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Sním ek povrchu Marsu, který  z íska la  au tom atická stan ice Mars-5 v polovině  
února t. r. — Na první str. obá lky  je  jeden  ze sním ků povrchu M erkura, fo to 
grafovaný autom atickou  stanicí M ariner 10 dne 29. III. 1974 ze vzdálenosti

asi 6200 km .
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Kosmonautika v roce 1973 byla charakterizována zejm éna rozsáhlou 
činnosti kosmonautů na oběžné dráze kolem Země. V průběhu roku 
pracovalo ve vesmíru 13 kosmonautů, což je  druhý nejvyšší počet po 
roce 1969. V programu výzkumu M ěsíce došlo k podstatnému omezení 
intenzity výzkumu — za celý  rok startovala pouze jediná sonda. Mimo
řádně rozsáhlý byl program planetárních  letů. K Marsu se vydaly 
čtyři sovětské sondy a po jedné sondě vyslali Am eričané k Jupiteru 
a na kombinovaný let Venuše—Merkur. Koncem roku byly získány 
první inform ace o planetě Jupiteru z bezprostřední blízkosti. Z ce l
kového počtu 130 umělých kosm ických těles, vypuštěných při 109 
startech, připadlo 13 družic na mírové aplikace. Proti předchozím le
tům byl v roce 1973 značně m enší podíl m alých států na výzkumu 
vesmíru: podílely se na něm pouze Kanada (1 ), Francie (1) a země 
RVHP (2 ).

K M ěsíci startovala dne 8. ledna Luna 21, o pět dní později byla na
vedena na oběžnou dráhu kolem M ěsíce a 15. ledna přistála na vý
chodním okra ji Maře Serenitatis (180 km severně od m ísta přistání 
Apolla 17), uvnitř kráteru  Le Monnier (26,050° s. š.; 30,383° v. d.j 
a o několik hodin později s je l Lunochod 2, druhý samohybný dálko
vě řízený stro j, na m ěsíční povrch. Hmotnost byla o 84 kg větší než 
u jeho předchůdce z listopadu 1970 (840 k g). Kromě vybavení pro vý
zkum m ěsíčního tělesa nesl p řístro je pro m ěření slunečního a galak
tického kosm ického záření a intenzity světla m ěsíční oblohy. Podobně 
jako Lunochod 1 měl instalován laserový odrážeč francouzské výroby 
a navíc detektor laserového záření Rubín 1. Zajímavým výsledkem je 
zjištění, že v optickém oboru září m ěsíční obloha intenzivněji než zem
ská, což je  patrně způsobeno rozptylem na prachových částicích . No
vinkou byla rovněž tře tí televizní kam era, sn ím ající z nadhledu a zvý
šená frekvence sním ání (každé 3 místo 20 s ) .

Dne 3. června oznámila agentura TASS, že Lunochod 2 ukončil plá
novaný program. Během čtyřm ěsíční práce bylo s přístrojem  navázá
no 60 rádiových spojení. Za pět m ěsíčních dnů urazil trať tém ěř 37 km 
a pořídil 86 panoram atických záběrů a 80 000 televizních záběrů.

Začátek a konec roku 1973 patřil v planetární astronom ii Jupiteru. 
Dne 5. dubna odstartovala sonda Pioneer 11, k terá je  dvojníkem Pio- 
neeru 10, jenž byl v té době již  přes rok na cestě. Hmotnost sondy 
je 270 kg, z toho 30 kg připadá na přístrojové vybavení, rozšířené 
v tomto případě o další m agnetom etr pro m ěření intenzity m agnetic
kého pole až do 10 gaussů. O statní přístro je byly shodné s Pionee-



rem 10: fotopolarim etr, přístro je pro studium nabitých částic, in fra
červený radiom etr, ultrafialový spektrom etr a aparatura pro studium 
mikrometeoroidů. Maximální přiblížení k cílové planetě má nastat
5. prosince t. r. a bylo rozhodnuto, že po urychlení gravitačním  polem 
Jupitera se sonda vydá po dráze, k terá vede k setkání s planetou 
Saturn v roce 1980.

Sonda Pioneer 10 začala vysílat údaje o Jupiteru počátkem  listopa
du 1973 (viz článek v minulém čísle, str. 84). Rotací stabilizovaná 
sonda sním kovala planetu fotopolarim etrem . Obrázky byly tvořeny pásy 
asi 1° širokými. Zhruba 80 snímků ukazuje lepší podrobnosti než je  
možno získat pozemními přístro ji. Odaje ultrafialového spektrom etru 
potvrdily přítom nost vodíku a hélia v atm osféře Jupitera. Zajímavé je  
také zjištění, že částice hvězdného větru vstupují do sluneční soustavy 
v rovině planetárních drah a nikoliv ze směru, kterým  se pohybuje 
Slunce. Magnetometr z jistil značně proměnné m agnetické pole. Tyto 
změny jsou částečně způsobeny slunečním  větrem, což se podařilo pro
kázat z m ěření sond Pioneer 10 a 11. Polarita m agnetického pole Ju
pitera je  opačná než má geom agnetické pole. Střed m agnetického pole 
nesouhlasí s geometrickým středem  planety, což by mohlo vysvětlo
vat pozorované rozdíly na obou polokoulích. Překvapivá je  také struk
tura radiačních pásů, které m ají silnou koncentraci k rovníku. Vý
znamná jsou i z jištění z m eziplanetárního prostoru. Při studiu slu
nečního větru bylo prokázáno, že i ve vzdálenosti Jupitera strhává 
kosm ické částice. Zdá se, že Slunce má prachovou obálku, v níž hus
tota částic klesá se čtvercem  vzdálenosti.

Dne 21. července startovala v SSSR nosná raketa Proton 4, která 
vynesla s použitím parkovací dráhy sondu Mars 4. O čtyři dny později 
byla vypuštěna další sonda, Mars 5, k terá měla stejnou konstrukci 
a úkoly jako Mars 4. Dne 5. srpna se vydala na cestu sonda Mars 6, 
konstrukčně poněkud odlišná od předchozí dvojice. Na palubě byly 
kromě sovětských přístrojů  i francouzské aparatury pro m ěření rádio
vého záření Slunce Stéréo V, sluneční plazmy Gémeaux T a kosm ic
kých paprsků Gémeaux S. Dvojník této sondy, Mars 7, startoval dne
9. srpna. První dvojice se přiblížila k planetě Marsu v polovině února 
t. r. a jednu sondu se podařilo uvést na oběžnou dráhu kolem pla
nety. Druhá dvojice se přiblížila v polovině března a jednomu ze dvou 
pouzder se podařilo přistát na povrchu.

Posledním planetárním  letem  roku 1973 byl pokus s Marinerem 10. 
Cílem této sondy o hmotnosti 528 kg byla nejprve Venuše, je jíhož gra
vitačního vlivu se využilo pro urychlení směrem k Merkuru. Dráha 
sondy byla zvolena tak, aby je jí  oběžná doba kolem Slunce odpoví
dala dvojnásobku oběžné doby Merkura, čímž je  umožněno uskutečnit 
studium planety nejm éně dvakrát. Sonda má standardní vybavení pro 
m eziplanetární a planetární výzkum: dva u ltrafialové spektrom etry, 
infračervený rádiometr, detektor sluneční plazmy, magnetometry a de 
tektor nabitých částic . Vzhledem k tomu, že osvětlení M erkura ne
bylo v době maximálního přiblížení optimální, a že v programu son
dy bylo také dlouhodobější sledování Venuše, jsou obě kamery vy
baveny teleobjektivy s rekordní ohniskovou vzdáleností 1500 mm. Sonda



sním kovala nejprve Zemi a Měsíc, pořídila u ltrafialové m ěření Ko
houtkovy komety (1973f) a dne 5. února se nejv íce přiblížila planetě 
Venuši (na 5000 km ). Fotografie ukazují pásovou strukturu oblačné 
pokrývky a rovněž se potvrdila čtyřdenní ro tace některých útvarů 
v atm osféře. Dne 29. března t. r. se sonda přiblížila k Merkuru na vzdá
lenost 700 km, podala inform ace o atm osféře z inertních plynů, s la 
bém m agnetickém  poli a povrchu podobném Měsíci.

N ejrozsáhlejším  programem roku byla družicová stanice Skylab. Dne 
14. května vynesla dvoustupňová verze rakety Saturn 5 na oběžnou 
dráhu kolem Země laboratoř Skylab 1 o hm otnosti 89 440 kg. Za 63 
sekund po startu  došlo k odtržení protim eteorického štítu  a poté i jed 
noho panelu slunečních baterií. Ztráta štítu, který měl ochránit stěny 
laboratoře i před přímým ohřevem slunečním i paprsky, způsobila, že 
uvnitř stanice začala stoupat teplota až ke kritické hodnotě. Největ- 
ším ohrožením letu byl nedostatek energie, neboť trosky štítu bloko
valy rozevření zbylého slunečního panelu a pracovaly pouze panely 
na ATM, čímž se snížil příkon elektrické energie na zhruba polo
vinu.

Dne 25. května startovala raketou Saturn 1B v kabině Apollo po
sádka Skylabu 2: velitel Ch. Conrad (veterán z programu Gemini a 
třetí pozemšťan na M ěsíci), pilot P. J. Weitz a vědecký pracovník MUDr. 
J. P. Kerwin. V první fázi letu kosmonautů v orbitální stanici byl insta
lován pomocný kryt, takže teplota uvnitř stanice postupně klesala a 
kosmonauti se mohli věnovat plnění vědeckého programu. Teprve po 
dvoutýdenním pobytu se podařilo Conradovi a Kerwinovi uvolnit slu 
neční panel. Dne 22. června se po 28denním rekordním  letu posádka 
vrátila úspěšně na Zemi a přistála v Tichém oceánu 10 km od če 
k a jíc í lodě.

Druhá posádka (Skylab 3) ve složení A. L. Bean, dr. O. K. Garriott 
a J. R. Lousma startovala 28. července. Po počáteční nevolnosti, kterou 
posádka trpěla, se zdravotní stav postupně zlepšoval a od 6. srpna, 
kdy byl instalován nový sluneční kryt, začali kosmonauti plnit plá
novaný program. Dram atickou událostí bylo z jištěn í závady na orien
tačním  systému transportní lodi Apollo. V důsledku toho byla zahá
jena příprava záchranné lodi, schopné pojmout 5 kosmonautů. K této 
eventualitě však nedošlo a všichni tři se v původním Apollu vrátili 
25. září po 59 Vz dnech ve vesmíru.

Třetí a poslední posádku, je jíž  odlet byl odložen kvůli pozorování 
Kohoutkovy komety a trhlinkám  na plášti Saturnu 1B z 9. na 16. listo
pad, tvořili nováčci G. Carr, W. Pogue a dr. E. Gibson. S tart proběhl 
bez problémů, pouze Pogue trpěl první den kinetózou. V důsledku po
ruchy stabilizačního systému bylo nutno omezovat manévrování lodě, 
což ovlivnilo zejm éna pozorování v programu výzkumu přírodních 
zdrojů. Pro pozorování komety 1973f vezla posádka další přístro je, 
včetně elektronografické komory pro sním ání v ultrafialovém  oboru, 
stejného typu jako byla na Apollu 16. Po rekordním  84denním letu 
se posádka vrátila zpět.

Sovětský pilotovaný program pokračoval dvoudenním letem  Sojuzu 
12, který startoval 27. září. Posádku tvořili velitel a lékař V. Lazarev 
a palubní inženýr O. Makarov, kteří startovali — poprvé v sovětském



programu — ve skafandrech. Cílem byla komplexní prověrka zdoko
nalených palubních systémů, propracování ručního a autom atického 
řízení, orientace a stabilizace a spektrografický průzkum povrchu Země 
pro národohospodářské účely. Prověřovaly se též některé systémy pro 
společný sovětsko-am erický let v příštím  roce.

Dne 18. prosince startovala další dvojice sovětských kosmonautů- 
nováčků, Klimuk a Lebeděv v Sojuzu 13. Kromě technických experim en
tů a přístro jů  pro sledování přírodních zdrojů nesla loď také astro
nomickou aparaturu Orion 2 — pointovaný dalekohled, vybavený objek
tivním disperzním elem entem . Kosmonauti pořídili snímky několika 
oblastí oblohy se zorným polem 20 čtverečních  stupňů — celkový 
počet získaných spekter je  asi 10 000. Po osmidenním letu přistála 
kabina dne 26. 12. 1973 asi 200 km od Karagandy.

Se sovětskými pilotovanými lety souvisí i zkoušky nové verze orbi
tální stanice Salju t. Salju t 2 vynesla raketa  Proton dne 3. dubna. TASS 
oznámil, že úkolem letu bylo prověřit zlepšenou konstrukci a palubní 
aparaturu stanice a provádět další experim enty při kosm ickém  letu. 
Dne 14. dubna došlo podle pozemních radarových pozorování k oddě
lení několika desítek částí od hlavního tělesa, snad vlivem exploze 
nebo rychlé nekontrolovatelné rotace. Závěrečná zpráva byla vydána 
27. dubna a stanice zanikla dne 28. května 1973.

Aplikované družice se loňského roku dostaly do stádia skutečného 
operačního využití, o čemž svědčí m j. i ta skutečnost, že nebyl vy
puštěn žádný nový typ. Podobně jako v předchozích létech  bylo n e j
více spojových družic. Sovětský svaz pravidelně doplňuje systém Orbi
ta starty družic M olnija 1 a 2: M olnija 1 (č. 23) byla vypuštěna 3. úno
ra, č. 24 dne 30. srpna, č. 25 dne 14. listopadu a č. 26 dne 30. listopadu. 
M olnija 2 startovala dne 5. dubna (č . 5 ), dne 11. července (č. 6], 
dne 19. říjn a  (č. 7) a dne 25. prosince (č. 8 ).

Organizace Intelsat doplnila svou síť družicí In telsat IV-E, která 
startovala 23. srpna a byla um ístěna jako třetí nad Atlantický oceán. 
Další dvě jsou nad Indickým oceánem  a Tichým oceánem.

Kanadská společnost Telesat rozšířila domácí systém o družici Anik 2, 
která startovala 20. dubna. Vzhledem k tomu, že kapacita první dru
žice je  zcela postačující, využívají této družice zejm éna am erické spo
lečnosti pro spojení s Aljaškou.

Sovětský svaz rozšířil síť m eteorologických družic startem  M eteo
ru 14 dne 20. března a 15 dne 29. května. Americký úřad pro oceáno- 
logii a atm osféru získal 6. listopadu další družici NOAA 3.

Z umělých družic byla — jako obvykle — nejobsažnější série družic 
Kosmos, mezi nimiž bychom m ohli opět nalézt družice všech druhů, 
včetně zkušebních exemplářů kosm ických lodí Sojuz a orbitálních 
stanic.

Vědecké autom atické družice, vypuštěné v roce 1973, zkoumaly mag- 
uetosféru, sluneční vlivy na Zemi, rádiové záření z vesmíru a zem
skou atm osféru. Prognoz 3, vypuštěný dne 15. února, pokračoval v pro
gramu předchozích stanic tohoto typu komplexním výzkumem Slunce 
a jeho vlivů na vlastnosti prostoru mezi Zemí a Měsícem. Prognoz 3 
byl uveden na protáhlou dráhu 590—200 000 km s oběžnou dobou



5783 minut. Do začátku roku 1974 se s touto družici uskutečnilo asi 
160 re lací.

Další vědeckou sondou byl Explorer 49, vypuštěný 10. června. Má 
pracovní označení RAE 2 a dostal se na kruhovou dráhu kolem Mě
síce. Jeho úkolem je  sledování kosm ického rádiového záření na frek 
vencích od 0,02 do 13 MHz. Po uvedení družice na dráhu se začaly 
pomalu vysouvat čtyři antény ze slitiny mědi a berylia. Vytahování 
trvalo 44 dní a celková délka jednoho dipólu je  458 m, druhého 37 m. 
Hmotnost družice je  328 kg.

Další Explorer, v pořadí již  padesátý, startoval 26. říjn a . Je to de
sátá a poslední družice ze série  IMP, které přinesly nejrozsáhlejší 
inform ace o vlastnostech m eziplanetárního prostoru v průběhu jed 
noho slunečního cyklu. Explorer 50 o hmotnosti 398 kg nese 12 vě
deckých experimentů, které sledují nabité částice, plazmu, m agnetic
ké a elek trick é pole. Měření této družice doplňuje identický satelit 
Explorer 47, který je  prakticky na stejné dráze (196 620—234 000 km) 
a obě sondy Pioneer k Jupiteru spolu s M arinerem 10 k Merkuru.

Explorer 51, vypuštěný dne 16. prosince, zahájil novou sérii aero- 
nomických družic, zkoum ajících atm osféru od výšek pouhých 120 km. 
Protože by životnost družice s tak nízkým perigeem  dráhy byla velmi 
krátká, je  Explorer vybaven motorem, dovolujícím  dráhu korigovat. 
Vědecké vybavení tvoří 14 přístrojů , k teré měří UV a X záření Slunce, 
ionty, elektrony a neutrální částice v atm osféře. Celkovým cílem  je  
studovat vliv Slunce na procesy v atm osféře ve výškách kolem 100 km. 
Zásoba pohonných hmot pro raketový korekční motor postačuje pro 
10 úprav dráhy oběma směry. Při významné sluneční erupci se pe
rigeum družice snižuje, aby bylo možno zkoumat vliv sluneční činnosti 
na term osféru.

Úspěšně pokračovala též spolupráce zemí RVHP: Byly vypuštěny 
družice Interkosm os Kopernik 500 a Interkosm os 10. První z nich 
(startovala 19. dubna] nesla označení ve znamení roku Mikuláše Ko- 
pernika. Jejím  programem je  výzkum záření Slunce a charakteristik  
ionosféry. Má na palubě první polský přístroj — sluneční radiospektro- 
graf. V rám ci francouzsko-sovětské spolupráce startovala družice 
Aureole 2 dne 26. prosince.

Pro úplnost tohoto přehledu je  nutno dodat, že bylo vypuštěno i ně
kolik družic technického rázu a družic pro vojenské a zpravodajské 
účely.

Z d i s l a v  S í m a :

S O U V I S L O S T  K V A S A R Ů  A N - G A L A X I Í

Tím, že jsou kvasary až do dneška stále ještě  nerozřešenou astro
nomickou otázkou, přitahu jí pozornost mnoha hvězdářů. Od toho oka
mžiku, co byly objeveny, bylo navrženo mnoho různých hypotéz o je 
jich  původu. Jednou z nich je  hypotéza o souvislosti kvasarů s tzv. 
W-galaxiemi. * Během té doby, co se  kvasary pozorují, se totiž zjistily



nápadné souvislosti ve spektrech, barvách a proměnnosti mezi nimi a 
jádry Seyfertových** a N-galaxií. A tak mnoho vědců vyslovilo domněn
ku, že fyzikální procesy, odpovědné za oba přírodní jevy, jsou v pod
statě tytéž. Vznikla hypotéza, že kvasary jsou úkazy v jádrech galaxií, 
čili jinak  řečeno, že se kolem každého kvasaru rozkládá galaxie. Od 
jader Seyfertových a iV-galaxií se pak kvasary liší tím, že jsou mno
hem jasnější, takže přezařují celou galaxii.

Velice důležité ověření této hypotézy provedl Jerom e K ristián a uve
ře jn il je j v „Astrophysical Journal L etters" v roce 1973.

Jak dokázat, že kolem každého kvasaru je  galaxie, když naprostá 
většina kvasarů se vůbec neliší od hvězd? Zde si musíme uvědomit, 
že průměr hvězdy na fotografické desce je  dán je jí  magnitudou. Čím 
jasn ější ,hvězda, tím  větší má průměr. Naopak průměr mlhoviny je  
dán je jím  skutečným úhlovým rozměrem. Galaxie, je jím ž středem  je 
kvasar, může být rozeznána na desce jenom tehdy, bude-li je jí  průměr 
větší než průměr kvasaru. Kristián rozdělil tedy kvasary podle toho, 
jak  se budou jevit na deskách získaných současným největším  daleko
hledem na světě, 508centimetrovým reflektorem  na Mt. Palomaru.

Zvolil dvě hranice. První tehdy, je -li očekávaný průměr galaxie s te j
ný jako průměr kvasaru. Druhou hranici tvoří případy, kdy galaxie 
má dvojnásobný průměr než kvasar. Tím se všechny kvasary rozpadly 
do tří skupin. V první skupině jsou ty, je jich ž  galaxie je  více než 
dvakrát větší než sám kvasar. Zde by měly být ve všech případech 
galaxie dobře vidět. Ve druhé skupině jsou ty kvasary, je jich ž  ga
laxie je  sice větší než kvasar, ne však více než dvakrát. Pro tuto sku
pinu se očekává, že některé galaxie budou na deskách z jistitelné, ně
které nebudou. Poslední skupinu tvoří ty kvasary, které jsou větší než 
je jic h  galaxie. Zde by se nemělo podařit z jistit galaxie, a když ano, 
tak jenom výjimečně.

Tím byl zahájen pozorovací program, jehož výsledky zcela splnily 
tyto předpovědi. V první skupině je  však velice málo kvasarů. Jen 
pro dva jsou k dispozici desky z pětimetrového dalekohledu. U obou 
těchto kvasarů [B  264 a PHL 1070 J se galaxie zjistily  tak, jak  bylo 
předpovězeno. Pozorování dalších dvou kvasarů z této skupiny [B  234 
a B 154 J, ačkoli byla vykonána jinde, přítomnost galaxií naznačují.

Ve druhé skupině, ve které se výsledky mohou různit, se galaxie 
z jistily  s určitostí jen u kvasarů B 340 a Ton  256. U dalších Čtyř 
kvasarů je  přítomnost galaxie možná. Jsou to 0736 +  01, 4C 1.4 =  PHL 
1093, 2135-14 a 3C 323.1. U kvasaru PHL 1186 se přítomnost galaxie ne
zjistila.

Naprostá většina kvasarů je  ve třetí skupině a měla by mít výrazně 
hvězdný charakter. U žádného z těchto kvasarů se také galaxie nezjis
tily. Výjimku tvoří kvasar 3C 48, a to jen  proto, že je  pro něj dost 
kvalitních pozorování; byl fotografován i na jinou emulzi než ostatní 
kvasary a leží blízko hranice, oddělující tuto skupinu od předešlé.

Dr. Kristián tak dosáhl výsledku, že přímá fotografie je  ve shodě 
s hypotézou, že kvasary jsou jádra velkých galaxií. Tím také vzniká

* N-galaxle jsou galaxie s výraznou koncentraci světla v jádru.
**  Viz Říše hvězd 52, 173; 9/1971.



otázka, jaký je  vlastně vůbec rozdíl mezí kvasary a N-galaxiemi. Ne
jsou tedy kvasary ty iV-galaxie, k teré měly tu „smůlu“, že z nich bylo 
vidět jen  velice jasn é jádro? Toto v současné době značně důležité 
potvrzení jedné hypotézy o původu kvasarů u rčitě vyvolá ve světě 
ohlas a tak si jistě  za čas budeme m oci něco přečíst o dalších ob je
vech a souvislostech v otázce těchto zajím avých objektů.

Pro zasvěcenější čtenáře autor této zprávy dodává, že pro snímky 
získané 122cm Schmidtovou komorou na Mt. Palomaru, jíž byl získán 
známý přehled severní oblohy, leží obě zde popsané hranice níž, tak
že by hledané galaxie na těchto fotografiích  neměly být vůbec vidět.

J i ř í  B o u š k a :

Z Á K O N N É  M Ě R O V É  J E D N O T K Y  
A A S T R O N O M I E

Podle československé státn í normy 011300 je  závazné užívání zá
konných měrových jednotek, stanovených zákonem č. 35/62 Sb. Zá
kladní jednotky čs. měrové soustavy jsou jednotkam i mezinárodně do
hodnutými a byly přijaty  na 10. Generální konferenci pro váhy a míry 
v roce 1954 jako základní jednotky Mezinárodní měrové soustavy 
(Systém e International ďU nités — zkratka S I). Základní jednotky byly 
zvoleny tak, aby bylo možno na je jic h  základě vybudovat jednotnou 
mezinárodní měrovou soustavu pro všechny obory. Protože soustavy 
SI se u nás nyní užívá také ve všech typech škol, bude patrně uži
tečné seznám it s ní i naše čtenáře, i když ve zmíněné čs. normě se 
výslovně uvádí, že v některých vědních oborech (v astronom ii, ve 
spektroskopii, v atomové a jaderné fyzice) je  dovoleno užívat i mě
rových jednotek jiných.

Měrové jednotky dělí čs. norma na základní a druhotné, a ty se pak 
ještě rozlišu jí na hlavní, vedlejší, násobky a díly.

Základními měrovými jednotkam i jsou metr, kilogram , sekunda, 
ampér, teplotní stupeň a kandela.

Metr (m) byl původně odvozen z délky zemského kvadrantu (jako 
jeho desetim iliontá část) a definován jako vzdálenost dvou rysek na 
mezinárodním prototypu m etru (který  je  uložen u Mezinárodního úřa
du pro váhy a míry v Paříži-Sěvres), m ěřená při teplotě 0 °C a tlaku 
760 torrů. Podle nově přijaté definice je  m etr délka, rovnající se 
1650  763,73násobku vlnové délky záření šířícího se ve vakuu, které 
přísluší přechodu mezi energetickým i hladinam i 2p10 a 5d5 atomu kryp
tonu 86. Nová definice u rču je tedy délku metru nezávisle na původ
ním prototypu, aby se za jistila  trvalá stabilita  této základní délkové 
jednotky s největší možnou přesností. Krypton 86 je  izotop kryptonu 
s atomovou hmotou 86 a 2p10 a 5ds jsou spektroskopická označení pří
slušných energetických hladin atomu.

Jednotkou hmoty (hm otnosti) je  kilogram  (k g ), což je  hmota (hm ot
nost) mezinárodního prototypu kilogram u, který je  uložen u Meziná
rodního úřadu pro váhy a míry. Vedle dosavadního názvu pro fyzi



kální veličinu „hm ota" uvádí čs. norma též nově doporučovaný ter
mín „hm otnost". Název „hm ota" má totiž nevýhodu, že se ho užívá 
kromě fyzikální veličiny také ve významu látka (mezihvězdná hmota, 
m eziplanetární hmota, pohonná hmota a j . ). i jako pojem filosofický. 
Název „hm otnost" je  velmi výrazný pro přesné fyzikální vyjadřování, 
neboť připomíná, že jde o určitou vlastnost tělesa, projevu jící se se
trvačností a tíhovou silou v tíhovém poli.

Jednotkou času je  sekunda (s ; v astronom ii se většinou píše jako 
exponent). Podle čs. normy je  sekunda doba trvání 9192  631770 pe
riod záření, k teré odpovídá přechodu mezi hladinam i velmi jem né 
struktury základního stavu atomu cesia 133. Sekunda byla původně 
stanovena jako 86 400. díl středního slunečního dne a je jí  přesná de
fin ice byla několikrát upravována. Tak 11. Ganerální konference pro 
váhy a mír} v r. 1960 p řija la  definici sekundy jako 31 556 925,9747 díl 
tropického roku pro epochu 1900,0. Další, 12. Generální konference pro 
váhy a míry, která se konala r. 1964, rozhodla, že vedle astronom ické 
realizace sekundy lze používat pro účely fyzikálních m ěření výše uve
dené atomové realizace sekundy a konečně 13. Generální konference 
v r. 1967 zrušila astronom ickou definici sekundy z r. 1960 a přijala 
výhradně definici atomovou. Jako astronomům nám nezbývá, než se 
s novou definicí sm ířit. K tomu je  ještě  nutno dodat, že v odborné 
term inologii je  zaveden název „sekunda" pro jednotku času a název 
„vteřina" pro jednotku úhlu. V běžné řeči se však názvu „vteřina" 
užívá též pro časovou jednotku. Zkratky pro sekundu „sec." a „vt." 
by se již  neměly v tisku vyskytovat.

Jednotka elektrického proudu ampér (A) se prakticky v astronomii 
nevyskytuje, proto jeho definici neuvádíme.

Jednotkou teplotního rozdílu je  teplotní stupeň (°C, K ). Teplotní 
stupeň je  273,16 díl teplotního rozdílu mezi absolutní nulou a teplo
tou trojného bodu vody, měřený v term odynam ické stupnici teplot. 
Teplota trojného bodu vody je  teplotou rovnovážného stavu ledu, vody 
a páry; trojný bod vody je  základním pevným teplotním bodem. Tep
lotní stupeň se v teplotní stupnici, jež  začíná absolutní nulou, ozna
ču je názvem kelvin (K ); v teplotní stupnici, je jíž  nule přísluší 273,15 K, 
se označuje jako Celsiův stupeň (°C). Nule Celsiovy teploty přísluší 
Kelvinova teplota 273,15 K; leží 0,01 teplotního stupně pod trojným  
bodem vody a je  to přibližně teplota tuhnutí vody při tlaku 1,01325 X 
X 105 N/m2 (tj. 760 torrů). Teplota 100 °C je  přibližně teplota varu 
vody při témže tlaku. V astronom ii se většinou uvádí teplota ve stup
nici, začínající absolutní nulou („Kelvinova stupnice") a jak  již uve
deno, pro teplotní stupeň je  zde jednotka kelvin, nikoliv Kelvinův 
stupeň; proto se musí psát např. 6000 K a nikoliv 6000 °K. Dřívější 
značky :,deg“ pro teplotní stupeň se neužívá.

Jednotkou svítivosti je  kandela (cd ); je  to kolmá svítivost — 10"5 m2
6

povrchu absolutně černého tělesa při teplotě tuhnutí platiny za tlaku 
1,01325 X 105 N/m2.

Jednotky odvozené koherentně (tzn. že jsou odvozovány bez použití 
násobících koeficientů) ze základních jednotek, jsou jednotky hlavní.



V loň ském  ro c e  začala  pracovat další družice typu In telsat IV.



N ahoře je  sn ím ek Jupitera a M ěsíce lo  z 2. XII. 1973, d o le  sn ím ek Jupitera, 
získaný in fračerveným  radiom etrem  sondy P ioneer 10.



N ahoře je  sn ím ek K ohoutkovy kom ety  (1973fl, k terý  poříd ila družice 0 S 3  7 
koron ografem  v integrálním  sv ětle  27. XII. 1973 n ěk o lik  hodin  před  průchodem  
periheliem . — Dole jsou dva z prvních sním ků lupitera, získaných  Pioneerem  

10; jd e o fo tog ra fie  z televizní obrazovky  I n eredu kovan é) z 28. XI. 1973.
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Při použití takové soustavy jednotek dostávají rovnice vyjadřující fy
zikální zákony velmi jednoduchý tvar, což má v praxi značné vý
hody. Podle normy jsou však zákonné i některé další jednotky, ozna
čované souhrnným názvem vedlejší jednotky. V edlejší jednotky 
nepatří do soustavy SI a nejsou odvozeny koherentně z jednotek zá
kladních. Odvozují se z příslušných hlavních jednotek převodními vzta
hy, čímž se zajišťuje jednak m axim ální přesnost definice, jednak n e
proměnná souvislost těchto jednotek s jednotkam i ostatním i. D řívěj
ších definic nelze nadále používat.

Hlavní jednotkou plošného obsahu (velikosti plochy) je  čtvereční 
metr (m2j,  hlavní jednotkou objemu je  krychlový m etr (m3).

Hlavní jednotkou rovinného úhlu je  radián (rad ). Je to úhel, u ně
hož poměr příslušné délky kruhového oblouku, opsaného z vrcholu 
úhlu, k poloměru oblouku se rovná 1. Vedlejším i jednotkam i rovin
ného úhlu jsou (hlavně v geodézii) grad (g v exponentu) a (v astro
nomii) stupeň (°). Grad je  T/200 rad, stupeň je  X/180 rad.

Hlavní jednotkou prostorového úhlu je  steradián (s r ) . Je to prosto
rový úhel, u něhož poměr velikosti plochy vytknuté příslušným ku
želem na povrchu koule, jež  má střed ve vrcholu úhlu, ke čtverci 
poloměru koule se rovná 1. V edlejší jednotkou prostorového úhlu je  
spat (sp ); spat je  4 X sr.

Hlavní jednotkou km itočtu je  hertz (Hz). Je to km itočet periodic
kého jevu, jehož jedna perioda trvá 1 sekundu. Dříve běžné označení 
c/s nelze již  používat.

Hlavní jednotkou síly je  newton (N ). Newton je  síla , k terá uděluje 
tělesu s hmotností 1 kg zrychlení 1 m/s2. Vedlejší jednotkou síly je  
kilopond (kp). Kilopond je  síla  9,80665 N; vyjadřuje tíhovou sílu, která 
působí ve vakuu na těleso s hmotností 1 kg v m ístě s normálním tího
vým zrychlením  (gn =  9,80665 m/s2). Přednostně se doporučuje užívat 
jednotky newton jakožto jednotky hlavní. Newtonu se zejména užívá 
v dynamických úlohách a tam, kde jde o přepočet síly  na energii, 
výkon, elek trick é jednotky apod. Jednotky kilopond lze užívat při úlo
hách převážně statických, t j. tam, kde jde převážně o klidové půso
bení sil. Podle normy je  nutno důsledně rozlišovat jednotky hmoty 
(hm otnosti) a síly, a nelze již používat kilogramu jak  pro jednotky 
hmotnosti, tak i síly. Označení kg se ponechává tam, kde jde o jed 
notku množství látky a označení kp se použije v tom případě, kdy 
jde o silové působení. S tím také souvisí zpřesnění výrazu „váha“. 
Pokud se tím myslí síla, kterou působí tíhové pole na těleso, které je  
vůči tomuto poli v klidu, pak se doporučuje užívat výrazů „tíha“ 
nebo „tíhová s íla “ a váha se vyjadřuje v N nebo v kp. Pokud jde 
o množství látky, zjištěné vážením, má váha význam fyzikální veličiny 
hmoty (hm otnosti) a vyjadřuje se v kg; v tomto případě se místo ter
mínu „váha“ doporučuje užívat výrazů „hm ota" nebo „hmotnost".

Hlavní jednotkou m ěrné hmoty (m ěrné hmotnosti, hustoty) látky je  
kilogram  na krychlový m etr (kg/m3).

Hlavní jednotkou tlaku (m echanického napětí) je  newton na čtve
rečn í m etr (N/m2). Je to tlak, který vyvolá síla  1 N rovnoměrně roz
ložená na ploše 1 m2 kolmé ke sm ěru síly. Vedlejším i jednotkam i tlaku 
jsou bar, kilopond na čtvereční m etr a torr. Bar (zkratka bar) je  tlak



105 N/m2. Jednotka kp/m2 představuje tlak  9,80665 N/m2; je  přibližně 
rovna hydrostatickém u tlaku 1 mm vodního sloupce (mm H2O). Kilo- 
pond na čtvereční centim etr (kp/cm2) se někdy také označuje jako 
atm osféra (a t ) a odpovídá tlaku 9,80665 X 104 N/m2. Užívání výrazu 
„technická atm osféra" (atm ) se nedoporučuje; tohoto term ínu se ne
používá jako měrové jednotky, ale jen  k popisu norm álního stavu m ě
ření. Torr (torr) je  tlak 133,322 N/m2 a rovná se hydrostatickém u tla 
ku 1 mm rtuťového sloupce při teplotě 0 cC a norm álním  tíhovém 
zrychlení. Názvu „m ilim etr rtuťového sloupce" (mm Hg) se neužívá.

Hlavní jednotkou energie (práce) a tepla je  joule ( J ) .  Joule je  prá
ce, kterou vykoná stálá síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru síly. 
Z vedlejších  jednotek práce, k teré se v astronom ii používají, uveďme 
kilokalorii (k ca l) a elektronvolt (eV J. K ilokalorie je  práce 4186,8 J; 
původně byla určena teplem, kterým se zahřeje 1 kg vody ze 14,5 na 
15,5 °C (tzv. patnáctistupňová k ilok alorie), ale byla definována i j i 
nak. Elektronvolt znamená energii, kterou získá elektron  při průletu 
potenciálním  rozdílem 1 V; 1 eV =  1,60206 X 10"19 J.

Hlavní jednotkou výkonu je  w att (W ); je  to výkon, při němž se vy
koná práce 1 joulu za 1 sekundu.

Hlavní jednotkou světelného toku je  lumen (lm ). Lumen je  světelný 
tok, vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, 
jehož svítivost je  ve všech sm ěrech 1 kandela.

Hlavní jednotkou osvětlení je  lux ( lx ); je  to osvětlení plochy, na 
jejíž  každý čtvereční m etr dopadá rovnoměrně rozdělený světelný tok 
1 lumenu.

Hlavní jednotkou jasu je  nit (n t). Nit je  ja s  zdroje, jehož svítivost 
na 1 m2 zdánlivé plochy je  1 kandela. Zdánlivou plochou se při tom 
rozumí velikost průmětu skutečné plochy do roviny kolmé ke směru 
měření. Nitem se nahražuje dřívější jednotka jasu  stilb  (sb ), přičemž 
platí 1 sb =  104 nt.

Ostatní jednotky v čs. normě uvedené se v astronom ii prakticky ne
vyskytují, a proto je  neuvádíme. Zato se v astronom ii vyskytují spe
ciáln í jednotky, kterých je  možno používat, i když nepatří do soustavy 
SI. Tak vzdálenosti ve sluneční soustavě se vyjadřují v astronom ic
kých jednotkách (AU); astronom ická jednotka je  střední vzdálenost 
Země od Slunce a je  rovna 1,49600 X 1011 m. Pro vzdálenosti mimo slu
neční soustavu se užívá jednotky parsec (pc, řidšeji ps), což je  vzdá
lenost tělesa, jehož paralaxa je  přesně 1" (1 pc =  3 ,0857X 1016 m ). 
Nemělo by se již užívat dříve běžné jednotky vzdálenosti světelný 
rok (1 sv. rok =  9,4605X 1 0 15 m ). Vlnové délky se obvykle vyjadřují 
v angstrom ech (Á) — (koho by zajím ala původní švédská výslov
nost, pak tedy ongstrem ); 1 A =  10'10 m. Místo angstromu se však 
stále častě ji používá mikrometru nebo nanometru. Při této příležitosti 
se zmiňme také o nové jednotce, používané v rádioastronom ii. Jak 
známo, v rádioastronom ii je  zvykem vyjadřovat tok záření v tzv. jed-' 
notkách toku (flux u nit), odpovídajících 10'26 W m 2 H z1. Podle usne
sení Mezinárodní astronom ické unie dostala nyní tato jednotka název 
janský (Jy) na počest am erického rádioinženýra českého původu Karla 
Janského (1905— 1950), který jako první v letech  1931—1932 pozoroval 
galaktické rádiové záření. N ejintenzívnější extragalaktické zdroje,



jako např. Cas A a Cyg A, m ají hustoty toku řádu 104 Jy (t j. 10 k jy ).
V praxi je  většinou nutno užívat násobků či dílů jednotek. Násob

ky a díly se zpravidla tvoří podle tře tí mocniny deseti a vyjadřují se 
těmito předponami (které se píší jako jedno slovo se jménem jed 
notky) a značkam i:

tera T 1012 mikro n 10^
giga G 109 nano n 10-o
mega M 106 piko p 10-12
kilo k 103 femto f íc n 5
mili m 10~3 atto a 10-18

Tedy např. Mpc = 106 pc, GHz — 109 Hz, ns =  10-9 s, mbar =  IQ*1
bar, ^m =  1 0 6 m (m ikrom etr nebo i mikron, ale nikoliv jen  značka 
#0 atd.

Ve zvláštních případech je  možno užít také těchto předpon a zna
ček: hekto (h, 102), deka (da, 101), deci (d, 1 0 1) a centi (c, 10-2).
V některých případech, kde je  to již  vžité, se tvoří násobky a díly 
odchylně, nikoliv od základních, příp. hlavních jednotek. Tak u jed 
notek hmoty (hm otnosti) se násobky a díly tvoří od gramu a nikoliv 
od kilogramu; zde je  nutno ještě  připomenout, že místo Mg lze užívat 
názvu tuna. Podobně u jednotek síly se násobky a díly tvoří od pondu 
a nikoliv od kilopondu. Další výjimky jsou u rovinného úhlu (m i
nuta, vteřina, příp. centigrad (c) a setina centigradu (cc) a u jednotek 
času: minuta (min, m), hodina (h, h) a den (d, d); vteřina a sekunda 
se dělí desetinně.

Názvy jednotek se píší malým písmenem, i když jsou často odvozeny 
od vlastních jm en, a značky jednotek tvoří s předponami jedno slovo; 
značky jednotek se tisknou vždy stojatým i (obyčejným i) typy. V ně
kterých značkách se vyskytuje také zlomková čára, např. m/s; v odbor
né literatu ře se doporučuje takovéto značky psát se záporným expo
nentem, tedy m s_1. Pokud se používá tvaru zlomku, pak se smí užít 
jen  jediná zlomková čára (mezi první a druhou značkou). Díly a ná
sobky složených jednotek se m ají přednostně vyjadřovat tak, že se 
použijí koherentní jednotky. Není také přípustné spojování předpon, 
takže např. místo dříve častého názvu m ilim ikron (m,u) lze výhradně 
užívat názvu nanom etr (nm ).

Možná, že se tento podstatný výtah z čs. normy pro zákonné měrové 
jednotky bude zdát složitý a celkem  zbytečný. Ve skutečnosti však 
v jednotkách začínala být zvolna, a le  jis tě  m enší džungle, a tak bylo 
nutno zavést nějaký pořádek a podřídit se mezinárodním normám. 
Nezbývá nám nic jiného, než se novým jednotkám  přizpůsobit a dů
sledně jich  používat.

■*

S U P E R N O V A  V S O U H V Ě Z D Í  V E L K É H O  M E D V E D A

C. T. Kowal z Haleových observa
toří objevil 24. prosince m. r. super
novu 17,0 fotovizuálnl magnitudy v be
zejmenné galaxii v souhvězdí Velké
ho Medvěda. Hvězda byla pozorována

18" západně a 3" jižně od jádra ga
laxie. Poloha supernovy (1950,0) je 

a =  11*09,4m S =  +54°18'

IAUC 2624 (B /



K O M R T l  D O C E N T A  B O H U M I L A  H A C A R A

Dne 9. března 1974 zemřel v Prostějově ve vysokém věku 88 let PhDr. Bo
humil Hacar, docent fyziky na Vysoké škole pedagogické v Olomouci, čestný 
člen Cs. astronomické společnosti při Cs. akademii věd a člen Mezinárodni 
astronomické unie. Čtenářům Říše hvězd je dr. B. Hacar znám svými astro
nomickými články.

Vědecká činnost dr. B. Hacara je  obsažena v publikacích Ovod do obecné 
astronomie (Praha 1963, vysokoškolská učebnice), Mechanika sluneční sou
stavy (Praha 1948], Základy mechaniky těles nebeských (Praha 1960, pro 
studenty středních škol), Astronomie (1952, 1955; vysokoškolský učební text), 
Metodika vyučování astronomie (1955, vysokoškolský učební text). Dále pak 
v článcích, uveřejňovaných ve výročních zprávách středních škol, ve Věstníku 
Přírodovědeckého klubu v Prostějově, v Pracích Moravskoslezské akademie 
věd přírodních, ve Sborníku Vysoké školy pedagogické v Brně, v Acta Uni- 
versitatis Palackianae Olomucensis a v časopise Astronomische Nachrichten. 
Populárně vědecké články byly otištěny v časopisech Říše hvězd, Příroda, 
Přírodní vědy ve škole, Fyzika ve škole, Rozhledy matematicko-přírodovědec- 
ké a Časopis pro pěstování matematiky a fyziky.

Ve veřejném životě byl dr. B. Hacar znám svými přednáškami jako vedoucí 
Přírodovědecké sekce při krajském oddělení Cs. společnosti pro šíření politic
kých a vědeckých znalostí v Olomouci, jako dlouholetý předseda Přírodově
deckého klubu v Prostějově a jako člen redakční rady časopisu Přírodní vědy 
ve škole. Ve svém učitelském povolání byl dr. B. Hacar mezi studenty velmi 
oblíben pro dokonalou metodiku výkladu a vytříbené společenské vystupo
vání. Záslužná vědecká činnost dr. B. Hacara byla oceněna pamětní medailí 
university Palackého u příležitosti jeho 80. narozenin.

Podrobnější ocenění životní práce dr. B. Hacara najdou zájemci v biblio
grafiích publikační činnosti učitelů VŠP v Olomouci a učitelů přírodovědecké 
fakulty University Palackého v Olomouci i v článcích otištěných v časopisech 
Přírodní vědy ve škole, Říše hvězd, Fyzika ve škole, Kosmické rozhledy a 
Astronomie in der Schule u příležitosti jubilantových 70., 75. a 80. narozenin. 
V Říši hvězd byly tyto články uveřejněny v r. 37 (1956), v r. 42 (1961) a v r. 47 
(1966).

V poslední době, kdy dr. B. Hacar nemohl být pro nemoc vědecky a ve
řejně činný, konal — pokud mu to zdraví dovolilo — dále astronomická po
zorování ve své soukromé hvězdárně v Prostějově.

Úmrtím dr. B. Hacara ztrácí naše astronomie vynikajícího odborníka, který 
svými publikacemi obohatil astronomii a svými přednáškami dovedl vzbudit 
lásku k této vědě. F rantišek  K onečný

Co nového  v a s t r o n o m i i

D R U H Ý  S J E Z D  E V R O P S K Ý C H  A S T R O N O M Ů

Ve dnech 2.—5. září t. r. se usku- devět astronomů z Anglie, Francie,
teční v Terstu druhý sjezd evropských Itálie, Německé spolkové republiky,
astronomů. Bude uspořádán pod patro- Polska, Sovětského svazu a Švýcar-
nací Mezinárodní astronomické unie, ska. Sjezdové diskuse budou probíhat
Ita'ské národní vědecké rady, Italské ve třech sekcích: (1) Vlastnosti difúz-
astronomické společnosti a university ní mezihvězdné hmoty (předseda I.
v Terstu. Předsedou vědeckého orga- Appenzeller), (2) Kondenzace mezi-
nizačního výboru je prof. B. Stromgren hvězdné hmoty a tvoření hvězd (před-
z Dánska a členy tohoto výboru je  seda F. D. Kahn) a (3) Nové výsled-



ky týkající se hvězd a galaxií (ztrá
ta hmoty, supernovy, pulsary, těsné 
dvojhvězdy, galaktické zdroje Rentge
nová záření, shluky galaxií, struktura 
radiogalaxií, chemický vývoj galaxií 
a j.) ; předsedou poslední sekce je  M. 
J. Rees. Zvláštní zasedání pod před
sednictvím prof. J. H. Oorta bude vě
nováno zprávám o evropských astro
nomických organizacích. Bezprostřed

ně po sjezdu bude následovat 6. záři 
zasedání odborníků z teoretické astro
fyziky. Bude se týkat gravitace a ja 
derné íyziky, ranných fází vesmíru a 
některých moderních oblastí teoretic
ké astrofyziky. Předsedou tohoto se
tkání bude D. W. Sciama. Referáty 
z terstského zasedání astronomů bu
dou publikovány Italskou astronomic
kou společností. J. B.

K O M E T A  I O V A S  1 9 7 4 c
Maďarský astronom M. Lovas obje

vil 21. března novou kometu. V době 
objevu byla v souhvězdí Panny poblí
že hvězdy y Virginis a jevila se jako
difúzni objekt s centrální kondenzací 14™.

D V Ě  S U P E R N O V Y

13. velikosti. Dne 26. března kometu 
fotografoval C. Y. Shao na stanici Har- 
vardovy observatoře Agassiz; na sním
ku měla difúzni vzhled a jasnost

Dr. L. Detre, ředitel Konkolyho hvěz
dárny v Budapešti, oznámil, že M. Lo- 
vas objevil dvě supernovy. První byla 
nalezena 20. března v galaxii NGC 
3916 v souhvězdí Lva. Supernova měla 
fotografickou jasnost 15,5m a byla 34" 
východně a 31" severně od jádra ga
laxie; poloha je  (1950,0)

a -  l l h48,2™ S =  +25°25' 
Druhá byla objevena 21. března ve 

dvojité galaxii NGC 4038-39 v souhvěz
dí Havrana 62" východně a 42" jižn í 
od jádra. Měla fotografickou jasnost 
14,0™ a polohu

a =  llh59,5™ S =  —18°3y
IAUC 2653 IB )

Z M Ě N Y  R Á D I O V É H O  Z Á Ř E N I  R A Q D A R I I
U známé dlouhoperiodické proměn

né hvězdy R Aquarii zjistili P. C. Gre
gory a E. R. Seaquist změny v rádio
vém záření. Podle pozorování na frek
venci 10,5 GHz 46m anténou radio
teleskopu v Alonquin mezi 23. dub
nem a 19. květnem 1973 nastal po

kles z 0,095 Jy na 0,022 Jy, tedy asi 
na čtvrtinu. Také měření radiointer- 
ferometrem v červnu 1973 na jiných 
vlnových délkách ukázala proměnný 
tok záření. Minimum jasnosti hvězdy 
v optickém oboru nastalo 12. června 
1973. SuW 1/1974 (B )

B O L I D  A N T R I M

Dne 27. prosince 1973 ve 21h07,5™ 
SČ byl pozorován nad Skotskem mi
mořádně jasný bolid. Byl viděn sever
ně od Shetlandských ostrovů až na 
jihu v Manchesteru po celé šíři Brit
ského ostrova a Irska. Objevil se nad 
místem o zeměpisných souřadnicích 
58° N, 5° W ve výši 110 km a skončil

na 54°48/ N a 6°02' W v okrese An- 
trim nad severovýchodním pobřežím 
Severního Irska ve výši 22 km. Nej- 
vyšší jasnost dosáhla asi —13™. Je 
velmi pravděpodobné, že na zemsky 
povrch dopadly meteority. Nejpravdě- 
podobnějšl místa dopadu jsou severo
západně od Ballymelly . R. S.

S U P E R N O V A  V G A L A X I I  N G C  5 1 6 1

Ředitel Haleových observatoří dr. 
M. Schmldt oznámil koncem února, že 
C. T. Koval objevil supernovu ve spi
rálové galaxii MGC 5161 v souhvězdí 
Centaura. FotovizuálnI jasnost hvězdy 
byla 28. ledna t. r. 14,5™ a 19. února

15,0™. Supernova byla nalezena 1 3 ' 
západně a 62" severně od jádra gala
xie, jejíž fotografická jasnost je  12,5™ 
a zdánlivé rozměry 4,0 X 1,5 obl. minut 
Poloha objektu je (1950,0) 

a =  13^26,3™ 5 =  —32°54'



O D C H Y L K Y  Č A S O V Ý C H  S I G N Á L U  
V B Ř E Z N U  1 9 7 4

Den 3. III. 8. III. 13. III. 18. III.
TU1-TUC +0,5345* +0,5196® +0,5030s +0,4840®
TU2-TUC +0,5390 +0,5255 +0,5104 +0,4931

Vysvětlení k tabulce viz ŘH 55, 19; 1/1974.

23. III. 28. III. 
+0,4695s +0,4553s
+  0,4805 +0,4682

V. P táček

No v é  k n i h y  a p u b l i k a c e

•  Bulletin čs. astron om ických  ústavů, 
roč. 25 (1974), číslo 1, obsahuje tyto 
vědecké práce: S. Křiž a F. Zdárský: 
Těsná dvojhvězda (3 Lyr. I. Některé 
spektroskopické výsledky druhé mezi
národní pozorovací řady. — S. Křiž: 
Těsná dvojhvězda jS Lyr. II. Absolut
ní rozměry a vlastnosti složek. — J.
P. Chaturvedi: Luminositní index jas
ných hvězd typu KO — K5. — M. Kre- 
sáková: Meteory periodické komety 
Mellish a Geminidy. — J. Rajchl: Re
lace mezi rozměry, jasností, rychlos
tí a zčervenáním ve spektrech meteo
rů. — P. Navara: Časová báze lasero
vého družicového radaru na Ondře
jovské observatoři. — L. Křivský a 
L. N. Kuročka: Lymanova emise ve 
slunečních erupcích. — L. Křivský: 
Vývoj a prostorová struktura proto
nových erupcí u kraje disku a koro- 
nální jevy. VII. Změny aktivity před 
protonovou erupcí 1. IX. 1971. — M. 
Kopecký a P. Kotrč: Elektrické pole 
v atmosférách hvězd ranných spek
trálních třid způsobované gradientem 
tlaku. — M. Šimek: Rádiová pozoro
vání Giacoblnid 1972. — Na konci čís
la jsou uveřejněny recenze publikací: 
Zur Geschichte der Erde und des Kos
mos, Astronomy and Astrophysics Ab- 
stracts Vol. 8. Navarův článek je 
v ruštině s anglickým abstraktem, 
ostatní články jsou psány anglicky 
s ruskými výtahy. -P. A -

Ú k a z y  na o b l o z e  v č e r v e n c i  1974

Slunce vychází 1. července ve 3h 
95°>, zapadá ve 20h13m. Dne 31. čer
vence vychází ve 4*l27m, zapadá v 19h 
45™. Za červenec se zkrátí délka dne 
o 60 minut a polední výška Slunce nad 
obzorem se zmenší o 5°, z 63° na 
58°. Dne 5. července ve 3h je  Země 
nejdále od Slunce.

•  K. Lindner: A stronom ie se lbst er- 
lebt. Nakladatelství Urania, Leipzig- 
Jena-Berlin, 1973; 184 str., váz. 12,80 
M. — Dr. Klaus Lindner, autor této 
publikace, která je  určena zájemcům 
o astronomii, je v NDR znám učitelům 
astronomie jako spoluautor učebnice 
Astronomie pro 10. ročník, metodické 
příručky k této učebnici a jako autor 
řady článků a studií, uveřejněných 
v časopise „Astronomie in der Schu- 
le“. V recenzované knize, která je roz
dělena do šesti hlavních kapitol, se
znamuje autor čtenáře se základy 
astronomie. Text je doplněn 56 námě
ty pro jednoduchá astronomická po
zorování, která lze konat malým, 
vlastnoručně zhotoveným dalekohle
dem; uvedeny jsou i jednoduché po
četní příklady. Kniha je bohatě ilu
strována, některé obrázky jsou podlo
ženy modrou barvou, což přispívá 
k názornosti i k estetické hodnotě kni
hy, tištěné na křídovém papíře. V zá
věru jsou shrnuty všechny zajímavé 
objekty, které lze na obloze pozorovat 
bud prostým okem, nebo malými da
lekohledy o průměru objektivů 3 cm, 
5 cm a 7 cm. V příloze je otištěna 
mapka povrchu Měsíce, hvězdný atlas, 
návod na konstrukci otáčivé mapky, 
seznam důležitých tabulek a věcný 
rejstřík. Knihu, která vyšla v nákladu 
20 tisíc výtisků, bude možno jistě za
koupit také u nás. J. Š iroký

M ěsíc je  4. července ve 14h v úplň
ku, 12. července v 16h v poslední čtvr
ti, 19. července ve 13h v novu a 26. 
července v 5& v první čtvrti. Dne
6. července je Měsíc v odzemí, 19. čer
vence v přízemí. V poledních hodi
nách 17. července dojde k zákrytu Ve
nuše Měsícem. V Praze nastane vstup



v l l h40m, výstup ve 12h44m; v Hodo
níně nastane vstup v l l h45m, výstup 
ve 12h49m. (Časové údaje obou kon
taktů pro různá místa u nás lze snad
no vypočítat podle údajů Hvězdářské 
ročenky 1974, str. 86 a 89.) Během 
července nastanou konjunkce Měsíce 
s planetami: 1. VII. v 18h s Neptunem,
10. VII. v 8>> s Jupiterem, 18. VII. v 5& 
s Merkurem a ve 12h se Saturnem, 
21. VII. v 16h s Marsem, 25. VII. v 16h 
s Uranem a 28. VII. ve 22h opět s Nep
tunem.

Merkur je na obloze ráno krátce 
před východem Slunce nízko nad se
verovýchodním obzorem. Počátkem 
měsíce vychází sice ještě krátce po 
východu Slunce, ale 10. července již

ve 3h27m, 20. VII. ve 2h31°» a 31. VII. 
ve 2h55m. Během července se zvětšuje 
jasnost Merkura z +2,9ni na —0,5m. 
Nejvýhodnější pozorovací podmínky 
Merkura jsou kolem 22. července, kdy 
je  planeta v největší západní elonga- 
ci, 20° od Slunce. Dne 12. července 
je  Merkur stacionární a 24. VII. v 18h 
v konjunkci se Saturnem, při níž bude 
Merkur 1° jižně od Saturna.

Venuše je po celý měsíc na ranní 
obloze. Počátkem měsíce vychází v l h 
57™, koncem měsíce ve 2h15™. Venuše 
má jasnost asi —3,3m. Dne 4. červen
ce ve 12h nastane konjunkce Venuše 
s Aldebaranem, od něhož bude pro
cházet 4° severně a 31. července do
jde ke konjunkci Venuše se Saturnem,

+20®

Dráha p lan etky  Pallas od  března do  i 
s in ee  1974. [P od le U A stronom ie.j



při niž bude vzdálenost obou planet 
pouze asi 0,2° (Saturn bude jižně od 
Venuše).

Mars není v červenci pozorovatel
ný, protože zapadá jen krátce po zá
padu Slunce (počátkem měsíce ve 
22hfl4m). Pohybuje se souhvězdími Ra
ka a Lva. Dne 26. VII. nastane kon
junkce Marsu s Regulem.

Jupiter je  v souhvězdí Vodnáře a 
nejpříznivějšl pozorovací podmínky 
jsou v časných ranních hodinách, kdy 
kulminuje. Počátkem července vychá
zí ve 23h06m, koncem měsíce již ve 
21h07m. Jupiter má jasnost asi —2,3™.

Saturn je v souhvězdí Blíženců. Po 
konjunkci se Sluncem 30. června je 
v červenci v nevýhodné poloze k po
zorováni. Teprve ke konci měsíce vy
chází asi 2 hod. před východem Slun
ce; bude viditelný jen krátce časně 
ráno nízko nad severovýchodním ob
zorem. Saturn má jasnost + 0,3m.

Uran je v souhvězdí Panny a bude 
v nevýhodné poloze k pozorování. Mů
žeme ho vyhledat počátkem měsíce 
podle mapky, kterou jsme otiskli v č. 
2 (str. 39). Začátkem července za
padá v 0h12m, koncem měsíce již ve 
22h14m. Uran má jasnost +5,8™.

Neptun je  v souhvězdí Hadonoše a 
příznivější pozorovací podmínky jsou 
na počátku měsíce, kdy zapadá ve 
2h32m. Koncem července zapadá již 
v 0h30™. Neptuna lze nalézt taktéž 
podle mapky, uveřejněné v č. 2. Pla
neta má jasnost + 7,7“ .

Planetky. Dne 24. července nastane 
opozice planetky Pallas se Sluncem, 
a bude tak po celý měsíc ve výhod
né poloze k pozorování. Nad obzorem 
bude po celou noc, nejlepší pozorova
cí podmínky jsou kolem půlnoci, kdy 
kulminuje. Pallas je na rozhraní sou-
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M. Griln a P. Koubský: Kosmo
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H a Heóe b  H jo jie  1974 r .

hvězdí Lištičky a Šípu, má jasnost 
+10™ a můžeme ji vyhledat podle při
pojené mapky.

M eteory. Koncem července m ají ma
ximum činnosti dva pravidelné hlavní 
ro je: 26. VII. |S-Cassiopeidy a 28. VII. 
á-Aquarídy. Oba roje mají velmi plo
ché maximum (trváni 20, prlp. 10 
dni). Z vedlejších rojů mají maxi
mum a-Capricornidy 27. VII. a á-Capri- 
cornidy 28. VII. Měsíc je však v době 
činnosti všech těchto rojů již po první 
čtvrti. J. B.

Rlši hvězd řídl redakční rada: J. M. Mohr [vedoucí red .), Jiř í Bouška (výkon, red .), 
E. Brennerovš, J. Grygar, O. Hlad, M. Kopecký, B. Maleček, A. Mrkos, O. Obňrka, J. Štohl, 
tech. red. V. Suchánková. — Vydává ministerstvo kultury v nakladatelství Orbis, 
n. p., Vinohradská 46, Praha 2. — Tiskne Státní tiskárna, n. p., závod 2, Slezská 13, 
Praha 2. Vychází 12krát ročně, cena jednotlivého výtisku Kčs 2,50, roční předplatné 
Kčs 30,—. Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Inform ace o předplatném podá a objed
návky přijím á každá pošta 1 doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS 
— ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Příspěvky za
síle jte  na redakci Rtše hvězd, Švédská 8, 150 00 Praha 5. Rukopisy a obrázky se 
nevracejí, za odbornou správnost odpovídá autor. — Toto číslo  bylo dáno do tisku 

25. dubna, vyšlo v červnu 1974.
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Kosmonaut Owen Garriot při in sp ekc i d a lekoh led u  ATM na družicové stanici 
Skylab /sn ím ek  NASA). — Na čtvrté str. obá lky  je pam átn ík K. E. Ciolkov- 
skéh o  na začátku  A leje kosm onautů v M oskvě; v pozadí je  ostan kin ská  televizní

věž. (F oto  R. Hudec.)
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