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Šíření skutečně vědeckých poznatků i názorů) zvyšování vzdělaoosti
a kulturní úrovně lidu bude přispívat k odstranění všech různých škodli
vých pověr) nacionalistických i náboženských předsudků) které jako těžká
závaží ztěžují cestu ke skutečné svobodě lidského ducha a kulturnímu
rozvoji celého národa.
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JEDEN Z NEJOBTížNĚJšíCH
ÚKOLŮ GEOFYSIKÁLNÍHO ROKU SPLNĚN
FRANTIŠEK KADAVÝ

Dne 5. října 1957 jsme uslyšeli po prvé z rozhlas.u zprávu o vypuštění
umělé oběžnice Země. Pro mnohé byla největším překvapením skuteč
nost, že to není americká umělá družice, jejíž vypuštění bylo již ohlašo
váno déle než rok, ale sov,ětská družice, o !které se dosud mnoho nemlu
vilo. I pro nás, ačkoli jsme její vypuštění čekali v této době každý den,
byla velmi ra:d ostným překvapením. O vypuštění sovětské družice během
září

nebo října jsme slyšeli na přednášce kand. věd Zd. Ceplechy v Bes
kydech, na celostátní astronomické expedici, kde Zd. Ceplecha hovořil
o svých dojmech ze zájezdu do Sovětského svazu. Rozhlasová zpráva
však byla pro nás stejně vzrušující, jako pro ostatní posluchače.
Toto vzrušení se ihned projevilo nepřetržitými telefonickými dotazy.
Bude-li .oběžnice viditelná prostým okem, po jaké dráze obíhá, ja.k je
vysoko, kdy poletí nad Prahou, na jakých vlnách vysílá signály, budou-li
signály slyšitelné i normálními přijimači, jakého zařízení bylo použito
při vypuštění oběžnice a pod. Jen některé dotazy jsme mohli zodp,ovědět.
Ty, které se týkaly družic všeobecně. O sovětské oběžnici speciálně jsme
však věděli jen to, co jsme slyšeli z rozhlasu a četli v delli'1ím tisku. Byly
ovšem i takové dotazy, jako na př. čím je družice poháněna, jak se
může nad Zemí udržet, pr,oč neuletí do prostoru a pod. Jaký zájem vy
volala družice i o další otázky rázu astronomického, svědčí na př. tyto:
po jakých drahách obíhají planety, planetky a komety, jaké jsou jejich
vzdálenosti od Země i od Slunce, jaké rychlosti. jak je to S meziplane
tární hmotou, na možnosti srážek družice s meteory, na Keplerovy zá
kony, na zákony gravitace, na hustotu vzduchu v různých výškách nad
Zemí, na jeho složení, teplotu.
Celý prvý den, ale i po řadu dnů následujících byl telefon na hvězdárně
v nepřetržité činnosti. Podobná situace byla ovšem i na vědeckých ústa
vech a místech, kde jen zájemci tušili, že by se mohli o umělé oběžnici
něco dovědět. I jiné naše lidové hvězdárny byly zahrnuty dotazy telefo
nickými i písemnými a počet návštěvníků hvězdáren se v těchto dnech
značně zvýšil. A diskuse se rozvíjely převážně na problémy spojené s dru
žicí. Zde přišly vhod instruktáže i materiál o' raketách, umělých oběžni
cích a meziplanetárních letech, které byly na některých hvězdárnách
v minulé době připraveny.
Z rozhlasu jsme se dověděli, že již v ,časných hodinách ranních 5. x.
byly signály družice zachyceny u nás stanicemi Geofysikálního ústavu
ČSAV v Panské Vsi a v Průhonicích a brzo na to i na observatoři Astro
nomického ústavu ČSAV v Ondřejově. Postupně pak týž den i na
ostatních ústavech a observatořích. Z Průhonic jsme se dověděli přibližné
časy oběhů družice a pokusili jsme se pr.oto o zachycení signálů naším
přijimačem, kterým p:oslouchámečasové signály. Na vlně 15 m jsme
zachytili signály podobné těm, jak je uvedl denní tisk. Zaznamenali
jsme je i na magnetofonovou pásku a předvedli návštěvníkům, kteří byli
právě na hvězdárně na pozorování Slunce. Později nás však kand. věd J.
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Sni/mek třetíhO' stupně rakety umělé družice z.e 17. X. t. r. při 20vteřimové
exposici v 8o·uhvěz.dí Orionu (Biotwr 1:2) f
10 cm). N,a fotografii je dobře
patrna zm@na jasnosti r,akety (M. Arnt,al) Skalnwté Pleso).

=

Mrázek z Průhonic upozornil (přehráli jsme mu signály z pásky do te
lefonu), že jsme zachytili vysílání kterési pozemské stanice a že jsme
se tedy mýlili. Tedy zklamání. Ale stejné zklamání Iz ažily i desítky jiných
stanic. Uvádím zde tuto 1 skutečnost jen jako ukázku chaosu různých
zpráv a informací, které se kolem oběžnice vyrojily. To však není pod
statné. Tu slavnou sobotu i po celou řadu dalších dnů jsme žili pod vlivem
vzrušených dojmů, stejně jako celý kulturní svět.
Přicházely pak již prvé zprávy o pozorování družice. Z pO'čátku bylo
zřejmé, že i zde jde o omyly. NěJkde to 'b yly meteory, někde i vzdálená
letadla. Postupně docházely zprávy přesnější a tO' nejen z vědeckých
ústavů, ale i od amatérských pozorovatelů. Radioamatéři již bezpečně
sledovali družici při blízkých přeletech, vědecké ústavy ji Is ledovaly
témě,ř při 'každém O'běhu. Astronomický ústav ČSAV v Praze zaznamenal
na magnetofonovou pásku i Dopp'lerův efekt.
Zprávy o po'z orované jasnosti oběžnice velmi překvapily. Jasnost, ve
které se pozorovatelé ,celkem shodovali, Ibyla neo'čekávaně veliká. Pře
vládala udaná jasnost druhé hvězdné velikosti. Av,šak někdy udávali
pozorovatelé i jasnost Siria nebo i planety Jupitera, jindy jasnost hvězdy
p'á té velikosti. Později se ukázalo, že pozorovatelé viděli raketu a nikoli
skutečnou družici. Vlivem rotace měnila se rychle i jasnost pozorované
rakety a proto byly udávány taJk velké rozdíly jasnosti, i rychlé změny
jasnosti během pozorování. Jasnost rakety je mnohem v,ětší než jasnost
družice proto, že raketa má mnohem větší rozměry a také pr,oto, že se

243

přibližuje více k Zemi. Její minimální výše nad Zemí ·b yla kolem 15. října
pouze asi 228 km, kdežto minimální výše družice dosahovala asi 600 až
700 km. Přirozeně, i tyto údaje byly v těchto dnech je přibližné.
Dne 11. října obdržela Lidová hvězdárna v Praze tento telegram:
"Astronomičeskij sovět prosit organizovat nabluděnija iskusstvenogó
sputnika. Efemerida budeť vysílasja telegrafom. Rezultaty soobscajte:
Moskva sputnik - Kukarkin." Po poradě se s. V. Hulinskou z minister
stva 'š kolství a kultury svolala hvězdárna na 24. října poradu ředitelů
lidových hvě'zdáren, alby tu byly dohodnuty zásady a postup pozorování
na lidových hvězdárnách a astronomických kroužcích. Mezitím než došly
přesnější efemeridy přeletů umělé oběžnice, rozesílala hvězdárna na
Petříně přibližné časy přeletů vypočítané A. VrátníkE~m.
Pro nedostatek technických podrobností a údajů -o dráze družice, Ikteré
nám nejsou až dosud známy, zachytili jsme zde jen něco letmých dojmů
a událostí ~ prvých dnů života satelitu. Vítáme družici jako důležitou
pomllcku pro výzkum vysokých vr,s tev ovzduší Země a slunečního i Ikos
mického Izáření. S námi ji vítají i pracovníci z oboru geofysiky, geode
sie, fysiky a celé řady dalších vědních oborů, kde se družice stane po
mocníkem ještě dnes snad nedoceněným. Máme velikou radost, že je to
právě sovětský satelit, který se stal prvým průJkopníkem na cestě za
překonáním zemské gravitace a výzkumu sousedství Země ve sluneční
soustavě. Blahopřejeme z plného srdce sovětským badatelům. Družice je
nejlepším důkazem o vysoké vyspělosti sovětské vědy a techniky. Doka
zuje, že 40 let vývoje Sovětslkého svazu přispělo nejen k rozvinutí všech
tvůrčích schopností jeho pracujících v průmyslu i zemědělství, ale hlavně
ve vědě a technice.
Umělou sovětskou družici vítáme i jako skutečnou holubici míru,
která zpívá svými signály o překonání nebezpBčí třetí světové války.
Všem přátelům světového míru je svědectvím toho, že technika současné
doby může přinést lidstvu požehnání a vědě nesmírné možnosti, v pří
padě třetí světové války však hrozná utrpení a nedozírné Ikulturní škody.
Umělá oběžnice IS hlediska astronomického znamená jen malý krúček na
cestě do vesmíru. S hlediska techniky však znamená nejtěžší, avšalk
největší krok na této cestě. Proto vítá umělou oběžnici t.ak radostně
všechn{~, pokrokové lidstvo celého světa.

VYBUCHUJící HVĚZDY
DR OTO OBŮRKA
Značný počet astronomů věnuje se již dlouhá léta soustředěnému studiu
proměnných hvězd ve snaze o zevrubné poznání zákonitostí všech změn,
probíhajících ve hvězdách a o objevení příčin jejich proměnnosti, což je
nejdůležitější cestou k poznání stavby hvězd a pochopení jejich vývojo

vých pochodů. Patnáct tisíc proměnných hvězd, jež byly do dnešní doby
podle určitýc:h charakteristik zařazeny do rozUčných kategorií, jevíši
rokou rozmanitost světelných křivek a j spektrálních i jiných fysikálních
vlastností, které svědčí o veliké rozmanitosti jejich složení a fysikálních
vztahů i o rozdílných cestách jejich vývoje. Nové objevy usnadňují někdy
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řešení

starých problémů, jindy však k nevyřešeným otázkám přidávají
otázky nové.
V posledních letech byly objeveny velmi rychlé a neperiodické změny
v jasnosti některých trpasličích hvězd pozdních spektrálních typů. V blíz
kém okolí Slunce, vesměs ve vzdálenosti menší než třicet světelných roků,
bylo objeveno deset hvězd, které procházejí tak rychlými změnami jas
nosti, že je lze vysvětlit jen opravdovými, někdy dokonce bleskovými vý
buchy ve vnějších částech těchto těles. Hvězdy, jejichž prototypem je
DV Ceti, jeví v normálním stavu stálou nejmenší jasnost. Neočekávaně
a velmi rychle však dochází k výbuchu, při němž často během několika
málo minut nebo i vteřin vzroste jas o dvě nebo i více hvězdných tříd.
Zvýšený jas trvá nejvýše dvě až tři hodiny, často však jen několik
minut.
Dne 24. října 1952 vzrostla při takovém výbuchu jasnost hvězdy DV
Ceti za sedm vteřin o 1,6 hvězdných tříd, to je čtyřikrát. Celkové trvání
výbuchu bylo velmi krátké, takže po rychlém opadu jasnosti navrátila se
hvězda během dvou minut k původní svítivosti.
Zájem astronomů vzbudil postupný objev dalších dvaceti objektů, které
jsou spjaty s mezihvězdnými mraky v souhvězdích Oriona, Býka a J edno
rožce a jeví namnoze ještě rychlejší změny jasnosti než proměnné hvězdy
typu DV Ceti. Jestliže byly hvězdy DV Ceti pojmenovány "vybuchují
cími" hvězdami (flare stars), byly tyto objekty nazvány hvězdami "zá
bleskovými" (flash stars). Charakteristiky obou skupin jsou celkem po
dobné. Také výbuchy zábleskových hvězd jsou zcela nepravidelné a krátko
dobé, takže trvají zpravidla jen několik minut, nejvýše asi dvě hodiny.
Jejich světelné křivky jsou zcela ojedinělé a tvarem se poqobají světel
ným křivkám nov. Vzrůst k maximu je vždy zcela mimořádně prudký
a zmenšování jasnosti po maximu, i když bývá pomalejší, je rovněž velmi
rychlé. Kromě těchto krátkodobých změn zůstává jasnost hvězdy na nor
málním minimu. Spektrální typy těchto hvězd jsou mezi dK6 a pozdními
stupni spektrální třídy M. Spektra některých zábleskových hvězd jeví
v klidném stavu emisní čáry, které při výbuších sesiluji nebo se ve spekt
r@ch objevují, když tam ,dříve nebyly. Z velice omezeného pozorovacího
materiálu se soudí, že v době výbuchů nejsou spektrální charakteristiky
některých těchto hvězd rozdílné od spekter proměnných typu T Tauri,
známých svým výskytem v asociacích.
Podobnosti charakteristik vybuchujících i zábleskových proměnných
hvězd činí velmi nesnadným rozdělit je do dvou oddělených skupin a na
opak vnukají myšlenku na vytvoření jediného fysikálního typu proměn
ných hvězd z obou skupin. Při srovnávání- spekter zábleskových hvězd po
dle rozdělení v souhvězdích jeví zábleskové hvězdy v Býku pozdější
spektrální typy než v souhvězdí Oriona. Lze-li z tak omezeného materiálu
činit závěry, zdá se, že čím pozdnější je spektrální typ hvězdy, tím rychlejší
jsou její změny.
Podle galaktického rozložení těchto hvězd se zdá, že jde o mladé hvěz
dy, spojené s mezihvězdnými mraky a tvořící plochý podsystém, který
má strukturální zvláštnosti T-asociaci, jak byly popsány sovětskými astro
nomy.
Při zkoumání průběhu prudkých změn hvězd typu DV Ceti vnucuje se
245

přirozená

otázka, jaká je vlastně povaha výbuchu. Její zodpovědění není
snadné. Kdyby při nahoře uvedeném výbuchu hvězdy UV Ceti měl být
vzrůst jasnosti vysvětlen rozepnutím hvězdy a změnou zářící plochy,
znamenalo by to, že by se poloměr hvězdy musel během sedmi vteřin
nejméně zdvojnásobit. To by vyžadovalo expansi povrchových vrstev rych
lostí 50000 kilometrů za vteřinu nebo i více. Taková rychlost je zcela
vyloučena. Kromě toho současně pozorované- jasné čáry neukázaly odpo
vídající Dopplerův posuv. Pozorovaný jev není také možno vysvětlit vzrůs
tem teploty, způsobeným změnami ve vnitřních částech hvězdy. V tom
případě by vzrůst teploty musel nastat nejen ve fotosféře-, ale i v hlub
ších částech. Potom by zmenšování toku záření mohlo nastat teprve tehdy,
až by se vnitřní části ochladily. To by si však vyžádalo vždy nejméně
několika hodin. Uvedená erupce hvězdy UV Ceti, včetně klesající větve
světelné křivky trvala však pouhé dvě mmuty.
Je těžko připustit i to vysvětlení, že vzrůst teploty vnějších vrstev
mohl být výsledkem uvolnění energie, způsobeného jadernými pochody
ve hvězdném nitru. Takové uvolnění energie projevilo by se jistě v růz
ných vrstvách vnějšího obalu. Kdyby byla energie uvolněna pod fotosfé
rickou vrstvou, bylo by možno pozorovat přírůstek tepelného záření pro
cházejícího fotosférou a poměrně slabou světelnou změnu. Kdyby byla
energie uvolněna nad fotosférickými vrstvami bylo by možno pozorovat
vzrůst spojité emise a ostré světelné změny. Kdyby ovšem v přechodném
případě byla energie uvolněna právě ve fotosféře, mohli bychom oče
kávat i vzrůst tepelného záření i spojitou emisi spolu s absorpčními ča
rami, které by se překládaly přes spektrum. vývoj spektrálních charak
teristik však tento názor nepodporuje. Ambarcumjan, chtěje řešit tuto
obtížnou otázku, také sdílí názor, že uvolnění energie je spojeno s jader
nými pochody. Tyto procesy jsou však svou povahou odlišné od známých
pochodů uvolňování jaderné energie při termonukleárních reakcích. Sku
tečnost, že uvolňování energie se projevuje explosivní formou, vnuká
myšlenku o přemisťování hmoty, která je ve stavu nukleární nestálosti,
z vnitřních částí do okrajových vrstev hvězdy. Poněvadž tyto jevy byly
pozorovány na mladých hvězdách, mohli bychom předpokládat, že hmota,
která je přiváděna z vnitřních částí, obsahuje předhvězdnou látku vy
soké hustoty. Je možné, že obsahuje hmotu ve stavu nám dosud ne
známém.
Další velmi významné objevy na poli proměnných hvězd byly učiněny
v hustém mraku temné mezihvězdné hmoty blízko mlhoviny v Orionu.
Byl tam nalezen zcela zvláštní typ mlhovinných hvězd, které byly po obje
viterch nazvány "objekty Herbig-Harovy". Nejjednodušší z těchto objektú
se skládají z hvězdného nebo polohvězdného jádra, obklopeného velmi
malou emisní mlhovinou. Spektra těchto objektů, zvláště jasnějších, jsou
značně složitá. Mlhovinné emisní čarové spektrum je doprovázeno spo
jitým spektrem nízké teploty s řadou jasných čar. Toto druhé spektrum
ačkoliv je silně překryto emisními čarami spektra mlhoviny, připomíná
spektra některÝch hvězd typu T Tauri.
Studium objektů Herhig-Haro přineslo v poměrně krátké době sedmi
roků vysoce zajímavé výsledky: fotografie objektu Haro 12a
Herbig 2
v Orionu, pořízené na Lickově observatoři v letech 1946 a 1947 ukazují
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útvar se složitou strukturou. Je složen z dvojice hvězd vzdálených od sebe
8 obloukových vteřin., 17. fotografické velikosti, pravdě'podobně z dal'š ích
tří slabš_ch hvězd a několika malých mlhovinných hmot. Vše se nachází
v oblasti o průměru asi 20 obloukových vteřin. Naproti tomu na foto
grafických deskách z let 1954 a 1955 jsou zřetelně přítomny další dvě
hvězdy, z nichž každá leží blízko jedné složky původního páru ve vzdále
nostech 3 a 4 vteřiny.
Z fotografií uvedeného útvaru je zřejmé, že se nové objekty nevytvořily
z hvězd, které byly na těchto místech viditelny dříve, ani do skupiny
nepřišly z jiné oblasti. Máme zatím málo materiálu, abychom mohli po
chopIt, co se v těchto útvarech událo, je však pravděpodobné, že jsme
svědky nějaké rychlé fáze hvězdného vývoje. Snad je možné, že touto
cestou začíná život hvězd typu T Tauri, které se objevují v podobných
skupinách.
Před dvanácti lety rozvinul se široký zájem o studium hvězd spojených
s mlhovinami. Šlo předevš_m o proměnné hvězdy typu T Tauri, v jejichž
spektrech se vyskytují emisní čáry. Tehdy vlastně začalo studium vztahů
hvězd k jejich okolí. Dnes je již tolik pozorovacích dat, že spojení hvězd
T Tauri s mlhovinnou hmotou je zcela jisté. Podle současných výzkumů
je pravděpodobné, že hvězdy T Tauri tvoří třídu mladých těles, která
jsou vývojově spjata s mezihvězdnými mraky, v nichž se nacházejí.
Struktura výše uvedeného objektu Herbig-Haro, v němž byly nalezeny
dvě nové hvězdy, umožňuje vyslovit vývojovou domněnku. Hvězdy typu
T Tauri se často objevují ve dvojicích nebo volných skupinách. Objekt
Herblg-Haro obsahuje nyní ve velmi malém prostoru sedm těles podob
ných hvězdám, takže prostorová hustota je asi 105 hvězd na jeden krych
lový paprsek. Taková koncentrace připomíná složité vícenásobné hvězdné
soustavy, vyskytufcí se často v O-asociacích, jejichž dobře známým pří
kladem je asociace v lichoběžníku v mlhovině Oriona. Je tedy možné,
že uvedený objekt Herbig-Haro je na začátku vývojové cesty, která vede
k násobným soustavám vysoké svítivosti spektrálních typů O nebo B.
Otázka, je-li možno hvězdy typu T Tauri ztotožnit s přechodným stadiem
na této vývojové cestě nebo představují-li zcela rozdílnou cestu, bude před
mětem dalších studií. Učiněné objevy jsou jistě začátkem dlouhé objevné
řady, která umožní řešení i těchto obtížných otázek.

ČASOVÁ SL1JŽBA U NÁS A V NDR
ING.

L U DMI L A

WEB R

ovÁ

Většina států na světě má svou národní časovou službu, která pro
vlastní vnitrostátní potřebu poskytuje čas s přesností vyžadovanou vyspě
lostí a technickými možnostmi státu. Jakmile požadavky na přesnost
začnou stoupat, musí každý stát uvažovat o zdokonalení své časové služby
a její zapojení do sítě mezinárodní služby, která má své ústředí v Paříži
(Bureau lnternational de ľHeure).
Každá časová služba spolupracující s centrem v Paříži má v podstatě
tři úkoly: astronomické určování času, kontrolu zahraničních signálů
a vysílání vlastních signálů. Každý z těchto úkolů tvoří jakousi samo
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Křemewné hodiny časové služby Astronomického ústavu ČSAV -

Nové kře

menné hodiny Geodetického ústavu v Postwpimi

statnou jednotku a všechny jsou vzájemně spojeny jedním základním
prvkem - hodinami. Proto je snahou každé časové služby, aby získala
co nejkvalitnější hodiny. Ještě do nedávné doby se zdály kyvadlové ho
diny nejvyšším nepřekonatelným stupněm hodinové techniky. Velký
převrat nastal však vynálezem křemenných hodin, které přesností před
čily mnohonásobně nejlepší kyvadlové hodiny. A křemenné hodiny začí
nají dnes být pomalu zatlačovány hodinami atomovými (nebo lépe mole
kulárními) .
Abychom mohli splnit první úkol, t. j. určování nebo měření času,
musíme si zvolit vhodnou jednotku. Tou se stalo zdánlivě pravidelné otá
čení Země kolem své osy, z něhož byla odvozena jako základní jednotka
1 časová vteřina. Proč však říkáme zdánlivě pravidelné otáčení Země?
Právě nejmodernější hodiny ukázaly, že rotace Země není pravidelná a že
se v ní projevují nápadná kolísání. Astronomové začali hledat novou
jednotku a rozhodli se vzít za základ dobu oběhu Země kolem Slunce
v roce 1900. A vlastní měření času je m Džno provádět různými přístroji
a metodami. Klasickou metodou, která je používána na valné většině
observatoří, je měření průchodů hvězd poledníkem prováděné poměrně
malými přístroji, pasážníky. Stanovením času průchodu hvězd na vlast
ních hodinách a srovnáním tohoto měřeného času s časem známým z efe
merid hvězd se obdrží hledaná oprava těchto hodin. Takto získaný čas
se využívá pro další dva úkoly. Jednak se provádí příjem časových
signálů vzhledem k hlavním hodinám časové služby a jednak se na jeho
základě řídí vysílání vlastního časového signálu.
Časová služba v Paříži tedy všechny tyto údftje z členských států
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shromažďuje, zpracovává a vydává ve
světový čas" jehož všeobecným užíváním

svém "Bulletin horaire" vlastně
je dosaženo na světě značné uni
formity, která má v mnoha odvětvích velký význam.
Časová služba v našem státě byla až do nedávna rázu čistě vnitro
státního. Přesný čas byl rozšiřován rozhlasovými stanicemi z kyvadlo
vých hodin Ústředního ústavu astronomického v Praze a jeho kvalita
dosahovala přesnosti asi O,l s .
Čas takto reprodukovaný nepocházel
z vlastního určení času, ale byl odvozován p.odle zahraničních časových
signálů, hlavně signálu greenwichského. S hlediska občanské potřeby byla
uvedená přesnost naprosto dostačující, ale mnohá odvětví vědy a prů
myslu začala postrádat přesnější znalost času. Z této potřeby vznikla
časová služba jako součást Astronomického ústavu ČSAV, který ji začal
budovat za použití nejmodernějších zařízení. Pro astronomické určení času
byl postaven v Astronomickém ústavu Karlovy university v Praze pasáž
ník s neosobním míkrometrem se stálou pozorovatelskou službou, aby bylo
možno co nejvíce využít jasných nocí pozorováním z večera i k ránu.
Pozorovací řada sestává z 10 hvězd pro určení času a dvou hvězd pro
určení azimutu přístroje. Sklon přístroje se měří závěsnou libelou. Jako
registračního přístroje se používá tiskacího chronografu a pracovními
hodinami, jichž korekce se určuje, jsou křemenné hodiny, které kromě
křemenného výbrusu jsou celé dílem českých inženýrů a techniků
z Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV. Přesnost našich astronomic
kých určení z jedné řady s.e u všech pozorovatelů pohybuje okolo
± 0,013 s a je dobré si uvědomit, že jedna pozorovací řada, která se všemi
vedlejšími a přípraNnými pracemi trvá 2-3 hodiny, potřebuje trojnáso
bek až čtyrnásobek této doby ke svému početnímu zpracování. Jelikož
astronomická pozorování zdaleka neodpovídají svou přesností vlastnostem
a chodu křemenných hodin, snažíme se nahradit tento nedostatek co mož
ná největším počtem pozorovaných řad a tyto skupiny mírně ,r ozptýle
ných bodů analytickým způsobem zpracovat tak, aby získaná křivka co
nejlépe vystihovala chod křemenných hodin. S takto získanými údaji mů
žemeteprve pracovat dále, jednak při vyšetřování oprav časových signálů
jiných stanic a jednak při vysílání časových signálů československých.
Příjem časových signálů je hlavní složkou práce hodinové laboratoře.
Příjmový program obsahuje na 30 pravidelných a několik příležitostných
příjmů během dvou pracovních směn od rána až do plllnoci. Zařízení naší
hodinové laboratoře zasluhuje pozornosti. Na poměrně velmi malé ploše
je umístěno mnoho přístrojů. Jsou to jednak kyvadlové hodiny, které
dnes slouží jako reserva pro případ velmi vážné poruchy v dodávce elek
trického proudu, pak jsou zde pracovní křemenné hodiny, zařízení k od
vozování časových signálů, aparatura pro kontrolu zahraničních časo
vých signálů, složená z několika přijímačů, elektronkového chronografu
a dalších speciálních přístrojů. Elektronkové chronografy umožňují měřit
značky časových signálů až na desetitisíciny vteřiny. Jsou zatím v tomto
oboru nejlepším, co bylo vynalezeno.
Veškeré záznamy časových signálů se provádějí opět vzhledem k pra
covním hodinám a tyto se pak mnohokrát za den srovnávají s dalšími
křemennými hodinami, které tvoří základ celé naší časové služby.
N a získané příjmové hodnoty časových signálů celkem snadno naneseme
astronomicky určenou korekci hodin a údaje sestavené v tabulkách zasÍ
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láme do Paříže. Své výsledky tam posíláme již od r. 1954 a můžeme
s potěšením ~onstatovat, že ačkoliv jsme jednou z nejmladších časových
služeb, řadí se naše výsledky velmi čestně po bok svým hodně starším a
zkušenějším kolegyním.
Třetím velmi důležitým úkolem je vysílání časových signálů. Tuto práci
již nemůže časová služba provádět sama a tak u nás se spojilo mnoho
rukou našich inženýrů a techniků jak z Ústavu radiotechniky a elektro
niky, tak ze Správy radiokomunikací ministerstva spojů, které pos tupně
zapojily do provozu několik vysílačů s vysíláním časových signálů pro
různé účely. Je to především náš starý známý rozhlasový signál, který
všichni známe pod zaklínací formulí: "Za okamžik vám časové znamení
ohlásí přesně ..." a pak uslyšíte zmodernisovaný signál šesti zvukových
bodů, jehož přesnost naše ucho ani hodinky neocení, ale přesné přístroje
by jeho kvalitu s potěšením konstatovaly. Dále je to první permanentní
signál na evropském kontinentě, jehož volací značka je OMA a vysílá
nepřetržitě 24 hodin na vlně 2500 kHz. Protože jeho využití dělá některým
stanicím potíže v příjmu, byl pro účely geodetů zařazen sekundový signál
s označením OLB5 na vlně 3170 kHz, který vysílá od 19 00 do 0400 hod.
Pro podobné účely byl zařazen podobný signál na dlouhé vlně 48 kHz se
značkou OLP.
Vysílané časové signály musí odpovídat určitým mezinárodním poža
davkům a není tedy zcela jednoduchou záležitostí tyto signály řídit. Vy
cházíme opět od vyrovnaných korekcí hlavních hodin a stQjíme před
úlohou čas vlastně předpovídat. Předpokládáme jistý chod našich hodin
a podle toho pracovní hodiny, které časové signály dávají, řídíme. Je to
práce velmi choulostivá a při stále se zvyšujících požadavcích na přesnost
práce přináší každé sebemenší zakolísání hodin velký problém.
Československá časová služba byla vybudována bez .iakékoliv znalosti
zařízení zahraničních služeb. Byla odkázána na drobnější články a popisy
'-: cizích publikacích. z nichž však žádný nezacházel do podrobností celého
problému. Pracovali tedy všichni spolupracovníci podle svého .nejlepšího
vědomí a svědomí na tomto díle a uvítali s velkou radostí první možnost
poznat zahraniční časovou službu, když se naskytla příležitost ke studijní
cestě do NDR autorce tohoto článku. Po prvé tu byla možnost srovnat
vlastníma očima a zkušenostmi cizí časovou službu s naší. Časová služba
Geodetického ústavu 'V Postupimi je jednou z nejstarších a právem patří
mezi nejlepší. To všechno jsme věděli předem, a proto nás velmi zají
malo, jak to tam dělají, jaká zařízení mají, že dosahují tak pěkných vý
sledků. Mohu předem řÍci, že jsme byli velmi překvapeni, ale i zklamáni
a zároveň potěšeni.
.
Jak již bylo uvedeno, časová služba Geodetického ústavu v Postupimi
je velmi starou službou a zde pramení naše zklamání, neboť její vybavení
je větším dílem staršího typu, ale zato dlužno potvrdit, že jsou zařízení
velmi spolehlivá. Ať již začneme u průchodních strojů - mají tam čtyři
- které až na jeden nejnovější typ Zeissův jsou starší zn. Askanie a do
konce stařičký Pistor-Martins, nebo se podíváme na staré registrační
přístroje, jednopérové psací chronografy anebo skončíme u 25 let starých
křemenných hodin, uložených v neohrabaných
dřevěných bednách,
v nichž by nikdo nehledal tyto přesné ci citlivé přístroje . A přece jsou
to právě tyto přístroje, s. nimiž stojí a padá celá sláva časové služby
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v Postupimi, na niž jsou
všichni hrdi. Slkuteč.nou
duší celého tohoto pod
niku je prof. Uhink, kte
rý velmi pečlivě vycho
vává nové mladé kádry
pracovníků.

Překvapeni

jsme byli celým chodem
tohoto oddělení, v němž
vládne dobrý duch ra
dostné s'p olupráce.
Potěšení nám poskytlo
srovnání časové služby
postupimské s naší, kte
ré nevyznělo pro nás ni- _,
kterak špatně. Je pro
nás velkou výhodou, že
naše zařízení jsou ve
směs moderní. Zadosti
učiněním je nám to, že
náš způsob práce a naše
výsled1ky byly zkušeněj
šími a staršími kolegy
oCeJI,ě,ny a mnohé po
chváleny. Zároveň jsme
byli poučeni .o všech na
šich nedostatcích a na
značeny nám cesty, jak
·s e jich postupně ~bavit.
Pro celkovou před
stavu bychom stručně
uvedli zařízení a způsob
práce v časové službě
Geodetického ústavu
v Postupimi. Jak jsme se
již zmínili, pracuje se na
4 pasážnících, opa tře
ných samozřejmě ne
osohními
mikrometry.
Každý přístroj má svého
stálého
pozorovatele,
takže tvoří spolu jakýsi
nedílný celek. O regis
traci byla již dříve zmÍlnPuvodmí

křemenné hod~ny)

příjem časových signálů

a
pro pr'íjem časo
vých signálů v Postupimi
zařízení
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ka. Všechny hodiny se navzaJem jednou denně porovnávají oscilogra
fem. Zvláštní kapitolu hy si zasloužila studie Uhinkových metod Ik zí
skání nejlep.ší vyrovnávací křivky astronomicky určených oprav hodin.
Druhý úkol, příjem časových signálů, je s ohledem na složitý a zastaralý
způsob registrace velmi omezen na 15 příjmů denně. Na tomto místě bylo
by dobré upozornit na velmi krásné německé dlouhovlnné přijimače zn.
Lorenz., jejichž obdobu II nás nemáme. Ve vybavení hodinové laboratoře
jsou patery křemenné hodiny, z nichž troje jsou uvedeného staršího typu
velmi dobré jakosti a dvoje nové průmyslové hodi,ny od fy Rhode &
Schwarz. Jest zajímavé, že tyto hodiny si nechválí a naříkají na zitačnou
nestálost chodu, lk terá podle našeho soudu je způsobena velmi skrovnými
termostaty s kontrolními teploměry. Proto jsou tyto hodiny používány
pouze jako praoovní a především na vysilání časových signálů. Tímto
jsme přešli k poslednímu úkolu. Časové signály jsou vysílány jednak na
stanici Berlín II, jednak stanicí Nauen na vlně 66,3 m během noci.
Návštěva v Geodetickém ústavu v Postupimi nám přinesla mnoho po
znatků, jak jsme již dříve uvedli. Ukázala nám též cestu k dalšímu zdoko
nalování. Mnohé je v našich silách, abychom zavedli, odstranili, zlepšili,
ale mnohé bude pro nás na dlouhá léta asi nedostižným snem. Jeto na
příklad umístění časové služby. Zatím co v Postupimi mají všechny složky
své služby umístěny v jednom objektu na malém kopci sice uprostřed
města, ale v pěkném velkém parku, pozorovací domky jsou několik kroků
od hlavní budovy a tím i od pracovních a hlavních hodin. Naše služba je
v tomto směru ve velké nevýhodě. Pozorování se provádí na Smíchově ,
hodinová místnost a počtářské oddělení je na Vinohradech a jak už to
přístroje umí. dokáží nám někdy svou jankovitostí pořádně zamotat hlavu.
A vyplývá z toho celá řada dalších nepříjemností, které práci velmi
ztěžují. Dále na příklad prostory, které mají v Postupimi k disposici pro
hodinovou laboratoř, js.ou nejméně pětkrát větší než naše. Dokonce kře
menné hodiny jsou umístěny ve zvláštní stíněné místnosti.

CHCETE S NÁMI
FOTOGRAFOVAT METEORY?
LUBOŠ KOHOUTEK

o významu a důležitosti fotografování meteoru není j.i1stě třeJba mnoho
p'sát. Ste1jně tak by bylo Zlbytečné rozvádět známoupravdru, ž.e ast'r ono
mové amatéři mooou v tomto olboru dosáhnout dobrýdl výs'led<ků. Ovšem
jen za uTčitých předpokladů: řídí-li s,e podle os'VědlČenýeh rad a pclkynů
a jestliže spolu spolupracují. Náhodný fotografický snímek meteoru
nám na př. zachytí jeho po1ohu na .obloze jistě přesněji, než pouhé za
Ikreslení do mapy; ovšem vzhledem k tomu, co všechno 'b y se dalo získat
z téhož negativu, jestliže by byl meteor fotografován i z druhého místa,
je to přec,e jen málo.
Meteorická slekce Oblastní lidové hvězdárny v Brně S'8 v slr pnu minu
lého ro'ku po,knsila zorganiis ovat síť · několika fotografických stanic na
MOTavě. Fotog.rafo'Vání v určcíný·ch 'směrech bylo stanoveno na dOlb u
252

sedmi nocí kolem maxima PeTseid (od 7. do 14. srpna 1956) a
se ho 5 stanic:

zúčastnilo

Přístroje:

1. Brno (OLH)
2. Hhwáčky u Rožnova
(celostátní me-teo:rie.. expedice)
3. Hodonín (LH)
4. Jiří'kovice u Brna
(odlboČ!ka sekce OLH Brno)
5. Nové Prusy u Vyškova
(astr. kroužek)

*

tmm

počet

Stanice:

světeloost

135-210
100-165

1 :3,5 a 1 :4,5-x
1:2 a 1:4,5

3

150-300
105-135

1:4,5
1:4,5

3

135

1:4,5

7

3
5

rotující dvouramenný sektor, 2800 obr.jmin.

Škoda, ž·e celému podniku ;příliš n€lpřálopočrusí. V noci maxima činnosti
roje bylo úplně zataženo a rovněž v ostatní dohě zabránila častá p'roměn
Uvá oblačnost dodržet p'o zorovací program. Tak se stalo, že všechny sta
nice pracovaly pouze v noci 8./9. VIIL, v jedné noci byly v činnosti 4 sta
nice, ve dvou 3 stanice a v jedné noci 1 stanice. Podrobně'jší údaj,e o práci
jednotlivých stanic jsou v následující tabulce (n - počet fotografic.ky za
chycenýeh meteoru, s - :počet negativů, T - ce1lková exposiční doiba
všemi přístroji) :

Stanice:
Brno
Hlaváčky

Hodonín
JiřÍlkovice

Nové Prosy

Celkem

y
J

8./9.
s n
7 1
3 3
5 1
2 O
·3 O

9./10. 10./11. 12./13. 13./14.

s

11,

s

11,

s

n

s

n

7

5

7

3

7

3

7

O

5
2
3

3
O
O

3
3

O
O

3
3

{}

1

T
99 h 06m
12 00
40 12
30 32
43 00
224 h 50m

s

n

35
3
10
10
12
70

12
3
4
O
1
20

Bilance zachycených meteorů je tedy takO'vá: 1 meteor ze tří stanic
(8./9. VIII., Br, Hl, Ho), 3 meteory ze dvou stanic (9./10. VIII., Br, Ho
- 2 mete,o ry; 12./13. VIII., Br, NP) a 11 meteorů z jedné stanice.
Poměrně velké pTocento mete<trických stop, získaných pouze z jed
noho místa, je moŽďl·o odůvodnit především tím, že při střídavé oblačnosti
nemohla hýt příslušná oblast v atmosféře spo,}ečně s,l edována.
V ce}ku je možno říci, že akce neskončila neúspěchem. Kromě poměrně
dobrého materiá1u jsme zíSlkali i [potřebné 'z ku.š eln osti, !kterých c'hcem.e
užít při organisování podobné sítě amaté'l1ských fotografických stanic
v Mezinárodním geo.fysikálním roce. Zákla.dem Ibudou opět pracoviš'tě
v Brně, Hodoníně a Jiříkovicích, ze !kterých se ve světové dny se zvýš.e,nou
f.rekvencí meteorů a v době činnosti hlavnkh roj.ů !budou konat pravi
delná pozorování.
Vyz.ý váme dále Edorvé hvězdárny, astronomické Ikrouž'k y a vše chny
amatéry v ohlasti MOTavy, alby se podle 's vých možností a zájmu připojili
na náš program! (Amatérům z Čech doporučujeme spolupracovat s ob
servatoří v Ondřejově.) Chcete·-li s námi fotografolVat, .řiďte se, v zájmu
co nejlepších výsledků, těmito pokyny:
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Perseida z 12. VIII. 1956) zachycená na OLH v Brně. JaS'nost 1m) totogra,fický
přístroj Zeiss 1 :3)5) f = 250 mm) rotující sekt'or 2800 obr.jmin.
(foto L. Kohoutek)

1. Fotografický přístroj: Nejlépe deskový s minimálním ohniskem
10 cm při svě,telnosti 1 :4,5 a lepší. Fotografický materiáU užíváme pokud
mo'ž no Agfa 18S. citlivost 21/10° DIN.
2. Doba a směr fotografování: Světov€ dny 'Se zvý,š enou frekvencí m.e
teo'rů a maximum ·činnosti hlavnkh rojů. Fotografujeme od konce astro
nomického soumraJku do zař-át'ku "lliStronomické:ho srvítání" v době, :kdy
neruší Měsk, v těchto nocíClh: 26./27., 27./28. VII. (Aqr), .19./20., 20./21.,
21./22.., 22./23. X. (Ori), 15./16., 16./17. XI. (Leo), 12./13., 13./14.,
14./15. XII. (Gem). 22./23. XII. 1957 (UMi); 3./4. J. 1958 (Dra), 20./21.,
21./22., 22./23,. IV. (Lyr), 8./9.-14./15. VIII. (Per), 20./21., 21./22.,
22./23. X. (Ori), 15./16., 16./17. XI. (Leo), 10./11.-15./16. XII. 1958
(Gem); 3./4. J. 1959 (Dra).
Směr fotografování je dán a'z imutem A a vý1škou v nadolbzo'rem.
Z'Volte iej tak, alby osa fotografického přístroje ,směřovala p:řihliiŽně do
výšky 90 km nad některé z míst: Brno., Hodonín, Gottwaldov, Vyškov.
Azimut najdete snadno s maJpy a výš'ku z rovnice eotg v = d/90, kde
dCkm) je vzdálenost mí1sta fotografování od města, nad Ikteré bude :pří
stroj mírřit (d neC'hť pokud možno ne!přesáJhne 100 ,k m).
3. Z'JYŮS'ob fotografování,' Wotografický p.řistroj, namí-řený do vypočte
ného směru., pevně upevněte a ve stanovené dOlbě eX'p'Dnujte nejdříve
3-5 vteřin a po 2 minutáJch rpřerušení otevřete ohjektiv trvale. (Je nut
no, aíby ve sledované oblasti bylo 'Při 'Z3Jř-átku ex!p·osice 'z cela jasno. Po
loha meteoru s'e při zpracování vztahuje k polohám hvězd na začátku
exposice a oblačnost hy mohla ZIP'ůsorbit velké c,hytby ve výpočtech.) Při
temné obloze exponujeme na .i ednu des'ku ee10u noc, j:e-li jas oblohy
v,ětší, je vhodné exrposici ro'zdělit. Běhe:rn exposice dopo,ru,čuj-eme 'Pozo
rovat fotografovanou oblast a :zaznamenávat Višechny údaje o meteorech

254

2m a jasnějších (viz iIlárvod na pozorování meteorů od Z. Kvíze, ŘH 1956,
č.11).

4. Záznamy: O pO'zo·rcwání si verueme podrohný protokol, do 'k teréih o
za:pí'š eme Ikromě zá:kladníoh údajů o poloze stanke (zeměpisné souřadnice
a nadmořská výš'ka) a <O fotografickém přístroji (značka, svě-te1no 'st,
ohnisková vzdálenost, UiŽitý fotografický materiál) p.ředevším 'časy za
čátků, ,přerušení a konců všech exposic, časy přel,etů (i ostatní údaje)
v'šeClh jasněj,šÍch meteorů v poli a směr f.otografování (AJ v). Všechny
časy určujeme s přesností ± l s a opravíme o korekci hodin. Samo;zřejmě,
že je jako při všec1h astronomických 'pQlzo'rováních už,itečné zaznamenávat
i pozorovací podmínlky.
5. Po,drobně· prohlédněte (lupou) všechny negativy! lokem rpozo,r ované
j'3Jsné meteory se j,e ví na negativu jako poměrně slalbé čárky a mohly by
při ztbě'žné prohlídce uni,l mout 'p ozornosti. JestlilŽ,e jste zachytili meteor,
z8Jšlete co nejdříve kopii negativu s opisem pozorovacího protokolu me
teorické sekci Oblastní lidové hvězdárny v Brně, Kotlářs'ká 2. NeneClhte
se odradit případnými počátečními ,Ileiús,pěchy! Je mlJtno si uvědomit, že
k zachycení jednoho meteoru je třeha až několika desítelk 'hodin exposi'čnÍ
doby.
Věříme,že se mezi našimi astronomy amaté'r y a f.otografy najde řada
těch, kteří budou ochotni obětovat část svého volného ,času pro tuto naši
spole,čnou akci. Přejeme mnoho úspěc:hu!
ŠEDESÁT LET KARLA STRNADA

Dne 17. listopadu t. r. se do'ži! šede
sáti let člen redakční rady Říše hvězd
a dlouholetý organisát:Ůir amatérské
astronomie na minÍ'.Slterstvu ,školství a
kultury, Ka:rel Strnad.
Narodil se v roce 1897 v Buzicích,
okr. Blatná. Po skončení první svě
tové války studoval na Státní prfimy
slově škole el~Mrotechnické v Praze,
odkud přešel jako technický úřední,k
do automObilových závodfi, později do
Zemského úř3!du v Praze. Po osvoho
zení v r. 1945 pra.c oval v odboru kul
tury Zemského národního výboru, od
kud přešel v r. 1949 na tehdejší mi
nisterst'Vo inforomací a osvěty.
Jméno s. Sbrnada je těsně 's pjato
s poválečným rozvojem naší a:matér
ské astronomie. Od r. 1951, kdy pře
vzal řízení tohoto úseku zájmové čin
no·sti na rninisterSltvu informací a osvěty, vykonal pro amatérskou astronomii
veliký a záslužný ,kus práce. Stál u zrodu astronomických kroUlžk ťl a většiny
lidových hvězdáren, jimž se věnoval s neúnavným úsilím. Svými zkušenostmi
přispěl při vypracovávání statutu pro lidové -hvě:adá:rny v r. 1953, koterým byla
organisačně podchycena prác€ astronomfi amatérů.
Přejeme jubilantovi Ze srdce ·do dalšíCh l€t hodně 'zdraví a duševní svě
žesti.
V. H.
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CO NOVÉHO V ASTRONOMII

DRUHA uMĚLÁ DRUŽICE
Dne 3. listopadu t. r. byla v Sovět
ském svazu vypuštěna druhá umělá
družice Země. Družice o váze 508,3 kg
dosahuje maximální vzdálenosti od
Země 1700 km. Pohybuje se rychlostí
asi 8 km/sec a jeden oběh kolem Země
vykoná za 1 hodinu 42 minuty. Dru
žice je vybavena dvěma vysilači, pra
cujícími na frekvencích 40,002 a 20,005
MHz. Dále obsahuje automatické pří
stroje ke zkoumání ultrafialového a

rontgenového záření Slunce, kosmic
kých paprsků. tlaku a teploty atmo
sféry. Ve speciální komoře je umístěn
živý uměle živený pes a zvláštními při
stroji je zkoumáno jeho dýchání, krev
ní tlak, srdeční činnost, vliv kosmické
ho záření a beztížného stavu. Všech
ny tyto údaje jsou sdělovány speciální
vysílací stanici na Zemi. Všic:hni čs.
astronomové ·s e upřimně Tadují z vý
znamného úspěchu sovětských vědců.

KOME'T A LATYŠEV-·W ILD-BURNHAM 1957f
V noci z 18. na 19. října t. r. nalezli
WiLd v Bernu a Burnham v Arizoně
(USA) novou kometu. O dva dny
později př"išla do kodaňského centra
zpráva z Ašchabadu,že kometu na
lezl již 16. října Latyšev. Kometa
byla pozorována v noci z 20. na 21.
října v Curychu, v H eidel<berku, v Ber
nu a ve Flagstaďfu. Její jasnost byla
udávána na 5. až 9. hv. vel., zdá se
však, že ve skutečnosti byla asi 8. hv.
vel. Jevila se jako duusní objekt
s centrální kondensaci a ohonem
kratším než 1°. U komety byl velmi
ná.padný neo1byčejně velký vlastni po

hyb, který dosahoval 16. X. v rektas
censi -24m a v deklinaci -5° , 21. X.
dokonce v rektascenSli -70m a v de
klinaci -11° za den! Z toho bylo
zř'ejmé, že v té době procházela ko
meta velmi hlízko Země. Candy
z greenwichské hvězdárny vypočetl
tyto par8!bolické elementy dráhy:
T := 1957 XII. 4,824 SČ
(ll

rl

i
q

= 282'°06' }

=
=

=

210 26
157 27
0,4956

1957,0
J. B .

PROGRAM: POZOROV ANí UMĚLÉ DRUŽICE
V ÚSTAVECH ÓSAV
coval metodu pozorování časového
Dne 7. října t. r. jednala matema
skresleni signálů družice, což má znač
ticko-fysikální sekce Čs. akademie věd
ný význam pro teorii šíření radiových
za účasti příslušných odborníků o vě
vln ionosférou.
deckém programu pozorování sovět
ské umělé družice v Československu.
Ionosférická pracoviště Geofysikál
ního ústavu ČSAV v Průhonicích a
Bylo shledáno, že na některých pra
v Panské Vsi mají sledovat veškeré
covištích ČSAV bude možno konat
změny v průběhu signálů pomocí zá
důleži tá pozorování, která budou vě
znamu na magnetofonový pásek, aby
decky zpracována.
bylo možno dodatečně tJ'lto změny vy
V Astronomickém ústavu ČSAV bu
de sledován Dopplerův efekt, který
hodnotit, jakmile dojdou v tomto ohle
se projevuje na radiových signálech
du ze SSSR potřebné zprávy.
družice v důsledku jejího pohybu
V Průhonicích má být přikročeno
vzhledem k pozorovateli; studium to
k registraci intervalu, případně pomě
hoto jevu pomůže zpřesnit určení drá
ru intervalů radiových signálů na 20
hy družice. Podobná měření budou or
a 40 MHz, protože tento poměr po
ganisována i v Geofysikálním ústavu
dává obraz o elektronové koncentraci
ionosféry. Regionální centrum v Mosk
ČSAV na observatoři v Průhonicích.
Bylo doporučeno, aby Astronomický
vě bylo požádáno o sdělení přesné efe
ústav ve spolupráci s Ústavem radio
meridy družice.
technik~ T a elektroniky ČSAV vypra
Bul. ČSAV
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PRVNí ČESKOSLOVENSKÝ METEORICKÝ ILI\DAR
[Podle návrhu pracovní
ho kolektivu radioa.strono
mického oddělení Astro
nomického ústavu ČSAV
v Ondřejově a ve spolu
práci s ČVUT v Praze po
stavili pracovníci Závodů
V. I. Lenina v Plzni první
čs. meteorický radar. Vě
deckým pra:covnikfim bu
de tak umožněno pozoro
vat meteory pomocí radio
vých vln. Tímto novým
mohutným přístrojem, je
hož antena má plochu 84
čtverečních metrů, se bude
určovat počet meteorů, je
jich vzdálenost, rychlost
atd. I když vnitřní zaří
zení radaru není ještě plně
dokončeno
(chybí ještě
aparatura na automatické
filmování
meteorických
ozvěn) přece jen byly pro
vedené pozorovací zkouš
ky plně uspokojivé. MeteoMeteorický radar ondřejovské observatoře
rické radary jsou až dopo
sud v Evropě užívány jen v Anglii, ve Švédsku a v SSSR. Če'skoslovensko se
tak řadí mezi první prfikopníky použití radiolokace v astronomii. Na fotografii
jsou pracovníci radioastronomického oddělení v Ondřejově, ing. Zdena Pla vco'Vá
Ing. Jiří Skala
a ing. Miloš Šimek, podle jejichž návrhu byl radar postaven.
VLASTNí POHYBY ŠESTI RYCHLE SE POHYBUJÍCÍCH HVĚZD
Dr L. Perek zkouma:l vlastní po·h y
by šesti " rychle se pohybujících
hvězd" s radiálními rychlostmi od 80
do 320 km/sec. První patří k Wo.lf
Rayetovým hvě'zdám; je to tak zv.
hvězda Merillova. Další hvězdy patří
k typu RR Lyrae a mají zpětný po
hJl1b: BN Vulpeculae a V 341 Aquilae,

pak CV Cygni (hvězda typu W UT
sae Maiori.s, která byla dříve počítána
také k typu RR Lyrae), polopravidel
ná 'Proměnná KN Aquri:l ae a jeden
poc1tnpaslík se zpětným pohybem.
Pravděpodobné
chyby
relativních
vlastním pohYbů se pohybovaly od
0,008" až do 0,015".

STUDIUM VELMI MLADÝCH HVĚZDOKUP
N eo'hvyklý diagram ba.rva-hvězd
ná velikost hvězdokupy NGC 2264
ukazuje, že uvedená hvězdokupa je
tak mladá, že se sla,bé hvězdy nachá
zejí ještě v procesu kondensace
z předhvězdné hmoty. Studiem po
dobnýoh mladých hvězdokwp se zabý
val M. Yoker; zkoumal jejich diagra
my barva-hvězdná velikost podle fo
tometrických údajů. Předmětem vý

zkumu byly tyto objekty: h Pe!'Sei,
NGC 2244, NGC 6530, NGC 6611,
NGC 6823, NGC 6910) IC 4996, IC
5146. Získaný materiál je sice ještě
zpracováván, avšak autor uvádí před
běžně některé výsledky, k nimž do
šel.
Podle uspořádání proměnnýoh
typu T-Tauri na diagramu barva
hvězdná
velikost hvězdokup NGC
2264 a NGC 6530 i jiných uVa;Žova
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ných hvězd velmi mladých hvězdokup
j-e vidět, že tyto ,hvě'zdy jsou mladé
a nacházejí se ještě ve stavu gravi
tačni kondensace z předhvězdné hmo
ty. Kromě uvedených fotometrických
pozorování byla získána spektra

slabých' hvězd ·hvězdokupyNGC 2264,
ležících nad hlavní 'posloupností. Fak
tem získaným z těchto .spektrogra
mů je, že kromě žlutých obrů v hvěz
dokupě existují zde i hvězdy spektrál
ních třid pozdějších než F8.
J. N.

MAPY SLUNEČNí FOTOSFÉRY
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HVĚZDY

S HYPERBOLICKÝMI RYCHLOSTMI
A HVĚZDY SE ZPĚTNÝM POHYBEM

Doc. dr. L. Perek řešiT dvě záklrud
ní otázky: (1) Existují vůbec hvěz
dy s hyperbolickými rychlostmi? (2)
Mohou takové hvězdy vznikat v naší
Galaxii? Ke své studii použil známé
ho faktu, že v blízkosti Slunc-e pře
kračuje úniková rychlost krUihovou
o 30, maximálně o 40 %.
Autor
ukázal, že mŮ'žeme m.lézt hvězdy
s hyperbolickými rychlos1tmi, a že
lze dClkázat jejich galaktický původ.
Zkoumal 81 hvězd s př-edpokládaný
mi hY'perbolickými rychlostmi a me
zi nimi nalezl jen někoHk takových,
u kterých nemohly být hyperbolické
rychlosti zaměněny s pozorovacími
ohYbami. Jsou to 4 hvě'zdy typu RR
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Lyrae, .k ulová hvězdokUlpa, 6 pod
trpaslíků; ale kromě těchto přípa.dů,
které se daly př-edem očekáva;t, sem
patří: jedna hvězda typu RV Tauri
(AG Aurigae), O hvě~da (AE Auri
gae), jeden obr, bílý trpaslík (van
Maanen 1) a uhliková hvězda (RT
Orioni,s). To, že hyperbolické rych
losti existují i u mla,d ých hvězd, j-e
důka.zem, že únikové rychlosti mohou
vznikat i v naší Galaxii, a že tedy
tj'lto hvězdy nemusí 'pocházet z jiných
galaxií. Ani u staršíoh hvězd nevy
plývá prozatím nutnost přechodu do
naší Ga.laxie z jiných hvězdných
systémů. Perek dále ukazuje, že mezi
53 hvězdami s opačným 'pohy.bem

hězdy,

jeden Olbr, 4 trpaslíci a 4 pod
trpaslíci. Kromě toho existují dvě
hvězdy typu RR Lyrae, bez známých
vlastní-ch pohY'bů, které mají huďto
hyperbolické rychlosti nebo op~čný
pohyb.
J. N.

e:xistuj,e o'pět jen několik hvězd, kte
ré mají takové vlastní pohyby, ž'e ne
mohou být zaměněny s pozorovacími
chybami. Sem patří ~si 5 hvězd typu
RR Lyrae, jedna 'hvězda RV Tauri
(AG Aurigae), jedna dlouhoperiodic
ká proměnná (8 Carinae), 2 Uihlíkové
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NV -
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Ing. V.

Ptáč e k

HVĚZDAREN A ASTRONOMICKÝCH
KROUŽKŮ

POZOROVÁNÍ UMELEJ OBEŽNICE ZElVIE
NA :r.UDOVEJ HVEZDÁRJNI V HUMENNOM
Dňa 18. októbra t. r. o 4 hod. 27
min. SEČ pozoroval som nosn,ú ra
Iketu umelej obežnice našej Zeme ma
lým binarom 12 X 60.
Obloha 'hola
pokrytá jemnými beránkovými mrač
nami, čo znemožňovalo presnú orien
táciu, hmla však tohoto rána zmizla.
Raketa objavila sa v súhvezdí Dra
ka nad stálicou Thuban a pohybovala
sa smerom doprava, teda k súhvezdí
Vel'kého vo'zu. Za chvíl'u zašla za
mračno a vynorila sa znova na jeho
pravej strane. Mračná 's a pohybovali
tým istým smerom, t. j. juho-výc'hod
ným. Celá doba pozorovania trvala
asi 12 ..sekúnd. Raketa javila sa ako

hviezda nuRej vel'kosti, žltobielej far
by. Pre mračná nemohol som presne
zistíť miesto, kde prestala byť vidi
tel'ná.
Poznamenávam, že v dňooh 16.-17.
okt6bra t. r. medzi 20.-21. hodinou
usporiadala naša hvezdáreň verejné
pozorovanie umelej družice. Toto po
zorovanie sme usporiadali na základe
efemeríd, ktoré sme obdržali z I.'.udo
vej hvezdárne v Prahe na Petříně. Pri
týchto pozorovaniach sme ale družicu
nevide:i a domnievam sa, že ['a na
chádzala v tieni Zeme. V dobe od 10.
do 15. októbra sme nemohli organizo
vať pozorovanie.
Ján Očenáš

POZOROVÁNÍ MAR:SU V ROCE 1956 V PODĚBRADECH
Členové

astronomického kroUJžku
v Poděbradech zho
tov,m od 1. VII. do 20. XI. 1956 cel
kem 218 kreseb Mansu. P.ráce se Zú
čaS'tnilo 13 pozorovatelů, lcteří v 56
pozorovacích nocích zakreslovali de
taily nl. Marsově kotoučku. Dále byl
při Domě osvěty

Mars pozoTová n v 21 noc:ch, kdy
špatné pozorovací podmínky znemož
nily zhotovení kresby.
Použité přístroje: (a) 126 mm Rol
č:kův reflektor Newtonova typu, za
oloněný při několika pozorováních na
120 a 100 mm, použi,to převážně zvět
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šení 170 X, dále 100X, 200 X a 220X;
(b) 4" Merztlv refraktor, který nám
laskavě zaptlj61a OLH v Praze, zvět
šení 116X, 140 X a 155X. Jako pře
vážná většina Merzových objektivtl
z počátJku tohoto století "kr€slí"
i tento poněkud do fialo va, takže ptl
sOlbí do jisté míry jako filtr; (c)
100 mm Gajdušktlv refraktor, pn
všech pozorováních zacloněný, a to
převážně na průměr 9,0 mm, dále na
64 mm a 70 mm, zvětšení 120 X, kres
leno s oranžovým filJtrem. Obj€ktiv
tohoto přístroje byl přebroušen z mo
narové optiky a jeho světelnost při
plném otvoru (1 : 10,8) byla pro po
zorování Marsu příliš velká; (d) 2"
refraktor, zv. 65X, jímž pozoroval
pouze Z. Křivánek. Přehled pozoro
vateltl a počtu kreseb podává tabul
ka 1. Jednu kresbu zhotovil V. Laifr
na pražské Lidové hvězdárně (ref,rak
tor 180 mm, zv. 274X).

Tabulka 1.
Pozorovatel
Vladimír Laifr .
Václav Korda
Josef Pav. WUII'm
Jan Kolář.
Zdeněk Křivánek

Milan Mucha
Pavel Valíček
Jiří Šlechita
Josef BacUe'k
Oldřich Korda
Miroslav Farský
Jan Broukal
Rudolf Šafránek

2:

65
92
11
10
10
7
6

5
5
2
2
1
1
217

Viditelnost detai,ltl na Marsově ko
je pro menší přístroje nejlep
ší za příhodných meteorologických
podmínek (nejlépe 'při laminárním
proudění vzdušných mas), podl€ na
šich zkušeností těsně před oposicí a
po ní. Při maximálním prilměru ko
toučku jsou jemnější a méně v:)"rrazné
detaily Z!pravi:dla přesvětleny.
Snad
nejlepší podmínky jsou při s'labé mlze,
kdy neklid vzduchu j€ velmi malý.
Již poněkud hustší ml,ha však zpilso
bí, že méně výrazné detaily jsou znač
ně zeslabeny, až k neviditelnosti, a
další zhoustnutí mlhy pozorování zne
toučku

možnL Skvěle jsme viděli Mars v čer
venci 1956 pill až tři čtvrtě 'hodiny
před východem Slunce, což bylo kon
statování již vícekrát ověřeného
f,akJtu. 1
Detaily byly zaJkres'lovány do ko
toučktl o prtlměru 40 mm, narýso
vaných na kartičkách z kladívkových
čtvrtek o rozměru 7 X 7 cm, a to tuž
kami 6B (plošky a hrubé obrysy) a
HB
(jemné
obrysy,
zapisování).
O našich zásadách pro objektivní za
chycení vzhledu Marsova kotoučku
bylo pojednáno v ŘH 1/1956 (strana
19). Tam jsou rovněž podrobnosti
o údajíoh, uvedených na kres'bách.
Na základě 85 nejlepších kr€seb
pozorovateltl: Vl. Laifra (66), Koláře
(10), Valíčka (4), V. Kordy (4) a
Křivánka (1) a po bedlivém prozkou
máni zbývajícího materiáJlu sestavili
Laifr a Farský mapku (viz o'br. 1).
Na obr. Č. 2 jsou Laifrovy kresby,
zachycující některé zajíma vějši de
taily.
Popis k těmto kr€sbám je
v tabulce 2. Na tomto obrázku jsou
dvě Laifroy kresby, mračna v Mar
sově atmosféře 27./28. VIII., kresba
z období "zmizení" polární čepičky
a Kolářova kres'ba, zachycující zají
mavé zbarvení krajin Hellas a Noa
chis. K ocenění obra,zu a o,blačnosti
b)lllo použito stupnic dr. V. Vanýska
a J. Širokého (ŘH 1952, S'tr. 138),
k o'C€nění stavu ovzdUJší stupnice
Pickeringovy v úpravě prof. Polesné
ho (ŘH 1941, str. 3,6). Farský kres,by
z originálu objektivně překreslil po
mocí pausovacího papíru.
Uvedené
kr€sby vhodně ilustrují následující
popis 'pozorovaných zjevil a zajíma
vých úkaztl (v závorce vždy uvede
no pořadové písmeno kresby, číslicí
odkaz na literaturu):
Pandorae Fretum bylo velmi tma
vé (AJ, do,bř€ zakresleno na všech
kresbách, při menSl prtlzračnosti
zemské atmosféry jako široký tem
ný pruh (B J. Dobře pozorova telná se
zónní změna. 2 Dále byla pozorována
sezónní změna v krajině Serpentis
(A, Br, rozšiřující se na západ do
Deucalionis Regio a spojující se
K. Novák, ŘH 1927, str. 5, 24 a 46.
G. de Vaucouleurs: PhysiQue de la pla
nete Mars.

1

2

Obr. 1.

Obr. 2.
s Pandor-ae Fretum. Tato 'Pozorová.ni
je v dobré shodě s výsledky pražské
Lidové hvězdárny3 a Pic-du-Midi 4 , což
- vzhledem k našim malým přístro
jům svědčí o tom, že ,pozorované
změny byly velmi výrazné. V srpnu a
v září byl Hellespontus značně tmavý
(A, a, D) a byl několikrát v srpnu
zakreslen jako výběžek sahající k če
J. Sadil, ŘH 1957, str. 77.
Referativnyj žurnal (astronomija i geo
dezija) 1957, Č. 2, ref. 1423.
5 ŘH 1956, str. 280.
3

4

pičce (a), v souhla·s u s po
zorováním britských ama
térŮ. 5
PozoTO'vaný úkaz
- "vznik tmavého proudu
v oblasti Hellespontu" % 
byl též zakreslen jako sou
vislý pruh ve směru poled
níku. Zároveň bylo pozo
rováno
ztemnění
Mare
Oceanidum, detailů Dep
pressiones Hellesponticae a
Mare Hadriacum. Uvedené
úkazy (snad sezónní změ
ny) jsme v r. 1954 nepozo
rovali. Dále bylo pozorová
no ztemnění Mare Austra
le jako následek tání po
lární čepičky. Dobře byly
patrny i jednotlivé zálivy
moří
na jižní polokouli
(J, L), světlá průrva He
speria a "úžiny", jako je
Xanthus
a
Scamander
(K). Patrně subjektivní
byl poznatek, že Aurorae
Sinus, ostatně jeden z nej
výraznějších
detailfi na
kotoučku,
byl
znatelně
tmavší než roku 1954, a
v roce 1956 co do temnosti
se vyrovnal det. Syrtis
Maior.
Jak je všeobecně známo,
jsou v periheUových op osi
cích detaily na severní po
lokouli velmi nejasné a
mlhavé. Na severní polo
kouli jsme viděli ještě mé
ně detaiIfi než v r. 1954,
převážně jen bílé skvrny
pevnin, z nichž nejnápad
nější a nejzřetelnější byla
Libya při večerním t€ r mi
nátoru. Tím zajímavější je, že v srpnu
byly zakresleny na sebe navazující
detaily Thoth, Nepenthes i Nodus
Alcyonius a Nuba Lacus (E, F., G),
dále pak Cerberus a Trivium Charon
tis (H). Uvedené by mohlo snad
svědčit o větší relativní temnosti uve
dených detailů proti jiným v srpnu
1956.
Na jižní poloko.uli by,l o velmi ná
padné neobyčejné zesvětlení krajiny
HeUas. Byly pozorovány i barevné
změny krajin na jižní pOllokouli. Kolář
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T.abu"bka, 2.
Kresba

A
B
C

D
E

F
G
H

J
K
L
M

N
O
p

Q

Datum

L

d

IX. 6.
X. ll.
VIII. 5.
VIII. 5.
VIII. 9.
VLIL 10.

335°
3,39
310
297
251
2:6:3

24,7"
20,2
20,9
20,9
21,6
21,8

VIII. 10.
VIli. 15.
X. 22.

278
194
220

21,8
22,6
18,0

4,5
5(4)
8-- -9

VIII.
VIII.
IX.
VIII.
VIII.
IX.
X.

219
163
67
34
52
2'4
20

21,8
16,8
22,3
2'4,3
24,3
24,7
20 ,0

5
4.,5
5
2,5
3
5-7
7-8

10.
13.
30.
27.
28.
6.
12.

Obraz

10
9

4(5)
5,5
5,5
4,,5
6,5

pozor,o val velmi zřetelné zoranžDvění
krajin Noac'hus a Aorgyre I dne 12 .
X. (Q). Laifr 15. X. poznamenává:
Hellas je zcela zřetelně .z.barvena dO'
or,a nžova; při kresibě dne 20. XI.:
Hella:s je nyní 'bělavá, ll1iko.liv jako
,před časem nažloutlá.
Ze zákalů v MarsO'Vě atmosf-éř'e po
zoroval Laifr velké nálPadné mračno
27. / 28. VIII. 1956 (N, O). Četné :žluté
zákaly způ.sobov,aly , že se Mars pros
tému oku jevil nápadně 'ž lutý, a,ž žlu
toibHý, což se projevilo i 'při pohledu
dalekohledem. Uvedené poznam'e nali
všichni, kdož se zúčastnili našeho po
zorování.
Byla té'ž sledována ji:ž.ní rpolární če
pička, zjištěno: v červenci sahala její
nejzazší. severní mez několik stupňů
před 70° j. š. Od prvé poloviny srpna
ustupovala čeipička k jihu a na konci
srpna byla její nejzaZŠí severní mez
na 75° j. Š. Na sedmi kres'bách ze dnů
2., 5. a 6. IX. čepička nebyla zakres
lena; viz kresbu P. (Na krěsbě A je
úmyslně čárkovaně zakreslena hrani
ce jižních polárnkh moří, což by
mohlo vést ke kla.'Yllnému závěru, že
by.la tak o<hrani'čena čepička.) Nejjas
nějším objektem Ib yla tehdy oblast
Hellas. Zakreslení čepičky jeproble
matické na třeeh kreSbách z '9. IX.
('zdá se, že čepič.ka je za'kryta ja,k ým
si mrakem, za nímž je matně pa
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Obla čnost

6

9
9

10
9
9
9
7

8--9

Vzduch Pn1.zr. at;n.

3,5
3,5
3,5
3,5

2,5

3
3

3

.:.

4

1,5

3,5
3,5
4,5

1

3.5
2,5- 3
8'
10
3,5
2,5
6-7
3-4
3
10
3,5-4
10 4- 4,5

pazndmky

3,5
svítání
s'l3Jbá mlha,
málo int. det.
hustší mlha

4

1

mlha, det. málo
int., obraz
v elmi klidný

2,5
3

3,5
3
3,5
3,5
3

neklid vzduchu
ruší

Měsíc

trna). Viditelnost detailfi v tom obdo
bí byla u těclhto 10 kreseb velmi do/b 
rá, 5 X oceněna v desetidíllné stup
nici 6-7 a u zbylých pěti kreseb prů
měrně 3,5. Uvedená změna byla pDZO
rována s naprostou jistOtDU. Od 10.
IX. do 19. IX. nebylo pozorováno. Po
dle kresefb ·Z období od 20. IX. do 22.
X. U!sUlzujeme, že nejzazší severní
mez čepičky byla v tomtO' ,o bdobí
v rozmezí od 85° do 8'1° j. Š. Podrob
nější pozorování čepičky ,během října
a listopadu 'z nemožnilO' nepřiznivé !po
časí. Byla uvážena excentricita Mar
sova pólu zimy, a tO' hodnota podle G.
de Vaucouleurse 9. Udané šířky byly
určeny statisticky z namMených hod
not; nutno je chápat jako velmi prav
děpodobné 'hodnoty. Ostatně z teorie
Marsovy jižní čepičky, kterDu vypra
coval německý astronom K. Graff6
vyplývá, že je olbtížné i pro veliké
přístroje dosáhnout při sledování tání
jižní polár:ní čepičky toho, aby -se vý
sledky
jednotlivých
pozorovat8ilfi
značněji nelišily. Proto'ž e o jifulí po
lární ·čepičce v minulém roce ibylo již
diSkutováno,7 lPorovnali jsme své vý
sledky s výsledky jiných. kteří pozo
K. Graff: Beobachtungen und Zeiohnun
gen des Planeten Mar:s 1924.
7
Mitteilungen filr Planetenbeobachter,
1956. Nr. 3, 4.

6

rova1i přístroji řádově stejné velikosti
a zjistili jsme dobrou shodu.
V závěru děkujeme řediteli OLB
v P.raze F. Kadavému, z jehož inicia
tivy nám 'byly zapůj'čeny dva refrak
tory. Děkujeme dále J . Sadilovi a ra
NOVĚ

Vla,dimír La'ifr a Miroslav Farský

KNIHY A

I. S. Šklovskij: Kosmičeskoje ra
Gos. izd. tecnn.-teoret.
lit., Moskva 1956; 490 str., 167 o·b r. a
25 tab.; váz. Kčs 15,80. - V šesti ka
pitolách této knihy, kterou můž,em e
nazvat plným právem encyklopedií
současné radioastronomie, předkládá
autor- čtenáři soubor dosavadních vý
sledků astronomického hádání v obo
ru radiových vln a interpretaci těchlto
výsledků. První .ka,pitola je věnována
popisu ,pří-strojů, používaných Ik ra
dioastronomickým pozorováním. Ve
druhé kapitole předkládá autor zá
l{J].adní poznatky v oboru pozorování
kosmického radiového záření na růz
ných vlnových délkách, ,analysuje
tyto výsledky a diskutuje prostorové
rozložení různých zdrojů kosmického
radiového záření, aby se pak podrob
něji zaJbýval diskretními zdroji radio
vého záření, stanovením jejich úhlo
vých rozměrů a identifikací s opticky
pozorovanými o,b jekty. Třetí kapitoLa
je věnována 'podstatě radiového zá
ření Galaxie, "radio'hvězdné" hypOitese
o podstatě tohoto záření amezihvězd
nému magnetickému poli. Ve čtvrté ,
neméně obsáhlé k3jpitole, se ,autor vě
nuje výkladu o monoohromM.ickém
záření Galaxie v r,a diovém oboru, za
bývá se zářením vodíku na vlnové
délce 21 cm, výzkumem spirální
struktury a dynamiky Galaxie na zá
kladě této vodíkové čáry, 8Jbsorpční
mi zjevy a problémem radiové s:pek
tros'kopie Galaxie. Velmi důležitou a
zajímavou je páJtá kapitola knihy, ve
které Šklovskij disikutuje pro'blém pů
vodu kosmických paprsků na základě
poznatků radiové astro!lomie, zabývá
se zde 'pozůstatky po vzplanutí super
nov, olPtickým výz'k umem Krabí
mlhoviny ve spojitém spekitru a jeho
polari'sací a mechanismem urychlová
ní částic v radiových mlhovinách. Po
dioízlučenij e .

dovi K. Novákovi, kte;ří s e za]mem
sledovali naši práci a pomohli nám
svými zkušenostmi. D. KaláJbovi a Ta
dovi K. Novákovi srdečně děkujeme
za půjčení literatury.

PUBI,IKACE

s!lední kapitola knihy informuje čte
o radiovém zá.řeni Metagalaxie.
Kniha je hohaJtě ilus trována obrázky,
schematy ,aJ diagramy, které přiblíží
čtenáři pr.o:bíranou látku.
A. N.
náře

G. A. Gurza,djan: Radioastrofizika..

rzd. AN Armj. HSR, Jerevan 1956;
264 str., 118 obr. a 29 talb .; váz. Kčs
9,20. - Radioastronomie se za 25 let
své existence rozvinula ve velmi o,b
šíl'nou vědu a přinesl,a astronomii no
vé poznatky,které umo,žňují utvoření
závažných hypotles kosmolg onic1kých.
M etody radioastronomie doplňují a
rozšiřují b ěžné astronomické metody.
Radioastrofysika, t. j. astrofysika,
která místo v~diltelného zMení (včet
ně záření infr,ačerveného a Ulltrafialo
vého) pracuje s radiovými v1lnami
o délce několika cm až (výjimečně)
desítek m, ,prodělává stále <bouřlivý
vývoj. Gurzadjanova 'knilha 'Ů!b-sahuje
zhuštěné autorovy universitní před
nášky z radioastro:fysiky. Dílo je pře
devším věnováno 'metodám radio
astrofysikálních .pozorování a vyhod
nocovacím meto·dám, 'kterých se užívá
při řešení .r ozmanitých radioastr,ono
mických problémů. Mimo přehledných
t8Jbulek v textu .nenalezneme v knize
většinou popisy dosažených výsledků.
Právě Itak autor nevěnuje pozornost
aktivním radioastronomickým meto
dám - meteorickým ozvěnám a ozvě
nám od Měsíce a .planet. Látka knihy
je rozvržena do 8 kapitol, z nichž
prvá o'bsahuje všeobecný úvod, pojed
nání o ionosféře, podro'bně pro:b írá
různé druhy anten, radiointerferome
trn a radioteleskopů a zaJbývá se re
frakcí radi'ŮV'ln v zemské atmosféře
a měřením intensity kosmického ra
diového záření. V druhé kapitole na
lezneme podrobné informace o radio
vém záření Galaxie a metodáoh,kte
rými byla potvrzena spi,rálni struk
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tura Galaxie. Třertíkapitola, pojed
návající o diskretníc.h zdrojích radio
vého záření, přináší katalog 38 těch
to zdrojů, zabývá se jejich identifi
kací s optickými objekty a ,k lasifi
kací.
Následující kapitolu věnoval
autor radiovému záření Slunce, jeho
spektru a polarisaci, aby pak v páté
kapitole pojednalo původu radiového
záření Slunc€ .
V této stati uvádí me
tody pro výpočet refrakce radiových
Voln a pro výpočet magnetického pole
Slunce. V šesté kapitole nalezne čte
nář informace o původu kosmického
radiového záření, kdežto následující
kapitola je věnována problémfLrn mo-

nochromatického radiového záření
z vesmíru. Poslední kapitola knihy se
zabývá radiovým zářením planet a
Měsíce, možnostmi :pozorování radio
vého záření SlunC€ odraženého od
planet a metodou stanovení hustoty
měsíční atmosféry radioastronomic
kými metodami. V závěru knihy na
lezneme 272 literárních odkazfi na pfi
vodní práce; jsou zde citovány i dvě
práce našich astronomů. Kniha, k je
jímuž dokonalému porozumění je tře
ba znalostí základů. infinitesimálního
počtu, obsahuje velké množství obráz
kfi, předev'ším schemat a graffi, jakož
i tabul€ k v textu.
A. N.

ÚKAZY NA OBLOZE V PROSINCI

PLANETY. Merkur Je v prvé polovině mésíce na v€černí obloze. Po zá
padu Slunce je jen nízko na,d obzoTem. Venuše zapadá více jak 3 hodiny po
Slunci. V druhé polovině měsí,ce má n€jvětší jasnost. Mars je v souhvězdí
Vruh a Štíru ,a je pozorovatelný ,až ráno. Jupiter v souhvězdí P,anny vychází
v druhé polovině noci. Saturn není pozorova.telný. Uran v souhvězdí Raka vy
chází kolem 20. hodiny a je na obloze po celou no'c. Nepttln j€ v souhvězdí
Panny a je pozorovatelný až k ránu.
Kalendář význačných úkazů

na obloze

1.
Ohllm,2 zákryt ihvě'zdy " Psc (4,6 m ) - vstup
2. 16h20m,5 zákryt hvězdy e Psc (4,4m) - vstup
7h
Měsí,c v úplňku
7.
8.
1h
Merkur v největší východrií elongaci (210)
11. 13h
Uran v konjunkci s MěsÍC€m (Uran 6° severně)
13.
maximum metBo-rického roje Geminid
14.
6h
Měsíc v přízemí
7h
Měsíc v poslední čtvrti
16. 19h
Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 2° severně)
17.
8h
Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 3° severně)
18. 22h
Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 1° jižně)
20. llh
8aturn v konjunkci s Měsícem (Saturn 2° jižně)
7h
Měsíc v 'novu
21.
22.
1h
Merkur v konjunkci s Měsícem (Merkur 3° ji:žně)
4h
zimní slunovrat - začátek zimy
maximum meteorického roje Ursid
24. 19h
Venuše v 'k onjunkci s Měsícem (Venuše 6° jižně)
28.
5h
Měsíc v odzemí
fl
29.
6h
Měsíc v první čtvrti
Mezinárodní geofysikální rok
Světové

až 21.

dny: 13., 16., 21. a 22. -

Světové

meteorologické období: 12.
B. M.

PRODÁ SE 10 cm ROLČÍKŮV REFLEKTOR, s hod. strojem. paralakt., 5ti okuláry,
50-260 X , zenit. okulár, oku!. spektroskop a ptís!. za 5000 Kčs. Nabidky na: Karel Švestka.
Benešov u pra:hy 486.
Vydává ministerstvo školství a. kultury v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12,
Stalinova 46. - Tiskne Orbis, tiskařs,ké závody, národní. podnik, závod Č. 1, Praha 12,
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