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Číslo 1

H.Kopecký
Astronomické pětiletky
I základní vědecký výzkum u nás vypracovává avé pětileté plány a skládá z nich dčty. Bylo tomu tak tedy i astronomii, kdy koncem r.1970, na přelomu dvou pětiletek, bylo
třeba vypracovat přehled výsledků astronomického výzkumu v minulé pětiletce, t.j. v letech 1966-1970, a plán výzkumných
prací na příští pětiletku, t.j, ne léta 1971- 1976. Domníváme
se, že naši širší astronomickou obec bude jistě zajimat,jakých
výsledků dosáhla naše profesionální astronomie v uplynulých
pěti letech a jaké plány má do budoucna.
V minulé pětiletce byl celý astronomický výzkum shrnut
pod jediný úkol a názvem "Astronomický výzkum", jehož koordinátorem byl ♦ prvých leteoh dr. Blaha a od r. 1968 autor článku.
Celý tento dkol se rozpadal na dílčí dkoly jejichž počet se
v jednotlivých letech pohyboval mezi 15 a
a na jeho piněni se podílelo celkem 6 pracovišť, a to : Astronomický ustav
ČSAV v Praze a Ondřejově, Astronomický ústav SAV na Skalnatém
Plese a v Bratislavě, Astronomický ústav Karlovy university
v Praze, Astronomický úustav University Purkyně v Brnět Observatoř astronomie a geofyziky ČVUT v Praze a Observatorium SVŠT
v Bratislavě.
Výsledky tohoto výzkumu byly shrnuty ve zprávě koordinátora z níž v dalším uvádíme ty části, které podle jednotlivých
obor& shrnují nejpodstatnější výzkumy a výsledky a stručný výtah z těch částí zprávy, v nichž je dokumentováno mezinárodní
ocenění výsledků astronomického výzkumu u nás.
Slunce. V roce 1966 jsme spoluorganizovali velmi úspěšný mezinárodní Projekt protonových erupcí, který podstatně přispěl k dokonalejšímu poznání těchto jevů. Během dalších let byly odkryty zákonitosti ve výskytu protonových erupcí co do polohy na slunečním disku (v komplexech aktivity), v závislosti
na fázi slunečního cyklu a v závislosti na charakteru vývoje
aktivní oblasti. Byla dokázána výrazná závislost účinnosti protonových erupcí vůči Zemi na jejich poloze na slunečním disku.
Byla též stanovena fáze urychlování částic v erupci a podáno
vysvětleni spojitého zářeni erupci. Byla dále odvozena souvislost mezi pozorovanými charakteristikami protonových erupci
v chromosféře a koroně.
Bylo dokázáno, že existují nejméně tři rozdílné systémy
konvektivnfch elementů ve sluneční atmosféře, úzce související
s rozložením magnetického pole, a že projevy sluneční aktivity
se rozvíjejí na hranicích elementů těchto systémů. Byla prokázána existence aktivních délek na Slunci a jejich souvislost
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a komplexy aktivity a a hranicemi sektorů meziplanetárního
magnetického pole. Dále byla dokázána časové proměnnost celkového zářeni Slunce ve světle ionizovaného vápníku. Bylo ukázáno, že supergranule jsou protažené ve směru rotace Slunce
a že jejich rozměr vzrůstá jek v období maxima cyklu tak a rostoucí aktivitou oblasti.
Byla nalezena velká intenzita magnetického pole v právě vzniklých malých skvrnách a podobnost kinematiky takovýchto skvrn a kinematikou intergranulárního prostoru. Podobně byla ukázána důležitost Joulovaké disipace magnetických poli pro
vývoj některých útvarů ve sluneční atmosféře. Zpřesněných výsledků bylo dosaženo při výpočtech elektrické vodivosti ve skvrnách a ve sluneční atmosféře.
Bylo podáno vysvětlení oscilací temných filamentů a vypracován model zachycování protuberančnt plazmy v příčných
magnetických polích. Bylo ukázáno, že dpatf filamentů jsou zakotvena v průsečících supergranulí.
Byla studována srážková excitace iontů izoelektronových
řad BI, CI a Sil a analyzována dčinnoat ionizačních a rekombinačních procesů v koronálnhch podmínkách. Studován byl také
výskyt čar CA XV xe sluneční korony a vývoj koronálních kondenzací v čáře 5303 X. Podruhé v historii byla mimo zatmění pozorována koronální emisní čára AXIV.
Bylo dokázáno, že frekvence vznikání skupin skvrn a jejich mohutnost mají různé zákonitosti periodicity. Zevrubné
analyse byla podrobena Habcockova teorie periodicity sluneční
činnosti.
Ze statistického rozboru pozorovacího materiálu vyplývá,
že východo-západní asymetrie korony je menši než pozorovací
chyby a že tatáž asymetrie skvrn je závislá na fázi cyklu a je
mimo jiné vyvolávána vlivem sluneční činnosti na pozorovací
podmínky a psychologickým efektem.
Byly zkonstruovány dva rádiové apektrografy v pásmu
50-210 MHz, jeden z nich pro observatoř v Irkutsku, a dva nové
koronografy, jeden z nich pro observatoř v Catanii. Byl vybudován nový otáčivý spektrograf a před dokončením je magnetograf.
Od r.1969 se aktivně podílíme na výzkumu rentgenového
zářeni Slunce ze sovětských družic, konstruovaných v programu
INT&RKOSMOS. Naše zařízení registruje X-zářeni na čtyřech kanálech různých energií.
Meziplanetární hmota. Fotograficky byl získán nový komplexm pozorovací materiál o meteorech, zatím nejlepší dostupný
tohoQ druhu ve světě (zvláště spektra meteorů a diapereí až
11 ě/mm). Poprvé byl získán systematický fotografický materiál
o bolidech v evropské síti celooblohových kamer, navržené
a organizované ondřejovskou observatoří. To vedlo k teoretickému vysvětlení průchodu velkých těles ovzduším, k určení vztahu
bolid-meteorit, k objevu molekulárních emisí ve světle meteorů,
k objevu 3 skupin meteorů podle struktury a složení a k vysvětlení Xzniku radarové čelní ozvěny, zakázané kyslíkové čáry
5577 X a dlouhotrvajících stop meteorů. Radarová pozorování
vedla k novým poznatkům o struktuře řady m3teorických rojů.
Teoreticky byl předpověděn bohatý návrat roje Leonid 1965 a 1966,
což bylo potvrzeno radarovými pozorováními v Ondřejově.
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Zjistila se existence pásma komet mezi drahami Jupitera a Saturna a jeho vztah k meziplanetární hmotě v oblasti
vnitřních planet, dvě rodiny asteroidálních meteorů s odlišnými vývojovými cestami a jejich fyzikální rozdíly oproti
kometérním rojům vláknitá struktura meteorických rojů a relativní rychlosti jejich členil. Prozkoumal se vztah mezi rozptýlenými meteorickými roji a sporadickými meteory a odvozením
metod na jejich odlišení a možné zdroje hyperbolických mete orů. Určila se frekvence náhlých výbuchů komet a jejich prostorové vymezení. Zjistila se výrazné asymetrie vnitřního okraje pásma asteroidů.
Bylo ukázáno, že jádra komet obsahují víceatomové molekuly,které za normálních tlaků a teplot jsou velmi nestabilní,
avšak v meziplanetárním prostoru podléhají disociaci teprve
při značném přiblížení k Slunci.
Byla vypracována původní metodika výpočtů krátkoperiodických poruch drah družic a použita na zpřesňování působení
odporu atmosféry a tlaku slunečního zářeni. Zvláštní zmínky
zasluhuje vyjádření vlivu zemského stínu, které dovoluje praktický výpočet působeni nespojité rušivé sily. Podrobné byly
též studovány vlivy tlaku záření odraženého od zemského po vrchu a elektromagnetické síly působící změny drah družic.Byla vypracována původní metoda výpočtů efemerid umělých družic
a jejich praktický program pro samočinný počítač.
V problému čtyř těles byly nalezeny zobecněné Hillovy
plochy pro speciální případy s dokázána existence periodických
řešení v okolí Lagrangeových center, při uvážení tlaku záření.
Fotografické sledování družic byla prováděna především jako
součást velkých pozorovacích programů Eurafrique a ISAQX.
Stelárnf výzkum. Do provozu byl uveden 2 m dalekohled,
tři fotoelektrické fotometry, zařízeni pro převod analogového
záznamu z mikrofotometru do digitální formy. Bylo ukončeno studium vlastnosti radioaktivních zdrojů světla z hlediska jejich
použiti pro hvězdnou fotometrii.
Soustavně byly sledovány dvě nově v ČSSR objevené proměnné hvězdy, jakož i dalších 12 zákrytových proměnných hvězd,
proměnné hvězdy typu RR Lyr a novy.
Byla zpřesněna metodika určováni parametrů atmosfér
hvězd pomoci modelových křivek růstu a aplikována na A2 hvězdy
if Leo a 68 Tau. Byla vypracována metoda určováni rotačních
rychlosti složek zákrytových dvojhvězd a aplikována na konkrétní systémy.
Byly testovány současné teorie hvězdných atmosfér pomocí měřeni okrajového ztemněni u složek zákrytových dvojhvězd.
Byla ověřována teorie vývoje jednotlivých hvězd na pozorování
zákrytových dvojhvězd, ležících v H - R diagramu na hlavni posloupnosti.
Byla navržena metodika a sestaven program pro výpočet
vývojových modelů těsných dvojhvězd. Byl propočítán vývoj řady těsných dvo hvězd a pomoci získaných výsledků objasněna
většina pekuli&rních vlastností dvojhvězd typu Algol. Je možno
říci, že "vývojový paradox" těchto dvojhvězd byl vysvětlen.
A tím byl také r.1968 ukončen dkol "Vlastnosti těsných dvojhvězd typu Algol".
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Bylo pokračováno ve výpočtech vývoje jiných těsných
dvojhvězd a cílem nalézt důvody nestability některých hvězd.
Byly zkoumány podmínky, za kterých může dojít k vytvořeni plynného obalu kolem složky dvojhvězdy. Byla zkoumána stabilita
obalů t.zv. shell hvězd. Byly pozorovány výbuchy t.zv. nových
hvězd, u kterých je důvodné podezření, že mají ve akutečnosti
podvojný charakter.
Studium atmosfér hvězd pozdních spektrálních typů ukázalo,že poměrné zastoupeni lehkých prvků a prvků skupiny Fe
je velmi podobné jako na Slunci. Výjimkou u nadobrů jsou Cr,
Mn a vzácné zeminy. U hvězd pozdních spektrálních typů byla
rovněž určena elektrická vodivost v jejich atmosférách a studován rozdíl mezi některými magnetohydrodynamickými parametry
v atmosférách trpaslíků a obrů. Studium Novy Her 1963 objasnilo problém pohybu obalů nov. Bylo nalezeno 101 uhlíkových hvězd.
Na základě studia morfologie planetárních mlhovin byla
navržena fyzikálně podložená klasifikace těchto objektů. Soustavně byla zkoumána podvojnost a proměnnost centrálních hvězd
planetárních mlhovin. V jednom případě bylo dokázáno,že ústřední hvězda planetární mlhoviny je dvojhvězdou. Byl sestaven katalog planetárních mlhovin, jehož nejdůležitější součásti je
úpiná sbírka identifikačních fotografii získaná spoluprací
a 13 observatořemi všech kontinentů.
Bylo objeveno přes 100 otevřených hvězdokup na fotografiích jižní Mléčné dráhy a byly zjišiovány strukturální zvláštnosti všech známých otevřených hvězdokup. Na doporučení a
a podporou Mezinárodní astronomické unie bylo publikováno přepracované a dopiněné II.vydání Katalogu hvězdokup a hvězdných
asociaci.
Teoretický výzkum kosmických prachových částic přispěl
původními a novými poznatky k objasnění pravděpodobné příčiny
orientace a polarizace prachových částic v kometárních ohonech,
zodiakálním světle, dále pak k objasněni pravděpodobné přičiny
CCep jakož i k novým poznatkům
zčervenání a polarizace hvězdy
o interpretaci složených válcových částic pro výpočty teoretických polarizačních křivek. V rámci studia mezihvězdné absorpce
byla určena fotometrická vzdálenost a absorpce pro 2614 hvězd.
Bylo nalezeno analytické vyjádřeni pro rozložení rychlostí hvězd v modelu Galaxie. Při rozboru galaktických drah
hvězd bylo ukázáno, že rigorosně neexistuje třetí integrál.By1
studován problém stability pohybu hvězd po ose v osově symetrickém modelu galaxie s daným potenciálem.
V otázkách kosmologických byl vyšetřován problém singularit v obecné relativitě.
Vysoká atmosféra. Z měřeni intenzity a polarizace obloh v raných spektrálních oborech přístroji vlastni konstrukce
vynesenými do výšky okolo 30 km (podíl úspěšných letů z počtu
několika desítek přesahuje 90 9í) bylo zjištěno, že podíl vysoké složky na jasu obloh představuje nejméně 90 M a jas je podstatně vyšší než jak by plynulo z molekulární difuse založené
na US Standard Atmosphere.
V rámci programu Interkosmos byl dvakrát vypuštěn optický fotometr určený ke studiu atmosféry při vstupech družic do
zemského stínu. Byly rovněž připraveny sběrače meteorického
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prachu v zemské atmosféře pro sovětské a kanadské rakety.
Byla provedena fotometrická pozorování družic typu ECHO.
Pro definitivní zhodnoceni těchto měření nejsou dosud známy
elementy družic s požadovanou přesnosti.
Byly vypočítány Dioptrické tabulky zemské atmosféry; dovolující řešit různé problémy astronomie, geofyziky a kosmické fyziky spojené a průchodem světla atmosférou.
Čas. Přesným měřením rotačního času (UT) bylo zajištěno,
že v r.1966 byla rychlost rotace Země stálá, v r.1967-69 se
zpomalovala a od počátku r.197O je opět stálá. To je jeden
z dílčích výsledků našich časových pracoviš
který se uplatňuje jako část celosvětového měření, soustředovaného v Bureau
International de l'Heure. Syntéza mezinárodních měření dává
naději na odhalení souvislosti vědeckého i praktického významu (pohyb zemské osy a kůry, zemský magnetismus, slurgční aktivita atd.).
Ve spolupráci a ÚPE byla vypracována a realizována nová
metoda mikrosekundového srovnáváni časových soustav použitím:
televize zprvu na trati Praha-Postupim později mezi pracovišti
Praha-Paříž-Ženeva-Neuchatel-Braunschweig-Hamburk-Turin-Řím-Drážďany. Metoda je velmi cenná pro zabezpečeni letecké dopravy a výzkum umělých družic Země a převzal ji i Národnílířad pro
standardizaci USA.
Mezinárodní ohlas. 0 širokém mezinárodním ohlasu československých vědeckých prací svědčí kromě mnoha set citaci ve
vědecké literatuře především tyto skutečnosti :
Značně vzrostla váha ČSSR v Mezinárodní astronomické
unii,kde L.Perek byl generálním sekretářem a nyní je členem
exekutivy a Z.Švestka, Z.Ceplecha, V.Vanýsek, J.Kleczek, L.Kresák a M.Plavec zastávali nebo zastávají funkce předsedů a místopředasdů jednotlivých odborech komisí unie. L.Kreaék, Z.
Ceplecha, Z.Svestka, V.Bumba a M.Kopecký bili jmenováni předsedy nebo členy organizačních komitétů mezinárodních vědeckých
symposií. J.Kleczek je ředitelem letních škol Mezinárodní astronomická unie. Českoslovenští astronomové zastávají rovněž významné funkce v dalších mezinárodních organizacích jako je
COSPAR, URSZ, INTE%OSlgS a pod. a jsou vedoucími redaktory
nebo členy redakčních rad několika předních mezinárodních vědeckých časopisů. Za dopisující členy Mezinárodní astronautické akademie, jejímž řádným členem je V.Guth, byli v minulých
pěti letech zvoleni E.Buchar a Z.Švestka.
Práce našich astronomů byla rovněž oceněna několika významnými cenami : Z.Švestkovi byla za úspěchy ve výzkumu protonových erupci udělena Mezinárodní Gugenheimova cena, Z,Ceplechovi a L.Kresákovi byla za významné práce v oboru meteorické
astronomie udělena Státní cena Klementa Gottwalda, V.Bumbovi
spolu s americkým astronomem R.Howardem byla za podrobný výzkum slunečních magnetických poli udělena cena Československé
akademie věd.
Jak z řečeného vyplývá, v uplynulé pětiletce bylo pracováno velmi dspěšně a z výsledků a zkušeností, kterých bylo
získáno, se vycházelo i při sestavení plánu na novou pětiletku.

-

5

-

V této pětiletce 1971-1975 je astronomický výzkum shrnut
do t.zv.etěžejního dkolu "Vlastnosti a struktura hmoty v kosmickém prostoru",který je koordinován Radou stěžejního dkolu,jejímž
předsedou je autor článku. Na tomto dkolu se tentokrát podílí
celkem 9 dstavů;kromě ústavů, které se podílely na minulě pětiletce a byly uvedeny na začátku tohoto článku, jsou to tyto
další 3 dstavy : Oddělení astronomie katedry AGM Universit
Komenského v Bratislavě, Katedra teoretické fyziky University
Karlovy v Praze a Geofyzikální ústav ČSAV v Praze. Tento stěžejní úkol se déle děli na 4 hlavní úkoly, z nichž každý má
svého koordinátora, a tyto hlavní úkoly se dále děli na jednotlivé dílčí úkoly.
V oboru fyziky Slunce bude výzkum zaměřen na výzkum
procesů ve sluneční atmosféře, a to především na výzkum fyzikálních podmínek v rychlých procesech na Slunci a jejich důsledků v meziplanetárním prostoru, na výzkum interakce plazmatu a magnetických poli ve sluneční atmosféře a na výzkum časově - prostorových zákonitostí projevů sluneční aktivity.
V oboru meziplanetární hmoty budou studovány meteorické částice a jejich vztah k meteorickému jevu, stavba a vývoj
systémů menších těles ve sluneční soustavě a fyzikálně-chemické vlastnosti částic v meziplanetárním prostoru.
V oblasti hvězdné astronomie se práce našich výzkumných
ústavů soustředí především na otázky nestability hvězd ve vztahu k jejich podvojnosti, na fotometrický a apektroskopický výzkum hvězdných soustav, na studium galaktické struktury, na
výzkum vlastnosti mezihvězdné hmoty a konečně i na řešeni některých vybraných problémů relativistické astronomie.
V plánu jsou zahrnuty i otázky výzkumu Země jako planety a jejího nejbližšího okolí, především výzkumu změn rotace
Země, vlastností a struktury plazmatu v blízkém okolí Země
a astronomických vlivů na vysokou atmosféru Země.
Značná pozornost bude pochopitelně věnována i umělým
družicím Země, především z hlediska vědeckého využiti pozorování umělých družic. Pozornost bude rovněž věnována metodice
výpočtů efemerid umělých družic.
Podstatným rysem tohoto pětiletého plánu astronomického výzkumu u nás je, že počítá s významným podílem "prostorové astronomie", t.j. s přímým podílem na astronomických výzkumech pomoci balonů raket a umělých družic. Tyto metody výzkumu byly již úapěšnk započaty v průběhu minulé pětiletky a v plánu nové pětiletky se počítá s jejich dalším podstatným rozvojem.
Výzkumný plán v astronomii na příštích pět let bxl tedy
sestaven a schválen. Je nxní třeba vynaložit veškeré úsilí na
to, aby byl spiněn alespon tak úspěšně jako plán minulý.

Prvý rok nové pětiletky Ýie i rokem 50.výročí KSČ.Předchozí člá—
nek o astronomických pět].letkách snad nejlépe dokumentuje veli—
ký rozvoj astronomie v ČSSR, kterého bylo dosaženo díky pozor—
nosti, kterou věnuje KJČ rozvoji vědy u nás.
Redakce
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Základní současné problémy extragalaktické astronomie
Podle předmětu studia
základní odvětví : astronomii
astronomii a extragalaktickou
rý tato odvětvi studuji, jsou

je astronomie rozdělena na tři
sluneční souatavy,galaktickou
astronomii. Objemy p7f8stor ktek sobě v poměru 1:10 : 10d.
V tomto článku se budeme zabývat základními současnými problémy extragalaktické astronomie.
Detekce galaktických jader
Každá galaxie zahrnuje miliardy a někdy stovky miliard
hvězd. Mezi veleobři galaxie, tedy ty které jsou bohaté hvězdami,můžeme zařadit naši Galaxii a gaiaxii M 31 v Andromedě.
Blížíme-li se k centrům galaxií, roste obecně prostorová hustota hvězd. To se projevuje růstem jasnosti směrem ke středům
galaxií. Kromě toho však ještě pozorujeme ve středech početných galaxii malé kondensace hvězdného vzhledu. Jejich rozměry
jsou stokrát až tisíckrát menši než průměr galaxie. Na fotografiích a vhodně zvolenou exposiční dobou můžeme zřetelně tyto
kondensace odlišit na pozadí centrálních oblastí. Tyto kondensace hvězdného nebo téměř hvězdného vzhledu označujeme jako
galaktická jádra. Kupříkladu galaxie v Andromedě má jádro
5000krát menši než oje její celkový průměr. Na snímcích jádra
některých galaxií mizejí v celkovém jasu centrální oblasti.
Přesto v řadě případů, jako třeba v M 101, při určité exposiční době se jádro objeví. U některých galaxií vystupuje velmi
zřetelně. Zdánlivý průměr jader je velmi malý stejně jako
zdánlivý průměr hvězd.
V některých galaxiích není jádro vůbec možné zachytit,
přesto však jeho existence je zřejmá, protože projevuje zře telnou aktivitu. Víme například, že v galaxii M 82 v souhvězdí
Velké medvědice probíhá obrovská exploze, jež započala asi před
1 500 000 lety a ze které zachycujeme intenzívní rádiové zářeni,
přicházející z centrální oblasti. Přesto nejsme schopni zachytit na snímcích M 82 její jádro, ai zvolíme exposiční dobu jakkoli dlouhou. Poznamenejme ještě, že jádro naši vlastni Galaxie
je skryto za absorbující hmotou,ale že víme o jeho existenci
díky výraznému rádiovému zářeni.
Prvá pozorováni
Během minulých desetiletí byla prostě galaktická jádra
považována za normální morfologické detaily a jejich studiu nebyla věnována zvláštní pozornost. Bylo známo jen několik faktů,
která se týkala jejich fyzikální podstaty. Věděli jsme, že
spektrum četných jader se neliší od spektra okolí centrálních
oblastí. Velmi často byly zachyceny nevýrazné a rozšířené ab sorpční čáry, jejichž vinová délka souhlasila s hlavními absorpčními čarami hvězd centrální oblasti. Z toho se vyvozovalo = že
jádro je zvláštní hvězdokupou ponořenou v centrální oblasti galaxie. Vlastní svítivost jádra je podle všeho značně proměnná.
V četných galaxiích je jádro tak slabé, že není možno 4e odlišit ve viditelném světle. V jiných galaxiích představuje 0,1%
až 3% svítivosti galaxie. A v několika zvláštních případech může podstatně přispívat k celkové svítivosti.
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Aktivita jader
Roku 1943 Seyfert publikoval vynikající studii o spektrech jader některých galaxií, jejichž jádra se výrazně odlišují od pozadí centrálních oblasti a dosahuji až 50% jejich
jasu. Bylo nalezeno 8 galaxií, v ‚jejichž spektrech byly velmi
široké a výrazné čáry vodíku. Šířa těchto čar svědčí o tom,že
v jádře probíhají plynné proudy s rychlostí 1000 nebo dokonce
2000 až 3000 km/s. Během několika milionů let - tedy za dobu
velmi krátkou proti celkovému stáří galaxie - musí tento plyn
opustit jádro. Z existence plynných proudů v jádrech glyne, že
tam musí být i hvězdy, které tento plyn do okolí uvolnují.Další detailnější výzkumy ukázaly, že z jader Seyfertových galaxií
jsou velkou rychlostí vyvrhována oblaka vodíku.
Z pozdějších pozorování se zjistilo, že i z galaxií,jejichž
jádra jsou méně zářivá, ,je vyvrhován plyn, třebaže na tak bouřlivě. Takové plynné proudy jsou dokonce vyvrhovány z jádra
naši Galaxie. Objev proudění plynů v jádrech Seyfertových galaxií ukázal, že galaktická jádra na rozdíl od hvězd a obvyklých hvězdokup mohou vykazovat neobvyklou formu aktivity,která byla pro nás dosud neznámá.
Rádiové galaxie
Také objev rádiových galaxií měl rozhodující význam
pro vývoj našich představ o aktivitě galaktických jader. Rádiové galaxie byly objeveny v roce 1952. Jejich objevitelé W.
Baade a R.Minkovski současně navrhli hypotézu, podle níž rádiové záření galaxii vzniká při srážce dvou různých galaxií.
Od počátku však bylo jasné,že tato hypotéza e v rozporu a řadou pozorovaných skutečnosti. Její "vnější působivost" byla
však taková, že mezi lety 1950 a 1960 byla nejrozšířenější ze
všech astronomických hypotéz.
V současné době je hypotéza srážek galaxií zcela opuštěna. Je nyní jasné, že v jádře každé rádiové galaxie6Rrobíhá
výjimečně mocná explose, jejiž energie dosahuje asi 10
ergů.
Pro srovnání z aby velká galaxie s desítkami miliard hvězd vyzářila takovou energii ve viditelném světle, musely by její
hvězdy svítit miliardu roků! Nebo také, tato energie je srovnatelná s kinetickou energii všech hvězd, které se pohybují
v takové galaxii. To je botnota zcela výjimečná. Chceme-li
porozumět lépe podstatě rádiových galaxií, musíme se zabývat
studiem energetických procesů, které patří k nejmohutnějším ve
vesmíru.
V jedné z nejbližších rádiových galaxií, Virgo A, byl
pozorován paprsek vybíhající z jádra a obsahující oddělené
kondensace. Každá z těchto kondensací je tvořena elektrony vysoké energie, které se pohybuji v magnetickém poli. V jiné
obrovské galaxii, NOC 3561, paprsek vycházející z jádra se
táhne do velké vzdálenosti. Na konci má kondensaci. Teto kondensace je mnohem méně svítivá než veleobří galaxies ze které unikla. Má výrazně modrou barvu stejně jako mnoho jiných objektů
tohoto typu, jež byly objeveny později. Jejich spektra se výrazně odlišují od spekter ostatních galaxií protože největší část
jejich záření je tvořena .jedinou čárou, čárou ionizovaného kyslíku na 3727 8. Nejvíce však udivuje, že ve spektrech těchto
výronů vidíme tytéž emisní čáry jako ve spektrech galaktických
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jader, které byly jejich zdrojem. Proto také nemáme pochyb nosti, že kondensace byly skutečně vyvrženy, nebo chcete-li,
že jsou částí jádra galaxie, které se rozdělilo na dvě. Nevíme ještě, zda tyto výrony jaou tvořeny pouze plynem nebo zdali obsahují také hustší tělesa (nebo jednu hustší hvězdu),
která by mohla dát vznik hvězdám a přetvořit výron ve skutečnou galaxii.
Pozorujeme-li dvě nebo vice sousedních galagil, konstatujeme že jejich tvary jsou často nepravidelné. Není snadné
vysvětlit tyto nepravidelnosti, ale opět se zdá, že tu hraji
důležitou roli jevy spojené a galaktickými jádry. Významný
příspěvek ke studiu galaxií ♦ interakci patří V.A.Voroncovu-Veljaminovi, jenž publikoval významný atlas takových galaxii.
Nyní víme, že existuje trojí forma aktivity jader :
1 - odtékáni plynu
2 - vypuzování modrých kondensací
3 - exploae měnicí galaxii v rádiovou galaxii.
Zmodráni galaxií
Nová etapa studia galaktických jader souvisí e pracemi
B.E.Yarkarjana z Bjurakanské observatoře. Tento Ambarcumjanův
spolupracovník nalezl že vztah, který normálně určitému typu
galaxie přiřazuje určitou barvu, vykazuje v některých případech
odchylky. Přecházíme-li obvykle od galaxií eliptických ke spirálním a potom k nepravidelným, stává se jejich zabarveni stále modřejší. Přesto některé galaxie mají modřejší zabarvení
než odpovídá jejich morfologickému typu. Bylo zjištěno,že tato
anomálie barvy galaxii - jejich zmodráni - je větší1 měří-li
se barva poblíž centrální oblasti, t.j. jestliže zjišujeme
centrální oblast.
barvu v celku jádro
Víme, že v okrajových oblastech spirálních galaxii je
množství asociací hvězd typu B, jejichž barva je modré. Nicméně zmodráni centrálních oblastí galaxii nemůže být připsáno
silnému zářeni hvězdných asociací ga těchto vinových délkách.
Zdá se, že tu máme co dělat a dopinkovým zářením, které bylo
v Bjurakanu nazváno zářením nehvězdným nebo netepelným.
Spolupracovník hvězdárny v Bjurakanu, G.M.Tovmasjan,
studoval u dvou největších australských radioteleskopů rádiové
zářeni těchto galaxii nenormální barvy. Nalezl, že vice než polovina těchto galaxií vyzařuje z centrální oblasti rádiové záření. Nejde tu o rádiové galaxie ve vlastním slova smyslu, ale
o rádiové zdroje daleko menší intenzity, které silně netepelně
září velmi blízko centra optického objektu.
Studium rádiové emise jiných galaxií, zvláště spirálních e normálním zabarvením,ukázalo, že mezi nimi existují také objekty a rádiovou emisi přicházející z centrální oblasti.
Přesto však je procento takových objektů daleko menší.
Vidíme tedy, že se aktivita jader projevuje také v modravém zabarveni jádra a centrální oblasti. Současně poznamenejme, že modré zabarvení indikuje také přítomnost intenzívního
ultrafialového spektra (ultrafialové kontinuum) v centrálních
oblastech těchto galaxii.
Je třeba připomenout, že barvu (barevný index) známe
pouze u malého počtu galaxií. V této oblasti je možno pozorová-
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ni získávat jen velice pomalu, protože každá galaxie musí být
pozorována zvláš pomoct štěrbinového spektrografu nebo fotoelektrickým fotometrem. Pozorovatelé jsou pak přirozeně nuceni
omezit se na studium spekter a barev nejjaenějších galaxií. Situace se podstatně změnila, jakmile bylo uvedeno do provozu
objektivní prisma metrového Schmidtova teleskopu Bjurakanské
observatoře. Pak bylo možno obdržet současně pro mnoho hvězd
nebo $alaxií v oblasti as:i 20 čtverečních stupně spektra a malou diaperaí. Mezi stovkami a tisíci spekter galaxií, jež byly
takto získány, bylo možno rychle vybrat ty, jejichž vlastnosti
nás zajímaly,například galaxie a intenzívním ultrafialovým
kontinuem. Vybrané galaxie mohly být pak studovány mřížkovým
spektrografem a velkou disperaí. Markarjan takto sestavil seznam modrých galaxií, nebo přesněji řečeno galaxií s výrazným
ultrafialovým kontinuem.
Jiný astronom Bjurakanaké observatoře, LKhatčikjan pozoroval
na padesát galaxií vybraných Markarjanem pomoci mřížkových
spektrografů u největších dalekohledů ve Spojených státech.
Kromě několika vzácných výjimek mají tyto galaxie spektra a velmi silnými emisními čarami. Čtyři z nich ukazuji velmi rozšířené emisní čáry vodíkut což je charakteristické pro Seyfertovy
galaxie. Tek se podařilo identifikovat čtyři Seyfertovy galaxie
mezi objekty, vybranými Markarjanem. Pro porovnání : během 25
let, které uplynuly od publikování Seyfertovy práce, byly k počátečnímu seznamu, jenž obsahoval osm objektů, přidány pouze
tři. Přitom pouze čtvrtina galaxií vybraných Markarjanem byla
detailně studována.
Kompaktní galaxie
U poloviny vybraných galaxií ultrafialové kontinuum
a emisní čáry pocházejí z malé oblasti obklopující jádro.Tyto
galaxie označujeme jako kompaktní. Jejich jasnost je nejméně
stokrát menší než průměrná jasnost známých quasarů.
Jasnost jader (zdůrazňujeme, že samotných jader) některých galaxií vybraných Markarjanem je srovnatelná a celkovou
jasností obřích a veleobří.ch galaxií. Svými vlastnostmi se
v mnoha ohledech blíží quaasrům, na druhé straně však mnoho
kompaktních galaxií ze svých jader neuvolňuje patrné rádiové
zářeni. Tyto objekty, které ve vizuálním oboru jsou slabší než
quasary, jsou ještě mnohokrát slabší v rádiovém zářeni.
0 quasarech bylo mnoho napsáno a zvláště pak o otázce,
zda jsou to objekty skutečně tek vzdálené jak by vyplývalo
z jejich velké radiální rychlosti na základě Hubbleova vztahu.
V.A.Ambarcumjan je bezvýhradně přesvědčen, že jsou to opravdu
velmi vzdálené objekty. V takovém případě se značně blížíjádrům galaxií N; u tohoto typu galaxií vychází totiž největší
část záření právě z jádra.
Modré quaaistelární objekty
Dotkli jsme se problému podobnosti jev$ v galaktických
jádrech a ve quasarech - zastavme se u posledních. Quasary mají
vlastnosti, které vyznačují jiná aktivní galaktická jádra, ale
jsou daleko výjimečnější a výraznější. Mezi jejich vlastnosti
patři velká svítivost, modrá barva a existence ultrafialového
kontinua, kompaktnost a silné emisní čáry ve spektru. Charakte-
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ristické jsou také změny zářivosti.
Velmi intenzívní rádiové zářeni, charakteristické pro quasary,
oje vzácně pozorováno v aktivních galaktických jádrech, dokonce
i v galaxiích Seyfertových, třebaže se zdá, že slabá rádiová
emise existuje ve všech aktivních jádrech.
Roku 1965 americký astrofyzik A.Sandage a jeho spolupracovníci zjistili, že existují quasistelárni mimogalaktické
objekty velké svítivosti, které se od "klasických" quasary odlišují pouze tím,že nevyzařuji intenzívní rádiové zářeni. Sandage soudí, že těchto optických quasistelárnich zdrojů je asi
500 krát vice než vlastních quasary. Analysou Sandageových argumentů bylo ukázáno, že počet těchto "optických quasary" musí
být menši. Je pravděpodobné, že toto číslo nepřekročí počet
quasary stejné zdánlivé jasnosti o víc než o faktor 50. V roce
1958 byla publikována nová Sandageova studie : počet optických
quasistelárních objektů v ní byl odhadnut asi na stonásobek počtu vlastních quasary.
Ve skutečnosti oba tyto typy objektů mohou být zařazeny do téže třídy modrých quasistelárnich objektů, které se přes
své malé zdánlivé, téměř hvězdné rozměry vyznačují silnou rádiovou emisi a proto také byly označeny jako quaaary.
Klasifikace
Podle vztahu kompaktnosti k jasu jader můžeme uvést následující klasifikaci mimogalaktických objektů :
1 - galaxie s normálními jádry
2 - galaxie a aktivními nebo excitovanými jádry, mezi
něž můžeme zařadit galaxie Seyfertovy,
3 - modré quasistelérnl objekty, ke kterým zařadíme
i quaaary.
V každé z těchto skupin existuji objekty,jejichž rádiové
zářeni je vice či méně intenzívní.
Aktivita galaktických jader se projevuje v podobě mocných explosí (superexploef), během nichž jsou vyvrhovány ok}romné kondensace a oblaka plynu, jejichž hmota přesahuje milion
slunečních hmot. Projevuje se však také emisními čarami ultrafialového kontinua, vyzařovanými plynem, který sousedí a jádrem.
Pokus o vysvětlení těchto jevil
Po zjištění uvedených jevil si pochopitelně klademe otázku po jejich příčinách a o příčinách původu oněch obrovských
množství hmoty a energie uvolněné aktivitou jader. Bylo zjištěno,že všechny zmíněné aktivní děje v jádrech jsou spojeny s následujícími procesy :
- disipace energie uvolněné v malém prostoru
- roznt -t a expanse hmoty
- př. od hmoty ze stavu hustého do řidšího.
Všechz klasické představy o původu a vývoji nebeských
těles a jejich systémů byly založeny na představě, že hmota kondensuje a že ze zřetelné plynné hmoty se tvoří hustší nebeské
tělesa.Pro zastánce tohoto klasického názoru jsou tato nová
fakta o aktivitě galaktických jader neočekávaná a nepříjemná
stejně jako výsledky svědčící o důležitosti role, kterou hraje

tato aktivita ve vývoji každé galaxie. Proto se už od roku
1960 četní astronomové pokoušeli popírat fakta o aktivitě
gal.jader nebo je aleapon ignorovat.
1) implozívní hypotéza
Od roku 1958, kdy Ambarcumjan poprvé hovořil o základních problémech aktivity jader galaxii, někteří představitelé
klasické koncepce kosmogonie se pokoušeli nalézt vysvětlení
popsaných jevů v katastrofické kontrakci obrovské hmoty plynů
obklopující střed galaxie a v exploai, která potom následuje.
Tato představa má ryze spekulativní charakter. Přesto
však pokusy vysvětlovat všechny jevy expanse a vyvrhování hmoty jako důsledek předcházející katastrofické kontrakce byly
stále opakovány a tato hypotéza, která byla nazvána implozívní ínebo též hypotéza ko:lapau), byla několik let diskutována.
Tato hypotéza se setkává a řadou těžkostí, pokusíme-li
se z ní sestavit teorii, třeba jen velmi hrubou. TLůže být opuštěna i z jiných důvodů. Je například v rozporu s fakty ukazujícími, že explose se opakuji. Nelze například popřít, že rediogalaxie Centaurus A prodělala postupně nejméně tři exploze,
z nichž každá byla doprovázena vyvržením dvojice zářících mračen. Podle M..Ryle vznikají obdobné jevy také v jiných rádiových
galaxiích a svědči současně o opakováni exploaí. Implozívní hypotéza nemůže také vysvětlit výskyt vyvržených plynných kondensací a vyšší hustotou. Rozpor je zvlášť velký, setkáváme-li se
a postupným vyvrhováním většího počtu kondensaci.
Konečně v souhlasu s implozívní hypotézou bychom měli
pozorovat v centrálních oblastech Seyfert:ových, ale i jiných
galaxii ohromná množství plynu, který by neměl žádnou měřitelnou rotaci. Nic takového však nepozorujeme.
2) hypotéza husté hvězdok:upy
Je založena na přecjatavě, že v prvotním stadiu vývoje
je galaktické jádro autonomní hvězdný systém, tvořený stovkami milionů hvězd ve středu galaxie.Podle zákonů hvězdné dynamiky musí velká skupina hvězd ztrácet časem hvězdy a amršŠovat
se. Připustíme-li,že má relativně malé rozměry, řádu parseku,
pravděpodobnost srážky mezi hvězdami v jádře roste. Víme, že
mimo jádro jsou tyto srážk~r tak vzácné, že je můžeme zcela
zanedbat. Časté srážky mezi hvězdami musí vést k neobyčejným
jevům. Především některé hvězdy mohou ztratit svoji atmosféru
a horní vrstvy své hmoty, až se obnaží jejich jádro, vytvoří
se plynná obálka z vnějších vyvržených vrstev a z hmoty vyvržené před erupci, atd.
Podle některých autorů tak můžeme vyložit různé vlastnosti jader. Jistě je tato hypotéza propracovanější variantou
implozívní hypotézy. Zdá se, že si zaslouží, aby byla vážně
diskutována. Přesto se setkává a některými těžkostmi, zvláště
pokouší-li se vysvětlit opakované exploze a postupné vyvrhování plynných kondensací.
3) hypotéza jediného centrálního tělesa
Třetí hypotéza byla navržena na Bjurakanaké observatoři
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v době, kdy jsme se začali pokoušet o vysvětlení aktivity galaktických jader. Spočívá v předpokladu, že hmota vyvržená
explosí byla částí nějakého hypotetického supergigantického
tělesa tvořícího střed jádra. Podle této hypotézy se jádro odlišuje od jiných kompaktních hvězdných soustav tím,že obsahuje relativně husté těleso výjimečné hmoty. Aktivita jádra by
byla výsledkem aktivity tohoto superhmotného tělesa, jehož
hmotnost by mohla dosahovat 108 nebo dokonce 10 slunečních
hmot. Předpokládáme-li, že by takové těleso mohlo existovat
v jádře dostatečnou dobu, můžeme bez obtíží vysvětlit opakovaný výskyt mračen s rádiovou emisi, stejně jako plynných kondensaci v podobě malých modrých galaxií. Podle této hypotézy
to nebylo jádro, které by se vytvořilo v galaxii již existující,ale galaxie byla vytvořena jako výsledek činnosti jádra.
Mračna emitující rádiové záření a vyvrhovaná z centrálního
jádra by z tohoto hlediska byla pouze jedním z případů kosmogonická aktivity jádra.
Skutečnost,že spirální ramena galaxii rovněž vycházejí
z jádra, přesně souhlasí a těmito představami. Pokud se týká
možnosti rozdělení superhmotného tělesa a zvláště jeho postupného opětovného dělení, mohli bychom takovým procesem vjsvětlit existenci vícenásobných galaxii a skupin galaxií. Cetné
vlastnosti skupin galaxií pochopíme, vycházíme-li z uvedeného
předpokladu.
Nechceme tvrdit že hypotéza, kterou jsme zhruba nastínili, se nesetkává s tžkostmi. Tím spiš, že není dedukována
z pozorování. Naopak připouštíme, že kdyby měla být změněna
do podoby exaktní teorie, bylo by třeba do ní zavést nové myšje že dovoluje
lenky a některá zlepšení. Ale jejím kladem je,
fakta
sjednotit rozsáhlé množství faktů, předvídat
a hlavně ukázat na předpojatost dosavadních představ o kondensaci galaxií z mezigalaktické rozptýlené hmoty.
Připustíme-li tyto představy, musíme z toho vyvodit,že
galaktická jádra, která během své existence ztrácejí výjimečná množství hmoty, podstupuji explose a dokonce někdy dělení,
se časem velice měni. Podle této hypotézy není ani vyloučeno,
že počáteční jádro v určitém stadiu svého vývoje zcela vymizí.
Skutečně některé galaxie nemají jádro. Je sice pravda, že
♦ některých případech můžeme předpokládat že jádro je nepozorovatelné pro velkou vzdálenost. Nicméně v jiných případech,
jako jsou třeba blízká Magellanova mračna, je reálná nepřítomnost jádra zcela zřejmá.
Závěr
S vývojem moderní astronomie, používáním dokonalejších
optických i rádiových dalekohledů, doznávají naše představy
o vesmíru podstatných změn. Před třiceti lety se nám zdálo,že
je svět bezmála klidně majestátný, tvořený hvězdami téměř ne měnnými a nehybnými. Dnes pozorujeme bouřlivou aktivitu těchto
hvězd a jejich obrovské výbuchy, vidíme, že ae rychle vyvíjejí
a především že se navzájem velmi silně ovlivňují. Objev zdrojů
rádiového zářeni v mlhovinách a rádiových galaxii nás vede
k představě o existenci rychlých změn ♦ ještě větším měřítku.
Nadáls můžeme uvažovat o jevech ještě daleko rozsáhlejších,při
kterých vznikají galaktická jádra a quasary.
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Vesmír podléhá velmi rychlým a hlubokým změnám, je napiněn různorodými živými jevy nebeských těles. Vědomě jsme použili výrazu ~živé jevy';, abychom zdůraznili komplexnost, proměnlivost a současně autonomii početných vývojových procesů,
které studujeme.
podle V.A.Ambarcumjana
volně zpracoval P.Příhoda
(l'Astronomie 1970)
J.Kolář
Antény radioteleakopů (pokračování)
Šíření elektromagnetické energie do prostoru.
Představme si zdroj elektromagnetických vin, například
právě hypotetický izotropní zářič. Jak víme z minulého čísla,
vysílá takovýto zářič elektromagnetickou energii do všech směrů. To si můžeme (ovšem velmi naivně) představit tak, jako by
ze zdroje vycházely viny znázorněné na obr.l v minulém čísle,
jenomže do všech směrů. Spojíme-li na všech těchto myšlených
paprscích místa stejné fáze, dostaneme t.zv. plochy stejné fáze čili ekvifázové plochy, zvané též vinoplochami. Již z názoru plyne: že by tyto vinoplochy měly mít tvar koncentrických
kouli, jejichž poloměry by se zvětšovaly rychlostí evštla.Tato představa je skutečně blízká pravdě v případě, že prostředí kolem antény je homogenní a izotropní a je-li definován t.
zv. fázový střed antény. (Bude o něm pojednáno v dalším pokračování článku v příštím čísle). U některých typů antén, zejména u antén s nepříliš směrovým dčinkem je možno fázový střed,
který je středem všech kulových vinoploch, početně nebo experimentálně určit.
V místě značně vzdáleném od vysílající antény je již
křivost vinoplochy tak malé, že ji můžeme zanedbat a mluvíme
pak o vině rovinné, jejíž fázový střed považujeme ze nekonečně vzdálený. Vlnoplocha je kolmá na směr šíření. Od vesmírných
rádiových zdrojů přijímáme rovinné elektromagnetické viny. Na
takovéto viny reagují antény radioteleskopů.
Anténní soustava.
Začneme nejjednodušším případem. Na obr.l jsou linkami
znázorněny řezy vinoplochmi vin přicházejících od vzdáleného
zdroje. Sinusovka ♦ dolní části obrázku znázorňuje polaritu
jednotlivých vinoploch.
Umístěme dvě jednoduché antény (např.dipóly s odraznými
deskami) do pole těchto vin tak, aby jejich spojnice byla kglmé na směr šíření. Maxima ,jejich vyzařovacích diagramů nech£
směřují ke zdroji. Vzdálenost antén budiž například 9 vinových
délek. Obě antény připojíme stejně dlouhými kabely ne vstup
přijímače. Budeme nyní zkoumat, jaký bude mít tato soustava
vyzařovací diagram. Bude-li spojnice antén rovnoběžná a vinoplochami, dostane se do obou antén tatáž vinoplocha ve stejný
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okamžik;t.j ve stejné fázi. Postupuje-li dále vina stejně
dlouYiými kabely, sečte se ve stejné fázi i na vstupu přijímače, kam přichází tedy dvakrát vice výkonu než v případě jedné antény. Anténní soustava má za těchto podmínek hlavní lalok vyzařovacího diagramu ve směru kolmém na spojnici obou
antén.Přemtatěme anténu A z bodu 1 do bodu 1, t.j. na čárkovanou vinoplochu. Pohledem na sinusovku ve spodní části obrázku
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Obr.l
zjistíme,že vinoplocha má opačnou polaritu než vinoplocha předešlá. Na vstup přijímače nyní přijdou po kabelech za stejných
podmínek dvě viny opačné polarity a odečtou se. Uhel nové spojnice antén svíraný a vinoplochami je dhlem prvního minima ve
vyzařovacím diagramu soustavy. Přemístíme-li anténu A dále do
bodu 2, přičemž vzdálenost antén ponecháme stejnou, výkony na
vstupu přijímače se opět sečtou a anténní soustava má v odpovídajícím směru maximum t.zv.l. postranního laloku. Při dalším
přemístění následuje minimu. atd. Kdybychom anténou pohybovali
za stejných podmínek opačným směrem, dostali bychom střídající
se minima a maxima v druhé polovině vyzařovacího diagramu, souměrně podle směru šíření.
Na obr.l je ještě jeden podobný případ, totiž soustava
A a B. Vzdálenost těchto antén je poloviční než v případě antén
A A. Vyzařovací diagram této soustavy lze odvodit podobně jako
♦ předchozím případě. Na obr. 7, je ♦ dolní polovině nakreslena
polovina diagramu soustavy A A, v horní polovině pak diagram
soustavy A B. Oba jsou kresleny do jednoho obrázku, aby bylo
zřejmé následující c

i
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Přeložíme-li vyzařovací diagram v horní polovině (II) přes
diagram v polovině dolní(I),
zjistíme, že horní diagram
y
má své minima právě v mí stech, kde má spodní diagram
•'7
6
,__3 ~~
‚'~ ‚'
první, třetí, pátý, sedat
~ i ~/
a devátý postranní lalok.
,
ky
čené
yte&ye
6,+ 8 oaa 10.) aKdybychom
- ;t
~ : ~~/ "/-~
-,".
doprostřed
spojnice
antén
,,
‚'
A A umístili ještě jednu an' ~. , s
^__ _
____ __ _ _
ténu B ate jných,vlsatnoatí
,jako mají A a A a připojili
ji na vstup přijímače stejně
dlouhým kabelem vzniknou
2
tři dvojice : Ak~a diagramem
~~
I, AS a diagramem II a BA
3
taktéž e diagramem II. Vý .~
sledný diagram této trojice
vznikne sečtením diagramů
I
dílčích dvojic. Hlavní lalok
9
a sudé postranní laloky budou
zdůrazněny, liché postranní
laloky budou potlačeny.
0br.2
Umístíme-li mezi A a $ další
anténu C a mezi B a A anténu
C, vznikne soustava pěti antén v řadě A,C,B,C~a A.Tím dostaneme 10 dvojic : AC CB, BC
a CÁ‚a diagramem, který si označíme IV ,a který si můžeme snadng
odvodit způsobem popsaným výše, AS, CC, BA a diagramem II AC
a CA a diagramem III a konečně AA a diagramem I. Sečteme-li diagramy všech takto vzniklých dvojic, vznikne diagram se silně vyjádřeným lalokem. Postranní laloky až na čtvrtý a osmý budou potlačeny. Kdybychom mezi antény této pětice umístili další čtyři
antény stejných vlastnosti jaké mají antény v pětici a připojili
je na vstup přijímače kabely stejně dlouhými jako jsou kabely
dosavadní, vznikl by po sečtení všech diagram dílčích diagram
se silně vyjádřeným hlavnís.lalokem a všemi ostatními potlačenými, kromě osmého postranního. Takový diagram by měl tvar podle
obr. 3. Je třeba však podotknout,že výklad ♦ tomto článku má za
úkol seznámit čtenáře v hrubých
rysech se způsobem, jakým se
docílí žádaného tvaru vyzařovacího diagramu (nazývaného ♦ radioastronomii též radiometrickým tělesem). Matematická syntéza vyzařovacích diagramů (způsob, kterým se na základě požadovaného tvaru vyzařovacího
diagramu stanoví rozměry, tvar
a struktura anténní soustavy)
nebo opačný postup, totiž analýza anténní soustavy, vyžadují již poměrně složitých matematických postupů a nezřídka
se již neobejdou bez použití
elektronických počítačů. Vraime se ale k započatým úvahám.
0br.3
-
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Další zhušťování soustavy přidáváním dalších antén do mezer
nebo obecným,zvýšením počtu antén v řadě omezené krajními anténami A a A má smysl až do případu, kdy jsou antény od sebe
vzdáleny jednu vinovou délku, v krajním případě 0,6 vinové
délky. Důležité je, že u takovéto husté řady vyniká hlavni
lalok kolmý na spojnici antén a ostatní laloky jsou potlačeny.
Hlavní lalok má tvar listu, jehož řez je v jedné rovině úzký
podobný hlavnímu laloku diagramu dvojice AA a v druhé rovině
kolmé k první široký a má tvar vyzařovacího diagramu, jaký má
v téže rovině anténa, tvořící prvek řady.
Nyní můžeme přidávat další rady rovnoběžně a řadou
původní. Při dvou devíticích vzdálených od sebe 9 vinových
délek vznikne diagram podle obr. 4. Přidáním dalších řad zcela analogicky jako při skládání jedné řady vznikne nakonec
čtvercová plocha vypiněná 81 prvky, která bude mít vyzařovací
diagram tvaru úzkého (jehlového) svazku (obr.5).
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Obr. 4
Takové plošné anténní soustavě se říká hustá plošná aíť.Všechny prvky sítě a popsanými vlastnostmi musejí být připojeny ke
vstupu přijímače stejně (elektricky) dlouhými kabely nebo nějakým jiným způsobemt který by vlastnosti soustavy stejně dlou hých kabelů nahradil.
Shrneme teď vlastnosti popsaných soustav :
Soustava popsaná na začátku výkladu (diagram I) se nazývá dvouprvkový interferometr.
Soustava s více anténami v řadě, vzdálenými od sebe více(i stovky) vinových délek, je t.zv. řídká řada.
Řídká s« vznikne, jsou-li prvky (jednotlivé antény) rozmístěny v těchže vzdálenostech, ale prošně. Vyzařovací diagram řídkých soustav má vždy určitý počet laloků potlačen.
Soustava, mající prvky vzdáleny 0,6 až 1 vinovou délku, se nazývá hustou řadou, reep.sítí.
Řady mohou být příčné, t.j. spojnice antén je kolmá
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na směr, ze kterého přijímané viny přicházejí, nebo podélné,
t.j. spojnice antén je s tímto směrem rovnoběžná a má a nim
totožný i směr maxima ve svém vyzařovacím diagramu. Příkladem
podélných řad (e pasivními prvky) jsou antény typu YAGI uživené jako televizní přijímací antény.
Prvky výše popsaných soustav mohou být i složitější
antény např. podélné řady Yagi~ šroubovicové nebo dielektrické antény. Vzdálenost mezi nimi v husté řadě musí být však
větší (až několik vinových délek), aby se jejich prvky vzájemně neovlivnovaly a jednotlivé antény v soustavě pak neztratily
své původní vlastnosti.
Fázované anténní soustavy.
Zbývá se zmínit ještě o fázování. Zkrátíme-li kabel od antény
A dvouprvkového interferometru (obr.l) o polovinu vinové délky,
nastane stejný efekt jako bychom anténu přemístili z bodu O do
bodu 1, tedy jako bychom pootočili celou soustavou.
Anténní soustava se mechanicky nepohne, ale celý svazek
laloků se pootočí o úhel, pod jakým je vidět z místa antény A
délku půlviny ♦ místě antény A. Podobně se dá manipulovat se
svazkem řídké nebo husté řady nebo i sítě. Musíme ovšem měnit
fázi všech antén a to tak, aby z místa jedné antény, kterou
si zvolíme za počáteční bod, byly fázové rozdíly každé z antén
viditelné pod stejným úhlem. Tak v případě již zmíněné pětice
musíme změnit fázi jednotlivých antén takto : A o polovinu
vinové délky,

Obr.5
Co tři osminy, B o jednu čtvrtinu, C'o jednu osminu a v bodě
A bude fázové posunuti nulové (počáteční bod).
Směrový diagram pětice se pootočí o stejný úhel jako v předcho-
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zim případě diagram dvojice. U nejmodernějších anténních řad
a síti jsou fáze jednotlivých antén měněny pomoct rychle pracujících feritových nebo polovodičových prvků, ovládaných
zpravidla počítačem.
Takovéto antenní řady nebo sítě nemusí již mít ani rovinný nebo přímkový tvar a jednotlivé prvky mohou být rozloženy na ploše libovolného tvaru.

~KOSYI XÉ ROZHLEDY BLAHOPŘEJE
Osmdesátiny dr.Jiřího Altera
Dne 13.března se v piné duševní i tělesné svěžesti dožil osmdesáti let dr. Jiří Alter, dlouholetý člen Čs.astronomické společnosti i jiných zahraničních astronomických společností. Dr.Alter se narodil r.1891 v městečku Luže v dnešním
chrudimském okrese.
Astronomii se vážně začal zabývat až v r.1924 kdy díky zlepšenému hmotnému zabezpečení ji mohl začít stu%ovat na
tehdejší německé universitě u prof.Preye. Po promoci v r.1928
byl jmenován asistentem na Astronomickém ústavu německé části
Karlovy university a až do příchodu prof.Freundlicha do Prahy
vedl i tento ústav. Tato činnost dr.Altera byla přerušena tragickými politickými událostmi let 1938 - 39. Ještě několik
týdnů po začátku německé okupace podařilo se mu před rasovou
persekucí emigrovat do Anglie, kde získal místo na Norman Lockyer Observatory v Sidmouthu na jižním pobřeží Velké Británie.
Během šestileté práce na této observatoři publikoval asi 15
původních vědeckých prací vesměs v časopise Monthly Notices.
Práce se týkaly systematického fotometrického studia otevřených
hvězdokup a jejich vztahu ke galaktické soustavě.
Po návratu do Č akoslovenska nastala však pro dr.Altera
svízelná situace, nebot se marně ucházel o místo na některém
z astronomických pracovišť, Musel se proto přechodně uchýlit
k novinářské činnosti, kterou provozoval již ve dvacátých
a třicátých letech. Za pomoci Luisy Landové-Štychové se však
po čase podařilo, že dr.Alter byl ustanoven vědeckým pracovníkem na Lidové hvězdárně v Praze na Petřině, kde se zasloužil
o modernizaci některých zařízení a zřízení sekci optické a zákrytové. Po odchodu do důchodu počátkem padesátých let se kromě
vědecké činnosti věnoval překladům českých příspěvků do Bulletinu čs.astronomických ústavů.
V této době počala rozsahem největší Alterova práce,
kterou prováděl ve spolupráci a prof.Vanýskem a dr.Ruprechtem.
Byl to Katalog hvězdokup a hvězdných asociaci ve formě kartotéky. V Katalogu byla pro každý objekt vyhrazena zvláštní karta,
na niž je zaznamenána veškerá dostupná literatura o daném objektu od r.1900 se stručným obsahem publikace. Základem pro tuto
práci se dr. Alterovi staly rešerše z doby jeho pobytu v Anglii.
Ke Katalogu byly po devět let každoročně publikovány doplňky
v BAC. Pracovníci v oboru hvězdokup v celém světě Katalog
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oceňuji jako vemi užitečnou pomůcku k práci, a proto Mezinárodní astronomická unie podpořila finanční částkou jeho druhé
vydáni, které se uskutečnilo v r.1970 v nakladatelství Maďarské
akademie věd.
Dr.Alter je členem Č.aatronomické společnosti od r.
1929. Od r.1937 je členem britské Royal Astronomical Society
O od r.1958 členem Mezinárodní astronomické unie, kde byl v letech 1964-67 místopředsedou 37.komise (Hvězdokupy a asociace).
V letech 1928-39 byl též členem Astronomische Gesellschaft.
V r.1965 se dr.Alter vystěhoval do Izraele, kam před
tím postupně přesídlili
jeho syn a dcera. Prahu navštívil ještě
XIII.kongresu Mezinárodní astronomicv r.1967 při příležitosti
ké unie.
Přejeme dr.Alterovi, aby ještě dlouhá léta mu zdraví dovolilo pokračovat v jeho neúnavné práci.
- ech Emil Buchar

-
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Sedmdesáté výročí narozeni našeho vynikajícího astronoma,
geodeta a geofyzika, člena korespondenta ČSAV prof.RHDr. Emila
Buchara DrSc., připadá na 4.srpen 1971. Čtenáře našich Kosmických
rozhledů jsme seznámili a hlavními výsledky životního díla
jeho 65.narozenin (viz 3.čislo KR
prof.Buchara při příležitosti
z r.1966,atr.70). Mýlil by se však neinformovaný čtenář, že tím
vědecká a pedagogická práce prof.Buchara byla ukončena,i když
podle let k tomu měl piné právo. Ale pracovníci typu prof.Buchera, jimž vědecká a pedagogická práce je životní nezbytnosti,
nemohou nečinně složit ruce v klín, zvláště když jsou pini pracovního elánu a nestárnoucích schopností.Tyto vlastnosti pomohly
- k radosti nás všech jeho přátel - překonat prof.Bucharovi
i vážné onemocněni, které ho v uplynulém roce ne čas vyřadila
z práce - a vrátit jej v piné svěžesti k nové činnosti.
V uplynulých pěti létech se prof.Buchar vánoval především pedagogické činnosti na stavební fakultě ČVUT,kde
přednáší pro geodety astronomií a základy geofyziky a kde se
mu podařilo zařadit i přednášky astrodynamiky jako nejnovějšího
oborunebeeké mechaniky. K těmto problémům sáni přispívá i tivýni
výzkumy; ha pražském kongresu COSPAR v r.1969 přednášel o pohybu umělých družic Venuše a Merkura a jak jich využit pro ur`ení
tvaru, rozložení hmoty těchto planet.- Pokračoval i ve svých
studiích přístrojů nezávislých na libelách pro určování Času
a zeměpisné šířky a navrhl pro řešení tohoto úkolu nový zenitový teleskop se zrcadlovým mikrometrem (publikováno ve Studia
geofyzika et geodetica 1968).
Biicharových zkušeností a schopností bylo využito i při
mezinárodních vědeckých jednéních.Jako člen čsl.delegace spolupracoval na vytvoření organisace "Interkosmos" pro vědecké
a mírové využití kosmického prostoru SZ a byl jmenován i členem čsl.komise této organisace. Jako př4daeda národního komitétu "COSPAR" a dlouholetý funkcionář stál v čela čsl. organisačního výboru pro 12.zasedáni kongresu COSPAR i Praze v květ,;i
1969.

-
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Jeho vědecké, pedagogické i organisační zásluhy odměnila ČSAV udělením bronzové plakety ČSAV "Za zásluhy o vědu
a lidstvo" (1966). Čsl.astronomická společnosti mu udělila
čestné členství při příležitosti 50-letého výročí založení
společnosti (1967). Významného uznáni se mu dostalo nedávno,
kdy na slavnostní schůzi Sovětské astronomicko-geodetické společnosti VA00 k 100-výročí narozenin V.I.Lenina,pořádané v Kazani 23.- 28.XI.1970, byl zvolen jako jeden z 8 čestným zahraničním členem této Společnosti.
K významnému životnímu jubileu přejeme prof.Bucharovi
do dalších let především hojnost zdraví, aby k prospěchu čsl.
vědy i ke své radosti se mohl věnovat řešeni svých oblíbených
astronomických problémů.
V.G.

6. 7. 1971 se dožívá RNDr.Přemyal Vidner,Radimovice
8. 7.
Ing.Frant.Svěrák,Kopřivnice
prof.Ing.Smil. Škrabal,Brno
18. 7.
JUDr.Vilibald Cach1Praha
19. 7.
Vladisl.i[atějka Klimkovice
8. 8.
Ing.Frant.Nyklíek,Praha
9. 8.
Zdeněk Peřina,Praha
23. 8.
30. 8.
RNDr.Otakar Tichý,Brno
Oldřich Rynda,Ostrava
1. 9.
Ing.Alois Židlický,Praha
4. 9.
6. 9.
Jan Píšala Opava
Vlastimil cejka,0strava
13. 9.
21.10.
Frant. Krejčí,Karlovy Vary
26.10.
Karel Bartel,Nový Bohumín
1.11.
Karel Hanzal,Lišov
Frant.Kadavý,Praha
12.11.
Lubor Marek, Praha
16.11.
Alois Vrátník, Praha
19.11.
Vlasta Hanušová,Praha
25.11.
Antonin atoll, Praha
30.11.
Frant.Matěa1, Praha
3.12.
Stanislav Rímský,Olomouc
29.12.
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Z NAŠICH PRACOVIŠŤ
Práce publikované v Bulletinu čs.at~trenomických dstev.
wTol. 22/1971/, No 1
Rozděleni ionizačních stupňů argonu v kcronálních podmínkách
I.Lesa,Astř.dstav SAV, Skalnaté Pleso
Autor řeší ionizační rovnováhu vysoce ionizovaných stup
ňů argone A XI-A XVI v koronálních podmínkách v rozmezí teplot
2,0 . 10 - 4,5 . 10 0K. Podrobně rozebírá všechny proc€sy,kte•rě vstupují do výpočtu statistické rovncvshy. Forovi;ává zejmbna
vztahy, užívané různými autory pro srážkově a zářivé rekombiuů;e, jež byly odvozeny na základě klasické nebo kvantově-meche
nické teorie. Analyzuje roznšž pc'rebně- především při p,osouze-
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ní zdroje možných chyb výsledků, vliv zanedbání vyšších konfigurací při určeni koeficientů dielektronické rekombinace,
kde přináší některé nové zajímavé výsledky
-VL_
Poznámky k souhrnnému využití existujících koronálních měřeni
J.Sýkora, Astronom.ústav SAV, Skalnaté Pleso
V práci jsou podrobně diskutovány rozdíly v datech jednotlivých koronálních stanic pro zelenou koronální čáru.Rozdily vznikají z různých důvodů : chyba v pozičním úhlu, různá
východo-západní asymetrie, refrakce, extinkce, nestabilita fotometrické škály pozičního dhlu apod.
- JK_
Orientace prachových částic v kometárních chvostech
M.Harwit, Aatronom.dstav ČSAV,Praha (host z USA),
V.Vanýsek,Katedra astronomie a astrofyziky,KU, Praha
V práci jsou zkoumány možnosti orientace prachu v kometárních chvostech a dochází se k závěru, že působením Goldova
jevu dochází k orientaci prachových částic v důsledku bombardování těchto částic protony ve slunečním větru.
- PA Možný pozorovací test k určeni variací Planckovy konstanty
v kosmickém měřítku
M.Harwit, Aatronom.úatav ČSAV,Praha
Základem je Derasova hypotéza z roku 1938, podle které
jsou hodnoty základních fyzikálních veličin určeny strukturou
vesmíru. V této souvislosti se nejčastěji zkoumá eventuální
proměnnost Planckovy konstanty. Autor navrhuje měření spisového momentu, hybnosti fotonu a rozebírá možnost, zde foton s odlišným spinovým momentem vůbec může interagovat a "normálními"
atomy. Navrhuje metodu, která umožňuje na základě měřeni ab sorpce zářeni quasarů odhadovat možné změny Planckovy konstanty. Pokud je tato hypotéza správná, bylo by myslitelné,že hmoty ve vesmíru je mnohem víc, ale nejsme schopni ji zjišovat.
-PA Poznámka ke gravitační teorii spirálních ramen
8.Basu, Mathematical Department, Jadavpur University,India
Autor se zabývá gravitační teorii spirální struktury
galaxií, kterou vypracoval Lin a další. Rozpracovává některé
stránky teorie vysvětlující spirální strukturu jako viny hustoty způsobované gravitačními perturbacemi.
- PA Vývoj těsných dvojhvězd
VIII.Dva příklady výměny hmoty v případě AB
J.Iiorn, Astronom.dstav ČSAV, Ondřejov
Vyšetřovány jsou dva příklady výměny hmoty v soustavách
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a původní hmotou hlavní hvězdy 5 mm a a počátečními hmotovými poměry 0.8 a 0.6. Přenos hmoty začíná v obou soustavách
u vrcholu vývoje na hlavni posloupnosti.Parametry výsledných
dvojic jsou analogické výsledkům výměny hmoty v obvyklýchpřípadech B.Ukazují,že získané systémy mohou být těžko srovnávány
a pozorovanými těsnými dvojhvězdami,ale mohou spíše vysvětlit
některé pekuliární objekty.
- aut UBV fotografická fotometrie v oblasti o' E(17h03m; 17h41m),
ď E (-28,8; - 33,4)
II.Otveřená hvězdokupa Tr 28.Katalog 76 hvězd a identifikační
mapa
A.Antalová, Astronom.dstav SAV,Skalnaté Pleso
V práci jsou diskutovány autorčiny výsledky fotografické fotometrie hvězd v okolí kupy Tr 28 na deskách palomarské
Schmidtovy komory.Je ukázáno, že kupa je typu 0 a sama zřejmě
obsahuje malý počet členů. Je však pravděpodobně jádrem asociace.
- ~ Spektrální klasifikace a fotometrie hvězd ve dvou oblastech
ionizovaného vodíku
P.Mayer, P.Maaák, Katedra astron. a astrofýz., KU, Praha
UBV fotoelektrická fotometrie v oblastech IC 417 a IC 1318a
- PA Detailní spektrální analýza d Cyg jako test cassegrainova
a coudé spektrografu patřících k dvoumetrovému ondřejovskému
dalekohledu
J.Zverko, Aetronom.dstav SAV, Skalnaté Pleso
Uvedená práce je kvantitativní spektrální analýzou supergigantu d Cygni.Autor proměřil spektra této hvězdy získaná coudé a casaegrainovým spektrografem 2m dalekohledu a určil
ekvivalentní šířky všech identifikovaných čar a profily Balmerových čar vodíku. Porovnáni mezi výsledky z coudé a casse grainova spektrografu ukázalo, že rozdíly jsou velmi malé.
Rovněž shoda a pozorováním jiných autorů je velmi dobrá a systematické rozdíly v ekvivalentních šířkách nepatrné.Z ekvivalentních šířek a profilů určil autor chemické složeni,přičemž postupoval metodou hrubé i jemné analýzy. Ukázalo se, že
výsledky jsou v dobré shodě a pracemi jiných autorů.
-SKPráce publikoval ♦ Bulletinu čs.astronomických datavů
Vol.22/1971/ No 2
Semianalytická teorie poruch dráhy družice způsobovaných během krátkého časového intervalu tlakem slunečního záření
P.Lála, Aetronom.dstav ČSAV, Ondřejov
V práci jsou rozebírány principy analytické teorie poruch dráhy družice, které jsou způsobovány tlakem slunečního
zářeni. Všechny analytické výpočty byly naprogramováni na výkonném počítači IHY 360/65, což umožnilo získat praktické výsledky. Metodu je možné použít pro takové časové intervaly,
během kterých je možné zanedbat změnu polohy dráhy družice
vzhledem ke Slunci.
- PA I
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Zobecnění pojmu Hillova plocha na jeden speciální případ omezeného problému čtyř těles. II
V. Yatas, Astronom.ústav čSAV,Praha
Autor vychází z přímkového Lagrangeova řešení problému
tří těles- tj.z případu, kdy tři hmotné body s nenulovými hmotami leží trvale na jedné přímce - a zkoumá! ve kterých oblastech je v takto definovaném gravitačním poli možný pohyb nekonečně malé částečky.Přípustné oblasti od nepřípustných částí
prostoru oddělují tzv.Hillovy plochy, jejichž průsečnice se
souřadnicovými rovinami autor pomoci počítače nalezl.
-PA Perturbace v prostoru s konstantní křivosti
Gp.Horedt,Astr.Observatory,Cluj‚Rumunsko
V článku ze studuji perturbace hustoty,rotace a šíření
gravitačních vin ve vesmíru a konstantní křivostl.Autor úvodem
dokazuje, že gravitační paradox se v nekonečném homogenním
a izotropním vesmíru neuplatní, třebaže potenciál neomezeně
roste.Dále za předpokladu Robertsonovy -Walcerovy metriky
aplikuje Einsteinovy rovnice s kosmologickým členem. Rudý posuv vysvětluje stárnutím světla'. Výsledky jsou aplikovatelné
i pro galaxie a jejich části, pokud mají konstantní křivost.
- PA Polarizace způsobovaná dielektrickými nekonečnými válci při
kolmém dopadu zářeni
J.Svatoč‚Katedra astron.s. astrofyz.,UK,Praha
V práci byly jinak zpracovány některé Waitovy formula
týkající se rozptylu světla na nekonečných válcích. $ešení
bylo nalezeno za předpokladu kolmého dopadu záření.
- PA Spektrografická studie lasturové hvězdy (=shell star EW Lac
I.Radiální rychlosti z vodíkových čar
P.Harmanec, J.Krpata, Astronom.ústav ČSAV,Ondřejov
P.Hadrava, Karlova universita,Praha
Z deseti spektrogramů z Victorie a z Ondřejova určili
autoři radiální rychlosti. Ukázalo se, že v okamžicích exposic
neexistoval žádný výrazný Balmerův progres
- PA Pozorováni chromosfhrických erupci na observatoři v Hurbanově
během roku 1969
Š.Knoška, V.Parajňáková, Slovenská úatredná hvezdáreň,Hurbanovo
Článok obsahuje pozorovanie údaje o chromosférických
erupciách pozorovaných v Hurbanove v roku 1969. údaje o 255
erupciách ad uvedené v tabulkách a na grafoch ad znázornené
zmeny ěírky H« čiary nerané v priebehu pozorovania jednotlivých erupcií.
- aut Automatický fotoelektrický fotometr brněnské observatoře
Od r.1960,kdy bylo v Brně započato ve větším měřítku
a pozorováním zákrytových proměnných hvězd,staly se tyto ob-
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jekty hlavni pozorovací nápiní brněnské universitní observatoře. Praxe ukázala, že proměnné hvězdy se dobře hodí i pro
velkoměstské pozorovací podmínky charakterisované značným
množstvím rozptýleného světla veřejného osvětlení a často také atmosférickým zákalem vyvolaným průmyslovými exhalacemi.
Fotometrie proměnných hvězd má však i své problémy. Uvážímeli,že k dokonalému prokreslení světelné křivky proměnné hvězdy
je třeba asi 1000 pozorování, je jasné,že fotoelektrické studium zákrytových proměnných je práce náročná na pozorovací
čas. Vlastním pozorováním však práce nekonči. Jeho redukce zabere zhruba stejně času jako byl čas pozorovací. Poněvadž
brněnské observatoř neměla až do nedávna systemisované místo
pozorovatele, snažili jsme se v posledních dvou letech veškeré pozorovací práce pině zautomatizovat a také redukci pozorování přenechat samočinnému počítači. S výstavbou příslušné
aparatury bylo započato v r.1968. Dnes je již výstavba tohoto
zařízení v takovém stavu, že je možné jej použit k vlastním
astronomickým pozorováním. Cílem tohoto referátu je popsat
brněnský automatický fotometr a zhodnotit první poznatky z jeho zatím laboratorního provozu.
I. Popis vlastního fotometru :
Aby byla usnadněna redukce měření, bylo rozhodnuto,že
výstup měřícího zařízení musí být digitální; tento požadavek
pak vedl ke konstrukci fotometru, pracujícího na principu
integrování náboje fotoelektrického proudu na měřících kondensátorech. Celé zařízení má možnost měřit eimultáně ve čtyřech
kanálech, tj. buď měřit současně jeden objekt ve čtyřech barvách nebo dva objekty ve dvou barvách. Fotometr je vybaven
automatickým přetáčením filtrů podle předem zvoleného programu, automatickým přepínáním měření na hvězdu a pozadí a také
programovým přejížděním mezi třemi hvězdami. Měření získaná
automatickým fotometrem jsou se všemi pomocnými údaji samočinně zapisována na elektrickém psacím troji a perforována do
pětistopé děrné pásky. Je možný i prostý zápis měření bez děrování nebo naopak děrování bez zápisu. V konečné fázi bude
celé zařízení dopinovat fotoelektrický pointér, z kterého je
zatím vyrobena optická část a fotoelektrickým výstupem a synchronisačními řídícími pulsy. Elektrické obvody fotoelektrické pointace jsou zatím vyřešeny v konstrukčních náčrtech.
Fotometrická detekční část zařízení sestává ze dvou
současně pracujících fotometrů, instalovaných jednak v primárním ohnisku 60 cm reflektoru, jednak v Caasegrainově ohnisku
komory Jotodruhého 60 cm dalekohledu, upraveného z Y~ksutoW
5
metry jsou vybaveny fotonásobiči EMI 6094 a EMI 6256 S, pro
některá měření je však možné snadno nahradit je jinými typy
(v příštím roce máme obdržet fotonáaobiče EMI 9558 S a fotokatodou typu S 20 citlivou i v červené oblasti pro měření v infračerveném světle máme připraveny fotonásobiče EMI 9684 B.
Pro atandartní použití počítáme s měřením v systému UBV a R.
Světlo měřeného zdroje je na Fabryho čočku děleno do
dvou samostatných světelných avaz]CS pomocí polopropustné a poplanparalelní křeloodrážejicí rovinné plochy, realisované
mennou destičkou, na kterou jsou napařeny úzké pruhy hliníku
v podobě mřížky. Tlouš ka jednotlivých druhů byla volena asi
0,5 mm, tj. tak, aby ohybové jevy byly zanedbatelné, aby však
-
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na druhé straně bylo pruhů co nejvíce z důvodů zanedb~3n1 fluktuaci osvětleni v důsledku pohybu hvězdy v clonce. Použité
uspořádání mé určitou nevýhodu v 50 %nim plýtváni měřenou světelnou energii, náhradou za to je však snadná realisace fotometrického systému pomoci standartních filtr . Poněvadž navíc
jinde používaná dichroická zrcátka byla pro nás nedostupné, bylo toto uspořádání jediným možným řešením dvoukanálového měření ve dvou barvách. Lze však konstatovat na základě dosavadní
prase, že uvedené ztráta světla neovlivňuje u jasnějšídi objektů do 1O nebo 11 magnitudy podstatnou měrou přesnost měřeni.
Výměnné měřící clony jsou u fotometru vyvrtány do otáčivého kotouče a dají se v pěti stupních snadno ručně měnit
od O,4 do 2,4 mm, t.j. od 30" do 3' v primárním ohnisku hlavního reflektoru brněnské observatoře. V kotouči s clonkami je
navíc umístěna clona o průměru 25 mm, umožňující při použiti
širokoúhlého okuléru snadné vizuální navádění na měřený objekt.
Také umístění hvězdy v měřících clonkách lze v době mimo měřena kontrolovat pomoci - lně zvětšujícího okuléru. Měřící clonku lze pomoci elektromagnetu posunout kolmo k optické ose v libovolném posičním úhlu o předem zvolenou hodnotu 0-3 mm. To
umožňuje pohodlné měřeni pozadí hvězdy bez přejíždění dalekohledem.
Elektrické část zařízení sestává se ze dvou samostatných
dílů :
a) z části obsahující měřici zesilovače společné e řídícími
obvody a zdroji,
b) z číslicové měřici ústředny s připojeným zapisujícím zařízením.
ad a) První díl byl zcela vyvinut na astronomickém ústavu
v Brně a představuje obvody, které zpracovávají slabý
měřený signál 4 měřících kanálů a řídí činnost všech
přídavných částí zařízení. Tato hlavni část aparatury
je umístěna v samostatné přístrojové skříni (na obrázku
střední část aparatury) a obsahuje 3 blokové jednotky :
4 kanálový integrační zesilovač, řídící jednotku a blok
zdrojů.
Inte rační zesilovač je složen ze 4 nezávislých elektrometrů v zapojeni, které oje v podstatě upraveným a transistorovaným Mullerovým integrátorem. Transietorovaný
je i elektrometrický vstup; je v něm použito transistorů
řízených polem s vysokým vstupním odporem 1O1 Ohmů.Citlivost zesilovačů lze řídit ve dvou stupních - hrubě a jemně. Hrubého nastaveni citlivosti se dociluje změnou kapacity měřících kondensátorů na vstupu elektrometrů v poměru 1 : 1O : 1OO, jemně lze icitlivost měnit v poměru 1 : 4
přepínačem na výstupním odporovém děliči. Citlivost na
obou stupních lze nastavit ručně před měřením stisknutím
příslušného tlačítka nezávisle v každém ka9élu. Lze e výhodou použit i režimu automatického přepínaní citlivosti,
kdy zesilovač si nastaví vstupní i výstupní citlivost sáni
podle intensity měřeného signálu. V obou případech jsou
zařazené citlivosti indukovány číslicovými elektronkami
(digitronx) na panelu zesilovací jednotky a analogové
údaje o nich jsou přiváděny na příslušné kanály číslicové
měřící ústředny. Stejným způsobem jsou opticky číselně

a elektricky analogově indikovány i zařazené filtry
v jednotlivých kanálech. Ostatní prvky na panelu jednotky : 4 doutnavky v levé části panelu slouží k indikaci
integrace v jednotlivých kanálech, 4 doutnavky vpravo
k indikaci měřeni "obloha-hvězda, dvě řady potenciometrů ve střední části jednotky k hrubému e jemnému nastavení nulové úrovně zesilovačů a konečně 4 tlačítka pod
nimi se světelnou indikací k ručnímu nulování a vybíjení měřících kondensátorů.
Řídící jednotka umístěné ve středním bloku zajišiuje
činnost integračních zesilovačů a synchronisyje jejich
práci s dalšími částmi celé aparatury. Zajišiuje vybití
měřících kondensátorů a vynulování zesilovačů, jakož i
zkratování přívodních koaxiálních vodičů, před každou
integrací vymezuje integrační dobu v jednotlivých kanálech, vymezuje dobu zápisu měřeni měřící ústřednou střídá měřeni "hvězda a obloha~ zajišiuje přetáčení filtrů
a předává řídící funkci blo~Cu automatického programového přejíždění mezi třemi hvězdami. Integrační doby lze
nastavovat tlačítky na panelu nezávisle ve všěch kanálech v hodnotách 5, 10, 20, 40 a 80 vteřin. Počátek integrace v každém kanále si zvolí řídící jednotka aama tak,
aby konec integrace ve všech kanálech následoval po sobě
v časovém sledu 0,6 vteřiny, což _iP"t časový interval,
ve kterém jsou zapisovány údaje rn rxeí ústřednou. Je tím
zaručeno, že doba mezi ukončením anťegrace a odečtením
údaje měřící ústřednou je ve všech kanálech stejná (asi
0,1 vteřiny).
Přetáčení filtrů lze realisovat v několika různých
režimech a modifikacích : lze např.přetáčet filtry po
každém měření hvězdy a oblohy nebo po měření dvou,pří padně i tři hvězd a oblohy, přičemž se mezi tím uskuteční přejetí z jednoho objektu na druhý. Lze volit, které
zabudované filtry mají být použity a které ne. Zařízení
může pracovat jako dvoukanálové; v tom případě je možno
tlačítkem zkrátit dobu zápisu na polovinu. Je vidět,že
činnost řídící jednotky je řešena dosti obecně, takže fotometrické zařízení může sloužit celé řadě pozorovacích
programů.
Poslední jednotka instalovaná v jedné skříni apolečně se zesilovači a řídící jednotkou je blok zdrojů.
Obsahuje celkem 8 nezávislých elektrických zdrojů,z nichž
ty které jso' použity v měřících zesilovačích, jsou stabilisovány. Cinnost všech zdrojů lze kontrolovat tlačítky a měřidlem na panelu této jednotky.
ad b) Číslicová měřící ústředna je tovární zařízeni závodu Metra umožňující digitální záznam měřeni v 50ti kanálech
společně s časovými údaji (hodiny a minuty). U brněnského fotometru jsou na tyto kanály přiváděny jednak měřené
údaje jednotlivých fotometrů, jednak pomocně údaje v analogovém vyjádření o zařazených citlivostech, filtrech
o měřeném objektu. Činnost měřící gstředny je řízena dtíve již popsanou řídící jednotkou. Údaje měřici ústředny
jsou zapisovány do protokolu na elektrickém psacím stroji a případně děrovány do pětistopé děrné pásky.
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Autoastický hvězdný fotoaetr Aatronomickbho úatavu miversity v Brně. Na
měřící ústředně je umístěn blok zdroj8, řídicí jednotka a čtyřka~lový
integrační zesilovač. Zcela nahoře je fotoelektrická pointace a automatické přejížděni. Vlevo je elektrický psací stroj e děrovačem.
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II. Blok automatického přejíždění
Automatické přejíždění pracuje na principu čítání otá—
ček pohonných motorů v obou osách dalekohledu. Fotoelektrické
impulsy odvozené z otázek těchto motorů překlápí v zařízení
řadu dvojkových čítačů. Stavy těchto čítačů jsou neustále porovnávány a údaji v binárním zobrazení, vloženými do 4 pamětí
a motory běží tak dlouho, dokud nedojde ke koincidenci. Po
přejetí v obou osách předává blok automatického přejíždění
další řízení činnosti fotometru řídící jednotce. Zároveň se
zapíná fotoelektrická pointace. Blok automatického přejíždění
má možnost řídit přejíždění mezi třemi hvězdami v těchto režimech, které lze i během noci libovolně měnit.
a) proměnná - srovnávací A - proměnná - srovnávací B - proměnná atd.
b) proměnná - srovnávací A - proměnná - srovnávací A - proměnné atd.
ci proměnná - srovnávací B - proměnná
srovnávací B - proměnná atd.
Maximéln vzdálenost pro přejeti mezi proměnnou a srovnávací
je asi 1 v deklinaci a 4' v rek$$scenai, což odpovídá kapacitě vnitřních paměti jednotky 2 4 = 16 384 stavů. V tomto
mezním případě trvá přejeti asi 1 minutu.
Současný stav výstavby a jeho zkoušky.
Z plánovaného komplexu celého fotometrického zařízení
i s jeho pomocnými doplňky je zatím pině dokončena výstavba
jednoho dvoukanálového fotometru, instalovaného na hlavním
6J cm reflektoru i s možnosti jeho automatického přejížděni.
Je rovněž rozpracována fotoelektrická pointace u tohoto dalekohledu. Řídící a měřici centrum zařízení je zcela dokončeno.
Zbývá tedy uvést do provozu pouze fotometr, který bude pracovat na druhém dalekohledu, upravit pro něj kabeláž a dokončit
automatickou pointaci.
Laboratorní zkoušky ukázaly i že polovodičové prvky zaa
řízení pracuji spolehlivě pouze při teplotách vyšších než 17 C.
moto byly veškeré elektronické díly umístěny ve vytápěné Místnosti odděleně od vlastních fotometrů. Má to výhodu i pro pozorovatele, který bude konat kontrolní službu u zařízeni v dobrých klimatických podmínkách.
Během vývoje aparatury se vyskytly četné problémy technického rázu, které se však vždy podařilo odstranit. Největší
potíže se objevily při stavbě integračních zesilovačů, byly
však vždy spojeny s výběrem vhodných součástek. Bylo třeba
proměřit stovky kondensátorů, než byly ybrány ty, které mají zanedbatelné svodové odpory (nad 10 'Ohmů) a dostatečné
přesné hodnoty kapacit. Stejný problém byl i se spínacími jazýčkovými relátky, která často vykazovala zapouzdřelou vlhkost a tím i zhoršené svodové odpory. V některých obvodech
použitých u automatického přepínání citlivosti bylo třeba jazýčky těchto relé dodatečně stínit, aby se zabránilo nežádoucím vlivům indukc•vaných elektrických nábojů. To však znamenalo řadu relé zcela demontovat a po odstínění je opět sestavit.
Výběru součástek byla věnována velká pozornost tak, aby vnitřní přesnost měřeni nepřesahovala 0,1 %.Laboratorně byla zatím
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měřena linearita všech zesilovačů. Měření ukázala, že požadovaných parametrů přesnosti bylo dosaženo.
Zařízení pro čítaní fotoelektronů
Závěrem několik slov ještě o jednom fotometrickém zařízeni, které je na observatoři v pokusném provozu. Jde o zařízení pro přímé čítání fotoelektronů, které bylo již několikrát popsáno v literatuře a které jsme se rozhodli vyzkoušet
i v Srně. U jednoho kanálového fotometru byl na výstup zařazen jednoduchý transistorový pulsní zesilovač, pracující jako
transformátor impedancí. Z něj jsou měřené pulsy vedeny ko axiálním kabelem na lineární pulsní zesilovač NAZ 417 (výrobce Tesla Liberec). V něm jsou pulsy nejen zesilovány, ale
i tvarovány pomocí derivačních a integračních obvodů.
Tím se jejich šířka zmenši tak, aby se oddělily pulsy, které
se překrývají.

před tvarováním

po tvarování

Ze zesilovače Jsou upravené pulsy přivedeny na analysátor pulsů NLZ 619 (Tesla Liberec); který propusti jen ty,
jejichž amplituda leží ve zvoleném intervalu hodnot. (Např.
mezi 52 a 54 V nebo nad 35 V). Tato část zařízení umožňuje
odstranit z čítání parasitní pulsy. Pulsy, které opouštějí
analysátor, jsou znovu tvarovány tak, aby měly obdélníkový
tvar a amplitudou 2O V a šíři 0,5 ~taec. Jsou pak již bez prostředně vedeny na transistorový čítač Bil 445E Tesla
Srno), kde jsou ve zvoleném časovém intervalu čítány.V současné době proměřuje posluchač přírodovědecké fakulty linearitu čítání pro různé režimy tvarováni a výběru pulsů
-
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v rámci své diplomní práce.
Zařízení je třeba chápat zatím jako pokusné, nebo' použité typy přístrojů mají továrně zaručenou horní hranici
zpracovatelných frekvenci kolem 1,5 MHz. Domnívám se však,že
se v budoucnu hodí i pro měření slabých světelných toků. Pro
informaci uvádíme, že frekvence pulsů temného proudu fotonásobiče EMI 6094 a při pokojové teplotě a při podmínkách odpovídajících brněnským měřením se pohybuje kolem 100 Hz, což
leží hluboko pod uvedenou frekvenční hranici zařízení. Konečné závěry však bude možné provést teprve až po ukončeni laboratorních i astronomických pokusných měřeni.
M.Vetešník
~Z ODBORNÉ PRÁCE ČAS
2.seminář rentgenovské astronomie
uspořádaly sluneční sekce a pražská pobočka Československé
astronomické společnosti při ČSAV v sobotu dne 21.listopadu
1970 ve velké zasedací síni ústavu teoretické a aplikované
mechaniky ČSAV v Praze 2 v Emauzích.
Program : 1. Zahájení semináře v 9 hod.
2. Dr.Boris Valníček,CSc.?Astronomický ústav ČSAV,
Ondřejov : Nová technika astronomie v prostoru, informace o novinkách ze symposia IAU
v Mnichově a o Interkosmosu.
3. Dr.Vojtěch Letfus,CSc.,Astronomický ústav ČSAV,
Ondřejov : 0 problémech sluneční X - emise.
Přestávka - oběd
4. Ing.Štefan Pintér, Geofyzikální ústav SAV,Hurbanovo : Charakteristiky protonových erupci
v X - emisi.
5. Dr.Ladislav Křivský,CSc.,Aetronomický ústav ČSAV,
Ondřejov : Některé zajímavosti o slunečních
a vesmírných zdrojích X - emise.
V jednotlivých referátech byli účastnici semináře seznámeni a různými problémy studia X-emise ze Slunce i ze vzdálených vesmírných zdrojů a s některými zajímavými výsledky tohoto studia. Po každém referátu následovala neméně zajímavá diskuse. Seminář skončil před 17.hodinou. Zúčastnilo se 34 osob.
Pro ty, kteří by se rádi k tomuto tématu vrátili a pro zájemce, kteří neměli možnost se semináře zúčastnit, vydá Československá astronomická společnost při ČSAV za úhradu režijních
nákladů a poštovného sborník výtahů z přednášek na semináři
přednesených. Zájemci si mohou sborník objednat v sekretariátu
Československé astronomické společnosti při ČSAV v Praze 7,
Královská obora 233.
M.Pospíěilová

-
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Seminář o stelární astronomii
Sekce ČAS při ČSAV pro stelární astronomii spolu s hlavním výborem SAS při SAV uspořádaly ve dnech 1. a 2.proaince
1970 v hotelu Park v Novém Smokovci seminář o stelární astronomii.
Program semináře byl rozdělen do čtyř půldenních zasedání, na kterých byly předneseny referáty o pokrocích stelární
astronomie s přehledem o stavu jednotlivých odvětví, referáty
o výsledcích vlastních prací ve stelární astronomii, zpráva
o práci dvoumetrového dalekohledu a diskuse o jeho programu
a využití, diskuse o spolupráci mezi ústavy a perspektivách
stelární astronomie v CSSR aj.
Seminář zahájil doc.dr.J.Tremko,CSc., jednotlivá půldenní zasedání řídili zvoleni předsedové z účastníků.

ráty :

V úterý dne l.prosince 1970 byly předneseny tyto refe-

Výpočet hmoty v těsných dvojhvězdách,
Vliv rotace na výsledek výměny hmoty,
Vznik plynných prstenců v těsných
dvojhvězdách,
dr.Toméš Horák,CSc. —
Modely těsných dvojhvězd a výpočet
elementů,
prom.fyz.Jiří Horn —
Pokus o teoretickou interpretaci
Algola,
Petr Harmanec,CSc. Pokus o teoretickou interpretaci
AR Mon,
Štúdium Novy Ter 1963 v štádiu •eardoc.dr.J.Tremko,CSc. ly decline" a v prechodnom štádiu,
dr.Jaroslav Ruprecht,CSc. Současné názory na dynamiku hvězdokup,
dr.Karel Lang,CSc. Prostorová hustota otevřených hvězdokup,
dr.Pavel Andrle,CSc. Pohyby hvězd v blízkosti osy galaxie,
ing.Jan Hekela a Ivan Hubený - NDN-I?E přístup ve fyzice
hvězdných atmosfér,
dr.Svatopluk ?ťříž,CSc. - Zpráva o dvoumetrovém dalekohledu
dr.Jiří Grygar,CSc. —
Přístrojové vybaveni D.A.0.Victoria,
dr.Tomáš Horák,CSc. —
Astronomie na střední Floridě (doplněn diapositivy).
Zasedání prvního dne zakončil doc.dr.Luboš Perek,DrSc.
informací o své cestě po Jižní Americe a řadou diapositivů
z observatoři zejména z Chile.
Petr Harmanec,CSc. prom.fyz.Jiří Horn dr.Svatopluk Kříž,CSc. -

ráty :

Ve středu dne 2.prosince 1970 byly předneseny tyto refe-

ing. Jan Hekela

—

Spektroakopická diagnóza planetárních
mlhovin,
Ivan Hubený Profily emisních čar planetárních
mlhovin,
dr.Jiří Gry~ar,CSE
Pekulární emisní objekt HBV 475,
prom.fyz.Zdialav Síma Absorpce způsobené obálkami hvězd,
dr.Jiří Langer,CSc. Gravitační kolaps a vývoj hvězdy,
dr.Jiří Grygar,CSc.—
Pulsující radiové zdroje,
dr.Bedřich 0nderlička,CSc. - Automatický fotometr observatoř'
Astronomického ústav UJEP v Brně,
-
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prom.fyz.Juraj Zverko přednesl závěr ke svým pracem, které
byly zveřejněny v BAC, a na zakončeni semináře referoval
dr.Bedřich Onderlička,CSc. o koordinaci dílčího úkolu stát.
plánu badatelského výzkumu.
Jednotlivé referáty a průběh semináře zhodnotil ředitel Astronomického ústavu ČSAV doc.dr.L.Perek,DrSc. Vyslovil
uspokojení jak nad drovní referátů a diskuse, tak nad celým
uspořádáním semináře a poděkoval pořadatelům.
Všemi přítomnými bylo přijato usneseni, aby se ve ste?árních seminářích pokračovalo. Příští seminář měl by být
uspořádán v záři 1971.
Sylaby přednesených referátů a zpráv jsou zájemcům
k disposici u jednatelů poboček ČAS. Automatický fotometr
observatoře Astronomického ústavu UJEP v Brně je podrobně
popsán v tomto čísle Kosmických rozhledů.
J.Bělovský

Josef Sadil zemřel
Pokud by se nekrology psaly jen proto, aby nám připomněly, že člověk žil a že jeho existence patří už minulosti,
nebylo by nutné psát o Josefu Sadilovi. Připomíná ho mnoho
článků a řádka knih, které budou léta hovořit ke svým čtenářům a stanou se posléze úsekem na cestě historie naši populární astronomické literatury, protože jak člověk, tak i jeho práce nemohou odolat proudu času. A bohužel - život člověka času vzdoruje jen několik desetiletí. Na pouhých pět a pě_
tinu dalšího byl vyměřen život Josefa Sadila. Když jsem před
krátkými dvěma roky napsal několik řádků k jeho padeaátee,věděl jsem že je těžce nemocen. Ale doufal jsem, jako doufal
on, nebo chtěl ještě žit. A pracovat dokud mohl.
Už není. Knížky a knihy a články a obrázky jsou svědkem toho, co uměl. Fotografie a film zachytily jeho podobu.
Magnetofonový pásek jeho hlas. Ale v paměti jeho přátel je
cosi víc, co nevystihnou tyto technické prostředky. Je tam
Josef, Jozífek, pan Sadil, redaktor Sadil - tak, jak ho znali.
Nebyl se všemi známými zadobře - nepatřil k tak podivnému tyypu lidi a ohebnou páteři. Ale myslím, že všechny obohatil,aE
jsou jejich vzpomínky milé nebo jsou vzpomínkami na spory
a rozpory. Kdo měl štěstí ho blíže znát pochopi, co tím
myslím, protože to je právě to nevyjádřitelné bez těžkopádných a zdlouhavých větných sekvenci. K Sadilovi se budeme vracet, snad ho i lépe poznáme z toho, co bude posmrtně uveřejněno. Připomeňme si několik dat z jeho práce a života.
Narodil se 19.března 1919 v Praze a své mládí prožil
ve středočeských Sedlčanech. Do jeho osudu zasáhla 2.světová
válka. Nemohl pokračovat ve studiích a nevyhnul se ani totálnímu nasazeni. Po válce se Sadil zapisuje na vysokou školu,
ale z existenčních důvodů mudí studia zanechat. K vlastní
práci redaktora se dostal teprve roku 1951 v nakladatelství
Zivot a práce, později Osvěta. Nakonec pracuje v Orbisu,kde
-
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rediguje řadu knih z různých přírodních věd včetně astronomie.
Sám napsal následující astronomické knihy a knížky s
Průvodce po Lidové hvězdárně v Praze.Osvěta, 1951
Co víme o Mersu.Osvěta,1952
Měsíc. Orbis, 1953.
Planeta Mars. Orbis,1956
Vesmír. Malý obrazový atlas. Spolu s J.Klepeštou,Orbis,1959
Cíl Měsíc. Orbis,1956
Vesmír a naše Země.Orbis,1962
Planety. Malá moderní encyklopedie sv.40.Orbis,1962
Planety sluneční soustavy. Obrazová publikace spolu
a L.Peškem, vice vydání. Např.německy Die Planeten
des Sonnensyatems. Artia, 1963. Vyšlo celkem v sedmi
jazycích
10- Návod k pozorování planet a Měsíce. Se spoluautory,
LH v Praze, 1966
11- Člověk a Měsíc. Nakl.Horizont, 1970
12- Planeta Země. Dějiny naší planety od jejího vzniku
po dnešek. Obrazová publikace spolu s L.Peškem. Nakladatelství Artia, české vydání 1970, kromě toho ve dvou cizích
jazycích
13-Procházky vesmírem.Spolu s P.Příhodou. Vyjde v edici
Delfín, nakl.Práce 1971
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Roku 1965 odchází Sadil do důchodu ze zdravotních důvodů, ale v práci neustává - některé své knihy napsal právě
v tomto období. Pracuje, pokud mu to zdraví dovolí4 neobyčejně pilně,jako by si byl vědom, že jeho čas se napinuje. V září 1970 přichází srdeční záchvat a začátkem roku 1971 vyvstává nevyhnutelnost chirurgického zákroku. Marně. Sadil umírá
19.ledna 1971.
P.Příhoda
Vzpomínkový večer Josefa Sadila
19.března 1971, v den nedožitých 52.narozenin čestného
člena čAS Josefa Sadila, dlouholetého předsedy měsíční a později měsíční a planetární sekce, uspořádala pražská pobočka
ČAS jeho vzpomínkový večer. Konal se v hlavním sále pražského
Planetária. Večer navštívili příslušníci Sadilovy rodiny známí, posluchači jeho přednášek a čtenáři jeho knih z řad klenů
Společnosti.
Před vlastním pořadem si přítomní prohlédli výstavku,
která soustředila dpinou kolekci knih, které Josef Sadil na psal, fotografie z jeho života i jeho humorné astronomické
kresby. V průběhu večera na J.Sadila vzpomněl František Kadavý, ing.Antonln Rúkl, dr.Ladislav Křivský i jeden z bývalých
Sadilových spolužáků. Část večera tvořily i ukázky z poslední
Sadilovy knížky a z jeho obrazových pamětí, které laskavě zapůjčila vdova po zesnulém. Mluvené slovo bylo dopiněno obrazovými ukázkami na nově instalovaném televizním okruhu Planetária i ukázkou vlastním Zeissovým planetáriem. Závěrem poděkoval všem za účast bratr zesnulého.
- pří -
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Ing.Jaroslav Štych (1881 - 1941)
Třicátého výročí dmrtí Jaroslava Štycha,spoluzakladatele České astronomické společnosti,vzpomněli jeho přátelé a členové rodiny v neděli lO.ledna 1971 na Štefánikově hvězdárně hl.
m.Prahy. Uvítal 1e ředitel hvězdárny Oldřich Hlad a předseda
pražské pobočky Cs.astronomické společnosti při ČSAV Fr.Kadavý.
Dr.Vil.Cach přečetl z 2.čísla líše hvězd z roku 1941 část článku, který napsal na rozloučenou s in Štychem Karel Anděl,člen
trojice zakladatelů (Anděl,Klepešta, tych). F.Kadavý vyprávěl
o Štychových astronomických přednáškách ve Sdruženi skautů socialistů, které Štych spolu se svou choti Luizou Landovou-Štyehovou,rovněž založil. Na činnost inž.Štycha v ČAS vzpomněl
ještě v závěru dr.Cach a na astronomické přednášky ve skautském
táboře na Bašce (na ostrově Krku) v Jugoslávii v roce 1921 vzpomínala redaktorka Soukenková. Po skončeni této schůzky (bylo
přítomno 24 dč.) v přednáškové síni hvězdárny se přítomní odebrali do laboratoře, kde v podstavci hlavního dalekohledu jsou
umístěny urny s popelem inž.Štycha a Karla Anděla (inž.Štyeh
zemřel 4.ledna 1941, Karel Anděl zemřel 17.března 1948).Dcera
inž.Štycha, Jarmila Daumové,zde položila kytici karafiátů.
Inž.Jaroslav Štych se narodil 13.listopadu 1881 v Praze na Pankráci. Reálku vystudoval na Vinohradech a České vysoké učeni technické v Praze. Svůj zájem o astronomii prohloubil
u profesora Zengera,kde byl asistentem. Když se zásluhou denního tisku počala šířit panika o konci světa (18.května 1910 měla Země projít ohonem Halleyovy komety), zařadil se mezi odborníky, kteří proti zmíněné panice bojovali zasvěcenými články a přednáškami. Inž.Štych využil zvýšeného zájmu našeho lidu o vesmír a pokračoval v popularizaci astronomie dalšími četnými přednáškami. Později pořádal kursy astronomie a získával
vážnější zájemce pro založení Astronomického kroužku (založen
1915) a založeni Ceské astronomické společnosti (založena 8.
prosince 1917). Štych se stel prvním jednatelem Společnosti
a teto se jistě i jeho zásluhou zdárně vyvíjela. Po celý další život pracoval ve výboru ČAS a v roce 1928 se spinil jeho
dávný sen; v Praze byla postavena lidová hvězdárna.
- Ký `NOVĚ KNIHY
Hvězdářská ročenka 1971; Academia Praha 1970;_
217 atr.; 13,50 Kčs
Stalo se už tradicí psát v Kosmických rozhledech
o Hvězdářské ročence. Je pro každého, kdo má něco společného
a astronomií,nezbytné; je, jako vždy, dobrá; vyšla,jako obvykle, pozdě. Letos bych v této tradici mohl pokračovat,ale
neučiním to, a to ze dvou důvodů :
1. Jednak jsem autorem jedné kapitoly pokroků v astronomii a není dobré hodnotit knihu, ve které figuruji třeba jen
jako "miniautor".
b y l a
v y r o b e n a včas.
2. Letos Ročenka
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Při poslední větě jistě mnohý čtenář namítne~že jeho
zkušenosti jsou zcela jiné, protože ročenka se objevila v běžných knihkupectvích až v druhé polovině ledna nebo ještě později, pokud se povánoční inventura protáhla. Já jsem měl autorský výtisk Ročenky na stole v polovině prosince. Díky velké
snaze loňského vedoucího autorského kolektivu dr.Ruprechta i zásluhou pracovníků tiskárny Prometheus (jejiž potíže, ať už
technického nebo energetického charakteru,jako výkonný redaktor BAG poněkud znám) se podařilo ročenku vyrobit ve velmi přijatelném termínu.
Pak ale přišla
d i s t r i b u c e- jakýsi mně neznámých mechanismus (kyberneticky řečeno : jakási černá skřínka),
který uvedené úsilí dokázal znehodnotit. Nechápu jak je možné,
i měsíc,když
že někdo zdrží prodej vytištěné ročenky o víc ne)
je jasné, že jde o publikaci podobného charakteru,jako je kalendář. Co by si asi pracovníci z uvedené "černé skřínky" my sleli,kdyby jim v papírnictví řekli, že kalendáře se budou prodávat až v únoru,nebo kdyby se dozvěděli, že určité módní oděvy musí rok viset ve skladištích, než se dostanou do obchodů?
Pokud existují v"černé skřínce" potíže, které normální distribuci znemožňují, doporučoval bych výměnu zkušenosti a potravinářským obchodem. Když je možné (až ne výjimky) zásobit každodenně milióny lidi čerstvým chlebem, snad by šlo podobného postupu využít pro ročenky a jiné rychle stárnoucí publikace,aby
nepřicházely do obchodů značně znehodnocené.
P.Andrle
(PŘEČETLI JSME PRO VÁS
"Poloautomatická identifikace hvězd na deskách ze
Schmidtových komor :
. Program vybere z magnetické pásky
všechny ND hvězdy z dané části oblohy a
. vynese je na
průsvitku, která se přiloží na fotografickou desku, takže
hvězdy lze bez potíží identifikovat. Průměrné výpočetní a materiálové náklady činí asi 1 cent na hvězdu, což je přibližně
30x méně než cena člověka! jenž by identifikaci dělal ručně.
Kromě toho vymizí chybné identifikace hvězd, žádné číslice
nejsou z nedbalosti prohozeny a nikdo se neotravuje."
Wjullerton, Bull.Amer.Aatr.Soc. 3/1971/, 3.
překl.J.Gr.
NOVINKY Z ASTRONOMIE
Velikost měsíčních moří
Plocha temných rovinných oblasti - moři - pokrývá jen
16% povrchu Měsíce. To je na první pohled nečekaně málo zvláště
když aj vybavíme povědomou podobu temných skvrn moří přivrácené strany. Nezapomínejme však,že odvrácená strana Měsíce moře
téměř postrádá. K uvedené hodnotě došel J..E.Weetfall na základě
pečlivých planimetrických měření. Použil přitom fotografii
z Orbiterů a Apoll.
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Deset největších měsíčních moří podle jeho seznamu uvádíme v přehledu :
pořadí
velimoře
km2
kosti
1
Oceanus Procellarum 2 283 344
860 657
2
Mare Imbrium
Mare Frigoris
3
439 782
Mare Tranquillitatis
4
437 969
Mare Fecunditatis
337 218
5
312 872
6
Mare Serenitatits
Mare Nubium
264 180
7
Mare Crisium
8
199 430
Mare Australe
148 407
9
10
Mare Humorum
117 068

odpovídá
velikost

km2

Alžírsko
2 381 740
Turecko
776 980
Švédsko
449 106
Irák
444 442
Finsko
337 218
Italic
301 476
Jugoslavie
255 804
Uruguay
186 926
gecko
130 918
Československo
127 871
P.Příhoda

Souřadné sítě na planetách Merkuru a Venuši
16.komise Mezinárodní astronomické unie stanovila souřadné systémy na planetě Merkuru a Venuši. Jsou definovány
pouze prozatímně. Jejich zavedeni se přes neúpiné podklady
ukázalo nutné, protože se množí radarová pozorováni obou planet.
Merkur má přímý smysl rotace podobně jako Země. Za základní poledník byl vybrán ten, který procházel subsolárním
bodem v okamžiku prvního průchodu periheliem roku 1950.Rotační osa byla zatím definována jako kolmá na rovinu Merkurovy
dráhy roku 1950. Pro výpočet středního poledníku byla přijata
hodnota siderické rotační periody 58,646 dne.
Venuše, která rotuje zpětně, má základní poledník definován poněkud složitě pomoct středního poledník, který by
byl pozorován ze středu Země 20.června 1964 v ó 7X. Tento
střední poledník má planetografickou délku 320,0. Rotační osa
Venuše podle prozatímní definice míře do bodu světové sféry
o rektascenai 273 ,0 a deklinaci +66 ,0 (ekv.1950,0). Pro
určeni délek počítáme s periodou siderické rotace 243,0 dne.
P.Příhoda
Světelná křivka pekuliárního emisního objektu HBV 475
V létě r.1969 objevil dr.L.Kohoutek na hamburské
hvězdárně emisní objekt v souhvězdí Labutě, který navíc vykazoval dlouhodobé změny jasnosti. Objekt byl předběžně
označen RB' 475 (Hamburg-Bergedorf Variable) a jeho trvalé
označení v katalogu proměnných hvězd je V 1329 Cy~ni.Objekt
jeví emisní spektrum se silnými nebulárními čarami zakázaného kyslíku a neonu a kontinuum odpovídající Wolfově-Rayetově
jádru. C.Y.Shao z harvardské hvězdárny proměřil fotografické
snímky příslušné oblasti, jež se nacházejí v proslulém skleněném archivu harvardské observatoře. Odtud mohl odvodit
aspoň některé závěry o průběhu světelné křivky v posledních
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80 letech: Před rokem 1965 jevil objekt fluktuace jasnosti
v rozsahu +_ lm. Střední fotografická hvězdná velikost byla
tým. Během té doby se však objevila hluboká minima slabší
než asi 18m, jež by nasvědčovala střední periodě kolem 2500
dni. Shromážděný materiál však nestačí pro přesnější určeni
periodické závislosti. V zimním období 1965 - 1966 došlo
k výbuchu, jenž připomíná vzestup jasnosti u nov, a to až na
11,5". Objekt je dosud velmi jasný, kolem 12m,
tomto smyslu se světelná křivka objektu podobá křivkám jiných symbioamplituda
celková
přes
tických hvězd, avšak
6,5m je největší, jež byla dosud pozorována.
(Bull. Amer.Astr.Soc.3 /1971/, 15/
J.Grygar
Dvojhvězdy ve fázi rychlé výměny hmoty
Řeěením vývojového paradoxu pro těsné dvojhvězdy je,
jak známo, teorie o výměně hmoty mezi složkami dvojhvězdy,
k niž dochází, jakmile haotnějši složka při rozpínání přesáhne Rocheovu mez. Běžně pozorované systémy typu Algol mají
dle teorie tuto rychlou výměnu hmoty již za sebou a ke hmotným přesunům tam dochází v poměrně menším měřítku. Prof.M.
Plave¢ z kalifornské university v Los Angeles si však položil otázku, zda přece jen nepozorujeme některé systémy v dosud probíhající rychlé fázi. Jeho odpověď je kladná, takže
například soustavy U Cep a RZ Sct se mají nacházet v poslední etapě rychlé fáze. Trváni rychlé fáze závisí na počáteční hmotě původní primární složky a činí např.pro hmotu
5 Slunci asi 5x10' let, zatímco pro hmotu 9 Slun g jen 5104
let.Rchlost výměny je ovšem značná, a to řádu 10- - l0
Sluncí / rokt takže jde o přesuny dalekp podstatnější než
například při výbuších nových hvězd /10 Sluncí/. Plynné
proudy,které doprovázejí výměnu hmoty,působí zrychlování
rotace složky, jež hmotu získává. To vede zpětně k vytváření proudů či prstenců kolem celého sytému. Lze očekávat,že
v atmosférách složek bude ubývat vodíku. Popsaný průběh vývoje je pravděpodobně pozorován v systémech jako beta Lyrae.
V 367 Cyg; W Ser a v pekuliárních dvojhvězdách s emisemi
a slupkami. Opakující se výskyt slupkových čar ve spektru
zákrytové dvojhvězdy AX Ilon se pak dá vysvětlit jako ztráta
hmoty z dnešního sekundáru typu K, i když i primární složka
třídy B jeví jistou povrchovou aktivitu. Podobně lže vyzvětlit chováni systému 17 Lep. Pokud se vskutku prokáže, že
omikron Andromedae je dvojhvězdou s periodou 1,6 dne, pak
je to soustava, kde rovněž dochází k rychlé výměně hmoty.
Slupka kolem hvězdy však naznačuje, že celý systém ztrácí
hmotu.
(Bull. Amer.Astr.Soc. 3 /1971/, 14/
J.Grygar
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VESMÍR SE DNÍ
Dlouhá bílá přerušovaně štěbetající trpaslice
Jednoho červencového večera r.1967 zachytily radioteleskopy observatoře Mullard v Anglii rádiové vysílání z vesmíru .... Bále stejný signál - vždy po 1,33 vteřiny- zaznamenávaly promítačky oscilologů a vycházel z určitého bodu po V zesilovači byly slyšitelné jako určité
lární hvězdy ....
Bílá trpaslice může být případně zdrojem
štěbetáni
signálů
. Vypočtené místo, které teoreticky
vysílaných
udává neviditelnou hvězdu, se v matematice nazývá zvláštním
bodem.
Haló - sobota, str. 5, 1970

Tyto zprávy rozmnožuje pro svou vnitřní potřebu deskoslovenská astronomické společnost při ČSAV (Praha 7,Královská
obora 233). Řídí redakční kruh : předseda J.Grygar, výkonný
redaktor P.Přihoda, členové : P.Ambrož, P.Andrle, M.Kopecký,
P.Lála, E.Pittich.
Technická spolupráce : J.Bělovský, H.Svobodová.
Příspěvky zasílejte na výše uvedenou adresu sekretari átu ČAS. Uzávěrka tohoto čísla byla 19.111.1971.
1~/63
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