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NOVÝ ČESKOSLOVENSKÝ METEORIT "LUHY"
ZDENĚK

CEPLECHA

Dne 7. dubna 1959 ve 20h 30m SEČ byl pozorován na celém 'ÚZemí
Moravy velmi jasný bolid, který byl vyfotografován při ,pra:vid:e'l
ném SIlÚJnJk!ování slabších meteorů na observatoři Astronomického úSltavu
ČSA V v Ondřejově. Snímky boUdu byly získány komorami ·s rotujícím
sektorem. Současné snímky jasného meteOTu byly poří:reny též v Prčicí
Ul S<edTčan. PodJ:e osvětLení krajiny v Ondřejově a ,podle ondř.ejovských
snímků byla stanovena jasnost bolidu na -18. až 19. zdánlivou hvězdnou
V1elikost (tj. 50 '3.IŽ 100 Luxů osvětlení). To odpovídá světelnému vý1kO'l1u
2 milionů kilowattú.
Do vzdálenOlSti ,asi 70 .km od středu :světelné dráhy boHdu byr1lo Sllyši
temné táhlé zahřmění. Právě z těchto uvec1em.ých skuteěnosti nám bylo
bezprostředně po přeletu bolidu ·zřejmé, že tS v,elkou pravděpodobností
došlo. k pádU' meteoritu ma jpovrch zemský. Bo ipI1011Il:ěření fOlbograďicikých
deseJk byl výp{)ČbelIll zj'ištěn průmět dráJhy balidu na z,ems1ký povrch
s p,ĎeiSlI1iostí větší než 100 m. Na deskách jsme 'Ovšem neměli Ikolnec svě
telné dráhy, který se JevE z 'Obou našich stam.:ic příliš lIlÍ'zlw nad, obzorem.
Ta:k 5s1ne se musili vypravit za ZÍskáním zpráv od nálhordných svědků
pádu: bo~Ldu, í :když jsme měli fot{)grafircké 'z áznamy, které jsoru asi
10 OOOkrM IpřelSněj,ši než zpráva jednoho pO'zoiflov:atele.
JeH jsme od veSlnice k vesnici a chodili od staV'em..Í !ke stavem. PraŠ'l,i
jsme taJkcel:kJem p:řes 500 domácnosti a riskali jsme 80 'PO'UžiteJ:ných
zpr.áv. PodařHo se nám taJk určit - kombinací ip:oziOlroválli náhodných
diváků s našimi fotografickými záznamy bod 'Pohasnutí bolidu (též
ně~dy nazÝV:aJný bodem zalS!táv:ky, vzhl'edtem:k 'tomu, že v ně.m je půvo·dní
lmsmiClká ryohtost těll8\Sa pra!ktic.ky úpLně zabrzděna jpůsohenÍm <ovzduší).
Byl v,e výš,oe 13 Jun nad kótou Chlum, poblíže osady Luhy na PřibT3.Iffi
sku. BlizJko Ikonce :poh3JSlnutí bolidu byly Ikr.omě zah.řmění sllyšitelné zvuky
p'odlQhné výstřelům.
ZačaE jsm'e ještě důkladlněji 'shám,ět zprávy v OS3Jdě LUJhy. A tak jsme
přišli 'Í k manžeJům Vršecký,m. Hospodář nám vyprávěl, jalk il'l:a.Šel na
polli na 'o zimém žitě divný černý Ikámen v ffiÍiSltě, Ikde lro.meny obvykle ne
bývají. A ta1k 5sme ,p:rvně s'Patřili norvý č;es:klQlslQ1Vienský metearit, !který
25 let ~}O 'Posledním meteoritu. " Sazovice" , dopad.!l na ú:z.emí našeho státu
- meteorit "LUHY".
Meteorit Luihy váží 4,5 kg a celý j '8lho :povrch j,e pOikryt telllkou vrstvou
Ďerné kůry, vzniklé přetav81llím nerostů při průletu ovzcVuš,Ím. Meteorit
j'e kamenný (aeraliťh) rS ohSlaih em žel,eza (Ciholl1drit). Železo je v něm
naJpř. 'o hsaženo též v .podobě nerostu troilithu (F€lS).
Místo nálezu j'e velmi hlí'z ko proje.k ci dráhy lna pOlVlrch Země. Je zaji
mav:é, že mle teorit ipTorn~kl do hloubiky 3.Jsi 20 cm, ókde se odrazil zpět
a iStrarruou., a ležel asi 30 cm od m~sta dopadu, a t{) přímo na p1Q1vrchu.
RrOlto si Jej 'hospodář IlJa poJí všiml. DomnÍvail. se však, že mu bam někdo
schvá;lně kámen hOldil.
UspořáJda1i jsme výpravu, !která měl,a za úkol Ihledat pÍ'Í'P'!l3;d!rué daJší
úlOlmky, na které ptOlUklazo.vala některá pozDrování náhodných diváků.
čech a;
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Da!lší meteorit se nám všalk ne1podaJři1o n:aJ.é'zt. Dnes je již možno [prohlá
sit, ŽIe nalezený meteorit "Lulhy" je s V1el~kou pravděipodoroostí jed.ním
z TI!ejvětšich kUJSů, který 7. dUlbna 1959 dopadl na Zem, a pokud byly
pozorovány 'p n pádu další od.štěpky, že to byly většinou jen menší umUrS
ky, 'které j,e obtížnější nalézt.
Nrulezlený meteoTit "Luhy" je světovým urntkátem, nehoť je to prvý
meteoTit ln a s,větě vůbec, pro ktelrý byly získány fotografic'k é záznamy
'80

/

Obr. 1 . Dráha meteoritu Luhy - puvodně "fi'Ullé p7lanetky naší sVuneční SO'U
stavy - v pO'rO'vnámí s dTahami velkých planet . Rovina dráhy meteO'Titu je
skloněna 10° k ekliptice. Místlo srážky se Zemí j e znázorněnO' malým kroužk em.

z'e dvou stanic a rotujícim s'elktorrem. To u'm<rinHo lITa p:říkla:d určit dráhu
meteo,ritu oS velikou ,plÍ'€Jsností. UkázaJo .se, že meteo~it Luhy hyl ipůvodně
ve,l mi moooU! ,pllanetkioiU' (mi'krolpla:netkoUl). Hmota této pLanebky byla asi
1 tuna. Její dráha je znázornělIla :na ObT. 1. Dne 7. dubna d:ošl0 paik 'ke
srážce této planetky se Zemí; vůči Zemi 's e pohybovala v okamž.iku sTážky
rychlostí 20,9 km/sec. Ve výši 98 km nad Zemí (téměř nad' Jiihl:avoiUl) se
povrc'h pl:a.netky působením stále hustšk,h vrstev ovzduší ohřál již ta'k
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siLně, že hmota se za,č3!la z povrchu vypaŤOvrut. Vyparené látky začaly
nárazy mollekUll vzduchu svitit. Od tohrOto bodUJ na dráze mrulé pla11Jebky
máme též její záznam na desce; tam se Iprávě začíná ~r-ojevovat jako
jasný bolid. Čím hlouběji !pronLka:la do ovzduší, tím více hmoty se vypa
řovalo a tím více svítj~a.
Úhe~, pod kterým siIněÍ'<YVIala planetka ik iplovroou Země, hyl 43°. Sou
časně se také působením odporu ovzduší zmenšovala rychlost planetky.
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Obr. 2.

půdory..s

dráhy jasného bolidu ze dne 7. d'ubna 1959.

Vé výši 13 km se rJ"chJiolSlt zbrzdila asi na 100 crn/iS'e'C, hmorta se přestaJa
a zbytek planetiky o váze 4,5 kg ~ada1 již touto nevelkou rych
losti k zemi. Při tom !pO'vrch tělesa vehni rychJ'e chladl. Vrstva, která
:běh:em letu byla rozUav€!IlJa, se neustáJle 'Udržovala, jeiIl někoHlk deSletilIl
milimetru silná. Tep1errlIlá vodiVlost j,e totiž taJk mai1á, že za :ruece~ýcih 6 se
klill1!d. po :kte:ré trvalo z:ahřivání tělesa, nemůže účin-Iek tep1a vůbec pro
nikm:out dO' lnitm a zůstává omezen jle!Il: na :samotný prOVTch.
A tajk zbY'be'k pLanetky, který bylI nalezen j:ajko meteorit "Luhy", je
v původním stavu, v jakém bylo nitro malé :pJruretJky, ovšem s výjimkou
tenké 'kůry na povr.Clhu. Otevírá se zde možnost ipřímo v la!boratoři ipTO
~oumat jednu z planetek naší sluneční soustavy z hlediska chemie, mine
ralogie a fyzLky. A co je na tomto unikátním přítp.a:du zvláště oenné,
je to, ž-e bude možno t}'1to 1aboraJtOlffií výZJkUlnlY Slpojit s pře:snými údaji
o rycl11o's ti, z:poždění, svítivosti a drá2Je ve sluneční SIOiUiStavě, získlanými
z f'Otogoofickýcih :záznamů. Výsledky těchto výzlrumů hudou znamenat
vypařovat
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velký pokro1k nejen v meteoritic.e a ve fyzice me:teorů, ale i v řadě jiných
aerodym.:ami'k a velmi vyso:kých rychlostí, 'koSlIIlogoole p!l a
netármJí souSltavy ap.).
Naše Z:emě Inám denně dává přímá sv-ědectví 'O !hmotné podstatě světa..
AstrolIlJomie nashromáždtla výz:kumem světLa, které k nám ;přichází z ne
představitelně vzdálených ,p rostoru vesmíru, důkazy o tom, 'že v celém
známém vesmíru platí tytéž zákony pohybující se hmoty jwko na Zemi.
A právě takový meteo~it, jako. je "L1uihy", nám iPOskytUlje j.eden z pří
mých důkazů, 21e tělesa naší sluneční oouS'ta'VY jsou slož.e.:n!a z těchž.e
hmOltných stavebních kamenů jalk o Země - z 92 clhemic:kýe:h prvků.

odvětví (llJapř.

Během sazby toooto ,článku jsme zÍ,s ka1i da:Jší kus meteoritu o váze
80 dkg. Meteorit, který na první pohled je totožný svým složením s meteo

ritem Luhy, nalezl na družstevním lánu ovsa Alois Plavec již 24. duhna
poblíže osady Velká. Povrch kamenného meteoritu je úplně pokryt pře
tavenými minerály, to znamená, že v [loslední části dráJhy ovzduším letěl
jako sp,mostatný úlomek. Je zajímavé, že místo je asi jen 100 metrů vzdá
leno od [lúdorysu původní dráhy tělesa a je 5 km pred místem pádu me
teo.r itu Luhy. Veliký rOZlPtyl jezrpús:oiben tím, že meteorit se rozpa,dil již ve
výši ..asi 35 km na řadu částí. To je též .patrno na snímku, ZÍlSikanm
v PrrČÍci, kde je možno mě'Íůt celkem 12 různýcll odštěpků. Proto je velmi
pravděpodobné, že budou nalewny i další kusy p-říhramsikého meteoTic
kého deště.

o
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J,ak UCl dBelktiClký mateTiwUsmus, je vesmír nel{lQ!llečn:ý a nevyčer
patelné jsou formy !hmoty i jejího vývoje. Člověk !postUlpně :rozšiřuje
rhrram.irce poznání těchto, forem i zákonů vzá5emnélh:o půsohooí. Zač'aJ zkou
máJruím bezp~ostředně viditelných ohjektů a j1evů a postU'plIlě IPromkl
hlouběji z jedrné strany v mi:krosvět, 'z dnlhé Istrany v makrosvět.
V procesUl zkOlumárrlí milkrosvěta se zjisti1iů, ž,e na jistýc:h stUpníCih,
v slOQlvislosti s rozměry zkoumaných soulSltav, se ip rojevuji nové vlastnos
ti hmoty, norvé sHy, norvé f'o rmy vzájemného IPůsohenÍ a norvé účinky
těchto vzájemných ;působení. PřitaJŽlivá slHa, jako proj'e'V všeolbecné přI
tažlivosti, sice existuje, ale od jisté !hranice začín!ají hrát velkoU' úlohu
síly mole'kulárn'Í lPřitažlivosti. P:řhldady toho jsou nes'četné a dobřte zná
mé. VllIla běží po wehu' kapaliny, jestliže je její povrch dostart:eČThě veliký.
Při převThnur!:í vědra se voda vyleje na zem, ale na konci pipety kapka
zůstává viset. Ještě menší :kapky rSre moihoU! vznášet rozptýleny ve vzdu
'CJ'lU, a sám vzduch a vůbec plyn 's e neusazuje n;a Zemi, ale snlaŽÍ !Se rOlZšÍ
fit se do prostoru.
Ve vědě mad'e wlkoUr úlohu metoda analogie a e'XtraproJaoo známých
záJk:o.nů na jevy ještě málo p:rozikolUm:ané. Po molekulách ve světě atomů
jsme naxazi:li na nový o'kruih jevů. Vyzarování e:nergte atomem se vyklá
dalo zprvu jako procesy v ,,·k lasic,kém oscilá.0ru". Potom modely Bohra
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a Sommerfelda zobrazily elektron.ové· obaly jako analo~ii planetární sou
stavy s elelktrolI1Y, létajícími koJem SIVých jader Pl()· uxčitýcl1. drahách.
V j-ád.re atomu j~me se opět setkali s noi\T'Ými jadernými sil:ami, Si oelým
světem různých "elem,e :rutárnkh" .části,c a· s jejtcJh lITa pohled ·z áz,raónými
proměnami. .Jak se !UikalZUje, "el:emelIltálrni" částioe n:e1j,sou talké 'baM elle
mentárnÍ; i ony jsou be:zp1oc:hyby 's ložitými soustavmni z i'l11f;ram~k;ro
částic. Ve světě ,,'e~emelI1:táruliCih" Iproc:esů ,s e is etkáváme IS lIleóeJmlIl!ými
jevy, s kVaJIltorvánim 1e!I1Je.Tgie a ,SI vl:novými vlastnostmi deiktTonů. VŠ€,c:h
no to, j:ak je ZI1Jámo, je těžké si před:s:barvit, protože ln ic podohného nevidí
me v be:Zip'oolStředmá: hlÍZlkosti, Vie světě větších tSlo'Ulstav, <p:ro nás OIbvytk
i:ýoh. Při tom je třeba zdůralZnit dvě p!OdmínJky.
Za p:rv:é, nové zákolIlUůlSrti n.aJbývají pil.a!tnosti při změně rozměrů sow
sta:\Il, nělkdy již o několik řádu. Tak např~k[ad řádový rozd1il. rozměTŮ
živýah soustav, tailmlVÝclh jruko človělk a. :mIl1JoiZi živočichové (102 cm),
s jej:kh hioJogiclk0ni záJkJony, ,a, rOlzl.Iněrů moJelkwl (10- 8 cm) loS j:ejliclh mo
lekUllárnimi siJ.ami, -či!I1JÍ 10. A vš:aJk řádlOlVÝ rOZ1dhl rozměrů moWelkuJ a a!to
movýcll ja:der (10- 13 cm), IS jejich vnitřními jladern.ými Is Haam a z,áJk{)lJlY,
činí jen 5 řádů. Za: dTUlhé, nebyllO mooTho Nd pŤoedem, při jrukýcili Tozmě
rech sO;UJst3.iV v lIlriikTlOlSvětě nahývají ipilaJtm.osti nové vzájemn~ vztahy,
a j,aJké budou. A'IlÓ. ikv.all1it'ové procesy, amiÍ vlnové vJaOOnosti cl'elkbI'lOlIlŮ :ne
bylo možnO' před/povědět na základě jevů, pozorovaný,o o ř,ekněme v moři,
na ihoiI1áCih nebO' v bio[ogilClkých prooesech.
PNplOlmelll!eme ještě, :ž,e od rozměrů ,svésoulSlbavy (řádově 102 cm) člo
věk dOSip1ěl v ob1aJSti miJkrQlsiViětafuŽ dl() s:orws;bav TlOlZm,ěrově menšloo Ol 15
fádů a na téúo cestě se eet:IDrul IS n,ěk:oliika s:ku(pilIlJalmi j,e'V'Ů zcrua TŮZniO
I'Iodýc!h: s jevy gelOJogiC<kého a geo,gralfickéihJo :říádu:, ,SI jevy hilOllogic:kými,
mol'ekulárními, atom'Ovými, jadernými atd.
Všimněme si n,yrní mla/krosvěta, Ikdečlověik doš>eJ, aIŽ do ISIOUJStav gaLa
xií, kteTé jlSOIU lVětší ne~, on sám .o 20-21 řádů. S jalkýmipa/k [t]ovými
vzájemnými vzbaJhy a y,1rusúIllostmi se zde ,s etk:al? Když Č~lOlVěK vykTočil
ze Země do :SlOlllstaVy rpi1aJI1Je:t, 'Objevil hla'Vlllí úloihu zákooa [pfi'ba.:žilivosti.
VzáJemné lpúSiOibe.ní dTUJžiJC a :ptLanet se :projevuJjie polUJZie v jejich vzájiemnJé
přitažliV10sti a v j'eVoecih z ní pJy!l1lOU!ciclh, jaiko je vnlirv, lIlJebo vJivy :na t.'VIar
a otáčení těLesa. Vzájemné !působe:ni !pLanet !a ,slunce zřejmě ·t alké málo
přes:aihiuJj,e hmanice v:záj:e:rruné lPřltfuŽ'liv1Q:sti. Energie, dodávaná Sluncem,
hraje ú10hUJ pOfU.!.Z<e u vn.ějŠ:íclh částic Země - Úlvzd'UJŠí, oceámlUl, ;povrchu
planety. V otáčení dvojhvězd nebo víeenásobnýlch Ihvězd se tmké p~oje
vuje zákon ,přitažlivosti, který jsme :proto hrdě nazvali všeobecným a do
dneška jej be:zvýh:nadlně iapLikar.j,eme lIla všechm.y jevy 'lLWl!itř g1alaxH a. :na
V'zájemné :působení mezi gallaX<temi.
~ráv;n'Olst gravita:ční:ho záJkoma je v rpodstatě iQlVweIl1ia poU!z,e 'U dvoj
hvězd, v ,k:r1ajlrlÍm ptÍJpa;dJě Ul v1c.enáJsOIbnýcili íhvězd. Svědomitě řečeJlJo, ji~.
pro soUiStavy O'tevř€ll1JÝch hvě:zdlOlkujp, sestavených z někdlilka desíteik
hvězd, lI1JeIIlÍ záJlmn pHÚaž1iV1osti olViěř€a1. PřeSJněji, ~Č!lmliv ~ákom.: [pŮSObí
mezi, ihViě:ro:ami thvězdOlkUipy, nemáme žádnÝClh důik:azů lpiI'lO to, že se
v nich llieIPr:oje'VIUJjí i jiIné formy vzájlemlIlého IPŮSOIbeII1í, vÝ'Z'1lJalIIliem ISII'IOV
nate1né .s 'Pnta2fl.ivootí. Při ,pokUlS'UI toto vysvětlit se setkáváme IS vel
ký.mi tě2Jkostmi, stejnými, s jakými tSIe ISIetJkáV1áme v aoosmogxmid..
Fyzik může pozorovat ;pTocesy, ipOmáhajíd odhalit !působící sHy
a :zálkony, mM€ provádět [pIdkusy. V kJ.:asidké 3JSítTOlIlQmli !P'O'zorujeme ,p o
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hyb [pO drahách, ,stHdání přílivů. Přitom dráhy hvězd ve hvěZídokupáoh
a tírrn ISipÍše v ga11!aocik:h :nemůžeme pozorovat, a Ik disiposi'ci ll: hvězdokulp'
máme v nejJe~šio'h přÍlpadech 500 .o~amžité rychloslti, častěji vŠlruk jen
radiální rychwo,s ti, ta Ul většiny g,ailiaxií IQ: pohybu hvězd ne'V'Í!ne vůbec nic.
Jestliže Isi choeme z·áJlm!l1itě p~edstaJv~t to, oa. ip'I'obíhá ve [hvězdných
sousbavách, tj. j:aJk se ISlOUISrtavy Tlozvíjeji ;a jlaJk !l1ia sebe vzájelffilll.ě !působí,
mUJsÍme v :nich u[)'latm.it různé [představy a teo.r ie, vZlaté z oblasti slulI1!ečnÍ
soustavy .a dokoll1oe z ob:1asti milkrolsvěta. Tlak na přÍlldad existuje ;pojetí
gigaJI1Uckých thvě.Zídnýeih Jml1ekti'VŮ jako soulsmvy ~.řiiJahujicÍIC!h Si€' hmot
ných bodů - není zd:e Isporrečnýcn VWaIS:b:nOiStí soustavy, je :zde jecrlJom
vzájecrn:ná přibažllivOlst bodů a JlIic více. C3Jsto se dělá a.II1lalogie mezi hvězd
nými ISoulstav:ami a plynem. Hvězdy se přirovnávají k molelk uJám a s:ráž
iky mOILelkuJ. k pTlocházení dvou hvězd bil.i~ko Slebe, 'Což vedle k lI10vému
rozděleni e.nergte rrnezi nm. Jedni ipředjpokládají,ž.e vD3Jkovém hvězdném
;plynu: není VlIl'itřního tř.ení, drutZí př,edlpolkláJdají, ž.e je. Často. se zavádí
zjednodušení v tOlffi, že s:e ipředpoikládá hustota sousta'Vy všude stejlIlá.
Tvary ,a vývoj g,a1axif ,si lIlěkteří :autoři často představuji jlalko vý:sledek
prooesů ve h.v,ězdné ,L:itoe, ztobožňova.Jllé IS :ka[prumou, dokolI1c:e neztlačttel 
nou, a 'zkO'umají teoretic'kyšíře:nÍl vln v ní, kOTIJk.vétně i ,s tojících.
Je těžké všecllmo toto ,p'I'Iov.ěřit. OdVlOllání iI1!a [pazo:oova!llé tVaJry hvězd
ných sOrtllstav (:ne Il1!a jevy jako Ip'roce:sy, Ikteré z,koumáme!) :nejsou: dosta
tečně spollehJ.:ivé. Je známo, že člasno. v j:edJnom a témže [ ta ktu se nac:há
2Její dŮlka:zy iPro zoelliaodllišné telOrie. A to· je přirolZené, PI'lotož'e· !ke stej
ným vý:s~edlkŮ!ffi je možno lp'ř.ijit růzITlý:mi 'Procesy, a p.rotoiŽe sám fwkt
je nám z:n.ám ,př~litš [)ovrcJlIIl'ě·. 'Druk :rua pHlda,d shll'llIk žlhlavých :hvězd je
CYbklO;pen ,prstencDvou [plynnou mlhovinDu a v jejím středu je nebe tma
vé. To vysvětlovali, ne!bO' je mDžné vysvětlit, velmi různým způsobem.
Např. hvězdy se kondenzovaly z plynu v centru, kde byl plyn hustší,
a vioe hlO tam nezŮJSiWIO. Hvězdy se náhodou dJos!ta[y do mlhoviny a :na
sály do ·s ebe Iplyn (jev akrece). Z hvězdy byl vyvržen plyn a "my vidÍlme",
jaik .se úd mí vZ'daJluje. Hvězdy, když VZlIltklI1!OO z Jmsmklkého !prachu
a :IIl:eteor:itů nebO' z čehosi jiného, tlakem :z.ářelI1í nebonahří'VIáním odJhá
nějí IPlym. od !Sebe. Hvězdy a :p1y:n vzniIl.cly zde lSK)iUJč:asně, inezávLsl;e jeden
od druhého, z če:ho:si třetího. Hvězdy taJk změnily fyzikální ,podmín!ky
kolem s'elbe, že !plyn tam třeba i je, 'Me nelIli viditellIlÝ ... a;p!.
Vraťme se ještě jednou k úloze zákona přitažlivO'sti. Víme, že ačkoliv
sUUIll:eóní přitažlivost [púsobí na ,k ometu, ohon Ikomety směřuje od ,sJum.:ce.
ZálwTI grav:itae:e ja:kO' by 'byl narušen. Mnozí čtenáři mohou říci, že k na
ŠlemJ\.li štěstí bylJa př,edlpověděna. existence tlllaJku záření na velmi mMé
částečky a mO[elkuJ.y, a. že se Lebeděvovi !podařiliO :potvrdit ex~s'teillci to~
noto tlaku pOIlrusně a 'Objasni t tím chování ohonJUI (komet. .A!lle před tÍ!ffi:t o
objevem, kdy jsme věděli j€!Il o 'PHta.:žli'VOISiti mezi Illebeslkými ,tělesy, byJa
tato věc zá11l8.dou', a byLo ·by zbytečné v'Zído1"o'VlaJt a. lPřilPisoVlat ;nea;>oc;h o
pitelným Zipúsobem tento. jev gr.avitaci. (Připomeneme ještě, že nyní
bYil.a dokázána nedost:a;teČTI'O:st vlalku 'zářelllÍpro VyJsvét1ení pohybu v oho
nech komet. Čím je beil1~o pohyb zipooobováJn" ještě nevíme, ,Me musíllne
se Slmiřit IS tím, že 'a ni g.~a.vitac:e, ami tLak :zářelIli tento, jev nevysvětlujle.)
Vys'VěUen:í 'V'z:uilku sp'ir,áll!1Ícth giall.! axií není dio dneška; jeda:JJo:znJačné
.a UlspOIlwjujíd. V :pos~dJní době byly obje'Vlelll'Y lllDvé, ještě vÍ>Ce ·záihaldné
sllrutečruOlsti. V jádrec:h mnoihýoh giaJlaxii byllo oibj'ewiIl'o ro'ztékání IPlyn ů
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jdouCÍ' od ,ce!ilitTia rychlostí desítky alŽ tisíce km/is ec. Rozté!ká se li nefU)trál
ní i ionisovaný plyn. Odkud a j,ak se dopJňuje? SOlUlStavy některých ga
laxií jsou 'Ponořeny ve společný ply:nový oblak Existují galaxie, které
vysílají silné rádiové vlny, ale nemůžeme je pokládat za srazivší se ga
laxie. .obrátíme vš;ak pOlZ'o rnost :na rSorws mvy, které jsme na:zva:li vzá
jemně ípŮJsobicími g1aLaxi:emi.
Již Her:sheu. la RosSIe IPolPOOli a lI1aJkresltli mlihorvinné útvary s[pojeiI1é
příčkami nebo obstahující dv:oJitá jád:r;a. Ale ~Qdstata všech mlhovin byla
tehdy ,s porná a tento jev byl zl3.Z11JamlffilJán pO'llZ'e jako zajímavá skuteč
nost. Poz.ději i /na zákLadě fotografií byla obrácena pOZJOlI"IllOst na některé
gaillaxi-e záhadného tvarUJ !l'1ebo na ga:l:axi;e spoji~é ;p.říČlkou. Avšalk tepTV,e
v posledním desetiletí Zwiclky v USA soustředil na ně pozornost a ;piopsal
někóHk sO'UlSltav podobného typu. Různé dil.O'lillé výrůstky g1al axii a příčlky
mezi nimi :považuje za me:zigal3.tktiokjQ;1JI 'hmotu.Zajímaji Iho jako důkaz
tooo, že prostor :mezi gru.:axtemi není prázdný, 'a že stvedlní hustota hmo
ty v ném je větší, než se obvykle UJVja;žuje, Ik dyž se počítá jenom s hmobolL
samotných galaxií.
Z druhé :s trany Vaucouleurs (teihdy v Austrálii) objevE u Velkého
Magellanova mračna slabě svítíd výrůstek namiřený od naší Galaxie.
NazvaJl ho prot~řhlivným výrŮJsltlkem a přil'iv.nými [pak la ant~řhliVlIlými
nazval ZwiClky výrůstky pozorované v některých dvojicích, galaxií.
NaŠli pozoml1lOst 'a podiv vyvol!3Jly následující ,s1kUiteč:ruosti. Ačkoliv vý
růstek iSlffiěřujicí od GaJ1axLe neho OhlOlIl MagelJ,a;nova mračna bezpochyby
exi's tuje, existence :příČlky, spojujíd mraono ,s g1aJI!a:xií nebo výru.s.tku
(:p,řNiVll1éllJO) na str:am.u GaJlaJXie nebyl:a dokázána. Také 11 dvojic galaxii,
které objevil Zwkky, byly ,pozorovány ,světlé ohony, ale slapové výru.stky
a příčky byly sJabé iI1Jebo :neexistovaly.
To je {podivné, neboť je zřejmé, ž;e v přÍlpadě ,p'řílivů, způsobených sdla
mi gravitaoe, předni pi-Hiv lI1JeIffi~e být mffilší než zadní, a !při malých
vzdálenOls'tec:h to mUlsí být dO!k:oiI1:ce nao!pl3.lk. Když vydala observatoř lIlIa
Mount Palomaru svůj znamenitý fotograďkký atlas nebe s hvězdami do
21. hv€zdné vielLkosti , přistoupili jsme 'k jeho :sy'stematic!kému zkoumáni.
'.Doto :mroumáJní nebyl10 ještě UJkončeno, aJle bylo. již ~aregistrorvá:no půl
tisice gal,a xií, keré jsme nazvali vzájemně působídmi.
Jejkh výzkum Ulká:zaJ, .že vzniknofU't mohiy jedině spoarečn.ě a ne jaků
výs1edeJk lIliáhlOdného setkání nebo, srážky. Různé formy 'll! niclh piOIZtOTO
v:aných vzájelffilllýcfh ;působení Ulka;zuj'Í zcéLa n€(pochybně, Žle vzájemná
pfita:žIi'V'Ost mezi :nimi sice existuje, aJle pOiZorované suopy vzájemného
působení nedají se vysvětliti gr,aíViiačními přhli'Vovým:i jevy. V tomto
vzájemném IPŮtsobení 'se 'Projevují jatkési obecné v1asÚIliosti ~aJlJaxií, které
připomínají hodně vlastnosti plynu v magneticikém lPoli (ostatně ta'k é
ještě nedostatečně p'r oZlkoumané). Pravdějpodo'bně v,šak to hudou v1ast
nosti nové, ještě nám neznámé.
Zdá se, že tím 'by:ly v mlaJkr;o'8.vě>tě :p:olp rvé objeveny jakési !kvalitativně
nové vlasnosti a formy vzáj-emného působení velkých soustav, které se
sÍ>Ce projevují s.polečně IS gravibací, avšak v některýcih ;případech nad
n1 .i převládají.
Ale o tom si po:vím!e ralŽ v přištírrn článku.
1

(Psáno pro Říši hV'ězd~ pŤekZad Vlad,i mír Kovpecký)
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ZÁKRYTOVÁ PROMĚNNÁ HVĚZDA U CEPHEI
BOHUMIL

HACAR

Měnlivost této zajímavé hvězdy objevil 23. června 1880 moskevský
astronom V. Ceraski. Objev ohlásil v časopise Astronomische N achrichten
,( čís. 2324), kde současně poznamenal, že měnlivost je typu algolového
a téhož roku (v čís. 2332 téhož časopisu) oznámil několik pozorování petro
hradského astronoma S. P. Glasenappa. Potom v létech 1880-1902 za
býval se hvězdou E. Iiartwig a podrobně zejména známý harvardský
astronom E. Ch. Pickering, který k pozorování používal fotometru. Cetná
pozorování vykonal též G. Knott, který si všiml pozoruhodné zvláštnosti:
kdežto v normální jasnosti je hvězda namodrale bílá, v minimu je žlutá
až oranžová. Zmínky zasluhují také pozorování J. Schmidta v létech 1880
až 1883 na hvězdárně v Athénách.·)é
Již uprvnlch pozoroVlatelů 1se sebkáváme:sdomněllikou, že světelnáZiillěna
není zcela stálá, a to jak co do tvaru světelné křivky, tak zejména co
do hloubky jedn6:tlivých minim i délky periody. Schmidt konstatoval
zvláštní prohnutí světelné křivky, které však rozsáhlá fotometrická mě
ření na harvardské hvězdárně nepotvrdila.
Cetní pozorovatelé zjistili již záhy, že hvězda v minimu podržuje po
dobu asi 2th stálou jasnost. Wilsing r. 1884, Chandler 1890, Bohlin 1902,
Bemporad 1916 došli k výsledku, že v tě'chto dvou hodinách probíhá svě
telná křivka téměř horizontálně, avša~k že u počátku minimální fáze je
prohloubena. Maggini pozoroval, že toto prohloubení je zvlášť výrazné,
použijeme-li vlnové délky A 412 mf.L.
Zmínky -o pozorování různých zvláštností světelné změny, např. stří
davého vyskytování se hlubších a mělčích minim, nesouměrnosti svě
telné křivky v různých částech, vyskytují se u různých pozorovatelů,
avšak mají ve většině případů původ v tzv. paralaktické pozorovací chY1bě.
Je to velmi nepříjemná systematická chyba fyziologického původu. Její
bezprostřední příčinou je různá citlivost různých míst sítnice vůči svě
telným popudům. Následek této r.ůzné citlivosti je různost odhadů nebo
výsledků měření rozdílů hvězdných velikostí, neboť 'r ozdíl zdánlivých ve
likostí závisí patrně na poloze hlavy a tím i oka pozorovatele vzhledem
k výškovému kruhu hvězdy. Paralaktická chyba se zvlášť nápadně pro
jevuje u hvězd cirkumpolárních, k nimž náležejí, jak známo, i všechny
hvě'zdy souhv:ězdí Cefea.
Pro pozorovatele všech druhů proměnných hvězd je po té stránce případ
U Cephei zajímavý i poučný. Průběh celého minima této hvězdy trvá
zhruba lOh. Během této doby se otáčí spojnice hvězdy s libovolnou hvěz
dou srovnávací pro o'k o pozorovatele velmi znatelně i v pozorovacím vý
sledku se to pak projevuje dvojím způsobem: jednak se mění amplituda
a jednak tvar světelné křivky, jejíž souměrnost v okolí minima tím může
být porušena, tákže sestupná a vzestupná větev se od sebe liší. Touto
otázkou se zabýval zejména Chandler-t:--t:- a nalezl pro tři na sobě nezá

=

* Pracoval několik let na hvězdárně barona v. Unkrechtsberga v Olomouci.
** Astronomical Journal 9 (1890), 52.
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vislé pozorovací
U Cephei:
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Není tomu však stejně u všech pozorovatelů, např. Schwab a Yendell
nalézali opačně podzimní minima hlulbší než jarní - tO' souvisí ,zřejmě
s nestejným rozložením citlivosti sítnice u různých pDzorovatelů.
Vymýcením paralaktické chyby se zabývali četní pozorovatelé - u nás
to hyl zejména Vojtěch Šafařík, který ve Zprávách Král. české společ
nosti nauk z r. 1889 podal návrh k tomu cíli směřující. Šafařík se zmi
ňuje také o zvláštním hranolu, který k tomu účelu vynalezl a popsal Zent
mayer v American Journal oj Science r. 1872, a který má umožnit srov
návat 2 hvězdy ve čtyřech různých polohách. Z těchto 6tyř odhadů pak by
se utvořil průměr. Jisto je, že vliv tétO' chyby se dá velmi snížit, pozo
rujeme-li přesně v duchu Argelander,o vých předpisů, tj. fixujeme-li obě
hvě'zdy, proměnnou i srovnávací, odděleně, jinými slovy, uvedeme-li obra
zy obou hvězd postupně na totéž místo sítnice. Nikdy se nemáme snažit
vidět obě hvězdy současně .
. Je-li tedy část zvláštností světelné křivky U Cephei způsobena paralak
tickou chybou, nelze nikterak tvrdit, že jí byly způsDbeny všechny. Pozděj
ší pozorování ukázala, že periO'da hvězdy je v dosti značné míře proměn
ná. Kdežto v r. 1880 byla 2,49284 d , vzrostla do r. 1932 na 2,49294 d • Špa
nělský pozovovatel Carasco odvodil z pozorovacíhO' materiálu do r. 1933
pro délku 'p eriody složitý VZDrec obsahující dva sekulární a dva periodické
členy. Nepravidelnostmi periody a zvláštnostmi světelné křivky zaJbývala
se řada pozorovatelů. Vzorce, které na základě pozorování byly empiricky
sestrojovány pro elementy světelné změny, vyhovovaly zpravidla dočasně ,
ale po čase se dostavily odchylky, tj. data minim vypočtených ze vzorce
a data minim pozorovaných se vice nebo méně rozcházela. N. L. Čudovičev
uveřejnil (Bjulletin Astr. Obs.) Kazan, sv. 17, 1939) vzorec s periodickým
korekčním členem-/:

MV1'/i==J. 2407890,Z957d· + '2,4'9i2 9005d E 1

0,063dcolS (0,028 E + 236°).

V létech 1921-24 vykonal jsem celkem 128 pozorování (dosud neuve
řejněných) hvězdy U Cep}' z nich největší počet v r. 1921. Z 68 pozoro
vání připadajících na tento rok bylO' odvozeno normální heliocentrické
minimum, které připadalD na jul. datum 2422745,4305. Podle elementů

Čudovičeva mělo připadnout

rozdíl mezi

pozůrováním

OO' něž skutečně

a

minimum na jul. datum 2422745,4430, tedy
je

výpočtem

0= O,()125-d, tj. asi 17 minut,

minimum nastalo

* Viz též Kukarkin-Parenago.

Obščij

dříve.

Katalog, 1948, str. 397.
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Amplitudu mInIma udávají různí pozorovatelé různě: Wendell !(1895
až 1902) udává normální velikost 6,87 m, v minimu 9,20 m, tedy rozdíl
2,33 m , Pickering v létech 1880-81 zjistil 6,76m a 9,18 m , tedy 2,42, v lé
tech 1895-97 velikosti 6,99m a 8,99 m, tj. rozdíl 2,00m, dále nalezl Dugan
amplitudu (viz.) 2,28 m, Walter ,(fotoviz.) 2,15 m, Ba'k er a Carrasco (fot.)
2,66 m.
Z mých pozorování z r. 1921 plyne průměrná normální jasnost 6,96 m,
v minimu 9,20m , tedy amplituda 2,24 m v dobré shodě zejména s Duganem
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a Walterem. Amplituda je značně veliká, hvězda se proto dobře hodí pro
pozorování odhadovými metodami.
Také údaje o celkovém trvání (D) snížené svítivosti se značně mezi
sebou rozcházejí. Podle Wendella je D = O,45 d = 10,Sh, podle Pickeringa
je D
O,42d = 10,1'h. Fáze nejmenšího světla je podle nich konstaDJtní
1,9 d . Údaje Pickeringovy převzala také polská ročenka Rocznik
a trvá d
astronomiczny č. 4 (1926) a všechny následující až do r. 1937, který udává
D
9,lh , d
1,9h a stejně i následující; teprve ročníky 1957 a 1958
uvádějí D
10h, d = 1,9h. Poznamenávám, že oba poslední ročníky udá
vají výsledky fotografické, kdežto všechny předcházející se opírají o vý
sledky vizuální. Efemerida universitní hvězdárny v Berlíně-Babels~erku
z T. 1943 (poslední) má hodnoty D = 9,l h, d
2,3h • Podle katalogu Ku
karkina-Parenaga je D
10,2h, d
2,04 h. Z mých pozorování v r. 1921
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plyne rpřibližně D = 10h, d = 2,111. Odhady dob, zejména D, dávají [proto.
tak různé hodnoty, že počátek poklesu křivky a ukončení vzrůstu se děje
nadmí'l"u zvolna, čímž určeníohou olkamžiků je velmi ztíženo.
H. Shapley upozornil na základě pozorování Wendellových, že pravděpo
dofbně existuje sekundární minimum, jehož hloubka je asi 0,06 m až 0,08 m
vzhledem k normální jasnosti hvězdy. Domněnku Shapleyovu potvrdili
záhy četní pozorovatelé, ač hloubka je velmi nepatrná. Z vizuálních a foto
vizuálních pozorování plynou hodnoty 0,07m ----O,10m, z fotografických
0,03~,05m. Sekundární minimum leží skoro přesně uprostřed mezi dvě
ma minimy hlavními.
Průběh světelné křivky ukazuje zřetelně, že U Cephei je zákrytová dvoj
hvězda. Konstarutní svítivost v hlavním minimu je důkazem, že jasná,
avšak menší složka je totálně zakrývána slabší, avšak větší složkou. Označ
me r poloměr složky jasnější, rl poloměr složky slabší, při ·čeffiŽ n > r,
pak platí úměra
(2 rl

nebo z

vět

o

+ 2 r)

: (2 rl -

2 r)

=

D : d,

úměrách

D-d
D+d

r

=-;:-1

a použijeme-li hodnot 'k atalogu Kukarkinova a Parenagova, t.j. D = 10,2h ,
d = 2,04h ,bude
~ = 0,67
rl

poměr poloměrů

~

obou složek, nebo naopak: poloměr složky zatmívající
je 1,5krát tak veliký jako poloměr složky jasné (zatmívané).
Pozoruhodný objev učinilí nezáVii'Sle R. S. Dugan a K. Walter: Vedle
zákrytových změn vykazuje křivka podle nich ještě nepatrné stopy (ampli
tudy asi 0,02m ) fyzické změny, jejíž periodu udává Dugan na 2,386 d ,
Walter na 2,392 d , tedy v dostatečně dobré shodě. Naproti tomu shledal
Stetson .na základě termoelektrických měření náznaky nepravidelných změn
jasnosti.
Zbývá ještě zmínit se stručně o fyzikální stránce hvězdy. Jak ,b ylo právě
řečeno, je zákryt úplný, v minimu svítí· po dobu asi 2 h výhradně slabší
hvězda. To vysvětluje změnu barvy, o níž byla na začátku učiněna zmínka:
kdežto v normálním světle se výrazně uplatňuje hlavní hvězda Ibílá, v mi
nimu svítí jen sla:bší hvězda oranžová.
S tím se dokonale shoduje výsledek spektroskopického výzkumu. A. J.
Cannonová t(Popular Astronomy, 25, str. 314) určila spektrum jasné
hvězdy na AO, průvodce KO. Pozděj.Ší údaje se od toho liší jen nemnoho:
K. u. E. udává AO a G8, Obščij katalog (1948) E8 a gG2, stejně i Rocznik
astronomiczny 1958. V létech 1923-2'5 měřil Carpenter radiální rychlosti
spektrograficky. Získané 34 spektrogramy se týkají vesměs čar jasnější
složky. Měření byla nesnadná a střední chyba následkem toho veliká
.(± 13 km/sec). Z těchto pozorování plyne silně výstředná dráha (e
0,474), kdežto poloha vedlejšího minima a fotometrická pozorování na
svědčují tomu, že dráha je naopak velmi málo výstředná. Původ této ná
padné neshody :p:o'kOUiší se Gar.penter vYlsvětlit pohybem .apsidové přím

==

==

131

ky. Avšak, jak jsme viděli, je vedlejší minimum velmi ploché a hodí se
proto velmi špatně k sledování pohybu apsid.
Kromě této neshody existuje ještě nápadný rozdíl mezi fotometFkky
pozorovaným okamžikem hlavního minima a spektroskopicky zji.štěným
okamžikem dolní konjunkce, tj. okamžikem, kdy Sltředy jasné složky, slabé
složky a Slunce leží v téže přímce. Tento rozdíl činí 3,4 hod. Uspokojivý
výklad těchto neshod se dosud nepodařilo podat.
Vzhledem k malé přesnosti dosavadních spektrografických výsledků
jsou i hmoty obou složek známy málo přesně. Gapoškin udává jako při
bližné hodnoty 0,8 sluneční hmoty pro jasnější a 0,3 pro slabší složku,
poloměr jasnější na 1,9, slabší na 2,7 poloměrů Slunce. Paralaxa je podle
Mc Laughlina 0,0091".
Jak vidět, skýtá U Cephei astronomům hojně látky k pozorování i úva
hám, a to nejen astronomům z povoláni, nýbrž i amatérům. Poměrně
veliká amplituda hlavního minima, celoroční viditelnost na cirkumpolární
obloze, výhodně položené srovnávací hvězdy, to vše usnadňuje pazorování
odhadovými metodami. Malý dalekohled o ;průměru objektivu 5 cm nebo
Monar či Binar k pozorování stačí úplně. Reflektory pak se mohou výhodně
uplatnit při sledování 'barevné změny v průběhu hlavního minima. Mapku
okolí U Cep obsahuje Hagenův Atlas stellarum variabilium (Series IV).
V malé, pro amatéry určené knížce Fr. Beckera Am Fernrohr '(1923)
je podobná mapka (na str. 61), avšak ve velmi malém měřítku. Také
G. Knott pořídil takovou mapku - je otištěna v Kleinově knize Harn.dbuch
der allgemeinen Himmelsbeschreibung ,(na str. 518). Připojuji mapku
sestrojenou podle Ikatalogu Bonner Durchmusterung (1855) spolu se se
znamem vhodných srovnávacích hvězd. V prvním sloupci je uvedeno (Zn)
označení písmenem, ve druhém (HP) velikosti v harvardské soustavě, ve
třetím (H) hvězdné velikosti odvozené z mých odhadů a harvardských
velikostí:
Zn

I

HP
6,40m

A
m

-

H

I

I

Zn

6,39m

c

6,87

d

\

1_

HP
8 ,08m

I

H
8,08m
8,50
-

a

6,73

-

e

b

7,54

7,55

f

k

7,52

-

g

I
II

I

-

8,77

8,84

8,94

9,42

9,32

Na malp ce jsou hvězdy vyznačeny týmiž.písmeny. Poznamenává.'Tll j,eště,
že hvězda b četnými pozorovateli užívaná ke srovnávání, je pravděpodobně
sama slabě proměnná a jako taková označena RX Cep. Je proto radno se jí
v budoucnu při pozorování vyhnout a nahradit ji např. hvězdou k.
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drobné zprávy
ČESKOSLOVENSKÝ PROGRAM MEZINÁRODNÍ GEOFYZIKÁLNÍ

SPOLUPRÁCE 1959

J
J

Československá komi:se pro Mezi
národní geofyzikální rok při Č3A V
uveřejnila program prací, které se
u nás budou konat v letošním roce
v rámci Mezinárodní geofyzikální sjpo
lupráce. V podstatě až na některé
malé výjimky se jedná o .pokračovámí
p~ací, které 'byly prováděny v rámci
Mezinárodního geofyúkálního roku
v létech 1957-58.
I . . Světové dny. Pú[>lachové a spojo
vací středi,sko Geofyzikálního ústavu
ČSAV v Prť:thonicích spolu s Hydro-·
meteorologickým ústavem a některý
mi jd.nými pracovišti zalj,išťluj€ spolu
práci, s euroasijs kým a západoevrop
ským centrem, dále přijímá, rozšiřuje
a předává poplachy, shromažďuje po
zOrovací -data získaná na našich pra
covištích a předává je moskevskému
centru, a;pod.
II. Meteorologie. Na ohservatořích
.aJ
stanicích Hydrometeorologického
ústavu a na stanici Geofyzikálního
ústavu ČSAV v Hradci Králové se ko
nají základní a aerologická měření a
pOzorování, a!ktinometrická a ozono
metriJCká měření a chemická analýza
srážek. V oboru synoptiky se základ
ni měření provádějí v Pr,a,ze, v Brně
a v Košicích v Oh, 6h , 12h :a 1&11 SČ,
areologi,aké rádiové sl()!nJ<ly (které jsou
'VYlPouštěny v Praze čtyřikrM denně a
v Popradu dvakrát denně) poskytují
ú-daje o tlaku, teplotě a vlhkosti vzdu
chu a dále se na obou těchto stanicích
měří čtyřikrát denně rychlOst větru ve
velkých výškáCh.
V oboru aktinometrie s'e měří cel
kové záření Slunce a oblohy v Bra
tislavě, v D okSiail1ech, v Hradci Králo
vé, v Hurbanově, na Lomnickém štítu,
na Skalnatém Plese, na Milešovce a
v Praze. Měření celkového přímého
sluneČIÚ'ho záření a ve 3 spektrálních
oborech se měří na všech předešlých
stanicích 'a dále v Brně, na Pradědu a
v Popnadě. V Bratislavě se měří
i efek.tivní záření a na všech uvede

ných stanicích je 'r egistrována délka
slune6ního svitu. V Hradci Králové se
dále provádějí měření ozónu a éhe
micky analyzují srážky.
III. Geomagnetismus. Na pracích
v oboru geomagnetismu se podílejí
observatoře v Prť:thonicích, v Budkově
a v Hurbanovu; 'h kwní pozornost je
věnována geomagnetickým bouřím d.
pulzacím a 'VÝZ'kumu krátkoip eriodic
kých va:riaCÍ a poruch zemních prou
dť:t. Dále bude provedeno mezinárodní
sroVlllání geomagnetických standardť:t
na observatoři Niemegk v NDR.
IV. Polární záře a světlo noční oblo
hy. Polární záře se sledují vizuálně na
celém našem úzeITÚ; spolupracuje 30
stanic Hydrometeorologiekého ústavu,
22 lidovýoh hvězdáren a větší počet
astr:onomickýoh kroužkť:t. Příležitostně
se měří- výšky polárních září na hvěz
dárně v Ondřejo'Vě a na meteorické
s>taUl!ici v Pll'lč:ici na rpodlkJ.adě sOUl6rus
ně expOlnov8)llých fotografií. Dále se
provádí 2WTJalcování údajť:t o polárních
zářích II nás ,pozorovaných za posled~
ních sto let; na této práci se podílí
Historický ú s tav ČSAV. Světlo nOční
oblohy se měří fotoelektricky ve třech
emisních čarách a dvou srovnávacích
oborech spektra; v OmLřejově se měří
v 'z enitu, na Lomnickém štLtu v 17 ze~
nit:ových vzdálenostech v meridiálnu.
V Ondřejově !Se ještě provádí měřeni
popelavéhO světla Měsíce Roschovým
fotometrem.
V. Ionosféra. Výzkum ionosféry pro~
vádí Geofyzikální úSJtav ČSAV v Pru
honicích a v Pam'Ské Vsi. Na obou
.těchto sU3.1llicích se měří Lonosférické
charakteristiky obvykle dvakrát za
hodinu, ve zvláštních případech častě
ji. Dále se určuje koefkient reflexe a
konverze dlouhých rádiových vln
v nrzký'c h čá!stech ionosféry, pro;vádí
se výzkum polarizace dlouihých vln,
zjišťuje
se přítomnost sporadické
vrstvy E nad střední Evropou, měří se
atmosférický šum na frekvencích S,
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27 a 40 .k Hz, registrují se Dellingero
vy efektty a zvýšení la,tmosférickéh-J
šumu v souvislosti s chromosférickými
erupcemi. Dále s,e Z1koumá šiření rrá
diovýc-h vln, intenzita některých krát
kovlnných vysílacích stanic aionosfé
rická absorpce.
Do V. skupiny jsou 'zařazeny i me
teory. Fotografický výzkum !Se prová
dí na základně Astronomického ústa
vu ČSAV Ondřejov-Prčice; pomOcí 30
krát!koohnis'k ových a 4 dlouhoohnisko
vých komor 's e určují rychlosti a výš
ky meteorů., přÍlpadně i jejich speMra.
V Ondřejově se provádí též radarový
výzkum v době zvýšené činnosti me
teoru. Ve spolupráci s lidovými hvěz
dárnami a astronomickými kroužky
se určujÍ' frekvence vizuálních a te
leskopických meteo'rů.. Kromě toho se
shromažďují opět ve spolupráci s li
dovými h'Vězdárnami údaje o bOlidech
a provádí 'Se výzkum pohybu v iono
sféře <1la podkladě pozorovaných dlou
hotrvajících stO;p meteorů..
VI. Sluneční činnost. Na předním
místě výzkumu sluneční aktivity je
pozorováJni chromosférických erupcí
spektroheliskopem :na ondřejovské o,b
servatoři; určuje se předewším poloha
erupce a prů.hěh efekti,v ní šiřlky čer
vené vodíkové čáry. Detailní pozoro
vad materiál je z1skáván pomocí vel
kého slunečního spektrografu. Spek
trohelioskopická po'Zor,ová.ní se 'k onají
i v GeofysikálnÍlm ústavu ČSAV
v
Praze-Spořilově.
Chr()ll1omosféra
v oblaJStech aktivních skupin skVT'l1 je
fotograficky sledovárua v Onďřejově
pomocí Clarkova refraktoru ve spoje
ní 'S monochromatickým filtrem o po
lav~ční šířce propustnosti 1 A, protu
berance jsou fotografovány IStejným
přístrojem s 10 A monochromátorem a
další snímky jsou 'z ískávány v Černo
šicích. Fotosféra je fotograficky sle
dovánana Skalnatém Plese a IlJa; lido·
vých hvězdárnách v Kroměříži, v Plz
m, v Praze, v Prešorvě la Va;}. Meziříčí.
VII. Kosmické paprsky. V Praze a
na Lomnickém šUtu se měří črus,ová
variaoe tvrdé ,s Ložky kubickým tel-e
SlkJolPem a vaJriaoe lI1eutronové slo.žky
neutronovým monitorem. Na Lomnic
kém štíttu se měří též ioni!zační komo
rou.
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VIII. Šířky fl délky. Na pozorová
ních se podílejí čtyři pracoviště.
Ast'r onomický ústav ČSAV používá
k měření,k,terá se :provádějí v Astro
nomickém ústavu Karlovy universi.ity
v Praze, p3!sáŽlIlíku a cirkumzenitálu.
Pasážníkem se dále měří na geodetic
ké observatoři na Pecném a IlJéIJ astro
nomicko-geodetické observatoři Slo
venské vysoké školy technické v Bra
tislavě. Observatoř astronomie a geo
fyzitky ČVUT \používá nového velkého
cirkumzenitálu. Astronomický ústav
ČSA,V ve spolupráci s Ústavem ra
diotechniky a elektroniky ČSAV roz
šířil vysílání zvláštních časových sig
nálů.; 'Speciální časové 's ignály, smě'ro
V1M1é na Tokyo, dovolují určit rych
loStt ·šÍ'ř, ení rádlO1Výah v1h. K,r-offi'ě toho
se na několika vědeckýoh ústavech a
lidových hvězdárnách pozorují zákry
ty hvězd Měsicem.
IX.) X. GZaciologie) OceánogrGifie 

v

těchto

oborech se u nás nepracuje.
umělé družice. Vizuál
ní pozorování umělých družic se pro
vádějí na 12 stallicích podle směrnic
c·enter 'v Moskvě !a 'Ve W3ishingtoil1Ju.
Zvláštní ipo'z ornost je věnována; pře
devším prvním pozoTováním pO' vy
puštění a ,pozorolVáním v poslední dabě
před zánikem. Fotografická pozorová
ni se konají na observatořích na Skal
nélJtém Plese a v Brmě a na pražské
lidové hrvězdáJrně. Syste:matická rádJioO
vá pozorování se provádějí v Ústavu
l'1élJdioteJchniky a ele"k ltroniky ČSAV
v Praze a v době po vypuštěni a před
zámikem ta:ké na ionisférické stanici
v PtMlské VsL Rádiorvé pOlZorování mě
síčních a kosmických raket bude pro
vádět ve spolupráci s uvedenými ústa
vy i ondřej-orvská hvě'Zdá'l'tl1a.
XII. Seismika. Provádi se výzkum
seismicity ČSR se zvláštním zřetelem
k některým 'o blastem, studují se mi
kroseismy a kona;jí se.9tanJdardní seis
mická měření na . stanicích v Praze,
v PrťJ.honicích, v Ohebu, v Brrutislavě',
v HurbanOVU a na SkaJlnatém Plese.
Další stooice budezřizena v blízkosti
KomáI'lna. Na; uvedeném progrrunu
pracuje Geofyzitkálni ústav ČSAV,
Geofyzi'káiní ústarv K'81rlovy unwersity
a Geofyzikální loa:boratoř SAV.
XIII. Gravimetrie. Gravimetrické
XI. Rakety a

oddělení

Geofyzikálního ústavu ČSAV
ve výzkumu sl3.ij!'o vých a
te~tonických pohybů
zems'k é kůry.
Měření se provádí v příbramských do
lech, la to na šachtě Vojtěch v hloub
ce 1000 m a na dole Anna v hloubce
1300 m. Na obou těchto stanicích,
z nichž první je v provozu od 'roku
1954, druhá od roku 1958, ",e měří
dvojicí horizOiDJtálních kyvadel s fotú
grafickou registrací. Dále bude rprová
děn rOZJsáhlý gravimetrický výzkum
našeho území.
XIV. Nukleární záření. Oddělení fy
ziky atmosféry Geofyziká:1ního ústavu
ČSAV v Hna.dci Králové se zabývá
měřením radlioaJkitivity srážek a aero

Z prognamu našich pracovišť v Me
geofyzikální spolupráci je
patrný znaČiný přínos českos'lovenské
vědy vědě světové. Geofyzikální spo
lupráce představuje nejen pokračová
ní prad, úspěšně začatých v Meziná
rodnim geofyzikálním roce, ale četné
práce byly rozšířeny a zdokonaleny;
'b yly zař,ruzeny i zcela nové obory, naJpř.
výzkum meteorů. Ukazuje se, jak
účelný byl návrh na prodloužení Me
'zinárodníno geofyzikálního roku na
letošní rok pod názvem MeZlinárodní
geofyzikální Is polupráce, který byl při
jat na V. val1ném shromáždění 'S'pe
dá1ního komitétu pro MGR, konaném
v s!rlpnuloňskB'ho :roku v Moskv€.
z~národní

pokračuje

solů.

Jiří

NEBE~EČÍ

Bouška

POŠKOZENí MEZIPLANETÁRNíCH LETADEL METEORY

V meziplaJnetárnúm ,p rostoru se po
které se za upčitou dOlbou srazily
h}'lbuje veliké množství meteorických
s družicÍ.
čá:stic rů!zmých velillwstí po nej,různěj
ToeOO'eltioky ..se nebelZip,ečím meteo
ri1c ikýah částic zabýval F. L. Whipple
šidh drahách. VlZhlooem k velkým
a referovaJ} {) ,něm :na nedávném Me
rychlo'Sltetrrl. těchlto tNes jsou jejich ki
netické -ener:gie ve~k:é i přes [poměrně " zinárodrum astron3Jutic'kém k)ongr.esu
v Bar'c-elo:ně. WhippJ.e vyoháJzel ze
malé hmoty. Zemský poW"ch je před
dopady meteorických čáJsUc :d1O:1wna.le
~námýCih hlmot a 'P~ůměrnýoh <rychlo
crurám.ěn O'VzdušLm, kJd:e se napr·ostá
stí n1l'ete~rfi, z n:ichlž počítal příslušné
V1ětšma m ,e teoru vypaří a
jen ne
ktnetické energie. UváJd:fune zkrácenou
pa1:Jrné procento dOlpadá poměrně ve'l
t3lbuLku, v níž pro meteory U1:rči té
hvěZlooé velikosti
(m) je uvedena
mi malý1mi T)'1chlostm:i JlJa lZemsu.cý
pOVírch. Jimi8k joe tomu ovšem II tMes,
hrrnota IV glraJmech (M) na ;pú:dk1aJdě
harvardského f'O'togra,fkkého meteo
pohybujidClh se vně z€illliSM atmosfé
rického proglMimu, poLoměr v mili
ry, případně v meziplanetárním prro
metrech (R), přijlaJŤ;á středn:i Ihodnota
s-toru,. IPtroto j,e nUltno s v.}ivetrrl.' me
r)'1ohlosti (v) , u.cinetická energie e
teorů
rpočítat
li výškových raJket,
(ergy), počet částtc ISráJžejíeíich se !Za
umělých družtc a uměJých planet a
den se Zemí ( Ne) ,a počet částic, které
destruJktivnlí vliv meteoru !bUlde nutno
zvláště :uvažovat l i mezirplanetáT'mch
se za den s<r30Í s kouli o průměTu
3 metry (Ns) .
letaJdel s posáJdkJou. Ptroto hyly také ,na
některých umělýlch dJružicich instalo
VVlhi'Ppl'e počitá teore'tkklQiU hod!notu
pra vděpodohnos-ti proTažemÍ povrchu
vány počítače meteorickýlcn částic,
ahy s ,e 'zjistB ,počet a enepgi'e meteorfi,
těles!a, polh)'1bujLcíiho se v mezi'Plane

I
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M

I
1

O
5
10
15
20
25
30

2,5.10
2,5.10-1
2,5.10-3
2,5.10-3
2,5.10-1
2,5.10-9
2,5.10-11

R

I

4.,9 .10
1,1.10 1
2,3.10°
4,9.10- 1
1,1.10-1
1,6.10-2
1,6.10-3
1

v
28
28
2~ 5

20
15
15
15

I

e

I
14

1,0.10
1,0.1012
8,0.10 9
5,1 .101
2,9.1011
2,9. lOS
2,9.10 1

Ne
-

2,0 . lOS
2,3.10 10
2,3 . 1()l2
2,3.10 14
2,3. 101ft
2,3.10 18

I

Ns

2,2.10-5
2,6.10-3
2,6.10-1
2,6.101
2,6.10 2
2,6.105

-
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tárním prostOtI'lll! v bliZ!kosti Země. vý
pOi6et uikaz;uje, že umělá družice o pa-ů.
m€J'\U 50 cm .s liliJníkovýrrni stmruni
tloušťky 0,5 mm je proJ'lažena meteo
rem pa-úměrně jedln:ou lZa 5 dní; pro
r' 8J~errú způ'Sobí metoo!r 'hvěz.dné veli
kiosti 18.-19., případlně jasnější. V 'Pří
padě umělé družice () 'průměru 3 metrů.
se stěnrumi tloušt~y a:si 40 mm Ll1a
stane p,ro'raJŽení me<teOll'eilll 13. hv. veL
nelbo j,aslIlějším jedmJou asi za tři týd:n y.

:KJmmě V'livu ,p ror.ruženi tělesa je <láJ.e
nutno uvažovat vliv povrchové eI"O!S'e,
který je ,pŮS>Olben IhiliruV'1l€ drohnými
č'áhSticerrni, meteorickýlrn pra;ohem. vý
počet ukazuje, že pro, hlilnik je íI'ychlost
erose řádově 2.10-13 g / cm2jsec. nelbo
méně. E~rosi vša;k rpů.slO'bí i sLuneční
'lrorpuskulární záření a rplyny vzdáJ.'e
nÝ'C1h 'o ás:tí shunečlll'í ikorory; jejich
eroslIlí vliv je přirbližm.ě stejný j:ako vliv
meteo'r ickéiho prachu.
J. B.

PER]OD]jOKA KOMETA GIACOBINI-ZLNtNER 1959:b
P 'e aiodíoká !kometa Giacobini-Zinner
by:l!a objevena v roce 1900 a byLa OiZl1Ja
čena 1900 c
1900 III. Byla po'zoro
vána i , 'Při dalt.ških :náVIrrutec'h do pří
sLu:ní v létech 1913 (1913 V)} 1926
(19,2 6 VI)} 1933 (1933 III)} 1940
(19~0 I) 'a 1946 (19~6 V). Nebyla na
lezena při průchodu perihelem v roce
1'9 53. Kometa má o.běžno'll dohu 6,241
Toků. a patří ,t ak ,k Jupiterově rodimě;
je zajímavá svým ,meteorickým rojem
Dr,a konird, objeveným v roce 1926,
který se projevil v létech 1933 a 1946
'nádherným deštěm détavic. Letos pro
jde kometa přísluním ko'ncem října,
Zemi nejbliže bude 7. listopadu, kdy

=

T

=

w -

n=
i

1959
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
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=

1959 X. 25,081954 SČ
172,89029
196,01967 }1950,O
30,91227
lX

11
21
31
10
20
30
9
19
29
9
19
29
8
18
28
8
18
28

bude v~dálenost mezi oběma tělesy
0,34 astro jedno Dráze komety se Země
nejvíce při.blíží v ranaúch hodinách
dne 10. ,října, a to na 0,06 astro jedno
Kometa bude ,p rocházet uzlem pouze
20 dní po Zemi. Je proto ,pravděpo
dobné, že bude letos pozorována zvý
šená činno3t Drakonid. Maximum čin
nosti tohoto zajímavého roje však le
tos n:astává kvátce po poledni 10. říj
na a vzhledem k tomu, že Je velmi
ostré (t'l'vá pouze něk01irk hodin), Ille
budou u nás pozorO'Vaci podmínky
příznivé. UváJdíme elementy dráhy
komety a efemeridu podle výpočtu C.
Dinwoodieho:

16h48,3m
16h35,6m
16th2'6 ,4m
16h21,7m
16th21,Bm
16h26,7m
16h36,6m
16hi51,5m
17hll,9m
17bJ38,7m
18h14,5m
19h04,5m
2Oh19,lm
22h05,5m
OthOO,lm
lh27,7m
2h24,7m
3h 02,7m

I)

+33°56'
+'34°02'
+33°16'
+31°46'
+29°39'
+27°00'
+23°43'
+19°39'
+14°19'
+ 6°56'
- 3°418'
-19°06'
-37°00'
-50°24'
-54°35'
-52°34'
-48°16'
-43°\21'

q
e

=
=

0,9361449
0,7238409
a ~ 3,38987'5 3
n= 0,1579168

r
1,729
1,631
1,533
1,436
1,340
1,,248
1,162
1,084
1,019
0,970
0,942
0,937
0,957
0,999
1,0,5 9
1,132
1,216
1,306

Ll
1,050
1,011
0,973
0,932
0,884
0,828
0,760
0,682
0,594
0,503
0,418
0,355
0,335
0;365
0,432
0,519
0,616
0 ,720

magno
15,2m
14,2 m
13,lm
1l,9m
10,5m
9,2 m
8,8 m
10,Om
11,7m

Při výpočtu elementů. dráhy byly
vzaty v úvahu pOTuchy, po.sobené Ju
piterem, Saturnem a Zemí. Hvězdná
velikost komety byla počítána podle
vzOO'ce

m

= 11,5 + 15 Log r + 5 log J.

Kometa byla v 0'pO'zid ,se Sluncem
v pO'l0'vině června, v červenci je na
obloze ·a ž d0' :ranníh0' svítání, v srpnu
zapadá pO' pů.ln0'ci, v září kolem půl
n0'ci a v -říjnu již ve večerníoh hodi-

náoh. V Hst0'padu a v prosinci je u nás
nepoz0'r0'vatelná. Kooneta je v červen
ci, s-rpnu a září v :'souhvězdí Herkula"
v říjnu se rychle pohybuje k jihový
chodu s0'uhvězd1mi Had0'n0'še, Hada,
Štítu a Střelce. P -0'dle oznámení Har
vard0'vy hvě2ldáJrny nalezla let0"s k0'
metu Giacobini-Zinn-er E. Roemerová
fG't0'graficky ooe 8. května jak0' tě
le3:0' 20. hvězdné velikosti. Byla ozna
čena 1959 b.
Jiří

~NY V PJDRlonACH UMĚLÝCH DRUŽIC A

dobáJch umělých dru;žic
byly .po2Jo<r'O'vány n ,epmvidel!l1!é neibo
p0':101pI"avidelné fluktuace, které !l1ie
bJll'0' možn0' ,vysvětlit na podkJ.adě gra
vitaoní teorie. P.rvní tOIbjelVll tyt0' fl'Uik
tJuace L. G. Jacchiia, 'který nyní podal
také jejich zajimavý výklad. PřÍčm0'u
těchtofluktUlací jsou ,z;měny SJ1:Jrukbu.ry
atmo.Slféry vari-a:ce hustO'ty yYlSo
kýah čásU O'VlZdUlši - ~ŮJsohell1é slu
nečním zářením ve1mi Ikrátkýclh V1n0'
výdh délek. Detai'l:ní T<Yzbor změn pe
riod družic 1958 {J (Van:guaird I) a
1958 8 (,S;pu1:Jnik ID) ukázal současné
flu!ktuace. Podobné změny peri:O'd vy
kazoyruly i drlliŽÍlCe 1958 a (Exrplo~er
I), 1958 y (Explorer III) a 1958 e
(Explorer IV). Zdá se pI'loto, 'ž e f1Uik
tuace v periodáah dI1UŽic jsou ,pů:so
heny ry;tmiekou puLsací zems:ké rutmO'
sféry, přlč'emž seeIfekIt IzvětŠlUje
s výšk'ou. Osdl'a ce j'sou mnohem větší
.pro dI"UlŽici Vanguard I, která se po
hy.b:ujoe rve výš:kácih 640-3968 km nad
zemslkým _pov.rdhem. FlUJiktuace per10d
družic jS0'U ve v,elmi dO'lbré shodě
V

aběžmých

Bouška

SLUNEčNí ZÁŘENí

s fluktl1aicernisl'll!lleČTIího zá;ř'emí na
vLnové délce 10,7 cm. PI10'1;ože však
t0'ho ,záření není atrrnoSĎ&ou a:bs'orbo
Vá!llJ0' a mo.že být zachyceno. na Z€IITl
ském povrchu, je jasné, 'že nemůže
být příÓnJOIU pulsací aitmosféry. Změ
ny 'V hustotě vY'sokýcih. čá.st~ ,rutmosféry
pfisolbí !patrmě 0ářemí o větší energii,
tedy .o 'kratší v;}:n0'v:é délce, :které však
nelze na zemském pO'Vlrchu pozorovat,
pvotlože j1e aibsO'·nboyáTllo .a:bmos,féT'()IU.
Záření vlnové dérky 10,7 cm Je tedy
jen pCYUJZe jakýmsi irud:iká;tolrlem záření
0' [kr3JtšÍoh v'lniových délkách. Kři vika
zářemí vLnové déLky 10,7 cm vy:kaJzuje
27ldemní periodu, Jejíž p'řÍJčin:OI11 je ro
tace Slunoe. MaxÍJma 'křiviky odpo
ví.dají ,prnahodrfim aktivních oblas
ti středním slunečním ipoJedrúikem;
o těclhto 0'lblas'bech je :zlI1!áano, že emitují
!kirátkoV'lnné zářeni. K:I'lomě toho však
dráili.y umělých družic vyika:zují í jiné
f1luktuace. Tak např. ex:istude závislost
periody lILa úhilJolVé vzd:álen:OIsti perigea
c1Jružke od sUlbs!olárnÍlh0' Ibodu ,a,p.

LIDOVÉ HVĚZDÁ.IR1NY V SSrSR
Sovětští ·asŤ.lr.o.IlJomové zd'firruzňují [při
rŮlZl1:ých setkáních s našimi pracov

niky, že -pó6teun a lOI1ganisací lidových
hvěz;dárem.., j,erjkh vJlbavením, rOZSla
hem osrvětové práce a jejich ,prací od
bornOlU je 'ČeskiOs1ove!I1;Siko- 'Ila IPrrvnim
m'ÍStě

na

světě.

Odpovědní

;prac<;>V'nici na pOlli

osvěty

sovětští
př1S1U'zují

J~dovým hvě.zdámnám do.ležitý úkol
v soustavě tpfuocL0'Vědecké výchovy,
;při rvy.tváření vědeckého ilI~()ru na

~eSirn:íJr, jefrto <strukturu a výtv,Qlj. (Prort0'
se romotdJi, že vJlbudují cílevědomě
·p ozsáhlou záJklaJdní síť lidových hvěz
dáren 'PO celé !Zemi 3J budJolUr ji rpo
stupně -doplň();vlait zaklláJdáním nových
hivězdWr'oo a aJS!wonomiClkých krCYUŽko..
Alby !hvězdárny mohly hnzy plnit
osvětové i odborné úkoly, 'aiby jejich
zaří-z;enÍ odrpovida10' iPO.třelbámpráJe:e,
zaJkoupili již od 'znáuného rpodruil1m
C. Ze:Ls.9 v Jeně 15 lÚ:plIných daJleko
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ihledfi 's výlbornýrrni 'OhJektivy 10 prů
měru 13cma ohnisikové dálce 195 cm
s dokcma1!oUJ monláJží, vybavenou .elek
tdckým pohonem. Kr'Omě toho zho,to
vuji již některé slověts'ké qp:tické zá
vady !pOIZloJ1O'Vací ipřÍJstmj-e pro veřejné
a školnÍa;srtmnomiClké p'O_z.or'OvaJtelny.
Novasvbirs'ký optic.ký závod rvy'ráJbí
pJ10 šlmly ma,lý dalekohled typu Mruk
sutov-Oa.ssegrain sezrca.d:lem {} prfi
měru 7 cm a s výslednou ohniskov'Ou
v1:adál'enoslí 70 c!m, !který podle použi
tého OIkluláru ,dává 25 až, 70lI1ásobné
zvětšení. PříiSrtr,oj' mám..wl1ou m'Ontáž
a je ile:h:k:o rpřenoSlný, neboť j,e poUJZe
20 cm dLouhý. Zaborský -závod neda
lelko Moskvy vY'ráJbí menšíčolČk,O'Vý
dalekohled 'O iprŮlmělrU' 8em a ,o hniis 
klové dálee 85 -c m na _p aralaktické
přooosné montáži, lVy,b avené jemnými
!POhY'by 'PT-O astronomická !pozor-o vání.
K-azaň:ská
OIptická továI'l113. za;ča,la
s výrobou zrcadlových astronomic
kých da;lekohled'ů. -o 'Prťtměru 20 a
30 cm.
zl'v1ĚNY

J.AJSNOSTI y PEGASI

V :orbdobí ,č€II"Venec 8JŽ listopad 1957
.byla na Abastumalliskéa;str.ofyzi!káJlmí
.olbservatoN e1ektr.of.otometricky sle
do,vána hvězda y Peg pomocí dvou
filtro o efektivních v,Lnovýc'h d:élikácih
a1Si 5270 A a 3810 A; j!aili:o sU':ovn:ávací
hvězda s'l ouži1a 34 Pis=BD+1008. Z,e
získaných ;PO:Z:OTování byly odvozeny
tyto -elementy:
Max=J. D. 2434638,82 d +O,15175 d .E,

amrpHtuda světelrné zrrněny :ze '~luté<m
(5270 A): asi 0,07m , ampLitJu
dia světelné změny v :rrwdirém světle
(3810 A): aJsi 0,04 m . Bylo zji'štěno, že
v maximu jasnosti je světlo hvězdy
'Žlutší než v minimu . Tento zjev j:e
V ,rozP.oir.u s úkaz'e m, pozoro;va:ným
u c-e.feid ra hvě'zd typu f3 Cep, ke :ffite
rým byla hv€'zdJa .od r. 1954, tj. od
zjd>štěni
její pl1Oměumosti, počítána
(po:d tímto typem je ta:ké 'llv,e dema ve
II. vydámÍ Všeobe.cnélho katalogu pr.o
měnný,ch hvězd [Mmslkva 1958J, mdle
je uvedeno maximum jasnosti 2,8 m ,
minimUJm 2,82m viSlUáhl€).
Podle- c!ha'J1a:kiteru světeLné ~měny
světle
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Sovětští kiultuTní 13, vědečtí ipraJCOv
níci: vy,cháJz.e'jí OId;povědiI1ě ze -zásady,
že k astronomkké práci j-e nurbno vy
havit hvězdárny a
astr:onomÍcké
,kJJ1OUJŽky lZáluadm.im zařizením, a pro
to pečujli :O to, -aby -sovětské optické
zá!Vody -potřebné ipřístrojevy,ráJběly_
PN h vězdá:rnách 'a lkrrou:žcíCih budou
pracovatama;ténské technické sekce,
ta;kže {} rozhOljrnění pr.acoVl11iÍch .pro
s:t:řiedlkfi dalším,i dalekohledy a ;po:zo
r.o:vacÍ!Ini: a měřicími přis1lroji vlastní
konsrtrUlkce ,postarají se již II1!MnnOZe
čleI1lo'Vé 'kroužkfi 'SMUL
Projekce a stavlba lPozor,o'V3!telen
ílmde také řÍlZena odborIÚ,k y, a;by se
předešlochYlbáJm, vznrkajídm často
z nooostatlru2'lkušenOiStí.
M ám-e Uip řÍ'InnoIUJ rooOlS't ze ,zájmu
sovětskÝ.oh -čim.ita1.fi O ,roz'VIoJ Udovýc.h
hvěz;dá:ren a jsme ;přesvědčeni, že za
takových [)Qdmíne!k postaví se jistě
brzo 'sovětS'ká Hdová astro:nomie na
prViIlí místo na ,světě.
Ob.

y Peg, jlaJk 'b~l zjištěll'l na Abastum8ill
s:ké -a;s,trofyzikáJlní olbservato-ři, náleží
tat.o hvěZlda k tyip'U o? CVn (u tOlhoto
tytPu j:e am.plih.tda světelné změny
větŠÍ ,ve vis'UJáJLllÍIffi .olbolru Il'llež ve foto
giraďickém). H vě'zdy tohoto tyrpu se
j,eví v minimu jasnosti méně modrý
mi. Hvězdu y Peg nelze VŠaJk derf"mi
tivn'ě zařa;dít :k tYipU cl CVn, Iponěvad'ž
se .olsta;tními chiarakterisUkiarni (pe
rioda, ,s pektrum) od těchto hvézd liš5
(periody charakteristických příslušní
kfi tah-o to typu se ,pohyfblUjí mezi 1-2:5
dny, s:pektrMní typ Ap s anomálně
zesí1'em.ými čarami křemí'ku, strcmci a ,
ohromu ·a _ prv.kfi Vl.Zácnýc.h zemin).
y Peg náleží tottž k s'PektráJnímu typu
B2. Dal'ší v}ÍlZlkum hvězdy y Peg, který
je na Afuas'tumatI1JSfi{é tastroďyz1kální
obsenna;toři _pTorváJděn, -objasní snad
otá;zku nestejnorodosti hvězd, zařaze
ných do typu o? CVrn. Tento !problém
nes.tejnofI'\odos,ti ,bYlI :n8Jd'hozen v rpřed
mh.1vě 6. Idold :atku ik. íPI'VlIlímll1 vydání
Všeoheonérho IkataJ'O,g u p~om'ěnných
hvězd.

A.N.

MAPY SLUNEčNí FOTOSFÉRY
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Mapy slwnelční fut:osféry otoček 1408 a 1409 byly se:stav'emy podle Vli,zuálnÍch
pozo,rovámí 'Sllu!l1>ce (,proj:ekce 74 mm rerf:ralkrt:orem,zv€tš.ení 47kráJt, prfun€~
obrazu Slunc'e na :stmM.ku 25 can) , přÍpadně c1op1něnýah fotografickými snímky,
ex:pono/Vlam..ými reflektorem o pruměru 100 mm ,při iprůměrru slunečního kotoru.'Če
30 mm. ČáJ:rlkovaná část na mapc,e otooky 1408 není kryta pozorovánim.
L. Scl'llYnied
K OTÁZCE PROa\IIĚNNOSTI a CArS SIOIPEIAE
P,roměnnost hivězdy

a Oas ,bYl~a od
1831, kdy Birt o:z;n;ačiL ,tuto hvězdu
jako podezřelou iZ promě!n:l1JO\Sti, před
mětem četných dis'lmLsL ZpraJco váni
p:o\z o,r ovánl rfiznýoh p.O'zo,rovatelů dá
valo nejll'ůz:nější výsled:ky, jak pokud
jde o otázku proměnlllosti této hvě'zdy
vfibec, taik po klud jde 'O eve:ntuáJm.í pe
r1odidtu. Poslední (II.) vydání VŠ€
olbeClnéiho ka.rt.a:logu proměnných hvězd
(Moskva 1958) U\l1ádí tu:to hvělzKl!u j'a ko
neproměullloru o fkonsta.lrlltnÍ visuá l:n í
j'a snosti 2,6m. Otámka ;promě:rmo'Sti této
hvězdy :nern.í VŠaJk j1a k se ,zdá - do
sud definitiJvně vyřešena. S'oulStav:ným
po:zOIrovánim a Oas v olb dohí 1954-55
se zabýval:i ·čle:ruové Polskieg'Ů Towa!l'

i!".

zystwa Milosnůikóv Ash'olllOlIT1ii A.
W 'r óblewski a A. Ma.r}zS', Ikteří v uve
deném olbdobí 'pro~edili 206 a 162 od
hadů j'a snosti této Ihvězdy. Svá pO'zo
rúvárn.í p!UJbJikO'vald. v časopisu 1]ll'ania
(30,č . 4, 1959), kde jsou ta:ké uvedeny
světelné křiVlky, zísJm:né IZ uvedených
pozorování,po elimirrm.:CÍ vUvu e.xttnk'Ce.
Světelné křiN:ky ,o hnu ,pozorovatelů .se
poměrně ve1m:i -dohře ·s hodují, po:kud
jlde o jedlllútlivé fáz,e (maxilll1.JUlill. jas
nosti připadá mruba na J D =2434880
8J minimum 'na J D = 2435260). Arm:pU
buda .světelné zm-ěny činí dle pozD-ro
vání A. W :róbLewskélho 0,2 m (2,21 m a.:ž
2,41 m ), :podle 'poZOI1ování A. Markse
O,l5m (2 , 24 m-2,3·9m ). Světelná Ikřiv
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ka taJkto odvozemá Ulk'3Zuje lIla ll1Jepra
videlm,ý :charakter světeJa1.'Ých 'z moo
a Cas; sestupná část !křivky v uvažo
vaném i'llrterwaau je 'pozv'O~ a vlnitá,
po. mi~rrimu jra sn:osti j:eví SlVěte1ná křiv
kla poměrně ;rychlý V'Z'eLSrt'Up j;asnooti.
PTMA rpo.kra.čuO,e ve sledo.vání této
hvě~dy i v drultŠí'Ch 1etech a ,po 'zpraco
v,á ní bude :svá pozolI'I(wálIlí pubhkovaJt.
J ,e lZřejmé, že ani dlouhK}:Lerté řady vi
suáwnie:h pozo.r,ování této hvě'Z'dy pou
ihým okem l11iemohou V'llést jias'l10 do
otázky, 'zda a Oas je rpTlOIffi€;IllI10U hvěz

neJbo zda j,ej:í jasnost Je skJUtečně
konstantní. ViGuální pOlz)orová;ní je
vmledem ke zll'8JČ!né jlasil1:osti :hvezdy a
rv dmledku toho. OhtÍŽl1lého. výběru
vhodný'ah srovnávacíc!h hvězd, jak'o.ž
i v dús1edku znručného IZlbarve:ní hvěz
dy (spek:tr. rtY'P K 0, harva 5,9 0 dle
O:Sltíhoff,a) velmi obtížné a ortá~ku rpro.
měrunosti a Oas bude možno. vyřešit
's definitivní platnosti jen na záklJWdě
d1cmlhé pozorovací řady, zíSlkam.é nej
přesněj,šími
fotoelekrtri'ckými meto
dami.
A. N.

:diOlU,

UKOLY RADIOASTRONOMIE V SSSR
Koncem listopadu 1957 zasedalo.
v Mo.Skvě rozšířené plénum radlO
astronomické kOmise Akademie věd
SSSR, které zhodnotilo vývoj radio
astronomie v SSSR za uplynulých 2
a pfil roku. Jednání pléna bylo vlastně
všesvazovou konferencí o problémech
radio.astwnOnll'e , na které bylo př' eLllu
ženo. více než 50 referátfi z nejrfilZ'-iě ]
ších oborfi radioastro.nomie: otázky
přístrojfi
a meto.diky radio.astrono
mic1kých vý.z!kU'mů, rádiové zářend:
SLunce a 'Mě.sí1ce, studilium rádiového
zářeni GaLaxie a Me1.agalaxie, výzkum
vysokých vrstev zemské atmosféry ra
dioastronomickými metodami. Konfe
renCe se zúčastnily všechny instituce,
které v SSSR pracují v oboru radio

astrono,mie. V clvěru konference byl
:pro.jednán plán práce v radioastronc
mických oborech 'Pro nejbližší dobu a
byly stan'o.veny tyto hlavní úkoly: 1,
teoretický výzkum podstaty a mecha
11lis:mu nerovnovážného rádi'Úvého záře
ní, 2. výzkum rádiového ,zář,ení il1Je
Ik Hctného Slunce, 3. výzkurrn rádio'v ého
záření Galaxie a -dilskrebních zdrojfi rá
diového záření, především pokud jde
o polarilZaci a spektrální složení tohoto
Izář,ení,
stanOVlenÍ ~ádíové jasm:olSti
těchto zdrojů. a jejího rozlo.žení, jaKož
i rozměrfi těcht o zdrojů, 4. výzkum
atmosféry radioaslronomickými meto
dami. Rovněž bylo st anoveno, že je
'IlI11tno inte!l1JZÍvill,ěji >
s tudovat rá.diov€
záření me.zthvě<zdJného. vodí,ku.
A. N.

ČESKOSLOVENSKÁ METEOROLOGICKÁ SPOLEČNOST USTAVENA
Dne 17. prosince 1958 se splnilo

přání profesora meteorologie na praž

ské matematicko-fysikální fakultě dr.
S. Hanzlíka, kdy byla při ČSAV zalo
žena Čs. meteoro.logická společnost.
Prof. Hanzlík se tohoto cíle bohužel
nedočkal. Svfij návrh na založení me
teorologické společnosti přednesl již
na II. meteorologické konferenci
v Bratislavě v r. 1953; 'návrh však ne
měl jak se zdá - v následujících
letech patřičnou odezvu a podporu,
aby došlo již dříve k ustavení společ
nosti.
První ustavující valné shro.máždění
zvolilo výbor společnosti. Prvním
předsedou se stal čl. koresp.
SAV
prof. dr. M. Konček z Bratislavy, I.
náměstkem akad. V. Novák z Brna,
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II. náměstkem prof. dr. A. Grego.r
z Prahy, věd. tajemníkem dr. F. Rein
z Prahy, vesměs významní odborníci,
pracující převážně na poli klimatolo
gie.
Meteorologická ,spo1ečnost je dobro
volným výběrovým vědeckým sdruže
ním vědeckých a odborných pracovní
kfi v oboru meteorologie, klimatolo
gie, bioklimatologie a v dalších apli
kovaných odvětvích. Podle stanove
ných úkolfi má plnit dfiležitá po.sláni
na poli vědy, v odborné a pozorovotel
ské práci v souladu s potřebami vý
stavby socialismu, rozvoje hospodář
ství, ochrany zdraví člověka apod. Mi
mo starosti o zvyšování úrovně pra
covníků má společnost propagovat vý
sledky meteorologie, Činným členem

se mfiže stát o,svědčený vědecký a od
borný pracovník v oboru meteorologie,
klimatologie a bioklimatologie nebo
v odvětvích velmi blízkých, který se
zaváže, že bude pracovat ke splněni
úkoltl společnosti a jehož přihlášku

doporuči
O přijeti

dva členové společnosti.
rozhoduje ústřední výbor.
Členské přihlášky .přijímá věd. taj.
dr. F. Rein, klimatologické odd. Geo
fyzikálního ústavu ČSAV, Grégrova 1,
Praha 12.
.
L. Křivský

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PRAZE V ROCE 1958
Hvězdárnu

navštívilo 30861 osob,
tedy o celou čtvrtinu méně než v roce
ptedcházejícím. Bylo to způ.sobeno
velmi nepříznivým počasím, zvláště
v prvém .p ololetí 19158. Pro návštěvy
bylo na nedělních besedách uspořádá
no 86 přednášek, pro hromadné v-:;:
pravy škol a jiné 115 .přednášek. Na
sobotních večerech na hvězdárně uyly
32 přednášky, instruktáží pro spolu
pracovníky bylo 13, pro členy astrono
mických kroužkCi. bylo 28 besed. Ve
černích pozorování bylo 135, pozoro
váni -družic v sadech před hvězdárnou
17. Denních pozorování SIUllce bylo
120 a pozorování protuberancí koro
nografem 27.
Mimo hvězdárnu bylo 104 přednáSek
a besed, besed u dalekohledu v Praze
49, na vesnicích 32. Pro pracovníky
astronomiokých ,kroužků. v Pražském
kraji byly pořádány 4 aktivy, na :de
rých byly o·dborné přednášky a zprávy
o nových objevech a událostech
v astronomii. Kromě toho bylo pro ně
vy{}áno 9 Oběžníků. hvězdárny na
Petříně, ve kterých byly uveřejněny

rO'vněž ~nformace o nových objevech,
0právy o činnosti Slunce aj.
Odborného po·z orování se zúčastnilo
při pozorování družic 15 spolupracov
níků., při pozorování meteorů. 10, foto
grafických prací 5, pozorování zákry
tů. hvězd Měsícem 7, pozorovárlÍ pIa .
net Marsu a Jupitera 5 spolupracov
níků..

Putovní výstava "PoClna.ný vesmír"
s 10 velkými panely a 50 obrazy roz
měrů.
30 X 40 cm byla uspořádána
v únoru v Příbrami, kde ji navštívilo
700 zájemců, v březnu v Hořovicích,
kde ji navštívilo 4815 osob a v záři
v Benátkách nad Jizerou, kde ji
zhlédlo 400 návštěvníků.. Všechny uve
dené výstavy uspořádaly místní astro
nomické kroužky.
V rámci činnosti Společnosti pro šÍ
ření politických a vědeckých znalostí
uspořádal-o 13 lektorů. hvězdárny ;)25
přednášek
a besed, ve spolupráci
se SV8.lZem čeoskoslovem.s1ko-sovětskéU1.o
přátelství se konaly 72 přednášky a
,besedy.
ký

Z 'ČINNOSTI PRAžSKÉ POBOČKY ČAS
Pražská pobočka ČAS zabájila
krátce po :svém ustav€!l1.Í žiV'O,učLnnost. Ve spolupráci s lid'O'Vou hvězdárnou lIla Pet-řmě uspOřádala 16. k'Větna
t: II'. eX:~UTzi do NárodnLho m~ea, .kde
Sl ~ prednášce dr. KarI,: !uck?- 'O mete'Ont€ch pr?hlédlo, 40 uoastníků. 00haté meteoncké SblTky. DlIle 23. tkvětna ISe konala na :petřínské hvězdárně
beseda se Zdeřlkem Ceplechou o metooru ze 7. dubna t. r.; 46 účastníků.
si prohlédlo též meteorit, který <1'0padl ti .obce Luhy. Dne 30. května se
konal na Petříně večer drobných
zpráv, na němž promluvili F. KJM.avý
o sl'li!lleční činm.o.sti, J. Klepeš1:Ja o výz..."1.ačné pro,t uberamci z 11. duhna t. r .,

J. Seidl .o ffiezip}a.netárnich rnkeJtách
a J. Havelka .o lIlovější>Ch výsledcích
studia koslmkkého zářemi. Byly pro
mítnuty filmy "Automatizace a tele
mecl1antka" s úvodem J. Havelky a
"Polo'V.odiče nastupuji" <S úvodem P.
Hairuz:e. V kvě. t!nu byJy ta,ké ustaveny
, k'
ké
b
pI"a~o~ SI Up1lI1y 'Pn p~aas , PO' oc
ce CAS. 'I2r:> pozor.?vám Slwnce, m~
te()~ů., u:n~lych ?rUZlC, .plam~t a Mě.sl
ce, J?-,ko: .1 skl~Pl1lY f,?t:ografLOká a po
četlm. ZaJemel o pracl v :těchto pra
c'Ovních skupinách se m.ohou přihlásit
u výboru pIlaž,ské pobočky ČAS (Pra
ha 1-Petřin, Lid.oVá hvězdárna), kde
dost'a llwu další ÍIllf'O'rmace.
V'

. .v

v
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AMATIDRiSKÁ AJsrDRONOil.\lUJE V HODONÍNĚ
LiJdová hvězdárna a astronomický
kroužek v Hodoníně vy,víjejí živou
čifrmost. V kvěbnu byla ;pro veřejnOl3t
,uspořádána přednáška "Je v'e smír Ine
kom.e6nY?" s filmy' "Vesmir" ,a "První
umělá družice Země". Dále byJa v Ro
hatci uspořádána beseda u dalék'Olhle
dtl, jíž se zú6asbnilo na 150 'Osob. Roz
běhl se i kuI's broušení astronomic

,kých zrcadel. Na zkoušku byla U1SpO
řádána otázlková .akce odborných vě
dOlillostí, která se velmi osvědčuje.
Kromě t'oho se pokračuje v práci na
nové mOll1táži, J1Ja níž bude zkušeblně
upevněna f'O"bog,raďiCiká :komora 1 :5,
42 cm, .k fotografování hvěZldné
f
oblohy.

=

OKAMŽIKY VYSíLÁNíČASOVÝOH SIGNÁLŮ V KVĚTNU 1959
OMA 2500 kHz, 20h; OMA 50 kHz,20h ; Praha I 638 LklHz, 12.h30m 'SEČ'
(NM - lI1Jeměřeno, NV nevysíláno)

Den
OMA 2500
OMA 50
Praha I

1
016
018

2·
3
015 015
018 017

NV

NV

Den
OMA 2500
OMA 50
Praha I

11
(}13
015
013

12
012
014
013

Dem

21
009
010

OMA 2500
OMA 50
Praha I

NM

NM

015
018
017

5
015
017
017

6
015
020
016

7
014
017
015

8
9
014 013
016 015
015 NM

NM

13
012
013
013

14
15
011 011
013 NM
012 NM

16
011
013
011

17
010
011
NM

18
010
014
011

19
010
013
011

20
009
012
010

22
23
24
25
009 009 009 008
012 011 NM 010
010 NM NM NM

NV

27
008
012
010

28
008
011
010

29
008
011
010

30
31
008 008
011 011
010 NM

4

26
010
010

10
013
014

V.

Ptáček

nové knihy a publikace
'v. A. Šišakov: Vyprávění o Měsí
ci. V přeild3Jdiu Vl. Špd.nky vydaLo na
kladatelství Práce, Praha 1959; 61
str., 20 obr. v textu, brož. Kčs 1,86.
Šišakovova brožurka určená pro
nejširší veřejnost - seznamuje čtenáře
přístupnou populární formou se zá
kladními poznatky soudobé astrono
mie o našem nejbližším sousedu ve
vesmíru - Měsíci. Autor v ní vyvra
cí pavědecké názory našich předktl
o Měsíci, vysvětluje, jakým zptlsobem
byla stanovena vzdálenost Měsíce od
Země a jeho velikost. aby na dalších
stránkách seznámil čtenáře s pohyby
Měsíce a s podstatou vzniku měsíčních
fází. Další kapitolu dílka věnuje Si
šakov výkladu o !Zatmění Slunce a .Mě
sIce a podmínkách vzniku těchto úka
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ztl, na což navazuje výklad o přílivu a
odlivu jako dtlkazech, ptl.sobených při
tažlivostí Měsíce. Autor neo,pominul
ani zmínku o tzv. "vlive-ch" Měsíce,
zejména na počasí a o náměsíčnosti a
vysvětluje tyt'o "vlivy" na základě vý
sledktl vědeckého bádání. Další strán
ky brožury jsou věnovány popisu fy.'Ú
kálních podmínek na povrchu, vysvět
lení rotace a úkazu librace. Autor kon
čí svů.j výklaid krátkou zmínkou o prv
ní sOvětské umělé družíci Země. V do
slovu k českému překladu uvádí J. Sa
dil stručnou poznámku o první sovět
ské kosmické 'Twketě, vypuštěné smě
rem k Měsíci 2. ledna 1959. Brožurka
je doplněna několika fotografiemi Mě
síce, získanými v Československu a
l'8Jdou schemat a diagramtl.
A. N.

BuUetin

ČS.

astronomických

ústavů,

roč.

10, čís. 301bsalh.uj'e tyto vědec.ké
práce: M. Vetešník: F:reky.ence hvězd
v bllzko-sti S,l!tmc.e podle integrMu
energie - F. Janák: O platnosti li
neárních rovnic stelární kinematiky
- E. Chvojiková: JO'l1Iosférické vrstvy
běh;eTn fotoionizace III. J. Budě
jický: !RáJddlOV'á €IlTI!is;e mezipJ;aJnetárni
ho .plymu - Z. Kvíz: Geminrdy 1955
III. - L. Křivský a V. Letfu.s: Vztah
mezi sIDgwaritaani srážek a meteo
rickými roji - F. Limk: Luminiscence
Mě.síce J. Bouška: Zákryty hvězd
pozOIrované ,na UniveTs:itní hvězdá;r:ně
v Praze v roce 1958 - Z. Sekaniln.a:
Sluneční činnost a statisti'ky komet.
Jako dodlatek k tomuto čís,1u Bulle
tiJruu vyšel 1. dopLn€'k ke 'K8.Jt8!1ogu
hvězdokup a asociací od G. Altem,
H. S. Hoggové, J. RUpTeohta a V. Va
ný:sIka.
Publikace Astronomického ústavu
ČSA V čís. 31,.-1,.2. NČSA V, Praha

1959, str. 446, IbrolŽ. 35 Kčs. - S'bor
níK vědeclký,ch prací Illašich a.stI'o!l1Jomů
obs,ruh,uje 9 ,pubHkací. Publi,kiace Č. 34
shrnuje pojednání o kome1ách .A.Jrend
Roland 1956h a Mrkos 1957d: V.
Guth: Úvod, Z. Ceplecha: Fotografic
ké izofoty komety 1956h, B. Rů.'žičko
vá a M, PIavec: Fotognalfická foto
met~ie komety 1956h v integrálním
svěble, B. Va1níček a B. Růžičková:
Fotoelektrická
fotometrie
komety
1956h, V. Vanýsek a J. Tremko: Foto
elektrická fotometrie' :komet 1956h a
1957d, J. Bouška: JI8.JSnost komety
1956h, M. Blaha, A. Hruška, Z. Švest
ka a V. Vanýsek: Polarizace světla
komet 1956h 13; 1957d, J. RajcM: Spek
trum komety 1956h, Z. Ceplecha a J.
Rajchl: Spe~trum komety 1957d. Pu
bHkace Č. 35 obsahuje katalog velkých
ohrmnosférických erupcí a jeji'c h te
restrických následků, jehož autory
jsou L. Fritzová, M. Kopecký a Z.
Švestka. O úbytku sluneč:níoh skvrn
od středu k o'kraji Slunce pojedtnává
M. Kopecký v 'PUJblikaci Č. 36. Obsa
hem pUblilmce Č. 37 je práce V. Va
nýska o určení množství prachu v ko
metárních atmosférách. Publikace č.
38 F. Linka, L. Neužila a 1. ZachaJl'O
va pojednává o měření soumrakové

jaJSnosti v zenitu. Práce J. Ruprechta
o dynami:ce a struktuře otevřených
hvězdokup je v ;publi'kaci Č. 39. ObSla
hem publi'kace č. 40 jsou meteorické
sta:tistiky: V. Guth a Z. Cep'lecha:
Frekvence
sporadických
meteorfi
1947, Z. Ceplecha: Frekvence spora
dických meJteom 1948 a 1949, Z. Cep
lecha: Frekvence rojových meteorů
1947 a 1948. Publikace Č. 41 A. Hruš
ky a V. Vamýska pojedn:ává O' fyzikál
ních vlastnostech komet, urrčetných na
podkladě fotometrických daL Posled
ní" 42. pUlblikace, obsahuje práci M.
Kapee'kého o průběhu počtu nově
vzniklých skupin slunečních skvrn a
jejich průměrné životní době v období
1874-1950.
Electromagnetic Phenomena itn Oos
mical Physics. Sympooirum No. 6 of
tne lAU. EditeJd by E. Lehlllert. Cam

bridge Ullliversity Press 1958. - Kni
ha přináší souhrn referákfi a diskusí
ze 6-. symposia pořáJdruného Meziná
rodn.í astronomi'Cko.u unií I() elektro
magnetických jevech v kosmické fy
zice. Syrrn;posiuan se ikonalo ve dn'eCih
27. s:rpna a!Ž 3 . září 1956 ve Stockh.Ol
mu a bylo rozděleno do několika částí.
Prvá. nazvaná hydrodymamika, se
zabývá některými experimeutálmimi
i teoretickými proiblémy ·t ohoto vědni
ho OIboru a chováním iOil1.i.sovanéhů
plynu v magnetick<ém poli. DruháčálSt
je věoována otázkám fyziky někte
rých jevů na Slunci, j;aiků j!SlOu eru.pce,
rprotuberance apod, z hlooi.s,ka elek
trických .a, magnetickýc.h ,procesů ,pro
bí-haj:1cíc:h ·v těchto jevech. Část třetí
pojednává omagnetic'kých polí·ch Illa
hvě'zdách. Ve čtvrté části se hovoří
o m<3JgIll'eUakém poU s1un€-čnich skVlI'lIl,
kOlrOlllY a mezihvězdného plynu. Pátá
část probírá teoifie magnetických .b ou
ř'í a výzkum .kosmického Izářen'Í. Š'está
část :knihy pojednává o pok,usech se
silnými elektrickými toky v magne
tickém poli, spojenými s problémem
uskutečnění k()!ntrolO'vatelné jaderné
reakce. V záv.ěrečll1é části s!bornílm je
shrmtuto nělkoli-k různorodých referátů,
které z rů..zn.ých D.ůvodů. nemohly být
;předneseny přimo na symposiu, mézi
nimi i příspěvek M. Kopeckého o ;při
bližném výpootu elektrické vodivosti
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veSlpodních v:rstvách slrunečrú a:bmo
sd'éry. Celý prt'tběh konference ukázal,
jak těSlIlě spolu souvisí moderní astro
fyzika a fylZik:a, j'a k !Se íVzáj.emně úzce
doplňuji práce obou těchto vědních
oboro, především na ,poli hydro...'lllagne
tiky. Na jedné straně a;shofyzlka po
skytuje moonost pozorovat pl',o cesy
iprDlbíhajíd v kosmickém měřítku, na
druhé straně fyztk,a se snaží ípřtblížit

se těmto ,p odmínkám v laboratoři.
S/horník, i když hodnota jeho jednot
livýoh referátů. je rDlZdilná, U/kazmje, že
v mnohých státech astrod'yzikové a
fyzikové pracují na otáJzkách U:'lydro
magnetiky .společně nebo ve Vlelmi
úzkém kontaktu, .předevšim v pracech
experimentáJlního ohwra:kberu.

úkazy na obloze ve

V. Bumba) M. Kopecký

třetím čtvrtletí

Planety. Merkur jle ,počátk<em 'července lna zápaJdtni ()Ibloze večer; IV největší
výcilJod:ní elomgaci od ,&lul11ice je 8. VII. Koncem s1Wna apočátlkem záři je ráno
na výc:hod:ní ohlo'ze, největší záJpaJdní e10ngace nastává 23. VIII. Venuše je
včerVlenci na západní oblo.z e večer a \Zapadá 'brzy ;po· 'z ápadu SLunce. V s 'r pnu
a v první p:Oi1avině září jle nepozorovatelná, <l1ieboť 1. září j/e v dolní konjlU11Ikc:i se
Sluncem. Objeví os e na obLoze v druhé !polovině 'září, k,dy vychází Táno před vý
chodem Slunce. Mars j'e v červenci v SOUhvězdí Lva a zapadá krátce po západu
Slunce; v wpnu a září j/e n epozorovia,te1ný. Jupiter je ve třetím čtvrtletí v .sou
hvězdí V,m . V červenci zapadá kolem pŮ'lnoci, v srpnu a v ·září ve v,ocerm.Í(:h
hodin.á Clh. Saturn jle v souhvězdí Střelce. V červenci zapadá ráJnO ,před výcho
dem Slunce, v sr;pnu kolem pů.lnocí a v záři večer. Uram je v červenci a v sr,pnu
nepozorovatelný, neboť dne 10. VIII. Je v kOllljlUlnffiei s:e Sluncem. V záři je v sou
hvězdí Lva a vychází Ir'áno 'Př'ed vÝ'chordem Shmce. Neptun je v soUlhvě2idí Panny.
V červeil'1ci zapadá kOvem půlnoci, v sr,p nu již -b:nzy večer; v září je n epo:zo'ro
vatelný.
Zákryt Regula Venuší na:stává 7. VII.; vstup je v 15h 23,2m, výstup v 15h 30,Zm.
Měsíc. Nov nastává 6. VIL, 4. VIII. 'a 3. IX.; 'První čtvrť 13. VII., 11. VIII,
a 9. IX.; úplněk 20. VII., 18. VIII. a 17. IX.; posledmi čtvrť 27. VII., 26. VIII.
a 25. IX. Měsíc je v odzemí 1. VIL, 29. VII., 26. VIII. 'a 23. IX.; v přízem[
17. VII., 13. VIII. a 7. IX. Dne 23. září nastává záJk;ryt Aldeba,rana Měsícem;
vstup j-e v 7 h 35m, výstup v 8h33m (,pro Prahu). K,omjUJnkce planet ,s; Měsícem
na:stanou: 8. VII. Merkur, 9. VII. Mars !a V err1Juše, 14. VII. Neiptun, 15. VII.
Jupiter, 18. VII. Saturn, 10. VIII. Neptulll, 12. VIII. Ju!piter, 14. Vll. Saturn,
1. IX. Uran, 2. IX. Merkur a Venuše, 8 IX. Jupiter, 10. IX. Saturn, 29. IX. Uran
a Vffiluše.
Meteory. Z ;pnwideLných hlaVlllÍo..l], rOJtl mají maximum ,8-Kasiopeidy 27. VII.,
8~AkV'.ari>dy 28. VII. a Persetdy 13. VIII. Z nepr,aviK:leLných rojů mají maxi
mum .AJUrigildy 1. IX. a Sculpto'ridy 9. IX Z vedlejší-oh rojil mají maximum
a-Caprioornidy 27. VII., o-Caprico,r.n~dy 28. VII., a-Piscidy:austr. 2. VlIL,
~~AkvariJdy 4. VIII. , CYg1nddy~Oed'eLdy 15. VII!., }ť-Cygn~dy 19. VIII., P.isddy
11. IX. a Perseidy 16. IX.
Podzimní rovnodennost nastane dne 23. září ve 20 hod. 9 min.
J. B.
PRODÁM celo kov. vidlicovou par. mont. s jemnými pohyby v rektascensi i dekli
naci, s dělenými kr:uhy včetně kompl et. dural. tubusu 0 200 mm X 1360 mm bez zrcadla .
·Celá montáž uložena na kul. ložiskách. Cena Kčs 2800,-. B. Pokorný Děčín I, 1112/ 9.
PRODÁM: 12 cm refraktor, amat. výr. se 7 okuláry zvětš. od 25-340krát, nepřenos
ný, 80 kg váhy s přís l., vhodný pro a stro kroužky . - K. Švestka, Benešov u Prahy 486.
Vydává ministerstvo školstvi a kultury v nakladatelství Orbis, národni podnik, Praha 12,
Stalinova 46. - Tiskne Orbis. tiskařské závody. národni podn~. závod č. 1, Praha 12.
Slezská 13. - Rozšiřuje Poštovní novinov á služba.
A - 08010

Nahoře pohled kolmo dolů na místo dopadu meteoritu ),Luhy«. Bílé pravítko
nahoře má délku 30 cm. Meteorit je p.oložen do mí.sta) kde byl nalezen. Dopad
na povrch se udál v místě, které je kolmo pod l evým okrajem bílého pr'avítka.

Dole míst-o dopadu meteoritu po odhr·a bání sypké hlíny. Pro porov1nání je m e
teorit položen n·a dně jamky l' ndstě, kwrn pronikl. ale odkud se ještě odraz'il
do polohy znázontěné na hornim obrá zku.

