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V zorek sběru na filtračním papírn,' l ehce poznáme několik m et'eorických kuli
ček (mikros-nímek , zvětšen·o 120krát,' k článku na str. 148). - Na první str, 
obálky sluneční halo , fotografova1né na Skalnatém Plese (L. Pajdušákov á-

Mrkosov á ) , 
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Říše hvězd Roč. 41 (1960), č. 8 

Oto Obůrka 

PŘEDHVĚZDNÁ HMOTA A PROTOHVĚZDY 

Objevy učiněné v posledním desítiletí při fyzikálním vyzKumu ,zareru 
hvězd, mlhovin i galaxií, obrátirly pozornost astrofyziků a fyziků,. zabýva
jících se sludiem elementárních částic hmoty, 'k jevům, které neby10 možno 
vysvětlit obvyklými ~působy jako projevy známé hvězdné a mlhovinné 
hmoty. 

Při studiuzáření rychle proměnných hvězd ty;pll' UV Ceti a T Tauri byly 
objeveny mohutné výbuClhy v tak krátké době, že je nebylo možno vy
světlit jako výsledek známých jaderných pochodů a s tím spojeného 
obvyklého vyvrhování hmoty a zvýšeného toku záření z ni'ter hvězd (viz 
též článek "Vybuchující hvězdy" v ŘH 1957, .str. 244). Jde vesměs o pro
kazatelně mladé hvězdy, obvykle obklopené nebo spojené oS mlhovinnými 
útvary. 
Obecně byl přijímán ná~or, že SB 'skupiny hvězd vytvářejí z mJhovinraé 

hmoty v rozsáhlých plynných a prachových mracích. I když pro to ,nebyl 
důkaz, byl zřejmý úzký vývojový vztah mezi mladým1 hvězdami a mlhovi
nami, pr-otože ve všech hvězdných asociacích se vyskytuje mnoho plynné 
hmoty. Mlhoviny jsou však útvary značně nestálé a r01zplynou se během 
několika miliónů let. 

Byly vysloveny názory, 'že .předtím existovaly jiné formy předhvězdné 
hmoty, ze kterýoh se vytvá~ely současně hvězdy i mlhoviny. Ambarcumjan 
vyjádřil domnělllku, že ihvězdy vznikají ve skupinách 'z ú tvarů zvaných 
protohvěizdy, které jsoU! složeny z velmi husté a dosud neznámé před
hvězdné hmoty. 
Protohvězdy dOlsud pozoTlovány nebyly a Illebylo ani možno vytvořit 

aspoň t.eoretický modeL Je možné, že jsou vlastnosti 'předhvězdné hmoty 
kvalitativně tak odlišné od známé hmoty, ž.e by bylo obtížné je předpo
vědět i při dosavad.1'1ích znaLo'stech, získaných při studiu elementárních 
čfustic hmoty ve velkých urychlovačích. Je-li hypotéza o protohvězdách 
správná, měla by ·se jeji'Ch hmota vYlznačovat řadou výjimečných vlast
ností a zvláště schopností uchovávat veliké množství potenciální energie 
po dlouhou dobu., Je možné, že se hmota protohvězd podobá svou hustotou 
hustotě atomových jader. Je-li tomu tak, ,souvisí tvorení hvězd a mlhovin 
z protohvězdy s otázkou tvoření chemických prvků, z nichž se skládá 
obvykle kosmická; hmota. 

Ambarcumjan předpokládá, že protohvězdy mají pn poměrně malém 
poloměru tak veHko'U hmotu, že z nich vznikají celé !Skupiny hvězd. :při 
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rozdělování protohvězd na větší ;počet částí vzni!kají menší útvary př·ed
hvězdné látky o hmotě odpovídající řádově hmotě hvězd, které VŠaJk j1sou 
nestálé a ·proměňují se v obyčejnou 'hvězdnou lábku. Předhvězdná hmota, 
která byla ro.zptýlena v okolí hvě1zd, dává vz,ni'k rozsáhlým mlhovinám. 
Při těchto proměnách dochází k veli'kému uvolňování energie, jejíž část 
se mění v kinetickou energii, nutnou při rozpínání hvězdných skupin 
a mlhoviny. 

Je mož;né, že po vytvoření hvězd nepřemění se všechna předhvězdná 
hmota v obyčejnou hmotu a v nitrech hvězd zůstává ještě, určité množstvÍ 
předhvězdné hmoty, která se však postupně snižuje. Zásoby energi,e před
hvězdné hmoty jsou ·za určitých 'Podmínek pře,nášeny přímo z vnitřních 
částí hvězdy dO' jejich o'krajových vrstev nebo dokonce na horní hladinu 
atmosféry, kde se rozvíjí :proces U'volňovámí energie. Protože teplota oblastí, 
kde k uvolňování energie dochází, je příliš nízká, nejde zřejmě o termo
nUikleární reakce. Při dosud neznámém ,pochodu vytváří se vehký počet 
rychlých částic, 'které vyvolávají Ispojité spektrum. Je možno předpolkl ádat, 
že jde o emisi rychlýoh relativistických elektf10inů v magnetickém poli 
hvě·zdy nebo jejího okolí. Snad je hmota vyvržená z vnit~nich oblastí 
hvězdy částí 'zbylé :předhvězdné hmoty. Při výbuších hvězd typu T Tauri 
byly již mnohokráte pozorovány ve spektru čáry lithia, které by mělo za 
podmínek, které ve vnějších vrstvách hvězd vládnou, ihned se rozpadnout. 
Domníváme se vša'k, že se atomy lithia v těchto oblastech obnovují, což 
by 'svědčÍ1lo o tvoření -prvků. Ve 'spektrech některý-ch hvězd byly při po
dobných výbuších studovány velmi intenzívní čáry technecia, které nemá 
stálých izotopů a na Zemi je nenacházíme VI 'Přirozeném ,stavu. Lze před
pokládat, že jde také o obnovování atomů technecia v atmosférách hvězd. 
Jestliže záření většiny stálých hvězd může být vysvětleno ja'ko záření 
termické, zdá se, že velká část záření výše ,zmíněných nestabilních hvězd 
není obvyklé termické ,záření. V:zrůst jasnosti není často doprovázen ,zvý
šením teploty foto:sférických vI'lstev !hvězdy. Domněnka, že jde :o promělly 
předhvězdné hmoty s vysokými zásobami energÍ'e~ iejíž přeměna ve známou 
hvězdnou hmotu :prochází pochody dosud ne dobře známými, ,Poskytuje 
jediné vysvět!lení mimořádných pochodů ,při náhlých erupcích ;mladých 
hvězd. 

VeLký zájem vyvolaly v roce 1952 Baadeho ,snímlky Krabí mlhoviny, 
pořízené pomocí spektrálních fHtrů 5metrovým dalekohledem na Mt Palo
maru. Fotografie, zobrazující mlhovinu v červeném světle vodíkové čáry 
Ha, prozrazují, že světlo mlhoviny je vyzařováno především rozvětvenou 
sítí rozsáh'lých ,plynných vláJken. Snímky v infračerveném světle jeví 
pouze amoTfní plynnou hmotu beze Istopy vláknité obálky. Z toho v'Zllikl 
názor, že záření Krabí mlhoviny je .působeno dvě,ma rozdílnými oblastmi 
se zCeila odlišnými vlastnostmi. Spektrum mlhoviny je totiž tvořeno mimo
řádně intenzívním spojitým pozadím, přes něž se překládají obvyklé 
emisní čáry ·zářící mezihvězdné hmoty (čáry vodí-ku, -zakázané čáry kyslíku 
a dusíku a jiné), (které jsou výrazně zdvojeny. Spektrální čáry jsou vy
volány výše zmíněnými vlákny a svědčí o rozpínání mlhovinné hmoty ve 
vláknech rychlostí téměř 1500 km -za vteřinu. Krabí mlhovina je pozůstat
kem poobroVls!kém výbuchu S'uperllovy,ke -kterému došlo 4. 7. 1054, takže 
ex,panzivní pohyb pokračuje od té doby. 
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Při studiu sp€iktra mlhoviny působilo však největší obtíž vysvětlení 
původu mimořádně silnéhO' spojitéhO' pozadí. Někteří astrofyziikové se 
domnívali, že c-elá amorfní plynná hmota má teplotu několik set tisíc 
stupňů, aniž bylo možno vysvětlit, jak ta:ková teplota mohla vz.niknout 
a udržovat se. Sovětský astrofyzik Š'klovskij vyslovil v roce 1953 revoluční 
domněnku, že záření není tepelné povahy, a že může být vyvoláváno velmi 
rychlými elektrony o velkých energiích, které ,se pohybují v rozsáhlém 
a mohutném magnetickém poli. Pro podobný jev nebylo v té dO'bě v astro
nomii obdoby. 

PDdobné záření bylo však skutečně objevenO' ve velikých urychlO'vačích 
částic, synchrotronech, při studiu sva~ku velmi rychlých elektronů při 
jejich kruhO'vém pohybu v silném magnetickém poli. ByJla též ,zjištěna 
značná polarizace synchrotronního záření. U Krabí mlhDviny byla později 
rovněž o'bjevena si'lná :oolarizacesvětla, která činí až 9 %, do'sahuje však 
někde až 50 %. Krabí mlhovina je také mDhutným zdrojem rádiového 
záření, které je rovněž synchrotronnÍ'ho char3Jkteru, podobně jako záření 
optické. Na základě obsáhlých prací vyslovil Oort domněnku, že magne
tické pole Kr3Jbí mlhoviny (řádově 10-4 gaussů) je desetkrát až stokrát 
mohutnější než v ostabním mezihvězdném prO'storu. Optioké záření je 
buzeno elektrony .o vysokých energiích okolo 1011 e!le!ktronvoltů a rádiové 
záření je vyvoláváno elektrony o energiích asi 109 elektrovoltů. 

Ambarcumjan ukázal, že spojitá emise je púS'obena proudy částic, které 
se oddělují velikými rychlostmi O'd centrální hvězdy Kra,bí mlhoviny. 
Energie takových ,zhuštění částic nemá .nic ,společného s obvyklými z.droji 
energie ve hvězdných atmosférách. VyslO'vil také domněnku, že centrální 
hvězda Krabí mlhoviny není obyčejnou hvězdou, ale ,zbytkem protohvězdy, 
v níž se uVlolňuje energie při :proměnách, jimiž prochází předhvězdná 
hmota. 

Po těchto objevech bylo také ,zjištěno, že plYllmé pozůstatky po super
nDvě Tycha Brahe z roku 1572 a 'OD supernově Keplerově z roku 1604, 
jakož i da:lší plynné útvary (rádiový zdroj C3Jssiopea A) jsou ,zdroji ne
termického rádiového záření, které je možnO' přirovnat k synchrotronnímu 
záření rychlýcrh elektronů. 

Neobvyklé pr-ojevy kosmické hmoty neomezují se však jen na naše 
hvězdné okolí. I mezi galaxiemi nacházíme mnoho kvalitativních rozdílů 
a některé zvláštnosti nebylo možno zaHm vysvětlit obvykJými pochody. 
Na zákD.adě obsáhlých ,prací se předpolkláda!lo, že střiední části galaxií jsou 
vyplněny hvězdami II. populace, náležejícími do kulových podsystémů, a že 
v těch O'bla:sbech je hmota soustředěna téměř výlučně do hvězd, takže je 
tam velmi málo plynné difuzní hmoty. 

Při studiu nejbližší veJké galaxie, ,spirální mlhoviny v Andromedě, bylo 
objeveno zcela uprostřed jádro malého objemu, které se: zřetelně O'dlišuje 
O'd svého OkD:lí. Jeho průměr .ie asi 15 'Světelných let. Nelze je považovat 
za obvyklou hvězdokupu a zdá se. že má veli'kou hmotu. která řádově 
daleko převyšuje hmotu oodobné hvězdokupy. Ja:snost jádra nepřesahuje 
o mno'ho zářivost bohaté kulové hvězdokupy a vše n3Jsvědčuje tomu, že 
průměrné záření na jednotku lunoty je mnohem nižší než u kulových 
hvězdo.kup. Vycházíme-li z iořed!ooikladu, že jádra velkých galaxií u:zavírají 
útvary velikých hmot a malé .iasnosti. vyhDvova:la by pozorovaným skuteč
nostem nejlépe jádra !složelI1á z ,0rotO'hvězd o vysokých hustotách. 
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Studium některých bližších galaxií svědčí ve prospěch těchto názorů. 
Ehpti'cká galaxie M 87 v souhvězdí Pa.nny o'bsahuje tři zhuštění, která 
vydávají záření pravděpodobně nelermické povahy, vyvolávané rychlými 
elektrony. Jde zř,ejmě o vyvrhování předhvězdné hmoty z jádra uvedené 
galaxie. Také eliptircká galaxie NGC 3561 má jakýsi výhonek hmoty, vy
vržené ,z centráLní oblasti, který obsahuje zhuštění velmi vY'so:ké jasnosti 
a intenzívní modré barvy. Jde pravděpodobně o velké nmožství před
hvězdné hmoty vyvržené -z jádra galaxie. 

Ambarcumjan vy.slovil názor, že 'Podobně. jako u vícenásohných hvězd
ných SDl1stav, ta!ké u víc,ečlenných Isoustav galaxií je možno předpo!kládat, 
že vznikly rozdělením původního veli'kého tělesa př,edgaJlaktické 'hmoty. 
Byly učiněny objevy, které svědčí ve prospě-c'h tohoto názoru. Je možné, 
že takové dělení galaxií pozorujeme u rádiové galaxie v souhvězdí Labutě, 
která má dvě jádra a vy,zařuje tisíokrát více rádiového záření než ostatní 
rádio'Vé galaxie. 

Při studiu galaxií by,ly nalezeny ještě jiné .zvláštnosti, které budou vy
žadovat vysvětJení. Ve ,známém shluku galaxií v ,souhvězdí Panny bylo 
nalezeno :několik set členů takového typu, jaký nenacházíme vůbec v míst
rum ,shluku. V obří kupě galaxií Isouhvězdí Vlasu Bereniky objevil mexický 
astro'ilo,m Haro "modré galaxie", jaké rovněž nacházíme v bližších kupách 
galaxií. Modrá barva svědči o mnohem rychlejším rytmu vytváření hvězd 
než v jiných galaxiích. Ve vzdálenÝch oblastech vesmíru byly nalezeny 
další typy kvalitativně odlišné -od známých galaxií. . 

Řeše~'lÍ těchto otázek může pravděpodobně významně pomoci nejen v kos
mogonii galaxií, která ie zcela na počátku, ale ovlivnit také hvězdnou 
kosmogonii. Je pravděpodobné, že významně zde pomohou teoretičtí fyzi
kové a pracovníci výzkumu základních částic hmoty, kteří dosahují ve veli
kých urychlovačích ta;ko-vých forem hmoty jaké dosud nebyly poznány. 

Igor Zacharov 

METEORICKÝ PRACH 

V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE 


Do vn.ějŠích částí naší atmosféry vstupuje neustále jisté milw'žství hmoty 
z meziplanetárního prostor u. Jsou to jednak meteory, které Ise roz
prašují ve výškách okolo 100 km, jednak drobné prachové částice,které 
praktioky ve stejných výškách ztrácejí svoji kosmickou rychlost bez vidi
telného světelného efe'ktu. Spolu se zbytky meteorů tvOří tyto prachové 
částice - mikrometeory - tak zvaný meteorický prach. 

Ze známých vlastností zems'ké atmosféry můžeme vypočítat, že jednotlivé 
prachové částice padají 'k zemi velmi rychle až do výšek 80 km, kde se 
jejic,h . rychlost vlivem vzrůstající hustoty atmosféry rychle zpomaluje. 
Během činnosti meteorického roje vzroste množství meteorické hmoty, 
která Vlniká do ,periferních oblastí atmosféry. Teorie ukazuje, že :se během 
čiIhl10sti roje vytvoří ve výšce okolo 80 km vrstva prachu, která pa!k po
malu k1esá k povrchu Země. Doba pádu prachové vrstvy až na povrch 
Země činí asi 30 dnů. 
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Chová.r'1Í blikové v:r:stvy muzeme zatím sledovat pouze nepnmo - ze 
zvětšeného rozptylu a extinkce atmosféry,. Ta;kto získané výsledky je 
ovšem třeba ověřit přímým studiem kosmického prachu. 

Na různých místech na Zemi byly konány pokusy identifikovat jednot
livé meteorické částice :přímD v prachu, :sebraném na povrchu Země. K roz
hoooutí D původu iecLnotlivých částí sloužila většinou mi'kroslkopická rpro
hlídka jejich povrchu. Meteory se totiž rozprašují ·za poměrně vysoké tep
loty, kdy jejich povrch je ve stavu tekutém. Jejich zbytky bychom tedy 
měli nacházet ve formě ztuhlých kapiček - kuliček, jejichž povrch by měl 
nést stopy vyso'ké teploty, kterou částice prošly při svém zrodu. 

Dlouhodobá série sběrů meteorického prachu byla 'provedena též na 
As.tronDmickém ústavu ČSAV v Ondřejově. Celkem na třech pozorovacích 
stanicích - v parku observatoře, na triangulační věži Mezivraty a na 
střeše zámku Vysoký Chlumec u 3edlčan - byly umístěny sběrače ,prachu. 
Jsou to obyčejné meteorolog"ieké dešťoměry, -opatřené TretjakovS!kého 
Hmcem proti vět:':"u (obr. na 4. str. přílohy). Pravidelně každých čtrnáct 
dnů jsou s'běrače pečlivě vymyty destilovanou v'o·dou a obsah převezen do 
OndřejDva k dalšímu zpracování. Ve sběrači je vždy ponecháno určité 
množství destilované vody, aby sběrač nevyschl a obsah nebyl vyfoukán 
větrem. V Ondřejově je pak sebraný prach oddělen od vody filtrací nad 
va;kuem. 

Ovšem pouze nepatrná část sebraného nrachu pochází z mÍln'ozemského 
prostoru. Při mikroskopické prohlídce sběru můžeme konstatovat přítom
nOlSt nejrůznějších částic, mezi nimiž na.ideme i lesklé, otavené kuličky, 
které jsou většinou kovové. Právě tyto částice jsou podezřelé z kosmického 
půvo::lu. Někteří autoři VŠaJk ukázali, že četnost takových kuliček ve sbě
rech stoupá v blbkosti ,průmyslových center, jinými slovy, že ta,kové 
kuličky vznikají i připrůmYiS!lové čin.nosti. Na Astronomickém ústavu 
ČSAV bylo ověřen.o experimentálně, že ,podohné částice vznikají například 
při autogenním sváření, .při :práci na brusném kotouči apod. Je tedy zřejmé, 
že samotná morfiQIlog-ie prachových črustic k rozhodnu tí o jejich kosmickém 
původu nestačí, a bylo nutno hledat jiné cesty, -ta;k se .g tímto .problémem 
vypořádat. 

Složení meteorické hmoty známe prakticky j.en z meteoritů, dopadlých 
na povrch Země. Zhruba je můžeme rozdělit na dva typy - meteority 
kamenné a mete-ority že'lezné. Chemieké ,složení kamenných meteoritů je 
stejné jako složení 'Dozems:kých minerá:lů, ale v železných meteoritech 
naoházíme vždy značné množstvÍ niklu, který je jinak v zemské kůře 
poměrně vzácný. Obsah niklu ve sběrú musí tedy být mírou jeho kosmické 
železné sl'O,ž·ky. 

.stanovit obsah niklu ve sběrech chemickou cesDo'U' se však nepodařiilo , 
neboť chemické metody nejsou dostatečně citlivé. Pozdější měření ukázala, 
že v jednom vzor'ku, jehož váha ,se pohybuje průměrně okolo 0,1 g, je 
jenom 10-5 g, tj . .iedna stotisícina g-ra.mu železa a 10-8. g, tj. jedna sto
miliontina gr&'llU niklu. Jen spektrální analý.za se svojí ohromnou citlivostí 
umožnila nejen přítomnost niklu v každém jednotlivém sběru doká,zat, ale 
dokonce: určit poměr niklu Ik železu ve sběru. 

Železo ve sběru _ie ovšem dvojího původu - .iedna:k z průmyslového 
prachu, jedna,k z meteorů. Průmyslové železo praktioky nikl neohsahuje. 
Koncentrace Ni : Fe ve slběrech, provedenýc:h v těsném .sousedství hutních 
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Obr. 1. Chod koncentrace 
meteorického železa ve 

~IO.OJ t----C::=::::::::I------1 sběrech v závislosti na 
čase."1 }

0o

závodů, se pohybuje 
"""~ okolo Usícin procenta. 
'2 '"; Naproti tomu koncen

trace Ni : Fe v !ITl..ceteoriclkém železe obnáší zhruba 10 %. Z koncentrace Ni 
vzhled Ik FB ve SlběTU můžeme tedy pomocí- směšovacíhO' 'PTa'vidla určit po
měr jeho meteorické a terestrické železné 's~ožky. 
Během času musí ovšem kolísat ja'k množství meteoriokého, tak terestric

kého železa ve sběrech. Kolísání ,meteorické složky musí záviset na činnosti 
meteo'rických rojů, kdežto kolísání ter'estrické slDž,ky je náhodné a v dlou
hodobémprŮffiěru Ise musí vyloučit. 

Dodnes bylo analýzováno téměř 300 vzorků sběrů a výsledky byly ,zpra
covány statistioky. Bylo vybrá...l1.o c,elkem 8 význačný,ch meteorických rojů 
a výsledky priO ně 'byly ,zpracovány metodou nultého dne. V období činnosti 
meteoric,kéb:o roje by}o zvoleno cel'kem 8 čtrnáctidenních sběrových period. 
Perioda, do které ,padá maximum roje, je 'Označena 0, dále dvě periody 
předcházející, označené -2 a -1, a pět ,period následující-ch 'PD maximu 
rojte, označených 1 až 5. Odpovídající periody pro všechny roje a všechny 
pozorovací stanice za celou dobu 'pozorování (1945-1959) byly položeny 
na sebe a ipl'lO jednotlivé taMto ,získané ,periody -2 až 5 byJy vypočteny 
průměr,né koncentrace Ni: F,f} a dále IPomocí směšovacího pravidla 'po
měry p meteorického a terestrického železa ve sběrech. Výsledky jsou 
zná~orněny grafioky na obr. 1, 'kde jsou pro jednotlivé periody -2 až 5 
vyneseny průměrné 'koeficienty p spolu oS jejioh směrodatnými odchyl
kami a. Graf jasně ukazuje zvýšený obsah meteorÍC'kého železa v druhé 
čtrnáctidenní periodě po maximu rojů. Vzhledem 'k délce jedné periody 
14 dnů můžeme uzavřR, že doba pádu meteorických částic z výše 80 km 

6 	 na povrch Země trvá minimálně 14, 
maximálně 42 dnů. Na obr. 2 je gra
ficky ználzorněna teoretická doba 

-5 	 pádu 'kuliček o průměru a a hustotě 8 
(železo) z výšky 80 km na ,zem. 
Z grafu vidíme, že pro naše doby pá
du vychází průměr částic a = 10 až 
30Jl, pro střední dobu pádu přibližně 

-J 	 20/~. To .ie takénej.častěj,ší ro'změr 
kuliček, které nacihá'ZÍme ve slběre-ch 
pod mikros'kopem. Také 'většina 'ku

'2 	 liček, které n8šli jiní autoři. ve ~sbě-
rech, prováJděných nejrůznějšími 
způsoby. měla podo'bné rozměry.·1 
Kovové kuHČlky podobných rozměrů 

o+-~~--~~~--~~~--.-,--, Obr. 2. Doba .Dejdu T meteorických
o 2 J :> {$ i' 8 9 10 11 částio z výšky 80 km na zemský po

log T I!IeCI vrch. 
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byly nalezeny v usazeninách na dně moř,e a ve fosilních vrstvách na po
vrchu Země. Vlše tedy ukazuje na to, 'že alespoň Čáíst kovových kuliček, 
nachá'zených ve sběrech, je meteoTidkého 'původu. 

Zatím tedy víme, že v každém 'SIběru je jistá, známá část jeho železné 
slo~ky meteorického ,původu. Z výskytů meteoritů známe dále i poměrné 
zastoupení železa v meteorické hmotě vůbec. Pvedpokládám-e-li dále, že 
chemické složení našich v,zol'1ků je stejné, jako ,průměrné chemické složení 
kůry zemslké, což zajisté můžeme, protože podíl meteorické hmoty ve sběru 
je nepatrný, můžeme z našich měření stanovit i ho,dnotu tak ,zvaného 
meteorického , přínosu, to .iest množství veš~eré hmoty z kosmického 
prostoru, dopadlé na 1 cm2 povrchu zems'kého za jednu vteřinu. Z dosavad

10-12ních sběrů vychází pro meteorický ,přínos hodn'ota přibližně M = 
g/cm2 sec, nebo ,prO' celou Zemi 44000 tun za den, nebo 1,6. lOS (tj. sto
šedesát miliónů) tun na Zemi za rok. Tato hodnota poměrně dobře souhlasí 
s některými modernějšími: odhady, provedenými např. na zá:kladě optic
kých výzkumů atmosféry. 

V poslední době se ,p,odaři:1ozkrátit sběrové období z :původních 14 dnů 
na jeden den a ta1k značně zvýšit časovou rozlišovací schopnoist celého 
procesu. Bude tak ,možno podrobněji sledovat dopad prachových částic 
z meteoric,kých r,ojů na povrch Země, připadně vyvinutou metodu použít 
na studium hustoty mezi:pl31l1etární hmoty, 'kterou naše Země prochází. 

AdQlf Novák 

HALOVÉ JEVY A VŠEOBECNÁ 

CIRKULACE ATMOSFÉRY 


Halové jevy - kola kolem 3lunce a Měsíce - v,zrúkaji jako poměrně 
vzácné úkazy zrcadlením a lomem v 'ledových kry,strucích při pozvolné 
kondensaci v oblastech nejvyšších oblaků - řas. Rozeznáváme malé lhalo 
- kruh 'O poloměru 22°, v:znťkající lomem světla při průchodu [edovými 
krystaLky ;g úhlem tomu 60°, Ikterý tvoří dvě nesousedící plošky 'krystalu, 
mezi nimiž je ploška třetí a velké halo - kruh o 'Poloměru 46°, které je 
tvořeno lámavým úhlem 90°. Poněvadž červená barva se láme méně než 
fialová, je první na vnitřním okraji halového kOila; ,překládáním ostatních 
barev vzniká bílá barva 'kruhu. Halové kruhy nejsou všudf ,stejně jasné, 
někdy vidíme .ien čáJst kruhu. Obvykle n3Jpravo a nalevo od Slunce pozoru
jeme jasnější Iplo'chy, t·zv. "lpasll1nce" (zvaná též "vedlejší slunce"). 
Obdobně i nad Sluncem je možno pozorovat jasnější plochu. Toto zjasnění 
vysvětlujeme převláda.iící polohou ;padajícídh ledovýchkryst8!lků a desti
č~k. Řídčeji je ,možno 'pozorovat i složitější halové úkazy, vznikající při
pojenímoblO'Ulků na kola o průměru 22° a 46°. Mezi takové úkazy patří 
i sloupy procházející Sluncem a Měsicem, když jsou tato nebeská tělesa 
b:li~ko u obzoru nebo :již !pod o!bzorem. Tyt'o s10upv vznikaj,í odrazem na 
vodorovlllých Iplochách 'krystalků, obdobně j3Jko světelný pruh, 'který vzniká 
-odrazem ,světla ve vodě. Velmi vzácně .ie možno ;pozorovat vodorovný bíilý 
bezbarvý kruh, iprocháze:jící S1uncem 'kol dokola nad obzorem, který vzni1ká 
odrazem ,na svislých stěnách klesa.iících krystalků; .iestliže z tohoto 'kruhu 
jsou patrny jen části po stranách Slunce nebo Měsíce, pak tyto části vy
tvářejí spo,lečně se slouDem, procházejícím Sluncem (Měsícem) kříž. 
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V pos'ledních leteClh se zabývalo několik !Sovětských vědeckých pracov
túků studiem závislosti výskytu halových jevů na počasí a došli k závěru, 
že halové jevy lze ve středních ,zeměpisných šířkách častěji ipo,zorovat při 
špatném, oblačném a deštivém :počasi. Rozborem statistik za léta 1917 až 
1941 pro Mos kvu zjistili, že v 72,5 % případů nMlledovaly do 24 hodin po 
pozorování halového .ievu srážky. Znamená to tedy, že halové jevy jsou 
znakem blížící se cyklony, že halové jevy souvisí s a tmosférickou cirkulací. 

Jen tak je také možno vysvětlit závislost Do'čtu pozorovaných halových 
jevů na sluneční činnosti, o níž !první zmínky nacházíme již r. 1874. 
Později byla zjištěna ve výskytu halových jevů i 27denní periodicita,' odpo
vídající době rotace Slunce. 

Jak již bylo řečeno, halové jevy vznikají v nejvyšších druzích oblaků; 
by10 zjištěno, že tento' druh oblačnosti se častěji vyiskytuje V období zvý
šené sluneční činnosti. Z meteorologie víme, že výskyt řasových oblaků je 
příznakem blížící se cyklony. M. S. Eigenson ukázal, že ,zvýšení sluneční 
aktivity má za nás'ledek zvýšení · ,počtu bouřek a cyklon. Konečně pak 
v poslední době L. A. Vittels dokázal, že .zvýšená sluneční činnost se pro
jevuje zvýšením všeobecné cirkulace atmosféry. Tuto s,kutečnost potvr,zují 
i práce některých našich odborníků, např. L. Křivského. 

Dlouholetá pozorování V. F. Čistiakova a V. M. Černova, doplněná 
studiem starších 'Pozorovacích záznamů, ukazují, že halové jevy Ise prak
ticky nevyskytují nikdy současně s difrakčními kruhy 'kolem Měsíce. 
(Difrakční kruhy kolem Měsíce vznikají, jestliže se v'e vzduchu vznášejí 
droboučké čá:steóky - Ikapičky vody nebo ledOVý prach - o průměru 
0,1 mm a menším.) To ukazu.ie, že průměr krystalků, 2ípůsobujících Ihalové 
jevy, mUisí být větší než 0,1 mm, čili, že ke vzni'ku halových jevů .ie třeba 
poměrně velkých ledových krystalků, ledových .iehliček ,síly 0,3-0,5 mm 
a délky 2-3 mm. Proto' je vztah halových jevů :k všeobecné cirkulaci 
atmosféry zvláště zaiímavý. Pro naše země,pi!sné šířky docházíme k zá
věru, že ,zvýšená atmosférická cirkulace umožňuje tvoření větších ledových 
krystalků. 

V. M. Černov se zabýval otázkou ro:zlo~ení :pozorovaných halových jevů 
podle zeměpisné šířky, neboť atmosférická cirkulace, jak bylo zjištěno, má 
z'onální charakter. Došel k závěru - i když materiál, kterého moM k roz
boru použít, nebyl homogenní - že 'Drůměrný výskyt halových jevů 
v těchže zeměpisných šířkách .iepřibližně stejný na severní i ji~ní polo
kouli. Grafické z,pracování těchto pozorování ukázalo, že maximum výskytu 
halových jevů .ie v zeměpisné šířce asi 60°, p3Jk jejich výslkytu ubývá až 
k minimu, které ileží asi v zeměPLsné šířce 30° ; vedlejší maximum je možno 
pozorovat v ,zeměpisné šířce obratníků, po němž následuje prudký pokles 
počtu výskytu halových .ievů k zeměpisné šířce 10° a směrem k rovníku 
opět pozorujeme vzestup výskytu halových ievů. Tato křivka četnosti 
výskytu halových 5evů ,poměrně dobře odpovídá sdhematu všeobecné cirku
lace atmosféry ,podle N. E. Ka-čina. 

Druhým a ,~eméně za.iímavým 'Úkazem .ie skutečnost, že korelace' výskytu 
halových .ievů a IPrůběhu sluneční aktivity je různá pro nlzná místa na 
Zemi. V. M. Černov rozlišuje v tomto případě dvě oblasti, a to: (1) Evropa, 
Mexiko, Haiti; (2) Mosambique, Angola, Madagaskar, Java, Indočína. Pro 
prvou oblast nalezl Černov výraznou kladnou korelaci -s !křivkou sluneční 
činnosti, 'pro dru'hou 'Oblast zápornou. Korelace byla sledována odděleně 
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S nírnek mllvoviny Severní A rnerika , expono.vaný 30 rnin. 1) ultrafialovérn světle 
na desku Kodak lOSa O. Fo.tografie na 1.-3. str. přílohy byly získány 120crn 

Schmidtovou kornor01l na Mt palornaru (L. Perek). 



Snímek mlhouiny Laguna v souhvězdí St1~e lce (sever j e vpravo) " expozice 
3 1Jdm. na deskn Kodak 103aE s červeným filtrem .. 



Snímek m,lhoviny Trifid v souhvězdí Střelce (sever je vpravo) >" expozice 3 min. 
na deskn Kodak 103aE s červeným filtre·m. 



Meteorický prach 
v zemské atmosféře 
(K článku ·na str. 

148) 

• 
Část spektrogramu 
sběru. Před štěrbi
nou spektrografu 
umístěn několik-a
stupňový platinový 

filtr . 

• 
Sběrač met·eorické
ho prachu s Tret
jakovs.kého límcem 
na triam:guZaóní vě

ži M e~;ivraty. 



pro každý cykilus sluneční činnosti. Ze zpracování vyplývá, že korelace 
monotonně ubývá s klesa.iící zeměpisnou šířkou, nejvýraznější je korelace 
pro zeměpisné šířky 50 až 600 

, tj. tam, kde Ise vyskytuje nejvíce cyklon. 
V nižších zeměpisných šířkách je vý'skyt cyklon menší, a proto také sou
vislost výskytu halových jevů a sluneční činnosti není taJk výrazná. V rov
iI1íkových krajinách je korelace výrazně záporná, což také dobře souMasí 
se zvláštnostmi tamní at.mosférické cirkulace, která má monsunový cha
rakter. V ob'lastech obratní:ků se .ieví narušení chodu korelace (náhlé zvý
šení korelace), k teré je mo'žno vysvětli t tím, že j de o oblasti, kde se: stře tá
vají oba typy atmosférické cirkulace (rovníkové a cirkulace středních 
zeměpisných šířek). 

Popsanou korelaci mezi výskytem halových jevů a slU'neční činností lze 
vysvětlit tedy ta1kto: Zvýšení atmosférické cirku:lace v období zvýšené 
sluneční činnosti vede k vyrovnávání t.eploty mezi rovníkovými oblastmi 
a oblastmi vyšších zeměpisných šířek, při čemž v okolí rovníku teplota 
klesá a ve vyšších zeměpisných šířkách stoupá. Důs:}edkem toho je zvýšené 
množství vodních par, tvořících se ve vyšších zeměpisných šířkách, čímž 
se zvyšuje i ITh'10žStví vytvářejících se ledových krystalků, podmiňujících 
výslkyt halových jevů. V 'rovníkových oblastech je situace opač'ná. 

Z 'prací Isovětských vědců, zejména V. M. Černova a V. F. Čist jakova, 
je možno učinit tyto závěry: Výskyt ha;lových jevů je Ispjat s vytvořením 
poměrně velkých ledových krystalků o průměru větším než 0,1 mm 
v 'Ovzduší. Poněvadž se vodní pára v ovzduší účastní pohybu vzdušných 
hmot, jsou halové jevy výrazným ukazatelem atmo:sférioké cil'lkulace. Jen 
s ohledem na tuto s,kutečnost .ie možno vysvětlit korelaci mezi výskytem 
halových jevů a sluneční činností i rozdělení četnosti výs,kytu halových 
jevů v záv1s[osti na zeměpisné šířce. Je třeba dalších soustavnýo'h pozoro
vání halových jevů, která ,pa,k dovoH podrobněji studovat vlastnosti cirku
lace vzdušných hmot; halové jevy společně s dalšími meteorologickými 
prvky budou moci být be2ipochyby použity pro rozbor i předpověď míst
ního počasí. 

Konrád Beneš 

MĚsíčNÍ TERRAE A NĚKTERÉ JEJICH 
MORFOLOGICKÉ TYPY 

Podobně jako na Zemi můžeme i na Měsíci shrnouť,základní povrchové 
struktury do tří tvarových skupin: (1) do tvarů pozitivních - např. 
kopcovité nebo hornaté terény, (2) do tvarů negativních - např. sníženiny, 
pánve, prdlomy ap., (3) do tvarů neutrálních - víceméně rovinatých. 

Měsíční tvary neprodělávaly e:eomorfologioké cykly za účasti tak ro,z
manitého pŮlsobení exogenních sil, jak tomu bylo a je na zeměkouli. Zá
kladní tvary pozitivní, ,negativnÍ' i neutrá'lní jSrou tu v podstatě dilem endo
genních sil. Navíc jsou to většinou tvary paralytické, které po svém vzniku 
se již mnoho neměnily. V Ipo,zitivních tvarech nikde na Měsíci nemůžeme 
např. spatřovat il1ěkdejší e:eosvnkliná:lní pánvovité prostory, které byly 
geologickými pochody vyvrásněny v pohoří. A právě mnoho výrazných 
pozitivních tvaru na Zemi je takového původu. Z někdejších pánví vznikly 

153 



za účasti obrovsikýdh t!1aků horstva typu Alp, Himálají aj. Naproti tomu 
selenomorfolog při hledání příčin vzniku ,základních měsí'čních povrcho
vých tvarů nepůjde daleko za hranice endogenní dynamické činnosti a 
te\kton.ic:ko-vulkfu'1ických Iproces,ů. Nemá po ruc'e důkazů, aby počítal s hu
midními, glaciálními, maritimními nebo jinými cykly jako ,způsoby formo
vání měsíčního povrchu, nemá důkazy pro to, aby počítal s nepřetržitým 
bojem dvou protichůdných tendencí projevující-ch se na jed'né straně denu
dací, tj. snižováním pozitivních a na druhé straně sedimentací, tj. vy,plňo
váním negativních tvarů. Zatímco zemský lpovrch je nepřetržitým dějištěm 
vzájemného a v podstatě lProtichúdného b02e a působení činitelů vnějších 
i vnitřních, je měsíční povrch prostředím, v němž nenastaly podmínky pro 
takovéto vyrovnávání přírodních sil. Proto selenomorfolog chápe, že plošná 
rozrůzněnost měisíčního ',povrchu sice existuje, ale nevy,značuje se oním 
stupně.m morfologické rozmanitosti .iako povrch zeffiSiké lithosféry. V sou
ladu s tím je i předpoJdad, ž'e geologická mapa Měsíce se nebude vyzna
čovat takovou útvarovou a 'petrografickou pestrostí s jakou se setkáváme 
na geo~ogických mapáoh zemských oblastí. 

Z h1ed1stka 's.elenomorfol'ogie můžeme měsíční terrae zhruba rozdělit do 
těchto morfologických skupin: (1) 'kráterového ty;pu, (2) ty,pu kerných 
pohoří, (3) jurského typu. . 

Terrae kráterového typu .isou nejvýrazněji vyvinuty v jižních a střed
níoh oblastech viditelné strany Měsíce. Vyznačují se velkým soustředěním 
kráterových útvarů neirůzněiších rozměrů od neivětších až k nejmenším. 
Z geologického hlediska patří tyto struktury několika .evolučním genera
cím. To znamená, že ide o formy různého geologické'ho stáří i různého 
stupně zachovalosti. Mladší kráterové útvary deformují anebo překrývají 
starší. Rozdílné geologické Istáří krá terových ú tvarů tak či onak ,souvisí 
s otázkou nestejné ostrosti terénu :i reliéfové energie, stejně tak ja'ko .s ní 
souvisí i nestejný stupeň koncentrace kráterových útvarů v té či oné 
ob'lastí. 

Ja1ko dobrý př~klad hustého soustředění kráterů a deformace starších 
útvarů mladšími, .ie možno .imenovat IsoU'stavu Na;sireddin-Huggins
Saussure-Orontius. Geologioky neistarším útvarem v této 'Soustavě je 
Orontius. Jrnenovaná skupina ie soustavou alespoň tří geologických gene
rací. Není asi náhodné, že deformované (starší) krátery bývají větších 
rozměrů než ,krátery deformu.iící. 

Terrae kráterového typu se v ohlasti valových rovin vyznačují malou 
reliéfovou energií. V oblasti geologicky starých struktur ztrácejí dokonce, 
jak se ,zdá, i na ostrosti. 

Terrae typu kerných a zlomových :oohoří, a1.psko-apeninského typu, tvoří 
geologicky specifiokou součást novrchu měsíční lithosféry. Vyznačují se 
vysokohorským až středohorskÝm rázem, .isou velmi členité, ,složené z ma
sivních horských i samostatných drobněiších ker se 'sráznými :pro~áklinami, 
průrvami. stržemi a rychle se střídajícími výš'kovými rozdíly. Ta;kový terén 
se vyznačuje vysokou reliéfovou energií. Kosmonauti se s ním 'setkají 
na:př. v Alpách, na Kavkaze a v Apeninách. Domníváme se, že terrae 
alpsko-apeninského tvnuisou kerná, 'z,lomová nohoří. Na scíhematic'kém 
řezu je znázorněn jejich vztah k moři Deštů (ohr. 1). Z'koumáme-li plochy 
lunárního povrchu, musíme vyvodit závěr, že yiJ.ivy tektoniclkých sil ,proje
vující se zdvihy, pokles.y, posuny ap. j,Sou nepopÍ:ratelnou skutečností. To 
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Obr. 1. Schematický geo:1z sv logický řez územím Ape
nin a b·až~nou Palus Put
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svědčí o tom, že ,povrchové č áJsti Měsíce ,byly v jeho geol'ogioké minulosti 
tektoniaky daleko více živé než je tomu dnes. Tektonické fáze pak sou
visely buď s tendencí prostorového směstnávání anebo naopak prostoro
vého rozšiřovánÍ. Reži'm kenných pohybů je patrně nejzákhdnějším rysem 
selenotektoniky. 

Mluvíme-li již o alpsko-apeninském morfalogic~kém typu, nesmíme opo
menout tu skubeooost, že např. v samotných A'lpách j-e krajinný ráz ve 
výohodníchčáJstech jiný, jak v zapadních. Z ptačí penspektivy se nám 
západní Alpy jeví v .ia:kémsi drobně g:ranulovém (zrnitém.) vývoji. Podobný 
ráz má krajina na jihozápad od kráteru Eudoxus anebo na sever od Pla
tona. Je třeba říci, že terrae a~psko-apeninského typu jsou morfologicky 
diferencovaným cel'kem, což se nejvýrazněji projeví (např. v ,případě Alp), 
postupujeme-li k nim z území moře Mrazu anebo z oblasti moře Deštů. 

Terrae jurského typu iSoU charakteristicky vyvinuty např. v širší oblasti 
zálivu Duhy, směrem k východu , i směrem k západu. Podle morfo~ogické 
tvářnosti je nelze řadit ani .k pevninám kráterového ani a1p.s:ko-apenm
ského typu. Jsou specifickým, selenomorfologicky méně diferencovaným 
ceLkem měsíč:ní krajiny. Možná, že .isou vůbec odlišnou geologickou formacÍ. 

Je ,pozoruhodné, že ,změny v morfologii ob1a:stí Alp, ,kolem kráteru Pla
ton a dále na východ k měsíční Juře jsou patrné nejen na souvislých pev
ninách, ale také v měsíční, Teneriffě, ve skupině horských trosek a eisbergů 
při Iseverním okraji moře Deštů. Horské kry Piton, Pico a jiné jsou 
vrchoLky vystupující z podloženého zlomového stupně za:krytého lávovým 
materiálem. Nejvýchodnější kry odpovída.ií Isvým morfologickým charak
terem již jurskému tYDU, kry proti kráteru Plato naoopa·k typu alpskému. 
Na fotografické dokumentaci :severní části moře Dešťů lize tyto rozdíly 
docela dobře pozorovat. Ta:k i Teneriffa nám vlastně :prozradí přechody 
v pevninských morfoilogi0kých tYipech. 

Morfologická tvářnost měsíční Jury, odlišná .od morfologiclkého utváření 
aLpského J1ebo kavkazs1kého pohoří vyvolává vcelku oprávněné pochyby 
o tom, že jde o stejně staré geologické formace, -které lemují moře Deštů. 
Řešit v1zájemný geo~ogic,ký vztah alpsko-apen:inskélho pohoří iS měsíční 
Jurou není v s-oučasné době snadnou věcí, i když uznáváme, že typy měsíč
níchpevnin přísluší různým geo'logic'kým formacím. Zdá se však, že i ve 
vzá.iemném vztahu strukturních celků označovaných universálně jako 
maria je třeba z.iednat si iasJlo. Termín měsíční moře je zřejmě široký 
co do významu. Bude asi nutné vymezit ,Přesněji pojem bzv. kráterových 
moří a moří typu na Dř. mare Nubium. Ta!kové typy moří mohou vůči sobě 
být v různém geologiCkém vztahu. Uveďme s i konkrétní pří.pad. Vše na
svědčuje tomu, že záliv Duhv ie kráterovým mořem, jehož jižní oblouko
vitá část se dostala tektonickými pohyby do nižších Ipo~oh. Tyto tektoniCJlcé 
pohyby mohly souviset s dobou formování moře Deštů. Z toho- vyplývá, 
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že kráterové moře zálivu Duhy bylo. starším strukturním celkem, který již 
existo.val před vzn1kem moře Dešlů. Z tohoto kráterového moře se nám 
zachovala jenom část ve tvaru horského oblouku, zachovalo se nám i jeho 
okolí (měsíční Jura), přičemž d.no kráterového moře bylo regenerováno. 
asi obdo.bně jako. v případě valo.vé roviny Plato.. 

Je tř€ba :považovat za ,prokázaný fakt, že lunární povrch s!e vyznačuje 
morfo.logicko.u ro.zrůzněno.stí. Hodnocení takové tvarové nejednotnosti je 
úkolem selenomo.rrologie. Již na podkladě fotografické do'kumentace (Mt 
Wilson) je možno měsíční terrae rozdělit do někoHka morfologických 
celků. Různé morfologické cel,ky určují ráz měsíčních krajin. Doplňkově 
je diskutována otázka tzv. kráterových mo.ř'í v souvislosti s dosavadI1Ím 
pojetím termínu mare. 

Co nového v asfronomii 

NOVA SUPERNOVA 

M. L. HUlma.son 'zhvězdámy na Mt. 
WiJsonu o'známil objev Jlové superno
vy v ga'laxii NGC 4096, ležící v sou
h vě'Zdi Vel-ké Medvě'd ice. Tato galaxie 
má fotografickou v8'li~ost 12,2m a vi
zuáJní 11 ,9 m . Supernova :byla nalezena 
17. června t. r., má jasnost 14m a její 
poloha je udávána 67" výohodně a 
114/1 severně od jádra mlhoviny. Také 
C. Hoffmeister '8 ji'stou výhradou ozná
mil, že na deskách, eXlpon{)Ivaných 
10lpalcovou komorou Boydenovy hvě'z

dá rny v ji1žní Africe v srpnu 'az rIJnu 
1959 nalez1 pravděpod Oibně ,supernovu 
v těsném sousedstNí v.elmi sl3Jbé ga
laxie v souhvě:zdí Střelce ((J. = 20h 
3,7m ; [) = --44° ]4'; 1900,0), která na 
des'kách z dubna až července' téhož 
rO'H:;u nelbyla nalezena. Není 'však také 
vyloučeno, že ,zde jde o oibrjev obyčejné 
proměnné h vělZdy, ale je:jí těsná Ibliz
'kost u .jádra mlhovimy mluví spíše ve 
prospěch objevusup.el'JlOvy. 

NOVmKOMETY 

Giclas z flagstarfské :Iwě'Zdárny 
oznámil, že Eur:n:.."'1am oibjeiVH 21. červ
na t. r.kometu, která j€ pravděpo
dobně totolž,ná s !periodickou kometou 
Finlay 1953 VII. V dabě OIbjevubyla 
·kometa v souhvězdí Vodnáře v hlíz
~osti lhiVězdy o Aqr a jevila se jako 
difuzní objekt 16 hiV. velikosti 'b€'z 
jádra i středového zhwště'ní; ohon ne

byl ,pozorován. Tato kometa byla před
běžmě o:anačena 1960d. Další kometu 
1960e olbjevil M. L. HumR/son 18. červ
na t. r. v souhvězdi Herkula. V dDbě 

objevU! měla kometa jasnost 17m a 
jevila se j.wko difUlzní ohjekJt se stře
dovým zhuštětTlÍm a Clhvostem men
ším než 1°. 

PERIODICKA KOMETA HARRINGTON 1952 II 

Prof. K. Kaziel z hvě'zdánny v Kra
kově up00ornil, ž e elementy periodické 
ko'mety Harrington 1952 II) vypo6tetTlé 
W. W'Ísniewskim s ohledem naporu

1952 II 
T = 1935 II. 27 Ti = 80,9° 
({J = 22,1° i = 23,8° 
rl = 260,1° n = 469/1 
Souhlas olbou systémů elementů je ta
kový, že dnes je již možno s určitostí 
tvrdit, že kometa 1952 II je' totožná 

chy, půso:bené Jupiterem, ukazují sho
du s elementy Iperiodické ,komety 
Wolf 2 1925 J) vypočtené, A. Przy
byLs,kim: 

19t25 J 
T = 1925 1. 11 Ti = 80,4° 
({J = 21,8° i = 23,7 
Q = 260,3° n = 468" 
s p eriodic:kou /kometou \iVolf 2, jak již 
v roce 1951 předpok'ládal L. E. Oum
ningham. 
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NOVÉ PROMĚNNÉ HVĚZDY 

Prof. W. Stroihmeier z hvězdárny 
v BamheJlgu upozorni'l na dvě nové 
jasné proměnné hvězdy v .souhvězdí 
DraJm. Prvni hvězda BD+58°1583 = 
HD 140117 má souřadnice a = 15h 
36,9m, 8 = +58°14'(1900,0) a je ne
pravidelnou promě:rmou. iS:pektrum má 
KO) v iJzuám i jasno:st 6,5m , f.otograf ic

kcm 7,5m a změny j1asI1osti do.sahují až 
0,3m. Druhá hvězda BD +57°1776 = 
!-ID 159 559 má sOUJřadnice CI. = 17h 
30,3m, 8 = +57°1<5' (1900,0) a je 
krátkoiperiodickou proměnnou s amrpli
tUldou asi 0,6rn . SpektrUim je F5) vi
zuální jasnost 9,1rn, f.otografická 9,5m. 

POLARIZACE SVĚTLA MĚSÍCE, MARSU A VENUŠE 

T. Gehlers se zabýval na McDona'l
dově hvězdárně měřením polarizace 
světla Měsíce, Marsu a Venuše. K mě
ření používal Wollastonova f otoelek
trického fotometru na 82 palc. reflel( 
toru. Na Měsíci bylo měřeno 7 malých 
oblastí při různých fázích v ri'lzných 
vlnových délkách. Výsledky, získané 
ve vizuálním oboru js ou v dobré sho
dě s měřenímj, vykonanými již v roce 
1929 B. Lyotem, avša,k zá vislost na 
vlnové délce je značná. Byla zjištěna 
polarizace až 23 % v oblasti měsíč
ních mol'í v době čtvrtí v ultrafialo
vém oboru spektra. }\tJ:ars a Venuše 
ukazují tutéž závislost na vlnové dél
ce se značnou hodnotou polarizace 
v ultrafialovém oboru. V ultrafialové 
části spektra byla zjištěna u Marsu 
při fázi 33° pozitivní polarizace 6,7 %, 

u Venuše při fázi 59° pozitivní pola
rizace 2,4 %. Ve vizuálním oboru je 
shoda s Lyotovými výsledky dokona
lá, u Venuše při fázi 59° byla naleze
na negativní polarizace 1,7 %. S mě
řením polarizace Měsíc e, Marsu a Ve
nuše bylo na 1VIcDonaldově hvězdárně 
započato v roce 1956. Účelem práce 
bylo především ověřit fázové efekty 
u Měsíce v podmínkách zachycení me
ziplanetárních částic. Silná závislost 
polarizace na vlnové délce u Měsíce, 
Marsu a Venuše a zvláštní převráce
ní polarizace u Venuše mi'lže být vy
světleno částečným pokrytím velmi 
malými prachovými částicemi. Pozo
rovaná polarizace u Marsu a u Venu
še je zčásti pi'lsobena suspendovaný
mi částicemi, zčásti planetární atmo
sférou. AJ 127 3 

OKA1VIŽ1KY VYSÍLÁNÍ ČAlSOVÝCH SLGNÁLŮ V ČERVNU 1960 
OMA 50 kHz, 20h; OMA 2500 kHz, 20h; Praha I 638 kHz, 12h SEČ 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OMA 50 0087 0086 0084 0077 0074 0075 0074 0065 0063 0066 
OMA 2500 0070 00;66 0062 0057 0053 0048 0046 0042 0039 0039 
Praha 1 0077 0075 0065 0061 NJYI 0055 0048 0042 0043 0043 

Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
OMA 50 0065 0065 0059 0060 0055 0059 0063 006:2 0059 0066 
OMA 2 500 0038 0037 00:&6 0031 0035 0036 0036 0037 0039 0040 
Praha I 0041 NM 0039 0043 0034 0040 0037 0'042 NM 0044 

Den 21 22 23 24 2,5 26 2'7 28 29 30 
OMA 50 00,65 0064 0.073 0077 0065 0059 0053 0048 0042 0038 
OMA 2500 0042 0044 0046 0048 0040 0034 0026 0019 0011 0004 
Praha I 0046 0049 0054 0052 0042 NM 0{)32 0022 0014 0011 

,S ohledem na ZidOlkonalenou metodUl kontroly časový,ch s ignálú js.ouokamžiky 
j:ejich vysHání uváděny v jednotkách OsOOOl. NM značí, že lI1e/bylo měřeno. 

V. Ptáček 
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Z Československé astronomické společnosti 

OPTIcKA SKUPINA 

OpUciká s:kupina ČS. astronomioké 
společnosti skončila úspě:šně prvý rok 
své ohnovené činnolsti. By>lo dohotov.eno 
někoHk zrcadel prů.měru 150 mm, 1: 8, 
a někteří účastníci 'Pracují na 20Dmm 
Cassegrainech a na optice p.ro 150mm 
Schmidtovou komoru 1 :2. S!kt1ipina 
přerušude svoji činnost prázdnina;mi 
na dva měsíce. Po prázdninách se ,bu
de stěhorvat do nových prostorných 
místností v pražském planetáriu, od 

Nové knihy a publikace 

Pttblikace Astronomického t~tavu 
ČSAV č. 43-4,7. Nakladatelství 
ČSAV, ,F,raha 1960. Publikace 43 
J. Kvíčala, F. Hřebík, V. Letfus, J. 
01mr, Z. Švestka a L. Křivrský: Pře
hled erupcí pozorovaných na Ondřejo
vě během MGR. Pu:bliJka.,ce je pokra
čováním dří'vějších prací, uveřejně
ných v Bulletinu čs. astronomických 
ústavó., v ni0hrž byla plUblikována po
!Zorování 'chromoSĎérickýCih erlUpcí na 
hvězdárně v Ondřejově. Kolektiv auto
rt'i 'z.pracoval data o 727 erupcích, ikt€
ré 'byly rpozorovány rběhem Mezinárod
ního geo<fj11zirkMnhllO roku v Ondřejově. 
Pro všechny erupce jsoU! též graHcky 
znázorněny 'změny ršíř!ky čáry Ha 
S 'časem. Publikace H - J. Budějický: 
Slunečni rádiový dalekohled pro vlnové 
délky 56 cm a 130 cm. Práce obsa
huje popis rádi,ovélho s'lune6nílh,o dale
kohledu 'pro uvedené dvě vLnové délky, 
kterého se pouŽÍvá na hvěiZdáJ:'lllě 
v Ondřejově. Publikace 45 - B. Val
nLček: Nový typ ·dvojlomného mono
chromati,ckého filtru a jeho použití 
v astronomii. Autor se zalbývá ŠoLco
vým intert'·erenčním polarizačním filt
rem a uk,a,z'Ulje mOŽJlosti jeho vy'Užití 
pro pozo,fo'vání ,Slunce. Publikace 46 
M. Plavec: Změny per~ody zÓJkrytové 
proměnné RW Tauri. Autor shromáždil 
239 minim této proměnné hvěizdy. rpo
zor()!Vaných do roku 19'59 a zjistil, 'že 
před rolkem lo925 'se perioda měnila 

niCihLž očekáváme usn3Jc1nění a .zdoko
nalení práce. Zájemci se mo[hou ji'ž 
nyní hlásit rpÍJsemně nebo osobně v kan
c,e:ářiČAS do rpopráz.dnirno'vých kursů. 
Mladším pT3Jcovníků:m (učňů.Jm, s'tu
dujícím) vychází ČA'S vstříc nlznýmj 
výhodami. Dosavadní Úiča:s.tní.ci vyro
bili již celou ř3Jdu 'pěkných a cenných 
přístrojů, je'jichž fotografie budou 'Vy
stave.ny v prosto.ráah planetária. 

pe.riodicky, kdežto ;po tomto .roce 'byla 
;prakticky konstantní. Dále ,se zabývá 
vjl1SvětlenLm přLčin 'změn periody. 
Publikace 47 - V. Guth a L. Sehnal:. 
Visuální pozorování umělých družic 
1957 cd) a2) 1957(3 a 1958 (1) 82. 
Autoři shromáždili vizuální !po·zoro
vání s'ověts/ký'0h umělých družic sput
nik I, Sputni,k II a Sputnik III, ja:kO'ž 
i nOSUlých raket ·Sputniku I a sput
ni:ku III, /která byla vykonána na Irůz
ných stanicíclh v Čes'kosLov.ensku do 
konce roku 1958. 

P. Ah!nert: Astronomisch-chronolo
gisClhe Tafeln. Nakl. Johann A.rmlbro_ 
sius Barth, Lipsko 1960; ,str. 42 + 
43 :taJbuleik, 7 olbr. ; cena DM 10,20. 
Ahnerlo'vy a:s;tro.nomicko-chronologic
ké tabulky ,umožňují 'Určit pO'lo'hy 
SLlUnce. Mě'síce a !planet, jakož i data 
zatměni, v ro!:Qme'ú několika tisíciletí. 
Di! 1. Oibs8furuj e tabulky pro určeni 
dé·1ek Slu.nce v létech -3000 až 2499, 
ja!kož i tabulky ,pro určení Ihelio'c.en
trickýdh a geocentrilClký,ch poloh :pl'a
net v rozmezí ~1500 a:ž 2499. Tabul
ky rdilu II. umožňJují stanovit polohu 
Měsice a ,přibližný výpočet slunečních 

a měsíčních .zatmění v létech -3000 
a.Jž 2499. Díl III. ob3ahuje t8Jbul,ky sy
z:\ngií pro. období -1503 a;ž 2404, díl 
IV. ta:bulky p.ro přeiVod e'kli'Ptikálních 
souřad/nic na, rovn~ko!Vé. Přesto'že se 
při Uiží'vání tabul.ek vysta'čí pouze se 
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sečítáním -a odlčítánÍlm, je :možno rU'I1Čit 
polohu ISlunce a Mělsíce s :přesností 
± 0,1° , polohy planet s př.esností ± 0,3° 
a ,časové o'kamžiky no'vů a úplňků, 
ja!ko:ž ičaso'vé údaje o Izwt;měních 
s přesností ± 0,2 hodiny. V ;připoje
ném textu jsou nejen oibšínné vysvět
liv!ky, ale i 'četné řešenépříklrudy. 
Publikace, věnovaná profesororvi Hoff
meister.Q'vi ,k jeho 65. narozeninám, má 
veJiký výLznam nejen pro aslJronomy, 
zvláště rumatéry, ale i histor~ky. J. B. 

V. A. Ambarcumjan, E. R. Mustel 
u. a.: Theoretisch<e Astrophysik. V ,ELB 
Deutcher Verlag des Wissenscha.ften, 
Berlín; ""tr. 644, olbr. 75, 'trub. 35; cena 
váz. DM 46,40. - Uče'bni,ce teoretic-ké 
astrofyziky, jejímiJŽ autory jsou vý

'znační sovětští rustronomové Ambar
cumjan, Mu-stel, Seve,rnYJ. Solbolev a 
Pi-kelněr, j'e u násdolbře známa z rus
kého vydání, které vyšlo v roce 1952 
v Moskvě. Toto ruské vydání Ibylo 
však ,krátce !po vyjití zcela rozebráno, 
nelboť vyšlo v náklaJdu :pouze 5DOO vý
tislkil; k nám byla kniha dovezena 
pouze v několika málo exemplářích, 

které sotva struči1y pro knihovny vě
deckých :ústavů. Upozorňujeme proto 
na vydání německé, vydané N ěmec
kým vědeckým naikladatelstvím v Ber_ 
'líně, Iklteré je u nás k dostání. Teore
tická astrOifyúka vyšla ve sbírce fyzi
;kálnioh vys,o:koŠikols,kýCihJ u:čehnic a 

Úkazy na obloze v září 

Slunoe vychází 1. IX. na 50° sev. 
šíňky a 15° vých. délky v 5 hod. 
15 mi'n. a zapadá v 18 hod. 44 min. 
Je již ,pouze' 8° nad rovní-kem, během 
mě,sÍ'Ce však :klesne pod rO'V'níik. vý
chod Slunce se postupně opozdí o 43 
min. a 'západ ,se o 63 min. 'U!SlpíŠí. 
Rozdíl j.e tZlpůsolben zvýšením o,bě'žué 

rychlosti Země kolem Slunce, když 
přechá,zí z od3luní ('které bylo 2. VII.) 
do přísluní, kleré nasta"ne 2. I. Při 
rovnoměrné rotaci Země uspiší se pra
vé poledne z 11 hod. 59 min. 56 vteř. 
dne 1. IX. do ,konce měsíce o 10 min. 
Dne 23. IX. v 1 hod. 59 min. překra
čuje S1.unce rovní:k, ta:kže naBtává pod
zimní rovnodennost a 'ZCl!čátek astro
nomického podzimu. 20. IX. v,ečer na

přeložir1i ji neolbyčej:ně pečlivě I. H.eller 
a E. A. GUlssma.nn pod rec1alkc.í O. Sin
gera; sovětští Cl!utoři ;přehlédl.i kore'k
tury a ,provedli ně:která 'z'lepšení. Ně
meckému 'vydání Ibyla věnována velká 
péče a vyšlo na pěkném p~píře; 'jeho 
cena je v:šalk dosti 'Vysoká, zvláště v.e 
srovnání spúvodnim ruským vydá
ním, :které stálo váz'a.né 15 rublů (tj. 
15 Kčs). Učebnice teoretické astrono
mie, zp.racovaná kolektivem sovět
skýcfrl odborn~kťr pod red3Jkcí V. A. 
Ambarcumjana, je jednou z nejvý
zn3ičnějšich knih ve svMo'vé literatuře, 
které v tomto oboru vyš'ly. V j.ednotli
vých kapitolách jsou IVyloženy teorie 
'zářivé rovno'vá1ly hvě'ZdnÝ'ch fotosfér 
a spo'jité spektrum hvě'zd, vznik ab
sorpčních ,čar ve spektrech !h'vě'zd, fy
zika srlunečnÍatmOlsféory' . planetární 
mlhoviny, no'vé hvězdy, hvěz.dy s j'as
nými speklJráLnírrni čarami, vn1třní 

st3Jvba h'vě'Zd, rQlzptyl světla v pla
n etárních atmosférách, mezihvězd

ná hmota. Na závěr jsou Ipřipojeny do
datky, obs,a}hiující ta.bulJky pro !Výpočet 
koeficientů selektivní aJbsorpce, ně,kt.e
ré dťrležitéastronomiClké a fY'Ziikální 
ko'nstanty a taibulka periodické sou
stavy prv:kťr, jal1mž i olbsáJhlý seznam 
literatury a jmenný i 'věcný rejstřík. 
Jak de jiJž povahou tématu dá'no, stu
dium knihy vyžaduj'e zn3Jčné př.e.dbě'ž
né fY'zikální a ma'tematické Iznalosti. 

J.B. 

stane ,částečné zatměnÍ- Slunce, !pn 
kterém Ibude v maximárlní fáJzi 'zakryto 
0,6 slunečního průmě,ru. Zatmění !hude 
'viditelné v polárních krajinách, u nás 
viditelné nehude. 
Měsíc je 5. IX. IV ú:p1ň.ku, 12. IX. 

v pOSlední 'čtvrti. 21. IX. v novu a 
28. IX. v první ,čtvrti. V důsledku 

libračního pohY'bu bude k nám 8. IX. 
nejvíce ,přikloněn západní okraj, 12. 
IX. severní, 22. IX. výc'hodní a 26. IX. 
j'i'ž,ní o'kraj měsÍ-čnÍlhO !povrchu. Dne 
5. zá,ří dojde k zatmění Měsíce, které 
nebude u nás vidj,t.elné. Během 'září 

nastane' opět řada 'zák.ry.til hvězd Mě
sícem. Údaje o 10 zá!krytech js'ou uve
deny v HR 1960. 12. IX. po pMnoci 
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bude ALdei'ba,ran v 'konjunkci s Měsí

cem. Alde!baran ibude alSi 0,2° jižně'ji. 

MerklLT je nepo,zorovatelný. Venuše OBSAH 
byla 2,2. VI. v ho;mtí konjunkci se 'SlUIT1_ 

O. ObůI\ka: lPředhvézdná ihmota cem a objeví se v zář'í na zá'Padní ob
a protohvěZ!dy - I. Zacharov:loze. Koncem měsÍlce zapadá hodinu 


po Slunci. 
 Meteorický prach rv ze:mslké 
atmosJéř.e - A. Novák: HalovéMars. je počátkem září v souhvě'zdí 


Býka a p'řejde v druhé polovině mě
 jevy a v:šeoibecná ci'Mulace 
síce do .Blíoženců. Vychází kolem atmosféry - K. Beneš: Měsíční 
22. hod. Za:čátkem měsíce jevÍ se jako t'errae a některé jejich morf'olo
těles,o 0,6 hvězd. velikosti, jeho jas gi'cké ty'py - Co nového v astro_ 
nost s~ zvyšuje. D()Ibré ,pOlzorO'vaci ,pod nomii - Z Čs. astronomic'ké 
mínky umožňuje vysoká 'Poloha na společnosti - Nové IImihy a 
obloze. publikace 

Jupiter se pohYlbuje ni'Z'ko na o,bloze 
souhvězdím Štíra do souhvěiZdí SUelce CO,UEP)f(AHYIE
a izapa'dá za,čábkem !Září před 2'3. hod., 

Ikoonc em měsíce o 2 hodiny dříve. Vzda
 O. 06ypKa: Ope.Q3Be3.QHa5I MaTe.. luje se od Země. takiže vzdálenost pře

pH5I H npoT03Be3.Qbl - VI. 3axa
kro.čí 5 astronomických jednotek. Jeho 

pOB: MeTeOpHlJeCKH~! I1blJlb [l aTjasnost poněkud klesá, zústává však 

nejvý.r.3JzněJJším těles,em na oNoze. Moccpepe 3eMJlH - A. HOBélle 


Doby zatmění jeho prvních tří měsíčků raJlOC H aTMoccpepHlJeCKa5I UHp

jlsou uve,deny v HR 1960. K tomu při


KyJl5IQH5I - K. 13eHew: J1yHHble
budoU! o'P"ět .zákryty 4. měsíČlku, jehorž 

MaTepHl{!1 H HX MopcpOJlOrHLJeCKI1epřechod stínUJ přes JupiterŮ'v disk na

sta:ne 15. IX. v 18 hod. 30 min. a ipo THnI1 - LITO BOBoro B aCTpOHO


trvá 41 min. MHH - VI3 LIeXOCJlOBaU,Koro élCTpO


Saturn v souhvě,zdí Stř.elce zrupa:dá HOMHLfeCKoro 06I1.l,eCTBa - HOBble 

počátkem mě2íce o 'púlnoci, ,koncem KHHfH H ny6JlHKélUHH 
mě:síc e j:i'ž po 22. hod. Jeho vzdálenost 

vzrůstá a dosáhne koncem září téměř 


CONTENT ,S deseti astronomiciký,ch jednotek. Jeho 

ias,nost mírně klesá . Možnosti pozoro
 O . Obůrlka: Praestellar Matter
vání jeho pěti nejjasněj:ších měsíčků and Protos,brars - I. Zacharov:
jlsou uvedeny v HR 1960. Dne 4. IX. 

AJbout nhe Meteoric Dust in the v ranruoh hodinách nastane zdánlivé 
EartJh's Atmosphere - A. Nophhlíž.ení ,Saturna ik: hvě'Zdě CD -2,2° 
vák: Halos and the Atmospheríc13397, ikterá je 8. h'vězd. veliJwsti. 


Geocentri'cká vzdálenost o'bou těles 
 Circulaltion - K. Beneš: Lunar 

bude v dkamžiku rupuLsu 17". Terrae and some theirMoI-pho


logical Types - N ews in Astro_
Uram rv soruhvě'zdí Lva se jeví ja:ko 
těleso 6. hvělzd. velikosti. Byl 14. VilI. nomy - From the CZ8,choslovac 
v 1k0!1lj'Unkci se Sluncem, tak:že vychá zí A&tronomieal Society - N.ew 
počátkem září téměř 4 (hod. :po ,půl Bo,olks and PUiblications 
noci. Koncem mě-sice o 2 hodiny d:říve. 
Neptwn je ne.pozorovatelný. O. Obůrka 
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Mikl'osnímek velké) nápadné meteorické kuličky; zvětšeno 150krát (k článku 
na str. 148). - Na čtvrté sitr. obálky slune6ní slottp, fotografovaný 9. 1. 1960 

na Lidové hvězdárně 'v Hradci Králové. 




