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Snímek skupiny sk.urn typu F zll. V. 1981 (8 h 02 m svět. času), exponoV!2ný
na hvězdárně ve Valašskěm Meziříčí v rámci programu FOTOSFEREX. Pozice
9°N, CMP 11. V. 1981. Skupina byla velmi členitá s prolínajícími se "řádky"
skvrn, to podmiňovalo živou erupční aktivitu s výskytem větších erupcí. Na 1. str. o!2á)ky je skupinQ. skvrn typu H z 8. VIII. 1981 (9"33 m svět. času),
fotografovaná na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v rámci programu FOTO
SFEREX. Pozice 10o N, CMP 9. VIII. 1981. Skupina nebyla bohatá na erupce.

* * * * * * Říše hvězd * Roč.

Miroslava Hromadová
a Ladislav Křivský
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K problematice
předpovědi sluneční
erupční aktivity

Pozorování a fotografováni Slunce je velmi vděčným zamerením i pro pra
covníky na lidových hvězdárnách a pro jednotlivce - amatéry a pokud se
provádí systematicky, může být cenným podkladem pro předpověď aktivity,
případně pro další vědecká zpracování. Zvýšený zájem se věnuje hlavně aktiv
ním dějům na ,,[lovrchu" a v atmosféře Slunce, které souhrně nazýváme slu
neční činností. Některé jevy sluneční činnosti mají vliv na celou řadu dalších
jevů v meziplanetárním prostoru a ve sféře Země; mezi ně patří změny magne
tického pole Země, dlouhodobé změny podnebí, účinky na živé organismy
(včetně člověka), poruchy v šíření rádiových vln atd.
Velké množství prací z oboru předpovědi sluneční aktivity a jejího vlivu
na Zemi svědčí o vzrůstajícím cel'osvětovém zájmu. Je však samozřejmé, že
prognózy sluneční aktivity nelze dělat bez trvalého sledování fotosféry, chro
mosféry a koróny Slunce včetně získávání denních map magnetických poU
Slunce.
Proměnné počasí v našich zeměpisných šířkách nám neumožňuje spoléhat
se na optická sledování fotosféry a chromosféry Slunce nebo na měření mag
netických polí Slunce pouze na jedné observatoři. Poněvadž existuje velký
Ipočert astronomů amatérů a hvězdáren, na nichž se pozoruje sluneční foto
sféra (popř. se fotografuje), byl podán návrh na praktické využití těchto
pozorování. Proto mohla být v roce 1978 založena služba FOTOSFEREX (viz
t{íše hvězd 59, 1978, 95). Účastníci této služby denně (pokud to dovoluje po
časí) provádějí kresby nebo snímky fotosféry Slunce a okamžitě je zasílají
na Astronomický ústav ČSAV do Ondřejova. Potvrdilo se očekávání, že na
celém území Československa <S rozdílnými povětrnostními podmínkami od
západu k východu se téměř vždy najde nejméně jedna stanice, kde :byliY aspoň
krá tkodobě podmínky pro pozorování. Díky trvalému zájmu a obětavosti po
zorovatelů se někdy podaří získat v průběhu dne i několik kreseb Slunce.
Počet dní, kdy je na všech spolupracujících stanicích zataženo, je velmi malý.
Jednotlivá pozorování, kromě okamžitého využití pro předpověď, se archivují
v předpovědním středisku na Astronomickém ústavu v Ondřejově a slouží
i pro další pozdější rozbory, a to nejen ondřejovským praoovníkům.
Vzhledem k tomu, že naše týdenní předpověď mimo relativního čísla skvrn
R obsahuje též předpověď úrovně erupční aktivity (případně výskytu velkých
energetických erupcí), pozastavíme se u této IProblematiky.
Sluneční erupce jsou krátkotrvajícÍ, ale nejmohutnější procesy, které vzni
kají ve spodní atmosféře Slunce. Mohou být sledovány ve vodíkové čáře Ha
podle emise, projevují se zesílením záření v rentgenové a ultrafialové části
spektra, některé urychlením částic, vyvržením plazmy do meziplanetárního
prostoru a také tím, že krátkodobě zahřívají sluneční korónu pří erupci až
na 108 K.
Ukázalo se, že prakticky všechnlY erupce vznikají v oblastech s magnetic
kými poli. Zvláště významné oblasti jsou obvykle charakterizovány velkým
gradientem magnetických polí. Dále se ukázalo, že silné erupce mají tendenc!
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Vlevo obr. 1. Erupční sumační křivka
skupiny skvrn s pozicí 9°N, CMP 11. V.
1981 v době od 5. V. 1981 do 17. V. 1981.
Nasazení strmého trendu 7. V. 1981 sou
visí s prudkým rozvojem skupiny skvrn
(typy E a FJ.

Dole obr. 2. Erupční sumačni křivka
skupiny skvrn s pozici lOoN, CMP 9.
VIII. 1981 v době od 3. Vlll. do 15. Vlll.
1981. Nepatrná erupční aktivita byla dů
sledkem stagnUjícího uceleMho typu
skupiny skvrn (typ H J.
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vznikat v oblastech, kde vektor intenzity magnetického Ipole mění svůj směr .
V případě, že nelze spolehlivě měřit magnetická pole (jde .především o obLasti
na okraji slunečního disku), mají význam i druhotné příznaky, jako jsou kon
figurace slunečních skvrn, jasnost a rozložení fakulových polí apod. Totéž
platí pochopitelně i tehdy, kdy z povětrnostních důvodů nejsou k dispozici
měření magnetických polí. Prognóza slunečních erupcí je těsně spjata s pro
gnózou rozvoje aktivních oblrustí Slunce. Ještě nedávno mnohé teoretické
modely POípisovaly pouze samotný proces erupce a nevěnovaly dostatečnou
pozornost vztahu k aktivní oblasti nebo v případě velkých erupcí opomíjely
charakter přederupční situace. Teprve praktická potřeba prDgnóz erupcí a
především jejich vlivu na Zemi obrátila pozornost na zkoumání aktivní oblasti
v době předcházející vzniku velkých erupcí.
Bohužel nelze tvrdit, že lPoužité metody jsou dost8'tečné. Úspěšnost závisí
na mnoha objektivních a subjektivních faktorech. V současné době je průměr
ná (Ispěšnost prognóz 60-70 %, (Herman J. R., Goldberg R. A.: SOlnce, po
goda i klimat . Gidmmetizdat, Leningrad, 1981). Největší je přesnost prognóz
na intervalu od 10 minut do několika hodin, ale předpovědi jsou obtížné
vzhledem k nutnosti rychlého zpracování pozorovaných jevu z řady míst .
Prognózy s platností do jedné otočky Slunce se prakticky rovnají prognózám
vývoje aktivní oblasti. Nejtěžší jsou prognóZ!y erupcí mimo skupiny skvrn.
Tyto erupce nejsou svázány s intenzívním magnetickým polem, což je jednou
z Ipříčin těžkostí pro jejich předpověď . Procentuální podíl těchto erupcí je
5,5 %, ale v d-obě začátku a konce llletéh-o cyklu sluneční činnosti převyšují
20 %. Pravděpodobně vznikají v oblastech, v nichž již byly sluneční skvrny,
nebo kde se objeví nové skupiny skvrn (Altyncev a kol. autorů: Solnečnyje
vspyški. Nauka, Moskva, 1982)
Množství informací, vztahujících se ke slunečním erupcím, je v současné
době natolik velké a různ{)rodé, že neexistuje pouze jediná metoda zpracování
zí'skaných dat pro účely předpovědi. Jednou z metod charakterizující činnost
o

202

v dané skupině slunečních skvrn, z které lze usuzovat na možný výskyt vel
kých erupcí, je metoda surnačních křivek.
Tato metoda byla ,poprvé popsána při zpracování erUipční činnosti s proro
novou erupcí v červenci 1966 (Annal's of the IQSY, Vol. 3, Pro-ton Flare Pro
ject, The July 1966 Event; MIT Press 1969). Sumační křivku lze sestrojit po
stupným součtem hodnot erupčního indexu F (F = I X D; I - mohutnost slu
neční erupce, D doba trvání erupce v min.) jednotlivých erupcí. Provádí se
to tak, že hodnota F v podobě kol!Ilých úseček se zakresluje k času začátku
erupce na vodorovnou čáru, směřující od konce hodnoty F předcházející
erupce. Každá sumační křivka vykazuje různé trendiy erupční aktivity {} trvání
řady dní. (Živější erlllPční činnosti odpovídá strmější sumační křivka). Celá
sumační křivka může být obvykle rozdělena na několik úseků podle různých
trendů aktivHy erupční činnosti (viz obr. 1 a 2).
Ukázalo se na desítkách příkladů, že zvětšený trend erupční aktivity dané
oblasti o trvání několika desítek hodin je předzvěstí výskytu velké energe
tické erupce. To je důležitý ,poznatek pro prognózu takových erupcí a lze jej
využít v případě optické kont,roly v čáře Ha i na jedné observatoři, samo
zřejmě při dObrémpDčasí: jakmile v dané aktivní oblasti (nebo komplexu)
je výskyt malých a středních erupcí velmi častý, lze očekávat v takové oblasti
do několika desítek hodin mohutnou erupci. Tento !prognózní závěr můžeme
učinit i na základě zvětšeného vyskytu nevelkých erupčních efeMů SEA na
atmosferikách nebo častějšího výskytu rádiových erupčních záblesků v o'boru
vlnových délek 50-60 cm, když máme z částečné optické kontroly v čáře
Ha záruku, že a1spoň většina těchto empčních efeMů pochází od erupcí z je
diné aktivní oblasti.
Byla provedena řada pr,a cí u nás i v zahraničí, z kterýCh vyplývá vztah
bohatosti erupční činnosti k typům skupin skvrn. Proto každá erupční sumační
křivka se doplňuje na časové ose i cur,yšskou kla:sifik,a:cí vývojových typů slu
nečních skvrn. Ukázalo se totiž, že vývoj a konfigurace aktivní oblasti, která
se projeví i v uSipořádá'ní skvrn ve skupině nebo výskytem dalších skupin
v blízkosti (,tzv. satelitů), má podstatný vliv na množs~ví vzniku erupcí a to
i takových, které vyvolávají ve sféře Země řadu poruch.
Na dokreslení situace jsou vybrány z velkého množství zpr'acovaných pří
padů dva příklady erupčních sumačních křivek. Na obr. 1 je sumační křivka
pro velmi ,aktivní ,skupinu skvrn s pozicí 9°N, CMP 11. května 1981 v době
od 5. V. 1981 do 17. V. .1981. V době strmého trendu v intervalu 7. až 12.
května hodnota F na 24 hodin činí 411. Sumační ,křivka vykazuje po 12. V.
1981 zmenšení vzestupného trendu v snuvislosti se zánikem tzv. skvrnDvých
řádků,tehdy hodnota F poklesla a činila v přepoNu na časovou jednotku
24 hodin jen 41. Na ,obr. 2 je sumační křivka skupiny skvrn s !pozicí 10 o N,
CMP 9. srpna 1981 v době od 3. VIII. 1981 do 15. VIII. 1981. Vzhledem k tomu,
že se jedná převážně o samostatriou větší skvrnu, trend erupčního indexu F
na sumační křivce je výrazně zmenšen, činí pouze 7 na 24 hodin.
Z výše uvedeného je zřejmé, že kaž.dodenní znalost fotosférické situace
umožňuje zpřesňování prognóz erupční aktivity. Každého astronoma amatéra
může potěšit, že výsledky jeho práce neskončí v archi Vll bez dalšího využití,
ale že na základě nich mohou být vydávány týdenní předpo.vědi sluneční
aktivity. Věříme, že se dále zvýší zájem astronomů amatérů i pracovníků
lidnvých hvězdáren o fotografování a zakreslování sluneční fotosféry vzhle
dem k uvedenému využití. Bez těchto snímků a kreseb b,y funkce předpověd
ního střediska v Ondřejově nebyla možná.
DALŠí KOMETY IRAS

* marské

hvězdárně; byl v jižní čě.s ti sou
Velryby, měl stelární vzhled, jasnost
v modré barvě 15 m a dennl pohyb v rekta
scenzi +l,l m , v deklinaci +21,2'.
Satelitem IRA S byla 11. července obje
vena také kometa 1983k (lAUC 3839). Po
drobnosti přineseme v příštím čísle. T. B.

hvězdí

Podie sdělení j. Daviese (IAUC 3833) byla
28, čer-V'na mezinárodní infračervenou astro
nomickou družir.í IRAS objevenla dalš\ ko·
meta 1983j. Objekt nalezl 30, června j. Gib
son 1,2m Schmid tovvu komorou na Palo-
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dynamických
paralax a hmotností
vizuálních dvojhvězd

Určování

Zdeněk

Komárek

Je zn á m o, že pokud u vizuální dvojhvězdy se známou drahou známe její tri
gonometrickou paralaxu, můžeme použitím III. Keplerova zákona určit tmotnost
soustavy
[ M o}

(1)

Pokud paralaxu neznáme, můžeme si pomoci tzv. dynamickou paralaxou.
že známe spektra obou složek a jejich zdánlivé vizu á lní jas
nosti ml a m2. Ze spekter pak zjistíme (což najdeme v tabulkách) i bolometrické
korekce BC l a BC 2, čímž známe zdánlivé bolometrické magnitudy složek:
Předpokládejme,

= ml+BCl,mb2 = m2+ BC 2'

mbl

Předpokládejme teď, že u určitého počtu dvojhvězd, které
laxu, jsme určili hmotnost složek a absolutní jasnost a

závislosti hmota-svítivost (resp. hmota je pak možno vyjádřit např. vztahem
log M = -k (Mb -

mají známou para
sestavili jsme graf
absolutní jasnost). Hmotnost hv ě zdy

Mbo) = 2,5 k log L

(2)

kde hmotnost M a svítivost L jsou v jednotkách slunečních, Mbo je absolutní
bolometrická jasnost Slunce (4,74 M ). Konstantu úměrnosti k určíme z grafu
závislosti log M na (Mb-Mb o ) (resp. na log L). Hmotnost soustavy je možno
psát ve tvaru
(3)

a dále podle (2) platí

= -k

log Ml

(Mbl -

(4a)
(4b)

Mbo)

log M2 = -k (Mb2-MbO )
Odečtením

(4a) -

(4b) a odlogaritmováním získáme

l+~

1

Ml

kde 11m

=

mb2 -

+

lo-kilm = D

( 5)

mbl, poněvadž platí

Mbl = mbl + 5 + 5 log

11:,

Mb2 = m b2 + 5 +5 lo g

(6)

11:

takže můžeme v 11m psát místo absolutní jas nosti jasnost zdánlivou. Na
(5) a (1) můžeme teď napsat
Ml

kde jsme

označili a 3

Dosadíme Ml

=

dosaďme

nO

,,;~2(S)

a 3 /1I: 3 D do vztahu [4a) a máme
a -

3 log

11: -

log D = -k (Mbl -

Mbo)

za Mbl výraz ze vztahu (6) a pa k obdržíme

3 log Ci - log D což dá po úpravě
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M 2 = MlD =

= a3/Pz.

3 log
Nyní

+

zá kladě

3 log

11:

= -k(ml

+

BCl

+

5 -

Mb o ) -

5k log

Jr

[lDj

log

7C

( 1-

\ ) (+Im, +

BC,

+

~ Mool +

5

log"

~

3 log 0)1111

k

3
Tím jsme dostali vzorec pro výpočet dynamické paralaxy dvojhvězdy, který
poprvé odvodili v roce 1945 Baize a Romani. Na výpočet této paralaxy je třeba
znát velkou poloosu dráhy, periodu oběhu, zdanlivou jasnost složek a jejich
spektra.
Jestliže teď dosadíme ze vztahu Ml = a 3/(7C 3D) za log 7C dD vztahu (11), pak
dostaneme vztah pro hmotnost primární složky, ve kterém nebude vystupovat
paralaxa:
log Ml =

k

3-5k [ 5 log D -

3(ml + BCl + 5 -

15 log a -

Mbo}}

[12)

Podobný vztah bychom dostali i pro hmotnost sekundární složky Mz, až na
ten rozdíl, že bychom ve vztahu [12) zaměnili ml, BCl za mz, BCz a D za D',
kde D' = 1 + 10kLlm.
Potom máme možnost si zkontrolovat výpočet, jestliže známe trigonometric
kou paralaxu, nebo tím, že te ď celkovou hmotu určíme ze vztahu (1), přičemž
za paralaxu dosadíme dynamickou paralaxu ze vztahu (11). Vztah (12) a po
dobný vztah pro Mz dovoluje tedy určit hmotu každé složky zvlášť, bez toho
abychom znali absolutní dráhu každé složky VllČi těžišti soustavy. Vztahy (11)
a (12) jsou výhodné také proto, že výsledné veličiny nejsou příliŠ závislé na
určení konstanty k, která leží mezi 0,10 a 0,12 (většinou se počítá s hodnotou
0,11). V případě, že jedna ze složek nevyhovuje dobře vztahu hmota-svítivost,
je určení její hmoty dosti nepřesné, avšak určení dynamické paralaxy je dosta
tečně přesné.

Praktické výpočty si ukážeme na příkladě dvou vizuálních dvojhvězd:70 Dph
Cas. U první nevyhovuje vztahu hmota-svítivost sekundární složka, u druhé
dvojhvězdy zase primární složka, avšak hmota druhé složky a dynamická para
laxa jsou určeny s vyhovující přesností.

a

1)

=

a

= 0,81 Mo

BCl = -0,20 m
D
1,7015
Mz = 0,64 MO

70 Dph ml = 4,2 m mz
6,om
spektra KO V
K5 V
Llm = 1,40 m
a = 0,2295
7Ctrig

= 0,203"

Ml

Vezmeme-li hodnoty k
rrdy"

= 0,206"

a ze vztahu (1)

Ml
při

= 0,11

= 0,81

=

4,545"

=

P = 88,13 let
BC z = -0,60 m
D' = 2,4256
Ml + Mz = 1,45 Mo

a Mbo = 4,74 M , pak nám vyjde

Mo

Mz

=

0,88Mo' T':;~~ Ml

použití dynamické paralaxy máme Ml

+

+

Mz

= 1,69Mo

Mz = 1,38 Mo.

Shoda paralax a hmoty primární složky je dobrá, avšak u druhé složky vyšla
hmota značně vyšší v důsledku toho, že tato hvězda (trpaslík pozdní spektrální
třídy) špatně vyhovuje závislosti hmota-svítivost.
Cas ml = 3,47 m
spektra CO IV

1)

Llm

= 2,57 m

rrcrig =

0,174"

Výpočtem
rtdyn

= 0,168"

mz

= 7,22 m

= 0,1957
Ml = 0,86 Mo

a

= 12,0"
BC l = -0,02 m
D = 1,5216
Mz = 0,56 Mo
'.!

MOV

'-j . ,:;
J .- • •

P

= 480 let

=

BCz
-1,20 m
D' = 2,9173

Ml

+

Mz

= 1,42 Mo

Ml

+

Mz

= 1,58 Mo

vychází
Ml = 1,04 Mo

Mz

= 0,54 Mo

a ze vzorce (1) pomocí dynamické paralaxy vyjde Ml + Mz = 1,59 Mo.
Získaná hodnota paralaxy je opět v dobrém souhlasu s trigonometricky urče,
nou hodnotou, ale zde primární složka (podobr) nevyhovuje dobře vztahu hmo
ta svítivost, pro sekundární složku je shoda dobrá.
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Rentgenový pulsar
4U 1626-67

Zdeněk

Urban

Podvojný rentgenový pulsar 4U 1626-67 [perioda pulsací asi 7,7 s) je pro mo
derní astrofyziku stále zajímavý hned z několika hledisek. Především na rozdíl
od většiny z dalších dosud objevených rentgenových pulsarll, které jsou v pod
statě dvojhvězdami s hmotnými a svítivými OB hvězdami na místě optických
sl'Ožek, optickou 1>ložkou 4U 1626-67 je velmi málo svítivá :modrá hvězda be z
jakýchkoli normálních hvězdných charakteristik ve spektru, takže připomíná
spíše optické složky rentgenových zdrojů tYlpu SeD X-1. Dále z analýzy charak
teristik rentgenových pulsací vyplývá, že orbitální perioda 4U 1626-67 je zřej
me velmi krátká [1 hod. < P < 20 dní), což opět řadí 4U 1626-67 k tzv. rentge
novým dvojhvězdám s nízkou hmotností (low-mass X-ray binariesJ. představi
telem kterých je právě SeD X-1. Pulsar 4U 1626-67 rovněž vykazuje rychlou
intenzivní rentgenovou proměnnost kvaziperiodického charakteru s periodou
asi 20 min. Konečně, poslední unikátní vlastností 4U 1626-67 je mimořádně
vysoká modulace optického záření 1>oustavy přibližně o jeden řád vyšší než
u známého pOdvojného rentgenového pulsaru Her X-11HZ Her, který je mimo
4U 1626-67 zatím jediným objektem vykazujícím jak rentgenové, tak i optické
pulsace [samozřejmě mimo známého pulsaru NP 0532 v Krabí mlhovině).
J. E. Mc Clintock, C. R. Canizares, F. K. Li a J. E. Grindlay z Centra pro kos
mický výzkum Massachusettského technologického institutu a Astrofyzikálního
s třediska Harvar dovy univerzity v Cambridgi oznámili, že se jim podařilo získat
pozorování 4U 1626-67 jak v rentgenovém, tak i v optickém oboru spektra
Rentgenová pozorování byla provedena pomocí družice SAS-3; v korelaci s re n t 
genovými pozor ováními byl puls ar opticky sledován pomocí 1,5m refl e ktoru
observatoře Cerro Tololo. Jak v rentgen ovém, tak v optickém oboru byl y li 4U
1626-67 objeveny výrazné záblesky, přičemž byla p ozorována vzájemná ko
relace těchto záblesků. Rentgenové i optické záblesk y mají přibližně stejnou
dobu trvá ní - 5 až 10 min. A č koliv rentgenové i s n imi korel ované op tické
záblesky začínají ve st e jném okamžiku , pozorování uk ázala, že délka r entge 
nových a optických z á blesků je stejn á skutečně pouze p.řibližně. Op tické zá ·
blesky trvají poněkud déle n ež s nimi související záblesky rentgeno vé - a ž
20% zář e ní optického záblesku může být vyzářeno po okamžiku, kdy S8 re ntge
nový tok po záblesku. vrátil ke své minimální hodnotě. V prflb ě hu dvou nocí
pozorování dosahovala rentgenová proměnnost pulsaru faktoru 3 až 4, zctlmco
faktor opt ické proměnnosti byl zhruba 1,5.
Nová pozorování zpřesnila periodu pulsací 4U 1626-67 v rentgenovém oboru
na [7,67893 = 0,00002) s. Perioda optických pulsací byla v době pozorování
stejná, při použití jiné metody zpracování údajů se však optická perioda od
rentgenové lišila a byla přibližně [7,6795 ± 0,0010) s. Rozdíl mezi periodami
je s největší pravděpodobností zanedbatelný [neurčitost v určení optické pe
riody je 1 ms). Optické pulsace jsou ve fázi s pulsacemi pozorovanými v ob o·
rech 1,2 - 3 keV, 8 - 19 keV a 19 - 30 keV, zatímco vzhledem k pulsacím
pozol'ovaným v oborech 3 - 6keV a 6 - 12 keV jsou fázově posunuty přibližně
o 180°. Vzhledem k pulsacím v oboru 1,2 - 3 keV se tak optické pulsace opož
ďují o 0,03 periody, za pulsacemi v oboru 3 6keV zaostávají o 0,53 periody,
za pulsacemi v oboru 6 _- 12 keV zaostávají o 0,63 periody, pulsace v oboru
8 - 19 keV předbíhají o 0,04 periody a konečně stejně předbíhají pulsace
v oboru 19 - 30 keV o 0,03 periody.
Poměr rentgenové a optické svítivosti pulsaru Lx [1 - 30 keV) ILoPt (300 až
650 nm) ~ 2100 spolu s velmi výraznou korelací rentgenových a 9ptickýcl1 zá
blesků naznačují, že v případě optických pulsací jde o "přepracované " [pro
střednictvím absorpce, v průběhu které ztratí fotony daného záření část své
"nergie) rentgenové pulsace. Optické pulsace rentgenovým zářením nal1říva
"ého povrchu normální složky lze s největší pravděpodobností vyloučit; jak
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rentgencivé, tak optické pulsace k nám patrně přicházejí z akreačního disku
rotujícího kolem kompaktní složky soustavy, kterou je patrně nli/utronová hvěz
da - vlastní zdroj rentgenové emise.
Většina pozorované optické emise je zřejmě produkována v oblasti s průmě
rem maximálně 0,5 světelné sekundy [1,5.108 mj lokalizované kolem neutro
nové hvězdy. V této vzdálenosti od neutronové hivězdy s typickou hmotností
asi 1 M o je orbitální perioda asi 15 min a rychlost asi 1000 km S-l. Údaje
naznačují, že optické pulsace nevznikají "přepracováním" tvrdého rentgenového
záření z oborů 8 - 30 keV, ale že spíše jde o "přepracované" měkčí rentgenové
záření z oboru 1- 3 keV, jelikož v případě velmi tvrdého rentgenového záření
je "dob.a přepracování" relativně dlouhá, 10 až 100 s, což odporuje pozorováním;
v případě 1 - 3 keV pulsací je tato doba menší, příp. rovná 1 s. Všechny údaje
vedou k závěru, že zdrojem optické emise i pulsaci není normální'složka, ale
akreční disk.
Pulsar 4U 1626-67 je patrně, jak vyplývá z dopplerovské analýzy periody
jeho pulsací, dvojhvězdou skutečně ".supertěsnou". Rozměry této podvojné sou
stavy jsou zřejmě ještě o celý řád menší než jsou rozměry tak těsných dvoj
hvězd, jako jsou např. trpasličí novy typu U Geminorum. Zatím nemáme žádné
údaje o normální složce soustavy. Půjde patrně o hvězdu málo svítivou, nejspíše
trpaslíka pozdní spektrální třídy (C, K, resp. Mj, jelikož v optické emisi 4U
1626-67 zcela dominuje optické záření akrečního disku kolem kompaktní
složky. Ačkoliv je normální složka vlastní přímou příčinou rentgenové i optické
emise z akrečního disku (poskytuje materiál pro akreci, který odtéká z jejích
vnějších vrstev vnitřním Lagrangeovým bodem směrem k akrečnímu disku),
její vlastní podíl na celkovém záření soustavy 4U 1626-67 je zanedbatelný.
Nové údaje o zajímavém rentgenovém pulsaru 4U 1626-67 naznačují, že hra
nice mezi tzv. rentgenovými dvojhvězdami s nízkou hmotností [představitelé:
Her x-11HZ Her, Seo X-1, Cyg X-2, AM Her aj.) a podvojnými soustavami nov
a novám podobných hvězd mllže být velmi těsná. V případě obou skupin ob
je!,tů půjde zřejmě o stejný obecný mechanismus modifikovaný rozdíly v ta
kov5'ch 101~61ních specifických faktorech, jako jsou např. přítomnost bílého
trpaslíka nebo neutronové hvězdy na místě kompaktní složky, rozsah přenosu
hmoty, rozsah akrece, hmotnosti složek, hmotnosti akrečních disků, rotační
a orbitální rychlosti apod. Do popředí zde opět vystupuje kardinální význam
dvojhvězdné podstaty obou tříd objel,tů, což poskytuje jen další z mnoha dŮ.kazů
sv ěd čících v prospěch tvrzení, že v případě mnoha, ne-li většiny pozoruhodných
jc·) V Ů p DzoJ.' ovaných mDderni astrofyzikou na hvězdné úrovni je třeba .,za vším
hle dat dvojhvězd y" ("cherchez las étoiles doubles").

Co nového
v astronomii
NOVÉ SUPERNOVY

H. Schild a M. Pizarro objevili 14. června

Známý objevitel supernov v posledních
letech, M. Wischnjewsky (hvězdárna Cerro
El Roble), jehož jméno se objevuje v Říši
hvězd téměř každý měsíc, objevil svou další
supernovu, a to v galaxii NGC 4699. Nale.cl
ji na .snímku exponovaném L. E. Gonzálezem
6. června. Byl<l ve vzdálenosti 148" východ
ně a 131" severně od jádra galaxie; měla
fotografickou jasnost 17 m. Její jasnost se
zvětšovala, 10. června měla fotografickou
jasnost 14 m Poloha supernovy je (1950,0)
a

= 12 46
h

m 16,41'

Další supernovu objevil Wischnjewsl{y na
snimku exponovaném rovněž Gonzálezem
9. červJ:)a. Byla ve vZldálenosti 84" vých.odně
a 40" severně od jádra spirálové galaxie
ESO 406-G27. Měla fotografickou jasnost
16,om a polohu [1950,0)
li
-37°01'44,4".
a = 22 h 54 mOO,32 s

,,=

-8°21'21,9".

na negativu exponovaném 3,6m rp.flektorem
Evropské již·ní observatoře superncvu v ga·
laxii NGC 7038. Hvězda byla ve vzdálenosti
26" výcho.dně a 24 " jižně od jádra galaxie,
jasnost ve spektrál·ním oboru V měla 17,lm
Poloha supernovy byla [1983,5)
Ó
-47°13'52".
ft = 21 h 13 m 58,8 s

,

-

Paul Wild [Astronomický ústav, Bern)
objevil 30. června pravděpodobně super·
novu v galaxii NGC 4220. Byla 19" východ
ně a 15" jižně od jádra galaxie, jejíž po
loha je [1950,0)
.
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Hvězda měla podle několika
v první polovině dubna jas
nost asi 13,3 m, kdežto 11. července 12,6 m,
14. července 12,2m, 17. a 19. července

-

+48°09'.

jasnost 14,5 m. Wild pozname
nal, že na snímcích z r. 1974-1975 je ve
stejné oblasti hvězda asi 17 m , takže nelze
vyloučit, že jde o novou proměnnou hvěz
du.
Robert Evans [Nový Jižní Wales) objevil
3. července supernovu v galaxii NGC 5236
[M 83) . Hvězda měla vizuální jasnost 13,om
a šlo o supernovu I. typu. Byla ve vzd ále
nosti 120" západně a 130" jižně od jádra
galaxie, jejiž poloha je [1950,0)

Hvězda měla

-29°37'.

Dne 11. července objevili M. Nunes, L. N.
da Costa, D. Latham a P. S. Pellegrini (Bra
zilský astrofyzikální ústav) pravděpodobně
supernovu v galaxii NGC 5746. Hvězda měla
vizuální jasnost 13 m a byla ve vzdálenosti
7" východně a 5" jižně od jádra galaxie,
jejíž poloha je (1950,0)

GK Persei.

pozorovatelů

12,om.

IAUC 3840 (B)

POZOROVÁNI PERSEID Z LETADLA
Večer 12. srpna 1983 jsem měl mimořád
nou příležitost pozorovat meteorický roj
Perseid ve výšce 10 km z paluby I1-62 na
lince Praha-Konstanca. Při omezeném vý
hledu z okénka letadla jsem na čistém
temném nebi viděl od 21. do 22. hodiny
SEČ celkem 26 meteorů . Nejzajímavější byl
pohled na meteory leHcí směrem "dolů"
od souhvězdí Persea k obzoru. Pozorováni
při letu nad oblačností mi přineslo velmi
pěkný zážitek.
Ivo SeMtta

DEFlNITIVNI RELATIVNt ČISLA
V ROCE 1982

0= +2°10'.
IAUC 3827-3842 (B)

V tabulce uvádíme definitivní relativní
sluneční Činnosti pro jednotlivé dny
roku 1982, publikovaná A. Koeckelenber
ghem (Sunspot Index Data Centre, Brusel].
Průměl'llé definitivní relativní číslo za rok
1982 bylo 115,9.
čísla

ZJASNĚNÍ

GK PERSEI

Podle zprávy J. Matteie (AAVSO) došlo
letos v létě k zjasnění novy z roku 1901
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JEDNODUCHÉ MODELY SOUHVĚZDI
Při pr'ici S dětmi se na prostějovské hvězdárně osvědčily jednoduše zhotovitelné
uk ~ zky souhvězdí. Celé nebo části žlutých pingpongových míčků se propíchnou za
hřátým dré.tem potřebné délky a tvaru. Drát po vychladnutí v míčku bez dalších

úprav drží. Konečně pak černá (resp. zelená) barevná povrchová úprava drátu za
jistí, že na černě (resp. zelené I tabuli vynikne tvar samotného souhvězdL jak jistě
každý pozná, nahoře je Kasiopeia, dole Severní koruna.
Jiří Prudk'
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Závěrečná

fáze zákrytu Jupitera Měsícem dne 26. května 1983 (výstu p} . Foto
?rafuváno v ohnisku dalekohledu Maksutov-Cassegrain 350/ 3300 mm hvězdárny
Praze na Petříně komorou Praktica na film ORWO NP 22. (Peter Rusks}
21ll

·1

;.)

;'

Jupiter v konjunkci s Uranem 16. května (nahoře) a obě planety v noci 13./14
1983 (dole). Uran je označen šipkami. Fotografováno objektivem Te.<
sar 2,8/50 mm, expozice 20, resp. 30 minut. (Zden ěk Machovský)

června
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•
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'Souhvězdí severní oblohy -
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Cefeus {viz str. 216-217 J.

JEŠTĚ KE KOMETĚ 1983d

PADESAT LET OD STARTU RAKETY
GIRD

V čísle 7 (str. 141-145) jsme otiskli člá
'lek o kometě IRAS-Araki-A/cock- r1983d}
a v jehD závěru jsme slíbili, že budeme čte
náře
informovat o da,gích pozDrováních;
tímto te·dy slib pLníme.
Kometu se podařilo naléz,t G. Richterovi
(Sonneberg) na přehlídkových snímcích
oblohy ještě před objevením. Na .negativu
expDTIov.aném 17. dubna t. r. měla jasnDst
12 m a byla na rozhraní souhvězdí Lyry, Dra
ka a Labutě.
Maximální jasnosti, 1,7 m -1,8 m, dosáhla
kometa v noci 11./12. května. Mezi 14.-17.
květnem měla jasnosť 5,2m-5,4 m, 19. května
již jen 7,5 m .
R. Nolthenius (Uni v. of Califol'l1ia) pozo
roval 12. května zákryt hvězdy SAO 98040
nukleární oblastí kómy. Úkaz trval 0,8 se
kundy a byl při něm zjištěn pokl-es jas'llosti
hvězdy.o 0,5 rn •
Stometrovým radioteleskopem v Effels
bergu bylo 11. a 12. května měřeno rádiové
záření komety; byly zjištěny emise molekul
NH3 a H20.
Jak jsme ve zmíněném článku uvedli,
předpověděl J. Drummond (Steward Obs.)
případný meteorický roj související s ko
metou s radiantem na rozhraní souhvězdí
Draka fl Labutě. Drummond oznámil, že mezi
9.-11. květnem skutečně slabý rOJ vizuálně
pozoroval; uvedl také zenitové frekvence:
5,1-3,1 meteorů za hodinu. Naproti tomu
zmámý odborník P. M. Millman (OHawa)
publikoval sdělení, že (kolem půlnoci světo
vého času 10. května) nebyla radarově zjiš
těna žádná zvýšená aktivi.ta meteorů.
Zprávy o kometě 1983d v cirkulářích Mezi
národ'l1í astronomické unie zvolna, ale jistě
uHchají. Není divu, protože se rychle vzda
luje jak od Slunce, tak i od Země. V POID
vině října byla vzdálena již 2,43 AU od
SlUJlce a 2,14 AU od Země.
I AVe 3811, 3817, 3825 rB}
KOMETA ČERNIS 19831
PobHže rozhraní souhvězdí Berana a Vel
ryby objevil 19. července Kazimeras Čer
nis [Vilnjuská hvězdárna) novou kometu.
Nalezl ji 0,48m reflektorem na horské sta
nici Majdanak (Uzbecká SSR) jako objekt
vizuální jasnosti 12 m. Kometa byla difúzní
s centrální kondenzací a měla průměr
kómy 1,2', ohon nebyl pozorován. Z 15 po
loh , získaných mezi 21. červencem a 10.
srpnem na několika hvězdárnách, počítal
B. G. Marsden dráhu komety , jejíž ele
menty jsou
T
1983 VII. 19,7232 EČ
(,)
Q

185,8692° }

208,8757°

1950,0

134,6630°

q

3,317524 AU.
IAVe 3840, 3852 (B)

Letos v srpnu uplynulo 50 let od vypuš
první sovětské rakety na tekuté pa
livo - GIRD-09. Ke startu došlo 17. srpna
1933 v Nachibině u Moskvy. Raketu
o hmotnosti 18 kg zkonstruovala a vy
pustila tzv. Skupina pro výzkum raketo
vého pohonu (GIRD J. Členy této skupiny
byli tehdy dva konstruktérští a experimen
tátorští nadšenci, F. A. Cander a S. P. Ko
rolev, pozdější velmi významní představi
telé sovětské raketové techniky.
Nvt 15/83
tění

KE STABILITĚ PERIODY PULSARU
1937+21

Nedávný ob jev milisekundového pulsaru
1937 + 21, který má údajně mimoř 5dně ne
patrnou hodnotu prodlužování periody, vy
volal n§zory, že by takový pulsar mohl být
zdrojem velmi přesného času, srovnatel
ným s nejlepšími současnými atomovými
hodinami (ŘH 64, 74; 4/1983 J. Odpovídající
údaj o stálostí atomových hodin však uve
den nebyl.
Porovnejme si proto objektivně změnu
periody uvedeného pulsaru se změnou pe
riody obdobného signálu odvozeného z ato
mových hodin, třeba těch , které pracují
v ÚRE ČSAV v Praze a jsou zékladem Čs.
systému přesného času a kmitočtu. Ty vy
kazovaly v období 1979/80 průměrné zvy
šování kmitočtu (zkracování periody) asi
o 1.10- 15 za den vzhledem ke jmenovité
hodnotě dané mezinárodním atomovým ča
sem.
Pro pulsar 1937 + 21 s periodou 0,0016 s
se udává poměrné prodlužování periody
dP/P = -1,3.10- 19 , což znamená, že každá
perioda je o tuto poměrnou část delší než
perioda předcházející. Kdybychom ze zmí
něných atomových hodin odvodili impulsy
s periodou stejnou jako má pulsar, pak po
jednoduchém výpočtu odvodíme, že by ten
to signál měl dP/P = +1,85.10- 23 . Změna
je tedy asi o čtyři řády menší než u pul
saru (jde jen o velikost změny bez ohledu
na její z~aménko). Přitom parametry srov
návacích komerčních hodin zdaleka nelze
přirovnat k současným nejlepším laborator
ním atomovým hodinám.
;'
Jestliže naopak vyjádříme denní změnu
periody pulsaru jako poměrný rozdíl pe
riod od sebe vzdálených 86 400 s (1 den),
pak opět po jednoduchém výpočtu určíme
změnu o 0,7.10- 11 za den, tedy téměř
o 4 řády více než u atomových hodin.
Uveďme
si ještě, že zákrytový pulsar
1913 + 16, jehož perioda 7,75 h se zkra
cuje o [101±19) mikrosekund za rok (HR
1981, sv. 2, str. 115), po přepočtu na spo
lečný srovnávací Interval 1 den vykazujf
poměrné zkracování periody asi o + 1.10-
za den. Až na znaménko se tedy co
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relativní stálosti periody od pulsaru 1937 +
+ 21 výrazně neliší.
Atomové hodiny se tedy konkurence
z vesmíru obávat nemusí. Připomeňme si
v této souvislosti často vyslovovaný názor
dr. Šternberka, že "periodické jevy v ma
krosvětě mnohem snáze a výrazněji pod
léhají vnějším vlivům, než je tomu u pe
riodických jevů elementárního mikrosvěta".
Oprávněnost takového názoru byla potvrze
na tím, že astronomická definice sekundy
byla v r_ 1967 změněna na atomovou.
V každém případě však je pozoruhodné, že
objev pulsarů vytvořil zajímavé poj!tko
mezi tak odlehlými obory, jakými jsou
astrofyzika a chronometrie.
V. Ptáček
KOMETA WOLF 1983m

Periodická kometa Wolf je známa již té
sto let - objevil ji Max Wolf v Hei
delbergu 17. září 1884. Pak byla pozorová
na při všech návratech do perihelu, které
nastaly v letech 1891, 1898, 1912, 1918,
1925, 1934, 1942, 1950, 1959 a 1967. Letos
ji nalezl J. Gibson 1,2m palomarskou
Schmidtovou komorou na snímcích z 1. a
3. srpna. Měla stelá.rní vzhled, jasnost
pouze 20 m a byla nedaleko vypočteného
místa na rozhraní souhvězdí Herkula a
Hadonoše; od Země byla vzdálena 2,38 AU,
od Slunce 3,14 AU. Dráhu komety počítala
z pozorov0ní z let 1884-1975 E. 1. Kazi

tovou komorou na Německo-španělském
astronomickém centru (Calar Alta) na
snímcích exponovaných 9. a 10. srpna a
S. Wyckoff a P. A. Wehlnger pomoci O,9m
ref1ektoru s kamerou CCD Národní ob
servatoře Kitt Peak 13. srpna_ Byla v sou
hvězdí Lištič'ky velmi blízko vypočteného
místa, jasnost měla pouze 20 m a byla vzdá
lena od Země 2,06 AU, od Slunce 2,91 AU.
Dráhu komety počítal B. G. Marsden
z 50 pozic z období 1873-1956. Její ele
menty jsou:
T
1984 rl.. 20,18961 EČ
w
195,850940}
Q
250,19163 0
1950,0
I
29,10217°
q
0,7345162 AU
e
0,9i91960
a
9,0901008 AU
P
27,41 roku.

měř

mirčak-Polonskaja:

q

1984 V. 31,8333 EČ
162,17871 o \
203,51321 0 ( 1950,0
27,51120° ,
2,4153101 AU

e

0,4067520

a

4,0713332 AU
8,21 roku.

T
w
Q

P

MPC 7659, IAUC 3850 (B)

KOMETA CROMMELIN 1983n

Komety, jak je všeobecně známo, jsou
pojmenovány po svých objevitelích. K ně
kolika málo výjimkám patří krátkoperio
dick§ kometa Crommelin, která nese jmé
no astronoma, který počítal v r. 1930 její
dráhu a zjistil, že komety 1818 I, 1873 VII
a 1928 III jsou identické.
Byla objevena 23. února 1818 Ponsem
[Marseille], pak ji ob jevili 10. listopadu
Coggia [Marseille) a nezávisle 11. listo
padu Winnecke [Strasbourg) a konečně
19. listopadu 1928 Forbes [Mys Dobré na
děje). Podle některých autorů je snad iden
tická také s kometami 1457 I a 1625. Při
posledním návratu do přísluní ji nalezla
Pajdušá:ková 29. září 1956 na Skalnatém
'lese [definitivní označení 1956 VI).
SLetos kometu Crommelin nalezli nezá
'e L. Kohoutek 0,8m hamburskou Schmid

214

IAUC 3851, MPC 7454 (B)

POKLES JASNOSTI U AQUARII

Jasnost známé proměnné hvězdy U Aqua
rii [typ R Coronae Borealis) zač·ala letos
na jaře klesat. J. Bortle [Stormville, NY)
zjistil tyto vizuMní jasnosti: 14. května:
11,Bm, 7. ·července: 12,4 m , 14. července:
12,8 m . Poslední minimum jasnosti hvězdy
trvalo od r. 1976 do r. 1979.
IAUC 3839 (B ]
DALŠí ZJASNĚNÍ KOMETY
SCHWASSMANN-WACHMANN 1

Periodická kometa Schwassmann-Wach
mann 1 je zajímavá jednak svou výjimeČ
nou drahou kolem Slunce, jednak svými
náhlými zjasněními. Má oběžnou dobu 15,03
roku (naposledy procházela perihelem 15.
února 1974, příští průchod přísluním na
stane koncem února 1989) a pohybuje se
kolem Slunce po velmi m'\lo výstředné drá
ze [excentricita pouze 0,105) ve vzdálenosti
5,45-6,73 AU. Podle pozorování z 12. čer
vence l Pic du Midi) měla na snímku expo 
novaném 0,6m reflektorem centrální kon
denzace komety jasnost 13,om a průměr
asi lobl. minutu.
IAUC 3842 (B)
ODCHYLKY ČASOVÝCH SIGNALŮ
V CERVENCI 1983

Den

UTl-UTC

UT2-UTC

4.
9.
14.
19.
24.
29.

+0,7427 5
+0,7347
+0,7285
+0,7232
+0,7167
+0,7106

+0,7608 5
+0,7497
+0,7401
+0,7313
+0,7211
+0,7113

VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.

Upozornění: K 1. VII. byl čas UTC i vše
chny časové signály posunuty o 1 s vzad.
- Vysvětlení k tabulce viz ŘH 64, 14; 1/

1983.

V.

Ptáček

EKVINOKCIUM 1950,8

či

2000,O?

velmi chladné dlouhoperiodické
hvězdy.

Na sjezdu Mezinárodní astronomické
unie v Patrasu v roce 1982 bylo rozhodnu
to počínaje 1. lednem 1984 používat okv!
nokcium 2000,0 (}2000,O) místo dosavadní
ho 1950,0 (B1950,O). Rozhodnutí však bylo,
jak se zdá, poněkud unáhlené , resp. učině
né s kr átkým časovým předstihem (dosud
např. není k dispozici katalog pozíc hvězd
pro ekvinokcium 2000,0). Takže, jak infor·
moval v církuláři Mezinárodní astronomic
ké unie Č. 3844 B. G. Marsden po konzul
tací s předsedkyní příslušné komise (č . 20)
IAU E. Roemerovou, bude se, alespoň po
kud jde o pozice těles sluneční soustavy a
elementy drah, ještě nějaký čas užívat
ekvinokcium 1950,0.
f. B.
LZE VE DNE POZOROVAT PLANETY
A HVĚZDY?

Každému amatérovi je dobře známo, že
i po východu Slunce nebo před jeho zá
padem lze bez obtíží nalézt Venuši, je-li
v příznivé poloze k pozorování. Poněkud
obtížnější je to u Merkura v době vhodných
největších elongací plane ty. Jak je to však
s ostatními planetami a jasnými hvězdami?
Znem o žňuje skutečně
rozptýlené sluneční
s vě tlo jejich nalezení? Poch o pitelně v blíz
kosti Slunce je rozptýlené světlo příliš in
tenzivní, ale ve vzdá lenosti větší než 60° od
Slunce je jasnost oblohy odpovída jící ploše
měsíčního úplňku -6 m, ploše kotoučku Ju
pit era 2m a čtvereční úhlové vteřině 10 m.
Proto lze i v menším dalekohledu za dne
na lé z t planety Marse, Jupit era a Saturna,
jakož i jasnější hvězdy, např. Polárku. K vy
hled á ní je pochopitelně nejvhodn ě jší para
laktick y montovaný dalekohled opatřený
děle ný mi kruhy, kterí' se nastaví na pří
slušné mís to oblohy podle souřadniC daného
objekt u. P racovníkům lidových hvě z dáren je
tato praxe dobře známá, zato návštěvníci
bývají často udiveni , že mohou v daleko
hledu i za dne s patřit některé planety nebo
hvězdy.
Podle AuR 3/1982 (B)
NOVÁ PROMĚNNÁ
V SOUHVĚZDÍ OLTÁŘE

Liller oznámil 11. července objev
"patrně novy" v souhvězdí Oltáře (Ara);
hvězda měla 30. června jasnost asi 10,om,
10. července asi 10,5 rn a polohu (1950,0)
II = 16 h 39 m39,83 s
.5 = -46°13'05,4".
Uk ázalo se však, že nejde o novu, ale
novou proměnnou hvězdu s periodou asi
479 dni. Zjistil to M. H. Liller, když pro
hlédl 156 desek přehlídky oblohy z let
1928-1951. V modré barvě měla hvězda
maximální jasnost asi 12,om a minimální
asi 17 m. Ve spektru hvězdy zjistil koncem
Července J. Jugaku (Cerro Tololo) silné
pásy molekuly TiO, charakteristické pro
W.

proměnné

JAUC 3840-3853 (B)

Z lidových hvězdáren
a astronomických
kroužků '
METEORICKf SEMINAlt

Ve dnech 25.-27. duJma 1983 probíhal na
a plallf'!táriu Mikuláše Koper
nika v Brně na Kraví hoře celostátní semi
,nář z meteorické astronomie, ,tentokrát již
dvacátý druhý. Sešlo se na něm na p-a,desát
astwnomů amatérů z celého Č es koslovenska
(větši'nou
zkušených pozorovatelu ) spolu
s něko li k a astron omy, kteří pracují ve vý
2ikumu mete o rů jako profesioná l.ové.
Běh e m
pát e čního
od.poledne jsme měli
možnost ud ě l·a t si představu o pozorován í
meteoru rad ary (přeh l edový referát Pet ra
Peciny) a o jedné konkrétní úloze: shrnutí
radarového pozorová,ní Perseid ze čtyř míst
na s vě t ě za dobu posledních d vaceti let
(referát Miroslava Šimka). Matema'tickou
stránku problému určení okamžiku maxima
či>nn o s.ti roje rozebr-al Vladimír Znoj il. V so
botu jsme si se zaujetím poslechli refe rát
Jaroslava Rajchla o nočních "svítíc íOh"
mracích (vla s tně o oblacích, které S8 n ě l, dy
vyskytují v mezo pauze ve výškách m ezi 80
a 55 km a ve vysokých zeměpisn ý ch š,řl;ách
na n ě na jaře a v létě svítí Slu,n ce i v noci)
a jejich souvislosti 5 dlouhotrv a jícími sto
pami meteoru.
Další r eferáty se t ýkaly vizuálního a tel e
skopicl,ého pozorová,ní, tedy vlastní práce
meteorářů-amatérů. Vladimír Znojil sh rn '.J i
cDe a metody takových pozorovánI a nastí 
nil problémy meteorické astronomie, kter é
je třeba řešit. Uk ázal tak přesvědčivě, jak
velm i významné a perspektivní je amatérské
pozoro váni. Jan Hollan to pak il us troval na
skvělý c h vysledcích celostátních meteoric
kých ex ped ic 1972 a 1973. O průb ě hu zpra
cování ma teriálu z expedic 1980 a 1981 in
formo va l Miroslav Znášik.
Nemá-li astronom amatér žádný dal eko
hled, nechť si nezoufá. Jedním z nejcenn ě j 
ších pozorování je totiž vizuální sledová ní
meteorických rojů. Jan Hollan vysvětlil, jal,
provád ět taková pozorl)vání a jak je zpra
covat, aby se získaly hodnotné vý sledky.
Shrnul tak vlastně obsah 2ibrusu nového po
drobného návodu, vytvořeného na brn ě nské
Hvězdárně

hvězdárně.

O své pozorov.a cí

mluvilo několik
Pavel No'v ák informov a l
o pozorování, které se v Severomoravském
kraji koná třikrát ro čně formou kratičkých
expedic. O letošní celostátní meteo rické
expedici (2.-16. 8. 1983) hovořil autor od
borného programu expedice Vladimír Znoji'
činnosti

účastníků s e m i>náře.
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/'

Z

nedělní

dopolední

diskuse

vyplynulo

i závěrečné usnesení semináře. Ůč,astníci se

shodli na tom, že pozorovací aktivita skupin
i jednotlivců by se měla výrazně zvýšit a
měla by se rozvinout spolupráce malých
skupin s velkými centry meteorioké astro;
nomie. Skupinám i jednotlivcům doporučují
během celého roku soustavně vizuálně po
zorov at a pozorování vyhodnocovat podle
návo·du na vizuální sledování meteorických
rojů, vydaného HaP MK v roce 1983. Vyspě
lým skupinám a pozorovatelům vybaveným
(nezbytnými) binokulárními dalekohledy do
poručují program teleskopického pozorování
slabých rojů. Vzhledem k tomu, že pozoro
vMelé mají stále nedostatek potřebných da
lekohledů , je třeba neustále vyvíjet snahu
o získávání binarů 10 X 80 a 12 X 60. Pozoro
vat je žádoucí zejména méně známé roje.
Nadále je velice důležité sbírat informace
o bolidech přesně udávající okamižk jejich

přeletu. Informace se zasílají DrSc. Zdeň
kovi Ceplechovi (ASŮ ČSAV, 25165 Ondře
jov).
KoneČ'l1ě, amatéři by buďto měli svá po
zorování zpracovávat, anebo pomáhat profe
sionálním astronomům při zpracování ama
térských pozorování meteorů. Na brněns'ké
hvězdárně je uložena řada materiálů, které
je nutno při-pr·avit k pOČítačovému zpraco
vání. Jde o proměření zákresů, případ,ně
o zápis dat na děrnou či magnetickou pásku
apod. Účastníci se shodli, že této práci by
se mělo věnovat více amatérů než doposud.
I letošní seminář, který pořádala meteo
rická sekce Československé astronomické
společ,nosti při ČSAV, byl užitečným a zají
mavým setkáním asstronomů amatérů a pro
fesionálů. Na pořádá.ní příšHho semináře,
který bude zase za rok v Brně, se už ČAS
bohužel (z finanČ'ních důvodů) účastnit ne
lan Hollan
bude.

Souhvězdí

severní oblohy

CEFEUS, Cepheus (Cephei), Cep

HVĚZDY

CG

Ndzeu

m

al 1975,0) fl(a)

(j{ 1975,0 J fl(8)

[10- 3 )s
1 y. Cep
28066
28541
2 II Cep
28956 7955 Cep
28962
3 1) Cep
29848
5 Cl Cep
30118
8 (3 Cep
30440
fl Cep
30483
10 v Cep
31044
21 S Cep
31135
23 u Cep
27 ,) Cep
31421
31857
32 ! Cep
32875
35 r Cep
1288
2 UMi

4,39
4,28
4,52
3,43
2,45
3,23
4,17
4,29
3,35
4,15
4,34
3,53
3,21
4,26

20 h 09,8 m
20 29,2
20 44,7
20 44,8
21 18,0
21 2B,3
21 42,8
21 44,7
22 10,0
22 14,2
22 28,2
22 48,8
23 38,3
1 05,0

+3
+6
-8
+13
+21
+1
+2
O
+2
+54
,+2
-11
-20
+78

sp

Ir

[10- 3 )"
+77°38'
+6255
'+57 29
+6144
+6229
+7027
+5840
+61 00
+5805
+56 55
+5817
+66 04
+7730
+B607

+26
-14
-232
+820
+50
+10
-2
O
+6
+48
+2
-122
+154
-6

B9
A7
F8
KO
A7
B2
M2
A2
Kl
FO
F5
Kl
Kl
K2

[ 10- 3 )"
III
III
IV-V
IV
IV-V
III
la
la
lb
IV
lb
III
IV
III

10
38",,5
41",,7
71
63±5
5±5
13",,6
9",,6
19",,7
39±5
5±5
36",,6
64",,5
13

R
km /s

-22,7

Pozn.

D

-Bv

-31
-87,3
-10
-Bv
+19,3v
-20,8
-18,4
-0,6
-16,3
-12,4
-42
+9

D,s,v

v

O,v

PROMĚNNÉ HVĚZDY
Ná.zev

RK Cep
U Cep
SS Cep
DQ Cep
T Cep
~ Cep
S Cep
fl Cep
Cep
AH Cep
• AR Cep
. CW Cep
51 Cep

o
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a( 1975,0 J

8f 1975,0 J

Oh47,8m
O 59,8
3 45,3
20 57,1
21 09,2
21 28,3
21 35,6
21 42,8
22 28,2
22 46,9
22 52,4
23 03,0
23 55,2

+81°50'
+81 45
+80 15
+5523
+6823
+7027
+7831
+58 40
+5817
+64 56
+8455
+6316
+8303

max.

7,5v
6,63p
8,Op
7,4p
5,4V
3,3p
7,4v
3,6v
4,lp
6,9p
7,lv
7,6p
6,6p

min,

7,8v
9,79p
9,lp
7,48p
ll,Ov
3,35p
12,9v
5,lv
5,2p
7,12p
7,8v
8,06p

Perioda (dny)

2,4929
90
0,0789
389,71
0,1905
487,46
5,3663
1,7747
2,7291

Typ

EA
SRb
,) Se
M
,e C
M
SRe
C

o

E8
SRb
EA

est

Spektrum

G5
88+G8 III
M5 III
Fl IV-V
M5e-M7e
82 III
NBe [C74e)
M2e la
F5 Ib-G2 lb
BO,5 III
M4 III
B3 +B3
AO

DALŠi OBJEKTY
NCC

cd 1975,0}

ii(1975,0}

Druh

40
7023
7160

Ohll,7m
21 00,2
21 53,0

+72°23'
+6804
+6229

OH
OH

M

Pozn.

planetám!
s mlhovinou

Připomeňme jen, že v době průchodu peri
helem je vzdálenost komety P/ Halley od
Slunce
r = q = 0,5871045 AU,

kdežto v

k mapce (viz str. 212) i k ta
bulkám bylo otištěno naposledy v' ŘH 71
1983 (str. 149-154).
Vysvětlení

O. Hlad, [. Weiselová

kdy prochází odsluním

době,

r

=

35,2949756 AU.

Q

Vzdálenost q a Q
čítat podle známých
q = a(l -

Kalkulátory
v astronomii
RYCHLOST KOMETY VE DRAZE

.Podle druhého Keplerova zákona (tzv. zá
kona ploch), který říká, že plochy opsané
průvodičem Slunce planeta jsou na jed
notku času konstantní vyplývá, že rychlost
planety je největší v přísluní a nejmensl
v odsluní. Druhý Keplerův zákon platí po
chopitelně
nejen pro sluneční soustavu,
a v ní nejen pro planety, ale i pro ostatní
tělesa obíhající kolem Slunce (tedy i pro
komety, planetky a meteoroidy).
Jak známo, je rychlost v každého objektu
kolem centrálního tělesa dána vztahem
v2

G {M

+

mj

112r _

= w

(! _ ~)

kde w je střední rychlost Země kolem Slun
ce (w = 29,8 km 2s).
Výpočet je velmi jednoduchý pro progra
vatelné kalkulátory; tak např. pro kalkulá
tory Texas lnstruments může vypadat takto:
11x X 2 - RCL 1 = yX 0,5 X 29,8 =
Rl S RST. Do paměti Rl dáme lla. r ... v.
Výpočet si můžeme ověřit např. na perio
dické kometě Halley; hodnoty průvodiče r
převezmeme z efemeridy, kterou jsme otiskli
v čísle 5/1 983. Rychlost v, uveden á v tabulce,
vychází v kilometrech za sekundu.
Jak je z tabulky vidět, v době, kdy kometa
procházela odsluním [1948), měla rychlost
pouze 0,91 I,m / s, kdežto v době průchodu
přísluním (1986) bude její rychlost 54,55 km
za sekundu.

+

e)
e).

r(AU)

0,587 ...
1
2
5

10
15
20
25
30
35,295 ...

1

1/2 ,

snadno vypo

Hodnoty velké poloosy a a excentricity e
kornety Halley jsme otiskli v ŘH 4/1983
[str. 81-82).
Jak je z tabulky vidět, Halleyova kometa
se v perihelu pohybuje asi 60krát rychleji
než v odsluní. Příčinou je, jak je vidět, velká
excentricita dráhy komety. U planet a u vět
šiny planetek nejsou - vzhledem I, excen
tricitám jejich drah - rozdíly mezi jejich
rychlostmi v přísluní a v odsluní ani zdaleka
tak velké.

a '

kde G je gravitační konstanta, M hmotnost
centrálního tělesa kolem něhož obíhá těleso
o hmotnosti m, r průvodič (vzdálenost mezi
centrálním a obíhajícím tělesem) a a velká
poloosa dráhy obíhajícího tělesa.
Ve sluneční soustavě jsou hmotnosti všech
těles
obíhajících kolem Slunce mnohem
menší než hmotnost Slunce, takže pro jejich
rychlost ve dráze máme s dostačující přes
ností rovnici

v

Q = a [1

můžeme
vztahů

v[ km/s )

54,55
41,55
28,96
17,48
11,32
8,30
6,27
4,64

3,12
0,91

Nové knihy

a publikace
•

Bulletin

čs.

astronomických

ústavů, roč.

34 (1983), čis. 4. Na počátku tohoto čísla
te nekrolog na vedoucího redaktora dr. B.
Sternberka, který zemřel 24. III. 1983. Dále
jsou v čísle tyto vědecké práce: Z. Ceple
cha, J. Boček, M. Nováková-Ježková, V. Po
rubčan, T. Kirsten a M. Kiko: Bolidy foto
grafované evropskou sítí kamer v roce 1977
- V. Porubčan a G. Cevolani : Rozdělení
výšek meteorů a východ Slunce - V. Bum
ba: Jak se vyvíjí magnetické pole běžn§'ch
aktivních oblasti? - T. K. Das a M. K. Das
Gupta: Charakteristiky slunečních impuls
ních rádiových záblesků závislé na frek
vencích - P. Hadrava: Jednoduchý kine
tický model oblaku mnoha částic - I. Pe
šek: Přímé poruchy rotace Měsíce způso
bené planetami - M. Vykutilová: Pohyt
umělé družice v atmosféře Země repreze'
tované sférickými harmonikami. - Na k(
ci čísla jsou recenze knih: The Naturc
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Symbiotic Stars; Relativistic Cosmology;
Theory of Rotating Stars [J.-J. Tassoul);
Comets; Automated Data Retrieval in Astro
nomy; Classics in Radio Astronomy (W. T.
Sullivan III); Transactions of the l. A. U.
Vol. XVIII A; High-Precision Earth Rotation
and Earth-Moon Dynamics Lunar Distances
and Related Observations; Photoelectric
Photometry of Variable Stars; lnstrumen
tation for Astronomy with Lage Optical
Telescopes; Binary and Multiple Stars as
Tracers of SteH ar Evolution. - Všechny
práce jsou psány anglicky s ruskými vý
tahy .
-pan
• ScienÍific American. Americký časo
pis SCIENTlFIC AMERICAN začal od ledna
1983 vycházet v ruštině v SSSR jako mě
síčník pod názvem V MIRE NAUK!. Začát
kem srpna byly v ČSSR k dispozici výtisky
leden až červen a vždy v nich bylo možno
nalézt zajímavé a aktuální příspěvky z ob
lasti astronomie. Každé číslo obsahuje osm
hlavních článků - přehledů o aktuálních
směrech rozvoje současné vědy a techni
ky. Články mají zpravidla zevšeobecňující
charakter, shrnují nejnovější poznatky
z určitého stadia výzkumu, poskytují vše
obecnou představu o konkrétním vědeckém
problému. Časopis se zabývá fyzikou, geo
chemií, medicínou, matematikou,
logií,
vzpomenutou astronomií i otázkami prak
tického využití těchto věd. Pravidelně při
nlÍší biografické články o význačných věd
cích minulosti, materiály k historii vědy
a techniky. Každé číslo obsahuje řadu stá
lých rubrik: knižní přehled, matematické
hádanky, stručné informace o novinkách
vědy a techniky. Čli1nky jsou přehledné a
psané přístupnou formou, obsahují bohatý
faktografický materiál. Překvapivě dobrá
je i grafická úrove ň . Časopis je značným
přínosem především pro hvězdárny, příp.
i pro jednotiivce bez možností nákupu lite
ratury za devizy. Formát A4, 120 stran,
cena za výtisk 20 l{;č s. Adresa, kde Je mož
no časopis objednat: PNS, ústřední expe
cEc e a do voz tisku, Dlouhá 12, Praha 1.
liř1

o

Prudký

Cosmochemtstry and the Origin of LiJe

(Ko smická chemie a původ Života). Editor
C. Ponnamperuma, D. Reidel Publ. Co., Dor
dreeht 1983; 369 str. a věcný rejstřík, váz.
63 ,- $. - Chemici, biologové, geologové
a další odborníCi rozličných specializací se
podíleli na interdisciplinární škole pro po
kročilá studia, která se konala v Maratei
v Itáiii v první polovině června 1981. Té
matem školy byly nejnovější poznatky
z o borů, které souvisejí se vznikem a exis
tencí života na Zemi i jinde ve vesmíru.
Sborník obsahuje záznam 10 hlavních před
·ášek , které postupně probíraly otázky
S )iku chemických prvků ve vesmíru a or
.ických molekul v mezihvězdném prosto
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ru, dále pak úlohu komet a prvotního ma
teriálu sluneční soustavy při tvorbě sta
vebních kamenů živé hmoty na Zemi. Druhá
část školy pak byla věnována vývoji Země
a podmínkám, které ovlivnily rozvoj orga
nického života, tj. vývoji klimatu, utváření
organických molekul a nálezům v sedimen
tech. Studium vzniku života na Zemi je
typickou interdisciplinární záležitostí, tak
že podstatnou okolností, usnadňující vý
zkum, je především nalezení společ'ného
jazyka lze proto vysoce hodnotit, že
všechny přednášky ve sborníku
jsou
sepsány srozumitelně, bez přílišného dů
razu na technické podrobnosti. To za
ručuje recenzované publikaci širokou ode
zvu u všech, kdo se v poslední době za
čínají zajímat o atraktivní problémy evo
luční biologie.
9
•

The Origín and Evo/ution of Ga/axíes

a vývoj galaxií). EditořiB. J. T.
a J. E. Jonesovi. D. Reide! Publ. Co., Dord
recht 1983; 358 str. a věcný rejstřík, váz.
54,50 $, brož. 24,50 $. - Zhruba 100 účast
níků 7. kursu Mezinárodní školy o kosmo
logii a gravitaci vyslechlo ve dnech 11. až
23. května 1981 v italském městě Erice 17
přehledových
přednášek
o kosmologii a
kosmogonii galaxiI. Záznam přednášek tvoří
obsah recenzovaného sborníku, vydaného
v podobě "camera-ready" známým holand·
ským nakladatelstvím vědecké literatury.
V úvodních přednáškách kursu se účastní
ci seznámili se základy moderní kosmolo
gie a se vztahem kosmologických modelů
k teorilm velkého sjednocení interakcí
v částicové fyzice. V další části kursu se
hovořilo zejména o vzniku nehomogenit a
fluktuací v raném vesmíru jakož i o velko
rozměrové homogenitě a izotropii vesmíru,
která vyplývá z pozorování reliktového zá
řenL Poté následuje výklad o dvou scéná
řích
vývoje galaxií (adiabatickém nebo
izotermním J a o vzniku hvězd III. gene·
race. V závěru se přednášející soustředili
na problémy chemického vývoje galaxií,
vzniku kup galaxií, kvasaru a rádiových
galaxH. Sborník je určen specialistům a vy
sokoškolským studentům, takže většina
prací je srozumitelných pouze odborníkům .
Pouze úvodní a závěrečné kapitoly může
s prospěchem přečíst každý, kda se chce
v rychlosti seznámit s nejnověj š ím vývo
jem názorů na vznik galaxií a kup gala
xií, jak vyplývá z konfrontace pozorování
a astrofyzikální teori e.
9
[Původ

iI Internal Ktnematics and Dynamtcs oJ
Galaxie s [Vnitřní kinematika a dynamika

galaxií). Editor E. Athanassoula, JAU Sym
posium No . IDO. D. Reidel Publ. Co., Dord
recht 1983; 432 str., r e jstřík objektů, jmen
ný a věcný, vá(l. 49,50 $, brož. 26,- $. 
V srpnu 1982 se konalo v Besan\lonu ve
Francii jubilejní sympozium Mezinárodnf

ast ronomické unie, věnované problémům
stav by a pohybů galaxiI. Zúčastnilo se ho
téměř 170 odborníků z 21 zemí. Na sympo
ziu zaznělo celkem 115 příspěvků, z toho
bylo 23 přehledových referátů. Ve sborníku
je zachyceno veškeré jednání sympozia
včetně diskuse, jež následovala po přednáš
kách. V první části sympozia se pozornost
účastníků soustředila na kinematiku plynu
v galaxiích a odtud odvozované rozložení
hmoty. Dále se hovořilo o spirální struk
tuře galaxií, o zborcených oblastech v ga
laxiích, o galaxiích s příčkou a o sferoi
dálních systémech. V závěru sympozia se
objevily referáty týkající se srážek či pri'!
niků galaxií a vzniku galaxii různých typů.
Sborník uzavírají shrnutí W. B. Burtona
o pozorovacích výsledcích a S. Tremaina
o pohledu teoretika na uvažované otázky.
K nejpodstatnějším pokrokům při studiu
standardních galaxií patří všeobecné při
jetí teorie hustotních vln jako přičiny spi
rální strUktury a dále jasné pozorovací
důkazy o existenci rozměrných a masív
ních obálek (hal) spirálních galaxií. Na
proti tomu nikdo není s to jednoznačně
odpovědět na otázku, z čeho se skládá
[neviditelná) hmota těchto obálek. Proto
odborníci s velkým zájmem čekají na vý
sledky nových pozorování v extrémních
oborech spektra a na první údaje z kos
9
mic kého teleskopu.

Úkazy na obloze
v prosinci 1983
Si:.ince vstupuje 22. prosince v 11 h 30 m
do znamení Kozorožce; v tuto dobu je zim
ní slunovrat a začíná astronomická zima.
Počátkem měsíce Slunce vychází v 7 h 36 m ,
pak stále později, až koncem prosince v 7h
59 01 . Zapadá počátkem měsíce v 16 h 01 m ,
pak stá.le dříve, až mezi 9.-16. prosincem
v 15 h 58 m, načež stále později, až koncem
měsíce v 16 h 07 m. Od počátku prosince do
slunovratu se délka dne zkrát! o 19 min
a pak od slunovratu do konce měsíce se
o 3 min prodlouží. Polední výška Slunce
na d obz orem je v prosinci pouze 18 0 až
]70 . Dne
4. prosince nastává prstencové
za t mění
Slunce ; geocentrická konjunkce
Slunce a Měsíce v rektascenzi je ve 13 h
19 ,5 rn . Oblast viditelnosti prstencového za
tmění probíhá střední část! Atlantického
oceánu a rovníkovou Afrikou. Jako částeč
-n:) je zatmění viditelné v severovýchodních
oblastech Severní a Jižní Ameriky, na
Islandu, v západní. jižní a jihovýchodní
části Evropy, v Africe, jihozápadní části
Asie, v Atlantickém oceánu a v severo
západní části Indického oceánu . Protože
severni hranice částečného zatmění leží
jižně od nás, nebudeme moci zatmění po
zorovat.

Měsíc je 4. XII. ve l3 h 27 m V novu, 12.
XII. ve 14h l0 m v první čtvrti, 20. XII. ve
3h 01 m v úplňku a 26. XII. v 19 h 53 m v po
slední .čtvrti. Odzemím prochází Měsíc ll.
prosince, přízemím 22. prosince. Při úplňku
20. prosince nastane polostínové zatmění
Měsíce, jehož celý průběh bude u nás po
zorovatelný v průběhu noci 19./20. prosin
ce. Měsíc vstoupí do polostínu v Oh46 m ,
střed zatmění bude ve 2h 49 m a výstup Mě
síce z polostínu nastane ve 4 h 52 m • Velikost
zatmění v jednotkách měsíčního průměru
je 0,91, takže se při největší fázi zatmění
jižní okraj Měsíce těsně přiblíží severní
hranici plného stínu. Grafické znázornění
průběhu zatmění lze nalézt ve Hvězdářské
roče nce 1983 (str. 94). Během prosince na
stanou konjunkce Měsíce s těmito planeta
mi: 2. XII. v 5h se Saturnem, 5, XII. ve 20 h
s Neptunem, 6. XII. ve 4 h s Merkurem,
28. XII. v 1 h s Marsem, 29. XII. v 17 h se
Saturnem, 30. XII. ve 20 h s Venuší a 31.
XII. v 19 h s Uranem.
Merkur je po celý prosinec na obloze po
západu Slunce. Nejvhodnější pozorovací
podmínky jsou kolem 13. XII., kde je Mer
kur v největší východní elongaci, 21° od
Slunce. Po'čátkem prosince Merkur zapadá
v 16 h 46 m , v době největší východní elon
gace v 17 h 13 m a koncem měsíce již v 16 h
17 m Počátkem měsíce má Merkur jasnost
-0,4 m , v polovině prosince -O,l m a kon
cem měsíce 2,6 m • Dne 3. prosince v 8 h
je Merkur v konjunkci s Neptunem, 21. XII.
stacionární, 27. XII. v přísluní a 31. pro
since v 9 h v dolní konjunkci se Sluncem
a současně nejblíže Zemi (0,68 AU).
Venuše je v prosinci na ranní obloze.
Počátkem měsíce vycháJzí ve 3 h 22 m , kon
cem měsíce ve 4 h 37 m . Její jasnost se během
prosince zmenšuje z -3,8 m na -3,6 m • Dne
2. prosince prochází Venuše přísluním a 17.
prosince ve 12 11 bude v těsné konjunkci
se Saturnem [vzdálenost obou planet pou
ze 0,2° J.
Mars je v souhvězdí Panny na ranní ob
loze. Počátkem prosince vychází v 1h 54 01 ,
koncem měsíce v l h 29 m. Jasnost Marsu se
během prosince zvětšuje z 1,7 m na 1,4 m .
Dne 27. prosince v 9h dojde ke konjunkci
Marsu se Spikou, při níž bude planeta 4°
severně od hvězdy.
Jupiter je 14. prosince v konjunkci se
Sluncem, takže je po celý měsíc nepozoro
vatelný. Dne 1. XII. zapadá v 16 h 38 m (tedy
krátce po -západu Slunce), 31. prosince vy
chází V 7 h OO m [tedy jen luátce před vý-.
chodem Slunce). Jasnost Jupitera je -1,3 m •
Dne 12. prosince je Jupiter nejdále od Ze
mě (6 ,27 AU). Planeta je po celý měsíc
v souhvězdí Hadonoše.
Saturn je v souhvězdí Vah na ranní ob"
loze před východem Slunce. Počátkem pro
since vychází ve 4h 57 m, koncem měsíce
již ve 3h 15 m • Saturn má jasnost 0,8 m •
Uran je v souhvězdí Hadonoše a pro tož'
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je 2. prosince v konjunkci se Sluncem, není
po celý měsíc pozorovatelný. Dne 1. pro
since vychází a zapadá sou č asně se Slun
cem, koncem měsíce vychází v 5 h 51 m. Uran
má jasnost 6,om. Dne 2. prosince je Uran
nejd ~ le od Země (19,96 AU).
Neptun není v prosinci taktéž pozorova
telný, protože je 21. XII. v konjunkci se
Sluncem. V tu dobu je také nejdále od
Země, 31,23 AU. Neptun má jasnost 7,8 m,
je v souhvězdí Střelce; počátkem prosince
zapad í v 17 h 20 m, koncem měsíce vycházi
v 7 h 11 m .
Pluto je na ranní obloze v souhvězdí
Panny a jeho jasnost je asi 14m . Počátkem
prosince vychází ve 3 h 16 m, koncem měsíce
již v 1 h22 m.
Planety. Dne 13. prosince je (4) Vesta
v opozici se Sluncem; má jasnost 6,6 m, tak
že bude dobře pozorovatelná (efemeridu
nalezneme ve Hvězd á řské ročence 1983,
str. 118). Dne 7. prosince bude v opozici
se Sluncem (39) Laetitia, jejíž jasnost je
9,9 m. Pro pozorovatele uvádíme její po
lohy (r ektascenze a deklinace pro ekvi
nokcium 1950,OJ:
Xl. 22
XII. 2
12
22
32

5h ll,sm
5 03,0
4 53,8
4 45,2
4 38,2

+6°41'
+619
+612
+621
+646

Během prosince dojde k několika konjunk
cím jasnějších planetek s jasnějšími hvěz
dami, což jsou vždy vhodné příležitosti
k vyhledání asteroidů (především fotogra
fickYJ. Dne 3. XII. v 6 h se (4J Vesta při
blíží na 10' jižně k hvězdě 120 Tauri
(5,5 m], 19. XII. ve 23 h (1 J Ceres [9,2 m )
na pouze 4' k 41 Aquaarii (5,5 m ], 25. XII.
v 6 h (20 J Massalia (10,4 m ) k ~ Piscium
(5,6 m ) na jen 5' jižně a 27. XII. na 21' se
verně k 104 Tauri [5,om). Dne 2. prosince
je stacionární (3) Juno, začíná se pohybo
vat přímým směrem.
Meteory. V prosinci mají maximum čin
nosti dva hlavní meteorické roje : Gemini
dy a Ursaminoridy. Oba roje mají velmi
ostrá maxima, trvání je asi 60, resp. 50
hodin. Maximum Geminid připadá na dopo
lední hodiny 14. prosince, maximum Ursa·
minorid na 22. prosince. V době Činnosti
Geminid je Měsíc krátce po první čtvrti
(kulminuje ve večerních hodin ách), v době
činnosti Ursaminorid je Měsíc krátce po
úplňku (kulminuje po půlnoci J. Z dalších
rojů mají maxima činnosti: s e verní a jižní
x-Orionidy 11. a 12. prosince a a-Hydridy
12. prosinc e. Bližší podrobnosti o uvede
ných meteorických rojích lze nalézt ve
Hvě z dářské ročence 1983 (str. 128 j .
Všechny č asové údaje v tomto přehledu
jsou uvedeny v čase středoevropském , vý
, chody a zá pady se vz t ahují na průsečík
c,.15° poledníku ví' chodní délky a 50 0 rovno
'.ěžky severní šířky.
T. B.
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expedice
a dovoz tisku Prah a, závod 01, adminis trace
vývozu tis k u, Kafkova 19, 16000 Praha 6. 
Příspěvky, l(terě musí vyhovovat pokynům pro
autory (viz RH 64, 2,\; 1/1983) přlj!m~ redak
ce !l iš e hv ě zd, Švédská 8, 15000 Praha 5. Ru
kopisy a obrázky se nevracej i. - Toto č!s!o
bylo dáno do tisku 5. září, vyšlo v říjnu 1983,

Otevřená

lwězdokupa

M 45 -

Plejády, fotografovaná Schmidtovou komorou
Na 4. str. obálky
je dvojitá hvězdokupa X a h Persei, fotografovaná stejnou komorou na film
ORWO NP 22 expozicí 15 minut. Snímky byly pořízeny na praktickém sou
středění mladých pozorovatelů Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy v Zacho
tíně u Pelhřimova. (Foto Karel Danihelka)

1 : 1, f = 15 cm na film ORWO NP 15 expozicí 18 minut. -

• Koupím parabolické pohliníkované zrcadlo
o drazné hranoly. - P. Kolář, Martine! 7, 79811

[0 12-35], okuláry [F 5, 8, 16, 24, 40) a dva

• Ríše hvězd, ročníky 1978-1982 prodám. tel. 13 3774.

LadIslav Odstrčil, Dačického 8, Praha 4 - Nusle,

•

Kúpim binokulár Somet 25XlOO. -

Prostějov.

Jan Lipták, Lomnická 44, 04001 Košice.

