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Klein. Rytina z konce 18. století podle starší oleiomalby. (K článku m
146.) - Na první str. obálky ie snímek skupiny skvrn z 22. 7. 1981, 13 h 43 m
Pozoruhodná ie iasná ploška v sousedství umbry skvrny. (K článku na
143-145; foto v. Karlovský; KH Hlohovec).
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I B1950,O nebo J2000,O?

V astrononúi poč1táme, jak je všeobecně známo, rekt/l'scenze a ekliptlkální
délky iQd jednoho z obou průsečí:ků nebeského r{wníku s ekliptikou, jarního
bodu. Deklinace je pak úhlová vzdálenost objektu od roviny nebeského rov
niku , ekliptiká,lní šíi1ka úhlová vzdálenost od roviny eklilptiky. Všechno by
bylo jednoduché, kdyby polohy jarního bodu, nebeského rovníku a ekliptiky
byly stále stejné, neproměnné s časem. Skutečnost, že tomu tak není, velice
komplikuje astronomúm život a nutí je ke stálému přepočítávání souřadnIc.
Z uvedeného rovněž vly plývá, že nedílnou 'součástí lSouřadnic každéhD objektu
na obloze je údaj o čase - epoše - pro níž platí. Tak např. rektascenze
hvězdy v blízkosti rovníku se za stoJetí zvětší o asi 5,1 min, což od,pmTídá
1,28°. O jak velkou hodnotu jde, je zřejmé na první pohled. Ještě zřejmější
to však je, když se podíváme do nějakého katalogu hvě:zid,kde rektascenze
hvězd jsou uváděny s přesností na setiny nebo dokonce na tisíciny sekundy.
Hlavní zodpovědnost za změny souřadnic nebeských objektů má IPTecese.
Ta má dvě příčiny. Kdyby byly ve sluneční soustavě pouze Slunce a Země,
pak by Země 'obíhala kolem Slunce v rovině eklipniky, jejíž poloha by se
v pro,<;toru neměnila. Ve sluneční soustavě jsou. však ještě další pl,anety 
ostatní tělesa pro jejich nepatrnou hmotnost nemusíme uvažovat - jejichž
dráhy neleží přesně v rovině dráh,y Země, ale svírají .g rovinou ekliptiky určité,
i když většinou jen velnú malé úhly. A právě gravitačnIm působením planet
se poněkud s časem mění poloha roviny zemské dráhy v prostoru, dochází
k malým změnám lPolohy ekliptiky. A prDtože se s časem mění poloha eklip
tiky, mění se i poloha jarního bodu - poC::átku souřadnic. Sklon ekliptiky
~e zmenšuje asi o 0,5" za rok a jarní bod se v důsledku toho posunuje asi
o 0,12" za rok ve směru zdánlivého ročního pohybu Slunce. Úkazu se říká
planetární precese a jak je v1dět, její v,]iv není příliš veliký.
Hodnota planetá'r ní ,precese však není konstantní,ale mění se s časem;
roční hodnota planetární precese je dána výrazem
PPL = 0,12473"-0,018870" T-O,OOO 0014 T2,

v tropických stoletích -od počátku roku 1900.
vliv na změnu souřadnic než preces8 planetární má však
pracese lunisolární. Ta vzniká, jak název napovídá, působením Měsíce a Slun
ce. Kdyby Země měla dokonale kulový tvar, pak by neexistovala - způsobuje
ji totiž gravitační púsobení Měsíce a Slunce na zemský elipsoid a proje-vuje
se pohybem světových pólú. A jestliže se mění pOloha ,pólů, mu,s í se nutně
měnit i poloha rovníku a dochází rovněž ke změně polohy jarního bodu.
V důsledku lunisolární precese se posunuje jarní bod o poměrně značnou
hodnotu, asi 50" za rok, a to proti směru zdánlivého rcxčního pohybu Slunce.
Jarní bod jde ted,y jaksi Slunci vstříc - ekliptikální délky (a samozřejmě
i rektascenze) nebeských těles v důsledku toho vzrůstají. Avšak ani hodn{)ta
lunisolární precese není konstantní, ale s časem ,se mění; roční hodnota luIů
solární precese je dána výrazem

kde T je

čas vyjádřený

Padstatně

větší

PLS

= 50,37084" + 0,004930"

T-O,OOO 0004" T2.
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Oba vlivy - precese planetární a lunisolární - se ,pochopitelně kombinují
a výsledkem je precese všeobecná (generální), jejíž hodnota se samozřejmě
opět s časem mění. Roční hodnota všeobecné precese je dána výrazem
P = 50,25641"+0,022229" T+O,OOO 0026 T2,

kde T má stejný význam jako výše.
Všeobecná roční precese v rektascenzi je pak
m ==

PLS

cos

S-

P PL

= 3,072 34 s + 0,001 8Gs

T

a v deklinaci

n

= PL S

sin s

= 20,0468 " -0,0085"

T.

V llvedených vztazích značí s sklon ekliptiky k rovníku, avšak jak již bylo
uvedeno, ani tato hadnota není konstantní, ale mění se s časem. Změnu sklonu
ekliptiky lze vyjádřit rovnicí
s

= 23°27'08,26"-46,845"

T-0 ,0059" T2+0,001 81" T3.

Všechny uvedené rovnice jsou uvedeny IPodle Simona Newcomba , T je opět
v tropických stoletích od počátku roku 1900. Na 16. valném
shromáždění MeZlinárodní astronomické unie, které se konalo v r. 1966 v Gre
nohle, byl však přijat nový systém astronomických konstant. Podle něho je
pro po.čátek r oku 2000 hodnota všeobecné precese za juliánské století
čas vyjádřený

p == 5029 ,0966"
a sklon ekliptiky ,pro

počátek

roku 2000

s = 23 0 26'21,448".
Jak se lze snadno přesvědčit, hodnoty pac podle nového systému astro
nomických konstant se poněkud liší od hodnot Newcombových (např. ve
vztahu pro s je nyní koeficien t u T roven 46,815").
Z toho, co bylo uvedeno, je zcela zřejmé, že souřadnice každého nebeského
tělesa musí nutně být vztaženy k určitému časovému okamžiku epoše.
Tento časový okamžik se nevolí libovolně, ale zavádějí se tzv. standardní
epoch,y, k nimž se pozice vztahují. Do-sud se užívaly dvě: 1900,0 a B1950,0.
Po.dle rozhodnutí 18. valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie
(Patras, srpen 1982) se mělo od IPočátku letošního roku užívat stan.dardní
epochy 12000,0. To se však zatím všeobecně nestalo a kdy k tomu dojde , je
otáz'k ou. Z·dá se, že rozhodnutí bylo přijato po-někud unáhleně, protože pro
užívání epochy 12000,0 nejsou dosud splněny všechny předpoklady.
Údaje 1900,0, B1950 ,0 a 72000,0 vyžadují malého vysvě·tlení. Nula za dese 
tinou čárkou značí, že jde vždy o počátek příslušného roku. Ale o jaký po
č átek a jakého roku jde? Pro standardní epochu 1900,0 byl stanoven o. leden
1900, 12 h SČ (tj. 31. prosinec 1899, 12 ho-din světo.vého. času) z toho dŮvo·du,
že tento časový okamžik zvolil Newcomb jako epochu pro fundamen,t ální
elementy a efemeridy planet. Na'proti tomu B1950,0 odpovídá začátku tzv.
Besselova roku 1950, tj. 1950 1. 0,923 == 3l. XII. 1949, 22 h09 m SČ. A aby byla
něj~ká změna, pro epOChu 72000,0 byl zvolen 1. leden 2000, 12 h SČ .
To vše si v,yžaduje o.pět malého vysvětlení, aby byl,o zcela jasno, o ca jde.
Začátek roku lze definavat různě. Občanský rok začíná o půlnoci ze Silvestra
na Nový rok podle pásmového času, tedy na různých místech na Zemi v rth
nou dobu. Za ,počátek roku je možno valit okamžik půlnaci na Greenwich 
ském paledníku, tedy Oh SČ dne 1. ledna. V astronomii se však někdy volí
za počátek roku časový okam žik, kdy rektascenze druhého středního. slunce,
apravená o vlLv aberace, je rovna přesně 18 h 40 m (nebo, což je totéž , kdy
střední délka Slunce je rovna přesně 280 0 ). V tento o.kamžik začíná tzv.
BesselLlv rok, jemuž se též říká annus fictus. Počá tek Besselova roku při-
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padá vždy na 31. prosinec roku lJředchozího (,pak plseme O. leden příštíllO
roku), nebo na 1. leden příslušného roku. Z definice je vidět, že annus fictus
začíná zcela nezávisle na místě na Zemi na rozdíl od počátku roku podle
pásmového času. A protože epocha 1950,0 byla zvolena vzhledem k ,počátku
Besselova ro-ku 1950, dává se před ní písmeno B, aby to bylo zcela jasné.
Před opochou 2000,0 je naproti tomu písmeno 7, což napovídá, že to bude
nějak souviset s juliánským datem. Aby bylo opět vše zcela jasné, zase krátce
odbočme. Pro mnohé účely v astronomii nevyhovuje uvádět datum pomocí
roků, měsíců a dnů roky jsou obyčejné a tpřestupné , měsíce rúzně dloullé .
Proto již v 16. století vymys~il Francouz ]osephus Justus Scaliger [1540-1609)
tzv. juliánské datum UDl. Pojmenování se uskutečnilo na počest Scaligerova
otce, nikoliv jako juliánský rok Či kalendář na počest Julia Ceasara, a o jak
chytrou vymyšlenost šlo svědčí nejlépe to, že se používá juliánského data
dodnes. Juliánské datum je v"astně .počet středních dní od 12 11 SČ dne 1. ledna
roku -4712 (tj. ruku 4713 před n. 1.). Jak je vidět, začínají juliánské dni vždy
v poledne světového času, tedy o 12 hodin pDzději než dni občanské podle
světového času. V astronomili to má ještě tu výhodu, že se JD během nočního
pozorování nemění.
Uvedeným standardním epochám odpovídají tato juliánská data :
1900,0 -

7D 2415020,000

B1950,0 -

JD 2 433 282,423

72000,0 -

JD 2451545,000 .

Jednoduchým odečtením JD pro 1900,0 od lD pro 72000,0 dostaneme 36525
středních dní, což jak jistě každého hned napadne, je přesně jedno juliánské
století. Proto byla také epocha J2000,0 zvolena tak jak uvedeno. Pro úplnost
ještě připomeňme, že se v astronomii nyní také používá tzv. mo'difikovanéllo
juliánského data, pro něž platí
MJ!) == lD-2 400 000,5,

ta,k že MlD začíná v Oh světového času.
Se skutečností, že se d·osud užívá e,p ochy B1950 ,0, ačkoliv by tomu tak již
být nemělo, a že se brzy začne používat epochy 12000,0, souvisí problém, jak
se vyrovnat s vlivem precese. Jsme a stále více budeme nuceni přepočítávat
souřa.dnice z jedné standardní epochy na druhou (např. asi ještě dlouho se
v naší amatérské praxi bude užívat Bečvářův katalog - Atlas CoeU II - kde
jsou pozice uvedeny pro B1950,0, ale budeme tpotřebovat polohy pro 12000,0).
Přesné vztahy pro přepočet souřadnic z jedné epochy ll.a druhOU jsou dosti
složité, ,pro běžno.u amatérskou potřebu plně postačí vzorce přibližné (ne jsou
však použitelné pro objekty blízko póllt). Pro převod rektascenze a dekli
nace z 81950,0 na 12000,0 a naopak s postačitelnou přesností !plutí
B1950,0
U2000

==

12000,0
sin u' tg
== 01950- N cos u'
->

U19S0- M - N

02000

o'

kde

u'

= lX1950 - 1/z (M + N sin U18S0 tg
o' == 01950-1/2 (N cos u')
lX1950

018S0J

12000,0 ... B1950,0
lXZOOO + M + N sin u' tg O'
01950 = 02000 + N cos ex'

==

kde

cl'

= lXZOOO + 1/2
8' ==

(M + N si n ex2000 tg 02000)
+ 1/2 (N cos ex')

02000
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V uvedených rovnicích jsou MaN konstanty (všeobecná precese v rektas
cenzi a v dekUnacl) a jejich numerické hodnoty jsou
M = -0,640 5231°

N = -0,2784058°.

V astronomii používáme často termínu "konstanta" pro něco, co ve skuteč·
nosti konstantní není. 'I1ak je tomu i s "precesnímí konstantami" MaN, které

závisí na

čase

podle

těchto. vztahů

M = 1~2812323° T+O,OOO 3879° T2+0,OOO 0101° T3
N = 0,5567530° T-O,0001185° 7'2-0,0000116° T3,

kde T = (t-2000,O) : 100 = (JD-2 451545,0) : 36 525.
Přepočítání souřadnic z jedné standardní epochy na druhou je snadné.
V Říši hvězd 61, 197 (9/1980) je uveden návod, jak sestavit program pro ka
pesní ,progr,amova't elné krulkulátory, i s některými užitečnými připomínkami.
Poměrně zřfdka bude asi nutno v amatérské praxi řešit problém Ipřevodu
ekliptikálních souřadnic (A - délka, (3 - šířka) z jedné standardnl epochy
na druhou. Nebude však na škodu uvést si i pro tento případ příslušné trans
formační vztahy, platící s dostatečno-u přesno'stí:

==

,1.2000

B1950,O -+ 12000,0
b cos (A1950+ C') tg ~2000

A1950- a +

fS2000

= fS1950-e sin

(A1950+ C')

12000,0 -+ B1950,0
= ,1.2000+ a-b cos (A2000 + C J tg fS1950
~1950 = {32000 + Q sin (A.2000 + c)
V uvedených rovnicích máme opět konstanty, jejichž numerické hodnoty
jsou
a == -0,6984113 0
C = 5,002 8405°
,1.1950

Q = -0,006 5303°

c' = 5,701 2523°

a jejichž význam je: a - všeobecná p·recese v délce, b - rozdíl sklonů
ekliptiky, c = 180°-11+ 1/2 a, c' = 180°-11-1/2 a, kde fl je délka osy rotace
ekliptiky. A jistě nikoho nepřekvapí, že ani ,precesní konstanty a, b, c, c'
nejsou ve skutečnosti ,konstantami, ale jsou funkcemi času podle těchto
vztahů

a = 1,,396 971° T + 0,000 3086° T2
b. = 0,013 056° T -0,000 0092° T2
C

'= 5,12362°+0,241614° T+O,0001122° T2

c' = 5,123 62°-1,155358° T -0,000 1964° T2
kde je oipět T = (t-2000,OJ/100.
Mnohem potřebnější však asi bude přepočítání precc:sí ovlivněnýcll ele
mentů drah planetek a komet z jedné standardní epochy na druhou. Jak je
jistě každému známo , eliptická dráha tělesa ve sluneční soustavě je jedno
značně dána šesti elementy:
T

čas průchodu přísluním

w fl

argument perihelu
délka výstupného uzlu
sklem dráhy k ekliptice
numerická excentricita dráhy
velká po}oosa.
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U .parab.olické dráhy máme elementů pět - místo e a a se uvádí vzdále
nost perihelu q. Precesi jsou pochopitelně ovHvněny jedině ty -elementy dráhy,
které charBkterizuji IP'Olohu dráhy tělesa v pwstoru (tedy cu, Q, žl, nikoliv
T, e a a, resp. q.
Pro přepočet elementů dráhy Cr), Q, í z jedné standal'cLní epochy na druhou
platí tyto vztahy
B1950,0 -) 72000,0
Ž2000 = Ž19S0- b cos (Q1950
Q2000
Q1950- a + b sin (Q1950+
CU2000 = (J)1950- b sin (Q1950+ c')

=

72000,0

~

+ c')
c')cotg Ž2000
cosec i2000

B1950,0

cos (Q2000 +c)
Q19S0 =
+
sin (Q2000 + c) cotg i19S0
CU19S0 = CU2000 + b sin (Q2000 + c) cosec Ž19S0

+b

Ž1950 = i2000
Q2000
a-b

Hodnoty precesnícll ,k onstant a, b, c, c' j<sou stejné jako výše. Jak je z uve
dených rovnic vidět, přepočítání elementů z jedné epochy na druhou není
nikterak složité a lze je provést i pomocí jednvduchých kalkulátorů.
Protože však budeme po nějakou dobu postaveni před problém přepočí
távat elementy z Jedné epochy na druhou, nebude na škodu zde uvést pří
slušný program, resp. Iprogramy dva (autoři programů J. Kozák, J. Moravec
a M. Vohradník), a to pro programovatelné kalk'ulátory Texas Instruments
(57-59).
(1) Přepočtení elementů dráhy z B1950,O na 12000,0 a naopak:
STO 03 CLR R!S STO 00 R;/S STO 01 Rls - RCL 03 X ( .0065303 + / - Xz t RCL
00 + 5.3520464 + RCL 03 X .3492059, J P....R Xz t = STO 02 Rls RCL 00 +
R)CL 03 X ( .6984113 + x;§: t : RCL 02 sin X Xz t RlCL OZ cos =.. STO. 00 RIS
RCL 01 - RCL 03 X x;§:t = STO 01 Rls LbI A 1 RST LbI B 1 +/- RST
(celkem 106 kroků ).
Jak je vi'dět, v programu jsou za,budO'vánl)' příslušné precesnf konstanty
a tak je vý,počet velmi jednaduchý: Pro přepočet B1950,0 -> 12000,0: A Q1950
Rls (Ul950 R!S 11950 RIS, na zobrazov.ači i2000 (R02) Rls Q2000 (ROO) R/S CU2000 (ROl).
Elementy jsou p:ro všechny případy u10žany ,v uvedených pamětech.
Pro přepočtení elemen-tf! z 12000,0 na B1950,0: B atd. jako výše. Tento Ipro
gram je velmi vhodný pro přepačet elementů z B1950,0 na 12000,0 a naopak.
Univerzálnější program, umo,žňujícípřepočtení elementll. z B1950,0 na 12000,0
a naopak (ale i z jiné epochy tl na t2 a na.opak), mllže vypadat takto:
STO 03 Rls STO 04 Rls STO 05 RCL 01 xzt RCL 04 + RCL 02 ) P~R xzt +1
-;-. RCL 03 ) STO 06 Rls xzt : RCL 06 ,sm X x;§:t RCL 06 cos) - RCL 00 +
RCL 04 ) STO 07 Rls RCL 05 - Xz t ) STO 08 RST Rls (cel'kem 57 krokll.).
'Pro ,převod z B1950,0 na [2000,0 uložíme do pamětí: MO --> a, ROl -> b,
R02 -) c', pro přeVOd z 72000,0 na B1950,0: ROD -> -a, ROl -> -b, ROZ .... c.
Vy počet (81950,0 ..,. 12000,0): RST l1950 Rls Q1950 Rls Wl950 Rls, na zobra
zovači i2000 (ROB) Rls Q2000 (R07) Rls CU2000 (R08). POd'obně přepočítáme elemen
ty z 12000,0 na B1950,0.
Jak již bylo uvedena, tento ,prog,ram umažňuje přepočtení eleanentů obecně
z epochy tl na t2 . Musíme však zadat do pamětí příslušné hodnoty precesních
kanstant a, b, c, c'.
U obou programů jsou záměrně uloženy vypočtené hodnoty elementů i, Q, cu
clo pamětí p,r o případ, že bychom si je špatně opsali ze zobrazoVlače.
Pro kontrolu uvedených programů si 'llveďme dva příklady:
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(1) B1950,O -12000,0 a 12000,0
B1950,O
12000,0
81950,0

i
i

->

= 20°

= 20,006 286 63°

i = 19,999 999 85°

B1950,O:
Q = 10°
Q = 10,693 557 51°
Q = 10,000 000 20 0

cu = 30°
cu = 30,005 165 51°
cu == 30,000 000 00°

(2) B1950,O -12000,0 a 12000,0 _ B1950,O:
81950,0
12000,0
131950,0

í == 170°
í == 170,0065119°

Q == 350°
Q = 350,695 6334°

i == 170,000 0000°

Q

= 349,999 9999°

cu = 330°
cu == 329,9971793°
cu == 330,000 0000
0

V příkladech jsou uvedeny hodnoty t, Q, cu, na plný počet desetinných míst
na zobrazovači kalkulátoru uvedených, a jak je vidět, octchyl'ky při Ipřevodu
z B1950,O na J2000,O a opět zpět jsou zcela zanedbatelné. V praxi se elementy
i, Q, cu, uvádějí obvykle na 4-5 de,setinných míst (jen výjimečně na 6), takže
přesnost přepočtu podle uvedených rovnic a programů je více než dostačující.
Přepočet souřadnic a elementů drah z je,dné standardní epochy na druh{}u je
pochopitelně m{)žný i pomocí kvalitnějších kalkulátorů neprogramovatelných,
o čemž se jejich majitelé mohou snadno přesvědČit.

Jiří Grygar

I Žeň objevů 1983*

Zpřesněné

metody výzkumu hvězd umožňují nalézat nové a nové analogie se
Sluncem. J. D. Dorren a E. F. Guinan studovali pět osamělých blIzkých trpasli
čích hvězd slunečního typu a objevlll u nich změny jasnosti, svědčící o' výskytu
chladnějších skvrn na jejich povrchu. Skvrny pokrývají v průměru až 5 %
povrchu těchto hvězd. M. A. Smith rozborem vysoce přesných měření radiál
ních rychlo~tí červených veleobrů Aldebarana a Antarese objevil periodické
kolísání v trvání 110, resp. 97 minut, jež by snad mohlo být -obdobou 5min.
oscilací objevených před časem na Slunci.
Řada prací byla věnována studiu vlastností mimořádně masívních hvězd.
Podle J. R. Banda aj. měly hvězdy III. populace (první pokolení hvězd po vel
kém třesku) hmotnosti nad 200 hmotností Slunc€, aby ve svém nitru vyrobily
dostatečné množství hélia, které se dostalo až do atmosfér a posléze explozemi
do mezihvězdného prostoru dříve, než se samotné objekty zhroutily do masív
ních černých děr. V současné době je nejznámějším příkladem mimořádně
masívní 11Vězdy objekt R 136a uprostřed mlhoviny 30 Doradus ve Velkém Ma
gellanově mračnu. D. C. Ebbets a P. S. Conti přinesli ze spektroskopie další
důkazy, že jde o jediný masívní objekt o hmotnosti kolem 2000 Mo. N. Panagia
aj. na základě infračervené fotometrie odhadují ztrátu hmoty hvězdy na 5.10- 4
Mo Irok a bolometrickou svítivost na 60.10 6 Lo . J. V. Feitzinger aj. z ultrafialo
vých měření na družici IUE určili ztrátu hmoty obdobně na 3.10- 4 Mo /rok.
Prakticky tytéž údaje odvodili B. D. Savage aj., kteří určili povrchovou teplotu
hvězdy na 75000 K, poloměr na 50 poloměre! Slunce a odhadli životní dobu
tohoto hvězdného monstra na 2 milióny let.
P. Massey a J.B. Hutchings zjistili z ultrafialových měření v galaxii M 33, že
soustava obsahuje nejméně sedm mimořádně svítivých hvězd o bolometrické
magnitudě -12 J1l až -14 m , které s€ podobají objektu R 136a a ozařují rozsáhlé
oblasti ionizovanéh,o vodíku ve svém okolí. Další mimořádně svítivou hvězdou je
proměnná YJ Carinae, studovaná v poslední době J. Meaburnem aj. metodou
skvrnkové interferometrie. Jde skoro určitě o osamělou hvězdu s hmotností
100 Mo a svítivostí 10 7 L o' která je od nás vzdálena 2,R [<pc. Před r. 1845 byla
Pokračování
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+ 4'", pak se zjasnila na -1 m a zustala na této úrovni celých 10 let, nacez
zeslábla až na + 7 m do r. 1880. O devět let později se zJasnila na 5,5 m a znovu
zeslábla. Od r. 1940 se její jasnost zvýšila na současnou hodnotu 6m . Z lnter
ferometrických měření vycházípoloiffiěr hvězdy na 42 AU (9000 Ra ], ale z nej
větší části jde zřejmě o prachovou obálku hvězdy, neboť 1) Car je v infračerve
ném pásmu 10-20,um vůbec nejjasnějším objektem na obloze. Jak známo,
podle některých náznaků se usuzuje, že hvězda během několika tisíc let vy
lmchne jako supernova.
Zrod izolo'vané hvězdy v objektu HH57 ohlásili J. Graham a J. A. Fmgel. V se
verozápadním výběžku objektu zpozorovali bodový hvězdný objekt, který září
zejména v blízké infračervené oblasti a objevil se až po r. 1976. Objekt 1629-448
je tč . vizuálně 16 n" avšak 5rn v pásmu 4,8 {-tm a dokonce 2,2 m na 10 {-tm.
Tal,é C. Bertout ohlásil objev protohvězdy, která je jižní složkou známé pro
měnné hvězdy T Tauri. Hmotnost protohvězdy činí asi 2-3 Mo a její svHivost
asi 10-15 La. Objekt je obklopen plynoprachovou obálkou, která ve vIzuálním
oboru zeslabuje světlo pwtohvězdy snad až o 19 m • Pmtohvězda ročně získává
akrecí 10- 8 Mo a poloměr ionizované obálky pr,otohvězdy dosahuje 10 miliard
1<m(70AU).
Jako každoročně bylo i v uplynulém roce věnováno hodně pozornosti výzku
mu těsných dvojhvězd. Pozoruhodný přehledový článek o těsných dvojhvězdách
v kulových hvězdolwpách uveřejnila V. Trimblová. Vychází přitom ze skuteč
nosti, že v kulových hvězdokupách a po.dobně i v galaktiCkém halu nejsou
pozorovány ani spektroskopické ani zákrytové dvojhvězdy. Naproti tomu rent
genové dvojhvězdy se v kulových hvězdokupách vyskytují ·až stokrát častěji
než v okolním galaktickém poli. Trimblová připomíná, že se nyní všeobecně
soudí, že rentgenové dvojhvězdy vznikly dodatečně, zachycením hvězd hlavn1
posloupnosti při jejich přiblížení k již existujícím izolovaným neutronovým
hvězdám. Její názor podporuje skutečnost, že v kulových hvězdokupách byly
nedávno objeveny rentgenové dvojhvězdy, kde jednou složkou systému je hvěz
da hlavní posloupnosti, ztrácející hmotu ve prospěch druhé složky - bílého
trpaslíka. Tyto dvojhvězdy běžně klasifikujeme jako tzv. 'kataklyzmické pro
měnné hvězdy. Je téměř nesporné, že i tyto systémy vznikají druhotně, slapo
vým zachycením a autorka pmto uzavírá svůj článek domněnkou, že v období
tvorby hvězd II. populace nebyly vytvořeny vhodné podmínky pro vznik dvoj
hvězd Je tomu mělo dojít až později, v době vznikání hvězd 1. populace.
J. C. Kemp aj. zjistili zvýšení polarizace světla Algola během zákrytu, wž lze
dobře vysvětlit rozptylem světla na volnýchelektr,onech v atmosféře teplejší
složky, jak předpověděl již r. 1946 S. Chandrasekhar. Náhlou změnu polarizace
záření zákrytové dvojhvězdy f- Aurigae naměřili G. Henson aj. počátkem pro
since 1982, těsně před po'čátkem totality právě probíhajícího zákrytu této výji
mečné dvojhvězcJy. Podle pOZiorování z družice lUE lze odvodit, že hloubka
zatmění roste r klesající vlnovou délkou záření v pásmu kolem 150 nm činí
tento zisk až 1 m proti vizuálnímu oboru. Počátek zatmění (1. kontakt) nastal
22. července 1982. Podle R. D. Chapmana aj. vyplývá z ultrafialových spekter
dvojhvězdy, že opticky jasnější složka má spektrum třídy FO la (veleobr), a že
oblak prachu a plynu kolem primární složky vyplňuje Rocheovu mez, takže
přetéká směrem k sekundární složce, kolem níž vytváří tlustý akreční disk
() poloměru 800 Ro . Teplotu akrečního disku odhadli v rozmezí ·od 1000 do
2000 K. Rychlé změny jasnosti a vzhledu spektra pozorovali jednak jihokorejští
a jednak američtí astronomové v 'období začátku totality v lednu 1983. Před
I)ěžně se soudí, že by mohlo jít o aktivitu obdobnou erupcím na Slunci přiro
zeně v mnohem mohutnějším provedení. Právě končící zatmění f- AurIgae umož
nilo astronomúm na celém světě využít ke studiu tohoto vzácného úkazu všech
vymožeností dnešní astronomické techniky, a tak není pochyby o tom, že v do
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llledné době se pronikavě zlepší naše vědomosti o dvojhvězdě, která patří
k nejzáhadnějším objektúm Galaxie. Potvrzují se tak pl'orocká slova O. Stru
veho, že "historie I:. AUl'igae se v mnoha směrech podobá histo,r ii astrofyziky od
počátku 20. století".
M. M. Shara a A. F. J. MoHat prokázali fotometricky i spektroskopicky, že
k těsným dvojhvězdám patří také nova, která vzplanula r. 1783 a je označena
WY Sge. Série spekter hvězdy, která je nyní 19 m , prokázala emise typické pro
katak.lyzmické proměnné hvězdy. Hloubka minim přesahuje 2 m a oběžná pe
rioda činí zlomek dne. Totalita trvá 20 minut. J. G. Cohen a A. J. Rosenthal
objevili na přímých fotografiích mlhovinové obálky kolem nov PH Serpentis
[vzplanutí 1'.1970) a VS33 Herculis [vzplanuli r. 1963) . Celkem změřili rozměry
10 obálek kolem rozličných nov a odtud odvodili, že hmotnosti rozpínajících se
plynných obalLl činí 10- 5 až 10- 4 Mo , a že se rozpínání děje konstantní
rychlostí.
Porovnáním rychlosti přenosu Ilmoty v novách a v trasličích novách se z8hý
val J. Smak. Zjistil, že pro normální novy je rychlost přenosu tak veliká, že
vnější části akrečního disku se dopadajícím materiálem dostatečně ohřívají
a tím je zabráněno nestabilitám v akreci. Naproti tomu u trpasličích nov do
chází k akrečním nestabilitám, jež se pak projevují rychle se opakujícími vzpla
nutími těchto nov. O. G. Taranovová a B. F. Judin zkoumali fotometricky novám
podobné proměnné V1016 Cygni a HM Sagittae v 10 pásmeCh v opi ckém a in 
fračerveném úseku spektra. Zjistili, že tyto symbiotické proměnné se svými
vlastnostmi blíží pomalým novám a jsou zcela určitě těsnými dvojhvězdami.
Jejich práce je významným příspěvkem do dlouhé diskuse () tom, zda "symbio
tičnost" hvězdy je vyvolána její dvojhvězdnou povahou nebo nestabilitami
v plynném obalu osamělé hvězdy.
V loňském roce se -obnovil zájem teoretických astrofyziků o studium bílých
trpaslíků (snad teoretici vytušili, že koncem roku obdrží S. Chandrasekhar
Nobelovu cenu právě za dnes již klasický výklad stavby bílých trpaslíkLI!)
a k nejpozoruhodnějším výsledkům patří tvrzení R. Mochkovitche o tom, že
během několika miliard let se teplota bílého trpaslíka sníží z 20 miliónů K asi
na 3 milióny K, což zpllsobí krystalizaci uhlíku a kyslíku a hvězda paradoxně
při velmi vysoké teplotě "zmrzne"_ K podo.bnému závěru dospěli také japonští
astrofyzikové S. Ichimaru aj., kteří navíc zjistili, že krátkodobě mLlže mít bílý
trpaslík zcela amorfní strukturu a podobat se - sklu! Stěží si lze představit
něco bizarnějšího než zmrzlou skleněnou kouli o. hmotnosti našeho Slnce a tep
lotě 3 milióny kelvinll astrofyzikové však ukazují, že tento parado<xní stav je
metastabilní a hvězda v něm setrvá maximálně lOS let. K. lschicla aj. studovali
prostorové zastoupení bílých trpaslíktl v okolí našeho Slunce a zjistili, že na
krychlový parsek připadá 0,0005 bílého trpaslíka. Jelikož střední llUstota hmoty
v Galaxii se odhaduje na 0,15 hmotnosti Slunce na krychlo'vý parsek, plyne
odtud , že nepozorovaní bílí trpaslíci nemohou výrazně přispět k tzv. "skry té
Ilmotě" v galaxiích.
F. Seard aj. se pokusili o odhad hmotnosti zbytku supernovy z r. 1572 (Tycho·
nova supernova) na základě podrobných rentgenových měření. Odv odili, že při
vzdálenosti supernovy 3 kpc je hmotnost materiálu, který je odpovědný za
rentgenové záření, asi 4 hmotnosti Slunce. Při vlastní explozi bylo do mezi
hvězdného prostoru vyvrženo mračno o hmotnosti 2 Mo
a tlakem záření
a hvězdným větrem byly vymeteny další 2 Mo . Superno·va patřila zřetelně
k typu I.
Modelovými výpočty exploze supernov II. typu se zabýval W. Hillebrandt.
Předpokládal, že předchÍldcem tohoto typu supernov JSOU masívní
hvězdy
o hmotnostech od 8 do 15 Mo . Při výbuchu se odvrhne hmota vždy větší než
6 M o , bohatá na vodík. Tyto supernovy tedy nepřispívají k obohacení mezi
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o těžší prvky (kovy). Pozůstatkem po výbuchu supernovy
je neutronová hvězda s hmotností 1,2-1,4 Mo, ale v některých případech ne
zbude vůbec nic (napříldad rádiový zdroj Cas A je pozůstat·kem po výbuchu
supernovy II. typu, kde se nepodařilo objevit žádný hvězdný zbytek). Rychlosti
expanze plynných obalů dosahují až 10000 km/s a celková uvolněná energie při
výbuchu je řádově 10 14 J. Hvězdy o hmotnosti vyšší než 12 Mo však zřejmě
vůbec nevybuchnou, což mimo jiné omezuje pravděpodobnost
gravitačního
zhroucení hvězdného zbytku v černou díru. Frekvenci supernov II. typu v Ga
laxii odhadl autor na 0,023 případll ročně. V další práci ukázali Hillebrandt aj.,
že při hmutnosti předcl1ůdce nižší než 8 Mo zbude po výbuchu pouze bílý
trpaslík (nikdy ne neutronová hvěZda), anebo se hvězda zcela rozpadne. Z toho
tedy vyplývá, že neutronové hvězdy vznikají pouze z hvězd v relativně úzkém
intervalu hmotností mezi 8 a 12 M o . V teorii superno·v zbývá ještě stále mnoho
nejasností. Z pozorování například usuzujeme na to, že v průměrné spirální
galaxii by mělo vzplanout 6 supernov za století, leč v jedné z nejlépe sledova
ných galaxií, M 31 v Andromedě, jsme od r. 1885 pozorovali pouze jedinou
(S And).

Mezi rentgenovými dvo;hvězdami zaujala loni zvláštní místo soustava LMC
X -3 ve Velkém Magellanově mračnu. A. Cowleyová aj. dokázali z optické spek
tľUskopie systému, že jde o spektroskopickou dVOjhvězdu s oběžnou periodou
1,70 dne a funkcí hmoty 2,3 Mo . Protože primární složka je hvězdou hlavní
posloupnosti spektrální třídy B3, plyne z toho, že kompaktní složka má hmot
nost vyšší než 9,0 M o a je tudíž velmi pravděpodobně černou dírou. Jde
u prvního kandidáta na černou díru za hranicemi naší Galaxie. Při vzdálenosti
objeldu 55 kpc vychází pak rentgenový zářivý výk·on na 4.10 31 W. B. Paczynski
určil minimální hmotnost zhroucené složky dVOjhvězdy na 10 Mo a maximální
11J11otnost Složky na hlavní po'sloupnosti 6,6 Mo. Pozorovanou rentgenovou sví
tivost zdroje lze pak vysvětlit trvalým přetokem I1moty mezi složkami akreční
rychlostí 10- 7 Mo /rok. Naproti tomu M. Weisskopf aj. vyslovili pochybnosti
II přítomnosti černé díry v této soustavě, a to na základě rozboru rentgenových
cllaral\teristik zdroje LMC X-3, odv·ozených ze sledování na družici Einstein.
Au toři usuzu jí, že jedině známá dvojhvězda Cyg X-I jevÍ charakteristiky rent
genového záření, jež jsou v souladu s přijatým modelem akrece hmoty na čer
nuu díl'U. Mezitím kanadská skupina, tentokrát pod vedením J. Hutchingse, zve
řejnila údaje, z nicl1ž vyplývá, že také rentgenový zdwj LMC X-I je spektro
skopická dvojhvězda se zhroucenou složkou, odpo,v ídající svou hmotností nej
spíš černé díře.
Pozoruhodnou práci o výskytu kompaktních hvězd v kulových hvězdokupách
zveřejnili P. Hut a F. Verbunt. Ukazuje se, že v kulových hvězdOkupách se často
vyskytují jak rentgenové dvojhvězdy (v nichž kompaktní složkou jsou neutro
nové I1vězdy), tak i kataklyzmické proměnné hvězdy obsahující degenewvané
bílé trpaslíky. Mnohé z rentgenových zdrojl'l v kulových hvězdokupách jsou
patrně trpasličí novy s rentgenovým zářivým výkonem 10 25 až 1027 W, takže
četnost nov je zde mnohem vyšší než v galaktickém disku. To nutně znamená,
že v kulových hvězdokupách se musí uplatňovat účinné mechanismy zachyco
vání osamělých hvězd. Nejjednodušší je zachycení kompaktní osamělé hvězdy
již existující těsnou dvojhvězdou (spojené s odvržením jedné složky z dvojice
v gigantickém kosmickém kulečníku); ale také zachycení osamělé hvězdy
kompaktní hvězdou není nijak vzácné. Tím lze ostatně nejlépe vysvětlit záhad
ný nadbytek rentgenových zdrojů v kulových hvězdokupách proti obecnému
galaktickému poli. P. Hertz aJ. E. Grindlay odl1adují, že hmo,tnosti bílých
trpaslíků v kulových hvězdOkupách jsou v prl'lměru o něco nižší než 1,0 Mo,
a že úhrnný počet bílých trpaslíkl'l v kulových hvězdokupách dosahuje 13000.
R. A. Stern aj. uveřejnili pozmování mohutné rentgenové erupce v o·tevřené
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Hyády, u zákrytové dvojhvězdy HD 27130, lderá má .oběžnou pe
riodu 5,6 dne a sldádá se z trpasličích hvězd tříd G a K. Rentgenová svítivost
zdroje vzrostla v září r. 1980 až na 10 24 W a 'Opět klesla na klidovou hodnotu
během 2500 sekund. Podle citovaných autorů šlo o giganticl\Ou obdobu sluneční
erupce, při níž teplota v oblasti vzplanutí vzrostla až na 40.10 6 K a erupce
zabfrala 10 % povrchu hvězdy.
Mnoho pozornosti se stále

soustřeďuje

na unikátní rentgenový zdroj S S 433
pro:tilehlými výtrysky plynu, v nichž I1mota dosa
huje vůči hvězdě rychlosti až 27 % rychlosti světla. Podrobný fyzikální model
objektu předložili C. Shukre aj. Domnívají se, že magnetická a rotační usa
neutronové hvězdy v tomto případě téměř splývají. Zdrojem vyvrhovaného ma
teriálu jsou nestability v masívním akrečním disku. Z akrečního disku dopadá
hmota na neutronovou hvězdu, jejíž magnetické pole dosahuje indul(ce až
10 8 T, takže usměrňuje proudící plyn do oblastí polárních čepiček, které si
z toho hlediska můžeme představit jako trysky o vrcholovém úhlu kolem 3°.
Magnetické pole vytváří navíc do,časné zábrany, které se protrhnou teprve
tehdy, když hmotnost akreovaného materiálu přesáhne jistou mez. Proto mú
proces akrece nárazový charakter a materiál z polárních čepiček je znovu vy
střelován do okolního prostnru v úzkém svazku rychlostí 57 % rychlosti světla
(úniková rychlost na povrchu neutronové hvězdy je t'o tiž 50 % ry chlosti světla,
takže pomaleji vyvržený materiál se nedostane příliš dalel\O od hvězdy a nepo
zorujeme jej). Koncentrace aluečníh(} pro-udu do oblasti polárních čepiček,
které zabírají sotva 1 % celkového p,ovrchu neutronové hvězdy, znamenéÍ, že
vlastní akrece je vysoce nadkritická a usměrněná, a to stále do stejného směru.
[V1343 Aql), proslulý

dvěma

Modelem lze mimo jiné vysvětlit, proč jsou jevy typu SS 433 tak ojedinělé 
málokdy se stane, aby l'otační a magnetická osa neutrol1ové hvězdy téměř splý
valy. Silná gravitace akrečního disku stačí sama vyvolat precesi rotační osy
neutronové hvězdy, což se projevuje periodou zhruba 164 dnll v radiálních rych
lostech obou výtrysků. K precesi však přispívá i silné magnetické pole neutro
nové hvězdy. Poloměr akrečního disku se odhaduje na 104 km a jeho hmotnost
na 4.10- 7 Mo . Poloměr magnetosféry je řádu 3.10 3 km a poloměr vlastní neutro
nové hvězdy 10 km. Výtrysky plynů ztrácí hvězda ročně 10- ll Mo; každý
výbuch je vyvolán dopadem chuchvalce plynu o hmotnosti řádu 3.10- 8 M. o
Předností modelu je i přirozené vysvětlení celého úkazu, jehož zdrojem energie
je v podstatě gravitace neutronové hvězdy . Nepochybně se zde nabízejí mož
nosti model dále zobecnit na objekty podstatně větší a masívnější, totiž na
jádra některých radiogalaxii a případně i na kvasary! Máme vlastně štěstí, že
tak blízko nás, ve vlastní Galaxii, milžeme pozorovat mechanismus, který se
uplatňuje i při vůbec nejmohutnějších energetických přeměnách, které jsme
dosud ve vesmíru poznali.
Výzkum zábleskových zdroji!. záření gama pokračoval loni zejména dvěma
směry. Předně se rozšířily snahy o možnou optickou identifikaci vzplanutí
gama z 19. listopadu 1978 a za druhé se znovu obrací pozornost k unikéÍtnÍIl111
zdroji vzplanutí z 5. března 1979 v souhvězdí Mečouna. H. Pedersen aj. našli
v obdélníku chyb zdroje z 19. 11. 1978 dva slabé optické objekty, z nichž jeden
je v červeném ,oboru spektra proměnný a průměrně dosahuje 24 m . Autoři soudí,
že by mohlo jít o optický protějšek vzplanutí gama, což by podporovalo do
mněnku, že zdroje se nacházejí v soustavách těsných dvojhvězd a nikoliv na
povrchu osamělých neutronových hvězd. K ,odchylným závěrům dospěli B. Shae
rer (autor první optické identifikace) a G. Ricker, kteří oblast zkOUll ali až clu
24 m V modré a žluté oblasti spektra a nenašli žádný 'vhodný objekt. loni však
soudí, že objekt je patrně těsnou dvojhvězdou s akrečním diskem kolem zhrou
cené složky. Zato J. Grindlay aj. Zjistili z rozboru údajl'l. družice Einstein, že
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objekt GBS 0117-29 je trvalým zdrojem rentgenového záření, i když poloha
rentgeno,vého objel<tu příliš nes,ouhlasí se Shaeferovým optickým protějškem .
B. Shaefer aj. mezitím ohlásili dva další možné optické kandidáty pro vzpla
nutí z 5. 11. 1979 a 13. 1. 1979. Optické záblesky byly objeveny na archívních
snímcích z r. 1901, resp. 1944, kdy zdroje mohly na dobu 1 s zazářit jako hvěz 
dy 7,6 m a 4,3 m. Odtud znovu vyplývá, že záblesky daného zdroje jsou rekurentní
a perioda opakování se nyní odhaduje asi na 2/3 roku. U nás se hledání o:ptic 
kých záblesků na bohatém archívním materiálu ze sítě pro sledování jasných
bolidů ujali R. Hudec aj. Ukázali, že síť celooblohových komor a metodika sním 
kování je neobyčejně příhodná pro vyhledávání optických záblesků (pro období
po r. 1955), ale i pro simultánní optická a gama měření. Pro optický záblesk
trvající 2 s vychází mezní hvězdná velikost snímků na 3,2m-3,7 m. V současné
době je k dispozici asi 7700 hodin expozic, tj. téměř dvojnásobek d'oby, kterou
pokryl B. Shaefer z harvardských archívů. Na rozdíl od Shaefera však Hudec
aj . nenalezli ani jednu koincidenci - spolehlivost jejich výsledku při tom zvy
šuje okolnost, že velmi často je daná část oblohy pod dohledem dvou či více
kamer, takže lze mnohem věr-ohodnějl vyloučit náhodné kazy v emulzi apod.
Mimořádně intenzívní vzplanutí gama z 5. 3. 1979 není, jak se zdá, jediným
projevem činnosti příslušného (dOSUd neznámého) zdroje. S. Goleněckij aj.
zjistili rozborem záznamů z aparatury Konus na sondách Veněra 13 a 14, že
1. 12. 1981 a 2. 1. 1982 se zdroj znovu o,živil, takže celkem bylo zachyceno nej
méně pět sekundárních vzplanutí objektu. Poslední z nich trvala velmi krátce,
1,5-3,5 sekundy. Rekurence je pDdle sovětských autorů důkazem, že objekt je
lokální, tj . v naší Galaxii. Napr-oti tomu D. E!lison a D. Kazanas přišli s mode
lem zemětřesení jádra neutronové hvězdy a tvrdí, že právě tak lze vysvětlit
enormní energii hlavníh,o vzplanutí, vyplývající z předpo.kladu, že zdroj je vzdá
len 55 kpc, jak naznačuje jeho po,loha promítající se na zbytek supernovy
z Velkého Magellanova mračna.
(Pokračování)

Zdeněk

Krušina

Souvisí severojižní
asymetrie sluneční
aktivity s erupcemi?

Severojižní asymetrie sluneční aktivity patří k dlouhodObým charakteristic
kým vlastnostem Slunce, .protože počas dlouhých období - měsíců i roků 
sluneční aktivita zůstává asymetrická. Dokonce se zdá, že asymetrie nesouvisí
s llletým cyklem, ale je možná modelována nějakým cyklem s delší periodou
(Waldmeier, Sol. PhY's., 1971, 20, 332 a Sol. Phys., 1975, 40, 351).
Severojiž'ní asymetrie zelené koróny, definovaná jako N-SIN+S, byla
v prů'běhu 20. cyklu ( -pOdobně jako v cyklech předcházejících Č. 18 a 19 J
převážně kladná, stejně jako pro skvrny, fakule, protuberance, K-korónu apod.
Nejvýraznější asymetrie byla v období 1958-1970, s maximem v r. 1966,
kdy podle H. W. Do,dsona a F. R. Hedemana (1969, IQSY 4, 3) asymetrie Vl:!
slunečních skvrnách byl,a nejvyšší za posledníCh 100 let.
Na horním grafu obr. 1 je chod severojižní asymetrie zelené koróny za
20 . cyklus sluneční aktivity v,yznačen plnou čarou (levá škála v absolutních
jednotkách J. Maximální asymetrie nastala v rocích: 1966 (asi + 0,5), 1970
(asi + 0,25 ) - obě severní asymetrie a 1974 (asi -0 ,19) - jižní asymetrie.
Na grafu dole je srovnáván průběh křivky průměrné erupční efektivnosti
~ Fin pro všechny magnetické typy aktivních oblastí během 2U. cyklu, který
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Vlevo obr. 1, vpravo opr. 2. (Vysvl!tlent v textu.)
se zdá být

zřejmě

nejoptimálnějším

většinu např. geoa~tivních

indexem sluneční al{tivity, odráže jícím
efektl! i jiných globálních [indexů "fyzikálnejšího"

charakteru:
F - erupční index, >daný vztahem F = I D (kde I je přepočtená ímportémcc
erupce, D trvání erupce v minutách; Křivský 1975)
~ F - 'suma erupčního indexu v aktivních obléUstech d<aného typu za 24 ho
din
n - počet případů určItého daného typu za 24 hodin.
Maximální erupční produktivita aktivních oblastí cyklu (do statistického
zpraoování byly shrnuty všechny skupiny skvrn s max. vzdáleností ± 70° v he 
liografické délce od centrálního meridiánu) byla dosažena v roce 1966 (hlavní
maximum), r. 1970 a r. 1974. Výrazné sekundární maximum erupčni efektiv
nosti v r. 1974 vykázaly zejména složtté ma,gnetické konfigurace ~{' {. 6.
NeJnižší hodnota ~ FIn byla v l"oce 1971 a 1975.
Je evidentní výrazná korelace křivky asymetrie zelené koróny a el'up(;ni
efektivnosti akti-vních oblastí. Křivka kreslená přerušovanou čarou na horním
gcrafu obr. 1. dokumentuje názorně tuto korel'aci; křivka jižní asymetrie
zelené koróny byla osově souměrně převrácena do horní poloroviny.
Obr. 2 představuje chOld ,půlročních Iprůměrů energie slU!neční koróny v ze
lené čáře Fe XIV - 530,3 nm v jednotkách 10 16 \Al 51'-1 (křivka "corona"J.
Hodnoty energie emi·s e koróny by~y sestr.o jeny z denních standardních měření
intenzit uvedené ko.ronální čáry ze .všech koronálních ,stanic na světě redu
kované na jednotkovou stup.n ici (Křívský, Rušín a Rybanský, 1980).
Křivka označená R určuje chod průměrných ročních nezhl,azených relativ
ních čísel slunečních skupin skvrn za 20. cyklus.
Chod emise koróny vykázal proti relativním číslům anomální chování: ma
ximum v r. 1970, význačný pokles po r. 1971.
Na r.ozdíl od chodů ~ Fin a asymetrie zelené koróny il18vykázaly oba před
chozí indexy (R, corona) žádné maximum v r . 1966. Maximum ročních rela
tivních čísel bylo v r. 1968, max. fáze poměrně plochá, vywvnaná r 1967 až
19701; sekundární maximum spíše v roce 1972.
Ostrá ko:ronální maxima DIa sestupné větvi R v rocích 1972 a: 1974 odpoví
dalí existenci známých 'a 'ktivních prntonových komplexů z této doby.
Největší anomalitu 20. cyklu prudký pád Ipa maximu v r. 1970 - odrážejí
v ,podstatě všechny prezentované křivky, nejméně se tento efek t projevil
u chodu relativních čísel.
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Ukazuje ~e teely, ú; index erupční efektivnosti aktivnich ot)lél~ti je v dobré
korelaci pi'p,dcvším s do-dem severojižní il'symctrie sluneční aktivity (zelené
h:ol'óny). Je třeba ověřil, zda je to pouze cllarakleristický rys 20 . cyklu slu
neční ahtivity, nebo zda platí obecně.
Zajímdvé jl; dálc d louhodobé kvm:iperiodickó l<olísiÍ.ní chodu severOjiz.llí
asymetrie zelené ls:oróny, které za uve'dené období rol,ů 1965-1976 vykazuje
periodu lo·kcílnícll extrémll 4 rohy.
Xanthakis (Sol. Pllys., 1969, 1U, 1(8) kvantitativně dobi'c vyjádřil, že pro
dlouhodobé Val'téJCe intenzity zelené koróny jsou plocha slunečních skvrn.
fakulovýcll polí a počet pľotonových erupcí daleko důleži~ejším faktorem než
rel·ali.vní číslo s lunečnícllsh.vrn. Lze se domnívat, že tato souvisle's t platí i pro
chod asymetrie zelené h:ol'óny.
Zdá se tedy, že čím je větší s8veroji2ní asymetrie sluneční al\tivity (v dO
sledk.u známé koincidence intenzity zelené [\Oróny s élktivními oblastmi na
disku. tdl,též v ľozložení s),VJ'!1 a fotosférických falnllí na dis)m!], tím vyd:ll·
]lejší je eľllpl~ l1í činnost.
Svědči o tom 118jUO :-;llbjektivnÍ zl-wsenost autora i jiných pozorovatelů, ale
též řada dcl\llnlentuj'lcícl1 (Ji'ípadLl. Př€sto nelze tC'nto fakt chá.pat absolutně,
tj. existuji také období, kcly například při relativně "nízké" asymetrii je vělší
erupční činnost. Mohlo by to být způsobeno tím, že křivky, ukazující pri'lběh
asymetrie zelené horóny i chudLl erupční efektivnosti aktivních oblastí, nejsou
tak ,,111acll{é" jako zde předložené, ale sOllvi~lost obou jevů ju mélrhantnější
právě za delší časové období.
ReáJnost této m ~)ž·llé korelace mezi severojižní asymetrií zelené koróny
CI ahti vními ob liJ stlT.IÍ s ~:rl.l pční činností lze možná pnd,loži t následující myšletl
l\Ou: Ja ·li ve.tší SfJvcl'ojižni asymetrie v rozložení aktivnícl.l oblastí na sluneč
ním disku , tím JSou al\livní oblasti soustředěny na menší ploše a tedy "bliže"
k sobě, což vecle l<~, zv)'šení tzv. okamžité hust.o\ty plochy skvrn, která je dána
vztahem A/P. A značí plochu všecll skvrn uzavřených v obálce plochy P
(MarkovéÍ, 19'7tl). Tímto způsobem dochází k interakci magnetických systémů
aktivnícll oblastí, vzniku magnetických komplexů. Možnost ná's lednéllo efektu
zVl'sené empční aktivity je zřejmá.
Za fyzikcílní komplex [magnetické propojení) lze považov.at dvě aklivní
oblasti vzd<í.lené od sebe 20°-25° v délce a 10°-15° v šířce, přičemž se zdá,
za mohou být v ho·mplexu i aktivní oblasti od sebe mnohem vz,dálenejší.
Přihlédneme-li k prognostickým aspektům problematiky, byla by však přesto
mcžná na. z ákladě tohoto poznatku i určitcí předpověď úrovně (trendu) erupční
aktivity nadelši časový úsek (řádově desítky dní) extrapolací křivky severo
jižní asymetrie, kupř. aktivních oblastí. Číselné ho.dnoty severojižní asymetrie
slunečnicll skvrn by mohli zajišťovat pozo.rova,telé sluneční fotosféry v rámci
služ.by FOTOSFEREX , která slouží na Astronomickém ústavu ČSAV v Ondře
jově 1< údajCml pro formulaci tj'denní prognózy sluneční aktivity v Česko
slovensku.
Otázku vlivu severOjižní asymetrie sluneční aktivity na výskyt erupci je
třeba pokládat za otevřenou. Existuje to,tiž mnoho náhodných souvislostí, jeFchž "náhodnost" je problematická.
Je však ú e jmé, že statistické zkoumání popsané korelace lllllže být naznače
llím možnosti existence fyzil<;ální závislosti a. může dát impuls k o,dl1alellí
vlastníl10 mechanismu, který by statistické vztally vysvětliL
Jelil<ož inte.nzity emisní čáry koróny 530,3 .nm (a tHdy i její severojižní asy
metrie) JSou vlastně odezvou na ČJnn.ast pod ní ležících vrstev, je evidentní,
že jejich nerovnoměrný vývoj a různé variace ukazují na zatím nevysvětlitelné
velkoškálové a mikroškúlové děje v jádře Slunce.
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Zdeněk

Horský

300 let od narození
Jana Kleina

Pohled na činnost Ji:lna Kleina, českého matematika, astro,noma a konstruk
téra, od jehož naf'Ození letos uplynulo 300 let, sl vynucuje především zamyš
lení nad jeho dobou a nad podmínkami, v nichž musel, či v nichž mu bylo
dopřáno působit. Z literárních pramenů toho o Kleinovi nevíme mnoho:. Jako
mnoha jiným, i jemu ve svých "Vyobrazeních" věnoval patřičný medailón
František Martin Pelzel. I když text o Kleinovi sem psal astronom Antonín
Strnad, jak sám poznamenává ve své knížce o pražském orloji, Kleinův obraz
se tu nikterak neliší od medailónli ostatních osobností: práce všech bez rozdílu
byla významná a pozoruhodná.
Při bystřejším wzboľu však poznáme, že nebylo vše tak zcela jednoduché.
Klein je příkladem vědce a především konstruktéra, jehož zastihl příznivý názo
rový přerod a uvolnění možností práce až velmi pozdě. Narodil S8 v Cesl,é
Kamenici 25. července 1684. Jal, tenkrát pro nadaného mladíka jinak ani nebylo
možné, již devatenáctiletý vst,oupil do jesuitského řádu. Tím si zajistil možnost
studia. Brzy se uplatnilo jeho matematické nadání, vyučoval pal{ matematil\U
a astronomii na několika řádových školách. Nakonec působil v ústřední jesuit
ské koleji, v Klementinu na Starém Městě pražském, kde 15. ledna 1762 ve
vysokém věku zemřel.
Jak tODlu rovněž v oné době temna nemohlo být jinak, při svých výkladech
astronomie se Klein jistě držel Tychonova geo,centrického názoru, či ještě prav
děpodobněji přednášel astronomii podle Nového Almagestu hlavy jesuitské
astronomie P. Giambattisty Riccioliho, který v Iwmpromisu mezi Ko,pernikem
a Ptolemaiem postoupil ještě o další krok zpět pr·otl Tychonovi. Sám v sobě
Klein zřejmě neshledal podněty, které by jej vedly k podstatnějším pochybám
a k tomu, aby se snažil navázat na proudy, jimiž se v této době, charakterizo
vané vznikem a prosazením Newtonovy fyziky, ubírala světová astronomie.
V teorii Klein hlouběji nepracoval a nezanechal žádné spisy. O to více se věnn
val mechanickým konstrukcím, v nichž vynikal. Z toho důvodu mu bylo v roce
1732, tehdy již osmačtyřicetiletému, svěřeno vedení klementinského matematic
kého muzea. To bylo součástí klementinské kG-IeJe a při vzniku hvězdárny bylo
volně přiřazeno k ní. Obsahovalo matematickou a astronomickou literaturu,
zbytl,y přístrojI:"!, které v Praze zůstaly z Tychonovy a Keplerovy doby (sice jen
zbytky, ale přes to mimořádně významné), řadu mechanických automatů a hří
ček, na kterých si tehdejší doba zvlášť zakládala, a rovněž mineralogické
sbírky. Matematické muzeum jako atraktivní sbírku kuriozit shlédl více méně
povinně každý učený či ~vlášť urozený návštěvník Prahy. Abychom měli trochu
představu, jaké mechanické automaty tu byly, uveďme aspoň zvlášť vychvalo;va
!lOU kráčející želvu, kterou sestrojil právě Klein, či jeho harfu, která hrála
sama, mechanický Idavír, bubeníka či některé další hudební automaty.
Takže mnohem víc než literární zprávy nám o Kleinovi napovědí jeho přístro
je. Z nich nejlépe pGznáme nejen Kleinovo vynikající konstruktérské umění, ale
na druhou strunu i určitou bezradnost a neorientovanost v astronomii jako
oboru. V matemaitckém muzeu Klein utrácel svůj talent na to, aby je obo·haco
val () další a ještě atraktivnější hříčky. Snad také právě v tuto dobu vznikl či
byl započat - protože dokončen nebyl nikdy - Kleinův astronomický kva
drant. Je docho,ván dodnes ve sbírkách Národního technického muzea v Praze,
kde stOojí vedle Habermelova sextantu z roku 1600, podle něhož byl více méně
kopírován. Již tím je to tedy přístroj anachronický. Navíc proti předchozímu j.e
tu pouze k přesnějšímu čtení užito mechanických převodů, takže na cifernících
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je možno pľlmo odečítat obloukové minuty a vteřiny, avšak celé řešení je ne
vhodné a all1idáda nikdy nebyla opatřena ani vizíry, ani dalekohledem. Přístroj
na krásném barokním stativu jako by byl od počátku určen pro muzejní expo
zici, je [.0 jakési mrtvě naruzené dítě.
Teprve koncem 'čtyřicdtých let s intenzívní činností Josefa StepUnga nabírala
pražskd astronomie dech a na počátku padesátých let Stepling, stuupenec no
vých směrft ve vědě a tehdy již ředitel filozo.fických studií na univerzitě, přebu
doval hvězdámu a zaměřil ji v moderním duchu. Teprve impulzy o·dvozené z to
hoto vývoje pohnuly zřejmě i Kleina, tehdy již šedesátiletého, k novým výbo
jům. V wce 1751 dO!\OJ1čil Tychonovské hodiny, ukazující krom řady cll1"o.nolo
gickýcl1 údajlt i občl1 všech planet, Slunce a Měsíce kolem Země podle Tyc110
nova náz·oru, a kunečně po nich se odhodlal konstruovat hodiny s předchozími
párové, předvádějíCí v Kopernikově duchu uběl planet 1\Ole111 Slunce. Dokončil
je v roce 1752. Z někulil\d jeho ualších hodin jsou nejzajímavější hodiny geo
grafické, které na severní polokDuli zemského globll pomocí modré skleněné
clony předvádějí alnuální polohu hranice dne a noci. Všechny tyto hodiny jsou
dodnes ulo,žen y v Klementinu.
Není bohužel známo, Zdil a jak se Jan Klein dále pudílel na vybavení kle111el1
UnsJ.::é hvězdárny. Aspoň II tří přístwjt1 bychom mohli předpokládat jeho účast
na 1\()Jlstrul,ci: li obou zedních kvadrantů včetně miJuometru a u polední linie
(meridienne], l,teré jsou dochovány v meridián ní síni klementinské astrono
mické věže. Několik sl\Utečností nasvědčuje Kleinově účasti: přístroje nejsou
signovány, není nikde doloženo, že by kde byly objednány nebo koupeny,
a Strnéld píše, že pu Kleinovi zbyly něl,teré pozoruhodné práce, které mu smrt
zabránila dolwnči t. Severní kvadrant skutečně není dolwnčen (jeho limbus není
dělen). Ale i kdyby se Stl'l1adova zpráva nevztahovala právě přímo na tento
kvadrant, dosvědčuje aspoň, ze Klein byl až do své smrti činný jako konstruk
tér. Musel by ovi5em na těchto přístrojích pracovat ještě dloull0 po své sedm
desátce . Byly to př'ístroje velmi přesné, a Maximilian Hell, ředitel vídeňské
hvě z dárny, který je viděl v roce 1768, se o nich vyslovil s vysokou pochvalou.
Ať již je Kleinúv podíl jaJ<:ýkuli., naléhavě dnes potřebují ochranu; jako význam
nú 11DllJtná pamút!,a vývoje vědy u nás by měly být restaurovány, anebo aspoň
-- a to opravdu velmi naléhavě - nejnutněji zajištěny před rychle postupující
zl,ázou.

Zprávy
.K VYRoti NAROZENÍ
ČTYŘ ČESKÝCH ASTRONOMů

V 18tDsnilll roce si pi'i[JDlllíniillle sté vý
Otty Se ydla, prof. dr. ]in

ročí narození dl'.
rlřicha Svobody,

prof. dr. V. V. Heinricha
a Karla Anděla.
Olt o Seydl se naroclil 5. kvetna 18tH
v MCľi(]íně. Nn [Uozoficlle fakultě Univer
zity Kurlovy studOVal matematiku, fyziku
a astronomii. Studium zakončil složením
státních zkoušek pro učitelství na sti;eu
ní ch školách. Více než 10 let učil matema
tilw a fyziku jal<o středoškolský profesor.
Od 1'. 1921 pracoval liti Státní hvězdárně
v Praze a v l'. 1924 byl prumován doktorem
přírodních věd. V roce 1938 byl pověřen
vedením Státní hvězdárny, ale za německé

okupace byl jako svobodný zeunái' teto
funl<ce zbaven (jeho spolupracovnici ho
vsak považovali za šéfa sUile). V roce 1947
byl jmenován vládním radou a ředitelem
Státní hVězdéÍrny, ale již l1éÍsJedujícího roku
odešel clo dllChodu. Zabýval se steliÍľI1í sta
tistikou a později historií ilstl'onomie . Byl
tallé OSI11 let (do r. 1934) redaktorem Říše
hvězd. Zemřel 15. února 1959 v Pra ze.
[indhcll Svobuda se nuroclil B, července
1884 ve Volyni. Po absolvování gymnáZia
v Písku studoval na filozoficllé fakultě UK
matematiku, fyzil< u a astronomii. V r. 1908
byl promovim doktorem filozofie a krátce
poté složil i státní zkoušky pro učitelství
matematiky a fyzik y na středních školách.
Od r. 1910 byl asistentem na ČVUT v Praze
u proL Nušla, učil na některých pražských
středních školách, V r. 1919 se stal docen
tem, 1920 milllořádným a 1923 ř <'ldným pro
fesorem astronomie a matematiky na ČVUT.
V r. 1935/1936 byl rektorem CVUT. Zabýval
se hlavně meteorickou astronomií, dále ne
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beskou 1l1echanilwu él praktlclwu astrono
mií. Vybudoval také astronomickou observa
toř tVUT II Praze na Karlove náměstí. Ne
dočkal se znovuotevf'enl českých vysokých
škol, za vál!(y uzavřených; zemřel 12. květ
nu 1941 v Praze.
Vladunlr Václav
Hel/ll'lcl! se Ilélrodil
7. září 1884 v Peruci. Po stl'edoškolsl(ých
studiích v Příbrami se zapsal na filozofic
kou fakultu UK. kde stucloval matematiku.
fyzil<u a astronomii a byl promován dok
torem filozofie. V roce 1914 se habilitoval
z astronomie, roku 1919 byl jmenován mi
mořádným a 1'. 1926 řáclným profesorem
astronomie. Řadu let byl také reditelem
Astronomického ústavu UK v Praze. Zabý
val se hlavně některými problémy nebeské
mechaniky. Zemrel 30. května 1965 v Praze.
Karel Anděl nebyl povoláním astronom,
ale řídící učitel. Narodil se 28. prosince
1884 a při své pedagogic]~é práci se věno
val astronomii jako amatér. Pracoval v obo
ru kartografie Měsíce a nakreslil známou
mapu (Mappa Selenograpllica]. Jeho práce
byla oceněna tím, že z rozhodnutí Meziná·
I'odní astronomické unie byl jeden z krá
tr-rLI pOjmenován "Anděl". Připravoval no
vou třináctidflnou mapu Měsíce. ale staČIl
Ilélhrcslit pouze 8 listů - uprostřed práce
zem rel 17. března 1948. Anděl byl také
!c::dnÍm ze zaldadatelů České astronomické
společnosti a
jejím dlouholetým funkcio
núi·clll.

Jiří

Bouška

SEUESAT PET LET LUBOSE PERKA
Ilne 2(j. července se dožívá ~edesáti peti
kt doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. , člen ](0
re"pond c nt ČSAV, vedoucí vědecký pracov
ní!, Astronoll1icl<ého ústavu ČSAV.
Ž.ivotní dl'ahou člena korespondenta Per
hi!. našeho předního stelárního astronoma,
jSlne se v Říši hvězd již něl(Olil<ráte zabý
vali. naposledy při jeho šedesátinách. Vě
nujme se proto výsledkfIm jeho práce
pOLlze za poslední období.
Člen korespondent Perek řídil od r. 1968
do začátku r. 1975 Astronomický ústav
ČSAV. Z tohoto místa odešel do funkce
vedoucího oddělení pro záležitosti kosmic
kého prostoru v sekretariátě Organizace
spojen5'ch národů v New Yorku, kterou za·
stával od února 1975 do července 1980.
Zde si získal veJmi brzy respekt nejen
svých spolupracovníků, nýbrž i předstcvi
telli řady státLI, protože na tomto místě
plně využil zkušeností a znalost( jak ze
své vědecké práce , tak i z činnosti v me
zinárodních vědecl<ých organizacích. Při ·
pravil mnoho materiálll pro řadu výlJorú
OSN, mnohokráte zastupoval generálního
sekretúe OSN na konferencích různých
vládních i nevládních mezinárodních orga·
nizací setkali jsme se s ním v této
funkci i na kongresech Mezinárodní astro
nomické unie. Díky své činnosti byl zvo
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len nejdříve dopisujícím, později řádným
členem Mezinárodní astronautické al<adcmie,
členem

Mezinárodního lIstavu pro kosmicl(é
právo, zastával funkci prezidenta MeziniÍ
rodní astronautické federace.
Doma mu byla k jeho šedesátiniÍm udě
lena Medaile za obětavou práci pro socia
lismus a Stříbrná pamětní medaile přírodo
vědecké fakulty univerZity J. E. Purkyne
za práci a zásluhy o rozvoJ fakulty.
Po návratu z OSN pracuje člen ](Qrespon
dent Perel( opět v Astronomickém llstiJVU
ČSAV, zastává ['adu funkcí, miHlO jiné je
například předsedou pro obhajoby doktor
ských dIsertačních prací v oborech astro·
nomie a astrofyzika. Ze svého působení
v OSN přmesl pro sebe i některé další
pracovníky ústavu mnoho podnětů pro ve
deckou práCI, upozorntl mimo Jiné na důle
žitost sledování geostacionárních družic
pro upřesnění znalostí o rovníkové asy
metrii zemského tělesa a jiných jemných
efektli, ve spolupráci s pracovníky ústavu,
COSPAR a IAF připravil nělwlik důležitých
vědeckých materiálú pro jednání Vědecko
technického podvýboru Výboru OSN pro
mírový výzkum kosmu. Publikoval řadu
prací, zabývaj1clch se problematikou míro
vého využívání a čistoty kosmického pro
storu kolem Země.
Přejeme jubilantovi pevné zclľaví, osobní
spokojenost a hodně radosti a úspěchů
z další práce.
V. Bumba

KOMETA SHOEMAKER 1984f

Carolyn a Eugene Shoelllukerovi objevili
na dvou snímcích, exponovaných 27. a 29.
května 0,46m Schmidtovou komorou na Ps
Jomarské hvězdárně novou kometu. Byla
v jihozápadní části souhvězdí Herkula, jas 
nost měla 14 m a jevila se jako difuzní ob
jekt s kondenzacI.
I AUC 3946 (B)

!!'I!!!'!'

Z lidových

hvězdáren

a astron omických
kroužků
Malá výpočetní technika v kursech
a zájmové činnosti mládeže
na hvězdárnách
Skutečnost, že des1tky hvězdáren po de
sítky let svými astronomickými kursy umož
ňují opallovaně desHllám účastnil,ll každého
kursu rozšířit vědomosti, sama o sobě do
kazuje užitečnost této činnosti hvězdáren
a planetárií. Stejně účelné jsou kluby mlá
deže, Prostý fakt, že stovky mladých lidí
mohou třeba jen okullováním a fotografo
váním oblohy naplnit svůj zájem a vy
plnit volný čas rovněž hovoří pro přítom
nost mladých zájemců na hvězdárnách.
Víme však velmi dobře, že hlavním cílem
je přivést alespoň některé účastníky těchto
činností k bližšímu vztahu k fyzice, mate
matice a technice. jak to způsobit, když
i dvouletý astronomický kurs s necelými
sty dvouhodinových lekcí nedá více času
nežli předmět na střední škole o dvou ho
dinách týdně? A to řada hvězdáren pořádá
kursy více než dvakrát kratší! již z časo
vých důvodú nemúžeme uplatnit postupy,
které používá pedagogika a didaktika fy
ziky. Nezbývá než posilovat individuální
přístupy posluchačú a volit pro ně cesty
zatím málo používané. j eclnou z nich je
učinit malou výpočetní techniku prostřed
kem k přirozenému poznávání světa. jak
mile se kdokoli naučí komunikovat s ma
lou výpočetní technikou, získá prostředek
umožňující
(svobodný) přístup k rešení
úkolu a poznávaní fyzikálního a technic
kého světa. Dostane se tím do obdobného
postavení jako velmi malé dítě, které se
naučí i velmi obt!žným jazykúm, aniž by
je to kdokoli systematicky učil. Pozoroval
Jsem snad čtyřleté dítě, které velmi plynně
komunikovalo se svým otcem japonsky a
s úspěchem - dosáhlo nejen toho, že si
smělo sundat kabátek, ale byla mu zakou
pena i zmrzlina. Namítnete, že příklad je
tak přirozený, že je až směšný, neboť hol
čička i tatínek byli japonci. je jedno, že
příklad je směšný, hlavně že je přirozený.
Dejte dítěh do rukou počítač (Či počítačo
vou hraČku) přiměřenou věku, pár (či více)
informací pro kornunikilci a pak je liZ Dlli
žete nechat bí,r. Oni se clo hodnou n dítě
se bude učit, aniž by bylo učeno a clokon
ce snad, aniž by se v klasickém slova
smyslu učilo. Nemluvě o výchovném účinl{u:
nevšimli jste si, že i největší suverén ve
styku s výpočetní technikou zkrotne?
jakou výpočetní techniku použít? Jaké
koli kapesní kalkulii(ory, které jsou nyní
(včetně programovatelných) na trhu.

Ideální je, když hvězdárna vlastní stolní
programovatelný v nejjedno
dušším jazyce, kterým je basic. Po velmi
krátkém kursu múžete i velmi mladé frek
ventanty pustit I, této technice. Výsledky
kursu výpočetní techniky, které již několik
let pořádáme na Petříně pro účastníl(y a
frel<ventanty astrokursů jsou milé a pi'e
lwapující. Čím dříve se žák základní či
student střední školy k počítači dostane,
tím snáze s ním zachází. Zanedlouho l'acla
z nich programuje lépe, než my starší. jak
mile výpočetní techniku jen trochu ovliid
nou, řeší i složité astronomické úkoly, kte
rým by se většina tlříve zdálky vyhnula.
Umožl'i.ujerne studentům, aby si na počítači
prováděli výpočty pro své ročníkové a dip
lomní práce. Je jisté, že až jako absolventi
středních a vysokých škol přijdou do pra
xe, budou výpočetní techniku považovat za
zcela běŽnou věc. A fyziku a matematil,u
alespoň zčásti též.
O. Hlad
mikropočítač

Co nového
v astronomii
TŘI MAGELLANOVA MRAČNA?

Až dosud jsme se v astronomické litera
tUÍ'e mohli dočíst, že nejbližší sousedé IlHší
Galaxie jsou Velké a Malé Magellanovo
mračno, dvě nepravidelné galaxie pojmeno
vané po slavném mořeplavci. Tento dlouho
pi'etrvávající názor se snaží opravit allstl'aJ
stí astronomové Don S. Mathewson a Vin
cent L. Ford z observatoře na Mount Strom
10 a Sitling Spring, Tvrdí, že Malé Magel
lanovo mračno (dále jen SMCl jsou ve
slmtečnosti dvě blízké galaxie, které se
promítají do jednoho místa oblohy. Své
tvrzení dokazujf na základě studia rozdě 
lení rychlostí neutriílního vodfku v této
oblasti. Již několik let je totiž známo, že
emise vodíku v SMC vykazuje dva výrazné
dopplerovské posuvy, jejichž vzájemný roz
clíl odpovídá rychlosti okolo 30 lun/s. Tuto
pozorovanou skutečnost se už dříve pokou
šelo vysvětlit několik au tonl . Mathewson
a Ford se ale domnívají, že jde v podstatě
o dvě oddělená oblaka vodíku o hmotnos
tech 2,4, resp. 1,8. 10 8 hmot Slunce, ktel'ií
jsou části dvou různýCh galaxií. Oba systé
my jsou zhruba 6 kpc od sebe a vzdalují
se právě rychlostí 30 km/s. Tuto myšlenku
podporuje i rozdělení radiálních rychlostí
nejen samotných hvězd, ale i oblastí ioni
zovaného vodíku a planetárních mlhovin
v oblasti SMC. Předchozí teoretické práce
jiných autoru ukazují, že mezi SMC a Vel
kým Magellanovým mračnem došlo asi před
200 milióny roky k vzájemné srážce. Při
ní zřejmě došlo i k roztržení ]llIvodní gn
laxie na dvě části, které dnes pozorujeme
zcela náhodně v jedné přímce. Pokud je
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toto vysvětlení správné, pak tedy existují
celkem tři Magellanova mračna. Nová dvě
autoři
nazývajf Small Magellanic Cloud
Remnant [SMCR], tj. "zbytek" po SMC,
a Mini·Magellanic Cloud (MMe). z pozo
rování vyplývá, že "zbytek" leží blíže naší
Galilxii než hmotnější "mini-oblak".
Sky and Te)pscopl? 19114/4 {Wf I
NOVÁ DEFINICE METRU
Zavedení jednotné a mezinárodně platné
délkové jednotky - metru - bylo nepo 
chybně velkým pokrokem. První prijatá de·
Hnice metru pochází z r. 1791, kdy jej
francouzská Akademie věcl zvoli la jako
clesetimi1ióntý clíl zemského jwadl'untu. No 
vil dijlková jednotka byla uzákoněna ve
Franci! r. 1795 a postupem doby i v jiných
zemfch. Ne vždy il všude to šlo snadno
a rychle, takže např. v úvodu ke známému
katalogu hvězd Bonner Durchmusterung
z 1'. 1859 se mCižeme dočíst , že dalekohled
s nímž Al'gelander měřil polohy, měl ob
jektiv o pl'úměru 34 čárek n ohniskovou
vzdti lenost 24 palců.
S původní definicí metru však nebylo vše
v pol'ádku; tak např. již Bessel ukázal, že
rozdíl mezi původně a později změřenou
délkou zemského kvadrantu je 2,3 km, tj.
0,023 %. Tal(é vzdálenosti mezi ryskami na
jednotlivých prototypech metrí'l nebyly zce
1ft přesně stejné, navzájem se lišily o ně
kolik mikrometri'1. Takže s definici metru
bylo nutno něco udělat. A dělalo se to již
několikrnt, vždy na generálních konferen
cích pro míry a váhy.
Nn 7. Iwnferenci v r. 1927 byla stilno
vena déllw metru jnko 1553 164,13násobek
vlnové délky červené čáry kadmia, na
11. konferenci v r. 1960 přesněji jako
1650 763,73násoIJel( vlnové délky oranžové
čáry kryptonu
(vždy za určitých fyzikál
ních podmínek) a konečně nfl 17. konfe
renci vloni v říjnu dosud nejpřesněji jako
vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu
za 1/299792458 sekundy.
Uskutečnila se tak myšlenka Michelsona
a Morleye, kteří již v r. 1889 navrhli použít
k definici metru světla . Nyní je tedy délka
metru naviÍzánn přes rychlost světla na
měřen! času. Di'tležitá l(Qnstanta ve fyzice
i v astronomii, rychlost světla VP. vakuu,
má nyní hoclnotu 299792458 mls.
1. n.
MEZIGALAKTICKÁ HMOTA
Ohyčejně
se hovoř'! o mezigalakticl(ém
PI'ostoru jnko o prázdném prostoru bez
hmoty. Nedávno však zjistila skupina radio
astronomů
z Cornellovy univerzity první
chladné mračno mezi galaxiemi. Jestliže se
existence samostatného vodíkového oblaku
v mezigalaktickém prostoru sku :! ečně po
tvrdí, bude mít tento objev dEllekosáhlý
význam pro řešení otázel< vzni ku čl vývoje
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galaxií. je snacl objel<t představitelem proto·
galaxií, v nichž se však nikdy nezrodily
hvězdy?

Yeľvant
Terziun,
Stcphen
Schneider,
George Helou li Edwin Salpeter prohlíželi
plynná mračna uvnitř galaxií 300m anténou
v Areci bu (Peurto Hico). Astronomové za
řízen! kalibrovali tak, že zaměřili anténu
do souhvězdí Lva, clO míst, kde hy s e po
dln pi'edpokladu nernela vyskytovat žádná
cletekov3telná 8mise . Ke svému překvapení
však emisi přece jen zjistili. Ukázalo se,
že pochází z olHajové oblasti vell,ého plyn
ného mračna. Skupina pořídila rádiový
obraz objektu il změřila jeho rotaci.
Náhodně objevený plynný oblak se na
lézá ve vzdálenosti 30 miliónú světelných
roků. Zdá se, že jeho okrajové části rotují
rychlostí 80 km za sekundu. Délka objektu
činí 300000 světelných roků, má tecly tři
krát větší průměr než naše Galaxie a ob
sahuje množství vodíku, které astronomové
odhadují na více než jednu miliardu Sluncí.
Z rotačnl rychlosti mračna plyne, že objekt
pravděpodobně obsahuje neviditelnou hmo
tu, kteri:Í ho udržuje pohromaclě. Bez ní by
se vlivem rotace musel rozpaclnout. Střed
by měl potom být asi 100krát hmotnější
než samotné vodíkové mračno. Odhad hmot
nosti celého objektu se pohybuje kolem
100 miliard Sluncí, což odpovídá hmotnos
tem průměrných galaxií. Střed mohou vy
tvářet sh luky neutrin, černých děr nebo
velmi hmotných hvězd.
Jestliže je oblak skutečně saTllostiltný,
mí'lže snad být ve vývojové fázi vzniku ga
laxie. Dříve však než bude tato dOluněnkB
přijata, musejí odborníci prokázat, že ne
jde v tomto případě o fragment hmoty
vytržené během setkání či srážky dvou
galaxií. Existence samostatného plynného
oblaku v mezigalokticl(ém prostoru by mimo
jiné značné ovlivnil naše představy o vý
voji vesmíru, protože mi'lže pl'edstRvovat
část "skryté" hmoty kosmu.
Většina astronomu se shoduje v názoru,
že snadno pozorovatelný vesmír není na 
tolik hmotný, aby se mohlo předpokládElt,
že se jeho rozpínání, které zapoČEllo asi
před 18 miliardami
let velkým třeskem,
v budoucnu zastaví. Přeclpol\ládejme, že Sf!
dalším výzl<umem zjisti , že mezigalilkticl(á
vodíkovci mračna jsou zcela obvyklým je
vem. Mohou být tedy tOll postrádanou hmo
tou, nutnou pro zbrzdění expanze vesmíľu
li zaN\t0K Jeho sml'šťovtinl.
Astl'on()my 12, Cl; /JI lY/U [11. N.)

KOMETA P/RUSSELL 4

V čísle 4/1984 (str. 81) jsme přinesli
zprávu o objevu komety Russell 1984d. Ko
meta byla dodatečně nalezena i na negll
tiveclJ z 2. o 4. bi'ezna, další přesné pozice
z!skal J. Gibson 10.-22. března 1,2m
Schmidtovou komorou na Palomarské hvěz
dárno. R. G. Marsc1en počítal zlep.šenou

dráhu, ptičemž se ukázalo, že jde skutečně
o novou krátkoperiodickou kometu Jupite
rovy rodiny a protože je to již čtvrtá Rus
sellem objevená periodická kometa, dostala
jméno P/Russell 4. Při výpočtu dráhy se
ukázalo, že kometa prošla v r. 1975 ve
vzdálenosti 0,6 AU od Jupitera. Marsdenovy
elementy dráhy JSOll
T
w
Q

q
e
a

P

=

19i14 I 6,602 EC
91,565° }
71,805°
1950,0
6,249°
2,12495 AU
0,38147

3,43550 AU
6,37 roku.
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SYMPOZIUM O PORUCHÁCH
VNĚZEMSKÉHO PůVODU V DOLNI
IONOSFÉ!E

A. Einstein (* 14. III . .1879 v U/mu, -I- 18. IV.
1955 v Princetonu}

HH 60 (1979], 3, 26). lak známo,
Mezinárodní sympozium "Poruchy vně
zemského původu v dolní ionosféře", I\teré
pořádal Geofyzikální ústav ČSAV, se ko
nalo v březnu v Praze v rámCi programu
mnohostranné spolupráce socialistických
zemí v planetární geofyzice (KAPG). Tato
spolupráce trvá již 20 let, avšak téma, kte
ré bylo předmětem konference, vzniklo te 
prve v letech 1980/81 při reorganizaci
KAPG v souvislosti s velkým celosvětovým
programem výzkumu střední atmosféry
(Middle Atmosphere Program
MAP)
vzhledem k požadavkům na předpovídání
poruch v dolní ionosféře a s ohledem na
to, že vnězemské (převážně sluneční) vlivy
na dolní ionosféru tvoři jeden článek ře·
tězce jevů možného vlivu sluneční aktivity
(její proměnlivosti) na atmosféru Země a
tím i na klima a počasí.
Vlastní odborná náplň semináře byla
rozdělena
do pěti tématických okruhů:
vliv geomagnetických bouři na dolní iono
sféru, vliv slunečních erupcí, vliv mezi
planetárního magnetického pole, vliv kos
mického záření a aeronomie porušené iono
sféry. Bylo předneseno 13 přehledových re
ferátů a asi 25 krátkých sděleni. Některé
přlspěvky byly dílem mezinárodních autor
ských kolektivů, což dokumentuje reálný
charakter spolupráce. Sympozia se zúčast
nilo 30 zahraničnich odbornlků z SSSR,
NDR, BLR a MLR a 15 odborníků z ČSSR
[Geofyzikální a Astronomické ústavy ČSAV
a SAV).
BČSAV 2/1984
ALBERT EINSTEIN V NÁRODNIM
TECHNICKÉM MUZEU V PRAZE
V roce 1979 jsme si připomínali sté vý
jednoho z nejznámnějš!ch
Alberta Einsteina, nositele
Nobelovy ceny za fyziku z roku 1921 l viz

roč!
narození
vědců, fyzika

působil

Einstein i v Praze, i Ildyž jen krátce (Od
dubna 1911 do léta 1912) jl!lw profesor
teoretické fyziky na německé univerzitě.
Ke stému výročí Einsteinova narození vy
tvořil Palác objevů v Paříži zajímavou vý
stavu, kterou pod názvem "Albert Einstein
a teorie relativity" shlédlo mnoho návštěv·
níků nejen v Paříži, ale i v četných fran·
couzských a dalších evropských městech.
Dne 26. března t. r. byla tato výstRva zpří
stupněna i naší nejširší veřejnosti v Národ
ním technickém muzeu v Praze na Letné.
Takže četní návštěvníci měli letos na jaře
možnost seznámit se přístupnou formou
s životem a prací slavného fyzika. K úspě
chu výstavy jistě napomohly i pllvnbné kres
by leana Effela , které vtipně přispěly
k pochopení teorie relativity.
J. B.
KOMETA P/GIACOBINI-ZINNER
Periodickou
kometu
Giacobini-Zinner
nalezli podle efemeridy 3. dubna
S. Djorgovski, H. Spinrad, G. Will D M. J. S.
Belton. Stalo se tak na 4 záběrech 4m re
flektorem Národní observatoře Kitt Peak
s receptorem CCD. Kometa byla na rozhraní
souhvězdí Vah a Panny velmi blízko vypočte
ného místa, jasnost měla jen 23 111 • Doda
tečně byla pak nalezena i na zi'lběrech
s 1,5m dánským reflektorem Evropské jižní
observatoře z 28. ledna (R. M. West, H.
Pedersen) a s 0,91m reflektorem na Kitt
Peaku 29. března [Belton, P. A. Wehinger).
V prvním případě měla kometa jasnost asi
24,5 m , v dmhém asi 23 m . V obou přípndech
bylo opět použito CCD a je skutečně s po
divem, jak slabé objekty umožňují detekto
ry s nábojovou vazbou registrovat, a to
i dalekohledy z dnešního hlediska malých
(1984e)

rozměrů.

O

kometě

podrObně

Giacoblnl-Zinner jsme dost
psali v 10llském ročníku (RH 64,
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185; 911983) v souvislosti s tím, že se má
na jejím výzkumu podflet automatická me
ziplanetární sonda ISEE 3. Uveďme proto
jen elementy dr1ihy komety, které z 82 po
zorování z období 1965-1978 vypočetl
D. K. Yeomans:

q

1985 IX. 5,25422 EČ
172,489900}
194,70591 Q
1950,0
31,87829°
1,0282632 AU

e

0,7075329

a

3,5158252 AU
6,59 roku.

l'
w
Q

P

IAUC

3937, tvlPC 8289 {B}

ELIPTICKÁ DRMlA KOMETY 1984a
V čísle 4/1984 (str. 81J jsme otisldi ele
menty předběžné parabolické dráhy kome
ty Braclfield 1984a, které vypočetl B. G.
MGrsden pou ze z něl<olikadenního oblouku
dľáhy. Z 24 poloh komety, získaných mezi
9. lednem a 13. březnem, počítal novou
dráhu M. P. Candy; její elementy jsou:

T
W

fl
q

c
a

1983 XII. 27,8562 EČ
219,21600}
356,1820°
19!J0,0
51,7918°
1,358271 AU
0,954814
30,059560 AU.

Jak je vidět, jde o dráhu eliptickou, Oběž
ná doba komety je 164,8 roku, což je nej 
delší oběžná doba periodických komet. Do
sud nejdelší oběžnou dobu měla PlHerschel·
Rigollet, 154,9 rohl.
lAUC 39.'U {R}

VZPLANUTl NA AM CANEM
VENATICORUM?

Pekuliární modrý objekt HZ29
(AM
J. nacházející se v souřadnicích (1950,0)
" = 12h 24 m 55 s a 0= +39°07'26", přitahuje
pozornost astronomů již po několik deseti
letí. V roce 1957 J. L. Greenstein a M. S.
Mathews objekt klasifikovali jako bílého
trpaslíka třídy DBp (silné absorpční čáry
He I, žádné zjistitp.lné Čál'y vodíku). Ačko
liv se v roce 1967 vynořil názor, že HZ29
muže být kvasarem, v témže roc:e E. J.
Wampler s dostatečnou spolehlivostí určit,
že se jedná o objElkt hvězdného charakteru.
Rok 1967 byl z hIp.diska studia liZ29 vý
znamný i Jinak. Známý polský astronom
J. Smak objevil proměnnost objektu s am
plitudou přibližně 0,02 mag. Světelná křivka
"dvouhrbého" charakteru vykazovala pe
riodicitu přibližně 17,5 min, což bylo v roce
1968 potvrzeno J. P. Ostrikerem a J. E. Hes
serem. HZ29 byl posléze oznaČím jako AM

eVn

eVn,

J. Smilk se od
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počátku

domníval, že jde

o zákrytovou dvojhvězdu, jiní autoři byli
proti. Pozorování v dalších letech (1972,
1975, 1979) však vedla I, potvrzení dvoj
hvězdné hypotézy. AM ev n je zřejmě zá
krytovou dvojhvězdou s orbitální periodou
asi 1051,05 s, tj. pouhých 17,5 min! Rče
ní známého československého astronoma
o "splašené dvojhvězdě" je zde zr.ela na
místě. DVOjhvězda se s největší pravděpo
dobností skl1idá z bílého trpaslíka a velmi
malé degenerované héliové hvězdy o hmot
nosti asi 0,041 hmotnosti Slunce na místě
sekundární složky. Mezi složkami dochází
k přp.nosu hmoty. Na rozdíl od většiny těs
ných dvojhvězd však není přenášen vodík,
11 ýbr:Z hélium, !deré ztrácí sekundární hélio 
vá hvězda. Vzdálenost složek je přibližně
10 8 m, mil1idvojhvězda AM evn. by Sf! tak
pohodlně vešla do prostoru mp.zl Zemí a
Měsícem! Soustava svými parameh'y silně
připomíná trpasličí novu WZ
Sge (tato
hvězda byla donedávna klasifikována Jako
rekurentní nova, nová pozorovAní však
vedla k opravě klasifikace - jdA zřejmě
o extrémní trpasličí novy typu SV Ursae
Majoris).
Celkovti svítivost AtvI CVn. je až na ne
patrné nepravidelné fluktuace jasnosti a
rovněž nepatrne oscilace jasnosti s periO
dou 26,3 s víceméně stabilní. Zajímavou in
formaci však přinesla nedtivná nová pozo
rování AM CVn, jejichž výsledky uveřejnili
britští astronomové Y. Elsworthovti, L. Grim
shaw a J. F. James v časopise Monthly
Notices of the Royal Astronom/cal Society

[201, 45P; 1982). Tito astronomové pomocí
1,5m dalekohledu observatoře v Izaně na
Tenerife [Kanárské ostrovy 1 registrovali
31. března 1981 u AM CVn náhlé zv9šení
sv[tlvosti o přiblIžně 30 %. Vzplanutí trva
lo asi 300 s, světp.lná křivka vykazuje 3
praVidelné vrcholy vzdálené od sebe 100 s.
Y. EIswoTthová a spol. uvádějí, že pokud
platí Interpretace AM eVn jako těsné dVOj
hvězdy
s bílým trpaslíkem obklopeným
v důsledku přenosu hmoty akrečním dis
kem, pozorované vzplanutí by mohlo být
objasněno některým scénářem z inven:táře
teorie k'atakl yzmicl{ých dVOjllvězd (novy,
trpasličí navy a novám podobné hvězdy J:
(1) erupc8 na sekundární složr.e;
(2) miniaturní vzplanutí typu trpasličí
novy, tj . buď núhlé uvoln\ění akreční ener
gie n<1 povrChu bílého trpaslíka v důsledku
nestabillty v akrečním disl<u, nebo distur
lnice na pover.llu sekundární heliové složky
vedoucí k ntihlému dočasnému zvýšení
množstv! hmoty odtékajíc! vnitřn!m Lagran
geovým bodem směrem Je akrečn lm u disku
a následné zvýšen é akreCi;
(3) nestubili ta samotného bílého trpaslf
kil .
Nicméně symetrie
pozorovaného vzpla
nutí možná souvis! se skutečností, že sekun
dární héliová složka AM eVn je dostatečně
malá na to, aby byla plně konvektivní.
V takovém připactě Je 100 s interval mezi

vrcholy na světelné křivce vzplanutí sluči
telný s předpokládaným rozsahem šiření
plazmového jevu kolem povrchových vrstev
hvězdy s povrChovou lP-plotou řádu 2.10 4
l,elvinu.
Zjištěné vzplanutí je první nestubilitou
většího rozsahu pOzol'OvUnOll u AM CVn.
)elilwž podle stále populúrnějšich teorií je
AM CVn na nejlepši r.p.stě zakončit svoji
minidvojhvězdnou
existenci
grandiózním
vzplanutím supernovy typu I, což této
hvězdě zajišťuje v kruzícl1
pozorovatelů
i teoretiků. určitou přitažlivost, nepochybně
se o "splašené dvojhvězdě" a jí pi'ibuzných
objel,tech (např. objp.kt G61-Z9 = GP Com
s orbitální periodou 46,8 min) dozvíme
v blízké budoucnosti další zajímavé sku
tečnosti.

IV.
IV.
IV.
IV.
24. IV.
29. IV.

4.
9.
14.
19.

Vysvětlení

Souhvězdí

severní oblohy
VYSVETLIVKY K TYPůM
PROMENNÝCCH HVĚZD

Zdenélť Urban

ODCHYLKY ČASOVÝCH SIGNAl.O
V DUBNU 1964
Den

bfzejí zajímavé poznatky, vyvolává mnoho
otázek a vede k podnětným hovorům, při
nichž se účastníci dovídají mnohé o vesmí
ru a jeho zálwnitostech. Zajímavá myš
lenka by mohla vést Í u nás k tvořivému
zamyšlení o možnostech přístupného po
učení o nélšem vesmírném okolí, přičemž
by nebylo nutno zustával jen u sluneční
soustavy.
Ob.

UT 1· UTC

U7'2-Ul'C

+0,2233
+0,2133
+0,203J
+0,1932
+ 0,1827

+0,2414
+0,2335
+0,2255
+0,2173
+ 0,2085

+ 0,2328 s

tabulkách "Promenné hvězdy" jsme
mj. také typy proměnných. V ná
sledujícím přehledu jsou uvedeny vysvětliv
ky ft stručné charakteristiky jednotlivých
ty pú proměnn ých hvězd.
V

uv2děli

+ 0,:0488 5

II tabulce viz jw li5, 17; 1/1984.
V.

Ptáčel(

ASTRONOMIE PŘI PROCHAzKÁCH
V poslední době těší ~e u mís ZllaCIlC
ublibé naucné ste/.ky, l,leré UjJOZOl'líuji mi
lovn íky příroLly lEl pozoruhodnosti kl'ajiny
a vzácné stromy il rostliny. Švýcarští astro'
nomové amatéři vytvohJi ziljímavou obdo·
bu pro přiblížení astroJlom:cl,í'ch poznat
ku. Nedávno otevřeli již pátou "planetární
stezku" v turistické oblasti nedaleko Lu
zer!1ll. Stezky seZDilmují ziljemce se slu
neční soustilvOU. V měl'íU"1 1:1 miJiardEj
vytvarelí v terénu modHI, který umožňuje
představu
o poměrných vzdálenostech u
velikostech jednotlivých těles. Slunce, znií.
zoměně žlutou neLlo zlatou IwulI o pru
meľu
140 cm, je zpravidla posazeno na
vysokém sloupu, na němž je níže upev
nerw tabulka se stručnými a srozumitel
nými informacemi o zR!,ladnicl1 geometric
kých a fyzikalnícl1 datech. Na niž.ších pod
stavcích jsou v příslušných vzdálenostec!J
umístěny !mličky nebo i koule znázoriiu
jící plunety. Vždy jsou
uvedeny údaje
o
vzdálenostech,
rozměrech,
teplotách,
obéžných dobácI1, počtu měsíců aj., které
nélpom&hají laillovi, aby si udělal aspoň
přibližnou predstavu o rozdělení těles ve
sluneční soustavě il o (lžiJsné "prázdnotě"
prostoru. Tabull<a pod hráškem znázorňu
jícím planetu Pluto ve vzdálenosti 6 km
od modelu Slunce hlásó , že nejbližší hvěz
da je v tomto měřítku vzdálena 40000 km.
ProcMzka v přírodě, kde se po 58, 108,
150 metrech a na dalších zastií.vkách na

Plllslliici pl'umenné hvězdy

dlllulJojJ8riodické cef8idy (p8l'ioda
50 - 70 dní)
Co - dlouhoperiodické cefeidy typu 8Cep
v ploché složce galaxie
CW -- dlouhoperiodickr. cefp.idy v kulové
složce galaxie
1 - nepravidelné proměnné
Tu. - nepravidelné proměnné ranných spek
trálních typů (eruptivní proměnné], typ
RW Aul'
Tli - pomalé nepravidelné proměnné pozd
ních spektl'álnlch typů, typ CO Cyg
le
nepravidelné proměnné, veleobři
pozdních spektľií.lních typů, typ TZ Cam
M - hvězdy typu Míra Ceti, dlouhoperio
dické proměnné (perioda 80-1000 dní],
jasnost kolísá v šiľol,ýCh mezích a dlou
hých časových intervalech
SIl - polopravidelné proměnné, obl'] a vele
C

-

1 -

obři

S Ra - polo pravidelné proměnné, obři pozd
nich spektrálních typu, ostré maximum,
typ Z Aqr
SRb - polopl'avidelné proměnné, obři pozd
ních spektníIních typl:'!, typ RR CrB a
AF Cyg
SRc - polopravictelné proměnné , veleobi'i
pozdn~ch spektrálních typu, typ I-' Cep
a RS Cnc
SRd polopl'avÍclelné proměnné, obři a
veleobři

spektrálních typu F, G, K, typ
S Vili, VU Her a AG Aur
RR - krátlloperiodické cefeidy typu RR Lyr
RRu. - proměnné typu RR Lyr s asymetric
kou světelnou křivkou
HRe - proměnné typu RR Lyr se symetric
kou světelnou křivkou sinusoidou a
periodou 0,3-0,5 dne mJZávislou na
amplitudě jasu, typ SX UMa
RV proměnné typu RV Tau, veleobři
spektrálních tříd F -K, přechod mezi
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pravidelnými a nepravidelnými proměn
nými, perioda 30-150 dní, dvojí mini
mum jasu
[(Va proměnné typu RV Tuu se stálým
stredním jasem, typ AC Her
RVb - proměnné typu RV Tau, střední jas
se periodicky mění
(3C - proměnné typu (3 Cep nebo (3 CM a,
pulsující obři spektrálních tříd BI-B3
íiSe - proměnné spektrálního typu F s ma
lými změnami jasu a periodou kratší než
1 d.en, typ /j Set
"CV - hvězdy spektrální třídy A s e sil
ným magnetickým polem, které ovlivňuje
intenzity některých absorpčních čar a
způsobí tím změnu celkového jasu, typ
"2 CVn
Eruptivní proměnné hvězdy
N novy, změna jasu o 7- LO magnitud
Nu - rychlé zjasnění, typ CK Per
Nb - pomalé zjasněni , typ RR Pi e
Ne - pomalé zjasnění, v maximu zůstanou
několik let 11 pomalu slábnou, typ RT Ser
Nd rel<Uľentni novy pozol'ovilno více
vzplanutí, typ T CrB
Ne novám podobné proměnné hvězdy ,

rllznorodé objekty projevujicí se jako
novy (Z And, P Cyg, Bl' Cyg]
SN - supernovy, zjasnění o vice než 20
magnitud a pomalé slábnutí (CM Tau =
= SN 1054)
RCB hvězdy velké svítivosti, spektrál·
ních tříd F-K a R, pomalé neperiodické
slábnutí jasu, typ R CrB
RW typ RW Aur, různé nepravidelné
proměnné spektrillního typu B-M
RWn - souvisí s difusní mlhovinou (T Gri)
UG typ U Gem nelJo SS Cyg, trpasličí
hvězdy
s nevelkými fluktuacemi jasu,
občas (za 20-600 dní) na dobu 1-2 dnů
vzrů s tá jas o 2-6 magnitud
UV - typ UV Cel, červení trpaslíci s rych
lým. krátl<ým zjasněním o 1-6 magnitud
l ..- tyn Z Cam, podobné typu UG, po de
seti až čtyřiceti dnech mění jas od 2
do 5 magnitud
Zákrytové proměnné hvězdy - E
PA
zákrytové proměnné typu

Algol
s dlouhými periodami, složkami jsou dvě
hvězdy téměř kulového tvaru
EB - zákrytové proměnné typu ,13 Lyr s pe
riodami většími než 1 den, složky mají
tvar rot a čních elipsoidů nestejných roz
měrů

zákrytové prom ě nné typu W UMa,
složky majf tvar rot a ční c h elipsoidů té
m ě ř stejných rozměrů
E/l elipsoidální proměnné typu b Per,
ke změně jasu nedochází v důsledku zá
krytu pozorovaného ze Země, ale proto,
že obě elipsoidální složky těsné dvoj
hvězdy mění tvar vyzařující světlo k po
zorovateli

FW

Další symboly
cst - hvězdy pudezl'elé z promennosti

? -

nesledované

proměnné hvězdy

O. Hlad, J. Weiselová
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Nové knihy
a publikace
•

Bulletin (:s. astronomických

ústavů,

roč.

35 (1984), čís. 2 obsahuje tyto vědecké
práce: M. Vetešník: Fotometrické a spektro
skopické zkoumání uhlíkových hv ě zd [1.
Spekulace o příčinách změn jasnosti a r a
diální rychlosti hvězdy UX Dra) - M. Ve
tešník: Fotometrické aspekt roskopické
zkoumání uhlí kových hvězd
(Porovnání
změn jasnosti a radiální rychlosti hvězdy
Y CVn) R. Hudec: Optické vlastnosU
rentgenových hv ě zd (3 . Hl edání uktivních
il neaktivních s taVl! v soustavě HZ Hp.r-Hcr
Xl) M. Burša: Precesn ě -nutacni mo
ment od planet působící na Slunc e ].
Vondrák: Pohyb hlavních os setrvačnosti
elastické trojosé Země - M. Šidlichuvskí' :
vývoj dr[lhy v dvakrát usti'edněné1l1 rovin·
ném omezeném problému tří těles - ]. Kos·
telecký: Prublém určení elastických kon
stant z analýzy pohybu sateliti'i - Z. Po
korný:
Statistická
metoda
superpozice
epoch (III. Počítačový program a jeho
praktické použití) - P. Pecina a Z. Ceple
cha: Důležitost modelu atmosféry pro in
terpretaci údaji! o fotugraficl<ých boUdech
- O. L Belkovič, N. L Sulejmanov a V. S.
Tochtasjev: Struktura meteorického 1'0 je
Kvadrantid z radarových pozorování - M.
Šimek : Poznámka k určení exponentu roz
dělení
hmotnosti meteorl!. Na konci
čísla jsou recenze knih: Venus; Proceedings
of the Eighteenth General Assembly ·Patras
1982; Highlights of Astronomy, Vol. 6. Všechny práce jsou psány anghcl<y s rus
kými výtahy.
-pan·
•
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35 (1984), čís_ 3 obsahuje tyto vědecké
práce: t. Kresák: Doba života a zánik dlou
hoperiodických komet - R. Hudec: Foto
metrické chován! hvězdy GK Pel' = A 0327 +
+43 v obdobf 1979-82 - R. Hudec , B. Val
nÍček, V. Hudcová, J. Sylwester a Z. Kordy
lewski: Rentgenové obrazy Slunce pořízené
sondou Vertikal 8 - F. Fárník, B. Valníček ,
B. Sylwester a J. Jakimiec: Porovnání ener
getické kalibrace fotometrů na družicích
Prognoz 5, 6, 7 a 8 s jinými fotometry
tvrdého rentgenového slunečního záření 
P. Harmanec: Nové sledování periodických
a dlouhodobých změn radiální rychlosti
Be hvězdy dzeta Tauri (HO 37202) - P.
Mayer: Periodické členy světelných elemen
tů hvězd XX Cep a RW Per P. Pecina:
Určení indexu rozdělení hmot z rádiových
pozorování - V. Rušin a L. Scheirich: Po
zorování soustavy protuberancí z 18. 4.
1983. - Na konci čísla jsou recenze kn ih:
Cataclysmic Variables and Related Objects;
Sun and Planetary System; The Origin and

Evolution of Galaxies. Všechnl práce
jsou psány anglicky s ruskými výtahy.
-pan
• S. Marx, W. Pfau: Sternallas (1975,OJ.
Nakl. J. A. Barth, Lipsko 1983, 3. vydání,
c e na M 32,- . - První vydání tohoto hvězd
n é ho atlasu vyšlo v r. 1974 a uveřejnili
js me o něm podrobnou recenzi (ŘH 56, 38;
2 '1975 J; třetí vydání je prakticky nezmě
něno, takže by bylo zbytečné opalwvat, co
již bylo napsáno. O oblibě atlasu, který je
dobře znám i mnoha našim amatérům , jistě
s v ědčí již třetí vydání v nepříliš dlouhé
době. Je však nepochylmě škoda, že v no
vém vydání nebylo užito standardního ekvi
nokcia 2000,0. Užitečné by také bylo, kdyby
všechny listy atlasu byly opatřeny průhled
nými fóliemi pro zakreslování objektů (jsou
jimi opatřeRy podobně jako v předchozích
vydáních jen mapy ekliptikání); amatér si
však potřebuje vyznačit také polohy komet,
planetek, nov apod. v jiných oblastech ob
lohy. Mapy sahají do deklinace -35 0 a
obsahují hvězdy do 6 m, tedy všechny hvěz
dy viditelné za dobrých podmínek prostým
okem. Dále jsou v atlasu vyznačeny dvoj
hvězdy a proměnné a zakresleny jasnější
hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Mapa jižní
obloh y má menší měřítko a obsahuje hvěz
dy do 5 m. V úvodu nalezneme kromě vy·
sv ě tlivek užitých symbolů seznam souhvěz
dí a seznam objektů Messierova katalogu.
V závěru jsou velmi užitečné mapky pro
fotometrické účely [Plejády, Praesepe, oblast
Coma J, obsahující í údaje o jasnostech a
barevných indexech mnoha hvězd [zhruba
do 14 m ], vyznačených na mapkách. Atlas
má vhodný příruční formát, kroužkovali
vazbu a je tištěn na kvalitním papíře. Jeho
třetí vydání najde jistě mnoho uživatelů
i u nás; je ho možno zakoupit, příp. objed
nat, v prodejně Kulturního střediska NDR
v Praze [palflc Dunaj, Nároclní tř. J.
J. B.

Úkazy na obloze
vzáří1984
Slunce vychází 1. září v 5 h15 m, zapadá
v 18 h 44 m. Dne 30. září vychází v 5 h 58 01 ,
zapadá v 17 h 40 m Během září s e zkrátí dél
ka dne o 1 h 47 min a polední výska Slun
ce nad obzorem se zmenší o 11°, ze 48°
na 37°. Dne 22. zMí ve 21il33 m vstupuje
Slunce do znamení Vah; v tento okamžik
je poc!zimní rovnodennost a začíná astro·
nomický podzim.
Měslc je 2. IX. v 11h30 m v první čtvrti,
10. IX. v 8 h 02 m v úplňku, 18. IX. v 10 h 32 m
v poslední čtvrti a 25. IX. ve 4 h12 m v novu.
Odzemím prochází Měsíc ll. září, přízemím
25 . září. Dne 4. září nastane zákryt poměr
ně jasné hvězdy rp Sagittarii [3,3 m J Měsí

cem . U nás bude pozorovatelný výstup,
který v Praze nastává v 18 h 57,6 m (tedy
pouze 20 min po západu Slunce). Časové
údaje pro některá další města a informace
o zákrytech slabších hvězd lze nalézt
v Hvězdářské ročence 1984 (str. 108 a 112J.
Během září dojde k těmto konjunkcím Mě
stce s planetami: 2. IX. v 8 h s Marsem
a v 11 h S Uranem, 3. IX. ve 22 11 s Neptunem ,
4. IX. v 6 h s Jupiterem, 24. IX. ve 4 h s Mer
kurem, 27. IX. v l h s Venuší a ve 23 h se
Saturnem a 29 . IX. ve 20 h opět s Uranem.
Při konjunkcích Urana s Měsícem 2. a 29.
září a Saturna s Měsícem 27. září dojde
k zákrytillTI těchto planet Měsícem, ale úka
zy nejsou u nás pozol'ovatelné . Oba zákryty
Urana jsou viditelné pouze v Antarktldě,
zákryt Saturna je pozorovatelný na Novém
Zélandu, v jižní části Tichého oceánu a
v Antarktidě.
Merkur je 14. září v největší západní
elongaci, 17° od Slunce a je po celý měsíc
ve výhodné poloze k pozorování na ranní
obloze. Nejpříhodnější podmínky k pozo
rování, příp. k nalezení planety, jsou po
chopitelně v době elongace, kdy je planeta
v 5 il asi 10° nad východním obzorem; její
jasnost je O,om. V dalekohledu spatříme
asi polovinu osvětlené části kotoučku pla
nety. Počátkem září vychází Merkur ve
4h 52m, v polovině měsíce kolem 4 11 a kon
cem září v 5 h 15 m. Počátkem září má Mer
kur jasnost 2,3 m, koncem měsíce - l,lm.
Dne 6. září je Merkur stacionární (jeho
zpětný pohyb se mění na přímýJ a ]6. září
prochází přísluním. Dne 1. zMí v 5" na
stane konjunkce Merkura s Regulem, při
níž bude planeta asi 3° jižně od hvězdy.
Při konjunkci Merkura s Měsícem 24. zMí
bude Merkur asi 3° jižně od Měsíce . Okaz
nastává l(rátce před VýChodem Merkura
i Měsíce, ale přibHžení obou těles hude
pozorovatelné i po jejich východu.
Venuše je po horní konjunkci se Slun
cem (15. červnaJ i v září v nevýhodné po
loze k pozorování, protože zapadá jen krát
ce po západu Slunce : počátkem měsíce
v 19 h 27 m , koncem zát'r v , 18 h 34<n. Jasnost
Venu~e je -3,3 m. Dne 4. září prochází Ve·
nuše odsluním a 19. září v 16 h je v kon
junkci se Spikou .
Mars se pohybuje souhvězdími Hadonoše
a Střelce a je v září viditelný jen na ve
černí obloze . Zapadá počMkem měsíce ve
211137 m, koncem září již ve 20 h 53 m. Během
zái'í se jasnost Marsu zmenšuje z O,lm na
0,4 m • Dne 3. září ve 4 11 ie Mars v konjunkci
s Antarem (Mars 2° severně od hvězdy)
a 4. září ve 12 h v konjunllci s Uranem
(Mars 2° jižně).
Jupiter je v souhvězdí Střelce taktéž na
večerní obloze.
Počátkem měsíce zapadá
ve 23 h 28 m, koncem měsíce již ve 21 h 42 m .
Během září se jasnost Jupitera zmenšuje
z -2,om na -1,8 m .
Saturn je rovněž na večerní obloze, v sou
hvězdí Vah. Počátkem září zapadá ve 20 h
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54 m , koncem měsíce již v 19 h 04 1T1 , tedy
brzy po západu Slunce. Jasnost Saturna je
asi 0,9 1l1 •
Uran je v září také pozorovatelný jen
na večerní obloze. Je v souhvězdí Hado
noše, jasnost má 6,orn a zapadá počátkr-m
měsíce ve 21 h 57 1l1 , koocr-m
září
již ve
20 h06 m•
Neptun je v souhvězdí Střelce. Do 9. z<ii'i,
kdy je stacionární, se pohybuje zpětným
směrem, pak přímým. Je viditelný na ve
černí obloze, počátkem měsíce zapadá ve
23 h 17 m , koncem září již ve 21 h 22 m . Jasnost
Neptuna je 7,8 m .
Pluto je v souhvězdí Panny i) protože se
blíží do konjunkce se Sluncem, která ni)
stane 25. října, není po celý měsíc: ve vhod
né poloze k pozorování. Počátkem z;jří za
pada ve 21 h 52"\ koncem měsíce již v 19 h
59l\l. Pluto má jilSnost 13,8l\l.
Planetky. Dne 6. září je v opozici se
Sluncem (2) Pallas; planetka má jasnost
asi 8,7m il jp-ji efemeridu nalezneme ve
Hvězdái'ské ročence 1984 [str. 125). V zái'(
se tato planetl(a přiblfží ke dvěma hvěz·
dám: 17. IX. v 8h nil 62' východně
k 'J) Aquarii (4,1m) n 23. IX. ve 22 h na
pouze lG' východně k 00 Aqunrii (5,9 m ).
Asteroid (7) Iris se 29. září v Oh přiblíží
na 1°36' jižně ke hvězdě (3 Tauri [1,8 1ll ).
Meleory, V září není v činnosti žádný
význačný meteorický roj, z vedlejších
je
možno pozorovat severní ,-Aquaridy, fl-Per
snidy, jižní Piscid y (maximum 20. IX,),
I<-!\qullridy (max. 21. IX.) « 1[·Orionidy,
Bližší podrobnosti lze nalézt v Hvězdářské
ročence 1984 (str. 135).
Časové údaje jSou uvedeny v čase stl'euo
eVľopském,
východy II západy platí pro
pl'lIsečík 50° sev . rovnoběžky a 15° VýCI1.
poledníku, Ke změně z letního na středo
evropský čas dojde letos v noci 29./30. září
rve 3 hod. LČ).
1- B.
• Pi'od1Ím dalekohled typu "Kutter" 0 186 mm,
0 100, f 450 mm. Kou·
pím pravoúhlé hr~noly o odvěsně cca 24 fl
34 mm a optiku na okulár Monar, f 18 mm. Josef Vích, Cvrčkova 343, 54701 Náchod.

fv 4,28 m a Dstromar

• Kúpim knihu IKleczek -

Svestka: Astl'onomle

k9 a astronautický slovník, pl'ípadne in(\ astro
literatúru. 04000 Košice.

GabrIel Červiik, Mlškoveckd 18,

• Prodem sovětský teleobjektiv MTO 1100/1 (typ
Moksutov, 0 110 mm, f 1100 mm J na paralak
tické montážI Carl Zeiss typ T, s okuláry, cena
5000 Kčs, dále parabollcké zrcadlo s podložkou
a sllpt. rovinným zrcátkem (práce prof. Gaj
c1uška J. 0 240 mm, f 1435 mm, vše pohllníko·
vané, cena 4000 Kčs a nový fotoaparát Penta
con six TL, cena 3000 Kčs. Vše v prvotřfdnim
stavu. Nejlépe osobní odběl'. - Ing. Jan Soldán,
AÚ ČSAV, 25165 Ondřejov.
• Koupím dalekohled Somet Binar 25 X 100 nebo
podobný. Dohoda jistá. Vladimír Plachý,
Rudé armády 809, 665 Ol Rosice u llrna.

156

OBSAH

I. Bouška: B1>150,0 nebo J2000,0? - J.
Grygar: Žei1 objeVl! 1983 - Z. Krušina:
Souvisí severojižní asymetrie sluneční
aktiVity s erupcemi? - Z. Horský: 300
let od nnrozeni Janil KI(~iniJ - Krátllé
zprávy Nové knih y il publikace
Úkazy na obloze v září 1984
CONTENTS
J. Bouška: Epoch B1950,0 Ol' J2000,0? 
J. Grygar: Highligl1tS in Astronomy in
the Year 1983 Z. Krušina: North
-South Asymnwtry oe the Solar Activlty
and Chromosphel'ic Flares - Z. Horský:
Jan Klein ť1684-1762] - S~rt Contľi
butions - Book Reviews - Phenomena
in September 19B4

CO)J;EP.:II\.AHJ1E

3noxa B1950,O MAA J2000,O?
Y cnexl1 a CTpOHOM.Ht
1983 r. - 3. KpyllH1Ha: HaXO~l1'rCR

]/I. BOyI1III:a:

- vf.
B

fpblrap:

ceBepO-IOJKHaR aCJ1MMeTpI1R COJIHe'lHOJ1
aKTI1BHOCTI1 B CBR311 co BCIIbI!UltaMI1?

3.

rOpCRJ1:

KpaTKJ1e

HH KJlaJ1H

.co06~eHMR

(1684-1762)

-

Pel~eH3l'I11

RBJleHMlt Ha He6e B ,ceHTR6pe

1984 r.

ISSN 0035·5550
Říši hvězd řidl redakční rada:
Doc. Antonfn
MrkOS, CSc. (předseda redakčni rady); doc.
RNDr. Jlří Bouška, CSc. (výkonný redaktor);
RNDr. llři Grygar, CSc.; RNDr. Oldřich Hlad;
člen
korespondent ČSAV RNDr. Miloslav Kopec'
ký, DrSc.; ing. Bohumil Maleček, CSc.; RNDr.
Jan Stohl, CSc.; technická redaktorka Otllle
Strnadova. - Vydává ministerslvo kultury ČSR
v nakladatelstv! a vydavatelstv! Panorama,
Hálkova I, 120 72 Praha 2. - Tisknou Tiskařské
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Gu/'ová /wiezdokopa M 13 v sú/wezdí Herkules. Snímka bola u.robená dňa
7. lG. 1983 o 18 hod. lG min. UT s eXPQzictou 20 mtn(Lt na film Foma.pan F 27
r 27° DIN) ďalekohl'adom Cassegrain 600/2400/7500 mm. (Foto V. Karlovský,
KH Hlohovec)
Na 4. str. obálky

íe

oblasi v okolí YJ Carinae. (K článku na str. 138-143.)

NOVÝ TELESKOP
PRO MILIMETROVÝ OBOR
Velká Británie a Holandsho začaly se
stavbou společného teleskopu pro milimet
rový obol', l<terý má být uveden do provozu
v r. 1986. Te leskop se staví na Mauna I<ea
na Havajsllých ostrovech, v naclmořské
výšce 4660 m. ted y nacl vrstvou vo dní páry
v zemské atmosféře , absorbující v uveclené
spel<trální oblasti. Teleskop má prllměr re

flek toru. zllotovenéllo z hliníku. 15 metdL
Pi'edpoldádá se. že teleskopem bude možno
měi'it zdl' ení až k vlnových délkám 300 ,um;
u této vlnové (Iélky bude rozlišovací SC110p
nost 10". Zhotovení reflektoru vyžadovalo
velkou přesnost, je ho ploclla nesmí v žád
ném mí st ě přesáhnout 25 ,um od ideální
parabolické plochy [krátkodobě pLlsobením
větru a změn teploty ne více než 50 ,um).
Nclklady na stavbu nového prístroje jsou
[v přepočtu) 25 miJiónll DM. SuW 1/1984 ( BJ

