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Panelová diskuse o mezních problémech astronomie
Redakční kruh Kosmických rozhledů pozval skupinu odborníků
k diskusi o různých otevřených hraničních problémech astronomie,
fyziky, biologie a filosofie. Celodenní diskuse se konala
7. prosince 1972 v Universitní knihovně v Praze a zúčastnili se jí:
prom. fyz. Pavel Ambrož, CSc., Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov
RNDr. Pavel Andrle, CSc., Astronomický ústav ČSAV, Praha
RNDr. Jiří Bičák, CSc., Katedra teoretické fyziky, MFF UK, Praha
Ivo Budil, redakce vědy a techniky, Československý rozhlas, Praha
MUDr. Josef Dvořák, CSc.,Ústř. ústav žel. zdravotnictví, Praha
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov
RNDr. Anton Hajduk, CSc., Astronomický ústav SAV, Bratislava
prof. RNDr. Zdeněk Horák,
ČVUT, Praha
PhDr. Zdeněk Horský, CSc., Ceskoslovenská astronomické společnost,
Praha
RNDr. Vojtěch Letfus, CSc., Astronomický ústav ČSAV} Ondřejov
RNDr. Vlastimil Liebl, CSc., Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
Ing. Karel Pacner, Mladá fronta, Praha
RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., Fyzikální ústav, Praha
doc. Luboš Perek, DrSc., člen koresp. ČSAV, Astronomický ústav
ČSAV, Praha
RNDr. Eduard Pittich, CSc., Astronomický ústav SAV, Bratislava
Ing. Pavel Příhoda, Planetárium Praha
RNDr. Július Sýkora, CSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská
Lomnica
RNDr. Bohumil Šternberk, Astronomický ústav ČSAV, Praha
Ing. Emil Ulrych, CSc., Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů,
Praha
prom. chemik Antonín Vítek, CSc.,ÚOCHAB, Praha
Z průběhu celého setkání by pořízen zvukový záznam, který po nepodstatném zkráceni uveřejnujeme v příštích několika
číslech KR.
Každé téma zahájil předseda redakčního kruhu KR krátkým
úvodním slovem a hned poté byl vždy vybrán jeden z účastníků, jehož úkolem bylo připravit závěrečné résumé. Vlastni diskuse ke
každému ze čtyř témat (revoluce ve fyzice, život ve vesmíru,
mimozemské civilizace, astrologie) trvaly v průměru kolem dvou
hodin. V tomto čísle předkládáme autorisovaný záznam diskuse
k prvnímu tématu s názvem:
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"Jsme na prahu revoluce ve fyzice?"
Redakce
Grygar: Volnou tribunu, jejiž první téma má název "Jsme na prahu
revoluce ve fyzice?", bych uvedl citátem amerického astrofyzika
Halto n Arpa, který nedávno napsal asi toto: "Má-li se někde
objevit nová fyzika, lze ji nejpřirozeněji hledat tam, kde pozorování nejvíce odporují teoretickým předpovědím." Myslím si, že
to je dosti pozoruhodná myšlenka a v podstatě se jí budeme patrně
přímo nebo nepřímo držet v průbehu volné tribuny. Ukazuje se totiž,
že je to právě moderní astrofyzikální pozorovací technika a moderní astronomická pozorováni, která jakoby naznačovala, že nejsme
patrně zcela schopni vysvětlit všechny nové jevy, které pozorujeme zejména v dalekém kosmickém prostoru, protože snad, a to je
právě téma, které bychom tady dnes měli probrat, neznáme celou
fyziku, která je k tomu zapotřebí. Jaké jsou to jevy, to bych
zde chtěl ve stručnosti uvést, aspoň pokud jsou mně samotnému
známy. Myslím, že snad nejzákladnějším problémem je problém quasaril. Začal se vynořovat řekněme zhruba v polovině šedesátých let,
tehdy, když už bylo známo, že quasary jeví mimořádně velké rudé
posuvy, a z toho vznikly všechny potíže, kterými se dodnes astrofyzika zabývá a s kterými se potýká. Ty potíže lze soustředit na
problém rudého posuvu quasaril. Jak asi většina z vás v1, je to asi
takhle: rudé posuvy quasaril dosahují hodnot už bezmála 3,0; to
znamená, že pro poměr
dostáváme takhle vysoké veličiny, čili
hodnoty podstatně vyšší, než které měříme například pro vzdálené
galaxie, kde nejvyšší rudé posuvy mají hodnotu kolem 0,46. Teď jde
o to, jak tento rudý posuv vysvětlit. Zprvu se zdálo zcela jednoznačně, že rudý posuv quasaril je projevem expanse vesmíru, anebo
prostě projevem kosmologi_ckým, i kdybychom třeba expansi vesmíru
neuznávali, že tudíž prostě rudý posuv je mírou vzdáleností quasaril. Dnes se zdá, že toto stanovisko se dá sice ještě stále obhájit, ale že je to složitější. Vyskytuji se zde paralelní myšlenky,
že buď jde o gravitační rudý posuv, anebo o rudý posuv, který má
nějakou dosud neznámou příčinu. Důvody spočívají například v tom,
že byly objeveny quasary, v jejichž těsné blízkosti jsou galaxie
s podstatně nižším rudým posuvem, a přitom se zdá, že quasar s galaxií fyzikálně souvisí, čili že aspon jeden z rudých posuvů není
mírou vzdáleností. Jiným takovým problémem jsou radioastronomická
pozorování na velmi dlouhých základnách, pomocí interferometrů
s lokálním oscilátorem, kde máte jeden radioteleskop třeba
v Evropě a druhý ve Spojených státech. Zde se ukazuje, že některé
složky quasaru se rozpínají napříč, vzdalují r od sebe rychlostmi, které vycházejí podstatně vyšší než je rychlost světla, počítáme-li vzdálenosti podle Hubblova vztahu. Například pro jeden
takový objekt (3C-279) byla naměřena rychlost, která by odpovídala desetinásobku rychlosti světla. To se přirozeně různým způsobem vysvětluje, ale věc není dost jasná. Další je problém energetický. Umístíme-li quasary do velkých vzdálenosti, podle kosmologického výkladu rudého posuvu, pak vychází, že quasary záři stokrát
až tisíckrát více než obři galaxie. Je otázka, odkud se bere tato
energie, poněvadž termonukleární reakce zde zřejmě už nemohou
postačit, zejména proto, že quasary samy mají zřetelně velice malé fyzikální rozměry, řekněme řádu světelného roku nebo dokonce
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ještě méně. čili není dost dobře představitelné, že by v tomto malém prostoru mohly probíhat účinné termonukleární reakce, které by
vysvětlily mohutnou energetickou bilanci. Navrhuji se tedy procesy jako gravitační kolaps nebo dokonce anihilace hmoty, ale není
vyloučeno, že jde o proces dosud neznámý. Závěrem bych chtěl uvést
myšlenku z jedné nedávné přednášky profesora Hoyla, který vzpomínal na své mladá léta, kdy se astrofyzikové velice bavili spory
mezi slavnými protagonisty, totiž Jeansem a Eddingtonem. Hoyle to
interpretuje asi tak, že Jeans se snažil tehdejší konvenční fyzikou vysvětlit nové astronomické skutečnosti a měl s tím přirozeně
potíže. Eddington šel opačnou cestou, snažil se totiž věřit astronomickým pozorováním a hledat k nim odpovídající fyzikální hypotézy
a myšlenky. Eddingtonovi se posmívali, Jeans byl ze začátku uznáván, pak se to úpině obrátilo a te'ď se nám zdá, že Eddington je
skutečný koryfej astrofyziky 20. století, kdežto význam Jeansův
se zdá být trochu menši. Hoyle ale říká, že to není správné, že
oba přirozeně přispěli rovnocenným dílem k tomu, aby se astrofyzika
probojovala o jeden stupínek výš, a ukazuje, že ten průlom nastal
ve chvíli= kdy se pochopily termonukleární procesy, když se je potom podařilo napodobit i v pozemských laboratořích a kdy tedy fyzika vlastně získala od astronomie a obráceně zase vrátila tento zisk
zpátky astronomii. Je tedy otázka, a to bychom měli probrat také
v dnešní dopoledni diskusi, zda nejsme dnes v podobné situaci,
zda ty nové jevy, které zkoumáme jak v galaxiích tak v quasarech,
nesvědči o tom, že bychom měli urychleně hledat novou fyziku. Také
bychom se měli zmínit o jádrech galaxii, poněvadž procesy expansí
nebo dokonce explosí a ejekcí z jader galaxii jsou velice pozoruhodné. Chtěl bych zde připomenout zejména myšlenky akademika
Ambarcumjana, který tvrdil už dávno před tím, než se o tom mluvilo
obecně, že jádra galaxií jsou zdrojem velké kosmogonické aktivity
a že jsou patrně i příčinou spirální struktury, a že právě tam
musíme hledat původ těch procesů, které by snad mohly poodhalit
i fyzikální teorie, které dosud neznáme. Bylo by dobré, kdybychom
se zde zmínili o takových fyzikálně fantastických problémech, jako
je existence quarků nebo tachyonů a eventuální fyzikální, tedy astrofyzikální evidence pro nebo proti takovým možnostem. Konečně by bylo dobré, kdybychom stručně pohovořili o tom, jak je základní gravitační teorie tedy teorie relativity, v současné době ověřována
nebo snad neověřována astrofyzikálním pozorováním, astrofyzikální
zkušenosti. Zde bych chtěl připomenout, že se dosáhly jisté pokroky v měřeni rudého posuvu bílých trpaslíků, že je tady stále otevřený problém se stáčením perihelia Merkura, poněvadž, jak víte
prof. Dicke tvrdí, že tento jev je vysvětlitelný zploštěním Slunce a nikoliv teorii relativity. Déle bychom se měli zmínit i
o tom, že naopak zase teorii relativity podporuji nová mření
úhlových odchylek poloh hvězd v blízkosti slunečního disku, která
dneska můžeme provádět nejenom v optickém, ale i radiovém oboru.
To jsou zhruba poznámky, které jsem si učinil. Ještě jsem si vzpomněl na jednu hypotézu, která je také zajímavá, že snad rudý posuv
vzdálených objektů není způsoben expansí vesmíru, ale že jde o nějaké stárnuti světla. To je myšlenka, která se znovu a znovu vrací v nejrůznějších souvislostech. Čili teď máme zhruba vymezený
okruh otázek a můžeme přistoupit k vlastni diskusi.
Horák: Já bych k tomu snad řekl, že stanovisko Jeansovou bych pokládal za správné jako počáteční, jako východisko, poněvadž nějak ukva-
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peně měnit fyziku, nebo doplňovat, to mně nepřipadá apriorně odůvodněno. Když bych uvažoval ty velké vzdálenosti, tam mohou být
fyzikální zákony jiné, ovšem ne podstatně. Obráceně je to v mikrofyzice, kde působí sily, které se ve větších vzdálenostech neuplatňují. Ale nepřipadá mi myslitelné, že by se ve velké vzdálenosti
uplatňovaly nějaké nové síly, které neexistuji v malých rozměrech,
že by tady byla nějaká nespojitost, které by vznikala tím, že přecházím k velkým,rozměrům. Tím samozřejmě nemyslím že by Eddington
neměl právo obrátit se k revizi fyzikálnívh zákonů, jestliže se
ukáže, že snaha vycházet ze stanoviska Jeansova nevede k cíli.
Já myslím, že skutečně, jak jste to uvedl na začátku, jestliže se
dostaneme do rozporu teorie s pozorováním, musíme hledat východisko, i za tu cenu, že bychom dělali nějakou revoluci ve fyzice.
Já jsem tyhle věci nestudoval tak podrobně, jenom bych chtěl říci, že gravitační rudý posuv by mohl v některých případech jistě
pozměnit kosmologický rudý posuv. Tam, kde bude hmota dosti koncentrována, neuplatni se zřejmě jenom gravitační posuv nebo jen
dopplerovský posuv, nýbrž bude tam součet obou těch posuvů a pak
by se mohlo ukázat, zda oba tyto vlivy k výkladu postačí. Také se
mluví o rychlosti rozpínání quasarů větší než c; tam právě by
mohly být gravitační síly dost značné, respektive gravitační potenciál by tam mohl mít hodnoty jiné než v okolí a tím že by se
quarkách; to je, řekl
mohl zvětšit rudý posuv. Dále mluvíte
bych, spíš otázka elementárních částic - otázka mikrofyzikální.
Zdá se, že quarky jsou odůvodněny, ovšem na áruhé straně si nemyslím,
že by bylo nějak fyzikálně nutné, aby existovaly tachyony, poněvadž
jestli na existenci tachyonů usuzuji z rovnice, kde mám odmocninu
ze záporného čísla a jejiž platnost je podmíněna imaginární klidovou hmotnosti, to mně připadá hodně formální. Ovšem samozřejmě
je možné, že to tak je; že existuji částice, které nedosahuji
rychlosti světla, a potom částice s rychlosti vyšší než je rychlost svitla. Ovšem existence tachyonů mně nepřipadá nijak nutná
i když by měla snad význam pro styk s mimozemskými inteligencemi.
Tak bychom se totiž dočkali odpovědi dřív než třeba za 20 let nebo podobně, to by bylo velmi výhodné. Děkuji.
Bičák: Já bych měl nejdřív spiš dotaz. Týká se toho, co vlastně
Hoyle myslel tou revoluci ve fyzice; totiž mně není jasné, co
Eddington udělal za revoluci ve fyzice. Tím, že měl nějaká astrofyzikální pozorováni, mohl si řekněme uvědomit nebo přijít na to,
jak sóuvisí luminosita s hmotou a mohl řekněme chtít dostat
termonukleární reakce, ale vždyť to je všechno kvantová mechanika.
Co je to ze revoluci ve fyzice?
Andrle: Já neodpovím na toho Eddingtona, ale domnívám se, že
jestli někde ve velkých vzdálenostech platí jiná fyzika než u nás,
mělo by to vypadat asi tak, že v těch velkých vzdálenostech by
mohli říci: "U nás platí normální fyzika, to je to, co pozorujeme
m;, ale daleko platí něco jiného." Ony totiž by stačily poměrně malé korekce a leccos bude vypadat Spině jinak. Kdyby například platila absorpce gravitace s dostatečně vhodným koeficientem v nějakém exponenciálním zákonu, potom by mechanika sluneční soustavy
vypadala stejně, při dobré vůli by stejně vypadala i mechanika
galaxii a v kosmologických vzdálenostech by to vypadalo úpině jinak.
Bičák: Já bych se nejprve vrátil k tomu, co říkal teď dr. Andrle.
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Je naprosté pravda, že si lze například představit, že existuje
ve vesmíru klasické pole spinu 3 dalekého dosahu, které se nepozoruje v laboratoři. A toto pole spinu 3 bude podstatně působit
pouze tehdy, jestliže zdrojem budou obrovské hmoty. Jestliže bude
působit třeba celá galaxie na jinou galaxii vzdálenou 100 Mpc.
Něco takového nelze vyvrátit, není to ovšem principiálně nová fyzika. Ale mně připadá velice komplikovaný způsob dělání astronomie,
jestliže by fyzikální zákony ve vesmíru vypadaly principiálně jinak. Mně připadlo, že se astronomie měla snažit vycházet z laboratorních výsledků a extrapolovat je na vesmír jako něco, co je
velice přirozené a ten krok že bude velice kvalitativní a odlišný,
jestliže najednou někde ve vesmíru mám přejít na zákonitosti
jiného typu. Fyzikální zákon mi říká, jak se bude vyvíjet nějaký
systém (třeba pohybovat elektron) při nejrůznějších počátečních a krajových podmínkách. Měněním těchto podmínek se také na fyzikální zákon
nejčastěji přijde. Měnit počáteční podmínky v astronomii není
zrovna jednoduché, v jistém smyslu krajové podmínky různého typu
obstarává sice v astronomii příroda, ale hovoříme-li například
o vesmíru jako celku, máme jedinečný objekt za jedinečných podmínek. Do vesmíru se nedá "kopnout", říkává se. Ale i na vesmír
jako celek se dá extrapolovat pozemská fyzika.
A připadá mi, že všecky jevy, o kterých se tady hovořilo,
se dají vcelku dobře vysvětlit "konvenční" fyzikou. Řekněme rozpínání quasarů větší rychlostí než rychlostí světla: existuje spousta
vysvětlení a jsou to vysvětlení zcela prozaická. Řekněme, že dojde
k nějakému výbuchu, od centra se šíří rozruch a ten dopadne na
nějakou plasmu nebo na nějakou látku, která tvoří třeba kulovou
plochu kolem toho středu, kde vznikl výbuch. Tato koule nech
má hodně velký poloměr. Jestliže dojde k výbuchu a najednou se
ta koule rozzáří, pak jestliže pozorovatel pozemský je hodně daleko: uvidí nejdřív to, co je nejblíže jemu od té koule, potom
uvidí za určitou dobu záření ze stále vzdálenějších bodů. Velice
elementární matematika ukazuje, že kdyby to nebyla koule, ale kdyby z jakýchsi důvodů to byl disk, přesněji obruč, tak že vlastně
uvidíme dva body, které by se od sebe vzdalovaly a že "uviděná"
rychlost vzdalování bude mnohonásobně vyšší než světelná.
Grygar: Tohle je asi jasné, ale potíž je v tom, že kdyby byl
platný ten tvůj model, tak proč zrovna v tu chvíli zanikne signál
z toho středu? Tady by člověk měl pozorovat něco, co se rozšiřuje,
jako nějaký reálný zdroj, který zvětšuje svoje úhlové rozměry.
Bičák: Dobře. Já uvedl model. Mně nešlo teka o to, zdali to je
opravdu model quasaru, ale připadá mi, že existuje spousta možných
fyzikálních modelů, kdy dostaneme zdánlivé rychlosti větší než
rychlost světla, aniž se ve skutečnosti něco pohybuje větší rychlostí než rychlost světla. To samozřejmě neodporuje teorii relativity, protože se tam nepřenáší nějaký opravdový signál nebo energie. Reálnější modifikace předchozího modelu: Možná, že quasar je
vlastně jakýsi veliký pulsar, který rotuje a ozařuje okolní hmotu, což je nějaká ta plazma nebo nějaká látka, a po ní běhá polibovolně velkou rychlosti,
tom světelná stopa, "prasátko"
je-li poloměr obruče hodně veliký. To ovšem, že tam běhá ta stopa
velikou rychlosti, v podstatě znamená, že je obruč najednou ozá-

- 5 -

řene, že tu stopu nevidíme takto běhat, ale že zase vidíme dva
zdroje, které se od sebe vzdalují. Existuji taky vysvětleni s abesací paprsků. Ano, já vím, že Shapiro uváděl jako desátou nebo
kolikátou - v každém případě poslední - možnost, že se opravdu
ty quasary od sebe vzdaluji rychlostí větší než je rychlost světla; ale připadá mi, že v tomhle bodě hledat modifikaci fyzikálních
zákonů je rozhodně věc předčasná. Umím si prostě představit řadu
fyzikálních situaci, kdy mohu pozorovat rychlosti, které jsou větší než rychlost světla, ale žádný reálný objekt nebo signál se
nadsvětelnou rychlosti nepohybuje.
Perek: Krátká otázka: V té nadsvětelné rychlosti částí quasaru,
vstupuje do toho škála vzdáleností nebo nevstupuje?
Grygar: Vstupuje.
Perek: Tak to určitě potřebuje dost velkého potvrzeni, protože
vzdálenosti v astronomii jsou notoricky vždycky nejslabším bodem.
Příhoda: Mne by zajímal názor zde přítomných na jednu situaci,
o které jsme svého času diskutovali s dr. Grygarem. Je známo, že
při gravitačním kolapsu se intervaly signálů od tělesa, které je
v tomto stavu, prodlužují, zářeni se posouvá k červeným paprskům,
potom k radiovým. Zda by tímto způsobem bylo možné vysvětlit rudý
posuv quasarů, právě na základě toho, že jsou to objekty ve stavu
gravitačního kolapsu. Je znám ten případ, myslím, tři quasarů,
které jsou zřejmě velmi blízko sebe a přitom jejich rudý posuv
poměrně značně roste se vzdáleností od jedné galaxie, se kterou
leží na přímce. Nedalo by se právě tady připustit, že ten vzdálenější quasar je ve stavu pokročilejšího gravitačního kolapsu
čili je tam výraznější rudý posuv ten bližší ke galaxii by byl
ve stavu méně pokročilého gravitačního kolapsu a měl by menši
rudý posuv. Jestli by se to tímto způsobem dalo vysvětlit a jestli
to už někdo snad uvažoval.
Grygar: Chce se k tomu někdo vyjádřit? Já bych zatím nechal kolovat obrázek té skupiny. Je z Arpovy publikace, je zde galaxie a
několik quasarů, které jsou pěkně na přímce a jsou tam připsány
rudé posuvy a je to velice impresivní. První rudý posuv je asi
0,8 , druhý 0,8 , pak je 2,11 a ten poslední je ovšem zase 0,7;
ten porušuje statistiku. Nicméně ta přímka je skutečně velice
pěkně vidět. Zatím bych odpověděl na věci, které tady nebyly zodpovězeny. Jednak Jirka Bičák se ptal, čím přispěl Eddigton fyzice.
Je pravda, že Eddington neobjevil novou fyziku, ale měl spor s fyziky, kteří mu tvrdili, že na hvězdách nemohou probíhat termonukleární reakce, protože hvězdy nejsou dostatečně teplé. Čili
zde byl ten problém - Jeans se držel zásady: fyzika nám říká, že
hvězdy nejsou dostatečně teplé; tudíž tam nemohou probíhat procesy, které předpokládal Eddington, kdežto Eddington to risknul
a vyšlo mu to. Je tedy jasné, že astronom patrně není schopen v zásadě ve většině případů objevit nějakou novou fyziku, ta se skutečně musí dělat tady na Zemi, ale astronom může svými pozorováními nebo teoretickou interpretací do značné míry fyziku ovlivnit.
Je třeba myslitelné si představit, jak už tady ne to narážel i
Pavel Andrle, že třeba gravitace ve velké vzdálenosti skutečně ne-
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ubývá se čtvercem vzdálenosti. Je to možná absurdní případ, ale
taková věc by se měla dát astronomicky ověřit. A pak tady byla
ještě jedna připomínka, to je otázka doc. Perka na škálu vzdáleností. Myslím, že to je právě to, co je u pozorování s příčným
rozpínáním quasary velice podstatné. Je velmi nepravděpodobné, že
se tam skutečně něco pohybovalo nadsvětelnými rychlostmi, a že
bychom museli zásadně měnit naše fyzikální představy. Jestliže totiž jsou quasary bliž, než odpovídá kosmologické interpretaci rudého posuvu, tak dostaneme přirozeně podsvětelné rychlosti, poněvadž všecko je závislé na škálovém faktoru. Škálový faktor je bohužel u quasary daleko hůře znám než u jiných objektů, poněvadž
quasary mohou být ve vzdálenosti řekněme megaparsek, a mohou být
též ve vzdálenosti tisíc megaparsek. Možné hodnoty faktoru jsou
tady 1 : 1000, což je mnohem horší než v jiných oborech astrofyziky. V tom právě vidím problém interpretace. Dnes známe, pokud
vím, tři případy, kdy byla naměřena nadsvětelná rychlost; ve dvou
případech jde o čisté quasary a ve třetím jde o tzv. Seyfertovu
galaxii, což je útvar, který podle mého soudu je na přechodu mezi quasarem a normální galaxií. Jde tedy o jev patrně dostatečně
obecný, jestliže tři roky po tom, kdy byla uvedena do provozu
inter£erometrie na interkontinentálních základnách, máme už tři
případy, kde byly pozorovány takovéhle expanse. Ty jevy vypadají
jako dočasné, jako efemérní, jakoby tam něco explodovalo, ulet lo
do prostoru, prostě něco vybuchne, zase se to rozpíná, atd. Ted
bychom se měli vrátit k obrázku, který tady koluje,a k návrhu
ing. Příhody.
Bičák: Připadá mi, že hlavní potíž vysvětlovat rudý posuv gravitačním kolapsem je v tom, že sice záření od kolabujícího objektu
je stále červenější a červenější, ale stejně tak ubývá jeho luminosita - přitom obojí se děje exponenciálně s časem. Pokud by člověk chtěl dostat veliké rudé posuvy, dostává zároven velmi rychle
mizející luminositu. Pro samotný gravitační rudý posuv ve statické
situaci lze určit limity; lze například ukázat, že hvězda, která
je konstřuováná relativistickým způsobem, s normální stavovou rovnicí, ale hydrostatickou rovnováhou počítanou relativisticky, nemůže mít větší gravitační rudý posuv než asi 1,7. To je proto, že
stavová rovnice látky, která tvoří tu hvězdu, musí spinovat podmínku, že tlak je v relativistických jednotkách vždycky menší než
hustota, tedy rychlost zvuku tam musí být menši než rychlost světla. Je to vyloženě jenom podmínka kausality. To znamená, že rozhodně tímto "gravitačním" způsobem nelze například vysvětlit posuvy
2,0 a větší. Na druhé straně je pravda, že gravitační posuv
z centra hvězdy může být v principu libovolně velký, ale nikdo
nepředpokládá, že by se foton dostal z centra hvězdy ven. Mohlo
by to být třeba neutrino, které vyletělo přímo z centra a nebylo
absorbováno po cestě, ale jestliže bychom chtěli gravitačně vysvětlovat rudé posuvy, tak vyjde vzdálenost quasary od Země nepřípustně malá. Takže z tohoto hlediska mně připadá, že se v současné
době nedá vysvětlovat rudý posuv quasary čistě gravitačně. Je to
zřejmě neudržitelné.
Horák: To ovšem neznamená, že by nemohl být ten gravitační posuv
částečně uplatněn.
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Bičák: To samozřejmě ne.
Horák: Jak jsem říkal hned na začátku: nepředstavuji si, že gravitační posuv by mohl vysvětlit celý ten efekt.
Grygar: Já bych`si dovolil uvést ještě dvě námitky, které snad jsou
tady relevantní. První se týká quasaru 30-273, který je prototypem
quasarů a má rudý posuv jen asi 0,16 - to je jeden z nejmenších
rudých posuvů mezi quasary. Kdybychom ten rudý posuv chtěli vysvětlit gravitačně, tak při hmotě jednoho Slunce pro tento quasar bychom ho museli mít ve vzdálenosti 14 km od Země, což je přirozeně
absurdní. A úměrně tomu, kolikrát je dál, tolikrát by musel mít
větší hmotu. Kdybychom ho například chtěli umístit na okraj naší
Galaxie, tak už má hmotu o dva řády vyšší než je hmota naši Galaxie, což by minimálně muselo gravitačně Galaxii značně pocuchat.
Tahle námitka je, myslím, dosti zlá. Druhá námitka je tato: rudý
posuv pro všechny emisní čáry v daném quasaru je týž. Jelikož ty
čáry vznikají v různých hloubkách v atmosféře objektu - aí už jsou
to třeba zakázané čáry nebo dovolené čáry, protože tam jasně musí
být fyzikální rozvrstveni - pak v případě gravitačního rudého posuvu by nutně musely být jiné, poněvadž vznikají v jiné vzdálenosti
od gravitačního centra. Ale my pozorujeme, že rudé posuvy v mezích
přesnosti - a ta přesnost je poměrně slušná - jsou totožné! Zdá
se, že to je dosti průkazná námitka proti vysvětlování rudého posuvu quasarů gravitačně. A to je právě potíž. Kdyby se daly obě
příčiny nějak zkombinovat, mnoho lidi by to asi uvítalo. Uvedu
tady ještě jeden model, který souvisí s quarky. Je tu představa,
že jsou atomy, kterým chybí nějaký quark. A ty potom mají různé
rudé posuvy. Rudý posuv se dá dopinit na ten, který pozorujeme,
tím, že tu a tam chybí nějaký quark. A quarky jsou nejspíš v quaserech? kde jsou velké energetické přeměny. Ale ty teorie jsou
dost divné.
Letfus: Já bych to stručně dopinil. Ta zmíněná práce říká, že pozorované čáry můžeme vždycky nějak identifikovat, ať atomu chybí
quark či nikoliv. Taky ne všechny čáry byly u toho zdroje identifikovány, jedny s quarky, druhé bez nich. To ještě není důkaz
na quarky. Ta identifikace posuvů s quarky může být třeba správná,
ale právě tak může být odlišná od skutečnosti.

stoletá.

Andrle: Snad by se mnohem víc měla brát do úvahy hypotéza, která
nedávno byla publikována v Nature, že s quasary je to dneska asi
tek, jako s mlh@vinami řekněme na konci minulého
Jde
o objekty, které mají podobné spektrální vlastnosti, velké rudé
posuvy a podobně, ovšem fyzikálně jsou dosti různorodé. Jsou zřejmě quasary v kosmologických vzdálenostech, kde rudý posuv je mírou vzdálenosti, ať už jeho příčina je jakákoliv, a jsou quasary
v nevelkých vzdálenostech_t tedy řekněme v takových vzdálenostech
jako od jedné galaxie ké druhé. A že jaksi ta "quasarologie" čeká
na to, aby byla udělána klasifikace quasarů.
Grygar: To je, myslím, pozoruhodná myšlenka, jenom pořád je potíž
s rudým posuvem lokálních objektů. To mi není jasné. Ještě bych
zde uvedl jednu věc, abychom to zkomplikovali. U quasarů, které
mají rudé posuvy větší než 2, pozorují astronomové systémy
absorpčních čar, které mají rudé posuvy menší. Převážně menši, jen
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v několika případech o něco vyšší, ale ty systémy jsou různé. Zatímco emisní rudý posuv pro daný quasar je vždycky konstanta a je
jenom jeden, pro absorpce můžeme nalézt vice systémů. V jednom
případě dokonce těch systémů je nalezeno asi sedm, ke každému
přísluší určité absorpční jakoby prohlubně a když to interpretujeme tak, že kolem quasaru se nachází nějaké absorbující prostředí,
znamená to, že absorbující prostředí vůči quasaru expanduje. Rychlostiexpanse jsou ovšem příšerně veliké.a nesrovnatelné s tím, co
pozorujeme v jiných odvětvích astrofyziky, poněvadž dosahuji hodnot až kolem poloviny rychlosti světla. Pi'itom je skoro jisté,
že tyto absorpce nelze vysvětlovat tak, že by šlo o nějakou projekci, to znamená, že by byl vzdálený quasar, před nim někde
v půlce vzdálenosti bližší galaxie, která by zářeni absorbovala,
a rudý posuv byl způsoben jenom kosmologickým rozdílem mezi vzdáleným objektem a blízkou galaxii. Systémy absorpčních čar rozhodně souvisí s quasary; ostatně je to jasně vidět už z toho, že máte pro jeden quasar sedm systémů. Pravděpodobnost, že by na zorném paprsku leželo sedm galaxií v příslušných vzdálenostech, je
skutečně mizivě malá. Takže to nám ještě situaci komplikuje.
V quasarech se nutně ději podivné věci, jestliže jsou schopny
vyvrhovat hmotu podstatně vyššími rychlostmi než kterékoliv jiné astrofyzikální objekty. Například u supernov nebo u velmi rychlých nov dosahuji rychlosti expanse kolem 5000 km/s a to je asi
tak nejvíc. U quasarů máte rychlost až 150 000 km/s a není vyloučeno, že se najde rychlost ještě vyšší. čili rozdíl je tak veliký, že to ukazuje na to, že zde nejsou termonukleární reakce. A
co tam tedy je? Gravitační kolaps?!
Letfus: Já bych chtěl upozornit na jednu věc, takovou maličkost,
která s tím nesouvisí, ale když mluvíte o těch velkých energiích,
s kterými je to vyzařováno, tak v astrofyzice existuji i jiné
takové případy. Na Slunci je urychlována plasma v kosmickém záření, právě na rychlosti, které jsou už relativistické,
150 000 km/s. Jde o ty částice, které přiletují k Zemi při zvýšení hladiny kosmického zářeni, při pozitivních efektech, nikoliv při Forbuschových efektech, a dosahuje se toho, jak se zdá,
urychlením plasmy v silných magnetických polích. Při anihilaci
magnetických poli. Pak je ještě otázka, zda v quasarech nejsou
skutečně magnetická pole a zda nejde o interakci hmoty s magnetickým polem neobvyklého typu a je nakonec známo, že množství
energie s které vychází z těchto zdrojů, je obrovské. A ještě
k dr. Bičákovi. Uváděl tady celou řadu modelů. Já bych chtěl upozornit na jedno: ono modelovat se může různě, ale vždycky se musí
posuzovat, zda takový model vůbec z různých hledisek je možný.
Dejme tomu, jak uváděl tu kouli, prosím, ono je to krásné, ale
ted vzniká otázka: může být taková koule kolem toho středu, může být ten disk, jak se vytvoří ten disk - a je to úpiné řetězová reakce otázek. pokud existuji pozorováni, je zde nutno nějak
je skloubit a respektrovat i další věci. A v modelování je kolikrát právě to čertovo kopýtko.
Grygar: Myslím, že diskuse se běžným způsobem vyhrocuje a bylo
by dobré uvědomit si základní problémy, pro které vlastně o tom
mluvíme. Protože my tady nejsme povoláni, abychom řešili otázku,
jak je to s quasary. Ale na základě toho, co jsme tady slyšeli,
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můžeme už asi dát odpověď na otázku: Zdá se vám nyní, že quasary
nám naznačuji, že tam probíhají fyzikální procesy nezvládnutelné
soudobou fyzikou, nebo si spíš myslíte, že je to zatím nedokonalost naši interpretace, a že to je jenom otázkou řekněme lepšího
chápání procesů, abychom přišli na to, proč quasary září tak moc,
jak září, nebo .proč se tam objevuji velké rudé posuvy? Jaký je
váš názor na tenhle základní problém, pro který jsme quasary vlastně zařadili do dnešní diskuse?
Perek: Otázka: je gravitační kolaps nezvládnutelný dnešní fyzikou? A co je vůbec zvládnutelné a nezvládnutelné dnešní fyzikou?
Bičák: Já souhlasím s touto otázkou. Je to řečnická otázka.
Grygar: Já si myslím, že gravitační kolaps je zvládnutelný dnešní
fyzikou, a že skutečně všecko nasvědčuje tomu, že rozumné vysvětlení dějů v quasarech se dá založit právě na tom, že tam probíhá
gravitační kolaps. Důvod je tento: Energeticky to "hraje" v případě, že posadíme quasary do kosmologické vzdálenosti, čili vytvoříme si nejméně příznivý případ pro řešeni energetické bilance.
Gravitační kolaps na to pak stačí. Je to tak, ne?
Bičák: Patrně ano. Stačí na to snad gravitační kolaps spojený
s akrecí hmoty. Model je takový, že má už černou díru vytvořenou,
okolní hmota padá na tuto černou díru a přitom dochází k vyzařo—
vání. Ale já se domnívám, že opravdu je velice předčasné mluvit
o tom, že by se měla změnit fyzika. Zvlášt v případě quasarů,
kdy jsou problémy se vzdálenostmi, jak tady naznačil docent Perek,
nebo kde jsou problémy nejrůznějších modelů. Samozřejmě, já dpině
souhlasím s tím, co říkal dr. Letfus, ale mně šlo jenom o to ukázat, že si lze představit řadu modelů, a vždycky bych si raději
představoval modely a řešil, zda tyto modely jsou možné nebo
nejsou, než bych dnes předpokládal, že rychlost světla bude překonána nějakými hmotnými objekty. Co se týká částic i „které jsou
urychlovány v magnetických polích, jak se o nich zminoval dr. Letfus: v quasarech skoro jistě budou magnetická pole, protože se
pozoruje synchrotronové zářeni a to by mělo vznikat od elektronů,
které orbitují v magnetickém poli. Potíž je v tom, že se pozoruji
opravnu nejenom částice, ale že se pozoruji objekty veliké hmoty,
prostě hmoty srovnatelné s hmotou Slunce, které se pohybuji rychlostí, která je srovnatelná s rychlostí světla. Je jistě obtížné
vysvětlit, jaká energie pro tohle může sehrát nějakou roli. Mohu mít ještě jednu poznámku k tomu gravitačnímu posuvu? Tím se ta
diskuse trochu rozplývá, ale ten gravitační posuv lze zachránit
ještě v jednom případě, na který jsem si před chvilkou nevzpomněl,
a to v tom případě, že mám cluster galaxií, že mám kupu galaxii
a že z centra té kupy vychází nějaký paprsek, který je gravitačně
posunut. To vlastně odpovídá tomu, jakoby z centra hvězdy odcházel
paprsek, jenomže z centra hvězdy neprojde ven, kdežto z toho
clusteru galaxií může projít.
Grygar: Potíž je v tom, že takový model je poměrně bizarní.
Bičák: Potíž je v tom, že ta kupa musí být velice hustá, tak husté
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kupy se nepozoruji, mělo by tam docházet ke kolizím hvězd a podobně. Ale vždyť je možné vysvětlení quasarů výbuchy řady supernov - těch modelů je opravdu řada, jsou modely založené na magnetických polích, na rotaci, modely založené na gravitačním kolapsu a následném padání hmoty, tj, akreci hmoty černou děrou,
při které probíhá vyzařování. Opravdu lze vřele souhlasit
s tím, co tady říkal dr. Andrle. Podstata quasarů, co se fyzikálního mechanismu týká, je velice zajímavá a velice různorodá,
takže se těžko dá nějaké schema preferovat, vysvětlovat quasar
•jednotně.
Grygar: Pro pořádek bych tady uvedl, že existuje přirozeně
ještě hypotéza, že v quasarech probíhá anihilace hmoty, a tím
se snáze vysvětluje energetická bilance. Ovšem já sám mám pocit, že tento proces je sice záchranou v mnoha případech, kdy
si nevíme rady, ale že není správné se tohle vysvětleni snažit
prosazovat, dokud nejsme naprosto přesvědčeni, že jsme všechna
ostatní vysvětleni vyčerpali. V podstatě se to podobá argumentu, který tady říkal Jirka Bičák, že zase s tou nadsvětelnou
rychlosti můžeme počkat až do té chvíle, kdy by všecka ostatní
vysvětlení z nějakého důvodu selhala. Je to taková filosofie
astrofyziky, kterou bychom snad měli podporovat; snažit se
vždycky hledat nejpřirozenější vysvětleni, a v zásadě u těch
quasarů s nim vystačíme.
Perek: Ještě jedna otázka, ale upozorňuji, že není řečnická,
nýbrž že skutečně je mi nejasná. Já bych se chtěl vrátit k tomu, jak dr. Bičák hovořil o té černé díře, která je kdesi;
mám dojem, že vůbec to tvrzení "černá díra je" obsahuje v sobě některé předpoklady, které nejsou docela jasné. Zaprvé:
v časové škále vzdáleného pozorovatele se černá díra může vyvinout až v nekonečné budoucnosti. I kdyby byla začala v kterémkoliv konečném čase minulém, ještě pořád neměla čas dojit do
toho nekonečného času dnes, kdy právě tu černou díru pozorujeme. Jestliže jsme vzdálení pozorovatelé ke všem černým děrám,
pak vlastně žádnou díru vůbec pozorovat nemůžeme, a vlastně tedy v našem časovém měřítku žádná černá díra v celém vesmíru
neexistuje. Jestliže ale nás cokoliv přesvědči o tom, že černé
díry existují, znamená to, že jsme také uvnitř jedné černé
díry. A potom například nemá cenu vysílat signály ven, protože
ven nemohou, že ano? A já mám takový dojem, že stejně tak,
jako je nemorální hovořit dejme tomu o nadsvětelné rychlosti,
je zrovna tak nemorální takhle manipulovat s nekonečně dlouhými časovými intervaly. Tak v tom je moje otázka.

i

Bičák: Ta otázka je velice případná. Ovšem je třeba říci, že
prakticky každý kolabující objekt je velmi rychle černou dírou,
a to v následujícím smyslu: Předpokládejme, že jsme v prostoru,
který je asymptoticky plochý, tedy nemáme žádnou další hmotu
kolem kolabujícho objektu. Budeme-li měřit v časové škále pozorovatele, který je hodně daleko od tohoto kolabujícího objektu,
zjistíme, že opravdu tohle těleso dolehne ke schwarzschildovskému poloměru, odkud už nic nemůže vycházet ven, až v nekonečné budoucnosti pro pozorovatele který je daleko, který se
neúčastni tohoto kolapsu, a je proto Vaše námitka v principu

správná. Ovšem luminosita ubývá exponenciálně a rudý posuv exponenciálně roste, a to tak, že charakteristický čas, za který luminosita klesne na 1/e, je 10- vteřiny(!) v případě, že se jedné
o hmotu srovnatelnou s hmotou Slunce. To znamená, že my prakticky
velice rychle přestaneme zářeni z té hvězdy pozorovat. Je pravda,
že třeba může v principu vyjít nějaký paprsek, ale je to asi něco
takového jako kondenzátor. Ten se vlastně takt nikdy nevybije, vybití kondenzátoru se děje v nekonečném čase. Zádný kondenzátor
není zcela vybit. Ale to vybíjení je exponenciální. Cili z tohoto důvodu má smysl velice rozumně mluvit o tom, že už tam černá
díra je. Nadto jestliže vyšleme směrem ke kolabující hvězdě nějaký světelný paprsek - tj. nejrychlejší signál - tak nikdy tu hvězdu v kolapsu už nedohoní. Takže my opravdu už s ní nemůžeme žádným způsobem komunikovat - to lze ukázat dobře na Kruskalově diagramu. Jestliže ta hvězda začíná kolabovat, můžeme za tou hvězdou
samozřejmě vysílat paprsky - uvažuji to, co je nejrychlejší - a
dorazí na povrch té hvězdy. Ale stane se za jistý velice krátký
okamžik - závisí to samozřejmě na hmotě tělesa, které kolabuje že světlelný paprsek nikdy nemůže ten povrch dohonit, dohonit by
ho mohly leda tachyony, pokud existuji. A naopak od té hvězdy
v principu stále může něco vycházet, ovšem rudý posuv roste, ale
luminosita ubývá exponencielně, takže je to tak rychlý pokles,
že prostě se uvažuje a idealizuje ten objekt už jako existující
černá díra. To je to nejpřirozenější vysvětlení. Druhá možnost
je, že jsou tu černé díry tak zvaně kosmologického původu. Možná, že na začátku, když došlo k big-bangu, byla situace tak složitá, že se tady vytvořily už prostě iniciálně černé díry v tom
smyslu, že zde už jsou nějaké horizonty a odtud nemůže žádný světelný paprsek vyjít ven (např. některé části vesmíru "zapomněly"
expandovat). Obvykle se takovéto úvahy vedou, když se chce nějak
rozumně mluvit g malých černých děrách - že existuji třeba černé
díry o hmotě 10 gramů nebo něco podobného.
Ulrych: Já bych chtěl něco říci k otázce anihilace hmoty. Tu otázku budeme nuceni také nějak řešit - souvisí to s otázkami stárnuti
vesmíru. Pokud nepřipustíme anihilaci hmoty t je jasné, že vlivem
nukleogenese vznikají exotermickými reakcemi ve hvězdách jádra
se stále vyšší vazebnou energii. Nejstabilnější jádra jsou, jak
známo v oblasti kolem atomu železa. A jestliže tento proces bude pokračovat dostatečně dlouho, pak se prakticky veškeré prvky
ve vesmíru přemění na prvky v oblasti železa, čili vývoj povede
k něčemu, co si dovolím nazvat "železná smrt vesmíru". A jestliže
chceme najít nějakou regeneraci z tohoto stavu, cestu ven, tak jediný výklad je pomocí anihilace hmoty.
Grygar: Teď jde o otázku, zda musíme hledat cestu ven.
Andrle: K tomu nemusí vůbec dojít: Já myslím, že by to mohlo probíhat například takovýmto způsobem: Předpokládejme, že vesmír
má v průměru kladnou křivost a že tedy osciluje. Po současné
expansi dosáhne maxima a dojde ke kontrakci. Co se bude dít potom?
Je otázka, zda musí dojit k železné smrti během té doby, než
expanse dosáhne maxima a dojde ke kontrakci. Dojde potom k jakémusi obrovskému kolapsu a snad po něm k budoucímu big-bangu? To
nejde dneska vůbec říkat, to je fantasie, ale pak snad bude pla-
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tit jiná fyzika, protože za hustot gravitačního kolapsu v měřítku
naší Metagalaxie asi nebudou platit extrapolované vztahy naší fyziky.

~

Horák: Diskuse se příliš tříští, já myslím, že bychom se měli
teď vyjádřit k tomu, jestli na základě pozorování quasarů pokládáme za vhodné nebo nutné nebo pravděpodobné nějak dopinit dnešní fyziku. To by byl první bod, který bychom měli zodpovědět.
Podle mého názoru, který samozřejmě nechci vnucovat, takový důvod
není. Museli bychom mít skutečně velmi pádné důvody, abychom se
toho odvážili, i když vidíme, že tady jsou potíže. Ovšem teorie
relativity je fundovaná jak z obecné, logické stránky, tak také
z experimentů (například nedosažitelnost rychlosti světla v urychlovačích). Relativistické vztahy jsou dnes tak přesně ověřeny,
že bychom si fyziku narušili, kdybychom princip nedosažitelnosti
rychlosti světla opustili a připustili nadsvětelnou rychlost.
Potom bychom nevěděli, co vlastně platí. Uvedu jako příklad
kosmologickou teorii steady-state. Musíme velmi opatrně říkat, že
je nutno předpokládat kreaci hmoty, aby platil dokonalý kosmologický princip. Myslím, že by to bylo příliš ukvapené, poněvadž
ten princip - obecný kosmologický princip - není tak fundován,
aby se mohl uplatnit tak, že by narušil platnost zachování hmoty nebo energie. Myslím, že také na základě pozorování quasarů
dosud nemůžeme tvrdit, že bychom nemohli vystačit s dosavadní
fyzikou. Takhle bych to formuloval. Jestli s tím budete souhlasit.
Grygar: Ano. Bylo, myslím, velice správné, že jsme se opět koncentrovali. Má-li ted někdo odchylný názor od toho, co říkal právě
prof. Horák, měl by ho nyní vyslovit.
Bičák: Jsem rád, že zde padla zmínka o steady-state kosmologii,
protože právě ona je hezkým příkladem mluvícím v jistém smyslu
proti tomu, co zde většina - a já několikrát zcela jednoznačně propagovala. Totiž, že nemá smysl měnit fyziku. Ne na základě
pozorování podivných jevů, ale na základě obecného kosmologického principu se ve steady-state kosmologii opustil zákon zachování energie. Já myslím, že bylo ovšem velice dobře, že tato teorie
vznikla, protože podle toho, co se traduje v článcích, se díky
steady-state kosmologii velice rozvinuly práce o vzniku prvků
a právě o termonukleárních reakcích. Co se týká té "železné
smrti": Proč by třeba na Zemi mělo vzniknout nakonec železo?
K tomu, aby byly zapáleny termonukleární reakce, musí být dostatečně vysoké teploty, a přeci jsou hvězdy, kde prostě železo
nevznikne, které skonči jako heliové hvězdy. Jsou tu neutronové
hvězdy. Je pravda, že jsou potíže s tím, aby se vysvětlilo
množství pozorovaných prvků na základě termonukleárních reakci
ve hvězdách. Proto se předpokládá, že pozorované výskyty prvků
vznikly především těsně po big-bangu. Jestliže se ovšem předpokládá, že platí steady-state kosmologie, tak žádný big-bang nebyl.
Pak je nutno vysvětlit existenci všech prvků na základě termonukleárních reakci ve hvězdách. A proto právě Burbidge, Hoyle
a další vyrobili překrásné teorie vzniku prvků ve hvězdách.
Grygar: Je nějaký názor k tomu, co říkal prof. Horák, má někdo
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nějaký odchylný názor, pozměňovací návrh, námitky a podobně?

o

Pekárek: Já bych neměl vysloveně odchylný názor, ale pokud jde
o ty revoluce ve fyzice, představoval bych si to podle tohoto
staršího příkladu: Když se objevila jaderná energie, nenegovala
to, co bylo známo o elektromagnetických interakcích. Znamenala
jen něco navíc. A to bylo nutné k vysvětleni reakci ve hvězdách
a našel se nový zdroj energie. Fyzika je i dneska stále otevřena
směrem elementárních částic a interakcí ve vysokých energiích.
quarkách. Kdyby quarky někde
Tam se například dělají hypotézy
existovaly samostatně jako volné částice musí mít, jak známo,
mnohem větší hmotu než třeba proton, jejich spojování by znamenalo mnohem větší zdroj energie než třeba anihilace dosud známých
Částic. V tomto směru myslím, že můžéme čekat i revoluci odjinud
než od astronomie, a možná právě quarky nebo nějaká složitější
struktura elementárních částic zajistí energii, která bude větší než třeba dosud uvažované hodnoty anihilační energie, protože
původní klidová hmota je větší. Kdyby se potvrdila existence
quarky, mohla by být oprávněná hypotéza, že na jádrech atomů může být menší náboj. To by vysvětlilo spektrum podobné vodíku,
posunuté ve vinových délkách a tak dále. To je taky otázka querků. To jsou věci, které už se taky diskutovaly jako hypotetické,
ale myslím, že v tomhle směru jako fyzik bych připustil revoluci.
Ale nevěřím, jak se často tvrdí v popularisační literatuře, že
proto přestaneme rozumět všemu, i co je na Zemi, nebo že fyzikální zákony, jak je známe z podmínek na Zemi, budou nějak revolucionisovány. Ty jsou ověřeny tak dokonale, že třeba u atomu vodíku
známe do přesnosti zlomku MHz změřené rozdíly energetických hladin - fyzika je v tomhle směru velice přesná. Ale ty směry otevřené
k vysokým energiím a velkým hmotnostem - tam by se, myslím, fyzici nebránili revoluci, kdyby byla míněna takto. Tabulka na str.
24 a 25 může sloužit jako vodítko k takovým ťvahám.
Horský: Já se domnívám, že teď, pokud jde o strukturu diskuse,
nabývá určité jasnější půdy. Já jsem si od počátku myslel, že se
v otázce,zda existuje či neexistuje nová fyzika, směšují dvě věci. 1. historický vývoj našeho poznání, který postupuje, jak se
o tom ještě tady zmíním, 2. otázka, jak je znám objekt našeho poznání - to jest, bude-li konstantní objekt, může přesto naše
poznání růst. To je známá věc. Druhá věc je, že rozšíří-li se
objekt poznání o něco, co před tím známo nebylo, je zřejmé, že
k tomu musí být nebo je vytvářen jakýsi fyzikální tedy teoretický obraz toho, co se v tom objektu děje. A te vzniká závažná
otázka, jaký je pravděpodobně vztah nebo jaký může být vztah toho
nově poznaného a teoreticky zobrazeného, vůči tomu, co už tu je.
Na tuto věc tady zcela jasně narazil dr. Pekárek. Já se jako
historik vědy domnívám, že zřejmě i ten bezprostřední vývoj stále musí jít dál, prostě proto, že tak jej známe od minulosti až
do současnosti. V tom ohledu se domnívám, že vzdor tomu, že třeba jsou v současné době s velikou přesností pokud jde o konstanty
atd., poznány fyzikální zákony, které se vztahují na realitu, jež
zatím není na koncové problematice, že přesto není možno zabránit
tomu, aby celé tyto teorie se staly součástí nějaké teorie obecnější, jako řekněme kdysi vplula celá keplerovská kinematika pod
Newtonovu gravitační teorii. To, myslím, je otázka, která v diskusi zůstala otevřená. Myslím, že podobný proces není ani dnes vy-
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loučen. V tomto smyslu se tedy domnívám, že historický proces
bude postupovat klidně dál.
Druhá věc, kterou asi od toho je třeba odlišit,
je, zda tím,
že se pozná nějaký nový, zatím neznámý objekt, je to, co vznikne
jeho odrazem, slučitelné nebo neslučitelné s tím, co liž tady zatím
existuje. Tak, myslím, by v tomto případě měla stát otázka. Přičemž
tato otázka, tedy zda to, co nyní je známo jako dernier cri, je vysvětlitelné
tradičními nebo tak zvanými klasickými názory anebo
zda kvůli tomu je třeba pohnout řekněme Strukturou fyzikálního poznání to je v historii fyziky otázka chronická, a jestliže je u tohoto stolu postavena v tuto chvíli, nedělá se tu vůbec nic nového. To vše už bylo a mnohokrát se již tato otázka opakovala. Historie spíš v tomto případě může upozornit na to, jaká zatím byla řešení. Domnívám se l že řešení byla zpravidla taková, že vždycky
nějaký ten kus přirostl na koncových partiích. Prosím, ale to,
že to říkám takto, to skutečně nemůže žádným způsobem prejudikovat nic pro budoucí vývoj. Je naprosto jasné, pokud jde o historii vědy, že přirůstají ke koncovým partiím jakési nové oblasti,
to je jedna věc, ovšem druhý krok je snad mnohem obecnější a to
je ten, že je neustálá snaha, aby jednotlivé části, které už tu
jsou, byly subsumovány pod nějaké teorie obecnější, které prostě
tím, že vzniká, nejen dosahuje vyššího stupně poznání, ale také
ověřuje ty teorie, které v sebe zahrnula.
Horák: Myslím, že to, co řekl doktor Horský, je velmi správné.
Dopinil bych to asi v tomto smyslu: Můj názor, že není potřebí
měnit fyziku kvůli tomu, že pozorujeme ve vesmíru nové objekty,
má asi ten smysl že jsme zatím nedošli k n9.čemu, co by nás nutilo zásadně měnit některé principy té naší dnešní fyziky. Nedostali jsme se totiž k nepřekonatelnému sporu. Samozřejmě vývoj
bude pokračovat, já jsem nikterak nemyslel, že bychom snad měli
hotovou fyziku. Speciálně otázka quarků, kterou nadhodil kolega
Pekárek, to je vlastně takový vývoj, který pokračuje pořád, jaksi
monotonně dopředu. Nevíme, kdy se octneme u těch skutečně elementárních částic
u těch nejmenších posledních částic, existuji-li
vůbec nějaké. É ekněme, že se ukáže že dnešní známé elementární
částice se skládají z menších částic, z quarků a podobně. To je,
řekl bych, jen přirozený vývoj, odpovídající zdokonalování našich
pozorovacích metod. Ať už směřuje do nitra částic nebo vesmíru.
Zatím nemusíme odvolávat nic ze základních principů třeba teorie
relativity.
Samozřejmě, jsou tam otázky, které půjdou možná lépe
vysvětlit, až pokročíme ve fyzice ještě dál. V tom smyslu bych
odpověděl kladně.
Grygar: Chtěl bych upozornit na jednu věc, která by možná dala naší diskusi jiný směr. Přece jenom je tady jakýsi problém. Mluví
se tady o quarcích. Uvedl bych zde ještě několik takových pojmů.
Připomenu znovu tachyony a chtěl bych zde ještě uvést další pojem,
který je vlastně jakýmsi doplňkem teorie gravitačního kolapsu, to
Konečně
je pojem bílé díry který se také vyskytuje v literatuře.
bych chtěl znovu p'ipomenout, že kromě rudého posuvu, který se
vykládá gravitačně nebo jako důsledek rozpínání vesmíru, s.e stále
a stále objevují teorie o stárnutí světla jako o nějaké další příčině rudého posuvu. To, že se takové věci objevují, je přece jenom
svým způsobem příznačné. Znamená to, že v soudobé astrofyzice jsou
nějaké krize, poněvadž právě proto se objevuji quarky. Pojem tachy-
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ond se objevuje zřejmě z téhož důvodu. Pojem stárnutí světla z téhož důvodu. Pojem bílé díry rovněž. Prostě je tady něco divného,
když musíme zavádět pojmy, pro něž fakticky nemáme vůbec žádnou
pozorovací evidenci. Tachyony nikdo nepozoroval, bílé díry stejně
tak, a stárnutí světla - je pravda, že pozorujeme rudý posuv, ale
jinak. Proč tohle je a proč to, abych tak
ten lze vysvětlit
řekl, musíme snášet, že tady máme takové divné pojmy, se kterými
fyzikové dost operují, nejenom v populárních výkladech, ale ve
vědeckých pracech, když pro to není přímý pozorovací důkaz?
Bičák: Já bych se snad zmínil o té první věci. Dovolil bych si
nesouhlasit. Předev~ím mně připadá, že všechny tyhle věci jsou
velice přirozené a vlastně vůbec nesvědči o krizi. Vezměme si
třeba tachyony. Existuji částice, které se pohybuji podsvětelnou
rychlostí, o tom všichni vědí; teorie relativity říká, že nemohu
urychlit nikdy částici až na světelnou rychlost. Pak se pozorují
fotony. Ty se pohybují rychlosti c. Proč by neměly existovat
částice, které se pohybují nadsvětelnou rychlostí, vždyť je to
velice přirozené. Teorie relativity ukazuje, že žádná částice,
která má nadsvětelnou rychlost v nějakém systému, nemůže mít podsvětelnou rychlost v jiném systému. To znamená, že obory rychlosti
jsou rozděleny. Jestliže má něco nadsvětelnou rychlost v systému I,
pak to má v každém systému I' také nadsvětelnou rychlost. Zdá se
velice přirozené, že by tyto všechny tři obory měly existovat.
Lidé o tom příliš neuvažovati z toho důvodu že se jim zdálo že
normální částice se nemůže urychlit na rychlost světla, natoÉ
na větší rychlost. Ale jak je to s fotonem? Urychluje se foton
nějak na rychlost světla? Vždyť foton nemůžete zastavit, foton
se vždycky pohybuje už rychlosti světla, ne? Foton je prostě emitován v jakémsi atomárním procesu přeskokem elektronu z jedné
slupky na druhou a hned se pohybuje rychlostí c. Proč by se nemohlo stát, že by stejným způsobem byla emitována částice, která
by ^těla nadsvětelnou rychlost? Je nutné, chceme-li dosáhnout
nadsvětelnou rychlost,urychlovat částici na nadsvětelnou rychlost?
Jistě ne. Že m = mo/y1-vt/c2, ani to nečiní žádné potíže - prostě
budeme předpokládat, že klidová hmota mo je imaginární. Když
m bude imaginární, tak se to vykrátí s i, které vyjde pod odmocninou a vyjde nějaké reálná setrvačná hmota i energie. Je to rozumné? No velice rozumné, protože u fotonu taky mo = 0 a nikdo
nemůže nějak pozorovat klidovou hmotu fotonu - musíme předpokládat, že je nulová. Ale ani ta imaginární hmota u tachyonů se nedá
pozorovat. Víme, že inerciální systémy se vůči sobě pohybuji jedině rychlostí, která je menší než je rychlost světla; nemohu tedy najít systém, v kterém bych si zastavil tachyon a ve kterém
bych napozoroval tu imaginární hmotu. To je prostě jakýsi matematický pojem a to, co pozorujeme je setrvačná hmota. Proto si
myslím, že tachyon je velice přirozený. Přesto nevěřím na tachyony: Ne proto, že bych příliš znal o tachyonech. Ale jsou zcela
jasné důkazy - matematické důkazy - že tachyory vedou k porušení
kausality. Ukazuje se totiž, že může-li se něco pohybovat rychlostí větší než rychlost světla a mám-li jednu a druhou událost,
které mohu spojit takovým signálem s nadsvětelnou rychlosti, že
mohu najít systém, kde dojde k prohozeni těch událostí. Jak se toho vyvarovat? Ukázalo se, že se tomu lze vyhnout, jestliže mám
dva pozorovatele A, B, ležící na přímce. Ukazuje se totiž, že tachyon, který je z hlediska systému I pozorovatelem A emitován a
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pozorovatelem B absorbován, má v druhém systému I', kde to projde
naopak (nejprve absorbován B, pak emitován A), zápornou energii.
Takže se řeklo, že vlastně emitovaný tachyon se zápornou energií
znamená, že je absorbován tachyon s kladnou energii, a celý "pokus" se dal pro dva pozorovatele (ležící v přímce) nakonec bez
velkého mávání rukama vyložit, aniž by se porušila kausality.
Ale asi před třemi lety ukázal Pirani, že když se rozmístí čtyři
pozorovatelé, neležící v přímce, ale v rovině, lze to zařídit
tak, že od pozorovatele 1 je vyslán tachyon, pohybuje se k pozorovateli 2, ten vyšle tachyon k pozorovateli 3, ten k pozorovateli
4, který konečně vyšle tachyon zpátky k pozorovateli 1. Ale tachyon
číslo 4 přijde k pozorovateli 1 v čase dřívějším, než byl vyslán
tachyon číslo 1! Což je jasný klasický důkaz toho, že tachyony aspon z hlediska klasické fyziky - porušují princip kausality a
nemohou existovat. Známé jsou i argumenty z kvantové teorie pole, že tachyony nemohou existovat. Proto rozhodně myslím, že tachyony jsou na tom podstatné hůře než quarky, i když se zdály
přirozenými. Quarky se zdají být přirozené z toho hlediska, které tady uváděl doc. Pekárek a prof. Horák - ze snahy nějak hlouběji pochopit systém elementárních částic. Bílé díry jsou veli&e
přirozené: otočte Kruskalův diagram vytváření černé díry o 180 a
máte bílou díru.
Grygar: A zbývá nám ještě to stárnutí světla.
Bičák: To uvažuje např. Peebles ve své znamenité nové knížce Fyzikální kosmologie. Bohužel při současném stavu pozorovacích dat
se podle něho nedá rozhodnout, zdali stárnutí světla lneooli
tzv. "unavené světlo") je efekt, který by - jako důsledek nějakého
neznámého zákona - mohl být vyvrácen pozorovacími daty. Ale
"stárnutí světla" se dá matematicky popsat, protože musí odpovídat tomu, co je Hubblův vztah. Peebles jeden takový velmi jednoduchý matematický vztah pro stárnutí světla uvádí. A ukazuje se,
že tyhlety efekty o stárnutí světla vedou k jiným výrazům, například pro závislost úhlového průměru zdroje v kosmologické vzdálenosti a luminosity, než relativistická kosmologie. (Pozorování
rozhodně lépe odpovídá expandující vesmír.) V principu tedy existuje test, jak rozhodnout bezpečně mezi touto nejjednodušší rovnicí pro stárnutí světla a mezi normálním Hubblovým vztahem pro
expansi vesmíru, tj. relativistickou kosmologií. Ovšem bohužel
současná data to ještě s rozhodností neumožňují. Existuje nejenom
závislost úhlového průměru na jasnosti, ale i celkové luminosity
na jasnosti. V Peeblesově knížce lze najít různé křivky pro
stárnoucí světlo pro nejrůznější situace v kosmologii.
Grygar: V nedávném čísle časopisu Astrophysical Journal byly navrženy testy, které se v současné době už dají ověřovat. V podstatě
odtud plyne, že jakékoliv stárnutí světla naráží na tak nepřekonatelné potíže a rozpory s pozorováním, že ho nemžeme přijmout.
Skutečně nám nezbývá nic jiného než rudý posuv bud vysvětlovat
gravitačně nebo úprkem galaxii.
Bičák: V případě quasarů nebo galaxii?
Grygar: Obecně. Totiž úhlový průměr vzdálenějších objektů by
musel být větší, a dá se velice snadno ověřit, že to tak není. Dá
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se to měřit řekněme na úhlových průměrech galaxií.
Další problém je konstantnost z =tÄ/7'. Podle těchto teorii
by nebylo konstantní, nebylo by nezávislé na vinové délce, ale
my dobře víme, že je. A ještě jsou možnosti, jak to ověřovat.
Zatím každá "stárnoucí" teorie musela být neobyčejně bizarní,
aby byla schopna se vyhnout těmhle dskalím. Například Arp ukazuje, že ten model by musel být takový, že quasar by na nás svítil, ale my bychom nesměli vidět jeho přímé světlo - to by muselo být zakryté "vhodným" stínítkem - pozorovali bychom jen rozptýlené záření kolem stínítka. Takový model mi připadá poměrně šílený. Obecně lze tudíž proti teoriím o stárnuti světla namítat,
že zavádějí vyumělkované předpoklady - jinak by se objevily vedlejší efekty, které ve skutečnosti vůbec nepozorujeme.
Ulrych: Já si dovolím poznamenat ještě k těm tachyonům, že už
před delší dobou se ve fyzice diskutoval fenomén s rychlosti větší než rychlost světla - je to fázová rychlost De Broglieho vin.
Jestliže částici přiřadíme doprovodné viny, platí vztah, že
součin jejich rychlosti fázové a grupové se rovná čtverci rychlosti světla. U částic s klidovou hmotou nenulovou přenášejí
De Broglieho viny energii grupovou rychlostí, která je vždy menší než
rychlost světla. Rychlost fázová je vždycky větší než rychlost
světla. Fotony jsou mezním případem částice, kdy rychlost fázová je rovna rychlosti grupové. To je tedy ryze teoretická věc,
i když tam teoreticky rychlost je nddsvětelná, přesto ji nelze
použít k přenášení informaci. Je to tedy také jakýsi imaginární
objekt jako ty tachyony.
Liebl: Já jsem trochu na rozpacích jako biochemik zde mluvit
k revoluci ve fyzice. Mám však dojem, že v určitém směru v revoluci ve fyzice jsme. Například v biofyzice, kterou snad můžeme řadit, jako hraniční obor s biologii, i mezi fyziku. Konečně mnohý z fyziků, jako Volkenštejn, Elsaser, Crick, Frank a řada dalších se zajímají o problémy biologie. Například v otázce
složitého vývoje uhlíkaté hmoty qž k živým systémům je tam
záklsdní problém molekulárního kodování informace, to co vlastně v organismech dělá nukleová kyselina. Tyto otázky se studují
i fyzikálními nebo fyzikálně-chemickými metodami. A to je snad
určitá revoluce i ve fyzice, ovšem v naprosto jiném smyslu.
Nukleové kyseliny, jako specifické chemické makromolekulární
sloučeniny vývojově vzniklé jsou molekulární struktury mající
tu mimořádnou schopnost zakodovat biologickou informaci. Historické informace, vývoj organismů, který miliardy let na Zemi
probíhá, je v nukleových kyselinách a bílkovinách molekulárně
zapsán a do jisté míry je lze reprodukovat při rozmnožování organismů, to jest vytváření jedinců stejného druhu. Možná, že fyzikové se tady budou učit, organismy jsou nejsložitější a dobře
autoregulované systémy na Zemi, nebo zde budou hledat inspiraci.
Grygar: Před závěrečným résumé, o něž jsme požádali prof. Horáka, by snad bylo dobré, kdyby přítomní redaktoři položili nějaké otázky, nebo otázky z hlediska poučeného, ale přece jen
laického posluchače.
Pacner: Nevím, jestli to sem taky spadá, ale hovoří se o pátém
poli. Dalo by se zde diskutovat o tom, zdali to páté pole je
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třeba biologického původu, nebo fyzikálního, nebo zda vůbec něco takového existuje?
Ulrych: Chtěl bych poznamenat, že tato otázka souvisí a problémem konečna a nekonečna. 0 tom by se tady dalo hodně mluvit to
by musela být zvláštni diskuse, ale já bych to uzavřel velmi
krátce. Astronomové a kosmogonové se neustále dělí na dva tábory, z nichž jedni pracují na základě modelů konečného vesmíru
a druzi na základě modelu nekonečného vesmíru. Zastánci nekonečného vesmíru mají jistou výhodu anebo nevýhodu v tom, že nikdy
nemohou podat reálný důkaz své teorie. Protože ten důkaz apriori podle principu sporu není možný.
Liebl: Docházíme k přesvědčeni - a je to víceméně otázka filosofická - že hmota má určité vývojové sily, fyzikálně ještě málo
poznané. Z hlediska filosofického je to věc částečně rozpracovaná, ale možná tyto vývojové síly by se měly hledat a více konkretizovat. A tak se zdá, že je to srovnatelné, nechci říci totožné,
s tím, čemu se třeba dříve říkalo nebo čemu lidé věřící d sud
říkají božské tvořeni. Vše to, co organického vzniká je n konec
dáno principem vývoje a přírodního výběru v Darwinově smyslu.
A tedy veškerá hmota, ale v prvé řadě uhlíkatá, na niž je založen život, má nutně určité "vývojové sily" a to různého charakteru a stupně. Snad to tak můžeme nazvat. Tedy zvláště uhlíkatá'
hmota má výraznou a mimořádnou vývojovou schopnost. To je sice
věc jakoby samozřejmá, ovšem myslím; že by se snad nad tím fyzikové a fyzikální chemici resp. chemičtí fyzikové měli více zamyslet,
a to společně s různými jinými odborníky jako a biology, biochemiky, biofyziky, astronomy, filosofy a podobně. A tyto "vývojové schopnosti, síly a interakce" začit hledat a studovat.
Horský: Faktickou poznámku, snad pro čistotu práce a pojmy. Totiž
já bych nedoporučoval, abychom tady řešili otázky, zda to či ono
je revoluci ve fyzice. Proč. Totiž revoluce oje sice jako terminus technicus astronomického původu. Ale velice rychle se ho
zmocnila oblast společenská a stal se označením pro typický
obrat ve společenském vývoji. Ale ve vývoji vědy je těžké vážit,
co ještě není a co již je revolucí. Vždycky je třeba říci o co
vlastně jde a jestli to nazveme tak či onak není už tak důležité.
Grygar: Pokud se týká páté sily, použil bych metody, kterou tady
před chvíli předváděl Jirka Bičák. Jde totiž o tohle: v podstatě
jsme kdysi znali gravitační interakci. Později byla objevena
interakce elektromagnetická. Později byla objevena interakce jaderná, a to silná a slabá. Je zcela přirozené, že později buMáte někdo námitky
de objevena interakce pátá, šestá, sedmá
proti tomuto postupu?

....

Horák: To samozřejmě nemůžeme vyloučit, myslím, že kdybychom
objevili quarky, tak by tam byly zase nějaké ještě slabší interakce, které mají ještě menši dosah. To všechno je možné. Ovšem
obráceně, když půjdu k větším rozměrům, myslím, že se mi tam nemohou objevit nějaké nové síly, nějaké páté pole, ne snad v tom
smyslu, že by gravitace, Newtonův zákon nebo Einsteinovy rovnice
musely platit i pro libovolně velké velké rozměry nebo za libovolných poměrů. Rozhodně pro kolaps nemohu aplikovat Einsteinovy
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rovnice, to už vidíme, že tam nevystačí; možná, že tam platí
Pinsteinovy rovnice, ale musíme uvážit ještě nukleární energii
atd. Tomu bych neříkal revoluce fyziky protože se dostávám do
podmínek úpině odlišných, tak musím připustit, že ty zákony budou vypadat jinak. Já spíš jsem pojem revoluce chápal jako ve
společenských vědách: v revoluci se stará ideologie prostě
popře a nahradí se úpině jinou. To znamená, že ve fyzice bychom
zásadně popřeli třeba relativitu a vytvořili novou teorii. Myslím,
že zatím k tomu nemáme žádné oprávnění. A co se týká té páté síly, možná, že existuje nějaká, ale myslím, že nejobecněji aplikovatelná síla je viastně gravitace. A to z toho důvodu, že zdrojem gravitace není nějaký "gravitační" náboj, nýbrž prostě energie. To je právě příčina nelinearity gravitace.
Grygar: Prosím vás není ještě rozdíl také v tom, že gravitace
se na rozdíl od ostatních sil neváže?
Horák: Jak to, neváže?
Grygar: Nesytí, pardon, nesytí.
Horák: To .sycení se vyskytuje u sil krátkého dosahu, to jsou
výměnné sily. Ale elektromagnetické a gravitační pole nejeví sycení. Liší se ovšem od sebe také tím, že elektromagnetické pole
je, na rozdíl od pole gravitačního, lineární. To proto, že energie
není zdrojem elektrického pole, ale je zdrojem pole gravitačního.
Dvě nabitá tělesa mají vzájemnou energii (elektrickou i gravitační), která nevytváří vlastni elektrické pole, ale budí pole
gravitační. Proto platí zákon superposice pro pole elektrické
a neplatí pro pole gravitační. Mohu tedy vytvořit model elektronu, který nemá žádnou "hmotu" nýbrž má jenom náboj, ale přece
má gravitační účinky a setrvačnost, protože má energii a jí
ekvivalentní hmotnost.
Andrle: Ještě o té revoluci ve vědě: revolucí bych byl těžko
nazýval například důkaz, že quasar není kompaktní, ale že je to
shluk těles nebo něco podobného. Takovéto zvraty názorů samozřejmě jsou, ale já se Qomnívám, že kdyby třeba teorie relativity byla něčím nahrazena, nová teorie by aspoň něco z relativity
obsahovala jako speciální případ. Jako relativita nevyvrátila
newtonovskou fyziku, jenom vymezila hranici jejího použiti, tak
něco podobného že by se dalo očekávat i tady.
Grygar: Pardon, ještě poznámku: jelikož pojem revoluce byl u toho
bodu našeho pořadu základní, chci vysvětlit, že jsem tím měl na
mysli revoluci toho typu, jaká proběhla ve fyzice už jednou ve
chvíli, kdy se objevila kvantová mechanika. To byla jistým způsobem revoluce, i když nepopřela to, co bylo předtím.
Dvořák: Já myslím, že kolega Liebl tady udělal celkem dobrý
můstek k ostatním problémům, které jsou v našem programu. Na
jedné straně myslím, že se asi fyzikové nevyhnou tomu, aby nám
časem nemuseli odpovědět na otázky, které vyjdou z biologie.
Je tedy otázkou, zdali v době, kdy my budeme schopni ty otázky
taky podložit určitými fakty a pozorováními, to ještě bude diskuse
s fyziky nebo jestli už se biofyzika, jak to tak dneska vypadá,
neodštěpí ve zcela zvláštní vědu. To je věc velmi pravděpodobná.
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V tom směru je tady celá řada různých faktů, které je v biologii
těžko dnes při složitosti živých systémů vykládat. Když vezmeme
řekněme samu teorii systému, tak my v biologii se velmi těžko
s tou otázkou vyrovnáváme; zatím jsme pokládali život za něco, co
vzniklo nahodile, nějaký náhodný proces vývoje, dneska musíme
uznat, že to rozhodně náhodný proces není a že je velmi mnohé,
jak se zdá, přesně předepsáno, i když nevíme, jak, jakým způsobem se má život vyvíjet. A v tomto směru je tady celá řada styčných bodů k té oblasti, kterou my pokládáme za fyziku. Mnohdy
totiž mezi různými vědními obory není tak docela jasno, za co
ti jedni ty druhé pokládají. Tak to je, myslím, jeden soubor
problémů. Pokud se týká toho, co tu uváděl kolega Liebl, ono to
jednak souvisí s otázkou určité nevyhnutelnosti a determinace
vývoje, tady pak vzniká jako vždycky zákonitě otázka, kdo tedy
ty zákony nebo ta omezeni dal; myslím ovšem, že to je skutečně
problém filosofů, etiků a společenských věd, a bylo by zbytečné
se tím zde zabývat. Je ovšem otázka, kde konči vědec a kde začíná člověk. A v medicině máme přece celou oblast freudovské mediciny, která studuje touhy člověka po nalezeni někoho, kdo by
vysvětlil to, co člověk sám vysvětlit nemůže. Tato touha byla
dříve vyjádřena přesvědčením, že existuje nějaký bůh, a dnes názorem, že existuje nějaká civilizace, která vyřeší naše problémy. V podstatě se pořád všechno dá velmi dobře redukovat na to,
s čím Freud přišel před nějakými 70 lety. Nesmíme, myslím, zapomínat na to, že v tomto směru velmi těžce v sobě tyto otázky oddělujeme. A nakonec bych chtěl říci ještě k otázce konečnosti
a nekonečnosti: ono to zase souvisí - já myslím, že dnes se snad
běžně uznává, že jsou oblasti vědy, kde je naprosto zbytečné se
pokoušet o názornou představu. Není to nakonec jenom v oblasti
mikrosvěta; můžeme vidět velmi názorně u kosmonautů, jakmile se
dostanou mimo naši Zemi že jim schází v~bec pojmový aparát
k tomu, aby popsali, s čím se už na pouhém Měsíci setkávají. A
je to přitom v oblasti makrosvěta. Nevím, jestli jsem například
správně pochopil, co se říká o černých děrách, ale mám dojem,
že tam jě případ, že pro pozorovatele na hvězdě, kde dochází ke
gravitačnímu kolapsu, je průběh v čase konečný a pro vnějšího
pozorovatele je nekonečný. A mne by tedy neudivilo, že vesmír
je zároven konečný a nekonečný, že záleží na tom e kde jsme, jestli v tom vesmírú nebo jestli jsme mimo něj. Já si sice neumím
představit pozorovatele, který je mimo vesmír, ale řekl bych, že
to vůbec není podstatné. Takže z toho hlediska asi bude velmi
pečlivě třeba upravit si pojmový aparát, prostě zadefinovat si
to přesně. A někdy ty definice budou možná dost paradoxní pro
zdravý normální rozum.
Grygar: Takže prosím prof. Horáka, mé-li připraveno résumé?
Horák: Já bych se tedy pokusil to shrnout. Tady se mluví o selhání dnešní fyziky. Ptáme se, jsme-li na prahu .r=voluce ve fyzice.
Samozřejmě, nemůzeme předvídat, jestli k takové revoluci dojde,
jako k ní došlo už řekněme objevem kvantové fyziky nebo teorie
relativity. To byly skutečně revoluční názory, poněvadž popíraly
velmi podstatné části, podstatné principy klasické fyziky, a
myslím, že bychom tady skutečně mohli mluvit o revoluci. Něco
jiné než revoluce je podle mého názoru neustálý vývoj fyziky,
který nelze zastavit a který bude ovšem tím rychlejší a možná
překvapivější, čím přesnější metody pozorováni budeme mít, a čím
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dále budeme vidět do kosmického prostoru i do mikrosvěta elementárních částic, který je nám stejně nepřístupný jako nejvzdálenější oblasti vesmíru. V tom smyslu vývoj bude nutný a je známo, že například právě tím, že se vyvíjí nějaká teorie, vznikají
nové impulsy pro experimentářory; ti zvyšuji přesnost svých měření a to zase klade teorii zpátky nové problémy, protože je
potom nucena odpovídat na další otázky.
Jestliže bych se obrátil k některým konkrétním otázkám,
tak například quasary bezesporu jsou objekty velmi zajímavé po
stránce astronomické i po stránce fyzikální a myslím, že můžeme
dneska říci, že všechno, co bylo pozorováno v souvislosti s quasary, nebylo dosud náležitě, uspokojivě vysvětleno. Jestli to
povede k nějakému širšímu nebo hlubšímu zásahu do vývoje fyziky,
to nemůžeme podle mého názoru dnes říci. Musíme připustit, že
pořád na základě dosavadní fyziky je možno s jistou pravděpodobností vysvětlit ty jevy, které byly dosud pozorovány, i když
někde dosud neznáme způsob, jakým to provedeme. Uvádíme-li základní principy do pochybnosti, je to správné, neboť pochybovat
znamená počátek pokroku, ale nesmíme ukvapeně kvůli ojedinělým
jevům nějak opouštět ty obecné principy, které se osvědčily
v dosavadní fyzice. V tom smyslu myslím, že musíme vyčkávat a
nemůžeme říci poslední slovo. Co se týče gravitačních vin, jaký
dnes vlastě je oficiální názor? Zdá se, že gravitační viny
bua.to byly už objeveny anebo budou objeveny v dohledné budoucnosti. Tento vývoj se dá předvídat neboť podle některých výsledků se zdá; že budou existovat dosti citlivé metody, kterými bychom mohli gravitační viny objevit. A to by ovšem znamenalo další potvrzeni obecné teorie relativity, která, jak už jsem podotkl,
se osvědčila dosud ve všech případech. Zdá se však, že ne vždy
se Einsteinova teorie aplikuje tak, jak to odpovídá jejímu duchu.
Tak např. obvyklé Schwarzschildovo řešeni předpokládá, že gravi—
tační centrum leží ve zcela prázdném prostoru. To je vzhledem
k malé hustotě kosmické hmoty přípustné ve vzdálenostech velkých
proti gravitačnímu poloměru centra. Avšak na povrchu neutronové
hvězdy toto řešeni neplatí již dosti přesně a je třeba počítat
s konečnou hustotou vesmíru.

že

a

Te máme otázku tachyonů. Dr. Bičák se vyslovil v tom
smyslu, že tachyony jsou na tom mnohem hůře než quarky. Já bych
a ním souhlasil. I když se logicky uvažuje, že existuji-li rychlosti podsvětelné a světelná rychlost fotonů,
tedy můžeme dál
extrapolovat k nadsvětelným rychlostem, myslím, že to je dosti
odvážné. Imaginární klidová hmotnost tachyonu by snad ani neva—
dila, ale je otázka, jestli vůbec fotony mají teoretickou rych—
lost světla. Jestliže např. klidová hmotnost fotonu není přesně
nulová a neplatí tedy přesně zákon Coulombův, potom ani ten fo—
ton nemusí mít přece rychlost světla. Takže překračovat rychlost
světla, která má mnohem hlubší význam, než že je to rychlost,-kte—
ré se nedá prakticky dosáhnout, je dost neoprávněné, a já osobně
myslím) že není naděje, že budou tachyony brzo objeveny. Co se
týče těch astronomických testů teorie relativity, tak je jistě
zajímavé, že je možno vysvětlit například posuv perihelu Merkura
na základě zploštěni Slunce. Ovšem pokud je mi známo, když Slunce
řekněme bude mít to zploštění takové, že vyjde správně posuv perihelu Merkura. pak to nehude souhlasit a ostatními blízkými pla-
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netami. Rozhodně souhlas Tsinsteinovy teorie je lepši. Nehledě
k tomu možná skutečně bude potřebná nějaká revise teorie, a
sice z tohoto důvodu: Jestliže Slunce skutečně zploštělé je,
což nelze vyloučit, a jestliže je pr$vná obecná teorie relativity, potom se budou oba jevy upLatnovat současně. A je
otázka, jestli teorie relativity
utečně dává sama správný
výsledek a nebo jestli je to ještě nějak částečně kompensováno
vlivem
možného
zploštěni.
Ještě snad bychom se
nebo zhoršeno
měli zmínit o quarctch. Mysllm,že vývoj astronomie a fyziky jeví
jistou symetrii: jdeme do nitra hmoty a jdeme do vesmíru a oboustranné roěšiřování informaci v těchto směrech se možná bude
nějak dopinovat - jak říkají Francouzi "les extremes se touchent".
Quarky t ke kterým se došlo na základě mikrofyziky, by se mohly
uplatnit velmi dobře právě při výkladu některých jevů pozorovaných u quasarů. Rozhodně věřím, že astronomie přinese pokrok ve
fyzice, přispěje k urychleni vývoje fyziky, ale zatím myslím,
že nemáme důvody se domnívat, že dnešní fyziku nějak zvrátí a že
dojde v dohledné době k nějaké revoluci v základních principech.
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TABULKA PŘÍRODNÍCH OBJEKT$
Přírodní objekty, počítaje v to živé bytosti, jsou v tabulce
uspořádány podle své hmotnosti (vyjádřené v počtu nukleon+ti, tj.
protonů a neutronů) a rozbitelnosti, charakterisované ene gií
potřebnou k jejich rozkladu. Například pro atom je to ionisační energie, pro molekulu disociační energie, pro krystal teplota tání
(v eV, 1 eV ti 11 000 K) nebo - pro složitou makromolekulu - teplota
způsobující nevratnou destrukci. Elementární částice, u nichž není
tato energie známa a může být nekonečná, jsou umístěny v nejnižší
části tabulky. Živé organismy jsou umístěny na úrovni odpovídající
jejich fyzikální rozbitelnosti, avšak vystupují nad rovinu hmotnostrozbitelnost do třetího rozměru. To má vyjádřit, že mají navíc
vnitřní organisaci založenou na přenosu informace, jejiž zničeni
nebo narušení způsobí smrt živého organismu. (Poznámka: hodnoty
hmotnosti a energie potřebné k rozložení je možné v tabulce odečíst
jen přibližně, protože velikost rámečků musela být přizpůsobena pro
umístění názvů v nich.)
I

Kosmické objekty, držené pohromadě gravitací, jsou umístěny
na úrovni odpovídající energii na nukleon, potřebné k uvolněni atomů nebo molekul z hvězdy nebo planety, nebo k uvolněni hvězd z hvězdného shluku nebo z galaxie.
Objekty, které mají charakter individui (např. atom? molekula,
kapalina, krystal, planeta, hvězda, galaxie; člověk; organisované
společenství) jsou uzavřeny v rámečcích z nepřerušovaných čar - přímých, mají-li pevnou strukturu (např. krystal nebo molekula), a
zviněných, jestliže jejich složky mění vzájemnou polohu (např, kapalina, hvězda, galaxie). Systémy velkého počtu na sebe působících
individuí bez vzájemné vazby (plasma, plyn, neorganisované soubory
živých individui) jsou umístěny mezi čárkovanými přímkami.
V tabulce jsou rovněž vyznačeny interakce vedoucí ke vzniku
živé bytosti
individui. Jsou to čtyři fyzikální sily, a pro
ještě interakce založené na přenosu informací.
S rostoucí hmotnosti rozbitelnost individui vzrůstá (v celkové tendenci) od elementárních částic k makromolekulám a krystalům, což je důsledek nasycováni sil: v nejkřehčích fyzikálních jedincích působí elektromagnetická interakce již jen svými slabými
zbytky jako jsou Van der Waalsovy a podobné sily. Gravitace se nenasycuje, a velmi husté hvězdy nebo objekty s ohromnou hmotností mají
rozbitelnost opět nízkou.
Vývoj objektů přírody je možné v tabulce snadno sledovat.
V kosmickém měřítku došlo asi před 5.109 lety ke gravitačnímu
smršťováni vodíkového mraku obohaceného zbytky supernovy, a tím
vzniklo Slunce a Země. V mikroskopickém měřítku se atomová jádra
(obsažená ve zbytcích supernovy) všech prvků, počítaje v to nejtěžší radioaktivní prvky, obalila elektrony a vytvořila atomy, a
časový vývoj sledoval v podstatě posloupnost individui, která
v jedné větvi konči krystaly a kapalinami, v druhé živými organismy s člověkem a jeho společností na současném vrcholu.
(K diskusnímu příspěvku na str. 14 )
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L.Pekárek

V roce 1973 vzpomínáme 500, výročí narození Mikuláše Koperníka,
zakladatele novověké astronomie.
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A. Vítek
Malá "Velká cesta" již v roce 19737
Koncem roku 1972, v době, kdy Pioneer 10 měl za sebou
přibližně polovinu své cesty k Jupiteru, proskočily v odborném
tisku zprávy o tom, že další sonda tohoto typu - Pioneer G - by
mohla být zacílena k největší planetě Sluneční soustavy tak, aby
v průběhu další cesty prolétla v blízkosti planety Saturn.
Protože zmíněný pramen /1/ uváděl, že doba letu od Jupitera
k Saturnu bude trvat dalších sedm let, což na první pohled vzbuzovalo nedůvěru, a protože úloha sama byla z hlediska nebeské mechaniky zajímavé, byl na počítači Gier uskutečněn předběžný výpočet, který potvrdil možnost takové expedice.
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Při řešeni bylo nutno nejprve zvolit dobu letu Země - Jupiter. Hodnota 670 dní pro datum startu 1973 IV. 8,1 odpovídá
prakticky nejkratší možné době přeletu se stejnou startovní rychlostí jako měl Pioneer 10. Tyto dva údaje byly v průběhu dalšího
výpočtu neměnné.
V první fázi výpočtu byly navázány dva heliocentrické oblouky Země - Jupiter a Jupiter - Saturn bez uvažování vlivu planet na
dráhu sondy. Podmínkou navázání je rovnost jovicentrické rychlosti
na konci prvního a na začátku druhého oblouku. ešení je uvedeno
na obr. 1. Ukazuje se, že existují tři možná řešení, na obrázku
označená písměny A, B a C, která odpovídají dobám letu Jupiter Saturn postupně 1745 dni, 1880 dni a 2080 dní. Pro dobu letu 7 roků (přibližně 2550 dní) řešení neexistuje; existuje však řešení
s dobou letu několikrát větší, ale to nebylo hledáno.
Druhá fáze výpočtu spočívá v nalezení vhodných hyperbolických
drah v okolí Jupitera. Ze směru a velikosti jovicentrických rychlostí příletu a odletu lze odvodit orientaci asymptot hyperboly,
hodnotu její velké poloosy a excentricity. Výsledky jsou shrnuty
do obrázku 2. Body A, B a C jsou průsečíky příletových asymptot
s rovinou proloženou středem Jupitera a kolmou na tyto asymptoty.
Tyto body se nazývají body zacíleni. Pro porovnání je zde zakreslen i bod zacílení Pioneera 10 (označen P10).
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Pro třetí fázi výpočtu bylo zvoleno pouze řešeni B. Dráha
se zacílením k Jupiteru podle obr. 2 byla řešena metodou navazovaných kuželoseček (viz např. /2/), bez uvažováni poruch od dalších
planet, bez uvažováni vlivu měsíců Jupitera a jeho dynamického
zploštění. Při použiti parametrů odvozených v předcházejících krocích by na základě tohoto výpočtu sonda minula Saturn o přibližně
0,5 AU. Proto bylo řešeni vylepšováno Newtonovou iterační metodou
(viz např. /3/). Po jediné iteraci bylo dosaženo největšího přiblížení k Saturnu na 0,011 AU (1,6 x 10 km). Bod zacílení k Jupiteru
pro toto řešeni je na obr. 2 označen B2; stejně je označeno odpo-'
vídající řešení na obr. 1.
V připojené tabulce jsou uvedeny parametry pro jednotlivé
oblouky skládající přeletovou dráhu.
Literatura:
/1/ "Saturn fly -by possibility for Pioneer 11". Flight 102 (3327)
883 (1972)
/2/ Kolář J.: "Základy kosmonautiky". Str. 140. Vydavatelství
Praha 1972.

ČVUT,

/3/ Děmidovič B.P. Maron I.A.: "Základy numerické matematiky".
Str. 487. S
tNTL, Praha 1966.
Popisy k obrázkům
Obr. 1. Navázáni rychlostí u Jup;tgra. Kvadrát rychlosti v2 je vyjádřen v jednotkách mAU /d , doba letu Jupiter - Saturn tJS
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je ve dnecn.. Body A, B a C označují přibližná řešeni;
bod 82 označuje jedno upřesněné řešeni.
Obr. 2. Body zacílení u Jupitera. A, B a C odpovídají přibližným řešením, bod B2 označuje zacílení pro jedno upřesněné řešení a P10 bod zacílení Pioneera 10. Kružnice
sféra zásahu vymezuje oblast efektivního průměru Jupitera pro danou rychlost příletu; padne-li bod zacílení dovnitř této kružnice, sonda narazí na povrch planety. Souřadnice BT je rovnoběžná s rovinou ekliptiky.
BT a BR jsou vyjádřeny v mAU.
Obr. 3. Průmět dráhy sondy na rovinu ekliptiky v blízkosti Jupi—
tera, Časy jsou uváděny ve dnech vzhledem k okamžiku
největšího přiblížeDí sondy k planetě (42 450,100 MJD,
t.j. 1975 II. 7., 2"24 UT). Souřadnice x a y jsou udány
v astronomických jednotkách (AU).

J. Grygar
Podvojnost galaktických zdrojů X-zářeni
Rentgenovská astronomie zahrnuje obor vinových délek
mezi 0,1 A a 100 A, neboli energie 0,1 až 100 keV. V uvedeném
spektrálním intervalu je zemská atmosféra naprosto neprůhledná,
takže detektory X paprsků musí být vyneseny do výšky nejméně
100 km nad Zemi. První pokusy byly tudíž vyhrazeny raketám. Nejprve byly pořízeny rentgenové obrazy Slunce (1961) a vzápětí byl
zjištěn zdroj X-zářeni v jádře Galaxie (1962). 0 rok poté byl
objeven nejintenzívnější galaktický zdroj Sco X-1 a v r. 1965
byly nalezeny první mimogalaktické rentgenové zdroje (M 87 a
Cyg A).
Souběžně s pokrokem detekční techniky se zlepšovaly i nosiče: po stabilisovaných raketách nastoupily umělé družice. Byly
to jednak družice Vela 5 pro detekci jaderných výbuchů mimo hranice zemské atmosféry a jednak neobyčejně úspěšná družice Explorer 42, známá spíše pod svahilským jménem UHURU (prosinec 1970).
Družice UHURU vykonala první přehlídku oblohy v pásmu 2 - 20 keV
(0,5 A až 5 A) s mezní citlivostí rovnou 10- intenzity zdroje
ve ŠŠtíru. Díky této družici obsahuje katalog ASE (American Science and Engineering) již vice než 140 zdrojů, z nichž převážná
většina je galaktických. Proto je nyní možné provádět první statistická šetření
výskytu různých typů X-zdrojů a pokusit se
o první kvalitativní modely.
U některých zdrojů byly získány poměrně přesvědčivé důkazy o jejich podvojném charakteru. Všimněme si nyní podrobněji
nejtypičtějších představitelů této skupiny objektů. Je ovšem
třeba podotknout, že samotná podvojnost ještě nemusí znamenat
genetickou příbuznost: pozorovací údaje nejsou zatím tak úpiné,
jak bychom potřebovali.
a/ Sco X-1
Nejjasnější rentgenový zdroj ne obloze byl opticky iden-

- 31 -

tifikován s hvězdou 13m. Spektrum hvězdy postrádá čáry, spojité
spektrum odpovídá teplotě řádu 107 K. Hvězda by mohlo být velmi
starou novou, a to by v rámci platných představ znamenal dvojhvězdný charakter objektu. Přímý pozorovací důkaz však zatím nemáme. Objekt jeví nepravidelné fluktuace toku X-zářeni i optické
jasnosti. Rovněž radiová intenzita zdroje výrazně kolísá během
několika hodin. Občas jsou pozorovány pulsy X-záření a periodou
3 me. Korelace mezi optickými, radiovými a rentgenovými změnami
prakticky neexistuje.

lo-

Z rozmanitých modelů pro zdroj ve štíru se zdá být nejnadějnějši představa, že jde o rekurentní novu typu WZ Sge. Nova
WZ Sge má hmoty složek 0,590 a 0,030 a periodu 81,5 minuty.
Soudí se, že primární složkou je zde vysoce vyvinutá hvězda, vypinující Rocheovu mez. Odtud přetéká hmota do plynného prstence
a z něho při značném urychleni proudí plyn na soused ho bílého
trpaslíka. Plyn tak může být ohříván až na 1011
K; to
by vysvětlovalo mohutné X-záření. J. Faulkner (1972) poukázal
na význam gravitačního záření v takových soustavách. Dnešní krátké periody řádu 1 hodiny vznikly z původních hodnot kolem 10 hodin právě v důsledku ztrát gravitačním zářením. Jsou tedy rekurentní novy typu WZ Sge výsledkem vývoje těsných dotykových dvojhvězd typu W UMa přičemž jakýmsi mezistupněm jsou kataklysmické
proměnné U Gem. Faulkňerův výpočet by již mělo být možné ověřit
pozorováním: během 30 let by se měla perioda soustavy s hmotami
složek 0,50 zkrátit o 10 s.
Je třeba poznamenat, že kromě dvojhvězdfého modelu pro
objekt ve štíru byly navrženy též modely, založené na oscilacích
rychle rotujícího bílého trpaslíka anebo neutronové hvězdy.
b/ Cyg X-1
Zdroj bxl ztotožněn s hvězdou 8,9m (Hp 226868) sp. třídy
BO Ib. Identifikace byla zprvu nejistá, neboť spektrum hvězdy
vypadalo příliš "normálně", ale byla potvrzena jednak změřením
přesných souřadnic přidruženého radiového zdroje a jednak Boltonovým objeven emisních profilů typu P Cygni ve spektru modrého veleobra. Jelikož hvězda je vzdálena 1 - 2 kpc, ,e tok X-zářeni
velmi mohutný a dosahuje velikosti nejméně 1037 erg/s. V.M.Ljutij objevil optické zákryty o amplitudě 0,1m a periodě 5 607 dne.
C.T.Bolton dokázal, že jde též o spektroskopickou dvojhvzdu s poloviční amplitudou 66 km/s, výstřednosti dráhy e = 0,14 a funkci
hmoty f(m) = 0,160 . Poloosa a sin i = 7,2 Rp . Ve fázi 09 se
projevuje spektrálně plynný proud, a to v absorpci i emisi. Plya
proudi od veleobra B směrem k neviditelnému průvodci'. Hmota průvodce je větší než 3 O , jestliže předpokládáme, že hmota veleobra činí nejméně 120 .

v

Tok X-zářeni je časově silně proměnný a jeho změny jsou
korelovány s Boltonovou křivkou radiálních rychlostí. Navíc
květnu 1971 byly nalezeny rentgenové pulsy, které se vyskytuji
v sériích dlouhých několik desítek vteřin. V každé sérii mají
pulsy jinou periodu: nejkratší byla 69 ms a nejdelší 1100 mc.
V některých obdobích však pulsy zcela mizí. Průběh změn X-záření
je velmi složitý: projevuje se krátkodobé kolísání toku až o 50%
v intervalu od 50 ms do 10 s; dále změny s periodou řádu vteřin
a konečně i dlouhodobé variace. Zřetelné je i zakrývání X zdroje
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obdobné optickým zákrytům; nejvíce X záření však přichází v době, kdy je B složka vpředu vůči pozorovateli!
Pulsace jsou vysvětlovány jako projev erupci, které "rozdrnčí" intenzívní magnetické pole v okolí sekundární složky. Jelikož hmota složky převyšuje Chandrasekharovu mez pro hmoty bílých trpaslíků i LOV mez pro hmoty neutronových hvězd, jde nepochybně o kolapsar (černou díru), blízko jehož povrchu se nachází
samotný zdroj X-záření. Plyn proudi jakoby stále se zužující
tryskou směrem ke kolapsaru a ultrafialové fotony vysílané hvězdou B se díky inversnímu Comptonovu rozptylu přeměnují na fotony
X-zářeni. Objekt se tím rázem stává nejzajímavějším X-zdrojem
na obloze, též proto, že poměrná optická jasnost zdroje usnadňuje detailní spektroskopický výzkum.
c/ Cen X-3
Optická identifikace zdroje narazila na značné potíže, neboť X-zdroj je zřetelně zákrytový s periodou 2,08712 dne, zatímco odpovídající optická zákrytová soustava LR Cen (12m) mé periodu 2,0956 dne. Přesto se dnes zdá, že identifikace obou objektů je správná a rozdíl v periodě je zajímavým oříškem pro teoretiky. Spektra pořízená Bessellem na Mt. Stromlo elektronickým
zesilovačem obrazu ukazuji, že primární složka je obr spektrální
třídy B 8,5 III s hmotou (14 . 6)0 , T = 12 000 K
log g = 3,5 t 0,3 , a rychlou rotací v aim i = (306 t 30) km/s.
Hmotový poměr složek je (15 t 5) a Rocheův poloměr B složky
(13 t 3)0. Je-li X-zářeni vykládáno jako brzdné, pak je teplota
3,5 x 10 K; je-li tepelné pak je T = 1,1 x 107 K. Absolutní
hvězdná velikost činí
Rovněž u tohoto zdroje pozorujeme nápadné změny rentgenovského toku až o jeden řád během hodiny. Nejpozoruhodnější jsou
ovšem pravidelné a trvalé pulsy s periodou 4,842 s. Pe-ioda kolísá o 0,02 s během oběhu spektroakopické dvojhvězdy, což je
zřejmě Dopplerův efekt a další důkaz pro oběžný pohyb obou složek
systému. Podle toho sekundární zákryt optické dvojhvězdy odpovídá
primárnímu zákrytu X zdroje. Poloměr B složky činí 12 Rp
v dobré
shodě optických i rentgenových měření zatímco sekundární složka
musí být poměrně kompaktní, neboť f(m3 = 150 a hmotový poměr se
značně liší od 1, jak vyplývá též z tvaru rentgenovské světelné
křivky. (R.E.Wilson, 1972). čklovskij et al. (1972) sice navrhli
model, v němž X zdroj je téměř tak velký jako B složka; rg = 0,352,
rX = 0,218 i
810, LB = 0,305, ale pak by vycházela hmota
X složky větší než 150 , což by dávalo naprosto nepřípustnou
hodnotu pro hmotu B složky.
Wilson naopak soudí, že primární B složka vyplňuje Rocheovu mez, hmota odtud přetéká do rychle rotujícího disku, jenž se
tak se dostává postupprozrazuje emisní složkou v čáře H-alfa,
ně aa X-zdroj. Sekundární složka má pak nízkou hmotu menši než
0,230 - možná dokonce méně než 0,050 . Její povaha je zatím
záhadná, nebot zřejmě není černou dírou a patrně ani ne bílým
trpaslíkem. Bílý trpaslík by byl totiž rotačně nestabilní při periodě 4,8 s, a vibrace touto rychlostí jsou možné jen při větších
hmotách. Zbývá tedy možnost, že jde o neutronovou hvězdu (S.Sofia, 1972), ale ani zde není jasné, jak mohla neutronová hvězda
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vzniknout bez velké ztráty hmoty či dokonce zničení celé dvojhvězdy (supernova). Přitom dráha zákrytové dvojhvězdy nejeví sebemenší výstřednost.
Rovněž pro tento objekt byly nejdříve navrhovány modely,
kde rotuje neutronová hvězda či bílý trpaslík: ale vzhledem k optické identifikaci se zákrytovou dvojhvězdou i vzhledem k existenci rentgenových zákrytů mají dřívější vysvětlení již jen historický
význam.
d/ Her X-1
Zdroj byl identifikován se zákrytovou dvojhvězdou HZ Her
(13m). Podobá se velmi zdroji Cen X-3. Perioda zákrytů je
1,70017 dne, perioda X pulsů 1,238 S. V sedmi případech nebyly nalezeny odpovídající optické pulsy, ve třech případech však byly
pravděpodobně zjištěny. V periodě X pulsů se rovněž projevuje
Dopplerův efekt. Byly zde pozorovány erupce :K záření až na dvojnásobek klidové hodnoty během 2 - 3 s s násled'ijícím poklesem k normálu během 20 s. Spektrum primární složky je třídy B s čarami vo—
díku a neutrálního hélia v absorpci.
e/ 2 ASE 0900 -40 (Vela)
Objekt je spektroskopickou dvojhvězdou s periodou 6,9 dne
a amplitudou radiálních rychlosti 25 km/s. Primární složka je
BO,5 lb o jasnosti 6,9m. Je vzdálena 1,2 kpc. Spektrum jeví emisní
profily typu P Cygni. Minimální hmota sekundární složky je 1,40 .
f/ 2 ASE 0352 +30 (X Per)
Zdroj je předběžně ztotožněn s nepravidelnou proměnnou
X Per (6,Om — 6,6 ), sp. třídy Opev, jež rychle rotuje. Spektroskopicky zkoumán Moffatem et al. (1972) na základě ondřejovských
spekter. Spektrum se podobá spektru hvězdy gamma Cas, jež však
skoro určitě není X zdrojem. Blaauw soudí, že X Per je pozůstatek
supernovy, jež byla složkou dvojhvězdy. Druhou složkou je prchající hvězda (runaway star) kší Perseio Moffat však tuto domněnku popírá; soudí dokonce, že X Per není totožná s X zdrojem, a že pravděpodobnějším kandidátem je visuální průvodce ADS 2859 8, což je
hvězda 12 .
g/ PSR 0833 -45 (Vela)
Jde o známý pulsar, jenž má s výjimkou pulsaru v Krabí
mlhovině nejkratší známou periodu 0,089215879 s. X pulsy mají periodu o 155 ns kratší, což se dá vysvětlit buď diferenciální rotací neutronové hvězdy anebo existencí neviditelného průvodce.
Tento stručný přehled má čtenáři poskytnout představu o tom,
jak se projevuje podvojný charakter rentgenovských zdrojů a jaké
jsou první pokusy o interpretaci jednotlivých objektů. Velkou výhodou i pro budoucí výzkum jgg okolnost, že objekty byly ztotožněny
s poměrně jasnými hvězdami. Ctenář patrně postřehl, že se zdá, jekoby've většině případů šlo o těsné dvojhvězdy, kde primární složka je obr či veleobr spektrální třídy B, s méně hmotným neviditelným průvodcem, jenž je buď přímo totožný nebo aspoň prostorově
blízký k vlastnímu X-zdroji. Primární složka vyplňuje Rocheovu
mez, takže nastává přelévání hmoty, což se spektrálně projevuje
emisními profily čar typu P Cygni.
Zdá se, že konkrétní vzhled jednotlivých objektů závisí na
počátečních podmínkách, a že časem bude možné počítat vývojové mo- 34 -

dely, podobně jako pro polodotykové soustavy typu Algol. Některé
z X-zdrojů - zejména objekt Cyg X-1 - jsou pak dnes nejnadějnějšími kandidáty na potvrzeni, že jejich složkou jsou černé díry
(kolapsary). Rozhodně je tato naděje větší než u údajných kolapserd v systémech epsilon Aurigae či beta Lyrae.
Je samozřejmé, že mnoho problémů zůstává nejasných a v mnoha směrech jsme na rozpacích jak pozorované zvláštnosti aspoň
kvalitativně vysvětlit. Je zřejmé, že zdroj ve štíru se dosti podstatně odlišuje od ostatních především velikou intenzitou toku
X-záření, ale i vzhledem spektra a nepřítomností periodických pulsá. Rovněž tak nevíme, proč pulsy u objektu Cyg X-1 mají tak rozmanité periody, zatímco u Cen X-3 resp. Her X-1 jsou periody konstantní a jedinečné. Samotný výklad periodicity X-pu'sů je zatím
méně názorný než u dříve objevených radiových pulsarů. Skoro jistě
totiž nejde o rotaci kompaktního tělesa a mechanismy oscilací,
vibrací apod. jsou fyzikálně méně určitě definovány. Rovněž tak
překvapuje, proč některé hvězdy X-záření nevysílají, ačkoliv jejich
typ by je jako kandidáty na X-zdroje přímo předurčoval. Nepochybně
patří objev podvojnosti X-zdrojů k nejpozoruhodnějším příspěvkům
rentgenovské astronomie soudobé hvězdné astrofyzice a problémy,
jež tím vznikají, urychli a pozmění rozvoj našich vědomosti o stavbě a vývoji hvězd.
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Z.Mikulášek
Teorie hvězdné stavby
Úvod
Hvězda je neobyčejně složitý celek skládající se řádově
z 1057 až 1058 částic, které jsou navzájem spojeny nejrůznějšími
typy interakcí. Abychom vůbec mohli sestrojit model hvězdy, musíme
sáhnout k určitému zjednodušení; model musí zachycovat jen ty nejobecnější vlastnosti hvězd. Proto hned ze začátku vyloučíme ze svých
úvah hvězdy nekulového tvaru, rotující hvězdy, hvězdy pulsující a
eruptivní, hvězdy ztrácející hmotu, nebudeme se zabývat hvězdami
s makroskopickým magnetickým a elektrickým polem. Všechny tyto
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zvláštnosti budeme v dalším výkladu chápat jako jisté perturbace
základního modelu, jako efekty druhého řádu.
Popis hvězdy z hlediska mikročástic má řadu výhod i nevýhod
a z nevýhod především tu, že veličiny popisující stav mikročástic
nemůžeme bezprostředně měřit nebo pozorovat. Proto se raději uchýlíme k veličinám makroskopickým, jako je teplota, tlak či hustota.
To však neznamená, že bychom mikrostrukturu hvězdě látky zcela
ignorovali, mikrostruktura látky se totiž projeví ve vzájemných
vztazích makroskopických veličin.
Hvězdy, pokud jsou osamoceny a nerotuji, přijímají kulový
tvar, jeví sférickou symetrii. Tato skutečnost neobyčejně zjednodušuje výpočet hvězdných modelů, nebo' veškeré makroskopické veličiny jsou funkcemi jen jediné proměnné a to vzdálenosti od středu
hvězdy. Předpokládáme-li, že hvězda neztrácí hmotu, pak jedinou
příčinou změny stavby hvězd může být změna chemického složeni
určitých vrstev hvězdy, ke které dochází např. působením jaderných
reakci. Změny chemického složeni mají pak vliv na celkovou změnu
tvářnosti hvězdy a jsou třeba příčinou toho, že se hvězda hlavní
posloupnosti po čase stává obrem. Na hvězdný vývoj se tedy můžeme
dívat jako na důsledek změny chemického složeni určitých oblasti
hvězdy.
Rozhodující silou ve hvězdě je gravitační síla, kterou na
sebe působí jednotlivé částice hvězdy a vytváří tak jednolitý celek
hvězdu. Kdyby nebylo srážek mezi částicemi, došlo by ke kolapsu.
Většina hvězd je však relativně stabilní, což ukazuje na to, že
proti sile gravitace působí nějaká další sila, která je se silou
gravitace v rovnováze. Touto silou je gradient tlaku plynu a záření. Výslednice tlakových sil je v každém objemovém elementu namířena ve směru od středu hvězdy, čili má směr opačný než sila gravitace, která směřuje do středu hvězdy. Aby nastala rovnováha sil,
musí platit, že velikost tlakové sily působící na elementární plošku uvnitř hvězdy se rovná tíži horních vrstev hvězdy, které na této
plošce spočívají. Odtud je zřejmé, že tlak roste monotonně směrem
ke středu hvězdy. Tlak samotný je úměrný frekvenci, s niž dochází
ke srážkám částic, proto bude směrem ke středu hvězdy monotonně
vzrůstat i srážková frekvence.
Ve hvězdách s hmotou Slunce a hvězdách hmotnějších se chování hvězdného materiálu řídí stavovou rovnici ideálního plynu, což
znamená, že tlak je přímo úměrný absolutní teplotě a hustotě.
Potřebné zvýšení tlaku lze tedy dosáhnout jak zvýšením teploty,
tak zvětšením hustoty. V období, kdy ve hvězdě probíhají jaderpé
reakce, pohybuje se centrální teplota v intervalu od 1"O6 do lOyy K,
střední teplota hvězdného nitra se pohybuje od 1O6 do 107 K.
Centrální hustoty hvězd se mění v mnohem větším rozmezí: od 10 do
106 g cm-3, přičemž velikost centrálního zhuštění záleží na hmotě
a stupni vývoje hvězdy. Při těchto teplotách a tlacích jsou prakticky všechny lehké atomy zbaveny svých elektronových obalů a těžké atomy jsou velmi silně ionizovány. Látka hvězdy je tedy tvořena převážně z "volných" jader a volných elektronů.
V určitých fázích hvězdného vývoje v centrálních oblastech
hvězdy dochází k elektronové degeneraci. V podmínkách degenerovaného plynu nezávisí elektronová srážková frekvence na teplotě
tlak degenerovaného plynu je úměrný elektronové hustotě umocněné
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na 5/3. V oblasti degenerace je možné dosáhnout tlakové rovnováhy jedině zvyšováním hustoty degerované látky směrem ke středu
hvězdy.
Převážnou část aktivního života hvězdy je výdaj energie hrazen na účet energie uvolněné při spojování lehkých jader. K tomu,
aby došlo ke spojeni dvou kladně nabitých jader, je nutno překonat
coulombovské odpuzování. Je zřejmé t že rychlost jaderných reakci
poroste se vzrůstem průmérné energie částic, neboli jinými slovy,
poroste s teplotou. Celkové množství uskutečněných reakci bude
též přímo úměrné hustotě. Protože teplota i tlak rostou směrem
ke středu, dá se očekávat, že jaderné hoření bude soustředěno především v oblasti kolem středu hvězdy. Ve středu hvězdy, kde jaderné reakce probíhají nejbouřlivěji, se bude chemické složení měnit
nejrychleji. Jádro hvězdy bude tedy určovat charakter stavby hvězdy i její celkovou tvářnost.
Jaderná energie však není jediným zdrojem výkonu hvězdy.
Během vývoje hvězdy se mění prostorové rozdělení hmotných částic
ve hvězdě. V dčsledku těchto změn se mění i celková gravitační vazební energie. Jestliže bude výsledná vazba pevnější, pak se část
energie gravitačního pole vyzáří a část energie se spotřebuje k zahřátí určitých oblastí hvězdy. Bude-li naopak vzniklá vazba volnější, část energie hvězdy se spotřebuje na vytvoření tohoto nového
uspořádání. K disposici je tu kinetická energie tepelného pohybu
iontů a volných elektronů, eventuelně se absorbuje část energie
vyrobené jadernými reakcemi. V tomto případě tedy jen část energie
uvolňovaná nukleárními procesy opouští hvězdu.
To, že vektor toku energie je namířen ve směru vnější normály k povrchu hvězdy, je zřejmé již z toho prostého důvodu, že
povrch hvězdy září, zatímco zdroje energie jsou v nitru hvězdy.
Tento fakt vyplývá též ze skutečnosti, že vektor toku záření má
vždy opačný směr než gradient teploty, který, jak víme, je namířen směrem ke středu hvězdy.

I
1

I

Důležitou otázkou stavby hvězd je přenos energie z centrálních oblasti hvězdy na povrch. Energie se ve hvxzdách přenáší v podstatě třemi různými způsoby: zářením vedením a konvekcí (promíjádra hvězcháváním). K tomu, abychom porozuměli přenosu energie
dy na povrch, není nutné, abychom znali mechanismus tohoto přenosu. Stačí pouze znát v širokém rozmezí fyzikálních podmínek a chemického složení, jaký je číselný vztah mezi velikosti toku energie
a příslušným teplotním gradientem. V případě přenosu energie zářením se tento vztah váže k pojmu opacity, která vyjadřuje zeslabení intenzity svazku záření,aterý prochází vrstvou materiálu
jednotkové tloušťky. Zhruba řečeno, čím vyšší opacita (neprůhlednost) hvězdného materiálu, tím vyšší musí být teplotní gradient
k tomu, abychom dostali daný tok záření. Kvalitativně se dá tvrdit, že opacita hvězdného materiálu roste se vzrůstající hustotou
a klesající teplotou. Pro vyšší hustoty a menší teploty je pak
opacita přímo úměrná obsahu těžkých prvků. Atomárních procesů,
které se podílejí na opacitě hvězdného materiálu, je celá řada,
takže ve většině případů se musíme spokojit s víceméně hrubou
aproximací. Podobná, ne-li horší situace je i u parametrů, které
vstupují do popisu procesu přenosu energie konvekcí a vedením.
V průběhu značné části hvězdného života je tok energie od
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jádra k povrchu zajišťován tokem záření. V oblastech elektronové
degenerace se stává nejdčinnějším mechanismem přenosu energie vedení volnými elektrony. Když jsou zdroje jaderné energie silně
koncentrovány ve středu hvězdy, dochází k vytvořeni rozsáhlé
konvektivní oblasti kolem středu hvězdy. Hovoříme zde o konvektivním jádru. Během fáze hvězdného vývoje, při níž se hvězda rozpíná a stává se obrem, hraje hlavní roli při přenosu energie od jádra k povrchu konvekce. Na tomto místě mluvíme o konvektivní obálce. V oblastech, kde probíhá konvekce, jsou přenášena značná
množství materiálu z jednoho místa hvězdy na druhé, dochází k dokonalému promícháňí materiálu v rámci konvektivní oblasti. Tato
skutečnost hraje důležitou úlohu ve vývoji hmotných hvězd. Existence konvektivního jádra totiž značně prodlužuje fázi, kdy hvězda
spaluje vodík v jádře (hvězda leží na hlavni posloupnosti), neboť
díky konvekci je ke středu hvězdy, kde probíhají jaderné reakce
nejrychleji, přinášen neustále "čerstvý" materiál pocházející
z dosud nevyčerpaných oblastí konvektivního jádra.
Všechny poznámky, které byly učiněny v úvodu, nám měly pomoci k tomu, abychom si učinili alespoň hrubou představu o charakteru procssů,které ve hvězdách probíhají. Obraz, který jsme si zde
vytvořili, stačí k tomu, abychom mohli sestrojit model hvězdy,
eventuálně vývojovou posloupnost modelů jednotlivé hvězdy. Zde
je nutno se zmínit ještě o jednom předpokladu, který se týká
rozdělení chemických prvků ve hvězdě. Chemické složeni hvězdy se
mění jedině v důsledku jaderných reakcí, přičemž chemické složeni
hvězdy, v níž dosud nedošlo k zapáleni jaderných reakci, je homogenní.
Řádové odhady
V tomto oddíle si vytvoříme ,jednoduchý model hvězdy, na
němž si kvantitativně ověříme kvalitativní závěry, které jsme učinili v úvodu. (Pro jednoduchost budeme předpokládat, že hvězda je
chemicxy homogenní).
1. Hydrostatická rovnováha a stavová rovnice
Základní rovnice stavby hvězdy je rovnice hydrostatické
rovnováhy, která vyjadřuje rovnováhu sil tlakových a sily gravitační. Rovnici hydrostatické rovnováhy si můžeme odvodit kupříkladu takto: Ve hvězdě si vybereme kulovou slupku o vnitřním poloměru r a vnějším r + dr. Na vnitřní plochu slupky nechť působí tlak P
a na vnější tlak P + dP. Hmota uzavřená pod poloměrem.r nechť je
Mr, hmota obsažená ve slupce bude dM. Tíha této slupky bude podle
Newtonova gravitačního zákona dána výrazem:
Mr dM
G
r2
kde G je gravitační konstanta. (Gravitační působení vnějších vrstev
hvězdy se navzájem ruší. Přesné odvození: J.Kleczek: "Nitro hvězd",
str. 23.) Aby byla dosažena rovnováha, musí být tíha této slupky
rovna rozdílu tlakových sil působících na stěny kulové slupky, čili
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Mr dM
G
r

- P S - (P + dP) S

2

kde S = 4~rr2. Dosadíme-li za hmotu slupky dM = Q Sdr pak po jednoduché úpravě a při zanedbání členů vyššího řádu dosuneme tvar
rovnice hydrostatické rovnováhy:

(

4

dP

G Mr

dr

r2

(1)

4

je hustota materiálu slupky).

Nyní budeme předpokládat, že veličiny P, Mr a q se mění
lineárně v závislosti na r. (Tento předpoklad je vnitřně rozporný,
nebot veličinyr Mr a 4 nejsou navzájem nezávislé, ale jsou vázány
vztahem Mr =OJQ 4grr2 dr, ale kupodivu to nevnáší do našeho zjednodušujícího modelu příliš velké chyby). Dosazením do (1) pro
r = R/2, (R je poloměr hvězdy) dostaneme:

G

Pc

(2)
(? ) 2

R

2

P , Pc jsou hodnoty tlaku a hustoty ve středu hvězdy. Předpoklédime-li dále, že se materiál hvězdy chová jako ideální plyn, pak
platí:
k
Pc =

µMx

Qc

(3)

Tc

Rovnice (3) je stavová rovnice ideálního plynu, kde Tc je centrální teplota, k je Boltzmannova konstanta, Mg je hmota vodíkového
atomu a t' je střední molekulová hmota materiálu. Kombinujeme-li
vztahy (2) a (3) a dosadíme-li a dosadíme-li za universální konstanty
číselné hodnoty, dostaneme vztah pro velikost centrální teploty:
(M/Me)
Tc ^

(23 x 106 K)"l

(4)
(R/Ra)

je hmota Slunce (Me = 1,99 x 1033 g), Ro je poloměr Slun—
= 6,96 x 1010 cm).
Střední molekulová hmota ‚ je dána následujícím vztahem
(5), který obdržíme aplikací Daltonova zákona na stavovou rovnici
ideálního plynu.
kde M®
ce (R®

1

1

j
4Ä~ 1 µi

Xi

(5)

,

kde µi je molekulovém hmota i-té složky směsi, Xi je hmotové
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zastoupeni i-té složky ve směsi. Hlavní složky hvězdného materiálu jsou vodík a helium. Atomy těchto prvků jsou ve hvězdném nitru úpině ionizovány. Molekulová hmota ionizovaného vodíku je tedy 1/2, molekulová hmota helia je 4/3 (atomová hmota atomu helia
jsou 4, helium ionizované se rozpadá na tři samostané částice:
já.:' a dva elektrony). Odtud:
1
—

2X + 3Y/4

(6)

.

M
X a Y jsou poměrná hmotová zastoupení vodíku a helia ve hvězdném materiálu. Vezmeme-li, že vodík tvoří 70% hmoty Slunce
(X = 0,70), dostaneme pak:
Tc

M
/
(14 x 106 K)(µ
R /
J

µ

M `

R

J

(7)

O
Je jistě zajímavé, že přestože jsme provedli velmi hrubé odhady,
jsou hodnoty centrálních teplot Tc získané naším primitivním
modelem až v dojemné shodě a výsledky, které poskytuji modely
nesrovnatelně dokonalejší.
Až dosud jsme uvažovali jen velice jednoduchý tvar stavové rovnice. Dá se však ukázat, že stavová rovnice pro ideální
plyn (3) je velmi dobrým přiblížením pro většinu hvězd,specielně pak pro ty hvězdy, v nichž dosud nedošlo k zapálení jaderných
reakci. Vyšetřujme nyní ostatní zdroje tlaku.
Záření teploty T způsobuje tlak Pr:
Pr =aT 4/ 3

,

(8)

kde a je Stefanova-Boltzmannova konstanta. Dále budeme potřebovat střední hustotu hvězdy Q , kterou definujeme zcela přirozeně:
.

p = 3M/4arR3

(1,4 g/cm-3) (M/M® )(R/Rm)-3 . (9)

Dále zavedeme tzv. "střední" teplotu T; T = T /2. Nyní můžeme
odhadnout střední velikost poměru tlaku. zéře~ií a tlaku ideálního plynu a to postupným dosazováním vztahů (3), (9), (7), do
(8):
(Pr /Pg ) ^- O,011~u4 (M/M~)2

0,016 ' u4M2/(~u 4M2 )~ . (10)

Vidíme, že tlak záření začne nabývat na důležitosti teprve
u hvězd s hmotou větší než 10 hmot slunečních. Dosti významnou
roli hraje tlak záření u hvězd složených převáženě z helia, nebol podíl tlaku záření ku tlaku ideálního plynu je ilměrný
čtvrté mocnině střední molekulové hmoty. U hvězd slunečního
typu chápeme tlak záření pouze jako korekci tlaku plynu.
Coulombovaká interakce mezi nabitými částicemi přináší
negativní příspěvek k celkové energii, je tedy příčinou snížení
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celkového tlaku ve hvězdě. Tato skutečnost je důsledkem toho, že
v plazmě, které se skládá z nabitých částic, se tyto částice
uspořádávají tak, že v okolí nabitého iontu je v průměru více
částic s opačným nábojem, nežli částic s nábojem souhlasným.
Vede to k tomu, že střední hodnota coulombovské interakční ener—
gie dané vztahem:
el e2
r12
je záporná. (e1 , e2 jsou náboje a r12 je jejich vzdálenost.)
Chceme-li odhadnout velikost coulombovského snížení tlaku, musíme nejprve zavést tzv. střední vzdálenost dvou částic re:
n

3

er ró =

l[
(u H

3

~r ró = 1

,

(11)

n je počet částic v objemové jednotce. Poněvadž ro představuje

střední vzdálenost dvou nejbližších částic, můžeme odhadnout
velikost coulombovské interakční energie připadající na jednu
částici Ec takto:
2
(Q / FJ1/ 3
Ec
(12)
ř 0 ~ 9 eV
Srovnáme-li tento příspěvek se střední energií tepelného pohybu
připadající na jednu částici ET , kde
ET = 3/2 kT -- (86 eV) T6

,

(13)

kde T6 je teplota vyjádřená v milionech stupňů, je poměr příspěvků energií Ec a ET i poměrem mezi negativním tlakem způsobeným
coulombovskou interakci a tlakem plynu:
-

P cg

=

Éc
T

1,1 x 10-1 (~/µ)1/3 T6

(14)

Položíme-li dále, že

P = Q a T = T , dostaneme pro střední hodnotu poměrů jednotlivých tlaků ve hvězdě vztah:

Í

- P°
Pg

-2
0,014 µ 4/3 (M/lelo) /3

0,027

til2M

-2/3
(15 )

fO Mo

Pro hvězdy s hmotou Slunce a hvězdy hmotnější je podíl úbytku
tlaku_ vlivem coulombovské interakce k celkovému tlaku velm malý
(řádově procenta),u lehkých hvězd je však nutné tento úbytek
vzít v úvahu. Pomineme tlak vznikající při konvekci, jehož odhad
by nebyl tak jednoduchý jak v předchozích případech, zbývá nám
jen odhadnout velikost tlaku, který vzniká v důsledku Pauliho
vylučovacího principu.
K vyčíslení střední interakční energie mezi fermiony s vý-
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hodou použijeme Heisenbergovy relace neurčitosti mezi souřadnicí a příslušným impulsem. Princip neurčitosti říká, že:

kde1p je nepřesnost v impulsu a 0 x je nepřesnost v souřadnici.
Budeme-li předpokládat, že nepřesnost polohy fermionu je dána
střední vzdáleností mezi nimi; čili Ox = ro a nepřesnost
♦ impulsu tím způsobená bude impuls sám, neboli pp = p, pak
dostaneme:
(16)
h/2sr .
rop
Odtud snadno přejdeme ke kinetické energii E , která je dána
známým vztahem Eo = p2/2m , kde m je hmota částice. Dosazením
do (16) dostáváme pak:
h2

E
°

8~mro

... 6 eV ( Q/µ )2/3

(17)

Energie E je, jak vyplývá z Fermiho-Diracovy statistiky, velmi
blízká střední hodnotě energie souboru fermiorn při absolutní nule. Pokud nedojde k sejmutí degenerace, je střední hodnota souboru fermionil prakticky nezávislá na teplotě.Poměr tlaků degenerovaného a ideálního plynu o téže telotě, hustotě a chemickém složení, je zhruba dán vztahem:
P_
_~
Pg

...

T6

0,0114 (418/3 (M/M )-4/3 T6

T
(18)

Ze vztahu (18) tedy vyplývá, že tlak degenerovaných elektronů
představuje podstatný příspěvek k celkovému tlaku jen u hvězd
velmi málo hmotných. V pozdních vývojových fázích hvězdy, kdy
degenerace začíná hrát značnou úlohu, je pak tlak degenerovaných
elektronů roven součinu elektronové hustoty, která je úměrná
celkové hustotě, a kinetické energie, čili:
deg

a. (9 x 9 2/3) =

9 5/3

.

2. Tok energie a opacita
V rozsáhlých oblastech převážné většiny hvězd je přenos
energie zajišťován prostřednictvím zářivé difuze. Definujme si
"střední volnou dráhu fotonu energie h V " 1, , což je střední
vzdálenost, kterou foton dané energie urazí mezi dvěma po sobě
následujícími srážkami.
1

=

1

U9)
nidvi
ni je hustota částic i-tého druhu a dvi je účinný průřez částic
i-tého druhu vzhledem k absorpci fotonu o frekvenci v. V dalším
výkladu můžeme s výhodou použit výsledků kinetické teorie plynu,
konkrétně můžeme využít analogie mezi přenosem tepla a zářivou difuzí.
v
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Počítejme tok zářivé energie Fy

v intervalu frekvenci (y

zi'tdy),

dF, = -

ly)
(20)
Cy v(
3
Jak budeme nyní interpretovat jednotlivé veličiny vztahu (20),
aplikujeme-li ho na případ zářivé difuze7 Za střední rychlost částic v dosadíme zřejmě rychlost světla (v = c) a C~, , což je "specifické teplo" objemové jednotky plynu příslušné intervalu frekvencí d v a frekvenci v , bude ve shodě a definicí specifického
tepla rovno:
C y

=

áŤ

(u y d v)

(21)

~

kde u y d v je množství energie obsažegé v jednotkovém objemu
umístěném v poli záření ve frekvenčním intervalu d v . Funkce u y
pak není nic jiného, než Planckův vyzařovac zákon pro absolutně
černé těleso. Jelikož platí, že
dV = aT , pak

5u

f Cy = f

(u 9 dV ) = a4T3 .

aT
Proto je výhodné celý vztah (20) zintegrovat přes všechna y ,
protože pak dostaneme vztah .pro celkový tok zářeni Fted v tomto
poměrně jednoduchém tvaru:
a T3 ( 1
(22)
)
Frad = - 3 4
ór
1 je tzv. "střední volná dráha fotonu", což je střední volná dréha vážená energetickým přínosem fotonů různé frekvence.
Místo střední volné dráhy fotonu se v astrofyzice obvykle
užívá jiné veličiny - opacity. V dané frekvenci v si zavádíme
která souvisí se střední volnoL
tzv, monochromatickou opacitu k V
drahou fotonu frekvence V
l,. takto:
k vl =
ly
Q
Obdobně zavádíme střední opacitu x :

~ 1 =91

(23)

(24)

To, který mechanismus je pro vznik opacity rozhodující, záleží na
místní teplotě, hustotě a chemickém složeni. Při vysokých teplotách a nízkých hustotách je hlavním zdrojem opacity hvězdného materiálu rozptyl na volných elektronech. Učinný průřez rozptylu
na volných elektronech ďsc je dán vztahem:
2
(
2)2 213 x 10-24 cm2
= 38
(25)
dec
Účinný průřez rozptylu na volných elektronech je konstantní, nezávisí ani na teplotě, ani na frekvenci pohlcovaného záření.
V prostředí, které je tvořeno ionizovaným vodíkem a heliem, je
počet volných elektronů ne dán:
ne =

Ý
H

( X + Y/2 ) = M ( 1 + X )/2
H
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(26)

Příspěvek k opacitě způsobený rozptylem fotonů na volných elektronech x sc je dán:
d
(1+X)
ne dsc
ti (1 + X)/5 cm2g-1
(27)
s2
MH
x ec Q
Jelikož v ionizovaném hvězdném materiálu dochází k rozptylu na
volných elektronech vždy, je hodnota opacity x sc současně spodní
hranici opacity hvězdného materiálu.
Pokusíme se nyní odhadnout spodní hranici doby t, kterou
potřebuje foton k tomu aby se dostal z centrálních oblasti na
povrch hvězdy. Střední volná dráha fotonu 1 je vázána nerovností:
)-1
1 < (xscQ

~

5 cm/(l+ X)Q

(28)

Při výpočtu doby t využijeme analogie s chaotickým Brownovým pohybem, pro který Einstein odvodil vztah, který praví, že střední
hodnota vzdálenosti Brownovy částice od místa, kde jsme začali
částici sledovat, je úměrná střední volné dráze Brownovy částice
a druhé odmocnině náhodných skoků, které mezitím urazila. Můžeme
tedy psát:
R ,'- N1/2 1

(29)

R je poloměr hvězdy, N je počet náhodných skoků fotonu (čili počet
rozptylů, které foton na své cestě z centra na povrch utrpěl). Časový interval mezi dvěma po sobě následujícími rozptyly je v průměru roven 1/c. Celkový čas je pak roven součinu počtu skoků N a
časového intervalu 1/c:
t

Ncl~R2c

(30)

U Slunce činí spodní hranice doby t asi 1200 let. Ten fakt, že
energie vyrobená v centrálních oblastech hvězdy se z jejího povrchu vyzáří až po určité době, nabývá značné důležitosti předevší■
♦ obdobích překotného vývoje hvězdy. Mohou zde nastat velmi zajímavé situace v tom smyslu, že si povrchové vrstvy hvězdy vesele
září jako dřív, aniž by přitom "věděly", co se děje v nitru hvězdy.
Kromě rozptylu na volných elektronech jsou velmi významnou
složkou opacity hvězdného materiálu další dva procesy a to tzv.
volné-volné a volně-vázané přechody. Volně-volná absorpce je proces inverzní k procesu vzniku brzdného záření, kdy dochází k emisi fotonu elektronem urychleným v poli těžkého kladně nabitého
iontu. Volně-vázaná absorpce není nic jiného nežli fotoionizace
nějakého těžkého iontu, který si navzdory vysoké teplotě a tlaku
uchoval alespoň část svéhc elektronového obalu. V oblastech hvězdy, kde převládá volně-volná a volně-vázaná absorpce, se opacita
chová zhruba podle vztahu:
const. ( ?/T"2) (1+X) (Z+konst.) ,
x
(31)
kde Z representuje hmotné zastoupení prvků těžších jak helium ve
hvězdném materiálu. Kombinaci vztahů (4) a (8) dostáváme, že

oG µ 4M-2, z čehož vyplývá, že podíl volně-volné a volně-vázané absorpce na celkové opacity materiálu hvězdy klesá a rostoucí hmotou hvězdy. Absorpce volně-volnými přechody a volně-vázanými přechody je podmíněna přítomností těžkých prvků ve směsi vodíku a helia a opacita způsobená těmito procesy je na velikost tohoto "znečištění" velmi citlivá. Zvlášt markantně se to projeví
tehdy, když mezi sebou srovnáváme dva takřka identické hvězdy
I. a II. populace, které se od sebe liší jen různým zastoupením
těžších prvků, různým Z.
Po tomto krátkém seznámení s mechanismem přenosu energie
zářivou difuzí jsme schopni určit, jaký je vztah mezi svítivosti
a hmotou chemicky homogenní hvězdy. Budeme-li vycházet z předpokladu, že v přenosu energie hraje dominantní úlohu přenos energie
zářením, můžeme ve shodě s (22) psát:

ď T_

ór

3
4ac

~Q
T3

Lr

3
F

rad

4ac

~

,

(32)

49[r2

kde Lr je množství energie, které projde za 1 s kulovou slupkou
o polomě~u r. Protože hvězda je sféricky symetrická, platí, že
Lr = 47rr Frad. Za předpokladu lineární změny teploty s poloměrem
bude teplotní gradient roven -T /R. Do vztahu (32) dosadím pro
r = R/2:p = 9 , T = Tc/2 , a spofu a rovnicí (4) dostanu výraz
pro celkovou svítivost hvězdy L:
L^- 500«

(M/Mo ) 3/x ti 70(~u/(4.&) 4 (M/Mo ) 3/x

.

(33)

K je tzv. "typická" neboli representující hodnota opacity hvězdného nitra. Jistě jste si povšimli, že při odvození vztahu (33)
jsme mlčky předpokládali, že veškeré zdroje energie hvězdy jsou
uzavřeny v kouli o poloměru R/2, čili Lr~ R/2= L.
Ve hmotných hvězdách, kde převažuje rozptyl na volných
elektronech, je opacita uvnitř hvězdy konstantní, jak konečně
vysvítá ze vztahu (27) a proto můžeme přímo psát:
L

oc

~J M3

(34)

U méně hmotných hvězd je nutno započítat i absorpci volněvolnými a volně-vázanými přechody. Zde je nutno nejprve zjistit,
jak závisí typická opacita x na charakteristikách hvězdy. Kombinací vztahů (4), (9) a (31) dostáváme:
‚ -7/2 M-5/2 R1/2
(35)
oc 9 /T7/2 x
A odtud dosazením do (33):
L
I

oC 475 M5,5 R °'5

(36)

Vztahy (34) a (36) výborně souhlasí s empiricky zjištěným
průběhem závislosti: hmota-svítivost pro hvězdy ležící na hlavní
posloupnosti nulového stáří. V těchto hvězdách se právě zažehly
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vodíkové reakce v jádru, takže je můžeme ještě řadit ke hvězdám
chemicky homogenním.
3. Výroba energie
Ukažme si nejprve, že hlavním zdrojem sluneční energie
musí být jaderné reakce. Studiem zastoupení radioaktivních prvků a
produktů jejich rozpadu v zemské kůře bylo zjištěno že stáří
Země je větší než čtyři miliardy let. Biologové našli důkazy
toho, že život na Zemi existoval již před miliardou let. Geolo—
gické a paleontologické nálezy svědči o tom, že se výkon Slunce
za poslední čtyři miliardy let prakticky nezměnil. Vypočtěme si
energii E, kterou Slunce za tuto dobu vyzářilo:
E ti Loto

(3,86x1033 erg/s)(4x109 let)

3x1056 MeV

(37)

Slunce obsahuje řádově 1057 částic, takže na jednu částici Slunce připadá energie 0,3 MeV. Tato energie je tak obrovská, že jediným rozumným východiskem je přijmout domněnku, že dominantním
zdrojem sluneční energie jsou jaderné reakce. Jedině jaderné reakce, které vytvářejí těsnější jaderné konfigurace, jsou sto
"uživit" Slunce.
Rychlost jaderných reakci je úměrná vysoké mocnině teploty.
Tuto skutečnost si můžeme dokázat dokonce předtím, nežli se budeme jadernými reakcemi detailně zabývat. V předchozím oddíle jsme
di ukázali, že svítivost hvězdy L je úměrné n-té mocnině hmoty M,
přičemž n se měni v intervalu od 3 do 6. Dále víme, že centrální
teplota Tc je vázána relaci T o'M/R. Z pozorování v~~),ývá, že po. Z uvedeloměr chemicky homogenních hv~zd se měni úměrně s M
ného tedy vyplývá, že svítivost hvězdy L závisí na velikosti
centrální teploty Tc takto:
L

a

Ten

(38)

Je-li hvězda ve stavu zářivé rovnováhy, pak v 1 sekundě vyrobí
právě tolik energie, co jí vyzáří. Vztah (38) nás tedy již předem
upozorňuje na neobyčejnou citlivost jaderné produkce na změny
centrální teploty. Tento závěr je zajímavý i z toho důvodu, že
jsme při jeho odvozeni neučinili žádné předpoklady o charakteru
a vlastnostech zdrojů hvězdé energie, snad s výjimkou předpokladu,
že zdroje jeví značnou koncentraci ke středu hvězdy.
Silnou závislost rychlosti jaderných reakcí na teplotě si
lze fyzikálně vysvětlit tak, že pravděpodobnost překonání coulombovské potenciální bariéry, která brání spojení se dvou kladně
nabitých srážejících se iontů, je silně závislá na energii srážky,
neboli na teplotě.Bez odvozeni si uvedeme výsledný vztah pro rychlost reakci mezi dvěma jádry:

(rychlost)12 = const

2
Q~

exp(-

)/%T6/3)

(39)

T6
Energetický výtěžek reakce je úměrný součinu reakční rychlosti a
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energie při reakci uvolněné. K tomu, abychom dokázali, že jaderné
reakce jsou skutečně tak citlivé na teplotu, musíme zde uvést několik číselných hodnot y pro několik typických reakcí. (Kdyby se
totiž výsledky, které dostaneme po dosazeni číselných hodnot v do
(39) podstatně lišily od vztahu (38), mohl by v nás začít hlodat
červ pochybnosti o iilatnosti předpokladu dominantního postaveni
jaderných reakci mezi jinými zdroji hvězdné energie.) Pro reakci
015 + X
dostáváme y = 152,3; reakce
N14 + H1
H1 + H1 -•► D2 +
je charakterisována koeficientem V = 33,8.
V podmínkách, které panuji ve slunečním nitru, je rychlost druhé
reakce úměrná čtvrté mocnině teploty, rychlost první reakce je
závislá dokonce na osmnácté mocnině teploty.
Metoda řešení rovnic stavby hvězdy
Velmi výhodnou metodou řešeni rovnic hvězdné stavby je relaxační metoda. Základní diferenciální rovnice hvězdného modelu
převedeme na rovnice diferenční a řešíme je perturbačním zpisobem,
který spočívá v tom, že současně měníme všechny proměnné ve všech
bodech hvězdy.
Postupujeme tak, že si hvězdu rozdělíme systémem soustředných kouli na řadu kulových slupek. Hmota uzavřená pod i-tou sfé. Tato proměnné bude mít při našem výpočtu funkci
rou nechť je M.
nezávisle proměnné. (Tedy nikoli Ri!) Hmota uzavřená v kulové slupce omezené sférami i-tou a i-1 bude označena pMi. Na i-té sféře
o poloměru Ri si definuji tlak Pi, teplotu T• a svítivost L;, což
je množství energie, které projde i-tou sférou za 1 sekundu. Další veličiny, které jsou funkcemi nezávisle proměnné Mi a závisle
proměnných Pi, Li, T. a Ri, jako je hustota F , množství energie
vyrobené jednotkou h1oty v 1 s E a opacitu x, obvykle vztahujeme
ke středu kulové slupky, např.:

4i-1/2 = 4(Ti-1/2' Pi-1/2)
kde

T

i-1/2

-

Ti * Ti-1
2

'

Pi

'
_

Pi + Pi-1

-1/2

apod.

2

Příslušné soustava diferenčních rovnic, které popisuji stavbu hvěziy, mé tvar:
A Mi - 47rRi_1/2 (R i - R i-1 )
Pi - Pi
-1 +
Ri - Ri-1
(L i - Li
Ti -

-1)

Ti-1 +

Ri - Ri-1

G Mi
-1/2
2
Ri-1/2

Q i-1/2

9i-1/2

=

(40)

0

= 0

(41)

(42)

- č i-1/2 AM i - 0
3
4ac

~-- „

‚I%1,,2
-
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I+i-1/2
-1/2

= 0

(43)

Z důvodů zjednodušeni výpočtu budeme předpokládat, že podíl gravitační energie bude zanedbatelný. Potom a bude funkcí pouze hustoty, teploty a chemického složeni, které můžeme chápat jako
funkci Mi. Do soustavy rovnic (40 až 43) dosadíme hodnoty P•,
R. a Li, které určíme nejprve buď odhadem, nebo analogii
s nějkým podobným modelem. Obecně najdeme, že pravé strany rovnic
se nebudou róvnat nule, ale jistým zbytkům, které si postupně
označíme Cli,
03i' C4bb čili obecně Cmi• , kde m = 1, 2, 3, 4.
Další krok spočívá v tom, žě provedu perturbaci všech závisle proměnných: Pi •--~ Pi + dPi , Ti-' Ti +6Ti apod. Našim úkolem je najít
opravy 6 Pi, d Ti .. tak, aby byla soustava (40 až 43) spiněna
pro všechna i. Dosadíme proto opravené hodnoty Pi, Ti, Ri a Li
do naši soustavy a hledáme podmínky pro to, aby Cm • vymizely.
Při zanedbání vyšších členů rozvoje dojdeme k soustavě rovnic,
kterou lze symbolicky zapsat ve tvaru:
4
4
C
Cmi 6Q. . +~ Cmi
+ ~
dQ, •
=O
(m=1,..4)
(44)
~
mi
Ji -1
Jl
aQji
Qji-1

j=1

i=1

kde Qli = P1, Q2. = R i, Q i = T , Qdd = L1. Ze soustavy (44) plyne, že k řešení této soustavy přísldející i-té slupce je potřeba
znát řešeni slupky (i-1)té, konkrétně, potřebujeme znát veličiny
6Qji-1 (j=1,..4). Proto je výhodné stavět hvězdu od středu.(První slupka je však vlastně koule, takže je nutno provést v tomto
smyslu příslušnou úpravu základního systému diferenčních rovnic.
K základní serii diferenciálních rovnic (a k jí odpovídající serii
rovnic diferenčních) připojíme i okrajové podmínky, které v našem
zjednodušeném modelu mohou být formulovány takto: Tlak i teplota
na povrchu hvězdy bude nulová: % = TN = 0 a v centru bude zřejmě
platit pro M1 = 0 R = R1 = O L = L1 = O. To znamená, že veličiny
PN , TN , R1 a L1 známe přesně ZSPN = d TN = 6 R l = dL1 = 0) a můžeme
proto ze serie rovnic (44), která představuje vlastně 4 rovnice
o čtyřech neznámých, vypočítat zbývající okrajové charakteristiky
hvězdy a to je její poloměr, celkovou svítivost, teplotu a tlak
ve středu hvězdy. Matematicky se tento úkol redukuje na nalezeni
4 neznámých: 6P1 , ČT1 , 6LN a 6RN .
Popsaný způsob výpočtu hvězdného modelu není zrovna nejideálnější, nebot se během strojového výpočtu veškeré zaokrouhlovací chyby projeví ve svém souhrnu. Uvedli jsme jej jako příklad
nejpřímočařejší a nejjednodušší relaxační techniky.
A jak postupujeme při výpočtu vývoje hvězdy? Po čase Q t
zjistíme, jaká část jaderného paliva se spálila a jak se změnilo
chemické složeni postižených vrstev. S tímto novým zadáním (změna x, 4 a E) řešíme celý model znovu. Časová posloupnost takovýchto modelů nám representuje vývoj hvězdy.
(Zpracováno podle I.Ibena).
Literatura:
Icko Iben: Stellar Astronomy, New York, 1969, str. 125-141
Josip Kleczek: Nitro hvězd, Praha 1957
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KOSMICKÉ ROZHLEDY BLAHOPŘEJÍ
Naši jubilanti v první polovině roku 1973
Blahopřejeme členům Československé astronomické společnosti, kteří se letos dožívají významného životního jubilea
85 let oslavuje Richard Pekárek
80 let
Václav Piskáček
RNDr Josef Rous
75 let
Marie Černíková
70 let
Prof. RNDr. PHDr. Bohumil Janda
Jan Šimků, učitel v.v.
Jaromír Dornák
Marica Řežábková
Prof. Jan Novák
Prof. Marie Šenfeldová
65 let
František Hřebík
Emanuel Racek
Jaromír Macalík
60 let
Stanislav Říčar
Ludvik Černý
Jindřich haoorák
Rudolf Bašta
František Kozelský
Vladimír Karlický
Jan Franta
50 let
Gustav Škrov
Milan Neubauer
Dr. Bedřich Onderlička, CSc.
Vlastimil Pavlis
Ing. Bohumil Maleček

29.
29.
26.
22.
18.
10.
23.
26.
6.
22.
28.
13.
20.
16.
24.
5.
6.
12.
14.
18.
6.
9.
10.
13.
28.

března
ledna
února
března
ledna
února
března
března
dubna
ledna
ledna
května
května
března
března
dubna
dubna
dubna
dubna
dubna
února
března
května
května
května

Neméně významné jubileum oslavuje Ing. Jan Šimáček, ktery' 23. ledna tohoto roku završil padesát let činnosti ve funkcích Ceskoslovenské astronomické společnosti.

Z NAŠICH PRACOVIŠŤ
Práce publikované v Bulletinu čs. astronomických ústavů
Vol. 24/1973/, No 1
Teleskopické radiační plochy Perseid a Orionid
V. Porubčan, Astronomický ústav SAV, Bratislava
Poněvadž dráhy meteorů nejsou přesně rovnoběžné, ale z různých příčin se liší, nevytvářejí meteorické roje radiar (bod),
ale radiační plochu. Autor pomoci teleskopických pozorování
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určuje radiační plochy uvedených rojů. Ukazuje se, že u obou rojů
dochází ke štěpeni radiačních ploch. Kromě toho určil i denní pohyby těchto ploch.
-PA Struktura meteorického roje eta Aquarid
A. Hajduk, Astronomický ústav SAV, Bratislava
Práce shrnuje výsledky pozorování roje eta Aquaria za řadu
let, a to jak pomocí optických, tak i radarových pozorováni.
Autor ukázal, že roční variace počtu meteorů je způsobována va—
riaci počtu meteorických částic. Srovnáním řady charakteristik
Orionid a eta Aquarid lze dospět k závěru, že oba roje pocházejí
Od Halleyovy komety.
-PA Údaje o významných bolidech fotografovaných roku 1971 evropskou
sítí
Z. Ceplecha, M. Ježková, J. Boček, Astronomický ústav ČSAV,
Ondřejov
T. Kirsten, J. Kiko, Max - Planck - Institut fur Kernphysik,
Heidelberg, NSR
Jsou uvedeny charakteristiky tři bolidů (výšky, vzdálenosti, rychlosti, zeměpisné souřadnice, světelné křivky, dráhy,
souřadnice místa dopadu). Je rovněž stručně popsána část evropské
sítě pro sledování meteorů na území NSR.
-PA Fotosférická konvektivní síť jakožto určující vývojový a stabilizační faktor slunečních skvrn a jejich skupin
V. Bumba, J. Suda Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov
P. Ranzingerová, Astronom, a geofyz. observatoř university,
Ljubljana, Jugoslávie
S použitím snímků skupin slunečních skvrn získaných s velkým rozlišením v Ondřejově studují autoři pravidelnosti v rozdělení a tvaru skupin ajejich vztah k supergranulaci. Byla získána
třih levní a dvě vedlejší maxima charakteristických veličin
(vzdáleností a průměrů skvrn). Je rovněž popisována použitá aparatura, metoda pozorování a pozorovací materiál.
- PA
Elektrická vodivost v atmosférách raných typů hvězd
M. Kopecký, P. Kotrč, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov
Pomoci metody Kuklina a metody Nagasavy jsou vypočteny
hodnoty elektrické vodivosti v Mihalasových modelech atmosfér
raných typů hvězd. Je diskutován rozdíl mezi metodami Kuklina
a Nagasavy pro výpočet elektrické vodivosti. Dále je diskutována
závislost elektrické vodivosti na optické hloubce, gravitačním
zrychlení na povrchu hvězdy a efektivní teplotě hvězd, a to jak
v modelech hvězdných atmosfér Mihalase, tak i v modelech hvězdných atmosfér de Jagera a Nevena.
- aut -
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Fotometrie a klasifikace hvězd v několika H II oblastech
P. Mayer, P. Macák, Katedra astronomie a astrofyziky MFF UK,
Praha
Autoři uvádějí spektrální typy podle Morganovy klasifikace
a výsledky fotoelektrické UBV fotometrie hvězd v několika malých
oblastech ionizovaného vodíku.
- PA
Přínos cirkumzenitálu VÚGTK 100/1000 mm k šířkové a časové
službě na observatoři Pecný
J. Rambousek, Výzk. ústav geodetický, topografický a kartografický, Praha
Určení váhy nového modelu českého astrolábu odvozené
z pozorování od 1970,2 do 1971,9 dokazující jeho použitelnost
pro časovou a šířkovou službu.
- aut
Práce publikované v Bulletinu čs. astronomických Qstavd
Vol. 24/1973/, No 2
Fotoelektrická fotometrie zákrytové proměnné TX Her
M. Vetešník, J. Papoušek, Astron. ústav UJEP, Brno
Během let 1968 - 71 získali autoři 1728 pozorování v modré a 2070 ve žluté barvě, pomoci nichž bylo určeno 20 momentil
minima této proměnné. V práci jsou rovněž vypočteny světelné
elementy a okrajové ztemnění a uvedeny zvláštnosti světelné
křivky.
-PA -

1

Hrubá analýza pekuliárnej hviezdy 53 Aur
J. Zverko, Astron. ústav SAV, Skalnaté Pleso
Analýza Ap hviezdy 53 Aur metódou krivky rastu ukázala niektoré
anomálie v chemickom zložení atmosféry tejto hviezdy. Lahšie
prvky ako Mg, Al, Si a Ca sú zastúpené menším obsahom ako je to
u normálnych A hviezd. Ť$žšie prvky sd v'prebytkud Efektívna
teplota je TBff = 10 130 , ionizačná Ti n = 7 720 . Excitačné
teplota rastie s rastúcim ionizačným po~enciálom.
- aut
Určení hmoty Galaxie pomoci modelu spirální struktury jakožto
vin hustoty
B. Basu, A.K. .Roy, Jadavpur University, Calcutta, India
Hmota Galaxie byla vypočtena pomoct jednoduc'ého vzorce
vyplývajícího z uvedeného modelu. Pro vzdálenosti od středu Galaxie větší než 3 kpc byly vzaty kruhové rychlosti vyplývající
nší vzdálenosti menší rychlosti než
ze Schmidtova modelu, pro
Mo je d dobré shodě s určeními
u Schmidta. Hmota 2,1 . 10
jiných autorů.
- PA -
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Strukturální změny a pravidelnosti v rozložení vápníkových
flokulí na slunečním povrchu v průběhu cyklu 19
P. Ambrož, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
V práci je provede rozbor délkového rozloženi Ca II
flokulí v rovníkové zoně — 20 heliografických stupňů. Metodou
fotografické plošné integrace je vyšetřována pravidelnost
rozložení flokulí při různém rozsahu statistického ustředňování.
Je nalezena periodická změna v rozloženi struktury Ca II flokulí
na celém Slunci se střední periodou 1,7 roku.
- aut Vztah makrostrukturálních změn rozloženi aktivity na slunečním
povrchu a fluktuaci některých indexů aktivity v průběhu cyklu 19
P. Ambrož, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
V práci je porovnáván průběh průměrné plošné hustoty Ca II
flokulí popsaný indexem S s fluktuacemi některých indexů aktivity
(plocha slunečních skvrn, relativní číslo a plocha protuberancí).
Byly nalezeny fluktuace všech studovaných indexů s průměrnou dobou
trvání 8 - 10 Carringtonovských otoček a pro určitá období byla
nalezena dobrá vzájemná korelace.
- aut Trendy ve vývoji protonové aktivní oblasti kolem 24.1.1971
L. Křivský, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Vývoj aktivity oblasti, kde byla 24.1.1971 protonová erupce, je znázorněn pomoci metody sumačních křivek, tak jak bylo provedeno u některých protonových oblasti v minulosti. Pomoci této
metody, která v podstatě pro erupce a vzplanuti X-emise udává
trendy výdaje energie aktivní oblasti, lze charakterisovat typická období ve vývoji, která po řadu dní vykazuji tentýž vývojový trend. Je patrná na první pohled nápadná odlišnost trendů
všech zkoumaných parametrů v době otočky s protonovou erupci
a v časově sousedních otočkách.
- aut
Výron kosmického zářeni od sluneční erupce 24. ledna 1971 .
J. Ilenčík, Ústav experimegt. fyziky, Košice
L. Křivský, Astron. ústav CSAV, Ondřejov
Je proveden rozbor případu výronu kosmického záření od
sluneční erupce 24.1.1971, která též způsobila radioaktivitu
hornin na Měsíci. Jsou udány základní typické charakteristiky
erupce včetně Y-fáze, je diskutována otázka směrovosti zářeni,
je stanovena absorpční délka částic v zemské atmosféře, dále
exponent rigidity, koeficient difuse, střední volná dráha na
1 AU a počet urychlených a ejektovaných částic na Slunci.
aut
Poznámka k rovnováze spirálních magnetických struktur
v protuberancích
M. Šidlichovský, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Je navržen jednoduchý model formováni protuberancí na
základě pinč efektu. Lorentzova sila je výsledkem zakroucení
koronálního magnetického pole s vmrzlou plazmou. Příčiny zkrou-
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cení se nevyšetiují. Mohou spočívat v pohybu ve fotosféře. Hrubý model takto zkrouceného pole (původně homogenního) umožňuje
určit konečnou konfiguraci pole a rozloženi hustoty hmoty. Lorentzova sila způsobuje růst hmoty v blízkosti osy zkrouceni.
To je spojeno s ochlazením v důsledku záření a plazma se stává
viditelnou v Ha jako klidné protuberance se spirální strukturou.
- aut Poznámky k magnetografickým měřením
M. Šidlichovský, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
V magnetografu se obvykle používá planparalelní destička
k měření rychlosti plasmatu v místě, kde se formuje čára. V článku se teoreticky vyšetřuje chyba r měření magnetografem, způsobená dodatečnou polarizaci světla na této destičce. Ukazuje se,
že tato chyba je obvyl~le nepodstatné a začíná být významné
pro výchylky okolo 50 .
- aut
Výskyt polárních září v průběhu 11 letého slunečního cyklu
Z. Pokorný, Lidová hvězdárna, Prostějov
Superposiční metodou byl sledován výskyt polárních září
v průběhu 11 letého slunečního cyklu. Rozborem ddajů z let
1897 - 1951 získaných na Yerkes Observatory bylo zjištěno, že polárních září je nejvíce v roce +2 po maximu relativního čísla
slunečních skvrn. V souvislosti s dvoumaximovou závislostí
výskytu protonových a podobných jevů na Slunci, které podstatně
ovlivňují geofyzikální jevy, se potvrzuje, že druhé maximum je
z energetického hlediska mohutnější než maximum vyskytující se
zhruba současně s maximem relativního čísla skvrn.
- aut Intensita Jupiterových atmosférických pásů a sluneční činnost
Z. Pokorný, Lidová hvězdárna, Prostějov
Použitím Chree-ovy Superposiční metody je zkoumán vztah
mezi fotometrickým koeficientem aktivity Jupitera R, který udává
intenzitu atmosférických pásů planety, a sluneční aktivitou.
Rozborem hodnot R z období 1904 - 1968 byla nalezena dvoumaximová závislost v průběhu 11 letého cyklu, ukazující, ,že intenzita
pásů v Jupiterově atmosféře je pravděpodobně ovlivnována i výskytem slunečních protonových i obdobných jevů spojených s výronem
částic do meziplanetárního prostoru.

Z ODBORNĚ PRÁCE ČAS
XII. celostátní seminář o meteorické astronomii
Ve dnech 20. a 21. října 1972 pořádala meteorická sekce
Československé astronomické společnosti při ČSAV v součinnosti
s hvězdárnou a planetáriem v Brně XII. celostátní seminář mete-
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onaké astronomie. Na programu semináře byla celá řada odborných
referátů, zprávy jednotlivých pozorovacích skupin o činnosti
v uplynulém období a pracovní porada týkající se nápině a organizace meteorické expedice 1973.
Seminář byl, po úvodním slově předsedy meteorické sekce
ČAS Miroslava Šulce, zahájen referátem Miloše Šimka: "Rozděleni
meteorů podle magnitudy v meteorickém roji Geminid", který diskutoval výsledky radarového pozorováni Geminid v letech 1959 až
1969. Ukazuje se, že koeficient s, který je obdobou známého koeficientu x z vizuálních pozorováni, je kvadratickou funkcí
magnitudy v intervalu 0,5 až 4,5. Závislost s na magnitudě sporadických meteorů se podstatně liší od téže závislosti pro rojové meteory. Následoval referát Vladimíra Znojila: "Radianty na
severní polokouli v období od 20.7. do 20.8.", v němž se zabýval
zpracováním teleskopických pozorování brněnských expedic z let
1966 až 1968. Byly zjištěny tyto roje: Perseidy, Aquaridy a Cassiopeidy, které jsou spíše velice složitým komplexem rojů s různými radianty. V roce 1968 byl zaznamenán velmi významný a dosud
neznámý roj s radiantem poblíž
Lac. Jaroslav Rajchl se ve svém
příspěvku: "Atmosférická složka v meteorickém procesu" zabýval
otázkou emise meteoru. Na rozdíl od dřívějších představ, kdy se
za emisi meteoru činily odpovědny prvky meteorického materiálu
(Fe, Ca, Ni, Mg, Na apod.), se největší důležitost přisuzuje
atmosférickým molekulárním pásům ~N2, 0 I, N I, NO2, 0 ). Přítomnost atmosférických emisí ve spektru meteorů je důsledkem aerodynamické interakce letícího meteorického tělesa a atmosféry.
Další referát Vladimíra Padevěta: "Co se děje za letícím tělesem
meteoru" se dotýkal rozdílu mezi dynamicky a fotometricky určenou hmotou meteorů, který vede k předpokladu enormně nízkých hustot
tělesa meteoru. Ukazuje se, že není nutné sahat k tomuto předpokladu, jsou-li spiněny tři podmínky týkající se mechanismu přenosu tepla a odpařování hmoty z letícího tělesa. Do jaké míry
jsou tyto podmínky spiněny, se ukáže v nejbližší budoucnosti.
Serii referátů zakončil Pavel Příhoda přehledovým příspěvkem:
"Meteorická hmota a planety", který se věnoval především výsledkům získaným posledními výzkumy pomoci meziplanetárních sond, speciálně pak charakterem impaktních kráterů na Marsu a na Měsíci.
Dalším bodem programu pátečního večera bylo posezeni
v příjemném prostředí restaurace Perla, kde mimo navazování a
obnovováni osobních kontaktů byly diskutovány i návrhy dalších
pozorovacích programů.
V sobotu ráno zahájil seminář nestor naši meteorické
astronomie Vladimír Guth, referátem "Draconidy 1972", který se
zabýval tím, proč nedošlo v roce 1972 k očekávanému meteorickému
dešti Draconid. Optimistické předpovědi o návratu tohoto roje
vycházely z předpokladu, že dráhy meteorických částeček a mateřské
komety jsou identické. Přesné výpočty však ukázaly, že poruchy
způsobené Jupiterem pozměnily dráhu roje tak že se Zemi vyhnul
o 0,008 a.j., takže vzhledem k jeho šířce 0,3015 a.j. již Zemi
nezasáhl. V následujícím, velmi obšírném referátu, se Vladimír
Vanýsek věnoval výzkumu kosmického prachu v kometách. Výzkum se
provádí studiem průběhu spojitého spektra komety, excesů a polarizace. Výsledky výzkumů dovolují nejrůznější interpretace,
přesto se však zdá, že kometární kosmický prach je složen z dielektrických částeček renších než 1 µ .
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Program semináře dále pokračoval zprávami o činnosti pozorovacích skupin za minulé období. Nejobsáhlejší zpráva byla předložena brněnskou meteorickou sekcí. Od minulého semináře bylo napozorováno celkem 882 hodin 45 minut v 65 pozorovacích nocích,
což je vůbec největší množství v historii brněnské meteorické
sekce. V současné době se na brněnské hvězdárně vytvořil takový
kádr lidi, který dovoluje pozorovat 16 dní v měsíci, přičemž
jednotlivá pozorování jsou obsazena dvěma až osmi pozorovateli a
zapisovatelem. Mimoto se členové brněnské sekce pravidelně zúčastňují zpracování rozsáhlého pozorovacího materiálu a přípravě nového programu. Ostatní skupiny pracovaly jen sporadicky a bez náročnějšího programu, výjimku činila snad jen celostátně řízená
akce pozorování roje Draconid; do které se zapojilo celkem 5 mimobrněnských skupin. Malá aktivita pozorovacích skupin byla vedoucími těchto skupin vysvětlována celkem shodně: nedostatek lidí, přístrojů a především pochopeni ze strany mateřských hvězdáren
a škol. Zdá se, že tyto bolesti amatérské meteorické astronomie
jsou již chronického rázu a měly by se odstraňovat celostátně.
Bude nutné jednat s nadřízenými orgány škol a hvězdáren, bude
nutno odstranit objektivní překážky činnosti amatérských pozorovatelů, neboť chui pozorovat tu je. Je škoda, že se semináře
nezúčastnili oficiální představitelé slovenské meteorické astronomie. Ze Slovenska do Brna přijela sice početná skupina pozorovatelů, ti však bohužel nemají ve vzpomínaných problémech
dostatečně pádné slovo. Dále se diskutovala problematika úpické
zácvikové expedice, její náplň a organisace.
Dalším bodem diskuse byla příprava celostátní expedice
1973, která se opět bude konat v prostoru kolem Ondřejova a její
program bude podobný jako program expedice 1972. Byla nadhozena
i možnost zřízení tří stanic a použití mechanického přerušovače
stop. Příprava expedice 1973 po stránce odborné i organisační
zůstává z valné části na bedrech meteorické sekce při hvězdárně
v Brně.
Seminář se dotkl celé řady odborných i organisačních
problémů, které si zaslouží, abychom se nad nimi zamysleli.
Z. Mikulášek

ZAHRANIČNI NÁVŠTĚVY
Dr. Ch.I.AbduSsamatOv

Hlavní astron.
observatoř
AN SSSR

13.11
11.12.
1972

Reciproční pobyt
na stelár. odděl.
katr. ústavu ČSAV

Dr.J.Arsenjevič

Astron. observatoř, Bělehrad

31. 8.
22. 9.
1972

Spolupráce. Pozorování na dvoumetr. dalekohledu

Dr.S.Barcza

Konkoly
observatoř
Budapest

6. 7.
19. 7.
1972

Reciproční pobyt
na stelárním oddělení
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Dr.Arvind
Bhatnagar

6. 7.
Uttar Pradesh
state Observatory, 8. 7.
1972
Naini Tat, India
8.11.
Prof.P.Czarboryski, Katedra historie
vědy, Warszawa
15.11.
1972

Spolupráce a indickou
observatoří
Proslovení přednášky
o Koperníkovi

Arch. Dětov

Astr. ustav
Bulharské AV

21.11.
24.11.
1972

Diskuse o bulharském
dvoumetru

Dr.V.Dinulescu

Observatoř
Bukurešť

20. 9.
29. 9.
1972

Reciproční pobyt
na slunečním odděleni

Dr.Koreče♦

katr. ustav
Bulharské AV

21.11.
24.11.
1972

Jednáni o dvoumetru
v Bulharsku

Dr.D.lAalaise

Un}versita
Liege,
Belgie

Dr.H.11arik

Astr. ustav
Budapest

18. 9.
15.10.
1972

Spolupráce University
Liege s Astron. ústa—
vem ČSAV. Pozorováni
šestikanálovým
spektrometrem
Reciprocita. Pozorování sluneční chromosféry

Dr.R.E.1[c Crosky

Smithsonian
Astrophys. Oba.,
Cambridge, USA

4.10.
20.10.
1972

Pobyt na odděleni
meziplanetární hmoty

Dr.iň.Neining

NDR

Studijní pobyt v časovém oddělení katr.
ústavu ČSAV

Ing.Radiv

Astron. ustav
Bulharské AV

29. 5.
4. 6.
1972
21.11.
24.11.
1972

Prof.L.Randič

Oeodet.fakulta
Univ. Zágreb

10. 9.
12. 9.
1972

Jednáni o vědeckém
programu observatoře
Hvar

Dr.1Q.Solarič

Geodet.fakulta
Zagreb

7.11.
11.12.
1972

Spolupráce mezi ČSAV
a Univ. Zagreb. Pobyt
na Odd. meziplanet.
hmoty

Arch.Stančeva

Astron. ústav
Bulharské AV

21.11.
24.11.
1972

Jednáni o dvoumetru
v Bulharsku

21.-31. 7.
2.- 9.11.
24.12.- 1. 1.
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Jednáni o dvoumetru
v Bulharsku

NOVĚ KNIHY
Hvězdářská ročenka 1973, Academia Praha 1972, 232 stran, 20,-Kčs
Smířil jsem se již se skutečnosti, že Hvězdářská ročenka
není k mání dříve než v prvních týdnech nového roku. I ta letošní pravidlo neporušila. Obsah a forma ročenky se v podstatě neliší od dřívějších vydání. Zůstalo zachováno její rozdělení na
jednotlivé kapitoly, což umožňuje stálým uživatelům ročenky rychlou
orientaci. V oddílu efemerid planet není tentokrát uveřejněna tabulka elongací planet. V dřívějších recensích byla již několikrát
zmínka o užitečnosti zařazovat do Hvězdářské ročenky Přehled pokroků v astronomii. Letošní ročenka znovu potvrzuje, že počet nových
astronomických poznatků rapidně roste, nebo z celkového rozsahu
publikace je téměř 1/2 věnována přehledu pokroků. Z minulých ročenek si odděluji právě tuto kapitolu: vzniká mi tak nová zajímavá
publikace, které často používám, hledám-li základní údaje o astronomických objevech z poslední doby. Mrzí mne jen cena ročenky; zatímco loni stála jedna stránka přibližně 6 haléřů, letos přišla
na skoro 9 haléřů. I tak si myslím, že ročenka nebude dlouho ležet na pultech knihkupectví.
Z.Pokorný

L.M.Gindilis, S.A.Kaplan, N.S.Kardašev, B.N.Panovkin, B.V.Suchotin,
G.M.Chovanov: Mimozemské civilizace (Problémy mezihvězdného spojení); Academia Praha 1972, 312 str., 65 obr., cena 36,-Kčs
Sborník šesti sovětských autorů vyšel v originále r. 1969,
a aby se "již" loni mohl objevit v českém překladu, musel vyjít
rotaprintem. V každém případě však lze uvítat, že máme konečně
♦ češtině solidní dílo na téma tak aktuální; vždyť s výjimkou
klovského populárněji zaměřených "Milionů cizích světil" zatím
u nás soubornější práce nevyšla.
V úvodu rozebírá S.A.Kaplan problémy mezihvězdného spojení
a definuje tématikushrnutou ve sborníku. I. kapitola, napsaná
I.S.Kardaševem, je zajímavým a často provokativním přehledem
astrofyzikálních aspektů otázky. Pro čtenáře Kosmických rozhledů bude patrně právě tato kapitola nejatraktivnější. II. kapitola
z péra B.N.Panovkina je věnována vlivu kosmického prostředí na
šíření radiových signálů, tj. zvláště absorpci a zkresleni radiových signálil .v mezihvězdném a mezigalaktickém prostředí. L.M.Gin-.
dilis se ve III. kapitole zabývá možnostmi radiov ho spojeni s mimozemskými civilizacemi. Kapitola má příliš technický charakter
a je snad zajímavější jedině v těch partiích, kde se Probírají
kritéria umělosti signálů. Dále následuje obsáhlá stat B.V.Suchotine o metodách dešifrování zpráv. Podle mého soudu vybočuje tato
studie svým charakterem z celkového zaměření publikace. V V. kapitole pojednává G.M.Chovano♦ o tempu vývoje civilizací. Zde jsou
vysloveny pozoruhodné myšlenky, jež mohou zajímat velmi široký
okruh čtenářů. Stejně inspirující je i závěrečná kapitola B.N.Panovkina o obecných aspektech problému mimozemských civilizací.
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Sborník je dopiněn doslovem člena-koresp. ČSAV prof. R. Peška.
Doslov zejména obsahuje stručnou informaci o konferenci CETI
v Bjurakanu a o kosmickém dopise-plaketě na sondě Pioneer 10.
že

překlad není nikterak kvalitní,
Je třeba konstatovat,
zejména pokud jde o odbornou terminologii, což může méně zkušeného
čtenáře místy zmýlit. Namátkou uvádím "čáry tajemství" na str. 15
(ve skutečnosti jde o čáry hypotetického prvku mystéria), nebo
"teorém velkého Fermiho(U " (správně velká Fermatova věta) na str.
250. Přes tyto nedostatky a jistou nevyváženost v rozsahu a technické úrovni kapitol je sborník důležitým edičním činem nakladatelství Academia. Pro čtenáře, kteří se zajímají o otázky mimozemských civilizací více než jen na "dánikenovské" úrovni, se stane
významným zdrojem informací i důvodem k zamyšlení.
J.Grygar

PROSLECHLO SE VE VESMiRU
Návod, kterak si zapamatovat tvar Země, odvozený
z pozorování pohybu umělých družic
When you cut a slice
through the polar ice
the Earth is like a peer
but slice along the equate
she looks like a potato
a giant pomme de terre.

Vyřízneš-li v Zemi pruh
příčně přes polární kruh,
dostaneš tvar hruškový.
Řez přes rovník navzdor
vypadá jak brambor gigant kartofelowy.

D.G.King-Hele: Observatoty 92 /1972/, 39.

"Když překročíme hranice skvělé říše geometrie, riskujeme tím,
že zabloudíme, ale máme též radostnou neději, že fyzikální
divočinu postupně proměníme v ráj."
A. Beer, 1972

"Kosmický výzkum mé rovněž jisté vojenské sspekty. Jakmile se
však soustřeďuje ke zkoumání vzdálenějších objektů jako je Měsíc a planety, jeho vojenská hodnota se zmenšuje a jeho čistě vědecké aspekty jsou zdůrazněny. Kosmonauti budou spolupracovat
s astronomy tím lépe, čím dále se budou nacházet od Země."
H.Alfvén na slavnostní přednášce v Moskvě v březnu 1972.
Všechny překlady jg
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"Astronom je člověk, pro nějž faktor 10 je významný, ale faktor 2
nikoliv."
J.Tinbergen

NOVINKY Z ASTRONOMIE
Další "Malý astronomický satelit"
Druhá družice řady SAS (Small Astronomy 5atellite) byla vypuštěna dne 15.11.1972 na oběžnou dráhu okolo Země. Start byl
proveden nosnou raketou Scout z umělé italské základny San Marco,
umístěné v Indickém oceánu poblíž pobřeží Keni. Družice o hmotě
186 kg obíhá po dráze o parametrech i = 1,9O, T = 95,4 min.,
Ha = 631 km, Hp = 444 km.
Úkolem družice SAS-B, označované též jako Explorer 48,
je výzkum gama-záření. Na palubě nese jiskrovou komoru pro detekci
gama-zářeni v oboru 25-200 MeV. Přístroje, družice jsou schopny určit
směr, odkud záření přichází, s přesností
1 . Detektor gama-záření
má přibližně lOx větší citlivost než podobná zařízení, dříve instalovaná na umělých tělesech. Vývoj SAS-B v NASA GSFC si vyžádal 9 mil. .
Program SAS byl zahájen 12.12.1970 startem SAS-A (Explorer 42) o hmotě 143 kg rovněž z rovníkové základny San Marco.
Prováděl měření RTG zárení. První etapa malých astronomických družic bude uzavřena startem SAS-C v příštím roce. Další, mnohem dokonalejší satelit SAS-D je ve vývoji. Podle dnešních předpokladů
by měl být naveden na dráhu v roce 1976, a to za mezinárodní
účasti pod označením IUE (International Ultraviolet Explorer).
Kromě NASA se má programu zúčastnit i evropská organisace ESRO
a britský Science Research Council. Družice o hmotě 313 kg bude
mít za hlavni úkol pozorování UV-zářeni astronomických objektů.
Pro tato měření bude vybavena užitečným zatížením o hmotě 97 kg
včetně 15 cm UV-teleskopu. Předpokládá se tříosá stabilizace na
oběžné dráze. K vypuštění bude použito nosné rakety typu Delta.
I. a R. Hudcovi

Ultrafialová kamera na Měsíci
Pozorování astronomických objektů v ultrafialovém spektru
z povrchu Země je znemožněno silnou absorpci zemské atmosféry
v oboru vinových délek pod 3000 A. Proto je pro astronomii velkým
přínosem možnost umístění detektorů ultrafialového záření na umělých družicích a kosmických sondách. Přístroje pro UV-pozorování
nesla již celá řada umělých kosmických tělesy mimo jiné OSO 2,
OAO 2, evropská družice TD-1A, některé sovětské družice programu
Kosmos, sondy typu Veněra a Mariner. Největší 7-teleskop (o průměru 82 cm) pracuje na čtvrté družici OAO - Copernicus, který
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odstartoval dne 21.8.1972.
Důležitým krokem bylo umístění prvního UV-teleskopu na měsíčním povrchu. Stalo se tak 21.4.1972 při první měsíční vycházce
dvojice astronautů Apolla 16. Cílem bylo pozorování Země a vybraných astronomických objektů, studium UV-záření horních vrstev zemské
atmosféry, geokorony a magnetosféry a jejichinterakce se slunečním
větrem, dále výzkum meziplanetárního a mezihvězdného plynu a případné zjištění výronu plynu z měsíčního povrchu. Ultrafialová kamera se spektrografem o celkové hmotě 25 kg byla umístěna ve stínu
vrženém lunárním modulem tak, aby byla chráněna před přímým slunečním zářením. Jedná se v podstatě o Schmidtovu komoru f/1,0
o apertuře 3 palce s elektronovým měničem a mřížkovým spektrografem. Paprsky jsou optickým systémem komory soustřeďovány na fotokatodu, pokrytou bromidem draselným. Emitované elektrony jsou magnetickým a elektrostatickým polem(potenciálový rozdíl 25 000 V) fokusovány na speciální film s jadernou emulzí, čímž se reprodukuje původní obraz. Hlavni výhodou elektronografického záznamu je především
10 až 20 násobné snížení potřebné expoziční doby oproti přímým fotografickým metodám. Další předností je necitlivost vůči viditelnému oboru spektra. Toto je důležité zejména pro pozorování Země,
protože září tisíckrát jasněji ve viditelném než v UV-oboru spektra.
Kamera se používala ve dvou funkcích:
- k zaznamenávání obrazu v ultrafialovém spektru o vinových délkách kratších než 1600 A
- jako spektrografu. Spektrum je po průchodu mřížkou opět reprodukováno na jadernou emulsi
Celé zařízení pracovalo poloautomaticky. Po instalaci a nivelaci
astronauté zamířili kameru na první cíl - Zemi (jediný pozorovaný
objekt, který přímo viděli). Celé zařízení je otočné o 360° kolem
vodorovné a o 87° kolem svislé osy. Astronauté se pek ke kameře
občas vraceli, aby provedli další zaměření na nový objekt. Nastavení podle dělených stupnic se dělo s přesností menší než 3° .
Posledním úkolem astronautů bylo vyjmutí exponovaného filmu.
Celkem bylo pořízeno 209 snímků 11 různých astronomických
objektů. Největší pozornost patřila záběrům Země v různých spektrálních oborech. Fotografie zemské vodíkové korony v oblasti 1050 až
1550 A ukázaly t že geokorony je v podstatě sférického tvaru s vydutím na straně odvrácené od Slunce. Rozkládá se až do vzdálenosti
70 000 km od Země. Kromě záření vodíku v čáře Lyman-alfa bylo
v geokoroně zjištěno záření helia 584 A (dosud v zemské atmosféře
nepozorované), záření ionisovaného kyslíku a čára Lyman-beta vodíku (1026 A). Zajímavé snímky Země pořídila kamera v oboru 1230 až
1550 A, s emisním zářením atomárního kyslíku a molekulárního dusíku.
Podle očekáváni jsou na fotografiích jasně patrny oblasti
zemských polárních září a rovníkový pás. Neočekávaný je však objev
dalšího gásu, skloněného k zemskému rovníku a rozprostírajícího se
až na 40 severní šířky. Výsledky spektrografických měření ukazují,
že emisní záření vodíku v Lyman-alfa (1216 A) přichází ze všech
míst pozorované části měsíčního nebe. Při pozorování mimozemských
objektů (bylo jich 10), mj. Velkého Magellanova mračna, galaxie
Y 31 v Andromedě a shluku galaxii, bylo též prováděno studium výsky-
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tu aezihvězdného plynu. Nedošlo k větší registraci mezigalaktického vodíku.
Celý experiment s měsíční ultrafialovou kamerou a spektrografem skončil tedy úspěšně. Hlavním vedoucím projektu byl Dr. George Carruthers z Naval Research Laboratory. Získané údaje tak
dopinily naše dosavadní poznatky z W -teleskopů ne umělých kosmických
tělesech. Po skončeni programu Apollo se prozatím a instalací dalších 13V-kamer na měsíčním povrchu nepočítá. V budoucnosti se však
pravděpodobně bude využívat měsíčního povrchu pro aatronomická pozorování v ještě větší míře, a to hlavně pro ideální pozorovací podmínky.
3

2
6

~

Schema měsíční ultrafialové kamery
3. Magnet
2. Korekční deska
1. Zrcadlo
6. Filmový pás
5. Elektronový obraz

4. Fotokatoda
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Družice Io a magnetosféry Jupitera
V roce 1968 J.H.Piddington a J.F.Drake a o rok později
P.Goldreich a D.Lynden-Bell se pokusili vysvětlit korelaci mezi
rádiovými záblesky Jupitera v dekametrovém oboru spektra a polohou družice Io na základě elektrodynamických efektů, které vyvolává Io v magnetosféře planety. Družice obíhá ve vzdálenosti asi
6 poloměrů planety, tedy hluboko v magnetosféře Jupitera. Magnetosféra rotuje spolu s planetou, což způ~obuje, že se Io pohybuje
vůči magnetosféře rychlostí asi 56 km s- západním směrem. Za předpokladu, že povrch družice je dostatečně vodivý, dojde k "zamrznutí" magnetické trubice procházející satelitem a ke strháváni
plasmy. Elektrické proudy a poruchy spojené s pohybem této magnetické trubice magnetosférou a ionosférou planety vyvolávají pozorovanou rádiovou emisi.
S.F.Dermott (Icarus 17, 1972, 223) diskutuje otázku elektrické vodivosti družice. Vyjdeme-li z modslu vypracovaného J.S.Lewisem (1971), podle kterého se Io skládá z jádra tvořeného křemičitany a kysličníky železa, konvektivního pláště z kapalného čpavku
a z tenké ('-70 km) vrstvy ledu na povrchu, nelze zaručit, že
elektrická vodivost povrchu satelitu dostačuje k vyvolání výše uvedeného efektu. Pokud by se však povrch Io,skládal z materiálu po—
dobného chondritům, jeho elektrická vodivost by byla mnohem vyšší
a došlo by k zamrznutí siločar magnetosféry Jupitera do družice.
Nakonec lze též předpokládat, že elektrické proudy netečou samotnou
družici, ale tenkou ionosférou obklopující satelit.
Z. Pokorný

Teplotní anomálie na Jupiteru
Na infračervených mapách Jupitera, které v dubnu 1972 pořl—
c)ili C.S.L.Keay, F.J.Low a G.H.Rieke pomoci 61" reflektoru Lunární a planetární laboratoře v Arizoně, se objevila řada velmi teplých
oblasti. K měřeni teploty na planetě byla vybrána vinová délka
5 Ním, neboč zde se nachází okno v Jupiterově atmosféře mezi dvěma
absorpčními pásy čpavku. Infračervené mapy, byly snímány germani=
ovým bolometrem; skanující clona vybírala oblast o průměru 5" na
povrchu planety.
Nejvyšší zaregistrované teploty na Jupiteru dosahují hodnot -.230 K (pro srovnáni: radiační teplota činí asi 105 K, radiometrická pro A 8-14 Ním asi 130 K). Oblasti s anomální teplotou
se nacházejí většinou v severním rovníkovém pásu, teplá oblast
však byla nalezena i 30° jižně od rovníku. Při měřeni IR emise
u A 10 a 20 µm zmizely oblasti pozorované u ?'-5 ‚um (díky velké
opacitě atmosféry) a objevil se jen poněkud teplejší rovníkový
pás. Teplotní anomálie na Jupiteru pozoroval F.J.Low již v roce
1966 na 20' m. J.A.Westphal v r. 1969 pomoci 200" Haleova reflektoru zaregistroval na vinové délce 5 dum nevelké oblasti, kde teplota převyšovala 300 K (byly to oblasti v rovníkové zoně a severním
rovníkovém pruhu). Existenci teplých oblasti na planetě lze vysvětlit dvojím způsobem: buďto jde o mezery v horní oblačné vrstvě,
kterými pozorujeme teplejší nižší vrstvy, nebo jsou to poruchy,
které podporuji tok tepla z nitra planety na povrch.
Z".Pokorný
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Bílí trpaslici a molekulární helium
Ve spektru bílého trpaslíka AC +70° 8247 se nacházejí dosud
neidentifikované pásy kolem vinových délek 3650, 4135, 4475 a
4610 A. Hloubka těchto pásů dosahuje až 10% kontinua. Jak ukázal
D.J.Mullan, je možné tyto pásy ztotožnit s pásy molekulárního
helia - He2. Vytvoření molekul helia, které jen velmi neochotně
vstupuje do sloučenin, má zřejmě na svědomí velmi vysoký tlak,
který v takřka čistě heliových atmosférách bílých trpaslíků
panuje.
Z. Mikulášek

Stabilní cefeidy
Padne-li obraz hvězdy na H-R diagram do oblasti nazvané:
"pruh nestability" která se táhne od spektrální třídy F5 Ib až
k KO Ib, pak je tato hvězda cefeidou. Ukázalo se však, že i toto
pravidlo které bylo považováno ze zcela striktní, má své výjimky.
J.D.Fernie na Dunlapově observatoři a J.O.Hube na Kitt Peaku
sledovali po tři roky vybranou skupinu 48 hvězd kolem 9. magnitudy spektrální třídy F6 Ib až G8 Ib. Pouze 5 hvězd této skupiMy
vykazuje jisté pulsace o amplitudě světelných změn kolem 0,1 ;
ostatní hvězdy mění svoji jasnost o méně než O,Olm. Vzniká tedy
otázka, jak vysvětlit existenci stabilních hvězd v oblasti, která
je vyhrazena hvězdám pulsačně nestabilním.
Z. Mikulášek

Zajímavé vlastnosti čáry 1720 A
Díky astronomickým observatořím umístěným na druzicích
dnes známe u celé řady hvězd průběh i vzdálené části ultrafialového konce jejich spektra. Nicméně právě tato část spektra pořádně zamotala hlavu teoretikům, nebot se ukázalo, že j ,jich modely
atmosfér předpovídají zcela jiný průběh spektra, než jaký pozorujeme.
Potíže jsou též při identifikaci spektrálních čar, kde bude nutné
zřejmě vynaložit dosti značné úsilí k tomu, abychom se v ultrafialovém spektru alespon rámcově vyznali.
Zvláštni pozornost přitom na sebe obrátila absorpční čára
se středem u vinové délky 1720 A. Tato čára je velmi výrazná ve
spektru veleobrů raného typu, zatímco u horkých hvězd hlavni
posloupnosti je buď velmi slabá nebo chybí vůbec. Jedinou výjimku
Tau, kde je tato čára stejně výrazná jako ve spektrech
tvoří hvězda
Tau je však známo, že je spektrální třídy Be
veleobrů. 0 hvězdě
(hvězda s obálkou). Na základě těchto skutečností lze učinit závěr,,
že výskyt silné absorpce kolem 1720 A je podmíněn existenci rozsáhlé atmosféry. Zdá se, že optimální podmínky pro vznik této čáry
jsou v místech s nízkou hustotou a ve zředěném poli záření.
Aby se vyloučila možnost toho, že tato čára vzniká v mezihvězdném prostředí, byla srovnávána spektra hvězd, které jeví
značné zčervenání způsobené mezihvězdnou absorpcí a hvězd, které
jsou mezihvězdnou absorpcí postiženy jen minimálně. Ukázalo se, že
intenzita čáry 1720 A nezávisí na velikosti absorpce, čímž se
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potvrdil původní předpoklad: teto čára v mezihvězdném prostředí
nevzniká.
Analýza, kterou provedla Underhillová spolu s Lechronem
a Western, ukazuje na to, že čára 1720 A není jednoduchá; tato čára
asi vzniká překrytím několika silných čar kovových iontů.
Zvláštpí vlastnosti této čáry jí předpovídají velkou užitečnost, nebot může sloužit jako indikátor rozsáhlých atmosfér
hvězd.
Z. Mikulášek

VESMÍR SE DIVÍ
Proč bychom se netočili
. Zdánlivý denní pohyb oblohy, jeho souvislost s rotač—
ním pohybem Země, zdánlivý denní pohyb Slunce, jeho souvislost
s rotačním oběhem Země kolem Slunce

...

(Z nových osnov pro fyziku, gymnasium, 1. ročník)

(Quasar Khanh NÁVRHÁŘ,
PODPRSENKÁŘ A MORALISTA

KRE38A FIACARA

Asl před půldruhým rokem vzbulila v Paříži velkou pozornost
průhledná krychle pohybujicl se
na čtyřech malých automobilových
kolech. Veřejnost se poprvé —
alaspoh pokud je ml známo — seznámila vn větší míře se jménem
původce tohoto neobvyklého dopravnlho
prostředku. Quasar
Khank a jeho nový městský automobil upoutali zaslouženě pozoreast. Proč dát vozidlu, které má

let však žije v Paf(₹i; ve Francii
také vystudoval středni !kolu
a techniku. Pozornost na sebe
upoutal nejen průhledným autem
krychlového tvaru; vytvořil také
nafukovací nábytek ave spolu prácl
se svou ženou Emanueliou zcela
novou podprsenku. To u₹ stačilo,
aby vzbudil pozornosti těch čatopasů, které nezaměšuji vše, co je
nové, za ujímaná a originální, a tak
diky revue Twen (z jejíhož in.
(5"
khanhem and-

Tyto zprávy rozmnožuje pro svou vnitřní potřebu Československá astronomická společnost při ČSAV (Praha 7, Královská
obora 233). $ídí redakční kruh: vedoucí redaktor J.Grygar,
výkonný redaktor P.Příhoda, členové P.Ambrož, P.Andrle, J.Bouška,
Z.Horský, M.Kopecký, S.Kříž, P.Lála, E.Pittich, Z.Pokorný.
Technická spolupráce: Z.Horský, H.Kellnerová.
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