Galaxie M31 na snímku Michaela Bílka z 21. 10. 1990. Dalekohled Newton 425/1910 (viz 4. stránku
obálky), expozice 5 minut na Kodak Tmax P3200.
(1. str, obálky)

Krásný snimek aktivní oblasti na Slunci.

(převzato z časopisu Zenit)

JIŘÍ GRYGAR

ŽEŇ OBJEVŮ 1990
(3. část)
2. Hvězdy a dvojhvězdy
Na pomezí výzkumu planet a hvězd se již
téměř celé desetiletí diskutuje o možné existenci hnědých trpaslíků — objektů s vlastním, leč nikoliv termonukleárním zdrojem
zářivé energie. T. Henry a D. McCarthy studovali na přímých snímcích infračervenými
čidly v pásmech 1,6 a 2,2 um nejbližší okolí
(od 0,2" do 5") červených trpaslíků třídy M
do vzdálenosti 5 pc od Slunce. Ze 27 zkoumaných trpaslíků má 8 jednoho a 1 dokonce
dva průvodce, vesměs však s hmotnostmi
vyššími než je horní mez pro hnědé trpaslíky (0,08 Mn). Přehlídka ukázala, že ve
vzdálenosti 2-10 AU od trpaslíků se nenalézá žádný hnědy trpaslík. Autoři se nyní
snaží rozšířit tuto přehlídku do vzdálenosti
10 pc od Slunce. J. Schneider a M. Chevreton navrhují, aby se nehvězdní průvodci
hledali fotometricky u nejjasnějších zákrytových dvojhvězd. Tvrdí, že pokud má některá složka dvojhvězdy kolem sebe planety
či hnědé trpaslíky, projevilo by se to často
měřitelnými poklesy jasnosti zakrývané složky bud před hlavním zákrytem nebo po něm.
Přehled současných názorů na vznik hvězd
slunečního typu zveřejnili C. Lada a F. Shu.
Dnes je již prakticky jisté, že zdrojem materiálu pro vznik hvězd jsou obří molekulová mračna s typickými rozměry kolem
Mračna se sklá100 pc a hmotnosti 105 M
dají převážně z molekul vodíku při teplotě
10-20 K a jejich životnost činí maximálně

108 let. Jejich střední hustota je o 21 řádů
nižší než hustota vody v pozemských podmínkách, takže hlavním problémem teoretiků
je vysvětlit, jaká síla přiměje část mračna,
aby se zhustilo o 20 řádů a vytvořilo tak
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Podle toho, co vím o okolním
světě, soudím, že je mnohem pravděpodobnější, že zprávy o létajících
talířích pocházejí spíše ze známých
iracionálních charakteristik myslí
pozemštanů než z neznámých racionálních snah myslících bytostí z jiných planet.
Richard Feynman,
americký fyzik,
nositel Nobelovy ceny

Rozložení toku F. zářivě energie podle
vinově délky x pro rozličné typy mladých
hvězdných objektů, v porovnán£ s Planckovou křivkou pro černé těleso téže teploty
[ČT — čárkovaně]. P značí závislost pro
prahvězdy „zabalené" do svítící obálky prachu, T platí pro proměnně hvězdy typu T
Tauri a H pro velmi mladé hvězdy při vstupu na hlavní posloupnost. (Podle C. Lady a
F. Shu)
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zárodek hvězdy. Zatím se totiž nepodařilo
přistihnout žádný předhvězdný objekt přímo
ve stadiu gravitačního kolapsu, ačkoliv nová
mikrovinná a infračervená měření mají dobrou rozlišovací schopnost a pronikají i hluboko do niter obřích molekulových mračen.
Jen obecně lze říci, že pro tvorbu nového
pokolení hvězd jsou vhodné zejména husté
centrální oblasti mračen s prouděním molekulového plynu rychlostmi až několik km/s
a magnetickým polem až 10 — t T. Hmotnostní
spektrum vznikajících hvězd vyloženě preferuje zárodky nižších hmotností (s maximem kolem 0,4 Mn ). Dosud se podařilo pozorovat asi 100 hvězdných zárodků, vzniklých rozpadem malých částí obřích molekulových mračen až do vzdálenosti 1 kpc
od Slunce. Hmotnosti zárodků se pohybují
mezi 0,1 a 100 M, a jejich nejnápadnějším
společným rysem jsou bipolární vf~trysky
chladného plynu z centra zárodků, které
podle všeho trvají tisíce až statisíce let.
Tyto výtrysky odnášejí značnou energii řádu
1036 až 104° J a tak přispívají k řešeni problému přebytečného momentu hybností.
Rychlost proudění výtrysků nezřídka dosahuje 400 km/s a povaha celého jevu je
vlastně dosud záhadou. Především nevíme,
co „spoušti" bipolární výtrysky a jak to, že
prahvězda nabývá na hmotnosti, když výtrysky ji naopak hmoty zbavuji. Proto také
nevíme, co je určujícím činitelem při docílení výsledné hmotnosti hvězdy. Nevíme ani,
proč někdy vznikají spíše dvojhvězdy a vícenásobné hvězdné systémy a jindy zase osamělé hvězdy, případně obklopené planetární
soustavou. Není také jasné, proč patrně jen
velmi vzácně vznikají přechodná tělesa typu
hnědých trpaslíků. Naštěstí se infračervená
i mikrovinná technika neustále zdokonaluje — existují již dvojrozměrné snímací soustavy pro blízkou a střední infračervenou
oblast — takže lze očekávat i obdobný pokrok teorie.
Infračervené pozorováni průběhu zákrytu
veleobra Antares Měsícem umožnila A. Richichimu a F. Lisimu zpřesnit úhlový průměr hvězdy na 0,"0413
0,'0001. D. Busher
aj. změřili průměr Betelgeuse pomoci 4,2m
Herschelova teleskopu metodou skvrnkové
interferometrie a dostali hodnotu 0,"05.
Konečně jeden z prvních přímých snímků
Hubblovým kosmickým teleskopem rázem
rozřešil problém údajné nadhvězdy R 136a
v mlhovině 30 Doradus ve Velkém Magellanově mračnu. Na snímku s úhlovým rozlišením 0,"l se na místě „nadhvězdy" nalézá
kompaktní hvězdokupa, tvořená alespoň šedesáti izolovanými hvězdami, z nichž žádná
nemá' hmotnost vyšší než 100 Mn.
R. Viotti aj. zveřejnili zatím nejpodrobnější katalog optického a ultrafialového spektra
„nadveleobra" éta Caržnae, zhotoveny na základě soustavných pozorování objektu družicí IUE. Tato mimořádná hvězda se zářivým
výkonem 5.106 Ln ztrácí ročně 0,075 M n

intenzívním hvězdným větrem. Vnější obaly
hvězdy se rozpínají nesouměrně, což je nejspíš důkazem podvojnosti objektu. B. Schaefer odhalil rekordní vzplanuti eruptžvnžho
trpaslíka Cz Cnc, který byl objeven při
erupci v r. 1976. Klidová jasnost hvězdy činí
21 mag, avšak během krátkého několikahodinového vzplanutí se hvězda zjasnila
o 10,8 mag, což je novy rekord pro eruptivní
trpaslíky. Předešly rekord držela hvězda AF
Psc s amplitudou zjasněni o 7,7 mag. Tato
silná krátkodobá zjasnění jsou astrofyzikálně udivující; současně však jejich existence
komplikuje úsilí o hledáni optických protějšků zábleskových zdrojů záření gama.
N. Dinshawová předpověděla, že během"
dvou let přestane pulsovat známá cefeida
alfa UMi, tedy Polárka. Předpověď zakládá
na klesající amplitudě periodických změn
radiální rychlosti pro povrch hvězdy. jestliže ještě v roce 1960 činila tato amplituda
5 km/s, nyní dosahuje jen 0,5 km/s a rychle
se zmenšuje. Po hvězdě RU Cam [viz ŘH 59
[1978), 162j je to v průběhu patnácti let
již druhy případ končící cefeidy, což nasvědčuje tomu, že fakticky jde o docela
častý úkaz a životnost cefeid je astronomicky vzato velmi krátká.
Jestliže zánik pulsací cefeid lze alespoň
rámcově pochopit, mnohem těžší to bude
s překvapivým odhalením autorů M. Zakirova a A. Azimova, kteří zjistili, že zákrytová dvojhvězda SS Lao v otevřené hvězdokupě NGC 7209 se přestala zakrývat! V roce
1921 zjistil C. Hoffmeister, že jde o zákrytovou dvojhvězdu s periodou 14,4 dne a amplitudou primárního i sekundárního minima
0,5 mag. Podle archívních fotografických
snímků se vzhled světelné křivky neměnil
v letech 1890-1950. Od r. 1952 se však začala amplituda světelné křivky zmenšovat
a nyní již minima zcela vymizela. Zatím lze
spíše hádat, co se v soustavě událo, ale
v každém případě jde o jev prvořadého významu pro teorii vývoje dvojhvězd i hvězdokup.
První zákrytová dvojhvězda v kulové hvězdokupě má katalogové číslo NJL 5 a nalézá
se v nejbohatší galaktické kulové hvězdokupě omega Centauri ve vzdálenosti 16 000
světelných let od Slunce. Je klasifikována
jako tzv. „modrý pobuda", neboť je ve svém
vývoji vůči ostatním hvězdám hvězdokupy
opožděna. Zdá' se, že za její opoždění nese
vinu intenzívní přenos hmoty mezi složkami
dvojhvězdy, což by mohlo byt vodítko ž pro
obecné řešení problému modrých pobudů.
P. Harmanec se v obsáhlé studii zabýval
proslulou zákrytovou dvojhvězdou beta Lyrae, jenž navzdory tomu, že je doslova prototypem jedné třídy zákrytových systémů,
nemá dodnes zcela vyhovující model. V Harmancově studii nemá dodnes zcela vyhovující model. V Harmancově studii je spektrálně klasifikována jako B5 —8II+ B 0 V: e
a hmotnosti složek činí 4,3 a 14,1 Mn.
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Vlivem gravitačního záření na vývoj těs- dnes podstatně slabší, než byly v prvních
ných dvojhvězd se zabýval T. Padalia. Podle že v intervalu mezí výbuchy se s novou
obecné teorie relativity vzniká oběhem slo- (těsnou dvojhvězdou, kde primární složkou
žek kolem společného těžiště gravitační zá- je bily trpaslík) nic podstatného neděje
ření, jež efektivně snižuje energii systému a její celková jasnost je tedy konstantní.
a složky se k sobě navzájem blíží po ne- Tak například proslulá nova V1500 Cyg
uzavřených spirálových drahách, až posléze desetiletích po explozi. Jejich jasnost klesá
splynou v jedinou hvězdu. Z 27 probíraných tempem 2,1 mag/100 let. Vogt to vysvětluje
tak, že následkem ztráty hmoty při explozi
systémů s hmotnostmi od 0,5 do 47. M'
a spektry O až K je popsaný efekt největší se zvětší vzdálenost obou složek dvojhvězdy
od sebe a tím sekundární složka ztratí dotyk
u soustavy AO Cas (sp. 09 III + 09 III)
s hmotnostmi složek 23 a 18 M0 ve vzájem- s příslušným Rocheovým lalokem. Výbuchem
né vzdálenosti 33 R0. Při současné oběžné silně ohřátý bily trpaslík však pokračuje
periodě 3,5 dne ztrácí systém 1,8.1025 W v intenzívním ozařování přivrácené pologravitačním zářením a ke splynutí složek koule sekundární hvězdy, z níž se proto
dojde za 10 miliard let. Největší ztrátový stále ještě odpařuje materiál tak dlouho,
výkon 8,7.10w W vykazuje systém UW CMa dokud bílý trpaslík nevychladne na klidovou
a nejkratší životnost do splynutí složek sy- hodnotu, což trvá' až 300 let. Teprve pak
výrazně klesne přenos hmoty mezi složkami
stém U Peg — pouze 1,0.i0s let.
Podle N. Vogta se gravitační vyzařování i ztráta hmoty ze soustavy. Trvá to pak
podílí i na průběhu dlouhé etapy „přezimo- tisíce roků, než gravitační brzdění k sobě
váni" mezi dvěma následujícími výbuchy opět složky přiblíží tak, že sekundár obnoví
klasické novy. Na rozdíl od tzv. rekurent- dotek s Rocheovým lalokem, přenos hmoty
ních nov, kde intervaly mezi výbuchy činí se opět zvýší a tak se vše připraví k následesítky roků, odhaduje se interval mezi vý- dující explozi.
buchy klasických nov na desítky tisíc let.
Podle M. Livia aj. je rychlé ztráta hmoty
ze systému tempem až 10-5 M0/rok způsobena tím, že po explozi se kolem obou složek dvojhvězdy vytvoří společný plynný obal,
který se rozpíná rychlostí až 1000 km/s.
Jakmile se tato obálka rozplyne, zmenší se
podstatně rychlost této ztráty, v souladu se
zmíněnými pozorováními. Naproti tomu tzv.
symbiotické novy mají tak rozměrné dráhy,
že se u nich společná obálka nevytvoří
vůbec.
S novami souvisí také pozoruhodný úkaz
světelné ozvěny, poprvé pozorovaný při explozi novy GK Persei v r. 1901. Kolem novy
se totiž po čase vytvořil jasný rychle expandující prstenec. J. Kapteyn ihned pochopil,
že jev vzniká pohybem záření exploze v plynu, který novu již dříve obklopoval. Dnes
víme, že tento plyn je pozůstatkem hvězdného větru z fáze červeného obra, jež předchází zhrouceni primární složky na bílého
I
I
I
I
trpaslíka. V r. 1902 sí A. Hinks uvědomil,
že fronta interakce mezi světlem •výbuchu
a mezihvězdným plynem se vůči pozorovateli na Zemi může pohybovat vysoce nadsvětelnou rychlostí. Jde o podobnou iluzi
Rozložení dmplitud výbuchů nov A (v mag] jako při nadsvětelných rychlostech rozpínání
některých kvasarů. Nejkrásnějším příkladem
podle počtu případů N, přičemž amplituda
efektu světelné ozvěny se ovšem stala suse měří od stavu novy těsně před explozí
pernova 1987A, jejíž mocné světlo exploze
(nikoliv tedy od stavu klidového). (Podle
klouzalo po mračnech cirkumstelárního plyR. Warnera)
nu a prachu rychlostí až 25X vyšší, než je
světla. D. Malinovi a D. Ailenovi
Zřejmě však neplatí standardní představa, rychlost
tři ozvěny na
z r. 1975 byla sice po dlouhou dobu před se podařilo rozlišit celkem
plochách"
v okolí su„odrazných
různých
před
výměsíc
ale
explozi pouze 21 mag,
buchem se její jasnost zvýšila na 18 mag, pernovy tím, že měli k dispozici snímky
a pak náhle vybuchla a dosáhla v maximu supernovy, pořízené před výbuchem, což jim
- 2 mag. Nejstarší známé novy CK Vul (1870), umožnilo spolehlivěji odečíst hodnoty jasWY Sge (1783) a V 841 Oph (1848) jsou nosti pozadí.
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Chemická struktura supernovy 1987A těsně před explozí. Čísla udávají hmotnosti M
Jednotlivých slupek v jednotkách hmotnosti
Slunce. Chemické značky poukazuj£ na ne/typičtější atomová jádra pro každou slupku.
(Podle D. Schramma]

P. Bouchetové aj. činila v r. 1990 bolometrická jasnost supernovy asi 25 000 Lo, přičemž převážná část energie se nyní vyzařuje v infračerveném oboru spektra. Světelná
křivka po výbuchu nejprve dobře souhlasila s křivkou radioaktivního rozpadu nuklidu 55Co a později nuklidu 5"Co. Nedávno
se však další pokles bolometrické jasnosti
zřetelně zvolnil, což je důkazem přítomnosti
dalšího (neradioaktivního) zdroje záření.
Nejspíše jde o nepřímý důkaz přítomnosti
pulsaru v pozůstatku po supernově. Směrované vyzařováním pulsaru totiž interaguje
s prachem v obálce supernovy a je tak
transformováno do všech směrů a do infračervené oblasti spektra. Takto lze prokázat
pulsar i v tom případě, že při rotaci či
precasf neutronové hvězdy nesměřuje vyzařovaný svazek nikdy směrem k pozorovateli, jak známo, předchozí zprávy o existenci
0,5 ms pulsaru v jádře supernovy 1987A
byly autory sdělení odvolány — šlo o rušivý signál z televizní kamery. Australští
radioastronomové A. Turtle aj. však v polovině roku oznámili, že supernova je znovu detektovatelná v rádiovém oboru spektra
na frekvencích 0,8 - 4,8 GHz, a její rádiový
tok zvolna roste.
rotační
osa

Supernova je již v tuto chvíli nejvíce zkoumaným objektem mimo sluneční soustavu
a nových pozorováni stále přibývá. Mnohobarevná světelná křivka v širokém rozsahu
spektra je přirozeně unikátní — žádnou jinou supernovu se nedařilo plynule sledovat
1000 dnů po explozi. Podle sedmibarevných
měření v ženevském systému se G. Burkimu
aj. podařilo odvodit, že vizuální maximum
Jasnosti supernovy nastalo až 82 dnů po explozi a dosáhlo 2,98 mag ve filtru V. Podle
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Vizuální světelná křivka V pro supernovu
1987A v čase t, počítaném od okamžiku exploze 23. 2. 1987. Na křivce je patrný pomalý vzestup k poměrně plochému maximu, po
němž následoval rychlý pokles, jenž se však
120 dnů po explozi zvolnil díky přínosu záření z radioaktivního rozpadu nuklidů kobaltu. (Podle M. Dopity)

Model pulsaru jako rychle rotující neutronové hvězdy (NH). Jelikož rotační a magnetická osa neutronové hvězdy svírají ostrý
úhel, pozoruje radioastronom na Zemi periodické „záblesky" rádiového svazku, jenž
je namířen ve směru magnetické osy. Ve
vyšrafovaných oblastech nad magnetickými
póly vznikají energetické částice, vyzařující
v optickém i krátkovinném oboru spektra.
Světelný válec je definován jako oblast, kde
magnetické pole hvězdy strhávané rychlou
rotací dosahuje rychlosti světla. (Podle P.
Grahama-Smitha)
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3. Neutronové hvězdy
Rádiové sledování pulsarů v naší Galaxii
se soustředilo na hledání těchto objektů
v kulových hvězdokupách. Tento lov započal teprve nedávno, když se ukázalo, že
četnost výskytu krátkoperiodických (milisekundových) pulsarů v těchto starých
hvězdných systémech je asi o dva řády vyšší než obecně v galaktickém polí. Tak se
za poslední tří roky podařilo přibližně v 15
hvězdokupách nalézt na čtvrt stovky pulsarů, z toho asi polovinu během r. 1990.
Mezi nimi snad nejzajímavější je pulsar
1744-24A v masívní kulové hvězdokupě Terzan 5 poblíž centra Galaxie, objeveny A.
Lynem aj. Pulsar s periodou impulsů 11,6 ms
patří do dvojhvězdy s oběžnou periodou 1,8 h
a poloměrem kruhové dráhy 0,9 R 0. Jde
o zákrytový systém s mimořádně dlouhým
a proměnným trváním zákrytu (0,3 + 0,5
délky oběžné periody). Občas dokonce impulsní signál vymiz[ na dobu několika hodin, zřejmě následkem intenzívního proudu plynu, který zakryje celý systém.Sekundární složka dvojhvězdy totiž výrazně přetéká přes Rocheův lalok — kdyby jej pouze
vyplňovala, trval by zákryt impulsního zdroje pouhých 8 minut. Impulsní perioda zůstává po odečtení vlivu orbitálního pohybu
pozoruhodně stálá, na úrovni 10-20.
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Srovnání laboratorních časových standardů s pulsary. Na vodorovné ose je uveden
kalibrační interval t, kdežto na svislé ose
tzv. Allenova disperze kmitočtu D. Čím kvalitnější je v daném intervalu t p)íslušný
standard, tím nižší je hodnota disperze D.
Šipky označené H, M, R, označují intervaly
1 h, 1 měsíc a 1 rok. Symboly u piných,
resp. čárkovaných křivek znamenají: Rb - rubidiový standard, H - vodíkový maser,
Cs — cesiové atomové hodiny, P — klasický pulsar PSR 1919 + 21 a MS — milisekundový pulsar PSR 1937 + 21. (Podle V. G.
Iljina aj.)

K tomu poznamenává B. Iljin aj., že pulsary se opravdu výtečně hodí jako nezávislé časové standardy, jelikož jejich rotační
energie dosahuje až 1045 J (Slunce má Jen
10 J a Země pouze 10~9 J — proto rychlost
zemské rotace kolísá na úrovni 10-13). Dnes
požadovaná přesnost časových měření se pohybuje kolem 10-15, což lze překlenout rozličnými postupy pro různě dlouhé časové
intervaly. Rubidiové standardy si uchovávají
tuto přesnost v intervalu řádu 100 s, vodíkové masery v průběhu 1 h a cesiové normály do 10 h. Naproti tomu přesnost „pulsarových normálů" plynule roste s časem a
přibližně od délky intervalu 1 rak již překonává i ty nejlepší atomové normály času
ve fyzikálních laboratořích. Klíčovým problémem jsou ovšem tzv. skoky v délce periody pulsarů, které nastávají zcela nepředvídaně a mohou tak pulsarový normál zkazit. Východiskem je přirozeně souběžné sledování vice pulsarů vhodně rozmístěných
po celé obloze. K tomu cíli se nejlépe hodí
milisekundové pulsary, pokud mají dostatečně velký odstup signálu od šumu.
Zatím nejkvalitnějším časovým normálem
se stal milisekundový pulsar 1937 + 21 s vůbec nejkratší periodou 1,8 ms, objeveny v r.
1982. Zatím u něj nebyl pozorován žádný
skok v periodě a sekulární prodlužování
periody je téměř zanedbatelné. Současná časomíra se opírá o soustavné sledováni pěti
milisekundových pulsarů a potenciál této
metody není zdaleka vyčerpán. Tak například bude možné zpřesňovat polohu těžiště
sluneční soustavy i odhalit případné nepravidelnosti v pohybu Slunce napříč Galaxií.
Fyzika tak poprvé získala prostředek ke
srovnání mikroskopických a makroskopických periodických jevů při určování běhu
času.
Pulsary, které jeví skoky v periodě, se sice nehodí pro zdokonalování časového normálu, ale jejích důležitost pro fyziku tím
nijak neklesá. Ukázalo se totiž, že z rozboru četnosti, velikostí a následků periodových skoků lze odvodit jedinečné údaje
o vnitřní stavbě rychle rotujících neutronových hvězd. Podle D. Niceho je nejpilnějším skokanem mezi pulsary objekt PSR
1737-30 s periodou 0,61 s, kde je každý rok
pozorování alespoň jeden skok. K poslednímu skoku došlo na přelomu října a listopadu 1990 a zkrácení periody dosáhlo relativní hodnoty 8i0—~.
Největší skoky byly pozorovány u proslulého pulsaru PSR 0833-45 v souhvězdí
Plachet s Impulsní periodou 89 ms. Dosud
bylo pozorováno celkem 8 skoků, z nichž
největší měly relativní hodnotu řádu 10-9 .
P. McCullochovf aj. se právě na Štědrý den
1988 podařilo pulsar v Plachtách přistihnout přímo při skoku, čímž zhodnotili čtyřleté systematické „číhání` na takto nepředvídatelnou událost. Ukázalo se, že perioda
impulsů se zkrátila zcela náhle během mě-
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ně než 2 minut a ihned po skoku nastal
exponenciální návrat k původní délce periody. Skok dosáhl relativní hodnoty 1,8.10-6
a návrat k původní hodnotě netrval ani celý den. F. Graham-Smith uvádí, že za fenomén skoků může supratekutost jader železa při teplotě 106 K v prostoru pod tuhou
kůrou neutronové hvězdy. Podle předpokladu V. Tkačenka osciluje suprakapalina vůči tuhému obalu a vytváří následkem rotace neutronové hvězdy úzké válcové viry,
oddělené jen 0,2 mm mezerami. Tyto válcové víry se navzájem odpuzují a vytvářejí
v kapalině stabilní šestiúhelníkovou mříž,
jež je ukotvena v tuhé kůře. Brzděním rotace kůry interakcí s magnetosférou pulsaru
se poruší ukotvení vírů, čímž vzniká pozorovaný periodový skok. Tak lze výzkumem
skoků odvozovat pozoruhodné vlastnosti
kvantové kapaliny v podmínkách naprosto
nedostižitelných v pozemských laboratořích
nízkoteplotních fyziků.
Poruchy ve vnitřní stavbě neutronových
hvězd se považují za příčinu dalšíhq záhadného jevu, jímž stále zůstávají zábleskově zdroje záření gama. Podle K. Hurleyho
se během 15 let od objevu nashromáždily
údaje o 500 vzplanutích, z nichž pro 180
existují slušné údaje o poloze na obloze.
Jen tři ze zdrojů takto sledovaných jsou
rekurentní, takže .orientačně lze říci, že pro
danou neutronovou hvězdu se záblesk opakuje jednou za 500 000 let. Druhým omezením je neexistence souběžných záblesků
v přilehlých pásmech elektromagnetického
spektra. Archívní výzkumy, na nichž se význačně podílí čs, skupina vedená R. Hudcem, sice vedly k vytypováni několika podezřelých koincidencí mezi polohou optického záblesku na fotografické desce a vzplanutím záření gama, ale vesměs jde jen o podezření. Proto se stále uvažuje o všech alternativách, jimiž je především „hvězdotřesení" kůry neutronové hvězdy (P. Madau,
P. Joss, O. Blaes aj.), dále překotné termonukleární reakce na povrchu neutronové
hvězdy a konečně srážka neutronové hvězdy s kometou či planetkou. Pouze B. Paczyúski uvažuje zcela exotickou možnost,
že zdroje jsou extragalaktické a efekt je
zesílen působením mezilehlé gravitační čočky.
Závažnost otázky nutí teoretiky k odvážným spekulacím a pozorovatele k originálním pozorovacím technikám. V USA má brzo
zahájit provoz celooblohová kamera, opatřená čidlem CUD, jež okamžitě zachytí záblesky jasnější než 11 mag a na základě této
detekce vydá počítač povel k rychlému nastavení 0,2 m teleskopu daným směrem, který pak uskuteční soustavná poziční a fotometrická měření jevu.
Samostatnou záhadou, související s otázkou stavby neutronových hvězd, zůstává
rovněž tajemný objekt Cyg B-3 ( V 1521

Cyg), jenž je dvojhvězdou s oběžnou dobou
4,8 h a současně rentgenovým pulsarem
s periodou 12,6 ms. Tutéž pulsní modulaci
nejnověji vykazují i měřeni intenzity pronikavého záření gama s energiemi 1 TeV.
Podle K. Braziera aj. se perioda pulsaru
prodlužuje v relativní míře o 2,8.10 -14 .
A. Gregory aj. zjistili náhlé vzplanutí zdroje v pásmu 100 TeV koncem července 1990
a vzápětí v polovině srpna bylo pozorováno
také rádiové zjasněni zdroje v pásmu 2 až
8 GHz. Ani tato pozorováni však nepomohla
objasnit povahu tohoto patrně nejenergetičtějšího hvězdného objektu naší Galaxie.
4. Galaxie a kvasary
Při výzkumu struktury i jádra naší Galaxie se s výhodou doplňují pozorování v exelektromagnetického
trémních oblastech
spektra, jelikož v optickém oboru je Galaxie nedostatečně průhledná, zejména v rovině souměrnosti a ve směru do centra.
S. Digelovi aj. se nyní podařilo sledovat
v rádiovém oboru rozložení obřích molekulových mračen až do vzdálenosti 12 kpc od
centra. Ukázali, že souhrnná hmotnost těchto mračen v disku o poloměru 11 kpc dosahuje téměř 100 Mo. V přehledové studii
uvádí S. van den Bergh, že nejstarší složkou Galaxie jsou kulově hvězdokupy v gala'kti'ckém halu o stáří až 16 miliard let.
Stáří individuálních kulových hvězdokup,
jichž je nyní známo přes 150, však jeví rozptyl ilřinejmenším o 20 %. Disk Galaxie je
v průměru mladší — o stáří 12,5 miliardy
let. Mezi hvězdnými složkami Galaxie vyniká tenký disk s úhrnnou hmotností 6.1010
M0, zatímco tlustý disk obsahuje jen 4.100
Mo. Následuje galaktická výduť s hmotností 5.100 Mo a halo (obsahující též zmíněné
kulové hvězdokupy) s hmotností 2.100 Mo.
Celou soustavu ovšem obklopuje ‚rozsáhlá
temná korona, obsahující 'tzv. skrytou hmotu o celkové hmotnosti 1.1012 Mor Odtud
je dobře patrné, že při výzkumu Galaxie
jsou astronomové dosud na samém počátku
objevů.
V nejbohatší kulové hvězdokupě omega
Centaurí byla loni objevena zákrytová dvojhvězda, 'což je vlastně první případ v kterékoliv kulové hvězdokupě. Primární složka
systému patří do skupiny tzv. modrých pobudů (hvězd opožděných ve vývoji vůči stáří kulové hvězdokupy), což lze nyní pochopit tím, že vývoj této hvězdy se zabrzdil
intenzívním přenosem hmoty mezi složkami
hustota
dvojhvězdy. Vysoká prostorová
hvězd v kulových hvězdokupách je příčinou,
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proč právě v těchto soustavách dochází podstatně častěji než v obecném galaktickém
poli k těsným setkáním, ba i přímým srážkám hvězd. M. Ruffert a E. Müllerová tak
propočítali průběh tečné srážky hvězdy
hlavni posloupnosti s bílým trpaslíkem, když
každá složka má před střetem hmotnost
0,5 Mo. Výsledek rozsáhlého vypočtu je pozoruhodný: zatímco bílý trpaslík srážku
hladce přežije, hvězda hlavní posloupnosti
se nárazem zcela zničí a její materiál se
rozptýlí doobálky kolem bílého trpaslíka.
Zatím je ovšem stěží myslitelné, že by se při
velké vzdálenosti kulových hvězdokup podařilo najít pozorovací důkazy pro reálnost
takového procesu.
Pokrok pozorovací techniky však znamená podstatné zlepšení údajů o stavu látky
v oblasti galaktického centra. Výtečný přeliled nejnovějších názorů na povahu vlastního jádra Galaxie uveřejnili C. Townes a
R. Genzel. Dnes se jádro Galaxie studuje
s uspokojivým rozlišením jak v pásmu rádiových vin a středního infračerveného oboru, tak v oblasti rentgenového zářeni i paprsků gama. K dispozici jsou dobré údaje
o rádiových spektrálních čarách, příslušejících molekulám CO, HON, OH, CS a NH3.
(pokračování)

Měsíc poprvé
v rentgenovém
zareni
r v

r

„

Až do roku 1962 bylo jediným známým
zdrojem rentgenového záření na obloze
Slunce. Teprve v červnu 1962 proběhl první
experiment — během letu výškové sondážní
rakety — s cílem detekovat první kosmický
nesluneční zdroj. Měl to být náš Měsíc -očekávala se tehdy detekce rentgenového
záření vznikajícího důsledkem rozptylu slunečního rentgenového záření měsíčním povrchem. Proporcionální pinyový detektor
na palubě výškové rakety, pracující v oblasti vinových délek od 0,2 do 0,8 nm, však
žádné rentgenové záření přicházející od našeho Měsíce nenalezl. Namísto toho však
bylo neočekávaně objeveno difúzní pozadí
kosmického rentgenového záření a první
hvězdný zdroj, ležící v souhvězdí Štíra a
později nazvaný Sea R-1. Prokázalo se
tehdy, že i vzdálené hvězdné zdroje rentgenového záření mohou být natolik intenzívní, že jsou detekovatelné i jednoduchými prostředky. A to byl začátek bouřlivého
rozvoje stelární rentgenové astronomie.

Zájem rentgenových astromů o Měsíc nadlouho ustal. Teprve na počátku 70. let pokračovalo pátrání po rentgenové emisi z měsíčního povrchu při experimentech pilotovaných měsíčních expedic Apollo. Pozorování
se prováděla z palub velitelských modulů
kosmických lodi Apollo za jejich pobytu na
oběžné dráze okolo Měsíce. Bylo tehdy
opravdu prokázáno měkké rentgenové fluorescenční záření, převážně hliníku a křemíku. Na základě těchto dat bylo tehdy
možné soudit na nehomogenní rozdělení
těchto dvou prvků na měsíčním povrchu.
Ale velmi měkké rentgenové záření o energiích pod 0,75 key ani tehdy nalezeno nebylo. Ani žádný z dalších kosmických rentgenových experimentů v zobrazení Měsíce
v rentgenu neuspěl.
A tak teprve po 18 letech rozvoje rentgenové experimentální astronomie se zdařilo
to, co se předpokládalo již na samém počátku, totiž zobrazení Měsíce v rentgenové
oblasti. Umožnila to vyseká citlivost zatím
největšího stelárního rentgenového teleskopu na oběžné dráze — přístroje o apertuře
80 cm na palubě německé družice ROSAT
— s citlivým zobrazujícím proporciálním
detektorem v ohnisku.
První snímek Měsíce v rentgenovém záření
byl pořízen 29. června 1990 a o jeho vyhodnocení referovala skupina německých
vědců z Institutu Maxe Plancka pro mimozemskou fyziku v Garchingu u Mnichova
v jednom v únorových čísel mezinárodního
vědeckého časopisu Nature.
Naměřená rentgenová luminozita je velice
nízká a řadí tak Měsíc k nejslabším známým rentgenovým zdrojům na obloze. Na
snímku je viditelný jen Sluncem ozářený
srpek Měsíce, takže záběr připomíná snímky Měsíce pořizované normálními dalekohledy v oblasti viditelného světla. Největší
intenzita na rentgenovém snímku je ve
vzdálenosti asi 11 obloukových minut od
terminátoru, tedy od rozhraní Sluncem ozářené a neozářené části měsíčního povrchu.
Rozložení jasu na snímku je symetrické
vůči zdánlivému směru směrem ke Slunci.
Viditelnost pouze Sluncem ozářeného srpku
Měsíce nasvědčuje tomu, že detekované
rentgenové fotony jsou vlastně rozptýleným rentgenovým zářením slunečního původu. Jde o projev fotoelektrické absorpce, která je v oblasti měkkého rentgenového
záření nejvýznamnějším interakčním projevem.
Zajímavá je tmavá, tedy Sluncem neozářená
část měsíčního kotouče, která na snímku
tvoří stín v rentgenovém difúzním pozadí
oblohy. Z této oblasti Měsíce bylo detekováno asi třikrát méně rentgenových fotonů
než z okalí Měsíce. je to první přímé pozorování odstínění difúzního rentgenového
pozadí oblohy nebeským tělesem. Nicméně
i tmavá část Měsíce se zdá být extrémně
slabým zdrojem rentgenového záření, vzni-

Další poznatky z družice ROSAT
V časopise Nature ze 14. března t.r. byly
uveřejněny některé první výsledky z evropské družice ROSAT (RSntgen Observatory
Satellite), pracující v oboru rentgenového
záření. Pozorováním v oboru energií 0,1 až
2,4 knV byla zaregistrováno 45 rentgenových objektů ve Velkém Magellanově mračnu. Z toho je třicet již známých a patnáct
nových. Jeden nově objevený, relativně intenzívní zdroj je velmi pravděpodobně těsná dvojhvězda.
V.

Kolik komet prošlo
v r. 1989 přísluním?
V posledních letech procházelo perihelem
kolem 20 komet ročně, zcela mimořádně
velký počet jich však prošel přísluním v r.
1987 — 36 (což je dosavadní rekord]. Podle
publikace MPC 17273 (z 2. ledna 1991] prošlo v roce 1989 perihelem celkem 22 komet,
objevených (resp. nalezených] v letech
1987-1989. Nejvíce jich procházelo přísluním v listopadu — 5, od března do května
žádná, v jiných měsících 1 až 3. Všechny
také dostaly definitivní označeni (1989 I
až 1989 XXII], předběžné označeni neměly
jen dbě z nich, krátkoperiodické Gunn (1989
XI] a Schwassmann-Wachmann 1 (1989 XV],
které jsou vzhledem ke svým drahám pozorovatelné moderní observační technikou
každoročně, tedy ž v době, kdy jsou v odsluní.
Z uvedených 22 komet bylo 11 známých
krátkoperiodžckých (nejdéle z nich, od r.
1819, je pozorována Pon-Wžnnecke 1989
VIII], dále jedna nově objevená krátkoperžodická (Helin-Roman-Alu 1989 XVI] a 10
dalších, pro něž bylo možno vypočítat pouze parabolické dráhy. Z nich 3 (SMM 8, 9
a 10 — 1989 IV, VII a XII] byly objeveny
pomocí družice NASA Solar Maximum Mžssion, určené pro pozorování Slunce (zanikla 2. 12. 1989]. Všechny byly nalezeny koronografem satelitu v těsné blízkosti Slunce a po průchodu perihelem již nebyly pozorovány, takže zřejmě zanikly ve sluneční
atmosféře. Jde o členy tzv. Kreutzovy skupiny a kometa SMM 10 se patrně pohybuje
po stejné dráze jako kometa Pereyra 1963 V.
Jiří Bouška
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kajícího zřejmě v důsledku interakce měsíčního povrchu s částicovým zářením. Nejpravděpodobnější se zdá být dopad elektronů ze slunečního větru s energiemi několika stovek elektronvoltů. Tyto elektrony
dopadají na měsíční povrch a produkují
měkké rentgenové brzdné záření.
RENĚ HUDEC

VÝROČÍI
Dr. Jaroslav Ruprecht
šedesátiletý
Dne 14. května 1991 jsme gratulovali k významnému životnímu jubileu dr. Jaroslavu
Ruprechtovi, vedoucímu vědeckému pracovníkovi Astronomického ústavu ČSAV. Připomněli jsme si jeho mnohaletou práci
v Astronomickém ústavu, kde řadu let vedl
stelární oddělení. Bylo to v době, kdy jsme
se vraceli do vyježděných kolejí a kdy mnozí přední vědečtí pracovníci bud' odešli za
prací mimo republiku nebo si nalezli domov jinde. Nelze se také nezmínit o jeho
téměř desetileté práci ve funkci tajemníka
Vědeckého kolegia AGGM.
Vzpomněli jsme i významných jubilantových vědeckých výsledků, které mají mezinárodní význam, ať už jde o mezinárodní
ohlas nebo o přímou spolupráci (se SRN,
Maďarskem, SSSR apod.) Objevil více než
sto padesát hvězdokup a vykonal obrovskou
práci na základním díle Catalogue of Star
Clusters and Associations, který se dvěma
spolupracovníky vytvořil a během desítek
let jej většinou sám nebo s novými spolupracovníky několikrát inovoval. To znamená,
že vždy vzniklo dílo, které se vyrovnalo
s publikační explozí a bylo na úrovni doby.
Důkazem, že tato práce měla velké mezinárodní uznání, je i to, že dr. Ruprecht byl
členem organizačního komitétu Komise IAU
Č. 37 a že se v Praze konalo sympozium
s mezinárodní účastí věnované hvězdokupám
a asociacím. A my starší si jistě vzpomeneme, že jsme čtvrtstoletí nalézali v Hvězdářské ročence několik oddílů o pokrocích
ve stelární astronomii, které psal dr. Ruprecht.
Je těžké se zmínit o všem podstatném
na tak malé ploše a i kdybychom napsali
mnohem víc, zase bychom nevystihli lidský
život spojený s prací pro astronomii. Proto
i my přejeme jubilantovi mnoho sil, pracovních úspěchů a hlavně zdraví do řady příštích let.
Pavel Andrle
RNDr. Jaroslava Rajchla 60 let
( 14. 0. 1931)
„Dokázat něco udělat rukama jsem povaoval za kladnou vlastnost, kdežto být„vzdělaný" nebo „intelektuální" nikoliv. To první
bylo samozřejmě správné, to druhé byla
pitomost..:`. Tímto výrokem fyzika Feynmana !ze charakterizovat životní zaměření
oslavence. Nejspíše je ho možné zastihnout
v knihovně hledajícího nejobecnější souvislosti jevů v oborech, které spolu zdánlivě
nesouvisejí.
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Seriál snímků
pořízených dalekohledem NTT pokračuje
(všechny snímky ESO)

Ve Velkém Magellanově mračnu bylo dosud objeveno jen málo pozůstatků po výbuších supernov.
Jednou z nich je mlhovina N49 s velmi nepravidelným tvarem.

Dalšími pozůstatky po supernovách ve Velkém Magellanově mračnu je mlhovina SNR 0548.70, která
je velmi pravidelná a skládá se ze dvou smyček (horní snímek) a mlhovino N 132D (spodní snímek).

Třicetiminutová expozice mlhoviny IC 1613 ukazuje dohře rozlišitelné smyčky svlttciho mezihvězdného
plynu a je to jeden ze snímků, který navozuje představu i třetího rozměru.

Snímek centrální ebiesti hvězdekupy Messier 80.

Začínal fyzikou komet, pak ale přešel
k meteorům, pro něž byly v Ondřejově příznivější podmínky. Záhy se projevil jeho
sklon ke generalizaci a tak byl iniciátorem
několika experimentů, které pak realizovali praktičtěji zaměřeni kolegové. Byl u zrodu vysokodispersní spektroskopie meteorů,
fotografování dlouhotrvajících stop a inspiroval i televizní pozorování slabých meteorů. Udivoval však především nalézáním nových souvislostí či úhlů pohledu na meteorický proces a jeho zpětné vazby s okolím, atmosférou. Stopy za meteory i světlo
noční oblohy vidí jako vzájemně propojený komplex s původními pevnými tělesy, na
který aplikuje nejen termodynamiku obtékání, ale i termodynamiku nevratných procesů. V jeho pracech se setkáváme s pojmy
produkce entropie i s algebraicko-topologickou formulací meteorického jevu. Při popularizaci své práce ukazuje souvislosti
mezi fyzikou meteorů a jejich stop a interakcí živých systémů s prostředím. Jeho filozofická zobecnění v dialektice a fenomenologii ho předurčuji, aby byl aktivním

RECENZE
Hledání společného jazyka
(Vyd. I. Šetlík, symposium Chlum u Třeboně,
SVI, Fyziologický ústav ČSAV, Praha 1990,
445 str.)
Počátkem října 1988 konalo se v zámku
ve Chlumu u Třeboně neobyčejné mezioborové symposium, připravené zejména pracovníky Mikrobiologického ústavu ČSAV z Třeboně. Duchovním otcem nápadu; aby se
v klidném, prostředí venkovského zámku
sešli tvůrčí představitelé naší vědy s novináři i umělci, byl RNDr. Ivan Šetlík z Třeboně. Šestidenního symposia se nakonec
zúčastnilo kolem 160 osobností z celé republiky, od proslulých akademiků až po
vybrané vysokoškolské studenty a všichni
se shodli na tom, že šlo o setkání výjimečné
obsahem i, formou. Celodenní programy byly neobyčejně náročné, ale přitom tak zajímavé, že jednací sál byl neustále nabity.
Zejména pro ty, kdo o symposiu bud
nevěděli anebo se ho zúčastnit nemohli, je
určen sborník, který nedávno vyšel a který
obsahuje autorizované záznamy většiny plenárních přednášek a navíc i podstatné vstupy do panelových diskusí. Příspěvky jsou
rozčleněny do těchto hlavních skupin:
Pozdravy z říše uměni
Vývoj vesmíru a života (s diskusí)
Zarostlé chodníčky filozofie

diskutérem nejen na meteorických, ale i na
filozofických seminářích a konferencích.
Přírodovědecké úvahy se snaží pozoruhodným způsobem uplatnit na člověka v jeho
pozemském a kosmickém prostředí. Tím inspiruje zejména mladou začínající generaci
přírodovědců.
V, Padevět

Odchylky časových signálů
v únoru 1991
Den

UT1-signál

2. II.
7. II.
12. II.
17. II.
22. II.
27. II.
Předpověď
1. VI. 91

+0,5479s
+0,5362
+0,5272
+0,5147
+0,5030
+0,4927
(neurčitost
+0,274

UT2-signál
+0,5470s
+0,5360
+0,5277
+0,5160
+0,5053
+0,4961
'0,0lls)
+0,304
V. Ptáček

Různé druhy pamětí a inteligence (s diskusí)
Ekologie a technologie v utváření budoucnosti (s diskusí)
Výuka, výchova, popularizace a specializace (s diskusí)
Strategie, odpovědnost, závislost, etika
(s diskusí)
Bezmála tříletý odstup a radikální změna
politického klimatu v naší zemi příspěvkům
nijak neublížily — naopak, sborník je důkazem, že i před revolucí se u nás veřejně
konaly .akce s naprostou svobodou projevu
a minimem autocenzury. Na přípravě symposia se kromě jiných podílel také PhDr.
Zdeněk Horsky, jenž se sice vlastní akce nedožil, ale jehož myšlenky na symposiu zazněly zejména prostřednictvím videozáznamu jeho televizního vyznání z cyklu „Mých
sedm divů světa".
Sborník bude zajisté příznivě přijat všemi, kdo se zajímají o integraci věd. Pro
astronomy je příjemné si ověřit, že v tomto
smyslu hrají astronomické poznatky roli
přímo inspiřativní. Explicitně byly na symposiu astronomii věnovány přednášky doc.
J. Bičáka: „Kosmologie-prostor, čas a fyzika
ve velkém" a dr. J. Grygara: „Od monochromatické k vševinové astronomii a dál".
O dobrém příkladu astronomie se dále obsáhle hovořilo v oddílu, věnovaném popularizaci a propagaci vědy. Sborník bohužel
není ve volném prodeji, ale je k dispozici
u účastníků, mezi nimiž byla řada našich
astronomů z Prahy, Brna a Tatranské Lomnice.
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Jiří Grygar

si

Kniha „Vesmírná zastaveni" svou formou
i obsahem volně navazuje na první Grygarovu knihu „Vesmír je náš svět", jež vyšla v edici Pyramida před 18 lety a rázem
se stala astronomickým bestsellerem. „Vesmírná zastavení" se obracej[ k širokému
okruhu zvídavých čtenářů a seznamují je
se základy astronomie i s tím, co nového
se na poli astrofyzikálního výzkumu v posledních letech událo. V tomto smyslu se
jedná o knihu výsostně aktuální, knihu přímo nabitou poznatky a informacemi.
I když je kniha psána poutavým a plastickým způsobem přístupným široké čtenářské obci, přesto si myslím, že je určena
zejména vám — astronomicky poučeným
čtenářům Říše hvězd. Jenom ti, kteří již po
léta sledují Grygarův famózní superseriál
„Žeň objevů", jsou totiž schopni docenit onu
nesmírně •obtížnou práci vybrat z té záplavy astronomických informací, sděleni, teorií
a objevů jen to nejpodstatnější a všeobecně
platné. Domnívám se, že se to Grygarovi
skutečně povedlo. Kniha na 408 stranách
textu přináší vskutku reprezentativní přehled všech významných objevů a životaschopných astrofyzikálních teorií. Majitel
této knihy najde všechny tyto informace
pohromadě a nemusí ztrácet čas úmorným
listováním v posledních dvaceti ročnících
Říše hvězd a prohlížením všech Žní objevů.
Už jen z toho důvodu vám doporučuji, abyste si Grygarova „Vesmírná zastavení" ihned
opatřili, pokud je ovšem už dávno nevlastníte. Pro člověka, který se zabývá popularizací nebo výukou astronomie na libovolné
úrovni, by tato kniha měla být povinnou
součástí vybavení jeho příruční astronomické knihovničky.
Kniha sestává z osmí relativně samostatných oddílů — 1. jak se dělají astronomické
objevy?; 2. Země ve sluneční soustavě; 3.
Problémy se Sluncem; 4. Dvojhvězdné otazníky; 5. Hvězdy na odpočinku; 6. Galaxie a
kvasary; 7. Stavba hmoty a 8. Stavba a vývoj vesmíru. Tyto se pak dělí na množství
kratších kapitol, jež na sebe volně navazují. Součástí knihy jsou i přílohy obsahující mj, užitečné stupnice hvězdných velikostí, času, rozměru, hmotností, energií,
teplot a hustot kosmických objektů. Za
zvláště cennou považuji přílohu obsahující
chronologicky přehled všech nejvýznamnějších astronomických událostí od roku 1960
až po rok vydání. Knihu uzavírá i nezbytný rejstřík.
Text vlastní knihy vznikal dlouho a těžce,
což je vcelku pochopitelné, uvážíme-li šířku jejího záběru a fakt, že v posledních

dvaceti letech se celkový objem astronomických poznatků zmnohonásobil. Nicméně po
několika iteracích se podařilo přivést výsledný text do poměrně vysokého stupně
dokonalosti. Poněkud horší to je s grafickou úpravou a doprovodnými pérovými
obrázky. Dosti mdlou se mi jeví zejména
obálka, která tuto knihu rozhodně neprodává. Kniha tedy čtenáře neupoutá krásou
svého vzhledu, ale vnitřní krásou svého
Zdeněk Mikulášek
obsahu.

opravte

Jiří Grygar: ,Vesmírná zastavení"
(Vydalo nakladatelství Panorama v edici
Pyramida. 408 stran textu, 49 obrázků v textu, 16 stran obrazových příloh. Náklad
18 000 výtisků, cena brožovaného výtisku
Kčs 32,—. Praha 1990)

Vesmírná zastavení
Knihu Jiřího Grygara „Vesmírná zastaveni' vydalo nakl. Panorama v létě r. 1990
v době, kdy hrozil kolaps knižního trhu,
takže se v tiskárně zřejmě poněkud spěchalo. Jinak si lze totiž stěží vysvětlit rozházení sazby na str. 210-212, která byla
při obou autorských korekturách zcela v pořádku. Inkriminované stránky je proto třeba
číst takto: Po dočtení textu na str. 209 pokračujte od začátku str. 211 a skončete na
19. řádku shora (slovo „před-"), pak se
vraťte na str. 210, 12. ř. zdola (slovo „stavení") a stránku dočtěte. Pokračujte na str.
212 shora. Přečtěte si 21 řádků (po slova
„obou ty-") a poté se vraťte na str. 211, 13.
ř. zdola (slova „pů utvrzuji`) a stránku
dočtěte do konce. Teprve pak přijde na řadu počátek str. 210 až po 21. ř. („20. květná'). Nyní je třeba znovu přejít na str. 212,
12. ř, zdola („1987"). Od této chvíle ]ze
číst dále již plynule do konce knihy (za
rozluštění této tajenky děkuji red. Petře
Pleskotové). Kromě toho ve 3. ř. shora str.
305 má být lota místo 10° elektronvoltů a
v příloze za str. 256 (4, obr.) nehledejte inzerovanou montážní halu pro antény, neboť
vlivem nevhodného výřezu z reprodukce
„vypadla".

g

SASINFORMUJE
12. 3. 1991 se v Praze sešel výkonný výbor ČAS. Před informaci z této schůze se
ještě zmíníme o několika zajímavých příspěvcích z plenární schůze ČAS z 2. 3.
Ing. Souček ve svém diskusním příspěvku
hovořil o problematice kosmologické skupiny. Tato skupina již delší dobu pracuje
v rámci stelární sekce, ale chtěla by se
osamostatnit. Bylo navrženo, a4 zájemci
o činnost v této skupině vyznačí svůj zájem při placeni příspěvků do sekce a pak
podle počtu zájemců bude ustavena bud
skupina, která má tu výhodu, že nepotřebuje tolik funkcionářů, nebo samostatná sekce. Podle stanov je obojí možné.
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F. Zloch zdůraznil nutnost propagace ČAS,
neboť pouze tak se o nás někdo dozví a
třeba bude mít zájem se podílet na financování. Jednou z možností propagace by
bylo využit vystupováni dr. Grygara v televizi. Dalším návrhem na získávání finančních prostředků bylo sestavování a publikování předpovědí sluneční aktivity. Tato
možnost ale není reálná, neboť k vytvoření
takovéto předpovědi je nutné určitá zázemí a to má pouze profesionální instituce
jako je např. AsÚ ČSAV a ten se touts
problematikou již řadu let zabývá.
Prof. Vanýsek ,vyzdvihl důležitost existence ČAS, neboť je jedinou institucl, která
v přípádě, že malé hvězdárny zaniknou,
může nahradit jejich činnost. Navíc vzhledem k její sedmdesátileté tradici by bylo
dobré ji zachovat navzdory nízké dotaci a
určité apatii řady členů. Doc. Perek zdůraznil, že dříve byly příspěvky mnohem
vyšší a navíc dostávala různé dary, takže
vlastně byla finančně zabezpečena daleko
lépe. Nyní je odkázána pouze na dotaci a
příspěvky, za něž bychom chtěli získat daleko víc, než kdy společnost dávala.
Výkonný výbor 12. 3. se především zabýval náměty, které vzešly z plenární schůze.
Bylo rozhodnuto, že čerpání finančních prostředků se bude provádět stejným způsobem

Z IiVĚZ®1REN A
AnR®N®ihK!(ýCI1
KR®(JZKu
25 let hvězdárny

ve Ždánicích
Od otevření naší hvězdárny uplynulo již
25 let. Připomeňme si, jak vznikla myšlenka
na vybudování hvězdárny, jak probíhala její
výstavba a jakou činnost po celé čtvrtstoletí
vyvíjela.
V polovině padesátých let bychom ve Ždánicích našli jen několik zájemců o astronomií. Byli to ing. Oldřich Kotík, Miroslav
Kincl, Bohumil Brofan, MUDr. František
Št'astný a Josef Onger. Pořádali přednášky
s astronomickou tematikou, zajížděli také do
okolních vesnic, kde pořádali veřejná pozorování objektů na obloze. Již v této době
vznikla myšlenka na ustavení astronomického kroužku dospělých a na vybudování
malé pozorovatelny s dalekohledem ve Ždánicích.

jako dosud. Pokud některá pobočka chce
tento problém řešit jinak, esistsvat samostatně, je to na jejím uvážení; neplacení
členských příspěvků není řešení.
Protože nejvíce příspěvků volalo po dokonalé informovanosti, bylo rozhodnuto, že
kromě toho, co již běží v současnosti (ůíše
hvězd, Astro) budou aktuálně vydávány informace o novinkách v astronomii, tj. o úkazech, objevech, akcích apod., které budou
členům rozesílány. Dále bude zjištěno, jaké
služby hvězdárny poskytují nebo jsou ochotny poskytovat členům společnosti a členové
o této skutečnosti budou informováni. Některé hvězdárny již určitá privilegia, jako je
volný vstup na hvězdárnu apod., členům
ČAS poskytují, členové o tem pouze nejsou
informováni. Ostatní hvězdárny budou požádány, zda by některé tyto služby nemohly
poskytovat.
Vzhledem k některým nejasnostem při
čerpání finančních prostředků byl na MF
odeslán dopis s žádostí o jejich objasnění.
Dále byla připravována společná schůze výborů SAS a ČAS, která by se měla uskutečnit v září ve Valašském Meziříčí a měla by
být zaměřena hlavně na otázky spolupráce.
Doc. Perek informoval výbor, že 30. 5. bude
v Litomyšli prof. Zdeňku Kopalovi uděleno
čestné občanství.
—m—
Vypracování stavebních plánů budovy
hvězdárny se ujali ing. Marie Kotíková a
Rudolf Pavlík. Práce zprvu probíhaly brigádnicky Jod července roku 1958). Byl organizován dovoz stavebního materiálu na
budoucí staveniště, především cihel z bouraček, kterých žáci ždánickě školy očistili
více než 60000. Vlastní stavba byla zahájena dne 11. října 1958. V roce 1964 byl
získán dodavatel, OSP Hodonín se sídlem
v Kyjově, který v roce 1965 stavbu dokončil.
Dne 28. listopadu 1965 byla Lidová hvězdárna ve Žddnicích slavnostně otevřena, a
to u příležitosti konání krajského astronomického semináře. Je třeba uvést jména lidí,
kteří se nejvíce zasloužili o vybudování
hvězdárny. Především hlavní budovatel hvězdárny a její dlouholetý vedoucí ing. Oldřich
Kotík. Dále pak členové astronomického
kroužku, z nichž nejlepšími brigádníky byli
(odpracovali více než 100 bezplatných brigádnických hodin): Miroslav Kincl, ing. Marie Kotíková, Oldřich Poláček, František
Hegr, Antonín Balát, Jan Fiala, Oldřich Marta, Jaroslav Leskovský, Antonín Černý,Štěpán Skokan, Ladislav Štěpánek a Ladislav
Štork.
Vynikající práci odvedli tvůrci astronomických přístrojů naší hvězdárny, ing. Vilém Gajdušek z Ostravy, který vybrousil
veškerou optiku dalekohledů, a František
Kozelský ze Staré Bělé u Ostravy, který
zhotovil montáže dalekohledů. Oba vyrobili
tyto přístroje: refraktor o průměru 155 mm
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a 200 mm na paralaktických montážích v kopulích hvězdárny, Schmždtovu fotografickou
komoru, coelostat, dva Cassegrainovy reflektory o průměru 250 mm a refraktor o průměru 156 mm na přenosných azžmutálních
montážích. Pouze jediný přístroj, koronograf, zhotovil JUDr. Karel Hermann-Otavský
Z Černošic u Prahy, ovšem s optikou vybroušenou ing. Vilémem Gajduškem.
Hodnota budovy hvězdárny byla v roce
jejího otevření 813 tis. Kčs. Z odborových
prostředků bylo hrazeno 75 % hodnoty stavby. Vnitřní vybavení mělo tehdy hodnotu
287 tis. Kčs. Souhrnně mělo tedy celé dílo
v roce 1965 hodnotu 1,1 miliónu Kčs.
Lidová hvězdárna ve Ždánicích po celé
čtvrtstoletí své činnosti pinila a piní především funkci popularizační, zejména mezi
mládeží. Každoročně od roku 1978 zde vlétě probíhají praktika pro pozorovatele proměnných hvězd. Díky této své činnosti se
hvězdárna dostala do povědomí astronomické veřejnosti nejen v Československu, ale
ž v zahraničí. Dále se zde pravidelně konají odborná soustředění mladých zájemců
o astronomii, nedávno proběhlo již šestadvacáté. Konají se zde přednášky pro veřejnost, a to nejen astronomické, dále zde
pracují zájmové kroužky mládeže, především
klub astronomů vedený Petrem Kučerou.
Pravidelně každý týden je organizováno pozorování dalekohledy pro veřejnost. Za 25
let činností hvězdárny ji navštívilo bezmála
250 tisíc návštěvníků.
U příležitostí tohoto jubilea uspořádala
Lidová hvězdárna ve Ždánicích ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše
Koperníka v Brně ve dnech 1. a 2. prosince
1990 astronomický seminář.
Pro zájemce je na hvězdárně u odborného
pracovníka Petra Kučery k dostání, publikace RNDr. Vladimíra Kotíka „25 Zet Lidové hvězdárny ve Ždánicích 1965-1990". Má
92 stran, 52 obrázků a stojí 15 Kčs. Obsahuje historii výstavby a činnosti hvězdárny
a v závěru také stručnou historii státních
podniků Narex a Šroubárna Ždánice.
Vladimír Kotík

INZERÁTY
• Prodám astronomické zrcadlo o průměru 150 mm, ohnisko 840 mm, systém Newton
(bez odrazného zrcátka). Možnost výroby
jiné optiky do průměru 300 mm. Nejlépe
osobní odběr s přezkoušením na místě. Kvalita zaručena, cena dohodou. Václav Kejř,
Jihlavská 2592, 470 06 Česká Lípa.
• Prodám nové pohliníkované zrcadlo průměr 16 cm, F = asi 200 cm s oválným odrazovým zrcátkem a několik součástí k montáži dalekohledu. Dále prodám soustavu objektiv 0 10 cm, převracecí hranol a okulár,
vše systém Monar, achromatický objektiv
0 6 cm s převracejícím hranolem a další
optiku. Cena zrcadla je 2000 Kčs, ostatní
dle dohody. Marie Kovaříková, 760 01 Zlín
— Mladcová, Drahy 349.
• Prodám zachovaly dalekohled TAL 1,
0 = 110 mm; F = 805 mm; zvětšení 32X
až 169X se vším příslušenstvím. Cena je
4999,— Kčs. Josef Pirkl, U hřiště 1351; 562 06
Ústí nad Orlici.
• Koupám okulár F = 0-4, nebo F = 0-6.
L. Galek, Opavská 41, 972 01 Bruntál.
• Prodám kompletní ročníky Říše hvězd od
roku 1982 do r. 1990. Vladimír Štumar, Nerudova 1265/8, 569 01 Třešť.
• Sběratel hledá a platí v DM. Dalekohledy
Zeiss Jena, např. refraktory (63/840, 80/500,
80/840, 80/1200, 100/1000, 110/750, 130/1950,
150/2250) a reflektory (150/2250), objektivy
(typů B, C, E, F), okuláry širokoúhlé a
veškeré příslušenství. Kateřina Lomecká,
Hradešínská 31, 101 00 Praha 30, nebo tel.
(02) 739536.
• Vyměním zvukovou promítačku CLUB-16
za astrooptiku. J. Horáček, Obránců míru
441/7, 674 01 Třebíč.
• Prodám hvězdářský dalekohled TAL-1,
Zrcadlo 110 mm, zvětšení 32, 54, 96, 169X.
M. Mrázek, Benešova 1426, tel. 049/33780.
• Koupím artoskoplcký okulár 010 (ZEISS
JENA). Cena nerozhoduje. Pouze v bezvadném stavu. Vladimír Kafka, Žižkova 1014,
511 01 Trutnov.
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• Prodám reflektor Newton (0 100 mm,
F = 600 mm) na jednoduché paralaktieké
montáži. M. Slaný, Kosmákova 47, 750 02
Přerov.
• Koupím ekuláry 0-10, 0-16, H-25. Miroslav Matoušek, Nad lesem 38, 147 00 Praha 4.
• Prodám levně Říše hvězd 1978-1990,
Kozmos 1975-1990, Vesmír 1955-1990. Helena Stčgrová, Okružní 69/12, 591 01 Zďár
n. Sázavou 3.

hvězdárně (58 stran, černobílé i barevné
snímky, 10,— Kčs). Ostatní si ji mohou objednat na dobírku.
Služba ASTROČAS je zaměřena hlavně na
Říši hvězd, Kozmos, Hvězdářskou a Astronomickou ročenku, Kosmické rozhledy,Uranii apod. Doufáme, že pomůžeme zacelit
mezery ve vašem archívu., Pište na adresu:
ASTROČAS, Jan Urban, Martinů 1341, 258 01
Vlašim.

Zpravodaj pozorovatelů
symbiotických hvězd

Výměnná publikační
slúžba ASTROČAS
Chybějí vám některá čísla či celé ročníky astronomických časopisů či ročenek?
Nebo vám naopak některé publikace zabírají zbytečné ,místo v knihovně? Shromažďujeme všechny nabídky a poptávky, týkající se astronomických periodik.
Naši službu poskytujeme zdarma; pro zájemce o publikace pouze za tolik známek
8 1 Kčs (korespondenčních lístků), kolik
si přejí zaslat nabídek. Sdělte nám pak
laskavě cenu., kterou jste za publikaci ochotni zaplatit. Při nabídce udejte, prosíme, minimální cenu, za jakou publikaci nabízíte.
V případě, že některé publikace můžete
poskytnout zdarma (zejména jednotlivá čísla časopisů), zašlete je laskavě přímo na
naši adresu. Tomu, kdo zdarma poskytne
více výtisků, zašleme publikaci o vlašimské

V loňském roce začal pod názvem SOS
vycházet novy zpravodaj, určený pro aktivní
pozorovatele symbiotických hvězd. Jeho účelem je zprostředkovat kontakt mezi pozorovateli a poskytovat aktuální informace
o programu symbiotických hvězd, který organizují dr. L. Hric a A. Skopal z Asll SAV
v Tatranské Lomnici.
Zpravodaj obsahuje nejnovější výsledky
pozorováni, informace o jednotlivých SH a
podklady pro zpracováni pozorováni. Je vydáván neperiodicky a zpočátku byl zasílán
zájemcům pouze za cenu poštovného a 50
haL za číslo. Do budoucna je určen pouze
těm, kteří se zapojí do pozorovacího programu.
Bližší informace můžete získat na adrese:
Ing. Zdeno Velič
Rozkvet 2029/54-43
017 01 Považská Bystrica

Poslední zprávy z cirkulářů IAU
Kometa P/Giacobini-Zinner (1991m)
Dne 18. února 1991 byla na samé hranicí
viditelnosti znovuobjevena známá periodická
kometa P/Giacobtni-Zinnerova. V době objevu měla kometa jasnost téměř 22 meg. Její
objev byl umožněn jen díky použití prototypu nové širokoúhlé CCD kamery ve spojení s 2,2-m reflektorem observatoře na Mauna Kea na Havajských ostrovech. Proti předpovědi se kometa na své dráze zpozdila
o 0,01 dne.
V březnu se kometa nacházela v souhvězdí
Hada. (IAUC 5225)
Supernova 1991T
Blízko jádra galaxie NGC 4257 v souhvězdí Panny byla objevena 4. dubna 1991 supernova, letos už dvacátá. Tento objev byl
nezávisle oznámen ze čtyř observatoří. První ji spatřil Robert. R. Evans (duben 4,48
UT) jako novou hvězdu 15,0 mag. Vzhledem
k poměrně vysoké jasnosti a absenci čar
Balmerovy série vodíku se jedná pravděpodobně o supernovu typu I, a to ve velmi
raném stadiu.

Odhady vizuální hvězdné velikosti v dalších dnech po objevu byly následující: duben 4,5 (UT): 15,0 mag; 13,2: 14,0 mag; 14,1:
13,6 mag; 15,6: 13,0 mag; 15,9: 13,0 meg;
16,3: 13,5 mag. (IAUC 5239)
Nova Centauri 1991
Také na jižní obloze zazářila v současné
době poměrně jasná nova. W. Liller oznámil, že 17. března 1991 objevil v souhvězdí
Kentaura novu asi 8,5 mag. Tento objev byl
záhy potvrzen na observatoři v Cerro Tololo (Chile). Na spektrogramech v červené
oblastí spektra byly identifikovány silné
emise Ha, O I, C I, N I, H I a Ca II. Pozorovány byly také slabé emise Fe II, He II a
N I. Vizuální hvězdná velikost na začátku
dubna se pohybovala kolem 11 mag.
(IAUC 5230, 5231, 5235, 5237, 5241)
Rádiový střed Galaxie
J. Bally a M. Leventhal z Bellových laboratoří oznámili určeni přesné polohy již
dříve známého zdroje velmi tvrdého záření
gama lE 1740.7-2942 (viz RH 1991/3). U tohoto zdroje byla naměřena intenzita emise

117

03,3: 10,4 mag; 06,1: 10,9 meg; 0,8,3: 11,5
mag; 09,1: 12,0 mag; 11,1: 12,3 mag; 12,1:
12,2 mag; 13,4: 12,5 mag.
(IAUC 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5232, 5233,
5234, 5238, 5238, 5240)
—tst—

ZY CIA OBLOZE
V SRPNU 1991
Časové údaje v této rubrice uvádíme ve
středoevropském čase SEČ i v době platnosti letního času SELČ. Víme, že SEČ =
= SELČ — lh.
Slunce vychází 1., 16. a 31. VIII. ve 4h28,
4h50 a 5h12; zapadá v 19h43, 19h18 a 18h47.
Během měsíce se noc prodlouží o 1h44 a
deklinace Slunce klesne z + 18,2° na + 8,5°.
Slunce se pohybuje souhvězdím Raka a 11.
VIII. vstupuje do Lva. Astronomická noc
koncem srpna prodlouží na více než 6 h.
se

511 keV a pravděpodobně odpovídá pozitronové anihilaci. Zdroj záření se nachází pouze 1" daleko od okraje centrálního galaktického molekulárního mračna o hmotnosti
asi 105 M0 (průměrná hustota H2 je větší
než 104.cm-3 ). Tento zdroj záření gama
pravděpodobně přímo souvisí s akreeíhmoty z tohoto mračna na blížkou černou díru.
(IAUC 5228)
Nova Herculis 1991
Nova Herculis 1991, objevená koncem letošního března (viz ŘH 1991/5), je stále
středem velkého zájmu astronomů. Zprávy
o její jasnosti, spektrálních i rádiových,pozorováních přicházejí z mnoha světových observatoří a celková analýza všech dat bude
ještě dlouho trvat.
Přehled nejdůležitějších posledních výsledků:
'• K. Tsuchia dodatečné nalezl novu na fotografiích exponovaných 24,757 března 1991
UT. To je tedy první registrace novy po jejím vzplanutí. V této době měla nova jasnost asi 5,4 mag.
• Dne 5. ledna se podařilo objevit rádiový
protějšek novy s tokem 1,3; 1,9 a 2,7 mjy
na frekvencích 4,98; 8,4 a 14,9 GHz. Poloha
rádiového zdroje je a = 18h44m11,86S, d =
= + 12°10'45" (ekvin. 1950.0), což odpovídá
optické poloze zdroje.
• V mikrovinné oblasti spektra (0,75 _ 2,4
um) byly pozorovány silné a široké čáry
Paschenovy a Brackettovy série vodíku, čáry He I a velmi slabé čáry 0 I. Emise He II
nebyla identifikována. Profil čar He I (1083,0
nm) a Pa,p potvrzuje přítomnost plynové
obálky kolem mateřské hvězdy, přičemž
modré maximum čar je silnější nežli červené.
• Družíce IUE pozorovala v ultrafialovém
spektru silné zeslabení emise okolo 170 nm,
které odpovídá absorpci v tenké rozpínající
se obálce hvězdy. Tato absorpce u novy
Herculis 1991 je však trochu odlišná než
Pt, která se pozoruje v ultrafialovém spektru u klasických nov. V ultrafialovém spektru novy nevystupují nad kontinuum (kromě čáry Mg II) žádné jiné silnější významnější čáry. Ve srovnání s dříve pořízeným
spektrem vykazuje spektrum z 27, března
v okolí 160 nm zvětšení emise o 60 % a
v okolí 270 nm naopak dvojnásobné zeslabení.
• Ve vizuálním oboru spektra byly pozorovány následující široké emisní čáry: He I,
He II, NII,Si II, NI,OI, Mg II, CI,CIII,
C IV, Na I D a čáry Balmerovy, Paschenovy a Brackettovy série vodíku.
• Vizuální jasnost v období od 28. března
do 13. dubna byla následující: březen 28,1
(UT): 7,8 mag; 28,5: 8,0 mag; 28,8: 8,4 mag;
29,5: 8,3 mag; 30,5: 8,5 mag; 30,8: 9,3 mag;
31,4: 9,4 mag; 31,8: 9,6 mag; duben 01,1: 10,1
mag; 01,4: 9,9 mag; 01,5: 9,4 mag; 01,8:
10,2 mag; 02,1: 10,3 mag; 02,8: 10,4 mag;

Měsíc je v poslední čtvrti 3. VIII. ve 12h,
novu 10. ve 3h, první čtvrti 17. V 6h a úplňku 25. v lOh. Přízemím prochází 8, v 1911,
odzemím 21. v Oh. Středy Země a Měsíce
jsou přitom vzdáleny 360 099 km a 405155
km. Počátkem srpna se pohybuje Rybami,
2, ukazuje maximální libraci v šířce i v délce — k Zemi natáčí jižní a východní okraj,
které jsou osvětleny. Beranem prochází 3.
VIII. a přestože je v poslední čtvrti, vychází díky své vyšší deklinaci už ve 22h13 a 7.
krátce před novem se jako úzký srpeček
vynoří v 0h49 při deklinaci přes + 25° - je výborná příležitost ke sledování popelavého světla. Další jitra se pak hodí pro
pozorování starého Měsíce krátce před novem. Večer po západu Slunce se Měsíc objeví o to později, protože ekliptika svírá
malý úhel s obzorem a Měsíc je jižně od
ní. Spiku v Panně míjí 14. večer, 22. ve 24h
je v konjunkcí se Saturnem; planeta 1,8°
jižně. Na 29. VIII, připadá opět maximální
librace v šířce i délce: Měsíc k Zemi natáčí jižní a východní okrajové oblasti, obě
osvětlené. Koncem srpna se pohybuje Kozorohem (23., 24.), Vodnářem (25.), znovu
Rybami (27.-29.) a Beranem 30. jako na
začátku srpna.
Merkur zůstává většinou nepozorovatelný.
7. VIII, prochází zastávkou a začíná se pohybovat zpětně, tj. k západu, 21. je v dolní
konjunkci se Sluncem a 30. po zastávce se
opět pohybuje přímo, direktně, tj, k východu, směrem rostoucí rektascenze. Koncem
srpna se objevuje ráno u východu před
eloneací 7. IX. Má podobu úzkého srpečeu,

118

29, fázi 0,10, vychází ve 4h14, dosahuje
však jasnosti jen + 2,3 mag — pravděpodobnost pozorováni je tedy nevelká.
Venuše mizí ve sluneční záři. Může být
pozorována na začátku srpna jako večernice, avšak jen za výjimečných podmínek. 9.
VIII. zapadá již současně se Sluncem —probíhá totiž jižnější částí ekliptiky a ještě na
jih od ní. Dolní konjunkce se Sluncem nastává 22. VIII, ve 21h, přičemž planeta prochází 8° jižně od Slunce. Nejblíže Zemi je

23. VIII. v 5h: 0,287 AU, tedy 42,9 miliónu
km. Krátce nato, začátkem záři, se již objeví na ranní obloze.
Mars je úhlově blízko Slunce (7. VIII. 30°
východně), při jasnosti 1,8 mag je přezářen Sluncem a proto nepozorovatelný. Vlivem vzdálenosti jeho úhlový průměr klesá
na 3,8", což odpovídá Uranu.
Jupiter není rovněž viditelný, ježto 17.
VIII. nastává jeho konjunkce se Sluncem.
Saturn krátce po opozici se Sluncem sví-
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17hlové vzdálenosti planet a Měsíce od Slunce ve druhém pololetí 1991. Slunce znázorňuje svislá trojitá čára uprostřed. Z grafu je možné k určitému datu přehledně zjistit
rozmístění planet a Měsíce na ekl₹ptžce, jejich polohy v souhvězdích a další údaje.
čísla u křivek planet a Měsíce znamenají datum, kdy dojde k významným konjunkcím;
obě významné konjukce planet jsou označeny obvyklýmž značkami, E znamená největší
elongace Merkura a Venuše. V horní části grafu je uvedena doba viditelnosti těles a
eklžptikálních souhvězdí v nočních hodinách.
Kresba P. Příhoda
119

ti v souhvězdí Kozoroha většinu noci kromě
jitra. Ve 22h26 vrchol[ 19. VIII., zapadá ve
2h49. Jeho deklinace zůstává stále nevelká,
kolem - 20°, proto ho pozorujeme kolem
kulminace.
Uran a Neptun v nízké deklinaci v souhvězdí Střelce zůstávají nad obzorem většinu noci, ale jejich viditelnost se zkracuje, takže koncem srpna zapadají už krátce
po půlnoci. Vrcholí kolem 21h. Vyhledáme
je podle mapky v ŘH Č. 4, str. 79. Jejich
vzájemná úhlová vzdálenost dosahuje necelých 5°.
Pluto v souhvězdí Hlavy hada je nad obzorem v první polovině noci, období vhodné k jeho sledování již skončilo.
Planetky: většinu noci je pozorovatelná
(3) Juno, kterou najdeme 9. VIII. v poloze
19h13,Omin; — 6°57; 9,3 mag — tedy v jižní
části souhvězdí Orla. Ve vhodné poloze je
také (7) Iris (12. VIII.: 23h09,4m n; t 5°01';
8,2 mag) a (324) Bamberga.

Meteory: 13. VIII. ve 2h dosahují maxima
Perseidy, spolehlivý a bohatý roj, až 70 meteorů/h. Podmínky viditelnosti jsou výborné
— Měsíc neruší a souhvězdí Persea je v době maxima vysoko nad obzorem. Den před
maximem a 2 dny po něm lze u tohoto roje
spatřit až 40 meteorů/h. Současně nastává
maximum 8-Aquaríd S, také 13. VIII., s hodinovým počtem přes 10. Z bohatších rojů
jsou to dále t-Aquaridy S, které však jíž
ruší Měsíc před úplňkem.
Proměnné hvězdy: v době vhodné pro pozorování má minima ;d Per, Algol, 3. VIII.
ve 2h a 26. v 0h30; d Cep dosahuje maxima
13. ve 23h a 30. VIII. ve 2h. Maxima dosahuje dlouhoperiodická o Cet, Mira, 23. VIII.,
nominálně až 2 mág, ve skutečnosti často
jen 3 až 4 mag, což můžeme ověřit vlastním
pozorováním. Maximum Míry spadá do vcelku vhodného období — hvězda je na ranní
obloze.
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Snimek brilskych ostrovů s nastupu)ici lrontálni oblačnosti (z meteorologické družice NOAA II).
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Komplex přistrojů — Newton 925/1910, Cossegroin 320/4600 a protuherančni dalekohled — v Petrovicích.
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