Komory pro fot"ografování meteorů v Ondřejově (viz text na str. 108). - Na
první straně obálky kometa Burnham 1959k, fotografovaná 25. 4. 1960 Ma
ksutovovou komorott (44/ 34/ 97 cm) na lidové hvězdárně v Brn ě; expo~ice
27 min. (K. Raušalj.
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Ř1~e hvězd - 1960, vydává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis
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Ceplecha

METEORY SE SRÁŽEJÍ SE ZEMÍ
Zdánlivý 'klid jasné hvězdné noci přeruší "padající hvězda". Ní....Ilozí ani
netuší, že jsou právě svědky ko smické katastrofy. Jedno z kosmických
těles,či lépe tělísek, právě skončilo svou věkovitou pouť prostorem naší
sluneční soustavy. Malé zrnko písku, dos'l ova jenom prášek, kterého by
chom si na Zemi ani nevšimli, vlétlo velkou rychlostí do našeho ovzduší.
Dochází ke srážce dvou kosmických těles. Opravdu, nepřehlédli jste, ke
srážce! Snad jste se dodnes domnívali, že Země ja;ksi ty meteory při
tahuje, ale to je právě omyl. Ne snad, že :by přitažlivost naší mateřské
planety neměla na pohyb meteorú vliv, a le je to jen vliv podružný. Hlavní
slovo tu má t a;lllka do poslední chvíle Slunce. Pod vlivem jeho přitažli
vosti se meteor pohybuje stejně jako naše Země. Pokud se obě tyto dráhy
v (prostoru kříží, stačí již jenom, aby do ib odu, kde se právě dráhy potká
vají, dospěla obě těle'sa ve stejný čas a srážka je hotova.
Okamžik, kdy částečka zazáří v ovzduší, je jedinou možností výzkumu
toho které'h o meteoru. Právě krátký zlomek vteřiny z celé životní doby
meteoru, kdy dochází Ik té malé Ik osmické katastrofičce, která má pochopi
telně zhoubný vliv jen na meteoriC'ké tělísko, nám musí postačit k tomu,
abychom se o meteorech a jejich pohybu v naší s'luneční soustavě vúbec
něco dozvěděli. Co se vŮlbec děje s tělískem, které proniká do ovzduší
Země kosmickou 'rychlostí? Někdo se možná spokojí s odpovědí, že shoří.
Tak jednoduché to přece jen není, a proto s'e pokusíme vysvětlit si průběh
této události poněkud blíže.
Vzájemná rychlost meteorického tělíska a Země je samozřejmě též
rychlost, se kter,o u meteor pronilká do ovzduší. Protože však prakticky
všechny meteory patří do naší sluneční soustavy, je tím dáno i rozmezí
rychlostí průniku do oVlzduší, a to od 12 do 72 km za vteři...n.u. A právě
tato velká rychlost, kterou někdy pro stručnost nazýváme kosmickou
ryehlostí, má největší zásluhu na tom, že vůbec meteor vidíme.
Pohybuje-li se totiž jakékoli těle s o nějakou rychlostí, nese si s sebou
takzvanou pohybovou energii. Pohybuje-U se totéž těleso dvakráte rych
leji, je jeho pohybová energie čtyřikrát větší, při trojnásobné rychlosrti
dokonce devětkrát většÍ, Říkáme, že pohybová energie roste se čtvercem
rychlosti. Již i při malých rychlosteeh- je pohybová energie značná a nej
lépe ji poznáme při náhlém za's tavení tělesa. Vzpomeňme jenom srážky
jedoucích aut, či jiné podoibné události, a ihned si učiníme představu , co
pohybová energie znamená. MeJteorická částečka se však vůči ovzduší
Země po'h ybuje Usíclkráte větší rychlostí, než je rychlost auta. A tak
i když je váha částečky podstatně menší než u auta, její pohybová ene:rgie
díky velké rychlosti je přinejmenším taJková jako energie rychle jedou
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cího těžkého nákladního
vteřiny úplně spotřebuje

aUJta. A taJto energie se během doby kratší jedné
na všechny ty procesy, které se právě při vletu
meteoru do ovzduší odehrávají.
Vliv ovzduší na meteorickou částečku začíná asi tak ve vý.ši 200 km nad
zemským povrchem. Tam je ovzduší ještě tak řídké, že jediné působení
nastává přímými srážkrumi jednotlivých molekul ovzduší s 'pevným po
vrchem meteoru. Tím se povrch meteoru ohřívá a teplo 'se pomocí tepelné
vodivosti meteorické látky šíří dovnitř tělesa. Proces vedení tepla je všalk
velmi pomalý ve srovnání s rychlostí průniku meteoru zemským ovzdu
ším. Hustota ovzduší s výškou velmi rychle přilbývá, s Ikaždými deseti
kilometry výšky se zvětší asi pětkrát. Ohřívání povrchu meteoru je právě
úměrné hustotě ovzduší. Teplo odvedené dovnitř do meteorického těles'a
se tak stane velmi brzy zanedbatelné, a všechno teplo se prakticky soustředí
přímo na povrchu. Povrchová teplota rychle stoupá, z :původnkh asi
0° C vzroste na 2000° C, které meteor dosáhne ve výšce asi tak 100 km
(tato výška pochopitelně závisí na rychlosti, se kterou meteor proniká
ovzduším a i na dalších ,činitelkh). Přitom je vnitřék meteoru zcela
chladný, tj. na téměř původní teplotu 0° C. Povrch meteoru se však již
dále nemůže ohřívat, 'protože teplota je již talk vysoká, že dochází k vy
pařování materiálu z povrchu. Tím se meteor dostává do druhé části
procesu, kdy je již hustota ovzduší tak velká, že Istačí způsobit vypařo
vání tělesa z jeho povrchu. Od tohoto bodu hmoty tělesa nepřetržitě
ubývá, až se těleso vypaří úplně. Až do posledního okamžiku však je
vnitřek meteoru zce.Ia studený, neboť teplo při tak rychlém procesu nemá
čas proniknout do nitra. Proces vypařování nastává tedy jen na samotném
povrchu meteoru. Na tento proces vypařování se též spotřebuje největší
část původní pohybové energie meteoru.
Látka, která se z meteoru vypaří, spolu s ovzduším v těsné blízkosti
dráhy meteoru, j:sou pod vlivem velké kinetické energie přivedeny do
tzv. vybuzeného stavu, který není stálý. Původní stav se obnoví tak, že
část energie, která je "přelbytečná", je vyslállla v podobě záření. Okolo
meteoru se talk vytvoří jaký'si oblalk svítícího plynu. Proto též bod, kde
je na povrchu meteoru dosažena teplota 2000° C a kde nastává vypařo
vání meteoru, je i bodem, kde meteor začíná svÍltit. Nesvítí tedy meteo
rické tělísko samo, ale plyn v jeho okolí. Čím rychleji se meteor vypařuje,
tím vice i svítí. A protože rychlost vypařování závisí na původní pohybové
energii meteoru, a ta opět na rychlosti, vidíme, že meteor stejné váhy
svítí tím jasněji, čím má větší rychlost průniku do ovzduší.
Plynná směs z látky meteoru a ovzduší je nejen ve vybuzeném stavu,
ale pohyhové energie je tolik, že látka je i ve 'stavu ionizovaném, takže
je schopna vésti elektrický proud (což normálně v neutrálním plynu není
možné). Právě tohoto úkazu se využívá při radarovém pozorování me
teorů. Radar opět nemůže "vidět" meteorické tělísko, ale jenom plynný
obal v jeho ·okolí. Od ionizovaného (vodivého) plynu se totiž rádiové vlny
odráží stejně jako od kovových vodičů elektřiny. A talk je možno sledovat
nejen světlo meteoru, ale i pomocí odražených signálů doslova "ohmatat"
plynnou stopu za meteorem.
Spolu s procesem vypařování nastává v hustějších vrstvách ovzduší
i proces brzdění meteorické částečky. Odpor ovzduší je též bě'žně známou
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věcí ,při normálních rychlostech. Cítíme například velmi dohře tlak, kterým
působí na nás silný víltr, nebo tlak proudu VIZ-duchu při vyklonění z okna
jedoucího auta či vlaku. S rostoucí rychlostí však odpor ovzduší vůči
pohybu rychle vzrůstá, opět se čtvercem rychlosti. A tak i když: je ovzduší

ve výšce okolo 100 Ik m velmi

řídké

(miliónkrát

řidší

než na povrchu),

přece jen velik á rychlost meteoru vede i ke značným zbrzděním meteoru.
Naměřená zbrzdění jsou až tak velká, že působí za vteřinu změnu rychlos ti
o 100 km za vteřinu. Je proto pochopitelné, že celý meteorický úkaz se
odehraje v době obvykle kratší než jedna vteřina. Největší zpoždění do

sáhne samozřejmě meteor na samém konci své viditelné dráhy. Viditelná
dráha končí tam, kde se meteor 'P'řestane vypa,řovat, tj. tam, kde se ji'ž
prakticky úplně vypařil. Bývá to ve výšce od 80 do 60 km, a je to pocho
pitelně silně závislé na tom, jak těžký byl původně meteor, než se začal
vypařovat.

Popsané procesy platí samozřejmě pro obvyklá tělesa, nejpočetnější s hle
diska pozemského diváka. Abychom měli nějakou představu, uveďme jako
reprezentanta takových "normálních" meteorů tělísko o váze 1 gram.
Směrem k malým tělískům přicházíme k tomu, že .se neustále stává
kratší a kratší ta část dráhy, kde se meteor vypařuje. Přijdeme k tělískům
tak malým, že jejich pohybová energie je spotřebována a tělísko za:brz
děno dříve, než se stačí 'p ovrch ohřát na teploltu varu. Tato tělíska jsou
tak malá, že je dokonce zbytečné mluvit o tom, že "povrch se ohřeje",
neboť jsou prohřáta téměř úplně rovnoměrně. U takových malých tělísek
nastane tedy proces jen jeden a jsou zbrzděna již ve výšce okolo 120 km.
Z této výšky padají volným pádem na povrch Země, a proto bývá zvykem
nazývat je mikrometeority. Hypotetický předpoklad o existenci těchto
mikrometeoritů byl zejména potvrzen přístroji, umístěnými na sovětských
sputnících a kosmických raketách. Registrace mikrometeoritů přístroji na
sovětských umělých družicích a kosmic:kých ra:ketách šla až k tělísikům
o váze jedna stomHióntina gramu.
Na opačném Ikonci této řady meteorických těles jsou tělesa velmi velká.
Zvětšuje-li se hmota tělesa, přicházíme k tomu, že bod, v němž se všechna
ihmota tělesa již vypaří, neustál'e sestupuje do nižších a nižších výšek.
Současně též i rychlost v tomJto bodu je pro větší těleSD 'Podstatně menší.
Tělesa , jejichž původní rychlost je větší než asi 30 km za vteřinu, zacho
vávají Bi dostatečnou rychlost až do ib odu úplného vypa,ření tělesa. To
~namená, že taková těles'a prakticky nemDIlou dopadnout na zemský po
vrch. Jedině, když jejich původní hmota se po' čítá na stalti.síce a milióny
tun, potom má možnost dospět takové těleso až na zemský povrch, ale
původní, jen málo zmenšenou kosmickou rych!lostí. Naproti tomu u těles,
jejichž rychlost je menší než 30 km za vteřinu (a zvláště u těles ,s rych
lostí menší než 20 km za vteřinu), je dosaženo mezní rychlosti, při níž
nastává vypařování z povrchu mnohem dříve, než se všechna hmota
tělesa vypaří. Mezní rychlost, ,při níž se meteor přestává vypařovat, je
asi 7km za vteřinu. Zbytek meteoru spadne pa'k na povrch Země jen malou
rychlostí jako tzv. meteorit. Jako reprezentant této slkupiny může sloužit
meteorit nedávno spadlý na Příbramsku. Jeho původní hmota byla asi
tuna a rychlost 20,9 km / s. Zbytky dopadlé na povrch nemají váhu o mno
ho větší než 100 kg.
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Až příště uvidíte nějakou tu "padající hvě'zdu", tak snad si již lépe
představíte, co se to vlastně děje. Hlavně si nezapomeňte, jak praví stará
pověra, něco přáJt. Určitě se vám to vyplní, když se ovšem o to sami při
činíte.
TEXT K OBRÁZKOlVl NA OBÁLCE

Obr. 1 (f2. str. obálky nahoře). Na observatoři Astronomického ústavu ČSA V
v Ondřejově se používá pro fotografii meteoru komor) umístěných na paralak
tickém stole) který automaticky sleduje zdánlivý pohyb hvězd. Komory) jejichž
světelnost je 1:4)5 a ohnisková vzdálenost 18 cm) slouží k určování času přeletU
met'eoru) a tím k určování drah ve sluneční soustavě. Komor je celkem umístěno
na paralaktickém stole lf2.
Obr. f2 (f2. str. obálky dole). Deset pevně montovaných komor pro fotografování
meteoru je umístěno na ondřejovské observatoři. Komory mají stejnou optiku
jako všechny ostatní komory používané v Ondřejově pro fotografování meteoru
a slouží spolu se snímky z druhé stanice k přesnému t~rČOvání drah meteorů
v ovzduší a k určování rychlosti meteoru a jejího pruběh'/,~ s časem. Prot'o jsou
komory opatřeny rotujícími sektory .
Obr. 3 (3. str. obálky nahoře). Spektrum meteoru získané v noci 11.j1f2. srpna
1953 na observatoři Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově. Meteor příslu
šel k roji Perseid. Směr letu odleva doprava) jasnosť -8m. Komora s objektiv
ním hranolem) světelnost 1 :3)5) ohnisková vzdálenost f22 cm. Od shora dolU po
stupně jsou tyto význačnější spektrální emisní pásy a čáry: Pás dusíku v čer
vené oblasti (6 300 A) těsně pod ním čára sodíku) potom ještě slabší čára hoř
číku) po nápadně tmavé mezeře opět čářa hořČíku) ale ionisovaného) potom řada
slabších čar neutrálního vápníku a železa a pod nimi nejjasnější čára spektra
přísluší jednou ionisovanému vápníku (oblast těsně pod 4 000 A) ve fialové část'i
spektra). Nápadné je, že pruběh jasnosti mnohem více kolísá v čarách ioniso
vaných prvku než v čarách neutrálních prvku a v molekulárních pásech.
Obr. 4 (3. str. obálky dole). Pevné komory na dnthé stanici Astronomického
ústavu ČSA V jsou též nevedené. Jsou umístěny ve vzdálenosti 1;0)388 km od
Ondřejova v Prčici u Sedlčan) kde je obsluhuje M. Brož. Na snímku doc.
dr. Vl. Guth při kontrole stanice. Snímky získané v Prčici spolu se snímky
ondřejovskými slouží k přesnému určení prostOrové dráhy meťeoru v ovzduší)
tj. k '/,~rčení vzdáleností jednotlivých bodů jeho dráhy od kamery.

Jiří

Grygar

SYMBIOTICKÉ HVĚZDY
Nechť čtenáře ne-zalekne název, který jakoby napůl byl vypůjčen z ča
sopisu pro biologii; termín má vystihnout charakteristiclké zvláštnosti
ve spektrech několika proměnných hvězd. V širší astronomické veřejnosti
se zvolna ustálila představa, že spektrální klasifikace umožňuje zcela
jednoznačně zařadit každou zkoumanou hvězdu do některé podtřídy har
varské klasifikace, zdokonalené později prácemi Morgana, Keenana, Cha
longa a dalších autorů. Už v prvních -katalozích spekter se však u někte
rých hvězd objevuje přípona p, čímž se upozorňuje na neobvyklý (peku
liární) charalkter daného spektra. Symbiotické hvězdy jsou právě jistou
skupinou v rozsáhlém souboru hvězd s pekuliárními spektry. Studium
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symbiotických hvězd je poměrně nového data; příslušné ozna'čení se obje
vuje poprvé v MeriUově práci z r. 1941, i když několik pozorování bylo
publikováno již před r. 1935. 1
Symbiotické hvězdy jsou zjišťovány spektroskopic'ky. Na spojitém po
zadí s absorponími čarami a pásy, odpovídajicÍlmi spektrálními třídě Mlze
totiž pozorovat jasné emisní čáry neutrálního a ionizovaného hélia, vodí
ku, železa a jiných prvků. Hvězdy jsou označovány většinou jako polo
pravidelné proměnné, rekurentní novy nebo hvězdy n01v ám podobné. Též
v jejich spektru dochází k sekulárním i periodickým změnám. Mění se
relativní intenz,i ta jednotlivých čar i pásů a poloha čar, způsoibená Dop
plerovým posuvem. V nělkterých případech se objevily nebo naopak zmi
zely jisté a,bsorpce a emise. Společným rysem spekter všech symbiotic
kých hvězd je výskyt ,a:bsorpčních pásů kysličníku titanatéto (TiO). Sym
biotické hvězdy mají tedy současně znaky chladného červeného obra
třídy M nebo K a současně zna ky "horké" Ihvě'zdy hlavní posloupnosti
třídy R. Z jiných pozorování i z teorie víme, že TiO se vyskytuje v atmo
sférách hvězd s teplotou mezi 2000 K až 3000 o K, zatímco k excitaci
emisních čar H, He, Fe aj. je zapotře'bí teplot až 30 OOOoK. Tyto hodnoty
byly ovšem odvozeny za předpokladu, že atmosféra hvězdy je v termo
dynamické rovnováze.
Dříve než si podro!bněji všimneme jednotlivých hvězd, poznamenejme,
že pozorované vlastnosti spekter nelze vysvětlit tím, že se jedná o běžné
spektroskopické (opticky nerozložitelné) dvojhvězdy s oiběžným pohybem
složek. Rozbor změn radiálních rychlostí neumožnil ani v jediném případě
stanovit přijatelné elementy oběžné dráhy. První hvězdou, u níž byl zjiš
těn Plaslk ettem symbiotický vzhled spektra,byla Z Andromedae, nově po
dobná pr,oměnná. Z rozložení energie ve spojitém pozadí [byla určena její
ba revná teplota 5100 o K. Ve spektru se nacházejí ,s ilné absorpční pásy
TiO, současně s emisními čarami, jež vznikly dovolenými přechody v ato
mech a iontech H, He, N, C, Fe aj. a zakázanými přechody v iontech
O, Ne, S, Fe, K a dalších. Od r. 1926 do r. 1952 nebyly ve spektru Z And
pozorovány žádné výraznější změny. Naproti tomu spektrum jiné symbio
tické hvězdy, T Coronae Borealis, která náleží mezi rekurentní novy, se
během doby podstatně změnilo. K ,p oslednímu vzplanutí novy došlo po
čátkem r. 1946 a teprve tehdy se objevilo složené spektrum, charakterizu
jící symbiotické hvězdy. K počáte č ním emisím hélia, dusíku, ,k yslíku a
železa přibyly později absorpční pásy TiO a jiné, jež v průběhu poklesu
zvětšovaly svou intenzitu, zatímoo některé emise postupně slábly a na
konec zmizely (Fe II, [Fe II]). Je pozoruhodné, ale obtížně vy,svět1itelné,
že ve spektru T CrB byla pozorována současně i známá koronální čára
[Fe XIV]. PodTe našich znalostí nemohou totiž za stejných ,p odmínek
současně existovat ionty železa s mnoha různými stupni ionizace.
PfedchozÍ údaje zísikali převážně Bloch a Tcheng Mao-Lin hra nolovým
spektrografem o dis persi 41 A / mm ( A = 3800 Á) ve spojení se 120 cm
zrcadlem observatoře v Haute Provence ve Francii. Tito autoři studovali
dále spektra symbiotických hvězd AG Peg) RF Cyg, RY Scu) AX Per a
CI Cyg a zjistili, že obecnými znaky všech jmenovaných hvězd je nízká
0

1 V literatuře se užívá t éž názvu
sp ektrem.

modro-čer v ené hvězdy

nebo

hv ězd y

s kombinovaným
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barevná teplota (3700 až 7000 K),
výskyt absorpčních pásů TiO a čar
kovů, vyžadujícíCh nízké budící po
tenciály, a současná existence emis
ních čár, vyžadují prostředí s pod
statně vyŠ.Ší teplotou. Hvězdy mění
svou integrální jasnost a světelné
změny dobře korelují se změnami
intensity čar a případně i s kolísá
ním radiálních rychlostí. Jednotlivé
zjevy .isou však zpožděny ve fázi.
Jakýmsi prototypem, na němž lze
studovat všechny jmenované znaky,
je proměnná AG Pegasi. Její Ipro
měnnost je ·známá již od první polo
'liny minulého století. V r. 1894
objevili Flemingová na Harvardo
vě a Campbell na Lickově hvězdár
Schematický modeZ AG Pegasi
ně v jejím spelktru emisní čáry vodí
podle MeriZZa
ku. Emise v Balmerově řadě svědči
la O' přítomnosti rozsáhlé vodíkové
atmosféry, obklopující hvězdu (spektrum Be). Spektrum se prakticky ne
změnilo až do ro 1920, kdy postupně zeslábly absofipční čáry He I a přešly
nakonec v emisi. Zesílily jiné emisní čáry, takže :rVIerill na Mt V/i1sonu napo
čítal téměř 500 čar v ultrafialovém a viditelném oboru. Některé z nich pře
chá:zely mt svém fialovém křídle do absorpce, což je zjev charakteristický
pro hvězdy typu P Cygni. 2 V téže době nabyrlo spektrum symbiotického
vzhledu, objevily se známé pásy TiO a čáry kovů. Později se ukázalD, že
absorpční čáry se zvolna posouvají směrem ,ke kratším vlnovým délkám.
To je jasný důkaz zrychlujícího se rozpínání nebo úniku plynů z povrchu
hvězdy. Hvězdná veUko-st AG Peg během doby zvolna klesala ze 7 m na
8 m . V r. 1942 byly poprvé zaznamenány zarkázané čáry [O III] a [Ne III],
typické pro planetární mlhoviny. V r. 1950 dosáh'la radiální rychlost
expanse již - 200 km/s. U jedné heliové čáry !bylo zjištěno několtk
různě posunutých a!bsorpčních složek s radiálními rychlostmi od 40 do
400 km/s. Přes pomalé sekulární změny se překládaly periodické změny
radiálních rychlostí a intensity čar s periodou 800 dní. Avšak i zde se
hvězda chová podivně. Změny mají různou amplitudu pro různé čáry a
liší se navzájem ve fázi. Shodují se právě jen v délce periody.
Z rozboru šířky a variací v poloze a intensitě zakázaných čar [O III]
odvodil Merill schematicky model hvězdy (o:br. 1.), obklopené rotujícím
proudem plynů (A) a rozpínající se slupkou (B). Šipky na obrázku na
značují rotaci a expansi, čísla označují místa, \kde pravděpodobně vznikají
čáry [O III] s příslušnými vlnovými délkami (v ang.stromech). Merill se
domnívá,že vlastní jádro symbiotické hvězdy (na obr. 1. uvnitř slupky
A) je dvojhvězda nebo vícenásobná soustava; tvrzení je však málo za
ručené, jak ještě ukážeme. Chování AG Pegasi zůstává zatím hádankou,
2 P Cyg je bývalá nova s emisemi ve spektru.
je způsoben rozpínáním chladnější atmosféry, jež
horké hvězdy třídy B.
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Zminěný
tvoří

přechod emise v absorpci
jakousi slupku kolem vlastní,

když navíc uvaZlme, že Babcock objevil studiem emisních čar proměnné
magnetické pole (kolísá od + 520 do -1800 ga ussů), zatímco intenzita
pole, odvozená z absorpčních čar, je patrně konstantnÍ.
Dosud známe pouze 25 symbiotických hvězd, ale to neznamená, že jsou
v Galaxii tak vzácné. Zjištění "symbi'o's y" je velmi obtížný pozorovací
problém a jestliže existuje symbiosa i u méně vzdálených spektrálních
tříd, nelze ji současnými prostředky vŮihec dbjevit. V jistém smyslu je
symbiotické i Sl unce: absorpční spektrum třídy G je doprovázeno (ovšem
poměrně slabým) emisním spektrem korony.
Domněnky, !které se pokoušejí objasnit podivné chování symbiotických
hvězd, se liší v podstatě ná'Zorem a povahou jejich "jádra". Řada autorů
je považuje za dvojhvě'zdy, obklopené společným plynným obalem. Jedna
složka by byla červeným obrem třídy M) "odpovědným" za intenzitu kon
tinua v červené barvě a za absorpční pásy TiO. Druhá složka by pak
byla horkou hvězdou třídy B. Její záření prochází společnou zředěnou
atmosférou a tam vytváří dovolené i zakázané emi,s ní čáry. Domněnka
na ráží na řadu obtíží, jež shrnul Johnson (Birmingham). Pozorované změ
ny jasnosti a radiální rychlosti nelze předevš,Ím vyložit jako oběžný po
hyb dvou složek. Vzhledem k turbulenci plynů, jež rozšiřuje obrysy čar,
je ovšem přesnost měření rychlosti malá. Payne-Gaposchkinová dále uká
zala, že změny v "chladné" i "horké" části spektra prolbíhají současně.
Bylo by jistě neuvěřitelnou náhodou, kdyby se dvě oddělené hvězdy tak
bezvadně shodovaly v těchto fluktuacích. U velmi těsných dvojhvězd lze
ovšem uvažovat o vzájemném působení (interakci) obou složek, jaJk
navrhuje sám Johnson. Běžná iruterakce záření, gravitace nebo elektro
magnetických sil však ne,stači k vysvětlení ,p ozorovaných úkazů. Johnson
navrhuje poměrně umělý proces (stručný popis v Hvězdářské ročence
1960, str. 179), vyvolávající změny jasnosti hvězdy B. Johnsonova hypo
téza nevyžaduje nutně existenci dvou samostatných hvězd; pouze zesla
buje předchozí námitku. Zústává však nezodpověděnou otázkou, p r oč
u dvojhvězdy se složkami BaM dochází k výrazným nepravidelnostem
v jasnosti a dokonce ke vzplanutí novy, když oba typy hvězd, pokud se
vyskytují samostatně , jsou téměř stálé. Poznamenejme ještě, že v Meudo
nu bylo hledáno· případné optické zdvojení T erB, ale binární charakter
nebyl v mezích rozlišovací schopnosti přístroje (0,2") pozorován.
Jiní astronomové soudí, že jde o jedinou hvězdu se složitou, rozpínající
se atmosférou, pod-obnou zhruba Merillovu modelu na obr. 1. To znamená,
že emisní čáry vznikají na povrchu horké Ihvězdy, obklopené rozsáhlou
ch'ladnější .atmosférou, absorbující záření. V rámci modelu však nelze
uspo~o{ojivě vysvětlit velkou intenzitu zalkázaných čar, vyžadujících vy
sokou energii budícího záření a nízkou hustotu plynů. Někteří autoři
soudí, že naopak obyčejná hvězda třídy M je obklopena něčím na zpús;ob
S'luneční korony, což je ale v rozporu .s existencí absorpčníc.h čar na fialo
vém křídle emisních čar a s Merillovým studiem profilů čar [O III]. Za
jímavý, i když zatím málo podložený, je názor Swingsův, že symbio tické
hvězdy představují bod zvratu ve vývoji červených obrů , kdy se vlastní
hvězda po'číná smršťovat a tím se .otepluje, přičemž se chladnější
atmosféra oddělí, ,postupně se ro,z píná 'a rozptyluje. V mezilehlé zředěné
vrstvě mohou vzni'k at i zakázané čáry. Přítomností těchto čar se symbio
tické hvězdy poněkud blíží k planetárním mlhovinám. Není vyloučeno, že
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jde o fyzikální sO'llvi;slost. Liller a AUer v Michiganuzjistm ve spektru
planetární mlhoviny lG 4997, která vyniká velkou hustotou, postupné mi
zení čáry [O III], což by mohlo být způsobeno a'b sorpcí ve vněj.ší chlad
nější slupce. Budou-li podobná pozorování četnější, bude možné sledovat
případnou vývojovou souvislost obou typů. Merill proto navrhuje, aJby
bylo zkoumáno, zda ve spektru planetárních mlhovin ,s e nevyslkytují aspoň
sla:b é pásy TiO.
Vysvětlení, která jsme uvedli, jsou zřejmě jen schematická a neúplná.
Při podrobnější konfrontaci s pozorováním bychom objevili řadu vážných
slabin, což v podstatě znamená, že v současné době nemáme dbecně 'Při
jatelný výklad zjevů, pozorovaných u symbiotických hvězd. Novější pozo
rování přispěla spíše ke komplikaci než k řešení problému. Většina autorů
se shoduje v názoru, že k vypracování uspokojivé teorie je potřebí na
shromáždit především podstatně rozsáhlejší údaje o průběhu světelných,
spektrálních a crnagneticlkýdhzměn u těchto hvězd a zkoumat ,s ouvislost
symbiotických hvězd '8 pHbuznými typy objektů. Zdá se totiž, že sestrojení
modelu, přij8!telně vysvětlujícího chování symbiotic1kých hvězd, by pod
statně prohloubilo naše zna:losti o struktuře hvězdných atmosfér. Zároveň
by se patrně podařilo vyjasnit mnoho otázek, spojených s existencí plyn
ných proudů, obálek, s1upek a rotujících prstenů , jež jsou častým průvod
ním zjevem ja:k ve složených systémech tak i u jednotlivýc.h hvězd.

Josef

Sadil

VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ MARSU
V OPOZICI 1958-59 V ZAHRANIČí
Na většině 'zahraničních hvězdáren, jak vyplývá z dosud uveřejněných
zpráv, měli podobně jako u nás v poslední opozici špatné počasí. Výsledky
vi2uálních pozorování Marsu, vykonaných podobnými optickými prostřed
ky, se s našimi pozorováními většinou velmi dobře shodují. 1 ) Pozorovatelé
s většími přístroji vidě-li ovšem na Marsu více n ež my. Tak např. G. de
Vaucouleurs, který měl k disposici 631mm refra'ktor Lowellovy hvězdár
ny (pozoroval od 4. 10. do 23. 11. 1958), zaznamenal v zt emnělé oblasti
východně od Syrtis Maior celou řadu detailních podrobností. Námi pozo
rované spojení Nodu Laocoontis s Mare Cimmerium (Tritonis S). popisuje
jako zakřivený kanál, na jehož ohbí bylo možno spatřit "malý tmavý
uzel neho oázu" spojenou velmi slabým ramenem s Nu~a Lacus (ztemnění
v těsném západním sousedství Nodu LaocoonUs na 255°, + 25°). Kromě
toho pozoroval de Vaucouleurs i další velmi jemné spojení mezi Nodus
Laocoontis a Cyclopií (poblíž 240° a + 10° ), není si však jist, "že je
reálné".
Velmi zajímavou spleť difúznJ'c h pruhů (kanálů) a skvrn bylo možno
podle de VaucouleuTse pozorovat v krajinách Memnonia, Amazonis a
Arcadia. Byly velmi jemné, a bylo je proto možno pozorovat jen s velký
1) Viz př edchozí zprávu v RH 5/ 1960.
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Snímky Marsu z opozice 1956. Vlevo nahoře z 10. VIII. (150cm rejI. Mt Wilson)
vpravo nahoře z 1 2. IX. (63cm rejr. LoweZl Obs.) vlevo dole z 30. VIII. (60cm,
rejr. Lam. Hussey) vpravo dole z 11. IX. (150crn rejI. Mt. Wilson).

Sezónní změny na Marsu. Snímky v levé řadě odpovídají ekvívalentnímu po
z@1n~kému datovámlÍ 9. III.) 11. V. a 29. V.; v pravé řadě 23. Ve 31. VII.
a 21. VIII.

Fotografie Marsu v opozici 1956) zís kané 24cm GrU'bbovým refraktorem
v Johannesburgu (Union Obs.)) jižní Afrika.

Fotografie sodíkového oblaku druhé sov ětské kosmické rakety z 12. IX. 1959,
získan é na hvězdárnách v Sialinabadě a v Bjurakanu. E x pozice od 18 hod.
50 min. do 18 hod. 54 min. SEČ.

mi obtížemi. Je však jasné, že šlo o reálné útvary, neboť některé z nich
byly pozorovány i ,na hvězdárně v Le Houga ve Francii a byly zachyceny
i fotograficky na Union Observatory v jižní Africe V. J. Finsenem. Patří
k nim i pruhy zachycené 13. 9. a 28. 9. 1958 v Amazoni-s Lajfrem a Pří
hodou. Z dalších zajímavých nových detailů zadhycených na Marsu třeba
jmenovat jas'nou krajinu (skvrnu) západně .o d Phoenicis L. (na 130° a
-5°), dále malou eliptickou tmavou skvrnu (oázu) v těsném západním
sousedství Sirenum S. poblíž 138° a -28° spojenou úzkým kanálem s Ti
tanum S. (patrně nově ztemnělý kanál Erinnys objevený již Schiaparel
lim) a konečně nový kanál Brangaena (na 15° a + 5°) spojující Sinus
Meridiani s Oxia P., objevený již dříve japonskými pozorovateli.
Pokud jde o kanály, říká o nich de Vaucouleurs, že jejich vzhled ve
velkém refrakto'r u LoweHovy hvězdárny se valně nelišil od jejich vzhledu
v menších dalekohledech, a že některé z nich, jako na:př. Erinnys, jsou
"značně tmavé, úzké a přímé", kdežto jiné, jako např. Nepenthes-Thoth
Jsou tmavé,široké a variaJbilni; většÍ'!wu však jsou jemné, široké, ,pozoru
hodně difúzní a "příležitostně nestejné šíře, rozšiřujíce se do ja:kéhosi
vějíře" (Gorgon na 150° a-25°), takže je možno považovat je prostě za
tmavší krajiny ležící buďto mezi dvěma světlejšími krajinami, anebo na
okrají'Ch 'světlejších ,krajin. Pokud jde o podstatu kanMů, zdržuje se o ní
de Vaucouleurs jakéhokoliv úsudku; staví se však za mínění Fournie
rovo, že "kanály jsou podle všech jejich vlastností :specificky marťanským
jevem".
Pokud jde o oblačné útvary, pozoroval de Vaucouleurs velmi častý vý
skyt večerních oblak (na,š eho typu Z) nad Libyí a nad severní částí Mare
Tyrrhenum (jako např. 4., 11. a 13. 10. 1938, tedy v dOlbě, kdy my jsme
tuto krajinu nemě'li mož·nost po'Zorovat). Nejvýzna.čnějšim úkazem bylo
malé žlutavé mračno objevené 14. 10. nad Lacus Moeris a Libyí. Uvede
ného dne v 7 h 35 m SČ mělo polohu 278°, +10°, avša'k již v 11 h 45 m polohu
272°, + 5° ; pohybovalo se tedy průměrnou rychlostí 113 km/h! Příštího
dne bylo pozorováno na 254°, + 7°; změnilo tedy kurs a pohybovalo sie
také již jen rychlostí 56 km/ho Dne 16. 10. bylo pozorováno nad Hesperií
poblíž 240°, -20°; pohybovalo se tedy opět zvýšenou rychlo's tí asi 81 'k m/h
k jihovýchodu. Dne 1~{. 10. se jen velmi málo posunulo dále na jih (rych
lostznovu jen asi 24 !kmih) a záhy na:tose jeho pohyb zcela za:stavi1
na 232°, -28°. Poté je nebylo možno pozorovat. Ve dnech 22.-23. 10.
bylo opět pozorováno v téže krajině. Nezměnilo za tu dobu svou polohu,
ale stalo se tmavšlm a méně zřetelným. De Vaucouleurs interpretuje toto
pozorování. tak, že "prach spadl zpět k povrchu a byl odvát do povrcho
vých trhlin (neho setřesen s vegetace?)".
Souběžně s vizuálním programem se de Vaucouleurs té'ž zabýval foto
elektrickým měřením integrální jasnosti a barvy :M arsu pomocí 552mm
reflektoru v pěti různých vlnových délkách (3300, 3600, 4550, 5550 a
6900 A). Měření měla především osvětlit existenci neočekávaně vysokého
albeda Marsu poblíž 2740 A, zjištěného r. 1957 pomocí rakety americkou
Námořní výzkumnou laiboratoří USA. Ukázalo se, že albedo Marsu poblíž
3300, 3600 a 4000 A je velmi nízké a naprosto stejné (0,046), což je
podle de Vaucouleurse "u planety obklopené poměrně hustou a zamlženou
atmosférou velmi překvapující a nutí nás mít dále na zřeteli hypotézu
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B. Rosena z Astrofyúká~lního ústavu v Liege. 2 ) Je-li albedo Ma'rsu poblíž
2470 A skutečně vysoké, musí se jeho stoupnutí zřejmě projevovat teprve
za 3100 A (hranice propustnosti ultrafialového záření u zemské atmo
sféry) .
G. Ruggieri v Itálii, který pozoroval Mars 30cm refraJktorem, konsta
tuje, že atmosféra Marsu byla r. 1958 značně průzračnější než r. 1956.
Pozoroval, že zálivy a kanály zřejmě sestávají 'z malých tmavých skvrn,
splývajících dohromady ve větší celky. Dne 9. 11. pozorova.! v ·severní
polární oblasti "velmi světlý oblak převyšující jasností severní čepičku".
I. R. H. Brickett, který pozoroval Mars 24cm refraktorem v jižní Africe
v době od září do prosince 1958, poznamenává, že jižní polární čepička
byla do 14. říj.na dOibře pozoTovaJtelná, potom se však její viditelnost po
stupně zhoršovala a po 2. listopadu byla zcela neviditelná (což se ne
shoduje s naším vlastním pozorováním). Od 22. listopadu do 5. prosince
konstatoval Brickett celkové "zamlžení" Marsovy atmosféry.
Také v Sovět:s:kém svazu byl Mars pečlivě sledován. Získané výsledky
se namnoze teprve zpracovávají. Podle N. P. Barabaševa bylo v době
kolem oposice pozorováno "zřetelné zmenšení prŮ'zračnosti Marsovy atmo
sféry". V. V. Šaronov uvádí, že tomu ,t3Jk hylo zvláště 16. listopadu, kdy
bylo na Marsu pozorováno dosti jasné bělavé mračno. Na charikovské
hvězdárně v té době prováděli spektrální pozorování Mar:su pomocí olbje,k
tivního hranolu. Bylo zjištěno, že při zmenšení průzračnosti Marsova
ovzduší se zřetelně změnil průběh rozložení intenzity ve spektrální olhl'a sti
5200-6500 A, a to ve směru zmenšení selektivity. Předpokládáme-li, že
nižší atmosférické vrlSltvy na Marsu byly v té chvíli vyplněny pracho
vými zrny, je možno ,přibližně určit jejich rozměry. Podle údajů získa
ných na charkovské hvězdárně činil průměr těchto částic 0,004- 0,005 mm,
což je řádově desetkrát méně, než kolik činil r. 1945 odhad N. P. Bara
baševa a A. P. ČekiTdy pro rozměry částic prachového pokryvu na Mar
sových pevninách.
Za velmi. zajímavý nový objev - i když pHmo nesouvisející s poslední
Marsovou oposicí - je dlužno považovat i to, že VI. M. Sintonovi, který
již dříve nalezl v infračerveném spektru Marsu řadu absorpčních pásů ná
ležejících různým uhlovodíkům, se v nedávné době podařilo identifikovat
pás poblíž 3,67 fJ." který se zdá být charakteristický pro cukry a objevuje
se zvláště zřetelně ve spektru pozemských zelených řas z rodu Cladophora.
Tento objev nelze samozřejmě ještě vykládat tak, že na Marsu jsou pří
tomny řasy, ale je skutečně nesnadné pochopit, že tyto natolik už složité
organické látky jako cukry by mohly na Marsu vznikat jinak než v živých
organismech.
Není sporu o tom, že výzkum Marsu se nyní - po mnoha letech "klidu"
- dostává .opět do popředí, a že se mu patrně co nejdříve dostane .i no
vých metod, jak to slibují chystané pokusy s vysláním raketDvých sond
(automatiCikých meziplanetárních stanic) do blízkosti této planety.
2) Podle R osena je tzv. fialová vrstva v Marso vě ovzduší, silně rozptylujíci ultrafia
lové sluneční zářeni (na u ltrafialových fotografiích proto překrývá povrChové detail y )
složena z j emných č ás tic uhEku - C 3 (typu kouřových částic), jejichž přítomno·st Rosen
a P. Swings předpokl á dají i v atmosférách komet a tzv. uhlíkových hvězd spektrálniho
typu N (tzv . c·arbon-smoke hypothesis).
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Co nového v astronomii
President republiky Antonín Novotný udělil na návrh vlády k 1. květnu 1.960
práce Antonínu Mrkosovi) vedoucímu meteorologické observatoře na Lom
nickém štítě za zvláštní úspěchy ve vědecké činnosti. Generální konzul SSSR
v Bral'islavě I. A. Šulgin odevzdal Antonínu Mrkosovi čestné u znání Akademie
věd SSSR za úspěšnou výzkumnou práci) kterou vykonal jako člen III. sovětské
antarktické výpravy v letech 1957-59. Srdečně blahopřejeme.
Řád

SOVĚTSKY

KOSMICKý KORÁB

Jak je zajisté všem našim čtenářům
ze zpráv rozhlasu a denního tisku zná
mo, byla 15. května t. r. v Sovět
ském svazu úspěšně vypuštěna umě
lá družice Země obrovských rozměrů
- kosmický koráb. Koráb váží bez po
sledního stupně rakety 4540 kg, tedy
více než všechny dříve vypuštěné so
větské družice dohromady. Na palubě
nového sputni,ka byla hermeticky uza
vřená k'a bina o váze asi 2,5 tuny s ná
kladem, který se rovná váze člověka
a V'eškerého potřebného zařízení pro
budoucí let člověka do vesmíru, jakož
i různé přístroje. Tyto přístroje váží
s napájecími zdroji 1477 kg. Po zÍ's ká
ní potřebných údajů ,byl dán 19. květ
na povel k oddělení kabiny a k jejímu
sestupu. Závada u jednoho přístroje
vša'k způsobila, že se směr brzdícího
impulsu odchýlil od vypočtené hocLno
ty a tak se 'k abina dostala na elip
tickou 'dráhu (-výška pLřízemí 307 km,
výška odzemí 690 km, perioda 94 ,2m).
Kosmický koráb se pohybuje kolem
Země po málo výstředné dráze, příze
mí bylo v době vypuštění ve V'ýši 312
km a odzemí ve výši 369 km. Původní
'Oběžná doba byla 91,2 minuty. Z těch
to údajfi lze soudit, že životní doba
sputniku bude (poměrně krátká. Avšak
tato doba plně pos'tačí k ověření
funkce různých zařízení. J ,i ž zpra
cováním prvnkh údajů bylo zjiš
těno, že přístroje pracují normálně.
Na družici je též instalováno vy.sílací
zařízení, pracující na frekvenci 19,995
MHz, které slouží jak k telegrafické
mu, tak i k fonickému spojení. Kromě
toho jsou v kosmiokém korábu další
vysílací zařízení, napájená jak che
mickými, tak i slunečními bateriemi,
která předávají pozemským st'anicím
údaje o nejrůznějších měřeních a
umožňují zaměřování družice.

Vypuštění sovětského kosmického
korábu, kterému předcházely úspěš
né zkoušky 's novým typem kosmic
kých raket, provedené počátkem le
tošního roku v Tichomoří, představuje
velký úspěch sovětské vědy a techni
ky. Cílem všech těchto pokusů je let
člověka do vesmíru a je dnes již jisté,
že nám Sovětský svaz připraví v do
hledné době na tomto poli ještě větší
překvapení. Současně je také vidět,
s jakou systematičností připravují so
větští vědci podmínky pro první astro
nauty.
Vypuštění každé sovětské družice
i kosmické rakety znamená velký po
krok na cestě k proniknutí do vesmí
ru. První sputnik získal velmi cenné
údaje o blízkém okolí Země, na dru
hém sputniku byla ověřena možnost,
zda živý organismus může snést vel
ké zrychlení během 'první fáze letu
i stav beztíže po delší dobu a konečně
třetí sputnik představoval skutečnou
laboratoř, kroužícÍ kolem Země. První
sovětská kosmická raketa se stala
oběžnicí
Slunce a poskytla údaje
o vzdáleném okolí Země, druhá rake
ta dosáhla měsíčního povrchu a třetí
k'Osmioká raketa umožnila získat vel
mi cenné 'snímky odvrácené strany
Mě'síce. Kosmický koráb nyní proká
zal, že je možné vytvořit již dnes
dopravní prostředek k cestě do vesmí
ru s lidskou posádkou. Nyní zbývá
vyřešit prakticky již jen jeden pro
blém - dopravit kabinu bezpečně zpět
na zemský pov,rch na předem stano
vené místo. Tento úkol je zajisté velmi
obUžný, ale není pochyib, 'ž e i tento
poslední stupeň !bude sovětskými od
borniky vylřešen. Pak bude cesta člo
věka do vesmíru volná.
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SUPERNOVA HUMASON
Podle zprávy H. W. Babcocka na
lezl Humason 17. dubna t. r. superno
vu 12. hvězdné velikosti ve spirálové
galaxii NGC 4496. Supernova je 47"
východně a 27" severně od jádra ga

laxie. NGC 4496 je v souhvězdí Panny
(a
12'h 29,l m , 8
4° 12', 1950,0),
má hvězdnou velikost 12,Om a zdánlivé
rozměry 2'X3'.

=

=+

ELEMENTY KOMETY WILD 1960b
Dr. Wild z hvězdárny v Bernu vy
tyto předběžné parabolické ele
menty komety 1960b:
početl

T
w

~

= 1960 II. 15,753 EČ
= 1:55,25° }
= 355,53

2=

q=

1950,0

26,00
2,178.

Kometa byla tedy objevena skoro

dva měsíce po průchodu přísluním.
Má poměrně malý Sik lon k ekliptice,
avšak vzdálenost přísluní je značná,
asi 326 000 000 km. Zemi nejblíže byla
koncem února (Ll
1,212), nyní se
vzdaluje jak od Země, tak i od Slunce.
Její jasnost má být v polovině června
jen asi 17,5 hvězdné velikosti. V té
době bude na rozhranní souhvě'zdí Lva
a Poháru.
J. B.

=

SNíMKY SODÍKOVÉHO OBLAKU DRUHÉ SOVĚTSKÉ RAKETY
Fotografie sodíkového oblaku (umě
lé komety), vytvořené druhou sovět
skou kosmickou raketou, která byla
vypuštěna 12. září minulého roku,
byly získány na několika sovětských
hvězdárnách, především v Bjurananu
a ve S talinabadu. Užívalo se jednak
normálních fotografických 'komor,
jednak elektronových dalekohledů.
Snímky komety byly získány v Bju
rakanu též 21palcovou Schmidtovou
komorou, jež umožnily určit přesné
souřadnice oblaku:
a

=

20h 39m 30,6 8

8 = -9° 06' 16"

(expo,úce 18ih 44m 26s -

18h 50m 268

SČ, ekv. 1950,0). Umě,lá kometa byla
:zachycena též 8palcovou Schrrnidtovou
komorou s objektivním hranolem. So
rukový ohlak bylo možno po,z orovat po
dobu několika minut dne 12.zá,řf po
18' hod. 50 min. Expo,zice u normá-lních
ikotITwr byly ně'ko litk minut, u elektro
nických dalekohledů jedna až několik
vteřin. Kometa se z,p rvu jevila j,aiko
Jasný bod; jeho jasnost i rozmě'ry 's e
rychle zvětšov'aly, a:ž dosáhla tvaru
prstence, jehož jasnost se zmenšovala
se zvětšujíchn se pTůmě1rem. Rychlost
rozšiřování obloaku byla asi 2 kmf'sec.
průměr ,k omety dosáhl ke konci pOIZO
rování 1500 km ve 'v zdálenosti 135 000
kilometrů od Země.
AC 205

KONFERENCE O MEZINÁRODNÍM GEOFYZIKÁLNÍM ROKU
V posledních březnových dnech ko
nala se v Liblicích vědecká konferen
ce, na které za účasti význačných za
hraničních hostů byla zhodnocena čes
koslovenská účast na Mezinárodním
geofyzikálním roce 1957-58 a Mezi
národní geofyzikální spolupráci 1959.
Otiskujeme několik údajů, které svěd
čí o pozoruhodném rozsahu našeho
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příspěvku

této dosud největší meziná
rodní vědecké akci. Spojovacím a po..
plachovým střediskem v Průhonicích
prošlo celkem 13 833 šifrovaných vě
deckých telegramů, tzv. ursigramů a
8 921 telegramů, týkajících se umě
lých družic a kosmických raket. Pří
zemních měření povětrnostních dat
bylo na třech hlavních stanicích vyko

náno 6 600, měření pomocí balónových
sond bylo na dvou stanicích uskuteč
něno 6 015. Rtlzných druhtl měření slu
nečního záření bylo na aktinometric
kých stanicích vykonáno celkem
24 974. Chemic'kých analýz srážek
bylo jen v MGR vykonáno na 10 000.
Polárních září bylo od 1. 7. 1957 do
31. 12. 1959 pozorovánó v ČSR celkem
25. Na ionosférické observatoři v Prtl
honicích bylo získáno 4708 registrací
rtlzného druhu při sledování nízké at
mosféry, přes 30 000 registrací atmo

sféric'k ých hvizdtl a ze 46048 zázna
mtl protáčecí aparatury bylo ódvozeno
230 128 hodnot. Do konce roku 1959
bylo v ČSR pozorováno 9 umělých
družic; bylo získáno celkem 2579 óp
tických pozórování při 305 prtlcho
dech. Snímktl bylo získáno 587. Radio
vě bylo pozorováno 7 družic při 3566
prtlcho-dech; DopplerfIv efekt byl mě
řen 2348krát. Na konferenci bylo před
neseno několik význačných referáttl;
některé z nich uveřejníme v příštích
číslech Říše hvězd.

OKAMŽIKY VYSÍLÁNí ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V DUBNU 1960
OMA 50 kHz, 20h; OM.f1~ 2500 kHz, 20h; Praha I 638 kHz, 12h SEČ
(NM 
neměřeno, Kyv 
z kyvadlových ho'din)
Den

OMA 50
OMA 2500
Praha I
Den

OMA 50
OMA 2500
Praha I
Den

OMA 50
OMA 2500
Praha I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

012
011
011

012
010
011

012
010

012
010

011
009
009

011
009
010

011
008

Kyv

012
010
011

012
009

NM

012
010
011

NM

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

010
008
010

011
008
009

010
008
009

010
008
009

010
008
009

010
008
009

010
008

010
008

OtO

NM

NM

010
008
008

008
009

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

010
007
009

009
007
008

009
007

009
007

NM

NM

009
006
007

009
006
007

009
006
007

009
006
007

009
006
007

010
006
008

V.

Z lidových

NM

hvězdáren a

Ptáček

astronomických kroužků

OBLASTNÍ LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V BRNĚ POCTĚNA CENOU
OSVOBOZENÍ MĚSTA BRNA
v

Rada Imě/stslkého ná'rodního výboru
Brně udělila k 1'5 . výročí osrvolbozenÍ

města

Brna
lastní litdové

Sovětskou
hvě,zdárně

osvobození města

armádou Ob
v Brně Cenu
Brna 1960 za po-

pularizaci poznatktl moderní astro
nomie , za šíření mate:ri3Jli:srtiokého
Sovětového názoru a propagaci atei's
mu a za péčí o zvýšení všeo!becného
i odhonnéiho vzdělání našich ohčanfI.

PRACE LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PRAZE V ROCE 1959
Od post3Jvení hvě!zdárny v roce: 1928
navštírvilo hvě:zdárnu 581 262 osob.
V prvých dvou desetiletích byla ,pro
měrná rO'čni náJvště'Va 10000 osob,
ve třetím desetirletí 30 000 osob. V ro
ce 1959 'b ylo dosaženo rekQ r.c1mí ná
1

vštěvy 46419 osob. Pro tyto návštěvy
bylo U'slpořádáno 266 přednášek, 196
pozorování ,slunečnkh skvrn, 63 po
zorování slunečních pmtUlbera-ncí a
175 večerních pozorování Měsíce, pla
net a hvě0d.
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M~mo hvězdárnu bylo 59 předm.á
šek pro odbO'čky SČSP s ÚČ3Jstí 5087
osob, 28 přednášek ,prO' osvěltové be
sedy a dO'my osvělt-y s účastí 3135
oSOlb, 27 přednáše!k ,pro v ojenské utva
ry, 26 přednášek ,p ro školy s účastí
4477 O'so:o, pro ČSM a pionýry bylo
16 přednášek IS' 1144 účaslmÍJky. pro
závodní kluby, závodní vÝ'bory a ROH
hylo 13 ,přednášek 'S 541 úoa/s tníky,
prO' astronomické kroužky v !Závodech
10 'přednášelk s 843 účastnilky a pro
rfltZné další pořadatele 17 rpředm.áše;k
s 1783 účastnÍlky. Besed u dalekohle
du na vesnicíeh 'hylo 27 s účastí 1414
osO'b a v LPrwze 58 besed :S účastí 4365
O'sob.
Dále se hvězdárna podí,l ela T3Jdou
i 'vý!stalVnim materiálem ;na několika
výls,t3Jváoh. Reldakcím denního i obrá.z
Ikového USlk u, rOzhl'aiSu, televizi a fH
mu za.pťzjočila rO'vněž mnoho ohr3Jzf:t,
map, fotografii i pUlbliJk'3Jci. Kromě
toho poskytla S'ta teleďonických i 'Pí
semných inforunací <O ritzný'ch IZIJeJVeoo
lna olblOlz,e, odpO'věděla na IU síce dQ
tazfl IPO vypuštění SQvětský,ch :kos
mLokých raket, pO'radila při o!patřo
vání literatury a oiptiky. Pro lidové
hvězdárny
a astronomioké krQužky
'Vydávala OIbě'žn5k o no'Vý:ch olb jevech
na obloze a o sluneční činnosti. Její
IZ'aměstnancÍ' i SipolupraeoVll1íci vyko
nali ve spolupráci s Čs. epolečnootí
prO' šíření :politickÝ'ch a 'Vědeclkých
znaoJostí v roce 1959 na 500 ,před.ná
šek. které 'b yly org;ani,zQvány v rámci
činností této Společností.
Pro spolU1pracovnílk y hvě'zdárny a
lektory Společnosti pořádala :hvězdár
na vespolU1práci s p.ražskou odJb06kou
Ós.
astronOlmiclké spol;eč.no'sti při
ČlSAV sobotní večery na hvělzdárně
s odJborrnÝ'mi přednášlk3Jmi, ,referáty
O' rfhznýoh objevech rv 8Js!bronomii, no
výoh publíkadch a knihách, s filmy
rŮ!zných oborfi .přírodních rvěd apod.
Tě'chto večerfl by,IQ 35 s prflměrnou
ÚÓ3Jstí 53 osolb. Dále bj"lo 14 večeru
astronomi'c ké teorie i pr,a:x,e s prfllillěr
nou ÚČ3Jstí 10 osob. Pracovnich schťr
zek a,str cmomierkýohkrouŽlkfi při
hvězdárně i na šikolá.'ch bylo 34 s účas
tí -od 5 do 30 č:lenfl. Aktirv spolUlpra
covníkfl :hvělz,dárny se sešel sedmkrát
a ruktiv /p racovníkfl a's tronomiC1kých
krOUJžfu:fI a lidových hvězdáren Praž
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ského kraje 'se ,s ešel ro-vnělž sedmkrát.
AlkUv s'poIUJpracO'Vil1íkfl hvěZJdárny pro
jednáNal or'g,anizační i Qdbornézále
žitosti U1ivězdárny,aMtiv AK a LH
Iproj.ednával čmnost éVstronomic,k ých
:k:roužkfl v Ik/I"'illji a !pomáhal j1m v je_
jich práci.
OdJborná práce ibj"la zrumě,řena hlav
ně na tyto
o~bo' ry:
pozorování III.
~pútni:ka, pOlzorováni meteorfi, foto
grafování sllIDečních protulberanc.í a
sluneční fotosféry, viJzuální ;po'zorová
ní slUlneČlniCih skvrn a fruk ulí, pozoro
vání planet a někte,rý,ch útvarfi na
Měsíci,pOlzoiro'Vánízá!krytů hvělzd a
fotog;r3JfO'Vání malýoh planet.
Bylo pozorováno 33 přeletfi ill.
spli'tnika a ZJa!Zillamenáno 128 pozic.
Pozorování se zÚJč3Jstnilo 7 pozorova
telfl. Během. roku 'b ylo dokončemo
,z,p:racolváni Lolografi'Clkých poloh ra
Ik elty III. s!putni'k a.
Pozorová;ní meteorfi se 'zúčastnilo
15 spolupr3Jcovnílkfi. Bj"lo rpQzorQváno
.po 7 nocí a zaznamenáno 692 meteo
,r u. Na pozorování Draconid j's me vy
:pravili eXlpedi'c i do Kl'Ikono'š (5 pO'zo
,r 'o vatelf1) a ve 's polupráci s GeQfyzi
kálním ústavem ČSAV do Budkova
u Stmlkonic ('rovméž 5 pOlzO'Tovatel fl) .
Stejně po- četná ,skupina pOozorO!Vala
i na PeHím.ě, avšak očekávaný roj se
nedost3JVil. Na celo státní eXlpedici
IV Beskydeoh bylO' vj'lsláno 6 /po!Zoro
vatelfi.
Velmi dobré !Výsledky
dosáhla
hvězdárna ve fotografování sluneč
ních protulberanci. V ohoru fotogra
fování SlulThcebylo zís:káno 1112 nega
tivfi, z nichž některé mimořádné
úrovně. Zvláště cenné snimky byly
tÚslkány 11. dubna 19 59, kde IV řadě
:fotografií je' zaohycen výlvoj pro tu
berance, :která dosáhla výšky až
800 000 :km. Truké snímky z 23. břez
na, které Iz achytily vývoj 'z ajímavé
protu'bera,nční smy-oky, a z 24. červn,a,
které zaznamenaly vývoj stou.pající
,protulb erance ,s prflměrnou ry-chlolStí
180 .k m/sec., jsou velmi zajímavé. Ně
které tyto fo,tografie byly u'Veřejm.ěny
v ŘíŠi hvě/z.ct, polské Uranii . v ame
lTickém ča1sopi:se Sky and Telescope
aj.
Vtzuálních po,zor,o vání Slunce bylo
TV roce 1959 1613 (pozorovatel Kadavý)
a ,c elkem od r,o ku 1929 bylo dosaženo
1

pOlzorovací ř,ady lS'e 7563 pOiZ. Ve S[)o
lwprácí s Česikoslovffils,kou astrono
mickou 'sIPoleoo,ostí při ČSA V do'Chá
zela na hvězdárnu pozorování od
6 j ednotllJvý'ch po'zoTovatelťJ. a pozo:ro
vání a:stronomiokého krouŽlku jede
náctileté stř. školy v Louneoh. Z po
věření příslušné kom1.se OSAV dochá
.zela na hvě~zdá;rnu i během MOS
z a:stronomkký,c h kroužkfi a lidových
ihvě'Zdáren pozomvánr polárních září.
Z 'p lanet 'byl pOiZorován hlavně Ju
IPiter. Přihoda měřil také polohu a
šÍlřku
pásfi mikrometrem. Podohně
měřH Ir nikmmetrem i Ziploštění plane-

ty Urana. Na Měsici byly dále sledo
rvány něikte'ré Ikopcovité Ú'tvary.
V :roce 1959 bylo dOlkončeno přebu
dOlVání časoměrného agregátu a pro
vedeno ,přimé napoljení vteři:nových
ilmpul>'3fi na křemenné hodiny Asrtro
nomicikélho ústavu OSAV. Za tím úče
lem byl vyveden :na hvě:Zidárnu na
Petřín ,přímý k<3Jbel. Na tento ka;bel
bylo z3.Jpojeno elektronické relé, jeho'ž
sekundáT rozvádí 'vteřinové irffiipulsy
do páček chronografů. Tak byla ZÍs
kána mlYž:nosrt časD'Vé registrace :při
fortogr3.Jfová:nr družic až na tisíciny
vteř.iJny.
F. Kadavý

Nové knihy a publikace
L. Pekáre1k: Termonukleá'f'1Y11Í ener

gie. Orbis 1959, sDr. 198, obr. 31; cena
9 Kčs. J 'alko 13 sva;zek Malé mode,rní
encyklopedie rydG:lo nakladatelství
Orbis v Bra;ze velmi pěknou knížku
o jaderné energii, jejímž autorem je
mladý česrký fyzik Luděk Perkárek.
Mkové využití jra:del"né ener:gie je
v současné době velmi a:ktuálni a rz á
jem nejširší veřejnos,ti o tyto otá'Zky
je OIbrovský. Dosud jsme 'v naší lite
ratuře po,sLrádali populární ,př:!ručku,
Ikterá by 'čtenáře seznámHa :pří'stup
IIlOU fonmou se ,z ákladními otázkami
a pwblémy využiti te'r;monurkleární
energie. Je veLkou zásluhou jaJk ,a:UJto
!ťa, talk i narkla!C1a:te1s,tví Orbis, že tento
nedo'statelk ib yl nyní ood'straněi!1. Mate
riáJ knížky je rozdě'len do šestika-

pitol. V prvé odpovídá autor na otáz
ku potřelby norvý'crh zd,rojťJ. energie,
v další seznamuje čtenáře se složením
a;tormovérho jádra a s jadernou ener
gii, 'v třetí rkalpi,to'l e jsou prohrány re
aJkce jaderné syntézy, další kapitola
pojednává o Slunci .i ako zdroji termo
'llJurkleáJrnÍ energie a poslední 'kapitoly
'seZn3.Jffiují s termonukleární eXlplclZí
a sřizenou termonukleární reakcí.
V závěru jez.praco:vá no encyklopedic
ké heslo "TermonUlkleární energie",
dále .je připojen krťi:bký auto~rfiv ži:vo
tOip1s, sez,n,am literatury, stručný slov
nírčelk odboTných vý.ra:zů,
jrme.runý a
věený T'ejstřík Peiká~kova kníž1ka je
jednou 'z neljlepších, které rv Malé mo
dermi encyklopedii dosud vy,š:ly.
J. B.

Úkazy na obloze v červenci
8lwnce vychází 1. VII. il1:a 50° sev.
šířky

a na 15° vých. délky ve 3 hod.
55 min. SEČ . a tZ3Jpadá ve 20 hod.
12 min. 31. VII. rvychází ve 4 hod.
28. m1n a zapadá v' 19 hod. 44 mrn.
Běhemčel"veil1'ce
!klesne deklinace
Slunce téměř o drva stupně. 2. VII.
je Země v odsluní ve V1zdálenosti 152
mllióny kilometrfi od Slunce.
Merkur bY'l 19. VI. v nejlvětši vý
chodní elogaci, prociliá1zí 17. VII.
dlo,l ní konjunkcí se Sluncem a bude
5. VIII. v největši Iz.áJpadní elongaci.
Bude jej možno pozorov3.Jt koncem

červenCB :před výlohodem ,S lunce na
východní OIblo'ze. K vyJhledání slouží
m '3.Jp'k a rve Hvězdciřs:ké rOlčence 1960.
Vennše prošla 2'2. VI. horní konju.nkcí
a je nepozorowlJtelná. Mars v sou
hvě'zdi .B.erana vycházl začátkem čer
vence po pťJ.lnoci, Ikoncem měsí'ce pl"!l
hodiny před půlno'cí. Jeho j.rusnosrt je
'a si 0,9 hvě!z.dné velllkosti. Jupiter se
pohyrbllJje v Č.ervenci ,souhrvězdím StřeL
ce do souhvězdí Štíra, vychá:zí začát
kem měs íce v 19 hodin a za:padá ve
3 hodiny, kO,fiicenn mě'sÍCe Iz apadá jíž
ihodinu po pfilnoci. Dosa!huje maxi
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mální jaJsnosti -2,2 hv. vel. Niz.ká
p:oloha elili(pUky na nočním n.e!bi v létě
OBSAH
z;púsohuje má'l o p-řiznivé lPozorovaci
podmínky. Během měsí'ce lze po,zo
Z. Ceplecha: Meteory se srážejí
rovat osmkrát východy ze zatmění
se Zemí - J. Grygar: Symbio
prvníoh tří Jupiterových měsÍ1čků. Sa
tické hvězdy - J. Sadil: vý
turn v ·souhvě·zdí Střelce je 7. VII.
v opozici ,s e Sluncem. Začá'bkem čer
sledky pozorování Marsu v opo
vence vycháJzí ve 20 hod. 30 min.,
zici 1958- 59 v zahraničí - Co
koncem měsíce již po 18 hodině. Při
nového
v astronomii - Z lido
olPo:zi:ci dosahuje j,a1snosti 0,3m. O mož
vých hvězdáren a astronomic
nostech po:wrování: saturnových mě
sÍičků. viz HR 1960. Uran je nepozoro
kých kroužků. - Nové knihy a
vatelný a N eptun na rozhraní sou
publikace - Úkazy na obloze
hvě,zdí Vah a Panny mMe být pOIZO_
v červenci
rován na večerní obloze. K vyhledání
slouží pomocná mapka v HR 1960.
Měsíc je 2. VII. v první čtvrti,
8. VII. v úplňlklu, 15. VII. v ;poslední
čbvrti, 23. VII. v novu a 31. vn. opět
v 'p:rrv:ní čtvrti. 8. VII. je ,př~zeuní a
21. VII. IV odJzemí. Neptun je 4. VII.
a 31. VII. v konjU!l1Jkci s MěsÍoC.ea11, je
vŽldy asi o 2° ji:žněji než Měs~c . Bě
hem července nastane nělkoliJk záJkry
tů. hvězd Mě!sicem, 19. VII. rv :poled
ních hodinácn zá1k:ryt Aldebarana. Za
čátek zákrytu v Praze je v 11 hod.
40 min., konec ,zákrytu ve 12 hod. 49
mim. Koncem měsíce bude ,pravděpo
dolbně v čimnosti meteorický roj Delta
Aquarid, jehožcel,k ové ,brvání je asi
10 dní. Maximum činnosti roje při,pa
dá na odpolední hodiny 27. VII.
DOiparuoujerrne pozorování !proměn
ných hvězd, Uivedených 'v e Hvě'zdář
;slké roč ence 1960. Dá.I.eU'váJdíme mi_
nima dalšíCh j3JSnějških záJkrytových
prorměrunÝ'ch:

U

Ooronae

Borealis.'

3. VII. 23 hod. 19 min., 10. VII. 20
hod. 55 min., 28. VII. 3 hod. 10 min.
W Ursae Minoris.' 4. VII. 21 hod. 24.
min., 10. VII. O hod. 2 min., 15. VII.
2 ho<i. 26 min., 21. VII. 21 hod. 38
min., 27. VII. O hod. 17 min. TX Ursae
lvlajoris: 4. VII. O hod. 17 min., 7. VII.
1 hod. 5'8 min., 10. VII. 3 hod. 24 min.
ZZ Bootis: 2. VII. 20 hod. 41 min.,
7. vrr. 20 hod. 2,6 min.
Ob.
Říši hvězd řídí redakční
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Spektrum meteoru z 11 ./12. 8. 1953 a meteorické komory v
(viz t ext na str . 108).

Prčici

Fotomontáž dvou snímkfi
jednoho a téhož meteoru ze
dvou míst vzdálenýc.h 40 km
zřetelně Ulkazuje paralaxu,
ze které je možno přesně

u~it ·

vzdálenost. Vpravo snímek z Ondřejovské observatoře --?
komorou s rotujícím sektorem (přerušovaná stopa) a vlevo ~ "
sním~k z Prčioo komorou bez sektoru. Přelet meteoru ~tal ~
v noOl 1./2. srpna 1957, jeho největší jasnost byla -6m. Úseky c-'
na přerušované stopě odpovídají 0,02 vteřiny. Meteor se po- ~
hyboval od leva doprava. Prodloužíme-li jeho stopu z.pět do- v
zadu, potom nám fotomontáž názo:rně ukazuje, kde ležel
I
(v prflsečílru obou těchto zdánlivých drah) radiant !peteoru.
Na snímku z. P1'Čice je meteor blíže radiantu, a je proto kratší.
Všimněte si bodových značek na zOOátlru ,hvězdných stop;
těchto značek je používáno při měření snímku a jsou to
vlastně obrazy hvězd v jeden určitý 0ka.Jmik. Těsně nad sek
torovou stopou meteoru jsou hvězdy f3 a f Herculis.

