAI a ukázal, jak 

složitá morfologie protuberancí může souviset jednak s fotosféric-
kým magnetickým a rychlostním polem i s nezvyklými projekcemi těch-

to trojrozměrných útvarů do naší pozorovací ro viny. Přitom toto pojetí 
do značné míry sjednocuje naše chápání vztahů mezi útvary v koronálním 
prostoru na různých výškových hladinách a procesy ve sluneční foto-
sféře. 

Výzkum sluneční koróny byl až do nedávna odkázán na práci několi-
ka speciálních observatoří a s výjimkou sporadických pozorování při 
úpiných zatměních Slunce se soustřeďoval pouze na studium vnitřní 
koróny. Pozorování, získaná za hranicemi atmosféry pomocí automatic-
kých i pilotovaných laboratoří, otevřela tomuto oboru nové možnosti 
především systematickým pozorováním koronálních útvarů na slunečním 
disku. 

Hlavním předmětem zájmu jsou časové změny koronálních obloukovi-
tých útvarů, a to jak pokud jde o jejich tvar, tak i zářivost. Pomalé 
změny ve struktuře koronálních útvarů nalezli RUST a ŠVESTKA. Jejich 
vývoj je zpočátku rychlý, kolem 400 km s-1 a postupně se zpomaluje, 
po 4 - 5 hodinách až na 10 km s 1. Rozměr takových útvarů může být až 
60O 000 km a délka trvání vývoje kolem 18 hodin. Příčinou takovýchto 
změn je patrně proces, probíhající při aktivaci klidné protuberance,a 
tedy přímou příčinou není sluneční erupce. Tím se ale nevylučuje možná 
vazba mezi erupcí a aktivací filamentu, jak ji známe z pozemských 
pozorování. Vazba koronálních změn a erupcí je těmito novými pracemi 
zcela obecně oslabena. Na příklad pozorovaná zjasnění koronálních 
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oblouků jsou zpravidla vázána na vynoření nového magnetického toku ve 

£otosféře. Poněvadž v některých případech je toto vynoření doprovázeno 

vznikem erupce, usuzují ŠVESTKA a HOWARD na to, že jak koronální 
zjasnění, tak i vznik erupce mají příčinu ve změnách v rozložení foto-
sférického magnetického pole, což je sice staronová myšlenka, zde však 

oživena novými pozorovacími argumenty. 

Koronální zjasněni s dlouhou dobou života studovali MCCOMBIE a 
RUST. Z jéjich práce vyplývá, že tyto útvary o životnosti od 24 do 72 

hodin jsou příčinně svázány s aktivací filamentu, vznikem tzv. koro-
nální poruchy, pozorovatelné v bílém světle a návazně s vytvořením 
smyčkových protuberancí. Spojitost mezi výrazně destrukčním procesem 
eruptivní protuberance a následnou tvorbou po~rně stabilní smyčkovité 
struktury je velmi stimulující pro pochopení mechanismu vzniku řady 
útvarů v koróně, které známe i z pozemních pozorování. 

Z těchto důvodů je pochopitelný i zájem o podrobnější poznání 

procesů, probíhajících v období koronálních poruch, pro něž ve sdělo-

vacích prostředcích bylo použito názvu "koronální bublina" a ve vědec-
ké literatuře termínu "transient". Problém toku plazmy v takovém útva-
ru řešili ANZER a POLAND. Stanovili, že z oblasti zakotvení takové 
obří smyčky odtéká po dobu její existence do prostoru plazma o hmot-

nosti 5 x 1014 g, což je ale méně než hmotnost celého útvaru. Upřes-
něním teoretického popisu počátečního stavu, kdy dochází ke vzniku 
eruptivní protuberance, která potom následně způsobí koronální poru-

chu, se věnoval VAN TEND. Práce tohoto typu ukazují názorně vztahy 
mezi procesy generovanými v poměrně malých oblastech při slunečním 
povrchu a jejich důsledky, které pozorujeme ve vzdálenostech 5 - 6 
slunečních poloměrů a jsou ve své podstatě příčinou velkolepých změn 
v meziplanetárním prostoru. 

4. MĚSÍC A PLANETY 

Ačkoli v roce 1979 nestartovala ze Země žádná sonda k planetám, 
byl to bezesporu především rok velice intenzívního průzkumu Jupitera 
a Saturna sondami Voyager 1 a 2 a Pioneer 11. Dále byla zpracovávána 

a interpretována měření velmi úspěšných misí Veněra 11 a 12 a Pioneer 
Venus A a B k Venuši. 

Naše Země byla podrobně zkoumána s oběžné dráhy ze stanice Saljut 
6 během rekordního půlročního pobytu posádky Ljachov a Rjum;n, kteří 

vedle dálkového průzkumu Země a měření zemské atmosféry prováděli 

ovšem ještě řadu jiných experimentů a astrofyzikálních měření. Družice 
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Interkosmos 19 zkoumala zemskou ionosféru a Interkosmos 20 byl zaměřen 

na dálkový průzkum Země a světových oceánů. 

Výzkumu sluneční soustavy bylo věnováno společné zasedání na 

světovém kongresu Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Montrealu 

a otázkám gravitačních poli planet, základním konstantám i výsledkům 

výzkumu planet sondami byla věnována velká pozornost také na světovém 

kongresu Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální v Austrálii. 

Zpracování výsledků sond Viking 1 a 2 (které ostatně byly v roce 

1979 ještě v omezeném provozu) stále pokračovalo a v lednu se konalo 

v Pasadeně druhé mezinárodní kolokvium o Marsu. Konference Sekce pzo 

planetární vědy Americké astronomické společnosti, která se konala 

v říjnu v Claytonu, byla přímo nabita novými výsledky o Venuši,Marsu, 

Jupiteru, Saturnu i o některých dalších objektech. 

Výsledkům měření kosmických sond byla věnována monotématická 

čísla časopisů Science, Nature a Kosmičeskije issledovanija. Pro zá-

jemce u nás je potěšitelné, že vyšel ruský překlad kompendia Jupiter, 

který zachycuje velmi podrobně stav našich znalostí o největší planetě 

před lety Voyagerů. 

Měsíc 

V r. 1979 uplynulo již 10 let od přistání prvních lidi na Měsíci 
a v r. 1980 10 let od prvního automatického odběru hornin Lunou 16. 
Šest přistání v programu Apollo znamenalo kromě mnoha významných 
experimentů bohatou žeň téměř 400 kg hornin přivezených na Zemi. 
Z nich necelých 50 kg prošlo různými výzkumy v laboratořích na celém 
světě a dalo mnoho nových podkladů pro konkrétně podložené výzkumy 
o vzniku a vývoji Městce. Malá část vzorků, asi 1 kg, slouží pro různé 
výstavy a popularizaci. Od října 1978 byly také malé vzorky v plasti-
kových obalech zapůjčeny do laboratoří vysokých a středních škol 
v USA pro mikroskopické studium. Téměř 90% dovezených hornin je uscho-
váno pod tlakem v dusíkové atmosféře ve speciálních pouzdrech v centru 
pro kosmický výzkum. Jsou uchovány pro budoucí vědecký výzkum, až vy-
vstanou nové problémy a budou případně k dispozici nové výzkumné 
metody. 

Vzorky hornin z Luny 16, 20 a 24 jsou důležitým doplňkem hornin 
Apollo z jiných, geologicky zajímavých oblastí a byly rovněž komplexně 
studovány nejen v SSSR, nýbrž i v řadě zahraničních vědeckých ústavů. 
Nedávno např. vyšel ve spolupráci Geologického ústavu ČSAV a Vernad-
ského ústavu pro geochemii AV SSSR v rusko-anglické verzi atlas 
mikrofotografií povrchových struktur částic měsíčního regolitu. 
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V SSSR byla vydána nová verze Úpiné mapy Měsíce pod redakci 

nedávno zesnulého specialisty J.N.LIPSKÉHO. Bylo pině využito bohatého 

fotografického materiálu získaného stanicemi Zond a měsíčními družice-

mi Lunar Orbiter. Na rozdíl od obdobných amerických map je vyznačeno 

také různými odstíny albedo příslušných oblasti. Jednotné stínování 

v severozápadním osvětleni dává plastický obraz terénu, přičemž lze 

jednoznačně rozlišit např. brázdy od hřebenů. Na mapě jsou vyznačeny 

všechny krátery o průměru větším než 5 km a také jednotlivé detaily 

pro vice než 2000 kráterů větších než 25 km. Názvy schválené na třech 

kongresech IAU jsou uvedeny pro 1400 objektů. Měřítko map je 6,5 a 3 

milióny. Zvětšeni přesnosti proti první verzi bylo umožněno jednak 

použitím podrobných snímků a jednak důkladnou analýzou poloh útvarů 

na odvrácené straně Měsíce. 

V časopise Moon and Planets vyšly referáty ze symposia IAU -

COSPAR, které bylo uspořádáno v r.1978 v Lagonissi ke stoletému výročí 

mapováni Měsíce od první důkladné mapy J.Schmidta. Byl dokumentován 

obrovský pokrok, dosažený za posledních 20 let nejen kosmickými sonda-

mi a snímky z povrchu, které přivezli kosmonauti v projektu Apollo, 

nýbrž také značné zvýšení v přesnosti navázání map na absolutně de-

finovanou síť pomocí laserové lokace a rádiové interferometrie. 

Přesto jsou stále potřebné důkladné studie okrajových oblastí měsíční-

ho disku pro účely zákrytů hvězd Měsícem. Velký pokrok byl dosažen v 

radarovém mapováni Měsíce ze Země na různých vinových délkách, což 

spolu a optickými měřeními spektrální odrazivosti dává cenné informace 

o vlastnostech měsíčního povrchu v globálním měřítku. 

Velké množství komplexních údajů o Měsíci vedlo postupně k tomu, 

že náš kosmický soused je nyní důkladně studován speciálními metodami 

geologie a mineralogie. Srovnávací studie s geologií naší planety 

i ostatních planet typu Země jsou velmi důležité pro vyřešení někte-

rých dosud otevřených problémů kosmogonie sluneční soustavy. 

Planety 

Otázka jiných planetárních soustav je stále předmětem zájmu 

astronomů. Když VAN DE KAM? před několika lety uveřejnil výsledky 

astrometrické studie Barnardovy hvězdy, které svědčily o existenci 

pravděpodobně dvou planetárních průvodců, byla tato práce podrobena 

kritice, která uváděla výsledky v pochybnost. Van de Kamp nyní uveřej-

nil novou podrobnou studii této zajímavé hvězdy na základě asi 2700 

snímků z let 1950-78, které zpracoval důkladnější metodou a v podstatě 

potvrdil výsledky své první práce. Poruchy dráhy hvězdy mají jednak 
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periodu 11,7 ) et s amplitudou (8,5±0,9).10
-3~ 

820 let s amplitudou 

(6,2±1,1).10
-3 

. Předpokládáme-li pro Barnardovu hvězdu hmotnost 0,14 

Slunce, obíhají rušící tělesa ve vzdálenostech 2,7 a 3,8 AU a mají 

hmotnosti 0,8, resp. 0,4 hmotnosti Jupitera. Je ovšem nutno říci, že 

přes důkladnost a pečlivost nové práce se odvozené hodnoty pohybují na 

hranicích měřicích chyb a bylo by velmi potřebné nezávislé ověřeni 

poruch na příklad studiem změn radiální rychlosti Barnardovy hvězdy, 

neboť podle van de Kampovy studie sklon rovin oběžných drah průvodců 

od zorného paprsku není příliš velký. 

Kdybychom umístili sluneční soustavu do vzdálenosti 10 pc1 jevilo 

by se Slunce jako hvězda o vizuální velikosti 4,8m, zatímco Jupiter ve 

vzdálenosti pouze 0,53 Pouze 26,7m. Tyto hodnoty nkRzují praktickou 

nemožnost pozorovat planety i u blízkých hvězd. BRACEWELL a MCPBIE 

proto navrhli speciální rotující inteřferometr, který by pracoval v 

daleké infračervené oblasti ('20 Mm). Tím by se nepříznivý poměr in-

tenzit mezi hvězdou a planetou snížil asi 105krát. Další velmi pod-

statné zeslabeni světla hvězdy by se dalo docílit interferenci pomoci 

dvou čoček, vzdálených od sebe asi 8 m a rotujících kolem osy symet-

rie, která by musela být namířena na hvězdu s přesnosti asi 0,001 ~. 

Světlo planety by se oddělilo od šumu zbytků záření hvězdy tím, že 

by bylo modulováno rotací interferometru. Detektor by musel pracovat 

v kosmickém prostoru a k zeslabení vlivu zodiakálního světla by musel 

obíhat kolem Slunce alespoň ve vzdálenosti Jupiterovy dráhy, a to v 

rovině silně odchýlené od roviny ekliptiky. Experiment je technicky 
velmi náročný, také detektor by musel mít parametry převyšující sou-
časné špičkové detektory v daleké infračervené oblasti. Případný přímý 

objev jiné planetární soustavy je však tak závažný, že si projekt 
vzhledem k rychlému růstu technických možností v daleké infračervené 
oblasti zaslouží pozornosti. 

Na kongresu IAU v Montrealu bylo jedno ze společných zasedáni vě-
nováno vý zkumu sluneční soustavy. Vzhledem k velmi rozmanitým metodám, 
kterých při tomto komplexním výzkumu bylo použito, sledovali toto za-
sedání se zájmem specialisté v nejrůznějších oblastech. Sovětští as-
tronomové zde referovali o nových výsledcích sond Veněra 11 a 12, 
američtí o sondách Pioneer Venus a o výsledcích sond Voyager.1 a 2 u 
Jupitera. Zvláštnímu zájmu se těšil zejména objev aktivní vulkanické 
činnosti na měsíci Io. Zaujaly také výsledky měření rádiového záření 
Jupiterových satelitů sovětským 600 m radioteleskopem RATAN a diskuse 
o reálnosti existence Plutova měsíce Charon. Těžiště výměny názorů 
specialistů o nových objevech ve sluneční soustavě bylo ovšem na spe-
ciálních sympoziích mimo rámec kongresu MU. 

Na 17. světovém kongresu Mezinárodní geodetické a geofyzikální 
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unie (IUOG) v Austrálii byla projednávána řada problémů, které mají 

úzký vztah k tělesům sluneční soustavy. Proto také je ve styčných 
oblastech úzká spolupráce mezi IUGG a IAU. Rezolucemi na zmíněném 

kongresu IUGG byly zejména doporučeny jako nejlepší tyto hodnoty zá-

kladních astronomicko-geodetických konstant: rychlost světla ve vakuu 
c = (299 792 458 

± 1,2) m s-1, Newtonova gravitační konstanta 

G = (6672 t 4,1).10-14 m3 a-2 kg 1, úhlová rychlost zemské rotace 

w = 7 292 115.10
-11 rad s-1, gravitační parametr Země (včetně atmos£é-

ry) GM = (398 600,47 t 0,09) . 109 m3 s-2, gravitační parametr zemské 
atmosféry GMA = (35 ± 0,3) . 107 m3 s-2, dále zonální Stokesovy kons-

tanty nízkých stupňů pro Zemi (bez stálé slapové složky) 

J2 = (108 263 ±0,5) . 10~, J3 = -(254 t 1).10 , J4 = -(162 1) . 
.10~, J5 = -(23 ± 1).10 , J6 = (55 t 1).101 střední rovníkový 

poloměr Země (odvozen v Smithsonian Astrophysical Observatory a v 

Astronomickém ústavu ČSAV) a = (6 378 137 f 2) m, normální tíhové 

zrychlení na rovníku ye = (978 033 ± 1) . 10
-5 

m e-2, střední polární 

sploštění a = 1 : (298,257 µ 0,001), tíhový potenciál na ploše geoidu 

(odvozen v SAO a ASÚ ČSAV) Wo = (6 263 686 t 3) . 10 m2 s-2, parametry 

trojosého zemského elipsoidu (odvozeny v ASÚ ČSAV): rovníkové sploš-

tění a1 = 1 90 000, zeměpisná délka největší poloosy trojosého 

zemského elipsoidu xa = 15° W, konečně tíhový slapový faktor 

6 = 1,16. 
Pomoci umělých družic a kosmických sond je nejpodrobněji popsáno 

gravitační pole Země (dosavadní dynamický popis byl obohacen družico-

vou altimetrií), dále následuje Mars (díky oběma Vikingům), potom Mě-

síc, Venuše, Jupiter, Saturn a Merkur. 

BURŠA se spolupracovníky pokračoval v systematickém zpřesňování 

rozložení hmoty a určování tvaru planetárních těles zemského typu. 

Byla vypracována metoda určení slapového potenciálu rušících nesféric-
kých těles, jejichž gravitační pole je popsáno Stokesovými parametry. 

Přitom není třeba znát rozložení hustoty v rušícím tělese. Další práce 

byly věnovány volné nutaci rotačního vektoru tuhého tělesa, rušivému 
momentu obecně nesymetrického tělesa na rotační pohyb planety a studiu 

pohybu geostacionárních družic v souvislosti s odchylkou hmotného 
středu Země od okamžité osy rotace. V současné době, kdy velmi přesná 
pozorování pohybu družic a kosmických sond umožňují detailní popis 
gravitačních polí a současně přesná laserová lokace a rádiová inter-
ferometrie umožňují velmi přesná určení polohy pozorcvatele a pozoro-

vaného objektu, je velmi potřebné také zpřesnit metody studia gravi-

tačních interakcí. Srovnání geometrického tvaru planet s geodynamickým 
tvarem, odvozeným z gravitačního pole, je důležité pro studium vnitřní 

struktury,a tím i vývoje planet a obecně kosmických těles. 
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SEHNAL studoval rozděleni albeda na povrchu Země. Vyšel z LLW-

VÝCH hodnot pro oblasti 5X5°, odvozených z měření francouzské družice 

Castor (DSB), která opravil o vliv ledové pokrývky v polárních oblas-

tech, a vypočetl matematický model pro letni a zimní období. Modely 

rozdělení středního albeda jsou potřebné ke studiu vlivu tlaku záření 

odraženého od Země na pohyb umělých družic, jsou však také zajímavé s 

hlediska srovnávací planetologie. Dále SEHNAL a KLAKOČNfK studovali na 

základě analýzy změn sklonu a rezonanci drah družic Interkosmos 10 a 

11 rotaci zemské atmosféry ve výškách 250 - 290 km a některé vyšší 

členy v rozvoji gravitačního potenciálu Země. 

Otázka biosfér okolo hvězd je složitou otázkou, která úzce souvi-

sí s vývojem planetárních atmosfér. Z podrobné modelové studie HARTA 

vyplynulo, že např. pro naši Zemi je jen nevelké rozmezí vzdáleností 

od Slunce, mimo které vývoj atmosféry vyústí v zalednění nebo naopak 

k přehřátí povrchu skleníkovým efektem podobně jako u Venuše. Nyní 

zkoumal HART biosféry pro hvězdy hlavni posloupnosti. U hvězd raněj-

ších než asi F7 je pobyt na hlavní posloupnosti kratší než 4 miliardy 

let, což může být doba nedostačující k rozvinuti života. Naopak hvězdy 

tříd K a M nemají podle Harta vůbec biosféry. Pro hvězdu typu K1, tj. 

hmotnosti asi 0,8 MS, již splyne vnější a vnitřní hranice biosféry. 

Planetární soustavy s rozvinutým životem by podle těchto výsledků bylo 

možno hledat pouze u hvězd 0,8 - 1,2 MS. 

V časopise Moon and Planeta vyšly některé referáty konference 

Protohvězdy a planety, která se konala v r.1978 v Tucsonu. WILLIAMS v 

přehledovém referátu zdůraznil obecné a zásadní problémy, které musí 

planetární kosmogonie vyřešit s přihlédnutím k rostoucímu komplexu 

detailních znalostí o tělesech a hmotě ve sluneční soustavě. Nedostat-
kem většiny současných teorií je jednostranné zaměření na dílčí 
problémy. Základními otázkami jsou chemické složení, struktura a pro-
míchávání protoplanetární mlhoviny, vypuzení těkavých složek, přenáše-
ní momentu hybnosti z centrální hvězdy na mlhovinu a procesy formování 
těles v mlhovině. Zejména poslední otázka je složitá. 

CAMERON studoval interakci obřích plynných protoplanet s protoso-
lární sluneční mlhovinou. Jeho modelové výpočty, které přihlížejí 
k některým vnějším obdobám s těsnými dvojhvězdami a rovněž k přenosu 
momentu hybnosti a ke slapové rezonanci, dávají podstatná omezeni pro 
výměnu látky. 

V současné době rychle rostou poznatky o obřích planetách, proce-
sech v meziplanetárním prostředí a upřesňují se údaje o tělesech 
zemského typu. Lze očekávat, že v osmdesátých letech se planetární 
kosmogonie postaví na pevnější půdu a budou vytvořeny podmínky pro 
komplexní koncepci teorie jejího vzniku a vývoje. 

28 



Venuše 

Naše sesterská a stále tajemná planeta byla pod soustředěným 

průzkumným úsilím 10 kosmických sond v prosinci 1978: dva přistávací 

moduly Veněra 11 a 12 a jejich orbitální části, které zkoumaly Venuši 

z průletových drah, dále 5 atmosférických sond Pioneer Venus 2, které 

po měřeni v atmosféře dopadly na různá místa povrchu, a konečně umělá 

družice Pioneer Venus 1 - Orbiter. Měřeni z pniletů atmosféry a z po-

vrchu Venuše byla rychle zpracována a o předběžných výsledcích bylo 

podrobně referováno v minulých Pokrocích (HR 1980, část 2). V r.1979 

byly výsledky dále upřesňovány a pokračovala měření družice Venus 

Orbiter. 

Zatímco v atmosféře Venuše celkově zcela převládá CO2 (podle sond 

Pioneer co do počtu molekul 96,6%) s příměsi asi 3,2%N2 a stopami 

par H2O, Ar, 02 a dalších složek, je pro srovnéní v zemské atmosféře 

78,1%N2 , 20,9%02 , 0,9% Ar, 0,1-2,8%H20 a stopy 002 a dalších plynů 

a v Marsově atmosféře (podle sond Viking) 95,0% 002, 2,7%N2, 1,6% Ar, 

0,2% 02 a stopy (proměnné) 820 a dalších složek. 

S výškou se ovšem složeni atmosféry, zejména vysoké, značně mě-

ní. Tak např. podle měření družice Pioneer připadá v hladině turbopau-

zy (h = 144 km) na 1 cm3 asi 3,5.1010 molekul CO2,3,1.109 CO a stejné 
množství atomárního kyslíku, 4,8.108 N2 a 1,4.107 Ar a stejné množství 

He; v hladině 190 km (tzv. exobáze) je vlivem slunečního zářeni 

a různých procesů zastoupení jednotlivých složek zcela odlišné: asi 

2.108 atomů 0, 4,2.107 molekul 002, 2,8.107 CO, 6,5.106 N2, 3,6.106

He, 2.105 H, 3.104 Ar. 

V následující tabulce je uvedeno zastoupeni příměsí (kromě 002) 

v troposféře Venuše na základě různých měření sond Veněra 11 a 12 a 

Pioneer Venus. Obsah N2 je dán v %, u ostatních prvků v ppm (10-6). 

Přitom značí MS = hmotový spektrograf, GC = plynový chromatograf. 

U sondy Pioneer Venus pracovaly 3 hmotové spektrografy: M51 v dolní 
atmosféře, M52 nad 125 km a MS3 je na orbiteru (nejmenší výška asi 

150 km). 

Veněra 11, 12 Pioneer Venus 

~ MS GC MS1 MS2 MS3 GC 

N2 % 4,5 
± 
0,5 2,5 t 0,5 3,5 t 2 - 1 3,4 ± 0,3 

Ar 150 ± 50 40 ± 20 100 ± 80 160 - 20 ± 3 
Ne 12± 3 - 30 t 20 - - 0,4 - 10 
Kr Q,6 ± 0,2 - <1 - - '2 

He a - - - 130 3 - 
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Z kosmogonického hlediska je důležitý poměr prvotních izotopů 
36Ar a 38Ar a izotopu 

40Ar, který vznikl rozpadem radioaktivního 

izotopu 40K. Uvádíme dvě různá určeni z měření sond Pioneer (HOFFMAN, 

V.ZAHN) a určeni podle výsledků sond Veněra 11 a 12 (IST0žEN) - množ-

ství jsou opět udávána v ppm (10-6): 

36Ar 38Ar 40Ár celkem 

Hoffman 100 20 120 240 

v. Zahn 80 - 80 160 

Istomin 63 12 75 150 t 50 

Relativní chyba v poměrném zastoupeni izotopů je udávána Istomi—

nem na 2 %. Poměrná zastoupeni jsou také ve velmi dobré shodě u obou 

řad měřeni a potvrzuje se předběžný závěr, že Venuše si udržela mnohem 

více původního izotopu 36Ar ve srovnání se sekundárním izotopem 40Ár 

než Země (asi 300X). Absolutní celkové četnosti jednotlivých prvků 

jsou zatíženy vzhledem ke kalibračním obtížím většími chybami. 

Uveďme ještě určeni obsahu různých dalších molekul v troposféře 

podle měření sond Veněra 11 a 12 (GO = plynový chromatograf, OS = op-

tický spektrograf), sondy Pioneer Venus (OC = plynový chromatograf) 

a spektropických měření na horní hranici oblaků (62 - 64 km) ze Země 

ve viditelné a infračervené oblasti a z družic OAO 2 a Pioneer-Venus 

v ultrafialové oblasti (SP). Množství, případně horní meze, jsou opět 

uvedeny v jednotkách 10
-6 

(ppm). 

Venlra 11, 12 Pioneer V 

Složka GC OS GC SP 

H20 <100 30 1350 0,1-10 

SO2 130 g 60 - 190 ± 160
02 <20 <30 70 ± 1,5  <1 

S2 - <0,1 - - 

012 - <0,07 - <0,3 
CO 28 -` 14 - <0,6 50 
H2 - - <10 - 

H2S - - <2 0,1 

COS - - <2

CH4 - - <2 <1 

HCl - - - 0,5 
HF - - - to

-2

So - - - 2.10-3

NO2 - <4.10 k - 6.10-3

30 



Místa přistání sond Verb ra 11 a 12, zenitové vzdálenosti Slunce, 

teploty a tlaky v místech přistání byly upřesněny takto: Veněra 11: 

rp = - 14` , A = 299° , z = 20° ; T = 725 K, p 9,0.106 Pa. Veněra 

12: = - 7', x = 294', z = 25'; T = 741 K, p = 9,1.106 Pa. 

V místě přistání Veněry 11 byl změřen tok slunečního záření 70 W m 2, 

tj. asi 3 % toku nezeslabeného atmosférou planety. 

Na základě měřeni sond Veněra 9-12 a čtyř sond Pioneer byly odvo-

zen pro střední hodnotu poloměru R = 605011 km,střední povrchové hod-

noty tlaku Po = (9112).105 Pa, teploty To = 735 K, tíhového zrychlení 

go = 8,876 1 0,002 m s-2 a indexu polytropy atmosféry Venuše 

n = 1,2010,005 a odtud vypočten model průběhu tlaku P [105 Pa] a tep-

loty T [K] s výškou H [km] (13(-6) značí 13.10-6). 

H P T H P T H P T 

0 91 735 40 3,45 426 80 260(-5) 185 

10 46,6 656 50 1,05 349 90 178(-6) 170 

20 22,0 580 60 0,240 273 100 13(-6) 170 

30 9,34 503 70 0,0338 200 

Je zajímavé, že ionosféra Venuše zadržuje sluneční vítr stejně 

dobře jako zemská magnetosféra, ačkoliv Venuše nemá prakticky žádné 

vlastni magnetické pole. Interakcí se slunečním větrem se nad ionosfé-

rou vytváří tzv. ionopauza, jejíž výška se citlivě mění s energii 

slunečního větru. Při rychlosti slunečního větru 500 km s-1 byla výška 

ionopauzy. asi 250 km. Při poklesu rychlosti slunečního větru na 

250 km s-1 stoupla ionopauza do výšky více než 1500 km. 

Pericentrum družice Venus Orbiter je udržováno ve výšce 150 km, 

oběžná doba 24 hodin. Velmi nízké pericentrum umožňovalo jednak prové-

dět přímá měření ve vysoké atmosféře a také určovat hustotu atmosféry 

mezi 150-200 km z odporu, který klade pohybu družice. Střední hustota 

ve výšce 150 km je asi 1,4.10-13g cm 3 na denní straně terminátoru 

a kolísá s amplitudou asi 4.10-74 g cm3. Na noční straně terminátoru 

byla změřena nižší střední hustota, asi 4.10-14 g 0m 3. Rádiovým pro-

zařováním na dvou frekvencích byl zjištěn pokles maximální elektronové 

hustoty ionosféry od 1,5.105 do 0,5.105 cm 3 s rostoucí zenitovou 

vzdálenosti Slunce. Ve výšce nad 250 km byla pozorována oblast téměř 

konstantní elektronové hustoty. 

Teplota exosféry v oblasti výšek 160-170 km je 285110 K. Infra-

červený radiometr Orbiteru proměřoval teplotu v několika kanálech, 

které odpovídaly různým výškám, vždy od rovníku přes severní p61 až 
zpět k rovníku. Ve výšce 100 km je denní strana asi o 10 K teplejší 
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než noční. Rovněž bylo zjištěno, že oblast okolo pólu je teplejší než 

oblasti v nižších šířkách na stejné výškové hladině. Při jednom skano-

vání v okolí 11 µm byl dokonce zaznamenán vzestup teploty v oblasti 

79° N z 230 na 260 K. Tento jev byl interpretován jako protrhávání ob-

lačnosti v důsledku globální cirkulace atmosféry, což umožnilo pronik-

nout do hlubších, teplejších vrstev. 

Radar na Orbiteru umožňuje měřit s velmi dobrým rozlišením výško-

vé rozdíly na povrchu Venuše,a zmapovat tak postupně terénní reliéf 

pro 90 % planety. Již během prvních 14 dni se podařilo sestrojit 

vrstevnicovou mapu oblasti šířek mezi 55° - 75°N a délek 300° až 30°E 

(vzhledem ke zpětné rotaci se délky na Venuši počítají kladně východ-

ním směrem). Větší část této oblasti byla již dříve zmapována pozems-

kými radioteleskopy, ovšem s menším rozlišením. Je zde např. známá 

jasná oblast Maxwell (tj. oblast a vysokou radarovou odrazivostí), 

která se rozkládá zhruba v rozmezí délek 0 - 10°E a šířek 60° - 67°N, 

a pak přilehlá tmavá oblast "Velká severní plošina" (zhruba 320° - 0°E 

a 60° - 70°N). Nyní se podařilo velmi dobře překrýt albedové oblasti z 

pozemských radiolokaci s vrstevnicemi, sestrojenými podle měřeni rada-

ru družice Pioneer Orbiter. Ukázalo se, že Maxwell je horský masiv, 

který se tyčí průměrně o 8 km nad zmíněnou plošinou, která opět je na 

jižním okraji lemována údolím o délce přes 1400 km a relativní hloubce 

3-5 km, takže svými rozměry připomíná údolí Valles Marineris na Marsu. 

V okolí pericentra, do výšek asi 550 km, může radar Orbiteru být také 

namířen šikmo a vytvářet panoramatické obrazy terénu. K tomuto účelu 
lze však použít pouze asi 12m z celého oběhu, který trvá 24h. 

Snímky Venuše z Orbiteru v ultrafialo m světle ukazují jednak 
světlé, vyšší mraky a jednak níže položenou tmavší pokrývku, v niž asi 
převládají částečky síry. Termochemické reakce různých sloučenin siry 
a jejich interakce se slunečním zářením ve vysoké atmosféře tvoří asi 
poměrně důležitý článek v přenosu energie v atmosféře Venuše a v hna-
cím mechanismu atmosférické cirkulace. Vedle převládajícího zonálního 
prouděni od východu k západu, které předbíhá rotaci pevného povrchu 
planety, se podle SEIFFA uplatňuje poledníková cirkulace pravděpodobně 
ve třech vrstvách. Hnacím mechanismem této cirkulace jsou mraky, které 
v nižších šířkách pohlcují mnoho sluneční energie. Jejich horní vrstvy 
proudí rychlostí až 25 m s-1 zhruba až k 60° šířky, kde klesají a vra-
cejí se k rovníku na spodní vrstvě mraků. Strhávají tak atmosférické 
vrstvy pod mraky, které vytvářejí proudové buňky cirkulující v opač-
ném smyslu. Naopak horní vrstvy mraků uvádějí v činnost stratosférické 
proudění, které probíhá rovněž v opačném smyslu než v mracích a pokra-
čuje nad polárním mrakovým prstencem (přibližně na 60° šířky) dále až 
k pólům. V blízkosti pólů mohou vznikat v oblačné pokrývce virové 
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Útvary interakcí zonálního a poledníkového prouděni a také v důsledku 

přenosu tepla z osvětlené na neosvětlenou polokouli. 

Výskyt blesků v atmosféře Venuše, které zaznamenaly sondy Veněra 

11 a 12, je pravděpodobně dosti častým jevem. Byly potvrzeny jednak 

registrací elektromagnetických hvizdů na Orbiteru a rovněž zvýšeném 

jasnosti, které zaznamenal nefelometr noční sondy Pioneer Venus ve 

výšce 20 km a které stále vzrůstalo při přibližování k povrchu. 

KRAN0P0LSKIJ a KRYŠKO analyzovali spektroskopická měření z orbi-

tálních úseků sond Veněra 9 a 10 v oblasti 0,3 - 0,8 pm. Dospěli k 

závěru, že měření lze interpretovat existencí prachového prstence ve 

výšce 100 - 700 km. Předpokládají, že takový prstenec mohl vzniknout 

postupným rozpadem satelitu Venuše vlivem meteorických proudů, toků 

plaznr a tepelným působením. 

Nakonec alespoň několik důležitých výsledků měření Venuše ze Ze-

mě. SERKOWSKI et al. určili rychlost retrográdní rotace střatosféry 

Venuše (39±6) m š 1 na základě přesných měření radiálních rychlostí na 

terminátoru a na okraji disku pomoci Fabry-Perotova interferometru. 

Naproti tomu YOUNG et al. v další práci uváděli zdroje systematických 

chyb při měření radiální rychlosti v atmosféře Venuše na jasné obloze 

zejména překrýváním slunečních čar s čarami světla odraženého od Venu-

šiny atmosféry. Dospěli k závěru, že po opravě o systematické vlivy 

vychází rotace atmosféry velmi pomalá. SHAPIRO et al. analyzovali ra-

darová měření Venuše z let 1964-77 a odvodili retrográdní rotační dobu 

243,01±0,03d a polohu (1950.0) severního pólu Venuše a= 272,8±0,5° a 

Ö = +67,2° ± 0,3°. Určená rotační doba se liší, jak se zdá, signi£i-

kaňtně od hodnoty 243,16d, která charakterizuje rezonanci mezi oběhy 

Země a Venuše. Směr rotační osy nesouhlasí s normálou k rovině drá-

by Venuše (a = 278,0•, d = + 65,5°), je však blízký ke směru vektoru 

momentu hybnosti sluneční soustavy (a = 273,9°, d = 67,0°). 

KOTELNIKOV et al. publikovali analýzu podrobných radiolokačních 

pozorování Venuše ze Země v r. 1978 k zajištění správného letu sond 

Veněra 11 a 12. Zjistili, že odchylky vzdáleností od ‚klasické teorie 

dosahují až 500 km, zatímco odchylky od nuns rické teorie pohybu Země a 

Venuše na základě radiolokačních měření Venuše v letech 1962-1977 

nepřevýšují 6 km. 

YOUNGOVIA počítala propustnost pásů 002 v. oblasti 8-11 pm pro mo-

del atmosféry Venuše, složený ze sedmi vrstev.Přestože pásy 002 v té-

to oblasti spektra jsou poměrně slabé, zjistila značnou opacitu atmos-

féry Venuše v uvedené oblasti vzhledem k vysokému obsahu CO2. Vzala 

v úvahu 180 pásů a srovnala modelové výpočty s laboratorními měřeními 

až do teplot 760 K. Z této studie vyplývá, že samotný 002 je schopen 

zajistit skleníkový efekt v atmosféře Venuše. 
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Mars 

V lednu 1979 uspořádala NASA v Pasadeně druhé mezinárodní ko-

lokvium o. Marsu, věnované výsledkům sond Viking, za účasti 500 vědců 

ze 14 zemi. Podobně jako Mariner 9, daly také sondy Viking a přistáva-

cí moduly mnoho nových informací o utváření jeho povrchu a o sezónních 

změnách během poměrně dlouhého pozorovacího období. Hodně pozornosti 

věnovali geologové sopečným oblastem a četným tektonickým zlomům, zej-

ména rozsáhlé oblasti Valles Marineris, a srovnávali je s analogickými 

útvary na Zemi. Pokud jde o erozi povrchu prašnými bouřemi, zdá se, že 

jejich působení je pomalejší, než se předpokládalo, a je také spíše 

lokalizováno do určitých oblastí. Klíčový problém existence živých 
organismů na Marsu zůstal otevřen: pouze jeden ze tří biologických 
experimentů (zkoumání látkové výměny), dal pozitivní výsledek, výklad 

však není jednoznačný. Odpověď na tuto důležitou otázku mohou přinést 
pouze další sondy ve vhodných lokalitách za využití všech měřeni a 
zkušeností se sondami Viking. Měření Vikingů jsou ve stadiu podrobného 
komplexního zpracování a přispěji jistě významně ke studiu geologic-
kého a klimatického vývoje Marsu. 

DE VAUCOULEURS upřesnil dobu rotace Marsu na základě asi 800 
pozorování Marsu dalekohledy v období 1656 - 1971: 24h 37m 22,662s
± 0,002x. Uvedené období odpovídá asi 112 000 otočkám planety. Hodnota 
rotační periody dobře souhlasí s hodnotou, odvozenou z rádiového sle-
dování přistávacích modulů Viking 1 a 2, je však o 0,007s kratší než 
v ročenkách dosud používaná hodnota. K přesnému sestrojení map z dru-
žic Marsu je třeba znát především co nejpřesněji jejich oběžnou dráhu, 
která se určuje z dopplerovských měření a měření vzdáleností. Geo-
metrický tvar Marsu je upřesňován pomocí měření rádiových zákrytů. 
Důležité je také co nejpřesnější určení polohy obou přistávacích modu-
lů a jejich pohybu způsobeného rotaci planety. Na podkladě sledování 
přistávacích modulů po dobu 16 měsíců odvodil MICHAEL jejich přesné 
areografické šířky, délky a vzdálenosti od středu Marsu: Viking 1: 
w1=22,480 ± 0,d03° N, dt = 47,968 ± 0,001° W, r1 = 3389,32 t 0,06 km.; 
Viking 2: ~2 = 47,967 t 0,003° N, t2 = 225,737 + 0,001° W, r2 = 
3381,86 t 0,06 km. Dále určil úhlovou rotační rychlost Marsu 
(350,891985 ± 7.10-6) /den a polohu Marsova severního pólu: a. = 
o317,341±0,003°, = 52,711 t 0,002° (1950,0). Uvedená poloha platí 
pro 1.1.1950, OhUT a mění se vlivem precese o da = -0,10106T°, dd = 
-0,5706 T°, kde T se měří v juliánských stoletích od uvedené epochy. 
Byly však již také zjištěny sezónní variace Marsovy rotační periody 
s periodou poloviny Marsova roku. Jsou způsobeny sublimací a kondenza-
cí polárních čepiček a s tím souvisejícími malými změnami tlaku a mo-
mentu setrvačnosti planety. 
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Viking Orbiter 2 ukončil .svou činnost v červenci 1978 po vyčerpá-

ní pracovního plynu pro orientaci. Orbiter 1 začal v srpnu 1979 prav-

děpodobně závěrečnou fázi snímkování. V první etapě (srpen - říjen) 

snímkoval z výšek 500 - 1000 km (rozlišeni 12 - 14 m) některé úseky 

oblasti Arabia k výběru vhodných míst přistání pro budoucí výzkum. Ve 

druhé etapě (listopad - leden 1980) získal z výšek 5000 - 10000 km 

(rozlišení 150 - 300 m) snímky některých oblasti severní i jižní polo-

koule k dopiněni globálního mapováni Marsu. V programu byla rovněž 

ii račervená měřeni a sledování oblačnosti a polárních oblastí. In£ra-

červená měření ukázala, že největší tepelnou setrvačnost mají velké 

pánve jako Hellas, Argyre, Chryse a komplex Valles Marineris, nej-

nižší naopak oblasti Elysium, Arabia a Tharsis-Amazonis. Místa přistá-

ní Vikingů jsou nížiny s poměrně vysokou tepelnou setrvačnosti, jakou 

má jen asi 19 % Povrchu Marsu. Na základě snímků z Orbiterů Viking 1 a 

2 je připravována mapa Marsu v měřítku 2.106. Ze 164 plánovaných listů 

bylo prozatím vydáno asi 10 %. 

V srpnu 1978 zaznamenala družice Marsu Viking 1 - Orbiter v se-

verní polár$í oblasti planety, právě v době uprostřed léta, s výšky 

přes 28000 km, cyklónovou bouři nad 65° severní šířky. Bouře probíhala 

v oblasti na rozhraní mezi masami studeného polárního vzduchu a te-

plejším vzduchem jižně od polárního kruhu. Protože teploty v ovzduší 

byly nad kondenzačním bodem CO2, byly mraky složeny pravděpodobně 

z krystalků ledu H2O. Koncentrace vodních par je během letního období 

v severních polárních oblastech poměrně vysoká. Vzhled snímku silně 

připomíná snímky cyklonálních poruch, získané družicemi Země. Vypočte-

né obvodové rychlosti větru kolem 20 m s-ljsou v souladu s měřeními 

přistávacího modulu sondy Viking 2. Severovýchodně od bouře je na 

snímku dobře patrný kráter Korolev o průměru asi 92 km, pokrytý jino-

vatkou, jehož souřadnice jsou 73° N a 197° W. 

Sonda Viking 2, která přistála v oblasti Utopia 3.září 1976, 

přečkala zde již dvě marsovské zimy. Na snímku z května 1979 je vidět 

zřetelně tenká ledová vrstva na písčité půdě i na kamenech. Období 

sněhu v této oblasti nastalo přesně ve stejné fázi zimní sezóny, tj. 

po uplynuti 1 marsovského roku (= 23 měsíců) od začátku předchozího 

období sněhu. Pokrývka ledu a sněhu v oblasti Vikingu 2 je pozorována 

asi 100 dni. Je pravděpodobné, že drobné krystalky vodního ledu, které 

se zachytí na prachových částečkách, mohou klesnout na zem teprve když 

v noci teplota klesne tak, že částečně kondenzuje také 002. Za sluneč-

ního svitu pak 002 sublimuje a ledová pokrývka zůstane. V roce 1979, 

po třech letech činnosti na povrchu Marsu, stále pokračovala činnost 
přístrojů na přistávacích modulech Vikingů 1 a 2. Každý týden byly 

předávány zprávy o počasí a snímky okolní krajiny. Modul Viking 2 pře-
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stal vysílat v dubnu 1980, pravděpodobně v důsledku závady v dodávce 

energie. Modul Viking 1 však pokračoval v předáváni dat a v příznivém 

případě by jeho činnost mohla probíhat dále až do r. 1990. 

HUGUENIN et al. zjistili tzv. "oázy" v některých oblastech jako 

Sou s Lacus a Noachis Hellespontus, kde za příznivých podmínek dochází 

k poměrně náhlému odpařováni vody (ročně přes 1012 kg H20).Vrstva per-

mafrostu obohacená solemi má snížený bod tání, což odpařováni v te-

plejším období při větru a snížení tlaku usnadňuje. Rychle se odpařu-

jící voda zviřuje povrchový prach a může vyvolat lokální nebo globální 

prachovou bouři. Typické povrchové teploty v oázách jsou vyšší než 

v místech přistání Vikingů - v létě 220 K v noci - 295 K ve dne, v zimě 

170 - 230 K. Kdyby se voda v permafrostu nedoplňovala, mohla by se 

všechna odpařit asi za 107 let a zkondenzovat na pólech. Je prav-

děpodobné, že pod vrstvou permafrostu existuje globální systém toku 
vody a že tedy na Marsu funguje cyklus koloběhu vody mezi polárními 

oblastmi a oázami. 
HUNTEN vyslovil domněnku, že Marsovy měsíce, které mají asi slo-

žení podobné uhlíkatým asteroidům, byly v rané fázi vývoje sluneční 
soustavy, kdy Mars byl obklopen rozsáhlou prvotní atmosférou, při 
průchodu tímto prostředím zabrzděny a posléze trvale zachyceny. 

Planetky 

Velmi přesnou a úpinou .informaci o velikosti a tvaru planetky 
Pallas poskytl zákryt hvězdy 11m planetkou, pozorovaný přesnou foto-
metru z 6 pozemních stanovišť a z letadlové Kuiperovy observatoře 
(KAO). Z podrobné analýzy vyplývá, že v okamžiku úkazu se Pallaa jevi-
la jako elipsa a poloosami 263 a 279 km. Protože z fotometrických 
studii známe polohu rotační osy a také jasnosti planetky z různých 
směrů, bylo možno odvodit, že Pallas má tvar trojosého elipsoidu a 
rovníkovými poloosami 279±4 km a 263±6 km a polární poloosu 266-'15 km. 
Z hmotnosti planetky 2,3.1020 kg, která byla před časem určena z její-
ho rušivého působení na Ceres, odtud plyne střední hustota 2,8 g cm~3, 
tedy poněkud nižší než u našeho Měsíce. Z rozměru a fotometrie plyne 
albedo 0,103. Střední hodnota průměru, odvozeného ze zákrytu, 538 km, 
je nižší než hodnoty 585 a 635 km, určené před dvěma lety nepřímými 
metodami z rádiometrických a polarimetrických měřeni. Nepřímé metody 
ovšem právě potřebuji pro svou kalibraci co nejvíce přímo změřených 
hodnot ze zákrytů. 

Rozměry planetek Pallas a Vesta byly také změřeny metodou skvrno—
vé interferometrie pomoci 4 m reflektoru observatoře Kitt Peak. Průměr 
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pro Pallas 673±55 km (získaný na základě 180 snímků s expoziční dobou 

pouze 0,035) je o piných 25 % větší než přesná hodnota ze zákrytu. 

Naproti tomu výsledek pro Vestu 550±23 km dobře souhlasí s měřeními 

jinými metodami. 

V r. 1979 zemřel ve věku 87 let známý badatel v oblasti plane—

tek K.REINMUTH. Z celkového počtu okolo 2200 až dosud očíslovaných as-

teroidů sám našel téměř asi 300 a získal na 12500 přesných poloh, což 

znamená obrovskou práci v době, kdy nebyly ještě automatické měřici 

přístroje a samočinné počítače. Našel rovněž pinou třetinu všech 

číslovaných Trojanů a mimořádnou planetku Hermes, která ae v r.1937 
přiblížila k Zemi na pouhý dvojnásobek vzdálenosti Měsíce. Reinmuthovy 

zásluhy byly oceněny pojmenováním planetky č. 1111 jménem Reinmuthia. 

V r. 1979 byly úspěšně pozorovány další zákryty hvězd planetkami. 

Dne 17. října byl v SSSR pozorován zákryt hvězdy AGK3+19 599 plahetkou 

(65) Cybele. Na gissarské observatoři dala přesná fotoelektrická měře-

ní trváni zákrytu 19,935• Jako vedle~,ší výsledek byl přitom určen 

úhlový průměr zakrývané hvězdy (7±4).10« V Ura-Tjube dalo vizuální 
pozorováni trváni zákrytu 37,45• Tři minuty po vlastním zákrytu byl 

zde pozorován krátký, 1,95 trvající sekundární jev, který je možno za 

předpokladu centrálního zákrytu připsat hypotetickému satelitu o prů-

měru 11 km, vzdálenému od středu Cybele 917 km. Nejdelší trváni zákry-

tu, 44,25, dalo vizuální pozorováni na stanici u průsmyku Šachristan. 
Z trojice pozorování vyplývá, že planetka Cybele má nepravidelný tvar; 

nejdelší sečně odpovídá rozměr 245 km. Zákryt hvězdy SAO 80950 planet-

kou (9) Metis pozoroval vizuální P.Maley v Houstonu 11. prosince,v t3--
vání 26,75. Další pozorováni tohoto jevu z jiných míst zatím nebyla 

uveřejněna. Významné pozorování zákrytu hvězdy AGK3 +0°1022 planetkou 

(3) Juno bylo uskutečněno rovněž 11. prosince na 11 observatořích 

v USA. Z nich byl předběžnou analýzou odvozen eliptický sečný profil 
planetky o délce os 292±3 a 243±5 km. Nebyl pozorován žádný sekundární 

zákryt. . Dřívější radiometrická a polarimetrická měření dávála průměr 
asi 250 km. 

Rok 1979 přinesl také objevy několika nových zajímavých asteroi-
dů. LILLER oznámil z Cerro Tololo objev (23.1.) planetky 1979 $A, asi 

17m, jejiž dráha má značný sklon i = 46,7°; další elementy jsou 
P = 2,50 let, a = 1,843 AU, e = 0,2014, q = 1,472 AU, T = 1978, 

IX. 26,56 T. HELINOV' objevila znovu na Mt.Palomaru 23.8. planetku 
1972 RA jako objekt asi 17m. Původní objevitel KLEMOLA ji našel v r. 

1972, kdy se 7.10. přiblížila k Zemi na pouhých 0,15 AU. Tato planetka 
o průměru pouze asi 1 km se řadí svou drahou (q = 1,12 AU, P = 3,84 
let) •mezi objekty typu Amor. Planetku 1979 QA objevila 22.8. na 

Mt. Palomaru rovněž HELINOVÁ jako rychle se vzdalující a slábnoucí 

37 



objekt 19m• Ze tří blízkých poloh vyvodil Marsden,.že jde o objekt ty-

pu Apollo (q < 1). Nenajde-li se více pozorování, bude tato zajímavá 

planetka asi ztracena. MARSDENOVI se podařilo znovu nalézt planetku 

(612) Veronika, která byla brzy po svém objevu v r.1906 ztracena. Vý-

počty totiž ukázaly, že nedávno pozorovaný objekt 1974 XS je totožný 

s objekty 1950 LN, 1962 VB, 1973 RE, 1973 TQ a 1973 UH3 a rovněž se 

ztracenou planetkou Veronika. 

Na stejném snímku jako 1979 QA našla HELINOVÁ ještě další planet-

ku 1979 QB, asi 17m, která prošla přísluním 1979, IX. 25,00 ET. Její 

elementy jsou i = 3,9°, q = 1,300 AU, e = 0,4430, a = 2,3338 AU, 

P = 3,57 let (tedy perihelová vzdálenost poněkud větší než bývá u ty-

pických. objektů Amor). Táž astronomka objevila 15.11. rychlý objekt 

1979 VA, 11 m; první série pozorování svědčila o tom, že by to mohl být 

typ Apollo (q < 1) a současně Alinda (rezonance 3 : 1 s Jupiterem). 

Upřesněná dráha však má parametry P = 4,25 let, a = 2,894 AU, 

e = 0,627, q = 1,079, tedy typ Amor. Fotometrická měření ukazují pro-

měnnost s malou amplitudou; zdá se, že planetka mé rotační periodu pou-

ze asi 4 hodiny. Také další velmi rychlý objekt 1979 XA objevila 

13.12. HELINOVÁ (velikost 14,5m)• Ukázalo se, že patří k typu Apollo, 

a je totožný s objektem 1947 XC (od té doby vykonal právě 10 oběhů). 

Elementy jsou T = 1980, II. 17,48 ET, i = 2,5°,q = 0,6260 AU (perihel 

je tedy dokonce uvnitř dráhy Venuše), e = 0,7121, a = 2,1746 AU, 

P = 3,207 let. Konečně K. RUSSELL v Austrálii objevil 11.12, rychlý 

objekt 16m 1979 XB, rovněž typu Apollo: i = 24,9•, q = 0,6486 AU 

(rovněž uvnitř dráhy Venuše), e = 0,7133, a = 2,2624 AU, P = 3,40 let, 

T = 1980, I. 29,03 ET. 

A. Mrkos objevil 13.1.1980 první novou planetku v r.1980, rychlý 

objekt asi 13m 1980 AA, který patři k typu Amor: i = 4,1 , q = 1,051 
AU, e = 0,4343, a = 1,8583 AU,P = 2,53 let, T = 1980, I.9,15 ET. Podle 
£otometrických měření na Mt.Wilsonu má tato planetka druhou nejkratší 
známou rotační dobu, pouze 2,70*-0,01 hodin. Při objevu byla planetka 
velmi blízko opozice, ve vzdálenosti necelých 8.106 km od Země. 

L. SCHMADELOVI se podařilo 13.12.1979 objevit na observatoři ESO 
V La Silla skoro 45 let ztracenou planetku (1370) Hella. Objev nebyl 
náhodný, nýbrž planetka byla nalezena na základě velmi důkladně vy-
počtených vyhledávacích efemerid s přihlédnutím k poruchám během 31 
oběhů, a to nedaleko vypočteného místa. Z celkového počtu dosud asi 
2200 očíslovaných planetek zbývá ještě 18 nezvěstných. Schmadel se za-
bývá hledáním ztracených planetek soustavně, v r.1974 již našel 43 ro-
ků ztracený objekt (1206) Numerovia. 

V r.1977 KOWALEM objevená planetka Chiron (viz HR 1979) s nejdel-
ší známou periodou 50,68 let se pohybuje mezi drahami Saturna a Urana. 
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Podrobné výpočty OIKAWY a EVERHARTA ukázaly, že vzhledem k přibližné 

komensurabilitě.5 : 3 se Saturnem je velmi pravděpodobné, že rušivým 

působením Saturna a Jupitera bude během několika miliónů let uveden na 

hyperbolickou dráhu a opustí sluneční soustavu. Není také vyloučeno, 

že je ve sluneční soustavě pouze "hostem" a že byl před dávnou dobou 

zachycen. 

Jupiter 
Hlavni událostí roku 1979 byly bezesporu s napětím očekávané prů-

lety sond Voyager 1 a 2 okolo této obři planety a průlet systémem je-

jích měsíců (letové údaje jsou uvedeny na konci poznámek k tabulce 

družic). Vědecký výzkum Jupitera byl zaměřen na studium dynamiky 

atmosféry, jejího složení, struktury a interakce s magnetosférou, dále 

na porovnáni a geologii velkých satelitů. Významnou součástí výzkumu 

bylo rovněž studium rozsáhlé Jupiterovy magnetosféry, zdrojů Jupitero-

va rádiového záření, dynamických vlastností okolí magnetosféry a in-

terakce magnetosféry se satelity. 

.Byly prováděny tyto experimenty: a) snímkování (ISS) Jupiterovy 

atmosféry .a měsíců pomocí dvou TV kamer (f = 1500 mm, 1 : 8,5 a 

f = 200 mm, 1 : 3) s vysokým rozlišením v různých barvách; b) měření 

infračerveného záření spektrometrem IRIS (měření teploty a chemického 

složení Jupiterovy atmosféry, složení a tepelné vlastnosti měsíců); 

c) fotopolarimetrie (PPS) pomoci dalekohledu £ = 200 mm, s měnitelný-

mi clonami a filtry a analyzátorem polarizace (aerosoly v atmosféře, 

povrch satelitů, sodíkový mrak); d) ultrafialová spektrometrie(UVS) 

pomoci mřížkového spektrometru v oblasti 40-160 mm (složení a struktu-

ra vysoké atmosféry, polární záře, rozložení iontů a neutrálních ato-

mů); e) měřeni složení plazmatu (PIS) pomocí dvou plazmových detektorů 

v rozmezí 4V - 6kV (rozložení iontů a elektronů v magnetosféře, inter-

akce slunečního větru s Jupiterem, ionty z měsíců); f) měření částic 

o nízké energii (LECP) pomoci rotující dvojice detektorů v rozmezí 

10 keV - 30 MeV na nukleon (rozložení, složení a tok iontů a elektronů 

o nižších energiích a jejich interakce s měsíci); g) měření kosmického 

záření (CRS) pomocí soustavy detektorů v několika rozmezích, od 0,15 

do 500 MeV na nukleon (složení a tok částic kosmického záření); 

h) měřeni magnetických polí (MAO) pomocí dvou citlivých trojosých mag-

netometrů na tyčích ve vzdálenostech asi 10 m od sondy a dvou magne-

tometrů na větší intenzity, umístěných na sondě (magnetické pole Jupi-

tera, struktura magnetosféry a proudy v okolí měsíce 10); i) planetár-

ní radioastronomická měření (PRA) pomocí dvou lOm prutových antén 
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a dvoupásmového přijímače (20-1300.kHz; 2,3 - 40,5 MHz) - polarizace a 

spektrum. rádiové emise Jupitera, její modulace měsícem Io, hustota 

plazmatu; k) plazmové viny (PWS) - s použitím antén PRA a detektorem 

a analyzátorem plazmových vin (elektronové hustoty, interakce vin s 

částicemi, nízkofrekvenční emise); 1) radioastronomická měřeni (RSS) 

používají.vysílače sondy s parabolickou anténou o průměru 3,7 m v pás-

mu S = 2,3 GHz (13 cm) a X = 8,4 GHz (3,6 cm) (struktura atmosféry a 

ionosféry, dynamika). 

Experimenty a) - d) jsou na skanovací plošině a přesností nasta-

vení na 0,15°. Se stejnou přesností lze orientobat parabolickou anté-

nu. Během setkání a Jupiterem předala telemetrie 2.1011 bitů informa-

cí, v tom přes 18 000 snímků. Z telemetrie lze určit rychlost sondy a 

přesnosti 0,5 mm s-1 a vzdálenost na 10 m, přestože přijímaný tok. 'ze 

vzdálenosti 700 Gm je pouze 10-78W m 2. Vysílač sondy pracuje a výko-

nem pouze 10 - 30 W, signál je však velmi úzce směrován. Ve srovnáni e 

Marinerem 4, který v r.1965 předal na Zemi prvních 22 snímků Marsu, je 

telemetrický systém Voyageru 150 000 krát výkonnější a na spojo-

vé družici by teoreticky např. umožňoval současně 500 miliónů telefo-

nických hovorů. 

Již při začátku snímkováni oblačné pokrývky Jupitera Voyagerem 1 

začátkem ledna 1979 ve vzdálenosti přes 500 Gm bylo rozlišeni lepší 

než největšími pozemskými dalekohledy. Soustavné snímkování' ukázalo 

značnou proměnnost atmosférických útvarů na Jupiteru. Přitom globální 

charakter oblačnosti se značně lišil od stavu, zjištěného sondami 

Pioneer 10 a 11 v letech 1973 a 1974. Soustavné sledování ze Země uká-

zalo, že za uplynulých 5 let prodělal vzhled oblačnosti Jupitera něko-
lik výrazných změn. Cenným doplňkem snímků ve vizuální oblasti je sou-

stavné mapováni teploty horních vrstev atmosféry v oblasti 5 pm, 
prováděné pomoci 5 m teleskopu na Mt. Palomaru. Ukázalo se,. že nej-
teplejší místa odpovídají šedomodrým mrakům v severním rovníkovém pá-
su. Naproti tomu velká rudá skvrna je chladná oblast,obklopená 
teplejším okolím. Stejně chladné jsou také bělavé tropické pásy. 
Detailní záběry z menších vzdáleností ukázaly, že velká rudá Skvrna je 
gigantický vír o rozměrech 25 000 x 12 000 km, který vykoná 1 otočku 
proti směru hodinových ručiček za 6 dní. Proudění atmosférických útva-
rů ve velmi rozdílném měřítku svědči o tom, že nejde o vinění, nýbrž o 
pohyb oblaků. Rychlá zjasnění, po nichž následuje rozšiřováni těchto 
atmosférických oblastí, nasvědčují tomu, že jde o poruchy vyvolané 
konvektivní činností. 

Na noční straně Jupitera, detailně pozorované v době okolo nej-
většího přiblížení sondy Voyager 1, byly zjištěny blesky, které se vy 
skytují ve skupinách dosti rovnoměrně rozložených po disku. Energie 
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jednotlivých záblesků je odhadována asi na 1010 J. Rovněž byly pozoro-

vány difúzní polární záře, které se vyskytují ve výškách okolo 700, 

1400 a 2300 km nad horní hranici oblaků. Tyto polární záře jsou dosti 

jasné, poměrně rychle proměnlivé (v časové škále kratší než 1 minuta) 

a byly pozorovány od severní polární oblasti až po šířku 60°. 

Velkým překvapením byl objev Jupiterova prstence, jehož vnější 

okraj byl zjištěn .na snímku dlouhoohniskové kamery a expozici přes 

11 min., a to v době, kdy sonda procházela rovinou Jupiterova rovníku 

ve vzdálenosti asi 1,2 Gm od planety. Poloměr prstenu byl odhadnut na 

1,8 RJ, tj. asi 128 000 km, tloušťka menši než 30 km. Odhad jasnos-

ti byl rn = 13m1". Během týdne byl objev potvrzen z observatoře Mauna 

Kea, kde se podařilo detegovat prsten fotometricky po obou stranách 

Jupitera v infračervené oblasti (2,2 µm). Při použité cloně 5' bylo 

zjištěno, že jasnost prstence byla v této barvě asi o tí m menši než 

příslušná plošná jasnost Saturnova prstence. 

Na příletové části dráhy byly získány globální snímky čtyř Gali-

leových satelitů v několika barvách s rozlišením 250-20 km. Všechny 

tyto měsíce včetně nejbližšího měsíce Amalthea mají synchronní rotaci 

'a délky na jejich povrchu se počítají na západ od poledníku, který le-

ží na spojnici s Jupiterem. Charakter povrchu čtyř velkých měsíců je 

navzájem značně odlišný. Nejjasnější je Europa, která se svým albedem 

(0,64) blíží Venuši. Také měsíc lo je velmi jasný (albedo 0,63), má 

však načervenalou barvu. Ganymed má střední albedo (0,43), Kallisto je 

nejtmavší (0,17) a nejméně zbarvena. Nejobtížněji ze Země je pozorova-

telná Amalthea a proto bylo nejprve nutné ze snímků z příletové dráby 

upřesnit její efemeridu, aby bylo možno správně nasměrovat kamery při 

pořizování záběrů z největšího přiblížení. Amalthea je značně menši 

než .Galileovy měsíce, zhruba jen desetkrát větší než Phobos. Má pro-

táhlý tvar: nejdelší osa, mířící k Jupiteru, je 270±15 km, vedlejší 

osa rovníkové elipsy 17015 km a polární pouze 155±10 km. Albedo je 

velmi nízké (0,04 - 0,06), ještě nižší než u našeho Měsíce. Povrch je 

velmi nerovný a fázový koeficient velký, barva je výrazně červená (po-

měr jasnosti pro 590 a 410 nm je 1,5 : 1). Několik malých oblasti s 

vyšším albedem (0,15) je spíše šedých. 

Největším překvapením byl povrch městce Io, který jeví velké roz-

díly v albedu i zbarveni. Na povrchu tohoto měsíce nebyly objeveny 

žádné impaktní krátery, dokonce ani při největším rozlišení 1. km, což 

svědči o tom, že povrch je neustále přetvářen v období nejvýše 106

let. Naproti tomu bylo na povrchu zjištěno více než 100 vulkanických 

útvarů kalderovitého typu a lávové toky o nízké viskozitě. Aktivní 

vulkanická .innost dvou sopek byla poprvé objevena 8.3. při navigačním 

snímku na o&etové trajektorii ze vzdálenosti 4,5 Gm. Soustavným sle-
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dováním bylo pak objeveno ještě 5 dalších aktivních sopek s výškami 

výbuchů 100 - 270 km. Za předpokladu balistických drah z toho plynou 

rychlosti erupci až 1km ě 1.V ultrafialovém světle dosahují oblaka 

erupci až dvojnásobnou výšku. Jde buď o rezonanční rozptyl nebo o ex-

trémně jemné částice. Příčinu globální vulkanické činnosti u poměrně 

malého objektu jako je Io nelze hledat v radioaktivním teple. Nejspíše 

jde o slapový původ, tj. O změny velkých statických slapů synchronně 

rotujícího satelitu indukované změnami excentricity jeho dráhy v dů-

sledku rušivého působení Europy a Ganymeda. Není vyloučen ani příspě-

vek ohřevu způsobený elektromagnetickými interakcemi Io s Jupiterovou 

magnetosférou. Zdá se, že ve vulkanických plynech převládají sloučeni-

ny síry jako H2S a SO2. Během průletu Voyageru 2 bylo věnováno 10 

hodin pozorovacího času sopečné činnosti měsíce Io. Pouze u jedné sop-

ky aktivní činnost ustala, navíc však byla zjištěna další sopka, která 

zřejmě byla činná v období mezi oběma průlety. Na základě obou prů-

letů již byla sestavena předběžná mapa Io a rozlišením lepším než 
20 km a a poziční přesností asi 2°. 

Měsíc Europa byl pozorován Voyagerem 1 pouze z větší vzdálenosti 

s rozlišením 33 km, druhá sonda však podstatně dopinila údaje o povr-

chu pomoci snímků zblízka s rozlišením až 4 km. Tento měsíc je převáž-
ně rovinatý, s poměrně světlým povrchem, protkaným sítí poměrně rov-
ných, poněkud tmavších lineárních útvarů o šířce až 70 km, které však 
nejeví žádný reliéf. V menší míře zde nalézáme také poněkud drsnější a 
tmavší povrch a jednotlivé nepravidelné tmavší skvrny o rozměrech až 
150 km. Dále, zejména v blízkosti terminátoru, pozorujeme síč tenkých 
světlých lineárních útvarů, často sinusově zahnutých. Jde zřejmě o 
hřebeny o šířce asi 10 km a výšce několik set metrů. Byly nalezeny 
pouze 3 krátery, všechny o průměru kolem 20 km. Kromě toho lze pozoro-
vat poměrně často nezřetelné kruhové útvary o průměru několika km, na 
hranici rozlišitelnosti. Jsou-li to krátery, pak jsou malé krátery na 
Europě poměrně běžným jevem. Z velikosti fotometrických vlastností 
povrchu a střední hustoty asi 3 g cm 3 lze usuzovat, že tento měsíc je 
složen převážně z křemičitanů s menší příměsí lehčích látek. Pozorova-
né dva poněkud rozdílné terénní typy svědči spíše pro tenči plášť 
(H20 + ledová kůra) než se předpokládalo dříve: drsný tmavší terén 
odpovídá nejspíše oblastem, kde silikátové jádro je nepříliš hluboko 
( 10 km) pod ledovým povrchem. Dlouhé tmavší lineární útvary odpoví-
dají asi prasklinám vzniklým při globální expanzi-. vrchních zamrzají-
cích vrstev vodního pláště. V případě tenčí vodní a ledové pokrývky je 
pravděpodobně část vody vázána v křemičitém jádře, které pak může mít 
nižší hustotu než např, jádro našeho Měsíce. Nedostatek kráterů je 
možno vysvětlit erozí ionty o vysoké energii, která může při poměrech 
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v Jupiterově magnetosféře vyrazit z 1 cm2 ledového povrchu za 1 a 
108 - 1011 molekul. 

Největší Jupiterův měsíc Ganymedea, který svým rozměrem převyšuje 
dokonce planetu Merkur, je zobrazen ve velmi podrobném měřítku kamera-
mi Voyageru 1 a 2, jejichž záběry se vzájemně doplňuji a umožnily se-

stavit rovněž podrobnou mapu celého povrchu. Tento měsíc se vyznačuje 
velmi komplexními tektonickými útvary a skládá se ze čtyř základních 
terénních typů 1) brázdy rozmanitého vzhledu a stáří;. 2) tmavé oblasti 
hustě poseté krátery; 3) mladá, zvrásněná impaktní pánev a pokrývka 
vyvržených hornin; 4) hladký terén, který se jeví jako skvrny, které 
místy zakrývají starší horniny. Největší oblast starého kráterového 
terénu má v průměru asi 4000 km a obsahuje část rozsáhlé struktury 
soustředných prstenů obdobných velkým prstencovým útvarům na měsíci 

Kallisto. 

Druhý největší měsíc, Kallisto, je přibližně stejně velký jako 
Merkur. Také zde se snímky obou sond dobře doplňuji a umožnily zmapo-

vat celý povrch a podrobným rozlišením. Tento měsíc je nejhustěji po-
kryt krátery o průměrech několik desítek km i většími. Byly objeveny 
také dvě velké prstencové oblasti. Svědči to o tom, že zde máme zacho-

ván v piném rozsahu nejstarší povrch. Hustota kráterové populace odpo- 
vídá četnosti kráterů na pevninských oblastech Měsíce, Merkura a Mar-

su. F{rchlý pokles frekvence kráterů u velkých průměrů na Kallisto 

svědči o tom, že staré velké krátery se propadly v poměrně měkké rané 
ledové kůře, nebo že zde bylo méně impaktních objektů velkých rozměrů 

než ve vnitřní oblasti sluneční soustavy. 

Souhrnně lze konstatovat, že na Kallisto a Ganymedu nalézáme 

oblasti staré okolo 4 miliardy let, povrch Europy je starý nejméně 108

let. Nepřítomnost impaktních kráterů na Io svědčí o tom, že je to nej-

mladší a nejdynamičtější povrch ve sluneční soustavě. 

Předběžné zpracování měření z Voyagerů dalo tyto hodnoty průměrů 

satelitů (km): Io 3640±30, Europa 3130±30, Ganymed 5280±30 a Kal-

listo 4840±30. Zejména u Europy a Kallisto jsou rozměry podstatně 

zpřesněny proti pozemským měřením a jsou ve velmi dobré shodě s údaji 

sond Pionee'r 10 a 11. Z uvedených rozměrů a z hmotností určených son-

dami Pioneer vyplývají tyto střední hustoty (g cm 3): Io 3,53, Euro-

pa 3,03, Ganymed 1,93 a Kallisto 1,79. 

Na základě objevu Jupiterova prstence Voyagerem 1 byly provedeny 
změny v pozorovacím programu Voyageru 2, které umožňovaly pro vést 

další podrobnější pozorování z jiných úhlů, aby bylo možno určit 
vnitřní strukturu prstence. Na příletové trajektorii byly získány dva 

snímky v době, kdy sonda byla 2,5 nad rovinou prstence a střed Slunce 
(které pozorováno z Jupitera mělo úhlový průměr pouze 0,10°) byl pod 
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rovinou prstenu o úhel 0,03°. Ve zpětně rozptýleném zářeni byl obraz 

prstenu slabý, bylo však možno rozeznat zřetelně vnější a vnitřní 

okraj, bez, mezer nebo další struktury. Další snímky získané při prů-

chodu rovinou prstenu potvrdily pozorováni Voyageru 1, že prsten je 

opticky velmi tenký a má ostře ohraničený vnější okraj. }rychlý pohyb 

sondy neumožnil určit přesněji tloušiku prstenu a jako nejlepší odhad 

horní meze tloušiky zůstává v platnosti hodnota 30 km. Nejdokonalejší 

snímky prstenu byly získány sondou 11.7. při fázovém úhlu asi 180°, 

když byla ve stínu Jupitera 2 pod rovinou prstence. Ukázalo se, že 

částice tvořící prstenec rozptyluji světlo silně vpřed a snímky byly 

velmi dobře naexponovány. Vnější část prstenu je tvořena jasným pásem 

o šířce asi 800 km obklopeným poněkud méně jasným pásem o šířce asi 

5200 km. Vnitřek prstenu je vypiněn mnohem řidším materiálem, který 

pravděpodobně sahá až k horní hranici Jupiterovy atmosféry. Tento ma-

teriál by mohl přispívat k zákalu v Jupiterově horní atmosféře, kdyby 

jej stratosférické větry globálně rozptýlily. Je rovněž možné, že ma-

teriál z prstence je zdrojem kyslíku pro horní atmosféru, což může 

souviset s obsahem CO. Objev materiálu uvnitř prstence podporuje do-

mněnku, že tento prstenec p'ředstavuje rovnovážný stav mezi ztrátou 

a přísunem látky a že tedy není zbytkem původního akrečního procesu 

(jako jsou asi Saturnovy prsteny) ani zbytkem úlomků rozpadlého sate-

litu. Možným zdrojem materiálu prstence jsou kometární a meteorické 

zbytky, látka vyvržená po impaktech na vnitřních satelitech a materiál 

z vulkanických erupci Io přenesený magnetosférickými silami. Fotogra-

fie Voyageru 2 potvrdily, že vnější okraj prstenu má poloměr 

1,8 RJ = 128 000 km. 

Při podrobné prohlídce snímků Voyageru 2 (získal jich okolo 

15 000) byl na dvou z nich objeven nový měsíc Jupitera,označený 

1979 J1. Ze 3 poloh byla určena kruhová dráha o poloměru (1,80t0,01)RJ
a oběžné době 708m. Dráha leží v rovině rovníku a nemá měřitelnou 

excentricitu. Probíhá těsně u vnějšího okraje Jupiterova prstenu. Nový 
měsíc má rozměr menší než 40 km a je velmi tmavý, albedo je menši než 

0,05. Je v pořadí 14. měsícem Jupitera,protože Kowalův objev pravdě-

podobného slabého (21m) vnějšího satelitu z října 1975 nebyl dosud 
potvrzen dalšími pozorováními. 

Při infračervených měřeních IRIS sloužil jako kolektor 50 cm 
reflektor jednak pro Michelsonův interferometr v infračervené oblasti 
180 - 2500 cm 1 (tj. 55 - 4pm) s rozlišením 4,3 cm 

1 a jednak pro ?'ra-
diometr ve vizuální a blízké infračervené oblasti 5000 - 25 000 cm 1
(tj. 2 - O,4pm). Zorné pole 0,25° vymezovalo při největším přiblížení 
lineárně něco přes 0,01 disku planety. Při průletu každé z obou sond 
bylo zaznamenáno okolo 50 000 spekter. Byly bezpečně identifikovány 
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čáry H2, CH4, CH3D, NH3, PH3, H20 a GeH4. Čáry 02H2, 02H6 a CH4 jsou 

emisní, což svědči o tom, že vznikají ve stratosféře. Byl určen obje-

mový pod r He/H2 = 0,11±0,03 a odvozeny průběhy teploty s tlakem (tj. 

a hloubkou v atmosféře) v rozmezí 200 - 5.104 Pa pro různé jovigrafic-

ké šířky. Teplotní minimum okolo 110 K připadá na hladinu okolo 

1,5.104 Pa. Poledníkové teplotní průřezy ukazují, že stratosféra je ve 

vysokých severních šířkách teplejší než v jižních. Horní troposféra je 

lokálně chladnější nad velkou Rudou skvrnou. Změřená teplota satelitu 

Amalthea je poněkud vyšší, než by odpovídalo zářeni přijímanému od 

Slunce a od Jupitera. Jako dodatečný zdroj energie přicházejí v úvahu 

radiační pásy Jupitera a Jtouleovo teplo. Na Io byla zjištěna výrazná 

horká skvrna v oblasti jednoho sopečného útvaru. Byly sestaveny glo-

bální teplotní mapy pro 226 0m 1 (odpovídá hladině 8.104 Pa, tj. nižší 

troposféře) a pro 602 cm 1 (odpovídá hladině tropopauzy 1,5.104 Pa, 

kde se také projevuje teplotní minimum nad Rudou skvrnou). Obě sondy 

studovaly také obsah C2H6 a 02H2. Voyager 2 zjistil u obou průměr-

ný obsah 1,7krát vyšší než Voyager 1. Obě sondy shodně naměřily poměr 

C2H6 : 02H2 asi 3x vyšší v polárních oblastech než v nízkých šířkách. 

Na nočních stranách byla na rovníku galileovakých měsíců naměřena 

teplota 80 K a v subsolárním bodě Kallisto 155 K. Tepelná setrvačnost 

povrchu tohoto satelitu je poněkud vyšší než u našeho Měsíce. Horní 

mez optické tloušťky Jupiterova prstenu v infračervené oblasti je 

v rozmezí 3.10
-4 

u 250 cm 1 až 3.10
-3 

u 600 cm 1. 

Ke studiu profilů atmosféry a ionosféry bylo použito rádiového 

prosvěcováná při zákrytu sond Jupiterem, a to na dvou vinových délkách 

3,6 cm a.13 cm. Lze říci, že měřeni sond Pioneer 11 a 12 byla vylepše-

na přístrojově i metodicky v několika směrech. Zejména použiti dvou 

frekvenci dává možnost určit korekce a vliv plazy na cestě mezi Jupi-

terem a pozorovatelem. Vstup Voyageru 1 do zákrytu nastal v oblasti 

jižního rovníkového pásu nad místem asi 12.5, 63°W (systém souřadnic 

III, 1965.0, který používá "rádiové" rotační doby 9h55m 29,78. Tato 

perioda odpovídá rotaci hlubších, vice viskózních oblasti Jupiterovy 

atmosféry). V místě měřeni bylo krátce před západem Slunce. Předběžné 

výsledky na základě 3,6 cm měřeni pro průběh teploty v závislosti na 

tlaku pokrývají oblast mezi hladinami 103 - 6.104 Pa, tj. asi 30 -

110 km pod hladinou 100 Pa. Bylo určeno teplotní minimum asi 113 K pro 

hladinu 104 Pa (tropopauza), dále v hladině asi 3,5.103 Pa teplá 

inverze asi 140 K a v dolní části troposféry adiabatický vzrůst teplo-

ty 2 K km-1 a dosažením 150 K na úrovni 6.104 Pa. Profily večerní iono-

sféry nad výše uvedeným místem vstupu (zenitová vzdálenost Slunce 82°) 

a ranní ionosféry nad místem výstupu 1 N, 314•W, (zenitový úhel Slunce 

98°, tedy p'šed svítáním), byly odvozeny z disperzní dopplerovské rela-
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ce pro obě měřené frekvence. Na vstupu (ionosféra ozářená Sluncem) by-

lo maximum elektronové koncentrace asi 2,5.105 cm 3 ve výšce 1600 km 

nad hladinou 100 Pa v neutrální atmosféře. Škálové výšky nad (pod) 

výškou 3500 km jsou asi 590 (960 km). Na výstupu (předtím byla iono-

sféra asi 5 hodin ve tmě) byla maximální koncentrace asi 1,8.104 elek-

tronů 0m 3 ve výšce 2300 km a přibližně konstantní škálová výška 

960 km. Větší škálová výška odpovídá teplotě plazmy 1100 K za předpo-

kladu ambipolární difúzní rovnováhy mezi protony a elektrony. 

Zákryt Voyageru 2 probíhal za jižní polární oblastí a signály na 

obou frekvencích se pouze zeslabily, byly stále slyšitelné. Vstup na-

stal ve večerních hodinách místního času nad místem asi 66,7'S, 

254,8° W (systém souřadnic III, 1965.0) ve výšce asi 18 RJ nad povr-

chem a výstup v ranních hodinách nad místem asi 50,1° S, 148,1 W ve 

výšce 19 R. Maximální úhel refrakce v atmosféře byl pouze 0,3°, což 

odpovídá hladině tlaku 2.103 Pa (asi 10 km pod tropopauzou za předpo-

kladu podobné struktury atmosféry jako při průletu první sondy). 

Protože dráha Voyageru 2 je v důsledku selhání vysílače a menších 

závad na náhradním vysílači známa pro úsek zákrytu s menši přesnosti 

než u první sondy, bude třeba dodatečného komplexního rozboru, aby 

byla získána užitečná data alespoň pro profil atmosféry nad tropo-

pauzou. Pokud jde o profil ionosféry, jsou škálové výšky a plazmové 

teploty pro večerní vstup asi 1040 km a 1600 K a pro ranní výstup asi 

880 km a 1200 K. Z předběžné analýzy plyne ranní elektronová koncen-

trace, která má maximum asi 2.105 cm 3 ve výšce 2000 km.Večerní kon-

centrace v téže výšce je - na rozdíl od Voyageru 1 - asi o řád nižší 

a její maximum leží asi níže než 1000 km. Průběh večerní ionosféry si 

vyžádá ještě dodatečný kdmplexní rozbor. 

Zajímavé bylo rovněž měření radiačního prstenu, který souvisí a 
oběžnou dráhou měsíce Io, neleží však v rovině této dráhy, nýbrž v ro-
vině magnetického rovníku Jupitera. Analýza rádiového zákrytu Voyage-
ru 1 na příletové trajektorii radiačním prstenem současně ze dvou sta-
nic (v Kalifornii a V Austrálii) dala maximální hodnotu 4,0.1017

ě /m2, z čehož při homogenním rozložení elektronů plyne' koncentrace 
v radiačním prostenci (za předpokladu poloměru 1,5 RJ) asi 1000 ě/cm3. 
Radiační prsten byl studován také ultrafialovým spektrometrem v oblas-
ti 50-170 mm. Nejintenzívnější emise 68,5 a 83,3 mm vznikají překrytím 
čar několikanásobně ionizovaných atomů síry a kyslíku: první S III, 
S IV a 0 II1, druhá obsahuje především čáry S III a 0 III. Slabší jsou 
emise 102 nm (S III) a 107 nm (S IV). Z uvedených emisních čar byla 
odvozena elektronová teplota 9.104 K a dolní mez elektronové hustoty 
2100 

cm 3. Lze odhadnout, že radiační prstenec ztrácí vyzařováním asi 
2,1012 W. Zdrojem energie jsou zřejmě erupce na měsíci Io. Atomy S a 0 
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se v horkém prstenci ionizuji a v magnetickém poli Jupitera získávají 

energie .520 a 260 eV, které se spotřebuji k ohřívání elektronového 

plynu a k vytvořeni rovnovážného stavu. Model vyžaduje, aby měsíc lo 
dodával tok iontů síry a kyslíku asi 1010 0m 2 s . Prstenec je zřejmě 
dosti proměnný útvar, protože Voyager 2 naměřil o 4 měsíce později in-

tenzitu záření v UV oblasti dvakrát vyšší, naproti tomu elektronovou 
teplotu asi o 30 % nižší. Odchylky od rovnovážného stavu vedou k hypo-
téze, že prstenec se skládá ze dvou iontových "populací" o teplotách 
2.104 a 3.105 K. Radiační prstenec má poloměr (5,910,3) RJ a poloměr 

příčného řezu (1*-0,3) R. 

V UV oblasti byly pozorovány na Jupiteru silné polární záře, ze-
sílené rezonančním rozptylem slunečního záření v čáře ba a v Lymano-
vých a Wernerových pásech H2 v oblasti 90-113 mm. Z těchto pozorování 

lze vyvodit existenci termosféry s vysokým obsahem vodíku a teplotou 
vyšší než 1000 K. Sondou Voyager 2 byl pozorován zákryt Regula Jupite-

rem. Náhlý pokles intenzity v pásmu 127-137 nm ve výšce asi 100 km nad 
hladinou 100 Pa lze připsat absorpci uhlovodíků, zatím co pozvolné ze-
slabování v pásmu 98-108 mm, které začalo asi o 570 km výše, je připi-

sováno molekulárnímu vodíku. 

Při přiblížení k satelitu Kallisto nebylo detegováno v oblasti 

50-170 mm žádné záření. Odtud byly odvozeny horní meze pro koncentraci 

0 I 5.106 cm 3 a He 8.104 cm 3 u povrchu měsíce. Voyager 1 zazname-

nal také zákryt žhavé hvězdy x Cen Ganymedem. Vzhledem k mezihvězdné 

absorpci 7yymanova kontinua je zde ovšem k dispozici pouze záření 

91,2 - 170 mm. Nebyly však zaznamenány žádné absorpce možných atmosfé-

rických složek Ganymeda. Z možnosti detekce 10%•ní extinkce byla odvo-

zena horní mez hustoty Ganymedovy atmosféry 6.108 molekul/cm3. 
Potopolarimetr Voyageru 2 pořídil ultrafialovou mapu Jupitera v 

oblasti 240 nm (šířka pásma 30 mm, rozlišení RJ/16). Je patrna seve-

rojižní asymetrie: nejintenzívněji září pás okolo 15°S, rovník září 
podstatně méně (přestože na něm byl subsolární bod). Od šířek 30-q.0° 

přibývá absorpce způsobená molekulami a aerosoly, která nad 65° šířky 
dosahuje nad hladinu 5.103 Pa. 

Magnetometry Voyageru 1 zaznamenaly 5 průchodů čelem rázové viny 
slunečního větru mezi 28.2. - 2.3.1979 ve vzdálenostech 86 - 60 RJ od 

Jupitera. Změna vzdálenosti styčné plochy slunečního větru a magneto-

sféry Jupitera svědčí o proměnné síle slunečního větru. Sonda rovněž 
několikrát prošla mezi 1.-3.3. 1979 magnetopauzou. Střední vzdálenosti 
čela rázové viny a magnetopauzy od Jupitera ve směru ke Slunci byly 

72 RJ a 57 RJ. Poměr těchto vzdáleností 57/72 = 0,79 je poněkud větší' 
než v případě zemské magnetosféry (0,69). Mezi 15.-16.3. pak sonda ně-
kolikrát překročila po druhé magnetopauzu (ve směru ven z magnetos£éry 
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Jupitera), v prnněrné vzdálenosti 160 RJ od Jupitera. Dále pak mezi 

18. - 22. 3. překročila hranici rázové viny ve střední vzdálenosti asi 

230 RJ od Jupitera. Dráha sondy byla plánována tak, aby v blízkosti 

měsíce Io prošla magnetickou silovou trubici spojující tento měsíc 

s Jupiterem. Ve skutečnosti minula sonda trubici asi o 7000 km a z 

naměřených perturbací magnetického pole bylo možno odvodit, že silovou 

trubici a jejím okolím teče pod napětím 4.105 V elektrický proud asi 

5.106 A, tj. pětkrát větší než se očekávalo a přenáší výkon 5.1011 W. 

Proto také byla silová trubice prostorově posunuta vzhledem k předpo-

kládané poloze. Uvedený elektrický proud je indukován v důsledku rela-

tivního pohybu měsíce Io vzhledem k magnetosféře, rotující se stejnou 

periodou jako Jupiter. Voyager 2 prolétl za velmi neklidného sluneční-

ho větru rovněž několikrát čelem rázové viny v rozmezí vzdálenosti 

99 - 66 RJ a poté magnetopauzou v rozmezí 72-62 R. Střední vzdálenost 

magnetopauzy ve směru ke Slunci byla tentokrát o něco větší (68 RJ) 

a její tvar štíhlejší. Sonda ji opustila 27.7.1979 ve vzdálenosti asi 

225 RJ od Jupitera (tj. asi 16 Gm). Voyager 2 vnikl dosud nejhlouběji 

do magnetického chvostu Jupitera, který má v průměru 300-400 R. Byla 

také zjištěna složitá interakce magnetosféry s Ganymedem, která ovliv-

ňuje magnetické pole, plazmu a energetické částice až do vzdálenosti 

200 000 km od satelitu. 

Sondy Voyager získaly mnoho nových poznatků o magnetosféře a s 

tím souvisejících otázek o rádiovém zářeni, plazmě a energetických 

částicích v oblasti magnetosféry. Uvnitř dráby měsíce Io je chladnější 

plazma, obsahující ionty jako OII, 0111, SII, SIII, S2I1 nebo S02II, 

která rotuje synchronně s Jupiterem. V téže vnitřní oblasti magneto-

sféry byly nalezeny zachycené částice o vysokých energiích (přes 

7 MeV/nukleon), mezi nimiž je zřetelně zvýšený obsah kyslíku, sodíku 

a siry. V blízkosti Jupiterovy magnetopauzy (tj. vnější hranice magne-

tosféry) byla detegována horká plazma, v niž převládají protony, 
kyslík, sira a rovněž netepelné částice, jejichž energie odpovídá 
teplotě 3.108 K a koncentrace asi 5.10-3cm 3 a hustota energie je sro-
vnatelná s hustotou energie magnetického pole. Bylo proměřováno široké 
pásmo rádiové emise Jupitera v rozmezí od 10 kHz do 1 MHz, které může 

být generováno oscilacemi plazmatu v radiačním prstenu měsíce I0. Na 
denní straně vnější magnetosféry byly zjištěny proudy plazmy, které 
rotují synchronně s Jupiterem. Vně oblasti o poloměru 11 RJ byly dele-
govány energetické ionty složením dpovídající slunečnímu kosmickému 
záření. Bylo také zjištěno, že tok energetických protonů je zesílen 
o 30 - 70 % na aktivní polokouli. Poprvé na Voyageru 1 byla vykonána 
pozorování přechodu od uzavřených magnetidcých siločar (oblast do 
25 RJ)k magnetickému ohonu Jupitera. Měřeni spojitého záření, zachy-
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ceného v magnetos£éře, umožnilo určit průběh elektronové hustoty od 

4.104 0m 3 do 0,4 cm 3 ve vzdálených oblastech magnetosféry. Byly re-

gistrovány atmosférické hvizdy, které jsou interpretovány jako bouřko-

vé výboje v Jupiterově atmosféře.Voyager 1 rovněž objevil oblouky rá-

diového spektra 1 - 30 MHz, které jsou v korelaci s jovigrafickou dél-

kou. Bylo zjištěno, že v oblasti 18 - 25 RJ se pohybuje většina plazmy 

o nižších energiích s rychlostí menši než odpovídá synchronní rotaci. 

Na straně před úsvitem bylo objeveno spojité záření, zasahující až k 

extrémně nízkým frekvencím okolo 30 Hz které indikuje oblasti velmi 

nízké elektronové hustoty, asi 10
-5 

cm 3.Za hranici asi 160 RJ proudi 

horká plazma ve směru odvráceném od Slunce. Obsah siry a kyslíku v po-

měru k heliu o energiích asi 1 MeV/nukleon roste se zmenšující se 

vzdáleností od Jupitera. Gradient hustoty kyslíkových iontů o vysoké 

energii kolem 6 MeV naznačuje, že tyto ionty difundují dovnitř magne-

tos£éry k Jupiterovi. Rádiové emise z Jupitera o nízké frekvenci 

(<1 MHz) jsou silně závislé na šířce; jsou odstíněny v blízkosti 

magnetického rovníku. 

Kilometrové záření obsahuje často emise v úzkém pásmu, které se 

časem posunuji do nižších nebo vyšších frekvenci. Byly pozorovány in-

tenzívní úzkopásmové emise, jejichž zdrojem může být spojité zářeni 

zachycené uvnitř magnetosféry. 

S programem sond Voyager byla koordinována některá pozemská 

pozorování. Zejména bylo s 5m teleskopem na Mt.Palomar a s novým 

3m teleskopem NASA na Mauna Kea systematicky sledováno rozložení 

infračerveného 5 pm zářeni na disku Jupitera a jeho časový průběh. 

Jak ukázal TERRILE během 4 let soustavného pozorováni, existuji v at-

mosféře Jupitera nejméně tři vrstvy mraků, z nichž každá má určitou 

charakteristickou barevnou teplotu. Oblasti s nejvyšším tokem 5 pm zá-

ření jsou nejhlubší pozorovatelné teplé vrstvy atmosféry a odpovídají 

modrošedým oblastem Jupiterových pásů. Bílé zóny a velká Rudá skvrna 

naopak září v 5 pm nejméně. Ukázalo se, že globální vzezření Jupitero-

vy atmosféry se mění rok od roku. Některé oblasti zesílené 5 pm emise 

mají životní doby několik měsíců, jiné naopak se rychle vytvoří a roz-

padnou se během několika dnů. Koordinovaná 5 pm pozorování začala 

v září 1978 a pokračovala až do konce května 1979. Posloužila k napro-

gramování sekvence detailních infračervených měření Voyagerů 1 a 2. 

Během sledovaného období se zvýšila oblačnost nad teplými spodními 

vrstvami severního rovníkového pásu a naopak se zvýraznilo teplé oko-

lí okolo chladné Rudé skvrny. 

Na kongresu IAU v Montrealu podal PARIJSKIJ zprávu o měřeních 

rádiového záření měsíců Io, Europa, Ganymedes a Kalisto na vinách 2 a 

4 cm pomocí nového velkého Kavkazského radioteleskopu RATAN. Zatímco 

49 



pro Europu, Ganymeda a Kalisto se radiové jasové teploty shoduji s 

infračervenými měřeními, vychází pro Io na 2 cm sice očekávaná hodnota 

200 K, avšak na 4 cm hodnota 600 K. Tato vysoká teplota pravděpodobně 

souvisí s existenci radiačního pásu, který je spojen s dráhou sate-

litu Io. 

V průběhu podrobnějšího zpracování výsledků sond Voyager 1 a 2 

byl v dubnu 1980 objeven na snímcích Voyageru 1 další nový satelit 

Jupitera, označený 1979 J2. Jeho střední vzdálenost od Jupitera je 

3,12 RJ, oběžná doba 16h15m a průměr asi 70-80 km. Satelit 1979 J1, 

objevený Voyagerem 2, byl dodatečně nalezen také na 5 snímcích Voyage-

ru 1. Jeho oběžná doba a střední vzdálenost byly zpřesněny na 7h04m a 

1,79 RJ. 
Poměry obsahu prvků a jejich izotopů v atmosférách obřích planet 

jsou základními údaji pro kosmogonii sluneční soustavy i pro chemický 

vývoj vesmíru. Bohužel dosud existují značné rozdíly mezi hodnotami 

publikovanými různými autory s použitím různých metod. 

COMBES a ECRENAZ definovali novou metodu k určeni poměru obsahu 

prvků a izotopů v atmosférách vnějších planet s použitím spektrosko-

pických měření ve vizuální a infračervené oblasti, která sníží ovliv-

nění výsledků některými ne vždy dostatečně spolehlivě známými procesy 

při vzniku čar. Aplikaci své metody odvodili poměr 12C/130 = 89±12 

(stejný jako pro Slunce a Zemi), C/H = (6,2±2,1).10
-4 

(v dobrém soula-

du s hodnotou (4,7 ~'~) . 10
-4 

pro Slunce), D/H 2,3 . 10-5 (Země 

1,5 . 10-4, místní mezihvězdná hmota 3 . 10
-6 

až 4 .

C/N 19+13 (tj. N/H < 7 . 10-5, což je poněkud nižší než hodnota 

(9,8 2'o) . 710
-5 

pro Slunce). Nezdá se tedy, že by v Jupiterově at-

mosféře bylo více D a C v poměru k vodíku,než se dá očekávat u proto-

planetární mlhoviny. Poměrně vysoký poměr C/N nasvědčuje tomu, že du-

sík je asi zčásti vázán v různých kondenzovaných sloučeninách pod 

vrstvou mraků NH3. 

DOBRYŠEVSKIJ na základě teoretického rozboru v rámci aproximace 
"délky promíchávání" vyvozuje, že přenos momentu hybnosti z hlubších 
vrstev na povrch zprostředkují u Jupitera a Saturna výstupné víry. 

Důležitou dynamickou roli hraje vnitřní zmagnetovaná ionosféra, která 
je u Jupitera v hloubce 3000-3500 km, u Saturna v hloubce asi 6000 km. 

Pole stejných úhlových rotačních rychlostí má válcovou symetrii. při-

čemž úhlová rychlost roste směrem k povrchu. Teoretické předpovědi 
jsou v dobrém souhlasu s pozorovaným šířkovým rozložením rotační 
rychlosti. 

Bylo publikováno mnoho dalších teoretických článků i interpretací 
měření Jupitera ze Země, které už nemůžeme zahrnout do letošního pře-
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hledu. Stejně vlak většina z nich bude upřesněna a pozměněna na zákla-

dě výsledků obou Voyagerů. 

Saturn 

Důležitou etapou ve výzkumu obřích planet a vnějších oblasti 

sluneční soustavy byl průlet sondy Pioneer 11 Saturnovou soustavou na 

přelomu srpna a záři 1979. Sonda měla za sebou již úspěšný výzkum 

Jupitera v prosinci 1974. Ten podle plánu změnil její dráhu tak, že po 

velkém heliocentrickém oblouku, kdy jako první sonda v r.1976 dosáhla 

velké vzdálenosti 160 Gm od roviny ekliptiky, byla nasměrována na prů-

let kolem Saturna 1.9.1979 (hlavni letové údaje jsou uvedeny na konci 

poznámek k tabulce družic). 

Jako první sonda u Saturna měl Pioneer 11 riskantní úlohu prově-

řit možnost průletu v poměrně těsné blízkosti prstenů a přitom získat 

co nejvíce vědeckých údajů o Saturnovi, jeho prstenech, satelitech 

a magnetosféře. Pro příjem signálů na Zemi bylo období průletu nepří-

znivé v tom, že 10.9.1979 byl Saturn v konjunkci se Sluncem a rádiový 

šum poměrně aktivního Slunce značně znesnadňoval rádiové spojeni. Pro-

to byl původně plánovaný průlet uspíšen korekci dráhy z 3.9. na 1.9. 

Kromě detektoru asteroidů a meteoroidů, který selhal ještě před 

průletem u Jupitera, fungovalo všech 11 vědeckých přístrojů a teleme-

trický vysílač ještě po 6,5 letech cesty v kosmickém prostoru bez zá-

vad a prováděly 13 experimentů, které se vzájemně doplňovaly. Čtyři 

radioizotopové termoelektrické generátory dodávaly ještě výkon 117 W. 

Z toho vysílač, pracující s parabolickou anténou o průměru 2,4 m v 

pásmu S (2,3 GHz, tj. 13 cm) a předávající informace s rychlostí 512 

bitů/s, spotřeboval pouze 8 W. Sonda o hmotnosti 250 kg byla stabili-

zována rotaci 7,8 ot./min., při čemž parabolická anténa byla pointová-

na na Zemi periodickými precesními manévry. 

Dráha dávala dobré možnosti pro studium magnetického pole dvěma 

magnetometry o různém rozsahu citlivosti, pro studium interakcí magne-

tosféry se slunečním větrem pomocí plazmového analyzátoru a dále pro 

měření struktury magnetosféry pomoci detektoru záření radiačních pásů, 

pomocí detektoru k určování chemického složení nabitých částic, Geige-

rova teleskopu a detektoru kosmických paprsků k zjišťování jejich 

energiového spektra. Dále pracoval detektor meteoroidů, ultrafialový 

fotometr, infračervený radiometr a fotopolarimetr jednak pro snímková-

ní a dále pro získávání údajů o polarizaci z fázových úhlů nedostup-

ných ze Země. Konečně vysílač telemetrie v pásmu S se používal jednak 
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pro sondáž atmosféry Saturna při rádiovém zákrytu a dále jako citlivý 

indikátor změn pohybu sondy při studiu gravitačních poli. 

Sledovací období trvalo 2 měsíce, od 2.8. do 1.10.1979. Na začát-

ku období, kdy bylo třeba upřesňovat dráhu (měřitelným změnám frekven-

ce 0,1 Hz odpovídají změny rychlosti 6,7 mm s-1 ) a připravit pečlivě 

sled experimentů, udržovaly se sondou spojeni dva 64 m radioteleskopy 

sítě dálkového kosmického spojeni ve Španělsku a v Austrálii po 10 ho-

din denně. Od 6.8., kdy vzdálenost sondy od Země byla již 1510 Gm, se 

připojila ještě 64 m anténa v Goldstone, aby bylo zajištěno denně 

18 hodin spojeni. Od 16.8. byla zahájena ultrafialová fotometrie Sa-

turna a od dalšího dne při vzdálenosti sondy od Země 1530 Gm (přenos 

signálu v jednom směru již trval 85 minut) se ke sledování sondy při-

pojily další radioteleskopy a bylo udržováno nepřetržité spojeni. 

Vzdálenost od Saturna byla 12,7 Gm (tj. poloviční než na začátku srp-

na, kdy ovšem již byla dávno v gravitační sféře aktivity Saturna, je-

jíž poloměr je 54,5 Gm) a sonda se blížila ke svému cíli rychlostí 

8,7 km s-i. Od 20.8. začal fotopolarimetr snímkovat planetu s prsteny 

a precesní manévr seřídil směr antény na 0,5' přesně do směru k Zemi. 

Od 25.8. přijímaly telemetrii současně již 2 stanice, takže rychlost 

přijmu mohla být zvýšena na 1024 bit/s,a tím se také zvý šila kvalita 

snímků. V tomto místě, ze vzdálenosti 5 Gm, začala rozlišovací schop-

nost snímků převyšovat nejpodrobnější snímky získané ze Země. 28.8. 

byla získána první UV měření rre jvětšího městce Titana a fotopolari-

metrie Japeta. Až do 30.8., kdy se sonda přiblížila Saturnovi na 2 Gm, 
byla možno ještě získávat celkové snímky planety i s prsteny a posled-

ní snímek celé planety bez prstenů byl pořízen následujícího dne ze 
vzdálenosti 1 Gm s pětkrát lepším rozlišením než ze Země. 31.8. také 
prolétla sonda rázovou vinu slunečního větru na hranici Saturnovy 
magnetosféry, o 3-4 dny později, než se očekávalo. 1.9. v 16h11 m, 20m
před průchodem pericentrem, začalo měření rádiového zákrytu Saturnovou 
ionosférou a atmosférou (uvedené časové údaje ve světovém čase se 
vztahují na skutečnou dobuA; kdy jednotlivé jevy nastaly; na Zemi byly 
zaznamenány o 86,25 minut později). V 16h32m vstoupila sonda na 78m
do zákrytu za Saturnův disk (pro Zemi) a o minutu později začalo pro 
Pioneera 11 zatmění Slunce Saturnem, trvající 79m. Od 1 7h50 po výstu-
pu ze zákrytu byla druhá rádiová sondáž Saturnovy atmosféry a ionosfé-
ry. 1.září byl pro sondu den přímo nabit různorodými měřeními: snímko-
vání Saturna s rozlišením 80-100 km (tj. 20krát lepším než ze Země), 
infračervená radiometrie, dva riskantní průlety rovinou prstenů, při-
blížení k měsícům Dione, Mimas, Tethys, Enceladus a Rhea a vedle toho 
měření částic a magnetického pole. 2.září na odletové dráze se Saturn 
jevil jako srpek s osvětlenou 1/3 disku. Pokračovalo snímkování a 
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polarimetrie Saturna a prstenů a začalo snímkování a fotometrie nej-

většího městce Titan, který má dosti hustou atmosféru a svým průměrem 

5800 km podstatně převyšuje i Merkura. K maximálnímu přiblíženi k Ti-

tanovi na vzdálenost 3630.73 km došlo 2.9. v 18102m UT. S Japetem a Hy-

perionem se sonda setkala již na příletové dráze, a to 29.8. a 31.8. 

V okolí konjunkce se Sluncem, mezi 8.-15.9.1979, byla přijímána jen 

některá data v pomalém sledu (16 - 32 bit/s). Od 15.9. do 1.10. po-

kračovala ještě normální měření Saturnova okolí. 

Shrňme nejprve stručně hlavni výsledky mise Pioneer-Saturn. 

Vzhledem ke geometrii setkání - asymptota příletové dráhy byla na se-

verní straně roviny prstenů, s niž svírala úhel asi 6°, zatímco Slunce 

bylo pod úhlem asi 2~ na jižní straně roviny prstenů - fotografovala 

sonda prsteny v neobvyklém, tak říkajíc "negativním" osvětlení. } ídký 

prsten C je v rozmezí 1,22 - 1,50 RS (poloměr Saturna - RS = 60000 

±500 km). Byla potvrzena existence mezery 1,50 - 1,53 RS a podán návrh 

nazvat ji francouzské dělení na počest objevitelů Dollfuse a Lyota. 

Nejintenzívnější prsten B (1,53 - 1,96 RS) se jeví na snímcích zcela 

tmavý, neprůhledný; za ním následuje známé Cassiniho dělení (1,96 -

- 2,03 RS) a pak prstenec A (2,03 - 2,27 RS) o nerovnoměrné jasnos-

ti s úzkou (876±35 km) Enckeovou mezerou (2,21 Rs). Vně prstenu A ob-

jevila sonda velmi úzký (<800 km) prstenec o poloměru 2,33 RS a op-

tické tloušťce ≤ 2.10-3,nazvaný F.Mezeru mezi prsteny A a F (šířka asi 

3600 km) navrhli objevitelé pojmenovat Pioneerovo dělení. Prstenec D, 

který někteří pozorovatelé údajně pozorovali uvnitř prstenu C, nebyl 

detegován při žádném osvětlení a jeho existence je sporná. Vnější 

prstenec E, který zasahuje do vzdálenosti r = 5-6RS, je příliš slabý, 

než aby mohl být pozorovatelný fotopolarimetrem Pioneeru 11. Jeho op-

tická tloušťka je nejméně 100-krát nižší než prstence F a mezi prste-

ny E a F je nejméně jedno dělení, jak vyplývá z měření toků energetic-

kých částic. 

Zároveň s objevem prstence F byl vně tohoto prstence v rovině 

prstenů objeven opticky nový satelit s prozatímním označením 1959 S1. 

Poloosa jeho dráby je 2,53±0,01 RS~151800 km, oběžná doba (za předpo-

kladu kruhové dráby) asi 0,696d,, odhadnutý poloměr asi 100 km. Asi 

1& hodin po svém objevu byl nový měsíc, když mezitím vykonal 1 oběh, 

detegován pravděpodobně z poměrně malé vzdálenosti pomocí jiných expe-

rimentů na sondě, která se s ním málem srazila. Ukázalo se, že nový 

satelit je možná totožný s měsícem S11, který byl spatřen Fontainem 

a Larsonem (1978). 

Detektor mikrometeoroidů zaznamenal na příletové trajektorii ve 

výšce asi 900 km nad prstenem E dva nárazy částeček Patří-li tyto 

částečky k prstenu E, je jeho geometrická tloušťka alespoň 1800 km. 
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Je však velmi řídký, takže jeho optická tloušťka je velmi malá, asi 

10-8, ve srovnání s prsteny A,B,C u nichž je s 0,1 až 1. Experimenty 

z nebeské mechaniky a ultrafialová fotometrie ukazují, že celková 

hmotnost všech prstenů je určitě menši než 3.10
-6 MS.Prsteny jsou ob-

klopeny mrakem atomů vodíku. Částice prstenů jsou složeny z lehkých 

látek (ledy H2O, NH3). Nerovnoměrné rozdělení UV emise podél prstenů 

svědči o tom, že nakupení částic v prstenu B je nehomogenní. Teplota 

prstenu je 60-70 K na osvětlené a asi 55 K na neosvětlené straně. 

T toho plyne, že výměna tepla mezi částicemi je velmi malá. 

Fotopolarimetrem bylo také změřeno polární sploštění Saturna: 

poměr polárního k rovníkovému poloměru je 0,912*--0,006. Snímky Saturna 

ukazovaly ve srovnání s Jupiterem velmi málo povrchových detailů. Byl 

zjištěn atmosférický proud v oblasti rovníku a další proud pod severní 

polární oblasti. Z radiometrických měření byla odvozena efektivní 

teplota Saturna (94,4±3) K. Poměr celkové emise k absorbovanému slu-

nečnímu záření je 2,210,7, z čehož plyne tok tepla z nitra 

2,4±0,8 W m . Tyto údaje vycházejí z albeda 0,45±0,15. Uvedený tok 

tepla je vyšší než dávají teoretické vývojové modely a nasvědčuje o 

existenci vnitřního zdroje energie jako např.gravitační separaci vo-

díku a helia. 

Z gravitačního působení na sondu byly určeny dříve neznámé hmot-
nosti měsíců Rhea (21,4±7).1020kg a Japetus (28±7).1020kg. Nově byla 

také určena hmotnost největšího měsíce Titan (237±3).10
-6 MS, která se 

však dosti liší od hodnoty (246,2±0,1).10 6 MS, kterou odvodil MESSAGE 
z gravitačního působení Titana na Hyperiona. Nová hodnota z poruch 
Pioneeru 11, která je předběžná a bude ještě upřesněna, je naopak 
v dobré shodě s hodnotou EICHELBERGERA (239,7±4,9).10-6 MS, určenou 
rovněž z poruch Hyperiona. Také celkem souhlasí s hodnotou JEFFREYSO-
VOU (241,2±1,9).10-6 MS, která byla odvozena z pohybu' dráhové roviny 
Japeta. 

Z měření infračerveného radiometru plyne jasová teplota disku 
Titans T = 80i10 K při přiblížení sondy k tomuto měsíci. Byl také 
zjištěn oblak vodku okolo Titans o polomš ru 5 R. Z dat měření magne-
tického pole byla detegována stopa (ve směru oběhu Titana) v magneto-
sféře synchronně rotující se Saturnem (a tedy předbíhající měsíce). 
Infračervená data svědčí také o tom, že mraky v S aturnově atmosfé-
ře jsou hustší než v pokrývce Jupitera. Měření rádiových zákrytů 
zjistila řídkou ionosféru se dvěma maximy: 9,4.103 cm 3(h = 2800 km) a 
7.103cm 3 (h = 2200 km). Výsledky určení teploty atmosféry z rádiového 
zákrytu jsou v souladu s IR měřením a plyne z nich asi poloviční rela-
tivní četnost helia v atmosféře Saturna ve srovnání se Sluncem. 

Magnetické pole u Saturna bylo očekáváno, avšak o intenzitě 3-5 
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krát vyšší, než naměřil Pioneer 11. Předpovědi vycházely z empirické 
lineární závislosti logaritmu dipólového magnetického momentu na loga-
ritmu rotačního.momentu hybnosti pro tři planety se změřeným magnetic-
kým polem: Země, Jupiter a Merkur. Pioneer 11 naměřil na rovníku (pře-
počteno na povrch oblačné pokrývky) magnetickou indukci (2,0±0,1). 
.10-5T a odtud plyne dipólový magnetický moment (4,3±0,2).1018T m3. 
Polarita je opačné než u Země, sklon magnetické osy k ose rotace je 
překvapivě nízký: 2° t 1°. Pole má velmi přesně dipólový charakter 

B = Boř 3. Na vstupní i výstupní trajektorii byly pozorovány s přibli-
žováním k pericentru změny B od 10 do 8200 nT. Harmonická analýza uká-

zala, že poměr kvadrupólového k dipólovému momentu je pouze 0,07, což 

je méně než u Země i Jupitera. Pro vzájemné 'porovnání uveďme pro Zemi, 

Jupitera a Saturn některé základní parametry (Re = rovníkový poloměr, 

m = hmotnost (Země = 1), P = rotační doba, p = střední hustota, 

M = magnetický dipólový moment (T m3), RM = střední vzdálenost subso-

lárního bodu magnetosféry (v jednotkách rovníkového poloměru příslušné 

planety): 

Země Jupiter Saturn 

Re (km) 6378 71400 60000 

m 1 317,9 95,2 

P 23h561°04s 9h55m30s 10h14m

p 

(g 

cm 3) 5,5 1,3 0,7 
M (T m3) 8,1.10.15 1,46.1020 4,3.10.18

RM 10 RB 100 R J 30R5

Z tabulky je patrné, že magnetický moment Saturna je zhruba 
30 krát menší než u Jupitera a 600 krát větší než u Země. Chybějící 

vzájemný sklon magnetické a rotační osy spolu s nedostatkem výrazněj-

ších povrchových detailů ztěžují přesné určení doby rotace Saturna. 
Při studiu struktury magnetosféry je vhodné vycházet z přesně defino-

vané vztažné soustavy rotující planety: ekliptikální souřadnice sever-
ního pólu Saturna (pro ekvinokcium .1950,0) jsou .1S 78,814°, 

= 61,932°, Prot = 
10h14m. Přitom nultý poledník je ten, který při 

astronomickém začátku roku 1950,0 procházel výstupným uzlem Saturnovy 
dráhy na jeho rovníku. Nepatrný sklon magnetické osy Saturna působí 
obtíže při. _výkladu vzniku jeho magnetického pole. Nyní přijímané me-
chanismy jsou precesí nebo konvekcí indukovaný.dynamový efekt působící 

v nitru planety. Jak však upozornil BRAGINS1 J, mohou malé odchylky od 
osové symetrie vést k polím generovaným dynamem za předpokladu dosta-
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tečně vysokého Reynoldsova magnetického čísla. Rovněž je možno vyvozo-

vat, že malá hodnota dipólového momentu s velmi pravidelnou dipolární 

geometrii jsou .důsledkem toho, že oblast generující pole - tekuté 

jádro nebo plášť, kde je dynamo aktivní - je malá. 

Výsledky měření magnetického pole a gravitačních poli (analýza 

změn frekvence přijímaných signálů) jsou v souladu a následujícím mo-

delem nitra Saturna: malé vnitřní jádro 0,2 RS ze skalnatého materiálu 

(Mg0, .Si02, FeS, FeO), obklopené vnějším jádrem z kovového vodíku 

(0,2-0,5 R3) a dále obálkou tekutého vodíku a helia. Jádro o poloměru 

0,5 RS je podstatně menší než obdobné jádro Jupitera (0,75 Ra). 

V následující tabulce je uveden přehled Saturnových satelitů po-

dle současného stavu, kde některé hodnoty vyplývají z nových měřeni 

sondy Pioneer 11. Značí: a = hlavni poloosa [Mm], P = siderická oběžná 

doba [d], i = sklon dráby k rovníku Saturna [`]~ e = numerická vý-

střednost, R = poloměr [km], m = hmotnost [10 MS], p = průměrná 

hustota [g cm3]. Chyby jsou uváděny v jednotkách posledního místa. 

Satelit a P i e R m p 

197951 (S11?) 152? 0,696? 0 0? 1007 ? 7 

Janus 169? 0,816? 0 07 100? ? ? 

Mimas 186 0,942 1,5 0,020 180 0,066±0,002 1,5 
Enceladus 238 1,370 0,0 0,004 300 0,13t0,á 0,7 
Tethys 295 1,888 1,1 0,000 520±60 1,10±0,03 1,1±0,4 
Dione 378 2,737 0,0 0,002 500±120 1,85±0,06 2,0±1,4 

Rhea 528 4,418 0,4 0,001 800±100 3,8 ±1,3 1,0±0,5 
Titan 1223 15,945 0,3 0,029 2900±200 237±3 1,3±0,3 
Hyperion 1484 21,277 0,4 0,104 112±15 7 ? 
Japetus 3563 79,331 14,7 0,028 725*-100 5,0±1,3 1,8±0,9 
Phoebe 12960 550,33 150 0,163 120 ? ? 

Řada údajů pro Saturnovy měsíce bude ještě upřesněna v průběhu 
podrobné analýzy dat Pioneera 11 a především měřeními sondy Voyager 1, 
která se má setkat se Saturnem 11.11.1980. Zejména bude třeba ještě 
vyjasnit identifikace malých objektů v blízkosti prstenců. 

Velká pozornost byla věnována při experimentech sondy Pioneer 11 
studiu Saturnovy magnetos£éry. Čelem rázové viny slunečního větru pro-
létla sonda nejprve ve vzdálenosti 24 RS 31.8.79 a pak téhož dne ještě 
dvakrát ve vzdálenostech 23,1 RS a 19,9 R5. Magnetopauzou pak prošla 
ve vzdálenosti 17,3 RS od středu planety. 

Sluneční činnost na konci srpna 1979 zvýšila tlak slunečního vět-
ru na magnetosféru Saturna a stlačila ji na podnormální rozměr. Při 
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setkáni sondy s rázovou vinou slunečního větru byl dynamický tlak 

slunečního větru asi 
1,5.10-10 Pa (normální hodnota ve vzdálenosti Sa-

turna je asi 2.10-11 Pa, tedy asi o řád nižší).Při výstupu sondy byl 

tlak slunečního větru asi 1.10-11 Pa (6.9.79). Sonda vstupovala do 

magnetosféry ve směru od Slunce, tj. blízko poledního Saturnova poled-

níku a vystupovala zhruba podél ranního poledníku. Protože v té době 

již tlak slunečního větru značně poklesl, zvětšila magnetosféra pod-

statně i svůj příčný rozměr a poměry v ní byly méně stabilní a značně 

turbulentní. Při výstupu byla magnetopauza překročena po prvé 3.9.79 v 
th 
/ -50m ve vzdálenosti 30,25 RS a po páté téhož dne v 23h23m ve vzdále-

nosti 39,8 RS. Mnohem větší byly ještě rozdíly při průchodu vnější 

hranici magnetosféry (rázovou vinou slunečního větru): první překroče-

ní nastalo 4.9. v 15h27m ve vzdálenosti 49,26 RS a deváté 8.9. v 

14h04m ve vzdálenosti 102,1 RS. Toto měření bylo již značně ztíženo 

šumem (1 den před konjunkci Saturna se Sluncem!). 

Saturnova magnetosféra může být rozdělena do čtyř částí: vnější 

oblast, brázda, vnitřní oblast a prsteny. V době vstupu Pioneera 11 

obsahovala stlačená vnější oblast "nafouklou" korotující plazmu z 

vnitřní oblasti. Byly předběžně identifikovány ionty 0+ nebo OH+. To 

svědči o tom, že částice o nízké energii vznikly spíše disociací mate-

riálu z prstenů než vniknutím slunečního větru do magnetosféry, Zachy-

cené ionty o nízké energii byly nalezeny uvnitř sféry o poloměru 17 RS

a zasahovaly až asi k 7,5 B3. 
Vnější magnetosféra je charakterizována velkými časově proměnnými 

toky zachycených částic, se značnými variacemi v jejich úhlovém rozdě-

lení. Během výstupného letu na 8 RS se sonda setkala s chaotickým roz-

dělením částic a rychle se měnící polaritou magnetického pole. To lze 

vysvětlit buď vznikem rovníkové proudové vrstvy nebo začínající vrst-

vou magnetosférického ohonu. Vnější magnetosféra končí ostře u 7,5 RS

náhlým poklesem toku protonů i elektronů. Oblast brázdy (slot), vzni-

kající zmenšením toku částic, lze vysvětlit silnou absorpcí částic sa-

telity Dione, Tethys a Enceladus. Brázda sahá až do 4 RS. Měření iontů 

svědči o tom, že plazmové procesy a absorpce satelitů "vymetají" 

nabité částice ven z magnetosféry v oblasti brázdy. 

Uvnitř 4 RS toky a energie částic rostou a spektra se stávají 

mnohem tvrdší a složitější. Maximální tok protonů E > 35 MeV je 3.104

em 2s-1 a elektronů E > 3,4 MeV je 3.106 cm 2š 1 . Nabité částice za-

chycené ve vnitřní magnetosféře vykazují značnou symetrii mezi vstup-

ním a výstupním úsekem letu sondy. To je přímým důsledkem souhlasu 

magnetické a rotační osy planety. Zřetelná absorpce v toku částic byla 

nalezena ve vztahu k satelitu Mimas ve vzdálenosti 3,1 RS. Absorpce 

částic byla rovněž použita ke zjištění (možná již dříve známých) 
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drobných satelitů (když sonda procházela jejich "stínem") a ke stano-

vení horní hranice difúzního koeficientu pro zachycené částice v této 

oblasti magnetosféry. 

Magnetoeférické okolí prstenců je charakterizováno prakticky dpl-

nou nepřítomností jakéhokoli zářeni nabitých částic. Uvnitř 2,3 RS

(vnější hranice prstenu A) je pozorováno téměř úpiné vymizení částic. 

Hledání fotonového zářeni pocházejícího od absorpce částic s vysokou 

energii dalo negativní výsledky. 

Nezávislý objev nového satelitu o poloose dráhy 2,53 RS jednak 

opticky (fotopolarimetrem, označeni 1979 S1) a jednak z měřeni toků 

částic, tj.jejich absorpce, třemi nezávislými týmy (označeni 1979 S2), 

vedlo k velkému oživeni zájmu o hledáni dalších neznámých Saturových 

měsíců, zejména když se ukázalo, jek významný vliv mají satelity na 

radiační pásy a tím i na magnetosféru planety. 

Podrobnou analýzu absorpci částic na průletové dráze Pioneera 11 

provedla zejména skupina van Allena, objevitele radiačních pásů Země. 

Nebyla zjištěna evidence žádné absorpce ve vzdálenosti 2,65 RS od 

středu Saturna, což byl podle některých autorů poloměr dráhy desátého 

satelitu (Janus = 1966 Si). Byla však nalezena slabá absorpce (označe—

ní 1979 S3) ve vzdálenosti 2,82 R3, což odpovídá právě poloměru Janu-

sovy dráby podle FRANKLINA (2,81 RS). Nicméně interpretace absorpce 

u 2,82 RS jako satelitu 1979 S3 je zatím nejistá. Dále našla van Alle-

nova skupina absorpci (označenou 1979 S4) u 2,522 R5; ani zde však ne-

ní jisté, jde-li o samostatný satelit nebo jen o rozšíření absorpce 

měsíce 1979 S2. Spolehlivě však byla určena absorpce u 2,343 RS

(satelit 1979 S5); další absorpce (1979 S6) u 2,350 RS však může být 

pouze rozšíření absorpce 1979 S5, podobně jako tomu bylo_ u absorpce 

1979 84. 

Po měřeních pomoci sondy Pioneer 11 následovala přímo exploze 

pozorováni Saturnových měsíců z několika observatoří (Mauna Kea, 
Mt.Wilson, Lunárně planetární observatoř, Pie du Midi, Mc Donald). 
Většinou se přitom používalo různých zařízení k odcloněni Saturnova 
světla ve spojení se zesilovači obrazu. Jen do poloviny dubna 1980 by-
lo registrováno 19 nových objektů (1979 S7, 1980 S 1-18) jako možných 
nových satelitů Saturna. Několik z nich je zatím nejistých, několik 
dalších bylo identifikováno s jinými nezávislými objevy. Tak např. 
Pioneerem 11 objevený satelit (1979 31 = 1979 82) byl identifiko..á n 
s jedenáctým, dosud nepojmenovaným měsícem Saturna (objekt 1966 S2) 
a s objektem pozorovaným později nezávisle ze 3 observatoří (1979 S7 = 

1980 S 1 = 1980 S2). Na základě dalších pozorování až do konce břez. 
na byla upřesněna dráha tohoto satelitu: P = 0,69335d, a = 2,524 RS = 
= 151,4 Mm. ORUIKSHANK pozoroval na Mauna Kea v únoru 1980 (26,54 UT) 
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slabý objekt 1980 S3 (m = 15,5) v okolí západní elongace a další 

ještě slabší objekt 1980 S4 v okolí východní elongace (27,6 UT). SMITH 

et al. pozorovali objekt 1980 S5, poněkud slabší než 1966 S2, u vý-

chodního okraje prstenů (březen 1,34 UT). Na Pie du Midi byl objeven 

(březen 1,029 UT) objekt 18m v rovině prstenů, východně od vzdálenosti 

62,2", která se pozvolna zmenšovala (1980 S6). Zároveň byl pozorován 

až do vzdálenosti 5 RS velmi slabý vnější prsten (18mr'). Na Mt.Wilso-

nu byl pozorován Pioneerem 11 znovu objevený satelit 1966 S2 a v sou-

vislosti s tím byly objeveny v elongacích 3 další možné satelity: 

1980 S7 (březen 13,29 UT, 23" východně), 1980 S8 (březen 15,19 UT, 

24 východně) a 1980 S9 (březen 15,27, 25 západně); vesměs jsou asi 

o 1 m slabší než 1966 S2. Na Haute Provence byl objeven další možný sa-

telit 1980 S10 (březen 16,024 UT, západní elongace 61,4). Na Lunárně 

planetární observatoři (LPO) byly potvrzeny satelity 1980 S7 a 38 a 

objeven další pravděpodobný satelit 1980 S11 (březen 14,47 UT, asi 22" 

východně od středu Saturna) a objev potvrzen pozorováním na Mt.Wilso-

nu. Rovněž na LPO byly objeveny objekty: 1980 S12 (asi 17m, březen 

28,2125 UT 56,5" východně, vzdaloval se v rovině prstenů a 28,3153 UT 

byl ve vzdálenosti 61,7), 1980 S13 (17,5m duben 8,32 UT ve vzdále-

nosti 43~, 8,35 UT ve vzdálenosti 41  západně) a 1980 S14 (asi 17,3m, 

8,15 UT ve vzdálenosti 55 západně a dosáhl elongace 61 " asi 8,31 UT). 

Konečně VEILLET na Pie du Midi objevil během pozorováni měsíce 1966 32 

Čtyři další neidentifikované satelity: 1980 515 (duben 9,9132 UT vý-

chodně 23.10 "), 1980 S16 (duben 10,9792 UT západně 22,10), 1980 S17 

(duben 11,9729 UT východně 24,09") a 1980 518 (.duben 12,0153 UT západ-

ně 24,80 ). Objekty 515, S16 a S17 mají jasnost přibližně stejnou jako 

1966 S2, objekt S18 je slabší než Hyperion. 

U nově objevených objektů se vyskytují většinou elongace buď ko-

lem 25" nebo kolem 60 a protože bývá k dispozici obvykle několik po-

zorování, je naděje, že aspoň některé z nich budou navzájem identifi-

kovány. Jinak bychom při tomto tempu objevů měli kolem Saturna brzy 

vice neidentifikovaných objektů ("SUFO") než satelitů se známými 

dráhami. 

Velmi těsné přiblížení Pioneera 11 k Saturnovi dávalo po prvé 

možnost určit charakter vnějšího gravitačního pole (parametry J2 a J4) 

a hmotnost prstenů. Protože na odletové části dráby (v okolí konjunkce 

se Sluncem) byla dopplerovská měření silně rušena plazmovými efekty, 

bude ke zpřesněni předběžného určení gravitačního pole třeba ještě 

podrobné analýzy rušivých efektů. Z předběžné analýzy plyne,že hmot-

nost Saturnových prstenů je menší než 3.10
-6 

MS. Před dvěma lety se 

pokusili Mc Laughlin a Talbot o určení hmotnosti prstenů z pohybu sa-

telitů. Dospěli k hodnotě (6,2 ± 
2,4).1O_6 

MS,ovšem za předpokladu ur-
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čitého modelu Saturnova nitra, který dává teoretický vztah mezi J2 a 

J4. Při určeni Stokesových koeficientů J2 a J4 z dat Pioneera 11 před-

pokládali ANDERSON et si. J6 = 0,84.10
-4 

a J8 = - 0,11.10
-4 

(podle 

SLATTERYOVA modelu nitra Saturna) a dále rozděleni hustoty prstenů 

úměrné rozděleni optické tloušťky a celkovou hmotnost prstenů 10
-7 

M8. 

Obdrželi J2 = (1,646 ± 0,005).10
-2 

a J4 = (-0,99 f 0,08).10-3. Při 

zanedbání hmotnosti prstenů odvodili z pohybu satelitů JEFFREYS (1954) 

J2 = (1,651 ± 0,002) . to-2, J4 = (-1,00*-0,07).10-3 a KOZAI (1976) 
J2 = (1,6445 ± 0,0013).10-2, j4 = (-1,05±0,07).10-3. Po korekci ruši-

vých vlivů plazmy a zejména po přibrání průletu Voyagers 1 u Saturna 

v listopadu 1980 bude určeni charakteru gravitačního pole Saturna po-

mocí kosmických sond podstatně přesnější než pomoci satelitů. 

Z nových radiometrických měření v oblasti 20 µm a z přesné foto-

metrie určil CRUIKSHANK pro měsíc Hyperion poloměr 112 t 15 km a vi-

zuální albedo 0,47 f 0,11. PODOLAK a GIVER studovali spektrum Titans 

v oblasti 0,48 - 1,1 µm. Dospěli k závěru, že obsah 084 je nejméně 

2.105 km Pa a ve vysoké atmosféře je mnoho rozptylujících částic,které 

silně ovlivňuji profily čar CH4. 

Ostatní vnější planety 

CRUIILSHANK et al. měřili 2,2 m teleskopem na Mauna Kea pomoci ze-
silovače obrazu spektrum Neptunova měsíce Triton v oblasti 0,32 až 

0,74 µm. Srovnání fialové odrazivosti s různými minerály a meteority 
ukazuje, že povrch měsíce je především skalnatý. Nová radiometrická 

měření dávají horní mez poloměru r ≤ 2600 km a dolní mez geometrického 
vizuálního albeda pv ≥ 0,19. Ačkoliv v uvedené oblasti spektra nebyly 

zjištěny žádné absorpční pásy metanu, byl zjištěn týmž autorem na 4 m 

teleskopu observatoře Kitt Peak v infračervené oblasti silný absorpční 
pás 084 u 2,3 µm. Protože metan v pevném stavu má další silnou absorp-

ci u 1,7 µm (zjištěna např. na Plutovi), která však u Tritona zjištěna 
nebyla, odpovídá pás 2,3 µm plynnému CH4. Extrapolací laboratorních 
spekter CH4 na teplotu Tritona asi 55 K vychází odhad atmosférického 
tlaku asi 10 Pa, což je právě tlak nasycených par. Je pravděpodobné, 
že malé části povrchu tohoto měsíce jsou pokryty ledem CH4. 

Pro zajímavost uveďme, že Pioneer 10, který provedl v prosinci 
1973 první měření Jupitera a jeho systému, překročil 11.7.1979 již 
dráhu Urana ve vzdálenosti 2900 Gm od Slunce. Uran byl však právě na 
opačná části své dráby, takže sonda neměla možnost jej pozorovat. 
Pioneer 10 však stále předává na Zemi údaje o měření meziplanetárního 
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prostředí a očekává se, že zdroje energie vystačí až do překročení 

průměrné vzdálenosti Pluta, tj. 5900 Gm. 

Pro Plutův měsíc Charon, objevený v r.1979, existuje asi 20 pozo-

rování, zatím vesměs jen ve formě protaženi obrazu Pluta. Nicméně po-

lohy těchto prodlouženi jsou zcela v souladu s předpovědí. HARRINGTON 

upřesnil, dráhové elementy Charona takto: sklon dráhy k rovině oblohy 

105° (tj. zpětný pohyb); poziční úhel výstupného uzlu 170°, který se 

zmenšuje o 2° ročně. Charon procházel tímto uzlem v r.1978 v květnu 

8,7 UT. Nezměněny zůstávají tyto původní elementy: perioda 6,3867d, 

poloosa dráby 0,9 a výstřednost O.Na základě těchto elementů .lze 

očekávat, že dojde k zatměním Charona v Plutově stínu mezi r. 1983-88. 

Poklesy celkové jasnosti soustavy Pluto a Charon budou sice malé, 

avšak měřitelné. Je sice málo pravděpodobné, že by se pozorovatelům 

dvojhvězd podařilo vidět Charona jako oddělený objekt, při zdokonaleni 

skvrnové interferometrie je však nadějné přímé pozorování nového měsí-

ce touto technikou. 

K očekávanému zákrytu slabé hvězdy 12m Plutem 6.4.1980 sice nedo-

šlo, bylo však pozorováno zeslabení světla hvězdy v trvání 505, které 

bylo pravděpodobně způsobeno satelitem Charon. Bude-li pozorování po-

tvrzeno, plynula by odtud dolní mez průměru satelitu 1200 km. 

5. K®1VIÉTY 

Rok 1979 bol v porovnaní a dvomi predchádzájúcimi rokmi chudobný 

nielen na počet objavov nových komét ale aj na jasné kométy. Malými 

ďalekohIadmi sa mohli pozorovať iba dye. Z 12 registrovaných objavov 

komét sú 3 nové neperiodické kométy, jedna nová krátkoperiodická komé-

ta, jedna stratená krátkoperiodická kométa, dye nové periodické kométy 

a 5 pravidelne sledovaných krátkoperiodických komét. Na vizuálne obja-

vy z celkového počtu objavených komét pripadajú iba 3; dye periodické 

a jedna neperiodická kométa. Ostatné objavy sú fotografické. Jasnosť 

fotograficky objavených komét bola v čase objavu malá a nevzrástla ani 

neskbr. Celá polovica z počtu objavených komét patrí pozorovatelom 

južnej oblohy. 

Novu krátkoperiodickú kométu 1979a Kowal 2 objavil C.T. KOWÁL na. 

platni zo 122 cm Schmidtovho ďalekoh]adu Palomarského observatória, 

USA, exponovanej 27. januára. Je to v poradí druhá Kowalova krátkope-

riodická kométa. Prvú objavil v s'. 1977. Kométa mala v čase objavu 

1715, difúzny vzhlad s nejasnou kondenzáciou a bola bez chvosta. Na-

chádzala sa v súhvezdí Vel'ryby, vo vzdialenosti 1,53 AU od Sloka a 
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1,03 AU Od Zeme. Posledné pozorovania sú z konce marta, kedy jasnost 

kométy bola 18m. 

Krátkooeriodickú kométu 1979b Daniel našiel 2. £ebruára podia 

efemeridy P.R. STANDEN na pletni zo 122 cm U.K. Schmidtovho .alekohla—

du, Siding Spring, Austrálie. Kométa bole v čase objevu v súhvezdí 

Vlasy Bereniky na mieste vel'mi blízkom s efemeridou Pickupa. Pri pre-

chode perihéliom, v júli 1978 kométa bola v nevhodnej polohe pre pozo-

roveni.e. V čase objevu, pol roka po prechode perihéliom, kométa mela 

19m, dobre .kondenzovaný tvar bez chvosta. Nachádzala sa vo vzdiale-

'nosti 2,52 AU od Slnka a 1,87 AU od Zeme.Týmto objavom se prekonala 

doterajšia rekordná vzdialenosť kométy od Slnka a Zeme, 2,41 AU a 1,52 

AU, v ktorej bola nájdená pri predchádzajúcom návrate 7. marta 1951 

CUNNINGHAMOM. 

Neperiodickú kométu 1979c Bradfield objevil vizuálne 24, júna 

W.A. BRADFIELD V Dernancourte blízko Adelaidy, Austrálie. Je to už 

8 kométa tohto úspešného lovce komét od r. 1972. Všetky objevy komét 

urobil vizuálne, 15 cm refraktorom. Kométa bola v čase objevu 10m a 

male difúzny tvar bez kondenzácie. Nachádzala se niekolko stupňov juž—

ne od hviezd Eta a Sigma v Hlave Hydry, vzdialená 0,83 AU od Slnka 

a 1 ,5 AU od Zeme. Pohybovala sa po obloho rýchlosťou 70' za deň.Objev 

potvrdil TREGASKIS z observatória Mount El.isa, blízko Melbourne, 

25. júna. Kométa mela difúzny tvar s jemnou kondenzáciou. Zo severnej 

pologule bolo možné kométu pozorovať až začiatkom augusta. Opozíciou 

prešla v strede septembra. Najbližšio k Zemi bola 13. septembra, 

0,43 AU. Po prechodě perihéliom jasnost kométy kesela rýchlejšie ako 

se predpokladalo. Začiatkom augusta bola 8,8m a.mala kómu s priemerom 

1,5'. 0 mesiec nesk8r už bola vel'mi difúzna a ťažko pozorovatelná. 

12. septembra mela priemer kóiny 3' a jasnost 11,3 , 24.septembra na 

30 min expozícii 1,5 m reflektorom se jevila ako difúzny škvrna bez 

kondenzácie, 18-19m. 

Novú krátkoperiodickú kométu 1979d Russell objevil K.RUSSELL na 
platni exponovanej 16.júna STANDENOM 122 cm U. K. Schmidtovým ďaleko-
hl'adom v Siding Spring, Austrálie. Kométa male difúzny vzhl'ad s kon-
denzáciou a néznakom chvosta. V čase objavu bola 17m v súhvezdí Panny, 
vzdialená 1,63 AU od Slnka a 0,80 AU od Zeme. Posledné pozorovenia 
kométy sú z druhej tretiny júla, kedy bola 18m. 

Neperiodickú kométu 1979e Torres objevil fotograficky 26. júna 
C. TORRES, pracovník Národného observatória čílskej univerzity v Cerro 
E1 Roble, Chile. Kométa bola v čase objevu 18m a mala difúzny tvar 
s kondenzáciou. Nachádzala se a súhvezdí Orla, vzdialená 4,69 AU od 
Slnka a 3,75 AU ad Zeme. Na platni zhotovenej 3. júla 155 cm reflekto-
rom Harvardského observatória v Agassize, USA, mela kométa 18m, velmi 
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difúzriy vzhl'ad s kondenzáciou a kruhová kómu. Posledné pozorovanie 
kométy je z 23. októbra. 

Krátkoperiodickú kométu 1979f Holmes našli 20. júla podla efeme-
ridy C. Y. SHAO a G. SCHWARTZ na platni zo 155 cm re£lektore Harvard-
ského observatória v Agassize, USA. Kométa bola 19,5m a mela skoro 
hviezdny vzhl'ad. Nachádzala sa v súhvezdí Perzea, na mieste vo velmi 
dobrej zhode s efemeridou Marsdena. Kométa bole v čase objevu vzdiale-
ná 2,42 AU od Slnka a 2,83 AU od Zeme. 

Krátkoperiodickú kométu 1979g Schwassmann-Wachmann 3 objevili 
J. JOHNSibN a M. BUHAGIAR pri prehliadke platní programu systematické-
ho hl'adania asteroidov v Perthe, Austrália. Kométa n~ riek krátkej 
periode nebola pozorovaná pri žiadnom jej návrate od objavenia v 
r. 1930 (1930 VI). Prechod perihéliom v r. 1979 bol z hl'adiska pozoro-
vania kométy jedným z jej najlepších návratov.V čaae objavu sa kométa 
nachádzala v súhvezdí Panny, 24° od predpovedanej polohy Marsdenom. 
Nepresnosť v predpovedi času prechodu perihéliom dosiahla + 34 dní. 
Pri objave kométa mala jasnosť 13m, difdzny vzhl'ad a centrálnou kon-
denzéciou a chvost menší ako 1° . Od Slnka bola vzdialená 0,99 AU a od 
Zeme 1,28 AU. 

Neperiodická kométu 1979h Kowal objavil na platni exponovanej 
24. júla a 122 cm Schmidtovým ďalekohl'adom Palomarského observatória 
v USA C. T. KOWAL. V čase objevu mala kométa 19m, difázriy vzhl'ad bez 
kondenzácie a chvoste. Nachádzala sa v súhvezdí Strelca, vo vzdiale-

nosti 4,22 AU od Sloka a 3,21 AU od Zeme. Kométa bole pozorovaná ibe 

3 dni. 
Nová periodická kométu 1979i Meier objavil vizuálne 20. septembra 

kanadský astronóm amatér R. MEIER tým istým prístrojom oko svoju prvá 

kométu v r. 1978. Pre hladanie komét používa 40 cm, f/5, 56krát zváč-
šujúci reflektor Indian River observatória, Ottawského strediska Krá-

1'ovskej astronomickej společnosti v Kande. Celkový čas potrebný k 
nájdeniu novej kométy je u Meiere omnoho kratší ako typický čas ostat-
mých úspešmých lovcov komét (200-300 hod=nl. Svoju-prvú kométu našiel 

po 50 hodinách, druhá už po 30 hodinách systematického hl'adania. V ča-
se objevu se kométa nachádzala v blízkosti hviezdy Alfa v súhvezdí 
Draka. Jasnost kométy bole 11,5m. Kométa male difdzny vzhled s konden-
záciou. Priemer kómy dosahoval 1 . Pre pozorovatelov v stredných se-
verných zemepisných šírkach hola cirkumpolárnou. Pohybovala sa porvaly 
smerom na juhozápad. Od Sloka bole vzdialená 1,50 AU, od Zeme 1,51 AU. 

25. septembra mela kométa 5' dlhý chvost. Jasnosť kométy sa v priebe-
hu nasledujúceho mesiaca po objave prakticky nezmenila. 

Krátkoperiodickú kométu 1979j Reinmuth 1 našli podl'a e£emeridy 
G. SCHWARTZ a C. Y. SHAD na platni exponovanej 22. októbra 155 cm re-
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flektorom Harvardského observat6ria v Ágassize, USA. Mala difúzny 

vzhl'ad so slabou kondenzáciou a jasnost okolo 20,5m• Kométa bole v'ča-

se objavu v súhvezdí Velryby, na mieste velmi blízkom a efemeridou 

Marsdena. Jej vzdialenosť od Slnka bola 3,39 AU a od Zeme 2,41 AU. 

Krátkoperiodickú kométu 1979k Schwassmann-Wachmann 2 našiel podl'a 

efemeridy G. SCHWARTZ na platni exponovanej 14. decembra 155 cm re-

flektorom Harvardského observat6ria v Agassize, USA. Kométa bole 

20,5m, hviezdneho vzhladu. Nach ádzala se v súhvezdí Vodnára, vo vzdia-

lenosti 3,53 AU od Sluka a 3,34 AU od Zeme. Poloha kométy v čase obja-

vu bole velmi blízko vypočítanej efemeridy. 

Nová periodická kométu 19791 Bradfield našiel vizuálne 24. de-

cembra W.A. BRADFIELD v Dernancourte blízko Adelaidy, Austrália. Je to 

v tomto roku jeho druhý objav a 9. V celkovom počte. Kométa mala v ča- 

se objevu jasnost 5m, difúzny vzhlad s kondenzáciou a chvost vŠčší ako 

1° . Nachádzala se v súhvezdí Škorpióna, vo vzdialenosti 0,55 AU od 

Sluka a 1,25 AU od Zeme. Jasnost a rozmary kométy se po objeve zvŠČčo-

vali. 29. decembra bola 4,8m s priemerom k6my 1' a chvostom dlhým 2°. 

GILMORE odhadol jasnosť kométy 21. januára na 4,7m, priemer komy na 

20'. Chvost kométy bol málo jasný a velmi úzky, dlhý asi 2 . 

Okrem registrovaných objavov bolí v r. 1979 nájdené ďalšie 4 

objekty kometárneho vzhladu, dva z nich na listoch Palomarského atla-

su. R. WEINBERGER z Univerzitnej hvezdárne a G. AUNER z Astronomického 

ústavu v Insbrucku, Rakúsko, našli na liste Č. 979 Palomarského atlasu 

objekt podobný konáte 19,5m' Na reprodukcii E platne mal podobu difúz-

nej stopy dlhej asi 30'. Na reprodukcii 0 platne vyzeral ako slabá 

škvrna pretiahleho tvaru s priemerom asi 7", bez viditel'nej kondenzá-

cie. V pozičnom uhle 110° vybiehal slabý asi 1' dlhý chvost. Denný po-

hyb objektu bol 17' severozápadným smerom. Expozícia platna je z 11. 

februára 1954. 5alšiu neidentifikovaná kométu našiel na liste Č. 1267 

Palomarského atlasu H. HARTL z Astronomického ústavu v Insbrucku, Ra-
kúsko. Na reprodukcii E platne vidno difúznu stopu dlhú asi 0,4'.Re-
produkcia 0 platne znázorňuje objekt pretiahleho tvaru s priemerom 
asi 6k'. Málo jasný chvost 20" dlhý mieri k západu. Jasnost objektu ho-
la 19, 5m a denný pohyb okolo 11' juhozápadným smerom. Z oboch Palomar-
ských objektov je známa iba jedna poloha. 

Ďalší difúzny objekt podobný konáte objevil N.S. ČERNYCH na plat-
ni exponovanej 22. decembra 1978 so 40 cm dvojitým astrografom Krym-
ského astrofyzikálneho observat6ria, ZSSR. Jasnost objektu bole 16m. 
Objavy ďalších dvoch možných komét 18m uskutočnil C.T. KOWAL 122 em 
Schmidtovým ďalekohladom Palomarského observat6ria, USA. Jeden objekt 
bol difúzneho vzhladu bez kondenzácie, s chvostom kratším ako 1° . Dru-
hý objekt mal difúzny tvar bez chvoste. Z oboch objektov sú 4 pozícié 
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z 26. a 27. júla. Predbežné výpočty ich dráb ukazujú, že objekty móžu 

byť krátkoperiodickými kométami. Druhý z nich však móže byť aj planét-

kou typu Hilda. 

V r. 1979 sa okrem vymenovaných komét pozorovali viaceré neperio-

dické ako i periodické kométy objevené v minulých rokoch. Kométa Meier 

1978 XXI bole pozorovaná vo vzdialenosti vščšej ako 4 AU od Slnka. 

Medzi pozorovanými kométami neohýbala ani krátkoperiodická kométa 

Schwassmann-Wachmann 1 so svojimi náhlymi zmenemi jasnosti. Jasnosť 

kométy, ktorá je normálne okolo 18m, bola od zečiatku roka značne vyš-

šia. SHAO pozoroval 23. januára 155 cm reflektorom kompaktnú kondenzá-

ciu okolo 11 m o priemere 10'. 0 deň neskór zaznamenal značný po-

les v hustote ale zvldčšil se zase rozmar. Videl zretelne vonkajšiu 

kruhovú kómu. BORTU; ocenil 32 cm reflektorom vizuálnu jasnosť komé-

ty 4. februára na 12,7m a od 14. do 21. februára na 12,0". 14. feb-

ruára mala kométa jasná kómu s priemerom 1,6'. 0 6 dni neskór 20.feb-

ruára bola kóma skondenzovanejšia a v konáte boto vidiet jadro stelér-

neho vzhl'adu 14,2". V polovici marta dosiahla jasnosť kométy 11,8"', 

koncom marta vyzerala ako hmlistý obláčik 13" s priemerom 0,7'.Náhle 

zjasnenie kométy 28. februára zaznamenali i dva spektrogramy, zhotove-

né objektívnym hranolom (disp. 260nm/mm v H«) 200 cm reflektorom v 

Tautenburgu, NDR, BORNGENOM. Celková jasnosť kométy B - 14,5", priemer 

centrálnej kompaktnej kondenzácie bol - 6 a slabej rozsiahlej kó,ey 
- 25". V máji bole kométa v konjunkcii so Slnkom. Pozorovaternou se 

stala na rannej oblohe v októbri. Vizuálna jasnosť kométy 31. októbra 

podl'a BORTLA bota 12,7" a kóma mela priemer 0,7'. SHAO pozoroval 155 

cm reflektorom 19. decembra silná kondenzáciu v kóme a krátky chvost. 

Celková jasnost kómy ocenil na 15m. 

Definitívne označenie komét, ktoré p•rešli perihéliom v r. 1978 

zodpovedá definitívnemu označeniu komét v novom vydaní MARSDEN0VH0 Ka-

talógu kometárnych dráb z r. 1979. Katalóg obsahuje dráhové parametre 

1027 komét pozorovaných do konta r. 1978. Mnohé dráby komét ad oproti 

predchádzajúcim vydaniam Katalógu opravené a zlepšené. V Katalógu náj-

deme tiež detailně referencie a niektoré štatistické údaje o krátkope-

riodických a dlhoperiodických kométach. 

Rekordný počet 16 prechodov komét perihéliom v r. 1974 prekonal 

r. 1978 o celá desiatku. Dráha kométy 1979h je vel'mi nejatá. Preto 

kométa nedostala označeniu rímskou číslicou. Definitívne označenie 

komét, ktoré prošli perihéliom v r. 1977 (HR 1980) treba pozmenit na-

sledovne: 
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1977 III 11.22,6 P/Kowal 1977f 

1977 IV II.27,8 P/Faye 1976i 

1977 V III. 8,0 P/Kopff 1976b 

1977 VI IV.11,0 P/Grigg-Skjellerup 1977b 

1977 VII IV.23,3 P/Gehrels 3 19750 

1977 XI VIII.17,0 P/Encke -

1977 XII IX.17,6 P/Sanguin 1977p 

1977 XIII X.28,6 P/Tritton 1978d 

1977 XIV XI.10,5 Kohler 1977m 

HENRIE informuje o centrálnom archíve pozorovaných fyzikálriych 

parametrov komét, ktorý pripravuje GREEN na Univerzite vo Valparaiso, 

Chile. Archívovat sa majú údaje na IBM ako od profesionálov tak i od 

ama té ro v. 

SEKANINA vyšetroval relatívny pohyb častí rozdelených jadier. 

Konštatoval, že z popísaných rozpadov jadier iba pri 6 prípadoch maže-

me tvrdiť s istotou, že skutočne sa jadro rozpadlo. Rozpad kométy 1969 

IX nastal pri jej náhlom zjasnení, pozorovanom viacerými pozorovatel'-

mi. Pri predpoklade, že jadro kométy nie je sféricky symetrické a jed-

notlivé časti jadra nie sú silne na seba viazané D0BR0VO!SKIJ ukázal, 

že príčinou delenia jadier može byť ich rotácia, sp6sobená reaktívnou 

silou vznikajúcou pri sublimácii. GOLUBP:V skúmal krátkodobé formácie 

v hlave Halleyho kométy 1910 II. Odhadol ich rozmery, časy života 

a rýchlosti rozplynutia. SEKANINA sa pokúsil popísat povrch jadra ko—

méty z orientácie osi rotácie jadra a z omeškávania sa procesu subli— 

mácie. Prédpokladá, že velkost odklonu vejárovitej k6~y od smeru k 

Sluku je zdrojom in£ormécie o týchto parametroch. Test modelov sféric- 

kého rotujúceho jadra previedol na 4 kométach a získané výsledky kon-

frontoval a pozorovanými jasnostami a vypočítaným rozdelením integrál- 
nej insolácie povrchu jadra. Ukázalo sa, že povrch jadra má zložitú 

štruktúru a obsahuje izolačnú vrstvu prachu, ktorej hrúbka a p vnost 
je od prípadu k prípadu r6zna. BRIN a MENDIS vypracovali model úniku 
prachu z jadra a formovania prachovej obálky kométy. Jeho testovaním 
na kométe Halley 1910 II prišli k uzáveru, že kométa úpine stratila 
prachovú obálku pri približovaní k Slnku, v intervale vzdialeností od 
Slnka od 1,45 AU do perihélia a pri vzďalovaní sa od Slnka od perihé-
lia do 2,04 AU. Preto kométa na tých letých vzdialer_ostiach od Sluka 
musí byť jasnejšia po prechode perihéliom ako do jeho prechodu. Tento 
výsledok dobre súhlasí s pozorovaniami Halleyho kométy v r. 1910. 
Pre kométy u ktorých je pomer prachu k prchavým časticiam š 2 dáva mo—
del opačný výsledok. Takéto kométy sú jasnejšie do perihélia ako po 
jeho prechode a vgčšiu či menšiu prachovú obálku si udržiavajú v blíz-
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kosti Sinka stále. IBADOV ukázal, že taško tavitel'né čiastočky a polo-

merom < 10
-3 

m, ktoré unikajú z jadra kométy se v podmienkach dosta-

točne ntzkej koncentrácie plynu v k6me zohrievajú na kvázietacionárnu 

teplotu v oblasti do 104 m od jadra. 

MILLER previedol analýzu snímok kométy 1969 IX získaných 60 cm 

Schmidtovým ďalekohladom v čase od 25. dec. 1969 do 12. jan. 1970. 

Priaznivá orientécia chvosty ako i málo jasný chvost II. typu umožni—

li dobre popíaať chvost I. typu v blízkosti hlavy kométy. Rozrušenie 

chvoste v čase od 26. do 31. dec. 1969 Miller interpretuje ako d6sle—
dok prechodu kométy hranicou medziplanetárneho magnetického sektory. 

Vlnovú štruktúru lúčov chvosty ekúma z hlediska hypotézy plazmovej 

turbulentnoati v chvoste. LAMY a KOUTCHMY zoatrojili model dynamickej 

evolúcie pozorovanej pásovej štruktúry v prachovom chvoste kométy West 

1976 VI. Ukázali, že takúto štruktúru nie je možné popísať syndynamami 

a synchronami. Pásy, pohybujúce se ako celok v priebehu viacerých dni, 

formuje prach unikajúci z jadra kométy v blízkosti perihélia. PODGOR—

NY, DUBININ, POTANIN a SHKOLNIKOVA realizovali laborat6rne modelovanie 

vzniku chvoste kométy. Vych ádzali pritom z myšlienky, že chvost vzniká 

pósobením prúdu slnečnej plazmy na jadro kométy. Pri pokuse jadro ko-

niéty predstavovala vosková gul'a a slnečný vietor vodíková plazma nad-

zvukovej rýchlosti a vmrazeným magnetickým pol'om. Výsledkom experimen-

tu bol chvost z magnetických siločiar. Jeho formovanie poňm;eňuje lo-

rentzovské elektrické pole. Zrýchlenie ionizovaných produktov vypere-

ného vosku magnetickým polom chvoste doeia.hlo až 1000 m s-1. V ďalšej 

práci autori porovnali výsledky laboratórneho experimentu a pozorova-

nou lúčovou štruktúrou chvostov komét I. typu. Zistili, že dynamika 

týchto chvostov závisí na ich veŤkoškálovom nagnetickom poli. Intenzi-

tu magnetického poTa v chvostoch komét odhadli na 3-5 mT. Ďalšie argu-

menty pre podporu hypotézy o značne silných magnetických poliach v 

plazmových chvostoch komét uviedli MENDIS a MORRISON. Súčasne však 

priznali, že otázku velkosti intenzity magnetického poTa chvostov ko-

mét bude možné definitívne nešit ibe pomocou priaigych neraní z paluby 

kozmickej lode. IP študoval ionosféru kométy a jej plazmový chvost 

ako jednotný systém elektrických prúdov. Poruchy v systéme prúdov te-

čúcich naprieč chvostom móžu viesť k silnému elektrickému výboju v 

ionosféro kométy a k disipácii magnetickej energie nahromadenej ve 

chvoste. To móže byt vnútorný zdroj ionizácie, ktorý postuloval Wurm. 

Dostatočne silný ionizačný efekt vzniká už pri intenzite magnetického 

poTa v chvoste okolo 1 mT. 

Viacerí autori svoju pozorr_osť venovali £otometrii komét. IBADI-

NOV a DAMINOV fotometricky spracovali snímky kométy 1968 VI ze 16, a 

23. aug. 1968. Získali izotopy hlavy kométy v integrálnom svetle. 

67 



STRAUSS uverejnil výsledky skanovania úzkou štrbinou hlavy kométy 

1974 III. Pre odlíšenie jasnosti jadra od jasnosti okolitej k6my pou-

žil metódu Fourierovej transformácie. Funkciu rozptylu pre bodový 

zdroj získal skanovaním porovnévacej hviezdy. V čase pozorovania 

(13,95 marec 1074) ocenil jasnosť jadra na 8,9m. Takejto jasnosti pri 

albede 0,7 podia Lambertovho zákona zodpovedá polomer jadra- <12 km. 

KOUTCHMY, COUPIA, ELMORE, LAMY a SERRE spracovali fotometricky snímky 

kométy West 1976 VI získané koncom februára a začiatkom marta 1976 na 

observat6riu Sacramento Pick. Absolútna integrálna jasnost kométy bola 

26. februára o 3m menšia ako predpovedaná, čo s velkou pravdepodobnos-

ťou súvisí s pozorovaným rozpadom jadra. KISELEV a CHERNOVA publikova-

li fotometrické a polarometrické pozorovania kométy Schwassmann-Wach-

mann 1 pri náhlom zjesnení koncom r. 1976 a začiatkom r. 1977. So 

zmenšovaním jasnosti kométy klesal farebný index B-V a zmenilo se 

znamienko polarizácie. Príčinou týchto efektov mohol byť výron značné-

ho množ stva prachových častíc v čase výbuchu. Autori odhadli stredný 

polomer častíc na 1,2 m a celkovú hmotnost vyvrhnutých častíc pri vý-

buchu koncom r. 1976 na 7,6.1011 g. MARKOVICH zo 16 pozorovaní inte-

grálnej jasnosti kométy Encke 1974 odvodil jej fotometrické parametre. 

Zistil vzostupný pokles jasnosti kométy v čase od r. 1937 do r.1974; 

0,3m vo vzdialenosti 0,8 AU a 0,2m vo vzdialenosti 1 AU od Slnka za 

obeh. Polomer jadra kométy odhadol na 430 m. SVOREŇ skúmal sekulárne 

variácie absolútnych jasností krátkoperiodických komét na základe ma-

ximálnych odhadov ich jasností. Zistil, že údaje o maximálnych jas-

nostiach sú zaťažené systematickými chybami prístrojov. Vylúčenie ná-

vratev pri ktorých kométy boli nájdené ako aj odhadov jasnosti jadro-
vých kondenzácií viedlo k podstatne nižším hodnotám sekulárneho zosla-
benia jasností u všetkých komét s P < 28 r, než aké uvádzajú mí auto-
ri. Z údajov jasností z r. 1860 až 1970 získal stredné zmenšenie jas-
nosti o 0,22m za 1 obeh. OPIK upozornil na nesprávne predpovede jas-
ností komét. Velmi často sa používa pro výpočet jasnosti jej zmena s 
kvadrétom geocentrickej vzdialenosti, hoci sa táto mení úmerne iba s 
geocentrickou vzdialenosťou. Takáto praktika viedla napríklad k velké-
mu preceneniu jasnosti kométy Kohoutek 1973 XII. BROUGHTON skúmal 
podmienky viditelnosti Halleyho kométy od r. 11 p.nJ. do r. 1910. Pro 
sánu dobre pozorovaných návratov zistil, že rozdiel jasnosti m-M pri 
objave bol konštantriý. Očakávaný návrat kométy v r. 1986 bude z hle-
diska pozorovacích podmienoy najnepriaznivejším návratom za posledných 
2000 rokov. 

AMIRKHANOV, GORODETSKIJ a CHURYUMOV skúmali fyzikálne parametre 
neutrálnej kóny kométy Kohoutek 1970 XII z jej doperihéliových pozoro—
vaní. DELSEMME a COMBI zostrojili profily jasnosti kómy kométy Benett 
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1970 I.I v čiarach 01 a H2O+ zo spektrogramov z 18. apríla 1970. V mo-

nochromatickom žiarení H2O+ našli vinové štruktúry, pohybujúce za od 

hlavy ku chvostu kométy rýchlosťou 17 km a-1.Autori ukázali, že vzá-

jomné pósobenie H2O+ so slnečným vetrom hrá kl'účovú úlohu pri vytvára-

ní plazmového chvosta. Produkciu H2O+ odhadli na 2,0.1026 s-1 a 0(1D) 

na 1,7.1029 s-1. SCHLOERB, IRVINE a ROBINSON hl'adali na milimetrových 

vinách žiarenie molekúl HCN, CO a CN3CN v kométe Bradfield 1978 VII. 

Z negatívneho výsledku pozorovaní usúdili na relatívne nízku produkciu 

plynu v kométe. JACKSON, RAHE, DONN, SMITH, KELLER, BENVENUTI, DELSEM—

ž a OWEN referujú o ultrafialovom spektre kométy Seargent 1978 XV, 

získanom z družice IUE s disperziami 1,8 nm a 0,1 nm. V dlhovinnej 

oblasti identifikovali emisně pásy OH, CS, CO2, NH a CO+. V pásoch OH 

je výrazná rotačná štruktúra. V krátkovinnej oblasti našli emisně čia-

ry atómov H (La), 01, Cl a S1. Prvé pozorovania ultrafialového spektra 

kométy z družice IUE bolí úspešné. Ukázali, že z nej možno pozoro—

vať spektrá komét až do 9m. KRISHNA počítal relatívne intenzity pásov 

molekúl CO a Ca+ za predpokladu, že počet úrovni je určený procesom 

rezonančnej fluorescencie. Dobrá zhoda tejto te6rie a pozorovaniami 

avedčí o dominantnom postaveni rezonančnej fluorescencie v excitácii 

molekúl. V áalšej práci KRISHNA previedol výpočet štatistickej rovno-

váhy 98 kmitavých úrovni C2 patriacich 7 dolným elektrónovým stavom. 

Predpovedal pritom fluorescenciu molekúl. Získané výsledky sú v dob-

rej zhode s optickými pozorovaniami. COMBI vypracoval novú metódu pra 

získanie charakteristických vzdialeností, na ktorých prichádza k roz-

padu materských molekúl v kométach. Je založené na porovnaní teoretic-

kého profilu jasnosti so skutočným profilom jasnosti ako i s profilom 

použitých kruhových clón. Combi svoju metódu použil na analýzu pro£i-

lov jasnosti C2, CN a po prvýkrát tiež pro NH. KAJMAKOV s MATVEEVOM za 

zaoberali otázkou pravdepodobného zloženia materských molekúl v jed-

rách komét. Vo svojej práci zdóraznili domnienku o genetickej aívis-

losti týchto molekúl s medzihviezdnym prostredím. Je možné, že v ko-

métach sa nachádzajú ešte zložitejšie molekuly než aké dnes v nich po-

zorujeme. SHULMAN publikoval prehTadný referát o súčasných poznatkoch 

zastúpenia molekúl v kométach. FELDMAN za vo svojej práci zameral na 

produkciu uhlíka v kóme. Zostrojil model s procesom disociačnej rekom-

binécie CO+, v ktorom z jadra rovnomerne uniká prúd H20 a CO. Domnieva 

sa, že pravdepodobne materskou molekulou atomárneho uhlíka je CO a 

nie CO2. 

ISCBE, SAITO, TOMITA a MAEHARA vyšetrovali polarizáciu hlavy ko-

máty West 1976 VI. V získanom obraze rozloženia parametrov polarizácie 

odpadne vystupuje oblast s velmi vysokým stupňom polarizácie (34 %) a 
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oblasť so zápornou polarizáciou, v ktorej sa smer kmitov elektrického 

vektora sune odkláňa od kolmice k smeru kométa-Slnko. 

WRIGHT s NELSONOM oznámili výsledky pozorovaní zákrytov rádiových 

zdrojov Culgoora 1 0300+16 a 1 2313-14 plazmovými chvostami komét Ko-

houtek 1973 XII a West 1976 VI. Zvt;čšenie uhlových rozmerov zdrojov 

ani zmeny v ich intenzite žiarenia sa pri zákrytoch nepozorovali. Zato 

sa však pozorovali zmeny v ich polohe, pri zákryte kométou Kohoutek až 

o 2'. Autori výsledky pozorovaní popisujú modelmi jednoduchých chvos-

tov I. typu. Pre objasnenie fluktuácií jasnosti mimogalaktického zdro-

ja PKS 2025-15 pri zákryte plazmovým chvoatom kométy Kohoutek 1973 XII 

LEE a WU vyslovili hypotézu o existencii malorozmerných turbulencií 

v chvoste kométy. Turbulentnosť v alfvénovských a magnetozvukových 

vinách vzniká na rozhraní deliacom plazmu chvosta od slnečného vetra. 

Po prvýkrát sa sodíková koróna kométy z paluby kozmickej lode pozoro-

vala u kométy Kohoutek 1973 XII. Ultrafialový spektrometer na Marine-

ri 10 registroval od 11. do 24. januára 1974 korónu v čiare La až do 

vzdialenosti 30 miliónov km od jadra. KUMAR so apolupracovníkmi in-
terpretujú výsledky pozorované nestacionárnym výronom atómov H pri 

rýchlostiach 20 km s
-1 a 8 km s-1.Pozorované rozdelenie H v k6me sved-

čí o sporadickom náhlom zvščšovaní aktivity jadra a o produkcii řt nie-

len z H20 ale aj z mých molekúl s vščším obsahom H, ako napr. CH4 a 

NH3. Obecne produkcia H po prechode kométy perihéliom klesala so zmen-

šujúcou sa teplotou. V čase od 17. do 19. januára však vzrástla až o 
70 %. V pozorovaniach kométy Kobayashi-Berger.-'?ilon 1975 I% z umelej 

družice Copernicus v čiare La z 27. a 28. júla 1975 FESWN so spolu-
pracovníkmi našli efekt zvgčšovania šírky čiary so zmenšovaním vzdia-
lenosti od jadra. Jav objasňujd dvojstupňovou tvorbou atómov vodíka. 
V oblasti kómy v blízkosti jadra vzniká H disociáciou H2O, nalej od 

jadra z molekúl OH. V prvom prípade majú atómy H rýchlosti okolo 
20 km s-1, v druhom okolo 6-8 km s-1, Autori pripúšťajú, že zdrojom H 
mažu byť aj mé materské molekuly. 

Počítače v kometárnej astronómii aa začínajú používať už nielen 
iba na spresnenie dát ale aj na zlepšenie získaných obrazov komét a na 
modelovanie štruktúry komét. Počítačový model BSCHORRA, JOCHIMA a 
FREUNDA postavený na teórii Whippla zahřňa lokále i globálne variácie 
vyparovania, jasnosti, odpudivých síl, tepelnej rýchlosti a času ži-
vota atómov a molekúl v kométe. Aby získané počítačové zobrazenie 
k6my a chvosta komét Halley 1910 II, Ikeya 1963 I a Arend Roland 
1957 III súhlasili s pozorovanými obrazmi,museli autori v modeli pred-
pokladať polytropné rozširovanie a zrýchiovanie kometárneho materiálu. 
Použité rýchlosti boli značme vyššie ako tepelné rýchlosti vyparujú-
cich sa molekúl. MATUSKA, JANNEY, FARRELL a KELLER uverejnili podrobný 
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popis met6dy číselného zosilenia slabých detailov na snímkach astro-

nomických objektov. Met6du použili na zvýraznenie detailov snímok 

koróny do 12 slnečných polomerov a štruktúry prachového chvosty ko-

méty 1975 V. Podstatou met6dy je náhrada originálneho zobrazenia čí-

selnými denzitometrickými kópiami. Získaná číslicová matrice o 2048 x 

2048 elementoch umožňuje modelovat hustotu pozadia a tak zvýraznit 

slabé variácie hustoty póvodného snímku. SEKANINA a FARRELL analyzo-

vali touto met6dou 4 fotografie kométy West 1976 VI. Zistili diskrétne 

ejekcie prachu z jadra. Dye z nich pravdepodobáe časovo korelujú s 

rozpadom základného jadra a druhé s náhlymi výbuchmi jasnosti pozoro-

vanými vo viditel'nej aj infračervenej oblasti. 

KRESAK zo 130 dráb dlhoperiodických komét určil vztahy medzi 

strednou chybou v 1/a a charakteristikami použitých údajov pre výpočet 

dráh - počet pozorovaní, stredné reziduá, perihéliová vzdialenosť, 

interval pozorovania, dfžka oblúka dráhy kométy na ktorom bole pozo-

rovaná. Vzťahy umožňujú urči' kométy u ktorých je ešte možné zlepši

elementy a u nových objavov predpovedať presnosť ur'čenia 1/a zo získa-

ných pozorovaní. BIERMANN vychádzajúc z hypotézy formovania komét v 

protoslnečných mrakoch, analyzuje možné následky kolízie slnečnej 

sústavy s medzihviezdnymi mrskni na kometárny mrak. Ukázal, že pre 

zmenu rozmerov 0ortovho mraku sú takéto zrážky omnoho d6ležitejšie ako 

kolízie a hviezdami. Získané číselné výsledky sú v súlade so súčasnou 

hodnotou polomeru 0ortovho mraku, získanou z analýzy dráb nových 

komét. 
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Tab. 2. Definitivne označenie komít, které prešli 
perMéliom v r. 1978 

Definitívne 
označenie 

Preohod pe- 

rihéliom (SČ) Kométa 

Predbežné 

označenie 

1978 I I. 6,8 P/Schuster 19770 

1978 II I.11,0 P/Tempel 1 1977i 
1978 III II. 2,5 P/Arend—Rigaux 1977k 

1978 IV I1.14,9 P/Chernykh 19771 

1978 V 11.20,7 P/Tempel 2 1977d 

1978 VI III.15,9 P/Wolf-Harrington 1977j 

1978 VII I11.17,7 Bradfield 1978c 

1978 VIII III.27,6 P/Whipple 1977h 

1978 IX V. 7,4 P/Tsuchinshan 1 1978e 

1978 X V.24,7 P/Kojima 1977r 

1978 XI VI.15,9 P/Wild 2 1978b 

1978 XII VII. 8,4 P/Daniel 1979b 

1978 XIII VIII.13,6 Machholz 19781 

1978 XIV VIII.19,9 P/Ashbrook-Jackson 1977g 
1978 XV 11.14,8 Seargent 1978m 

1978 XVI IX.21,0 P/Tsuchinshan 2 1978p 

1978 XVII 11.24,2 P/Comas Sold 1977n 

1978 XVIII IX.29,1 Bradfield 19780 

1978 XIX X. 2,0 P/Denning-Fujikawa 1978n 

1978 XX X. 9,5 P/Haneda-Campos 1978j 

1978 XXI XI.11,4 Meier 1978f 

1978 XXII XI.21,3 P/Giclas 1978k 

1978 XXIII 11.26,3 P/Clark 1978g 

1978 XXIV XII. 3,0 P/van Biesbroeck 1977s 

1978 XXV XII.25,8 P/Tuttle-Giacobini-Kresdk 1978r 

1978 XXVI XII.26,2 P/Jackson-Neujmin 1978q 

6. METEORY 

V létech 1978 - 1980 byla tato kapitola zpracovávána vždy pro 
vybraný úsek z oboru meteorické astronomie. Tento způsob se neosvědčil, 
a tak počínaje tímto rokem, bude opět stať o meteorech pojednávat o 

celé problematice, což ovšem nutně vyžaduje spíše heslovité sdělování 

informací. 
Nejvýznamnější události v uplynulém období bylo získání fotogra-

fických záznamů o bolidu Innisfree v Kanadě (6.2.1977, 2h 17m 38s UT) 
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ze dvou .stanic a následující nálezy meteoritů. Je to třetí případ v 

historii, kdy byly pořízeny vědecké fotografie o pádu meteoritů, první 

byl pád u Příbrami (1959) a druhý u Lost City (1970). První a největší 

meteorit o váze 2 kg z pádu Inniefree nalezl HALLIDAY, vedoucí celého 

programu fotografování bolidů sítí stanic v Kanadě. Celkem bylo nale-

zeno 9 meteoritů o celkové váze 4,6 kg a mohly být přiřazeny k jed-

notlivým dráhám, které byly vyfotografovány po rozpadu tělesa. Ukázalo 

se, že nalezené meteority tvoří většinu hmoty, která dopadla na povrch 

a bylo proto možno určit světelnou účinnost při pohybu tělesa rych-

lostí okolo 10 km s-1 ve výškách mezi 30 a 20 km. Údaje o všech třech 

fotografovaných meteorických pádech byly použity pro ověřeni nové fy-

zikální teorie meteorů, předložené REVET,TT•i. Jeho teorie dobře odpo-

vídá bolidům typu I, tj. asi jedné třetině pozorovaných objektů. Pro 

ostatní tělesa vede k příliš malým hmotám, které nedovolují vysvětlit 

celkové pozorované záření. Kanadská síť má celkem 12 stanic rozmístě-

ných ve vzájemných vzdálenostech okolo 200 km. 

Údaje o 322 bolidech fotografovaných v USA od 1963 do 1975 byly 

publikovány McCROSKYM. Jsou to zatím nejrozsáhlejší publikované údaje 

o bolidech a jejich drahách. Americká síť ("Prérijní síť") měla celkem 

16 stanic ve vzájemných vzdálenostech okolo 300 km a skončila svou 

činnost v roce 1975. 

Evropská síť pro fotografováni bolidů pokračovala v rutinní 

práci ve všech svých částech: česká část řízená CEPLECHOU z observato-

ře v Ondřejově, slovenská část řízená PORUBČANEM z Astronomického 

ústavu SAV v Bratislavě, německá část řízená KIRSTENEM z Max-Planckova 
jaderného ústavu v Heidelbergu. K tomuto programu se v roce 1978 při-

pojila rakouská část pod vedením POLNITZKÉHO a holandská část pod 
vedením BETLEMA. Nezávislá anglická část sítě pod vedením HINDLEYE 

byla tak napojena na středoevropskou část. Celkem má dnes celá síť 
přes 100 stanic ve vzájemných vzdálenostech okolo 80 km. Data se zpra-
covávají na observatoři Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově a v 
meteorické sekci Britské astronomické společnosti. 

Nedávno byla uvedena do provozu síť 25 stanic pro fotografováni 
bolidů v SSSR. Vzájemná vzdálenost stanic je cca 200 km a pokrývají 
území Ukrajiny od našich hranic až po řeku Volhu. Tento systém mé spe-
ciální způsob určování času přeletu vyvinutý KRAMMREM. Síť je řízena 
ZOTKINEM z Komitétu pro meteority AV SSSR a CESEVIČEM z Univerzitní 
hvězdárny v Oděsse. 

Velký rozmach fotografováni bolidů vedl k pokusům o teorii vel—
kých těles při průniku ovzduším kosmickou rychlostí. PETROV a STULOV, 
REVELLE, PADEVĚT, všichni přibližně ve stejné době rozeznali velkou 
důležitost zářivého přenosu energie pa povrch meteoroidu. REVELLE a 
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RAJAN zjistili, že hmoty velkých meteoroidů určené podle dřívějších 
teoretických představ ze světelných křivek byly asi 5 a lOx větší: 

nové "fotometrické" hmoty kromě toho dobře odpovídají dynamicky urče-

ným hmotám. REVELLOVA teorie však vyhovuje jen pro část bolidů. Napro-
ti tomu teorie PADEVĚTA vede ke zvětšení hodnot dynamicky určovaných 
hmot. Její detailní srovnání s pozorováními nebylo zatím provedeno. 
ifdaje o počátečních a koncových hodnotách rychlostí a výšek použil 
PADEVĚT k návrhu nového přiřazení klasifikačních skupin bolidů k jed-
notlivým kategoriím meteoritů. Příliš velké jak počáteční tak i koneč-
né hmoty meteoroidů však poukazují na nutnost detailnějšího srovnání 
teorie s pozorováním než jak to bylo dosud provedeno. 

CARUSI a MASSARO kritizovali nesprávnost dat o denním bolidu sle-
dovaném infračerveným radiometrem na palubě družice, tak jak je publi-
kovali RAWCLIFFE, BARTKYOVň a ostatní v Nature. CEPLECHA publikoval 
opravené údaje o tomto bolidu podle informací získaných od BARTKYOVÉ 

a zpracoval je pomoct své teorie tečného průletu velkého meteoroidu 
ovzduším. Dráha tohoto bolidu z 10.8.1972 měla perigeum ve výšce 58 km 

a změnila se působením přitažlivosti Země a odporu ovzduší (při sou-
časné ablaci) z původní dráhy typu Amor na typ Apollo. Těleso o hmotě 
okolo 100 tun se opět dostane do blízkosti Země v roce 1997. 

Do oblasti ještě větších hmot než odpovídá "běžně" pozorovaným 
bolidům, se dostali REVELLE a WETHERILL tím, že měli možnost použít 
údajů o vzdušných tlakových vinách získaných přístroji pro registraci 

nukleárních výbuchů. Celkový přínos na celý povrch Země v intervalu 

106 až 1010 g činí 109 g za rok. To odpovídá teoretickým předpovědím 

KRESkA. 

Pozorování slabých meteorů radarem získaná v roce 1969 (na 20 ti-

síc jednotlivých drah) byla použita SEKANINOU pro hledání rojů. Celkem 

nalezeno 275 rojů a byla potvrzena řada kometárních asociací. Nebyly 

nalezeny oddělené hladiny výšek, tak jak jsou pozorovány u jasnějších 
fotografických meteorů. Roje s malým sklonem byly často pozorovány 

v obou svých uzlech. 

McINTOSH a ŠIMEK určili výšky 18000 radarových meteorů z rychlos-

ti útlumu ozvěn na 33 MHz. Střední výška je téměř nezávislá na lineár-

ní hustotě stopy. Střední výška 93 km je téměř konstantní během roku, 

zatím co rozptyl jednotlivých hodnot je v zimě téměř dvojnásobný opro-

ti létu. V Austrálii BROWN provedl obdobná studia pro radar o frekven-

ci 2 MHz, kdy střední výška odrazů od nenasycených stop byla 104 km. 

Vzrůst počtu odrazů od meteorických stop po východu slunce byl 
studován McINTOSHEM a HAJDUKEM na rozsáhlém pozorovacím materiálu 
získaném v Ottawě v létech 1963 až 1967. Po prudkém vzrůstu počtu na 
dvojnásobek ihned po východu slunce následuje pomalý pokles během dne. 

BAGGALEY upozórnil na možnost rychlé počáteční deionizace způsobené 
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srážkovou rekombinací elektronů s ionty ve stopách jasnějších než nul—

tá hvězdná velikost. V této souvislosti jsou důležitá data o počáteč—

ním poloměru stopy v nízkých atmosférických výškách. 

ŠIMEK a McINTOSH společně zpracovali pozorováni roje Geminid 

radarem z Ondřejova a Ottawy za dobu 20 let. Rozdíl aeměpiéných délek 

obou observatoři pomohl získat významné výsledky o tomto roji, zejména 

závislost doby maxima a trváni aktivity od velikosti meteoroidů a ur-

čit oběžnou dobu roje na 1,6 t0,1 roku. 

HAJDUK zpracoval pozorováni roje Eta Akvarid radarem za dobu 

10 let a zpřesnil tím polohu osy meteorického proudu Halleyovy komety, 

v němž našel anomální pokles hustoty částic. BIBARSOV a ČEBOTAREV na-

lezli, že odrazy od stop meteoroidů v intervalu tisícina až setina 

gramu jsou dva i vícekrát kratší než jejich teoretické hodnoty. 

KOLMAKOV a FIALKO se zabývali vlivem zemského magnetického pole na 

pohyb ionizované stopy meteoru. Tento jev se ukázal významným pouze 

pro velmi jasné meteory. GOROVENKO a spoluautoři, NOVIKOV a spoluau-

toři a BAJRACHENKO studovali fragmentaci, rezonanci, rozptyl, difúzi 

a konvekci v ionizovaných stopách pozorovaných radarem. 

Program spektrálního výzkumu meteorů pokračoval v ČSSR, SSSR, 

Japonsku, Kanadě a USA. Většinou byly sledovány jasnější meteory a 

bolidy, ale též i slabší meteory pomoci televizní techniky s videozá—

znamem. HARVEY provedl kvantitativní analyzu dvou spekter rychlých 
meteorů. Studoval též zářeni atmosférické složky ve spektrech meteorů 

(N, O a N2) a zjistil i spektrum radikálu OH. HAJDUKOVÁ použila 4 
různé barevné filtry a srovnala barevné indexy 3 meteorů s odpovída—
jícími spektry. V Ašchabadu MUCHAMFDNAZAROV a SMIRNOV určili konstantu 

útlumu zakázané čáry kyslíku 557,7 mm a též identifikovali emisi 
427,8 nm, jako náležející ionizované molekule dusíku s útlumem řádu 
sekund obdobně jako má kyslíková čára. MILLMAN a CLIFTON z Kanady 
vyvinuli techniku fotometrického zpracováni meteorických spekter po-
mocí počítače přímo z videozáznamu. 

RAJCHL navrhl mechanismus vysvětlující meteorické stopy pomoci 
záření NO2 a N0. BAGGALEY naproti tomu ukázal, že NO2 a NO mají příliš 
malou účinnost, aby mohly přispět k zářeni stopy meteoru a navrhuje 
jako možný zdroj záření stop meteorů atomy kovů a jejich kysličníků. 

HAWKES a JONES vytvořili teoretický model meteoroidu sestávající—
ho ze zrn o hmotě 10

-6 
g spojených látkou s nízkým bodem varu. Zrna 

jsou při .průletu ovzduším uvolňována mnohem rychleji, než by tomu bylo 
v případě pevného homogenního meteoroidu. Tímto způsobem je možno 
vysvětlit řadu paradoxů meteorického jevu, zejména podstatně kratší 
dráhy než předpovídá klasická teorie. 

JONES, NOVOTNÝ a ANDREJEVA studovali nezávisle změny koeficientu 
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ambipolární difúze. PECINA se zabýval korekci radarových pozorováni 

s ohledem na přidružováni a navrhl metody výpočtu toku meteorických 

částic .z radarových pozorováni a použil je na pozorováni získaná 

meteorickým radarem v Ondřejově. 

LEVIN, SIMONENKO a ANDERS zjistili,že dráha meteoritu Farmington, 

známého svým extrémně krátkým radiačním stářím, byla typu asteroidy 

skupiny Apollo. SIMONEKOVÁ ze statistiky drah meteoritů odvodila, že 

jejich mateřská tělesa byly asteroidy s perihelem menším než 1,2 astr. 

jedn. WETHERILL ukázal na nerovnoměrné rozděleni úhlového momentu 

asteroidy typu Apollo a Amor kolmo k ekliptice a přiřadil meteorit 

Příbram.k planetce 1863 Antinous a meteorit Lost City k planetce 1943. 

KRESÁK identifikoval Tunguzský objekt z roku 1908. jako pravděpodobný 

rm aktivní úlomek komety Encke. 

KRESÁK poukázal na to, že dráby bolidů mají velkou četnost afélií 

mezi 3.5 až 4,0 astr. jedn.; celá polovina případů je mezi 3.0 a 5.0 

astr. jedn. Koncentrace poblíž dráhy Jupitera obdobná krátkoperiodic-

kým kometám nebyla pozorována a dráby a ekcentricitou blízkou jedničce 

jsou vzácné. 

Dráby meteorů byly, studovány na Astronomickém ústavu SAV v Bra-

tislavě. KRESÁK a KRESÁKOVÁ zjišťovali vliv chyb měřeni na určováni 

drah fotografických meteorů a nalezli systematické vlivy, zejména 

pochybný nadbytek drah s malou perihelovou vzdáleností. PORUBČAN uká-

zal, že korelace dráhových elementů mezi meteory téhož roje vyplývají 

ze selektivity geometrie drah při srážce se Zemi a navrhl nové dráhové 

kritérium pro příslušnost k roji. 

Velmi malé prachové částice, které se dají detekovat na umělých 

družicích a kosmických sondách, se pohybuji pod vlivem poruch negravi-

tačních sil, zejména pod vlivem efektů záření. Tyto efekty mohou do-

konce převážit vliv gravitačních sil.SOTER a spoluautoři publikovali 

detailní teorii tlaku záření a Poyntingova-Robertsonova tlaku na sfé-

rické částice obecných optických vlastnosti. Těmito otázkami se též 

zabývali LYTTLETON, SCHWEHM a ROHDE. Modelové výpočty kombinující 

Poyntingův-Robertsonův efekt, erozi slunečním větrem a interakci s 

meziplanetárním elektromagnetickým polem provedli DMITRIEVSKIJ a 

KOSTYLEV a nalezli kvaziperiodické poruchy dráhových elementů s po-

stupnou změnou period, při čemž existuje mez velikosti částic, nad niž 

převládají již poruďby sekulární. 

KRESÁK a JAMBOR studovali podmínky, za nichž se prachové částice 

vymrštěné z komet udrží ve sluneční soustavě. KRESÁK ukázal, že takové 

drobné prachové částice nemohou tvořit kompaktní roje mikrometeoroidů, 

které, by bylo možno pozorovat při jejich postupném přibližování ke 

Slunci. 
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Pozorování drah mikrometeoroidů cenzory umístěnými na družicích 

a sondách není zatím natolik přesné, aby bylo možno soudit něco defi-

nitivního o drahách těchto malých prachových částeček. Zatím bylo 

možno zjistit složku prachu proudící směrem od Slunce: (i meteoroidy. 

ZOOK a spoluautoři předpokládají existenci dvou populací mikrometeo-

roidů ovlivněných tlakem záření: složka s hyperbolickými drahami a 

složka s aféliem drah značně větším, než měly mateřské meteoroidy. 

Pozorování zodiakálního světla ze sond Helios 1 a 2 vede k úbytku 

hustoty opticky aktivních prachových částic s r '3 blízko dráhy Země, 

což je výrazně odlišné od fotografických a radarových meteorů. LEINERT 

a spoluautoři též zjistili, že rovina symetrie zodiakálního mraku má 

sklon 3° s uzlem 87°, což je odchylka o 1,7 od základní roviny slu-

nečního systému. Vizuální pozorování zodiakálního světla z paluby 

Saljutu 4 vedlo k objevu jeho paprskovité struktury, která by mohla 

být tvořena prachovými proudy kometárního původu. Rozdíly mezi dráho-

vými sklony zodiakálního prachu, radarových meteorů, fotografických 

meteorů a komet byly studovány LEBEDINCEN a MANOCHINOU z hlediska vy-

tvoření jednotného modelu meziplanetárního prachového oblaku. KRESÁK 

odvodil třírozměrné rozděleni možných zdrojů meziplanetárního prachu 

a určil jejich příspěvky k toku částic v blízkosti Země. 

Dráhový vývoj řady meteorických rojů byl studován ŠERBAUMOVOU, 

EMELJANENKEM, KATASEVEM, KULIKOVEM, REZNIKOVEM a BELKOVIČEM a byla 

určována stáří rojů, ejekční rychlosti, sekulární poruch a rychlost 

rozptylu drah. 

7. HVĚZDY A DVOJHVĚZDY 

Vědecké kolegium Československé akademie věd udělilo kolektivu 

astronomů ve složeni P. Harmanec, J. Grygar, J. Havelka, J..Horn, 
P. Koubský, S. Kříž, P. Mayer, Z. Mikulášek, J. Papoušek a F. Žďárský 
cenu ČSAV za soubor prací souhrnně nazvaný: "Rozvoj fotoelektrické 

fotometrie na observatoři Hvar". Cena ČSAV je zároveň oceněním výsled-
ků sedmileté činnosti externí observatoře Astronomického ústavu ČSAV 
na Hvaru v Jugoslávii. Observatoř, která je umístěna na klimaticky 
výhodném místě, je vybavena 65 cm reflektorem s fotometrem, umožňujícím 
fotometrii v systému UBV. Hvarská fotometrie vhodně doplňuje spektro-
skopická zkoumání prováděná ondřejovským 2-m dalekohledem a je nezbyt-
nou součástí komplexního studia hvězd typu Be, zákrytových soustav 
a pekuliárních hvězd. Na základě výsledků získaných na observatoři na 
Hvaru bylo již publikováno celkem 12 prací s dobrým ohlasem v zahrani-
čí, další práce se připravují. 
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Hvězdy 

Vyhledávanou pomůckou astronomů zabývajících se atmosférami hvězd 

ranných spektrálních typu se stala síť modelů atmosfér (LTE), kterou 

publikoval KURUCZ. Jsou zde uvedeny modely atmosfér hvězd spektrálních 

tříd G, F,'A, B a 0 luminozitních tříd Ia až V. llQodely jsou počítány 

pro chemické složení odpovídající slunečnímu, dále pro 10x a t00x 

menší obsah těžších prvků. Při výpočtu modelů se brala v úvahu absorp-

ce ve více než miliónu spektrálních čar atomů. Ukazuje se, že větši-

na pozorovaných charakteristik spektra hvězd tříd 0 až F je v dobré 

shodě s výsledky předpověděnými sítí modelů atmosfér. 

EVANS, BARNES a LACY navrhli novou účinnou metodu určování úhlo-

vých průměrů hvězd , která se opírá o měření zdánlivé magnitudy hvěz-

dy v barvě V - V a infračerveného barevného indexu (V-B). Jak ukázali 

autoři práce, existuje mezi funkcí Fv definovanou: Fv = 4,2207 -

0,1 V - 0,5 log , jež závisí jen na efektivní teplotě, a barevným 

indexem (V-B) velmi ostrá závislost, která praktiky nezávisí na lumi-

nozitní třídě a chemickém složení hvězdy. Souvisí to s tím, že sklon 

Paschenova kontinua, který je barevným indexem (V-B) charakterizován, 
je velmi málo citlivý na obsah těžších prvků a tlak v atmosféře. 

Výsledky měření úhlových průměrů hvězd pomoci této metody jsou ve sho-

dě a interferometricky zjištěnými průměry. 

Použiti metody je velmi široké, např. ze změn lineárních průměrů 

cefeid vypočtených integraci křivek radiální rychlosti můžeme zjistit 

tak jejich vzdálenosti a provést novou kalibraci vztahu perioda-svíti-

vost, o nějž se opírá měření vzdáleností extragalaktických objektů. 

Hvězdy hlavní posloupnosti: Nějteplejšími pekuliárními hvězdami 

(T > 2.104 K) jsou hvězdy se zesílenými čarami 4He a některých dalších 

iontů s vyššími ionizačními potenciály. Jak zjistili LANUSTREET a 

BOBRA, většina těchto "héliových hvězd" má silné magnetické pole, 

jehož indukce se periodicky měni. Spolu s magnetickým polem se perio-

dicky měni i intenzita a radiální rychlost čar některých prvků. Tyto 

změny lze s úspěchem vysvětlit pomoci již osvědčeného modelu rotující 

hvězdy a nehomogenním rozložením chemického složení na povrchu a 

magnetickým polem, jehož osa (osa magnétického dipólu) svírá s osou 

rotace hvězdy nenulový úhel. 

V úzkém teplotním intervalu - 15 až 19 tisíc K se vyskytují peku-

liární hvězdy $ neobvykle slabými čarami hélia. Navíc se ukazuje, že u 

většiny hvězd tohoto typu pozorujeme vysoké zastoupení lehkého izotopu 

3He - až 40 % celkového obsahu hélia. Všeobecně se soudí, že tyto ano-

málie jsou výsledkem procesů, které probíhají v podpovrchových vrst-

vách hvězdy a v její atmosféře, a nemají nic společného s vývojovými 
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efekty. Tento názor potvrzuje i studium hvězdy Feige 86. Jde o značně 

vyvinutou modrou hvězdu horizontální větve populace II. Jak zjistil 

HARTOOG, vykazuje spektrum této hvězdy celkový nedostatek hélia a re-

lativní nadbytek zastoupeni 3He v atmosféře. Na diagramu efektivní 

teplota - povrchové gravitační zrychlení se nalézá hvězda Feige 86 na 

témže místě, jako ostatní pekuliární hvězdy s nedostatkem He, které 

jsou hvězdami populace I ve stadiu hvězd na hlavni posloupnosti. 

MLCHAUD a další se domnívají, že příčinou pozorované anomálie 

v obsahu 4He a 3He je zářivá difúze probíhající v podpovrchových vrst-

vách hvězdy či v atmosféře stabilizovaných silným magnetickým polom. 

Studiem zastoupeni hvězd a abnormálním spektrem v otevřených 

hvězdokupách se zabýval ABT. Jeho práce je založena na spektrální 

klasifikaci 661 hvězd ve 14 otevřených hvězdokupách o stáří od 5..105

let do 6.108 let. Při studiu se soustředil zejména na hvězdy typu Ap, 

Am, Be a hvězdy a obálkou. Ukazuje se, že četnost hvězd typu Ap 

vzrůstá pro každý podtyp od určitého prahu stáří, který pro hvězdy 

typu Si činí 5.105 let, Hg-Mn 10~ let a 108 let pro chladné pekuliár-

ní hvězdy typu SrCrEu. U starších hvězdokup je frekvence hvězd typu Ap 

stejná, jako u hvězd pole. Rychlost rotace křemíkových hvězd klesá ne-
přímo úměrně stáří hvězdokupy, což chápeme jako důsledek magnetického 

brzděni rotace. Četnost hvězd typu Be a hvězd s obálkou je stejná jako 
u hvězd pole a nejeví žádnou časovou závislost. Totéž je možné říci 
i o metalických hvězdách (Am). Rychlost rotace těchto hvězd klesá v 
důsledku slapového brzdění v těsných soustavách; rotační rychlost 
hvězd typu Am v nejmladších hvězdokupách dosahuje až 250 km s

-1,V 
nej-

starších hvězdokupách jenom dvě třetiny hvězd pomalu rotujících v in-
tervalů B5 - A2 vykazují anomální spektrum. Čili ne všechny pozdní 
hvězdy třídy B s pomalou rotaci jsou hvězdy pekuliární. 

Tento závěr je velmi důležitý z hlediska testování různých hypo-
též vysvětlujících vznik chemické anomálie těchto hvězd. Zdá se tedy, 
že z určitých fyzikálních příčin se nejprve stává hvězda hvězdou pe-
kuliární, teprve v průběhu času dojde vlivem magnetického brzděni k 
zpomalení její rotace. 

MIKUI1 EK ve své disertační práci shrnuje výalodky šestiletého 
studia chladné magnetické hvězdy CQ UMa. Změny intenzity a radiálních 
rychlostí čar Fe, Cr, Ti II a Eu II se dají vysvětlit nehomogenním 
rozložením těchto prvků na povrchu hvězdy. Europium a titan jsou sou-
středěny v oblasti severního magnetického pólu, chróm u jižního pólu 
a železo podél magnetického rovníku. Světelné změny CQ UMa jsou vý-
sledkem změny hloubky deprese v rozděleni energie ve spektru u 410 mm 
a proměnného dodatečného zahřáti atmosféřy. Deprese je pravděpodobně 
způsobena absorpcí v ionizačních hranách Eu II. Navrženým mechanismem. 
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světelných změn lze objasnit fotometrické chováni dalších desíti zná-

mých chladných pekuliárníeh hvězd. 

V rámci projektu výzkumu hvězd typu Ap a Am s nejasnou či spornou 

klasifikaci zkoumal ZVERKO pekuliární hvězdu HR 96. Nalezl parametry 

její atmosféry a z obsahu prvků nalezeného metodou jemné analýzy zařa-

dil HR 96 mezi křemíkové hvězdy. Projekce rotační rychlosti HR 96: 

V Bin i činí 55 km s-1. Další hvězdou projektu - HR 6127 - se zabýval 

ŽIŽŇOVSKÝ. V prvé části práce provedl identifikaci spektrálních čar 

v intervalu 367 - 465 nm, v druhé části nalezl parametry atmosféry 

hvězdy a její chemické složení. Z rozboru vyplývá, že HR 6127 lze kla-

sifikovat jako chladnou pekuliární hvězdu skupiny SrCrEu. 

Mimořádná pozornost byla věnována projevům aktivity hvězd sluneč-

ního typu. Ve vizuálním oboru sledoval WILSON změny intenzity emisních 

složek čar ionizovaného vápníku H a K u 91. hvězd spektrální třídy F5 
až M2. Jde o velmi rozsáhlou práci představující 12 000 pozorováni 

těchto hvězd v období 10 let. Intenzita emisních čar Ca II je měřítkem 

aktivity - u Slunce se měni s jedenáctiletou periodou. U teplejších 

hvězd souboru (F5 - G2) obvykle nebyly pozorovány změny intenzity 

emisních složek Ca II, byly-li emise vůbec detekovány. Chladnější 

'hvězdy vykazovaly změny intenzity emisi v různých časových škálách. 

Odhlédneme-li od krátkodobých variaci, pak pozorované změny jevily 

časovou závislost stejnou jako Slunce. Pro křivky aktivity je cha-

rakteristický rychlý vzestup a pomalejší pokles. U hvězd spektrálního 

typu 02 V se setkáváme s periodami kolem 10 let, hvězdy chladnější se 

měni v periodách kratších. U některých hvězd nebyly nalezeny žádné 

periodické změny. Zatím není jasné, jaké procento hvězd jeví periodic-

ké změny aktivity a zda hvězdy běžně neprocházejí určitými obdobími 

bez zjevné aktivity (u Slunce např. Maundnerovo minimum v 17. stol.). 

Velmi silné projevy aktivity pozorujeme u hvězd typu RS CVn. Jde 

o chladné hvězdy s emisními čarami, jejichž povrch je pokryt množstvím 

skvrn, které absorbuji až 10 % výkonu celé hvězdy. Celková plocha 

skvrn se měni v časové škále cca 1000 dni, což je jednou z příčin je-

jich složitých změn jasnosti. U těchto hvězd jsou pozorovány též mo-

hutné chromosférické erupce, projevy aktivity v ultrafialovém, rent-
genovém a rádiovém oboru. Otázkou, kam se odtransportuje a jak se 

uvolňuje energie nevyzářená díky přítomnosti skvrn, se zabývali 
HARTMANN a ROSNBR. Testovali tři navrhované mechanismy: 1) tok energie 
je přetransformován do jiných vinových délek nebo nepozorovatelných 

forem přenosu energie (magnetohydrodynamické viny), 2) chybějící ener-

gie je přenesena do oblasti bez skvrn, 3) zadržená energie se aku-

muluje a je později vyzářena, na případě hvězdy BY Dra. Z rozboru po-

zorována vyplývá, že nejpravděpodobnějším vysvětlením bude třetí vy-
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světleni. V období zvýšeného výskytu skvrn se energie v podpovrchových 

vrstvách hvězdy shromažďuje, aby pak v minimu aktivity byla vyzářena. 

Velmi významným pomocníkem stelárních astronoma se stala družice 

IUE (International Ultraviolet Explorer) vypuštěná v lednu 1978 na 

geoaynchronní dráhu. 45 cm reflektor umístěný na palubě družice spoje-

ný s echelé spektrografem umožňuje pořizovat spektra hvězd v intervalu 

vinových délek od 100 do 300 mm s rozlišovací schopností 0,01 mm. 

V tomto oboru vinových délek je atmosféra Země zcela nepropustná. 

Pozorování spekter ve vzdálené ultrafialové oblasti má velký význam 

z několika důvodů, například proto, že se zde vyskytuji silné(rezo-

nanční) čáry prvků a kosmicky významným zastoupením. Horké hvězdy v 

tomto oboru vyzařují většinu energie, takže jejich pozorování umožňuje 

přesněji stanovit jejich efektivní teploty a odhadnout rychlost ztráty 

hmoty. V ultrafialovém oboru lze též s výhodou pozorovat vnější at-

mosféry chladných hvězd. V oblasti 117,5 až 200 mm se vyskytují emisní 

čáry vznikající v chromosféře a koróně. Pro hustější chromosféru s 

teplotou 5000 až 20 000 K jsou charakteristické emise v čarách I4ymano-

vy série, 0 I, C I, Si II. Přechodná oblast mezi chromosférou a koró—

nou o teplotě 20 000 až 200 000 K se projevuje čarami vysoce excitova—

ných iontů He II, C II-IV, Si III-IV a N V. 

Z pozorování provedených na družici IUE vyplývá, že hvězdy třídy 

A až M lze rozdělit do dvou skupin: a) skupinu hvězd se spektrem slu-

nečního typu $ chromosférickými čarami a č arami přechodné oblasti, 
skupinu, u níž lze očekávat existenci horké korčny s teplotou až 
106 K, b) hvězdy s chromosférickými čarami, u nichž koróna zřejmě 

neexistuje. Horké kor6ny mají hvězdy hlavní posloupnosti, obři třídy 

G a proměnné hvězdy typu ES CVn. Vnější atmosféry těchto hvězd mají 
zřejmě stejnou stavbu vnějších vrstev atmosféry jako Slunce a lze u 
nich očekávat (a někdy ae i pozoruji) chromosférické erupce. Do druhé 
skupiny patři obři a veleobři třídy K, M. Zajímavé je, že některé 
hvězdy druhé skupiny načas přecházejí do skupiny první. 

V minulém přehledu jsme upozorňovali na práci HARDORPA, jenž uvá-
dí důkazy pro to, že spektrální typ Slunce - 02 V - není správně ur-
čen, daleko lépe prý odpovídá pozorování pozdější spektrální typ 05 V. 
K posouzení otázky slunečního spektrálního typu studoval GARRISON ul-
trafialová spektra 30 hvězd slunečního typu. Spektra pořízená v nízka-
disperzním modu družice IUE v intervalu 250 — 320 nm porovnával se 
spektrem slunečního světla odraženého od Uranu. V uvedené oblasti 
spektra se vyskytuje řada čar Fe I, Fe II, Mg I, Mg II, které jsou 
mimořádně citlivé na teplotu. Sluneční spektrum je podobné spektru 
16 Cyg A (02 V) a je značně rannější než spektrum 16 Cyg B a x Cet 
(05 V), k nimž HARDORP Slunce přirovnával. 
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Stadium červených obrů: Typický červený obr nebo veleobr je ob-

klopen rozměrnou pomalu expandující obálkou zředěného plynu e prachu, 

která postupně přechází do mezihvězdného prostředí. Pozorováni těchto 

obálek poskytuje dvě důležité informace týkající se hvězdného vývoje: 

i) úbytek hmotnosti hvězdy může být značný, že ovlivni vnitřní stavbu 

hvězdy a tím i její vývoj, 2) materiál expandujících obálek je zákla-

dem pro vznik nových hvězd. unik materiálu lze sledovat několika meto-

dami. Plyn, který je v obálce obsažen, se projeví ve spektru ostrými 

čarami, které jsou díky expanzi obálky (typická rychlost rozpínání je 

10 km s-1 ) posunuty Směrem k modrému konci spektra. V infračerveném 

oboru se projevuje zejména prach, který způsobuje přebytek jasnosti 

v okolí 10 pm. Exces vzniká tím, že zrníčka prachu absorbují zářeni 

hvězdy a vyzařují je pak v infračerveném oboru. 

HAGENOVÁ studovala obálky 9 červených obrů a zjistila, že ztráty 

hmoty se pohybuji od 4,9.10-7 M'/rok ( R Cep) do 1,8.1 0 M0/rok 

(R Leo). Ztráta hmoty je tedy tak značná, že zaručeně ovlivni vývoj 

hvězdy ve stadiu červeného obra. Lze odhadnout, že červení obři a ve-

leobři vracejí zpět do prostoru zhruba pětinu své hmoty. 

Při průzkumu pole otevřené hvězdokupy Stock 8 nalezl VETEŠNÍK no-

vou uhlíkovou hvězdu. Jde o mimořádně červený objekt (B-V = +5 nag !), 

na jehož zčervenání má vliv mezihvězdná extinkce. Ve Spektru této 

hvězdy VETEŠNÍK nalezl výrazný Swanův systém molekuly C2,podle něhož 

spektrum hvězdy klasifikuje jako CO nebo C1. Pozoruhodná je přítomnost 

emise v čáře Ha a H. Je možné, že jde o novou variantu spekter uhlí-

kových hvězd. Podle všeho je tato hvězda fyzickým členem hvězdoku-

py Stock 8. Bohužel, této znalosti nelze využít k tolik žádoucí ka-

libraci absolutní jasnosti hvězdy, neboť světlo hvězdy je příliš silně 

ovlivněno mezihvězdnou a snad i vlastní absorpci. 

V minulém ročníku Pokroků v astronomii jsme referovali o objevu 

dvou dlouhoperiodických galaktických cefeid. Zdá se, že k nim přibude 

další hvězda - R Pup. Jde o veleobra spektrální třídy G0, jenž je nej-

jasnějším členem otevřené hvězdokupy NGC 2439. Nová fotometrická 

pozorováni provedená STIFTEM ukazuji, že R Pup je dlcuhoperiodickou 

cefeidou s malou amplitudou světelných změn. 

BURKI a MAYOR cbjevili ce£eidu HR 7308, jež jeví změny radiální 

rychlosti s periodou P = 1,49107 dní. Neobvyklá je dlouhodobá změna 

amplitudy změn radiální rychlosti od 18 do 4 km s-1. Vzhledem k tomu, 

že HR 7308 je poměrně jasnou hvězdou populace I, je klasickou cefeidou 

a to cefeidou s nejkratší známou periodou. 

Při fotoelektrické fotometrii členů otevřené hvězdokupy M 29 na-

lezl PAPOUŠEK hvězdu s emisním spektrem, jež jeví světelné změny s 

83 



amplitudou cca 0,4 meg v barvě V. Hvězda je pravděpodobně dlouhoperio-

dická proměnná s periodou 800-900 dni. 

Závěrečná stadia vývoje: WRAY, PARSONS a HENIZE referuji o pozo-

rování hvězdy BD 149 499 B pomoci družice IUE. Z ultrafialových toků 

byla odvozena teplota tohoto héliového bílého trpaslíka - cca 85 0.00 

K. HD 149 499 B je tedy nejteplejší dosud známý bílý trpaslík. 

Celkem u 29 bílých trpaslíků byla zjištěna fotometrieká proměn-

nost. 17 z nich je členem interagující těsné dvojhvězdy, kde jsou 

složkou přijímajíc:C materiál z druhé složky, jež bývá normální obvykle 

trpasličí hvězdou hlavni posloupnosti. U 15 těchto bílých trpaslíků 

pozorujeme krátkodobé světelné změny a nízkou stabilitou, u dvou 

trpaslíků jsou tyto oscilace stabilní. Oscilace mají radiální charak-

ter a postihuji pouze horní části hvězdy. Jsou buzeny dopadem látky na 

povrch hvězdy. 12 samostatných vodíkových bílých trpaslíků typu DA 

vykazuje velmi stabilní oscilace a množstvím periodicit. Jejich změny 

jsou důsledkem neradiálních pulsaci v prodlouženém pásu nestability 

a mohou nám v zásadě poskytnout informaci o stavbě nitra bílých 

trpaslíků. 

Běžně se soudí, že hmotné hvězdy končí svůj nukleární život výbu-

chem supernovy, po niž zůstává zhroucený zbytek - neutronová hvězda. 

Mladá neutronová hvězda zpočátku rychle rotuje a intenzívně záři jako 

pulsar. Tato představa, která je tak skvěle dokumentována případem 

supernovy z roku 1054 a pulsarem v Krabí mlhovině, však nemusí být 

všeobecně platná. Nalézáme řadu pulsarů a neutronových hvězd, k nimž 

nemáme vhodnou "mateřskou" supernovu a naopak, veškerá pátráni po 

zhroucených zbytcích supernov, které vzplanuly v posledním tisíciletí, 
vyznívají naprázdno. 

Například FESEN, KIRSHNER a WINKLER hledali u 5 známých zbytků po 
výbuchu supernov a to u Cas A (asi 1660), Keplerovy (1604), Tychonovy 

('1572) a supernov z roku 1006 a 185 zhroucené objekty, které by se 
prozradily bud. přítomností emisních čar, nebo neobvykle modrým spekt-
rem. Ve všech případech nebyl nalezen ani jediný anomální objekt jas-
nější než 18,5 mag, v případě supernovy z roku 1106 jasnější než 21 
mag. Zdá se, že není vyloučeno, že tyto supernovy po sobě nezanechaly 
žádné zhroucené těleso. 

Z tohoto hlediska jsou. pozoruhodné výsledky hydrodynamických vý-
počtů termonukleárního vzplanuty  degenerovaných uhlíkokyslíkových ja-
der s kritickou hmotnóstí 1,4 M0, které provedli GERŠTEJN, IVANOVA, 
CHOLOPOV a ČEČETKIN. Dc výpočtů zahrnuli kinetiku termojaderného hoře-
ní, kinetiku p-rozpadu a ztráty energie prostřednictvím neutrín. Když 
uvážili vliv neutrínového zahřátí a zapálení uhlíku, dospčli ke dvěma 
variantám možného vývoje vzplanutí supernovy. V případě, že se cen-
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trální hustota degenerovaného jádra před výbuchem nachází v mezích 

2.1012 až 9.1012 kg m 3, pak dojde k explozi celé hvězdy e úpiným nebo 

jen částečným vyhořením uhlíku. Při hustotách od 9.1072 do 3.1013 kg 

m 3 jádro kolabuje v neutronovou hvězdu a částečným odhozením vnější 

obálky. Autoři práce ztotožňují první variantu se vzplanutím super-

nov II.typu, druhou se supernovami I.typu. 

Cygnus X-1 je rentgenová dvojhvězda sestávající z horkého vele-

obra a zhrouceného tělesa, kterým je a největší pravděpodobnost{ černá 

díra. Co předchází Vzniku černé díry dosud nemáme podloženo pozorová-

ním. Jistý náznak odpovědi snad v sobě obsahuje práce čínského astro-

noma LI-QI-BINA, který spojuje zhroucenou hvězdu v soustavě Cyg X-1 s 

novou hvězdou pozorovanou v roce 1408. Porovnáním 9 historických pra-

menů dochází k závěru, že šlo tehdy o vzplanutí supernovy, která byla 

pozorovatelná pouhým okem po 102 dny. Poloha supernovy udaná tehdejší-

mi čínskými astronomy se velmi dobře shoduje s polohou dnes pozorova-

ného rentgenového zdroje Cyg X-1. 

Dvojhvézdy 

Když v roce 1960 sestavovali STEPHENSON a SANDIJLEAK svůj seznam 

objektů s emisními čarami, jistě netušili, že objekt, jemuž přisoudili 

pořadové číslo 433, se stane o 19 let později největší astrofyzikální 

senzaci roku. SS 433 je hvězda 14 magnitudy v souhvězdí Orla. Na témže 

místě je pozorována rádiová mlhovina W 50 se silně proměnným bodovým 

rádiovým zdrojem. Rentgenová družice Ariel 5 objevila na místě SS 433 

slabý rentgenový zdroj, jehož záření odpovídá záření zbytků po super-

nově bez pulsaru. Nejzajímavější je však spektroskopické chování 

objektu. Jak zjistil MAROON, v jeho spektru dominují silné proměnné 

emisní čáry H, He I, He II, C II a N II, podobně jako ve spektrech op-

tických protějšků rentgenových zdrojů. Nezvyklý je však výskyt něko-

lika emisních čar, jejichž poloha se doslova den ze dne měni. Tyto 

Čáry byly ztotožněny s doplerovsky posunutými intenzívními emisními 

čarami zejména vodíku. Vodíkové čáry ve spektru SS 433 sestávají ze 

tří složek, z nichž hlavní je relativně nehybná a dvě zbývající - po-

hyblivé - ji obklopují z modré a červené strany. Změny polohy pohybli-

vých složek jsou přísně periodické s periodou 164 dní; amplituda změny 

radiálních rychlostí činí 85 000 km š 
11 

CRAMPTON zjistil, že i centrální složka mění svoji radiální 

rychlost s periodou 13 dni a amplitudou 150 km s-1. Tyto změny připi-

sujeme oběžnému pohybu složek dvojhvězdy, která se patrně skládá z 

neutřonové hvězdy a normální hvězdy třídy F. Hvězdy obíhají po velmi 
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výstředné dráze. Nejúspěšnějším modelem vysvětlujícím většinu pozoro-

vaných vlastností anomálních emisních čar je kinematický model navrže-

ný MILGROMEM. Autor modelu předpokládá, že ze soustavy je v opačných 

směrech vyvrhován velmi '5nce směrovaný proud poměrně chladné plazmy, 

který je urychlen na rychlost 80 000 km s-1. Zářeni plynu těchto prou-

dů se ve spektru projeví emisemi kolem centrální složky, která vzniká 

v akrečním disku neutronové hvězdy. Periodické změny polohy satelit-

ních emisních čar jsou dány procesním pohybem zdroje vyvrhujícího 

sloup plynu. Proud plynu opíše precesní kužel a vrcholovým úhlem 34' 

za 164 dní. Mechanismus vyvrhování plynu, jeho kolimaci a udržováni 

rychlosti úniku, zatím neznáme, nicméně to vše připomíná procesy, 

které ve větším měřítku probíhají v jádrech aktivních galaxií, jako je 

například M 87. 

Českoslovenší astronomové ohlásili v roce 1979 objev dvou spekt-

roskopiekých dvojhvězd. HARMANEC, KOUBSKÝ, KRPATA a žĎÁRSKÝ zjistili 

periodické změny radiální rychlosti Algeniba (y Peg). Perioda změn 

činí 6,830713 dní, amplituda 2,7 km s-1. Při studiu spektrogramů peku-

liární hvězdy ET And nalezli OUBRABKA a GRYGAR periodické změny ra-
diální rychlosti; oběžná perioda složek dvojhvězdy činí 48,3 dni: Zá-

roveň se podařilo vyřešit nejasnosti kolem periody fotometrických 

změn, které jsou působeny rotací nerovnoměrně jasné složky typu Ap: 
Objev OURRABKY a GRYGARA vzápětí potvrdil kanadský astronom RUBE. 

KREINER a TREMKO studovali zákrytovou soustavu se složkami ranné-
ho typu - EM Cep. 0 systému EM Cep, který je členem otevřené hvězdoku-
py NGC 7160, se předpokládalo, že se jeho perioda zmenšuje. Kritický 
rozbor předcházejících měření dopiněných o nová měření okamžiků zákry-
tu však tento předpoklad nepotvrdil - perioda EM Cep je tedy konstant-
ní. 

MAYER uveřejnil nové světelné elementy zákrytové dvojhvězdy LY 
Aur. Z pozorování na Hvaru určil polohu primárního minima. Nové ele-
menty se velmi dobře shoduji s předchozím určením, které provedli 
MAYER a HORÁK. 

Fotometrickou studii zákrytové dvojhvězdy s primární složkou typu 
Am - soustavy AN And - publikovali TREMKO a BAKOS. Práce se opírá o 
3453 měřeni v barvě V. Pozorované odchylky od světelné křivky inter-
pretují autoři práce existencí zářících a absorbujících oblaků a plyn-
ných .proudů, které vycházejí ze sekundární složky vyplňující Rocheův 
lalok. Autoři dále vyslovují hypotézu o přítomnosti třetího málo hmot-
ného tělesa v soustavě, které způsobuje při svém přechodu přes kotouč 
jedné z hvězd depresi světelné křivky. Perioda oběhu třetího tělesa 
kolem těžiště systému je 29,06 dní. 

Zákrytová soustava V 444 Cyg je "ostře sledovanou" soustavou z 

86 



toho důvodu, že se v ní vyskytuje Wolfova-Rayetova hvězda, čili 

objekt, o němž toho stále víme jen poměrně málo. V roce 1974 objevil 

CHALIULIN změny periody, které je možné interpretovat jako důsledek 

ztráty hmoty ze složky WN 5. Nová měření provedená KORNILOVEM a ČERE-

PAŠČUKEM tyto změny potvrdila. Z rozboru vyplývá, že změny nemohou být 

způsobeny přítomnosti třetího tělesa. Úbytek hmotnosti Wolfovy-Rayeto-

vy hvězdy je velmi značný, činí (1,11±O,22).10
-5 

M0 za rok, rychlost 

odtoku je (340±160) km s-1. 

Koncem roku 1978 objevili pracovníci stelárního oddělení Asú ČSAV 

v Ondřejově na spektrech z dvoumetrového dalekohledu vznik nestability 

obalu známé a často pozorované hvězdy typu Be - EW Inc. Objev, který 

byl výsledkem soustavného sledování hvězdy od roku 1969, byl vcelku 

nečekaný, neboť obálka byla stabilní od roku 1926. Vznik nestability 

obalu EW Lao potvrdili poté i japonští astronomové, kteří přitom 

vycházeli z rozboru vlastních spekter. Pracovníci stelárního odděleni 

urychleně zpracovali fotoelektrická měření EW Inc pořizovaná na obser-

vatoři Hvar od roku 1972 a ukázali, že změna struktury obálky se pro-

jevila poklesem jasnosti hvězdy a změnou barevného indexu. 

Z popudu ondřejovských astronomů se studiem EW Lac zabýval také 

SCHOLZ z Postupimi, jemuž se podařilo získat řadu spekter hvězdy v 

kritickém období pomoci Zeemanova analyzátoru dalekohledu v Tauten-

burgu. SCHOLZ na základě rozboru spektrogramů potvrdil anomální rych-

losti v obalu a navíc prokázal, že v obálce EW Lac není přítomno 

makroskopické magnetické pole s indukci větší než 0,01 T. Je to velmi 

cenný výsledek z toho důvodu, že podobná měření nebyla pro hvězdy 

typu Be dosud provedena. Poznamenejme, že některé teoretické modely 

přítomnost mohutného magnetického pole předpokládají. 

Ondřejovští pracovnici stelárního oddělení spolu s PAVLOVSKIM a 

PAPOUŠKEM dokončili studii fotometrických změn dvojhvězdy CX Dra se 

spektrem Be. Podařilo se prokázat přítomnost tří různých typu změn: 

nejvýznamější jsou dlouhodobé (zřejmě neperiodické) změny. Lze však 

doložit i periodické změny, s periodou oběžné periody dvojhvězdy, kte-

rá byla dříve určena ze spektroskopických změn (perioda 6,69 dne). 

Pozoruji se i krátkodobá zjasnění trvající 1 - 2 dny. 

PAVIAVSKI, HARMANEC, HORN, KOUBSKÝ, ŽĎÁRSKÝ a K fŽ referují o 
světelných změnách podvojné soustavy typu Be - HO 187 399. Rozbor se 

opírá o fotometrii v systému UBV provedenou v letech 1976 - 1978 na 

observatoři Hvar, Fotometrická křivka využívající spektroskopicky sta-

novené periody 27,9705 dni se podobá křivkám zákrytových proměnných 

dvojhvězd s malou amplitudou změn. Autoři práce interpretují její prů-

běh jako důsledek absorpce hustým plynným proudem v interagující dvoj-rn

 Široké minimum křivky nastává poblíž elongace, v níž se k nám 
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blíží složka odevzdávající hmotu - čili v okamžiku, kdy se proud plynu 

nejvíce promítá na hvězdy v systému. 

Byla publikována xo zsáhlá studie shrnující výsledky 7 let foto-
elektrických měření hvězd typu Be na Hvaru. Většina sledovaných hvězd 

jeví změny jasnosti. Pracovnici ondřejovského stelárního oddělení se 

obrátili na řadu astronomů, kteří se hvězdami typu Be zabývají, s výz-

vou na uspořádání mezinárodní pozorovací kempaně, při níž by po dobu 

10 let byly sledovány všechny jasné hvězdy typu Be. Došlé odpovědi 

svědčí o zájmu o tuto akci, jejímž koordinátorem (alespoň z počátku) 

bude stelární oddělení AsiT ČSAV v Ondřejově. 
V oblasti teoretické se u nás hvězdami s emisními čarami zabývali 

ŠfMA a KŘÍŽ. ŠÍMA odvodil semianalytickou metodu výpočtu profilu 

spektrálních čar pro model těsně zákrytové dvojhvězdy. V práci je na-

vržena metoda založená na pozorování profilů spektrálních čar v okam-

žicích časově symetrických vzhledem ke středu zákrytu. Z těchto dat 

lze odvodit i velikost přenosu hmoty mezi složkami. 

KŘÍŽ se ve své rozsáhlé práci, která byla součástí jeho doktorské 

disertace, zabývá interpretací profilů emisních čar obálek hvězd typu 

Be. V práci je naznačen výpočet modelu vodíkové obálky hvězdy ve tvaru 

eliptického prstence. Tloušťka prstence je určena řešením rovnice 

hydrostatické rovnováhy ve směru kolmém k rovině prstence. Model je 

založen na předpokladu, ie prstenec je opticky tenký v kontinuu vyjma 

Lymanovo kontinuum. Rozdělení elektronů v hladinách je počítáno ze 

systému rovnic statistické rovnováhy. Jsou zde vypočteny profily 

spektrálních čar hvězdy a plynného prstence. 

Nalezené profily emisních čar vcelku odpovídají pozorování. K to-

mu, aby vznikly emisní čáry vodíku, je nezbytné, aby prstenec měl 

hustotu větší než 1077 atomů na m3. Z rozboru výsledků vyplývá, že 

hvězda obklopená plynným prstencem nebo diskem se projeví jako typická 
hvězda typu Be s emisemi bez úzkých absorpci v jádru čáry (shell čáry) 
jen při malých úhlech sklonu. Je-li sklon blízký 90 , objeví se ve 
spektru ostrá absorpční jádra čar. Model eliptického prstence je scho-
pen vysvětlit cyklické změny poměru intenzit fialové a červené složky 
emise i cyklické změny radiálních rychlostí jader čar. Ukazuje se, že 
není principiální rozdíl mezi tzv. shell hvězdou a běžnou hvězdou 
typu Be - je to jen otázka geometrie systému.Tímto zjištěním se vyvra-
cí častá námitka proti dvojhvězdné podstatě hvězd typu Be, totiž, že 
mezi zákrytovými dvojhvězdami nalézáme hvězdy typu Be jen velmi zříd-
ka. Z provedených výpočtů je zřejmé, že se tyto hvězdy nutně musí 
projevovat jako tzv. shell hvězdy. 

Jak ukazují pozorování nov Ser 1970 a Cyg 1975 v ultrafialovém 
oboru, zůstává bolometrická magnituda novy i během poklesu optické• 
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jasnosti zhruba konstantní! Tyto závěry potvrzuji i pozorováni novy 

z roku 1978 družici IUE zpracovaná STICKLANDEM. Absolutní magnitudy 

většiny klasických nov o dvě až tři magnitudy převyšuji Eddingtonovu 

mez, což vpodstatě znamená, že v případě nov je rozhodujícím urychlu-

jícím mechanismem tlak zářeni v kontinuu. Tyto dvě skutečnosti vedou k 

následujícímu popisu vývoje obálky novy: nejprve dochází ke spojitému 

odtoku hmoty a k vytvoření opticky husté obálky, jež zcela obklopuje 

mateřskou dvojhvězdu. Po zeslabeni přítoku hmoty vnější oblasti obálky 

řídnou a stávají se opticky průhlednými. Záření kontinua přichází z 

koule o stále menším poloměru, což vede k vzrůstu efektivní teploty. 

Pokles jasnosti v optickém oboru je pak dán tím, že maximum vyzařované 

energie v kontinuu se rychle přesouvá směrem ke kratším vinovým dél-

kám. 

V dubnu 1979 byla v souhvězdí Lištišky objevena mimořádně pomalá 

nova, která v maximu dosáhla 8.magnitudy. V období před rokem 1956 by-

la hvězdou 16.magnitudy, pomalu ae začala zjasňovat od roku 1977. 
GRYGAR, SOBOTKA a ŠTEFL dokončili spektroskopické studium jiné 

pomalé novy, HR Del, na základě prvních apektrogramů pořízených dvou-

metrovým dalekohledem v Ondřejově v letech 1967-68. Detailně popsali 

jednotlivé fáze vývoje této novy, získali údaje o zrychleních vyvrže-

ných plynných obálek a kinematickém průběhu exploze. Poznamenejme 

ještě, že nedávno byla dokázána dvojhvězdná povaha i této novy. 

Van de KAMP a LIPPINCOTTOVÁ proměřili 2700 desek okolí hvězdy a 

největším vlastním pohybem - Barnardovy hvězdy. Změny polohy hvězdy 

svědčí o přítomnosti dvou neviditelných souputníků hvězdy - těles 

planetárních rozměrů. Planety oběhnou kolem hvězdy za 11,7 let a vice 

než 20 let, přičemž jejich hmotnosti činí 0,8 a 0,4 hmotnosti Jupi-

tera. 

8. HVĚZDOKUPY A HVĚZDNÉ ASOCIACE 

Otevřené hvězdokupy. Věnujeme nejprve pozornost některým 

objektům. U nás PAPOUŠEK fotoelektricky fotometroval v soustavě UBV 

jasné hvězdy v NGC 6913 24palcovým dalekohledem brněnské hvězdárny. 

U jedné hvězdy s emisním spektrem byla zjištěna dlouhoperiodická pro-

měnnost o periodě 800-900 dnů a amplitudě 0,4m v oboru V. Patrné změny 

jasnosti byly zjištěny ještě u tři dalších hvězd. 

Před několika lety uveřejnil LODÉN seznam několika desítek malých 

seskupení hvězd stejné spektrální třídy, o nichž předpokládá, že by to 
mohly být zbytky rozpadlých otevřených hvězdokup. Nyní HIDAYAT a 
WIRAMIHARDJA provedli pomocí Schmidtovy komory observatoře v Lembangu 
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v Indonésii fotografickou fotometrii v systému BV v oblasti skupiny 

Lodén 807 (galaktické souřadnice 1 = 306,8°; b = +0,2°). Podle jejich 

šetření je objekt Lod 807 fyzikální kupa o lineárním průměru 4 pc a je 

vzdálena od Slunce 680 po. Bylo zjištěno 19 reálných a 7 možných čle-

nů. V severovýchodní části kupy se vyskytuje protáhlý oblak temné hmo-

ty. 

Jedna z nejbližších otevřených hvězdokup - Plejády - je stále 

podrobována různým vyšetřováním. Uvádíme zmínku o dvou pracích: 

Údaje o eruptivních hvězdách v Plejádách nasvědčují, že průměrné 

frekvence erupci se u různých eruptivních hvězd silně liší. A.NIBARCUM-

JAN určil funkce rozdělení průměrných frekvencí eruptivních hvězd na 

základě statistických údajů o všech erupcích, pozorovaných v daném 

agregátu, pokud nebylo možno stanovit průměrnou frekvenci erupci 

jednotlivých hvězd. Problém řešil na základě chronologie objevů (tj. 

"prvních erupci") a chronologie potvrzení erupcí, tj. rozdělení podle 

doby "druhých erupci". Konkrétně aplikoval tyto obecné úvahy na soubor 

eruptivních hvězd v Plejádách. AMBARCUMJAN dospěl k závěru, že velká 

část eruptivních hvězd v Plejádách vykazuje průměrný časový interval 

mezi erupcemi, který převyšuje 5000 hodin. 

LANDOLT v Plejádách fotoelektricky fotometroval v systému UBVR 60 

slabých hvězd mezi 11. a 19. vizuální magnitudou. Cílem jeho práce by-

lo studium dolní části hlavní posloupnosti. Příslušnost hvězd ke kupě 

ověřoval pomoci vlastních pohybů. Sestrojený diagram "barva-velikost" 

svědčí o existenci slabých hvězd (V > 14,5), které jsou ve stadiu 

přibližování ke hlavní posloupnosti. Zřejmě tedy pokračuje ještě vy-

tváření hvězd v kupě. Pozorovaná hlavni posloupnost leží níže než dří-

ve stanovená hlavní posloupnost nulového stáří. LANDOLT proto upozor-

ňuje, že tuto část hlavní posloupnosti bude třeba revidovat. 

Z prací věnovaných řešení dynamických a evolučních problémů 

otevřených hvězdokup uvádíme výsledky následujících tří: 

TUTUKOV vyšetřoval numerickou integraci pohybových rovnic problé-
mu N těles raná stadia dynamického vývoje otevřených hvězdokup, v 
nichž existuje příměs plynu. Předpokládal, že původně byl plyn rozlo-
žen rovnoměrně v mezích stejného objemu jako hvězdy. Plynná sféra se 
smršťuje do okamžiku, kdy hvězdokupa dosáhne nejvyšší hustoty, a potom 
se začne rozpínat. Tím je modelováno působení hvězdného větru a ioni-
zace hmotnými hvězdami, které se musí objevit při dostatečně velké 
hustotě. Výpočty za předpokladu N=20 a 60 ukázaly, že úpiný rozpad 
hvězdokupy je možný, jestliže hmotnost plynu přesahuje hmotnost hvězd 
a rychlost pohybu plynu převýší průměrnou rychlost hvězd v kupě. Dá se 
předpokládat, že asociace OB pozorujeme právě v procesu takového 
rozpadu. 
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AGEKJAN a BĚLOZEROVOVÁ ukázali, že u hvězdokup, které jsou vysta-

veny působení irregulárních sil hvězdného pole, do něhož jsou ponoře-

ny, se může vytvořit koróna. Tento proces je efektivní u otevřených 

hvězdokup. Při rozpadu centrálního tělesa otevřené hvězdokupy unikne 

z něho část hvězd do obecného hvězdného pole a část jich přejde do 

koróny. Po úpiném rozpadu centrálního tělesa otevřené hvězdokupy se 

kupa v průběhu kosmogonicky dlouhého údobí jeví jako pohybová kupa. 

Disk Galaxie se tak ve značné míře skládá z množiny navzájem se pro-

nikajících pohybových hvězdokup. 

FEITZINGER a GISK vyšetřovali metodou odhadu slapových impulsů 

narušováni protáhlých hmotných útvarů a hvězdokup při průchodu spirál-

ní hustotní viny v Galaxii. Indukovaný rozptyl rychlostí postupně 

roste a odpovídající doba rozpadu "hmotné" větve činí asi 2.108 let. 

Kritická hustota pro zachování stability je přibližně stejného řádu 

jako hustota samotných spirálních vin. Byly posuzovány možnosti a 

vznik "hmotných" větvi: zabrzdění staré hustotní viny, lokální nesta-

bility nebo jakýchsi procesů vyvrhování hmoty. Hvězdné útvary s velkou 

hustotou podléhají méně slapovým účinkům hustotních vin, jejichž úči-

nek je přibližně na stejné úrovni jako vliv mezihvězdných oblaků. Cel-

kově se doba rozpadu kupy sníží přibližně dvacetkrát. Navíc se objevu-

je jistá nestabilita vnějších částí hvězdokup. 

Hvězdné asociace. COWIE, SONGAILA a YORK zkoumali složeni mezi-

hvězdné hmoty v oblasti asociaci Orion UB I a i Orionu. Zjistili, že 

tuto mezihvězdnou hmotu lze rozlišit na dva druhy: í. mezihvězdnou 

látku o vysokých rychlostech -100 až -720 km s-1 s nízkou ionizaci v 

oblasti centrálních hvězd asociace a ̀ L. hmotu o nízké rychlosti 35-
100 km s

-1 s velkou hustotou, vysokou ionizací, měnící se od hvězdy k 

hvězdě - zřejmě oblasti mezihvězdného oblaku ionizovaného hvězdami, 

které jsou pozůstatkem nedávného výbuchu supernovy. 

BLAAUW využil známé vlastni pohyby hvězd v subasociaci Horní Štír 

a odvodil její rozpínání. Průměrná rychlost rozpínání je 3,8 km s-1 a 

trvá přibližně 5.106 let. 

NAKANO na základě dřívější práce ELMEGREENA a 

podskupiny mladých hvězd, které tvoří asociaci OB, 

stupně se tvořících a drobících vrstev ztlačeného 

jejich vzniku přispívá ionizace 

LACLY vysvětluje 

jako produkt po-
plynu, přičemž k 

plynu vyvolaná hvězdami dřívějších 

podskupin. Vliv magnetického pole kolmého na vrstvy podporuje gravi-

tační stabilitu vrstvy 

ní na malé díly v 

v hustší látce, kdy 

počtu atomů větším než 

až téměř do úpiného vyčerpání látky. Rozdělová-

důsledku magnetické difúze je však přitom možné 

počet vodíkových atomů přesahuje 103 cm 3. Při 

104 cm 3 je možno například očekávat vzdálenost 
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mezi sousedními podskupinami řádově 6 pc a interval jejich postupného 

vytváření kolem 2.106 let. 

CHOLOPOV navrhuje jednotné vysvětlení problému hvězdných asociací 

a otevřených hvězdokup. Podle jeho názoru jsou hvězdné asociace sesku-

pení nepravidelných proměnných hvězd o poměrně nízke zářivosti nazý-

vaných orionidy, které těsně souvisejí s plynopraehovými mlhovinami; 

jestliže do seskupeni patři i hvězdy raných tříd 0-B2, nazývají se 

asociacemi OB, v opačném případě asociacemi T. Hvězdné asociace jsou 

vznikající hvězdokupy (nebo skupiny takových kup), které pozorujeme 

v nejranějším stadiu jejich vývoje - v procesu gravitační kondenzace 

z difúzní hmoty. Počáteční gravitační kolaps soustavy zesiluje vzá-

jemné gravitační působení vznikajících hvězd a vede k vyvržení jed-

notlivých hvězd z asociace. Hypotéza o existenci a rozpadu supra-

hustých předvězdných těles neznámé podstaty, které navrhuje k vysvět-

lení těchto jevů AMBARCUMJAN, z pozorování nevyplývá. Totální energie 

je záporná. 

Kulové hvězdokupy. Výzkum kulových hvězdokup intenzívně pokra-

čuje. Z prací věnovaných jednotlivým kupám se zmiňujeme jen o jedné. 

RICHER pomoci 4metrového dalekohledu observatoře v Cerro-Tololo 

získal po jedné fotografii kulové hvězdokupy NGC 6752 v systému U a B. 

Při prohlídce na blinkkomparátoru zjistil 138 slabých modrých hvězd-

ných objektů ve vzdálenosti do 21' od středu kupy. 61 objektů se 

podařilo fotometrovat na obou deskách. Barevný index (U-B) pro tyto 

objekty spadá do rozmezí (-1,34; -0,09) a hvězdné velikosti B do in-

tervalu (20,36; 22,77). Modré objekty vykazují koncentraci ke středu 

kupy, takže lze předpokládat, že alespoň část z nich jsou bili trpas-

líci patřící do NGC 6752. Jestliže tomu tak skutečně je, pak by bili 
trpaslíci v této kupě byli mnohem jasnější než v Hyádách a v M 67. 

Výsledky dalších prací, o nichž referujeme, mají obecnější dů-
sledky pro pochopeni podstaty kategorie kulových hvězdokup. Tak 
ARIN~TO a SAIO zjistili na základě teoretických modelů hvězd hori-
zontální větve Hertzsprungova-Russellova diagramu a za předpokladu 
konstantního rozdílu hodnot mezi bodem obratu hlavní posloupnosti 
a horizontální větví, že rozdíl ve stáří mezi kulovými hvězdokupami 
nejméně a nejvíce bohatými na kovy činí alespoň 3 miliardy let. 

Podobnou problematikou se zabývali SEARLE a ZINN. Pomoci 5metro-
vého dalekohledu se spektrálním skanerem pozorovali 177 hvězd v 19 ku-
lových hvězdokupách, z nichž většina je od středu Galaxie vzdálena 
více než 8 kpc. Z pozorování určovali novou metodou relativní obsah Z 
těžkých prvků ve hvězdokupách. Na soustavě hvězdokup ve vnějších 
částech galaktického halo se neprojevuje radiální gradient obsahu 
těžkých prvků; rozdělení hvězdokup na základě relativního obsahu kovů 
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je charakterizováno exponenciálním poklesem počtu hvězdokup se vzrůs-

tem Z/Z0.Označíme-li modré hvězdy B a červené R, pak parametr B/(B+R), 

který charakterizuje rozděleni hvězd horizontální větve podle barev, 

vykazuje velký rozptyl a nekoreluje s obsahem prvků. Naproti tomu 

u hvězdokup ve "vnitřním halo" se projevuje korelace mezi obsahem kovů 

a galaktocentričkou vzdáleností a v porovnáni s hvězdokupami "vnějšího 

halo" i malý rozptyl B/(B+R) ve stejném oboru chemického složení. Zdá 

se proto opodstatněná hypotéza, že hvězdokupy "vnějšího halo" mají 

větší rozptyl stáří než hvězdokupy "vnitřního halo" a vytvořily se z 

plynu, který padal na Galaxii až po ukončení kolapsu jejich vnitřních 

části. 

VAN DEN BERGH podrobil kritice rozšířené mínění o tom, že sou-

stava kulových hvězdokup v Galaxii je kulově symetrická. Metodou 

Monte-Carlo bylo získáno rozděleni kulových hvězdokup, jehož radiální 

hustota je úměrná $3, kde E. je vzdálenost od galaktického středu. 
Předpokládáme-li v tomto modelu, že mezihvězdná absorpce činí na 1 kpc 

A„ = 1,5m, pak zdánlivé rozděleni hvězdokup v rovině YZ je skutečně 

středově souměrné; jestliže však absorpci "zmenšíme", pak pro vnější 

halo (pro R > 9 kpc) zachová rozděleni středovou souměrnost, avšak 

pro vnitřní halo se bude jevit výrazně zploštělé s poměrem řádově 

0,5. Poměr k/ je funkci přijaté hodnoty absorpce Av a tloušťky galak-

tické absorpční vrstvy. Uvedené výsledky se shodují se skutečnosti, 

že soustava kup typu G se silnými čarami rotuje rychleji než soustava 

typu F se slabým; čarami. 

DE VAUCOULEURS a BUTA se zabývali rozdělením kulových hvězdokup 

v Galaxii a v soustavě M 31. Na základě 115 hvězdokup v katalogu 

KUKARKINA byl odhadnut celkový počet kulových hvězdokup v naši Galaxii 

na 162. Pro 355 předpokládaných kup v katalogu SARGENTA vychází celko-

vý počet kulových hvězdokup v M 31 roven 575. 

Přejdeme nyní k poznatkům týkajícím se dynamiky a struktury 

kulových hvězdokup. 

BARTKUS analyzoval pohyby hvězd ve sférických hvězdných sousta-

vách, tedy v podstatě modelech kulových hvězdokup. Hvězdy v interakci 
v prvním přiblížení zachovávají své totální energie a absolutní hodno-

ty momentu hybnosti, i když vektory momentů v průměru podléhají pre-

cesi kolem vektoru totálního momentu hybnosti. V tomto přiblížení je 

nejdůležitějším systematickým jevem kmitáni orbitálních rovin hvězd. 

Tento proces je popsán soustavou vektorových rovnic. 

PETROVSKAJA porovnávala rozděleni hustoty v centrálních oblastech 

kulových hvězdokup s teoretickými modely. Ze srovnání vyplývá, že v 
těchto oblastech se ustálil stav, který je kvazistacionární v iregu-
lárním po7,i s kulovým rozdělením rychlostí. Tento výsledek byl ověřo-
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ván tím způsobem, že byla měřena zploštění ekvidenzit poblíž středů 

kulových hvězdokup. Toto zploštění s přiblížením ke středu ubývá a v 

řadě případů konverguje k hodnotě různé od nuly, jak to lze očekávat 

v případě kvazistacionárního stavu. 

KABLOVÁ ve spolupráci s NACVLIŠVILIM a BAŠTOVOU použila údaje o 

závislosti rozdělení jasných hvězd v kulových hvězdokupách M3, M5, 

M 13 a M92 na vzdálenosti od středu kupy k porovnání a dynamic-

kým modelem VON HOERNERA. Tyto údaje byly zjištěny na základě snímků 

pořízených 2metrovým dalekohledem v Ondřejově v rámci mnohostranné 

spolupráce akademií věd socialistických zemi "Fyzika a vývoj hvězd". 

Výsledky svědčí o malých hodnotách dynamického stáří, což je v rozporu 

se závěry teorie vývoje hvězd. Dále KADLOVÁ použila výsledky numerické 

integrace soustavy N těles na pozorovací údaje pro řadu kulovýdi 

hvězdokup a ukázala, že se u nich projevuje nízký stupeň relaxace. 

Z 15 vyšetřovaných kup mimo dvou se projevuje první stadium dynamic-

kého vývoje. Střed, jádro a halo se projevuji zřetelně. Zjištěné malé 

hodnoty relaxační doby jsou důsledkem skutečnosti, že teoretický 

rozsah hala je značně menší než pozorovaný. 

CHUN na základě plošné fotometrie a sčítání hvězd odvodil profily 

jasnosti v pěti kulových hvězdokupách v Magellanových oblacích (MO). 
Profily jak mladých, tak i starých kup lze dobře vyjádřit KINGOVÝIDII 
modely. Hmotnosti kup, odvozené pane jejich slapových poloměrů, spa-
dají do rozmezí od 104 do 2.105 Mo. Poměr hmotnosti k zářivosti M/Lv
se mění od 0,2 do 0,9 u starých kup a činí kolem 0,06 u mladých kup, 
Výsledky nasvědčuji tomu, že kulové hvězdokupy v MO mají dynamickou 
strukturu obdobnou struktuře kup v Galaxii. Tuto shodu vykazují do-
konce i ty kupy MO, které, jsou mnohem mladší než galaktické kulové 
hvězdokupy. 

BARANOV a BATRAKOV vyšetřovali vliv dynamického třeni na pohyb 
kulové hvězdokupy. Odvodili rovnice, které charakterizují změny ele-
nentů drah kupy uvnitř kulové galaxie, jejíž hustota je bu' konstantní 
nebo se mění podle exponenciálního zákona. Předpokládali,, že galaxie 
rovnoměrně rotuje malou úhlovou rychlostí. Numerické odhady ukazují, 
že účinek dynamického třeni v trpasličích galaxiích je dostatečně pa-
trný a vede k postupnému seskupování systému kulových hvězdokup ke 
středu a rovníku galaxie. 

Nakonec si všimneme jedné práce týkající se rentgenových zdrojů v 
kulových hvězdokupách. SHULL vyšetřoval vytváření "tvrdých" dvojitých 
rentgenových soustav v husté hvězdokupě.Za "tvrdé" jsou podle definice 
považovány takové soustavy, v nichž vazbová energie převyšuje 
průměrnou lokální kinetickou energii vypočítanou na jednu hvězdu pole. 
"Tvrdé" dvojice s relativistickou složkou (neutronovou hvězdou nebo 
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Černou dírou) se mohou vytvářet buď v důsledku trojité srážky, nebo 

v důsledku splynutí dvou hvězd v kupě o velmi vysoké hustotě jádra 

a malém rozptylu rychlostí, anebo v důsledku srážky relativistické 

hvězdy a obvyklou dvojhvězdou. 

9. MFJJHVĚZDNÁ A INTERGALAKTICKÁ LÁTKA 

V astrofyzikálních studiích vystupují do popředí stále častěji 

aspekty jednak vzájemného působeni hvězd a látky rozptýlené mezi 

nimi, jednak snaha o vývojové zařazeni sledovaných dějů. Uplynulý 

rok byl chudý na přehledové články o mezihvězdné látce (MHL), zato 

se však objevily práce podávající nový pohled na širší oblasti to-

hoto tématu (zbytky supernov) a práce souetřeďující pozorovací ma-

teriál (pozorováni rentgenová - X z družic HEAO 1, HEAO 2 - Einstein, 

Copernicus, řady SAS, řady Ariel a dále ultrafialová - UV, hlavně 

z družice IUE). Infračervená pozorováni poskytla v tomto roce vice 

informaci než kdykoliv předtím, hlavně díky dohotoveni řady velkých 

pozemských teleskopů. Na hoře Mauna Kea (4200 m) na Havaji nyní pracu-

jí tyto velké dalekohledy (v závorce průměr zrcadla): britský infra-

červený (3,8 m) univerzity Edinburgh, Kanadsko-francouzsko-havajský 

optický a infračervený (3,6 m), americký NASA infračervený (3,2 m) 

a optický a infračervený univerzity na Havaji (2,24 m). Další speciál-

ní infračervené dalekohledy jsou na observatořích ve Wyomingu (2,3 m), 

Mt Lemmon (1,77 a 1,52 m), Tenerife na Kanárských ostrovech (1,5 m), 

na Kitt Peak (1,3 m) a mnoha dalších. V infračervené oblasti (maximál-

ně do 40 pm) jsou využívány rovněž velké optické dalekohledy, 6 m na 

Kavkaze, 5 m na Mt Palomar, 4 m na Kitt Peak, 3,9 m v Sidding Spring 

a 3,66 m Evropské jižní observatoře v Chile. Oblast delších vinových 

délek až po 1 mm, atmosférou absorbovaných, pokrývají pozorování baló-

nová a pozorováni z Kuiperovy letecké observatoře (90 cm). Ve výčtu 

nových pracujících přístrojů nelze opomenout ani UV spektrometry na 

lodích Voyager, které zachycuji oblast 50 až 170 nm, a jimiž byla 

pozorována např. Smyčková mlhovina v Labuti (NGC 6992 a 6995) a de 

tegovány emisní čáry 58,4, 102,6 a 121,6 nm (SANDEL, SHEMANSKY, 

BROADFt3OT) . 

Strukturu mezihvězdného prostředí ve velkém měřítku vystihuje 

třísložkový model - chladná a neutrální molekulární oblaka s pra-

chem, ionizované teplé korony těchto oblaků .mnohem řidší) a veli-

ce řídký, zcela ionizovaný horký mezioblakový plyn (500 000 K). Emisní 

čáry 0 VI (103 nm) vznikají přitom jednak v oblastech intenzívního 
hvězdného větru - mezihvězdných bublinách kolem žhavých hvězd typu OB 
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(MORTON), nebo v koronárním plynu chladných oblaků (COWIE et si.). 

Pozorováni prakticky všudypřítomných čar 0 VI a jejich dopplerovakých 

posuvů tedy poskytuje informace o topologii hranic mezi chladným 

a žhavým mezihvězdným plynem. Z IUE byla navíc pozorována další složka 

mezihvězdného plynu - "fosilní" Strčmgrenovy sféry o teplotách asi 

40 000 K (BRUHWEILER et al.). V těchto sférách ionizující hvězdy již 

ukončily svůj vývoj a plyn je natolik řídký, že nedochází k rekombina-

cím a nemůže se tedy ochlazovat vyzařováním ve spektrálních čárách. 

Oblaka i mezioblakový plyn jsou v ustavičném turbulentním pohybu, 

jehož rozptyl rychlostí vzrůstá a rostoucí velikostí sledované-

ho objemu plynu. LARSON poukázal na podobné chováni hvězd - čím větší 

střední vzdálenost od galaktické roviny má vybraná skupina, tím větší 

má také rozptyl rychlostí,a tedy i stáří. Vzájemné rychlosti oblaků 

dosahuji zhruba 10 km s
-1 a jsou ve velkém počtu případů nižší než 

rychlost zvuku,která je řádově také 10 km e-1.Zvláštní pozornost věno-

vali COHEN R.J, a MIRABEL vysokorychlostním oblakům, studovaným s roz-

lišením 1,8 km na čáře 21 cm. U několika takových oblaků, většinou. 

se k nám přibližujících, byla nalezena hustší a rychle rostoucí jádra 

o kinetické teplotě nižší než 500 K. Podobně jsou uspořádána oblaka 

v plynovém mostu k Magellanovým oblakům. 

V mezihvězdném plynu jsou příhodné podmínky pro vznik rázových 

vin. Optické a UV zářeni z rázových vin odhadl teoreticky RAYMOND 

a porovnal a pozorováními Smyčkové mlhoviny, zbytku supernovy Vela 

a Herbigových - Harových (HH) objektů. Při rychlostech rázové viny 

větších než 200 km e-1 by měl být pozorovatelný i neutrální vodík, a ta-

kové pozorováni čar Ld a Lc provedli COWIE, LAURENT, VIDAL-MADJAR a 

YORK. PRESS ukázal, že mezihvězdný plyn je akusticky nestabilní, tj. 

že zvuková (tlaková) vina se nešíří s konstantní vinovou délkou, ale 

že vinová délka se neustále zkracuje až dojde k vině rázové a následné 

disipaci její energie. Akustická nestabilita bezpochyby ovlivňuje 

počáteční rozdělení hmotností nově vzniklých hvězd na různých místech 
v galaxii a v různých epochách. Podobně ae rychleji vyvine nestabilita 

plynu při silném zářeni, rozhodně dříve, než by v oblaku došlo k 

eventuálnímu vytvoření hvězdy. Tuto FIELDOVU hypotézu rozvinuli 

GIARETTA a ter HAAR odhadem, jak tato nestabilita ovlivňuje rychlost 

fragmentace. 

Intenzívní hvězdný vítr a záření mladých žhavých hvězd vytvá-
ří kolem nich v plynu "bubliny". Rozptýlení molekulárního oblaku za 
hranicemi bubliny a vývoj a rozpad H II oblasti v tomto prostoru stu-
doval WHITWORTH. Za předpokladu, že asi 4 % MBL co do hmotnosti se 
přemění ve hvězdy se Salpeterovým počátečním rozložením hmotností, 
rozptýlí horké hvězdy 0 zbylých 96 % MHL jen svým ionizujícím zářením. 
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Elektronografickou kamerou pořídili TAYLOR K. a AXON snímek kuriózní 

paprskovité struktury (připomínající kolo od žebřiňáku) na hranicích 

ionizační fronty v mlhovině v Orionu. V centru struktury je asi proto-

hvězda se silným větrem. Okraje takových bublin, které jsou rovněž 

rázovou vinou, zachytili GULL a SOFIA kolem hvězd LL Ori a ( Oph. 

HUBER et si. oznámili na základě pozorováni Wolfovy-Rayetovy hvězdy 

HD 192163 z IUE detekci absorpčních čar Si IV a C IV, které nejspíš 

vznikají také na okraji bubliny. Vysoký stupeň ionizace svědči o vyso-

ké teplotě v místě původu iontů, ale čáry samy jsou úzké, což odpovídá 

nízké současné teplotě. 

H II oblasti. Na základě Sharpleasova, Rodgersova, Gumova a dal-

ších katalogů sestavila ve své disertační práci PLECHOVÁ katalog 698 

emisních mlhovin. Pro řadu z nich byly nalezeny excitující hvězdy. 

Excitující hvězdy pozdějšího spektrálního typu než 09 mají elektrono-

vou teplotu přímo úměrnou poměru počtu fotonů vyzářených hvězdou v 

oblasti kratších vinových délek než hrana lmanovy série ku zářivému 

výkonu hvězdy ve vizuálním oboru. H II oblasti nezářící v rádiovém 

oboru jsou asi různých původů, některé jsou excitovány 0 hvězdami a 

jsou od nás vzdálené, jiné v žádném případě nemohou obsahovat žádnou 

hvězdu spektrálního typu OB. (Nutno dodat, že pro účinnou ionizaci 

vodíku je potřebný tok UV fotonů, jaký poskytuji hvězdy teplejší než 

typu B4:) Hypotéza Felli a Perinotta, že rádiově nezářící H II oblasti 

jsou blízké, byla tedy zřetelně vyvrácena. 

Protože o H II oblastech bude jednáno hlavně v kontextu vzni-

ku a vývoje hvězd, uvedeme dále jen práce shrnující některá pozoro-

vání. U řady objektů ještě není rozhodnuta příslušnost do katego-

rie H II oblastí. Zda emisní mlhovina je zbytkem supernovy,'plane-

tární mlhovinou nebo obvyklou oblasti vodíku ionizovaného žhavou 

hvězdou lze rozhodnout podle výskytu některých zakázaných čar, 

MELNICK, GULL a HARWIT pozorovali H II oblasti M42, M17, W51 a NGC 

6357A na čáře 51,8 µm (zakázaná čára (0 III]). Pozorované toky na této 

čáře jsou řádu 10-75 až 10-14 Wcm 2 a. plynou z nich četnosti iontů 

0 III asi 3000krát menši než hustota volných elektronů. HARWEY et si. 

zmapovali na vinových délkách 35 - 175 µm H II oblasti Carina I, 

II a NGC 3372. Excitovány jsou pravděpodobně hvězdami typu 0 z hvězdo-

kupy Trumpler 14 ležící 4' východně. Spektrofotometrii od 4 do 8 m 

provedli pro rádiové zdroje a zároveň infračervené zdroje W51-IRS 'L a 

K3-50 PUETER et al., a získali tak představu o rozložení různě teplého 

prachu v nich. 

H II oblast "Roseta" studovali VINER et al. a FOUNTAIN et al. 

Nové fyzikální pařametry této 1,6 kpc vzdálené mlhoviny jsou: vnitřní 

a vnější poloměr 10,5 a 17,5 pc, hustota He II je desetkrát menší než 
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HII, rychlost expanze 13 Mn s-1, turbulentní rychlosti 18±12 km s-1, 

elektronová teplota a hustota po řadě 4700±500 K a 17,4 cm 3. Mecha-
nická energie expanze pochází z hvězdy HD 46150, mlhovinu excituje 

kromě této hvězdy také HD 46223 a další přítomné hvězdy typu 0. Cen-

trální prázdný prostor vznikl pravděpodobně vyčerpáním plynu při 

bouřlivém tvoření hvězd. Alternativní vysvětlení předpokládá mechanis-

mus podobný jako při vzniku "bublin". 

Planetární mlhoviny (PN). Ve stále větší míře se potvrzuje, 

že centrální hvězda je dvojitá. LIVIO et al. navrhli model zrodu 

PN okolo těsné dvojhvězdy, u niž se plyn rozptyluje nestabilitou v 

okolí bodu 12. Model srovnávali s vybranými kataklyzmickými dvojhvěz-

dami a symbiotickými systémy. PATTEESON oznámil na základě perio-

dických oscilaci pravděpodobnou podvojnost jádra NGC 6543 s perio-

dou 87 min. CHROMOV klasifikoval jádra PN vzhledem ke spektrům a povr-

chovému rádiovému jasu PN. Vývojová posloupnost centrálních hvězd za-

číná u typu Of nebo WR, pokračuje hvězdami s pouhým kontinuem, hvězda-

mi O šesté l,m;nositní třídy a konči typem 0 jako u nejstarších a sla-

bých PN. PILJUGIN a CHROMOV vypočetli Zanstrovou metodou teploty jader 

PN pro 168 objektů (podle vodíkových čar) a pro 59 objektů podle hé-

liových čar. LUTZ a CARNOCHAN užili UV spekter z družice TD-1 k odvo-

zení HI a HeII teplot podle Zanstry, a porovnali je s dříve zjištěný-

mi z pozorování družicemi OAO-2, Copernicus a ANS. 

Seznam 102 planetárních mlhovin ve Velkém Magellanově mračnu 
a 28 v Malém Magellanově mračnu sestavil PHILLIP A.G.D., nalezl přitom 

25 dosud neznámých PN. Planetární mlhoviny v okolí centra Galaxie hle-
dali na rádiové frekvenci 1415.MHz WOUTERLOOT a DEKKER. S planetárními 
mlhovinami zářícími v optické oblasti bylo ztotožněno 14 zdrojů, zbý-
vajících 24 zdrojů jsou prachem zacloněné PN nebo kompaktní H II 
oblasti. 

Stelární PN jsou pravděpodobně starší objekty s již rozplynutou 
obálkou, v optické oblasti mají emisní čáry a jeví také infračervený 
exces - prcjev přítomnosti prachu. JOHNSON, BALLICK a THOMPSON pozoro-
vali na 4885 MHz tyto objekty s rozlišením 1" pomoci rádiové interfe-
rometrie (Very Large Antenna Array). Současné pozorování z IUE ukázalo 
ultrafialové spektrum bez čar, což stelární PN zcela odlišuje od 
mladých PN okolo HM Sge, FG Sge a dalších. 

Mlhovina Helix je pravděpodobně nejbližší PN ve slunečním oko-
lí. Je vzdálena 120 po a přibližuje se k nám střední rychlostí 
22,5 km s-1. Z rozštěpu zakázané čáry 0 III upřesnil rozdíl radiál-
ních rychlosti 20 km s-1 v jednotlivých ramenech její spirály TERRETT. 
Zajímavé vysvětlení spirálovité struktury této PN a několika dalších 
nalezli FABIAN a HANSEN. Namísto dříve předpokládaných účinků magne-
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tického, pole může být příčinou tohoto jevu relativně nepříliš blízký 

průvodce centrální hvězdy. Při oběžném pohybu průvodce gravitačně 
soustřeáuje plyn vyvrhovaný z centrální složky a vytváří z něho spirá-

lu. S tímto modelem souhlasí i rozložení měřených radiálních rychlostí 

v mlhovině. 

Mladou PN NOC 7027 s velkým infračerveným excesem a pokračují-

cí tvorbou prachu studoval elektronografickou komorou v čáře Ha 
ATHERTON, a v místech intenzívní rádiové emise na 5 a 15 GHz pořídil 

spektra. Mlhovina má tvar protáhlého sféroidu a je excitována centrál-
ní hvězdou s povrchovou teplotou větší než 200 000 K. HARLAN a MILLER 
provedli pravděpodobnou identifikaci této hvězdy. 

Neobvyklou strukturu mají PN Abell 30 a Abell 78. JACOBY zjistil 
dvě soustí dné prachové obálky o teplotách 1000 K a 140 K až do vzdá-
lenosti 25". Fotografie centrálních částí mlhovin ukázaly přítomnost 

menších středových mlhovinek, které mohou být tvořeny horkým prachem. 
Velmi mladá mlhovina HM Sge se rychle mění před očima astrofyzi-

ků. Nová spektra ve srovnání s rok starými ukazují silnější nebulární 
čáry Ne III, 0 III a slabší čáru Wolfových-Rayetových hvězd mezi 

465 a 470 nm. Rovněž rádiový tok na 2,8 cm roste o 15 mJy/rok. KWOK a 
PURTON vysvětlují její vznik včetně zjasnění v r. 1975 spojitým únikem 
plynu z rudého obra, vyvolaným hvězdným větrem. Také velmi krátkovinná 
UV pozorování podporuji tuto hypotézu (FLOWER et al.). Nejasnosti tr-

vají kolem mlhoviny u FG Sge. Tento objekt objevený r. 1973 (FLANNERY, 

HERBIG) má emisní čáry nízké excitace, jako kdyby chyběl zdroj ionizu-

jícího záření. Je=li však zdroj přítomen, pak se mlhovina musí rychle 

rozptýlit, je nestabilní (KUPO, LEIBOWITZ). 

Bipolární mlhoviny. Mlhovinu 5106 důkladně studovali EIROA, 
ELSASSER a LAHULLA. S106 je vzdálena asi 1 kpc a na fotografiích 

má 2 složky o průměru 3', oddělené tenkým prachovým vláknem, v němž 
je ukryta excitující hvězda typu 08 až BO o hmotnosti asi 20 M®. $106 
je zároveň rádiovým zdrojem (G 76.4-0.6) a zdrojem infračerveným (CRL 

2584). Temné vlákno je zřejmě průmětem cirkumstelárního prachového 
disku, jehož osa souhlasí s rotační osou hvězdy, a který obsahuje asi 
0,09 MO prachu uvnitř poloměru 1000 AU; absorpce podél poloměru disku 
je AV = 21 magnitud. Disk je obklopen asi pětkrát větším plynovým 
halem o hmotnosti 0,4 M0. "Motýlková mlhovina" M-2-9 má podle infra-
červené spektrografie (do 11 pm) spektrum typu B(e), a je případně 
podobná protoplanetárním (velmi mladým) mlhovinám MWC 349, 645, 819, 
HM Sge a V 1016 Cyg. Centrální kondenzace má vizuální magnitudu 13 
a od ní se prostírají dva laloky vzdálené navzájem 25 . Jde pravděpo-
dobně jako u $106 o plyn ionizovaný dvěma proudy UV fotonů, pronikají-
cích v opačných směrech z centrální hvězdy mezerami v jejím prachovém 
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obalu. I tato mlhovina je rádiovým a IR zdrojem, teplota prachu v 

blízkém obalu je asi 800 K, v řídkém okolním prostoru pak asi 450 K. 

Podle rozšíření čáry Ha má plyn poblíž centra rychlost řádu 1000 km/s, 

podobně jako u HM Sge. Předchozí údaje získali S'úřINGS a ANDRILLAT, 

KWOK je vysvětluje nárazem hvězdného větru z jádra PN do zbytků mnohem 

méně energetického a tedy pomalejšího větru od téže hvězdy, když ještě 

byla ve stádiu rudého obra. Novou bipolární mlhovinu s vysokým IR 

excesem objevili WEGNER a GLASS na jižní obloze podle modrých fotogra-

fií z observatoře ESO. Objekt je patrný již na snímcích z r. 1910, 

má rozměr 55 x 21~. Spektrum centrální hvězdy i laloků má shodný typ GO 

a neobsahuje emisní čáry. Jde tedy opět o prachový disk tentokrát 

kolem chladnější hvězdy, podél jehož osy vychází optické záření, 

které se rozptyluje na okolním řidším prachu a vytváří tak dva laloky 

reflexní mlhoviny. I když má objekt stejný tvar, jeho původ je asi 

jiný než u 5106. 

Mezihvězdné molekuly. V roce 1979 pravděpodobně nebyla objeve-

na žádná nová mezihvězdná molekula, takže následující přehled zahrnuje 

hlavně detekce již známých molekul na místech, kde dosud zjištěny 

nebyly. Pozoruhodný je výskyt molekuly CO v okolí žhavé hvězdy typu 

B2 Ib - 9 Cep, který prvně zjistili TARAFDAR, KRISHNA SWAMY, VARDYA. 

Dopplerův posuv zjištěné čáry CO vzhledem k téže čáře pocházející od 

mezihvězdného CO udává rychlost úniku látky z hvězdy 9 Cep, která je 

vyšší než 8.10-71 /rok. Protože se dříve tvoření molekul u tak žha-

vých hvězd neočekávalo, situace v oblasti mezihvězdných chemických 
reakcí se dále zkomplikovala. WIISON a PAULS oznámili dětekci mole-
kuly t5N53 ve směru k Orionu, na čáře 23 GHz. Tato čára je bezpochyby 
opticky tenká, rotační teplota vychází 62110 K a pon r 14NH3/15NH3

6351180 (pozemský poměr stabilních izotopů 14N/15N je 270). Formal—
dehyd 5200 s izotopem 180 zachytil HENKEL ve zdrojích Sgr A, Sgr. 82, 

W33, W51. Poměr počtu molekul s izotopem 160 ku molekulám s těžším 
izotopem je 511, skoro stejný jako 13C160/12C180 = 5,5 ve sluneční 
soustavě a blízkém okolí. COSMOVICI a STRAFELLA detegovali absorpční 
pás molekuly C2 ve směru k v Cyg, { Oph, f Peg, { Per a o And. Sloup-
cová hustota vychází řádu 1013 cm 2, ke kalibraci byla užita silná 
emise 02 na 875,8 mm ve směru k T Lyr. Čáry neutrálního uhlíku pozo-
rovali DE BOER, MORTON ve směru k { Pup a i Oph. V prvém případě 
vychází hustota a teplota částic 103 cm3, 50 K až 80 cm 3 a 1000 K, 
kinetická teplota molekul H2 asi 80 K; ve druhém je hustota 50 až 100 
cm 3 a odpovídající teplota 1000 až 100 K, zorný paprsek zde prochází 
oblakem s hustým jádrem 3000 mol. H2/cm3 a obAlem s hustotou H2 30 
0m 3. COHEN, FEW a BOOTH zjistili formaldehyd na čáře 6 cm v galaxii 
v Andromédě M31, jeho hustota je rovna maximální hustotě v naší ga-
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laxii. Tvořeni molekul formaldehydu dosud není zcela známo, ELLAR, 

DULEY a WILLIAMS navrhli místo reakci v plynu reakce na povrchu pra-

chových zrníček tvořených kysličníky, např. SiO2, po kolizích a 

ionty C . Další studie formaldehydu provedli: GARDNER, WBITEOAK 

(NGC 5128), JAVANAUD (p Oph), FEW, BOOTH (Orion) atd. 

Molekuly kysličníku uhelnatého jsou jedním ze zdrojů informaci 

o poměrech v místech tvořeni hvězd. Emise CO vzniká např. na hranici 

mezi expandující H II oblastí a okolním molekulárním oblakem. To je 

rovněž případ okraje oblasti H II NGC 2024, který pozorovali WATT G.D. 

at al. Emisní oblast je tak hustá, že i ve spektrálních čárách 13C0 má 

optickou tloušťku 1,7; a obsahuje dvě velmi teplá místa. Pro radiálně 

se smršťující oblak v zdroji Mon R2 jim vyšla hustota vodíku 2000 

cm 3. GILLFSPIE, WHITE a WATT dále pozorovali v čarách CO na 115 GHz 

HLI oblasti RCW 38, RCW 122 a G 316.8-0.1, ve kterých podle jejich 

výsledků dochází také ke tvořeni hvězd. U bipolární mlhoviny S106 po-

zorovali rozloženi emise čpavku NH3 LITTLE et al. Čpavkový oblak ob-

klopuje oba laloky mlhoviny, a obsahuje četné zhuštěniny. V jednom 

laloku je dokonce činný H2O naser. 

Mnoho prací bylo věnováno komplexu molekulárních oblaků v Orionu. 

Kondenzace dosud neznámého typu objevili LAQUES a VIDAL pomoci elek-

tronografické kamery snímkováním v řadě emisních čar se šířkou pro-

pustnost 1 nm. Těchto 6 nebulárních kondenzací má průměr vesměs menši 

než O,5~, jsou odlišné od hvězd (záři v čarách Ha, H/J, [0 III], ale 

nikoli [S II] a [N II]), a nemají charakteristické vlastnosti ani 

Bokových globulí, ani Herbigových-Harových objektž. Obsahuji ionizo-

vaný plyn o elektronové teplotě 8500 K a hustotě 1,5.105 až 4,5.105

cm3, jestliže je teplota vyšší, pak hustota může být až řádu 106

cm 2. Průměry kondenzací jsou tak malé, že ionizaci při dané hustotě 

nemůže působit centrální zdroj. Pak by vlastnosti kondenzací vystiho-

val model, ve kterém je hustá koule neutrálního plynu obklopena H II 

oblasti, jejíž ionizační fronta proniká dovnitř a tak neutrální kon-

denzaci vlastně rozpouští. WILSON, DOWNES a BIEGING pozorovali Orion 

100 m Effelsberským radioteleskopem v čarách CO a NH3 mezi 22 a 25 

GHz. Vytvořili model emisní oblasti, který obsahuje 4 hustá jádra 

(60 K, průměr menší než 22', opticky tlustá), obalená řidší oblasti 

(opticky tenkou, rotační teplota 200 K) a nakonec ještě řidším oblakem 

o rotační teplotě 40 K..Poměr 74NH3/15NH3 je 350, blízký k pozemskému. 

Zevrubné hledání čar molekuly CH3NHD (metylam;n D) skupinou MACLEOD, 

AVERY, BROTEN, OKA nepotvrdilo jej= nedávnou detekci. Nepřítomnost čar 

pravděpodobně nelze připsat časové proměnnosti zdroje, a tak nejenže 

seznam mezihvězdných molekul letos nevzrostl, ale ještě se ztenčil. 

Podobně jako předchozí molekula byl hledán v Orionu a rádiovém zdroji 
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Sgr B2 dimetyleter. CLARK, LOVAS a JOHNSON zde objevili 7 nových čar 

této molekuly. Vysoce polarizovanou emisní čáru molekuly vody pozoro-

vali ABRAHAM et ni. ve zdroji Orion A na frekvenci 22 GHz. Šíře čáry 

odpovídala rozptylu rychlosti 0,3 km s
-1 

a intenzita toku byla kolem 

2.106 Jy, s časem silně proměnná. Ve stejnou dobu nebyla pozorována na 

čáře 43 GHž molekuly Si0 žádná aktivita. Vysoké zastoupení molekul 

vody a Orionu se pokusil vysvětlit ELITZUR pomoci chemických reakci 

probíhajících v rázových vinách. 

DAVIS, SEAQUIST a PURTON měřili na 1612, 1665 a 1667 MHz emise 

hydroxylu OH u 23 hvězd raného spektrálního typu a emisními optickými 

čárami a infračerveným excesem. U bipolární mlhoviny M i-92 naměřili 

stejnou intenzitu jako v r. 1973) zařazeni této mlhoviny do vývojové 

posloupnosti zatím selhává. Objevili také novou, podle vzhledu ate-

lární, planetární mlhovinu Vy 2-2, která má charakteristiky rodící 

se PN. Několik nových maserů H20 nalezli v OB asociacích Cep 0B3, 

CMa OB1 a M 16 BLITZ a LADA. Jde pravděpodobně také o aktivitu spoje-

nou s tvořením hvězd, neboť ze stejných míst je pozorována emise CO a 

přeloženou absorpci (selfreverzní profil), která vzniká v kolabujících 

molekulárních oblacích. Maser 1120 ve zdroji W49 pozoroval WHITE'G.J. 

Korelace jeho činnosti se změnami ve spektru potvrzuje model, podle 

kterého centrální žhavá proměnná hvězda dodává energii k pumpováni 

maserů v přilehlých kondenzacích v molekulárním cirkumstelárním obla-

ku. Převod energie z UV a optické oblasti na infračervené zářeni 

pumpující masery zprostředkovává prach. 

Chemické reakce v mezihvězdném prostřédí jsou předmětem obsáhlého 

a experimentálně i teoreticky náročného výzkumu. SAGAN a KHARE uveřej-
nili studii o složitých organických látkách v pevném skupenství, které 
obsahuji prvky četné v kosmu a které by mohly vysvětlit mnoho vlast-
ností mezihvězdných zrn i plynu. Ještě složitější organické molekuly 
(na úrovni bílkovin a výše), vystavené podmínkám kosmického prostoru, 
studovali GERASIMOV a MUCHIN. Navrhli i možné způsoby jejich vzniku, 
pravděpodobně právě na povrchu prachových zrn. Na druhé straně ukázali 
HUNTRESS a MITCHELL možnost vzniku i složitých molekul reakcemi v 
plynné fázi za dostatečné hustoty a velmi nízkých teplot, jestliže 
bude reakcím napomáhat okolní zářivé pole a přítomnost ionizovaných 
částic, resp. volných radikálů. Všeobecně jsou pravděpodobnější reakce 
mezi molekulami či částicemi s nábojem. GREEN S. a HERBST E. zjistili, 
že v kosmických podmínkách mohou přetrvávat metastabilní sloučeniny, 
např. HNC od molekul HON, které se tvoří při laboratorních reakcích 
jen přechodně, Zatímco se v laboratořích zkoumají vlastnosti a rádiová 
spektra případných možných organických složitých molekul, mechanismus 
tvoření nejjednodušší a ve vesmíru nejhojnější molekuly H2 ještě není 
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jednoznačně vysvětlen. Ke stálosti počtu molekul H2 v mezihvězdných 

oblacích přispívá jednak jejich tvořeni, jednak disociace; poměr 

rychlostí obou procesů se označuje e. FEDERMANN, GLASSGOLD a KWAN 

odhadli, že sloupcová hustota vodíku musí být úměrná č 1 ~5, aby se 

10 % sloučilo na molekuly. Molekuly H2 se mohou vyskytovat ve formě 

orto a para, při exotermických reakcích je jejich poměr 3:1, avšak při 

nízkých teplotách v mezihvězdném prostředí se tento poměr snižuje 

(REEVES R.R., HARTEOK). V mlhovinách nízké excitace a a velkým IR 

excesem mohou vznikat molekuly HeH+. V průzračném prostoru je jejich 

destrukce fotoionizací UV fotony mnohem rychlejší než proces slučování 

(rekombinace), avšak uvnitř prachových oblaků zachycujících UV zářeni 

již na okrajích je životní doba této molekuly dostatečně dlouhá, aby 

mohla být pozorována její emise na 149 m. 

FREEMAN, PARESCE a BOWYER znovu vyhodnotili záznamy měřeni lokál-

ní hustoty hélia v meziplanetárním prostoru ze spojených stanic 

Apollo-Sojuz v r. 1975. Správná hodnota hustoty je 0,0089 
± 0,005 0m 3

namísto původně oznámené hodnoty poloviční. ROOD, WILSON a STEIGMAN 

pravděpodobně zachytili na 8,7 GHz hyperjemnou strukturu čáry, která 

pochází od 3He+, a to v H II oblasti G49.5-0.4 (části W51). Početní 

poměr iontů 3Hei./H+ je (411).10-5, zhruba stejný jako v protosolární 

mlhovině, staré okolo pěti miliard let. E~ypotéza, že by do mezihvězd-

ného prostoru dodávaly 3He hvězdy malé hmotnosti, se zdá proto velmi 

nepravděpodobná. 

Relativní zastoupeni různých izotopů dává podle našich představ 

o průběhu jaderných reakcí v nitrech hvězd i při explozívních dějích 

(výbuch novy, supernovy) obraz o tom, jakými procesy procházela sle-

dovaná látka. Např. při přeměně vodíku na hélium reakcemi ONO cyklu 

dochází k obohacováni látky o 13C, takže pozorováni tohoto izotopu 

v mezihvězdných molekulách ukazuje, jak dlouho se materiál, z něhož 

vznikly účastnil reakci v nitrech hvězd (procházel tzv. astrací). 

Poměr 1'C/13C z pozorováni formaldehydu H200 a oběma izotopy určili 

pro 24 oblaků na jižní obloze GARDNER a WHITEOěK 64 m radioteleskopem 

v Parkesu. Sledovali také gradient tohoto poměru v závislosti na vzdá-

lenosti od centra Galaxie - ve vzdálenosti 10 kpc je blízký hodnotě 89 

platné pro Slunce a sluneční soustavu (a výjimkou komet), ve vzdále-

nostech 0,8 až 8 kpc je poměr nižší (40 až 50) a v molekulárních obla-

cích blízko středu Galaxie. Sgr A a Sgr B2 je 20 až 30, takže ten-

to materiál procházel recyklizací mezihvězdná látka - hvězdná látka -

- mezihvězdná látka atd. nejčastěji. 

0 zastoupeni izotopů se dozvídáme z rotačních spekter mezihvězd-

ných molekul, alespoň ve většině případů. Avšak pravděpodobnost, že 

se bude určitý izotop do některých molekul ukládat vice než jiný, je 

103 



obecně nenulová, a tak pozorujeme např., že poměr počtu 
1200/13C0 je 

nižší než poměr 12C/13C ve výchozí směsi uhlíku a kyslíku a naopak, 

že do molekul nesouvisejících geneticky s CO se ukládá izotop 13C 

s menši pravděpodobnosti. Tento jev, tzv. frakcionizace, komplikuje 

srovnáváni relativních zastoupeni izotopů a posledně uvedený výsle-

dek o ukládání ť3C a větší pravděpodobnosti do molekul CO a s menši 

pravděpodobnosti do molekul s CO nesouvisejících, počítáno vzhledem 

k 12 , je podstatným přínosem VANýSKOV4M ke studiu izotopů v kosmu. 

Vanýsek dále ukázal, že značný stupeň £rakcáonizace může být po dlou-

hou dobu udržován v mezihvězdných prachových zrnech, zejména studoval 

zastoupeni izotopů Li, B, Be a C v kometárním prachu. Model vývoje 

zastoupeni prvků C, N, 0 v galaxii vytvořili VANÝSEK a DIMITROV. Exi-

stuje 7 stabilních izotopů těchto prvků, 
12C, 13C, 14N, 15N, 160,

770, 180, a mechanismus jejich vzniku a recyklizace v galaxii je možno 

popsat soustavou diferenciálních rovnic, jejiž řešeni poskytne hodnoty 

relativních zastoupeni ve zvolených údobích vývoje galaxie. 

Mezihvězdný prach. Obsáhlý přehledový článek s novými názory 

na složeni a velikosti mezihvězdných zrn uveřejnil GREENBERG. Podle 

jeho studie existuji dva druhy zrn - jednak částice složené ze siliká-

tového jádra o průměru asi 0,05 pm s obalem z molekul a radikálů obsa-
hujících hlavně prvky C, N, 0, jednak částice tyčinkové o velikosti 

0,005 pm. Poměr částic prvého druhu, druhého druhu a atomů, resp. 

molekul vodíku ve stejném objemu je 1 : 3000 až 4000 : 1012. Tvar a 
velikost prachových částic ae ovšem zjišťuje jen nepřímo - srovnáním 
pozorováni s teoreticky předpověděnými vlastnostmi prachových oblaků. 
Takovéto modely založené na teorii rozptylu světla elipsoidálními 
částicemi, kterou vybudovali ASANO a YAMAMOTO srovnával MARTIN P.G. 
s modely oblaků tvořených částicemi nesférickými (s užitím teorie ano-
mální difrakce), částicemi válcovými, dále s výsledky laboratorní 
simulace rozptylu mi.krovin na tělesech různého tvaru a velikosti 
srovnatelné s vinovou délkou dopadajícího záření a nakonec s měřením 
rozloženi jasu a polarizace v mezihvězdných prachových oblacích. Vý-
sledky výzkumu rozptylu pokročily za posledních několik let hlavně 
díky novým teoriím, které• umožňují numericky studovat na počítači 
i rozptyl na nepravidelných částicích namísto dřívějšího omezeni na 
koule nebo nekonečně dlouhé válce. . 

Ačkoliv je v současné době téměř jisté, že převážnou část pev-
ného mezihvězdného materiálu představuji Silikáty a karbonáty, množí 
se návrhy materiálů jiných, zejména složitých organických sloučenin. 
Již podruhé se uvažuje o polysacharidech (prvně WICKRAM)SINGHE a NAN-
DY, HOYLE), jimiž DULEY a WILLIAMS dokázali vysvětlit charakter IR 
tepelného spektra prachu i rozptyl v oblasti optické. Velký význam 
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přikládají AANNESTAD a KENYON fluktuacím teploty zrn v závislosti na 

jejich velikosti, které souvisejí a Debyeyovou teplotou, specifickým 

teplem a infračervenou zářivosti zrn. Protože se při kondenzaci uklá-

dají do pevných zrn zejména těžší prvky, autoři vyjádřili tvar rozdě-

lovací funkce rozměrů zrn, střední velikost zrn a poměr prachu ku 

plynu v závislosti na ochuzeni plynu po kondenzaci o tyto prvky, neboť 

toto ochuzeni je ze Spekter dobře pozorovatelné.KESSELMAN zjistil, 

že turbulence urychluje růst částic v kolabující mlhovině, dokonce až 

do rozměrů kolem 1 cm. Koeficient "nalepováni" však nesmí být přitom 

příliš malý. Destrukci zrn zkoumali DRAINE a SALPETER. Odhadli životní 

doby zrn různých vlastnosti za působeni těchto dějů - rozštípávání 

("rozprskáváni" elektrostatickými odpudivými silami v případech nabi-

tých zrn), vzájemné srážky, rozprskáváni a vypařování v H II oblastech 

a při průchodu rázové viny od výbuchu supernovy. FRIEDEMANN, GURTLER, 

DORSCHNER provedli laboratorní analýzy submikronových zrn z meteoritu 

Nogoya a odvodili jejich optické charakteristiky v rozmezí 250 až 

1300 cm 1. Srovnáni a infračerveným spektrem zdroje OH 26.5+0.6 uká-

zalo, 

že i tyto fyloailikáty z uhlíkatých chondritů mohou být naděj-

nými kandidáty zrn mezihvězdných. 

Již v minulém svazku Hvězdářské ročenky byla citována SVATOŠOVA 

práce o aktivaci příměsových barevných center v mezihvězdných sili-

kátech W a X zářením. Nyní DULEY vysvětluje tímto fluorescenčním 

mechanismem vznik některých čar ve viditelném a W spektru mlhovin. 

Jako původce čar by přicházely v úvahu vazby Mg-0 a Ca-O. Při tomto 

vysvětlení by se měly pozorovat ve spektrech mlhovin také mezihvězdné 

difúzní čáry. Chováni nabitých částic při kolapsu oblaku zkoumal 

ELMEGREEN. Obecně zrna snižují stupeň ionizace plynu, a doba smršťová-

ní oblaku se přítomností nabitých zrn .prodlouží až 10krát. Otážku 

existence prachu v nejstarších kosmologiakých érách řešil ZINčENKO. 

Efekt absorpce prachu a rovněž molekul CO by se měl projevit na 

spektru reliktního záření,zejména u vinových délek menších než 1 mm. 

Podle polarizace v optické oblasti odhadl JURA poměr prachu k plynu ve 

vnitřních oblastech galaxie M 31 a M 81 na 0,005, podobný jako ve 

slunečním okolí. Pozoruhodný výběžek mezihvězdné látky v galaxii M 82 

pozorovali v emisní čáře (resp. pásu) na 2,2 pm ABOLINS et al. Rozměry 

tohoto "výběžku" obsahujícího prach jsou na této vinové délce 20 c5", 

v lineární míře 300pc X 75pc, a zahrnují i oblast intenzívní emise na 

10 pm a bodový rádiový zdroj v jejím středu. 

Vydatným zdrojem informací o vzniku prachu je pozorováni cirkum-

stelárních prachových obálek. GRASDALEN a SNEDEN sestavili seznám 

vysoce zčervenalých veleobrů typu M s barevným indexem.I - K větším 

než 6 pod1Q katalogu infračervených zdrojů na 2 pm (IRC). Pekuliární 
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kompaktní reflexní mlhovinu kolem obra HD 20722 spektrálního typu K 

pozorovali GALLAGHER a VAN DER BERGH, obálka pravděpodobně vznikla 

únikem hmoty z atmosféry tohoto obra ve dvojhvězdném systému. Hvězdy 

s emisními čárami Ha a další hvězdy z T asociace v Chameleónu foto-

metroval GLASS, a přitom kolem hvězdy typu B9,5 BD 97048 objevil pra—

chovou obálku o teplotě asi 800 K. Obálku kolem V 856 Sco proměřili 

v IR fotometrickém systému SMYTH M.J. et al. Pro 39 superobrů typu M v 

Magellanových oblacích pořídil IR fotometrická data rovněž GLASS, 

klasifikaci jejich spektrálních typů pak BEAST. Polarimetrická měře-

ní v optické a infračervené oblasti prováděli MCLEAN a CLARKE jak pro 

řadu hvězd raného typu s emisními čárami, tak pro pozdní proměnné 

typu Mira a p Cep. Obsáhlou studii prachu kolem uhlíkových hvězd 

uveřejnil COHEN M. Provedl klasifikaci pro 16 těchto hvězd na zákla-

dě teploty, děleni uvnitř třídy C, poměru 12C/130, absolutních bob -

metrických magnitud a cirkumstelární extinkce. 

Vlastni polarizace některých hvězd s obálkami je proměnná. U pro-

měnných typu Mira má křivka polarizace stejnou periodu jako světelná 

křivka, ale je posunuta o 0,8 periody. SVATOŠ ukázal, že změnu polari-

zace v tomto okamžiku mohou vysvětlit změny optických vlastností čás-

tic, způsobené ozářením UV a X fotony, které mohou vycházet z eruptiv-

ních procesů na povrchu hvězdy. Protože energetické částice existuji 

i v okolí hvězd typu T Tauri, mohou vznikat efekty ozářeni a aktivace, 

resp. dezaktivace příměsových center v silikátech i zde, což se pro-

jeví pozorovanou přítomností čar typických pro pevné látky v jejich 

spektru. Možnou identifikaci takových čar provedl SVATOŠ. 

Galaktické X zdroje v infračerveném oboru pozoroval GLASS. Uká-

zalo se, že většinou jde o obry pozdního spektrálního typu s IR exce-

sem působeným termální emisi cirkumstelárního prachu, v několika pří-

padech pak o hvězdy raného typu, u kterých lze infračervenou emisi vy-

světlit volně-volnými přechody elektronů v cirkumstelárním horkém ply-

nu. Další infračervená pozorováni se soustředila na rádiové zdroje 
a H II oblasti. MALKAMďxl et al. shromáždili intenzity na 3,9 mm pro 
H II oblasti v W 51A, W 3 (hlavním), W 49A, DR 21 a porovnávali se 
spektrem mezi 4 a 350 pm, z čehož vyplynulo, že nadbytečné IR zářeni 
vysílá prach jen ve W 51A, zatímco u ostatních je působeno převážně 
volně volnými přechody. U W 51A je prach rozptýlen v plynu s hustotou 
104 - 105 cm 3 v prostoru o průměru asi 5 po. HERTER, DUTHIE,PIPHER 
a SAVEDOFF pořídili infračervená spektra mezi 45 a 250 pm pro W 51 
a W 49. W 51 má spíše deskový tvar, vypiněný amorfními silikátovými 
zrny o teplotě 50 K a s optickou tloušťkou na 100 pm rovnou 0,12. 
W 49 má asi kulový tvar s hustotou prachu nepřímo úměrnou vzdálenosti 
od středu, teplotou asi 30 K a optickou tloušťkou 2,6 na 100 pm. 
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SOIFER et al. využili k pozorování W 33 na 4 - 8 µm také Kuiperovy 

letecké observatoře. Absorpční čáry u 5,99 a 6,78 µm jsou velmi silné. 

Jejich původce musí být obsažen v zrnech, poněvadž jsou čáry velmi 

široké, a zároveň musí být ve vesmíru dosti hojný, uvažuje se o hydro-

karbonech. 

KLEINMANN, JOYCE, SARGENT, GILLBTT, TELFSOO dokončuji zpracování 

výsledků z katalogu infračervených zdrojů na 11 µm (AFGL katalog). 

Přibližně 75 % zdrojů z této přehlídky jsou H II oblasti. S H II 

oblasti byl rovněž identifikován zdroj Cyg X podle IR záření. 

Difúzní mezihvězdné absorpční čáry. Jednoznačné vysvětlení to-

hoto úkazu je ještě zřejmě vzdáleno. Zatím se navrhuji možní původ-

ci - MILLAR a DULEY předpokládají na základě pozorované korelace 

ochuzeni mezihvězdného plynu o Ti s hustotou mezihvězdné látky, že 

hlavni absorpční pásy u 443 nm a 217,5 nm způsobuje Ti v kysličníko-

vých zrnech s Si, MITCHELL a HUNTRESS navrhuji zase molekuly obsahu-

jící řetěz pěti až patnácti atomů uhlíku. MILLAR navíc dokázal, že 

ochuzeni mezihvězdného plynu o uhlík není v korelaci s výskytem a si-

lou pásu u 217,5 nm, který byl dosud připisován uhlíkovým zrnům. Pás 

442,8 nm zachytili ve spektrech veleobrl ve Velkém Magellanově mračnu 

BLADES a MADORE a dokázali jeho extragalaktický původ. 

Přenos zářeni v prachových mezihvězdných oblacích různého tvaru 

řešil numericky ŠOLC užitím dvou rozdílných metod - analytické metody 

Henyeyovy a metody Monte Carlo, která se ukázala jako výhodnější. 

Získaná řešení dovoluji srovnání s pozorovanou polarizaci, resp. jejím 

průběhem v závislosti na vinové délce, a umožňují také sledovat ener-

getickou bilanci cirkumstelárních obálek. 

Extinkční křivku v ultrafialové oblasti sestavil z měřeni OAO-2, 

TD-1 a satelitu Copernicus SEATON. Ve směru mlhoviny v Orionu měřili 

extinkci BECKWITH, PERSSON a NEUGEBAUER. Celá mlhovina zeslabuje záře-

ní ve viditelné oblasti o 40 10 magnitud a na A = 2,1 µm o 41 magni-

tudy. Anomální extinkci naměřil v Gouldově pásu WHITTET, připisuje 

tento jev dosud ještě rostoucím prachovým částicím v systému oblaků 

spojených s tímto pásem. 

Zbytky supernov. V roce 1979 byly pozorovány v optické oblas-

ti výbuchy supernov (SN) v galaxiích NGC 488 (SN typu I), 997 (SN typu 

I), 4647, 3913 (SN typu I, ROSINO), 5272 a 4321. Nejvíce byla sledová-

na právě poslední uvedená supernova, pozorovali ji po řadě MATTEI a 

ROSINO, PANAGIA (z..IUE), VAUCOULEURS, PSKOVSKIJ, KIRSCHNER a další. 

Byl sledován postupný vývoj čar charakterizujících nebulární stádium, 

určována radiální rychlost v různých čarách (od 3000 km/s po 

9000 km/s), polarizace a světelná křivka vůbec. Baadeho-Weselinkovou 

metodou byla odhadnuta vzdálenost na 20,5 Mpc (jasnost v maximu - 
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absolutní MB = -19), PANAGIA zase podle dat z IUE vzdálenost stanovil 

na 12 Mpc t 15%. Všechna pozorování nasvědčují tomu, že jde o superno-

vu II typu s opožděným rozvojem nebulárních spektrálních čar. 

Velké úsilí je vynakládáno na vzájemnou identifikaci zbytků 

supernov (SNR, dále jen "zbytků") v různých spektrálních oblastech. 

Většinou se vychází od dat pro rádiovou oblast, kde zbytky lze zřetel-

ně odlišit podle typické netermální emise (spojité). CLARK, CASWELL 

(1976) vydali katalog 120 netermálních rádiových zdrojů, pravděpodob-

ných zbytků supernovy z nichž již 30 bylo identifikováno s optickými 

emisními mlhovinami (podle záření ionizovaného vodíku v čáře Ha ). 

ELLIOT a MALIN identifikovali další zdroj 0290.1-0.8 na jižní obloze. 

GOSS et ni. odvodili pro zdroj 0292.0+1.8 teplotu 36 000 K a považuji 

jej za zbytek po explozi hvězdy a hmotností asi 2O stáří tohoto re-

lativně mladého zbytku odhadli MURDIN et ni. na 1600 let na základě 

pozorované rychlosti expanze 2030 km/s. MURDIN et ni. zaměřili pozor-

nost také na G339.2-0.4, ale nepodařilo se jim identifikovat žádný 

centrální zdroj. Tato mlhovina může být jak zbytkem supernovy, tak ml-

hovinou planetární. S planetární mlhovinu NGC 40 koinciduje také zby-

tek OTA 1, který na 2,7 GHz pozorovali SIAF  R et al. Zjistili polari-

zaci 40 % (při synchrotronovém vyzařování se spektrálním indexem 0,3 
může být polarizace maximálně 66 %), a tedy i velmi silné magnetické 

pole tohoto zbytku. Na místě supernovy z r. 393 ani v okolí nenalezl 
VAN DEN BERGH žádnou optickou mlhovinu. Jako SNR rozpoznali REICH W. 
et ál. zdroj G65.2+5.7 v Labuti, který byl znám již dříve (GULL et 
al., 1977). Jemné emisní filamenty vyplňují prostoro průměru 75 po, 
expanzní rychlosti 50 km s-1 odpovídá věk méně než 240 000 let, SNR 
je vzdálen 0,9 kpc a jeho kinetická energie činí 1045 J, je-li hustota 
řádu 10 atomů H na cm3. 

MILNE D.K. et ni. objevili na 1415 MHz a 14,7 GHz zvláštní struk-
tury zdrojů 0348.5+0.1 a 0348.7+0.3, které jsou od sebe vzdálené na 
projekci jen o průměr některého z nich. Přitom z prvého vybíhá 
výtrysk - "jet" - jaký dosud nebyl znám u žádného zbytku supernovy. 
Další pozorovaný zdroj 0326.3-1.8 má jak obálku typickou pro rádiově 
zářící zbytky, tak i jádro s "plochým" spektrem, připomínajícím Krabí 
mlhovinu. Z dalších rádiových pozorování uvezme výzkum Krabí mlhoviny 
na 2,7 GHz s rozlišením 3,7' X 10' (SWINBANK, POOLEY) a zbytků Tnu A 
a Cas.A, jejichž polarizaci na 9 mm měřili PLETI a HENDERSON (okolo 
10 %). Neutrální vodík pozorovala ve dvou zbytcích BYSTROVOVL 

Většina publikovaných prací o SNR využívá nejčerstvějších rentge-
nových dat. Experiment A2 na HEAO-2 využili AGRAVAL a RIEGLER ke sle-
dování GX326.3-1.8, který souhlasí na 0,1` s optickým zbytkem. Za 
předpokladu teploty 107 K a hustoty 1022H/cm ? je tok na 0,7 až 2 keV 

108 

0 



asi 6.10-14 W m 2 a mezi 0,15 - 0,4 keV téměř nulový, ve shodě s před-

povědí podle pozorováni neutrálního vodíku na 21 cm. BONNERAN upozor-

nil na chybnou identifikaci zbytku Keplerovy supernovy z r. 1604 (nyní 

V 843 Oph) $ blízkým přechodným X-zdrojem 4U1730-22. Správnou identi-
fikaci zbytku staré SN HB9 provedli TUGHY et si. S X zdrojem, který 

byl dosud považován za blízko ležící hvězdu Capellu. TUGHY et al. 
oznámili také objev velmi slabého měkkého X zdroje ze zbytku Keplero-

vy supernovy. Z měkkého X spektra zbytku G65.2+5.7 (který je patrný 

též v optické oblasti) odvodili MASON K.O. et al. teplotu asi 3.106 K 

a z emisní čáry na 0,8 keV rychlost rozpínající se rázové viny 

425 km s-1 a stáří 20 000 let.Tyto údaje však nesouhlasí s údaji zjiš-

těnými opticky. 

Podle ultrafialového spektra z IUE, resp. podle emisních 

čar filamentární mlhoviny v Labuti změřili BENVENUTI, D'ODORICO, 

DOPITA zastoupeni uhlíku v plynné fázi ejekt supernovy. Uhlík, který 

zpočátku kondenzuje do zrn, takže jeho v plynu nedostatek (proti prů-

měrnému chemickému složení hvězdných atmosfér jen desetina), se pozdě-

ji při "vypařováni" zrn v oblasti za okrajovou rázovou vinou zbytku 

supernovy zase do okolního velmi horkého plynu navrací. Pozorováni 

řasové mlhoviny družici IUE oznámili také RAYMOND et al. 

Rozrostla se také řada pozorováni zbytku supernovy z r, 1006 

v souhvězdí Vlka, vykonaných vesměs v rentgenovém oboru. ZARNECKI 

a BIBBO pořídili jeji X-spektrum satelitem Ariel V. WINKLER pozoroval 

pomoci skanování ze SAS-3 celou okolní oblast a zjistil u tohoto 

rentgenového zbytku teplotu 2,5 . 106 K a možná též tepelné zářeni 

centrální horké neutronové hvězdy. 

Neobvyklá struktura zbytku supernovy IC 443 neustále p . tahuje 

pozornost jak teoretiků, tak pozorovatelů. WOODGATE et al. zde dele—

govali plyn o teplotě miliónů kelvinů, TREFFERS molekuly H2 na vinové 

délce 2,1 mikrometru. Molekulární obálka se rozpíná rychlostí 

-33±5 km s-~, vydává záření o intenzitě 10
-7 

Wm 2sř 1 a je na okraji 

viny od výbuchu excitována. LOZINSKQ měřila rychlosti jednak pomalej-

ších filamentů v této vajíčkovité mlhovině, jednak rázové viny. Sku-
tečná expanzní rychlost je asi 280 km s-1 a vina se šíří rychlostí 330 

až 800 km s
-1 

podle místa. Odtud vychází stáří zbytku na 9 . 103 let, 
které souhlasí s odhadem podle X zářeni (3 . 103 let). BYčKOV se proto 

domnívá, že tenké f ilamenty ve zbytku mohou pocházet ještě z doby před 
výbuchem, kdy centrální hvězda zářila jako Wolfova-Rayetova a vysílala 
jednak intenzívní a řídký hvězdný vítr, jednak pomalejší hustší 

"chuchvalce". V místech jejich nárazu na klidnou mezihvězdnou látku 
pak vzniká rázová vina podobná jako při výbuchu. K vysvětlení existen-
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ce filamentů stačí předpoklad desetkrát slabšího hvězdného větru, než 

jaký je pozorován u Wolfových-Rayetových hvězd. 

Třebaže výzkum samotných zbytků supernov bezpochyby v nedávné 

době velice pokročil, není dosud vůbec jasné, po jakých procesech tyto 

zbytky zbývají. V určitém období svého vývoje některé hvězdy (nevíme 

přesně, které) podlehnou kolapsu, jehož důsledkem je rozprášení části 

(nebo celého ?) jejich obsahu do okolního prostoru značně velkými 

rychlostmi. Dříve se soudilo, že energii při závěrečných fázích koap-

su odnášejí unikající neutrina, nyní se zdá, že neutrina mohou tvořit 

degenerovaný plyn (a Fermiho statistikou a příslušnou stavovou rovni-

cí) a že tedy zůstávají ve středu kolabující hvězdy. Otázkami vzniku 

neutrin při termonukleárních explozích v nitrech supernov obou typů 

(za předpokladu, že centrální části jsou tvořeny degenerovaným plynem 

s jádry uhlíku a kyslíku) se zabývali GERŠTEJN, IVANOVA, IMŠENNIK, 

CHLOPOV a čEČETKIN. OEMLER a TINSLEYOVA na základě statistiky usuzuji, 

že supernovy typu I pocházejí podobně jako supernovy II typu z krátce 

žijících hvězd, zatímco dříve se předpokládal opak. KOCHHAR se domní-

vá, že explozi supernovy může vyvolat i pád neutronové hvězdy na hvěz-

du héliovou v těsném dvojhvězdném systému, a svou hypotézu aplikuje na 

Krabí mlhovinu. Héliová hvězda je explozi rozprášena, neutronová 

hvězda roztočena a záři jako pulsar. Nepřítomnost pulsaru v rádiovém 

zbytku Cas A, pozůstatku exploze snad r. 1667 (?), vysvětluje 

ŠKLOVSKIJ kolapsem v černou díru. Neutronová hvězda by totiž musila 

být detekována družicí Einstein, nebo€ při vzdálenosti zbytku 2,8 kpc 

a předpokládané zdánlivé magnitudě -2,5 v maximu svítivosti supernovy 

by zářeni neutronové hvězdy, dalece převyšovalo prahovou citlivost 

aparatur na družici. Nepřítomnost pulsaru v Cas A potvrzuje také po-
zorování sekulárního slábnutí rádiového toku, které•na 927 Mhz zazna-
menali VINJACKIJ a RAZIN. Pro Cas A představuje slábnutí 0,950,04 % 
ročně, zatímco pro Krabí mlhovinu je to jen 0,18±0,01 % ročně. Do rá-
diově zářící mlhoviny Tnu A (krab) je tedy neustále injektována pulsa-
rem energie, avšak do mlhoviny Cas A energie dodávána není, takže po-
kles je rychlejší. Nehomogenity chemického složeni v Cas A vysvět-
lují CHEVALIER a KIRSCHNER tak, že různé části mlhoviny pocházejí 
z různých částí hvězdy, kde mohly probíhat odlišné jaderné reakce. 
Dokladem toho je i korelace mezi poměry zastoupení siry, argonu a váp-
níku vzhledem ke kyslíku a kinematickými vlastnostmi jednotlivých 
uzlin. v mlhovině. Zatímco u Cas A možná centrální neutronová hvězda 
chybí, u zbytku z r. 1006 objevil SCHWEIZER velmi modrou (tedy žhavou, 
T=38 000 K) hvězdu, jejíž vzdálenost i radiální, rychlost ji lokalizuji 
do zbytku, s nímž může geneticky souviset. Výčet "hitů" o supernovách 
v tomto odstavci lze zakončit výzkumem souvislosti "módního" objektu 
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SS 433 s rádiovým zdrojem W 50, který provedl ZEALEY. Filamenty ve 

W 50 mají ve spektru čáry buzené pomalými rázovými vinami (pódobnými 

jako u Herbigových-Harových objektů), které mohou pocházet od SS 433. 
Jemné £ilamentární optické mlhoviny pozoroval také VAN DEN BERGH 28' 

východně a 25 západně od SS 433. Není tedy vyloučeno, že nynější 

SS 433 explodoval kdysi (před 20 000 lety 7) jako supernova. 

Jak ukazuje i tento krátký přehled, na supernovy a jejich zbytky 

již nelze pohlížet jako na jednotlivou třídu objektů, resp.dějů. 

WEILER rozlišuje dva druhy: Prvé zbytky, zvané pleriony, jsou rádiově, 

opticky i rentgenově nejjasnější ve středu a mají "dobře uspořádané" 

magnetické pole, neboE vysílají značně polarizované synchrotronové 

zářeni. Energeticky jsou zcela závislé na centrálních pulsarech, které 

rotují rychle a s malým zpomalováním. Druhý typ zbytků má tvar slupky 

(nebo bubliny), která je nejjasnější po obvodu. Spojitost s centrál-

ním, často méně energetickým pulsarem, není tak zřejmá. Jejich životní 

doba je vyšší než u plerioný. Ze zbytků historických supernov patři 

Krabí mlhovina (r. 1054) a SNR z r. 1181 mezi pleriony (dále známo 

ještě asi 5 případů), ostatní (z r. 1572, 1604, 1667 atd.) jsou slup-

kové. Vzhledem ke krátké životní době pleriony (20 000 let) by bylo 

možno připustit i vyšší četnost výbuchů supernov - asi jeden za deset 

let (namísto pozorované četnosti 1 za 150 let a odhadované 1 za 30 

let) a vysvětlit tak vyšší pozorovanou četnost pulsarů vzhledem k čet-

nosti rádiových zbytků supernov ve stejném objemu v Galaxii. 

Své tajemství dosud ještě nevydal podivuhodný a jedinečný objekt 
q Carinae. Krátce z jeho historie (podle WALLERSTEINA a LILLERA, 

1977): Hlavni exploze se odehrála v letech 1836 až 1856, další maximum 

nastalo v r. 1889. Ze zdánlivé vizuální magnitudy -0,5 v maximu, vzdá-

lenosti 2,8 kpc a odhadu mezihvězdné absorpce plyne absolutní magnitu-

da -14. Útvar "Homunkulus", intenzívní zdroj infračerveného záření se 

silikátovým pásem u 10 µm, je pravděpodobně prachová obálka odvržená 

při explozi r. 1889. Po celou dobu byl objekt sledován spektroskopicky 

a zaznamenávány změny, které sahají od typu OB až po typ F, v různých 

epochách s emisními ba i absorpčními čárami. 

D. A. ALLEN ukázal, že hvězda 7 Car leží opravdu uvnitř H II 

oblasti NGC 3372, a ELLIOTT změřil rychlost její expanze podle čar Ha 

a H,6 okolo 655 km/hod, což interpretuje jako rozpínání zbytku superno—

vy. Naopak WARREN—SMITH, SCARROTT, MURDIN, BINGHAN poukazují na to, 

že podle absolutní magnitudy byl sice tento zdroj silnější než libo-

volná kataklyzmická proměnná, ale slabší než libovolná supernova. 

Pokoušejí se též vysvětlit pozorovanou polarizaci rozptylem svět-

la v cirkumstelárním prachovém oblaku nepravidelného tvaru, a tentýž 

kolektiv pod vedením CARTYHO prostudoval i možnou rozdělovací funkci 
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rozměrů prachových zrn. Na definitivní rozhodnuti zda jde o supernovu 

tedy musíme ještě počkat. 

Intergalaktická látka. Zvrat v dosavadních názorech na intergalak-

tický horký plyn přinesla pozorování z družice Einstein e vyšší rozli-

šovací schopnosti. Rentgenové pozadí, dosud interpretované jako ter-

mické brzdné záření horkého plynu, bylo rozlišeno v mnoho bodových 

zdrojů, pravděpodobně kvasarů (QSO). Statistika udává, že 70 % záření 

X připadá na QSO, 14 % na horký plyn ve vzdálených kupách galaxii, 

6 % na Seyfertovy galaxie a teprve zbytek na intergalaktický plyn o 

teplotě asi 3 milióny kelvinů, který se pravděpodobně na tuto teplo-

tu ohřál v minulosti zářením kvasarů. Prostorová hustota 0,50 byla asi 

až 100-krát vyšší než je nyní,takže lze soudit,že skoro všechny objek-

ty slabší než 23 magnituda jsou pravděpodobně kvasary. Mezigalaktický 

prostor je tedy (vyjma kup galaxií) mnohem řidší, než se soudilo. 

Látka, kterou signalizují hmotnosti odvozené z věty o viriálu, je tedy 

spíš soustředěna ve hmotných halech galaxii než v prostoru mezi nimi. 

Přesvědčivě to dokládá na průbězích rotačních křivek vybraných galaxii 

RUBINOVA. Získala údaje až ze vzdáleností 60 kpc od středů spirálních 

galaxií, a velmi pomalý pokles rotačních rychlostí i v těchto vzdále-

nostech nasvědčuje přítomnosti další, opticky se neprojevující hmoty. 

V tom případě je velmi pravděpodobné, že absorpční čáry ve spektrech 

kvasarů pocházejí právě od tohoto plynu okolo mezilehlých galaxií, 

případně od plynu v mezilehlých kupách galaxií. Pozitivně identifiko-

vali asi 20 čar ve viditelném a infračerveném spektru kvasaru PHL 957 
VARŠAWVIč a LEVŠAKOV. Jedná se o absorpční čáry molekul H2 a CO, 

které pocházejí z mezilehlého molekulárního mezigalaktického oblaku s 

rudým posuvem z = 2,181, zatímco rudý posuv jmenovaného QSO je 

z = 2,69. 
Vedle velmi horkého plynu existují v mezigalaktickém prosto- 

ru tedy také chladnější oblaka. Dále proto pokračuje hledání mezi-
galaktického neutrálního vodíku, který se vyskytuje hlavně ve vy-
sokorychlostních oblacích ve skupinách galaxií. Ve Vaucouleursových 
skupinách galaxií NGC 1023 a CVn II byl podle autorů MATERNE, HUCHT—
MEIERA a HULBOSCHE výsledek negativní, a poskytl jen horní mez hmot-
nosti neutrálního vodíku - 4 . 108 Mo a 2,6 a 108 Mo po řadě ve jmeno-
vaných skupinách. V okolí blízkých trpasličích galaxií hledali úspěšně 

vysokorychlostní vodíková oblaka MIRABEL a COHEN. Rychlosti oblaků se 
pohybují kolem 2000 km s-1, a jeden z nalezených oblaků jeví dokonce 
rotaci, takže je pravděpodobně šém trpasličí galaxií o velmi nízké 
povrchové hustotě optického záření. Existence oblaků v blízkosti 
trpasličích galaxií vcelku odpovídá i současnému pohledu na vývoj 
galaxií, neboť právě v těchto galaxiích nepravidelného tvaru a nízké 
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hustoty (ve srovnáni se spirálními, resp. dokonce eliptickými galaxie-

mi) až 80 % plynu nikdy nezkondenzovalo do hvězd. 

10. RADIOVÉ PULSARY 

Přehledový článek o rádiových pulsarech a o jejich vztahu k 

neutronovým hvězdám uveřejnil MNACAKANJAN. I celá řada dalších studii 

byla věnována propracováni uspokojivého modelu rádiové emise z povr-

chu, resp. z magnetvsféry rychle rotující neutronové hvězdy. KOVALEV 

navrhl mechanismus rádiové emise v plášti neutronové hvězdy. Trhlinami 

v kůře neutronové hvězdy proniká rádiové zářeni do magnetosféry, 

kde je usměrněno do dvou kuželových svazků, v okolí magnetických pólů 

neutronové hvězdy. Autor ukazuje na souvislosti mezi mechanismem vzni-

ku rádiové emise v pulsarech a některými jevy v polovodičích. PRCSZYN-

SKI nezávisle odvodil ze statistických údajů o šířkách pulsních profi-

lů a délkách pulsní periody pro 199 pulsarů, že emise skutečně vychází 

z oblasti blízko povrchu neutronové hvězdy, a to v okolí magnetických 

pólů. Zdá se, že úhel, sevřený rotační a magnetickou osou pulsaru je 
poměrně malý, a že typický emisní svazek je 10° - 15° široký. 

G. GREENSTEIN ukázal, že pozorované skoky (náhlé zkrácení) 
pulsní periody lze objasnit jako reakci neutronové hvězdy na teplotní 

poruchy. Tak lze vysvětlit jak rozmanitou velikost skoků tak i jejich 

poměrně vysokou četnost. Energetickou bilancí pulsarů se zabývali 

HENi2IKSNN aj. Za předpokladu, že hmotnost neutronové hvězdy je 1,4 M0

a že počáteční indukčnost magnetického pole dosahuje 104 T, lze při 

střední hustotě kompaktní hvězdy 1012 kg m 3 získat energii 2,4. 
. 1033 J. 

Řada prací byla věnována pravděpodobné souvislosti pulsarů se 

supernovami. Polarizační měření MORRISE aj. na frekvencích 1720 a 2650 

MHz podporuji názor, že pulsary jsou pozůstatky supernov, které při 
explozi unikly z rozpadající se těsné dvojhvězdy a mají proto značnou 
prostorovou rychlost. G. WRIGHT poukázal na zajímavý efekt při průcho-

du rychle letícího pulsaru mezihvězdným prostředím bohatým na vodík. 
Jelikož typická životní doba pulsaru je kolem 2 miliónů let, a za tu 
dobu urazí pulsar v mezihvězdném prostoru dráhu kolem 200 parseků, 
prolétává- čas od času oblastmi zvýšené hustoty mezihvězdného vodíku. 
Vyěší- akrece mezihvězdného vodíku může být příčinou dočasného 
vypnuti" pulsarové emise, jelikož. se tak zkratuje elektrické pole 

pulsaru..rovnoběžné-s magnetickými siločaram;. Ze známého rozložení me-
zihvězdného vodíku se dá odhadnout, že z 300 dnes objevených pulsarů 

může být 20 pulsarů právě ponošeno do hustších vodíkových mračen a 
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tedy "vypnuto". DURDIN aj. mezi tím oznámili objev pulsaru PSR 0826-34 

s periodou 1,84 s a mimořádně velkou ekvivalentní šířkou pulsu 0,64 a. 

Tento pulsar je aktivní jen asi po 20% pozorovací doby; často jeho 

emise mizí na dobu několika hodin. Autoři objevu se domnívají, že ten-

to úkaz souvisí s tím, že pozorujeme pulsar ke konci aktivní fáze jeho 

vývoje. 

Tdaje o pravděpodobné frekvenci vzniku pulsarů v Galaxii se dosud 

velmi různí, a podle toho bud podporují, nebo naopak vyvracejí stati-

stickou souvislost mezi pulsary a supernovami. PERG1 0N udává mini-

mální četnost vzniku pulsarů na 1 pulsar za 77 let a maximální četnost 

na 1 pulsar za 8 let. Naproti tomu ENDAL dospívá k četnosti 1 pulsar 

za 4 roky! Poněvadž pulsrí svazek nemusí nutně zasáhnout Zemi, je 

ovšem skutečný počet pozorovaných pulsarů nižší, a tento výběrový 

efekt bohužel silně závisí na nedostatečně známé šířce pulsního svaz-

ku. 

Velmi nadějný důkaz o příčinné souvislosti supernov a pulsarů 
podal G. WRIGHT. Zabýval se možnou genetickou souvislostí pulsarů PSR 

1952+29 a 1929+10. Charakteristické stáří těchto pulsarů (odvozené z 
prodlužování periody) je po řadě 3,6 a 3,1 miliónů let. To jsou vůbec 

nejvyšší hodnoty charakteristického stáří pulsarů. Jelikož vlastní 

pohyb obou pulsarů je znám, lze ukázat, že před 1 miliónem let se je-

jich dráby protly. Wright se proto domnívá, že charakteristické stáří 
pulsarů je větší než skutečné, a že oba pulsary byly před uvedenou 
dobou složkami téže těsné dvojhvězdy. Podle známého vývojového schéma-

tu pro masívní hvězdy v soustavě těsné dvojhvězdy vybuchla jedna 
složka jako supernova, ale soustava se při výbuchu nerozpadla. Teprve 
když druhá ze složek dospěla do stádia supernovy, došlo k výbuchu, při 
kterém soustava ztratila gravitační vazbu, a oba pulsary (nestejného 
stáří) odletély ve směru tečny. Zdá se, že takové páry nejsou výjim-
kou; podle Wrighta zhruba pětina pulsarů strávila část své existence 
jako složky těsné dvojhvézdy, a teprve při výbuchu druhé složky se 
osamostatnily. To má přirozeně vliv na odhady stáří i frekvence vzniku 
pulsarů, a po této opravě vzájemně souhlasí všechny uvažované četnosti 
(masívní hvězdy, supernovy, pulsary). 

Jako obvykle byla řada prací věnována dvěma nejzajímavějším pul-
sarům, tj. pulsaru v Krabí mlhovině a tzv. binárnímu pulsaru v sou-
hvězdí Orla. Zářivý model pro pulsar v Krabí mlhovině předložili 
MACHABELL a USOV. Hlavním problémem uspokojivého modelu je vysvětlit 
zářivou emisi v širokém rozsahu frekvencí, od 107 do 10~4 Hz. Autoři 
navrhli model, .založený na nestabilitě cyklo.tronového záření relati-
vistické elektronově-pozitronové plazny v intenzívním magnetickém po-
li. Záření pulsaru na nejvyšších frekvencích v oblasti rentgenového a 
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gama zářeni je synchrotronové povahy. Rozptyl cyklotronového záření na 

částicích plazy se projeví jako optické záření. Konečně cyklotronové 

viny v rádiovém oboru vytvářejí solitony, jež odnášejí energii těchto 

vin z magnetos£éry pulsaru. Na základě tohoto komplikovaného modelu 

lze vypočíst průběh spektrální zářivosti v uvedeném širokém intervalu 

frekvencí, a porovnat jej s pozorováním. Souhlas je velmi dobrý. 

J. TAYLOR aj. analyzovali 5 miliónů pulsů z binárního pulsaru PSR 

1913+16, registrovaných na frekvencích 430 a 1410 MHz radioteleskopem 

v Arecibu v letech 1974-1978. Podrobná analýza údajů umožnila značně 

zpřesnit dosavadní parametry binárního pulsaru a dále odvodit některé 

nové efekty. Hmotnosti složek binárního pulsarů jsou po řadě (1,39 

t 0,15) Mp a (1,44 t 0,15) Mo. Vzájemná vzdálenost složek je průměrně 

700 tisíc km a oběžná rychlost dosahuje 300 km s-1. Při excentricitě 

dráhy e = 0,617 lze očekávat silné relativistické stáčení periastra, 

které dosahuje 4°226 t'0°O02 za rok. Oběžná perioda 7,75 hod, se ne-

patrně zkracuje, a to o (101 t 19) µs za rok. Jelikož všechny ostatní 

možné efekty byly pečlivě vyloučeny, lze to'co zkracování přičíst na 

vrub ztrátě energie systému díky vyzařování gravitačních vin, jak to 

předvídá obecná teorie relativity. Podle výpočtu. ztrácí systém binár-

ního pulsaru gravitačním zářením 1026 W a tomu odpovídající zkrácení 

oběžné periody by mělo dosahovat 76 µs za rok. Uvedené pozorování se 

proto dnes považuje za nepřímé potvrzení existence gravitačního záření 

ve shodě s Einsteinovou teorii. 

11. RENTGENOVÉ ZDROJE A ZÁŘENÍ GAMA 

Jestliže už v předešlých letech byla rentgenová astronomie nej-

rychleji se rozvíjejícím odvětvím soudobé astrofyziky, pak uplynulé 

období lze charakterizovat doslova jako explozi poznatků. Stalo se tak 

především díky nové generaci zobrazovacích rentgenových teleskopů na 

družicích typu HEAO. Zejména družice BEAO-B, po vypuštění v listopadu 

1978 přejmenovaná na Einstein, způsobila přímo kvalitativní skok v 

rozvoji rentgenové astronomie.11ružice se zobrazovací optikou pro pás-

mo 0,25 - 4 keV má stejné množství broušených ploch jako 2,5m reilek-

tor na Mt. Wilsonu. Je schopna detekovat zdroje 500krát slabší než 

předešlá generace družic a úhlové rozlišení se pohybuje mezi 5 až 

60'. Počet diskrétních rentgenových zdrojů tak přesáhl počet hvězd 

viditelných na obloze očima. 

Kromě toho byly v r. 1979 vypuštěny další rentgenové družice, 

HAKUCHO (Japonsko) a ARIEL VI (Velká Británie). V našem přehledu nelze 

proto ani zdaleka postihnout významné práce, které zaplavují odborné 
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a referátové časopisy. Vybrané příklady mají spíše ukázat, jaké jsou 

nejdůležitější směry výzkumu v astrofyzice vysokých energii. 

Snad nejlépe prozkoumaným typem rentgenových zdrojů jsou těsné 

masívní dvojhvězdy. Přehledový referát publikoval HUTCHINGS. I když 

dominantní úlohu při přenosu hmoty má v těchto případech intenzívní 

hvězdný vítr, nelze zcela pominout ani přetok hmoty přes Rocheovu mez,' 

i když nejde o přetok klasické fotosféry, nýbrž jen jakési rozsáhlé 

plynné obálky. Příliš intenzívní přetok by totiž udusil rentgenový 

zdroj. Tento názor podporuje rovněž CARLBERG. Neutronová hvězda jako 

překážka v intenzívním hvězdném větru primární složky je dobrou fyzi-

kální sondou, měřící rychlost a hustotu hvězdného větru. Přechody mezi 

vysokým a nízkým stavem v rentgenové emisi některých masívních dvoj-

hvězd lze pak vysvětlit jako změny v přenosu hmoty hvězdným větrem 

primární složky. Tak se například ukazuje, že u známého zdroje Cygnus 

X-1 dochází k přechodům v době, kdy je kompaktní složka dvojhvězdy po-

blíž periastra. Velikost hvězdného větru pro masívní dvojhvězdy určo-

vali .VANBEVEREN a DE GRĚVE. Dostali roční ztrátu v rozmezí 10
-7 

až 

10-5 M0. K podobnému výsledku dospěl rovněž SAVONIJE, jenž ukázal, že 

rentgenový zdroj může být "zásobován" hvězdným větrem masívní složky 

dvojhvězdy po dobu 104 až 105 let. Systém se potom změní ve velmi 

těsnou dvojhvězdu, kterou pozorujeme v podobě zdánlivě osamělých 

Wolfo vých-Raye to vých hvězd. 

Přehledový článek o vlastnostech lehkých rentgenových dvojhvězd 
publikovala COWLEYOVA. Hmotnost těchto systémů nepřevyšuje úhrnem 

5 M®. Rentgenové záření přichází převážně z jasného akrečního disku 
kolem kompaktní složky. Velké množství pozorovacích údajů bylo zveřej-
něno o speciální skupině lehkých dvojhvězd, souhrnně nazývané polary. 
Prototypem skupiny je rentgenová dvojhvězda AM Her (1814+498), složená 
z magnetického .bílého trpaslíka a z červeného trpaslíka o malé hmot-
nosti kolem 0,2 Mo. Hmotnost bílého trpaslíka se odhaduje na 0,6 Mo a 
rychlost přenosu hmoty je velmi nízká, asi 7.10-t7 Mo za rok, Zdrojem 
rentgenové emise je akrece hmoty na bílého trpaslíka. Přes; konstantní 
spojité rentgenové záření se překládají krátké záblesky s amplitudou 
až 15 %. Oběžná perioda 0,13 dne je pro polary typická; také další po-
lary mají podobně krátké periody: VV Pup 0,07 dne, AN UMa 0,08 dne, 
zdroj 0311-227 0,06 dne a zdroj 2A0526-328 má periodu 0,10 dne, 

Zcela zásadní zvrat nastal v teorii, objasňující činnost zábles-
kových zdrojů. Zatímco donedávna se soudilo, že pozorované.záblesky 
jsou výsledkem složité interakce mezi magnetosférou neutronové hvězdy 
a přerušovanou akrecí plynu z akrečního disku, dospěli nyní astrofyzi-
kové k závěru, že zábleskové zdroje jsou spíše obdobou optických nov, 
případně trpasličích nov. Zásadní studie na toto téma publikovali 
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jednak TUTUKOV a ERGMA a jednak TAM a PICKLUM. Podle toho jsou rent-

genové záblesky výsledkem překotné termonukleární reakce v degenerova-

né obálce neutronové hvězdy. Jeden záblesk může uvolnit 1032 až 1038 J 

energie při délce úkazu od 1 sekundy do 10 dnů a rekurenci od několika 

hodin až do 100 let. Při hmotnosti neutronové hvězdy kolem 0,5 Mo s-€a-

čí, aby se v obálce akumulovalo řádově 10
-12 Mo vodíku, a dojde k pře-

kotné reakci. Teplota povrchu neutronové hvězdy dosahuje zhruba 108 K 

a optická svítivost je jen 0,02 L0. 

Také VAN PARADIJS aj. připouštějí, že hlavní mechanismus pro 

zábleskové zdroje je překotná termonukleární reakce, ale nevylučují 

zcela akreční nestability, které jsou podle jejich názoru příčinou 

existence rychlých zábleskových zdrojů jako je zdroj MXB 1730-335. 
V každém případě jsou zábleskové zdroje současně i trvalými zdroji 

rentgenového zářeni - úroveň trvalé složky však byla tak nízká, že ji 

předchozí generace družic nemohly detekovat. 

Přesnější pozorováni také naznačují, že zábleskové zdroje v kulo-

vých hvězdokupách jsou nejspíš rovněž těsnými dvojhvězdami, a nikoliv 

masívními černými děrami. Ukazuje se totiž, že zdroje se nenacházejí 

přesně v optickém těžišti hvězdokup, ale ve vzdálenostech desítek 

obloukových vteřin od centra. S tím ostatně souvisí překvapivý objev 

družice IUE, že v kulové hvězdokupě NGC 6752 se vyskytují žhavé 

modré hvězdy typu OB, tedy velmi mladé objekty. . 

V loňském roce byla dále pozorována řada přechodných rentgenových 

zdrojů, z nichž většina je rekurentních: Cen X-4 byl v květnu 1979 až 

4x jasnější než zdroj v Krabí mlhovině a koncem května na krátkou dobu 

dosáhl intenzity 40x vyšší než Krabí mlhovina. Předešlé vzplanuti 

zdroje bylo pozorováno v červenci r. 1969. Prohlídka archívních foto-

grafií z let 1889-1951 neukázala žádná optická zjasnění. Přechodný 

zdroj 4U 1608-52 (Norma) vzplanul koncem ledna 1979; předtím vybuchl v 
červenci 1977. Zdroj Cir X-1 dosáhl intenzity 2x vyšší než Krabí mlho-

vina v lednu 1979; předchozí výbuch byl pozorován v únoru 1978. Další 
rekurentní zdroje byly zjištěny v únoru-březnu 1979 (zdroj 0535+26 = 
= HDE 245770), v březnu 1979 (Aql X-1, naposledy vybuchl v r. 1978) a 

v říjnu 1979 (zdroj v souhvězdí Střelce, možná totožný se zdrojem 4U 

1831-23). Dne 25. října 1979 byl zjištěn krátkodobý zdroj v souhvězdí 

Zajíce s maximální intenzitou 0,3 Krabí mlhoviny, jehož vzplanuti tr-

valo pouhých 5 hodin. Tyto údaje jsou shrnuty z Cirkulářů IAU a uvádí-

me je bez odkazů na velmi početné autorské kolektivy, zabývající se 

rychlou analýzou výsledků družic Einstein, Ariel a Hakucho. 

Týmiž družicemi byly identifikovány další diskrétní rentgenové 
zdroje. v Galaxii. Jsou to jednak blízké hvězdy («Cen, «Lyr, Boo, 

a Aur), jednak trpasličí novy (SS Cyg, U Gem), dále novy a novém po-
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dobné hvězdy (GK Per, CP Pup, EX Hya, MV Lyr), zákrytové dvojhvěz-

dy typu RS CVn, hvězdy typu Be a Ap, pozůstatky supernov atd. Při 

dostatečné citlivosti detektorů bude zřejmě zjištěno rentgenové zářeni 

téměř u všech bližších nebo jasnějších hvězd. 

Družici Einstein bylo též nalezeno celkem 22 diskrétních rentge-

nových zdrojů v oblasti Trapezu v mlhovině v Orionu. Jejich rentgenové 

svíti osti jsou řádu 10~4 W a souvisejí zřejmě s protohvězdami. Táž 

družice vykonala doslova pionýrskou práci při hledání extragalaktic-

kých rentgenových zdrojů tam, kde předešlé typy družic zaznamenávaly 

pouze diflízní zářeni pozadí. Ukazuje se, že toto pozadí vytvářely sko-

ro úpině nerozlišené diskrétní zdroje v kvasarech (70% toku pozadí), 

kupách galaxii (14 %), Seyfertových galaxiích (6 %) a v obyčejných ga-

laxiích a radiogalaxiích (6 %). Tím se podstatně redukovaly předeš-

lé údaje o velké hmotnosti horkého intergalaktického plynu, což vedlo 

mnohé kosmology k závěru, že vesmír je uzavřený. Podle MORLEYHO a 

TUCKERA je teplota horkého intergalaktického plynu kolem 300 MK a kle-

sá a časem velmi pomalu, tj. není třeba uvažovat nějaký dodatečný 

zdroj ohřívání. Plyn se ohřál v kvasarové epoše vývoje galaxií. 

Rentgenová svítivost kvasarů se pohybuje mezi 1036 až 1040 W. Zá-

ření vzniká při akreci hmoty na masívní černé díry v jádrech kvasarů s 

hmotnostmi od 8.105 do 2.108 M0. Rentgenová pozorováni kvasarů téměř 

vylučují lokální nebo nekosmologický výklad pro červený posuv ve 

spektrech kvasarů. 

Zvlášť podrobné údaje získala družice Einstein pro blízkou spi-
rální galaxii M 31 v Andromedě. Celkem tam bylo identifikováno 69 
diskrétních zdrojů o rentgenové svítivosti kolem 9.10~9 W, z toho 21 
zdrojů ve vnitřní kompaktní části galaxie. Vlastni jádro galaxie M 31 
je rovněž retngenovým zdrojem se svítivostí 1037 W. K populaci I patři 
40 zdrojů, 7 odpovídá kulovým hvězdokupám a 8 je poblíž kulových hvěz-
dokup. 

Nová a často překvapivá rentgenová pozorováni a identifikace 
zdrojů vyvolávají zákonitě početné teoretické odezvy. Rozvíjí se 
zvlášť teorie atmosfér a magnetoefér neutronových hvězd (B(RNER, DEL-
GADO, BRAN, FABBIANO a BRANDUARDI), resp. vývojová schémata, v nichž 
je neutronová hvězda sekundární složkou těsné dvojhvězdy. Zcela mimo-
řádnou aktivitu vyvolal objev podivuhodného objektu SS 433 (= H.1908+ 
050), o němž podrobně referujeme v odst. 7 (Hvězdy a dvojhvězdy). 

Přehledový článek o astrofyzice zářeni gama publikovali TROMBKA 
aj. Objevů individuálních zdrojů záření gama př}bývá pomalu; zdá se, 
že většinou jde o extragalaktické objekty. McBREEN ukázal z analýzy 
pozorováni družicí COS B, že kvasar 3C-273 vysílá zářeni gama v pásmu 
50 - 500 MeV. MAZEC aj. oznámili předběžné výsledky experimentu Konus 
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na kosmických sondách Veněra 11 a 12. Sondy úhrnem odhalily 15 zdrojů 

záření gama, koncentrovaných výrazně ke galaktickému centru. BARAT aj. 

objevili pulsní zdroj zářeni gama v pásmu 130-205 keV s pulsy o délce 

200 ms, opakující se v periodě 4 a 8 sekund. Experiment Konus byl neo-
byčejně úspěšný v detekci početných vzplanuti gama. Za 77 dnů na pod-

zim r. 1978 bylo MAZECEM aj. zaregistrováno celkem 35 vzplanutí. Nej-

zajímavější úakz byl však zachycen až v r.1979, a to 5. března, Tento 

úkaz se totiž podařilo zachytit celkem 8 družicemi a sondami. Díky 

tomu odvodili EVANS aj. jeho souřadnice s přesností na 1 '. Úkaz se 

přesto nepodařilo ztotožnit se žádným význaiFným objektem jako je kva-

sar, radiogalaxie, pulsar, rentgenový, rádiový či infračervený zdroj, 

bílý trpaslík, zbytek supernovy apod. Všeobecně se má za to, že zdroje 

vzplanuti gama se nacházejí uvnitř naší Galaxie, a to dokonce v blíz-

kém okolí (do 100 po) od Slunce. Také CLINE aj. usuzují,že vzplanuti 

gama představují novou třídu poměrně blízkých galaktických zdrojů. 

SWANENBURG navrhl model pro extragalaktické zdroje záření gama. 

Podle jeho názoru obsahuji mocné zdroje záření gama jádra kvasarů a 

radiogalaxií. Záření gama interaguje s polem fotonů a vytváří tak páry 

elektron-pozitron. Tím se účinně přenáší zářivá energie z jádra 

objektu jak do kompaktního tak i do rozsáhlého rádiového zdroje. Také 

neidentifikované zdroje v Galaxii mohou být miniaturními obdobami po-

psaného modelu. 

12. GALAXIE 

Několik prací bylo věnováno kinematickým otázkám a určení vzdále-

nosti Slunce od galaktického středu. Tak LAKTIN na základě údajů o ra-

diálních rychlostéch a vlastních pohybech 260 blízkých hvězd 0 a B ur-

čil složky rychlosti Slunce vzhledem k bodu, který se pohybuje po kru-

hové dráze. Složka pohybu směřující ke galaktickému středu, činí 

8,5 km s-1 a ve směru kruhového pohybu 14,8 km s-1. 

BLIKOV a SYROVOJ určili dvěma způsoby vzdálenost Slunce od ga—

laktického středu. Za použití MARTINOVY metody na 51 hvězd typu B a na 

22 otevřených hvězdokup určili hodnotu vzdálenosti Slunce od galaktic-

kého středu na 8,3±0,8 kpc a poměr totální absorpce k selektivní na 
3,1±0,2. V druhém případě za použiti závislosti, kterou zjistil 

IQHMANN, mezi lineárním a úhlovým průměrem kupy, absorpcí světla, 

vzdáleností ke středu Galaxie, absolutní integrální velikosti nezá-

visle na-údajích o 62 otevřených a 60 kulových kupách, odhadli vzdále-

nost Slunce od galaktického středu na 8,5 kpc. 

TSIOUMIS a FRICKE na základě radiálních rychlostí a vlastních po-
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hybů hvězd v. LESHOV soupisu zkoumali kinematické vlastnosti hvězd 

raných (0-B 2,5) a pozdnějších spektrálních tříd v intervalu vzdále-

ností od Slunce 70-3000 po. Hvězdy byly rozděleny na 4 skupiny podle 

vzdáleností, přičemž pro každou skupinu byl určen pohyb Slunce a para-

metry galaktické rotace zvláš podle radiálních rychlostí a zvlášť 

podle vlastních pohybů. Hvězdy do vzdálenosti 450 pc se soustřeďu-

jí k rovině Gouldova pásu, jehož priiměr byl odhadnut na 750-1000 po. 

Podle radiálních rychlostí mladých hvězd náležejících k subsystému 

Gouldova pásu byla zjištěna hodnota Ooortovy konstanty A=+14,2 km e 1

.kpc-1 a podle vlastních pohybů A=-15,6 km s-1 kpc-1 a B=-26,5 km s-1

.kpc-1. Byly zkonstatovány podstatné rozdíly v Oortových konstantách 

určených podle mladých a starších hvězd a rovněž patrný efekt K, který 

odpovídá době rozpínání 6.107 let. Vzdálenější hvězdy se soustřeáují 

ke galaktické rovině. Konstanty galaktické rotace odvozené na základě 

hvězd v rozmezí vzdáleností 0,6 - 20 kpc byly zjištěny takovéto: 
A = +13,1 ± 3,2 a B = -13,2 ± 3,4 km s-1 kpc-1. 

KIOSSA a CHROMOV vyšetřovali klasickou metodu určení pohybu Slun-
ce vzhledem k centroidu soustavy planetárních mlhovin se známými ra-
diálními rychlostmi. Planetární mlhoviny se špatně podřizují zákonu 
diferenciální galaktické rotace s kruhovými drahami. To lze vysvětlit 
protáhlostí jejich galaktických drah. Z metod určení statistických pa-
ralax planetárních mlhovin Se jako nejspolehlivější metoda jeví určení 
paralax na základě Složky s vlastních pohybů. Nebyly zjištěny přízna-
ky, které by svědčily o tom, že galaktické planetární mlhoviny lze 
rozdělit na subsystémy o různých kinematických vlastnostech. 

PAVLOVSKAJA a SUčKOV se zabývali výzkumem existence systematic-
kých pohybů hvězd.(mimo galaktickou diferenciální rotaci) do vzdále-
nosti 4-5 kpc od Slunce. Došli k závěru, že tyto pohyby mají prostoro-
vou strukturu, kterou lze popsat pomoci dvouramenné spirály, jejiž 
úhel zavinování i = 7,5°. Rychlost rotace spirálního schématu.je 
Op = 21,4 km s-1 kpč 1. Byly vypočteny variace potenciálu a hustoty 
Galaxie, které souvisejí s tímto polem rychlosti a byla určena hustota 
subsystému, s.nímž tato struktura souvisí, v hodnotě 30,9 MD.pc-2. 

JAAKKOLA, MOLES a VIGIER navrhli, jak vysvětlit pozorovanou asy-
metrii mezi rotačními křivkami Galaxie pro severní (0°<1<90°) a jižní 
(.270°<1'<360°).kvadrant galaktických délek v rámci hypotézy o gradientu 
nedopplerovských rudých posuvů v galaktickém disku. Podle této hypoté-
zy závisí hodnota nadbytečného rudého posuvu lineárně na vzdálenosti 
vyzařující oblasti od Slunce. Pozorováním nejlépe vyhovuje hodnota 
koeficientu úměrnosti h = 0,6 km.s-1 -kpc-1. V navrženém modelu jsou 
fluktuace rotační křivky interpretovány jako výsledek rozpínání spi-
rálních ramen. Je pozoruhodné, že z navrženého modelu asymetrie rotač"-
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ní.křivky vyplývá vysoký stupeň souměrnosti v kinematice i,v rozdělení 

neutrálního vodíku pro severní a jižní kvadranty galaktických délek. 

Značné pozornost je stále věnována problému Magellanova proudu. 

BREGMAN vypracoval hypotézu vzniku Magellanova proudu ve stopě Magel-

lanových oblaků při jejich pohybu horkým zředěným plynem. Tato hypoté-

za je založena na třech předpokladech: a) horký plyn koróny naši 

Galaxie se prostírá přibližně do 50 kpc; b) tok plynu podél Magellano-

vých oblaků je charakterizován středně velkými hodnotami Reynoldsova 

čísla; c) virové útvary ve stopě galaxie se ochlazují rychleji než 

okolní plyn. V dané BREGMANOV práci byla základní pozornost věnová-

na poslednímu předpokladu útvaru oblaků RI, tvořících Magellanův 

proud. 

GIOVANELLI na základě analýzy pozorovacích údajů dospěl k závěru, 

že existuji strukturální rozdíly mezi Magellanovým proudem a jinými 

oblaky, pohybujícími se velkými rychlostmi. Existující extragalaktické 

i galaktické modely věnované vzniku oblaků o velkých rychlostech nemo-

hou samy o sobě vysvětlit celý souhrn pozorovacích údajů. Můžeme asi 

předpokládat, že oblaka o velkých rychlostech severní galaktické hemi-

sféry se vytvořila v důsledku pádu hmoty z Magellanových mračen na 

disk Galaxie při jejich těsném přiblížení. Tímto pádem lze částeč-

ně vysvětlit zesílení toku měkkého rentgenova zářeni a změkčeni jeho 

spektra ve velkých galaktických šířkách. 

KUNKEL zjistil o 12 z 21 nejbližších kulových hvězdokup a trpas-

ličích galaxii (vzdálenost 25-250 kpc), že se nacházejí v mezích zóny 

6° od velkého kruhu, který prochází středem Galaxie a jehož rovina je 

skloněna o 35° k rovině Magellanova proudu. KUNKEL je toho názoru, že 

jak tato skupina galaxii, tak i Magellanův proud, se vytvořily v 

důsledku jednoho a téhož přiblížení galaxii, které vedlo k narušeni 

jejich periferních části. Uvedl některé argumenty svědčící o značném 

stáří větší části hvězd v těchto útvarech. Znamená to, že k přiblí-

žení došlo již dříve než proběhl nynější průchod Magellanových obla-

ků perigalaktikem..Vypočtené modely vzniku Magellanova proudu souhlasí 

lépe s pozorováním, předpokládá-li se existence halo Galaxie. 

Déle věnujeme pozornost problémům dynamiky Galaxie. U nás ANDRLE 

pokračoval ve výzkumu rezonančních drah v galaktických modelech. Nyní 

zkoumal v .meridionální rovině vlastnosti sféroidálního gravitačního 

pole s. jistým rušivým členem. Nalezl druhé .a třetí přiblížení formál-

ního -třetího. integrálu v nejobecnějším případě. Pro jednu jistou.hod-

notu rezonance byl zjištěn.. jinývýraz vyjadřující tento integrál. Pro 

tutéž rezonanci byly .určeny tvary teoretických invariantních křivek 

a-obálek drah nacházejících se v okolí osy z. Dále ANDRLE vyšetřoval a 

porovnává) dráhy s téměř stejnými rezonancemi (s poměry 2/1 a 200001/ 
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100000) v soustavě s potenciálem aféroidu a za přítomnosti rušivého 

členu úměrného kvadrátu souřadnice z. Porovná-li se několik charakte-

ristik (největší vzdálenosti od osy souměrnosti, invariantní křivky a 

řezy plochou fl 0), ukazuje se, že existuji dvě skupiny drah: 1. vzá-

jemná vzdálenost odpovídajících zkušebních částic je po celou dobu 

malá a tyto částice zůstávají v okolí osy z; 2. dráby jsou pravděpo-

dobně ergodické a vzájemná vzdálenost zkušebních částic je omezena 

pouze integrálem energie. 

KEENAN zkoumal dynamické třeni v souvislosti a prostorovou struk-

turou Galaxie. Jako model hvězdného pole bylo zvoleno prolnuti několi-

ka sféroidálních subsystémů o různých kinematických vlastnostech. Jed-

ním z takových subsystémů je disk. Objekty o hmotnosti 105-106 M~ pro-

tínající jej velmi často (malá amplituda v rychlostech Z) se mohou . 

udržet na relativně konstantní dráze v průběhu 1017 let, pokud se po-

hybují ve směru galaktické rotace. Odhad ukazuje přitom na důležitou 

roli dynamického třeni zejména v disku v důslodku jeho specifických 

vlastností. Dynamické třeni musí zpočátku odstraňovat pekuliární pohyb 

hmotného objektu, přičemž vyrovnává jeho dráhu na kruhovou, a potom 

vyvolává postupné zúženi dráhy a jakoby pád k jádru. To lze doložit 

řadou příkladů numerické integrace pohybových rovnic. Dynamické třeni 

může být příčinou relativního nedostatku kulových hvězdokup poblíž ga-

laktické roviny. 

V jiné práci AUGENSEN a BUSCOMBE určili pro 712 jižních hvězd pa-

rametry rovinných galaktických drah v rámci modelu Galaxie EGGENA, 

LYNDENA-BELL1 a SANDAGE. Ůdaje o paralaxách, vlastních pohybech a ra-

diálních rychlostech těchto hvězd byly vzaty z různých zdrojů. Byla 

vyšetřována závislost parametrů dráby na ultrafialovém excesu a(U-B). 

Byla přitom zjištěna dosti silná souvislost mezi ultrafialovým excesem 

trpaslíků třídy F a celkovou rychlostí, perigalaktiekou vzdáleností, 

azimutem a výstřednosti. Tato souvislost je slabší pro trpaslíky třídy 

G a zcela chybí pro hvězdy třídy K. Nebyla zjištěna žádná korelace 
mezi a(U-B) a apogalaktickou vzdáleností a periodou. Hertzsprungův-
Russelův diagram jižních hvězd o vysokých rychlostech se podobá vice 
diagramu staré otevřené hvězdokupy M 67 než diagramu kulové hvězdokupy 
typu M 3. To svědči ve prospěch názoru, že většina hvězd o vysoké 
rychlosti vznikla na.konci kolapsu protogalaxie. 

Z prací věnovaných dynamickému vyšetřování spirální struktury Ga-
laxie uvádíme: 

MICHAJLOVSKIJ, PETVIAŠVILI a FRIDMAN..odvodili nelineární diferen-
ciální rovnici pro viny malé, avšak konečné amplitudy, které se šíři v 
rovině rotačního gravitačního plynného disku. Zjistili, že v závis-
losti na stavové rovnici a charakteru vin může tato rovnice vyjadřovat 
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výbušnou nestabilitu nebo mít stacionární řešeni tzv. solitonového 

typu. Solitony v závislosti na stavové, rovnici mohou být dvojího typu: 

nadzvukové a podzvukové. Nadzvukové solitony mohou vznikat a šířit se 

pouze v případě slabé Jeansovy nestability disku. Podzvukové solitony 

se mohou šířit pouze ve stabilním disku (ve smyslu Jeanse). Výbušná 

nestabilita se může vyvíjet jak ve stabilním disku, tak i na pozadí 

Jeansovy nestability. 

SUČKOV vyšetřoval opodstatněnost modelů spirální struktury z hle-

diska stavby galaxií. Ukázal, že spirální větve v Galaxii jsou určeny 

parametry samotného plochého subsystému, kdežto disk a halo, které 

obsahuji velkou část hmoty Galaxie, prakticky nijak ke spirálním vinám 

nepřispívají. To potvrzuje již v r. 1972 rozvinutou teorii MAROČNIKA a 

jeho spolupracovníků. Sestrojený model spirální struktury Galaxie je 

potvrzován pozorovacími údaji rotační rychlosti spirálního schématu 

(Op  =20 - 25 km s-1 kpč 1 ) a charakterem rozděleni zón H II neutrál-

ního vodíku ve velkém měřítku. Ukazuje se totiž, že vlastnosti a polo-

ha vnější Lindbladovy rezonance ve výše uvedené MAROČNIKOV práci jsou 

potvrzeny existenci prstencových zhuštěni plynu na periférii naši i 

jiných galaxii: tím lze vysvětlit tuto zajímavou vlastnost mnoha spi-

rálních galaxii. Podle MAROČNIKA spadá do vzdálenosti Rc=10 - 12 kpc 

od středu Galaxie oblast korotace. V okolí Rc nemůže nastat galaktic-

ká rázová vina, a to se musí projevit ve sníženém množství zn H II. 

Rychlý úbytek počtu zón H II mezi 5 a 10 kiloparseky od středu Galaxie 
(při konstantní či dokonce vzrůstající hustotě H I na jednotku plochy 

disku) tento závěr potvrzuje. Stejný souhlas mezi polohami oblasti 

korotace a rezonance předpověděnými na základě MAROČNIKOVY teo-

rie a vlastnostmi rozdělení zón H IL a H I je pozorován v řadě extra-

galaktických hvězdných soustav. SUČKOV dále ukázal, že výsledky teorie 

o vlastnostech spirální struktury a mechanismech její existence se pl—

ně shoduji s výsledky numerických experimentů modelováni spirální 

struktury. 

MIŠUROV, PAVWVSKAJA a SUČKOV navrhli jistou metodu.k určeni pa-

rametrů spirální struktury podle pozorovaného pole hvězd. Tato metoda 

umožňuje nalézt.jak geometrické, tak i dynamické parametry struktury. 

Z výsledků vyplývá, že se Slunce nachází mezi dvěma spirálními větve-

mi - ramenem Persea a Střelce. Rameno Orionu není základní spirální 

větvi. Rotační rychlost spirálního schématu se blíží rotační rychlosti 

v Galaxii v okolí Slunce. Lokální centroid se pohybuje pouze v poli 

spirální viny. Spirální struktura se projevuje jako malá porucha zá-

kladního. osově symetrického stavu Galaxie. Spirální struktura určená 

podle rychlostí hvězd dobře souhlasí s výsledky výzkumu v optické 

oblasti i v čáře 21 cm. 
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LIN, YUAN a ROBERTS analyzovali určeni Oortových konstant A a B a 

jiných strukturálních parametrů Galaxie z hlediska teorie hustotních 

vin. Aby bylo možno zkoumat etupeň vlivu gravitačního pole spirál na 

určeni konstant, bylo vyšetřováno několik modelů slunečního okolí a 

porovnána teoreticky předpovídaná a skutečně pozorovaná pole pohybů 

hvězd. Dobrý souhlas byl zjištěn pro modely, které již v r. 1969 na-

vrhli LIN, YUAN a SNU. 

MARSAKOV a SUčKOV zjistili, že v rozděleni hvězd diskové populace 

podle hodnoty poměru množství železa k vodíku v jejich látce se proje-

vuje přerušení, rozdělující celou populaci na dvě skupiny. Rozděleni 

hvězd se dá uspokojivě popsat součtem dvou normálních křivek se středy 

v (Fe/H) = -0,22 a (Fe/H] = +O,08.Obě křivky mohou být interpretovány 

jako rozdělení náhodných chyb v relativním obsahu kovů. Znamená to te-

dy, že uvnitř skupin mají hvězdy prakticky stejný obsah kovů. Oba au-

toři se zabývali problémem vzniku subsystémů v Galaxii. Dospěli k zá-

věru, že rozdělení Galaxie na aubsysténw (halo, disk, plochá složka) 

vzniklo v důsledku potlačeni vzniku hvězd v periodách, v nichž byla 

Galaxie obohacena o těžké prvky. 

Dále věnujeme pozornost pracím věgovaným struktuře Galaxie ve ve-

likém měřítku. 

CHEVALIER.a OEGERLE vyšetřovali různé modely galaktické koróny z 

horkého plynu, který proniká do halo z galaktického disku. V halo se 

plyn ohřívá supernovami typu I a ochlazuje se vyzařováním. Byly se-

strojeny modely koróny, v nichž v závislosti na počáteční hustotě ply-

nu v halo přechází energie supernov buá v energii galaktického větru 

nebo se ztrácí při ochlazování v důsledku vyzařování. Ůdaje o rychlos-

ti ztráty hmoty, tlaku v plynu, jakož i přítomnost kondenzaci zřejmě 

nasvědčují, že přijatelnější je model, v němž dochází k ochlazování na 

účet vyzařování. Galaktická koróna má pravděpodobně charakteristickou 

teplotu poněkud nižší než 106 K a hustotu 10-3 atomu/cm3. Mezi halo a 

diskem může docházet k výměně hmoty rychlostí dosahující až 8 M0/rok. 

V modelu a ochlazováním na účet vyzařování je většina siločar galak-

tického magnetického pole uzavřena v halo, kdežto v modelu galaktické-
ho větru se siločáry rozestupuji. 

ROTHENFLUG, ROCCHLA a CASSE se zabývali rozdělením galaktických 
rentgenových zdrojů ve velkém měřítku. Většina zdrojů patři k populaci 
I a vycházíme-li z toho, že jejich rentgenová aktivita není trvalá, je 

rychlost vzniku takových zdrojů nejvyšší v oblastech velké plynné hus-
toty. Průměrná rychlost rentgenových zdrojů v průmětu na normálu ke 
galaktické rovině je kolem 100 km s-1, což je hodnota mnohem větší než 
u bílých trpaslíků. Takové rychlosti mohou mít neutronové hvězdy (nebo 
černé díry), které jsou složkami rentgenových dvojitých soustav. 
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JANES zkoumal gradient výskytu kovů v galaktickém disku. Údaje 

byly vzaty na základě pozorováni dalekých obřích hvězd pole spektrální 

třídy K a 41 otevřených hvězdokup. JANES zjistil, že v okolí Slunce 
činí gradient obsahu kovů d[Fe/H]/dR kolem 0,05 kpč 1. Ve vnějších 

částech galaktického disku ve vzdálenostech větších než 11 kpc od 
středu se změna [Fe/H] stává strmější: Největší gradient byl zjištěn 
ve výskytu dusíku. 

V závěru této kapitoly se zmíníme o nových poznatcích týkajících 
se centrální oblasti Galaxie. DOWNES, GOSS, U.J.SCHWARZ a WOUTERLOOT 
informovali o 74 kompaktních rádiových zdrojích v oblasti galaktického 
středu. Plošné zdroje byly pozorovány na 4,875 a 10,7 GHz bonnským 
100metrovým rádiovým dalekohledem. Ve zdroji G 359,4-0,1 bylo zjištěno 
5 různých rádiových složek: jádro, obal, halo, emisní chvost a emisní 
křídla. Tento zdroj je pravděpodobně oblasti H II.V oblasti od 1=0,0° 

do 0,2° byla zjištěna neobvyklá koncentrace kompaktních zdrojů. Zdroje 

kolem galaktické délky 1=0,2° mají všechny příznaky charakteristické 

pro zbytky supernov. 

RODRIGUEZ a CHAISSON zkoumali teplotu a dynamiku ionizovaného 

plynu v jádru naši Galaxie. Zjistili, že percentuální složení neonu 

v jádře Galaxie je 4krát větší než ve Slunci a elektronová teplota je 

nízká (5000i1000) K. Za předpokladu, že šířka čar odráží Keplerovy 

rychlosti, bylo zjištěno, že kromě obvyklé hvězdné populace musí v 

jádře existovat centrální kompaktní objekt o hmotnosti 5.106 Mo. Je to 

103krát méně než u kompaktního objektu, jehož existence se předpokládá 

v jádru galaxie M 87. 

VAN BUEREN navrhl model centrální části Galaxie, který vysvětluje 

periodické výbuchy, vedoucí každých 106-107 let k opakovaným výronům 

hmoty z jádra (řádově 106-107 M0). Kinetická energie této hmoty dosa-

huje řádově 10}̀8 J. Lze předpokládat, že v samém středu jádra existuje 

černá díra o hmotnosti 5.106 M0, která narůstá v důsledku akrece hvězd 
a dostatečně malým orbitálním úhlovým momentem. Tyto hvězdy se rozer-
vou působením slapových sil, jakmile se dostanou k černé díře na vzdá-
lenost menši než 3.108 km. Uvnitř sféry o tomto poloměru je plazma s 
hustotou měnicí se v rozmezí hodnot od 2.1013 do 4.1015 m 3 a o teplo-
tě řádově 1010 K. Intenzita magnetického pole se v ní měni v rozmezí 

0,015 - 1,3 T. Bylo zjištěno, že rychlost akrece černé díry činí 
10
-4 

Mp za rok, V kulově souměrném případě lze předpokládat, že se 3% 
gravitační energie přemění na synchrotronní zářeni v rádiovém a dale-
kém infračerveném oboru o kritické frekvenci 1,3.1010 $z. Vlivem černé 

díry dosahuje hvězdná hustota hodnoty 1,3.1011 pc
-3 

a rozptyl rychlos-

tí 3800 km, l• V důsledku srážek hvězd se tato oblast neustále zapl-

ňuje plynem, vytváří se kulová vrstva plazmy, která je z vnitřní stra-
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rty ohraničena frontou rázové viny. Zářeni akreční sféry se o tuto 

vrstvu odráží do doby, dokud tlak nevzroste natolik, aby se vrstva na-

rušila a byla vyvržena do okolního prostoru. Tento proces se periodic-

ky opakuje každých 106-107 let. 

13. EXTRAGALAKTTCKÉ SOUSTAVY 

Místní soustava galaxií. 0 nových poznatcích ze světa extragalak-

tických objektů začneme informacemi od nejbližších sousedů naší Gala-

xie. 

M.F. WALKER na základě elektronografických fotometrických pozoro-
vání hvězdokupy Hodge 11, která je 5° na východ od středu příčky ve 
Velkém Magellanovu oblaku, zkoumal její diagram barva - velikost. 

Z diagramu vyplývá značná vyvinutost hlavni posloupnosti IR-diagramu 

a u větve obrů značný rozptyl. Na základě polohy hlavní posloupnosti 

bylo stáří hvězdokupy odhadnuto na 6,8.108 let, ale větev obrů v poro-

vnání s otevřenými hvězdokupami podobného stáří v Galaxii je posunuta 

na modrou stranu přibližně o 0,4m. Je pravděpodobné, že tyto zvlášt—

nosti diagramu jsou vyvolány rozdílem v chemickém složeni mezi kupou 

Hodge 11 a galaktickými otevřenými hvězdokupami. 

GIOVANELLI informoval o objevu dříve neznámé blízké galaxie 

v souhvězdí Oriona, která byla objevena na základě vysoce citlivého 

výzkumu na vině 21 cm. Tato galaxie je na samém pokraji zóny výskytu 

galaxii 1 = 200,62°, b = 12,30° a má vzhledem ke galaktickému středu 

rychlost 257 km s-i. Ztotožněni rádiového zdroje s optickým objektem 

bylo možné na základě snímku, pořízeného 4metrovým dalekohledem v 

Cerro-Tololo. 

SIMIEN, PELLET a MONNET zkoumali rozptyl rychlostí ve výduti ga-

laxie M 31. K tomu použili jednoduchý dynamický model výdutě M 31 v 
intervalu od 0,03 do 0,7 kpc od středu popsaný Jeansovými hydrodyna-
mickými rovnicemi. Tyto rovnice jsou řešeny za předpokladu, že poměr 
hmotnosti k zářivosti je konstantní a plošné rozdělení hmot se řídí 

podle zákona r114. Za použiti údajů spektroskopických pozorováni o 
rotaci hvězd bylo zjištěno, že poměr hmotnosti k zářivosti je malý 
(M/L = 6) a poměr rozptylu rychlostí úhlové k radiální je blízký jed-
notce. 

Holland FORD, JACOBY a JENNER na základě studia relativních in-
tenzit čar H-alfa a H-beta v nejjasnější z planetárních mlhovin zjiš-
těných v galaxii M 32 a dále na základě radioizofot na čáře 21 cm vzá-
jemně na sebe působících galaxii M 31 a M 32 ukázali, že z hlediska 
velikosti mezihvězdné selektivní absorpce musí k nám být M 32 blíže 
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než M 31. Tento závěr je založen i na doplňujícím předpokladu, že re-

lativní obsah prachu v mezihvězdném prostředí M 31 je stejný jako v 

naší Galaxii, o čemž svědčí nepřímé důvody. Závěr o relativní blíz-

kosti M 32 je potvrzen též tím, že na zobrazeni této jasné galaxie 
nejsou vidět stopy projekce prachových oblaků v M 31; rovněž o tom 

svědčí porovnání gradientů barev v jiných galaxiích. Výsledky tohoto 
výzkumu potvrzují BYRDOVU teorii gravitační interakce M 31 a M 32 a 

vyplývá z nich předpověcT, že brzy dojde k opakované srážce těchto 
galaxií. 

REAKES a NEW70N uvedli výsledky týkající se pozorování HI v op-

tickém jádru a severozápadním a jihovýchodním křídle spirální galaxie 

M 33 z r. 1975. Došli k těmto základním závěrům: 1. Křídla HI se pros-

tírají do vzdálenosti 14 kpc od jádra hmotnost severozápadního křídla 

je 2,5.107 a jihovýchodního 1,0.10' M0. Celkově pozorovaná hmotnost 

HI je 1,0.109 M0. 2. Ve vzdálenostech od středu menších než 6 kpc je 
rotace normální, ve vnějších částech byly zjištěny odchylky od normál-

ní rotace dosahující až 70 km 5•l•  Rozdělení rychlostí HI v křídlech 

není zcela symetrické. 3. Byl zjištěn detail o hmotnosti 4.106 M0, 

který se zdvihá kolmo od konce severozápadního křídla. 4. Východní 

konec hlavního disku H I je prudce přerušen, zatímco západní má plat6 

o malé jasnosti a velkém rozptylu rychlostí, 5. Gravitační interakce 

mezi objekty M 33 a galaxií M 31 (k jejich setkání ve vzdálenosti 

40 kpc došlo před 1,3,109 lety) může vysvětlit pozorované zakřivení 

makrostruktury HI v obou galaxiích. 

COHEN A HUCHTMEIER nezávisle na sobě zjistili zajímavé skuteč-

nosti o galaxii IC 10. Předně oba zjistili, že v galaxii až do vzdále-

nosti 40' od jejího středu zasahuje mezihvězdný neutrální vodík, pro-

jevující se rádiovým zářením na vině 21 cm, kdežto optický průměr ga-

laxie je jen 10". Přitom podle,COHENA má gradient rychlosti podél vel-

ké osy znaménko opačné než gradient, který byl zjištěn pro centrální 

koncentraci. Tuto neobvyklou kinematiku plynu v IC 10 lze vysvětlit 

předpokladem, že pozorujeme zakřivenou vrstvu plynu, který rotuje nor-

málně, zatímco vrstva je k nám obrácena plochou stranou. Hmotnost 

neutrálního vodíku odhaduje HUCHTMEIPsR na 2,7.108 Mo a jeho plošnou 

hustotu na okraji na 3,6.1018 atom/cm2. 

THUAN a MARTIN zkoumali pomocí 305metrového rádiového dalekohledu 

v Arecibu radiální rychlosti neutrálního vodíku galaxií s nízkou 

plošnou jasností LGS 1 a LGS 3: pozorované rychlosti jsou +3695 a 

-280 km š 1. LGS 1 má absolutní velikost -17,1m a nejedná se tedy o 

trpasličí galaxii bez ohledu na to, že má nízkou plošnou jasnost. Ga-

laxie LGS 3 je členem Místní kupy a je to možná satelit M 33. Na kartě 

Palomarského atlasu ji lze rozlišit na hvězdy. Její absolutní velikost 
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je jen M = -9,0 a hmotnost vodíku, který obsahuje, byl odhadnut na 

105 M0. LGS 3 je tedy jednou z nejslabších dosud známých nepravidel-

ných galaxií. 

VAN DEN BERGH porovnával snímky trpasličí nepravidelné galaxie 

IC 1613 a Malého Magellanova oblaku (MMO) a zjistil, že v IC 1613 není 

patrná ani jedna hvězdokupa, kdežto na snímku MMO bylo zjištěno 15 

jasných hvězdokup. Je málo pravděpodobné, že by tento rozdíl mohl být 

vysvětlen celkovým množstvím hvězd v galaxiích, protože MMO je jen 

4krát jasnější než IC 1613. Spíše lze předpokládat, že k vytváření 

hmotných hvězdokup v MMO jsou příznivým stimulátorem silné rázové viny 

vznikající při srážkách ohromných plynných oblaků. 

NORRIS a BESSELL vyjádřili domněnku, že trpasličí sfériodální 

galaxie v souhvězdích Sochaře a Malého medvěda mají větev obrů v 

HR-diagramu stejně anomální, jako se jeví obři větev v galaktické kulo-

vé hvězdokupě w Cen. U galaxie v Sochaři je na HR-diagramu pozorová-

na široká větev obrů, přičemž se u obrů projevuje rozdílnost v chemic-

kém složení. Pekuliární objekt v Malém medvědu, který zjistil CANTERNA 

a SCHOMMER, se shoduje s hvězdami CN v kupě w Cen. Příčinami, které 

vyvolávají anomálii, mohou být bud primární odchylky chemického slože-

ní, nebo procesy promíchávání hmoty v obalech hvězd. Je zajímavé, že 

hvězdokupy a, Cen a M 22 a galaxie v Sochaři a Malém medvědu vykazují 

dvě zvláštnosti: 1. značnou zdánlivou elipticitu, 2. relativně níz-

kou koncentraci hustoty. 

V poslední době byly zjištěny u spirálních galaxií o vysoké záři-

vosti značně protáhlé rotační křivky. Tak RUBINOVÁ, Kent FORD, Jr. a 

ROBERTS na základě optických i rádiových pozorováni spirální galaxie 
NGC 1961, která je typu SAB(rs)c, zjistili podle spekter získanými 

4metrovým dalekohledem na observatoři Kitt-Peak rotační křivku až do 

vzdálenosti 90~ (tj. 36 kpc). Maximální rotační rychlost dosahuje 

400 km.š 1 a hmotnost galaxie v uvedených mezích je řádově 1012 M0. 

Tak vysoká hodnota hmotnosti byla potvrzena ještě měřeními profilu 
vodíkové čáry na 21 cm, získanými 92metrovým rádiovým dalekohledem. 

Hmotnost vodíku v této galaxii dosahuje 1,4.1011 M0. NGC 1961 je tak 

nejhmotnější známou spirální galaxií. FE TERSON, RUBINOVÁ, W.Kent 
FORD Jr. a MORTON na základě řady spekter'NGC 7217, která je další 
izolovanou galaxií typu Sab, zkoumali její rotaci do vzdálenosti 10,5 
kpc od středu. Rotační křivka je poměrně plochá. V galaxii převládají 
kruhové pohyby a maximální rychlost rotace dosahuje 290 km s-1. Celko-
vá hmotnost v mezích měřené oblasti dosahuje 1 2.1011 M0, ale předpo-

kládaná hmotnost celé galaxie dosahuje 3.10i1 Mé. Hmotnost vodíku v 
NGC 7217 činí jen 2,1.109 M0. Vtom směru se tato galaxie shoduje se 
soustavami typu SO nebo Sa. Všechny čáry ve spektrech jádra galaxie 
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jsou široké, dokonce i ve spektrech podél malé osy. Svědči to o vel-
kých rychlostech chaotického pohybu v jádře NOC 7217. Hmotnost jádra 
v mezích do 100 po je odhadnuta na 109 Mp. 

DEKEL a SHAHAM navrhli model halo NOC 4556, sestávající ze sta-
rých nevyvinutých hvězd. Hmota, vyvržená jimi v průběhu jejich života, 
se sesedla ke středu a do rovníkové roviny galaxie a umožnila vznik 
hvězd nového pokolení tam a nikoliv v halo. Ve vnějších částech halo, 
ve vzdálenostech řádově 40 kpc od středu, převládají hvězdy o malé 
hmotnosti pozdních spektrálních tříd a tzv. "jupitery" (tj. nesvítící 
objekty o hmotnosti řádově 10

-2 
hmotnost Slunce). Čím blíže ke středu, 

tím výrazněji se projevuje role hmotnějších a mladších hvězd. K tomu, 
aby se dala vysvětlit existence "jupiterů", je třeba mít značné množ-
ství těžkých prvků. Jejich dodavatelem mohly být buď výbuchy supernov 
první generace, které se vytvořily ihned po rozdrobeni původního plyn-
ného oblaku na galaxie, nebo útvary blížící se hmotností kulovým hvěz-
dokupám (108 M®). 

K.J.GORDON a C.P.GORDON za pomoci 300metrového rádiového daleko-
hledu se pokusili zjistit vyzařování tzv. Stefanova kvintetu (5 ga-
laxií promítajících se navzájem velmi blízko na oblohu) v čáře 21 cm v 
intervalu rychlostí vymezeném rychlostmi členů s velkými a malými ru-
dými posuvy. Označíme-li rychlost světla c a rudý posuv z, pak v roz-
mezí daném nerovnosti 1000 km s-1 < cz < 5600 km s-1 emisní čára HI 
nebyla zjištěna. To, že záření HI ve vyšetřovaném intervalu rychlostí 
chybí, svědčí ve prospěch předpokladu, že galaxie ve Stefanově kvinte-
tu jsou od nás ve vzdálenostech, odpovídajících jejich rudým posuvům, 
a že galaxie NGC 7320 je málo hmotná galaxie typu Sc, která se promítá 
na "Stefanův kvartet". 

Eliptické galaxie. Tomuto typu galaxii byla věnována celá řada 
prací. BLANDFORD a KONIGL se zabývali vysvětlením uzlů, pozorovaných 
ve výronu hmoty galaxie M 87. Interpretuji je jako výsledek interakce 
nadzvukového výtrysku se zhuštěninami plynu (zbytky supernov, mezi-
hvězdné obleky), urychlenými ve směru pohybu výtrysku. Tato interakce 
vede ke vzniku rázových vin na hranicích zhuštěnin plynu, což musí 
vyvolávat silnou lineární polarizaci zářeni (za přítomnosti magnetic-
kého pole souvisejícího s výbuchem) a urychlení částic ve zhuštěnině. 
Z navrženého modelu lze předpovědět asymetrickou jasnost záření uzlů 
(-snížení zářivosti ve směru pohybu-nadzvukového výtrysku), rentgenové 
zářeni vzniklé v důsledku opačného Comptonova rozptylu relativistic-
kých elektronů, nekolineární rozdělení uzlů podél vyvržení, proměnlivé 
zářeni uzlů atd. Byl vysloven předpoklad, že 5 z 8 uzlů ve výronu 
M 87, •nejvzdálenějších od M 87, jsou zřejmě zbytky jednoho zhuštění, 
které se xroxpadlo v důsledku svého dynamického vývoje. Je však třeba 
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konstatovat, že navržený model by byl nedostatečně efektivní, kdyby 

předpokládaná zhuštění plynu byla interpretována jen mezihvězdnými 

oblaky; vyložíme-li je jako zbytky supernov, pek galaxie n4 87 musí být 

dostatečně mladá, aby v ní tak často k výbuchu supernov docházelo. 

78 

PALIMAKA, 

rádiových 

BRIDLE, 

zdrojů 

FOMALONT a BRANDIE určovali relativní orientaci 

a eliptických galaxií, s nimiž zdroje souvisí. 

Zjistili, že rádiové struktury zdrojů jsou převážně protáhlé podél 

malých os ro~ělení jasnosti v centrálních oblastech galaxii od vzdá-

lenosti 10-20 kpc. Tato tendence se nejsilněji projevuje u rádiových 

galaxií, jejichž rozměry převyšují 250 kpc. Tyto výsledky svědčí tedy 

o tom, že jádra vyšetřovaných eliptických galaxii jsou zploštělými 

rotačními formami. 

DI TULLIO zkoumal u 75 eliptických galaxii jižní oblohy změnu 

elipticity v jejich struktuře při vzdalování od středu galaxie. U izo-

lovaných galaxii elipticita zpravidla monotónně ubývá se zvětšováním 

vzdálenosti od středu. U galaxii souvisejících s jinými galaxiemi je 

pozorován bud. monotónní pokles,nebo existence maxima elipticity v tom 

případě, kdy je galaxie dvojitá, dále ubývání nebo konstantní elipti-

cita, jestliže jsou galaxie násobné, a konečně všechny možné případy -

pokles stálosti, existence maxima a vzrůst elipticity pro členy skupin 

a kup. 

Též MARCHANT a OISON zkoumali soubor 151 eliptických galaxií s 

cílem rozhodnout, zda jejich tvar máme pokládat za zploštělý nebo pro-

táhlý elipsoid. Z pozorované korelace bylo metodou Monte Carlo dokázá-

no, že s pozorováními se nejlépe shoduje model eliptické galaxie ve 

tvaru zploštělého sféroidu. 

Simon WHITE pomoci numerického experimentu zkoumal těsná setkání 

dvou sférických galaxií, které se pohybují po eliptické nebo hyperbo-

lické dráze. 0 galaxiích se předpokládá, že každá sestává ze 250 bodo-

vých hmot. Ukázalo se, že v důsledku sblížení galaxií dojde ke spojeni 

a vytvoření eliptické galaxie o velkém zploštění. Dále se WHITE zabý-

val otázkou, zda může splynutím dvou galaxií vzniknout pomalu rotující 
eliptická galaxie a zkoumal podrobněji výsledky numerických pokusů, 

které popisují efekt splynutí původně nezávislých galaxií v případě 
hyperbolického pohybu. Efekt je závislý na poměru hmotností obou 
galaxií a na jejich nejbližší vzdálenosti při setkání. Celkově dostal 
WHITE na postavenou otázku zápornou odpověď v případě náhodných setká-
ní, avšak možný příspěvek vzniklý splynutím členů spojených do párů od 
samého počátku není vyloučen. 

TINSLEYOVÁ a LARSON navrhli model, na základě něhož dochází k 
vytváření eliptických galaxií postupným spojením soustav srovnatelných 
rozměrů. Přitom dochází ke vzplanutím vytváření hvězd, která jsou vy-

130 



volána srážkami. Spojováni vedou k soustavám, v nichž dochází ke zvý-
šení celkové hmotnosti, podílu hmotnosti hvězd, relativního množství 

kovů vé hvězdách a ve zbylém plynu. Empirická závislost mezi obsahem 
kovů a hmotností eliptických galaxií může být vysvětlena za předpokla-

du, že dochází ke zvýšení efektivity vytváření hvězd se vzrůstem hmot-

nosti slévajících se soustav. Po přerušeni intenzívního spojováni a 

vytvářeni hvězd může začit formováni disku při akreci vyvrženého zby-

lého plynu. Dlouhá doba, během niž se mohou hvězdy vytvářet v rostou-

cích eliptických galaxiích, vede k tomu, že prvotní galaxie nemusí 

být patrné objekty s velkými rudými posuvy. Naproti tomu některé velmi 

modré galaxie se slabým rudým posuvem jsou eliptické galaxie, které 

jsou ve stadiu vytváření a výbuchy hvězdného vznikáni při spojování. 

Spirální galaxie. V tomto oddíle se setkáme vesměs s řešením 

problému vzniku spirální struktury galaktických soustav. Nabízí se 

různá vysvětlení: 

Bernard JONES a TREMAINE zjistili, že ze 54 galaxií, které nepo-

zorujeme zboku, jich má 25 příčku a 8 blízký satelit. Takové galaxie, 

které mají stimulátory k tvořeni hustotních vin, skutečně vykazují 

rozvinutou spirální strukturu. U ostatních 21 galaxií, které nemají 

specifika, povzbuzující vytváření spirální struktury, spirální větve 

buďto nepozorujeme, nebo jsou jen slabě rozvinuté a v případech, kdy 

jsou spirální větve rozvinuté, odpovídající oblast galaxie rotuje jako 
tuhé těleso, což napomáhá vytváření spirálních větvi bez stimulátorů. 

Celkově tedy pozorované zákonitosti podporují hypotézu, podle niž je 

spirální struktura vyvolávána hustotními vinami. 

SELLWOOD a JA S zkoumali metodou numerické integrace modifikova-

né dlohy N=25 000 těles změnu struktury a rozdělení úhlových momentů 

během doby u modelů diskových galaxii. Jestliže v soustavě existuje 

hmotné halo, pak v ní vznikají zavinující nebo rozvinující se spirální 

větve; spirální struktura je viditelná dlouho, avšak samotné spirály 

nemají dlouhé trváni; v centru se často vytvářejí příčky. Rozděleni 

úhlových momentů se měni se změnou spirál. 

Rovněž BERMAN, BROWNRIGG a HOCKNEY zkoumali vývoj spirální struk-

tury v několika trojrozměrných modelech jedné a téže zploštělé galaxie 

a hmotným halo. K vyjádření disku bylo použito 20 000 hvězd. V nej-

jednodušším modelu galaxie existovala dvouramenná zavinující se hus-

totní vina o amplitudě kolem 50% hustoty disku po dobu 10 period rota-

ce. Další vyšetřování ukázalo, že při lépe fyzikálně odůvodněných 
vlastnostech má hustotní vina amplitudu 25% a existuje po dobu méně 

než 4 otáček. Nejreálrn jší model má několik bisymetrických vin o 

amplitudě kolem 25 %, které existují méně než 1,5 periody rotace ga-
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laxie. Ve všech třech modelech byla zjištěna existence tříramenné 

huetotní viny, která má amplitudu 36 % a existuje po dobu 1,5 otočky. 

PIDDINGTON shrnul předpovědi magnetohydrodynamiokého modelu, tý-

kajícího se vzniku spirální struktury galaxii: 1. Pozorované větve 

jsou široké - na rozdíl od ostřeji vyhraněných spirál v teorii hustot-

ních vin. 2. Neexistují podstatné poruchy kruhových pohybů a ostré 

koncentrace HI, zatímco e hustotními vinami musí souviset dobře rozvi-

nuté spirální větve HI. 3. Rádiové záření je slabé v porovnáni s tím, 

které očekáváme od hustotních vin. 4. Specifická struktura magnetic-

kého pole vně disku. 5. částečné stáčení disku magnetickým polem. 

Spirální galaxie s vyjmenovanými příznaky se vyskytují dostatečně 

často, p± čemž magnetohydrodynamické efekty se mohou kombinovat se 

slapovými. Některé dobře známé galaxie, obvykle uváděné jako velmi 

průkazné potvrzeni teorie hustotních vin (M 51, M 81, M 101),bychom 

možná měli vyšetřovat jako představitele vzácného typu a konstantními 

silnými poruchami, způsobovanými satelitem. 

Podle ELMEGREENA existují dva základní typy spirál v každé spi-

rální galaxii: jeden druh struktury je vyvolán spirální huetotní vinou 

a druhý typ vzniká v důsledku zavinování zón samobudícího vytváření 

hvězd. Mezi oběma procesy musí existovat příčinná souvislost. Odpoví-

dajícím přechodným článkem mohou být pásy prachové hmoty "nahrabané" 

rázovou vinou. Vznik prstence molekulárního plynu ve vzdálenosti 

5-6 kpc může být '•důsledkem ostrého minima schopnosti gravitujícího 

pásu odporovat galáktickým slapovým silám. Jestliže z houetnoucích 

oblaků začnou vznikat hvězdy (pravděpodobně jakýmsi zvláštním proce-

sem), vypudí impuls vyvolaný asociacemi OS plyn pryč od středů rodišť 
hvězd. Takový procea se zbylou mezihvězdnou látkou se může opakovat 

mnohokrát, avšak celkově se plynná drážka pokaždé poněkud posune. 
Tímto způsobem se podaří vysvětlit nejenom stochas.tický charakter 
ohnisek vznikání hvězd vyskytujících se bok po boku v mezích spirální-
ho ramene, ale .je možno dodat i požadovanou stabilitu numerickým expe-
rimentům, dotýkajících se problému vytváření spirálních struktur jako 
řetězové reakce. 

Nepravidelné galaxie. ISKUDARJANOVÁ zveřejnila předběžné údaje o 
statistickém průzkumu galaxií typu Irr II. Po prohlédnutí karet Palo-
marského atlasu sestavila soupis 533 kandidátů na tento typ objektů. 
Při vyhledávání brala v úvahu 3 vnější charakteristiky: červenou barvu 
galaxií (základní charakteristika), nadbytek temných oblastí a nepra-
vide].ný tvar. V závislosti na existenci tří, dvou nebo jedné charakte-
ristiky byl soupis rozdělen na 18 prvořadých, 147 pravděpodobných a 
368 méně pravděpodobných kandidátů. Z rozboru vyplývá, že objekty typu 
Irr II se vyskytují v podstatě ve skupinách, v řetízcích, v kupách 'a 
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širokých asociacích s jinými galaxiemi anebo samy takové komplexy vy-

tvářejí. 

COTTRELL se zabýval vznikem nepravidelných galaxií typu I.C. Ne-

dávný objev mostů a chvostů složených z neu.tréJjs ho vodíku u nepravi-

delných galaxii typu II ukazuje možnost, že tyto vzácné galaxie vzni-

kají v důsledku gravitační interakce při setkáních galaxii. Při tako-

vých setkáních se vnější části normální spirální nebo eliptické ga-

laxie naruší, ale mezihvězdný plyn může spadnout ke středu, což vede 

k novému tvořeni hvězd. Takto navržená hypotéza vysvětluje jak četnost 
galaxii typu Err II, tak i jejich barvy, spektra a rovněž obvykle 

pozorované nepravidelné rozděleni prachu. Podmínky vhodné k vytvoření 

galaxii Irr II axistují jen v malých skupinách galaxii. Přitom galaxie 

Irr II se může od skupiny, v niž vznikla, vzdálit do vzdálenosti dosa-

hující až 4& kpc, dříve neá bude zásoba nového plynu zcela vyčerpána. 

Seyfertovy galaxie. Tento typ galaxii, jež jsou charakterizovány 

jádrem hvězdného vzhledu a charakteristickými pňíznaky ve spektru, 

jsou v poslední době stále středem zvýšeného zájmu. 

RUBINOVÁ získala a zkoumala v červených paprscích spektrum ga-

laxie NOC 5506. Dovolené a zakázané čáry spektra mají šířku přesahují-

cí 1500 km a-1, z čehož vyplývá, že objekt je třeba klasifikovat jako 

Seyfertovu galaxii typu 2. Vzdálenost objektu je 36 Mpc. V galaxii 

byla určena rotace do vzdálenosti 8,3 kpc od středu, z čehož vyplývá 

hmotnost této oblasti na 4.1010 M0. V oblasti od 5 do 9 kpc vzrůstá 

hmotnost rychleji než lineárně. Jestliže považujeme rotační křivku v 

oblasti mezi 8,3 a 15 kpc za plochou, pak by celková hmotnost této 

galaxie činila řádově 1011 M0, což je pro Seyfertovy galaxie typické. 

PRONIK zkoumal připadnou souvislost mezi strukturou plynu a rá-

diovým zdrojem v jádře Seyfertovy galaxie NOC 1275. Struktura emisních 

čar ve spektru jádra v obecných rysech souhlasí se strukturou rádiové-

ho zdroje jádra této galaxie. Z rádiooptických pozorování vyplynulo, 

že jevy, vznikající v jádře NOC 1275 nelze interpretovat jako náhod-

né výrony jednotlivých struktur z jádra galaxie,které by se následovně 
adiabaticky, rozpínaly. METIK a. PRONIK zkoumali pak spektrum dvou 
detailů a plynu poblíž jádra NOC 1275. Spektrální materiál byl získán 
na spektrografu 6metrového dalekohledu Zelenčukské observatoře. 
Absorpční spektrum detailu, který se rozkládá na severovýchod od já-

dra NOC 127.5 ve vzdálenosti přibližně.?", odpovídá spektru soustavy, 

která má radiální rychlost +5400 km s-1 vzhledem k jádru NOC 1275. 

Emisní spektrum tohoto detailu obsahuje čáry H a 0 mnohasložkové 
struktury. Nejjasnější složky těchto čar mají radiální rychlosti řádo-
vě -700, +600, +3000 a +4900 km s-1 vzhledem k jádru NOC 1275. Dá se 

předpokládát, že ,zkoumaný detail je jádrem spirální galaxie pozdního 
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typu, který byl v NGC 1275 objeven R.MINKOWSKIM. Radiální rychlosti 

plynu poblíž jádra NGC 1275, které byly zjištěny a publikovány E.M. a 

G.R.BURBIDGEOVÝMI, umožňují vydělit v centrální části základní galaxie 

2 soustavy plynných vláken nebo pramenů, které svědči o tom, že v mi-

nulosti došlo v jádru NGC 1275 ke dvěma jednotlivým výbuchům. Sousta-

vy vláken se lišt rozměrem oblasti, kterou vlákna zaujímají, rychlostí 

vzájemného vzdalováni vláken, nasměrováním výbuchu a radiální rychlos-

tí plynného útvaru (vybuchujícího tělesa) v okamžiku jeho rozletu. Od-

lišnost radiálních rychlostí kinematických středů soustav vláken činí 

140±20 km s-1. Lze předpokládat, že se soustavy vláken vytvořily v. 

důsledku výbuchů dvou těles, jejichž radiální rychlosti se v okamžiku 

výbuchů odlišovaly od sebe o 140 km s-1. Jiné příznaky svědči ještě o 

tom, že v minulosti došlo ještě k jednomu výbuchu mimo jádro ve vzdá-

lenosti 20 od něho. 

Julian FRANK vyšetřoval jako možný zdroj energie v jádrech 

Seyfertových galaxii a kvasarů hmotnou černou díru, která se nachází v 
jádře. V takovém případě musí docházet k akreci plynu na černou díru; 

to ve svých důsledcích vyvolává slapové rozrušováni hvězd, srážky mezi 
hvězdami a ztrátu jejich hmoty. .Vývoj hvězdné soustavy na účet těchto 
procesů probíhá v různých režimech v závislosti na parametrech jádra. 
FRANK vypočetl tempo růstu černé díry a zářivost v průběhu akrece. Jak 
se ukázalo, k vysvětlení zářivosti Seyfertových galaxií a kvasarů by 
stačilo samotné slapové působeni, pouze v případě nejjasnějších 
objektů by bylo třeba uvažovat též srážky mezi hvězdami. Ukázalo se, 
že maximum zářivosti nastává při přibližné rovnosti hmoty černé díry a 
centrálního hvězdného jádra. V průběhu vývoje hvězdného jádra vzniká 
maximum hvězdné hustoty a základním dodavatelem plynu v průběhu slapo-
v4ho narušováni jsou hvězdy, pohybující se•.po neomezených drahách. Vý-
počet růstu hmoty černé díry vede k závěru, že akrece probíhá postupně 
v různých režimech, které byly vyšetřovány, a v centrálním jádře bez 
ohledu na počáteční podmínky dojde ke stavu se srážkami hvězd. 

PACINI a SALVATI vyšetřovali model jádra galaxie, v jehož aktivní 
oblasti jsou elektrony neustále urychlovány týmiž poli, v nichž vyza-
řují. . V tom případě je synchrotronní i Comptonova zářivost stejného 
řádu. Byly odvozeny vzorce, které umožňují určit parametry modelu (na-
pětí magnetického pole, charakteristický Lorentzův faktor a množství 
elektronů) z napozorovaných hodnot. Pozorované údaje pro řadu kvasarů, 
objekty. typu BL Lac a. jader.Seyfertových galaxií se shodují s. takovým 
homogenním modelem. spinaru.. V případě objektu NGC 4151 se však jeví 
rentgenová zářivost příliš velká, což tedy vyžaduje předpokládat ne-
homogenní model, v němž jsou elektrony vstřikovány do protáhlejší 

134 



oblasti se slabým magnetickým polem. Zde se pak při zpětném Comptonově 

záření vytváří základní část rentgenového záření. 

BURBIDGE shrnul základní pozorovací příznaky aktivních jader ga-

laxií: netepelné optické a rádiové záření, které souvisí a nekoherent-

ním synchrotronním mechanismem; emisní čarové spektrum horkého plynu, 

jehož velká šířka čar je vysvětlována pohyby o rychlostech dosahují-

cích 104 km 51; velké toky infračerveného záření o délkách 100-

300 µm, jež jsou v řadě případů netepelného původu; ejekce značných 

hmot plynu; protáhlé rádiové zdroje. BURBIDGE dospívá na základě sou-

hrnu prací o aktivitě jader galaxií k závěru, že v jádře téměř každé 

galaxie je obsažen jakýsi "stroj", jenž je aktivní v průběhu značné 

části života galaxie, přičemž v průběhu dlouhé periody může jeho 

"účin" zůstávat na nízké úrovni aktivity. 

T.M. HECKMANN, BALIC a SULLIVAN podali na základě studia 58 
objektů přehled výzkumu neutrálního vodíku v Sey£ertových a příbuzných 

galaxiích s radiálními rychlostmi menšími než 10 000 km s-1. Emise 

neutrálního vodíku byla zjištěna v 25 galaxiích, absorpce ve třech. 

Záření HI je produkováno hlavně ve vnějších částech galaxii. Nebyl 

zjištěn velký rozdíl v rudých posuvech mezi měřeními HI a optickými 

pozorováními, i když rozptyl výsledků je větší než v případě normál-

ních galaxii. Tento rozdíl se dá vysvětlit tím, že čáry v Seyfertových 

galaxiích jsou zpravidla široké, což vede k větším chybám než obvykle. 

Soulad rudých posuvů,zjištěných podle galaktických disků radioastrono-

micky a podle galaktických jader z optických pozorování, svědčí o tom, 

že tzv. nekosmologické rudé posuvy chybějí. Lze předpokládat, že v řa-

dě případů je vodík obsažen v molekulární fázi. Zajímavé jsou úvahy o 

souvislostech mezi jadernou aktivitou a vlastnostmi disků vyšetřova-

ných galaxii. Existuje zřejmě korelace mezi zářivostí jader a vlast-

nostmi profilů HI. I když průměrná hodnota poměru hmotnosti k záři-

vosti je u Seyfertových galaxií stejná jako u normálních, rozptyl této 

hodnoty je podstatně větší. Seyfertovy galaxie spadají do morfologic-

kých typů SO-Sc a nevyskytují se v oblasti bohatých kup galaxií. Je 

navrženo vývojové schéma, v němž Seyfertova galaxie začíná jako spi-

rála raného typu bohatá na plyn. Později v důsledku ionizace poměr 

neutrálního vodíku ke hmotnosti klesá. Neutrální vodík je vytlačován 
na periférii galaxie, kde vytváří prstenec se zvýšeným tempem vznikání 

hvězd. Potom, .tak jak uhasíná jádro, barva galaxie červená a vnější 

prstenec slábne. Naproti tomu, je-li aktivita jádra nižší než jistá 

prahová hodnota, disk se nenaruší a galaxie má normální vzhled. 

Statistické. studie. Ve světě galaxií se v mnoha směrech teprve 

seznamujeme se základními pozorovacími údaji o těchto objektech. Pomo-
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cí statistických dat získáváme obecnější poznatky o extragalaktických 

soustavách. 

NOERDLINGER.zkoumal statistiku 94 párů galaxií o známých radiál-

ních rychlostech, velkých a malých osách, typech a relativních pozič-

ních úhlech velkých os. Nebyla zjištěna korelace mezi relativními po-

zičními úhly velkých os složek dvojic. Spirální galaxie tvoří dvojice 

převážně se spirálními a eliptické galaxie s eliptickými galaxiemi. 

Střední kvadratický rozdíl radiálních rychlostí u 64 dvojic spirálních 

galaxií činí 220 km s-1 a u 10 dvojic, jejichž složkami jsou eliptické 

galaxie, je tento rozdíl 330 km š 1. U dvojic, které sestávají ze spi-

rální a eliptické galaxie, činí rozdíl rychlostí 540 km š 
1g to na-

svědčuje, že mezi smíšené dvojice jsou zahrnuty zdánlivě související, 

tj. optické páry. NOERDLINGER nakonec na základě zjištěných korelaci 

vyvozuje, že hypotéza o turbulentním vzniku momentu hybnosti galaxii 

vyhovuje pozorováním lépe než hypotéza o slapovém vzniku momentu. 

NIETO provedl statistickou analýzu asociací kvaear-galaxie. 

Celkově lze říci, že pro výběr, který byl proveden pro 355 kvasarů, 

nebyla zjištěna tendence, že by se přinwkaly ke galaxiím o magnitudách 

jasnějších než 15,7" v míře větší než se předpokládalo. Lze tedy 

konstatovat, že kvasary ve vyšetřovaném výběru nesouvisí nijak s jas-

nými galaxiemi. 

DOSTAL' a METLA V vypočítali podle Morfologického katalogu galaxií 

frekvence výskytu prstencových galaxií pro různé oblasti obloh, včet-

ně blízkých kup galaxií. Výlučně prstencové galaxie (a jádrem bez spi-

rální struktury) činí 0,7 % všech objektů a je jich t00krát méně než 

spirálních galaxií. Tento poměr se v kupách nezvětšuje, avšak existuji 

oblasti, kde počet prstencových galaxií je 3-5krát větší než průměr-

ná hodnota. Byla zjišťována pravděpodobnost téměř centrální srážky, 

která je podle některých teorii nezbytná k vytvoření prstencových 

struktur. V poli je tato pravděpodobnost 1000krát menší, než by bylo 

nutné k vysvětlení počtu prstenců alespoň s mimostředovým nebo vnějším 

jádrem. I v případě dvojitých a násobných galaxii nemohou centrální 

srážky tento jev vysvětlit. Proto je třeba hledat pro vznik prsten-
cové struktury galaxii "vnitřní" příčiny. 

KORMENDY podal morfologický přehled výběru galaxií a příčkami, 

aby zjistil frekvence výskytu složek souvisejících s příčkami, jejich 

charakteristiky, jakož i výzkum možných vzájemných vazeb mezi těmito 

složkami. Ve vši složitosti bylo zkoumáno podle Palomarského atlasu i 
podle jiných snímků ve větším měřítku 121 jasných galaxii. Základní 
složky galaxií tohoto typu tvoří aféroid, disk a příčka. Za důležité 
složky je třeba považovat též čočku a vnitřní prstenec, které se 
vyskytují u54 % galaxií typu SBO-SBa a u 76 % objektů SBab-SBc.Předpo-
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kládá se, že působením jakéhosi procesu se čočka vytváří z příčky. Ve 

prospěch toho svědči zejména tyto skutečnosti: 1. alespoň u 17 ga-

laxií z 20, v nichž se zároveň vyskytuje i čočka i příčka, vyplňuje 

příčka přesně čočku v jednom rozměru; 2. hvězdné složení čoček se 
shoduje se složením příček (červená barva, hladký průběh jasnosti); 
3. skutečný tvar čočky připomíná mírně zploštělý trojosý elipsoid s 
poměrem os v rovníkové rovině 0,90,05. V galaxiích a příčkou jsou 

vnitřní prstence téměř kruhové. Vnější prstence jsou často zploštělé, 

přičemž menši rozměr má ten, který. je vypiněn příčkou. Průměry příček, 

čoček, vnitřních a vnějších prstenců koreluji a absolutní velikosti, 
takže přůměrná plošná jasnost je konstantní pro každý morfologický 

typ. Přítomnost příčky silně ovlivňuje spirální strukturu galaxií typu 
SB. Spirální strukturu u všech vyšetřovaných galaxii lze fakticky in-
tepretovat v rámci teorie vin hustoty. 

PISMISOVÁ a MAUI~MEOVL na základě známých údajů o hmotnostech 230 

galaxii sestrojily diagramy závislosti hmotnosti na Hubbleové typu. 
Hmotnost spirálních galaxii při přechodu od typu SO k nepravidelným 

galaxiím se snížila z 1011 na 1010 M0 a je pravděpodobné, že v ga-
laxiích o menší hmotnosti se spirální struktura nemůže vyvíjet. Ga-

laxie a příčkou jsou méně hmotné než odpovídající typ obvyklé spi-

rální galaxie. Hmotnosti určené na základě radioastronomicky pozorova-

ného neutrálního vodíku jsou přibližně dvakrát větší než hmotnosti 
určené "opticky", což je zřejmě zaviněno nedokonalostí předpokládaných 

modelů. 

TAMMANN a KRAAN se pokusili určit některé průměrné diarakteristi-

ky galaxií vybraných do vzdálenosti 9,1 Mpc. Ze 131 galaxii v tomto 

objemu patři 88 galaxii do soustavy osmi skupin a ostatní galaxie 
patři do všeobecného pole. Skupiny mají malý rozptyl rychlostí a poměr 
hmotnosti k zářivosti MIL < 20. V mezích supergalaktické roviny není 

odchylka od ideálního Hubbleova rozpínání veliká. Relativní změny 
Hubbleový konstanty v různých směrech a v různých vzdálenostech nepře-
sahují 10 %. Radiální složka pekuliárního pohybu přitom nepřesahuje 
25 km s-1. Galaxie tohoto výběru vykazují silnou koncentraci k super-
galaktické rovině. Průměrná hustota zářivosti, která činí 4,2.108
L0.Mpc-1 v mezích 2 Mpc od této roviny, se snižuje dvakrát ve vzdále-
nosti.4 Mpc a 10krát ve vzdálenosti 8 Mpc od aupergalaktické roviny. 
V mezích sféry o poloměru 30 Mpc se středem v kupě v souhvězdí Panny 

činí průměrná hustota zářivosti 1,5.108 L0.Mpc-1. 
STOCKE se zabýval problémem složeni rádiových zdrojů v interga-

laktickém prostředí. Zkoumal zejména jejich rozměr, poměr vzdálenosti 
mezi slbžkaWi ve dvojitých zdrojích k rozměru těchto složek a odchylky 
od středové souměrnosti v rozděleni složek. Tyto veličiny musí být ve 
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značné míře podmíněny hustotou intergalaktické látky, pokud existuje, 

i jejím rozdělením. Pro 53 mohutných rádiových galaxií o známé stavbě 
bylo provedeno sčítání galaxií vyskytujících se poblíž (do vzdálenosti 

1 Mpc) a na základě rozměrů těchto galaxií a jejich vzdálenosti od 

centrální rádiové galaxie byly určeny některé parametry, které obráže-

jí hustotu intergalaktické látky kolem rádiových galaxii. Příznaky o 

existenci intergalaktické látky svědči o velmi nerovnoměrně rozdělené 

hustotě (od 10 
28 do 10-24 kg m 3). Výsledky se shoduji s modely rá-

diových zdrojů, v nichž výron relativistického plazmatu z centrálního 

zdroje probíhá ve tvaru proudů,a nikoliv ve formě jednotlivých kom-

paktních objektů. 

Vznik a vývoj galaxii. DI FAZIO, OOOHIONERO a VAGNETTI vypočetli 

vývoj plynného složeni protogalaxií s různým poměrem tepelné a rotační 

energie. Zjistili, že rozdíly vedoucí ke vzniku eliptických nebo spi-

rálních galaxií nastávají již v raném stadiu a v podstatě jsou dány 

rotaci. Malé počáteční hodnoty rotační a tepelné energie vedou k in-

tenzívnímu vytváření hvězd a zformováni eliptických galaxií, obsahují-

cích mizivou dávku plynu. V případě silné počáteční rotace je rychlost 

vytvářeni hvězd malá a po skončení fáze kolapsu zůstane v galaxii vel-

ké množství plynu, který v důsledku rozptylováni (disipace) energie 

při zachováni momentu hybnosti vytváří ploché spirální soustavy. 

SHARP, LIN a S.D.M. WI TE se zabývali prověrkou slapové hypotézy 

vzniku úhlového impulsu galaxií na těch dvojicích galaxii, které se 

nestačily ještě od sebe vzdálit. Ukázali, že by se v případě správnos-
ti hypotézy muselo uskutečnit jisté specifické, nehomogenní rozděleni 

úhlů mezi velkými osami galaxii v průmětu na nebeskou aféru. Skutečně 

pozorované rozdělení úhlů orientace však není slučitelné se slapovou 
hypotézou. Zcela chybí korelace mezi rotaci jedné a druhé složky dvo-

jice. Použijeme-li přesnější kritérium izolace od libovolné třetí ga-
laxie, jeví se neslučitelnost výsledků se slapovou hypotézou sta-
tisticky ještě spolehlivější. 

BEGELMAN a RESS provedli výpočet, podle něhož hustá hvězdokupa 
(předpokládané jádro galaxie) se v důsledku rozptylu hvězd dostává do 
stadia, při němž podstatnou roli hrají neelastické srážky hvězd a do-
cházi k odvržení značného množství jejich plynné hmoty. Plynná hmota, 
která při tom stéká ke středu hvězdokupy, nekondenzuje ve hvězdy, jak 
to předpokládal SPITZER a jeho spoluautoři. Brání tomu vysoká teplota 
hmotného rotujícího oblaku, který se vytvořil. Lze předpokládat, že 
nestabilita oblaku může vyvolávat procesy, které se projevuji jako 
aktivita jader galaxii a kvasarů. 

SAITO navrhl vysvětlení, jak vznikají trpasličí sféroidální ga-
laxie. Je známo, že trpasličí galaxie o hmotnosti 106 - 109 Mo mají 
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anomálně nízké hodnoty průměrné hustoty, které 6e zcela vymykají z 

obecné hladké závislosti na hmotnosti M. Příčinu lze hledat ve výbu-

ších supernov v raných stadiích vznikání hvězd. Na základě orientač-

ních číselných úvah bylo odvozeno, že až polovina primárního plynu je 

z galaxie vyvržena při erupcích a zbylé množství plynu se rozpíná do 

stan nízké hustoty. Tento mechanismus je účinný jen při výše uvede-

ných středně velkých hodnotách M, neboť v normálních galaxiích je 

energie erupcí malá v porovnáni s globální energii vazby a v kulových 

hvězdokupách jsou lepší podmínky pra ochlazování plynu. 

ARP uvedl argumenty ve prospěch AMBARCUMJANOVY kcicepce, podle 

niž se galaxie i hvězdy vytvářejí ze suprahusté látky. Popsal objekty 

z vlastního. atlašu - spirální a eliptické galaxie, které ilustrují 

jevy, svědčící o výronech z těchto galaxií. Podle ARPOVA názoru je 

hmota vyvržena nejprve v kompaktním stavu,a teprve potom se zředí. 

Schémata rozděleni objektů kolem obřích rádiových galaxii Vir A a 

Cen A ukazují, že galaxie vyskytující se zde, se rozkládají podél 

křivky, která se shoduje se směrem výronů z těchto galaxii. Je třeba 

předpokládat, že samy tyto galaxie jsou výsledkem výronů z veleobří 

rádiové galaxie. 

LYNDEN-BELL upozornil na jeden možný mechanismus vytváření struk-

tury galaxií. Teorie vzájemné interakce drah jednotlivých hvězd se 

slabým doplňkovým potenciálem ukazuje, že v centrálních oblastech ga-

laxií s pomalu narůstající kruhovou rychlostí mají velké osy drah 

sklon seřazovat se podél jakési potenciální úžlabiny a kmitat kolem 

ní. Tento efekt je nejvýrazněji vyjádřen u silně protáhlých drah. Je 

přirozené očekávat, že v odpovídající oblasti se dráhy přiřazují jedna 

ke druhé vzhledem ke vzájemné přitažlivosti hvězd a že se takovým způ-

sobem vytváří vnitřní příčka. Co se týče její přitažlivosti, excituje 

se spirální struktura ve vnějších částěch galaxií, kde difereňciální 

rotace nepřipouští jednoduché zachycování dráhy. Zásoba rotačního 

momentu příčky se přitom postupně vyčerpává a příčka nabývá protáhlej-

šího tvaru, čímž se výrazněji odděluji nezachycené, téměř kruhové drá-

hy, které. ve svém souhrnu vytvářejí jistý prstenec nebo čočku. Pozdní 

stadia dynamického vývoje galaxií jsou charakterizována oslabenými 

rezonančními efekty a odpovídajícím zpomalením tempa vývoje. 

Pozorování na vině 27 cm několika galaxií viditelných zboku uká-

zala, že v jejich okrajových oblastech se projevuje zakřiveni plynného 

disku. TUBBS a SANDERS se zabývali problémem jejich stability, aniž 

přihlíželi k příčinám jejich vzniku. Zjistili, že tyto útvary nohou 

existovat po dobu řádově 1010 let jen.v těch oblastech, kde se gravi-

tační pole blíží kulové souměrnosti. Proto vzdálenost od středu ga-

laxie, v niž mohou existovat po dlouhou dobu, musí být podstatně větší 
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než poloměr hvězdného disku galaxie. Proto model, který by vysvětlil 

dlouhodobou existenci zakřivených plynných útvarů např. u galaxie 

NGC 5907, vyžaduje existenci hmotného kulového halo, jehož hmožnost 

musí zřejmě přesahovat hmotnost hvězdného disku alespoň třikrát. 

PAGEL podal přehledný referát o chemickém vývoji galaxií. Pozoro-

vání mnoha galaxií ukazují, že průměrné chemické složeni se v nich v 

různých vzdálenostech od středu navzájem liší. Z pozorováni emisních 

mlhovin vyplývá, že relativní obsah dusíku a kyslíku se zmenšuje při 

přechodu k periferijním oblastem. Existenci tohoto gradientu je třeba 

uvést do spojitosti s chemickým vývojem galaxii. Pro posouzení chemic-

kého vývoje jsou podstatné tyto momenty: 1. počáteční podmínky (nulo-

vý obsah těžkých prvků nebo naopak jejich přítomnost v důsledku "rych-

lého primárního obohacení"); 2. konečné produkty hvězdného vývoje;, 

3. prvopočáteční funkce hmotnosti; 4. modely vzniku hvězd v závislos-

ti na čase, hustotě plynu a jiných parametrů; 5. ostatní podmínky 

a předpoklady (např. existence promíchávání, vyvrhování hmoty nebo 

akrece apod.). V jednom z nejjednodušších modelů - "modelu jednoduché-

ho obohacování" - se předpokládá, že vytváření hvězd probíhá v izolo-

vaných koncentrovaných zónách, uvnitř nichž se uskutečňuje úpiné pro-

mísení hmoty při nulovém počátečním obsahu těžkých prvků v neproměnné 

prvopočáteční funkci hmotnosti. V tomto případě se musí v důsledku 

snižování poměru hmotnosti hvězd ke hmotnosti plynu se vzdalováním od 
středu měnit obsah těžkých prvků (zejména dusíku). Vyskytují se však 
galaxie, v nichž tato změna není pozorována, což lze vysvětlit inten-
zívním mísením hmoty. Některé pozorované skutečnosti, např. strmý gra-
dient obsahu kyslíku ve vnitřních oblastech galaxií,vyžadují složi-
tější modely, zahrnující "rychlé počáteční obohacení". 

Další problémy. CHITRE a NARLIKAR navrhli vysvětlení objasňující 
vzájemné vzdalování složek rádiových zdrojů probíhající zdánlivě nad-
světelnou rychlostí. Podstatou tohoto vysvětlení je efekt odchylky rá-
diové viny při jejím průchodu nějakou galaxií popředí. Závislost od-
chylky viny od vzdálenosti "záměrné" dosahuje maxima, jehož poloha je 
určena rozdělením hmotnosti v galaxii. Výpočet ukazuje, že v některých 
případech při skutečném vzájemném vzdalování složek rychlostí nedosa-
hující rychlosti světla může zdánlivé rozlétávání vyvolávat dojem, že 
probíhá nadsvětelnou rychlostí. Složky se dokonce ani nemusí navzájem 
vůči sobě pohybovat, ale při jejich pohybu vzhledem ke galaxii, odchy-
lující vinu, může být v důsledku diferenciálního ohybu pozorováno nad-
světelné rozlétávání. Nehomogenity v rozdělení hmoty v galaxii mohou 
pak vyvolávat v tomto modelu dokonce zdánlivé kmity v rychlosti rozlé-
távání. Takové kmity jsou skutečně u některých zdrojů zafixovány. 

DE VAUCOULEURS uvedl další sekundární indikátory pro určování 
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vzdáleností ve vesmíru, které navazuji na dřívější práce, o nichž jsme 

referovali ve Hvězd. roč. 1980, sv. 2, str. 125: v kritériu (VI) jsou 

použity statistické poznatky o kulových hvězdokupách v raných ga-
laxiích (od E do Sb); v kritériu (VII) jsou použity nejjasnější hvěz-

dy o stálé jasnosti v galaxiích pozdních typů (Sc až Im);(VIII) zde je 

použit poznatek o průměrných maximálních magnitudách červených proměn-
ných a v (IX) poznatky o průměrných maximálních absolutních magnitu-

dách modrých proměnných; v kritériu (X) je zjištěno, že největší 

oblasti HII prstencovitého nebo smyčkového tvaru mají střední průměry 
D1 , které jen slabě závisejí na absolutní velikosti rodné galaxie. 

DE VAUCOULEURS v další práci definoval ještě terciární indikátory 
vzdálenosti galaxií, které využívají jiných detailních vlastností 

těchto objektů. 

Nová hodnota průměrné absolutní velikosti supernov typu I dosaho-

vané v maximu zářeni činí -19,62-*0,57. Tato hodnota ve spojitosti s 

novou kalibraci závislosti "rudý posuv - velikost" vede podle BRANCHE 

k hodnotě Hubbleovy konstanty Ho = 56115 km š 1 Mpc-1. 

14. KVAZIST ELÁRNI ZDROJE 

Komplexní epektroskopický, rádiový i rentgenový výzkum kvasarů 

podstatně prohloubil naše poznatky o těchto vzdálených objektech, jež 
patrně hrají klíčovou roli při vývoji galaxii. STEPPE aj. studovali 

plošnou hustotu kvasarů s červeným posuvem menším než z = 2,3 a optic-
kou jasnosti větší než B = 18,9m. Na ploše 20,6 čtv. stupňů nalezli 

celkem 71 kvazistelárních objektů. Na čtvereční stupeň oblohy pak 

připadá 1,5 - 2,8 kvasaru do uvedených mezí jasnosti a červeného posu-
vu. Připočteme-li k tomu kvasary s červeným posuvem větším než 
z = 2,3, vycházejí plošné hustoty v rozmezí 2,5 - 3,8 kvasaru na čtve-
reční stupeň, tj. řádově 105 na celé obloze. Jestliže stanovíme mez 
21m a červené posuvy v rozmezí z = 1,6 až z =4,7,,dostáváme plošnou 
hustotu 10 kvasarů na čtvereční stupeň oblohy; z toho jen 10 % se pro-
jeví jako bodové rádiové zdroje. Kvasary s červeným posuvem 2,2 až 2,5 
jsou ve skutečnosti 103krát četnější než kvasary s malými červenými 
posuvy, takže v dávné kosmologické minulosti vesmíru bylo mnohem vice 
kvasarů než dnes. Velmi slabé kvasary do jasnosti B = 24,1m hledali 
BOHUSKI a WEEDMAN. Na ploše 2,1 čtv, stupně našli 23 nových kvasarů, 
takže odtud vyplývá, že ve vysokých galaktických šířkách všechny kva-
zistelární objekty slabší než 23m jsou fakticky kvasary! Přírůstek 
jedné hvězdné velikosti značí šestinásobně vyšší počet kvasarů,tak-
že i odtud vyplývá, že dříve bylo kvasarů mnohem vice než dnes. 
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WEYMANN aj. studovali výskyt absorpčních čar v homogenním souboru 

66 kvasarů. Dospěli odtud k závěru, že pokud je rozdíl mezi absorpčním 

systémem a emisními čarami větší než 20000 km š 1 , pochází absorpce•z 

mezilehlé (intervenující) galaxie mezi kvasarem a pozorovatelem. Je-li 

červený posuv pro absorpční systém větší než posuv pro emisní čáry, 

je zdrojem absorpce plynný materiál z téže kupy galaxii, v niž se na-

lézá kvaear. Ostatní absorpční systémy vznikají většinou z plynu, 

který je vyvrhován přímo z kvasaru; tyto absorpce bývají nadprůměrně 

široké. Rádiové absorpční čáry hledali WOLPE a DAVIS. Přehlídka 150 

kvasarů dala jen skromný výsledek. Pouze ve 4 případech byla nalezena 

(posunutá) absorpce 21 cm čáry vodíku. Extrémním případem je kvaear 

1331+170, jenž má emisní červený posuv z = 2,08 a dva optické absorpč-

ní systémy z1 = 1,776 a z2 = 1,785. Rádiová absorpce na frekvenci 

511,6 MHz tedy přesně odpovídá systému 1. Význam těchto pozorováni 

spočívá mimo jiné v možnosti ověřeni intuitivního předpokladu o neměn-

nosti fyzikálních konstant ,v prostoru a čase. Uvedené pozorováni 

naznačuje, že v posledních deseti miliardách let ae některé základní 

fyzikální konstanty nemohly změnit v relativní hodnotě o vice než 

1,5.10-74 za rok. 

VARŠAWVIč a LEVŠAKOV nalezli absorpční pásy molekul H2 a CO ve 

spektru kvasaru PHL 957. Absorpční červený posuv z = 2,18 nasvědčuje 

existenci molekulárního mezihvězdného mračna mezi kvasarem a námi. 

GRAUDI použil metody křivky růstu pro stanoveni chemického složeni 

v absorpčním systému kvasaru B2 1225+31. Zastoupeni kovů v tomto 

absorbujícím materiálu je o něco nižší než u Slunce. 

blové rozměry blízkého kvasaru 0241+622 metodou interkontinen-
tální interferometrie (VIBI) měřili jednak GELDZAHLER a SHAFPER a 
jednak MILEY a MARGON. Dospěli k horní mezi průměru objektu O,00055, 
tj. při červeném posuvu z = 0,044 k lineárnímu rozměru méně než 
0,5 pc. 

Metoda VLBI se používá rovněž při zjišťováni zdánlivých nadavě-
telných rychlostí expanze některých kvasarů. Nejnovější studii o 
objektech 3C-120, -273 a -345 uveřejnili COHEN aj. •a SEIELSTAD aj. 
Obdrželi nadsvětelné rychlosti (4,1 ± 0,4) c, resp. později(8,5±0,9)c 
pro zdroj 3C-120 a dále (5,2 

± 
O,5)c pro 3C-273 a konečně (6,7 

g 0,8) 
c pro 3C-345. Zvlášť podivuhodně se chová kvasar 3C-279, pro nějž se 
koncem 60. let nalezla hodnota (10 ± 3)c. V období 1970-1972 však 
bylo změřeno (21 + 4)c a počínaje květnem 1972 interferenční proužky 
zmizely úpině. 

Ke kvasarům se v poslední době řadí také objekty bez emisních čar 
typu BL Lacertae (blazary). ARP aj. pozorovali zjasnění blazaru 
0846+51 z 19,5m na 15,7m během několika týdnů. Zatímco v maximu neob-
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sahovalo spojité spektrum žádné čáry, v minimu byly zjištěny emisní 

čáry e červeným posuvem z = 1,86, což je rekordní hodnota pro blazary. 

Jiný svítivý blazar H 2155-304 popsali CHARLES aj. Je totožný a rádio-

vým zdrojem a kvazistelárním objektem 14m. Ve spojitém spektru se po-

dařilo najít dvě slabé emise a červeným posuvem z = O17. Tomu odpoví-

dá vzdálenost 1 Gpc a optická svítivost 7,5.103° W. Tento blazar 

je tudíž 50x svítivější než prototyp BL Lao. Druhý výbuch blazaru 

AO 0235+164 pozorovali v únoru 1979 PICA aj. Blazar se v modré oblasti 

zjasnil z 18,3" na 15,4m zhruba během jednoho měsíce. Podobný výbuch 

byl předtím pozorován v listopadu r. 1975. 
Největším překvapením roku byl bezesporu objev podvojného kvasaru 

0957+561 A.B. WALSHEM aj. Dva kvazistelární zdroje 17" jenu od Se-

be vzdáleny pouze 6". První spektra, pořízená v březnu 1979, se jevila 

zcela shodná, jak ve vzhledu spojitého spektra, tak i v detailech emis-

ních a absorpčních čar. Emisní červený posuv je v.obou případech 

z = 1,405 a absorpční z = 1,39. Rozdíly v emisích kvasarů A a B jsou 

(50 ± 50) km s
-1 a v absorpcích (7 15) km s-1, tedy v mezích chyb 

zanedbatelné. Naprostá shoda spekter a malá úhlová vzdálenost poloh 

objektů A a B přivedla autory k názoru, že by vlastně mohlo jít o je-

diný objekt; jehož obraz je rozštěpen efektem tzv. gravitační čočky. 

Efekt vyplývá z obecné teorie relativity a je jistým zobecněním známé-

ho efektu ohybu světla v silném gravitačním poli. To by ovšem znamena-. 

lo, že mezi zmíněným kvasarem a pozemským pozorovatelem musí ležet 

dostatečně hmotný útvar prakticky přesně na téže přímce. Hmotnost 

útvaru se dala odhadnout na řádově 1012 MG, což je hmotnost obři elip-

tické galaxie. 0 optickou detekci takové galaxie se pokusili WEYMANN 

aj., ale nenalezli žádný objekt jasnější než 22". 0 něco později však 

oznámili GUNN aj., že na červených snímcích 5m Haleovým dalekohledem 

objevili galaxii, která leží 0,75" severně od jižní (B) složky kva-

saru. 

Další podporou pro možnost, že kvasary A,B jsou obrazem jediného 

objektu, byla pozorování PORCASE aj., kteří studovali celou oblast 

metodou VLBI (interkontinentální Jinterferometrie). Na frekvenci 

1,7 GHz obsahuje oblast dva nerozlišené kompaktní zdroje o rozměrech 

menších než 0,02" a rádiových tocích 44 a 32 mJy. Všechno v tu chvíli 

vypadalo velmi příznivě pro šťastnou shodu náhod, jež by nám poprvé v 
historii astronomie umožnily pozorovat efekt gravitační čočky. Brzy 

však přišlo rozčarováni, a to díry komplexním měřením na neúpiném 

obřím anténním systému VLA. BURKE aj., GREENFIELD aj. a ROBERTS aj. 

dokázali v sérii na sebe navazujících prací, že detailní mapa oblasti 

a odpovídající polarimetrie vůbec nesouhlasí s předpovědi o gravitač-

ním rozštěpeni obrazu jediného kvasaru. Tím ovšem zajímavost případu 
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nikterak neklesá, poněvadž to- znamená, že ve vesmíru se mohou vyskyto-

vat těsné páry kvasarů - v našem případě je jejich vzájemná vzdálenost 

pouze 68 kpc, což je průměrná vzdálenost mez', galaxiemi v jediné kupě. 

Měření, vykonaná během r. 1980 úpinou soustavou VIA, však nakonec pro-

kázala, že jde přece jen o gravitační čočku. 

Odtud plyne obecné míněni, že už nelze pochybovat o kosmologic-

kých vzdálenostech kvasarů a o jejich genetické souvislosti s galaxie-

mi. OZERNOJ se domnívá, že mateřskými galaxiemi pro vznik kvasarů jsou 

obři soustavy typu cD anebo masívní kompaktní galaxie poprvé popsané 

ZWIOKYM. OZERNOJ s REINHARDTEM, LIDSKYM a GURZADJANEM uveřejnili sé-

rii studii, v nichž se zabývá mechanismem uvolňováni energie v kvasa-

rech a vysvětlením pozorovaných změn optické, rádiové a rentgenové 

jasnosti kvasarů. V zásadě se předpokládá, že v jádře kvasaru je ma-

sívní černá díra o Schwarzschildově průměru menším než 3 světelné ho-

diny (to je nejkratší doba zjištěných variací rentgenového toku), 
tj. 20 AU. Tím je dána maximální hmotnost černé díry zhruba 

500.106 A®. Na tuto hmotnost může "vyrůst" černá díra v jádře galaxie 

akrecí mezihvězdných mračen i celých hvězd. Blízká přiblížení hvězd 
v okolí masívní černé díry vedou ke slapovému rozpadu hvězd a tím k 

dalšímu uvolňování energie, což je významné pro vysvětleni obrovských 
změn zdánlivé jasnosti kvasarů. Obdobně jako v rentgenových dvojhvěz-
dách předpokládají i zde autoři existenci masívního akrečního disku 
v okolí obří černé díry. Je-li hmotnost černé díry větší než 105 M0, 
je však lépe uvažovat kulový akreční útvar spíše než klasický disk. 

Poznamenejme pro úpinost, že s velmi podobným modelem hvězdných 
srážek v blízkosti masivního jádra Seyfertových galaxii přišel nezá-
visle ŠKIOVSKIJ. 

15. KUPY GALAXII 
V první části této kapitoly si všimneme nových poznatků v jednot-

livých kupách galaxii. 

PATUREL se zabýval taxonomickým výzkumem oblasti kupy v souhvězdí 
Panny. Taxonomie, jako nauka o principech klasifikace objektů nějaké 
určité kategorie, je ve svém vývoji podstatně stimulována vypracováním 
neosobních, zcela algoritmických metod. Jeden z nejobecnějších progra-
mů tohoto druhu, sestavený na Lyonské univerzitě, byl aplikován na po-
pulaci kupy v Panně. Program rozčleňuje objekty, charakterizované li-
bovolným konečným počtem parametrů, na daný počet q tříd. Princip jeho 
práce je rekurentní, ale nesměřuje k jednoduchému rozčleňováni třída 
jedné po druhé. Naopak, v každé etapě se připouští vytvoření nové tří-
dy ze shodných členů, vybraných u všech q - 1 již existujících tříd, 
tzn. že idea hierarchie se na přírodní soustavu nenasazuje uměle. 

144 



V daném případě je klasifikace založena na třech parametrech: na ploš-

ných souřadnicích a na radiálních rychlostech. Celkem bylo do vyšetřo-

vání zahrnuto 265 galaxii. Nejvýraznější výsledky byly dosaženy při 

q = 8. Je důležité, že třídy se spolehlivě rozlišují podle středních 

hodnot průměrů galaxii a jejich morfologických příznaků, i když odpo-

vídající parametry nebyly v programu využity. Výsledky vcelku odpoví-

dají popisu podkup u G. DE VAUCOULEURSA a A. DE VAUCOULEURSA, kromě 

toho se však u nich rýsuje doplňkové rozčleněni ve vzdálenostech od 

Slunce. 

JAANISTE a SAAR se pokusili určit převažující orientaci spirál-

ních galaxii uvnitř Místní nadkupy v mezích objemu o poloměru 50 Mpc. 

Zjistili, že převládající orientace disků galaxii je kolmá na rovinu 

Supergalaxie, což je v protikladu a teorii virů a naopak v souladu a 

teorii adiabatických poruch. REINHARDT podrobil však tento výsledek 

kritice, když jej porovnal a údaji předešlých prací. 

VALTONEN a BYRD zjistili na základě studia dynamiky galaxií v ku-

pě v souhvězdí Coma Berenices, že v této kupě má zřejmě dominující 

úlohu dvojice galaxií NGC 4874 a NGC 4889. Dvěma nezávislými metodami 

byla za předpokladu hodnoty Hubbleovy konstanty H=100 km s
-1 Mpc-1

odhadnuta jejich hmotnost na 3.1074 M0. Dynamická interakce této dvo-

jité soustavy s galaxiemi o menší hmotnosti zřejmě vede k tomu, že 

menši galaxie jsou vyvrhovány z kupy. Některé z vyvržených galaxii 

jsou viditelné v projekci na vnitřní oblast kupy o poloměru 3°. Chybný 

předpoklad, že tyto galaxie jsou členy vázané ke kupě, vede k závažné-

mu nadhodnoceni její hmotnosti. Započtou-li se vyvržené galaxie, pak 

celkovou hmotnost kupy můžeme odhadnout na (4 - 9).1014 M0. Poměr 

hmotnosti k zářivosti pro typickou galaxii kolísá v intervalu 20-120 

MD/Lo. Číselné výpočty, prováděné na modelu sestávajícím z hmotné cen-

trální dvojité soustavy a kulového obalu zkušebních částic, ukázaly, 

že takový model dosti dobře reprodukuje pozorovaný tvar, hustotu gala-

xií a rozděleni radiálních rychlostí v kupě Coma Berenices. 

STAUPPER, SPINRAD a SARGENT informovali o spektroskopických pozo-

rováních galaxií v Abellově kupě A 2255 pomoci 3metrového dalekohledu 

na Lickově observatoři a 5metrového dalekohledu na Mount Palomaru. Za 

nejpravděpodobnější model považuji jednotnou kupu, vzdalující Se od 

nás rychlostí 23 072 km š 
1's rozptylem rychlosti 1222 km s-1 a s po-

měrem hmotnosti k zářivosti kolem 310. 

DRESSLER zkoumal obři galaxii typu cD o absolutní vizuální mágni-

tudě -24.5m a obalu dosahujícím několika set kiloparsek, které je v 

bohaté kupě galaxii A 2029 (a posuvem čar ve spektru z=0,0778). Do vy-

šetřované vzdálenosti 106 kpc od středu galaxie se projevuje rozptyl 

rychlostí jako rostoucí funkce a dosahuje při 100 kpc hodnoty 525 

145 



km.s-1. Rotace do 30 kpc nebyla zjištěna a jen v nejvíce okrajových 

oblastech může snad existovat rotační pohyb o rychlosti 100-200 

km š 1. Pro interpretaci těchto výsledků byl navržen trojsložkový 

izotropní Kingův model sestávající z těchto částí: 1. Normální elip-

tické galaxie o poměru hmotnosti k zářivosti M/LS 11; 2. složky, kte-

rá má nízkou. zářivost (M/LS 525) i hustotu, a zaplňuje celou kupu při 

centr:ilním rozptylu 955 km 
s-1; 

3. složky se středně velkými hod-

notami Wk , s rozptylem rychlostí a centrální hustotou, zabezpečující 

zářivost rozsáhlého halo kolem galaxie cD. Druhá složka se možná vy-

tvořila v důsledku "oškubání" temných halo galaxií kupy a jejich spo-

jení. Třetí složka mohla vzniknout v důsledku dynamického třeni a na-

rušení jasných .galaxii při interakci s obalem galaxie cD. 

Ve druhé části této kapitoly referujeme o pracích týkajících se 

obecnějších závěrů o vlastnostech kup galaxii. 

TULLY a FISHER vyšetřovali prostorové rozděleni blízkých galaxií 

v oblasti o objemu přibližně 5000 Mpc3. Radiální rychlosti galaxii ne-

přesahují 1100 km s-1 a jejich galaktická šířka je vyšší než 30°. Ne-

byly vyšetřovány galaxie Místní soustavy, kupy v souhvězdí Panny ani 

oblasti obsahující skupinu v souhvězdí Sochaře. Vyvozeny byly tyto 

závěry: 1. Objemová kovariantní funkce má mocninný charakter. 

2. Neexistují zn~mk svědčící a jakémkoliv podstatnějším počtu izolo-

vaných galaxii pole. 3. Rozdělení galaxii svědčí o existenci dvou 

rozsáhlých "pustin", které téměř neobsahují galaxie. Jejich celkový 

objem činí kolem poloviny celého vyšetřovaného objemu prostoru. 

4. Hustota galaxií v rovině Místní nadkupy je alespoň 103krát vyš-
ší než v "pustinách". 5. Malé, mírně kompaktní skupiny galaxií jsou 

charakterizovány poměrem viriálové hmotnosti k zářivosti v mezích 
hodnot 5-30. 6. Ve vyšetřovaném objemu nejsou obsaženy skupiny, které 

by byly charakterizovány krátkou dobou průchodu napříč skupinou a zá-
roveň velkým poměrem viriálové hmotnosti k zářivosti. 

Richard A. W} TE uvedl výsledky předběžného průzkumu kup a skupin 
galaxií s různým indexem jejich bohatosti. K tomuto účelu byla využita 
zpřesněná klasifikace kup, která byla vypracována na Yerkeské observa-
toři a je detailnější variantou BAUTZOVY-MORGANOVY soustavy. WHITE 
zjistil, že existence, druh a rozměry galaxii typu D a cD nekorelují 
přesně s dynamickým stadiem vývoje kupy nebo obecným typem kupy. 
Nutnou, nikoliv však postačující podmínkou jejich existence je zvýšeni 
centrální hustoty v kupě. Typ kupy podle zpřesněné klasifikace se v 
podstatě jeví funkcí stupně prostorové koncentrace nejjasnějších členů 
kupy. 

DRESSLER zkoumal na základě fotografických údajů prostorové roz-
dělení galaxií ve 12 bohatých kupách. Prostorová hustota n(r) počtu 
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galaxii ve vzdálenosti r od středu je vyjádřena ve tvaru: n(r) = 

no [1 + (r/Rc)2) -1, kde no a Rc jsou hledané parametry. Hodnoty Rc

jsou u různých kup stejné (s přesnosti faktoru řádově 2). Byla zjiště-

na pozitivní korelace mezi parametrem Rc a efektivním poloměrem kupy, 

avšak tento výsledek není ve shodě s jinými autory. Abellovy třídy bo-

hatosti nebyly potvrzeny v případě velmi bohatých kup. Průměrná vzdá-

lenost galaxii od středu nezávisí na jejich jasnosti v případě kup s 

galaxiemi cD. . 

BUTCHER a OEMBLER zkoumali strukturu blízkých bohatých kup ga-

laxií a v nich obsah galaxii různých typů. Bylo zjištěno, že podíl 

spirálních galaxii závisí v silné míře na centrální koncentraci kupy. 

Za parametr koncentrace byla vzata veličina C=1g (R60/R20)' kde Rn je 

poloměr, v jehož mezích se nalézá n procent galaxii. Je pozoruhodné, 

že na rozdíl od dalekých kup obsahuji jen nejméně koncentrované blízké 

kupy galaxii znatelnou část spirálních soustav. Pokud je existence 

centrální koncentrace indikátorem relaxace v kupě, pak konstatovaná 

silná závislost mezi C a obsahem spirálních galaxii svědči ve pros-

pěch předpokladu, že ve smrštěných kupách existuje efektivní mechanis-

mus vedoucí k vyp uzeni plynu a prachu. 

S. E. STROM a K. M. STROM vyšetřovali souvislost strukturálních 

vlastnosti eliptických galaxii a dynamickými vlastnostmi rodné kupy 

galaxii. Byly použity nové pozorovací údaje pro 373 galaxií v kupách 

v Perseu, Herkulovi, Coma Berenices, A 1367, A 2199, A 1228, získané 

4metrovým dalekohledem na Kitt-Peaku. Zjistili, že eliptické galaxie 

poblíž hustých centrálních oblastí kup, chudých na spirální galaxie, 

a kupy cD mohou ztratit až 50 % počáteční hmoty a jejich charakteris-

tické rozměry se zmenší 1,5krát i více. V kupách galaxií o nízké hus-

totě a bohatých na spirální galaxie nebyly zjištěny účinky gravitační 

interakce a vyšetřované charakteristiky eliptických galaxií jsou dosti 

homogenní. 

HAUSMAN a OSTRIKER se již delší dobu zabývají vysvětlením velkého 

rozdílu mezi zářivostmi nejjasnějšího a druhého nejjasnějšího čle-

na v kupách galaxií. Přitom je ovšem vyšetřována nikoliv celková záři-

vost, nýbrž jen ta její část, která odpovídá kruhu o pevném lineárním 

průměru, který se vydělí clonou fotometru v centrální části galaxie. 

Zmínění autoři předpokládají, že nejjasnější a nejhmotnější galaxie 

kupy, která se nachází poblíž středu, čas od času pohltí jiné galaxie, 

které se k ní přiblíží. Pravděpodobnost, že daný objekt bude "pozřen", 

je úměrná jeho hmotnosti. Při výpočtu zářivosti se předpokládá,že 

závislost plošné jasnosti libovolné galaxie (včetně rostoucí centrální 

galaxie) na vzdálenosti od středu vyhovuje Hubbleovu zákonu. Vyšetřo-

vaný proces vede k exponenciálnímu růstu hmotnosti centrálního tělesa 
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a časem. Jeho celková zářivost rovněž roste, avšak zářivost ve středo-

vém kruhu o konstantním průměru doaáhne maximální hodnoty, a pak začne 

klesat. Ostatní jasné galaxie v jádře kupy mají mnoho příležitostí být 

"pohlceny", a proto jasný konec funkce zářivosti je deformován, a roz-

díl v zářivosti mezi prvním a druhým nejjasnějším členem vzrůstá. 

HAUSMAN a OSTRIKER dále numericky modelovali vývoj hmotných galaxii 

v ku'ách v důsledku akrece jiných galaxií. Zjistili, že po několika 

případech akrece se "normální" galaxie začne podobat obřím galaxiím cD 

a jasným jádrem a jeho velkým poloměrem. Vypočtené hodnoty barevného 

indexu, faktoru měřítka i logaritmického gradientu intenzity souhlasí 

při tom a pozorováními. Násobná jádra, která jsou v galaxiích cD někdy 

detekována, lze vyložit jako "nepřevařené" zbytky pohlcených galaxií. 

Z výpočtů vyplývá, že v kupě jsou "pohlcovány" nejprve jasné galaxie, 

takže zbývá jedna veleobří galaxie obklopená slabými sousedy. V dů-

sledku tohoto efektu se původně mocninná funkce zářivosti galaxií může 

změnit na pozorovaný tvar, charakterizovaný prudkým poklesem v ob]a sti 

vysokých zářivosti. Lze předpokládat, že posloupnost typů kup galaxií 

BAUTZE-MORGANA a OEMLERA vyjadřuje stupeň dynamického vývoje. Rychlost 

vývoje je přitom nepřímo úměrná relaxační době v centru kupy. 

MCHARDY sestavil statisticky úpiný výběr 34 rentgenových zdrojů 

z katalogu 2A, které byly ztotožněny a kupami galaxii. Funkce záři-

vosti, sestrojená podle tohoto výběru, ukazuje, že všechny 
kupy 

Abellova typu jsou rentgenovými zdroji o zářivosti převyšující 103V 

J.s-1 v oboru 2-10. ke V. Byla zjištěna významná korelace mezi Lx a bo-

hatostí kupy i morfologickým typem podle BAUTZE-MORGANA. Existuje 

rovněž podstatná inverzní závislost mezi Lx a percentuálním obsahem 

spirálních galaxii v kupě, zatímco jakákoliv určitá souvislost mezi Lx
a rozptylem rychlostí galaxii v daném pozorovacím materiálu zjištěna 
nebyla. Kupy s mohutným rentgenovým zářením častěji obsahuji rádiové 

zdroje a jejich spektra jsou přitom strmější než obvykle. 

OZERNOJ a REINHARDT navrhl způsob řešeni "viriálového paradoxu" 
tím, že z celkového rozptylu radiálních rychlostí oddělil příspěvek, 
který vnášejí malé skupiny galaxii jako subsystémy dané kupy. Byly 
uvažovány údaje o typickém rozdílu rychlostí v jednotlivých skupinách 
galaxii a statistika "hromaděni" galaxii v mezích kup. 

Konečně na závěr této kapitoly upozorňujeme na dvě práce zabýva-
jící se zvláštnostmi rozdělení kup galaxií. 

V.S.POPOV zkoumal anizotropii rudých posuvů ve spektrech galaxií 
podle publikovaných výsledků pozorování. Z analýzy tohoto materiálu 
vyplývá, že galaxie severní polokoule jsou k nám blíže než na jižní 
polokouli. Souvisí to zřejmě s tím, že galaxie severní galaktické 
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hemisféry patři k bližší kupě (nebo nadkupě) galaxií se středem v 

souhvězdí Panny. 

JQEVEER, EINASTO a TÁGO vyšetřovali oblast oblohy v jižní galak-

tické hemisféře o deklinacích větších než -15'. Vyšetřovali rozděleni 

rychlosti Abellových kup, skupin i jednotlivých galaxii na nebeské 
sféře. Bylo zjištěno 9 možných nadkup. V podstatě jsou to objekty 

poblíž zóny absence (pro galaktické šířky nižší než 45'); jejich 
radiální rychlosti nepřevyšuji 15 000 km s-1 a jejich průměry činí 

80-150 Mpc. Na příkladu nadkupy v Perseu byl vyšetřován vliv nerovno-
měrné absorpce a bylo zjištěno, že nemá podstatný vliv při posuzováni 

reálnosti tohoto útvaru. Celkově byly učiněny tyto závěry: kupy 

galaxii vytvářejí řetízky; galaxie pole buď. spadají do těchto řetízků 

nebo vytvářejí protáhlé disky nadkup; všechny nebo téměř všechny ga-
laxie patři do nadkup, na něž připadá jen několik procent celého 

prostoru; v nadkupách převyšuje hustota hmoty kritickou hustotu pro 
vesmír. 

16. VZNIK A irÝv®J HVĚZD 
Třebaže stav našeho porozuměni zrodu hvězd ještě zdaleka ne-

můžeme označit za uspokojivý, nutno ocenit řadu teoretických prací, 

které zkoumají mechanismy, jež se nepochybně při tvoření hvězd uplat-

ňují, dále práce shromažďující pozorovaný materiál a nakonec úsilí 

skloubit oboje dohromady. Přehledový článek o hlavních směrech rozvoje 
teoretické práce publikoval PAIOUŠ, a podal v něm též výčet dosud 

otevřených otázek. Jednou z nich je uplatnění některého mechanismu 
zahájeni kolapsu prachoplynného oblaku v konkrétních případech, tedy 

bud průchodem nějaké rázové viny oblakem nebo srážkou oblaků. Čím je 
hvězda hmotnější, tím pravděpodobněji kolem sebe může vytvářet rázové 
viny v některých vývojových etapách (vítr, výbuch supernov). Z rozdě-

lení H II oblasti zjišťovala KAUPMANOVÁ počet hmotných hvězd, které 
se utvoří při průchodu zárodečného oblaku rázovou vinou ve spirální 
struktuře galaxie. Hmotné hvězdy šířící kolem sebe rázové viny pak 
zahajuji tvořeni hvězd dalších, takže výsledný efekt je utvoření 40 % 
hvězd hmotných v další generaci a 60 % hvězd vůbec. Hustotní vina 
v Galaxii jen lokálně zvyšuje koncentraci hmotných hvězd, které samy 
obstarají další tvořeni hvězd. Ke stejným závěrům dospěli i SEIPEN, 
SCHULMAN a GEROLA, kteří tak vysvětlují i samu existenci spirální 
struktury. SUČKOV a ŠČEKINOV obrátili pozornost na opačný jev - je-li 
příliš vysoká koncentrace supernov, pak poklesne hustota plynu v ga-
laktickém disku a chladná oblaka se ve žhavých zbytcích supernov roz-
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pustí. K takové prodlevě v tvořeni hvězd by jistě muselo dojit, kdyby 

vzrostla frekvence supernov 1000krát vzhledem 'ke dnešnímu stavu. 

Problém brzděni rotace magnetickým polem při vzniku jednoho fragmentu 

pak studovali GILLIS, NESTEL a PARIS. 

Na 50 oblastí vzniku hvězd shrnul a popisem opatřil ŠEVčENKO. 

Některé z nich jsou již asociovány s hvězdokupami. Hmotnosti moleku-

lárních oblaků v těchto místech se pohybují mezi 103 a 106 M0  Fyziku 

molekulárních oblaků v blízkosti velmi mladých hvězd studoval NACHMAN. 

DEHARVENG, WRTET a TESTOR se zabývali rovněž touto problematikou, 

na příkladu objektu Sharpless 158 ukázali úkryt horkých hvězd v "jes-

kyňce" v oblaku prachu a plynu a na postupné tvořeni hvězd v tomto 

oblaku. Expandující H II oblast NGC 281 podrobně proměřovali na čárách 

molekul 12C0 a 13C0 ELMEGREEN a MORAN,s rozlišením 0,16 lan s-1(1). 

Z BII oblasti se šíří do přilehlého molekulárního oblaku rázová vina 

rychlostí 1,5 až 2 km s-1 a v oblasti za ní má plyn 12C0 vyšší teplotu 

i hustotu. V této oblasti leží také aktivní H20 maser, který je 

pravděpodobně asociován s hvězdou pozdního typu B, vzniklou nedávno 

v plynu stlačeném rázovou vinou. Ve zbytku supernovy IC 443 objevil DE 

NOYER oblast, kterou rovněž prošla rázová vina. Oblast je opticky 

tenká, obsahuje též neutrální vodík a hydroxyl a poměr OH/CO je v ní 

o dva řády vyšší než v okolí. Podle výsledků fotometrie v dalekém in-
fračerveném oboru stanovili THRONSON a HARVEY povahu centrálního zdro-

je v infračerveném objektu AFGL 333. Je to hvězda na hlavni posloup-
nosti nulového stáří, spektrálního typu B 0,5, se zářivým výkonem 

14 OOOkrát větším než Slunce a s okolní hustotou plynu 1000 částic 
v cm3. Zajímavá jsou také pozorování kruhové struktury molekulárních 
oblaků v asociaci R 1 Monocerotis, která prováděli na čarách moleku-
ly CO KUTNER et al. Pozorované profily čar může sice vysvětlit jak 
výbuch supernovy, tak expandující H II oblast i hořký vítr z mladých 
hvězd, avšak nebyly zde dosud pozorovány ani hvězdy schopné ionizovat 
vodík, ani hvězdy s intenzívním větrem. Fotometrické údaje v systému 
UBVR pořídil pro 60 hvězd v Plejádách LANDOLT. Porovnání barevného 
diagramu sestaveného z tohoto materiálu se Simpsonovými vývojovými 
stépami vyšlo stáří Plejád na 7,5 . 107 let, takže se zde musí vysky-
tovat ještě hvězdy ve stádiu kontrakce. V galaxiích M 33 a M 101 byly 
pozorovány obří oblasti ionizovaného vodíku, podobné např. oblasti 30 
Doradus ve Velkém Magellanově mračnu. Tyto obři oblasti obsahuji řadu 
Wolfových-Rayetových hvězd a vůbec hvězd neobvykle žhavých. Modelové 
výpočty (DYSON) ukazují, že tyto hvězdy musely vzniknout v krátkém 
časovém rozmezí 105 až 106 let, takže jejich tvořeni muselo probíhat 
bouřlivě a nikoli postupně, jak je to pozorováno u menších H II 
oblastí v naší Galaxii. Největším překvapením však byl objev modrých, 
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resp. ultrafialových hvězd v kulových hvězdokupách a paluby satelitu 

IUE. Podle našich dosavadních představ jsou takové hvězdy velmi žhavé 

a velmi hmotné, takže mají krátkou životní dobu a ve starých kulových 

hvězdokupách, kde tvořeni hvězd skončilo již dávno, by se vůbec neměly 

vyskytovat. Existenci velmi hmotných hvězd v kulových hvězdokupách 

však potvrzuji i rentgenoví pozorováni, protože ve většině X zdrojů 

v kulových hvězdokupách byly rozpoznány velmi hmotné těsné dvojhvězdy 

s přetokem látky mezi složkami. 

Molekulární oblaka a tvořeni hvězd. KWAN odhaduje životní dobu 

průměrného molekulárního oblaku na dobu delší než 108 let. SCOVILLE a 

HERSH se domnívají, že na počátku se vzájemnými srážkami spojuji obla-

ka o menších hmotnostech, dokud není dosaženo 105 až 106 M®, kdy je 

další nárůst hmotnosti srážkami s menšími oblaky kompenzován tvořením 

hvězd s průměrným tempem obvyklým v Galaxii - 2 mjrok. ELMEGREEN, 

LADA a DICKINSON studovali konkrétní molekulární oblak asociovaný 

s H II oblasti M 17, který se skládá ze čtyř fragmentů o stejné hmot-

nosti zhruba 4.104 M0. ELMEGREEN D.M. a B.G. z pozorováni CO a blízké 

infračervené fotometrie odvodili hmotnost jádra £ilamentárního oblaku 

L 43 na asi 14 Mn. Protože okolo dvou hvězd v této oblasti jsou malé 

reflexní mlhovinky naznačující jejich mládí, není asi nezbytnou pod-

mínkou ke vzniku hvězd, aby kolaboval volným pádem celý molekulární 
oblak. Podobně smršťováni oblaku v Jižní koruně není ani zdaleka 

homologické (LOREN), a totéž platí o molekulárním oblaku v Býku -

TMC - 2, kde podle pozorování MYERSE, HO a BENSONA v čárách molekul 
HC~N a NH3 existuje fragment o hmotnosti pouhé 1 Ma, hustotě 4.104

cm 3 a průměru 0,1 pc, který je téměř ve viriálové rovnováze. To zna-

mená, že životní doby oblaků jsou dosti dlouhé na to, aby se v nich 

mohly utvářet poměrně složité molekuly s dlouhými řetězci a rovněž 

tvořeni hvězd malých hmotností v nich může pokračovat značně dlouhou 

dobu a značně pomaleji, než se zatím soudilo. 

Nejvíce výsledků bylo získáno o relativně blízkém molekulárním 

oblaku v Orionu (OMC). Elektronografickou kamerou v něm LAQUES a VIDAL 
zjistili nový druh kondenzací, .které se liší od kondenzací předhvězd-

ných, nemají žádné jádro a zvolna se rozplývají do okolního teplejšího 
a ionizovaného plynu. Na zakázané čáře u 63 pm neutrálního kyslíku 
pozorovali Orion MELNICK, GULL a HARWIT. Celý oblak v této čáře vyza-

řuje 0,3 % energie vyzářené v celém spektru, což dává u Země tok 
8.10-15 W cm 2. COWIE, SONGAILA a YORK odhalili dvě koncentrické 
obálky expandující směrem od asociace OB 1 v Orionu, z nichž prvá má 

charakter rázové viny a letí rychlostí 100 Ion s-1, a druhá, hustší s 
vyšší ionizací představuje skutečný tok plynu s rychlostmi v intervalu 

35 až 100 km s-1. SCOVILLE et al. pozorovali emisní čáry molekul CO 
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e maximem ve vzdálenosti asi 700 AU od Becklinova-Neugebauerova 

objektu, kde je hustota 1010 částic v cm3. K poznáni vlastností prachu 

v OMC přispělo jednak pozorováni polarizace v infračerveném oboru 

(11,1 µm a 19,6 µm), které provedli KNACKE a CAPPS, jednak. fotometrie 

v eubmilimetrové oblasti (400 µm) s rozlišením 3 , provedená SMITHEM, 

LYNCHEM, CUDABACKEM a WERNEREM. Byl přitom stanoven celkový zářivý 

výkon OMC 1 - 30 OOOkrát vyšší než u Slunce, a nalezeny různé konden-

zace prachu. Jádro objektu L 1641 je dvojité, obsahuje asi 12 Mo pra-

chu v prostoru o průměru asi 1 až 2 pc. Veškeré pozorované aubmilime-

trové zářeni je tepelným zářením prachu, a srovnáním map této oblasti 

e vynesenými izofotami submilimetrového zářeni a rádiového zářeni 

molekul vyplynulo, že hustota prachu a plynu je zde korelována (tj. 

čím vyšší hustota plynu, tím vyšší je v daném místě i hustota prachu). 

Výsledky rentgenového pozorováni Oriona družici Einstein, zpracované 

astronomy KU a CHANANEM, ukázaly v soustavě Trapez 22 diskrétních 

zdrojů na ploše 1° x 1° . Celkový rentgenový zářivý výkon této oblasti 

je 1024 W. I když je toto pole zdroji přepiněné a identifikace zatím 

nemožná, jedná se pravděpodobně o hvězdy, které ještě nedosáhly 
hlavni posloupnosti a rentgenové zářeni vzniká v jejich těsné blíz-
kosti interakci hvězdného větru e cirkumstelární látkou. Některé "bu-
bliny" okolo OB hvězd i hvězd typu T Tauri jsou směrové podél rotační 
osy, a některé z nich obsahuji i prachový disk. 

Infračervená pozorováni protohvězdných objektů. Nové mnohonásobné 
protohvězdné systémy podobné systému Trapez v Orionu objevili 
BEICHMAN, BECKLIN a WYNN WILLIAMS v molekulárních oblacích S140, S255 
a Cep A. Obsahují též hvězdy OB a okolo některých jsou kompaktní H II 
oblasti, asociované a infračervenými zdroji. Celkový zářivý výkon je 
10 000 I, . Systém v S140 pozorovali elektronogra£ickou kamerou v blíz-
kém infračerveném oboru také DINERSTEIN, LESTER a RANK. Přítomnost 
mnohonásobných systémů typu Trapez je tedy spíše pravidlem než výjim-
kou. Protože výsledky pozorování takových objektů jsou řádově shodné 
co do zářivého výkonu, teplot (40 K až několik.set K), chováni maserů, 
H II oblastí i. infračervených zdrojů atd., uvedeme zde jen jejich 
výčet: 5140, Mon R2, R Mon (THOMPSON, TOKUNAGA);.Cepheus OB 3 - mole-
kulární .oblak (KOPENAAL, SARGENT, NORDH, DUINEN, AALDERS); M 17 SW - 
inťračervený zdroj (TOKUNAGA, THOMPSON), též 5106 a S235 B; NOC 2071, 
AFGL.490 - infračervené hvězdy nízkého zářivého výkonu (HARVEY et 
al.);.NGC 7538.- infračervené zdroje (WEŘNER M.W. et alj ; W3, W3(OH), 
Ori A, Sgr B2, W49, NOC 7538 a další - variace maserů H20 (WECTS, 
MAC)ONALD); 31 infračervených protohvězdných zdrojů - proměřeni 
polarizaci zdroje a okolních hvězd, 20 zdrojů ukázalo vlastni po-
larizaci související s lokálním magnetickým polem (DYCK, LONSDALE). 
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Na rozděleni hustých a kompaktních H II oblasti v Galaxii se 

zaměřil LOCKMAN, a sledoval je na jižní galaktické polokouli až po 

3 kpc od centra, na severní až po 4 kpc od centra Galaxie, hlav-
ně podle rádiové emise spojité a na čáře H 109a .Nepřítomnost hustých 

H II oblastí v molekulárních oblacích znamená, že nikoli ve všech 

takových oblacích vznikají hvězdy. Dále byly v iňfračerveném oboru 

pozorovány: W3A - odvozen zářivý výkon 4,5 . 105 Lo (TIELENS, DE 

JONG); W51 (=G49.5-G.4), K3-50, DR 21, NGC 7538, W3 (OH) - na vinových 

délkách mezi 40 .a 150 Nm (THRONSON, HARPER); W 51 - celková studie 

struktury (TERZIAN); NGC 6822 - objev nových kompaktních H II oblasti 

(KINMAN et al.). 

Herbigovy - Harovy objekty (HH). K vysvětlení vlastností HH 24 
vybudovali SCHMIDT a MILLER model, v němž je kolem ústřední hvězdy 

typu T Tauri nepravidelná prachová obálka, jejiž osvětleni průrvami je 

příčinou.reflexního zářeni objektu. Čárové spektrum vzniká v plynových 

uzlinách, excitovaných hvězdným větrem. V uzlinách také vzniká polari-

zace zářeni, která dosahuje v čáře Ha asi 4%, v kontinuu až 25%. 

V objektech HH 1 a HH 2 je také obsažena podle COHENA a SCHWARTZE 

excitující hvězda typu T Tauri, ale polarizace je zde nulová. Únik 

hmoty z objektů odhadli tito autoři na 10
-7 

až 10
-8 

Mo/rok..Třicet 

molekulárních oblaků obsahujících HH objekty studovali LOREN, EVANS 

a KNAPP na emisních čárách v milimetrové oblasti a dále na čárách 

molekul H2C0 a CO. Oblaka mají sice hustá.jádra poblíž BH objektů, 

ale kondenzace jsou.totožné epíše a pozorovanými infračervenými zdroji 

než a HH objekty. Hustota u BH 29 a T Tau dosahuje až hodnot jako 

v jádrech ohladných.molekulárníeh oblaků,.ostatní oblasti jsou řidší 

(104 až 105 částic v cm3). Není vyloučeno, že v místech menši hustoty 

plynu došlo k "pochytání" molekul prachovými zrny. 

Nový pohled na povahu BH objektů podali NORMAN a SILK na základě 
pozorování vodních maserů v jejich okolí. Je totiž možné, že nadzvuko-

vým hvězdným větrem hvězd, které ještě nedosáhly hlavni posloupnost, 
se- urychlují hustá oblaka a ta pak letí prostorem jako "střely" a mo-

hou vysvětlit pozorované jevy v HB objektech včetně velmi rychlých 
pohybů plynu. Některé HH objekty Samy mají vysoké rychlosti - velký 

vlastní pohyb HB 28 a HH 29 potvrdili CUDWORTH a HERBIG. 

Studium. emisních uzlin v NGC 2264 potvrdilo jejich podobnost 
HH objektům. Podle ADAMSE, STROMA S.E. a K.M. je zde vývoj uzlin 

řízen šířením ionizační fronty a probíhá zde tvoření hvězd. BOHM 

a BRUGEL měřili abundance železa v HH objektech, a zjistili podob-

né zastoupeni jako.v populaci I. 

Hvězdy typu T Tauri. Do této třídy patři proměnné hvězdy, které 
jsou velmi mladé a ještě nedospěly ve svém vývoji na hlavní posloup-

153 



moat. Jsou obklopeny prachoplynnou obálkou, do které vysílají velmi 

intenzívní hvězdný vítr. Otázka, zda obálka ještě dopadá na hvězdu 

anebo je od ní odvrhována, není ještě a obecnou platností vyřešena. 

Nová pozorování ukazují vysoký ultrafialový exces tohoto typu hvězd. 

BASTIAN a MUNDT jej zjistili zhruba u poloviny z 56 studovaných 

objektů s emisními čárami v komplexu Orion. Tyto hvězdy vesměs náleží 

do skupiny hvězd podobných YY Orionis, podtřídy hvězd typu T Tauri, 

a všechny jsou nepravidelně proměnné v jasnosti i v barvě s charakte-

ristickým intervalem proměnnosti menším než několik dnů. Stejní autoři 

podle barevných indexů (U-B)0 opravených o extinkci rozlišují dvě 

skupiny hvězd T Tauri, podle toho, zda je tento index větší nebo menší 

než nula. GAHM et al. změřili ultrafialové spektrum hvězdy RU Lupi me-

zi 115 mm a 310 mm ze satelitu IUE. Přes kontinuum je ve spektru mnoho 

emisních čar, z nichž nejsilnější jsou čáry Mg II u 278 mm a 279,5 mm, 

a v ještě krátkovinnějším oboru dominuji čáry C IV, Si IV, Si III, 

nasvědčující vysoké teplotě plynu okolo hvězdy (5.104 K až 105 K). 

Krátkodobé variace světelné křivky hvězdy S CrA (typ XY Ori) vysvětlu-

je MUNDT fluktuacemi v hustotě dopadající obálky) ultrafialové 

spektrum této hvězdy (APPENZELLER, WOLF) souhlasí dobře s hypotézou, 

že jde o velmi mladou protohvězdu o nízké hmotnosti. Podle GURZADJANA 

je ultrafialový exces netermální povahy a vzniká tzv. přechodovým 

zářením při nárazech rychlých elektronů (o energii okolo 1,5 MeV) na 

prachová zrna v okolohvězdných obálkách. Je to další hypotéza, 

která .se objevila po vysvětlení excesu dvoufotonovou emisí atomů 

vodíku. 

ULRICH a KNAPP roztřídili hvězdy typu T Tauri, typů A a B 
s emisními čárami podle profilů čar Ha, HQ a NaD. Poslední čára 
ukazuje, že ve vzorku objektů převažovaly mírně hvězdy s dopadají-
cí obálkou nad hvězdami obálku odvrhujícími. Navrhují,. že pozvolná 
náhlá zjasněni jako u hvězd FU Orionis nebo V 1057 Cygni mohou být 
způsobena převrácením orientace toku látky v obálce, z původní akrece 
na následný rozptyl. MORAN et si. se zaměřili rovněž na ionizovaný 
okolohvězdný plyn a jeho emise v rádiové oblasti. .Na základě pozoro-
vání 15ti hvězd T Tauri a teoretických úvah soudí, že všeobecně pře-
važují hvězdy obálku ztrácející. Anomální excitace kyslíku a síry 
(poměry [O I] 630 mm/ Ha, [S II] /Hp) vysvětlují přítomností rázové 
viny v oblasti vzniku čar. Rádiovou emisi molekul OH a NH3 v blízkosti 

;asociací hvězd typu T Tauri pozorovali LANG a WILISON. Molekulární 
emise vychází z oblaeti temných oblaků, obsahujících také molekulární 
plyn. Rozsah těchto zbytků látky po tvořeni hvězd je asi 1 po v průmě-
ru, a molekulární oblaka jsou zde v hydrostatické rovnováze. Velmi 
důležitá je též hodnota magnetického pole v molekulárních oblacích, 
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pro jehož podélnou složku rovnoběžnou s pozorovacím paprskem vychází 

ze Zeemanova rozštěpu horní mez 0,1 miligaussů. 

Hvězdy typu T Tauri mají střední hmotnosti (-2 M0) a stáří okolo 

miliónu let. IMHOFF ukázal, že planetární systémy, pokud se okolo 

hvězd T Tauri vyskytují, musely vzniknout již před fází typickou 

právě .pro typ T Tauri. Odtud tedy vyplývají mnohá omezeni, hlavně 

časová, pro procesy, které působily také při vzniku sluneční sou-

stavy. 

17. KOSMOLOGIE 

Sériový model 1979 vesmíru jako celku nedošel závažných změn pro- 

ti modelu 1978. Je to tek zvaný standardní model horkého bi g-bangu, 

vycházející z předpokladu homogenity a izotropie ve velkých měřít-

cích, velkého počtu fotonů na nukleon a gravitačního zákona obecné 

relativity bez kosmologického členu. Z něho vyplývá, že všeobecné 

rozpínání vesmíru začalo před konečnou dobou, jejiž horní odhad dává 

převrácená hodnota Hubbleovy konstanty Ho, tj. poměru současné rych-

losti vzdalování dvou typických bodů (kup galaxií) k jejich vzdálenos-

ti. Přesná doba existence vesmíru od počátečního výbuchu ze singula-

rity závisí kromě na hodnotě Ho též na současné hodnotě střední husto-

ty .vesmíru. Na těchto veličinách též závisí, který z kvalitativně roz-

dílných modelů se realizuje. Pokud je poměr skutečné střední hustoty 

hmotnosti k tzv..kritické hustotě, označovaný jako A, menší.než jedna, 

vesmír by měl být nekonečný a v budoucnu stále se rozpínat, při D > 1 

je vesmír konečný a expanze se jednou změní v kontrakci. 

Společným rysem obou modelů je časový počátek, tj. existence 

stavu s nekonečnou hustotou, tlakem a teplotou. Tato singularita je 

nutným důsledkem nekvantové teorie gravitace; úvahy o tom, zda zahr-

nutí kvantových efektů povede k odstranění počáteční singularity 

nedošly dosud potvrzeni. 

Model horkého big-bangu předpokládá, že v materiální nápini ves-

míru připadá na jednu částici velké množství fotonů. Fotonový plyn 

zchladl nyní díky expanzi vesmíru na teplotu 2,7 K a představuje poza-

dí mikrovinného záření; zachoval si planckovské spektrum, kterého na-

byl v raném údobí. 

Einsteinově obecné teorii relativity, podkládající standardní mo-
del, se dostalo.významného potvrzeni pozorováními TAYLORA, McCULLOCHA 

a FOWLERA prodlužování orbitální periody binárního pulzaru PSR 1913 + 

16. Nalezený vzrůst periody o 0,000414 s za čtyři roky je ve shodě se 
ztrátou energie, vyzářené podle obecné relativity gravitačními vinami. 
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Možnost interpretovat toto zpožďováni jako důsledek gravitačního záře-

ní je dána kompaktnosti objektu, takže se neuplatňuji slapové sily. 

Je to první, byť nepřímý důkaz existence gravitačního zářeni. I když 

jako test obecné relativity ve srovnáni a jinými teoriemi gravitace, 

které vesměs gravitační zářeni předpovídají, pokud vyhovuji požadavkům 

speciální teorie relativity, není příliš citlivý, je významné, že jde 

o časově proměnné pole. 

Stále se ovšem objevuji různé alternativní teorie gravitace; ně-

které z nich mají kosmologické důsledky a mohou být kosmologickými po-

zorovacími daty vyloučeny. Např. teorie CANUTA, HSICHA a OWENA, zavá-

dějící nestandardní vazbu mezi gravitaci a elektromagnetismem, není ve 

sporu s klasickými testy obecné relativity, měni však podmínky v raném 

vesmíru. Podle FABIKA vede k empiricky nepřijatelné produkci helia. 

Z teorii gravitace se těší zájmu v poslední době jmenovitě tzv. super-

gravitace; jde o pokus spojit tzv. supersymetrické teorie v euklidov-

ském prostoru, kterým se podařilo spojit v jednotnou teorii bozonová 

a fermionová pole, a geometrickým popisem gravitace. Supergravitace 

přiřazuje kvantu gravitace se spinem 2, gravitonu, další částici, gra-

vitino, se spinem 3/2. Vzhledem k tomu ovšem, že částice s necelým 

spinem odpovídají interakcím krátkého dosahu, na makroskopické úrovni 

vede supergravitace ke stejným výsledkům jako obecná relativita. 

Kosmologické důsledky lze očekávat nanejvýše v teorii počáteční singu-
larity či velmi raného vesmíru. Nicméně SCHERS vybudoval rozšířený 
supersymetrický model, ve kterém působeni předpovídaných vektorových 
částic se projeví efektivní modifikaci gravitačního zákona, princi-
piálně makroskopicky ověřitelnou. 

Několik prati se zabývalo měřením Hubbleovy konstanty;. vesměs 
vedou k delší dobu uznávané hodnotě okolo 50 s-1 Mpč 1.Zdá se tedy, že 
výkyv zpět k hodnotám nad 100 km s-1 Mpč 1,který uváděli r~ kteří auto-
ři v minulém rocey byl dočasný. LYNDON - BELL odstoupil od svého vý-
sledku Ho = 125 km s-1 Mpč 1, YAHSIL obdobně jako předchozí autor užil 
speciálního modelu pro tzv. nadsvětelné kvazary, k určení skutečná 
rychlosti jejich vzdalování.Došel k hodnotě Ho < 55 km s-1 Mpc-1. VIS -
VANATHAN a GRIERSMITH došli z měření vzdálenosti Virgo I kupy k hodno-
tě Ho = 59±8 km s-1 Mpč 1

Hodnota Ho 50 km s-1 Mpč 1 v dobré shodě s měřeným věkem nej-
starších galaktických objektů. WOOSLEY a FOWLER rozebírali možnosti 
chronometrie pomocí poměru 177Re ku 1870s; metoda dává rozmezí 14-19 
miliard let pro stáří Galaxie, není však spolehlivější než chrono-
metrie pomocí jiných radioizotopů. 

V otázce, zda vesmír je uzavřený či otevřený svědči pozorování 
stále spíše ve prospěch otevřeného modelu. Ě.ada prací naznačuje mož-
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float určeni hodnoty 0 ze,struktury kup galaxií v rámci teorie jejich 

tvořeni. Tvořeni galaxii závisí na střední hustotě původně homogenně 

rozložené látky. Zatímco PEEBLES se spolupracovníky docházeli k závě-

ru, že 0 - 1 představuje přijatelnou hodnotu, SILK a WILSON docházejí 

ve svém modelu tvořeni kup k 0 = 0,1 jako přijatelné hodnotě, zatímco 

hodnoty 0= 1,1 a 0=0,02  nevyhovuji při srovnáni předpovědi modelu s 

kupou v souhvězdí Coma Berenicea. Nepřímo svědčí pro otevřený model i 

práce EICHLERA, který ukazuje, že REINESOVA měřeni toku neutrin vylu-

čují Epateinův model produkce deuteria v kvazarech a aktivních jádrech 

galaxii. V otevřeném modelu totiž zůstává po prvotní synteze helia 

podstatně vice deuteria než v uzavřeném. Pozorovaný výskyt deuteria 

svědči pro otevřený model, nenajde-li se jiný mechanismus jeho produk-

ce. 

Teoreticky se studuji též různé nestandardní modely, jmenovitě s 

prostorovou anizotropií, a celkově nenulovým nábojem apod. I když 

observační data mohou řadu nestandardních modelů vyloučit, nevylučují 

všechny. Zároveň je třeba říci, že standardní model je s pozorováním 

v dobré shodě. 
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E. UMĚLÉ DRUŽICE A KOSMICKÉ SONDY 
VYPUŠTĚNĚ V R. 1979 

O zna- 
čent Název T i P H„ He M t 

o m km km kg 

1A Kosmos 1070 11.1. 62,8 89,5 205 293 5900? 9 d. 

B raketa 62,8 89,1 202 262 2500 7 5 d. 
F pouzdro 62,8 89,3 201 281 200 ? 16 d. 

2A' Kosmos 1071 13.1. 62,8 89,7 179 339 6300 7 12 d. 
B raketa 62,8 89,4 173 323 2500 7 4 d, 

F motor dráha podobná jako 2A 600 ? 16 d. 

3A Kosmos 1072 16.1. 82,9 105,0 965 1820 700 ? 1200 ř. 
B raketa 82,9 104,9 966 1008 2200 7 600 r. 

4A' Molnija 3 L 18.1. 62,8 736 433 40817 1500 7 19,5 r. 
B start. raketa 62,8 90,5 208 393 2500 ? 13 d. 
C start. plošina 62,8 90,4 183 407 11 d. 
D raketa dráha podobná jako 4A 440 19,5 r. 

5A Meteor 29 25.1. 98,0 97,4 622 . 645 2200 7 60 r. 
B raketa 98,0 97,6 606 675 1440 60 r. 

6A Kosmos 1073 30.1. 62,8 89,6 182 328 6300 7, 13 d. 
B raketa 62,8 89,5 178 323 2500 4 d. 
C motor 62,8 89,8 154 372 600 7 15 d. 

7A Scatha 30.1. 7,8 1416,2 27543 43251 357 >106 r. 
B 2. stupeň 28,6 95,1 189 869 350 ? 26 d. 
C 3. stupeň 27,4 794,8 185 43905 66 5 r. 

8A Kosmos 1074 31.1. 51,6 92,0 364 383 60 d. 
B' raketa 51,6 88,6 189 228 2 d. 

9A' Ayame 1 (BOS 1) 6.2. 0,4 1380,6 33966 35421 260 >106 r. 
B raketa 24,4 625,2 190 35603 70 7 5 r.? 

10A Kosmos 1075 8.2. 65,8 94,5 473 516 6 r. 
B raketa 65,8 94,4 465 515 2200 7 6 r. 

11A Kosmos 1076 12.2, 82,5 97,8 637 666 60 r. 
B raketa 82,5 90,8 635 664 2200 7 60 r. 

12A Kosmos 1077 13.2. 81,2 97,3 625 631 2500 7 60 r. 
B raketa 81,2 97,4 576 687 1440 60 r. 

13A Sage (ATM 2) 18.2. 54,9 96,7 549 661 40 r. 
B raketa 54,9 96,8 550 662 24 20 r. 

158 



Ozne- 
čení Název T i P H a H a M t 

o m km km kg 

14A Hakucho (Corsa B) 21.2. 29,9 95,6 541 572 96 10 r. 
'B raketa 29,9 95,6 542 573 230 ? 10 r. 

15g Bkran 3 21.2. 0,4 1436,0 35760 35780 1500 ? >1o6 r. 
B start.raketa 51,6 88,1 181 188 4000 7 1 d. 
C start.ploěina 51 ,6 88,1 174 188 1 d. 
D' raketa 47 632 290 35750 1900 ? 

16A' Kosmos 1078 22.2. 72,9 89,0 168 280 6300 ? 8 d. 
B raketa 72,9 88,8 167 267 2500 ? 2 d. 
C motor 600 ? 8 d. 

17A' Solwind 24.2. 97,6 96,4 563 602 40 r. 
B raketa 97,7 96,3 562 601 24 ? 20 r. 

18A' Sojuz 32 25.2. 51,6 89,6 240 281 6570 ? 108 d. 
B' raketa 51,6 88,9 191 251 2500 ? 2 d. 

19A' Kosmos 1079 27.2. 67,1 89,6 174 337 6700 ? 12 d. 
B raketa 67,1 89,5 167 333 2500 ? 3 d. 

20A' Interkosmos 19 27.2. 74,0 99,8 501 991 1000 ? 30 r. 
B raketa 74,0 99,6 495 988 2200 ? 30 r. 

21A' Meteor 2-04 1.3. 81,2 102,3 839 897 2750 7 500 r. 
B raketa 81,2 102,3 825 909 1440 400 r. 

22Á Progres 5 12.3. 51,6 90,6 293 325 7020 25 d. 
B raketa 51,6 88,7 183 242 2500 ? 2 d. 

23A' Kosmos 1080 14.3. 72,8 89,1 169 294 6300 ? 14 d. 
B raketa 72,8 89,0 168 277 2500 7 2 d. 
F motor dráha podobná jako 23A 600 ? 14 d. 

24A Kosmos 1081 15.3. 74,0 114,6 1406 1467 40 7 7000 r. 
B' Kosmos 1082 74,0 114,8 1424 1466 40 ? 8000 r. 
C' Kosmos 1083 74,0 115,0 1443 1465 40 ? 9000 r. 
D' Kosmos 1084 74,0 115,2 1463 1469 40 ? 9000 r. 
B' Kosmos 1085 74,0 115,7 1467 1507 40 ? 104 r. 
F' Kosmos 1086 74,0 115,6 1468 1484 40 ? 104 r. 
G' Kosmos 1087 74,0 115,9 1468 1526 40 ? 104 r. 
H' Kosmos 1088 74,0 116,1 1466 1548 40 ? 104 r. 
J raketa 74,0 117,7 1463 1695 2200 ? 2.104 r. 

25A' Big Bird 16.3. 96,4 88,8 170 258 13300 ? 190 d. 
B pouzdro 95,8 97,2 621 628 60 7 60 r. 
C raketa 96,4 88,8 161 262 1900 2 d. 
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0zna- 
čená Název T i P Hn Ha M t 

o m km km kg 

26A' Kosmos 1089 21.3. 83,0 104,9 973 1005 700 ? 1200 r. 

B raketa 83,0 104,8 972 995 2200 ? 600 r. 

27A' Kosmos 1090 31.3. 72,8 89,8 202 326 5700 ? 13 d. 

B raketa 72,8 89,4 192 292 2500 ? 5 d. 

28A Kosmos 1091 7.4. 82,9 104,9 969 1012 700 ? 1200 r. 
B raketa 82,9 104,8 969 1003 2200 7 600 r. 

29A' Sojuz 33 10.4. 51,6 90,9 292 353 6800 ? 2 d. 
B raketa 91,6 87,6 156 161 2500? 3 d. 

30A Kosmos 1092 11.4. 83,0 104,9 968 1009 700? 1200 r. 
B ršceta 83,0 104,8 968 999 2200 ? 600 r. 

31A' Molnija 1AU 12.4. 62,9 718,0 630 39739 1000 ? 11 r. 
B start.raketa 62,8 92,2 211 561 2500 ? 26 d. 
C start.plošina 62,9 92,4 196 592 23 d. 
D raketa 63,0 732,5 622 40456 440 11 r. 

32A Kosmos 1093 14.4. 81,2 97,3 621 635 2500 ? 60 r. 
B raketa 81,2 97,5 584 695 1440 60 r. 

33A Kosmos 1094 18.4. 65,0 93,3 426 442 203 d. 
B' raketa 65,0 89,4 105 382 1500 ? 0,5 d. 

34A Kosmos 1095 20.4. 72,8 92,3 354 420 6300 ? 14 d. 
B raketa 72,8 89,7 190 326 2500 ? 7 d. 
D motor dráha podobná jako 34A 600 7 212 d. 

35A' Raduga 5 25.4. 0,4 1436,2 35789 35789 >106 _. 
B start.reketa 51,6 88,0. 175 183 4000 7 1 d. 
C start.plošina 51,6 88,2 100 273 <1 d. 
D' raketa 47,4 635,5 318 35893 1900 ? 

36A Kosmos 1096 25.4. 65,1 93,3 428 442 213 d. 
B raketa 65,0 89,3 11.3 370 1500 ? <0,6 d. 

371' Kosmos 1097 27.4. 62,8 89,5 173 331 6300 ? 30 d. 
B raketa 62,8 89,5 171 326 2500 7 3 ď. 

38A Fleetaatcom 2 4.5. 0,8 1436,1 35768 45806 1884 >106 r. 
B raketa 26,3 622,0 172 35347 1815 1 r. 

39a Progres 6 13.5. 51,6 90,9 313 334 7020 28 d. 
B raketa 51,6 88,4 174 218 2500 ? 2 d. 

401" Kosmos 1098 15.5. 72,9 89,8 170 354 6300 ? 13 d. 
B raketa 72,9 89,5 169 332 2500 7 4 d. 
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O zna- 
čent Název T i P H„ Ba M t 

o m km km kg 

41€ Kosmos 1099 17.5. 81,4 89,1 215 247 5900 ? 13 d. 

B raketa 81,4 89,0 213 238 2500 ? 4 d. 

42€ Kosmos 1100 22.5. 51,6 88,6 193 222 12000 7 <0,2 d. 

8' Kosmos 1101 dráha podobná jako 42A 12000 ? <0,2 d. 

C raketa dráha podobná Sako 42A 4 d. 

43€ Kosmos 11.02 25.5. 81,3 89,2 212 260 5700 ? 13 d. 

B raketa 81,4 88,9 207 233 2500 7 4 d. 
D pouzdro 200 49 d. 

44€ Big Bird 28.5. 96,4 88,7 131 285 13300 ? 90 d. 
B raketa dráha podobná jako 44A 1900 2 d. 

45€ Kosmos 11.03 31.5. 62,8 92,0 325 417 6300 7 14 d. 

B raketa 62,8 90,6 248 357 2500 ? 24 d. 
G motor 62,8 92,0 325 417 600 7 168 d. 

46A Kosmos 1104 31.5. 83,0 104,8 962 1010 700 ? 1200 r. 

B raketa 82,9 104,8 962 1000 2200 ? 600 r. 

47€ Ariel 6 2.6. 55,0 97,2 600 654 154 20 r. 
• B raketa 55,0 97,2 601 653 24 10 r. 

48€ Molnija 3M 5.6. 62,8 718,0 449 39918 1500 7 12 r. 

B start.raketa 62,8 90,9 206 431 2500 ? 19 d. 
C start.ploěina 62,8 90,6 196 414 16 d. 
D raketa 62,9 731,1 450 40560 440 10 r. 

49€ Sojuz 34 6.6. 51,6 91,0 289 364 6800 ? 74 d. 

B raketa 51,6 88,6 189 230 2500 ? 3 d,. 

50€ AMS 4 6.6. 98,8 101,5 819 838 513 80 r. 
B raketa 98,8 101,5 819 836 66 60 r. 

51€ Bhaskar 7.6. 50,7 95,2 519 541 444 9 r. 
B raketa 50,7 95,1 510 542 2200 ? 9 r. 

52ti Kosmos 1105 8.6. 81,4 89,2 212 254 5700 7 13 d. 
B raketa 81,4 89,1 212 244 2500 7 4 d. 
D pouzdro? 50 d. 

53€ EWS 10.6, 2,0 1448,5 35801 36261 >106 _. 
B 2.stupeň 28,6 88,2 152 237 1900 1 d. 
C transtage dráha podobná ,jako 53A 1500 7 c10° r. 

54A' Kosmos 1106 12.6. 81,4 89,0 216 237 5900 ? 13 d. 
B raketa 81,4 88,6 191 212 2500 7 3 d. 

161 



Ozne- 
čení Název T i P Hn Ha M t 

o m km km kg 

54D pouzdro 81,4 88,7 201 213 200 ? 18 d. 

55A' Kosmos 1107 15.6. 72,9 89,5 198 301 5700 ? 14 d. 
B raketa 72,9 89,4 194 290 2500 ? 5 d. 
D pouzdro 7 dráha jako 55A 18 d. 

56A' Koamos 1108 22.6. 81,3 89,1 214 245 5900 ? 13 d. 
B raketa 81,3 88,9 211 224 2500 ? 3 d. 
E pouzdro dráha jako 56A 29 d. 

57A' NOAA 6 27.6. 98,8 101,3 812 828 340 ? 120 r. 
B 2. stupeň 98,8 101,3 804 835 350 ? 100 r. 

58A' Kosmos 1109 27.6. 62,9 724,2 613 40060 1250 ? 17 r. 
B etart.raketa 62,8 92,0 209 537 2500 ? 29.d. 
C start.plošina 62,8 92,2 176 586 16 d. 
D raketa 62,9 721,8 630 39922 440 30 r.7 

59A' Progres 7 28.6. 51,6 91,6 353 360 7020 ? 22 d. 
B raketa 51,6 88,5 182 224 2500 ? 2 d. 

60A Kosmos 1110 28.6. 74,0 100,9 791 814 750 ? 120 r. 
B raketa 74,0 100,8 781 813 2200 7 100 r. 

61A' Kosmos 11.11 29.6. 62,8 92,0 328 415 6300 ? 15 d. 
B raketa 62,8 90,6 255 354 2500 7 21 d. 
0 motor? 62,7 92,0 361 393 600 ? 57 d. 

62J Gorizont 2 5.7. 0,8 1477 36550 36550 1500 ? >106 r. 
B atart.raketa 51,6 87,5 147 162 4000 7 2 d. 
C start.plošina dráha podobná jako 6,2B 2 d. 
D raketa 47,2 632 290 35750 1900 7 1 r.? 

63A Kosmos 1112 6.7. 50,7 93,4 344 542 550 ? 199 d. 
B raketa 50,7 93,2 338 536 2200 ? 186 d. 

64A Kosmos 1113 10.7. 65,0 89,5 173 330 5900 ? 13 d. 
B raketa 65,0 88,0 149 198 2500 5 d. 
D pouzdro dráha podobná jako 64A 200 ? 19 d. 

65A Kosmos 111.4 11.7. 74,0 95,2 506 552 900 ? 9 r. 
B raketa 74,0 95,1 496 551 2200 ? 9 r. 

66Á Kosmos 1115 13.7. 81,4 89,0 217 235 5900 ? 13 d. 
B rdceta 81,3 . 88,4 187 205 2500 ? 4 d. 
C pouzdro dráha podobná jako 66A 200 38 d. 
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Ozna- 
čená Název T i P B„ BQ M t 

o m km km kg 

67A Kosmos 1116 20.7. 81,2 97,1 590 643 2500 ? 60 d. 

B raketa 81,2 97,2 596 650 1440 60 r. 

68€ Kosmos 1117 25.7. 62,8 89,5 179 325 6300 ? 13 d. 

B raketa 62,8 89,4 177 316 2500 ? 4 d. 
C motor dráha podobná jako 68A 600 17 d. 

69€ Kosmos 1118 27.7. 81,4 89,1 217 243 5700 ? 13 d. 
B raketa 81,4 88,7 197 219 2500 ? 4 d. 

70€ Molnija lAV 31.7. 62,8 717,7 452 39902 1000 ? 19,5 r. 
B start.raketa 62,8 90,7 216 405 2500 ? 20 d. 
C start.ploáina 62,8 90,8 194 437 14 d. 

D raketa dráha podobná jako 70A 440 19,5 r. 

71A Kosmos 1119 3.8. 81,4 89,1 216 242 5700 ? 12 d. 
B raketa 81,4 88,5 183 211 2500 ? 4 d. 

72A Westar 3 10.8. 0,8 1436,1 35768 35806 574 ? >106 r. 

8 2. stupeň 31,5 88,2 130 239 350 ? <1 d. 

C 3. stupeň 24,6 649,1 231 36681 66 10 r.? 

73A Kosmos 1120 11.8. 70,5 89,8 170 362 6300 ? 13 d. 

B raketa 70,4 89,7 173 341 2500 ? 4 d. 
D motor 70,4 89,8 173 351 600 ? 20 d. 

74A Kosmos 1121 14.8. 67,2 89,7 171 348 6700 ? 30 d. 

B raketa 67,2 89,6 169 339 2500 ? 4 d. 

C motor dráha podobná jako 74A 600 ? 20 d. 

75A Kosmos 1122 17.8. 81,3 89,1 214 239 5700 ? 13 d. 
B raketa 81,4 88,9 207 231 2500 ? 3 d. 

76A Kosmos 1123 21.8. 81,4 89,0 212 234 5900 ? 13 d. 

B raketa 81,4 89,0 211 231 2500 ? 3 d. 
E pouzdro 81,4 88,7 202 218 200 ? 17 d. 

77A Kosmos 1124 28.8. 63,0 716,5 586 39708 1250 ? 25 r.? 

B start.reketa 62,9 92,1 215 549 2500 ? 31 d. 

C start.ploěina 62,9 91,4 174 514 14 d. 
D .raketa dráha podobná jako 77A 440 25 r.? 

78A Kosmos 1125 28.8. 74,0 100,8 784 812 750 ? 120 r. 

B raketa 74,1 101,0 793 819 2200 ? 100 r. 

79A Kosmos 1126 31.8. 72,8 90,4 197 395 6300 ? 14 d. 
B raketa 72,9 90,0 191 361 2500 ? 9 d. 
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O zna- 
č ení Název T i P Hn HQ M t 

o m km km kg 

793 motor 72,9 92,0 367 372 600 ? 169 d. 

80k Kosmos 1127 5.9. 81,4 89,8 259 271 6300 7 13 d. 

B raketa 81,4 89,2 211 255 2500 ? 5 d. 

D rotor 81,4 89,8 257 272 600 ? 25 d. 

81A' Kosmos 1128 14.9. 62,8 89,5 177 328 6300 ? 13 d. 

B raketa 62,8 89,4 173 316 2500 7 3 d. 

C motor 62,8 89,5 147 354 600 ? 13 d. 

82A HEAO 3 20.9. 43,6 94,4 485 501 2720 4 r. 

B raketa 43,7 92,2 358 417 1815 54 d. 

03k' Kosmos 1 129 25.9. 62,8 90,4 218 377 5900 ? 18 d. 

B raketa 62,8 90,3 214 362 2500 11 d. 

E pouzdro dráha podobná jako 83k 200 173 d. 

84ti Kosmos 1130 25.9. 74,0 114,7 1400 1482 40 ? 7000 r. 

B' Kosmos 1131 74,0 114,8 1410 1486 40 ? 8000 r. 
C' Kosmos 1132 74,0 115,0 1429 1483 40 ? 9000 r. 
D' Kosmos 1133 74,0 115,2 1441 1485 40 ? 9000 r. 
É Kosmos 1134 74,0 115,4 1455 1486 40 ? 104 r. 
F' Kosmos 1135 74,0 115,5 1465 1493 40 ? 104 r. 
G Kosmos 1136 74,0 115,0 1472 1501 40 ? 104 r. 
1i Kosmos 1137 74,0 115,9 1472 1519 40 ? 104 r. 
J raketa 74,0 117,9 1480 1690 2200 7 2.104 r. 

85k Kosmos 1138 28.9. 72,9 90,2 199 373 6300 ? 14 d. 
B raketa 72,9 90,2 199 367 2500 ? 7 d. 
F motor 72,9 92,3 362 412 600 ? 151 d. 

86k EMS 1.10. dráha podobná jako 53k >106 r. 
B 2. stupeň 29,0 91,1 151 824 1900 6 d. 
C 3. stupeň dráha podobná jako 86k 1500 ? >106 r. 

87A Ekran 4 3.10. 0,4 1424 35557 35557 1500 ? >106 r. 
B start.raketa 51,6 88,1 177 193 4000 ? 2 d. 
C start.plošina dráha podobná jako 87B 1 d.? 
D raketa dráha podobná jako 15D 1900 ? 1 r.^ 

881; Kosmos 1139 5.10. 72,8 89,8 202 327 5700 ? 13 d. 
B raketa. 72,8 89,3 199 282 2500 ? 6 d. 

89k Kossas 1 140 11.10. 74,1 100,7 780 805 750 ? 120 r. 
B raketa 74,1 100,6 774 802 2200.? 100 r. 
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čení Název T i P Hn HQ M t 

o m km km kg 

90A Kosmos 1141 16.10. 83,0 104,8 961 1003 700 ? 1200 r. 
B raketa 82,9 104,7 961 993 2200 ? 600 r. 

91A' Molnija 1AW 20.10, 62,8 735,9 618 40627 1000 ? 15 r. 
B etart.raketa 62,8 92,3 216 560 2500 ? 22 d. 
C start.ploěina 62,8 92,6 201 604 21 d. 
D raketa 62,9 732,8 627 40465 440 15 r. 

92A' Kosmos 1142 22.10. 72,8 92,3 353 418 6300 ? 13 d. 
B raketa 72,8 90,1 194 361 2500 ? 6 d. 
C motor 72,8 92,2 353 412 600 ? 155 d. 

93A Kosmos 1143 26.10. 81,4 97,4 624 646 2500 ? 60 r. 
B raketa 81,2 97,5 614 666 1440 60 r. 

94A' Magmat 30.10. 96,8 93,8 355 562 181 9 m. 
B raketa 96,8 93,8 355 557 24 89 d. 

95A' Meteor 2-05 31.10. 81,2 102,6 873 890 2750 ? 500 r. 
B raketa 81,3 102,7 848 922 1440 400 r. 

96A' Interkoemos 20 1.11. 74,0 94,4 462 519 1000 ? 18 m. 
B raketa 74,0 94,4 455 519 2200 ? 18 m. 

97A' Kosmos 1144 2.11. 67,2 89,4 158 337 6700 7 32 d. 
B .raketa 67,2 89,1 158 304 2500 ? 3 d. 

98A' IBCS 13 21.11.? 2,4 1413,1 35594 35789 590 >106 r. 
B' DSCS 14 2,4 1450,7 35792 36357 590 >106 r. 
C Transtage 2,4 1510,4 35818 38641 1500 ? >106 r. 
D 2. stupeň rakety 1900 <1 d. 

99A Kosmos 1145 27.11. 81,2 97,3 624 635 2500 ? 60 r. 
B raketa 81,2 97,4 588 677 1440 60 r. 

100A Kosmos 1146 5.12. 65,8 94,0 444 494 18 m. 
B raketa 65,8 93,9 436 493 2200 ? 9 m. 

101 ' RCA Satcom 3 7.12. 23,8 637,0 166 36124 868 ? 
B 2. stupeň 27,4 111,4 157 2437 350 ? 
C 3. stupeň 66 3 r.? 

102k Kosmos 1147 12.12. 72,9 92,3 354 419 6300 ? 14 d. 
B raketa 72,9 90,3 196 382 2500 7 7 d. 
D motor 72,7 91,2 277 391 600 ? 88 d. 

103A` Sojuz T-1 16.12, 51,6 91,9 370 382 7000 7 100 d. 
B' raketa 51,6 88,3 179 204 2500 ? 2 d. 
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Ozna-
čení Název T i P Hn .Ha M t 

o m km km kg 

104Á CAT 24.12. 17,6 635,3 201 36003 1602 1 r.? 

B raketa dráha podobná jako 104A 1634 1 r.? 

105A 0orizont 3 29.12. dráha podobná jako 62A 1500 ? >106 r. 

B start.rakota 51,6 1 84,71 1421 157 40007 2 d.? 

C etart.ploěina dráha podobná jako 1058 

D raketa dráha podobná jako 62D 1900 ? 2 r.? 

106A' Kosmos 1148 29.12. 67,1 I 89,6 1731 343 6700 ? 13 d. 

B raketa 67,1 88,4 145 242 2500 ? 2 d. 

D motor dráha podobná jako 106A 600 17 d. 

Označení v tabulce družic: 

Označeni = mezinárodní označení 

T = datum vypuštěni 

i = sklon dráhy k rovníku (ve stupních) 

P = uzlová oběžná doba (minut) 

Hn, HQ = výška v přízemí a odzemí v km 

M = hmotnost (kg) 

t = doba existence - skutečná nebo předpověděná 
(r. = roků, m. = měsíců, d. - dni) 

Hodnoty i, P, H,r, Ha jsou obvykle počáteční hodnoty. U družic, které byly navedeny 
na plánovanou dráhu postupnými manévry, je uváděna výsledná dráha. Další podrob-

nosti jsou uvedeny v poznámkách. 

Hvězdička u čísla objektu odkazuje na bližší údaje v následujících poznámkách. 
V tabulce družic nejsou uváděny různé úlomky, které se dostaly na oběžnou dráhu. 
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Poznámky 

(Časové údaje jsou vesměs ve světovém čase) 

1A Névratoyé.část družice přistála na Zemi. 

2A Viz 1A. 

4A Sovětská spojová družice zdokonaleného typu Molnija 3, která patři k síti 

Orbita a lntersputnik. Předchozí družice tohoto typu byla 1978 - 95A. 

5A Druhá sovětská meteorologické družice na retrográdní dráze synchronní se 

Sluncem. Tím je umožněno fotografování za stejného osvětleni. První dru-

žice tohoto typu je 1977-57A. Družice také re ee přístroje SSSR a NDR pro 
dálkový průzkum Země. 

6A Viz IA. 

7A Scatha = Spacecraft Charging at High Altitudes. Družice měří povrchový 

nábój, který Se vytváří u družic na stacionární dráze. 

C Dráha podobná jako přechodová dráha 7A: i = 27,4°, P = 794,8m, H = 185 -

- 43905 km. 

8A Dráha měněna. Pravděpodobně zkouška aparatury pro pilotované lety. Viz 

IA. 

B thomky byly nalezeny u Eastbourne v Anglii. 

9A Japonská experimentální spojová družice (RCS = Experimental Communi-
cations Satellite). Přestala vysílat po srážce a posledním stupněm rakety 

a nedostala se na plánovanou stacionární dráhu. 

11A Sovětské oceánografické družice. 

13A Sage - Stratospheric Aerosol and Gas Experiment: Družice měří obsah ozónu 

a aerosolů ve stratosféře. Jiné označení AEM = Applications Explorer 

Mission (první družice této série byla 1978-41A). 

14A Hekuoho = Labuť. Japonské družice pro výzkum kosmického zářeni (Corsa = 

Cosmic Radiation Satellite). První start v r. 1976 (Corsa A) se ne-

zdařil. 

15A Sovětské stacionární spojová družice typu Ekran (předchozí je 1977 -
92A). Je určena k retranslaci televizních programů do odlehlých oblasti 

SSSR. 

D Raketa zanikla asi v únoru 1980. 

16A Viz 1A. 

17A Družice pro měřeni slunečního větru. 

18A Koemická loď, v niž byli dopraveni na stanici Saljut 6 kosmonauti V.A. 

Ljachov a V.V. Rjumin. Spojeni se Saljutem 6 26.2. Po přestupu kosmo-

nautů do lodi Sojuz 34 (= 1979 - 49A) se loď Sojuz 32 odpojila 13.6, od 

Saljutu 6 a bezpilotně přistála na Zemi. Posádka Ljachov a Rjumin byla 

třetí základní posádkou na stanici Saljut 6. Provedla na stanici důležité 

opravy a údržbu přístrojů a v průběhu rekordního pobytu 175 dni.. přeloži-

167 



la ze tři lodi Progres 5 - 7 náklad přes 4,5 tuny materiálu a přístrojů. 

Prováděla systematicky důležité lékařské, biologické a technologické 

experimenty, dálkový průzkum Země a měření zemskéatmosféry. Velmi cenná 

byla astrofyzikální měřeni jek v krátkovinném oboru (gama a W zářeni) 

tek i v rádiovém oboru. Pomocí radioteleekopu o průměru 10 m (přivezeného 

lodi Progres) byla též prováděna rádiointerferometrická měřeni ve spo-

lupráci e rádiovou observatoří na Krymu. Koemonáuti Ljachov a Rjumin 

se vrátili na Zemi 19.8.1979 v lodi Sojuz 34. 

B Zánik rakety byl pozorován z lodi východně od Madagaskaru. 

19A Viz 1A. 

20A Družice programu Interkosmos ke komplexnímu výzkumu ionosféry (Ionozond). 

21A Sovětské meteorologická družice nového typu meteor 2. Předchozí je 1977 -
117A. 

22A Nákladní lod, která dopravila zásoby na stanici Saljut 6 (předchozí byla 

1978 - 90A). Oddělila se od komplexu Saljut 6 - Sojuz 32 3.4.. a po na-
vedení na sestupnou dráhu zanikla nad Pacifikem 5.4.1979. 

23A Viz 1A. 

24A-H Další skupina osmi navigačních nebo spojových družic vypuštěných jednou 
raketou. Předchozí obdobná skupina byla 1978 - 109A-H. 

25A Vojenská družice USA, která měni svou dráhu a prodlužuje životnost. 

26A Sovětská navigační družice. 

27A Viz 1A. 

29A Čtvrtý let s mezinárodní posádkou v rámci programu Interkosmos (N.N.Ru-
kavišnikov z SSSR a první bulharský kosmonaut G.Ivanov) na stanici 
Saljut 6. Pro závadu na korekčním motoru lodě byl předčasně ukončen. 

31A Další sovětská spojová družice typu Molnija 1 patřící k síti dálkového 
spojení Orbita. Předchozí byla 1978 - 80A. 

335 Zánik rakety byl pozorován v Dánsku a Holandsku. 

34A Viz 1A. 

35A Další sovětská stacionární spojová družice typu Raduga, patřící do sítě 
Orbita. Předchozí byla Raduga 4 = 1978 - 73A. 

D Raketa zanikla asi v lednu 1980. 

37A Viz IA. 

381' Druhá stacionární americká vojenská spojová družice, umístěná nad Atlan-
tikem (23' z.d.). První byla 1978 - 16A. 

39A Nákladní bod, která dopravila zařízení a pohonné hmoty na stanici 
Saljut 6 (předchozí byla 1979 - 22A). Spojila se a komplexem Saljut 6 -
Sojuz 32 15.5., oddělila se 8.6, a po navedení na sestupnou dráhu zanikla 
nad Tichým oceánem 9.6.1979. 

401' Viz 1A. 
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41A Dálkový průzkum Země pro sovětské národni hospodářství a mezinárodní spo-

lupráci. 

42A,B Zkouěka nových systémů pro pilotované lety. Návrat na Zemi nebo řízený 

zánik. 

43k 

44k 

45k 

47k 

48k 

49k 

Viz 41k. 

Viz 25A. 

Viz IA. 

Poslední ze aérie anglických vědeckých družic pro měřeni rtg. zářeni. 

Předáělá byla Ariel 5 = 1974 - 77k. 

Viz 4A. 

Dopravní kosmická loď bez posádky. Po odpojeni nákladní lodi Progres 6 
( = 1979 - 39A) od Saljutu 6 8.6. se Sojuz 34 spojil e komplexem Sojuz 
32 + Saljut 6. Posádka Ljachov a Rjumin, dopravená na Saljut 6 lodi 

Sojuz 32 ( = 1979 - 18k), přestoupila do lodi Sojuz 34. Po odpojeni So-
juzu 32 13.6. se Sojuz 34 odpojil od 2. spojovacího modulu Saljutu 6 a 
připojil se 14.6. k i. modulu Saljutu 6. Pomoci motorů lodi Sojuzu 34 
byla 16.8. korigována bběžná dráha komplexu Saljut 6 + Sojuz 34 : i = 
51,6', P = 92,3m, H = 386 - 411 km. Sojuz 34 přistál 19.8.1979 e kosmo-
nauty V.A.Ljachovem a V.V.Rjuminem, kteří tak úepěěně zakončili rekordní 
let v trváni 175 dní. 

Sok Vojenská meteorologická družice (AMS = Advanced Meteorological Satelli-

te). Předchozí byla 1978 - 42k. 

51k Druhá indická družice, vynesená sovětskou raketou, je určena k dálkovému 

průzkumu Země a ke sledování meteorologická situace. Přístroje byly vyvi-
nuty ve spolupráci indických, francouzských a sovětských odborníků. Dru-
žice nese jméno indického astronoma ze 7. století (Bhaskar Acharya), jiné 
označeni je SEO (Satellite Por Earth Obseráation). 

52A Viz IA. Družice pro dálkový průzkum Země (program Priroda). 

53k Součást protiraketového systému včasné výstrahy (EWE = Early Warning 
Satellite). 

54k Viz 52A. 

55k Viz 1A. 

56A Viz 52A. 

57A První operační meteorologická družice nového typu Tiros N (NOAA = Na-
tional Oceanic and Atmospheric Administration). Předchozí družice.NOAA5 
1976' - 77A. 

58k Dráha je typická pro družice typu Molnija. 

59A Nákladhí lpd (předchozí viz 39A), která dopravila na stanici.Saljut 6 zá-
soby a vědécké přístroje (spojeni se stanicí 30.6. - 18.7.). Po odděleni 
byla navedena na sestupnou dráhu a zanikla 20.7.1979 nad Pacifikem. 

61A Viz IA. 
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62k Sovětské stacionární spojové družice umístěné nad 14` z.d. Předchozí dru-

žice tohoto typu je 1978 - 118k. 

64A Viz 1A. 

66k Viz 52A. Dvoutisící kosmický start. 

68k Viz IA. 

69k Viz 52A. 

70A Viz 31k. 

71k Viz IA. 

72k Komunikační družice pro spojení na území USA. Předchozí družice tohoto 

typu je 1974 - 75k, 

73k Viz 1A. 

74k Viz 1A. 

75A Viz 52A. 

76k Viz 52A. 

77A Ciz 58k, 

79k Viz 1A. 

80A Viz 52A. 

81k Viz 1A. 

82A Poslední ze série tři družic pro výzkum částic o vysoké energii, rentge-

nového a gama záření. předchozí byla družice 1978 - 103k. 

83k Mezinárodní biologické družice (SSSR, čSSR, Francie, USA). 

84A-H Viz 24k-H. 

85 Viz 1A. 

86k Viz 53k. 

87A Viz 15A. 

88k Viz 1A. 

91k Viz 70A. 

92k Viz IA. 

94k Družice pro měřeni struktury zemského magnetického pole. 

95k Viz 21k. 

96A Vědecká družice organizace Interkosmos, které je určena pro komplexní 

výzkum světových oceánů a povrchu Země metodami dálkového průzkumu. Je 

vybavena aparaturou pro sběr dat z odlehlých stanic. Přístrojové vybavení 

SSSR, ČSSR, NDR, MLR a RSR. Předchozí družice Interkoamos 19 = 1979 -
20A. 

97k Viz IA. 

98A,B Dvojice vojenských spojových družic, které mají být umístěny nad 135°
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z.d. a 175° v.d. (DSCS = Defence Satellite Communication System). Před-
chozí byly 1978 - 1131,B. 

1011 Spojová družice k dopinění systému spojení na území USA. (Předchozí dru-
žice RCA Satcom 2 = 1976 - 291). Družice měla být navedena na synchronní 

dráhu, během hořeni apogeového motoru však bylo ztraceno spojení. Je mož-

né, že se družice rozpadla. 

1021 Viz 1A. 

1031 Zkouška zdokonalené dopravní lodě typu Sojuz. Připojila se 19.12. automa-
ticky k prvnímu spojovacímu uzlu stanice Saljut 6. Sojuz Ti se odpojil 

23.3. a přistál na Zemi 25.3.1980. 

B 2. stupeň zanikl asi v lednu 1980. 

1041 CAT = Capsule Ariane Technologique (technologické pouzdro o hmotnosti 
217 kg). První zkušební start západoevropské rakety in ane. 

1051 Synchronní dráha, plánováno umístění nad 53° v.d. Předchozí Gorizont 2 

= 1979 - 621. 

1061 viz IA. 

Poznámky k nikterým zajtmaoým dnrířeřm a sondám: 

1965 - 391 Pegasus 2, družice pro výzkum mikrometeoritů, zanikl 3.11.1979 (ži-
votnost 5275 d.). 

1969 - 111 Intelsat 30 (F-3): dráha této družice se zvýšila asi o 5000 km v 
prosinci 1979. 

1969 - 511 000 6, geofyzikální družice, zanikla 12.10.1979 (životnost 3781 d.). 

1970 -1071 Explorer 42 = SAS 1 (Small Astronomy Satellite), první družice pro 
rtg. přehlídku oblohy, známá pod jménem URURU, zanikl 4.4.1979 (ži-
votnost 3036 d.). 

1971 - 18® čína 2, družice zanikla 17.6.1979 (životnost 3028 d.). 

1971 - 30A Tournesol 1, francouzská družice k měření obsahu vodíku v exosféře, 
zanikla 28.1.1980 (životnost 3210 d.). 

1971 - 581 Explorer 44 (= Solrad 10), družice pro dlouhodobou registraci 
krátkovinného slunečního záření,zsnikl 15.12.1979 (životnost 3082 

d.). 

1972 - 141 TD 1A, západoněmecká družice k měření krátkovinného záření z kosmic-
kých objektů a kosmického záření, zanikla 9.1.1980 (životnost 
2859 d.). 

1972 - 611 Explorer 46 (MTS), družice pro průzkum mikrometeoritů v okolí Země, 
zanikl 2.11.1979 (životnost 2637 d.). 

1973 - 271 Orbitální stanice Skylab zanikla 11.7.1979, životnost 2249 d. Někte-
ré části Stanice byly nalezeny v jihozápadní Austrálii, jiné dopadly 
do moře. Kromě zbytků stanice Skylab byly nalezeny ještě zbytky 
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těchto družic: 1962 e 1, 1962 y 2, 1964.- 70A, 1964 - 81A, 1966 - 

74A, 1967 - 09B, 1967 - 1198, 1968 - 1029, 1969 - 108A, 1972 - 230, 

1972 - 460, 1977 - 90A, 1978 - 820, 1978 - 1238, 1979 - 08B. 

1974 - 34A Interkosmos 11 zanikl 6.9.1979 (životnoat 1938 d.). 

1974 - 77A Ariel 5 (UK-5), anglická družice pro měření rtg záření, zanikl 

14.3.1980 (životnost 1977 d.). 

1975 - 37A Explorer 53 - SAS 3, družice pro výzkum rtg. zdrojů, zanikl 9.4.1979 

(životnost 1433 d.). 

1975 - 399 Castor D5B, francouzská technologická družice s laserovými odražeči, 

zanikla 18.2.1979 (životnost 1373 d.). 

1975 - 99A Triad 2, pokusná navigační družice: manévrem 8.7.1978 byla dráha 

podstatně zvýšena (i = 90,4', P = 98,851, R = 582 -820), čímž byla 

životnost prodloužena na 40 let. 

1976 - 56A Interkosmos 15, zkušební družice nové generace družic série Inter-

kosmos, zanikla 18.11.1979 (životní doba 1247 d.). 

1976 - 76A Interkosmos 16 zanikl 10.7.1979 (životnost 1078 d.). 

1977 - 49A Signs 3, francouzská družice pro měřeni slunečního gama zářeni, za-

nikla 20.6.1979 (životnost 733 d.). 

1977 - 75A REAO 1, družice pro výzkum částic o vysoké energii, zanikla 15.3. 

1979 (životnost 580 d.). 

1977 - 96A Interkosmos 17, družice k měřeni rozložení mikrometeoritů.a nabitých 

i neutrálních částic v kosmickém prostoru, zanikl 8.11.1979 (život-

nost 775 d.). 

Píehded slartů v r. 1979: 

SSSR 84, USA 15, Japonsko 2, západní Evropa (ESA) 1, SSSR/Interkosmos 2, SSSR/ 

Indie 1, USA/Anglie 1. 

Přestože v r.1979 se neuskutečnil žádný start meziplanetární sondy, můžeme za-
znamenat tři období letu sond Voyager i, Voyager 2 a Pioneer 11 velmi významná z 
hlediska poznáni soustav Jupitera, Saturna a vnějších oblastí sluneční soustavy: 

A) Voyager 1 (1977 - 84A), který startoval 5.9.1977, prolétl 5.3.1979 ve 
121104,6m Sč v nejmenší vzdálenosti 348890 km od Jupitera (tj. .277490 km nad 
jeho povrchem). Přitom vzdálenost sondy od Země byla 679,675 Gm (1Gm = 
106 km), což odpovdá době letu rádiových signálů. 3751468. $ycblost sondy při 
průchodu pericentrem byla 37,5 km š 1. .Při průletu soustavou Jupiterových 
měsíců se přiblížil měsíci Amalthea (J5) na 420200 km, Io (J1) na 20570 km, 
Europa (J2) na 733760 km,.. Ganymedee (J3) na 114710 km a Kallisto (J4).na 
126400 km.. Měřeni .Jupiterovy soustavy touto sondou probíhala 98 dni (6.1. -
13.4.1979). Průlet u Saturna je plánován 12/13.11.1980. 

172 



B) Voyager 2 (1977 - 76A), který startoval 20.8.1977, letěl k Jupiteru po poma-

lejší dráze. Prolétl 9.7.1979 ve 22h29,0m v nejmenší vzdálenosti 721670 km od 

Jupitera (tj. 650270 km nad jeho povrchem). Přitom vzdálenost od Země byla 

931,360 On, což odpovídá době letu rádiových signálů 51m45s• Při průletu sou-

stavou Jupiterových měsíců se přiblížil měsíci J5 na 558370 km, J1 na 1129900 

km, J2 na 205720 km, J3 na 62130 km a J4 na 214930 km. Měřeni Jupiterovy sou-
stavy touto sondou probíhala 103 dní (25.4. - 5.8.1979). Průlet u Saturn je 

plánován 17.8.1981. 

C) Pioneer 11 (1973 - 19A), který startoval 6.4.1973, proletěl 3.12.1974 ve výš-
ce pouze asi 42000 km nad povrchem Jupitera. Jeho silným gravitačním působe-

ním se sonda dostala na protáhlou eliptickou heliocentrickou dráhu se sklonem 

15' k ekliptice a vzdálenosti perihelia 3,5 AU. Dvěma manévry v prosinci 1975 
a v květnu 1976, které odpovídaly změně rychlosti o 47 m/s a dalěí závěrečnou 
korekci v červenci 1978 byla dráha upravena tak, aby plánovaný průlet u Sa-
turna v záři 1979 probíhal co nejoptimálněji z hlediska pozorováni ze Země. 

Sonda prolétla pericentrem ve výšce pouze 21000 km nad oblačným povrchem Sa-
turny 1.9.1979 v 161131m Sč, a to rychlostí 31,7 km ě 1.Její příletová 
asymptota mířila ze severní strany pod úhlem 6 k rovině prstenů. Sonda 
prolétla rovinou prstenů v 14h32m ve vzdálenosti 2,82 poloměru Saturna od 
středu planety a přibližně za 4 hodiny znovu procházela rovinou prstenů ve 
vzdálenosti 2,78 RS od středu Saturna. Při průletu soustavou Jupiterových 
měsíců se sonda přiblížila k měsíci Mimaa na 103400 km, Eneeladue na 225200 
km, Tethys na 331700 km, Dione na 291100 km, Rhea n 345600 km, Titan na 

363073 km, Hyperion na 674000 km, Iapetus na 1039000 km, a Phoebe na 9453000 
km. Gravitační pole Saturn uvedlo sondu Pioneer 11 na hyperbolickou helio-
centrickou dráhu, takže opustí sluneční soustavu ve směru ekliptikální délky 

251' a šířky + 12,6', tj. nedaleko směru slunečního apexu, zhruba v opač-
ném směru než Pioneer 10. 
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