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Na 1. str. obálky je fotografie bolidu z 19. 8. 1982 pořízená ze stanice na Churá
pevnou kamerou s objektivem fish-eye 3,5/ 30 mm. Dráha bolidu se pr omí
tala na IV oblohu. Přerušování stopy bolidu le způsobeno rotujícím sek t or em ,
který každých 0,08 s zakrývá obraz. Exponovalo se v době 20 11 38'"42' až 3"32""4 2 '
SEC na desku ORWO - NP 27. Na/wře je foto grafie téhož bolidu ze sta nice
v Telči. Exponováno stejným typem kamery jako předchozí snímek od 20 1>35 ",}"7'
do 3 h35"'12 5 SEC. Bolid Je na tomto snímku velmi krátký , protože se na lé z:z l
blízko radiantu. (K člán ku na str. 6-8, zvětšené reprodukce pořídil M. Jirák./
ňově

Na 4. str. obálky je bolid z 19. 8. 1982 vyfot oy rafovaný na stanici v O ndřej ově
kame/'ou vedenou za denn ím pohybem hvězd, opatřenou rovněž ob jektivem f ish
-eye 3,5/30 mm. Bolid se na snímku prom ítá mezi hvězdy TJ a (J v souhvězdí
Velryby . Široká stopa nad IV obzorem sledující denní p ohyb oblohy je tradičné
rozsvícené okno na pn/čelí sluneční laboratoře. Stíny okolo západního obzoru
jsou rozmazané obrazy blízkých stromů v parku observatoře. Na snímku je velmi
dobře patrná Mléčn á dráha. Fotografovalo se od Oh17"'04 ; do 3h 36 m 04' SEC.

* * * * * *

Zdeněk Mikulášek

Říše hvězd * Roč. 64 (1983), Č. 1

I Jak hvězdy umírají?

Hvězdy nežijí v ě čně . Vznikají, stárnou a posléze umírají. Vlastní pncmou
jejich stárnutí, jejich vývoje, je skutečnost, že nejsou uzavřenými celky. Z jejich
povrchu zahřátého na teplotu několika tisíc kelvinů vystupuje záření, které
nenávratně mizí v prostoru. Úbytek energie vyzářené z povrchu je během živo·ta
hvězdy hrazen z větší části energií, která se uvolňuje při termonukleárních
re a kcích, jež probíhají v nitru. Dříve nebo později se zásoby jaderného paliva
v nitru vyčerpají a hvězda pak přechází do nezářivého stavu degenerovaného
černého trpaslíka, chladné neutronové hvězdy či č erné díry. Jak však vypadá
odchod hvězd z aktivního života?
Teorie hvězdného vývoje nám dnes nabízí v podstatě dvě alternativy: Je-li
hvězda zbavená svých zdrojů jaderné energie hmotnější než 1,4 Mo, pak se gra
vitačně zhroutí a vzplane j'ako supernova typu II. Vnější vrstvy supernovy jsou
explozí odvrženy obrovskými rychlostmi do prostoru. Když se pak zbytky plyn
ného obalu po čase rozptýlí, vše co zůstane na místě půVodní hmotné hvězdy
(zlhtane-li vůbec něco), je neutronová hvězda detektovatelná někdy jako pulsar,
ve výjimečných případ,ech jako černá díra. Méně hmotné hvězdy, jako třeba
Slunce, končí svůj život méně dramaticky. Nicméně až doposud se mělo zato,
že i ony odcházejí ze scény velmi náhle: nejdříve se nafouknou jako obři, kteří
vypaří a pohltí případné planety svých planetárních systémů, načež po čase
odhodí své vnější řídké vrstvy. Hvězda si tak sama sobě vytvoří náhrobek
v podobě planetární mlhoviny, jež, podobna nachov€ svatozáři , se pomalu roz
píná a během několika desítek tisíc let postupně mizí. Obnažené žhavé jádro
bez zdrojů energie chladne, stává se bílým a později již nezářivým černým
trpaslíkem.
Takový je tedy pohled na poslední fáze hvězdného vývoje, pohled, se kterým
se v té, či jiné formě můžeme setkat ve většině modernějších učebnic astro
nomie. Nicméně už poměrně dlouho jsou známy tři skutečnosti, které do uce
leného obrazu zániku hvězdy vnášejí disharmonii. Předně, supernovy se objevují
příliš zřídka v naší Galaxii jich vzplane nejvýše několik během století. Kdyby
každá hvězda hmotnější než 1,4 M o končila svůj vývoj výbuchem supernovy,
měla by být četnost výskytu supernov nejméně desetkrát větší. P,odobně je tomu
i s pulsary - kdyby se v ně změnila každá umírající hmotnější hvězda, měli
bychom jich pozorovat mnohem více, A ještě hůře : poměrně mladá otevřená
hvězdokupa Plejády obsahuje bílého trpaslíka! Tento trpaslík nutně musel
vzniknout z hvězdy o hmotnosti větší než 6 Mo , cokoli méně by znamenalo,
že musí být starší než celá hvězdokupa.
Tyto problémy jen zesilují podezření, že naše konvenční představy o posled
ních fázích vývoje hvězd nebudou tak zcela v pořádku. V poslední době se stále
více astronomů kloní k náz(}fu, že pouze hvězdy s hmotnostmi nad 8 Mo mohou
dospět až do stádia supernovy, že jen tyto hvězdy se mohou stát neutronovými
hvězdami či černými děrami. Ani konec méně hmotných hvězd není tak náhlý,
jak se doposud soudilo. Jejich přechod do stavu bílého trpaslíka je zřejmě
postupný a poměrně zdlouhavý proces.
Chceme-li se dozvědět něco určitějšího o smrti hvězd, musíme se důkladněji
seznámit s chováním hvězd na skl,onku jejich život,a. A právě studium červených
obrů - seniorů mezi hvězdami přináší nové pohledy na proces zániku hvězd .
Největší posun v našich představách znamenal objev mohutného hvězdného větru
vanoucího z povrchu červených obrů . Na jeho existenci poprvé upozornil v roce
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1956 Armin Deutsch, který studoval spektrum červeného obra Ci Herculis pCJfl
zené ve viditelném světle. Deutsch též zjistil, že podobně se chová i několik
dalších chladných svítivých hvězd, bohužel, omezen tehdejšími přístrojo\'\'mi
možnostmi, nemohl svůj výzkum plně rozvinout. Nyní již s určitostí víme, že
hvězdný vítr se objevuje u všech červených obrů a veleobrů .
Mnohem více informací o povaze hvězdného větru posky,t la zdokonalená infra
červená a krátkovlnná pozorovací technika, která se ke slovu dostala koncem
padesátých a začátkem šedesátých let. Edward Ney a Neville Woolf objev il i
u většiny červených obrů, které studov.aJi, infračervenou emisi prachových zrní 
ček nacházejících se v proudu materiálu vyvrhovaného z povrchu. Obecně jsoLl
tyto hvězdy v infračerveném oboru spektra mnohem jasnější, než ve viditelném.
Krátkovlnné záření hvězd je pohlceno prachem, který hvězdy obklopuje, a na
hřívá jej. Ohřátá zrníčka prachu pak pohlcenou energii vyzařují, tentokrát však
v dlouhovlnném oboru s.pektra. Názorným příkladem je třeba hvězda CW Leo
nis - nejjasnější objekt mimo sluneční soustavu na 5 flm, která je v o'ptickém
oboru stěží viditelná těmi nejmohutnějšími dalekohledy.
Na začátku sedmdesátých let byla objevena rádiová emise molekul (zejména
OH, H20 a CO) nacházejících se v okolí červených obrů. V roce 1975 již bylo
jasné, že záření těchto molekul je důsledkem hvězdného větru. Použitím nových
výkonných radioteleskopLl bylo dokázáno, že všechny obří hvězdy v disku Ga
laxie produkují silný hvězdný vítr. Pozorování v infračerveném oboru a v čáře
záření molekuly OH odhalila řadu červených obrů, kteří jsou dokonale ukryti
ve svém prašném zámotku. Množství látky odnášené větrem z povrchu červe
ných obrů se odhaduje na více než 1 Mo za 100000 let, což je skutečně dost
k tomu, aby byla z hvězdy do prostoru přenesena i podstatná část hmoty hvězdy
během astronomicky krátké doby jednoho miliónu let. Jak ukazují výpočty, je
to,to časové měřítko mnohem kratší, než časová měřítka nukleárního výVOj2
probíhajícího uvnitř hvězdy, který byl až dosud všeobecně považován za hlavní
fyzikální děj určující její celkový vývoj .
Uvažujeme-li Galaxii jako celek, pak z rychlosti uvolňování látky hvězdným
větrem vyplývá, že ne supernovy, ale červení obři jsou hlavními zdroji "znečiš
ťování" Galaxie. V jádrech obrll v pokročilém stupni vývoje se tvoří těžší prvk y.
které jsou konvekcí vynášeny na povrch a hvězdným větrem dopravovány do
prostoru. Kolektivní hvězdný vítr je tedy hlavním prostředkem obohacová ní
mezihvězdné látky v Galaxii těžšími prvky, které jsou pak vtěleny do pozdější c h
generací hvězd .
Pozorování v čáře molekuly CO, která provedl Gillian Knap se svými spol u
pracovníky, ukazují, že kolem obřích hvězd existují obálky o rozměrech mnoh d y
ještě větších, než nacházíme u již vzpomínané uhlíkové hvězdy CW Leon is.
Obálka této hvězdy o průměru pětiny měsíčního úplňku je ve skutečnosti tisíck rá l
větší, než celá sluneční soustava. Halo neobsahuje méně než 2 M o materiál u.
jehož hustota klesá směrem k okrajům obálky. Stojí za zmínku, že i z povrc hu
nejbližší hvězdy - ze Slunce - vane tzv. sluneční vítr. Je však miliardkrát slabš í
než hvězdný vítr pozorovaný u červených obrů a nehraje proto zatím žádnou
důležitou roli ve vývoji n'aší hvězdy.
V současné době probíhají mezi odborníky ostré spory o tom, co je skutečn ou
příčinou vzniku hvězdného větru, co jej způsobuje a řídí jeho mohutnost. Nic 
méně v jednom se všichni shodují rychlost ztráty hmoty 1'o,ste s věke m
hvězdy. Dále jsou všichni zajedno v tom, že hvězdy s hmotností menší než 8 M::
ztratí ve fázi červeného obra tolik hmoty, že se jejich hmotnost v závěru vývo je
sníží až pod kritickou mez 1,4 Mo a umírají proto jako bílí trpaslíci. Zá vě r
života hvězdy je ve znamení prudkého závodu mezi nukleárním vývojem uvn itř
hvězda marnotratným rozhazováním látky hvězdy z povrchu. Nahromadí-li se
v centru hvězdy dostatek papela jaderných reakcí, mLl~e d·ojít ke zhrouc en í
hvězdy a ke vzplanutí supernovy. Na druhé straně, je-li potenciální "pali o"
odvanuto do prostoru předtím, než shoří a stane se po-pelem, pak jádro kritic ké
hmotnosti vůbec nenabude a k žádné gigantické explozi nedojde.
Vzhledem k tomu, že většina hvězd v Galaxii se rodí jako objekty s hmot
nostmi menšími než 8 Mo, bývají vzplanutí hmotných supernov (typ III po
2

měrně vzácnými úkazy . Snad jen několik málo
ohňostrojem supernovy, převážné většině hvězd

pocent hvězd končí svůj život
je souzeno stát se bílým trpas
líkem. Tvorba neutronových hvězd a zvláště pak černých děr je tedy procesem
mnohem méně ú č inným, než jsme si doposud mysleli.
Objev masívního hvězdného větru předkládá nový pr,oblém týkající se vzniku
planetárních mlhovin. Běžně se má zato, že planetární mlhoviny jsou výsledkem
náhlého ndděIení horních vrstev červeného obra. Hmotnosti planetárních mlho
vin činí obvykle asi desetinu M o, což je velmi málo ve srovnání s celk,ovou
hmotností materiálu odneseného hvězdným větrem. Z tohoto pohledu by měla
být každá planetární mlhovina obklopena hmotnou obálkou neviditelného ma
teriálu rozptýleného do prostoru hvězdným větrem. Otázka existence vnější
hmotné obálky planetárních mlhovin byla studována Christopherem Purlanem,
M. Pimem Fitzgeraldem a Sun Kwokem v roce 1978. Tito astronomové přišli
s myšlenkou, žepl,anetární mlhoviny mohou vznikat jako důsledek přerozdělení
materiálu vymeteného hvězdným větrem v okolí hvězdy. Vlastní proces velmi
příhOdně přirovnávají k činnosti sněžného pluhu, Červení obři sestávají z horkého
kompaktního jádra a rozsáhlé chladné a řídké obálky. Podle autorů hypotézy
"sněžného pluhu" pokračuje hvězdný vítr až do té doby, kdy se horké kom
paktní jádro obra zcela obnaží. Záření žhavého jádra, které má svoje maximum
ve vzdálené ultrafialové oblasti spektra, urychlí částice hvězdného větru z pů
vodní rychlosti řádově 10 km. s-1 až na 1000 km s-1. Tento horký hvězdný vítr
divoce naráží na pův,odní obálku z pomalého hvězdného větru a hrne ji před
sebou, podobně jako sněžný pluh, do prostoru.
Silné emise atomů v husté oblasti činí vymetený materiál viditelným a silný
tlak zevnitř i zevně pak vytváří onu charakteristickou prstencovitou podobu
planetárních mlhovin. Jak autoři hypotézy vypočítali, budou rychlost expanze,
hustota i tvar zhruba po tisíci letech odpovídat tomu, co pozorujeme u typických
planetárních mlhovin. VŠimněme si, že při tomto mechanismu tvoření planetár
ních mlhovin není hmotnost mlhoviny konstantní, ale že roste s časem. Tento
fakt také. potvrzují poslední studie Stewarta Pottasche, který se určováním
hmotností planetárních mlhovin zabýval. Pomocí důmyslných metod byla ne
dáno nalezena slabá hala kolem planetárních mlhovin. Skupina pracovníků uni
verzity v Britské Kolumbii a Imperial Gollege v Londýně vyvinula citlivý optický
detektor s rozsáhlým dynamickým rozpětím, pomocí něhož objevila kolem známé
mlhoviny NGC 7027 v souhvězdí Labutě obálku několikrát větší, než je samotná
mlhovina. Pozorování z družice IDE připravená Sár,ou Heapovou přinesla důkazy
existence rychlého hvězdného větru vanoucího z povrchu centrálních hvězd pla
netárních mlhovin. I tento výsledek tedy podporuje předpoklad, že vznik plane
tárních mlhovin je dynamicky ovlivněn hvězdným větrem .. Můžeme si však být
jisti, zda vskutku nedošlo k prudkému odhození vnějších vrstev hvězdy?
Je všeobecně známo, že když hvězdy zestárnou, začnou být dynamicky nesta
bilní - začnou pulsovat. Předpokládá se, že perioda i amplituda pulsací s věkem
hvězdy roste, takže se mtlže stát, že při nějakém zvlášť mocném pulsu se od
hvězdy oddělí celá vnější obálka, Tuto představu podporovala skutečnost, že
nebyly pozorovány žádné dlouhoperiodické proměnné hvězdy o periodě větší
než asi 600 dní. Nedávno však byly radioteleskopem v Dwingeloo objeveny
miridy s periodami kolem 2000 dní. Tyto hvězdy nemohly být objeveny o,ptic
kými prostředky z toho prostého důvodu, že jejich hvězdný vítr je natolik silný,
že v optickém oboru tyto hvězdy prakticky nezáří. Existence hvězd v natolik
pokročilém stádiu vývoje ukazuje, že i tyto hvězdy ztrácejí svoji hmotu silným
hvězdným větrem, což značně snižuje věrohodnost scénáře "náhlé smrti".
Naše představy týkající se pozdních stádií hvězdného vývOje prodělaly v po
sledních desetiletích úplnou revoluci. Nyní již víme, že ztráta hmoty půs,obená
hvězdným větrem je rozhodujícím činitelem ve vývoji červených obrů a že jen
velmi málo, hvězd si až do konce může udržet tolik hmoty, aby mohly vybuch
nout jako supernovy. Zdá se tedy, že většina hvězd ze života odchází 'klidně
a nenápadně, přičemž stav planetární mlhoviny, do něhož přecházejí, není nic
jiného než tečkou za dlouhotrvajícím proces'em, při němž se z větší části roz
ptýlily do prostoru a staly součástí mezihvězdné látky, z níž kdysi vznikly .
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Stabilita atmosfér planet

I Vladimír Van}sek

Je jisté, že Země, právě tak jako jiné planety neustále ztrácejí jisté množs t\' í
ze svých plynných obalů. Některá tělesa sluneční soustavy dokonce ani plyn n)'
obal nemají. V následujícím stručném výkladu si ,objasníme základní otázk u
stability atmosfér planet.
Molekuly plynu v atmosféře planety nebo hvězdy mohou dosáhnout za urč i 
tých okolností únikové rychlosti Vro nebo i rychlosti větší. Úniková rychlost je
dána známým vztahem
Vro = (2 x Mlr)1/2,
kde x je

gravitační konstanta, M hmotnost planety,
(předpokládáme těleso kulově symetrické).

r vzdálenost od jejího

středu

V plynu dochází neustále k vzájemným srážkám mezi jednotlivými moleku
lamí. To vede k výměně kinetické energie, pro kterou platí

1/2 ma

V2a.I<

= 1/2 mb V 2b,I< = 3/2kT,

kde ma, mb jsou hmotnosti libovolných molekul nebo atomů a-tého a b-tého
druhu, k je Boltzmannova konstanta, T absolutní teplota plynu. Rychlosti Va,K,
Vb,K jsou střední kvadratické rychlostí. Jejich druhé mocniny jsou průměry
součtů čtverců rychlosti všech molekul daného druhu v daném objemu. Pro
střední kvadratickou rychlost molekul i-tého druhu platí
v2j,I<

= 3kT/mj,

kde mj je hmotnost molekuly i-tého druhu.
Aby molekula nebo atom o hmotnosti mj měl dostatečně velkou pravděpODOb
nost, že unikne z gravitačního pole tělesa o hmotnosti M ze vzdálenosti r od
jeho středu, musí být splněna podmínka, že VLK ~ Vro, kde Vro je úniková rych
lost. Podmínka tedy zní
3kTlmj ~ 2xMlr.
Z toho plyne, že teplota plynu T musí být rovna nebo vyšší než kritická
teplota T ro , pro ]{terou platí
Tj,ro = 2xl3k M mjlr.
Dosadíme-li pr,o hmotnost molekuly nebo atomu relativní molekulovou hmotnost
pak lze snadno nalézt vztah

!-lj,

hro

= 5013!lj MIMz rzlr [Kl,

Země a rz její střední poloměr. Pro většinu velkých planet
T cO '? 5000 K i pro lehké plyny. Jsou to teploty poměrně vysoké, vyskytující se
prakticky jen v atmosférách hvězd a nikoli v atmosférách planet. Přesto VŠák
k úniku plynu z atmosféry Země do kosmického prostoru dochází. Při teplotě
T ro počet molekul nro, které mají rychlosti v 2: Vro je k celkovému počtu mole
kul n (v daném objemu) v poměru

Mz je hmotnost

noo/n

= 0,392.

To znamená, že při této teplotě asi 39 % molekul by mohlo v daném okamžiku
uniknout z gravitačního pole planety, Avšak, aby zcela určitá molekula nebo
atom mohl skutečně opustit atmosféru planety, musí mít dostatečně dlouhou vol
nou dráhu, což je dráha, kterou částice urazí mezi dvěma po sobě následujícími
srážkami s jinou částicí. Na povrchu Země při tepl,otě 273,2 K a tlaku 101 325 Pa,
je střední volná dráha velmi malá, řádově 10- 8 m a počet srážek přibližně
1010 za sekundu, Teprve ve výškách kolem 500 km vzroste volná dráha na ně
kolik desítek km a počet srážek klesne na dvě až tři za minutu (viz tab. 1).
Po srážce, při které nastává výměna energie mezi částicemi, molekula téměř
uždy nabývá jiné rychlosti. Je však větší pravděpodobnost, že molekula, která
4

Tabulka 1.

Počel

molekul, volná dráha a

Výška

Teplota

[ml

[K]

O
lOS

srážek v

různých

výškách zemské atmosfé'Y.

Střední

Počet

molekul
[n m - 3]

288
200
1250
1500

2.10 5
5.10 5

počet

volná dráiw

[ml
7.10 -3
1,5.10- 1
23
2,6.10 1

2,6.10 25
9.10 18
8.10 15
5.10 13

Počet

srážek

[s -1]
10 10
3.10 4
5
0,036

Ta bulka 2. Poměrný počel částic n{u}/n plynu s rychlostí v a větší. Maxwe/lovo rozděleni,
vp = neipravděpodobněiší rychlost částic. u = v/ vp. Střední kvadratická rych!cst
1,225 vp.
u

n{u}
n

u

0,0
0,2
0,1
0,6
0,8
1,0

1,000
0,994
0,956
0,869
0,734
0,572

I?

o

,~

1 ,225
1,4
1,5
1,8
2,0

n{uj
n

u

n{u}
n

0,411
0,392
0,271
0,1633
0,0906
0,0460

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

8,2.10- 3
4,4.10 -·1
3,5.1O- s
5,2.1O- i
8,3.10- 9
8,0.10- 11

- - - - _._---- -_.

Tabulka 3. Kritické teplaly Too, kvadratické rychlosti VK a poměrný počet molekul nco
s rychlostmi voo a většími pro H, H2, He a 02 v různých výškách zemské atmosféry.
<:j
<:j

..\<
"'-:>

'~

.3

Q.

<lJ

:..,.

l-<

II
[mj

[K]

O
105
2. 105
5.10 5

273,2
200
1250
1500

m ě la

T

'<:!~

C
.......
2<3
~

Cl-

.~

\~ ~

VCO

[ms--

Jl

11180
11010
10840
10370

H(,u=1,008)
Too=5.10 3 K
VK

neJ:)

VK

neJ:)

n

[ms-I]

6.10- 12
10- 15
0,015
0,012

1845
1580
3946
4323

[ms-I]

2610
2233
5582
6116

!'!2 (w= 2,016 )
T 00 = 1.10,1 K

n
10- 23
10 -31
6.1O- s
4,5.10 -3

Hef,u=4,003)
T oo =2.10 4 K
nC/J
VK
[ms-I]
n
1305
1116
2791
3058

10- 47
10- 132
8.10 -IQ
2.10- 7

02(1"=32)

Too =l,6.lO s K
VK

'100

n

[ms-I]

461
393
986
1080

"" 10 -00
"" 10 -SO
c-o

10 - d~
10 -Sq

větší. Z Maxwellova
rychlosti molekul plyne, že nejpravděpodobnější rychlost je Up =
=
V27:3 UK, tedy Up < UK. Je to rychlost, ktemu molekula nebo atom nejčastějI
na bývají mezi jednotlivými srážkami. Nejpravděpodobnější rychlost Vp, za před
pokladu Maxwellovy r·ozdělovací funkce je významná pro určení počtu částic
n ( u ), které ma jí rychlost v nebo větší. Platí totiž

v :?: voo, získá srážkou menší rychlost než rychl·o st

ro z dělení

n(u}/n

=1-

<P(u)

+ 2íV;"- u

exp( -u 2 )

Jrde 11 = u/up a <P (u) je Gaussův integrál chyb. Hodnoty n(u}/n až do u = 5
js ou uvedeny v tabulce 2.
Jestliže u = uoo/up, pak n(u}/n = nco/ n je pnměrný počet částic, l(teré se
pnh ybují rychlostmi v :?: VC/J, V tabu lce 3. jsou uvedeny hodnoty nCf)/n pro atc
m á rní a molekulární v,odík, hélium a molekulu O2 v atmosféře Země. Je zřejmé,
2.e v přízemních vrstvách zemského ovzduší, při pruměrných teplotách blízkých
273,2 K, jen zcela zanedbatelné množství atomu vodíku muže dosáhnout rych
lnsti VCl). Odlišná situace je ve výškách nad 500 km, kde je podstatně vyšší
teplota. V těchto výškách nejméně 4 % atomu vodíku a 0,45 % molekul tohoto
prvku dosahuje únikové rychlosti. Také u hélia se vyskytuje jislé množstvÍ
a t omu s rychlostmi umožňujícími opustit gravitační pole Země, Kromě toho
vo lná dráha částic je zde 10 až 30 km a průměrná frekvence srážek 2 za minutu
5

Tabulka 4 . .Přibližný odhad doby disipace
Tabulka 5. Kritická teplota TOCl pro lH
1H, 4He, 16 0 v zemskt! atmosft!ře v rocích
a 16 02 na povrchu některých tě/es slu 
{teplota se vztahuje na vysokou atmo
n.!ční soustavy.
sft!ruJ.
Tě/eso
1H[K]
1602[ K 1
Teplola [Kl
1000
2000
Slunce
1,53.10 7
48,8.10 7
1H
5.10 4
2.103
1,42.10 5
Jupiter
4,5.10 6
4He
5.10 13
2.107
Země
1,6.10 5
5.10'
160
1051
10 25
Měsíc
226
7240

planetka"
kometa"

13
0,03

• r = 105
••

l'

--m, M = 10 20

415
1,04

---- -

= 5.10'

kg

m, M = 1016 kg

Za těchto okolnost! mají především atomární vDdík, jeho molekuly a v nevelké,
ale přece jen znatelné míře i hélium, možnost téměř bez překážky unikat
(disipovat] do meziplanetárního prostoru. Proto hladinu kol-em 500 km označu
jeme jako hladinu disipace.
Ostatní složky zemské atmosféry, tj. především dusík a kyslík, vzhledem
k podstatně větší hmotnosti, dosahuji únikové rychlosti s velmi malou pravdě
podobností.
Jestliže například nOCl/n ~ 10- 23 .4, znamená to, že v jednom molu plynu
(n = 6.10 23 ) v libovolném okamžiku je přibližně jedna částice s rychl'ostí
D ~ DOCl. Při průměrné frekvenci srážek ve vysokých vrstvách 0,1 s -1, a za pře d
pokladu, že každá částice s rychlostí v :2: VOCl opustí atmosféru, ztratila by Země
podstatnou část svého ovzduší za 1024 sekund, tj. asi za 3.1016 let. Je tD doba
přesahující o několik řádů stáří v,e smíru. Tabulka 3 jasně napovídá, že kromé
vodíku a částečně i hélia, atmosf,éra Země ostatní složky prakticky neztrácí.
Za jak dlouho difunduje současné množství vodíku v zemské atmosféře do
meziplanetárníh·o prostoru není snadné určit. Vypočtené doby značně závisí
na modelu, který si pro tento proces zvolíme. Jisté je, že současné množství
ve v'ysoké atmosféře disipuje do prostoru za dobu kratší než 105 let (viz tab. 4).
Celková hmotnost zemské atmosféry je 5,3.1018 kg a obsahuje řádově 2.10 44
at{)mů, především N a O. Celková hmotnost atmosférického vodíku je přibližně
1,5.1015 kg (tj. 9,0.10 41 atomů H). Velmi hrubý ,odhad úbytku atmosférického H
vede k hodnotě 10 3 kg S-1. Atmosférický vodík je neustále doplňován disD
ciačními procesy látek obsahujících vodík, především H20 . To, že ještě dnes
máme dostatek vodíku na Zemi vděčíme tomu, že ve značném množství je vázán
v molekulách s poměrně vysokým fl- a které nesnadno unikají do meziplanetár
ního' prostoru.
.
Kritická teplota TOCl je jistým kritériem stability atmosfér. Jako příklad jsou
v tab. 5. uvedeny kritické teploty 'pro 1H a 1602 na povrchu několika typických
těles sluneční soustavy. Z tabulky je patrno, že na Měsíci již poměrně nízká
teplota 220 K bude pro vodík kritická, naproti tomu na Jupiteru přesahuje 10 5 K.
Pmto si Jupiter udržel prakticky veškerý vodík. Z malých planetek unikají
plyny již za velmi nízkých teplot. Jádro komety nemÍlže udržet pl,ynný obal ani
v mimořádně velkých vzdálenostech od Slunce. Zbytkové záření vesmíru způ
sobí, že teplota kometárního jádra nikdy neklesne pod 2,7 K, kdežto rOCl i pro
molekuly s ll- "" 30 na povrchu těchto těles je 1 až 2 K.

Bolid Z roje u Pegasid

I Jaroslav Boček

Prt\let ja.sného bolidu atmosférou Země patří jistě k nejpůsobivějším přírodním
úkazům . Zpočátku normálně vypadající meteor se v několika málo okamžicích
změní v těleso, které osvětlí noční krajinu, hýří barvami a sršícími jiskrami
a zmizí stejně náhle jako se objevilo. Nejinak tomu bylo i na sklonku noci
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18./19. srpna 1982. Vzhled'em k době svého letu nevzbudil bolid, podle ondřejov
ského označení EN 190882, takovou pozornost náhodný'Ch pozor·ovatelfi jako
tomu bývá v některých jiných případech. I tentokráte však našel své obdivo
vatele. Byli to dva účastníci meteorické expedice na Velkém Lopeníku Fr. Šimek
a R. Peřest)T z Uherského. Brodu, kteří nám telegraficky ·oznámili čas přeletu
bolidu a v dopise pak doplnili řadu dalších podrobností.
A protože té noci bylo nad naším územím jasné počasí, podařilo se přelet
bolidu zachytit fotograficky na pěti stanicích české části evropské sítě pro
fotografování bolidů. V Ondřejově fotografoval M. Novák. Na stanicích HMÚ,
kde máme kamery převážně rozmístěny, fotografovali J. Sádovský na Svra
touchu, J. Fišer v TelČi, J. Rybář na Přimdě a Fr. Tauš na C'huráňově. Všechny
tyto stanice jsou vybaveny 'Celooblohovými kamerami a objektivy typu fish-eye,
v našem případě Opton Distagon 3,5/30. Zorné '[Jole kamery je 180°, průměr
obrazu oblohy na originálním negativu je 80 mm. Těsně před fotografickou
deskou - používáme ORWO NP 27, 9 X 12 cm - r,otuje dvou1istý sektor upev
něný na hřídeli synchronního elektromotorku. Protože frekvence l'ozvodné
elektrické sítě neni pro naše účely dostatečně stabilní, je v příslušenství každé
kamery speciální generátor 50 Hz zkonstruovaný J. Holým z Ondřejova, kterým
je synchronní motorek napájen. Rotující sektor vytváří na snímku meteoru
časové značky po 0,08 s v podobě přerušování stopy, a ty se používají pro
určení rychlostí meteoru. Aby se během celonočních expozi'C zabránilo rosení
objektivů, jsou kamery vybaveny tupením řízeným termostatem. V Ondřejově
pracuje spolu s nepohyblivou kamerou ještě jedna paralakticky montovaná
kamera se stejným objektivem. Kombinací snímků z této autamaticky pointo
vané kamery a kamery nepohyblivé zjišťujeme čas přeletu meteoru.
Tentokráte jsme čas přeletu získali dvkonce ze třech nezávislých zdrojťn.
Prvním byl údaj z vizuálního po<zorování účastníků výše uvedené meteorické
expedice 3h 09 ffi 58 s ± 2s SEČ. Z kombinace fotografických snímků byl stanoven
na 3h 09 ffi 57s SEČ. Třetí čas, v dobré shodě s předchozími, byl zjištěn pomocí
nově zkoušeného bolidového fotochronografu na ,ondi\ejovské observatoři, který
zkonstruoval ing. V. Beránek.
,
Jakmile M. Jirák v Ondřejově vyvolal fotografické desky ze všech našich
pozoro.vacích stanic, bylo zřejmé, že se tentokráte nejedná o bolid s možností
následného pádu meteoritů. Prudký nárůst jasu s náhlým pohasnutím na konci
dráhy i krátká doba svícení nasvědčovaly, že jde o kosmický materiál rychle
podléhající ničivým vlivům zemské atmosféry. I přes toto předběžné zjištěni
jsme bezprostředně přikročili k zpracovávání získaného pozorovacího materiálu.
K tomu nestačí jen vyvolat snímky. Následuje mnohahodinová mravenčí práce
celého ko,lektivu pracovníků spojená s přípravou a proměřováním těchto snímků,
jehož výsledkem je vlastně převedení potřebných částí optického obrazu oblohy
s bolidem do řeči čísel srozumitelné samočinnému počítači.
Proměřovali jsme všechny získané snímky. Na každém bylo nejprve vybráno
15 referenčních hvězd vhodně rozložených v té části oblohy, kde se nalézal
meteor. Pak teprve následovalo vlastní měření. Používáme k němu přístroj Asco
record 3 DP od firmy Carl Zeiss v Jeně. Lze na něm odečíst pravoúhlé souřad
nice bodli na fotografických negativech rozměrů až 30 X 30 cm s přesností čtení
o,ooDl mm. Základní délkové značky js.ou vyryty na skleněných pravítkách
a jejich zlomky se ·odečítají pomocí spirálních mikrometrů. Naměřené hodnoty
lze číst na stupnicích v zorném poli mikroskopu přístroje a zároveň se snímají
pomocí speciálních optickoelektrických snímačů v podobě pulzů do počítače
KSR 4100, který je součástí přístroje. Nastavování na měřený objekt provádí
ručně obsluha přístroje . Změřené hodnoty se automaticky vypisují ve formě
protokolu na dálnopisu a zároveň se děruje i pětistopá děrná páska.
Po založení proměřovaného snímku do stroje a provedení jeho základní orien
tace měříme začátky, resp. konce stop vybraných referenčních hvězd (každý
objekt se nastavuje vždy čtyřikrát). Na meteoru změříme nejprve 10 dobře defi~
novaných bodů a potom proměřujeme postupně všechna přerušení způsobená
rotujícím sektorem kamery. Na jednom až dv{)u nejvhodnějších snímcích
7
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TABULKA 1
začátek

rychlost [km/ s)
výška [km]
severní zeměpisná šířka
v ý chodní zem ě pisná délka
absolutní hvězdná velikost
hmotnost [kg)
zen i tová vzdálenost radiantu

max. iasnost

51,5
105,7
48,336°

47
74,7
48,47°

14,716°

14,88°

-1,1
5,1
32,2°

0,0

32,4°

pozorovaný

geocentrický

353,03°
20,68°
51,5

352,49°
20 ,28°
50,4

DRAHA VE SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ ( 1950,O)

TABULKA 3

datum
[l/ AU]
[AU]

e
q
w

48,498°
14,911°
0,2

RAD I ANT (1 950,0;

rektascenze
deklin a ce
původní rychlost [km/s I

a

40

68,6

-13 ,8
1,8

TABULKA 2

l/a

k one c

EN 190882

u Pegasidy

19. srpna
- 0,05""0,06

12. srpna
0,1
10
0,98

1,0
0,198
306 ,9°
145,3364°
84,7°

[AU]

Q

0,20e

308,0°
139,0°
89 ,0°

ten tokráte to byl snímek z Churáňova - děláme ještě fotometrii meteoru me
to dou srovnání s měřením šířek stop hvězd různých magnitud (od nejjasnějších
p o nejslabší na snímku měřitelné) k tomuto účelu zvláště vybraných a šířek
vše ch úseků na meteoru . Všechny snímky změřil autor tohoto článku.
Souběžně s tím udělala M. Nováková- Ježková přípravné práce pro vý,počet
úd ajů o meteoru. Vlastní výpočet byl proveden tradičn ě RNDr. Z. Ceplechou,
DrSc., vedoucím odd. meziplanetární hmoty v Ondřejově jeho obsáhlým výpo
č et ním programem FIR BAL na p.očítači EC 1040.
Z výpočtu jsme se dozvěděli, že bolid proletěl světelnou dráhu dlouhou 44 km
za 0,9 s. Nad severním Rakouskem, ve výšce 105,7 km, kde začal svítit, měl
r ychlost 51,5 km/s. Maximální jasnosti -13,8 m dosáhl po 0,6 s letu atmosférou.
Poh asl ve výšce 68,6 km při rychlosti 40 km/s. Do atmosféry vstoupilo 5,1 kg
ma teriálu, který se během letu úplně vypařil. Podle klasifikace Ceplechy a Mc
Croskyho šlo o typ bolidu lIlb, což je křehký kometární materiál typu '( Dra
con id. Všechny diHežité údaje o meteoru jsou uvedeny v tabulkách.
V tabulce 3 si všimněme heliocentrické dráhy tělesa. V roce 1975 upozornil
Harold Povenmire z Americké meteorické společnosti na existenci meteorickéh o
rOje u Pegasid . I v nástedujícich letech pozoroval vždy v době okolo 12. srpna
rneteory z tohoto roje. V roce 1978 za příznivých pozorovacích podmínek byla
zen itová frekvence 12 meteorů za hodinu. Jím udávané souřadnice radiantu pro
12. srpna jsou
= 349,5° a o = + 19,0°, rychlost meteorů 50 až 52 km/s. Ele
rne nty dráhy těchto meteorů vypočtené C. A. Wiliamsem jsou pro srovnání
ÍJ tabulce 3. Dobrá shoda s hodnotami naměřenými u našeho GoUdu je zřejmá
uvá žíme-li rozdíl v epoše pozorování. Zejména velký sklon dráhy dovoluje spo
lehlivě klasifikovat náš bolid jako u Pegasidu, a to zřejmě nejjasnější ze všech
dosud pozorovaných meteorů tohoto fO j,e.
(t
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Jan Vondrák

I Co je projekt MERIT?

V informačním bulletinu Mezinárodní astronomické unie Č. 46 se v oddíle 3,
zprávám z jednotlivých komisí, dočítáme ve zprávě 19. komise ( m 
tace Země), že se v květnu 1981 v Grasse ve Francii konal první "MERIT Wark~
shop", aby zhodnotil zkušenosti, získané během krátké pozorovací kamp ;;tně
ze srpna až října 1980. Ale co vlastně je projekt ME RIT a jaké jsou jeho cíle ?
K objasnění celé pwblematil,y a zodpovědění těchto otázek se musíme vrá tit
v historii poněkud zpět.
.
Astronomická pozorování, konaná z povrchu naší planety, jsou nevyhnute lně
ovlivněna neustále se měnící orientací zemského tělesa VllČi hvězdám, znáITl,Ol!
pod pojmem rotace Země. Spolu s neustále se zvyšující přesností astronom iC -·
kýcÍ1 přístrojů si lidstvo stále obohacuje znalosti o složitosti tohoto, na p I"J(\í
pohled tak jednoduchého jevu. Sekulární změny směru rotační osy Země v pro
storu, i když relativně pomalé, dosahují značné velikosti, a tak již ve dru hé m
století před n. l. řecký astronom Hipparchos objevil precesi, která však byla
interpretována správně až Kopernikem. Periodické změny polohy osy rot ace
v prostoru , zvané nutace, byly observačně zjištěny mnohem později (v prvé
polovině 18. stol.] Bradleyem. Teoreticky precesi vysvětlil Newton působe rlím
přitažlivých sil Slunce a Měsíce na sféricky nesymetrickou Zemi, ·ďAlem ber t
pak publikoval r. 1749 první analytickou teorii, vysvětlující i nutaci. Možnos t
změn polohy osy rotace v zemském tělese [a tedy pOhybu zemských pólů) byla
předpověděna nejprve teoreticky Eulerem a od první poloviny 19. stoL Zé1 caly
pokusy určit takové pohyby z astronomických pozorování. Sem patří mj. též
úspěšná pozorování změn zeměpisné šířky pražského Klementina z let 1889 až
věnovaném

1892 a 1895-1899.
V roce 1899 byla založena Mezinárodní

šířková služba [lLS), která z vari ací
zeměpisných šířek z počátku šesti [později pěti) stanic na 39. rovnoběžce o d
té doby nepřetržitě určuje změny polohy zemské rotační osy v tělese. Pozd ě j i ,
když přibyla řada dalších pozorovacích stanic, byla r. 1962 nahrazena Mezi 
národní službou pohybu pólu [lPMS] se sídlem v Japonsku, která v souča.s n é
době shromažďuje a zpracovává pozorování z asi 80 přístrojfl na celém světě.
V roce 1913 byl v Paříži zřízen Mezinárodní časový úřad (BIH), který byl p ů
vodně pověřen úkolem udržovat mezinárodní časovou škálu, založenou na ro taci
Země. Zanedlouho se však zjistilo srovnáním s časovou škálou, definova nou

pohybem těles sluneční soustavy [nyní zvanou efemeridový čas], že ani rych los t
rotace Země nelze považovat za konstantní. Situace se zcela změnila v p ade 
sátých letech, kdy byly sestrojeny první atomové hodiny. V současné dob ě je
mezinárodní rovnoměrná časová škála definována skupinou atomových h odin
a astronomická pozorování z asi 80 stanic na celém světě, zpracovávaná v BI H,
slouží k určování nepravidelností v rychlosti rotace Země.
Pokud jde o metody pozorování, až do šedesátých let se používalo výhra dn ě
optických pozorování hvězd celou řadou přístrojfl různých typů a různými meto 
dami (zenitteleskop, pasážník, astroláb, cirkumzenitál, fotografický zenitteleskop
apod.). Zvrat nastal brzy po vypuštění prvních umělých družic Země a od r. 196 7
se pOhyb pólu určuje pravidelně též z pozorování Doppler·ova posuvu frekven cí ,
vysílaných z paluby amerických družic typu NNSS [podrobnosti o tomto způ 
sotu pozorování viz autorův příspěvek v ŘH 2/1980). V sedmdesátých letech
doznala značného rozv·o je též další pozorovací technika - laserová lokace
umělých družic Země a Měsíce, spočívající v přesném měření tranzitníhc, čas u
laserového impulsu od stanic na povr-chu Země ke vzdáleným družicím, opa tře 
ným speciálními zpětnými odražeči, či k podobným odražečům, umístě n ým
sovětskými a americkými sondami na povrchu Měsíce, a zpět.
Velmi slibná je též metoda interferometrická, pflvodně vyvinutá na k onci
:O'edesátýcl1 let pro studium struktury rádiových zdrojů. Spočívá v současn é m
přijímání téhož signá lu ze vzdálených rádiovýcl1 zdrojů [jako jsou kvasary
a rádiové galaxie) na dvou stanicích. Fázový rozdíl mezi oběma přijatými
9

signály či časové zpoždění mezi příjmem téže vlnové fronty na obou anténách
je mj. funkcí též okamžité orientace základny vůči pozorovaným rádiovým
zdrojům. Ze vhodně organizovaných pozorování na nejméně dvou základnách
pDtom lze s vysok,ou přesností odvodit okamžitou orientaci zemského tělesa
v prostoru. P,odle způsobu příjmu a zpracování signálu se interferometrická
metoda dále dělí na interferometrii se spojenými prvky, kde jsou několik
desítek kilometrů vzdálené antény propojeny přímo kabely či mikrovlnnými
vysílači, a interferometrii s v,elmi dlouhými základnami, kde na každé z obou
stanic, vzdálených tisíce kilometrů, se pořizuje nezávislý magneto'fonový záznam
příjmu a zpracování se provádí později ve společném vyhodnocovacím středisku.
S výjimkou dopplerovských pozorování však všechny ,ostatní moderní prostředky
doposud pracují pouze nárazovitě, nesystematicky, a nebylo je tedy zatím možné
plně využít pr-o pravidelné sledování pohybu pólu a rotace Země.
Na druhé straně v posledních desetiletích stále více sílí požadavky po přes
n ě j ším sledování pohybu rotační osy Země jak v prostoru, tak v tělese samém.
a nepravidelností v rychlosti rotace Země i po rychlejším zveřejnění výsledků.
zejména v souvislosti s vypouštěním a sledováním drah umělých kosmických
těles. Rovněž možné (ale doposud ne zcela spolehlivě prokázané) vztahy mezi
rotací Země a jinými geofyzikálními jevy (jako např. přesuny hmot při velkých
zemětřeseních, tání ledu v polárních oblastech či přesuny vzdušných hmot ve
velkém měřítku) vyžadují pro další studium přesnější a podrobnější znalost
rotačního chování zemského tělesa. Zanedbatelné nejsou ani požadavky ze stra
ny přesné námořní navigace a geodetických měření.
Možnosti nových pozorovacích metod na straně jedné a rostoucí nároky na
přesnost a rychlost předávání výsledků na straně druhé vedly v roce 1978 na
82. sympoziu Mezinárodní astronomické unie "Čas a rotace Země" k doporučeni
zHlo'žit společnou pracovní skupinu 19. a 31. komise. Jejím úkolem bylo zhod
notit a porovnat výsledky pozorování různými technikami a doporučit nov~í
mezinárodní program, který by poskytl vysoce přesné údaje pro praktické účely
i základní geofyzikální výzkum. Pracovní skupina předložila návrh na projekt
MERIT (zkratka pro Monitor Earth RotaUon and lntercompare the Techniques
ať Observation and Analysis), který byl v následujícím roce 1979 schválen na
valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Montrealu. Projekt byl
ještě téhož roku schválen Mezinárodní geodetickou a geofyzikální unií na jejím
valném shromáždění v Canbeře jako společný pro obě unie a je podporovár:
též organizací Cospar.
Jak již bylo řečeno v úvodu, v srpnu až říjnu 1980 proběhla tzv. krátká
kampaň projektu, jejímiž hlavními cíli bylo:
(aJ ověřit a rozvinout organizační opatření, která budou potřebná v průběhu
bJavní kampaně,
rb J urychlit vývoj nových pozorovacích a výpočetních metod pro pravidelné
sledování rotace Země o vysoké přesnosti,
(c J poskytnout srovnání, které může být užito pro určení priorit při plánováni
hlavní kampaně,
(dJ získat jednotný soubor přesných pozic účastnických stanic,
reJ ověřit možnosti detekce krátkoperiodických změn v rotaci Země a posky
tování rychlé služby pro takové údaje.
Krátké kampaně se zúčastnila celá řada observatoří na celém světě. Početně
největší byla účast ze strany klasických astr,ometrických přístrOjŮ (82 ze
ZL zemí), v kampani pozorovaly též dvě celosvětové sítě dopplerovské - ve
Fr.ancii koordinovaná MEDOC (rozšířená na 19 stanic) a americká DMA (asi
20 stanic). Pokud jde o laserovou lokaci Měsíce, v krátké kampani pracovaly
tři observatoře (McDonald, Orroral Valley a Krym), a1,e pouze na první z nich
se podařilo získat dostatečné množství pozorování. Lepší byla situace s lase
rovým pozorováním družic ('powroval se Lageos a Starlette, výjimečně t§ž
Geos C či některé další družice) ,kde se zúčastnilo celkem 27 stanic. Kampaně
se zúčastnily I\ovněž tři pozorovací skupiny, zabývající se interferometrií z velmi
dlouhých základen (celkem 13 stanic v USA, Evropě a Austrálii) a dvě základny
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lVový laserový družicový dálkoměr ondře;ovské observatoře Astronomického ústavu ČSAV.

se spojenými prvky (v USA a Anglii). Krátká kampaň úspěšně splnila své cíle,
zejména se podařilo nahromadit větší množství pozorování moderními kosmic
kými metodami a urychlit jejich zpracování.
Bylo by jistě předčasné na tomto místě podrobně hodnotit a srovnávat přes·
nost jednotlivých metod, předběžně je však možné pro hrubou orientaci konsta
tovat, že shoda mezi jednotlivými skupinami přístrojů v okamžité pol-oze rotační
osy je řádově v setinách obloukové vteřiny, což odpovídá několika decimetrům
11 poloze pólu na povrchu Země. Pokud jde <O vztah rotačního a atomového času,
:je shoda mezi výsledky jednotlivých technik v rámci milisekund. Hlavní kampaň
projektu MERIT byla vyhlášena na dobu od 1. září 1983 do 31. října 1984, zahrne
tedy zhruba jednu Chandlerovu periodu. Výsledky a zkušenosti hlavní kampaně
pak mají vyústit v doporučení na novou organizaci mezinárodní služby p-ohybu
pólu a rotace Země , která bude předložena ke schválení valnému shromáždění
Mezinárodní astronomické unie v roce 1985.
Závěrem se zmiňme o československé účasti na tomto prolektu. P,okud jde
(1 klasické astrometrické přístroje, je u nás v tomto směru již desítky let velmi
d obrá tradice. Jména jako prof. Nušl, bratří Fričové či prof. Buchar se stala
bezesporu pojmem. V současné době se na mezinárodní spolupráci v rámci IPM S
a BIH , a tedy i na projektu MERIT, podílejí čtyři observatoře s pěti přístroji.
Js ou to: Observatórium SVŠT Bratislava (pasážník Zeiss 100/1000 mm), Geodc
tická observatoř Pecný VÚGTK (vizuální zenitteleskop Zeiss 135/1750 mm
Cl cirkumzenitál VÚGTK 100/1000 mm], Observatoř astronomie a geofyziky ČVUT
Praha (cirkumzenitál VÚGTK 100/1000 mm) a Astronomický ústav ČSAV Ondře
j-ov (PZT Zeiss 250/3780 mm). Dosavadní mezinárodní srovnání svědčí v n~,š
p rospěch; nejpřesnější čs. přístroj, fotografický zenitteleskop (PZT) v Ondřejové
(viz 3. str. obálky), dostává v BIH již řadu let z pěti PZT, pracujících v Evropě
[Herstmonceux, Hamburg, Moskva, Ondfejov, Potsdam), druhou nejvyšší váhu
lmed za Herstmonceux! V průběhu krátké kampaně působil Astronomický ústav
C;SAV jako koordinující středisko pro všechny čs. _stanice; zde byly shromažďo
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vány v týdenních intervalech veškeré výsledky pnzorování a každou

střé iu

dálnopisně předávány

k dalšímu zpracování do IPMS a BIH. Celkem bylo běh e m
kampaně na všech čtyřech observatořích pozorDváno v 55 jasných noc ích
201 skupin, což představuje asi 3000 pozorovaných průchodů hvězd.
Poněkud horší je situace v oblasti moderních kosmických metod. Zde má
Č-eskoslovensko jistou tra·dicí ve výrobě laserů a v konstrukci laserových rad arů
(připomeňme si v této souvislosti, že jsme po USA a Francii byli spolu s Jap Ofl '
skem v r. 1970 třetím státem na světě , kterému se podařilo úspěšně přijm o u t
odražené lasero,vé impulsy od družice Geos B). V současné době je v Astro flo
mickém ústavu ČSAV v Ondřejově ve stádiu provozních zkoušek laserový ra d:ll'
druhé generace, který však, vzhledem ke svému zatím poněkud malému dosah u,
v krátké kampani nebyl nasazen. Zdá se však být reálné zvýšit jeho dosa h
b ě hem příštích let natolik, aby mohl b~Tt použit při sledování Lageosu v prLlběl1U
hlavní kampaně.
Pracovníci Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze se pOdíleli n a
s t a vbě a provozu laserových radarů v Eg'yptě a v Indii, které se rovněž zapo jily
do krátké kampaně pozorováním družice Geos C. Tím bezesporu nejtiOu ješ t ě
všechny naše možnosti vyčerpány; do hlavní kampaně MERIT s velkou pravd ě 
podobností již těžko. s něčím novým zasáhneme, ale v letech následujících
bychom měli usilovat o další vývOj i v této oblasti astronomie, která v souča s n é
do b ě prodělává tak velk olepý rozmach. Dosavadní tradice a úspěchy es. ast Cé) 
Domie nás k tomu zavazují.
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Zp lávy
65 LET ANTONíNA MRKOSE

Pro většinu
pětašedesátka

lidí v naší populaci znamená
zaslou žený odpočinek a "dolce
far niente". Jsou však i výjimky, ·potvrzující
obecná pravidla. A není výjimkou, že se tyto
výjimky vyskytují poměrně často tl vědec
kých pracovníků. Je tomu lak zřejmě proto,
že pro každého vědeckého pracovníka je
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jeho práce ani ne tak zaměstnání m , a le
jeho koníčkem a životní núpl ní ;
jinak by asi totiž vůbec nikdy nemo h l p ra 
covat ve vědě.
To, co bylo řečeno obecně, p latí v [JIné
míře i pro docenta Antonína Mrkose, kan di·
dáta fyzikálně-matematických věd, samos l(l l
ného vědeckého pracovníka katedry a stro
nomie a astrofyziky MFF UK v Praze.
ředitele hvězdárny v Českých Budějovicích
s pobočkou na Kleti, docenta pedagogické
fakulty v Č. Budějovicích a v neposlední
radě dlouholetého předsedu redakční rady
především

Říše hvězd.

Šedesát let Antonína Mrkose (' 27 . 1 1918
ve Střemchoví u Žďáru n. S.J bylo zhodno
ceno v tomto časopise před pěti lety (ŘH 59,
8-9; 1/1978) . Připomeňme proto nyní jen
práce jubilanta na Skalnatém Plese, na Lom
nickém štítu a v Antarktidě, které byly oce
něny udělením Řádu práce a mnoha dalších
n aši ch i sovětských vyznamenání. Mrkos za·
s áhl významně do čs. kometární astronomie
objevením 11 nových komet a flalezením
4 periodických; kromě toho objevil i 6 no ·
vých emisních galaktických mlhovin. Je nut
no při pomenout i fotografický a tlas obloh jl,
který poř[dil na Skalnatém Plese, a !{terý
v té době byl skutečně unikátním dílem za
chycujícím hvězdy u nás viditelné do 10. ve
li kosti.
Uplynulých pět let práce Antonína Mrlw se
bylo flaplněno kromě pedagogické a poli
ticko·osvětové činnosti v Č. BudějoviCích
prací odbornou. Pod vedením jubilanta se
rozvinul program pozorování komet a. pla
netek na Kl e ti, kde bylo získáno v letech
1978-1982 několik tisíc přesných poloh
as teroid a komet, které patří k nejpřesněj 
ším na světě. Tyto pozice umožr:ly výpo č et

"I
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drah

mnoha planetek a komet s velkou
Na Kleti však bylo objeveno za
posledních pět let i na 600 nových planetek,
z nichž asi polovinu nalezl jubilant.
V posledních letech byla práce A. Mrkose
dvakrát významně oceněna. Na návrh Aka
demie věd SSSR byla planetka (1832) po
Jmenována "Mrkos" a na posledním valném
shromáždění MeZinárodní astronomické unie
[Patras, 1982) byl Jubilant zvolen viceprezi
dentem 6. komise IAU pro astronomické
telegramy.
Přejeme "Tondovi" do dalších let pevné
zdraví a hodně jasných nocí na Kleti, během
nichž objeví Jlstě ještě hodně nových pla
netek. A pochopitelně i pevné nervy při re
dakční práCI na ŘíŠi hvězd.
J. B.
přesností.

r
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STOROVA MEDAILE DR. STOHLOVI
Předsednlctvo

Slovenské akademie věd
dr. J. Stohlovi u příležitosti jeho
padesátin stříbrnou plaketu Dionýza Štúra
za zásluhy v přírodních vědách. Přední slo
venský astronom. RNDr. Ján Štohl, CSc., je
vedoucím oddělení meziplanetární hmoty
Astronomického ústavu SAV v Bratislavě;
zastává také radu významných funkcí: je
předsedou Slovensiké astrDnomické společ
nosti při SAV, tajemníkem vědeckého kole 
gia SAV pro vědy o Z:..mi a vesmíru, členem
oředsednictva zz. komise Mezinárodní astro
:1omické unie pro meteory atd. Dr. Štohl
přednáší také stelární astronomii na Mate
maticko-fyzikální fakultě Univerzity Komen
ského v Bratislavě a je dobře znám i jako
pO'pularizátor astronomie. Je členem redakč
ní rady časopisu Vesmír a dlouholetým čle
nem redakční rady Říše hvězd. Redakce Řiš e
hvězd dr. Štohlovi srdečně blahopřeje k vý
znamnému ocenění jeho práce.
udělilo

ERNST FLORENS FRIEDRICH CHLADNI
Německý fyzik Chladni [nar. 30. 11. 1756
ve Wittenbergu, zemřel 4. 4. 1827 v tehdejší
Breslau), zabývající se především akustikou
a problémy s ní spojenými, je zakladatelem
moderní meteorické astronomie. Jako prvni
poznal, že jev meteoru je způsoben průletem
kosmického tělíska - meteoroidu - zemskou
atmosférou. Do jeho doby byly totiž meteory
považovány za jevy cistě atmosférické, ni
koliv kosmické. Chladni pracoval v celé řadě
evropských zemí, významný byl však jeho
pobyt \j tehdejším Rusku. Stal se dokonce
členem Petrohradské akademie věd a jeho
nejdůležitější
práce vznikly za působení
v Rize. Ve dvou německy psaných pojedná
ních, uveřejněných v r. 1794 a v další publi 
j,aci uveřejněné r. 1819 se zabýval otázkou
původu meteoritů; nepochybně prokázal, že
meteority jsou mimozemského puvodu, tedy
že jde o tělesa dopadající na Zemi z mezi 
planetárního prostoru. Chladniho pojednání

se zprvu setk a la s posměchem, na pl'. patlz
ská Akademie věd byla stále ještě toho ná
zoru. že z vesmíru nemohou na Zemi padal
žádné "kameny". Avšak ještě za Chladniho
života se jeho názory na kosmický původ
meteoritů plně potvrdily.
J. B.

Co nového
v astronomii
TŘICET LET CSAV

Koncem minulého rol,u oslavovala Česko
slovenská akademie věd, nejvyšší vědecká
instituce v našem státě, 30. výročí svého
založení. Zákon o ČSAV přijalo Národní
shromáždění 29. X. 1952 a na jeho základě
byla Al,ademie ustavena na slavnostním
shromáždění, které se konalo 17. Xi. 1952
v Národním divadle v Praze. Dne 12. XI. 1952
bylo také prezidentem republiky jmenováno
prvních 52 akademiků, kteří pak 18. listo·
padu zvolili prvních 43 členů korespondentu
ČSAV. Založení ČSAV bylo v době nast~pLl
jíCí vědeckotechnické revoluce naprostou
nezbytností; v jejím rámci vznikla řada
ústavů [jedním z prvních byl i Astronomický
ústav 1 a podstatně se rozšířil i počet kvali·
fikovaných vědeckých pracovníku. Vznikla
tak vědecká základna, která do té doby ne
měla v našem státě obdoby; od svého po
čátku se ČSAV starala o plánovitý rozvoj
naší vědy v socialistické společnosti, v těsné
spolupráCi s Akademií věd SSSR a akade·
miemi ostatních socialistických států.
V roce 1952 probíhalo též jednání o vytvo
ření SAV, jejíž vznik umožnil zákon z 18. VI.
1953. SAV se koncipovala jako centrum zá
kladního vědeckého výzkumu v SSR a její
činnost se začala 26. VI. 1953; dne 9. Xl. 19 53
se konalo první valné shromáždění SAV.
Mezi prvními ústavy SAV byl i Astronomický
ústa v.
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Redakce tiskového orgánu prezidia ČSAV,
Bulletin ČSAV, položila koncem minulého
Toku tři otázky předsedům vědeckých kole
gií ČSAV_ Uvádíme tyto otázky a odpovědi
na ně od předsedy vědeckého kolegia astro
nomie a příbuzných věd, člena korespon
<denta ČSAV, RNDr. V. Bumby, DrSc., ředitele
Astronomického ústavu ČSAV:
(1) Které poznatky základního výzkumu
dosažené od založení ČSAV nejvíce přispěl y
v daném oboru k rozvoji světové vědy? Rozeznání existence a stanovení charakte 
ristických vlastností velkorozměrových slu
nečních magnetických poll. Vybudování teo
rie vývoje těsných dvojhvězd. Studium dráhy
letu atmosférou a pádu meteorického tělesa
Příbram . Odvození silové funkce systému
'Země-Měsíc s uvážením gravitačních polí
obou těles v plné obecnosti.
(2) Jaké výsledky z daného vědního oboru
zaznamenaly největší přínos pro naši spole
čenskou praxi? Korekce představo pro
cesech ve sluneční atmosféře, jejich perio
dicitě a struktuře meziplanetárního magne·
iického pole, ovlivňuj í cích vztahy Slunce 
Země. Nové fyzikální teorie průniku těles
o velkých rychlostech zemskou atmosférou .
Vytvoření nezávislého chronometrického sy
stému, prvního na evropském kontinentě a
vysílání časových signálů a frekvencí. Tele
vizní metoda porovnání atomových časů. Vy
tvoření výpočetního systému pro určování
drah umělých družic a předpovědi jejich
poloh.
(3) Kterými směry se bude daná vědní
disciplína v celosvětovém měřítku v nejbližší
době patrně nejintenzívněji zabývat a jak se
'na rozvoji může podílet čs. věda? - Základ
ními mechanismy sluneční a hvězdné čin
nosti, generací magnetických polí, vlivy na
mezihvězdný prostor a planety. Fyzikálním
poznáním procesů v komplikovaných hvězd
ných soustavách. Hmotovým i dynamickým
spektrem mezihvězdného a meziplanetárního
prostředí. Moderními směry astrodynamiky
a astrometrie s využit!m přesných lasero
vých a dopplerovských drUŽicových pozoro
vání a pozorování fotografickým zenitovým
teleskopem . Problémy dynamiky rotačně
orbitálního pohybu systému Země-Měsíc
a některých dalších těles sluneční soustavy.
Podle BČSAV 10/ 1982
STO LET ASTRONOMIE NA ČESKÉ
UNIVERZITĚ V PRAZE
Před sto lety, v roc e 1882, došlo po dlou
hých průtazích ze strany rakouských úřadů
k rozdělení tehdejší Karlo-Ferdinandovy uni
verzity v Praze na českou a německou. P ř i
české univerzitě vznikla řada ústavO, mezi
nimi i astronomický. Rok 1882 je možno po
važovat za významný mezník v historii české
vědy, astronomii nevyjímaje. Stého výročí
novodobé české astronomie bylo vzpomenuto
10. listopadu m. r. v malé aule historické
budovy Karolina seminářem, který uspořá
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daly Katedra astronomie a astrofyziky Ma
tematicko-fyzikální fakulty Univerzity Kar
lovy, Historická sekce Čs. astronomické spo
lečnosti při ČSAV a pracovní skupina astro
fyziky Fyzikální vědecké sekce Jednoty čs.
matematiků a fyziků . Na semináři, jemuž
předsedal dr. L. Pátý, měl úvodní přednášku
prof. V. Vanýsek na téma " Sto let astro
nomie na české univerzitě v Praze " . Docent
j. Havránek seznámil přítomné s extenzemi
české univerzity i s ohledem na astronomU,
prom. hist. F. Hýbl referoval o předpokla
dech pro rozvoj výuky astronomie na ČeS
kých měšťanských a středních školách v le·
tech 1882-1907, dr. M. Sole hovořil o zamě
ření pedagogické práce na Astronomickém
ústavu a dr. Z. Horský o Seydlerově kon
cepci astronomie.
f. B.
NEJDELSí POBYT NA OBĚŽNĚ DRAZE
KOLEM ZEMĚ

Rekordního pobytu na oběžné dráze kolem
dosáhli sovětští kosmonauté A. Berezo·
voj a V. Lebeděv, kteří tvořili první dlouho
dobou posádku na orbitální stanici Sal jut 7_
Oba kosmonauté startovali 13. května 1982
na kosmické lodi Sojuz T-5 k orbitální laoo·
ratoři Saljut 7; na této oběžné stani ci praco
vali 211 dní a přistáli na Zemi 10. prosince
m. r. v kosmické lodi Sojuz T-7. Zdravotní
stav obou kosmonautů pD přistání b yl rel a
tivně dobrý a tak se opět potvrdilo, že lidé
mohou bez větší újmy na zdraví praco vat
na oběžné dráze kolem Země řadu mě s íci\.
Oba kosmonauté řešili během svého pobytu
na Saljutu 7 velké množství vědeckých a
technologických problémů, k jejichž výsled
kum se v některém z příštích čísel t ohoto
časopisu ještě vrátíme. Orbitální laboratoř
Saljut 7, vypuštěná na oběžnou dráhu kolem
Země 19. dubna 1982, pracuje nyní v automa
tickém režimu letu a zřejmě oč e kává další
dlouhodobou p'o sádku .
Země

ODCHYLKY ČASOVÝCH SIGNALO
V ŘÍJNU 1982
Den

2. X.
7. X.
12. X.
17. X.
22. X.
27. X.

UTl-UTC

+0,4487 s
+0,4366
+0 ,4240
+0,4110
+0,3988
+0,3876

Podle tabulky byl

např.

UT2 -UTC

+0,4197"
+0,4078
+0 ,3958
+0,3835
+0,3725
+0,3627
dne 2. X. 1982

ča3

UTC o 0,4487 s za časem UTl a o 0,4197 5 za
časem UT2. Velikost sezónn[ variace k témuž
datu byla UT2 - UTl = (UT2-UTC) =
{UTl-UTC} = 0 ,4197 s 0,4487 ' =

= -0,0290 s . Československé časové sig ·
nály DMA reprodukuji čas UTC lépe než na
0,0001 5 , pouze signál DLB5 [3170 kHz) se
z technických duvodů vysí lá trvale o 0,0008 5
opožděn za časem UTC .
V. Ptáč e k

DVĚ SUPERNOVY

MA Čl NEMA METIS MÉslC?

L. E. Gonzalez objevil na observatoři Cerro
EI Roble 19. října 1982 dvě supernovy. První
byla 9" západně a 6" severně od spirálové
galaxie ESO 150-G20 a měla jasnost (fotogr. J
18,5 m . Poloha galaxie (typ Sc J je (1950,0)
ex

o = -55°36'.

= Oh41,l m

Druhá supernova byla 1" východně a 7"
od bezejmenné galaxie, jejíž poloha
je (1950,0)
0=-37°00'.
ex = 6h38,8 m

severně

Fotografická jasnost této supernovy byla
17m .
IAUC 3741 (BJ
DALŠí POZOROVANÍ P/HALLEY
M.

J. S. Belton a H. Butcher získali 18. a

října 1982 čtyřmetrovým reflektorem na
observatoři Kitt Peak snímky periodické ko ·
mety HaIley 1982i, které umožnily přesné
proměřen! poZiC. Ze získaných poloh vyplývá
průchod komety přísluním T = 1986 II.

20.

9,2-9,3 SČ. Na uvedených snímcích měla
kometa ve spekrálním oboru V jasnost men
ší Dež 24 m.
IAUC 3742 (B /
PLANETKA 1982 TA

E. Helinová a E. Shoemaker objevili
11. října 1982 1,2m Schmidtovou komorou
Palomarské hvězdárny rychle se pohybující
planetku. Dostala předběžné označení 1982
TA a patří k typu Apollo. Podle B. G. Mars
ORDR jsou elementy její dráhy
T
w
Q

i
q

e
a
p

1982 XII. 31,7891 EČ
117,9487° }
10,4803° - 1950,0
11,7934°
0,537551 AU
0,760889
2,248122 AU
3,370 roku
IAUC 3735, 3738 (BJ

§UPERNOVA V NGC 1187
A. Muller a O. Pizarro objevili 24. října
1982 na Evropské jižní hvězdárně supernovu,
která byla ve vzdálenosti 25" východně
a Bl" severně od jádra spirálové galaxie
NGC 1187. Podle B. Westerlunda měla hvězda
ve spektrálním oboru li jasnost 14,4 a ba
revné indexy B - V ~ +0,4, U - B ~ +0,25.
Ve spektrech, získaných M. Denneldem, byly
zjištěny široké emise u vlnových délek 370,
395 a 460 nm, slabší u 430 a 490 nm_ Podle
s pekter šlo o supernovu l. typu asi 20 dní
po maximu jasnosti. Poloha galaxie NGC 1157
je [1950,0 J
o -23°04'.
ex
3 h OO,4 m

IAUC 3739 (B J

V č.6 loňského ročníku (ŘH 63, 128J jsme
přinesli zprávu, že podle některých pozoro
vání může existovat satelit planetky (9)
Metis. Naproti tomu se koncem října m. f

v Cirkuláři IAU č.3739 objevila zpráva, která
existenci tohoto měsíce popírá. Planetku po
zoroval vizuálně E. A. Harlan (Lickova hvěz
dárna) během několika nocí mezi 21. zářím
a 1. říjnem 1982 reflektorem o průměru 1,0 m
a refraktorem o průměru 0,9 m. Během tři
nocí byly pozorovací podmínky vynikající
a umožnily zvětšení až 780krát. Během po
zorování na Lickově hvězdárně nebyl žádný
satelit planetky Metis zjištěn.
J. B
PLANETKA S NEJDELŠí DOBOU ROTACE

V současné době jsou známy doby rotace
pro více než 300 planetek, z nichž nejdelší
rotační periodu měla (182) EIsa: 80,00 hodin
(tj. 3,33 dne). Z dalších pak (709) Fringilla
52,4 h, (128) Nemesis 39,0 h, (393J Lampetia
38,7 h a (654J Zelinda 31,9 hodiny. Nyní
publikovali H. J. Schober a J. Surdej práci
(The Messenger/ESO , 29; 1982), podle níž
má nejdelší dobu rotace planetka (1689)
Floris-Jan: 145,0 hodin (tj. 6,042 dne J. Doba
rotace tohoto asteroidu byla odvozena ze
současných fotometrických měření na obser·
vatořích Cerro Tololo a ESO; jasnost pla
netky se měnila ve spektrálním oboru [/
mezi 13,50 m - 14,00m. Průměr asteroidu je
pouze asi 9-27 km.
Schober a Surdej dále zjistili, ~e mal é
asteroidy nemusí nutně rotovat nejrychleji.
Ukazuje se naopak, že planetky s rotačními
dobami kratšími než 50 hodin nemají větší
rozměry než 100 km, kdežto asteroidy s prť::.
měry většími než 200 km mají rotační doby
8-29 hodin. Zajímavé také je, že rotační
periody delší než 20 hodin byly zjištěny až
počínaje rol,em 1975.
1- B.
PERSEIDY 1962

V noci 12.113. srpna 1982 v l h 38 m SEČ
pozorovali členové astronomického oddílu
pracujícího při lidové hvězdárně Olomouc
Lošov, kteří se zúčastnili 9. meteorické ex
pedice "Perseidy 82" na přehradě Vír, menší
déšť meteorů. Šlo o perseidy roj byl
právě v maximu činnosti. V rozpětí několika
sekund bylo možno pozorovat 6 jasný.ch per
seid o magnitudě -1 m až -2 1TI • Po průletu
meteorů byly pozorovány stopy o trvání ně
kolika sekund. Členové meteorické expedice
napozorovali v období 3 noci 207 perseid
a 133 meteorů sporadických . Nyní zbývá
získaný materiál zpracovat.
Jiří Konečný
DVA BOLIDY

Dne 30. srpna 1982 jsem pozoroval v Kře 
novech pod Troskami dva zajímavé bolidy.
První proletěl v 19 h 33 m SEé souhvězdím
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Panny v blízkosti Jupitera jihozápadním smě
rem. Svou přibližně 20 0 dráhu absolvoval asi
za 4 sekundy a zakončil ji těsně nad obzo
rem. Měl žlutobílou barvu, sklon dráhy 45 0
a jasnost jsem odhadl podle Jupitera na
-5 rn Přesnější určení dráhy tohoto bolidu
znemožnila okolnost, že se pOhyboval nízko
nad obzorem nepříliš dlouho po západu
Slunce a navíc již v době, kdy Měsíc osvět
loval jižní obzor.
Druhý bolid jsem sledoval v 19h 59 m SEČ.
Dráhu započal těsně pod Denebem v sou
hvězdí Labutě 60 0 nad obzorem, potom pro
letěl kolem hvězd Cf a ,13 Cephei a zhasl 5°
před Polárkou, asi 55° nad obzorem. Uletěl
tedy přibližně dráhu 40° asi za 5 sekund,
pohyboval se velmi pomalu a měl opět žlu
tobílou barvu. Jeho jasnost, která se neustále
zvětšovala, jsem odhadl podle Vegy na -2 m .
J eště po dobu asi 3 sekund byla zřetelná
dr áha bolidu, především její závěr.

nom obsahu 1/4 Mesiaca v spIne, jasnost
bol a s najvačšou pravdepodobnosťou tlmená
oparom nad obzorom. Stopa nebol a pozoľo
vaná.
R. Pi/fl
KORONÁLNÍ DÍRY A KORONÁLNl
TRANSIENTY V MAXIMU CYKLU
V posledních deseti letech se do po př edi
zájmu slunečnicll fyizků dostaly tzv. kd ť'o 
nální díry. Tyto útvary byly předpovědě ny
z geoaktivních procesů slunečniho původu
nesouvisejících s aktivními oblastmi již
v roce 1932 Bartelsem a Mústělem v roc e
1944. Dalši desetiletí však trvalo, než b )' lo
možné tyto hypotetické útvary na S lu l1 c i
identifikovat, a pak na základě měření po
zaďových magneticl~ých polí a monitorová ní
Slunce v rentgenové a ultrafialové č as ti
spekra zač1t poznávat jejich vlastnosti.
Z pozorování koronárních děr, které e xis
tují souvisle prakticky od roku 1972 vypl ý
vá, že struktura a vývoj koronámích d ě r s e
řídí rozložením
velkorozměrového
m agne 
tického pole sluneční fotosféry. Přímý vli v
magnetických aktivních oblastí na korollJ.rn í
díry je zanedbatelný. Koronární díry z ' ni ž 
ších heliografickS' ch šířek se formují v ["OZ 
padajících se zbytcích bipolárních magn e tic 
kých oblastí v místech s nevyváženým ve l
korozměrovým magnetickým tokem a oh 
vykle mají tutéž magnetickou polaritu jétlW
polární oblasti magnetického pole téže s lu
neční polokoule. Existuje silný nepřímý lt ů 
kaz, že tyto oblasti jsou spojeny kanály ote 
vřených magnetických struktur s mezipl ane
tárním prostorem.
Sestupná fáze 20. jedenáctiletého cyklU
sluneční aktivity, během níž byla provedena

David Soeldner
BOLID Z 24. AUGUSTA 1982

Di'ía 24. augusta 1982 o 4 h24 m 54 s sme po
zorovali bolid v rámci vizuálneho pozoro
vania meteorov na expedícii AÚ PKO v Bra
tislave na Košiarisku pri Borinke nedaleko
Bratislavy. Bolid, ktorý letel 2 0 _3 0 vodo
rovne nad juhozápadným obzorom, sme po
zorovali dvaja. Uvádzam oba odhady a moje
dodatočné zakreslenie do mapy [pozri graf):
_M. Kročka: jasnosť -5 rn , rýchlosť 3, typ 1,
dlžka 25 0 , farba: zelená.
. R. PiHI: jasnosť -6 rn , rýchlosť 3, typ 1,
dlž!r9. 30 0 , doba trvania 3-4 s , farba: tyrky
sov ·~ zelená, ku koncu dráhy cez zelenú do
žlte ,
Bcd 1 sa jav11 ako eliptický útvar o ploš
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ř,úl a měření na orbitální stanici Sky lab,
s e' 'v )'značovala dlouhožijícími magnetickými
strukturami a koronárními děrami. S těmito
koronárními děrami byly spřaženy rekurent
n í 'vysokorychlostní proudy slunečního větru
a ' sta bilní struktury meziplanetárního mag
nelic kého pole u Země.
·Porovnáním
snímků
koronálních
děr
v I'en tegnové oblasti se snímky pořizova
n ými v jiných spektrálních oblastech, např.
Ir' h éliové čáře 1,083 !Lm byly nalezeny znaky
k oronálních děr. Podle nich je možno Iwro
ná ln.í díry identifikovat na snímcích v těcll
t o ji n9ch spektrálních oblastech, v nichž je
Slun ce monitorováno. Charakteristikou koro
n á ln í ch der v héliové čáře 1,083 ,um je ne
výr aznost, popř. úplná absence chromosfé
ri cké sítě. Tato skutečnost umožnila identi
fi k a Ci koronálních děr na mapách fotosfé
l'i c ké ho magnetického pole.
Podle preprintu N. R. Sheeleye a ostatních
z ;Jion ference o slunečním větru pořádané
v Lindau v listopadu 1981 bylo touto tech
niJwu stanoveno, že intenzita magnetického
pole, stejně tak jako magnetick9 tok, jsou
v koronálních děrách srovnatelných rozměrů
z ní zkých heliografických šířek v období
m axima sluneční aktivity třikrát větší než
v období kolem minima předcházejícího slu
n e čn ího cyklu, Tato skutečnost je v souladu
s výsledky Howarda a Labonte, podle nichž
je magnetický tok na Slunci v období ma
xima cyklu sluneční aktivity třikrát větší
něž v období minima. Nalezený průběh mag
n e ti c kého toku Slunce v průběhu cyklu se
tedy projevuje i v takových útvarech jakými
js ou koronální díry.
Velmi zajlmavé jsou i jiné koronální útva
r y - tzv. koronální transienty. Tyto útvary
, je možno sledovat při úplném zatmění Slun
ce , nebo při dobrých pozorovacích podmín
k ách v koronografu v bílém světle. Jak sám
t ermín napovídá, jde na rozdíl od koronál·
ních děr, které mají životní dobu několik
měsíců, v tomto případě o jevy existující
k rát kou dobu - obvykle několik hodin. Tyto
ú tvary se pohybují vysokou rychlostí 100 až
1000 km/s z nižších do vyšších vrstev slu
n et ni koróny, do vzdáleností 10 slunečních
po loměrů a nezřídka i dále. Hmotnost těchto
út va rů je v rozmezí 1014 _10 16 g. Nejde o jev
nikt erak řídký. V období maxima sluneční
ČÍrmosti byly ve vnější koróně sledovány
v průměru dvakrát denně. Přitom dnů bez
výskytu transientů bylo v období maxima
cyklu méně než 15 %. Pozoruhodný úkaz byl
v koronografu Naval Research Laboratory,
umlstěném na orbitální dráze kolem Země
sle dován 30.-31. srpna 1979. V zorném poli
byla zachycena kometa Howard-Koomen-Mi
chels (1979 XI) a zároveň s ní i koronální
transient.
Tento snímek připomlná slavný snímek
význačného českého astronoma amatéra Jo
sefa Klepešty z 23. 9. 1923, na němž byl
při
dlouhodobé expozici vzdálené galaxie
zachycen bolid prolétávající zorným polem

dalekohledu. Při prohlížení snímků této kil.
tegorie si více než kdy jindy uvědomímE'
přitažlivost pozorovatelské astronomie. Bez
ohledu na to zda sleduje meteory, planety,
mnohotvárné jevy sluneční aktivity či vzdá
lené galaxie. Všechna tato astronomická po
zorování i ta méně atraktivní přinášejí stá le
nové zajímavé a potřebné informace o růz
nOľod9ch formách ve smírné hmoty. Pozoro
vání Slunce a projevů jeho aktivity do této
kategorie bezesporu náleží.
P. Kotrč
HVĚZDNÝ ČAS OD ROKU 1984

Od počátku tohoto století se počítá green
wichsk9 střední hvězdný čas (jo podle vzta
hu odvozeného v r. 1890 S. Newcombem:

60

+

+

23 925,836 +
8640184,542 T
0,0929 T2,

+

v němž 60 značí greenwichský střední hvězd
ný čas v Oh světového času daného dne,
T je počet Juliánských století 036525 dnech
od 12 h SČ dne 31. prosince 1899 (tj. od
Juliánského data ID = 2415020,0) do pří
slu.šného dne, pro něž potřebujeme ao znát.
Užitím uvedeného vztahu dostaneme pro pří
slušné datum greenwichsk9 střední hvězdný
čas v sekundách a s využitím např. kapes
ních kalkulátorů lze získaný výsledek snad·
no převést na hodiny, minuty a sekundy.
Celý výpočet je velmi jednoduchý pomocí
programovatelných kalkulátoru.
Uvedený Newcombův vztah však po více
než 8 desetiletích zcela nevyhovuje a proto
bylo rozhodnuto n a základě prací odborníků
(Tokyo Astronomical Observatory, Bureau
International de ľHeure, U.S. Naval Obser
vatory) počíta t greenwichsk9 střední hvězd·
ný čas od počátku roku 1984 podle nového
vztahu:
00

+
+

24110,54841 +
8640184,812866 T
0,093 104 T2 
0,000006 2 TO,

+

kde T je opět zlomek Juliánského století,
ale poč!taný od nové epochy - 12 h SČ dne
1. ledna 2000 (tj, od TD = 2451545,0),
V novém vztahu jde nejen o novou epo
chu, ale jak je vidět, poněkud se liší i ko
eficienty u lineárního a kvadratického členu
a zavádí se ještě člen kubický. Změny sou
visí s malými změnamí astronomick9ch kon·
stant a stelárního referenčního systému
(přechod od katalogu FK4 na FK5), vstupu
jícími v platnost rovněž od roku 1984.
Pro srovnání uveďme, že dne 1. ledna 1984
v Oh SČ (ID = 2 445 700,5) je podle starého
vztahu 60 = 6 h39 ffi 22,639S, kdežto podle no
vého 60 = 6h39 m 22,703 s. Jak je vidět, rozdíl
mezí oběma hodnotami je 0,064 s ; v podstatě
jde o diferenci v rektascenzích hvězd k uve
denému datu v katalozích FK4 a FK5.
Zavedení nového zpusobu výpočtu green
wichského středního času pochopitelně nemá
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žádný praktický význam pro amatérskou
praxi, ale má značnou důležitost pro určo
vání rotačního času pomocí přesných pří
strojů, jako např. pasážníků, fotografických
zenitových teleskopů a moderních astrolábů .
Při použití nového vzorce a nově zavádě
ného katalogu FK5 se dosáhne přesné shody
v 130 jako podle starého vztahu a katalogu
FK4.
Sky Tel. 63, 569; 6/1982 (B )
NOVA DRÁHA PLANETKY 1982 HR

V čísle 10 (str. 216) jsme otiskli zprávu
o objevu nové planetky typu Apollo 1982 HR.
Z dalších pozic, které byly získány brzy po
objevu bylo možno vypočítat přesnější dráhu
objektu. Uvádíme elementy, které publikoval
B. G. Marsden v IAUC 3693:
1982 ll. 17,772 EČ
301,6390}
.Q
189,256°
1950,0
i
2,767°
q
0,81480 AU
e = 0,33335
a = 1,22222 AU.
T

w

Tyto elementy se příliš neliší - s výjim
kou excentricity dráhy - od předběžných,
počítaných také Marsdenem. Planetka 1982
HR má oběžnou dobu 1,35 roku.
J. B.
SPEKTRA Tltl OPTICKýCH KANDlDJlTn
PRO ZABLESKOVf: RENTGENOVf: ZDROJE

Jednou z nejslibnějších cest k poznání
podstaty tzv. zábleskových rentgenových
zdrojů (bursterů tyto zdroje vykazují
náhlá a prudká zvýšení intenzity rentgeno
vého toku probíhající v časové škále od
několika málo desítek sekund po několik
málo hodin) je detailní výzkum objektů,
které byly pro burstery na základě jejich
rentgenových poloh navrženy jako nejprav
děpodobnější optičtí kandidáti. C. R. Cani
zares a J. E. McClintock spolu s J. E. Grind
layem uveřejnili výsledky analýzy několika
červených a modrých spekter optických ob
jektů pravděpodobně souvisejících s burste
ry 4U 1735-44 = MXB 1735-44, 4U 1636
-53 a MX B 1659-29. Spektra byla získána
pomocí čtyřmetrového reflektoru observato
ře Cerro Tololo. V případě všech tří optic
kých kandidátů jde o slabé modré hvězdy
přibližně 18. magnitudy. Spektra všech tří
hvězd si jsou navzájem velmi podobná. Ve
všech spektrech dominují silné emise
u vlnových délek 463-464 nm patřící N III
a 468,6 nm (He II). Silné čáry Balmerovy
série vodíku zde chybí, pouze v některých
spektrech se vyskytují slabé absorpce nebo
emise (resp. absorpce i emise 1 v oblastech
kolem vlnových délek odpovídajících čarám
Ha a Hfl. Z ostatních emisních čar jsou zde
nejvýraznější čáry O !ll v oblasti vlnových
délek 375,7-379,1 nm. Přítomnost těchto
čar poukazuje na výskyt rentgenové fluo·

18

rescence prostřednictvím Bowenova mecha
nismu. Dopplerovské rychlosti získané ana
lýzou spekter jsou větší ne ž 1000 km. s-t,
v některých případech až asi 10000 km. S-l.
Z analýzy spekter vyplývá proměnnost
spektrálních charakteristik v časové škále
hodin až několika málo dnů. Fakt, že mno
hé z čar mají symetrické složky posunuté
jak k červenému , tak k modrému konci
spektra poukazuje na výskyt plynových
proudů a akrečních disků v soustavách vý
šeuvedených tří bursterů (v případě burste
rů se, podobně jako u jiných "hvězdn9dh"
rentgenových zdrojů, předpokládá, že jde
o těsné dvojhvězdy s přenosem hmoty mezi
složkami, ve kterých se vyskytuje kompakt
ní objekt - s největší pravděpodobností
neutronová hvězda). Z absence příznaků
charakteristických pro normální hvězdu a
z relativní malé jasnosti optických kandi
dátů (-18 m )lze usuzovat, že optickými prů
vodci kompaktních objektů JSou u výšeuve
dených tří bursterů hvězdy hlavní posloup
nosti spektrální třídy pozdnější než FO.
Zdeněk

VEGA A

.~

MĚKKÉHO

Urban

BOOTIS JSOU ZDROJI
RENTGENOVf:HO ZAŘENI

Důkazem toho, že ani v době, kdy na oběž
né dráze kolem Země pobývá hned několik
rentgenových družic najednou, neklesá vý
znam rentgenových experimentů pomocí výš
kových raket, je nesporně objev měkké rent
genové emise z jasných hvězd Vegy (a Ly,
rae 1 a .~ Bootis. Skupina odborníků z Astro
fyzikáln!ho střediska Harvardovy univerzity
a Smithsonianova institutu v čele s K. Topkou
oznámila, že se jim při analýze údajů získa
ných pomocí nových citlivých přístrojů insta-'
lovaných na palubách výškových raket poda
řilo objevit měkkou rentgenovou emisi u výše
uvedené dvojice hvězd, které se nacházejí
v relativně malé vzdálenosti od Slunce. Expe
rimenty byly provedeny pomocí raket Aero
bee 350 a Black Brandt vypuštěných v letech
1976 a 1977'ze základny White Sands.
Vega byla přístroji exponována po dobu
4,8 s, 1) Boo po dobu 4,5 s (Vega je hvězda
spektrální třídy ADV, 1) Boo má spektrum tří
dy GO IV). Z pozorovaných hodnot rentgeno
vého toku lze soudit, že svítivost Vegy v obo
ru 0,15 - 0,8 keV je přibližně 3.10 21 W (při
předpokládané vzdálenosti Vegy asi 8 pc),
svítivost 1) Boo v oboru 0,15 - 1,5 keV je asi
10 22 W (při předpokládané vzdálenosti 9,7 pc) .
Topka a spol. usuzují, že nejvhodnějším vy
světlením pozorované emise Vegy je koro
náiní model, ve kterém je koróna Vegy, po
dobně jako je tomu u našeho Slunce, nahří
vána magnetickou aktivitou (nahřívání koró
ny akustickými vlnami lze u Vegy, jak na
značují pozorování, zřejmě vyloučit, jelikož
absence rozsáhlých vnějších konvektivních
zón u Vegy svědčí proti akustickému nahří
vání) .

Emisi
stejným

TJ

Boo lze

pravděpodobně vysvětlit

způsobem,

pokud je však neviditelný
průvodce YJ Boo kompaktním objektem (bným
trpaslíkem, neutronovou hvězdou ci černou
dírou), není vyloučena možnost produkce
měkké rentgenové emise této hvězdy pro
střednictvím akrece hvězdného větru na kom
paktní objekt. Vypočtené povrchové rentge
nové svítivosti obou hvězd jsou asi 6,4.10- 3
W cm -2 pro Vegu a asi 3.10- 2 W cm -2 pro
7J Boo, což se přibližně shoduje s obdobnou
hodnotou pro Slunce, která se pohybuje od
asi 8.10 - 4 W cm - 2 V koronálních dírách až
po asi 0,3 W cm- 2 v aktivních oblastech.
Vega je po Slunci první v prostoru zjevně
osamocenou hvězdou, u které byla zjištěna
měkká
rentgenová emise; všechny další
hvězdy s předpokládanou koronální emisí
jSou podvojnými, příp. vícenásobnými sousta
vami [Sirius, a Cen, YJ Boo, hvězdy typu RS
Zdeněk

CVn).

Urban

Kalkulátory
v astronomii
ASTROMETRICKE ZPRACOVÁNI SNÍMKU

Mnoho amatéru má možnost používat kva·
litní fotokomory a získávat astrometricky
použitelné snímky. Jejich zpracování však
brání obtížnost proměřování a strach z ma
tematického problému, který bývá pokládán
za záležitost samocinných počítačů. Okol
však lze s urČitým zjednodušením řešit i na
stolních a kapesních kalkulátorech. V dalším
popíšeme algoritmus pro určení sférických
souřadnic
několika
jednotlivých objektů
(planetka, kometa, hvězda J ze snímku, poin
tovaného na hvězdy, přičemž zanedbáme vliv
refrakce, vlastních pohybů hvězd, distorze
a ostatní faktory. Tyto opravy lze provést
.předem
na vstupních hodnotách pomocí
zvláštního programu.
Proměřením snímku na komparátoru zís
káme kartézsl,é souřadnice x, y obrazů mě
řených bodu, středu snímku a několika (mi·
nimálně tří J opěrných hvězd, u nichž známe
sférické souřadnice (rektascenzi a deklina·
ciJ. Úkolem je tedy převést souřadnice x, y
měřených bodů na a, o. Tato transformace
se neděje přímo, ale prostřednictvím tzv.
standardních kartézských souřadnic ~, TJ
v rovině snímku, které představují ideální
fotografickou projekci části sféry do roviny
snímku. Se sférickými souřadnicemi jsou
svázány přesnými vztahy:
~

sin

cos osin [a - ao J
osin 00 + cos 8 cos 00 cos

(a -

aDJ
[lJ

sin 15 cos 150 - cos 8 sin 150 cos [a - ao)
sin osin 00 + cos 15 cos 80 cos (a - ao)

TJ

[2~

a

opačně:

~

tg (a - ao)
tg

o=

(3 J:

cos 00 - TJ sin 80

sin 150 + TJ cos 00
(
)
cos a - ao
cos 00 - TJ sin 00

(4J

kde aO 00 jsou sférické souřadnice odpoví
dající optickému středu snímku, který zto 
tožníme se středem geometrickým. Vztah'
mezi vypočtenými ~, TJ a naměřenými sou·
řadnicemi x, y se nejčastěji volí v lineárním
tvaru (Turnerova metoda):
~

ax

TJ

dx

+ by + c
+ ey + f

(5]
(6)'

Koeficienty transformace Q až f v sobě'
zahrnují vzájemnou polOhu obou souřadných
soustava částečně postihují i různé zkreslu
jící faktory (refrakce).
Zavedením standardních souřadnic se ře
šení problému dělí na 4 úlohy:
(1) Převod sférických souřadnic opěrných
hvězd na standardní pomocí vztahů (1], (2) ..
(2) výpocet koeficientů transformace a až t
řešením 2 soustav rovnic typu (5 J a (6) _ .
pro každou opěrnou hvězdu lze sestavit po
jedné rovnici (5J a (6) .
(3 J Převod x, y měřených bodů na ~~ TJ
pomocí [5], (6 J.
'
(4J Převod ~, TJ na a, 15 pomocí (3], (4J.
Při řešení
koeficientů transformace
je
vhodné použít větší pocet (7 až 12J opěr
ných hvězd, aby se zvýšila přesnost a snížil
vliv náhodných nepřesností. Pak lze sestavit
více rovnic než je neznámých a soustava se
řeší vyrovnáním podle metody nejmenších
čtverců. Vyrovnané hodnoty a až t se získaji
řešením 2 soustav tzv. normálních rovnic:

+ [xy]b + [x]c -[Xn = O
[xy]a + [yZjb + [yjc -'- [y5] = O
[x]a + [y]b + n.c - [5] = O
Rovnice pro d, e, f jsou stejné, místo
[x 2 ]a

píše TJ.

Označení např.

[x5] znamená

~ se·
n
EXi~i,

i=1

n - pocet použitých opěrných hvězd.
K převodům (1 J - (4) je zapotřebí znát
ao, 00. Ty se získají stejně, jako by šlo
o kterýkoliv jiný měřený bod. Střed snímku
se na negativu označí a proměří se jeho xo,
yo. Pak se za aO, 00 dosadí odhady a výsled
né a'o, fi'o lze použít k výpočtu a, 15 ostatních
měřených bodů. Obecně lze tento proces
iteračně opakovat, to by však na kapesních
kalkulátorech bylo příliš zdlouhavé. K určení
aD, 00 je možno užít týchž opěrných hvězd
jako pro měřené body.
Pro snížení zaokrouhlovacích chyb je vý
hodné, aby naměřené souřadnice x, y měly
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co nejmenší hodnotu. Proto se před vstupem
do výpočtu provádí jejich redukce - střed
soustavy se umístí do s tředu snímku. Tato
redukce je určena:
Xr

=

X -

XO

Yr = y - yo
Výsledkem popsaného algoritmu jsou sfé
rické souřadnice CL, Ó měřených bodů v té
soustavě, ve které byly zadány CL, li opěrných
hvězd, tzn. v soustavě katalogu.
(Pokračování

J

Jan Moravec

Nové knihy
a publikace
•

Bulletin čs. astronomických ústavu, roč. 33,

vědecké práce: L. Sehnal:
využití pozorování družic
Interkosmos na Astronomickém ústavu ČSAV
- ]. Klokočník: Přizpůsobení vázaných ko
eficientů geopotenciálu změnám sklonu dru
žice 1974-70A - A. Hajduk a M. Buglliar:
Pozorování meteorického roje Eta Aquaridy
v období 1969-78 uskutečněné na jižní a se
verní polokouli - Z. Kneževié: Změny střed
ních a medlánových sklonů drah ve vzorku
planetek - V. Bumba: Oblast protonových
erupcí na Slunci v červnu a červenci 1974
(IV . Dynamika vývoje lokálního magnetic
kého pole s protonovými erupcemi během
jedné otáčky] - M. Kopecký: Výskyt skupin
skvrn a rychlost sluneční rotace na helio
grafických šířkách> 40° - V. Letfus a E. M.
Apostolov: Komplexní časová anal ýza reku
rentní akti v ity koronálního indexu v období
1971-6 - S. Kříž: Akreční a vnitřní ex
kreční disky v těsných dvojhvězdách 
J. Horn a 5 spoluautorů: Vlastnosti a povaha
Be hvězd a hvězd s rozsáhlými obálkami
[11. Pozoruhodná korelace mezi dlouhodobý
mi spektrálními a fotometrickými změnami
hvězdy V 1294 Aql (HD 184279] 1 ]. Zver
ko: Hledání rychlé proměnnosti hvězdy 53
Cam - Z. Neumann: Číslicově kontrolovaný
čas
ondřejovského
laserového r a daru. Všechny práce jsou psány anglicky s rus
kými výtahy.
-pan

čís.

5 obsahuje tyto

Přehled vědeck é ho

• P. Ahnert: Kalender fur Sternfreunde 1983.
Nakl. J. A. Barth, Lipsko; str. 168, obr. 52,
váz. M 5,70_ - Amatéři v NDR mají proti
našim velkou výhodu v tom, že jejich astro
nomická ročenka, populární "Ahnert", vy
chází vždy asi dva měsíce před počátkem
příslušného roku. Stalo s e tak i vloni, kdy
"Kalender" na letošní rok byl v prodeji již
koncem října ro. r. Tentokrát vyšel ve zvláště
pěkné úpravě, vázaný a s mnoha barevnými
obrázky, a to za cenu jen nepatrně vyšší
ne ž předloni. Možná, že se tak stalo na po
čest významného životního jubilea a utora.
Dr. Paul Ahnert oslavoval totiž 22. listopadu
1982 své pětaosmdesátiny, a to v plné pra
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covní aktivitě, což je obdivuhodné. Autor
této recenze byl po několik desetiletí spolu ·
autorem naší Hvězdářské ročenky a tak
může ocenit, kolik práce je spojeno s vydá
vánim podobných publikací. Dokáže-li to ně
kdo ve svých 85 le t ech, i když s pomocí
spolupracovnice, paní Ahnertové, lze se jen
divit a pochopitelně obdivovat. A samozřej ·
mě přát autorovi, aby mu dobré zdraví a
pracovní elán vydržely ještě do mnoha dal
ších let. O Ahnertově ročenc e pravidelně
v Říši hvězd referujem e a je také mnoha
našim amatérům Qobře známá, tak že by ne
mělo smyslu zde opakovat, co již bylo mno
hokrát napsáno. Svým obsahem je prakticky
stejná jako naše Hvězdářská ročenka a vy
hovuje tak i náročným amatérům. Pokud jde
o změny proti ročníku 1982, pal( s nad jen
tolik , že v ročníku 1983 jsou uváděny sou·
řadnice planet vhodněji v hodinách, minu
tách a jejich zlomcích pokud jde o rekta
scenzi a ve stupních a minutách pokud jde
o deklin aci (v dřívějších ročníc í ch byly sou ·
řadnice uváděny ve zlomcích hodin a stup·
ňů]. Ve srovnání s naší ročenkou nalezneme
v "Ahnertovi" navíc efemeridy jasnějších
planetek a jejich konjunkce s jasnějšími
hvězdami. V závěru publikace je jako ji ž
tradičně řada zajímavých statí o nových
astronomických pracích a objevech
J. B.
• Extraga/actic Radio Sources [Mimogal a k
tické radiové zdroje]. Editoři sborníku D. S .
Heeschen a C. M. Wade. IAU Symposium
No. 97. D. Reidel Publishing Com pany, Dor
drecht 1982; 508 str., 129 příspěvku, seznam
dalších příspěvků přednesených na sympo
ziu, předmětový rejstřík a rejstřík objektů. Sympozium bylo uspořádáno v Albuquerque
[USA) v srpnu 1981 a ú č astni 10 se jej
209 astronomů z 18 zemí. Přednesené p ř í
spěvky vyčerpávaly poměrně široké téma;
týkaly se n e jrůznějších rádiových zdrojů od
nejbližších galaxii po objekty nejv z dálenější.
Několik příspěvků se dokonce zabýva lo i ob
jektem galaktickým , totiž proslulým zdroj em
SS 433 - to proto, že tento objekt je snad
v malém to, CD kvasary ve velkém. Ve sbor
níku jsou vyváženě zastoupeny příspěvky
teoretické i observační. Z těch prvých ne lze
opomenout úvodní přednášku prof. Oorta ,
v níž zdůraznil, že aktivní jádra rádiových
galaxií musí být malá, ale velmi masívní;
zda jde o černé díry, bude nutno dokázat
přímou dynamickou evidencí; a uvedl 21 pro·
blémů k řešení. Významný je i příspěvek
Martina Reese o příčinách "jetů", tj . oblastí,
vycházejících zpravídla symetricky z jádra
a nabývajících někdy gigantických rozměrů;
jsou hlavním zdrojem rádiové emise a je
evidence o tom, že vystupují z pólů rotují
cího jádra. Velká většina observačních pří
spěvků se zabývá jednotlivými objekty, pře
devším ovšem rádíovými galaxiemi a kva·
sary. Mimo jíné jsou zde i prvá pozorování
"rádiových hvězd" v jiných galaxiích než
v naši; jsou předloženy rádiové křivky dvou

supernov. Značně jsou zastoupeny výsledky
získané VLA, tj. velkou antenní soustavou,
umístěnou v blízkosti místa konání sympo
zia. Četné příspěvky se zabývají i interfero
metrii na dlouhých základnách a výsledky

studií v oblasti optické, rentgenové či infra
červené. Sborník je dokladem toho, že právě
kombinace těchto nejrůznějších observačních
technik přináší nejvýznamnější výsledky.
P. Mayer

........

--_.--""'~~~~~~

Souhvězdí

severní oblohy

BLí2ENCI, Gemini (Geminorum), Gem

Mapy a seznamy objektů souhvězdí vidi
telných na 50° s. š. s polohami pro ekvinok
cium 1975,0, které na pokračování otiskujeme
v Říši hvězd, obsahují
hvězdy do 4,5 m podle katalogu FK 4 (sou
řadniceJ a stálé části publikace Astronomi
českij kalendar (fyzikální údaje); dvojhvěz
dy jsou uvedeny, pokuď vzdálenost složek je
větší než 2" a složky jsou jasnější než 5,om

J.

(jasnější složka J a S,lm (slabší složka
proměnné hvězdy v maximu jasnější

než
B,om podle Katalogu peremenn ych zvezd,
radianty význačných meteorických rojů,
ostatní objekty podle The Revised New
General Catalogue of Nonstelar Astronomical
Objects do magnitudy (zaokrouhleno na
bližší polovinu hv. vel.): 10 ,Dm u galaxií a
mlhovin, 9,om u kulových hvězdokup a B,om

HVĚZDY

CG
7676
7969
8208
8394
8633
8786
8823
8989
9313
9484
9701
9755
9897
9987
10120
10167
10373
10403
10438

Název

I Gem
7 TJ Gem
13.u Gem
18 " Gem
24 Y Gem
27 ~ Gem
31 g Gem
34 {} Gem
43 ~ Gem
46't" Gem
54 A Gem
55 Gem
60 ~ Gem
62 P Gem
66 CI Gem
69 u Gem
75 a Gem
77 x Gem
78 (3 Gem

o

m

c«1975,0)

4,15
4,35
2,87
4,14
1,92
2,98
3,36
3,60
3,7
4,40
3,58
3,53
3,79
4,18
1,58
4,06
4,29
3,57
1.,14

6 h02,6 ITI
6 14,1
6 21,4
6 27,5
6 36,3
6 42 ,4
6 43,9
6 51,1
7 02,6
7 09,6
7 16,7
7 18,6
7 24,2
7 27,5
7 33,0
7 34,4
7 41,8
7 42,9
7 43,8

!-da)
[10- 3 )5

O
-5
+4
O

+3
O
-8
O
O

-2
-3
-1
-9
+12
-13
-2
+5
-2
-47

.u(o)
(10- 3 )"

(j{1975,0)

-105
-15
-114
-18
-46
-16
-195
-53
O
-48
-43

+ 23°16'
+2232
+22 32
+20 14
+16 25
+2509
+12 55
+3400
+20 37
+30 18
+16 35
+2202
+27 51
+31 50
+31 57
+2657
+28 56
+2428
+2805

-15
-89
+154
-110
- 109
-235
-54
-52

Sp

K

(10- 3 )"
G5 II
M311l
M3 lil
B7IV
AIIV
G8 lb
F5 IV
A3 III
F7 lb
K2 III
A3 V
FO IV
KO III
FO V
A1V+A1m
KS !II
Kl III
G8 III
KO !II

26
13
21
13
31
9
51
21
<1

5±6
41 ±o5
59",5
31",6
59±6
72±4
12",6
17±6
25±6
93",5

R
Fozn.
l{m/5

+20v
+19
+54,8
+39
-13
+99
+ 25
-1-20 '1
+7v
+22
-9
+3
+8
-6
+6
-21
+46v
+22
+3,6

5

D,

5, V

D

v
D

D

D.
D
D,

5, 5

s
D

PROMĚNNÉ HVĚZDY
Název

af1975,oj

Of1975,Oj

BU Gem
TJ Gem
w Gem
X Gem
~ Gem
R Gem
BQ Gem
V Gem
BN Gem
T Gem

6 h 10,8 m
6 14.1
6 33 ,5
6 45,5
7 02,6
7 05,9
7 12,0
7 21,8
7 35,7
7 47,8

+22°55'
+22 32
+15 21
+3019
+2037
+2245
+16 12
+13 09
+ 17\-08
+2348

max.

min.

6,1v
3,lv
6,9v
7,6v
4,44p
6,Ov
6,8p
7,8v
6,Op
B,Ov

7,5v
3,9v
7,9v
13,6v
5,20p
14,Ov
7,2p
14,4v
6,6p
15,Ov

Perioda (dny j

233,4
7,9147
263,47
10,1517
369,93

Typ

Spektrum

Ie?
5R( E)

Ml In
M3 III
F6-G5
Moe
M7 l-G3 I
54e-57e
M4
M4e-M5e
08 V:pe
54.5,4e-59,5e

Co
M
Co
M

M
Ia?
M

275,38
287,61

DVOJHVĚZDA (slabší 4,5 m )

GC

Název

af 1975,0 j

or 1975,0 j

m

ml

mZ

P

d

9049

38 eGem

6 h 53,2m

+13°13'

4,62

4,70

7,6

151°

6 8 f1
J

E
. _-

1957

21

><

MP

..•

.=-

.,
=- :o.
=

•

....)

•
.:=.:
o-

=
me123456

e•• •· · ·
HY~ZDY

•

'I.

@

O

PROMtNNÉ

.D

$800-$-0
KH OH M

RZ RT

G

D ... dvo;hvězdy, KH ... kulovt! hvězdokupy, OH ... otevřent! hvězdokupy, M . .. mlho
viny, RZ ... rádiout! zdro;e, R ... radianty ro;ů, G .. , galaxie, u . , , z(latení proměnných
hvězd u plných kotoučků.
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DALŠl OBJEKTY
NCC

M

(XI 1975,0/

0/1975,0/

Druh

2129
2168

35

5 h 59,6 m
6 07,3

+23°18'
+24 21

OH
OH

Geminidy - meteorický roj v činnosti od 5. do
19. prosince, maximum 12. prosince

u otevřených hvězdokup; jsou však uvedeny
všechny objekty Messierova katalogu.
V tabulkách hvězd je uvedeno číslo hvězdy
v Bossově General Catalogue (CG), označení
pořadí v souhvězdí číslem nebo řeckým pís
menem a latinskou zkratkou souhvězdí, rek
tascenze (X a deklinace O, vizuální hvězdná
velikost m, vlastní (roční 1 pohyb v rekta
scenzi f'(a] a deklinaci f'(o], spektrum podle
harvardského třídění a luminozitní třída, ra·
diální rychlost R, paralaxa 1r. V poznámkách
značí
D dvojhvězdu, s spektroskopickou
dvojhvězdu,

v

proměnnou hvězdu.

dvojhvězd je uvedeno člslo CG, označení
hvězdy, souřadnice, vizuální hvězdná veli
kostSj)ustavy a složek, pozičn[ úhel P, vzdá
lenost složek d v obl. vteřinách, rok měření

U

Úkazy na obloze
v březnu 1983
Slunce vychází 1. března v 6 h45 m , zapadá
v 17 h 41 rn . Dne 31. března vychází v 5h 41rn,
zapadá v 18 h 2g m . Během března se prodlouží
délka dne o 1 h 52 min a polední výška
Slunce nad obzorem se zvětší o 12°, z 32°
na 44°. Dne 21. března v 5 h 3g rn vstupuje
Slunce do znamení Berana; v tento okamžik
je jarní rovnodennost a začíná astronomické
jaro.
Měsíc je 6. III. ve 14 h v poslední čtvrti,
14. III. v 19 l1 v novu, 22. III. ve 3 11 v první
čtvrti a 28. II I. ve 20 h v úpli'tku. Dne 10. II l.
v Oh prochází Měsíc odzemím, 25. III. ve 23 h
přízemím. Během března nastanou konjunkce
Měsíce s planetami: 3. III. v 7 h se Saturnem,
6. III. v 1 h s Uranem a téhož dne ve 4 h
s Jupiterem, 7. III. v 18 h s Neptunem, 13. III.
v 16 h s Merkurem, 16. III. v 7 h s Marsem,
17. III. v 7 h s Venuší a 30. III. v 15 h opět
se Saturnem.
Merkur není po celý březen ve vhodné
poloze I, pozorování, protože je 26. III.
v horní konjunkci se Sluncem. Dne 1. března
vychází v 6 h 1g m , tedy jen krátce před vý
chodem Slunce; jasnost má -O,l m. Dne
31. března zapadá v 18 h 53 m , tedy pouze krát
ce po západu Slunce; jasnost Merkura je
-1,5 m •
Venuše je na večernl obloze. Počátkem
března zapadá ve 20 h 09 m, koncem měsíce až
ve 21 h 42 m. Jasnost Venuše je -3,4 m. Plaf.leta

E (nebo výstřednost (e), velká poioosa drá 
hy [al v obl. vteřinách a oběžná doba [PI
v rocích]. Údaje jSou podle katalogu k Atla
su Coeli 1950,0.
Proměnné
hvězdy
jsou značeny třemi
způsoby:
plný kotouček se soustředným
kroužkem značí proměnné, které v maximu
i minimu jsou jasnější než 5 rn a rozdil mezi
maximem i minimem lze zachytit různou veli·
kostí kotoučků hvězd podle magnitud, krou·
žek s bílou výplní značí proměnné v maximu
do 5 rn s minimem slabším, plný kotouček
s písmenem v značí proměnné slabší 5 rn
nebo ty, u kterých nelze rozdíl maxima
a minim.a graficky vyjádřit naší stupnicí
hvězdných velikostí. Tabulka obsahuje ozna
čení proměnné, její souřadnice, vizuální (v),
fotografickou (p), fotovizuálnl (pv) nebo
fotoelektrickou (pe) hvězdnou velikost v ma
ximu a minimu, periodu ve dnech, spektrum
(popřípadě luminozitní třídu], typ podle ka ·
·talogu ObšČij katalog peremennych zve zd
(Kukarkin, parenago, 1958).
U dalších objektů je uváděno číslo NCG
podle RNCG, popřípadě číslo Messierova ka·
talogu M, souřadnice a označení druhu ob·
jektu podle legendy pod obrázkem.
O. Hlad, f. Weiselová

se v březnu pohybuje souhvězdími Ryb a Be
rana.
Mars je na večerní obloze v souhvězdí
Ryb. Má jasnost 1,5 m a zapadá počátkem
března v 19 h 45 m , koncem měsíce v 19 h 54 m .
Jupiter je na ranní obloze v souhvězdí,
Hadonoše. Do 28. března se pohybuje pří
mým směrem, pak směrem zpětným (28. III.
je stacionární]. Počátkem měsíce vychází
v l h 43 m , koncem března ve 23 h 50 m . Jasnost
Jupitera se během března zvětšuje z ~l,7m
na _l,gm.
Saturn se pohybuje pomalu zpětným smě
rem v souhvězdí Panny. Počátkem března
vychází ve 22 h 24 rn , koncem měsíce již ve
20 h 17 rn . Jasnost Saturna se během března
zvětšuje z O,6 m na O,5 rn .
Uran je v souhvězdí Hadonoše. Do 14. břez
na, kdy je v zastávce, se pohybuje přímým
směrem, pak směrem zpětným. Planeta je
na ranní obloze: počátkem března vychází
v 1 h 43 m , koncem měsíce již ve 23 h 45 m . Uran
má jasnost 5,gm.
Neptun je v souhvězdí Střelce na ranní
obloze. Počátkem března vychází ve 3h 12m,
koncem měsíce již v 1 h 16 m Jasnost Neptuna
je 7,8 m .
Pluto se pohybuje zpětným směrem v sou
hvězdí Panny. Blíží se do opozice se Slun·
cem, která nastane 18. dubna, a tak již
v březnu jsou vhodné podmínky k fotogra
fickému vyhledání planety. Počátkem března
vychází Pluto ve 21 h lO m, koncem měsíce již
v 19 h 08 m. Pluto má jasnost asi 14 m.
Planetky. Dne 24. března je v opozici se
Sluncem (15) Eunomia; má jasnost asi 9,7 m
a můžeme ji vyhledat podle rektascenze

23

a deklínáce (1950,0 J:
III. 7
l1 h 59,9 m
17
11 51,1
27
11 42,1
IV. 6.
11 33,8
16.
11 27,0

OBSAH
-17°05'
-1638
-1555
-1500
-1400

Dne 14. března se E\1nomia v lOh přiblíží
na 5' severně ke hvězdě 1) Crt (5,2 m J. Pla
netka (8) Flora (lO,6 m ) se 18. března v 19 h
přiblíží na 3' západně k hvězdě e Lib [5,lm).
Meteory. Dne 10. března mají maximum
činnosti Bootidy; maximální frekvence je asi
5 meteorů za hodinu.
Všechny časově údaje v tomto přehledu
jsou v SEČ, časy východů a západů platí pro
průsečík 15° poledníku vých. od Gr. a 50°
rovnoběžky severní šířky.
1- B.
•

Prodám binoku lá mí n ástavec [zv. 1,2x) se
dvěma okuláry (r = 20 mm).
- Joser Vnučko ,
Pod lesem 304, 407 Ol plavé u Děčína.
• Prodám amaL tubus reflektoru Newton průměr
200 mm, bez optiky. - Jar. Špaček, Pod vino
hradem 30, Praha 4- Braník, Č. tel. 462490.
• Prodám tubus pro reflektor prť1měr 150 mm,
f = 1000 mm v č etně uchycení prim. a sek. zrca
dla (systém Newton) s jednoduchou azimutální
ctrevěnou montáží. Ing. Dagmar Králíko vá,
Vychodilova 11, 610 00 Brn o.
• Prodám několik velkých, dlouhoohnlskových
fotogr. objektivů a astron. komor na větší for
miÍt. - Dr. Vladimír Brablc, Londýnská 8, 40001
Úst( nad Labem.

POKYNY PRO AUTORY
Redakci Říše hvězd stále ještě docházejí
příspěvky,
které ani zdaleka nevyhovují
čs. normě 880220, která závazně předepisuje
úpravu rukopisů pro tisk. je samozřejmé,
že všichni autoři se musí s touto normou
seznámit a dodržovat ji; pokud rukopisy
nevyhovují, tiskárna je nepřijme a nebudou
uveřejněny. Ve stručnosti připomínáme, že
příspěvky musí být psány normálním stro·
jem (ne tzv. perličkou], ob řádek po jedné
straně papíru' formátu A4. Na jedné straně
má být asi 30 řádek po 60 úhozech (včet
ně mezer). V rukopise nesmí být nic pod
trhováno a velká písmena lze používat jen
tam, kde to pravidla pravopisu předepisuji.
Tabulky a popisy k obrázkům je nutno psát
na zvláštní list. Obrázky Je nutno kreslit
černou tuší na bílý nebo pauzovacl papír,
popisy v obrázku musí být provedeny ša
blonkoú nebo nejlépe obtiskovacími písmeny
[propisot], v žádném případě psacím strojem.
V příspěvcích je nutno uvádět jednotky jen
podle normy SI. Všechny příspěvky je nutno
posílat v originále s jednou kopii, u obrázků
stačí originál. U článků autoři přiloží ještě
překlad názvu v ruštině a v angličtině.
V Říši hvězd mohou být otištěny pouze člán
ky a obrázky, které nebyly a nebudou po
slány do jiného časopisu v Československu.
Pro vyúčtování honoráře musí všichni autoři
sdělit své adresy bydliště a rodná čísla
[pOdle občanského průkazu) .
Redakce
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Z. Mikulášek: jak hvězdy umírají? 
V. Vanýsek: Stabilita atmosfér planet 
j.Boček: Bolid z roje u Pegasid j.Von
drák: Co je projekt MERIT7 - Krátké
zprávy Nové knihy a publikace
Úkazy na obloze v březnu 1983
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