Fotografie družice Echo 17. 8. 1960 ve 20h26m-20 h 27m. Vlevo nahoře sou
hvězdí Delfín) vpravo Orel (M. Antal). Na první straně obálky mapa odvrá
cené strany Měsíce) sestavená na podkladě fotografií) získaných třetí sovětskou
kosmickou raketou.
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JE VESMÍR KONEČNÝ?
Tato otázka bývá velmi často kladena p.ři nejrúznějších přednáškách
a !besedách. Jejím řešení,m se zabývá obor astronomie, nazývaný Ikosmo
logie. K řešení otázek, které jsou obsahem studia kosmologie, však zdaleka
nepostačují Ipouze astronomioké poznatky, a tak Ik osmologie je nucena se
obracet i k výsledkům jiných vědních oborů, ,přede~šim teoretické fyziky
a filosofie. Kosmologie je tedy hraničním vědním OIborem mezi třemi věd
ními oblastmi. Akademik G. I. Naan definuje kosmologii ta;kto: "Kosmo
l>ogie (obor astronomie, vytvářející samostatný vědecký obor na rozhraní
astronomie s filosofií a teoretickou fyz1kou) j:e učení o vesmíru jako celku
a o celé astronomickým pozorováním dostupné oblasti SlVěta jako části
vesmíru."
PO'znatky Ikosmologie, tak jako každé vědy, nesou urč1tou pečeť ,s vé
daby, nebof závisí na celkových dosaženýdh výsledcích vědy v dané době.
Obraz,který si !kosmologie vytváří o vesmíru jako celku, je závislý na
velLkosti oblasti světa dostupné astronomickým :po'z orováním, jako'ž i na
ro'z voji filo!sofie a teoretické fyziky v dané do:bě. Z tohoto hlediska můžeme
ve !Vývoji kosmologie nalé'zt tři taková zákl3!dní období: Ve svých počák
cích byla kosmologie ve skutečnosti kosmologií planetární soustavy, pro
tože dále astronomické pozorovací prostředky nesahaly. Přibližně v ohdobí
XIX. sto!letí se oblast kosmologie rozšiřuje. Tehdy mÚ'žeme hovoř'it o Ikos
mologii Galaxie. S mohutným rozvojem astronomioké techniky, která da
leko posunula hranice pozorovatelné oblasti světa, vz,n~kla -kosmologie
Metagalaxie, studující především tuto Metagalaxii jako celeik, její struk
turu, její zákonitosti, vztahy meziprostorem, časem a hmotou, které v ní
platí, atd., a to na základě pozorování jen části této Metagalaxie.
Z to'h oto hlediska musíme i přistupovat k hodnocení závěrů kosmologie,
budovaných na současných výsledcích astronomie a teoretické fyziky, a
především pak těch závěrů, které se týkají řešení otáz1
ky konečnosti a ne
konečnosti vesmíru. Především je třeba se vyvarovat neoprávněné extra
polaci, neoprávněnému rozšiřování 'pl3!tnosti některých 'z ákonitostí Meta
galaxie na vesmír jako celelk. Dnes je nám již jasné, že některé Ipoznat.!ky
kosmologie \p lanetární soustavy nebo kosmologie Galaxie pl3!tí pouze pro
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tuto sluneční ,soustavu nebo naši Galaxii a nelze jim tedy dávat obecnou
platnost, ani ne platnost pro celou Metagalaxii. Proto i se sli:ejnouobezřet
ností musíme přistv.povat k ,posuzování zá,konitostí zjištěných v naší Meta
galaxii a k jejich extrapolaci mimo ni na vesmír jako celek.
Jednou z takovýchto neoprávněných eXJtrapolacíza hranke naší Meta
galaxie je teorie rozpínajícího se 'vesmÍ-ru. Rudý posuv ve slpektrech ga
laxií interpretovaný pomocí Dopplerova :principu, vede k závěru, že galaxie,
případně jejich místní soustavy, se od sebe vzájemně- vzdalují, že se roz
prchávají. Tento poznatek se ukazuje být velmi závažný. V současné době
převážná většina astronomů dochází k závěru, že pozorovaný rudý .posuv
ve spektrech galaxií lze vysvětlova.t jedině pomocí Dopplerova principu
a vzájemné roz,prchávání místních soustav ga,laxií se tak ukazuje být jed
nou z nejdůležitějších vlastností naší Metagalaxie. Avšak jen naší Meta
galaxie, nikoliv vesmíru jako celku. Při tom provedená revize vzdáleností
galaxií a jejicih místnkh soustav přivádí Ik IPochybnostemo přímé úměr
nosti mezi vzdáleností .systému galaxií a velikostí jeho rudého posuvu.
Další důležitou zllikonitostí na.ší Metagalaxie je takoiVá závislost pros
toru a ' času na hmotě, jakou nám ji v současné do;bě nejlépe popisuje teorie
relativLty. Prostor a čas j,s,o u vytvářeny hmotou a jsou na ní přímo závislé.
Jak tato závislost vy,padá v naš'Í Meta,galaxii, to nám na současném stuDni
vývoje našeho poznání světa nejlépe popisuje teorie relativity.. Ta však
přitom není posledním slovem vědy. I ta hude jednou překonána novou,
dokonalejší teorií, tak jako sama teo'r ie rela.tivity překonala Newtonovu
gr3NÍ-tační teorii. Při tom je si třeba uvědomit, že vztahy mezi prostorem,
časem a hmotou, taJk jak jsou nám dnes známy a popisovány teorií rela
tivity, jsou odvozeny na 'základě .podmínek pla,ucích v naší Metagalaxii,
kde hmota je na určitém stupni sv·é ho vývoje a určitým způsobem orga
nizovaná. Tyto vztahy mezi prostorem,časem a hmotou mohou vypadat
zcela jinak v jiných částech vesmíru, kde hmota může být na jiném stupni
svého vývoje a jinak organizovaná a mo-h ou tedy vypadat jina:k již i na
hranicích -n a,š í Metagalaxie, kde se již může 'projevovat vliv okolní hmoty na
jiném stupni vývoje a organizovanosti. Je tedy teorii relativity třeba zatím
chápat jako teorii 'prostoročasu platnou v naší Mertagalaxii a důsledky ply
noucí z této teorie pro vesmír ja.ko celek je třeba proto dosud posuzovat
se značnou rezervou.
Třetí důležitou vlastností naší Metagalaxie je Její hierarchická stavba.
Nejniž'š Ími ,s tavebními kameny látky v naší Metagalaxii jsou atomové čás
tice, jako proton, neutron, elektron atd., které vy,tvářejí atomy. Atomy
vytvářejí makroskopická tělesa, jako jsou bvě,~dy, planety a mlhoviny. Ty
jsou paksrtavebními kameny galaxií. Galaxie vytvářejí místní soustavy
o někoHka ,členech až někoHka desítlkách tisíc členů a It y pak vytvářejí
ještě vyšší systémy, supergalaxie. Vidíme tedy, že stavba naší Meta.galaxie
je složitá, avšak zákonitá, že má hierarchioký chara'k ter. Při tom rozložení
hmoty v Metagalaxii není rovnoměrné, nýbrž má od místa k místu značné
výkyvy.
Tyto důležité vlastnosti naší Metagalaxie je třeba hrát v úvahu při
řešení otázky konečnosti či nekonečnosti vesmíru, avšak samy o sobě nám
tuto otázku vyřešit nemohou. Ideu o konečnosti nebo nekonečnosti vesmíru
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tak dokázat nějakým logi'c1kým způsobem. Je ji třeba řešit
rozvojem zmíněných tří vědnich oborů, ~teré jaJm hlavní přispívají
k řešení kosmologiokých pro!blémů. Proto astronomie ve spolupráci s teo
retickou fyzikou se uchýlila ke konstrukci tzv. modelů vesmíru. Tyto
modely mají obrážet Ih lavní rysy nám známé části vesmíru, musí .být !prosté
paradoxů a nesmějí odporovat pozorováním té části vesmíru, která je
v dané dGbě dos1tupná našim pozo'r ovacím prostředkům. A tedy konfron
tace těchto modelů :S pozorováním je pak hlavním způsobem tvůrčího
řešení kosmo1
logicikých problémů. Ov'šem vzhledem Ik tomu, že pozorujeme
jen určitou část vesmíru, také a pouze jen na tuto část vesmíru, platí pak
i závěry vy.plývající 'z takového srovnání modelu z pozorováním.
Dnes nejdokonalejší teorií, ,k terá múže sloužit jako podklad ke kon
strukci těchto modelů, je teorie relaltivity. Sestrojit takový model znamená
vlastně řešit základní r-ovnice této teorie. Řešení v nejobecnější formě je
v,šak tak ,složité, že je vždy nutné učinit určité zjednodušující předpoklady.
Jedním z nich je i v současné dohě většinou předpoklad, zvaný Ikosmolo
gický princip, podle něhož je rozložení hmoty ve vesmíru rovnoměrné (tzv.
homogenní izotro1pní vesmír). Za tohoto .p.ředpokladu .se řešení základních
rovnic teorie relativity velmi usnadní a lze je výhodně aplikovat na vý
sledky astronomiokých pozorování. Totiž tzv. prostoročas, který je zákla
dem teorie relativity, se dá v tomto případě rozštěpit na tHro'změrný
prostor a čas a jejich vlastnosti lze vyšetřovat odděleně. To 'znamená, 'že
má i smysl mluvit o konečnosti nebo nekonečnosti třírozměrného ,prostoru,
jako o invariantních pro!storech (tj. vlastnostech nezávislých na vorLbě sou
řadného systému). Znamená to, že v každém takovémto modelu podle
různosti výcho'z ích předpokladů a hodnot by mělo !vyjí,t ja,k o řešení bud'
jenom prostor konečný nebo jenom nekonečný. Bohužel, dnešní pozorování
nejsou natolik do,sta'čující, aby dovolila rozhodnout jednoznačně ve pro
spěch určitého modelu. Z 'p ozorování však vyplývají dnes dva důJežité
poznatJky: (1) že zatím nevidíme konec vesmÍrru a (2) že obecná platnost
, zá"kladniho předpok1ladru, z něhož dosavadní modely vycházely, tj. kosmo
lógického principu, je sporná. Ukazuje se nao'p ak, že hmota je v naší Meta
galaxii rozložena značně nerovnoměrně. Galaxie nejsou v ní rozloženy
rovnoměrně, nýbrž vytvářejí shluky, které se od sebe svými rozměry a
počty galaxií do niclh vstupujících :značně liší. I určení průměrné hustoty
hmoty, kterou je třeba při řešení modelu vesmíru za předpokladu rovno
měrného rozložení hmoty znát, je značně problematic.ké, protože průměr
nou hustotu hmoty můžeme ur,čit pouze z našeho okolí dostupného našim
pozorovacím :prosHedkům a jaká je skutečná průměrná hustota látky
v celé naší Metagalaxii nevíme.
Proto se v nejnovější době 'Uhírá kon.strukce mode1ů vesmíru směrem
vytvoření modelu s nerovnoměrným rozložením hmoty, tj. tzv. neÍ'zotropního
vesmíru. Prohlém je však velmi složitý a proto např. Zelmanov se musil
uchýlit Ike zna,čnému zjednodušení p.ředpokladů, na první poh'led para
doxnímu. Vyšetřoval t'zv. ,prázdný model-vesmír bez hmoty. Ten má totiž
jednu společnou vlastnost s neizotropním ve:smírem a sice, že v něm nelze
fyzikálně jednoznačně ro'z.štěpit prostoročas na třírozměrný prostor a čas.
To znamená, :že invariantními tu obecně zůstávají jen vlastnosti prostoro
nelze

stejně

jedině
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času a niikoUv vlastnosti jeho složek, tj. třírozměrného prostoru a času.
Tedy vlastnosti třírozměrného 'p rostoru mohou obecně záviset na vol!bě
souřadného systému. A 'Právě Zelmanov došel u tohoto modelu k výsledku,
který ukazuje, že týž prostoir, který je v jednom souřadném systému ko
nečný, je v jiném souřadném systému nekonečný. Ovšem zde je nutno se
u výsledku p-odrobněji zas,t avit. VZlhledem k základní dŮiležitosti vlivu
hmoty na vlastnosti prostoroča,su v teorii relativi{y je zanedbání hmoty
velmi problematickým zjednodušením. Proto a'p likace těchto výsledků,
tj. j3Jkési relativnosti konečnosti a nekone'čnosti, na reálný vesmír 'zaplněný
hmotou, je velmi sporná. Sám Zelmanov říká, že vlastnosti takovéhoto
skutečného prostoru mohou být mnohem ,složitějšÍ, a že sám neví zatím
jaké. Tedy zatím co na jedné straně je nutno považovat tento teoretický
model za další -k rok vpřed při řešení kosmO'l·ogických otázek, je třeba na
druhé ,straně důra'zně varovat před některými neopodstatněnými a ne
oprávněnými zevšeobecňováními Zelmanovových výsledků, tak jak se v na
šem tisku objevily z pera A. Kolmana.
Z ,t oho, co zde bylo dosud řečeno, tedy vyplývá, že současné pozn3Jtky
astrofyziky a kosmologie naprosto nedávají žádných důkazů pro koneč
nost vesmí,ru. Současný stav v řešení otázky ,konečného či nekonečného
vesmÍ-ru s'n ad nejlépe vystihují slova G. 1. Naana:
"Pokud se týlká vesmíru jako celku, ,p ak musíme vycházet 'Pouze ze
zcela obecných tezí kosmologie, takových, které j's ou beze změny potvrzo
vány ·s tále novými a novými pozorováními. Ta,kovými tezemi jsou idea
Giordana Bruna o ,nekonečnosti vesmíru a idea Lamber.ta o zákonitém
charakteru rozložení látky v něm. Současná teo'r etická kosmologie ani
v nejmenší míře neotřásla těmito idejemi a výsledky pozorování je !b eze
změny 'potvrzují."

Jiří

Bouška

NOVÉ ÚSPĚCHY ASTRONAUTIKY
Letošní :léto bylo ve znamení dalších úspěchů astronautiky. Z raketové
základny na mysu Canaveral byla 22. června odpálena raketa Thor-Able,
pomocí níž byly ,současně vypuštěny dvě umělé družice: Transit 2A a Van
guard (Greb). První z nich měří v průměru 90 cm, váží 101 kg a slouží
navigačním účelům. Druhá váží 19 kg a jsou v ní přístroje pro výzkum
intenzity slunečního záření. Obě družice olb íhají po stejné, dosti excen
triclk é dráze, výška v pří-zemí je 626 km, v odzemí 1046 km. Oběžná do ba
je 101,7 min. Současně obthá i poslední stu'Peň nosné rakety, ,který má
podobnou dráhu jako družice; oběžná d01b a je 101,4 min., výška v 'Přízemí
616 km, v odzemí 1028 km. Sklon drah všech tří těles k rovině rovníku je
67°-68°. Družice Transit 2A byla označena 1960Yjl) Vanguard (Greb)
1960YjB a poslední stupeň nosné rakety 1960Yj3.
V srpnu se podařilo úspěšně vy'pus<tit dvě družice typu Dis'coverer. Dne
10. srpna vypustilo letectvo USA ze základny Vandenberg v Kalifornii
Discoverer XIII (1960{}), od něhož se !při 16. olběhu kolem Země při po
hybu dIlužice od severu k jihu odpoutalo pouzdro. Oddělení pouzdra od
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družice, jejíž váJha je kolem 800 kg, :bylo provedeno cpovelemze Země
v dOlbě, kdy družice byla nad Aljaškou. V pouzdru o ro'změrech 80 X 70 cm
a váze 136 kg byl umístěn vy,sílač, který je umožnil nalé~t ve vzdálenosti
asi 520 km od Havajských ostrovů. Pouzdro spadlo do moře a 'tylo vylo
veno vrtulnDkem námořnidva USA. Discoverer XnI byl určen geofyzi
kálnímu ,průzkumu nej;bližšího okolí Země a !pokus poskytne jistě řadu
cenných paznatků o fyziká!1ních vlastnostech kosmického prosto,ru.
Pouzdro Discovereru XIII je prvním tělesem, které se v dějinách astro
nautiky -podařiJo dostat zpět na zemský povrh po letu meziplanetárním
prostorem.
Další družice Discoverer XIV (1960K) ib yla vypuštěna taktéž ze zá,klad
ny Vandenbe.rg 18. srpna. Při 17. oběhu této družice kolem Země se od
ní automaticky oddělilo :pouzdro, které bylo 19. srpna nalezeno. Pouzdro
bylo zaohyceno letadlem ~ ve výšce 3000 m nad zemským povrchem v blIZ
kosti Havajských ostrovů. Jeto druhý tpŤÍlpad, kdy se :p ouzdro, podle tisko
vých !~práv vážící asi 38,53 kg a obsahující tajné zařízení pro příš,tí špio
nážní družice, podařilo dostat z družice po úspěšném letu meziplanetárním
prostorem zpět na Zemi.
Jak známo, dvěma posledním úspěšným pokusům s družicemi typu Dis
coverer předciházela řada pokusů neúspěšných. Z dvanácti íJJ-ředcházejících
družic tohoto typu se podařilo dostat na oběžnou dráhu pouze šest:
I (1959(3) 28. února 1959, II (1959 y ) 13. dubna 1959, V (1959 E) 13. srpna
1959, VI (1959() 19. srpna 1959, VII (1959K) 7. 'listopadu 1959 a vnl
(1959)..) 20. listopadu 1959. U všech ,těchto družic se však ,buď pouzdro
neoddělilo nebo nebylo nalezeno. Selhaly pokusy o vypuštění družic III,
IV, IX, X, XI a XII, které se nedostaly na obě-žnou dráhu. Družice typu
Discuverer jsou vYIPouštěny pomocí dlVoustupňových raket Thor- Able a
satelit je vlastně posledním stupněm této rakety; váhy družic se p-o hybo
valy kolem 60D-800 tkg. Všechny tyto družice mě'ly dráhy svírající s ro
vinou rovníku !přiJbliižně pravý úhel (8D O-900), takže obíhaly přes oba
zemské póly. Oběžné dO/by byly 90-95 min. a dráhy meily různou excen
tridtu; výšky v přízemí byly 230-250 km, v odzemí 39D-880 km.
Současně s družicí Discoverer XIV byl na základně Vandenberg učiněn
pokus o vypuště,ní další družice Courier, která -s e však nedosta[a na oběž
nou dráhu; ,krátce IPO startu se zřítila do moře. Dne 12. srpna byla v USA
vypuštěna úspěšně další družice, Eclho (1960d). Tato družice je vlastně
veHkým balónem, 'V 'průměru měřícím 30 metrů. Balón je z pohtliníkova
ného polyetylénu, takže velmi dobře odráží jak viditelné světlo (družice
září na dbloze asi jako Vega), ,tak i rádiové vlny. Př ed uvedením na dráhu
byl halón složen v kulovém pouzdru o průměru asi 70 cm, 'z kterého se
automatic,ky oddělil a byl naďouknut na uvedený průměr vzduchem a vodní
párou. Družice slouži naviga'čním účelům a výzkumu odra'zu radiových
vln. Umožní též stanovení hustoty vysokých částí a.Jtmosféry. Echo se po
hy!buje po téměř kruhové dráze (výška v odzemí 1600 km, v přízemí
1520 km) , jejíž ,sklon k rovině rovníku je 47,2 0 • Oběžná doha je 118,2 min.
Po podobné dráze jako družice ohihá i 'poslední stupeň nosné ra;kety
(1960d2).
Velmi významným mezníkem v dějinách astronautilky byl 19. srpen. Jak
je všeolbecněznámo , [byl toho dne vypuštěn v SSSR druhý kosmický korá;b
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podle plánu výzkumu kosmic'k ého prostoru. Korá,b - obrovská umělá
družice Země (1960 A)) jejíž váha bez posledního stupně rakety byla 4600 kg
- se pohJllboval po málo výstředné dráze; oběžná doba byla 92,7 min.,
výška v přlzemí 306 km, v odzemí 340 km a sklon k rovině rovníku 64°57'.
Hlavním úkolem téJto družice bylo o,věření .systému zajišťujícího normální
životní podmínky pro ,člověka, bezpečnost jeho letu a 'přistání na povrchu
zems.kém. Proto byla v družici 'kromě mnoha nejrŮ'znějšich ~řístroj-ů (pro
měření lehkých a těžkých jader kosmického záření, registrace rentgenové
ho a ultrafialového záření Slunce, aj.) Ikabina, vybavená potřebným zaříze
ním k příštím letům člověka do meziplanetárního prostoru. V kabině byla
umístěna pokusná zvířa,ta , 2 speciálně cvičení psi, 2 krysy, 40 myší, dále
mouchy, rostliny, mikroorgani,s my, vodní řasy a semena některých rostlin.
Po dobu letu byly na ,korá:bu automaticky udržovány stanovené životní
podmínky, teplo,ta (20° C), tlak (760 mm Hg), vlhkost a slo'ženÍ vzduchu.
Psi měli možnost omezeného pohYlbu a bylo :zajištěno přijímání potravy.
Údaje měřicích ipřístrojů i hodnoty frekvence tepů, dechů a údaje elektro
kardiografu u obou !PSŮ byly vysílány velmi sEnou stanicí na fre,l\:venci
19,995 MHz. K po'Zorování zvířa;t v kabině ,s loužilo speciální televizní zaří
zení. Zí,skané údaje potvrdily, že zvířata uspokojiv€ snášela jak aktivní,
tak i 'pasivní část letu družice. Béhem aktivní ,části se frekvence tepů
i dechů psů sice 'značně zvý,šila, avšak krátce po uvedení družice na oběž
nou dráhu, kdy :zvířata byla v beztížném staJV'u, se fyziologické funkce
normalizovaly. Frekvence tepů a dechů byly pak menší než před startem
rakety. Tím byly ověřeny laboratorní pOikusy se :zvířaty, i pokusy v me
teorologických raketáC'h a bylo experimentálně potvrzeno, že pokusná zví
řata snesou bez 'porušení fyziologických funkcí jak zmačné přetížení, tak
i déletrvající stav beztíže.
Po ukončení výzkumu, plfun ované ho na 24 hodin, byl 20. Sl'1pna pn
18. oběhu dán ,p ovel k sestupu kOTá:bu. U druhého kosmické'h o kOTábu
Ip racoval řídicí systém i 'brzdicí 'zařízení s do'konalou přesno,stí, což zajis
tilo sestup, průlet hustými částmi atmosféry i přistání v 'předem 'U.,rčené
oblastí s odchylkou pouze asi 10 ,k m. K místu přistání byli letecky do
praveni 'Vědečtí pracovníci, Ikteří mohli předlběžně zjistit výsledky pokus.u,
při němž se živí tvorové po letu dlouhém více než 700000 km meziip lane
tárním prostorem úspěšně vrátili na zemský povrch. Údaje, získané během
letu družice i podrobné vyšetření ,pokusných 'zvířait po jejich návratu,
jakož i studová:ní jejich fyziologických funkcí v 'budoucnu obohatí vědu
o četné nové poznatky, mezi nimiž na neposledním místě bude i zjišťování
púsobení kosmi0kého záření na živé organismy.
Drulhý kosmický koráb je veUkým úspěchem sovětské v,ědy a techniky.
Umožnil nejen 'p oprvé v hist.orii astro,n autiky bezpečné dopravení pokus
ných zvířat z oběžné dráhy kolem Země zpět na zemslk ý povrch, prověření
řady neobyčejně olb tížných úk01ů, jako např. správnou orientaci družice
v okamžiku se.stupu, její 'průlet hustými vrstvami ovzduší, i bezpečné
přistání na předem určeném místě na zemském povrchu, ale ověřil mož
nost a 'p odmínky letu člově'ka do vesmíru i jeho :bezpečné přis.tání na Zemi.
Není pochyib o to, že první astronaut se vydá na cestu kolem zeměkoule
v nejbližší budoucnosti.
190

Adolf

Novák

PLANETÁRNÍ RÁDIOASTRONOMIE
U příležitosti 101. shromáždění Americké astronomické .společnosti ko
nalo se v prosinci 1958 v Gainesville sympózium o planetární rádioastro
nomii. Jeho výsledkem bylo zjištění, že podle současného stavu našich
vědomostí můžeme he~pečně říci, že ve sluneční sous!iavě je mimo SJunce
jedině Jupiter zdrojem rádiového !záření netepelného púvodu, kdež,to otázka
takového záření u Venuše,Saburna a některýeh komert není ještě bez
pečně vyřešena. Při 'zjišťování rádiového záření planet. vys1kytuje se totiž
několik ipo.dstatnýclh obtíží, jako malá ro'z lišovací s·chopnoSlt anténních
systémů, výs,k yt rádiových zdrojů v pozadí, neznalost frekvence maxi
máJlní aktivity a krátká do/ba, kdy je možno zdroj při jeho průchodu při
pevném anténním systému pozorovat.
Po,k ud jde o rádiové záření JUJp.i tera, referoval na uvedeném sympóziu
T. D. Carr o podrolbné:m výzkumu ,s poradidkýeh rádiových vzplanutí na
Jupiteru na frekvenci 22 MHz. Pozorování IPO dobu několika měsků zlprV'U
uka:zovala na ,souvislost těchto vzplanutí s rotací planety. Již v roce 1956
zjistil Shain na frekvenci 18 MHz, že ,r ádiová Iv zplanutí ,'byla pOiZorována
v obdobích, která s odchylkou asi 30 vteřin souhlasí se známou rotační
periodou Jupiterova systému II (P = 9h55 m 40,6 s ). A. G. Smith a T. D.
Carr ·a dvodili 'patom z pazorQlVání Shaina, Burkeha a Franklina, jalkož
i ze svých vlastních měření !periadicirtu rádiových vzplanutí P
9h55 m 28,8 s
a zjistili, že tato periodicilta byla konstantní během osmi let. Z taho byl
odvozen závěr, že 'rádiavý ':ad-roj je pravděpodobně pevně spjat s pavrCŮ1em
Jupitera. V roce 1956 zjistili mimato Frankrl in a Burke, že toto rádiové
záření Jupitera je eli!ptioky palarizavána, 'z čehalž usoudili na existenci
magnetiokého p01e a ionosféry na Jupiteru. VýIz,k umy Carra pak tato pa
zorování ipotvrdily. Z taho vyplývá, že rádiové záření Jupitera je pravdě
padobně Ipůs01beno pohyby plazmatu IV ionosféře Jupitera; tytO' !pohyby
plazmatu j,sou pravděpadobně způsobeny tlakavými vlnami, vznikajícími
při vulkanických eXiplozích. p.ozarování v rozmezí frekvencí 14 a 30 MHz
ukazují maximum aktivity na fre;k venci 18 MHz, přičemž jednotlivá vzpla
nutí mají jen nepatrnou šířku pásma 0,5 MHz. Charakteristické jsau zde
astré š'pičky, 'které se vyskytují ve skupinách v trvání ad 1 do 10 vteřin.
V saučasné dabě jsou tyto úkazy studovány adděleně v Chile a na Flaridě,
aby se vyloučil přiipadný rušivý vliv zemské ionasféry.
Pakud jde a rádiavé záření ostatních planet, je zřejmé, že nelze uvažo
vaJt o zjištění t8Jkavého záření netepelnéha 'půvadu z Marsu, Uranu a
Pluta, neboť jeho intenzita by 'b yla pod mezícitlivos!ií saučasných pří
strajů. Poněvadž Merkur nemá atmasféru, nemůže íbýt rovněž zdrojem
netepelnéhO' rádiového zářenÍ. V ro·ce 1955 pozoraval Franklin ·spalečně
s Jupiterem i NepDuna, nezjistil však žádné záření v ohoru velmi krátkých
rádiovýClh vln. Tak 'zůstávají jalko možné zdraje netepelnéhO' radiového 'zá
řenÍ ze sluneční 'Soustavy jen Venuše, Saturn a kamety.
U Venuše zjistil raku 1956 Kraus rá:diové záření na freklvenci 27,6 MHz,
které ,b ylacharakterizavána vzplanutími a trvá:ní 1 vteřiny a kratším.
Mimata bylo zjištěna rádiavé záření o delším trvání při .šířce pásma mnaha
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MHz, které by mohlo být v souvislosti s rotační periodou Venuše asi
22 hodin; tuto ,rot3!ční periodu však nelze optkky potvrdit. Na fre1kvencích
18 až 23 MHz nebylo u Venuše zjištěno žádné rádiové záření.
Saturna ipozorovaJli v letech 1957 a 1958 Smith a Douglas na frekvenci
21,1 MHz, kde zjistili signály, mající určitou podobnost s rádiovým zá
řením, vysílaným JUlpiterem; tyto signály nebyly však tak výrazné a
jejkh trvání ,kolísalo od 0,5 do 6 hodi:n, 'př1čemž se měnila intenzita záření.
Poněvadž doba rotace S3!turna je 10h '2 2m , vyplývá 'z ,toho, že by tyto zdroje
netepelného rádiového záření muse:ly ležet na téže polokouli Saturna. Jiní
autoři však záření Venuše i Sa:turna nenalezli.
Z komet ,b yla dosud rádioastronomický:mi metodami sledována pouze
kometa Arend-Roland (1956h), u níž Kraus zjistil rádiové záření na frek
venci 27,6 MHz, kdežto MUller, Priester a Fischer zji,s tili krátkodobá vzpla
nUltí na frekvenci 1420 MHz. Naproti tomu Whitfield a HOglbom nezjistili
vúbec rádiové 'záření této komety.
Poněkud odlišná situace je ve výsky,tu rádiového záření ze zdrojů v roz
sahu centimetroiVých vln, tj . .tepelného 'původu, o čemž na sympóziu refe
roval C. H. Meyer. Pro Venuši vy,plývá z měření na vlnových délkách 3,15
a 3,4 cm teplota mezi 620 '0 a asi 520 0 K pro oib dobí mezi 40. a 12. dnem !před
dolní Ikonjunkcí. Lze ,s e domnívat, že tyto teploty odpovídají pevninám,
poněvadž jsou značně vyšší, než naměřili rok,u 1955 Pettit a Nicholson
a roku 1958 Sinton v infračerveném ,s!perktrál:ním oboru. Již Wildt totiž
poukázal na rto, 'ž e v důsledku obsahu kysličníku uhličitého musí hýt "sk'le
níkový efekt" na Venu:ši značný. Měření na vlnové délce 0,86 cm dala
v roce 1958 teploty 4100 ± 160 0 K, což více odpovídá teplotám, zjištěným
v infračerveném olbo-ru, jaJk konečně také s klesající vlnovou délkou bylo
možno očekávat. Podohná měření, provedená v rozmezí let 1956 a 1958 na
Jupiteru, ukázala teploty mezi 140 0 a 200 0 K, Ipři čemž neby'I 'zjištěn vŮ'bec
vliv rotace planety. Naproti tomu však zjistili Me Clain a Sloanaker na
vlnové délce 10,3 cm neobvykle vysoké teploty, totiž v ro'z mezí 400 0 a
900 0 K. Stejnou cestou provedená měření teploty Marsova povrchu Ulká
zala roku 1956 na vlnové délce 3,15 cm teplotu 218 0 ± 50 0 K, 'kdežto pozo
rování Saturna, I1Jrovedená roku 1958, zůstala IPrakticky bezvýsledná ne
boť 'z achycené :záření bylo neměřitelné.
oto ObÍlrka

POUTAVÁ POZOROVÁNí
PROMĚNNÝCH HVĚZD
Velikou oblibu pozorování proměnných hvězd mezi astronomy ama
téry a jejich značné rozšiření a [rozsah na celém světě není možno vy
světlit jen vědeckým významem a potřebou takový,c h pozorování, ale
i 'z ajímavostí této ,práce, která dovede natrvalo upoutat zájem pozoro
vatele.
Po'z orovatel je ,sám očitým svědkem bouřlivé:ho vývoje, často mo/h ut
ných výbuchů na v~dálených hvězdác!h. Jasnost hvězdy X Cygni - k,t erá
patří k prvním zná;mým proměnným hvězdám, neboť její proměnnost
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pouzdro s kabinou druhého sovětského kosmického kOrábu, dole herme
tická kabina s pokusnými zvířaty (1 - zásobník vzduchu, 2 - katapultovací
zařízení, 3 rádiová soustava, 4 - baterie pro vytápění zkumavek s mikroby,
5 akumulátory, 6 pouzdro s vědeckými přístroji, "1 kryt pouzdra,
8 - zařízení umožňující pohyb zvířat, 9 - hermetická kabina s pokusnými
zvířaty, 10 mikrofon, 11 anténa, 12 sací a výfukový ventil, 13 
televizní kamera, 14 - zrcadlo, 15 - v entilace, 16 - automatické krmítko).

9

Nahoře

americká družice Echo ve zkušební hale po
vlevo dole před naplněním. Vpravo dole
balón složen do pouzdra o průměru asi 70 cm.

naplnění)

Vlevo nahoře družice Explorer V II) vpravo Tiros J. Dole dvoustupňová raketa)
kterých se používá k vypuštění umělých družic Discoverer) na základně
Vandenberg v Kalifornii.

Snímek zákrytu hvězdy f3 Ophíuchí umělou družící Echo 19. 8. 1960
(J. Klepešta)

byla objevena ji.ž roku 1686 - vzroste :za 160 dní ze s1ahouČlké hvězdičky
14,3: hvězdné velikosti, pozorovatelné wSJtronomickým dalekohledem o prů
měru as'poň 20 cm, šedesátiHskkrát na výra:zný objekt na o,b loze 2,3
hvězdné velikosti, alby během dalších 250 dní klesla opět na původní jas
nost. Během celého cyklu, který trvá 407 dní, dochází i ke změnám ně
kterých fyúkálních .clh arakteris.tik. Pozorovatel sleduje změ'ny jasnosti
denně, ne bo se ke hvězdě vrací po několika dnech, aby mohl křivku jas
nosti doplnit novým po,zorováním.
Jsou VŠaJk hvězdy s mnohem rychlejším průběhem proměnnosti a k nej
zajímavějším z nich patří krátkoperiodické cefeidy, hvězdy typu RR
Lyrae. I když jsou to hvě:zdy slabší, takže musí bý,t ,sledovány daJleik'O
hledem, jejich změny jasnosti probíhají tak rychle - zvláště fáze růstu
svítivosti - že jejich vývoj sledujeme vždy se soustředěným zájmem.
Nejrychlejší hvězda tohoto typu GY Aquarii 'projde celou změnou jas
nosti od okamži:ku nejnižší svítilV'osti do ma:x,ima jasno's ti a opět do no
vého minima za 1 hod. 28 min. Při jejím rustu vidíme ji'ž za dobu kratší
než 5 minut ·zna,čnou změnu, neboť za pouhé čtvrt hodiny vzroste jas
nost 'O půl hvě'~d!né třídy, tedy asi 1,6krát. Její největš.í jasnost dosa
huje 10,5 hvězdné velikois ti a ve chvílích minima je 11,4 hvězdné veli
ko-s ti, takže světelné změny dosahují téměř jedné hvězdné třídy a hvězda
patří k snadným pozorovacím objektům 'pro menší astronomické daleko
hledy.
Hvězdy ,typu RR Lyrae jsou pulzující obří hvězdy, náležející ke IkU'lD
vému podsystému v Galaxii, takže se vyskytují i ve vysolk ých galaktic
kýC!h šířkác h. Mnoho jich 'bylo, nalezeno také v kulový-c h hvě~dokupách,
s nimiž jsou pravděpodobně úzce spojeny podmínkami svého vzniku.
Absolutní jasnosti hvězd ItY'PU RR Lyrae pohybují se okolo nulté hvězd
né velikosti. Vzhledem k zna· čným vzdálenostem nevidíme všaik žádnou
z nich pDuhým okem. Nejja·snější hvězda, .podle 'nÍž .byl tento typ pojme
nován, hvězda RR Lyrae) kolísá mezi 6,94 a 8,03 hvézdnou velikostí. Je
známo jen málo hvězd to'hoto tY'pu s periodami ikratšími než čtvrt dne,
většina však má .periody mezi 9 a 17 hodinami, se znatelným maximem
kolem 13 hod. Je jich známo také málo .s periodami delšími než 20 hod.
KráJtkoperiodickécefeidy dělí se podle Ip,růběhu křivky jasnosti do tří
skupin, ,počínajíc velmi a'symetrickými křivkami se ,strmou vzestupnou
větví, ostrým maximem a pomalejší ,sestupnou větví, až po téměř sy
metrické křivky jasnosti, které mají často tvar sinusoidy. Amplitudy
změn nepřevyšují jednu a;ž dvě hvězdné třídy.
Před někoUka de.sítiletí,mi bylo zjištěno, že některé ,k rátkoperiodické
cefeidy mění periody -proměnnosti. Byly objeveny změny křivek jas
nosti, naJzývané jevem Blažkovým, opakujíd se pravidelně po 30 až 500
dnech, při čemž kolísají i ja.snosti. Jindy objevují se změny period pro
měnno,sti nálhle a nepravidelně.
Aby bylo mo-žno po'znat zá:konito·s ti všech změn a nají:t jejich vysvět
lení, j,s·ou nutná mnoholetá každodenní pozo'r ování velkého počtu h'Vě~d
tohoto typu. Každou hvě,zdu je nutno -pozorova:t denně, aby každý pOZD
rovatel úskal 100 až 200 po'zoro-vání za Is ezónu. Vzhledem k rychlým
změnám jasnosti je vhodné vytvářet cel~ řetězce pozorování, opakovat
pozorování téže hvězdy každých 5 až 8 minut, zvláště 'Procházejí-li změny
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ja"snosrti podél vzestupné větve. Z blikové série pozorování lze 'Pak celkem
snadno určit okamžik maxima.
Lze doporučit, aby pozorování byla konána visuální metodou Nijland
Blažkovou (viz P. P. Parenago-B. V. KU'karkin: "Proměnné hvézdy a ZiPŮ
sohy jejich 'polzorování", str. 101).
Sledování hvězd typu RR Lyrae je nutno považovat :za program ši
roké kolektivní spo'hlpráce, na které se musí podílet značný počet po
zorov3!telů, aJby ibyly zíls kány dostatečně husté křivky - 'změn jasnosti.
Kongres MezináJrodní a'stronom'ic,k é unie, konaný v roce 1958 v Moskvě,
pověřil universitní observatoř v Oděse celo,světovým řízením pozorování
všech proměnných hvězd typu RR Lyrae. V druhém "Všeobecném kata
logu proměnných hvě:zd" z roku 1958 je uvedeno 2426 Ihvě'zd tohoto typu.
Ředitel observ3!túře v Odě,se prof. V. Cesevič v)'lpracoval efemeridy 86
hvězd typu RR Lyrae, jejichž maximální jasnost n8iklesá pod 11. hvězd
nou třídu a změny jasnosti nejsou menší Illež půl hv.ě'Z'dné třídy, při čemž
deklinace neklesá pod -23°. Sestavil také seznam dalších 36 hvězd, které
nebyly delší dobu pozorovány a vyžadují proto ng,léhavě Ipozornosti.
Při velikém pozorovacím úkolu spolupracují s oděskou observatoří
sovětské hvězdárny, hvězdárny v NDR, v Rumunsku, v Maďarsku, na
N ovoéom Zélandě, v US A a u nás astronomická ohservatoř na Skalnatém
Plese. Boh3!tásíť na'š kh lidových hvězdáren a a:stronomic.k ých kroužků
i jejich přístrojové vybavení jistě sikýtá podmínky, aby se také naši po
zorovatelé platně účastnili zaj:ímavé a důležité práce. Bylo by vhodné,
ruby 'se při všech lidových hvézdárnách vytvořily p'ozorovací sekce a .sku
piny, které by pozorování proměnných hvě'zdco nejvíce rozvinuly. Radu
a pomoc v této v,ěci ráda ,p oskytne oblastní lidová hvězdárna v Brně.

Dr. OLDŘICH KOSTKA ZEMŘEL

Dne 3. srpna 1960 tragioky zahycnul
v Mirném jeden z česokoslovenslkých
účastníkl'l
5. sovětské antarktické
-expedice RNDr. Oldřioh Kostka. Dok
tor Kostk'ase naTodil 21. prosin ce
1924 v Praze a po gymnaziálních stu
diích r e st'al v ro'ce 1945 pos'lucha-čem
přírodo'vědecké fakulty Krurlovy uni
ver,s ity. Během svých studií projevi,l
zájem zv.láště o meteorologii a 'klima
tologii, :která úzce souvisela s jeho
osobní záJli'bou, plachtěním, V roce
1950 ukončil vysokoš\kolstká studia a
by,l promován na doktora při'T'odních
věd. Po ullwnčení vojenské služ'by se
stal zaměstnancem Hydrometeoro.lo
gického ústavu, v němž pflsobi,l ' ZlpTVU
j'ako vedoucí radiosondážní sta;nice na
letišti v Ruzyni a později ja'k o 'vedoucí
aerologického 'Oddě,lení. Ve <svých vě
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d.eckýoh pracích se za:býv'al především otázkami aerologie a synoptické .a le·
tecké meteorologie. Náhlá smrt zastihla dr. Kostku v Antarktidě, kde se
zúčastnil výzkumných prací v oboru aerologie v Mirném i v nitru Antarktické
ho kontinentu. Českos.lov e nslká meteorologie ztrácí v zesnulém jednoho z vý
znamných mladých vědeckýchpraco'vníků. Jeiho kvlegové zachovají si vždy
památku na jeho milé a přátelské ohování, na jeho píli, pečlivost a ochotu.
St. Brandejs
MARIA BETTELHEIMOVÁ ZEMŘELA

Když jsme v roce 19'5 7 (ŘH str. 85) u příležitv!sti 60. nwrozenin oceňovali
práci Marie Bette,l heimové, netušili jsme, ž e ,s e již na Petřín do
knihovny nevrátí. Byl<a do knihovny na Petříně přímo zamilována a jeji touhou
by,lo do knihovny se znovu vrátit. Zemřela po dflouhé nemoci 25. července
1960 a 28. červ€ince byla zpopelněna v k 'r emat6riu v MotoJ1e. Maria Bettelhei
mo'v á vstoupila do Československé astronomické s'polečnvsti v roce 1936.
Přihlásila se ihrned ik práci v ,knihovně Spole'čnosti a pří-kladně obětavou prací
.se ZiaJslvužila o její uSlpořádání, sestavení lkat8Jlogů a správné vedení knihovny.
I 'když v poválečných iletech musela odéjít z existenčních důvodů na honoro
vané místo v Universitní kniho'vně, nezapomí'naJa na knihorvnu Společnosti
a toužila se sem ,trvale vrátit. M8Jria Bettelheimová byla svou nezištnou a obě
tavou prací skutečně vzonnou funkcionářkou. Pro její srdečné jednání a pro
její ochotu každému poradit a pomoci ji měl rád a vážil si ji každý, kd'o ohodi>!
tehdy na hvěZ'dáJrnu. V ději'nách ,Českosloveni::llcé astronomické 'spo'lečnosti si
zbudovala svojí prací v knihovně trvalý památník.
F. Kadavý
obětavou

DALIBOR ŠRÁMEK ZEMŘEL

Dne 22. s'rpna 1960 zemřel Dalibor Šrámek z Jeřmanic u Liberce. Když se
rolk y hlásil k práci v astronomii, usoudili jsme podle rulkopisu,
že je to mladý chlapec. Ale měfl touhu pozorovat. Doporučili jsme mu pozolr o
vání S l unce. Záhy jsme poznali, že má nejen touhu, ale i svědomitost 'a vůli
k pravidelné práci. Pozoroval pečlivě. A nyní zpráva o jeho smrti! Bylo mu
17 le t a mohl by být příkladem mnohým, jak se dovedl soustředit na určitý obor
astronomie a vytrvale v něm pracovat.
ký
před někoJi'ka

Co

nového v asfronomii
MEZINÁRODNÍ ASTRONAUTICKý KONGRES

V době od 15. do 20. srpna t. r. se
konal v e Stockholmu XI. kongres Me
zinárodní astronautioké federace , kte
rého ·se zúčastnila i československá
delegace. Na kongresu byly přednese
ny četné referáty o výsledcích prací
z oboru raketové techni'k y i zprávy
o výsledcíc'h , zís,kaných umělými dru
žicemi Země 'a kosmickými ra:ketami.
Za členy Mezinárodní astronautické
federace byly přijaty astronautické
společnos'ti z NDR, Francie a Íránu.
Na kongresu 'by,l a též založena Mezi-

národní astronautická akademie, je
jímž předsedou byl zvolen prof. Kar
man z Fr,a ncie; prof. Pešek byl zvolen
předsedou
sekce technických věd,
jako druhý ČlS. vědec je členem akade
mie doc. Guth. Předsedou Mezináro-d
ní asbronautiClké federace byl opět
zvolen sovětský vědec akademilk Se
dov, místopředsedou pro'f . Pešek.
L. 1. Sedov na Ziasedání dne 15. srp
na oznámilI, že se v SSSR konají .po
kusy s návratem umělých družic na
zemský povrch, a že sovětští vědci
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doufají, že tento -problém brzy vyřeší.
Za někoUk dní - po vypuštění uru
hého kosmického korábu - bylo jas
né, že tento 'p roblém byl již vyřešen,
Podle Sedova lze let ólověka do ves
míru a jeho návrat na Zemi oče'kávat
v nejbHžší budoucno:sti.
Na kongresu předložil 17. srpna
prof. Mich.a jlov, feditell Pulkovs1ké
hvězdárny, podrobnou mapu 'Odvráce
né části Měsíce, na níž je zachyceno
na 400 útvarů. Tato mapa bylla zísiká
na na podkladě fotografií, exponova
ných třetí sovětskou kosmickou rake

tou (viz 1. str. obálky). Krátery, kte
ré bylo možno přesně určit, jsou ohra
ni'čeny ,plně, čárkovaně jsou vyzna
čeny Ú'tVlary, jeji'chž hranici nebyJo
možno ješ.tě bezpečně srta:novit a teč
kovaně jsou ohrani'čeny krátery, je
jichžo'b ry.sy bude nutno zpře1snit.
Šrafovaně jsou vyznačena míst,a , kte
rá jsou temnější ne'ž okolní oblasti.
Sitlná přerušov,aná Ikřivka značí 'hra
nici viditelonoE-lti ze Země. Mapa vzbu;;:
dila zaslouženou pozornost všech
účastní:ků kongresu i ostatních odbor
níků na celém světě.

PERIODICKÁ KOMETA ENCKE 1960 i
Periodická kometa Encke má ze
všech koouet nejkratší oběžnou dobu,
pouze 3,28 roku. Proto byla od r. 1786,
kdy bj'lla 'o bjevena, poz'Orována při
46 návratech do přísluní. Letos
Enckeovu kometu nalezla fotografic
ky E. Roemerová na pobočce Námořní
hvězdárny USA ve Flagstaffu na dvou
Epocha
1960 XII. 12,0 SČ
w = 185,227060}
Q

i

=

=

334,72145°
12,35967°

Mo
cp
_

1950,0

II

a

Z těchto elementů vypočetl efeme
ridu, kterou uvádíme .. Hvězdná veli
kost bylo vypočtena podle rovnice
m = 11,5 + 5 log 6 + 15 log r.

1960/61
X. 8
18
28
XI. 7
17
27
XII. 7
17
27
1. 6
16
II. 15
25
III. 7.
17
27
IV. 6
16
26

a

Oh28,l m
Oh01,9 m
23h 35,Om
23 h 10,4m
22h50,5 m
22 h 36,l m
22h26,9m
22 h 21,5 m
22ih18,3 m
22h 14,4m
22 h 03,4m
20m18,4 h
20 h 39,l m
21 h 03,7 rn
21 h 25,8m
21th44,7 m
22'hOO,7 m
22 h 14,Om
22 h24,6 m

deskách, exponovaných 17. srpna; její
jasnost byla pouze 19,5 m . S. G. Maiko
ver z Ústavu teoretické astronomie
v Leningr.adě vypočetl elementy drá
hy s ohledem na pmuchy, působené
planetami Merkurem, Venuší, Zemí,
Marsem, Jupiterem a Saturnem:

o

343,39985°
57,89292°
0,29865525°
2,2166100 aj.

poměrně dosti jasná
příštiho
roku. Přísluním

Kometa bude
počátkem

projde počátkem února 1961, Zemi
nejblíže bude v polovině ledna 1961.
6

r

m

+20°03'
+18°29'
+16°14'
+13°35'
+10° 55'
+ 8°35'
+ 6°39'
+ 5°08'
+ 3°49'
+ 2°17'
0°31'

1,050
0,966
0,914
0,889
0,884
0,887
0,888
0,877
0,846
0,790
0,706

2,030
1,921
1,807
1,687
1,560
1,426
1,284
1,132
0,971
0,798
0,616

16,2
15,7
15,2
14,7
14,1
13,5
12,9
12,0
10,9
9,5
7,6

- 24°38'
-24°'5'8'
-23°52'
-22°26'
-21°02'
-19°44'
-18°38'
-17°44'

0,923
1,158
1,337
1,471
1,568
1,634
1,674
1,690

0,412
0,595
0,777
0,951
1,114
1,267
1,410
1,545

5,7
8,4
10,5
12,0
13,2
14,1
14,9
15,5
J. B.
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PIDRIODICKÁ KOMETA SCHWIAS8MANN-WACHMANN 2 1960j
ryby a jevila se jako 'objekt s výraz
nou .kondenzací 19,0 hy. velikosti
s k'rátkým ohonem. Kometa Schwass
mann-Wachmann 2 má O'běžnou dobu
6,5 roku, takže patří k JUlliterově 'fO
dině; o'bjevena 'b yaa v ro'ce 1929.

Druhá pe.riadická ,kometa Schwass
mann-\Vaohn1:ann byla na'lezena foto
graficky E. Roemerovou ve Flagstaf
fu na dvou ,snímcích, exponovaných
18. srpna t. r. V době objevu byla na
rozhraní souhvězdí Berana a Vel

ZÁKRYT HVĚZDY f3 OPHIUCHI UMĚLOU DRUŽICí ECHO
tish Association. VY1ločítá'vá, že na
planeta Venuše zakryje Re
gula ve Lvu jen čtyhkrát v prů.běhu
dvaceti století: 11. září 1128, 7. 'čer
vence 1959, 1. října 2044 a 6. říjma
2271. Úrkaz se tedy opakuje přibližně
jednou za 530 roků.. Po celé délce
ekliptiky llřichází v úva,hu pro zá
k1ryt planetami jen pět jasných hvězd:
Aldeba'ran, PoUux, Regulus, Spica a
Antares.
Umělé družice, jejichž dráhy mají
různý skllon k rovníku, zvětšují mož
nost počtu zákrytů jasný'c h hvězd,
ale i to 'se děje podle zlk ušenosti jen

Fotografie přeletů. americké druži
ce E,cho není žádným problémem.
Proto jsme se na Lidové hvězdárně
v Praze omezili jen na záznam zají
mavé situace, kterou byl zákryt
hvězdy f3 Ophiuchi. Nastal dne 19. 8.
1960 ve 20h42m14s SČ. Zákryt b}'il ta
ké pozorován v d1alekohledu a regi
strovám na chronografu. Expozice
sním:ku (vi'z 4. str. přílohy) byla pět
minut a stačila na záznam da1lší slabé
hvězdy v dráze družice, kde se jas
nost Echa podstatně ,s nížila.
Při té příležitosti je z'a jímavý vý
počet, který uveřejnil J ean Meeus
v duhnovém čí,s,le Journal af the Eri

přílklad

zřídka.

V. KZepešta

OKAMŽIKY VY'S ÍLÁNÍ ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V SRPNU 1960
OMA 50 kHz, 20:h ; OMA 2500 kHz, 20 h , Praha I 638 kHz 12h SEČ
(NM - neměřeno, VN - nevysíláno, Kyv - z kyvadlových hodin)

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

0082 0095 0098 0092 0095 0097 0095 0096 0093 0083
0062 0068 0073 0072 0071 0071 0070 0071 0071 0060
NM 0069 0076 0086 0072 0072 NM 0071 NM 0067
11

12

13

0081 0071
0055 0050
NM 0061 0054
21

22

23

14

15

16

17

18

19

20

- 0062 0053 0061 0059 OOuO
- 0043 0039 0037 0037 0037
NV 0041 0042 0036 0040 0038 0037
24

25

26

27

28

29

30

31

0059 0051 0057 0062 0058 0063 0064 0074 0070 0077
0034 0032 0033 0036 0038 0042 0044 0049 0052 0056
NM 0034 0115 Kyv 0040 0039 NM NV 0053 0054 0059

S ohledem na zdokonalenou metodu kontroly
jejich vysDá,ní uváděny v jednotkách O,OOOls.

časových signálů

jsou okamžiky
V. Ptáček
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Z lidových

hvězdáren a

astronomických kroužků

PRÁCE LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PRAZE V DOBĚ
II. ,C ELOS,T Á'DN1 SPARTAKIÁDY
Po dohu hi}1avních Zlkoušek a ve
dnech spartrukiády byla hvězdarna
veřejnosti přístupna denně od 8 do 24
hodin. Pro případ jasných nocí o hlav
ních dnech sparta!kiády bylo učin ě no
opat, ření, aby hvězdár,na byla 'přístup
na 'a ž do 3 hodin 'r áno. Bylo z'l epš eno
pozOlf ovámí slunečních s!kvr n novým
dalekohledem, stálá výstavka n a
chodbě hvězdárny byla doplněna mo
dely meteoritů , kJtelfé spadly 7. dub
na 1957 u Příbrami a novým větším
mod elem krajiny na Měsíci. Byly Z1a
koupeny všechny dostupné astrono
mické i astronautické filmy, které
byly pak promítá:ny ma besedách
v přednáškové síni. Na spartarkiádu
jsme se připravo'Vali již od polovi1ny
roku 1959 na por1adách alktiyu spolu
pracovníků hvězdárny i na praco'Vní0h
poradách zaměstnanců..
Od 10. června, >kdy za,čaly Zlkouš1ky
na stadióně, do 3. července, kdy spar
t1akiáda skončila, navštívilo hvězdár
nu 23 168 osob, to je o celou třetinu
víc, než o prvé spartakiádě. Největší
náv:ště'va ma hvězdárně by,l a 22. červ

na, kdy tu bylo 2619 osob, převazne
mládeže. O hlavních dnech dospělých
cvičenců. byla ,největší návštěva dne
2. VII., kdy 'b ylo na hvě,zdá<rně 1614
oso'b. Podle přání odboru škorl ství a
kultulfY Národního výboru hl. m. Pra
hy měl'a cvi č ící mlá dež na 's parta.ikiá
dě do hvězdárny v ~.'tup volný, dospělí
c'V i'čenci mě-li 50 % slevy. Této 'Výhody
využilo 11 254 mladých cvi čenců. Po
čet jsme zjistili pod le vydaných kon··
trolních vstupen ek.
Pro návštěvy bylo uspořádáno 169
filmových besed. 50 besed bylo k fil
mu Pohyb a čas, 50 b esed k filmu Mě
síc, 43 besedy >k filmu Automaty ve
vesmíru, 13 besed ,k fi,l mu Slunce, 11
besed ,k fiJmu Polární záře, 1 b e~seda
s filmem Slune6ní protuberance a
1 beseda byla s diapozitivy. Počasí
bylo hodně ohl1ačné, hlavně ve 'Večer
ních hodirnách. Proto bylo pro n á vště
vy 22 dnů. s pozorováním slunečníoh
skvrn a fakulí , 16 dnů. s pozolrováním
slunečních prortuberancí a 17 večerů
bylo využito k pozorování planet a
Měsíce .

ký

VELKA NIDBO MALÁ PLANETÁRIA?
Na pozvam br,něnské lidové hvěz
dáJrny sešU se 29. 'června praco'Vníci
tříčeskoslo'Venských malých planetá
rií (Hradec Králové, Plzeň a Brrno) na
pracovní pOTadě, které se účastnil též
ředitel velikého planetária v Ohorzó
wě v Polsku prof. J ozef SaJabu:n.
Pracovníci 'našich planetárií jsou
si plně vědomi závažné úlohy ,s vých
ústavů. při šíření vzdělání a při vy
tváření věde Clkého světového názoru
a hledají nejvhodnější za·člen ě ní pla
netárií do soustavy školního i mimo
škoLního vz.dělání. Ú-častníci por·rudy
sdělili si zkušenosti z d08'a vadní práce
s mJádeží i s do:spělými a projednali
otázky obsahu programů. i technilky
práce. Je nutno po'čítat s mnoha naho
dHými návštěvníky, kteří přicházejí
do planetária nebo na hvězdá'rnu jen
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jednou, aby ukojili zvědavost a ne
mají lastro,nomických znalostí ani
hlubšího zájmu. Naše planetária se
V'šak chtějí obracet stále větší měrou
k mladým i dospělým rnávštěvníků.m ,
kteří je nav·štěvují ,častěji nebo pra
videlně, ,a by získávali hlubší poznabky
o v esmí!'u a sledoV'ali pokrolky vědní
ho rozvoje. 'P roto budeme pořádat
přímo v planetárií'c h zvláštní přednáš
kové cykJy a 'kursy, instruktáže pro
spolupr.acov,níky a lektory a 'budeme
se zabývat ŠÍirší astronomickou a
asbronautickou problematikou.
Velmi cenné poznatky sdělil našim
pracovníků.m prof. Salabun, který má
bohaté zkušenosti z vlastní práce a
účastnil se loni mez1národní
konfe
rence zástupců. velkých planetárií
v New Yo~ku. Po shlédnutí hvězdné

oblohy brněnského planetária vyslovil
se veQmi pochv'al-ně o kvalitě obcr'azu,
který je podle je'ho názolI'u stej'l1ě dob
rý j a;ko ve velikém pl'a netáriu. Demon
strační možnosti malého pla,netária
jsou jen o málo menší než u velkých
přístrojů. Některé jevy bylo by mož
no znázo'rnit j e ště dodatečnými pro
jektory.
Po prostudování práce brněnské
hvězdárny a planetária prohlási,l prof.
Salalbun, že je to nejšťastnější řeše
ní, neboť čtyřicetilčlennou skupinu
návštěvníků lze v přednáškqvé míst
nosti dobře připravil t na pořad v pQa
netáriu a poznatky z umělé oblohy je
možno dop.l'nit pozorováním skute č 
ných hvězdných těles astronomickými
dalekohledy. To všalk není možné pro
vádět ve velkých planetáriích se 400
až 500 návštěvní/ky. Z ta1kového počtu
zájemců 'b y,lo by nutno vytvořit pro
další demonstrace nebo astronomická
pozO'rovámí větší počet sik upin, což
zpflavidl'a není možné. Zvláště v zá
padních .státedh bývá program plane
tária obvyk1le atrak'ční věci , takže

planetá'ria n e jsou ,s pojena s hvězdár
nami a 'neposkytují ani možnosti hlub
šího studi'a astronomických otázek.
Profesor Salabun vys'l ovil názor,
že místo jednoho v elkého planetária
by.lo by účelnější vybudovat 10 ma
lých p1a'netárií s hvězdárnami podle
brněnského v,zoru , neboť jejio'h prá
ce se škollní mládeží i ,s dospělými mů
že být dal eMo účinnější než v e velik ém
pla'netáriu. Vy.soce hodnotí úmysl vy
budovat ve všech krajských městech
při hvěZ!dárnách malá planetária. Dí
ky pochopení našeho státního zřízení
pro věci vzdělání bude možno v době
začínající astronautilky soustavně roz
i§iřovat astronomické vědomosti na
šich o'bčanů . Profesor Salabu'l1 podal
též srovnání zájmu o p~anetária u nás
a v cizině. Zatím co malé brněnské
planetárium mělo za prvních 10 mě
síců téměř 415000 návštěvníků, na
všoU-ví velké planetárium v miliónovém
Římě ročně průměrně 25 000 zájemců.
Švédské planetárium 'Ve Stockholmu
by,l o doko'l1ce pro malé návštěvy pro
dáno do USA.
Ob.

MALÉ ZEISSOVO PLANETÁRIUM PŘI LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V BRNĚ
DO DRUHÉHO ROKU
Brněnš'ké
planetárium
ukončilo
31. srpna t. r. první rok své činnosti.
Za tu ,dobu bylo uspořádáno 1297 po
řadů, které navštívilo 47810 osob. Po-

řady jsou uváděny přednáškou ve fy
rz;i.,kální posluchárně. V neděli bývají
v pos'luchárně pravidelně promítány
astronomické a astr.onautioké filmy.

Úkazy na obloze v li~fopadu
Slunce vychází 1. XI. na 50° sev.
šířky

a 15° vých. délky v 6 hod. 50
min. a zapadá v 16 hod. 37 min. Dne
30. XI. vychází v 7 hod. 36 min. a za
padá v 16 hod. 2 min., takže jeho
denní o'b louk se zkrátí na 81f2 hodi
ny. Výška na obloze k,lesne během lis
tO'Padu 'o 7°. V 16 hod . 40 min., kd)'lž
klesne S,l unce 18° pod obzolI', končí
astronomický soumrak a nastává
noc. Občanr1ký soumJ:'lak 'končí !kon
cem listopadu v 18 hod.
Měsíc je 3. XI. v úplňku, 11. XI.
v poslední čtvrti , 19. XI. v novu a 25.
XI. v první čtvrti. 8. XI. dosáhne nej
vyšší :polohy na obloze a 22. XI. bu
de nejníže. 9. XI. bude v od zemí a 21.

XI. bude Zemi nejblíže. HR 1960 uvá
dí devět záJkrytů hvězd Měsícem ,
které je vhod'né pozorovat.
Merkur bude v druhé polovi'l1ě lis
top.adu pozorovatelný na Tanní 'oblo
ze. Největší západní odchylka od
Slunce 20° nastane 24. XL, kdy Mer
kur vychází dvě hodiny před Slun
cem. Bude se jevit jako těleiso jas
nější než O h'Vě,zdná velikos.t. Ve dnech
13. XI. a 20. XI. je Merkur v kon
junkci s Neptunem, 17. XI. ráno jej
nalezneme 2° severněji od měsí'čního
srpku. Dne 7. Hstopadu dojde k 'Pře
ohodu Merkura před slunečním Jw
toučem, ,k terý může být v -našich kra
jinách aE:poňčástečně pozorován.
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Vstup 'před ..slune,ční disk n&stane
v jednotlivých pozorovacích místech
u ná;s po 15 hod. 30 min., necelou ho
dinu před záp8!dem Slunce. Konec je
vu nemůže být pozorován, protože na
stane teprve 2lh hodirny po západu
Slunce. Průbělh přechodu je popsán
v HR 1960.
Venuš e je večernicí a koncem listo
padu zapadá více než 2Jf2 hodiny po
Slunci. Dosahuje -3,5 hvězdné veli
kosti. Mars v souhvězdí Blíženců vy
chází počátkem listopadu po 20. hod.,
koncem měsíce skoro o dvě hodiny
dříve. Je značně vysoko na obloze a
jeho jasnost dosáhne -1. hvězdné ve
likosti. Jupiter v souhvězdí Střelce
bude viditelný jen u jihozáJpadního
o'bzoru, zap,a dá začátkem listopadu po
19. hodině, koncem měsíce již před
18. hodinou.
Saturn) rovněž v souhvězdí Střel
ce, zapadá hodinu po Jupiteru. Jas
nost obou planet zvolna klesá. Uran
v souhvězdí Lva vychází počátkem
listopadu o půlnoci, koncem měsíce
o dvě hodiny dříve. J eví se jako tě
leso 5,8 hvě'zdné velikosti. Jeho polo
ha vyso:ko na obloze umožňuje přízni
vé pozorování. N epttm je nepozoro
vatelný.
Ve dnech 15. až 17. listopadu je
v činnosti meteorický roj Leonid, kte
rý má příz'nivé 'pozoTo'vací podmÍJnky.
14. ,hstopadu má být též maximum
činnosti
meteorického roje Bielid,
který byJ po delší dobu ztracen a nyní
po ťotogJraťiC'kém o'bjevení by mohl
být 'O'bjeven také vizuálně. Měsí'čn í
světlo neruší, takže pozorovací pod
mínky mohou být příznivé.
Ob.
Lidová hvězdárna v Brn ě, Kraví hora.
nomie. Přihl ášky do 1'5. listopadu.
Starší
koupím.

ročníky
Jiří
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Družice Echo v souhvězdí Pegasa 17. 8. 1960, expozice 20 h 29 m 23,qs-20 h
30m 25,-1s (M. Antal). - Na čt'U'rté straně obálky raketa Thor-Able-Allegany
krátce po startu na mysu Canaveral. Tato raketa vynesla na oběžnou dráhu
1. dubna 1960 družici Tiros J.

