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RADAR A METEORY 
JIŘÍ GRYGAR 

V poslední době, kdy se výzkum meziplanetární hmoty, a to přede
vším hmoty meteorické, dostal do popředí astronomického zájmu, 

, mohli jsme se důkladněji zamyslit nad jistými nedostatky metod me
teorického výzkumu, které slouží jako podklad pro theore~ické práce. 
Výzkum meteoru je svou povahou po výtce statistický, a jak známo, 
chyběla ~de objektivní metoda, která by nám dala spolehlivé a přesné 
výsledky. Ačkoliv skupiny cvičený-ch pororovatelů si osvojily vybrou
šenou pozorovací techniku, nemohou pochopitelně poskytnout všechny 
údalje a s tak vysokou přesností, ja'k by bylo potřehí. Naproti tomu 
fotografiC'ký a tím spí1še spektroskopický výzkum je omezen jen na 
poměrně malý zlomek případů a nepodává žádných zprávo meteorech 
slabších než asi 3m , kterých však je v rojích většina. 

V této. svízelné situaci přispěchal nečekaně hvězdářŮID na pomoc 
radar. Rok 194-6, 'kdy bylo radaru při sledování meteorického roje 
gamma Drakonid užito po prvé, se tak stal významným mezníkem 
v rozvoji meteorické astronomie. 

Jak známo, je radar založen na principu 'konstantní rychlosti šíření 
elektromagnetických vln a na odrazu vln od předmětů řádově stejné 
velikosti jako délka vlny. Ze zachycení odra'ženého signálu můžeme 
především usoudit na polohu a vzdálenost odrážejícího tělesa a na 
jeho rozměry. VysHaci a zároveň i přijímací antenou je zpravidla 
dipolová soustava, složená z půlvlnných dipolů (obr. 1.). Tato soustava 
se vyznačuje ostrou směvovou charakteristikou; to znamená, že v urči
tém směru stoupá vý,kon vysÍl'ače a stejně i příjem 'záření ve srovnání 
s isotropním zářičem. 'Číslo, udávaljicí kolikrát je ,maximální výkon 
přijímače větší než výkon isotropní'ho zářiče, nazýváme směrovým 
koeficientem G. P,ro soustavu n dipolů je dán výrazem 

G = 1,64 n, resp. G= 3,28 n, (1) 

kde druhý vztah p}atí pro soustaVll, za nÍ'ž ve vzdálenosti 118A je umís
těna odrazná plocha (pasivní dipol). 

Zkoumejme nyní optimální podmínky pro příjem záření o vlnové 
délce A anténou, jejíž celková přijímad plocha je S. Plochu S si roz
dělíme na myšlené plochy SA a SB' které nazýváme ekvivalentní po

. hlcujíd plochou a ekvivalentní rozpty,lující plochou. Poměr ploch SAIS 
'udává, jaká část dopadajícího záření se dostane do přijimače. Ukazuje 
-se, že velikost ploch SA a SB závisí na vstupním odporu přijimače, a to 
tak, že 'Pro malé i velké o.dpory se bHží velikost plochy SA k nule. Mezi 
těmito extrémními případy 'je třeba nalézt optimum, které nastane, 
jestliže G A2 

SA = SB = 4 Jl ' (2) 
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kde G je směrový koeficient, A - délka vlny. V tomto případě je 
anténa naladěna na vlnu délky A (frekvence Y2). 

Radarové zařízení lze schematicky znázornit takto (obr. 2.): Syn
chronisátor (S) je jakýmsi mozkem radaru. Vysílá vhodné impulsy, 
jimiž ovlivňuje přes modulátor (M) vysílání ;krátkých signálů zvolené 

+-- Obr. 1. Dipol:.ová sousta1)a složená 
z šesti pťtlvlnných dipolů ("A - délka 

vlny) 

Obr. 2. Základmrí schem.a 

radaru -* 


frekvence impulsnim generátorem (lG). Synchronisátor zároveň ovlá
dá antenní přepinač (AP), který v okam'žiku vyslání signálu zablokuje 
přijimač. Poté přepinač uvolní :přijímací soustavu a odražené vlny 
přicházejí do přijimače (P), kde se zesílí a změnou napětí ovlivní po
lohu elektronového paprsku na katodové trubici (IV - indikátor 
yzdálenosti) a ukazatele azimutu a výškového úhlu (AV). Aby se 
předešlo záměně náhodného šumu se záznamem odraženého signálu, 
vysílají se obvykle dva signály těsně po sobě. 
Všimně'me si nyní odrazu vln na ionisovaném válci, který vytvořil 

meteor při přeletu. Válec obsahuje jednak volné elektrony a dále 
kladné a záporné ionty. Dopadne-li na soubor těchto částic svazek 
elektromagnetických vln, počnou částice kmitat pod vlivem proměn
ného elektrického !pole, (pohltí část dopadajícího záření a opět je vy
září. Celý válec se při tonl chová přibližně jako Hertzův dipol se smě
rovým koeficientem 1,5. Jelikož, ekvivalentní odrážející plocha elek
tronů je vždy mnohokrát větší než odrážejicí plocha iontů (závisí totiž 
nepřímo na čtverci průměrné hmoty částic), ,přicházejí do přijimače. 
jen. vlny. odražené na volných elektronech, neboť nesou dostatečnou 
energii k vytvoření zřetelné ozvěny. Přitom energie ozvěny je li prů
měrných meteorů řádu 10-11 W, což podle výpočtů Lowella a . Clegga 
odpovídá po,čtu řádově 10'10 volných elektronů na jeden cm délky ioni
sovaného válce a souhlasí dobře s údaji, získanými jinými metodami. 
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Odražený signál (ozvěna) má neobyčejně malou energii, která je dána 
výrazeril P A2 a 

e = . .. . W, (3) 

kde P - výkon vysilače, R - vzdálenost cíle, A - plocha antény a 
(J - ekvivalentní odrážející plocha cíle. Vztah (3) platí pouze ve 
směru maximálního účinu. Absolutní energie ozvěny není však krite
riem dostačujícím. Zachycení ozvěny závisí patrně na velikosti šumu 
pHstroje, který je způsoben thermickými proudy v elektronkách. Aby 
byla zachycena ozvěna, musí být poměr 

A Vp-:aZ= - - -- >1, (4)
2), R2 n en 

kde en - energie šumu přístroje. Energie šumu závisí přímo na šířce 
pásma, v němž, přijimač praeuje. Pro určení vzdálenosti cíle s přes
ností alespoň -+- 0,5 km je však potřebí krábkých signálů, přičemž 
délka signálu je tím v,ětší, ,čím je pásm-o užší. Z toho důvodu je zapo
třebí volit mezi dvěma požadavky jistý kompromis, ,který se stanoví 
podle zamýšleného použití přístroje. 

Hovořili jsme již o směrové charakteristice antény. Ukazuje se, že 
počet zachycených metoorůzávisí na ostrosti chara:kteristiky nepřímo. 
Na obr. 3 . .ie plnou čarou vyznačena závislost počtu meteorů na vzdá
lenosti u antény s plochou charakteristikou a čárkovaně tatáž závis
lost .pro anténu s ostrou ~harakteristikou. Zároveň roste počet zachy
cených ozvěn s vlnovou délkou a je přímo úměrný její třetÍ' mocnině. 
Na vlně 5,35 m zachytí radar takové nejslabšÍrneteory,že by se :j'evily . 
visuálně 6,om, t. j. byly by na hranici viditelnosti. Takto můžeme sta
novit radarem frekvence meteorický,ch rojů- a srovnávat s visuálními. 
Další důležitou charakteristikou metooru je jeho radiant. Ra<;larové 

Ilo l~ 
,. To - T 

" 
...... ' ......... I 


---, d , ) 

260 )00 

vzdálaQoHt ( km ) 


Obr. 3. Závislost počtu zachycených ozvěn nrva vzdálenosti d pro antémy 8 rftznou 

ostrostí směrové charakteristiky 


Obr. 4. Určení průměrné rychlosti meteorft V (S - radarová stamice) 
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stanovení radiantu je sice prozatím méně přesné než fotografická 
metoda, avšak převyšuje několi'krát přesnost obdobných visuálnich 
pozorování. Metody zj~štění radiantů jsou 'založeny jednak na statis
tickém výzkumu, jednak na přímém určení dráhy jednotlivých me
teorů v prostoru. Jednu z prvních metod v)11pracovali Hey a Stewart. 
Od čela ionisovaného válce, vytvořeného v atmosféře přeletem me
teoru, se odráží menší ,část signálů než od jeho celé válcové plochy. 
Proto radar zachytí více meteorů, když meteory létají kolmo ke směru 
největší citlivosti antény, t. j. když radiant, pozorova;cí stanice a směr 
neJjN'ětší citlivosti tvoří pravý úhel. Vlivem zemské rotace vzroste 
frekvence v jistém okamžiku zna,čně nad normální hodnotu, a z, času 
maxima a známé polohy ,antény pak vypočteme souřadnice radiantu. 
Obměnou je metoda Cleggova, při které anténu otočíme na východ, sta
novíme výše popsaným způsohem průchod radiantu meridiánem (rek
tascense), pak otočíme anténu o ostrý úhel k Jihu a z času druhého 
maxima vypočteme deklinaci. Mc Kinley a Millman užívají tří stanic 
rozmístěných do rovnostranného. trojúhelníka. K vysí,lání používají 
delších vlnových délek, na nichž dochází k několikanásobné ozvěně od 
různých částí ionisovaného válce. Výpočtem určíme polohu tří bodů 
dráhy v prostoru a tím i individuální radiant :každého meteoru zvlášť. 
Nevýhodou metody je skutečnost, že jen 'zřídka dochází k někoHka
násobné ozvěně. (Dokončení příště) 

SICHOTE-ALINSKÝ METEORIT 
ING. F RAN T I S E K D O .r ČÁK 

Neuplynulo ani 40 rokov od pádu tunguského meteoritu, ked' na 
ro;zsia:hle územie Sovietskej zeme rpadol na d'alekom vý'chode znovu 
obrovs:ký meteorit, nazvaný podl'a pohO'ria, kam padol, Sichote-Alin
s.kým. 

Tento meteorit padol12. februára 1947 o 10 hod. 36 IlŮn. miestneho 
času. BolO' krásne, slnečné ale mrazivé počasie. Ludia bývaJj[úci medzi 
Chabarovskom a Vladivostokom videli letieť oslepujúco jasný bolid 
vo smere približne od severu . k Ijuhu po dobu skoro 10 sekúnd, ktorý 
potom zmizol v taj!ge na západe pohoria Sichote-Alin. Zjav bol tak 
jasný, že hod svietiJo Slnko, videli v domoch vzplanutie svetl'a a na 
uliciach zase bolo možno p02jorovať rychlo sa pohybujúce tiene. Za 
niekol',ko minút natO' zavmeli silné detonácie, otriasala sa zem a bu
dovy, otvárali sa dvere a v oknách praskalo sklo. Tieto neobvyklé 
zjavy nastrašili l'udí aj zvieratá. Po prelete bolidu zastala na ohlohe 
dymová stOlpa., kto~á sa pohybO'vala, menila vzhl'.ad, ro-zpadávala sa 
a tak hola viditel'ná a:ž do večera. V nie'ktorý'ch miestach vyzerala táto 
stopa ako stlp. Po niekol'kých dňoch, objavili dvaja letci aj miesto 
dopadu meteoritu v tajge (A = 134°38' E. Gr., Ip == + 46°10'). Z výšky 
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700 metrov sa meteorické krátery jasne od:li:šovali od okolitej' zasne.! 
ženej kraJjiny. 

Predbežuý vý2Jkum previedli na mieste geológovia z Vla:divostoku 
a Chaibarovska. Našli vyše 30 lievikovitýeh meteorickýeh 'kráterov 
priemeru od 1 do 28metrov, hibky do 6 m. Tieto sa ro:z.klad!a1i na 
vrchole ,a svahoch vyhaslej sopky. Medzi úlomkami hornín našli 
v kráteroch mnoho drobných úlomkov meteorického železa. Stromy 
okolo kráterov boli olámané, ba mnohé boli vytrhnuté skoreňami 
3"ležali radiálne okolo kráterov. Po týchto predbežnýeh výzkumoch 
prišla koncom aprílazvláJštna expedicía meteorického Ikomitétu Aka
démie vied SSSR, pod vedením akademika V. G. Fesenkova. Expedicía 
starosUivo preskúmala terén, dernne nachádzala nové meteorické krá
tery, takže ieh počet vzrástol na 112. Sú rozosiate na ploche asi 1 km2 

• 

Okolo vti;čších 'kráterov bolo do vzdialenosti niekol'kých desiatOlk met
rov mno'žstvo vyvrihnutej hliny, úlomkov ro~drvený,ch hornín a spústa 
ikonárov i listia. Jednotlivé skaly, vyhodené z veYkýeh kráterov sa 
našli dokonca vo vzdialenosti cez 1 km. 

Stromy, ktoré neboli vytrhnuté s koreňami, boli bez vetví a za nimi 
ostali pruhy bez vyvrhnutých úlomkov, akoby tiene. V niektorych 
kmeňoch holi zaTyté úlomky meteoritov, iné stromy holi zase meteo
rickými úlomkami prerazené naskrz. Medzi rozdrvenýrni horninami 
na vnútorných svahoch kráterov našli vel'ké množstvo úlomkov me
beorického 'železa, ktoré boli si1ne deformované a niesH stopy nárazu 
o skaly. Boli pokryté hrdrou a hlinou. Na seveT od. kráterovéHo pol'a 
našli v tajge neveľlké j'ednotlivé meteority. Menšie 'z nich o -yáhe 1 až 
2 kg ležalí na :povrchu, vačšie holi zaryté nehlboko do pť>dy. Tieto 
samostatné kusy sa liširli od úlomkov, najdených v ,kráteroch hlavne 
tým, že boli pokryté korou po roztavení, ja'mkami, pretavenými ld'u
katými 'kanálmi a otvormi. Jamky a kanálky na povrchu meteoritov, 
t. zv. regmaglypty sa tvoria následkom leptavého účinku prúdiaeeho 
vzduchu, ked' letí rozžhavený meteorit atmosfé,rou. Kora sa zase tvorÍ 
vtedy, ked' meteoTit v atmosfére ztráea kosmickú rýchlosť a prestáva 
sa zohrievať a taviť. Z toho vyplýva, že tieto samostatné meteority 
dopadli neporušené na zem, kdežto úlomky vznikli rozbitím vel'kých, 
snád' niekol'kotonových meteoritov pri nára'ze Q skaly. 

Po rozkopaní kráterov malých ,(o pdemere okolo 112 m) '113Jš1i sa 
v niekol'kocentimetTov'ej híbke celé meteority do 100 kg váhy, kdežto 
vo vačších 'kráteroch boE Lba vaČ'šie - menšie rozbité úlomky v híbke 
do 2 m, ni'~dy však nie celé kusy. Z toho možno súdiť, že menšie me
teority (do 100 kg) dopadli na zem celé a vytvorili menšie 'krátery 
v prielnere 112 až 1 'm. Vačšie meteority (300 až 500 kg ťažké) sa pri 
náraze rozbili na niekol'ko kusov a vytvorUi vačšie krátery (o prie
mere 2 až 4 m). Ešte va'čšÍe, niekol'kotonové meteority sa pri náraze 
o skaly trie:štili na tisíce drobnýich úlomkov, z ktorých časť zastala 
v kráteroch, ale vačšina z ni,chsa rozprskla ,po okolí. Táto prvá expe
dícia na.zbierala do 5 ton meteorického železa. Aby bolo možno rekon
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štruovať zjavy pri páde meteoritu, vypočuli členovia expedície vyše 
300 očitých svedkov. Zich výpovedi holo lnoŽllo určiť smer pohybu 
bolidu, okolnosti l,etu v zemskej atmosfé're a dráhu v medziplanetár
nom priestore. 

Na základe výzkumov tejto prvej expedície možno urobiť tento 
záver: Sichote-Alinský meteorit, pohybujúci sa rýchlosťou okolo 
14 km/ sek. pri svojom vniknutí do zemskej atmosf€ry bol z.. počiatku 
jediným 'kusem o váhe 1500 až 2000 ton. Rýchlo preletel horné riedke 
vrstvy atmosféry a v doJných vrstvách, vo výške 1 až 2 km sa roz
padol na tisíce kusov následkom ohromného tlaku vzduchu, ktorý 
tisol vred sebou. Po rozpade každý Ikus rýchlo ztrácal svo1j,u rýchlosť 
.a padal temer zvisle k zemi. Takto dopadol na povrch zemský celý 
dážď železných meteo:ritov. N ajmenšia ",kvapka" tohoto "železného 
dážďa" vážila 0,18 g, a najvačšie stovky kg a tony. Celková váha 
meteoritov, ktoré dopadli na zem činí podl'a predhežných výpočtov asi 
100 ton, teda len patina až, dvadsatina povodnej hmoty. Zbytok sa 
rozptýlil pri rozpade povodného kusu. Chemi'ckou analýzou sa zistilo, 
že meteority obsahujú 94 % železa,cez 5 % ni,klu, asi 0,3 % ,kobaltu 
a nepatrné množstvo síry, fosforu a stopy 'mnohých iných prvkov. 

Obzvlášť zaujímavou sa ukázala vnútorná stavba meteoritov, akÚ'by 
bo1izlísované z množstva drobných nepravidelnýchkúskov a priečok 
o priemere niekol'kých cm. Medzery medzi kús:kami a priečkami boli 
\TyIplnené vel'mi jemnou vrstvou minerálov schreibersitu a troilitu. 
Schreibersit je tetragonálny fosfid 'železa, niklu a kobaltu (FeNiGo) sP, 
známy len z meteoritov, dnove biely, 'krehký, nabiehajúci do žlta. 
Troilit je sirní'kom železnatým FeS, tomhakove hnede.í farby, vysky
tujúci sa najčastejšie v podobe hl'úzok. Odpoved'á pozemskému pyrr
hotinu. 

Ta:káto štruktúra hola príčinou, že sa meteorit l'ahko rozpadol 
v zemskej atmosfére I(na pro nerovnomerným zohriaUm jednotlivých 
zložiek) la l'ahko sa trieštil pri náraze na skaly. 

Miesto dopadu Sichote-Alinského m'eteoritu vyhlásili za chránené 
územie, :ako vzácnu prírodnu pamiatku. V ďalšÍch rokoch holi sem 
vyslané ešte 3 expedície, lbolo prevedené pozemné aj leteC'ké 'zmapo
vanie terénu. Vo všetkých vel'kých aJj(v mnohých ostatný,ch kráteroch 
previedli špeciálne magnetické meranie na zistenie polohy .a stavu 
meteorickej hmoty. Pomocou hl'adačov luín wzbierali tisíce úlomkov 
meteoritov po svahoch kráterov aj v tajge. V jednom krátere O' prie
mere 3,5 m našli v híbke 4 m v makkej pode najvačší meteorit, vážiaci 
1745 kg. Je to nielen najvačší tunajší 'meteorit, ale aj najvačší meteorit 
na svete v6bec, !ktorý bol pozorovaný pri páde. V roznychčastiach 
sveta sa totiž našli meteor.i ty aj niekol"ko desia:tok ton ťažké, ale ne
pozorovali ich pád, lebo spadli dávno, možno pred stáročiami, prípadne 
aj tisícročiami. Povrch takýchto m'eteoritov býva pokrytý hrubou 
vrstvou hrdze, ich tvar aj vzhl'ad je zmenený. Naproti tomu tunajší 
meteorit je čerstvý, má teda aJj, povodný tvar aj koru po tavení, 'ktO'I'á 
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umožňuje zistiť okolnosti pri pohybe meteoritu v zemskej atmosfére, 
pri čom :zvlášť zauj,ímavé je štúdium kary vel'ký,chmeteoritov. Ďalšie 
vel'ké kusy, kt0'ré tu našli, vážili 350 až 700 kg. Dovedna tu zozbierali 
a do Moskvy dÚ'viezli 37, ton meteoritov, z 'ktorých niektoré sú vysta
vené v mineralogických zbierkach A'kadémie vied S:SSR. 

Tri meteorické l~rátery roznej verkosti boli ponechané v pOvodnom 
stave a k ich ochrane proti povetrnostným vplyvom vystavili nad nimi 
ochranné búdy. Tak budú mocť učenci na nich previesť kedykoTvek 
dodatočné pozorovania. 'ZprRcovanie o brovs'kého množstva vedeckého 
materiálu si vyžiada viac rOlkov pUnej práce ,celého kole'ktívu odbor
níkov najroznejiších odborov. V. G. Fesenkov za zpracovania zjavov 
pri páde meteoritu usudzuje, že sa meteorit _pred ,pádom pohy,bova! 
okolo ,slnka po dráhe podobnej. dráJhe asteroidov vo smere, ako naša 
Zem. Sichota-Alinský meteorit bol podl'a Fesenkova typickým aste
roidom. 

Na koniec mažeme povedať, že tak dokladne sa nikdy a nrkde ne
skúmal pád ani jednoho meteoritu. Len v SSSR, Ikde veda je posta
vená do služieb rudu, s:ú dané neohmedzené možnosti pre vyriešenie 
vedeckých problémov, najma taký,ch, ktoré vedú k objasneniu zákonov 
prírody, k preskúmaniu okolitého sv.eta, 'k správnemu chápaniu Ijavov 
prírody na základe dialektického materialimnu. 

/ 

o DVOU ČÁSTECH HLAVNÍ 
VĚTVE DIAGRAMU SPEKTR·UM-SVÍTIVOST 

D 'R MILOS[..AV KOP .ECKý 

Hvězdy se !seskupují do větví diagramu spektrum-svítivost (Hertz. 
sprung.Russellov1a d.) podle svých fysikálnkh vlastností. Do nedávné 
doby bylo předpokládáno,že hvězdy, patřící do hlavní větve diagramu 
spolu určitý,m způsoibem souvisí a vytvářejí jednu skupinu hv.ě'zd. So
větští astronomové Parenago a Masevičová však ukázali, že hlavní 
v.ětev je ve skutečnosti rozdělena na dvě 'části, že je tedy tvořena 
dvěma skupinami hvě,zd,které se svými fYlSikálními vlastnostmi od 
sebe liší. Prvá část hlavní větve diagramu je tvořena hvězdami spek. 
trálních typů O až G4, druhá -část hvězdami sp€ktrálníeh typů G7 
až M. Mezi spektrálními typy G4 až G7 jsou zastoupeny hvězdy patřící 
do dbou částí hlavm větve. 
Čím se liší hvězdy obou částí hlavní posloupnosti? Důležitými fysi. 

kálními charakteristikami hvězdy jsou její svítivost L, poloměr R 'a 
hmota M. Mezi těmito veličinami existují vztahy, které jsou charak. 
teristieké pro různé druhy hvězd. Jestliže L) RaM položíme' pro naše 
Slunce rovno 1, pak vztahy mezi L) R) a M 'Pro ohě ,části hlavní po
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sI'Oupnosti diagramu můžeme podle Parenaga a Masevičové vyjádřit 
vztahy 

I. část : L = 1,12 M 3,92 ; R = 1,'09 M O,74 
II. část: L = 0,41 M 2,29; R = 0,99 M O,51 

Vidíme tedy. že se tyto vztahy pro obě části hlavní posloupnosti 
podstatně od sebe liší. gtejně tak je tomu i s kinematickými charakte
ristikami hvězd hlavní posloupnosti. Tyto charakteristiky jsou při
bližně stejné pro hvěw.y spektráJnich typů O až F a přihližně stej,né 
pro. hvězdy spektrální-ch typů G atŽ M , avšak vzáj-emně jsou u těch to 
dvou skupin odlišné. 'Hodnoty těchto char3)kteristik jsou podle Pare
naga dány v tabuke, a to .ia'k pro 1. a II. část hla.vní posloupnosti, tak 
i pro hvězdy podobry. 

I. ,část II. 'čá'st podOlbři 

Ga:laktic,ká délka apeX!u 13° 37° 45° 
GaJlaJktická ,šítka apexu +23° +10° +20° 
Rychlost Slunce v km/ s 18 34 30 
Galaktická délka vertexu 351° 3·38° 327° 
Vel,ká poloosa v Ikm/,s 10~27 48 42 
Střední 'poloosa v íkm/ s 8--17 29 27 
Malá poloosa v km/ s 5-12 24 24 

Vidíme tedy, že hlavní posloupnost Russellova diagramu se nám roz
padá na dvě samostatné části. Z tabulky dMe vidíme, že kinematické 
charakteristiky podobrů j,sou hlítZké kinematickým charakteristikám 
II. části hlavní posloupnosti. To nasvědčuje tomu, že podo'bři tvoři 
s II. částí hlavní posloupnosti společnou vývojovou řadu hvězd, z.atím 
co hvězdy I. ·části hlavní 'posloupnosti tvoří samostatnou vývojovou 
řadu. 

To. je v dobrém souhlase s jinými pozI1J3Jtky 'O vzniku a vývoji hvězd. 
Ta;k vznik hvězd v associad'ch, objevených Ambar,cumjanem, probíhá 
ve dvou typech associacL V O assodacích vznikají bílí obři raných 
spektrálních typů O a B, .patřící k prvé části hlavní posJ:oupnosti. Za 
neustálého vyvrhování množství hmoty 'W svého povrchu do mezi
hvězdného prostoru vyvíjejí .se tyto ·hvě~dy ve hvězdy spektrálních 
typů A, F la GJ patřící do prvé části hlavní posloupnosti. Hvě~dy prvé 
části hlavní posloupnosti V'Zlnrkají tedy v O associadch. I naše Slunce 
patří do I. části hlavní posloupnosti a vzniklo tedy nejpravděpodobněji 
ja:ko bílý obr v O associad. 

Druhý typ associacÍ, T associace, jsou tvo.řeny převá;žně podobry 
spektrMnfch typů G a, K. Z těchto podarbrů se pravděpodobně vyvíjejíI. hvězdy II. ·části hlavní posloupnosti dia:gramu spektrum-:svítivost. 

Jistě si mnohý čtenář položil 'Otázku, proč toto roZ/dělení hlavní po
sloupnosti na dvě části není přímo patrno na Hertzsprung.RusseUově 
diagramu. 'Touto otázkou se zabýval v poslední době Parenago. 

Vlivem toho, že >lidské oko a fotografická deska jsou rů'zně citlivé 
na různé barvy, je mezi hvězdnou velikostí určenou visuálně a foto. 
graficky ro:zdíl, t. zv. barevný index, který určitým způsobem závisí 
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na spektrální třídě. Parenago proto sestrojil Hertzsprung-Russellův 
diagram, v němž ,mÍ-sto spektrálního typu použ.il barevných indexů 
hvězd, neboť bareViIlé indexy jsou .přesnější než spektrální typy. Spek
trální typy jsou rbotiž pouze odhadovány ze vzhledu spektra, zatím co 
b3Jrevné indexy jsou přímo :měřeny. 

Na takovémto diagramu, kde místo spektrálních typů jsou použity 
barevné indexy, je dohře patrno roooělení hlavní posloupnosti IlJa, dvě 
části. V místech, kde se v původním diagramu smíchávají hvězdy 
obou částí posloupnosti (spektrální typy G4 a:ž G7), na novém diagra
mu probí'há druhá část hlavní posloupnosti -nad prvou částí a přechází 
v podobry. Je to způsobeno tím, že při jednom a tomtéž spektrální-m 

.typu je barevný index hvězd dTuhéčásti hlavní posloupnosti větší než 
u hvězd prvé části. 

Zda druhá ,část hlavní posloupnosti Ikončí u podohrů nebo zda po
kračuj'e i k raným spektrálním typům nad prvou ·částí hlavní po
sloupnosti nebylo možno zatím rozhodnout pro nedosta(ek pozorova
cího materiálu. 

Použití barevného indexu na místo spektrálního typu v Hertz
sprung-Russellově dia.gramu znovu potvrdilo reálnost rozdělení hla.vní 
posloupnosti na dvě části a souvislost hvě~d II. -části hlavní posloup
nosti s podobry. Sou03Jsně se ukázalo, že použití barevný'ch indexů 
nám dává nové možnosti dalšího výzkumu diagramu. Pozorovacího 
materiálu je však dosud milo a je proto třeba se zaměřit na získání 
barevných indexů přímým měřením co možno největšího počtu hvězd. 

ZEMĚTŘESENÍ U NÁS A JEJICH 

POZOROVÁNÍ 

LIBUŠE VOLFOVÁ 

\ 

Chtěli bychom tentokrát astronomy-amatéry přimět k tomu, aby 
aspoň občas odvrátili své zraky od hvězdné oblohy -k povrc.hu naší 
rodné planety. Zvláštní pozornosti zasluhuje zejména tehdy, je-li uve
den dO' pohybu náhlým uvolněním energie v povrchových -částech 
Země, totiž v okamžiku zemétřesení. 

Nežijeme si'ce - na štěstí pro nás - v krajinách, kde jsou zem~ 
třesení častým zjevem a dosahují i katastrofálnkh rozměrů, jako je 
tomu v Jrupons'ku, na tichomořském pobřeží, ve Střední Asii neb~ 
v oblasti Středozemního moře. To však neznamená, že by naše země 
byry zcela seismicky klidné. Zasahují k nám zemétřesení, jejichž 
ohniska leží v Maďarsku, Sasku či Rakous'ku - východoalpská zemé
třesení jeví dokonce zvláštní sklon šířit se anomálně daleko směrem 
do Českého masivu - a vyskytují se i zemětřesení s ohnisky uvnitř 
hranic ČSR. Poměrně nejrpohyblivější 'je !Slovensko, které spadá svým 
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geologickým vývojem do mladé třetih'Orní s'Oustavy karpatské. V čes
kých zemích dů,chází k 'Otřesům jedině podél okrajových pohoří 
v jižní,chČechách, v Krušnohoří, na Jihlavsku, v severovýchodních 
čechách a na severní Moravě. Všechna tato zemětřesení mají ovšem 
pouze místní charakter, · jejkh intensita i hustota výskytu je ve svě
tovém měřítku zcela nepatrná. Mají v,šak neocenttelný význam pro 
výzkum hlubších partií zemské ků~y - jS'OU to. přece jen experimenty 
taJkového formátu, ja!ký si může dovolit jedině příroda. Účinky země
třesení záviseJí totiž nejen na množství uv'Olněné energie, ale do znač
né míry i na geologkké struktuře otřesenéh'O území. Podaří-li se nám 
dosti podrobně zachytit projevy jednotlivýdl otřesů na 'zems'kém po
vrchu, můžeme nejen doplňovat svůj obraz o geologické stavbě kra
jiny, ale i činit závěry velkeho pTaktického dosahu: totiž vymezit 
oblasti, kde je třeba počítat s jejich pohyblivostí při plánování vel
kých staveh a 'Provádět příslušná zabezpečovací opatření. Při studiu 
našich slabých, místních zemětřesení nevystačíme ovšem se zázna,my 
přistrojů na našich čtyřech seismických stankích, tedy s údaji rnikro
seismickými. 'Při skutečně detailním vyšetřování jednotlivých otřesů 
musíme vycházet z údajů mrukroseismických, totiž ze zprávo bez
prostředním působení zemětřesení na lidi 'a předměty na povrchu 
Země, :které může zaznamenat ka:ždý očitý svědek. Tyto přímé účinky 
zem·ětřesení byly také podkladem pro sestavení stupnice, podle níž 'se 
určuje stupeň intensity zemětřesení. Dnes se 'běžně používá mezi-" 
národní stupnice Mercalli - Cancani - Siebergovy, jejíž každý stupeň 
:zároveň odpovídá určitému intervalu ,zrychlení zemětřesného pohybu. 
Jsou v ní dosti podrobně zachyceny průvodní 2Jjevy 'zemětřesení ja'k 
mechanické, tak psychologické. V hlavních rysech vypadá ta:kto: 

I. Zrychlení menší než 2,5 mm/ sec 2 Pohyby půdy zaznamenávají• 

pouze přístroje, lidé je nepozorují. 
II. Zrychlení 2,5-5 mm/sec2 Může být pozorováno některými vní• 

mavými lidmi v klidu, zvláště ve vyššich pos.chodích budov. 
lIT. Zrychlení 5-10 mm/ sec.2

• Pozoruje se p.ouze uvnitř budov, při
pomíná pocit změny rovnováhy nebo otřes jako při přejiždění lehkého 
vozidla. Bývá provázeno slabým praskáním podlwhy či stropu. 

IV. Zrychlení 10-25 mm/sec2 Uvnitř budov je pociťováno většin'Ou• 

lidí, ven'ku jen ojediněle. V noci se někteří probouzejí. Nenastává úlek. 
Nábytek se otřásá, nádobí chřestí, ve stropech a podlahách praská. 
Lehké zavěšené předměty se rozkývají. Připomíná otřesy způsobené 
těžkým povozem. Často lze určit směr, odkud .otřes přichází. 
• V. Zrychlení 25--50 'mm/ sec2 Je poz.orováno uvnitř budov i venku,• 

a to i za denního ruchu. Spící lidé se probouzejí s úlekem, někdy vy
bíhají z ~budov. Dveře ,a okna se otvírají a 'zavíralji, okenní tabulky 
.p~askají. Nábytek 'kolísá, lustry a záclony se rozkývají, 'Obrazy na 
2Jdech ,se posunují, lehké předměty se převrhávají, kapaliny vytšpl~
'chávají :z nádob. KyvadloVíé hodiny se :mohou zastavit. 

VI. Zrychlení '50-100 mm/sec2 
• Je ,podťovánO' vším obyvatelstvem 
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s úlekem, většina lidí opouští budovy. Je těžké udržet rovnováhu; 
i těžké kusy nábytku se posunují, nádobí se rozbíjí, neupevněné před
měty padají na zem. Omítka praská a opadává. Na chatrnějších bu
dovách se objevují 'pras:kliny ve zdech a poškozují se komíny. 

VII. Zrychlení 100-250 mm/sec2 I na solidně stavěných budovách• 

se objevuJjI trhliny ve zdech, uvolňují se tašky na střechách, komíny 
jsou značně poškozeny. Chatrné stavby utrpí těžké škody. Pfevrhá
vají se i těžké kusy nábytku. Vodní hladiny se vlní a zakalují. 

VIII. Zrychlení 250- 500 mm/ sec2 Méně solidně stavěné budovy• 

bývají pobořeny, vznikají velké trhliny ve zdech, v budovách s rámo
vou konstrukci vypadává výplň. Věže a tovární komíny padají. Sochy 
se natáčejí na podstavcich. V půdě .se objevují trhliny, někdy vystu
puje bahno a rpisek se spodní vodou. 

•IX. Zrychlení 500-1000 ;mm/ sec2 Budovy normální konstrukce 
jsou pobořeny taJk, že jsou neobyvatelné. Budovy s rámovou kon
strukcí jsou poškozeny i v rámech. Lze pozorovat · značné trhliny 
v půdě. 

X. 'Zrychlení 1000-2500 mm/sec2 Jsou poškozeny i speciální dře• 

věné stavby. Škody se objevUlji i na mostech a hrázích. Koleje 'bývají 
whýbány. Dochází k posuvúm půdy na březí'ch a pří>krých ,svaZÍ:ch. 
Voda .se přelévá přes břehy. , 

XI. Zrychlení 2500--'-5000 mm/ sec2 Všechny typy budov a mosty• 

jsou zničeny. Podzemní potrubí je zničeno. Objevují se široké trhliny 
v púdě, dochází k sesuvúm a zřícení skal. Nastávají změny ve stavu 
spodní vody, m·ění se taky řek. 

XII. ZryCihlení větší než 5000 mm/ sec2 Na povrchu Země· l'ze pow• 

rovat vlnění. Horiwntální i vertikální posuvy půdy j1sou takových TOZ-

měrů, že mění tvářnost krajiny., ' 
Nejsilněj,ší historic:ky známé :zemětřesení u nás bylo komárenské 

na Slovensku 28. VI. 1763, které dosáhlo intensity 10. sturpně. V Žilině 
došlo 15. 1. 1858 k zemětřesení 9. stupně. 'Zemětřesení pociťovaná 
v českých zemích dosahují maximálně 7. !stupně' . většinou se však 
omezují na intensitu 4.-5. stupně. Nejsou to tedy projevy příliš ná
padné, a protože pochopitelně přicházejí :neohláJ,šeny, je třeba jisté 
dávky rpO'zorova'cí schopnosti, aby 'hyly odlišeny od běžných projevů 
denního 'života. Po této stránce stojí astronomové-amatéři mnohem 
vý1še než ostatní obyvatelstvo a jejich zprávy by představovaly daleko 
cennější_a průkaznější ,materiál. Seismioké oddělení Geofysikálního 
ústavu Ceskoslovenskéakademie věd se proto obrací především na 
vás se žádostí o spolu,práci ,při shromažďování makroseismických dat. ~ 
Zpowrujete-li něco, co by mohlo být projevem zemětřesení, tedy jevy 
analogické příkladúm uvedeným v mezinárodní stupnici intensit, na
pište o tom eo nejdříve Geofysikálnímu ústavu Československé aka
demie věd, Praha-Vo'kovice, Kladens1ká 60. Československý rozhlas 
bude zvlášť upozorňovat na jednotlivé případy výskytu zem·ětřesenÍ. 
Není však třeba, abyste na rozhlasové hlášení čekali. 

-


I 

203 



r-------T---~r____-_r_~----____r::::='""~---__r---___j :'JJ' 

Příklad zp1'aoování ma.krose~smických dat v soustavu isoseist (křivky spojujíc( 
místa se stejným stupněm int~ity zemětřesení) v případě zBmětřeSlení v Novo

hraJdskýoh horáoh 20. II. 1951 (podle iJng. Kárníka) 

Čím Ibude vaše zpráva pod~obnější, tím bude cennější. Neuvádějte 
proto j-en stupeň intensity, kterého podle vašeho názoru zemětřesení 
dosáhlo, ale popište jednotlivé úkazy a ,celkovou situaci, která měla 
vliv na vaše pozorování: zda jste byli venku ,či v budově. ve kterém 
poschodí, při práci nebo v klidu. Pro popis samotného pohybu je důle
žitý zejména směr, odkud zemětřesení přišlo, dále byl-li pohyb hori
zontálníči vertikální, opa:kovaly-li 'se otřesy a v jakých intervalech. 
Někdy bývá zemětřesení provázeno 'zvukovými efekty (dunění, šu
mění apod.), v tom případě je rovně,ž třeba se 'O nich zmínit. Bude 
velmi užitečné, budou-li vaše hlá1šenÍ shrnovat i ZJprávy jiných po'zoro
vatelů, jejiehž věrohodnost sami oceníte. NezapOu.'TIeňte uvést datum 
a pokud možno přesný čas a trvání 'Otřesu, a ovšem svou .přesnou 
adresu, 'abychom se na vás mohli obrátit, kdybychom potřebovali ještě 
některé podrobnější informace. 

Po tomto dlouhém vý,čtu toho, co všechno bychom si ve zprávách 
od vás přáli mít, musíme ovšem ke své <lítosti konsrtatovat,že k po
dobným pozorováním 'hudete mít příležitost jen zřídka. Proto je třeba 
movu zdůraznit neobyčejný význam v'šech spolehlivých, třeba i méně 
úplných nebo i negativních makrQseismic'kýeh hlášení. Doufáme, že 
spolupráce s astronomy-amatéry nám umožní vybudov;at si solidní 
záJkJ.adnu pro shroma'žďovánÍ zpráv od nejširších vrstev obyvatelstva. 
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POLÁRNÍ ZÁŘE A GEOMAGNETICKÉ JEVY 

VLADIMíR Č 'ERN't' 

Dřív.e, než se lb'UJdeme zabývati souvislostí polárních září ,s geomag
netickým polem, musíme podro!bit studiu ,činnost ,našeho 'Sl1Nlce, které 
zde hraje prvořadou úlohu. Jest známo, že 'v určit~ch obdobích na 
slunečním povrchu můžeme' dalekohledem nebo i prostým okem, chrá
něným temným skLem, ,spatřiti temné útvary - sluneční s'kvrny. 
Vyskytují se převá:ž:ně ve s~upinách,často značný(~h rozměrů.' Spo
lečně s fotosfédckými fakulemi, ,chromosférickými flo,kul e.mi, pro
tuberancemi a erupcemi vykazují zákonitou jedenáctiletou :periodicitu. 
Ji'ž dávno bylo zjištěno, 'že polární záře se objevují hl.avně v obdobích, 
kdy hli2'Jko středu slunečního kotouče prodhá'zí některá ze skupin 
skvrn. Byla určena i 27denní perioda opakování :polární ,záře, záv~slá 
na sluneční rotaci. Tato.Jperioda se neprojevuje zvláště zřetelně z toho 
důvodu,že sluneěnf skvrny jsou jen přechodný,mi útvary. 

Závislost mezi polárními zářemi a geomagnetickou aktivitou byla 
shledána totožnou :S jedenáctiletou sluneoníperiodou a ,periodou slu
neční rotaJce. V letech velkého výskytu skvrn jsou polární záře nej
častější la taJké j'eji:ch j1asillost dosahuje maxima. Tehdy jsou pozoro
vatelné i ve středních Šířká'ch. Také 'zemské magnetické pole, sledo
vané na geomagnetidkých ohservatořích, Ikde jsou nepřetržitě registro
vány jeho elementy a složky, vyka~je úzkou 'závislo:st 'společně s fysi
kálními ději ve vysoké atmosféře na sluneční aktivitě. Budeme-li 
sledovat některý z geomagneti0kýClh elementů po určitou dobu, zjistí
me, že v .závislosti na čase se spojitě mění. 'Twkovým změnám plynule 
probíhajícím říkáme periodické variace. Nejvýznačněji se projevuje 
variace denní, která se kryje '8 dobou rotace Země. Jejich ehavakteris
tiekou vlastností je úZlká závislost na místním čase. Můžeme si je 
představit jalko prostý harmoni'cký pohyb v waždém místě 'zemského 
povrchu. 

Mnohem méně se projevuje v,ariace roční. která závisí na ohěhu 
Země kolem Slu!rlJce. 

V nepravidelných časových ohdobích dochází k porušení normál
ního průběhu 'změn, púsohených rperiodickými variacemi. Kdyby.chom 
v té době pozorovali magneUckou střelku, 'zjistili bychom, 'že nepnavi
delně a rychle mění svou rpolohu. TaJkové poruchy trv:ají Illěkoltk ho
din, často i několik dní. Poté se střelka opět uklidňuje, až,zaujme :svou 
normální Iklidovou polohu. N 8/svědčuje to tomru, 'že v té době geomag
netieké pole bylo vystaveno nepravidelným a silným ~ěnám, kterrým 
ří:káme magnetické bouře. Energie taJkových poruch je značná. Indu
kované geoelektrické proudy narušují neboznemomují činnost te
legrafů a dállkový,ch spo j,ů elektronických vůbec. 

Výskyt m3!,gnetických 'bouří a jejich intensita v poměru ~ země
pisné šířce rpozoTovacího mista ukazuj'e, že Ipočet a intensita bouří 
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vzrůstá od malých šiřek Ik vyšším, s maximem v obLrusti polárních září. 
Jest tedy výskyt magnetických bouří analogický geografiokému vý
skytu polárnich září. 

Když budeme !předpokládat, že:polární záře a magnetické 'bouře 
j:sou způsobeny společným činitelem, pa!k VÝSlkyt polárnkh září musí . 
být totožný s výskytem magnetických bouří. Pozorování takovou 
shodu .potvrdila. Byla zjištěna závislost mezi intensitou polárních září 
a magneti'ckými bouřemi, zejména pro paprsčité ty.py září. Málo inten
sivní a nepaprskovité typy nemusí být doprovázeny znatelnějšími 

Polární záře ze 17. října 1951) totogl'afova;.n;á O. Btormerem v Oslo. 

geomagnetickými poruchami. Velmi zajimavá;e ta skutečnost, že čím 
je silnější magneticlká bouře, tím v -nižších šířkách jsou IpozoTovruny 
k ni,m náležejíd polární ·záře. Magnetické poruchy malé intensity jsou 
doprovázeny Ipolárními zářemi jen v oblasti .iejichmaximálního vý
skytu, niikdy ne v ni'žších iŠířkách. Ve střednílc'h šířkách 'mají polá'rní 
záře dvě maxima ,výskytu, podobně jako poruchy g.eomagnetického 
pole. Tato ma~dma připadají na doby rovnodennosti, tedy na měsíce 
březen a září. 

Souv1s1ost polárni0h září se zem'ským magnetismem se vyznačuje 
také tím, že směr paprs,ků polárních 'září a poloha rm.diantu .koronál
n h forem závisí na veliikosti inklinace. Jsou tedy ,pap~sky polárních 
září orientovány podle silových čar, vycházejících z goomagneUckého 
pólu. Záře typu obloluků mají polohu většinou východozápadní, při
bližně !kolmo k rovině magnetidkého :meridiáJnu powrovacího místa. 

Zjištěná 'souvislost mezi !polárními 'zářemi la procesy na Slunci vedla 
ke zkoumání vlivů Slunce na 'Svrchní částizemslké atmosféry. Slunce 
nevysílá jen viditelné 'záření, ale ve velikém množství vyzařuje i ultra
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fialové paprsrky. Mohly by tedy být polární záfu touto složkou slune'č
ní ho s:pektrra buzeny, jrukožto důsledek ionisace atmosféry. Malá hus
tota atmosféry ve velikých výškách připouští zruačné vertikální proudy 
molekul. SráŽJkami s níže ležícími molekulami -získávaji potřebnou 
rychlost k proběhnutí dlouhých drah do vý;še 40000 až 80000 km. 
Za toho letu, 'který trvá několik hodin, se molekuly ionisuji ultrafia,lo
vým 'zářením Slunce. 'Když se pak ionisované částice budou vracet 
ve drahách odpovídajíd silokřivkám geomagnetického pole do polár
ních oblastí, vředají svou ene['gii v podobě polární záře. Některé ioni
sované částice předají svou ene~gii i ve 'středních šíMáeh. ,Při své'm 
pohybu způsobi ikruhový proud, jehož účinkem se ipor1,lší normální 
průběh přirozeného geomagnetiekého poh:. Tento !předpoklad uspOlko
jivěřeší vznik polárnkh září i magnetických bouří. Je však v proti
kladu s faktem,že polární záře vznrkají se zpO'žděním několřka dnů 
poté, kdy prochází aJktivní oblasti na Slunci středem jeho kotouče. 
Také neobjasňuje mechanismus vzniku paprsčitých typů rpolární-ch 
září. 

1'yto nedostatky řeší korpuskulární theorie, podle níž jsou vyzařo
vány čásU,ce s elektrickým nábojemruktiVJfiími ob13!stmi na Slunci. 
Proud těchto částic - 'korpuskulí - letících k nám ie Slunce, je 
magnetickým polem usměrňován do lPolárnfch oblaJstí. Nejvíce částic 
je soustřeďováno do poměrně úzké kruhové -zony v zeměpisné šířce 
kolem 67°. Tyto elektricky nabité částice předají .svou energii iatomům 
zemské atmosféry, která její převážnou část vyzáří v podohě světel
ných vln. Část energie v podobě kruhového proudu ve vysokých 
vrstvách atmosféry ,způsobí svými magnetoelektriCiký'mi účin1ky mně
ny 'Přirozeného geomagneU,dkého pole. 

Určení drah ikorpuskulí v poli kulového magnetu bylo rprovedeno 
pra:ktic;ky i cestou čistě theoretickou. Podle St6rmových výpočtů proud 
korpus1kulí se rozdělí v blízko.sti Země ve dvě 'sikupiny; jedna bude 
postupovat po geomagnetiokých ,si1okřiV1kách 0.0 polárních oblastí, 
druhá se soustředí v rovině zemského Tovní-ku, íkd~ způsobí kruhový 
proud. V polárních oblastech se soustřeďují korpuskule, které letí 
v kosém úhlu ke geomagnetic1ké ose na 'pólech. Částice postupující 
k ní' :kolmo se soustřeďují v rovníkové kruhové zoně o velkém polo
měru. ~dyž jsou elektricky nabité částice zachyceny geomagnetickým 
polem, opisují kolem silokřivek spirálovité dráhy. Čím bude úhel mezi 
drahou ko~puslkule ia ,silokřivkou menší, tím hlouběji proniikne do ~em
ské atmosféry. Korpuskule, je-li elektronem, 'může na své spirálovité 
dráze proniknout jen do určité hloubky, poté se mŮ'že opět po podobné 
dráze vrátit ~ět do meziplametárního prostoru. Jestliže se 'Prroud 
elektronů nevrátí ~ět do té doby, než pronikne hluboko do atmosféry, 
tehdy srá'Žlkami 's atomy plynů předá jim svou energii, :která je pak 
vyzářena. Čím je poláJrní záře inten.sivněJŠí, tím je i nižší její !Spodní 
hranice, protože částice, které její záření budí, mají větší rychlost 
a tedy mohou :proniknout hloub~ji do -atmosféry. Ve ~ýšlce asi 1006 km 
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nad (pOvrchem Země dochází k úplné ahsorpci energie částic korpusku
lárního proudu molekulami ov~druší. 

Výskyt polárnkh září je fáJzově posunut za přechodem a;ktivnÍch 
oblastí na Slunci středem jeho :kotouče o několik dnů. Korpuskulární 
záření nemá tedy světelnou rychlost. Ze ~poždění hylo vypočteno, že 
rychlost Iko~uskulí je 1000 až 1600 km/ s. 'Takové rychlosti nejsou 
však postačující k tomu, aby ,částice pro:n~kly do výšek řádo'Vě 100 km 
nad zemský po'Vfch. Jestliže se kotpUJskuláJIl'Í proud skládá z elektronů, 
jejich rychlost by musela být nejméně jedna třetina ry0hlosti svě
telné. Aby elektrony pronikly do hlDubky 60-70 km, jejich rychlost 
by musela být sedm desetin světelné rychlosti.Šklovskij roku 1950 .' 
vypracoval theDTiiko,rrpuskulárního proudu, složeného z vodíkových 
jader, protonů, 'které při počáteční rychlosti 1000 až 1600 km/s mo
hou proniknouti do oblasti zemské :atmosféry, kde polární záře vzni
kají. Protony hěhem letu ionosférou !Se mnohokráte neutralisu.ií elek
trcmy neutrálnÍ!c;h atomů. Toto zachycení elektronu se během letu 
atmosférou mno:ho'kráte opakuje, !při ,čemž pŮVOdní energii potom 
neztrácí. T.akové protony mohou rproni1mouti dosti hluboko. Šklov
ského theorii rpodporují spelktrální rprůzkumy polárnkh září z posled
nkh tří let. Ve .spektrech polárních září ze rony j-eji0h maximálního 
výs:kytu byly ve vý:š'kách řádu 100 'až 400 'km objeveny atomy vodí-ku, 
přibli~ujíd :se k Zemi rychlostí několika tisíc kilometrů za vteřinu. 

'I1heorie polárnkh září objasňují problém jen v hlavních rylsech. 
Dnes, kdy není žádných pochyb o tom, ·že 'příči'lla vzniku polárních 
září j.e v ději,oh probíhajících na Slunci, není dosud známo složení 
proudu korpusikulí a mechanismus vyvrhování korpuskulí a'ktivními 
oblastmi. AbychOln 'Si utvořili 'konečnou !představu o zajím'avém, ale 
složitém jevu, j1akým jsou !polární záře, je nutno vykonat ještě mnoho 
práce theoretické a pozorování. 

N~KOLIK POZNÁMEK K SESTROJENí BODLOVÉHO CHRONOGRAFU 

K doplněni- :pří'strojových !pomů.cek pro ·lidové hvězdárny získala svého Č8.lSU 

ČAS větší po,čet výborných soulkolí telegI'lafních :přístrojů., která byla rozebrána 
za krá..t'ký čas. TakovásoUlko,u lze dobře upotř.ebit k sestrojení bodlového chrono
grafu, ikterý j'e velmi cennou !pomůckou ,při p'O'zorování zákrytů hvězd Měsícem 
a z'atměni Slunce. Pisaltelsestrojill hěhem poslednkh let několtk rt8;kových chrono
g,rafů., 'z nichž dva jsou v . :pro·vozu na Lidové hvě'zdárně v Praze na ·Petříně, kde 
sa je mohou 'zájemci prohlédJnouti. Bližší údaje o chrornografech a nurtn,émpo
mocném 'Zlařiz,ení najde čtenář v 'auto;rově kní.žce ,,0 a:srtronomických Ikyva;dlorv-ých 
č'asoměrech,j ( IPřkordO!Vědecké rv-yda.rvatel1ství, 19,52). 

K :sestrojení chronografuz uved.eného so'Uk,olí jest nejprve nutno odmontovat 
veškeré zbj'ltečné součástky (obr. 1 a 2) včetně konso·lky s 'oukolí ·a přemístit 

pod!1e obr. 1 a 2 kotouček, přirtlačující papírový pásek k hna'CÍmu vr,o'llbJkovanému 
váLečku. Vysoustruhování žlábků. pro bodla do hnacího válečku děje se (bez 
sejmuti válečku z hřídele) na sousltruhu vhodným zpúsoJbem, teprve když jsou 
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páčky s bodlly lP'řesně usta
veny. VZlhledern Ik iPrac.ho
těSlJlosti se veškeré prá;zdné 
otvory s:křímě soukolí 'l1lZ'a
vřou šroUlby., t. zv. červjiky. 
Té:ž otvor IvznHillý ooo~raně
ním teleg.rafní páčky U'Zlruvře 
se fV's11'nurtým irno!S'azným ple
chem. Pak ses:tr:Qj~me dva 
e18lktrom·agnety 'S póloiVými 
nástavci !pro kotvy pá,ček 

Na jádra o 0 8 mm z kuj
ného železa z.aříz.nou se 
6 mm zá'V,i ty a našroubují 
se čela z duraluminia o 0 
30 mm a 3 mm si:J.ná. Na 
š:r,ouby, če:la cívek lPřečniva
jící (délka GÍ'Vek 72 mm), 

Obr. 1. Soukolí telegrafního pří.stroje našroubuji se Ipólové náJSlbav

ce 5 Iffiill si,lné z Mazeooho 
kujného želooa, Ikdežto dolejší p'řečllÍlVajíd šTIOfUIby CÍ'vek iZlaJŠr,O!Ubují se .do kujného 
železa r:ozměrť1 50 X 20 X 5 mm, :}{rt:eré ve :středu Ojprutřímeotvorem !pro zařLznutí 
matečných .záv1tů pro připevňo.vací šrouby elektromagnetů. Jádra cívek se ovinou 
0,-5 mm siLným měděným, fl~a;kem isolovaným drátem taJk, ruby odpor každého 
elekltromagnetu měřil 30n za nrupětí 4 V stejnosměrnéh.o. pl':oudu. IS()il'oVlaIIlÝ drát 
se navÍil1e přímo na jádra, která se ;předem truk jaJko vU1:itřní ploohy čel natřou 
ilsolačním lakem. 

RycMoot ipO"sUVU páslku zmírní se uvolněním napnutí vzpružin reguJá!toru tak, 
ruby ,křidélka větrníku .při rOltaci byl'a ve vodorO'Vlllé poloze. Zásobník papiru zho
tovíme z 1,5-2 mm silného d'twal'lilITlinLového plechu a jeho nO!SÍ'č p,řišroruhuje se 
ik boční desce sorukolí. Bezvadné vedení iP81pírovélho pásku docílí se hlazenými 
sloupky, zašroubovanými na patři.onýeh místech do boČInÍ desky. SoukoJí, elektro
magnety, páčková ložiska na sloupku se zařízením pro ustavení vzpružin páček 

a !Ilo:si!č s nárazníky páče~ 
j'so!u přišrOlubolVány k dura
luminiové z·áJ!-dadni desc~ 
p'ří,s,'broje ro!Zillěrů 34 cm X 14 
cm .(,sÍIla 8 mm), která sipo
čivá na 4 sJ.ou:pikovýoh nož
'kách 25 mm dlou:hýc!h, zho~ 
tOlVených Ité~ž z durail.u:mi:v,ia. 
Na vhodné straně základ
ní desky jest umístěna des
ka z isolačního materiálu 
se svorkovnicí pro přívod 
proudu k elektromagnetům. 
E 'lek'tromagnety !přišroubo
v8lllé Ikzv1áštni 8 mm .silné 
dur,alummiorvé des,ce s pod
I.ožkou jsou ta,k na ,zá,kiladní 
desce UffiÍistěné, ruby bod1a 
páček směřoVlala do drážek 
hnacího váleáku. Zařízení 
UISlDav.ují'CÍ s.prá'Vný výkyv 
!páček a napínání 'VZlpruži,n 

Obr. 2. Sestrojený chrolfl;og'i"at pá;ček je .patrné z OJbr. 2. 
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~ - - - - - - - - - -" - - 17-5 mm _ - _ - - - - - -~N ejd:fiiležitější SOUČástk'OU 

• 

jsou registrační rpáčky, kte

ré us~kurteč'ňují proražením ~~_mm_____I~~)~~~ c=J 

:papírového pásku Ibodly re I I .. 


gistraci. Aby při !proraženi ,..:- - - - lOmm - - - - ;.<- - - - - - 105mm - - - - - - ---JJ 

papíru nebyl posuv 'pásku 
bl'lZděn, j,e hod1o v ,poWoze Obr. 3. Vyfré~ovamé mosazné páčky chronografu 
šikmé, dá se sklápět a 
j,eho záJkU.'aJdní pol'Oha je 
zajištěna malým 'závažičkem. Zvláštní úpr,avou 'bodla lze ustavit vhodný sklon 
a 'Odstranit ,připadnou paralaxu bodel vůči ,sobě, stejně i hroty bodel nastavit 
přesně do žláJbků hnacího 'válečku. Púsobením vteřin'Ového kontaktu hodin při
táhne elektromagnet rlmtvu dotyčné rpáčky a bodlo prorazí v posouvajícím se 
pásku papír v Irytmu Ikyvů. souvisl.ou řadu vteřinových teček, zatím co ,bodlo 
druhé ,páčky, QivládaJné ručním kontaktem, ;pl1oraz,í vedle tét.o řady tečku zá
znWffiU. 

Registrační ,pá'čky zhotovují se 'Z mosazného materiálu 175 X 12 X 9 mm a vy
frézují se ,podle nákresu 3, provr.tají na p,atřičném mL9tě (5 mm) :a zaříznou 6 mm 
závity, do kterýoh s,ezašr,oubují: lů.žka ,páček vysoustruhovaná j'aJko šroUiby 
6 mm oS cyLindrkkou hlavou o 0 12 mm. Tyto šr'Ouby se zašroubují do páček a na 
Ipřečnívající část 6 mm šroubťl našroubují se mosazné cylirndriC'ké matice 
o ,0 12 mm. Taklto íPřiJpevněná lůžka se na soustruhu opr,acují, :provrtají na 
2,9 mm 'a vyhladí 3 :mm výstru:žníkem. Doolbou lŮ'žkovýoh otvo'rů. se zalícuje 
oceLová kalená losa pečlivě vyhlazená, opatřená na jedné stnl,.ně vroubkovanou 
hlavicí. Tato osa, na které se ,páčky bez veliké vůle lehce otáčejí, vsune se těsně 
do ,otvore nosiče !páček. Proto se délka lůžek páček řldí pod1e dél'ky nosiče lů.žek 
a vzdálenosti hrotů !bodel .od sebe,. která má býti co možno nejmenší a vyžaduj,e 
vy;měření. Páčky se pohybují 'lehce bez nějaké postranní vů.le. Do vyfrézované 
delší části páček se přilšroubují 2,6 mm ,šrouby kotvy z kujného hlazeného železa 
5 mm s.i'lné, ro,změrů 50 X 20 mm. Bodlové zařízení: (obr. 4.) 'sezhoIDo!Ví z mosa,zného 
maJteriálu 5 mm silného" 'rozměrů 15 X 60 mm a , vyfrézujle se Ipodle obrazu 4 g. 
Š,raubkem f 1,4 mm !Se řídí! 'Odstranění paralaxy :a mosazným konickým kolíč
kem g s vroubkovaJll!orU hlavrOu, který jest ,opatřen na SlPodní straně centrem, 
pohybujícím se v rozŤezku nosiče g) ustavení bodla do' žlábku hnacího válečku i. 
Jest záhodno, ahy hlava šroubku h byla orpaJtřena :vzpružinovou podložkou. Bodla 
ze stříhrné ocele, dohře kalená, 'OlPaJtřená 2mm závitem, jsou provedena ja!ko 
dlouhý šroub s táhlým 'Ostrým hlazeným hrotem a na opačném koncri. našroubo
va;nýmcylindrickým mosazným závažíčkem e. Osy ocelové o 0 1,5 mm jsou 
kalené a ,pečlivě hlazené s krátkým 1,4 mm závitem pro zašroubování bodl'Ového 
nosiče d) ,který je z mosazi a bez velké vůle lehce otáČ!ivý. Doporučuje se, aby 
chronograf vzhLedem k zwprášení byl 'OfPatřen poklopem. Karel Novák 

Obr. 4. BodZové zafízenípáček 
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CO NOVÉHO V ASTRONOMII 

o STRUKTUŘE NĚKTERÝCH ROZPTYLUJIcíCH SE PRACHOVÝCH 
MLHOVIN 

V. G. Fesenkiw Isbudo~al milJhoVÍJny IC 431, 432, 435 ;a ,pracho'VIou mlh'Orvmu kolem 
Meropy v Plejádách a měřil jasnosti v ru:zné vzdálenoSlti od osvětlující hvězdy, 
z čehož získal .předstaJvu o O'ptioké tloušťce mlhorv1ny a spráV1!1osti :přij8.ltého 
schemaltu mLho'V'iny. Ukázalo se, 'že model mlho~i!l1y v podo'bě ploché vrstvy, 
na jejtž hranici Je oS'-v'ětlující hvězda, mftžeme použít jlen v případě Meroipe, 
avšak i v tomtó přÍlpadě je třeba předpokládat,že hustota ,prachové wlstvy roSlte 
se vzdálen'OSltí o d hvězdy. Ostatní mlhoviny lélpe vyholVují modelu kulovitého tvaru 
s ,různým stupněm nestejno;rodostli. J. Š. 

DIFUSNf MLHOV,INY A MEZIHVĚZDNÉ MAGNETICKÉ POLE 

Protáhlý tvar některých emisních m1hovin mů.žeme vysvětlirt pů.sobenírm dV'ou 
ťak,torů.: ,rozšiřováním mlho~iny a magnetiekýtm polem o intensitě řádově 10-5 
g,aussů.. Pili 'roZŠl1řová:ní mlhoviny její jasnost velmi rychle klesá, 'avšak rozšiřo
váním pouze v jednom směru za :pů.sobení magnetického pole mů.že být viditel
nost mlhoviny zachována po dlouhou dohu. K zaJchovámí viditelnosti n8.lpomáhá 
téiJké vláknitá strUJktura mlhov,iin, která .zčásti s'ouvisí s ďluktuacemi v si10čarách 
magnetického poJe. Značná protáhlost rm1ho'vm múže nastat :během lOG ,roků.. 
Vlelmi protáhlé mLho'V'ilny mají velký ..sklon Ike galruktickému rovní.ku, co'ž mfiže 
souviset se zna:čným :ro,zptylem v orientadi lokáLnich magnelbiekých Ipolí (± 20° ). 
Velká 'protáhl'ost emi:sníeh mlhav1n nemťt'že VŠ8.lk Ihýt způ.sobena diferenciální 
galaldicrkou rotací. Mag,neltické pole J,{ontroLuje pohyb a. 'ro'zložení dliďusní hmoty 
v Galaxi1, oCO'ž múže mÍlt váJžné dů.sl,ed~y kosmogolIlkkého rázu. J. Š. 

ZTOTOžNĚNí NĚKTERÝCH ZDROJŮ RADIOVÉHO ZÁŘENí 
oS OPTICKÝMI OBJEKTY 

Podle sezna:mu ~d.rojů. radiového :záření lIla vlně A = 3 m, kt.erý UlVeřej'niJi 
BoRon, WestEold, Stamley a Slee, srovnávají ŠklovSlkij a Šaj:n jejlich :pol'MU se 
známými obje.kty. A'UJtoři uvádějí 3 přičiny radiového záření: flukltuace "pozadí" 
obecnéhO' r8Jd1ovéhio záření Galaxie, velké em1sní mlhovtiny, s'kupiruy mllhovin. 
Tři zdrroje z jedenáclti souV'isí .s mimogalagtický:mJi m1hovina.mi. J. S. 

VOD.ÉKO-HELIOVÝ MODEL SLUNCE 

D. A. Fraruk-;Kameneokrj VYiPo:čítal model Slunce, v něm'ž jsou pouze uV'a"Žo
váJny procesy, probíhající ve vodíku a ·heliu. Teplota a chemické sl'Ožení centrátní 
zOOly ve vadí,ko-lhe]iovém modelu jsou: T = 12,41 mil1onů. ~stUlpňů.; 18,1 % held.a. 
Zavedení tě~ých l8itamů. vede ;k zvýšení centrální .teploty ;a. obsalhu helia. Zá
:kléiJdní charakten.stiJky jsou vš8.lk máLo dtlivé ,na změny vchemic,kém složení, 
takže mů.žeme tento model považovat za dobré rpřihlí,žení ke skutečnosti. 

NOVÉ KOMETY 

Šestou kometu ,letošního rOlku (1955 f )objevil 13. 'čer:vence Ba,ohareIV na Sta· 
linabadské hvězdárně a n ezávisle 14. července Macfarlane a Krienke na Harvar
dověobservatlJři. Elementy lParéiJboHoké dráhy j.wu podle L. E. Cunnighama: 

T = 1955 vrr. 1l,370d SČ ' 
13°05' } 

n 
ú) = 302°50- • 1955,0 
i == 50°01' 
q == 1,4273. 
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Kometa tedy 'byla objevena krMce 'po prtl'chodu přis'lunním. V době objevu byla 
v souhvězdí PegaJS<8. a měla jasnost 8m. V červenci ,se pohyhorvala, v souhvězdíc.h 
Pega.sa a Ještěxky, v prvni 'Polorv.~ně 's'rpna rv slouhvězdí Labutě. J. B. 

J ,a,pons:kýamaJtér HOll1da nalezlI 29. čerVience nQVOU lkometu v souhvězdí Ori{)TlJ3. 
(kometa Honda 1955 g). V době objevu měl!a kometa polohu: CI: = 4h 49,2m, 
8 = -2°33' ra jevila 'se j,al].w difrusní objekt s jádrem; její jaJsnost byla 8m. Ele
meJ1Jty dráhy podle výpo,čtJu L. E. Cunning;hama jsou: 

T == 1955 VIII. 3,992 SČ 
w = 348°06' }' 
g = 338 43 1955,0 
i = 107 35 

q = 0,8846. 

Podle telegrafické zprávy doš'lé 20. Isr:pna z Kodaně, objevil v USA na Harvar,du 
Renner kom€tu 10 mg v souhvězdí Draka. 

Z LIDOV"fCH HVĚZDAREN A ASTRONOMICKÝCH 
KROUŽKŮ 

POZOROVÁNÍ KOMET NA LIDOVÝCH HVĚZDÁRNÁCH 

Mrkosova j1aJ,sná kometa 1955e, hyla 'u nás ,sy,s,tronati'c'ky ipO,Z}o'!'I(YVána i rra LtdJo
výoh hvězdárnáah. Do 'ko<nce čerrv'ence došla kstrornomierkémlU úsrta!vu Č:SAV 
v Praze řada pozopování z HumffilJného, kde p:O-Z1olro;val Očenáš ik~dý jasll1'ý večer. 
Vedle o:dihadtl jas!nosti 'UlVádí vždy strručný popis jeIVu. PpostějlQ.vští též téfto ko'
metě vě1liovia1i m:iJmořádnoiU pO~orIllÚlst. NeckaŤ a I(jaláJb sledorval,i tlUJOO kometu 
jecmaJk. v:isuá!lně a jlednak fiotografi'Ciky. Obě lidové hv€-zdámny iZlaSil:3Jly již i pozo
r,ovální komety 195,5f. N~ Lidové hvězdápně tna Petřím.ě byly též !olbě komety na
lezeny a s1edovámy, aV1ša.k !přece se ukalZuj.e, že osvětlení měSJta je 2Jde pří:hš 
veLké a ip02lo:t;'ování :.Ztnač:ně 'ruší. V tom:to směru jS1o'u mimo:pražské 'lido;vé hvěz
dárny ve ve,lké vý1hJo:dě a !tze si jen přáJt, ~by ,bylo této výihody p1ně :vyU1Žívámo. vý 

POZOROVÁNí KOMETY MRKOS 1955e NA OKRESNÍ LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ 
V IPROiSTĚJOVĚ 

Kometa byl,a sledJorvám.:a na hvězdárně IV FrolstějolVě od 17. VI. 1955, prakticky 
k,aždou jas!llou noc. FotografolVá,n'a Ib}'lta IV :noci 17. VI. a z 18./19. VI. Scmčasně 
byly pOITzooy odhady ja,.snosti :komety, její plošné velikosti, vzhledu a odhad délky 
komy. Pozoll'O'váno bylo Monarem 2'5 X 100 'a ih:lmmím Teflektorem 330 mm 0. 
F ,oltograforváno bylo Jwmoro;u Bu:soo, 1 :4,5, F: 360 Imm., :na rfiotogrraďi,oké desky 
9 X 12 Agfa I!S's 21/ 10 DIN, eXipDsi1cemi 45 minut. J ,eden smmeJk komety IZ fioc.i 
17. VI. 1955 je zcela zdařirlý. S'lúmky jlsou .opatřeny iPřeS!Ilým Č'asovýlm údajem. 

I. POZiorolVání: 18./19. VI. 1955. 
1. Hvězdná třída J.wmety: '5,5 mg, bYila ,ZÍskána ,sI'lOlV!llámím exLrafokálhúJh,o ohra

zu komety a olkoJ:níoh hvězd (O AUT) ipod[e atlalSu a k ,a1:aJl:ogu AOSP. (.M,onarem). 
2. V'zhled: ~U'l,olVité jádrlO 8-10' ,g c.entrá'lním :Zinuštěním. Ohon v délce asi 30', 

tenký;a ve'Hce jerrrmý. Na ťoto,grafu je ohon komety delší kioJ.em 45'. 
II. P02loI'ování: 2. VII. 1955. 
1. Jasnost komety: 6,5 mg, rovněž 'Z e.x,trafokálních srovnání s okolními stáli

ce:mi dle ACS:P (Monrurem). . 
2. VlZhled: P 'atI'll'lé je znaČlllé '2lm:erušeni a zeslalberu Ik:ome1:y. Hlava :komety má 

nyní rozměr 2.--05', ohon je skoro neviditelný. Tvar komety je mírně elip1:Jický. 
Oibjeild j€ difus.ní, bez Izřet'eln:ého jádr:a. 

Odhady magn:iJtudy provedli, :stejně j'ako f.ottorgrruf<i€ Dušan !I{,a11áJb a Adolf 
Neokař. D. Kaláb 
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Kometa Mrkosova 3. 7. 1955) exponovámo Oh53m 30vt 1h l3 m30vt , reflektor 
600 mm) f 2750 mm. Astronomický ÚSltav Masaryko'fIJy university v Brně (Dr K. 

Raušal). 

PO~OROVÁNí SLUNE'ČNíHO ZAT1MillNí 30. ČERVNA 1954 

NA OBLASTNí LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V PLZNI 


'Sluneční zatmění rprobíh'aIo v Plzni za ce.1lkem přÍ'zn~vých Ipo'Větf'hostních pod
mínek. ObLačnoSft se ipf'ojevila poněkud iPouze :před koncem zaJtmění. Bozororvání 
se zúčastnilo 41 spo.lupracovníků hvězdár.ny. Pozof'ovány a měřeny byly: 

1. metooa:1ologické prVIky: tep~IOIba, tlak vzduchu, vLhkost - každýc!h pět minut; 
2. ÍOll1isa:ce vzduchu v !imltervalech desetiminUltových; 
3. os'VětLení v luxech kažďédrvě miniUJty; 
4. chování zYÍtřat v 'Z)oO'logkké zahradě; 
5. ,na iněko:ltka místech ve měSJtě Ibyly 'umístěny dalekohledy, jdmÍ'ž mohla ve

ře jnJost sledovrut ,pro'běh z;altměni; 
6. průběh zatmění 'byl fli'Lmo:ván paralrukUoky ffilolntoVa!l1:ou kamerou s hodino

vým !pohoJ1€m na 3'5mm f.ilm teleobjektivem '0 f = 250 mm; 
7. dvěma .1mmerami lna 16mm film .bylo ďilmQváno jednak zatmění, jednak 

pruběh práce :na hvěz;dárně a ve městě u dJalekohledů. NakočeThO bylo 120 m f1ilmu; 
8. čtyř.palcovým Merzovým objektivem, f = 1650 mm, bylo Slunce pI"omvtánlo 

na proměr 142 mim a byly měřeny tětivy; celkem bylo naunMeno 39 tětiv; 
9. Slunce bylo fOlt9lgrafiová'fiio slUlneční kOomoroiU (,uÍlpakovým Merzovým obje.k

ti'Vem, ,f = 1200 ·rn.m,projekcí), proměr na matn.d.ci byl 85 mm; hylo použito 
deselk FOMA - di'a - U, 3° Sch., formáJtu 13 X 18 cm. ByLo 'z~s'kánOl 48 snímků, 
jež byly jemnoZlrnm.ě vyvolány; 'zpnacováni ,těchto .snímlků IPodáváme ní·že. 
Během zatmění :byly ,přijímány óa,sové s'ignály pražs,kého rozhlasu, s ntmiž byl 

srovnáván kaJpesnÍ chronometr Omega. Čas ,byl ozna;mován ,každou vteřinu. Pěti
vteřiny a mtn'Ulty hyly hlášeny s~ovem. :P,rotokoly l() všech ,po00T'ování1ch a měře
ních jsou uloženy v :archiv:u hvězdárny a na pOlžádáiní jsou zájemcťJ.m pří:stuJ:my. 

Určení parametrů zat'mBní. NegaJtivy hyly ve zvětšovaCÍm přístroji Ipromíbrmty 
tak, že prŮlměr S'luiIlce byl 2r O = 250 mm. V těcbto průmětech byly změřeny 
jednotlivé tětivy. V ta,bu1C1e u'Vádíme část vykOina:ných měřern: 
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, Pozorování1 Číslo Korigovaný čas (SEČ) Délka tětivy 1 
číslo negativu II .. 
 ; 


1 240 12h38m5~,Os 30,75 mm 
2 241 12 39 18,1 41,00 

17 264 13 54 15,7 248,90 
18 265 13 55 05,7 249,20 
19 266 13 57 40,8 249,00 I 
35 285 15 03 33,1 95,05 I 

, 36 286 15 08 43,3 21,50 

Označení jednotlivýoh veličin, jehož v dalším uZIJeme, je zreJmo, z obrazce 1. 
1. Z lllegaJtiV'u č. 265 byla určena největší pozorOlvaná Itě·tiva l = 249,2 mm a 

dé'lka no = 46,8 mm, 'Y/ce = 203,2 mm, avša,k tyto hodnoty neodpoví-dají skuteč-
nému ma:ximu za.Jtrnění. Interpolací z 28negativú jsme nalezli tyto ,hodnoty: 

lm = 249,7 mm a déLka, no = 44,40 mm, n(C = 205,6 Jnm. 

Z toho plyn'e veliko.st zatmění: 


2 ro -no 
F = 2 X 100 = 82,24 %. 

ro 

Ročenka udává :pro Plzeň F = 82 %. 
2. Vý.pootem z, megaJtivtJ. js.me rnalezli prl."lměr Měske 

2 r ce = 260,0 mm. 

3. Vzdálenost středú v orkaun'žiku maxima byla zjištěna 

qm = 37,25 mm. 

trn 

<I) 

(Q 

o; 
o 
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Ol 
o 
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to 
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~-.K-----

Obr. 1. 
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4. Relativní dráha středu Měsíce vzhledem ,ke Slunci je přímka S~zS<tmSctk, 
která je rovnoběž,ná s tětiv.ou největšího z,atmění. V čase t, jemuž .odpQlvídá na
měřená tětiva 1 mm, je 'V'zdálenoSlt středů 

Y--p y-- p 
2 2 

q = r O - 4" + r O - "4 . 

V maximu pr.o lm bude qm=-= 37,25 m 'm - v sounl3JSU s dříve uvedenou hodnotou, 
Poloha středu Měsíce v jeho dráze je určena dé'l'kou s, měřenou kl8Jdně vpravo 

od s~m a záporně vlevlo, a je: 
2s = =t= Vq2 - q m • 

Při začátku. a konci dotýká .se kotouč Měsí'ce kotouče Slunce v bodech Z, K a je 
1 = 0, q = qz = qk = ro + r~ . 

2Sz = Sk = ± VCro - r~)2 - q m = ± 249,978 mm. 

5. Poněvadž doba od zaJčátku do maxima je aBio ipět minut de:lší než .od ma
x,ima do ko,nce, je pohyb Měsí'ce nerovnoměrný,z,rych.le.ný. Předpokládejme zá
vislost du:áhy 8 na 'čase t ve tvaru 

8 '-a + b (t - to) + c (t - toP, 
kde t z o == 12h30m. 

Pro určení ,koeficienltů a, b, c mfi'žeme napsa.t tolik rovnic, ikoli:k máme údajů 
časových t a ik nim vypočtených 8 . Vyrovnáv,atCÍlm počtem jsme stanovili tyto 
koeficienty, takže 

Smm = 322, 0635 - 163,16 (t - 12:h30m) - 0,0666 (t - 12h30m) 2, nebOl uží
vajioe té 'okolnosti,že 250 mm zohrazuj e 2ro' t. j. podle Ro'čenky 2 X 15'43,9" 
2 X 943",9, 

sl! = 2434",8 - 879",48 (t - 12h30m) - 0",464 (t - 12h30m)2, přičemž čas 
je v hodinách SEČ. 

Pro okaJmžikmaxima je s = 0, 'pro 'začátek a konec jsme dříve 'uvedli :hodnoty 
8z a Sk. Tím '!dostáváme tři kva.dratické rovnice, z nichž jsme vypočeUi iPřislušné 
časy a sice: 

tz = 12h 38m 01,9s , trn = 13h 55m 47,95 , tk = 15h 09m 09,65 

S ,přesností ± O,15s, kde-tbo Ročenka uvádí pro Plzeň: 

t'z = 12h 38,lm , t'm = 13h 56,Om , tk = 15h 08,8m. . 

Ing. Emanuel Klier a Pavel Kostecký 

TECHNETIUM VE SPEKTRECH HVĚZD TŘíDY S 

Radioaktivní prvek technetium, jehož aJtomové čís,lo j.e 43, byl objeven rOlku 
1937 při bombal~dování molY'bdenu neutrony. Roku 1948 bylo ziskáno několiik 
miligramů tohoto prvku a v rOCe 1950 bylo již známo jeho ,spektrum. V pOSlední 
době byly nalezeny čáry technetia ve spektrech dlouhoperiodických červených 
proměnných hvězd R Geminorum, R Andr'OImedae a ve spektrech jiných hvězd 
třídy S. Nejsilnější z čar .techn~tia jsou v modré části spektra kolem vlnové délky 
4200 A. J. B. 

PRO DEJ: 

Prodám optiku na astronomický dalekohled typu Cassegrain. Pr1lměr zrcadla 18 cm, vý
sledné ohnisko 270 cm. Zn.: "Opticky bezvadné" do a. t. l. 

Prodám úplně nový dvoJji.tý dalekohled Somer Binar, obj. 10 cm, světelno;st 1: 6 (cena 3290). 
Zn. : "Za 2200 Kčs" do a . t. 1. 

-\ 
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ÚKAZY NA OBLOZE V ŘÍJNU 

Mer,kur je 'Po~oI'l()IVatelný !koncem měsÍ'ce na ranní obiJJoze. Venu.uše zapadá 
krátce po zá,pa:du Slunce. Mars je v souhvězdí Panny na ranní oblóze, vyohází 
ve 4 hod. 30 mm. Jupiirter je v souhvěwí lNa 'a vychází po půlnoci. SaJturn je 
v souhvězdí Vah, ~8.jprudá :krátce (po západu Slunce. Urana nalezneme 'V souhvě'zdí 
Raka, je pozorovrutelný od púlnoci. N eptun je nepozo:r'ovatelný. 

JUPITEROVY MĚsíCE 
o ') 

Na vedlejším obrázku Jsou 
o ;~) znázorměny polohy Jupitero

o··" -o' ·0, vých měsÍlČlků. 10 (I), Euro
s [ pa (2), Ganymed (3) a Kal':' " O 
6 	 0 "" listo. (4), ja'k :se jeví v 5

I 

hDd. O mm. při pozor,ování 
,o') " v převracejícím da,lekohl,edu 

9 '" O (západ vlevo, východ v'pra
VD). Jupiter je označen 

--c-+-~-------~' "" . O 

O,, " prázdným krouž'kem llIPro
' .. 	 L 

." 
střed a mě,sice se pohybují

'3 	 O " od tečky k číslu.."', \ \0 ' '4 .., 	 Na ,okraji jsou nazna:čeny'5 	 '" O " 
16 	 přechody měsíců. Ipřes ko·O 
17 	 tauč Jupi:teraprázdný:mli 

.'., 
O" 

r8 ' .. O " , kroužky a 'zatměníazákry
'9 J ,O 1 O ty Ikroužky plnými. V doJni 

O" • části obrázku je n~načeno, 
" .,0 v kterých místech nasrtávají
-O ~aJtmění Jupiterových měsíč

23 	 - , O ků.. Upros1třed jle vždy Jupi
24 

25 "" O 
O 	 ter s vyznačeným rOVil1:Íkem, 

hvězdiČlka zuw;čí místo, kde26 ,O ,0: 

27 , O" 
 zatmění nastává (c) nebo 
28 ~ ,O končí (f). U mě:síců. 10 a 
29 ,,';0 Eu.r.opa jso'u pozoTovatelné 
3° O ,) pDuze začátky za.tmě,ní, u 
3' O Ga'l1y.meda a Kallisto j'a:k za

čáJtky, itruk i k 'ol1Jce. 
Všechny čtY1ř1i UiVedené 

c. 	 c.8 III 8 měsíce jsou dobře viditelné 
i ve zcela malých dalekohle

III 	 8c· ·j8 I IV 	 dech. 
c· '[ 

1. Me~kur v z'rustávce, 	 16. N eptun v konjunkci s Měsícem, 
8. Merk;ur v ,kOUljunkci s Venuší, 17. Venuše v konjunkci s Měsícem, 
9. Uran v konjUJnkci s Měsícem, 18. Saturn v konjunkci' s Měsícem, 

11. Venuše v ,konjunkci s Neptunem, 22. Nepitun v !konjunkci .se SlUTlJCem, 
11. Jupiter v konjunkci s Měsíoem, 22. Merkur v zastávce, 
13. Merkur v dolná Ikonj. ,se S'lucem, 23. Merkur v Ipříslu:nní, 
14. Mar,s v ,konjunkci s Měsícem, 29. Merik'ur v nejv. záp. výchylce, 
15. Merkur v ko.njUll1;kc:i s Měsícem, 30. Venuše v konjUlnkci se Saturnem. 

Vydává mInisterstvo kultury v nakladatelství Orbls, národní podnik, Pl'Iaha 12, Stalino
va 46. - Tiskne o.rbis, tiskařské zévody, národní podnik, závod č. 1. Praha 12, Stalinova 46, 
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Nové Sch111.idtovo zrcadlo Fva.mburské universitní hvězdárny. 


Sférické zrcO;dZo má ohnisko vzdálenost 2400 mm, průměr 1200 mm, průměr ko
1'ekční de,sky 800 mm. Zroadlo je ze skla ZK7 o malém koeficientu roztažnosti. 


Montáž sO;111.a představ'uje nejmodernější p01Lžití tec7vniky, pokud se týče uvožemí 

zrcadla, tak také i všech pohyblivých částí přístroje. 


Též namíření dalekohvedu n,a objekt se provádí pomocí nového technického za

ř'íZe1tí - řidicího pultu, který je vidět na obrázku v prafl)ém rohu dOile, a to zcelta 

automChticky 'lUJ,stavenvm 1'ektascense a deklinace hledaného objektu. Podrobný 


popis nového přístroje př~neseme příště. 





