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A.Vítek
Důkaz mimozemských aminokyselin v meteoritech
Murchison a Murray
Oparinova a Haldaneova chemická teorie vzniku života
/1,2/ byla v poslední době podpořena řadou experimentů provedených v chemických laboratořích /3-5/. Mnoho druhů molekul, podstatných pro vznik života, bylo syntetizováno v podmínkách, jaké mohly existovat na počátku vývoje planet /6,7/, kdy na redukční atmosféru působily nejrůznější sily; ultrafialové zářeni,
vulkanické teplo, elektrické výboje, pronikavé záření aj. Základní schema chemické teorie vzniku života by však bylo podstatně
podpořeno nálezem sloučenin takového typu v mimozemských podmínkách.
Současné studium mezigalaktického prostoru prostředky radioastronomie prokázalo přítomnost vody, čpavku, kyanovodíku,
formaldehydu, kysličníku uhelnatého, kyanoacetylenu a jiných látek ve vesmíru. Všechny tyto sloučeniny jsou považovány za předchůdce biologicky významných látek, zejména aminokyselin. Kromě toho jsou zde určité náznaky o možné přítomnosti i tak složitých
sloučenin jako jsou porfyriny a složité polyaromatické sloučeniny
v mezihvězdném prostoru.
Vzorky z Měsíce jsou další příležitostí k hledáni uhlíkatých sloučenin v mimozemském materiálu, ale analýzy měsíčního prachu jak z Mare Tranqullitatis tak z Oceanus Procellarum odhalily
jen zcela zanedbatelné stopy těchto sloučenin. Jde o tak nepatrná
množství, že nelze s jistotou říci, že jde o látky skutečně měsíč—
ního původu.
Na druhé straně jsou již po staletí studovány meteority.
Berzelius /8/ zkoumal meteorit Alais, Wohler /9/ Kaabu a Berthelot
/10/ Orgueil a všichni zjistili přítomnost organických látek.
V těchto výzkumech se pokračovalo i dále a dnes lze všeobecně říci, že vědci nepopírají přítomnost vysokomolekulárních organických
látek v uhlíkatých chondritech. Přesto však zde zůstávaly až do
poslední doby pochybnosti, spočívající v tom # že nebylo možno vyloučit kontaminaci vzorků organickými látkami pozemského původu.
Teprve práce, které se z větší části uskutečnily v oddělení exobiologie výzkumného ústavu NASA Ames Research Center /11-13/
pod vedením dr.C.Ponnamperumy i na dalších pracovištích /14,15/,
odstranily většinu námitek. Zkoumány byly tři meteority: Murchi
son, Murray a Allende. První dva patří do skupiny uhlíkatých
chondritů třídy II, poslední patří do třídy III.
Zatímco analýza kysele hydrolysovaného vodního extraktu
z meteoritu Allende byla prakticky negativní: oba dva meteority
třídy II obsahuji poměrně značné množství aminokyselin, pohybují-
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cí se v desítkách mikrogramů na gram vzorku. Chemickou reakcí
směsi aminokyselin s opticky aktivním D-2-butanolem a a anhydriden kyseliny trifluoroctové byly připraveny N-trifluoracetyl-2-D-butanolestery neznámých aminokyselin a směs byla rozdělena na
plynovém chromatografu. To umožnilo vedle rozlišení jednotlivých
aminokyselin i rozlišení jejich optických antipodů. A zde se
ukázalo obrovské překvapení.
Zatímco aminokyseliny obsažené v pozemských živých organismech jsou (až ne velice vzácné výjimky) všechny typu L, zjistilo se, že nalezené aminokyseliny v obou meteoritech jsou v rámci experimentální chyby racemickou směsí obou antipodů D i L
v poměru 1:1. Toto zjištění samo o sobě s velkou pravděpodobností
vylučuje pozemský původ zjištěných látek. Zda vznikly jako výsledek nějakého exobiologického procesu nebo chemickou nebiologickou
cestou se nedá pochopitelně jednoznačně rozhodnout. To, že představují racemickou směs, preferuje poněkud hypotézu o abiogenním
původu; nedá se však vyloučit, že mohlo dojit v průběhu dlouhé
doby (řádově třeba miliard let) k racemizaci původně opticky
aktivního produktu mimozemské živé hmoty.
Při analýze obsahu aminokyselin v meteoritu Murchison byly sledovány i otázky možné kontaminace pozemskými aminokyselinami. Nejpravděpodobnějším zdrojem těchto aminokyselin je pot
z lidské ruky. Nejzastoupenější aminokyselinou v něm je však serin, který byl v meteorickém materiálu nalezen jen v nepatrných
stopách, v koncentraci o řád nižší než u ostatních aminokyselin
uvedených v tabulce 1.
Dalším důkazem mimozemského původu organické hmoty je ta
okolnost, že z celkem osmnácti nalezených aminokyselin dvanáct
se nevyskytuje v pozemských bílkovinách. Při pokusech, simulujících podmínky při vzniku života, bylo však pět z nich připraveno v laboratoři /5,16/.
Konečně pak je nutno se zmínit i o isotopické analýze
uhlíku v meteorické 9£ganické hmotě. Ukázalo se, že obsah těžšího isotopu uhlíku jC neodpovídá pozemským organickým látkám.
Af již se přikloníme k teorii abiogenního či exobiologického vzniku nalezených sloučenin, ukazuje se, že podmínky,
vedoucí ke vzniku komplikovaných organických sloučenin ve vesmíru, nebudou vzácnou výjimkou.
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L.Sehnal
Rotace zemské atmosféry a umělé ďružice Země
Vliv zemské atmosféry na pohyb umělých družic je velmi
známým a důkladnč prozkoumaným efektem, jehož studium dalo prvé
užitečné a i překvapující výsledky ihned po vypuštěni prvé umělé
družice. Hranice zemské atmosféry musela být posunuta do prostoru
mnohem déle, než se původně předpokládalo. Od té doby se znalosti
o zemské atmosféře podstatně zvětšily; dnes je průběh hustot ovzdu—
ší a i jeho časové změny od výšek kolem 150 km určován prakticky
výlučně ze sledováni umělých družic Země.
Odpor atmosféry určuje, jak známo, především dobu života
družice, vlivem tohoto odporu prostředí se původní eliptické drá—
hy stávají stéle více kruhovějšími, perigeum se přibližuje k Ze—
mi a konečně v hustých vrstvách atmosféry družice hoří. Tento
efekt se tedy projevuje ve dráze družice na změnách tvaru dráhy,
dané výstřednosti a na změr4ch rozměru dráhy, dané velkou polo—
osou. Změny velké poloosy jsou ovšem v podstatě výsledkem změn
ve dráhovém zrychleni družice. Právě nejpodrobnější znalosti o
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tvaru vysokých atmosférických vrstev byly získány ze studia změn
zrychlení družic. Tak bylo zjištěno například zploštění atmosféry, odpovídající zploštění Země a také zajímavé vytažení celého
vzdušného obalu přibližně směrem ke Slunci, způsobené zahříváním
atmosférických hmot.
Kromě odporu, který ovzduší klade pohybu družice, má
atmosféra ještě jednu vlastnost, která se projevuje ve změnách
drah družic. Je to její rotace, které vyvíjí vliv na pohyb celé
roviny dráhy. Sklon dráhy k rovníku a délka výstupného uzlu
určuje v podstatě polohu dráhy v prostoru a tyto dva elementy
právě také vykazuji změny působené rotací atmosféry. Změny polohy uzlové čáry jsou periodického charakteru, s periodou krátkou
a amplitudou velmi malou. Tyto poruchy byly také předpovězeny
vlastně jen teoreticky a prakticky nebyly ještě dosud dokázány.
Změna sklonu dráhy družice k zemskému rovníku je však elementem na němž se dá příslušné změna dobře pozorovat. Jedné se
zde totiž o poruchy sekulární a takové změny se jak známo dají
pozorovat nejlépe, máme-li k disposici dostatečně dlouhý časový
úsek. V tomto případě je nám ještě příznivá ta okolnost, že pozorovatelné sekulární změny sklonu jsou vlastně působeny pouze vlivem
rotace atmosféry; změny sklonu působí sice také i zemské gravitační pole a lunisolární gravitační vlivy, tyto poruchy jsou však
periodické a mají velmi malou amplitudu.
Sekulární porngghy sklonu vlivem rotace atmosféry nejsou
však také nijak zvléš£ veliké a projevuji se znatelně jen u družic s nízkým perigeum, kdy k pozorovatelnému efektu musíme vzít
v úvahu prakticky celou dobu existence družice. Prakticky se jedné o změny v hodnotě sklonu kolem asi jedné desetiny stupně za
rok přičemž samozřejmě je to změna nelineární, nebo' čím níže
se ostává perigeum tím je vliv všech atmosférických efektů větší. Na obr. 1 je změna sklonu dráhy družice Interkosmos 3 od
srpna do prosince 1970. Odchylky od kyladké křivky jsou způsobeny
především nepřesností výpočtů dráhovych elementů, ale také se
mohou projevovat reálné,periodické změny působené lunisolérními
gravitačními vlivy a vlivem třetí harmonické v rozvoji zemského
gravitačního pole.
Za předpokladu, že atmosféra rotuje stejnou úhlovou rychlostí jako Země, můžeme z Lagrangeových pohybových rovnic odvodit
celkem snadno vzorce pro změnu sklonu, a to i ze předpokladu, že
hustota ovzduší se měni podle dvojité exponenciely a tvar atmosféry není kulový ale zploštělý a vypuklý směrem ke Slunci. Jisté
praktické potdie zde působí ovšem to, že výsledky takového výpočtu
nelze srovnat přímo s pozorováním, protože změnu sklonu nemůžeme
nikdy+ pozorovat v tak krátkém intervalu, abychom ostatní elementy
mohli během této doby považovat za konstantní, jak by vyžadovaly
naše rovnice. Husí se tedy provést numerické integrace celého
výsledku během doby, při niž změnu sklonu pozorujeme a dosazovat
při integračních krocích skutečné hodnoty elementů. ento postup
je ovšem velmi zdlouhavý; King-Hele jej překlenul tím, že vypočetl
současně změnu oběžné dráhy družice, působenou vlivem atmosféry.
Proto dělením obou výsledků získal změnu sklonu v závislosti na
změně periody. Potom lze tedy integrovat vlastně jen v mezích hodnot počáteční a konečné doby oběhu družice a tak je celý postup
snazší.
Při srovnáni s pozorováním můžeme sledovat různé cíle,
avšak důležitou je jistě otázka, zdali atmosféra skutečně rotuje
stejně rychle jako Země, i když by tomu patrně tak mělo dosti
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přesně být. Ve svých vzorcích zavádí King-Hele faktor A jako poměr úhlové rychlosti rotace atmosféry k rychlosti rotace Země a
hned první výpočty přinesly zde dosti překvapující výsledky:
faktor A byl vždy větší než 1 a dosáhl také hodnot až 1,9 to
jest tedy rychlost rotace atmosféry téměř dvojnásobná proti rychlosti rotace Země. Vždy se jednalo o družice s výškou perigea
mezi 200 až 300 km a tak tady střední hodnota faktoru A kolem
15 odpovídá rychlosti vzdušných vrstev kolem asi 100 m za vteřinu vyšší, než bychom měli očekávat. Jedná se tedy o větry, které v těchto výškách vanou směrem od západu k východu.
Tento výsledek byl zpočátku přijímán s nedůvěrou; všeobecně se o existenci rychlých větrů ve vysokých výškách vědělo, ale
každý soudil, že by neměly mít jeden převažující směr. Avšak výsledky výpočtů bylo možno snadno ověřit a když selhalo vysvětlení
pomoci jiných efektů (např, vliv zemského elektromagnetického
pole ne nabitou družici), bylo zřejmé, že jde o jev reálný.
Při dalším zkoumáni bylo již k disposici více pozorovacího materiálu, bylo více družic a vhodnými drahami a tak bylo
možno zjistit, jaká je změna rychlosti rotace s výškou. A ihned
přišel také další neočekávaný výsledek: faktor A se stoupající
výškou roste. Nejnovější výsledky ovšem ukazuji, že růst neprobíhá neustále, že kolem výšek 360-380 km nastává obrat a rychlost
rotace atmosféry opět klesá. Poslední měřeni a výpočty jsou uvedeny na obr. 2, kde je na vodorovné ose výška nad Zemí a na
svislé ose hodnota faktoru A. Je vidět, že vypočtené hodnoty
se mnohdy dosti liší od průměru; je to způsobeno ovšem omezenou
přesnosti v určeni změn sklonu.
Celý problém vyvolal nejprve skepsi k výsledkům, ale nakonec přišly práce, které se snaží o fyzikální vysvětleni celého
jevu. Zatím není jednotný názor na příčinu "roztáčeni" atmosféry
se stoupající výškou. Jak se zdá, působí zde hydromagnetické
efekty, které jsou ve výškách nad 200 km důležitější než tlakové poměry neutrální atmosféry. Vyskytují se však i jiné výklady,
od přirozených vysvětlení pomocí rozděleni teplot až po teorie
o "neznámém zdroji tepla". Rozhodné tento problém není zdaleka
vyřešen a tak tedy jak sledování změn sklonu drah blízkých umělých družic Země, tak i fyzika vysoké atmosféry mé zde zatím
velké pole působnosti.

J.Kolář
Anténní soustavy radioteleskopů
V minulých dvou pokračováních tohoto článku jsme probrali
nejdůležitější jednoduché antény, které mohou sloužit jako prvky
anténních soustav. Zbývá vysvětlit princip antén reflektorových,
které patří k nejrozšířenějším pro svoji univerzálnost. Parabolický reflektor totiž umožnuje instalovat v ohnisku vhodný zářič
(ozařovač), který má definovaný fázový střed. Takový ozařovač je
zdrojem kulových vin, resp. má schopnost kulové viny přijímat.
Na reflektor dopadají rovinné viny ze vzdálených zdrojů. Vlny,
jejichž vinoplochy jsou rovnoběžné s rovinou ústí parabolického
reflektoru,parabolická plocha odrazí a změní na viny kulové,
postupující do antény umístěné v ohnisku reflektoru. Z antény
pak postupují viny nesoucí informaci o povaze radiového zdroje
do přijímače a dále do zařízení, které tuto informaci zaregistru-

je, případně vyhodnotí.
Na ozařovač v ohnisku parabolického reflektoru jsou kladeny kromě požadavku na definovaný fázový střed ještě další požadavky. Její vyzařovací diagram musí mít šířku hlavního laloku
takovou aby byla dostatečné ozářena parabolická plocha (uvažujeme-li anténu jako vysílací), respektive aby byl ozařovač
schopen v dostatečné míře přijímat energii odraženou i od okrajových částí reflektoru (uvažujeme-li anténu jako přijímací).
Je-li vyzařovací diagram ozařovače v ohnisku reflektoru příliš
široký, přijímá ozařovač nejen energii odraženou od reflektoru,
nýbrž i značnou část energie z prostoru za resp. pod reflektorem. Tím jednak klesá účinnost anténního systému, jednak stoupá
nežádoucí šumová teploty antény, protože místa za okraji reflektoru, kterými je zpravidla zemský povrch a objekty na něm, mají
v pásmu radiových vin teplotu o dva až tři řády vyšší než zkoumané objekty v kosmu. Je-li vyzařovací diagram antény v ohnisku
reflektoru příliš úzký, sníží se šumová teplota ale i účinnost
antény, protože plocha reflektoru není dostatečná využita. Mezi
těmito krajními případy leží optimum. Z kosmu se přijímá maximum energie tehdy, přijímá-li ozařovač od okraje reflektoru
energii o 10 až 12 dB menší než od středu. V některých případech,
kdy záleží na extrémně nízké šumové teplotě, "obětuje" se část
plochy reflektoru a z jeho okraje se přijímá až o 20 dB méně
energie než od středu.
V ohnisku parabolického reflektoru mohou být použity
různé antény ,popsané v předchozích pokračováních tohoto článku,
počínaje dipolem s odraznou deskou a logaritmicko -periodickou
anténou konče. Vlastnosti těchto antén, zejména širokopásmovost,
se nezmění. Výsledná soustava má pouze větší zisk a tomu odpovídající užší hlavní lalok vyzařovacího diagramu díky transformaci kulové viny na rovinnou na ploše reflektoru.
Příliš hluboké reflektory, mající ohnisko blízko roviny
ústi, jsou zatížen tzv. polarizačními ztrátami. Pouze oblasti
blízko vrcholu paraboloidu odrážejí vinu tak, že směr polarizace zdroje souhlasí se směrem polarizace viny přicházející do
ohniska. V okrajových částech reflektoru se směr polarizace mění. Příčinu si objasníme, představíme-li si, že promítáme do
hluboké parabolické mísy ze vzdáleného místa diapozitiv se svislými pruhy. Tyto pruhy viděné z ohniska mísy jsou křivkami a
pouze tam, kde protínají reflektor svislá a vodorovná rovina
proložená spojnicí ohniska a vrcholu reflektoru, mají svislý
směr. Čím je mísa mělčí, tím jsou pruhy přímější. U mělkých parabolických reflektorů jsou polarizační ztráty malé a také pravděpodobnost, že by se od určitého zdroje ( např. na Slunci) naměřila chybná polarizace, ,je malá. Proto se například u jedenáctimetrového radioteleskopu NAAO pro pásmo milimetrových vin
používá mělkého reflektoru. Tento radioteleskop pracuje až do
vinové délky 2 mm bez podstatného poklesu účinnosti vlivem nepřesností odrazové plochy. To je též důvod pro použití jednozrcadlového systému. Druhé zrcadlo, ačkoliv by polarizační ztráty zmenšilo, zvětšilo by celkovou nepřesnost soustavy odchylkami své plochy a většími průhyby svého nosného systému. Jednozrcadlová anténa s trychtýřem v ohnisku je schematicky znázorněna na obr. 1 a.
Snížení nežádoucí šumové teploty při zachování dobré
účinnosti antény se dosahuje uspořádáním známým z optiky, jako
Gregoryova (obr. 1 b) resp. Cassegrainova (obr. 1 c) soustava.
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Obr.1 a,
Ozařovač je umístěn v prostoru mezi vrcholem parabolického reflektoru a sekundárním vypuklým resp. dutým reflektorem. Ozařovač
♦ obou těchto případech míří směrem k obloze, tedy do míst, kde
je nízká ěumová teplota. Vyzařovací diagram sekundárního reflektoru má strmé boky, takže sbírá jen nepatrnou část energie z prostoru za okraji hlavního reflektoru. Ozařovačem u uvedených dvouzrcadlových antén bývá zpravidla kuželový trychtýř nebo soustava
čtyř a více trychtýřů (tzv. monopulzní soustava, název je převzat
z radiolokační techniky) je-li anténa radioteleskopu určena též
k sledováni družic. Kuželový trychtýř bývá uvnitř příčně žebrován.
Tím se zmenší fázový rozptyl kulové viny uvnitř trychtýře a docílí
se toho, že fázové.středy vinoploch definovaných elektrickými siločarami a vinoploch definovaných magnetickými siločarami splynou
v jednom bodě, což nebývá pravidlem například u jehlanových trychtýřů. Vhodnou volbou struktury žebrování je možno zmenšit i postranní laloky vyzařovacího diagramu trychtýře a tím zmenšit nežádoucí
šumovou teplotu celé antény. Aby byl snížen rozptyl vin způsobený
sekundárním reflektorem s držáky, které zastiňují aperturu, byla
vyvinuta šikmá dvouzr&adlová anténa (obr. 4), jejiž montáž má dvě
osy svírající dhel 45 , kde je nízká šumová teplota. Tato anténa
byla původně projektována pro spojení s družicí Telstar. Její výborné vlastnosti byly vlak překonány vlastnostmi antény typu
trychtýř - paraboloid, znázorněné schematicky i se zkrácenou variantou na obr. 3 a, b. Tyto antény se vyznačuji nepatrným bočním
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a zadním vyzařováním, jehož droveň bývá více než 70 dB pod drovní
hlavního laloku vyzařovacího diagramu. Reliktové záření bylo.objeveno právě tímto typem antén.
U dvouzrcadlových systémů se využívá v některých případech
tzv. Williamsovy korekce (obr. 2), která zvyšuje dčinnost. Jako
sekundárního reflektoru se místo hyperbolické plochy použije plochy, která se poněkud blíží ploše kuželové. To má za následek, že
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do ói řovače nepřichází maximum energie od středu hlavního reflektoru, který bývá právě sekundárním reflektorem zastíněn, nýbrž od
mezikruží, které nezasahuje stín sekundárního reflektoru. Nová
kvazihyperbolické plocha však vytvoří fázovou chybu kterou je
třeba vyrovnat vhodným tvarem hlavního reflektoru. Zisk celé antény stoupne touto korekci cca o 1 dB, současně však vyrostou postranní laloky, což je v některých případech nežádoucí. Byly navrženy
dokonce třízrcadiové soustavy (obr. 5), kde se podobné korekce
provedou na sekundárním a terciálním zrcadle, aby byl u hlavního
reflektoru zachován parabolický
tvar, který nevylučuje použiti jednoduchých ozařovačů v primárním
ohnisku. Důvodem pro tuto univerzálnosí je hlavně obrovské cena hlavního zrcadla a montáží, která mnohdy
převyšuje cenu velkých optických
teleskopů.
Až dosud si čtenář, obeznámený a principy optických zrcadlových
teleskopů, dovedl jistě popisované
systémy dobře představit. V radioastronomii nacházejí však uplatnění i soustavy, které jsou podobné spíše optickým soustavám osvětlovacím. Na obr. 6 a je znázorněna soustava, jejiž hlavni reflektor
má plochu vzniklou rotaci kolmice k rotační ose, na niž navazuje
parabola ve svém vrcholu. Takovýto reflektor nemá ohnisko, ale
ohniskovou kružnici, fokálu. S ní splývá fokála vzniklé rotací
Obr 5. Tro,rrcad/orá soustava
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jednoho ohniska elipsy rotující kolem svého druhého ohniska, se kterým splývá fázový střed ozařujícího trychtýře. U této antény je
možno docílit výhodného rozložení energie v apertuře a zároven velmi dobrého přizpůsobení k napájecímu vedeni díky nepatrným odrazům
zpět do trychtýře. Těmito vlastnostmi se jmenovaná soustava vyrovná
anténě typu trychtýř - paraboloid. Má však poněkud větší boční vyzařování.
Zcela novým typem je soustava na obr. 6 b. Hlavni reflektor
má tvar části kuželové plochy, plocha sekundárního reflektoru je
parabolický toroid. Tato anténa má sice díky silnému zastínění středu apertury silně vyvinuté postranní laloky vyzařovacího diagramu,
potlačené pouze o 8 až 10 dB proti laloku hlavnímu. Její výhodou
je však to, že díky kuželové ploše je hlavní reflektor po částech
svinutelný. Teto anténa najde pravděpodobně díky skladnosti civilní uplatnění ne expedicích.
Zbývá popsat ještě jednu důležitou skupinu reflektorových
antén, tvořených hlavním reflektorem, zpravidla nepohyblivým. Tento systém vznikl ve snaze vyhnout se použití příliš hmotných pohyblivých součástí původně u radiolokátoru s velmi rychlým pohybem
hlavního laloku vyzařovacího diagramu. Podobného systému, ovšem
v mnohem větším provedení, je využito u radioteleskopu v Arecibu,
jehož reflektor tvoří kulová jáma vyhloubená v zemi. Ozařovačem je

Obr ta.

b.

podélná řada štěrbin fázovaných tak, aby vyrovnaly fázové rozdíly
na kaustice kulové plochy. Hlavni lalok vyzařovacího diagramu se
natáčí otáčením ozařovače kolem středu křivosti hlavního reflektoru. Podélná řada štěrbin v ozařovači je však typickou dzkopásmovou soustavou, proto se jmenovaného radioteleskopu používá pouze
na jednom kmitočtu. Schema této soustavy je na obr. 7 b. Obraz 7a
ukazuje systém širokopásmový vyzkoušený v Bjurakanu pro pásmo
mm vin, jako funkční model stometrového reflektoru. Fázovou chybu
kulové plochy vyrovnává dutý reflektor pohybující se ve stejném
místě jako ozařovač předchozí soustavy. Jeho nevýhodou je poměrně
těžké visuté pohyblivé ústroji, vyžadující mohutné nosné konstrukce, která silně zastinuje epertuřu. To zvyšuje postranní vyzařování, které by bylo jinak díky velmi příznivému rozloženi energie
v apertuře velmi malé.

IZ NAŠICH PRACOVIŠŤ
Práce publikované v Bulletinu čs, astronomických dstavů
Vol. 23/1972/, No 3
Problém okrajového ztemněni pro zákrytové dvojhvězdy
J.Grygar, Astronomický dstav ČSAV, Ondřejov
M.L.Cooper, Georgetown College Observatory and Univac Sperry
Rand Company, FSD, Washington, D.C., USA
I.Jurkevich, Space Sciences Laboratory, General Electric Company
and Flower and Cook Observatory, Philadelphia, Pennsylvania,,USA
Během posledních šedesáti let je problému okrajového ztemně—
ní u zákrytových dvojhvězd věnováno stéle vice pozornosti. S výjim—
kou Slunce jsou zákrytové dvojhvězdy jedinečnými objekty pro empirické určování okrajového ztemněni. Spolehlivé měřeni okrajového
ztemněni jsou potřebné ejen pro výpočet elementů zákrytových dvojhvězd, ale též pro zjištovéní profilů spektrálních čar, rozšířených rotací a pro analýzu zákrytů hvězd Měsícem. Práce obsahuje
nejnovější výsledky, založené na přesném určeni okrajového ztemnění
$ešení problému naráží na dvojí zásadní obtíž. Okrajové
ztemněni je především parametrem druhého řádu a jeho vliv se velmi
podobá malým změnám poloměru zakrývané hvězdy. Znamená to, že různé $ombinace zákona okrajového ztemněni a dráhových elementů mohou dát téměř shodný souhlas s pozorovanou světelnou křivkou, Druhá obtíž spočívá v poruchách, které se vyskytují též v soustavách
dříve považovaných za vhodné pro určováni okrajového ztemněni.
V posledních deseti letech byly vypracovány nové výpočetní metody, jež dovoluji spolehlivě určit okrajové ztemnění ze světelné
křivky. Naneštěstí dosavadní pozorovací údaje většinou nedostačují
k využití potenciální přesnosti nových metod. To se zvlášť projevilo při pokusech zavést do výpočtů nelineární zákony okrajového
ztemnění. Ukazuje se, že soudobá pozorováni nemohou určit nelineární členy.
Z teorie modelů hvězdných atmosfér lze odvodit rozděleni
jasnosti na disku hvězdy a výsledky různých autorů se navzájem
velmi dobře shoduji. Znamená to, že modelových údajů lze použit
v prvním přiblížení při určováni dráhových elementů zákrytových
dvojhvězd. Potřebné koeficienty okrajového ztemněni jsou v práci
tabelovány pro spektrální třídy 0 6 - K 0 a vinový rozsah
1000 - 15 000 A (log g = 4,0). Pro vybrané systémy zákrytových
dvojhvězd jsou empirické hodnoty koeficientů kriticky srovnány
s teoretickou předpovědi. Výsledky srovnáni jsou poměrně neurčité,
neboť pozorováni se od teorie nezřídka pronikavě liší a geometrické elementy závisí na vinové délce. Zdá se tudíž, že kritéria výběru vhodných zákrytových systémů selhala, anebo jsou pozorování
málo spolehlivá.
Další pokrok při řešeni problému je otázkou početnějších
a kvalitních pozorováni, jež budou zahrnovat široký rozsah vinových délek, od ultrafialového do infračerveného oboru spektra. Je
zřejmé, že úspěch takových pokusů závisí též na hlubším pochopeni
fyzikální podstaty soustav, jež lze považovat za vhodné pro empirické studium okrajového ztemněni.
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Okrajové ztemněni pro hvězdy hlavní posloupnosti třídy B v infra—
červeném oboru
J.Grygar, Astronomický ústav

ČSAV,

Ondřejov

V práci jsou tabelovány zákony okrajového ztemnění a příslušné lineární koeficienty u' pro sedm modelů hvězdných atmosfér a čtyři vinové délky v infračerveném oboru (14588 A - 58353 A). Modely,
zkonstruované Underhillovou, byly identifikovány a hvězdami hlavní
posloupnosti spektrálních tříd B 3 - B 9. Na závěr jsou shrnuty
všechny dostupné výpočty okrajového ztemněni v infračervené oblasti.
Určeni elementů syntetických zákrytových dvojhvězd
T.B.Horák, Astronomický ústav ČSAV, Praha a Katedra astronomie a
astrofyziky UK, Praha
Syntetické světelné křivky zákrytových dvojhvězd, zkonstruované Wilsonem a Devinneyem, byly použity k určeni elementů pomocí
automatické iterativní minimalizační metody. Rektifikace byla provedena aproximativně. Pro totální zákryty jsou výsledky uspokojivé.
Pokue o zlepšení řešení užitím modelu elipsoid-elipsoid selhal.
Fotografické pozorování umělé družice bez použití zařízení pro
registraci času
R.Rajchl, Geofyzikální ústav ČSAV, Praha
V předchozí práci odvozená metoda fotografického pozorováni
umělých družic Země užívá dvou komor, jejichž závěrky, ovládané
zesílenými impulsy časových signálů, pracují a určitým fázovým posuvem. Zpožděni je pak kompensováno pomoct časové korekce, zatímco
poloha družice se neměni. Nevýhoda metody spočívá v tom, že převodový koeficient není oproštěn od nahodilých i systematických chyb.
Proto je v předkládané práci zvolen opačný postup: k danému
okamžiku vědeckého časového signálu se snažíme přiřadit příslušnou
posici družice. Všechny nově odvozené vztahy jsou konfrontovány
s empirickými daty.

'Z ODBORNÉ PRÁCE ČAS
III. seminář rentgenovské astronomie
Dne 8, dubna 1972 se konal v Praze-Emauzích celodenní seminář
o X-astronomii. Tento obor podstatně přispívá zvláště v posledních
letech k objevům, které překračuji rámec astronomie. Seminář pořádala sluneční sekce a pražská pobočka ČAS. Na programu byly přednášky o vlastních i zahraničních výsledcích; dopoledne bylo věnováno sluneční X-astronomii (Dr.B.Valníček: Výsledky měření X-emise
z družice Interkosmos 4, Ing.Š.Pintér: Impulsová X-emise a explosivní fáze sluneční erupce), odpoledne bylo věnováno nesluneční
X-astronomii (Dr.L.Křivský: 0 některých diskrétních galaktických
zdrojích X-emise a jejich vlivech na Zemi, Dr.J.Grygar: Pulsující
X-zářeni z Galaxie).
Semináře se zúčastňuje (jak tomu bylo již dříve) řada zájemců i odborníků z celé republiky, a to nejen astronomů. Přednášející
i diskutující seznámili přítomné s některými výsledky a problémy,
z nichž některé nebyly dosud publikovány. Je zřejmé, že údaje z růz-
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ných kanálů X-emise z družic Interkosmos jsou v takovém stavu zpracování a formě, že umožní již vědeckou interpretaci.
Bohatá diskuse se soustředila na několik uzlových bodů, např.
pro interpretace některých pravidelně pulsujících X-zdrojů (v radiovém a rentgenovém oboru) je velmi důležitý objev výskytu pravidelných radiových pulsů v době hlavní fáze vývoje určitých protonových
erupcí na Slunci. Je zřejmé, že tyto pulsy pocházejí od zvláštního
stavu plasmy v jisté konfiguraci magnetických poli v prostoru rozvíjející se erupce a bude třeba zkoumat, zdali nejsou též doprovázeny analogickými X-pulsy. dokud by tento jev mohl být zevšeobecněn,
pak není vyloučeno, že aspon některé typy pulsujících galaktických
zdrojů nemusí být spojeny s rychlou rotací tělesa, ale s určitým
vybuzeným stavem plasmy.
L.Křivský

(NOVŠ KNIHY
Atomic Physics and Astrophysics. Vol.l. Edited by M.Ghrétien and
Breach, New York-London-Paris, 1971,216 str.

E.Lipwerth; Gordon and

V červenci 1969 se konala na Brandeisově universitě již
12. letni škola, věnovaná problémům teoretické fyziky. V recenzovaném svazku jsou publikovány první tři přednášky, zabývající se
experimenty s atomárním vodíkem, teorii vodíkového atomu a grafickými metodami v teorii momentu hybnosti. Přednášky jsou zaměřeny tak, aby vypinily mezeru mezi učebnicemi a přehlednými články na jedné straně a původními vědeckými pracemi na straně druhé.
D.Kleppner z M.I.T. diskutuje jemnou a velejemnou struktu—
ru vodíkového a héliového rekombinačního spektra, 21 cm radiovou
čáru vodíku, 1L—dublet hydroxylového radikálu jakož i další radi—
ové čáry, příslušející vodni páře, čpavku a formaldehydu. S.J.Brodsky ze Stanfordovy university rozvíjí přesnou kvantovou teorii pro
vodíkový atom a zejména výrazy pro Lambův posuv a velejemný roz—
štěp čar. Konečně pak P.J.H.Sanders z Oxfordské university rozebírá diagramatickou metodu pro řešeni problémů teorie momentu hybnosti a výklad doplňuje řadou fyzikálních příkladů.
Kniha obsahuje velký počet grafů a diagramů, jakož i obšírné seznamy literatury. Je velmi vhodná pro specialisty teoretické
fyziky a astrofyziky, kteří se zabývají optickým a radiovým
spektrálním výzkumem. Zbývající tři přednášky, věnované zčásti
přímým astrofyzikálním aplikacím, budou obsaženy ve 2. svazku, jehož vydání se připravuje.
d.Grygar
P.G.Kulikovskij: Spravočnik ljubitělja astronomii,
Nauka, Moskva 1971, 632 str., 239 obr., 102 tabulek, 13 příloh
na křídovém papíře, váz. v plátně 30,50 Kčs
Už z několika uvedených údajů je zřejmé, že jde o rozsáhlou
příručku. Publikaci můžeme doporučit všem zájemcům o astronomii se
znalostí ruštiny. Ctvrté vydáni - přepracované a dopiněné o nové
údaje - svědči o skutečnosti, že o tuto knihu je neustálý zájem.
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Zběžné seznámení s obsahem ukazuje, že v knize nalezneme
informace z nejrůznějších oborů astronomie. Po úvodních stránkách
a astronomickou chronologií následuje kapitola e obecnými údaji
o Zemi, Slunci, sluneční soustavě, hvězdách a galaxiích. Druhé kapitola uvádí některé matematické vztahy, které se mohou vyskytnout
při řešení úloh sférické"astronomie a zpracování pozorovacího materiálu; počítání s úhly, vzorce sférické trigonometrie, interpoleoe, chyby a podobně. Další kapitola se zabývá souřadnými systémy, měřením času, precesí a notací a spektrální analysou. Čtvrtá
kapitola pojednává o astronomických přístrojích, pátá o pozorování Slunce Měsíce, planet, komet, meteorů a proměnných hvězd.
Poslední kapitola obsahuje astronomickou bibliografii a přehled
astronomických časopisů a katalogů. Jako klad lze také hodnotit,
že neruské texty - názvy časopisů i názvy měsíčních a marsovských
útvarů - jsou psány latinkou. 220 stran tabulek s údaji známými
do začátku roku 1971 je samo o sobě výbornou"pomůckou encyklopedického charakteru. V přílohách najdeme mapky Měsíce, Marsu, různé sítě a nomogramy a jednoduché mapky oblohy.
P.Příhoda

Josef Sadil, Pavel Příhoda: Procházky vesmírem
Vydavatelství Práce, knižnice Delfín sv. 10, stran 271 + fotografické přílohy a mapky souhvězdí
V Procházkách vesmírem dostévajú milovnici hviezdného neba
dobrého eprievodcu pri ich,potulkách nočnou oblohou. A to nielen
začiatočníci, ale i astronomovia amatéri, ktorí tejto ušlachtilej
zál"ube venovali už nejednu hodinu.
Kni~ia je rozdelená na dye samostatné časti, které sa vzájomne dopinajú. V prvej časti nazvanej "Vesmír kolem nás" autor
J.Sailil pútavou formou popisuje nebeské telesá, které m8žeme pozorovat či už volným okem alebo ďalekohladom. Nezabúda pritom ani
na našu Zem které v podobných publikéciách zvyčajne chýba.
K čitatelovi sa dostévajú populárnou formou podané nielen encyklopedické znalosti, ale i nové názory a poznatky o priestore a telesách okolo nás. Autobiografické črty autora dodávajú textu sviežoet a pripomínajú čaro amatérekej astronomie, dnes už akosi stratené.
Druhé Časť knihy "Toulky hvězdnou oblohou", autorem ktorej
je P.Příhoda, prinéša popis jednotlivých súhvezdí oblohy, které
móžeme pozorovat z našich zemepisných šírok. Text každého súhvezdia
je dopinený pr'ehladnou mapkou,_obsahujúcou~zaujímavé objekty opisevanej časti oblohy. Této čast knihy umožnuje každému zéujemcovi
opravdivý výlet do hviezdného nebe.
Kniha ako celek updta nielen n všedhe riešenou obálkou, ale
i svojim obsahem a celkovou úpravou. Skoda, že celkový dojem trochu
ruší kvalita papiera.
Nakoniec dávame slovo autorovi P.Příhodovi, který upozorňuje čitatelov knihy na niektoré chyby v texte, které už nebole možhé odstránit počas tlače:
str. 138, řádek 20 shora: chybně "V M 81 probíhá", správně
"V M 82 probíhá".
str. 151, mapka nahoře: chybně "jádro M 97 s proudem", správně
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"jádro M 87 s proudem".
str. 254 - 255, tabulka nahoře: hmota Pluta chybně 0,01, správně
0,11. Objem Pluta chybně 0,02 , správně 0,12. Hustota Pluta
chybně 0,8 , správně 0,88.
E.Pittich

0 hvězdě P Cygni
(Poznámka k recensi v KR, roč. 9 - 1971, str. 142)
Roku 1606 byla vydána v Praze knížka od Jana Keplera s názvem: ".)e stella honoris in Cygno quae usque ad annum MDC fuit
icognita necdum extinguitur etc", česky "0 nové hvězdě třetí velikosti, která před rokem 1600 byla neznámá a doposud nezhasnula
atd." Na Blaeuově globu z roku 1640, který je ozdobou filosofického sálu knihovny na Strahově, nalezl jsem u téže hvězdy tento
text: "Nová hvězda v Labuti 18.srpna reku 1600 poprvé mnou spatřená, jejiž polohu jse$ určil z vzdálenosti jasně hvězdy v Lyře
a ocasu Labutě na 16 15' a 55 50' severní šířky, kdež také nyní
v téže poloze se nachází a tutéž vzdálenost zachovává od výše
uvedené (hvězdy); přece však se zdá, že nyní je třeba ji přirovnat
hvězdě páté velikosti". Jako o nové hvězdě v Labuti mluví zápis
v knize Daniela Hartnacia, vydané v Norimberce v roce 1680. Již
z těchto důvodů pokládám označeni o tzv. hvězdě Keplerově v knížce "Souhvězdí" za oprávněné.
Je samozřejmé, že nova " v noze Hadonoše" (in pede Serpentarii) z roku 1604 vzbudila mnohem větší pozornost jednak pro větší jasnost (v maximu dosáhla jasnosti -2,2), ale hlavně z hlediska
astrologického, protože právě v tu dobu probíhala konstelace
"ohnivého trigonu". I tato hvězda je nazývána Keplerovou, třebaže
dnes spíše je známá jako "supernova v souhvězdí Hadonoše". Ostatně ve spisku "Souhvězdí" na stránce č.26 je o ní zmínka. Paradoxem je, že tuto hvězdu sám Kepler neobjevil. Krátká historie je
tato: Prvním objevitelem, jak se zdá, byl italský lékař v Cosenze
v Celebrit, který o tom dal vědět Claviovi a Altabelimu ve Veroně.
Oba hvězdu spatřili 9.října 1604. Večer následujícího dne, t.j.
lO.října, šel po Karlově moste v Praze Keplerův přítel Jen Brumovský. Stále hleděl k jižní obloze, zda nespatří onu pověstnou
konjunkci, která již se sice odehrála minulé noci, ale za hustou
clonou mraků. Ale štěstí mladému muži přálo. Mraky se roztrhly
a Brumovský spatřil nejen blízko sebe Marse a Jupitera ale navíc
ještě mnohem jasnější hvězdu, která v souhvězdí Hadonoše nikdy
předtím nebyla. Brumovský spěchal přes Menši Město pražské na Hradčany ke Keplerovi, aby mu zvěstoval svůj objev, který zatím znovu
zakryly mraky tehdy sychravého podzimu. Bohužel Keplerovi~samotnému štěstí nepřálo. Spatřil novou hvězdu až 17.října 1604. Mezitím
ji již spatřila řada pozorovatelů v zemích na jihu Evropy. Protože Kepler věnoval hvězdě značnou pozornost a hlavně protože svá
pozorováni jako císařův počtář měl možnost publikovat, stala se
hvězda známou jako hvězda Keplerova.
To, co dále uvádím, nemá žádnou spojitost s celou historii,
s výjimkou zážitku Brumovského na Karlově mostě. Totéž se totiž
přihodilo mně před 54 roky. Tehdy jsem za soumraku kráčel po mostě 1.Máje (dříve Legii) a spatřil jsem v souhvězdí Orla skutečnou
novou hv zdu. Zatímco Brumovský běžel k Hradčanům, já běžel na Staré Město pražské, abych ze své hvězdárničky novu vyfotografoval.
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Hned ráno jsem běžel na Astronomický ústav c.k. české university
a tam, kde nyní sídlí redakce píše hvězd, jsem dostal "štambilku"
na potvrzeni nezávislého objevu. Samozřejmě, že se opakovalo totéž, jako v případě Brumovského. Objevitelů byla celá řada hlavně
za mnou. Z toho vyplývá, že objevit novou hvězdu první velikosti
není žádné umění, známe-li souhvězdí. Tím pozoruhodnější je Keplerův obje♦ hvězdy v Labuti, která byla pouze třetí velikosti a byla
sledována, až klesla k páté velikosti. Třebaže dnes o hvězdě
P Cygni jako takové víme vice, cenu jejího objevu to nesnižuje. Naopak se oslabuje domněnka, že Kepler měl tak beznadějně slabý zrak,
jak se traduje. Proto klidně v knížce Souhvězdí ponechte označeni
"tzv. Keplerova hvězda", vždyť je to památka na vynikajícího člověka žijícího po několik rok:] v Praze.
J.Klepešta
1) 0 tom: Joannie Kepleri astronomi Opera omnia, ed. Ch.Frisch2
sv. II - Frankfurt n.M. - Erlangen 1859, str. 582 597 a 611,
a Zdeněk Kopal, Ríše hvězd, roč. 27 - 1946, str. .7 a násl.

`PŘEČETLI JSME PRO VÁS
Tři rady fyzikům, aneb pulsary v Princetonu
"Jak se Braggovi podařilo tak úspěšně překonat situaci, která v r. 1938 vypadala tak katastrofálně? Myslím si, že díky tomu,
že se řídil těmito třemi pravidly:
/I/
Nesnaž se nikdy obnovit zašlou slávu.
/II/ Nezabývej se problémy jenom proto, že jsou v módě.
/III/ Neobávej se opovržení teoretiků...
..Osobně se domnívám, že nejpoutavější část fyziky v současné době leží na hranici astronomie, kde jsme v poslední době měli ohromné štěstí při objevu pulsarů. Pulsary kromě toho, že poskytují fyzikům, zabývajícím se elementárními částicemi, kosmické paprsky,
umožni během následujících třiceti let provést rozhodující ověření fyzikálních teorií v mnoha oblastech fyziky - počínaje supratekutostl a konče obecnou teorii relativity._
Pro budoucnost fyziky v Princetonu je slibné, že zde máme
prvotřídní skupinu astronomů a fyziků, kteří spolupracuji na společných hranicích těchto věd. Některým z nich se pddařilo udělat
zde v našem universitním campu vynikající pozorování pulsaru
v oblasti Krabí mlk~oviny a s hrdostí vám mohu sdělit, že k jejich
úspěchu přispěl i [Ustav pro pokročilé studia tím, že naše knihovna
během jejich pozorováni zhasínala světla."
F.J.Dyson: Čs.čas.fys. A 22,
/1972/, 74.

Nález meteoritu Lost City
..štěstí jsme měli s geometrii meteoritu. Takto orientovaný kámen by měl být víc než střední hodnota pro práce z balistiky nebo pro studie o procesu ubývání hmoty. S nálezem jsme
se však o několik hodin opozdili, takže jsme nemohli spinit požadavky biochemiků, pokud jde o organické sloučeniny v meteoritech.
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Podle prohlídky stop kolem meteoritu a podle zašpiněného sněhu v je—
ho okolí bylo zřejmé, že tento objekt byl poskvrněn nějakým psem
nebo něčím podobným...
Překl. P.A.

'NOVINKY Z ASTRONOMIE
Oběžná sluneční observatoř OSO-7 na oběžné dráze
29. záři 1971 v 9 hodin 45 minut světového času byla z kosmické základny na mysu Kennedy vypuštěna na oběžnou dráhu sluneční
observatoř OSO-7. Vypuštěni bylo uskutečněno pomoci rakety Thorad Delta N. Umělé družice OSO-7 se měla podle původního plánu pohybovat po kruhové dráze ve výšce 555 km se sklonem 33° a dobou oběhu 96 minut. V důsledku poruchy na systémech orientace druhého
stupně rakety byla družice uvedena na neplánovanou eliptickou dráhu.Parametry této eliptické dráhy jsou následující: výška v perigeu 321 km, výška v apogeu 572 km, sklon 33,1 , doba jednoho oběhu 93,2 minuty. (Jiné prameny uvádějí výšku v perigeu 330 km
a výšku v apogeu 571 km). Pohonný systém druhého stupně rakety
(stupen Delta N) byl zapojen na dobu 6 vteřin v 18 minutovém
intervalu dvakrát. Při prvém zapojeni pohonného systému rakety
systém orientace fungoval normálně, ale při druhém zapojení došlo
k poruše na systému orientace, který tak nezabezpečil přesnou orientaci družice OS0-7 v prostoru. V důsledku této poruchy se družice OSO-T dostala ne neplánovanou dráhu a snímače umístěné na družici dlouhou dobu nemohly "nelézt" sluneční disk a zabezpečit tak
odpovídající orientaci panelů slunečních baterii. Družice OSO-7
se pohybovala nekoordinovaně v prostoru a první zprávy hovořily
o tom že pokus skončil neúspěchem. Ze střediska řízení letu bylo
prostřednictvím pozorovacích stanic Quito (Ecuador) a Johannesburg
(Jihoafrická republika) vysláno 50 řídících povelů, pomoci nichž
se podařilo observatoř OSO-7 uvést do předpokládaného pracovního
režimu. Další zprávy hovořily již o tom, že všechny palubní systémy pracují normálně. Po této korekci bylo naplánováno zapojeni
všech vědeckých aparatur během 3 až 6 dnů. Ihned po zapojeni vědeckých přístrojů orbitélní sluneční observatoře OSO-7 byl získán
snímek Slunce v rengenovském spektru, na kterém bylo vidět vznik
sluneční erupce.
Vědecký program vypuštěni družice OSO-7 je zaměřen především
na výzkum sluneční korony a registraci rentgenovského a UV záření
z oblasti sluneční erupce. Let po jiné dráze nenaruší zásadně spinění vědeckého programu, ale ztíží zpracování získané informace.
Výška dráhy družice OSO-7 je dostatečná pro délku letu 400 dni,
což je dvakrát tolik než je vypočtená doba aktivního trváni. Družice váži 635 kg což je zhruba dvakrát tolik než váha družice předešlého pokusu. Byla vyprojektována a sestrojena firmou Ball Brothers Research.
Na palubě sluneční observatoře OSO-7 je umístěna vědecké
aparatura o celkové váze 225 kg. Na palubě se provádí těchto 6 experimentů:
1) Tři spektroheliografy pro registraci rentgenovského záření a
tvrdé složky UV radiace. Výsledky měření tohoto pokusu by měly
sloužit k sledování rozděleni hmoty e teploty ve sluneční koroně aktivních oblastí na slunečním povrchu. Kromě tohoto měřeni
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přístroj pořizuje spektroheliogramy ve vybraných spektrálních
čarách v celkovém rozmezí 1,75 A až 400 A. Spektroheliografy
pracují v jednotlivých pásmech v rozmezí 1,75 A až 2,1 A , dá10 A až 22 A a v rozmezí 170 A až 400 A. Vedoucím experimentu je dr.V.M.Neupert (Goddardovo kosmické středisko, Greenbelt, Maryland).
2) Koronografy pro registraci záření ve viditelné a UV oblasti.
Pomoct těchto přístrojů se bude provádět výzkum erupci fotosféry Slunce a hmoty pohybující se vysokou rychlostí. o souboru přístrojů patří tři koronografy, z toho jeden pro registraci záření ve viditelné oblasti. Vedoucím experimentu je
dr.R.Tousey (Vědeckovýzkumná laboratoř BMC, Washington).
3) Přístroj pro registraci rentgenovského kosmického záření nízkých energií. Během 6 měsíců bude provedena přehlídka celé nebeské sféry s cílem vyhledat zdroje rentgenovského záření
a energiemi v pásmu 10 keV až 300 keV. Bude provedeno měření
intenzity, spektrální charakteristiky zdroje a určeni jeho polohy v prostoru. Do souboru přístrojů patří krystalový acintilační detektor (NaJ), kolimátor a 128 kanálový impulsní generátor. Experiment vede prof.L.C.Peterson (Kalifornská universita v San Diego).
4) Přístroje pro registraci gama záření slunečního původu. Měří
se intenzita toku gama paprsků a určuje se čárová struktura
měřeného záření. Měří se energie v pásmu 0,3 MeV až 10 MeV.
Přístroj je v podstatě scintilační gama spektrometr s vysokou
rozlišovací schopnosti. Experiment vede dr.E.L.Chupp (univer—
sita ve státě New Hampshire).
5) Dvojitý Geigerův počítač rentgenovských fotonů pro registraci
kosmického záření vysokých energií v pásmu vin 1,5 až 9 A.
Měří se intenzita a spektrální charakteristiky zdrojů a jejich
případné variace. Vedoucím experimentu je dr.G.W.Clark (Maesa—
chusettský technologický institut, Cambridge, Massachusetts).
6) Scintilační detektor, kolimátor a desetikanálový amplitudový
analyzátor pro registraci rentgenovského záření, vznikajícího
při erupcích na Slunci. Měření se provádí v pásmu energií
2 keV až 300 keV. Txperiment vede dr.L.E.Peterson (Kalifornská
universita v San Diego).
Jak již bylo uvedeno, je základním dkolem sluneční observatoře výzkum fyzikálních podmínek ve sluneční koroně, kterou
lze v normálních podmínkách pozorovat pouze v době slunečního
zatměni. Z toho důvodu je na palubě družice OSO-7 instalováno zařízení pro vytvoření umělého slunečního zatměni. Na dlouhé tyči
je umístěna clona, která vykrývá sluneční disk pro přístroje,
registrující jevy ve sluneční koroně. Získané snímky korony z paluby družice OSO-7 pomáhají při výzkumu protuberancí,a jiných
výronů sluneční hmoty až do vzdálenosti okolo 8 milionů km od
povrchu Slunce. Změřené rentgenovské a UV zářeni v době slunečních erupci umožni zjistit, jaký vliv tyto jQvy sají na koronu
v době, kdy její teplota dosahuje až 50 milionů C.
Konstrukce družice OSO-7 je řešena ve tvaru dvojitého
osmistěnu. Vrchní část osmistěnu je pevná a směřuje neustále směrem ke Slunci. Spodní část je otočná a otáčí se s frekvenci
30 otáček za minutu, čímž se dosahuje stabilizačního účinku pro
celou družici. Na vrchní části jsou instalovány panely slunečních
baterii a vědecká aparatura dvou experimentů, které potřebují zachovávat směr ke Clunci. Roztočeni a další zabezpečení pohybu
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dolní sekce se děje pomoci reaktivních trysek. Orientace směrem
kolmo ke Slunci je zabezpečena pomoci momentových magnetických
cívek a společně a hvězdným snímačem dovolí orientovat družici
s přesností v mezích do 0,1° Nový zdokonalen systém řízení,
orientace a přejíždění slunečního disku dovolil zvýšit citlivost
přístrojů. Přesnost zaměření na jednotlivé oblasti slunečního
disku je lepší než jedna oblouková minuta. Registrační systém
dovoluje rovněž pomocí povelů ze Zémě sledovat oblast 60'x 60'
nebo předem vybrané oblasti o rozměru 5'x 5'. Gyroskopické zařízení na vrchní sekci "si pamatuje" směr na Slunce i v tě době,
kdy je družice OSO-7 na noční straně Země. Tento systém dovoluje
rychle obnovit experiment po východu družice ze stínu Zeně. Pro
telemetrický systém družice je na její palubě instalován vysílač
na frekvenci 136,29 MHz s výkonem 0,57 W.
Současně se sluneční observatoří OSO-7 byla vypuštěna i
družice TETR-3 (Test and Training Satellite). Po uvedeni na dráhu měla .družice TETR-3 následující parametry: veška v perigeu
400 km: výška v apogeu 571 km, sklon dráhy 33,1 a doba oběhu
94,3 minuty. Tato umělá družice dostala označeni TETR-3. Družice
váží 20,5 kg a je určena pro přesné nastavení radiolokačních stanic a výcvik personálu těchto stanic. Experimentu a družicí
TETR-3 se účastni pozemní personál sítě MSFN, který zabezpečuje
operace programu Apollo. Na palubě družice TETR-3 je vysílač
o výkonu 0,86 W, pracující v pásmu frekvencí S. Trojúhelníkový panel slunečních baterií obstará 4 W až 5 W elektrické energie, což pině postačí pro napájení palubních systémů družice.
Podle základního programu měla být družice TETR-3 oddělena od rakety 18 minut po vypuštění. Vypočtená dráha družice
TETR-3 byla o 800 m výše než vypočtená výška dráhy družice OSO-7.
Navedeni družice TETR-3 na jinou dráhu v důsledku porůchy orientačního systému nikterak neporušilo účel, pro který byla vypuštěna. Družice byla vyprojektována a vyrobena firmou Space Vehicle
trustu TRW. První dvě družice této serie TETR-1 a TETR-2 byly
úspěšně vypuštěny 13. října 1967 a 6. listopadu 1968. Družice
TETR-C nebyla v důsledku havárie 27.srpna 1969 uvedena na oběžnou dráhu.
Všechny výdaje na orbitální sluneční observatoř OSO-7
a technickou družici TETR-3 včetně raketa Thorad - Delta N
a zabezpečení vypuštění dosáhly 36 milionů dolarů.
J.Horn

Další serie slunečních observatoří OSO
V listopadu 1973 bude vypuštěna na oběžnou dráhu sluneční
observatoř OSO I. Tento start měl znamenat začátek vědeckého
výzkumu chromosféry a korony Slunce pomoci družic nové serie,
vypouštěných v době minima sluneční činnosti. Nové družice mají
poodhalit tajemství mechanismu výměny energie mezi fotosférou,
chromosférou a přechodovou oblastí mezi chromosférou a koronou.
Z finančních důvodů není jisté, kolik jich bude skutečně vypuštěno.
Družice OSO I bude devátou sluneční observatoří (pouze
jedna z nich se nedostala na dráhu) vypuštěnou Národním úřadem
pro letectví a kosmonautiku (NASA). Výzkum Slunce pomoci družio
OSO byl započat v roce 1962. Družice OSO I bude nejtěžší z ďoeud
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vypuštěných družic, nebo' bude vážit okolo 885 kg. Od tohoto experimentu se očekává osmkrát vice vědeckých informaci než bylo získáno z předchozího experimentu. Na sluneční družici bude zařazeno
celkem oem vědeckých experimentů, na nichž se budou podílet i vědečtí pracovnici Francouzského národního centra vědeckého výzkumu
(CNRS) v Paříži. Mají se uskutečnit následující experimenty:
1) Mnohokanálový UV-spektrometr a vysokou rozlišovací schopností
pro výzkum UV-zářeni ve vinovém rozmezí 1025 A až 3968 A. U tohoto experimentu se používá systému, složeného ze šesti fotoelektrických prvků, pro neustálé sledování záření s různými délkami vin. Pomoci přístroje se bude sledovat chromosféra Slunce.
Cílem experimentu je objasnění procesu přeměny energie záření
v mechanickou (kinetickou) energii ve vrstvě nad slunečním povrchem. Experiment se provádí pod vedením francouzského vědce
dr.Pierre Le Maire (CNRS).
2) UV-spektrometr s vysokou rozlišovací schopností pro registraci
energetického spektra ve vinovém rozmezí 1050 A až 2300 A. Tento experiment je analogický předchozímu. Rozdíl je pouze v tom,
že je zde zabezpečeno měření s rozlišovací schopností 0,01 A
v jednom úzkém vinovém pásmu. Pozorování se budou soustředovat
na chromosféru Slunce. Cílem je objasnit příčinu, která způsobuje zvýšeni teploty z 6000 K na povrchu Slunce na teplotu
2000000 K v přechodové oblasti mezi chromosférou a koronou.
Druhý experiment se uskutečni pod vedením dr.E.C.Brunera z university ve státě Colorado.
Přístroje prvého a druhého pokusu budou namontovány na základním otočném stabilizovaném válcovém tělese družice. Expozice Slunce se bude vždy uskutečňovat během několika vteřin
v každém oběhu.
3) Rentgenovský heliometr. Pomoci tohoto přístroje se bude provádět kartografický záznam Slunce na základě rentgenovského záření, vyvolaného aktivnmi procesy na Slunci. Tento přístroj bude
rovněž používán pro vyhledávání zdrojů rentgenovského záření
v naši Galaxii. Vyhledávání se bude provádět v několika vinových pásmech s rozlišovací schopností 0,01 A. Vedoucím experimentu je dr.L.V.Acton od firmy Lockheed.
4) Krystalický grafitový spektrometr určený pro měření spektra
klidného Slunce a jiných zdrojů rentgenovského záření s energiemi v pásmu 2 keV až 25 keV. Vedoucím experimentu je prof.R.Novik z Kolumbijské university.
5) Proporcionální čítače pro registraci měkkého rentgenovského záření. Vědečtí pracovnícť předpokládaji, že měkké Rentgenovo
záření může přicházet ze vzdáleného vesmíru, kde existuji jeho
zdroje. Tento experiment by měl rozhodnout, zda je to správné
vysvětlení. Vedoucím experimentu je prof.E.W.Kraushaar z Wisconsinské university.
6) Elektronové fotonásobiče pro výzkum UV-záření ve vrchní vrstvě
zemské atmosféry. Jedná se o měření intensity a rozděleni iontů.
helia a vodíku ve vysoké atmosféře. Vědci se domnívají, že by
mohl být učiněn podstatný krok vpřed při odhalení vlivu sluneční činnosti na atmosféru Země. Vedoucím experimentu je
dr.C.S.Weller z vědeckovýzkumné laboratoře BMC v USA.
7) Scintilační krystalický detektor pro sledování Rentgenova záření pulsarů. V současné době je známo asi 60 pulsarů objevených
od poloviny roku 1967. Z větší části byly pulsary nalezeny po-
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moci signálů v radiovém pásmu. Úkolem pokusu pod vedením
K.Foreta zQoddai ova kosmického střediska je měřeni Rentgenova zářeni od všech známých pulsarů.
8) Víceanodové proporcionální kamery pro výzkum spektrální a
prostorové struktury difuzního Rentgenova záření. Měření se budou provádět v rozmezí energií od 2 keV do 60 key. Budou se měřit spektrální vzdálenosti ve hvězdných zdrojích rentgenovského záření. Vedoucím experimentu je dr.Boldt z Goddardova kosmického střediska v USA.
Z konstrukčního hlediska je sluneční observatoř OSO-I vyrobena ve formě válce, na jehož horní základně je připevněn panel
slunečních baterií. Válec má průměr 142 em a výšku 53,3 cm. Stabilizace polohy družice je dosaženo rotací družice kolem podélné
osy válcového tělesa. Rychlost otáčeni je udržována pomoct servomechanismů. Stabilizace v prostoru a tím i prostorové rozlišení
bylo u předešlé serie družic OSO kolem 30 obloukových vteřin.
U družice OSO-I bude rozlišovací schopnost zvýšena na jednu
obloukovou vteřinu po dobu 5 minut obletu. Tato rozlišovací scopnost dovolí rozlišit na povrchu Slunce ,objekty o ploše 1200 km .
Stabilizace po dobu jednoho obletu, což je asi 90 minut, bude
trvale 3 obloukové vteřiny. V prostoru se otáčí pouze základní
válcová část, kdežto přístroje prvého a druhého experimentu a panel slunečních baterii směřuji neustále směrem ke Slunci. Zbývající přístroje druhého až osmého experimentu jsou konstrukčně vyřešeny tak, že jejich pohyb je možný ve dvou osách při zachováni
příslušného prostorového rozlišení. Toto konstrukční řešeni umožní přejíždět obraz Slunce respektive provést navedení ne předem
vybranou aktivní oblast na Slunci. Energetické zásobováni přístrojů je zabezpečeno pomoci slunečních baterií. Sluneční baterie
jsou zhotoveny ve formě panelu složeného ze tří sekci. Krajní
sekce se rozkládají až po dspěšném uvedení družice na oběžnou
dráhu. V rozloženém tvaru mají sluneční baterie rozměr
2,87 m x 1,22 m. Výška družice s těmito panely je 2,3 m. Baterie
budou dodávat 340 W elektrické energie. Z toho pro přístroje
osmi experimentů je určeno 100 W a zbývajících 240 W bude použito
pro mechanické zabezpečení pohybu družice, pro případné korekce
dráhy a pro telemetrický systém družice. Větší váha družice dovoli a postavit i nový informačně bohatší telemetrický systém.
Pamět telemetrického systému může uchovat 1024 řídících povelů,
které se mohou libovolně vyvolat dle programu. Tato možnost dovoluje reagovat na nové situace, do kterých se družice může dostat;
například sluneční aktivita v určité oblasti a podobně. Systém
registruje naměřené výsledky rychlosti 128 kbit/s do telemetrické
paměti. Z té jsou pak naměřené výsledky přenášeny zvýšenou rychlosti během 10 minut do pozemních přijímacích stanic. Během experimentu s družicemi serie OSO I,J K má existovat přímé návaznost
na pozemská měření (např. observatoř na Sacramento Peak v USA).
Projekt a výroba nové serie slunečních observatoří byla
zadána firmě Hughes Aircraft. Družice OSO I,J,K měly být vypuštěny za sebou v osmnáctiměsíčním intervalu, čili OSO K začátkem roku 1976. Bohužel omezování finančních prostředků na americkou
kosmonautiku zasáhlo i tento projekt. Vypuštční družic OSO J a K
bylo zatím odloženo na neurčito, neovlivněn zůstal pouze start
družice OSO I. Priorita v kosmickém výzkumu se totiž nyní přesunula na výzkum vysoceenergetických částic (projekt HEAO - High
Energy Astronomical Observatory). Cena )ružic OSO I,J,K je včetně
vědeckých přístrojů 80 milionů dolarů. Učast firmy Hughes Aircraft
je 22 milionů dolarů.
J.Horn
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Radiolokační systém pro měkké přistání na Marsu
Na léto roku 1975 je plánován let dvou nepilotovaných
vědeckých stanic na Mars. Délka tohoto letu bude 10 měsíců. Měkké přistání na povrchu Marsu bude uskutečněno zcela automaticky.
Vzhledem ke vzdálenosti Marsu a Země mohlo by dvoustranné radiové spojeni se stanicemi trvat až 45 minut. Proto odpadá možnost řízení tohoto manévru ze Země. Pro přistání je třeba znát
výšku, polohu stanice a rychlost sestupu v konečné fázi sestupu
těsně před přistáním na povrchu planety. Tento manévr je velmi
obtížný zvláště na Marsu, kde nad povrchem jsou silné větry.
Americká firma Teledyne Ryan rozpracovala speciální radiolokační systém pro zabezpečení měkkého přistání v konečné fázi
letu. Je to dopplerovský systém pracující na frekvenci 13,3 GHz
se čtyřmi aktivními svazky. Čtvrtý svazek tohoto systému je rezervní a je určen pro zvýšení spolehlivosti celého systému. Radiolokační systém je sestaven ze čtyř přijímačů a čtyř nezávislých vysílačů s lavinovými diodami. Každý z vysílačů má šířku
pásma 10 MHz. Toto vzájemné uspořádání dovoluje dosáhnout vzájemné nezávislosti kanálů až 5O dB. Použití lavinových diod ve
vysílači je podmíněno tím, že šum těchto diod je slabě amplitudově modulován. Lavinové diody se umisťují do rezonátorů z invaru, čímž se omezí drift frekvence až na 8 MHz v teplotním rozmezí -54° C až +72° C. Výstupní výkon každého takového rezonátoru je 15O m'A. Tyto generátory se používají místo běžně používaných Gunnových generátorů t nebo' mají malý amplitudově modulovaný šum a velkou spolehlivost.
Antény tohoto systému jsou zhotoveny ve tvaru mřížky.
Každá ze čtyř takto zhotovených antén má dva elektricky nezávislé
pohyby vysílaného svazku. Dvě anténní mřížky se stejnou polarizaci vytvářejí pár pro příjem a vysílání. Druhé dvě anténní
mřížky jsou také určeny pro příjem a vysílání, ale jejich polarizace je o 90 pootočena vzhledem k prvnímu páru antén. Aby
byla zabezpečena potřebná přesnost dopplerovského radiolokačního
systému, mají antény velmi malou šířku svazku. Komplex anténních
mřížek má aerodynamický kryt z teflonu.
J.Horn

Objevené útvary na Marsově povrchu
Výsledky práce přístrojů Marineru 9 tvoří zatím jakoby
kaménky mozaiky, ze kterých bude nutno teprve složit ucelený a
systematický obraz. Uveřejnit souhrnný článek by proto bylo
zatím předčasné, všimneme si pouze jednotlivostí, ale zvláště
si budeme všímat reliéfu planety.
První zajímavé použitelné záběry byly pořízeny ještě za
prachové bouře, která korcem roku 1971 znesnadňovala i znemožnovala pozorování. Na záborech zlepšených speciální technikou za
pomoci počítačů vidíme komplex kráterů u Ascraeus Lacus v oblasti
Tharsis. Skupina má průměr 40 km a v jejím okolí pozorujeme zajímavé kruhovité oblouky zhruba koncentrické se středem skupiny.
Původní komentář k fotografii uvádí, že jde o atmosférické dtvary. Záběr mohl být pořízen proto, že jde o dosti vyvýšenou krajinu, která jako temná skvrna vystupovala nad horní hladinu prachu zvednutého při prašné bouři.
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Vzhledově podobný útvar byl zachycen 27. listopadu a byl
zpočátku óznačován jako kráter v Nix Olympica. Už tehdy komentář
upozornil, že takovéto vícenásobné krátery s vroubkovanými okraji jsou charakteristické pro pozemské kaldery. Další týdny
potvrdily, že krátery v Nix Olympica jsou skutečně kalderou na
vrcholku vulkánu štítového typu, a jakými se setkěváme kupříkladu na Havajských ostrovech. Zatímco pozemská Mauna Loa má průměr
u základny asi 200 km a výšku nad dnem Tichého oceánu 9600 m, má
její marsovský protějšek průměr 500 km a relativní výšku asi
6000 m. Známá Nix Olympice je tedy obrovská sopka a bílý lem,
tak často pozorovaný ze Země, je okrajový val tohoto útvaru.
Detailní záběry ukázaly na svazích sopečného kužele lávové proud a tunely. Není tedy nejmenších pochybnosti, že Mars byl vu}kanicky velmi aktivní a důležité je nyní zjistit, jaký je stupen
vulkanické aktivity dnes. Protože byla spektrometricky zjištěna
přítomnost vodni páry, která se působením ultrafialového zářeni
stále rozkládá, musíme předpokládat její stálý přísun patrně z vulkanické činnosti, takže Mars by podle tohoto předpokladu byl dosud
vulkanicky aktivní. Zajímavé je, že denní ztráta vody pro celou
planetu je 380 000 litrů.
V našich obrázkových časopisech se jako první objevil
obrázek z 28. listopadu, kde Mariner 9 zachytil stodesetikilometrový kráter v okolí Nodu Gordii, rovněž výše položený a tudíž viditelný nad hladinou prašné bouře. Na kráteru jsou zřetelné mnohé koncentrické zlomy a početné krátery bez valů, místy
vzniklé na zlomech. Celek budí dojem útvaru vzniklého vulkanickým kolapsem.
Populární se stala také tzv. "sloní kůže" - útvar ve
Phoenicia Lacus, položený asi 5600 m nad střední úrovni Marsovy
krajiny a pozůstávající ze sítě navzájem se protínajících údolí o šířce asi 2 km. Oblast to bude poměrně mladá, pokrytá usazeninami vulkanického původu.
Zcela unikátní jsou obrovitá údolí, která zatím veřejnost
zná pouze z rovníkové oblasti Tithonius Lacus. Nejtypičtější
z nich pozorujeme na snímku Marineru 9 z 12. ledna 1972 z výšky
1977 km. Hlavní údolí je asi 500 km jižně od rovníku. Má šířku
mezi 120 a 150 km a na záběru je zachyceno v délce a i 400 km.
Z druhé strany se k hlavnímu údolí přimyká údolní sít, jejíž
vznik je možno přičíst působeni větru. Další p dobné útvary ukazují v zásadě opět hlavní údolí a přilehlou sít údolí kanonového typu, a šířkami průměrně 10 km. Pomocí údajů ultrafialového
spektrometru Marineru 9 můžeme zjistit atmosférický tlak a odtud
odvodit relativní výšky. Tak bylo možno určit hloubku hlavního
údolí na 2900 m. Marsovské údolí je tedy dvakrát hlubší a šestkrát
širší než známý Velký kanon'v arizoně. Protože pro tyto útvary
nemáme na Zemi ani na Měsígi ekvivalent, nelze jetě detailně
uvažovat o jejich vzniku. Utvary budou zřejmě tektonického původu a geologicky dosti mladé.
Zajímavým předmětem studia jsou jevy vzniklé působením
mrazu. Materiál poskytuji záběry jižní polární čepičky a jejího
okolí. (Neyapomínejme, že do polovin březga 1972 panovala na
severním polu Marsu polární noc a okolí polu nebylo pozorovatelné). Již při ústupu prašné bouře bylo zjištěno, že polární čepička je rozdělena do dvou části, snad nějakou prasklinou. Detailní
záběry ze tři dat ukazuji pozvolnou sublimaci materiálu polární
čepičky. Během 12 dnů letního období sublimovala vrstva asi
2 až 3 cm tuhého kysličníku uhličitého. Protože vrstva se tenčila ve všech místech přibližně stejně, plyne z toho, že ve sledo-
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vané krajině nejsou velké výškové rozdíly. Záběry ukazují poblíž
jižní čepičky některé útvary, vzniklé působením mrazu a snad i ledovců. Takovým jevem je třeba objev vrstev mghutných bálvanů
s celkovou mocnosti několik desítek metrů. Utvary nápadně připomínají ledovcové morény a velmi těžko vysvětlíme jejich vznik
působením CO2. Voda v tekutém nebo zmrzlém stavu na Marsu prakticky chybí, ale kupodivu jakoby se na různých místech planety
ukazovaly výsledky jejího někdejšího intensivního působení. Můžeme namítnout, že pozorované útvary pouze vnějškově připomínají
ty pozemské, na kterých se projevuje vodni erose, ale tato námitka je s růstem počtu takových útvarů stále násilnější. Faktem
zůstává, že stejně násilnou se dnes jeví představa, že na Marsu
kdysi voda byla ve velkém množství.
Pokud se týká složení materiálu polární čepičky, lze soudit, že je to většinou kysličník uhličitý v několikacentimetrové
vrstvě a že je zde přítomna i voda. Voda sublimaci přechází z tuhého stavu do atmosféry, a tak si vysvětlujeme, že nad polární
čepičkou je nejvyšší vlhkost v Marsově atmosféře. Absolutní vlhkost je zde asi tisíckrát nižší než v pozemské atmosféře. Předpokládá se, že voda vzdušným prouděním přechází do polárních
oblasti severní polokoule, kde mrzne a usazuje se na povrchu.
Celková struktura jižní polární čepičky je rovněž zajímavá - bílá plocha tuhých usazenin je protkána soustavou temných
linii, které průběhem připomínají vrstevnice na mapě. Rozsah
oblasti zmíněných linii i polární čepičky je přes 300 km. V okolí jižního polu mimo oblast se zmrzlými usazeninami pozorujeme
podobné struktury, třebaže menšího rozsahu. Z jejich reliéfu
se zdá, že jsou tvořeny vodorovně uloženými vrstvami, které jsou
rozryty jamkami a rýhami. Takovéto útvary v řezu připomínají
schodiště, jehož stupně odpovídají jednotlivým vrstvám. Podle
autora je pravděpodobné, že podobná struktura většího rozsahu
leží i v oblasti polární čepičky,a v místech prudších svahů,
vystavených více působení slunečních paprsků ~ysublimoval~ zmrzlé usazeniny. Z oblasti areografické šířky -66 , délky 25
(Novus Mons) je zachycen podobný případ - rozsáhlé plato v kopcovité krajině s ostře ohraničenými okraji. Je zřetelně mírně vyvýšené nad okolní krajinu a opět jde o marsovské specifikum.
Zajímavé je, že při pohledu na tyto fotografie dojde často k subjektivnímu převrácení reliéfu - vyšší oblasti se jeví jako nižší a naopak. Podobný jev pozorujeme u dalšího útvaru z jižní polární oblasti. Je to s stém navzájem se protínajících malých
hřebenů, které vytvářejí sít nepravidelných čtyřúhelníků s rozměry stran 1 až 5 km. Původní komentář k útvaru uvádí, že by mohlo
jít o žily odolnějšího materiálu, které se zachovaly, když jejich
méně odolné okolí bylo erodováno. Bylo by však jistě vhodné uvažovat o nějakém mechanismu vzniku souvisícím s mrazovým
větráním.
Ve],mi dráždivou zůstává otázka působení vody na Marsově
povrchu. Utvarem, který zde budí snad největší rozpaky, je
meandrovité údolí v Mare Erythraeum o délce 400 km a šířce
5 km. Podobá se pozemským arroyos, údolím, která nacházíme v Kalifornii a Patagonii a která odvádějí občasné vodni přívaly. Tato údolí jsou pochopitelně vodou také vymílána. Jejich meandry
je obtížné vysvětlit jinak, než jako důsledek činnosti vodních
toků. Původní komentáře k uveřejněnému záběru sinusovitého údolí uvádějí, že Mars podobné jako Země mohl mít v minulosti daleko více vody než dnes. Prozatím se zdá, že připustíme-li na Marsu
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Obr. 1. Nix Olympica
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Obr. 2. Kaňonovité údolí na Marsu, podobné pozemským arroyos
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existenci vody v minulosti ve větším množství, je rozumné a přijatelné, že to byla voda vulkanického původu, které se posléze
vypařila do ovzduší, při fotodisociačním procesu ultrafialovým
zářením se rozložila na vodík a kyslík a unikla z dosahu přitažlivosti planety. Takto příznivé období mohlo být snad jen Jedno, ale nemusí být zcela vyloučeno, že Mars má zásoby podzemní
vody dosud a že by se ze vhodných okolností tato voda mohla dostat
na povrch. Marsovské "arroyo " jeví jistou vnějškovou podobnost
a tzv. sinusovitými brázdami na Měsíci, kde se zatím předpokládal vznik: působením vody nebo působením vysoce tekuté lávy případně zalitím praskliny po měsíčním zemětřesení. Reliéf měsíčních einusovitých brázd a sklony jejich svahů jsou jiné než
zmíněného útvaru v Mare Erythraeum, kde se zdají nasvědčovat
vodni erosi.
Kromě zmíněných "morén" v jižní polární oblasti které
se rovněž zdají svědčit pro působení vody, můžeme najít další
útvary, které specialisty nutí k úvahám o někdejší vodni erosi.
Příkladem může být údolí délky 790 km v útvaru Rasena poblíž
rovníku v krajině Nodus Gordii. Utver se podobá kratší sinusovité brázdě na Měsíci, vzhledem se blíží spíše Schróterově brázdě
u měsíčního kráteru Aristarchus. Lze pochybovat, že tento marsovský
útvar vznikl propadnutím stropu podzemního lávového tunelu, jak předpokládá předběžný komentář. Je ovšem možné, že by se vznik takového
údolí dal vyložit i působením proudu lávy a nízkou viskositou.
Jiný útvar, kde jedním z možných vysvětlení je koloběh
vody na Marsu, je deprese v oblasti Juventee Fons. Velmi charakteristickou zvláštností je chaotické dno připomínající oblast sesuvu. Jiná vysvětlení hovoří o vzniku deprese po roztání podpovrchového ledu, jiné opět vysvětluji vznik útvaru vulkanickými
procesy. Podle autora je pravděpodobnější první vysvětlení.
Kromě takové "drobnosti" jako je zajímavá struktura jednoho z kráterů průměru 40 km, kde pozorujeme ve směru spádnic
zajímavé vroubkování, stojí za zmínku ještě jevy pozorované
y okolí devedesátikilometrového kráteru poblíž Mare Acidalium.
Utvar je zřetelný bílý prsten zmrzlých usazená.n na hřebeni jeho
valu. Vlnění atmosférických proudů v okolí kráteru vytváří
zviněná oblaka vzhledově podobná cirrocumulům až altoeumulům,
která se táhnou odtud stovky kilometrů a podobají se oblakům
vznikajícím na závitrných svazích pozemských hor.
Shrneme-li tedy stručné poznatky získané o reliéfu Marsu, uvidíme zřetelné projevy vulkanické a tektonické činnosti,
důsledky větrné a snad i vodni erose, útvary vzniklé působením
mrazu i meteorologické úkazy. Některé z nich mají svoji těsnou
obdobu na Zemi, jiné jsou specifické pro Mars.
P.Příhoda

Velká cesta zrušena
Omezování prostředků na americký výzkum prostoru zasáhlo
nyní citelně i bezpilotní průzkum planet slunečního systému. NASA
se rozhodla nepožadovat financování tzv. velké cesty k velkým
planetám plánované na r. 1977 - 1979. Současně se rozhodla ukončit také vývoj velkého nulkeárního raketového motoru NERVA.
Vyslání dvoy sond k péti pl »etám by si vyžádalo celkovou částku 900 milionů dolarů. Místo toho začala NASA rozpracovávat ná-
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vrh na vypuštění dvou sond typu Mariner současně k Jupiteru a
Saturnu v roce 1977. Tento projekt by vystačil s částkou 360 milionů dolarů, protože by více využíval již vyvinuté technologie.
Podobně jako Pioneer 10, vyslaný letos k Jupiteru by tyto sondy využívaly radioisotopových zdrojů energie a byly by vybaveny
velkou parabolickou anténou. Mezi 50 kg vědecké aparatury nemá
chybět ani televisní kamera. Ke startu má být použito (podobně
jako u sond Viking určených k přistání na Marsu r. 1976) raket
Titan 3C - Centaur, které mají stejnou kapacitu jako Saturn 1B.
Let k Jupiteru by trval 18 měsíců a let k Saturnu další dva roky. Kromě průzkumu velkých planet samotných se počítá také
s průletem kolem Jupiterových měsíců i Saturnova měsíce Titan.
Dráha druhé sondy může být změněna podle výsledků činnosti
sondy první. Uvažuje se i o vyslání sond typu Pioneer, které by
koncem sedmdesátých let mohly být navedeny na oběžné dráhy kolem obou velkých planet. Doufejme, že alespoň tyto plány nebudou dále omezovány a že se v blízké budoucnosti dovíme stejně
překvapivé podrobnosti o Jupiteru a Saturnu jako je tomu nyní
u Marsu.
P.Lála

Nové blízké galaxie
Sidney van den Berg objevil pomocí 120 cm Schmidtovy komory na Mt'. Palomaru tři trpasličí galaxie, které jsou součástí
Místní skupiny. Čtvrtý malý objekt je dosud nejistý. Snímky těchto galaxií byly pořízeny v letech 1970 a 1971 při fotografické
přehlídce, která zahrnula 350 čtverečních stupnů v okolí M 31
a byla inspirována staršími objevy podobných trpasličích kulových galaxií s nízkou svítivostí v Sochaři a Peci. Předpoklad,
že by se podobné systémy mohly vyskytovat také v okolí M 31,
se ukázal správný.
Při průzkumu bylo použito desek Eastman Kodak IIIa-J,
mnohem citlivějších na zelené světlo než emulse použité před
15 lety při původní palomarské přehlídce oblohy stejnou komorou.
Objevené malé galaxie leží v prostoru mezi Velkou galaxií
v Andromedě a galaxií v Trojúhelníku M 33 a byly objevitelem
označeny And I, II, III. Na fotografiích mají vzhled slabých
skvrn s velmi malou centrální kondensaci. Všechny tři jsou zhruba stejně jasné - přibližně 14,5 fotografické hvězdné velikosti.
Pokud jsou vzdáleny jako M 31,
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soudí, že by to mohla být vzdálenější trpasličí galaxie nebo
okrajové hvězdné mračno M 31. Mapka ukazuje polohu objevených
útvarů. V současné době tedy známe v Místní skupině již 20 galaxií.
P.Příhoda

Ze Františkem Kadavým
( * 12.11.1896 ‚t6.5.1972)

Poslední rozloučení s čestným členem ČAS a předsedou pražské pobočky ČAS Františkem Kadavým konalo se ve velké obřadní
síni krematoria v Praze - Strašnicích dne ll.května t.r. Jménem
astronomické obce, početně zastoupené na smutečním obřadu, promluvili o životním díle zesnulého dr.B.Šternberk a prom.ped.
0.Hlad. Z jejich projevů vyjímáme:
František Kadavý přišel do Prahy r.1917, kde se prostřednictvím ing.Štycha seznámil s astronomii. V květnu 1922 přijal
místo v administraci Společnosti a jako vzácný příklad věrného
pracovníka sloužil nepřetržitě naši Společnosti v různých funkcích celých padesát let. Prošel s ní jejími skromnými začátky
i nesnadnými údobími: až do konce druhé světové války byl prakticky jediným zaměstnancem Společnosti. Ač přišel k astronomii
jako začátečník, brzy se vypracoval s podporou členů i vlastním
studiem ve zdatného pracovníka. Staral se též obětavě o expedici časopisu Říše hvězd, pro nějž pracoval po celý svůj život;
v posledních letech jako člen redakční rady. V souvislosti
s výstavbou Lidové hvězdárny započal Kadavý svou popularizační
činnost a k ní přistoupila rovněž vážná odborná práce pozorovatelská, zejména v sekcích sluneční, meteorické, planetární, zákrytové a v sekci pro pozorování proměnných hvězd. Jeho pozorování, které se uplatnila i mezinárodně, dosáhla počtu mnoha tisíc.
Zesnulý byl prvním ředitelem petřínské nvézaarny. V padesátých letech, kdy začal pracovat v této funkci, vznikala na našem území řada hvězdáren které potřebovaly radu i pomoc. V osobě F.Kadavého nalézali všichni jejich pracovnici zkušeného rádce, pomocníka a přítele. Byl nadšeným zastáncem a propagátorem
všech akci, které přispívaly k šíření astronomických poznatků
a sám měl při nich mimořádný úspěch. Zvlášť příkladný byl jeho
vztah k mladým lidem. Ve vědomí mnoha demonstrátorů a pozorovatelů - kteří dnes namnoze pracují na vědeckých místech, na vysokých i středních školách, na hvězdárnách, v planetariích - zůstane navždy se vzácnou dobou mládí spojena osoba laskavého muže,
"pana Ký".
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Tyto zprávy rozmnožuje pro svou vnitřní potřebu Československá astronomická společnost při ČSAV (Praha 7, Královská
obora 233). Řídí redakční kruh: vedoucí redaktor J.3rygar,
výkonný redaktor P.Přfhoda, členové P.Ambrož, P.Andrle, Z.Horský,
M.Kopecký, S.Kříž, P.Lála, B.Pittich.
Technická spolupráce: Z.Horský, H.Svobodová
Příspěvky zasílejte na výše uvedenou adresu sekretariátu ČAS. Uzávěrka tohoto čísla byla 12.kv tna 1972.
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