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POZORUJEMEPROTUBERANCE 
D r. K ARE L HER MAN N - O T A V S K Y 

Turnovské dvojlomné sluneční filtry Šolcovy konstrukce umožnily 
v posledních létech několika československým ohservatořím zařadit po
.zorování protuberancí do běžného programu. Ještě p.řed rokem 1955 byly 
slušné snímky slunečního okraje, pořízené na koronografu s použitím 
červeného skla či interferenčního filtru vzácností, neboť je bylo možno 
získat jen za mimořádně dobré viditelnosti. Dnes jsou zdařilé snímky 
protuberancí pravidlem a bez nadsázky lze říci, že si mnohdy nezadají 
se snímky observatoří výškových. Jak je to možné? Lze to vysvětlit 
jednruk tím, že atmosférický rozptyl světla, který je hlavním faktorem 
určujícím kvalitu těchto pozorování, vzniká ve vyšších vrstvách atmo
sféry, zatím co přízemní oblačnost, mlhy a kouřmo působí hlavně jen 
větší či menší extinkci. To potvrzují ostatně nejen zkušenosti naše, nýbrž 
i známá pozorování korony Proikofjevovou v Pulkově a Ohmanem na 
Capri. 

Hlavní podíl na kvalitě našich pozorování má ovšem konstrukce tur
novských filtrů, ',která umožňuje i při značně úzké propusti např. 5 až 
10 A udržet přístrojový rozptyl na prakticky zanedbatelném minimu. 
Použitím pouze dvou polaroidů místo nějakých 7 až í2 u všech dřívějších 
úzkých filtrů a ostrou definicí propustí podařHo se vytvořit podmínky 
pro tak brilantní a kontrastní obrazy, že to do značné míry vyrovnává 
zbývající rozptyl zaviněný nižšími vrstvami atmosférickými. Nechybíme 
tedy, řekneme-li, že tyto vlastnosti našich nových filtrů přidávají naším 
observatořím ekvivalent takových 1000-1500 metrů nadmořslké výšky. 
Dosavadní praxe ukazuje, že použitelné snímkyprotuberancí lze u nás 
získat v asi 200 dnech a zelenou koronální čáru lze zjistit spektroskopem 
v asi 100 dnech do roka. 

Každé spolehlivé pozorování prOměnného kosmického zjevu, jakým je 
v prvé řadě ovšem Slunce, má svoji trvalou cenu. 

Sluneční oddělení ondřejovSlkého Astronomického ústavu shromažďuje 
naše filtrogramy slunečního okraje, kterých je již několik tisíc jednot
livých snímků , zpracovává je moderními metodami a otisky pak zasílá 
i některým světovým střediskům !pro .sluneční výzkum. Naše pozorování 
budou tedy zužitko,vána. Nelze VŠaJk trvale čerpat pracovní nadšení 
z ja:kéhosi uspokojení nad tím, "že to- také u nás jde". Naopak je za
potřebí, aby i po-zorovatelé protuberancí sami se snažili v rámci svýc,h 
možností vniknout do pToblematiky těchto zajímavých zjevů, které 
přes bezmála již stoleté soustavné sledování - stále ještě představují 
aktuální objekt moderní pra'ktické i teoretické astrofyziky. Bylo by proto 
velmi žádoucí, aby pracovníci z tohoto oboru alespoň svá nejvýznačnější 
a nejzajímavější pozorování občas sami publikovali. Někdy postačí obrá
zek či serie obráZlků s několika řádky, někdy naopak bude zapotřebí 
uvést i řadu podrobností podle o:kolností i z hlediska pozorovací techniky, 
v níž stále ještě máme poměrně málo zkušeností. V "Zeitschrift flir 
Astrophysik" 1957 (str. 20 a násl.) uveřejnili např. rakouští astronomové 
W. Comper a R. Kern z Kanzelhohe zevrubné ,z,pracování pozorování 
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sluneční erupce a eruptivní protuberance ze dne 4. června 1956. Zpráva, 
ve které jmenovaní zjišťují mimo jiné, že rychlost stoupající hmoty na 
konec značně převyšovala únikovou rychlost, nás zajímá také z toho 
důvodu, že tato eruptivní protuberance, která byla jedním z nejvýznač
nějších zjevů posledního maxima, byla také pozorována u nás, a to na 
Lidové hvězdárně v Olomouci při prvých pokusech s Gajduškov)'m koro
nografem. (Srov. též ŘH 1956, str. 281.) 

Při pozorování slunečního okraje třeba si uvědomit několik do jisté 
míry sice samozřejmých skutečností, které se však často neberou v úvahu 
a. tím se pak představa o útvarech a ,procesech v koro,nálním prostoru 
podstatně zkresluje. Zatím co sledujeme pouhou stínohru protuberancí, 
jde ve slkutečnosti o zjevy prostorové s velmi značnou hloubkou, zejména 
ve směru visury. Valná část filamentů se totiž tvoří v přibližném směru 
rovnoběžek. 
Názorně se to projeví teprve při denním soustavném sledování pro

tuberancí či při sledování filamentů na disku. Také výška protuberancí, 
'kterou snadno odhadneme okulárovou stupnicí či měřítkem na snímku, 
je vždy jen výškou minimální. Ve skutečnosti je protuberance vždy vyšší 
a někdy velmi podstatně. Také eruptivní filamenty, ,které zdánlivě vy
šlehují ze slunečního okraje, mívají často své "zdroje" ve značn-é vzdá
lenosti třeba několika set tisíc km. Často jsou protuberance různých typů 
v plném či částečném zákrytu a jelikož jde vlastně o poloprůhledné a sou
časně svítící oblakovité útvary, je někdy značně ohtížné je správn.ě 
lokalisovat. 

Nejzajímavě~ší zjevy lze očekávat při východu či západu a!ktivních 
oblastí. Bude účelné provést také fotografické navázání protuberancí na 
okrajové skvrny, což je při kompromisně volené exposici i s 5-10 A 
filtrem dobře možné. Podle okolností si pomůžeme dalším přivřením iri
J30vé clony .či uzavřením klapky objektivu, která je k tomuto účelu 
opatřena tlumicím pIan-filtrem. 

Zatím co cellkové tvary protuberancí jsou značně závislé na poloze 
filamentu vůči zornému paprsku, lze poměrně spolehlivě odhadnout jejich 
strukturu. Svisle řasnatou strukturu, která se vyskytuje u klidných 
koronálních oblaků a u tzv. "mohyl" ("mounds"), můžeme pokládat jaksi 
za strukturu integrální, která se paJk někdy teprve vlivem magnetick~rch 
bouři mění ve strukturu silokřivkovou či strukturu zdánlivě chaotickou. 
Za příznivých zejména koronálních podmínek (kdy je koronální emise 
5303 A na spektroskopu zjistitelna), můžeme někdy také spatřit tzv. 
temné protuberance. Bližší o nich je zejména v četných pracích švéd
ského astrofysika Y. bhmana a na jeho p'římý podnět věnuje jim autor 
v poslední době také zvláštní pozornost. Turnovský filtr ukázal s,e iako 
neobyčejně vhodný pro jich ,pozorování a zatímní výsledky by nasvědčo
valy tomu, že jde v podstatě o dvojí druh těchto zjevů: (1) skutečn-é 
temné protuberance, které se pro svůj fyzikální stav, zejména nízkou 
teplotu, promítají jako temné filamenty na jasnější protuberance, 
(2) zdánlivé temné protuberance, které vznikají v těsném okolí tvořících 
se filamentů jakýmsi "odsáváním" koronální Ha-hmoty z jinak homo
genně svítícího koronálního prostoru do filamentu (.protuberance). Je-li 
zde dostatečná hloubka takto .,evakuovaného" koro,nálního prostoru, činí 
dojem temné protuberance. Procesy jsou jistě daleko složitější, ale je 
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třeba si pomoci rúznými p'aralelami, jako ve sluneční fyzice vůbec. Další 
sledování těchto jevů je velmi žádoucí a vědecky cenné, mnoho lze ovšem 
očekávat od snad již brzkého uplatnění Šolcova filtru na výškových sta
ni,cích, s,te,;noě pak ovšem i od mikrofotometrického zpracovávání přísluš
nych smmku. 

Často budou naše Ipo'Zorování zajímavá i z hlediska meteorologické 
optiky, kdy koronograf je do,slova jakousi optickou sondou. Ně,kolikráte 
byly získány dobré snímky protuberancí i za takových podmínek extink
ce, že místo zlomku vteřiny musilo být exponováno i n.ěkolik mil)ut. 

Autor tohoto článku nemohl do'sud pro jiné práce plně využít všech 
možností,které nám otevřel koronograf ve spoiení s turnovskými filtry. 
Týká se to především kinematografických záběrů protuberancí, které 
jsou neobyče11Ilě zajímavé, působivé i vědecky použitelné. Mnoho našich 
astronomů vlastní např. Admiru 8, která 5e opatřena jednak výměnným 
objektivem, jednak i zařízením pro jednotlivé snímky. Použitelný byl by 
film Agfa ISS inversní, nebo Agfacolor, zeiména moderní se zvětšenou 
ciUiv·~stí. Při skvělé jemnozrnnosti úZlkých filmů přinesIo by P'Oužití velmi 
malého formátu hlavně vyso,kou ekvivalentní světelnost. s kterou by bylo 
možno pracovat. Na tyto možnosti a problematiku výstupních a vstup
ních pUD'il upozornil autor v ŘH 1954 (str. 55). Kontrolní okulár bylo by 
pak možno napojit přes dělič, který Me'Opta zhotoví ze dvou hranůlků 
za několik korun. 

O možnostech s'pelktroskopie koronálního 'Prostoru, pro nrž ,isou zatím 
dány podmínky asi jen na Lidové hvězdárně na Petřín-ě, bude časem po
jednáno zvláště. 
Závěrem připoiuii pozorovací protokol z 31. května 1957 s názorným 

uspořádáním výběru snímků (viz 3. str. obálky): 
,,33 plus 42 snímků za velmi do'brých až koronálních podmínek. Struk

tura ;korony zřetelně patrna v maximech širokou štěrbinou. Na severu 
pomalu probíhající proces "stoupačky". Na záp. intensivnÍ ·erupt. ,pro
tuberance neobyčeiného jasu. Spektro,skopem v ní zjiště'na též přímo 
oslňuiící emise 5317 A v plné výši protuberance. Při tom však na základě 
Waldmeierovy spektrofotometrické klasifikace (srovnání čáry b3 s ča
rami bl, b2 a b4) šlo jen o stupeň 3. Spektroskopováno o 9hl0m a p:a:k 
o 9h 40m Sč : 5303 A (zelená korona) P 54-120 souvislá, max. P 60/3, 
P 71/4, P 96/5 - struktura - P 119/3, P 232-250, max. 238/3, 
P 270-290, max. 274/3. Emise 5317 v P 284, vysoká v protub., jina.k 
nízká též ve všech maximech korony."·* (Radiální štěrbina, odhad inten
sity v p-ětistupňové škále ve jmenovateli.) 

K vysvětlení uvádím, že posiční úhel P je počítán od severního hodu 
do leva. Na snímku celkové situace o 6h 52m SČ je také naznačena rotační 
osa SIUtnce i jeho střed, Ikterým rovník tehdy přibližně probíhal. Pozoro
vání je zajímavé 3ednak stoupajíd protuberancí ("Aufsteigende Protube
ranz", "disparitiolll brusque"), kde klidná protuberance typu "živého 
plotu" byla zachvácena magnetickou bouří. Je opatrný také eruptivní 
filament, který se při tom vytvořil, jednak 'Ovšem i tím, ·že k tomuto 
procesu do'šlo v p:oměrně vysoké heEografické šířce v-ětší než 60° . Proces 
byl ·oproti obvyklým podobným jevům poněkud zpomalen. Další zajíma

• M. Waldmeier, ZfA 1951, s. 208 a K. Hermann-Otavský, ČČSÚA 1957, S. 91. 
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vostí je jasná Ikrátkodobá protuberance v aktivním poli na západě 
na prvém snímku o 9h20m SČ značně přeexponovaná - která ukázala 
ve spektroskopu emisi 5317 A, pro tak vys.oké útvary zc·ela neobvyklou. 

Zusammenfassung. Die Konstruktion des neuen doppelfbrechenden Sonnen
filters nach Dr. 1. Šolc hat einige ObserV'3. torien in der Tschechoslowakei in die 
glUckliche Lage gebracht, eine regelmaBige Ůberwachung des Sonnenrandes 
am Koronographen in ihr Beobachtungsprogramm einreihen zu konnen. Der 
Nachteil der niedrigen Lage dieser Observa-tori.en wurde weitgehend durch die 
guten Eigenschaften dieser Fitltern (s. Die Sterne 1957, S. 151) weit Uberholt 
und es wurde bewies.en, daB bI'lauchbare und gute Be·ohachtungen auch im 
Tiefland angestent werden konnen.· In der Umgebung von prag kčnnen 
brauchbare ProtubeI'lanzenaufnahmen in ungemhr 200 Tagen jahrlich ge
wonnen werden, wahrend die grUn.e Koronalinie in ·cca 100 Tagen jahrlich 
speMroskorpisch am Koronographen - Isogar auch durch einen vergtiteten 
achromatischen Zweilinser - wahrgenommen werden kann. Die Abhandlung 
wend.et sich an tatige Beohachter und es wird auf die interessante nnd immer 
lebendige Problematik der Protuhera.nzen aufmerksam gemacht, unter lande
ren auch auf die Ohmans "dunklen Protuberanzen", welche fUr das neue 
erwahnte Sonnenfilter ein dankbares Objekt darstellen. Abschli.eBend wird als 
Beispiel einer bemerkenswerten Beobachtung das Protokoll vom 31. Mai 1957 
mit einer Auswahl von Bildern des SonnenI'iandes vorgelegt. 

Das Titelbild wurde am koronographischen Refraktor 0 155 mm von Dipl.
Ing. V. Gajdušek nnd einem Filter v,on 5 A DurchlaBbreite um Ha gewonnen. 

FOTOELEKTRICKA 

FOTOMETRIE NEBESKÝCH OBJEKTŮ 


D r. V LAD I M 1 R V A N Ý S E K, ,ka'Ildidát fys.-mat. věd 

ModeI'Illí astrofysika je nemyslite'lná bez přesného určem Jasu hvězd 
a ostatních nebeských obj-ektů. Až do druhé světové války byla vzácná 
přesná fotoelektrická měření slabých zdrojů světla, jako jsou hvězdy, 
a po-uze velké zrcadlové daleko-hledy shromáždily dostatek světla, aby 
;nepříliš citlivé foto-články daly měřitelný proud při ,osvětlem.í jasnějšími 
hvězdami. 

Po druhé světové válce s,e ·začalo velmi brzy užívat foto-elektricikých 
násobičů, které dnes patří mezi normální běžné pomůcky všude tam, kde 
se pracuje se slabými zdroji světla, tedy především v astro-nomii. Tech
nika za několik let pokročila tak daleko, že poměrně nevelkými daleko
hledy .ie moŽ!no zíslkat cenná a dostatečně přesná pozorování. Chtěl bych 
se nroto v tomto článku především zmínit o technice. fotoelektrického 
měření. upraveného pro astronomické účely, ježto se stále množí dotazy 
z lidových hvězdáren, které si namnoze i potřebné fotoll1ásobiče onatřili' 
a isou .postaveny před problém co s nimi. Je pochopitelné, že v krátkém 
článku nelze podat přesný návod na stavbu fotoelektrického fotometru 
- kterých j-e ostatně mnoho druhů - jde spíše o to objasnit hlavní 
úsady. 

Princip fotonás·običe je celkem snadno pochopitelný. Foton, který na
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razí ilJJa citlivou 'Vrstvu fotokatody, vyrazí 'zde (elektron, kteTÝ vlivem 
magnetiokého či elelktri-ckého pole je usměrněn na dal.ší' el,e!ktI1odu (dyno
du), kde olpět na citlivé VI1stvě vyrn..zí da'lší elektrony. Děj ,se několitka
ná!So:bně opaJkuje , ZIllásobený počet elektr:olIlů !přechází na da:lší ele'ktrodu 
a kone,čný prooud, který je závislý na vlastnostech povrchu dynod a jejich 
počtu , je proud .o :někoHk řá;dů vy.Š,Ší než proud, který byl mezi fotokato

. dOli a první dyrrl:Odou. Jelikož mezi jednotlivými strup'ni je il1utno udržovat 
stálle napětí řádově kolem st o voltů, je rozdíl potendálu mezi katodou 
a poslední dY'nodou (arnodou) kolem tisíce i víice voltů. Osvětlení lIl:3;sobiče 
nesmí překročit Ulrči1Joru me:z, j,ežto přizna'čnějším os'větlelllÍ by se násobič 
vkrátlkém okamž'iku úpLně zničil. 

Vla stmí ,konstrukce násiohi,čů je ve}mi rŮZ!l1á a lne 'Všechny se hodí pro 
astr,olI1omioké účely. 8pekťr,ální dtlivost náJsobičů je íP'ředevším závi.slá :na 
složení aktivní ,čá;sti k:atody. V '3Jstr()[f}omii s,e většinou :používá n:3;s:običú 
s :arntim'ono-cesiovou katodou, noarlo8rsenou na vodivém podkladě neboo na 
skle. S:pektrálni citliv,ost tě,chto katod připomíná poněkud spektrální 

~ , citlÍ\71ost 'pianchrom'aticlkých dese k :S větŠícit1iv.o,stí v modré a ultrafi,alové 
části .spektra. 

FotOlIlásobiče, ,které se v l3Jstronomii dn,e:s hě:ž!n,ě používají, jsou pfede
vším ty, ,které 'mají t3Jk zvarný temný proud a šum velmi malý. Temný 
proud je prol1ld, který prochází neo,světleným násiobičem; pOrc.ho!piteln-ě se 
rUišivě projevuje ;PTi měření 'slabých hvě'zd, kdy ,hladina proudu, Ikterý je 
vzbuzen světlem hvězdy, zanilká v temném plI'ol1ldu. Šum se .projevuje 
'kolíos:á;ním procházejídho pDoiUJdu a li :některých násobi,čů - ,zejména 
II těch, 'které jsoU! UlI'ičeny pro ,průmyslové účely - je ta,k V1e'lký, že j.e 
není možl11n v asťroonomic-ké fotometrii rpouŽít. Hladinu temného ;P'roudu 
i vel~kost šumu lze !snížit ch:1aze:ním lIl::3;solbi'če suchým ledem (!pevným 
C02), kterým náJsobič vhodně obl-o,žÍme. 

Nej:u~ív3JIlější násobiče mají náJsledujíd techlIliciká data: 
FEU 17 - vÝ'roo'bek SSSR - má am.timolIl;o-ces'iovou> fotokatodu, je 

13strupňový, eelkové !pllacovní napěU je 800 až 1000 V. Při 800 V má 
citlivost 10 A/Lume:n a temný proud Ipři :normální teplotě 10-8 A. Šum je 
prijatelný. Průměr náisobi,Čoe j'e 48 mm., déllka iasi 18 cm. Fotoka.toda II1Ja 

ko'Vovém podkl<Ldě má rozměry 5 X 16 mm. 
FEU' 18 - obdoha FEU 17 - má v:šak vesnaNěno 'křemenné okénko, 

tudíž citlivost pro UV zářeiIl'í je ,o něco větší. 
FEU 19 - má katodu lllane:s:eIl1OU lIla skl'e, jinaM data jsou podobná 

FEU 17. Plocha katody je 9 cm 2 a déJka násobiče téměř 20 cm. Prarcovní 
![l3Jpětí je o. n€lco 'Vyšší. 

Všechny tyto násoibiče :se k nám doo'Vá'žejí a jejich cena j:e kolem 1000 
až 1800 Kčs. Temný proud a šum j.e ,případ ,od pHpadu různý a j:e proto 
vhodné mí,t možnost Isi vybrat z většího IpOČtu kusů. To je ostatně v'last
nos't všech násobičů a proto v USA roz.dělují tý'ž tYIP lIláso ibiče na dvě 
skupmy, kte,ré .se liš.í toliko kvalitou; jsou to: 

931-A-RCA,komeflční tYlP' bě'žně používaného násobilče. Je de'Vítisturp'
ňový, s arntimolIlo-ce:siovc)Th fotokatodou se střední, citliv,o,stí asi 23 A/ Lu
meu. Temný proud je '3Jsi 2 X 10-9 A, .šumový Iprooud Hlsi 10-12 A (!při 25° C). 
Užit€lčnécelolmvé iIl:3Jpětí je 'koJ:em 900 V. Rorz,měry lmtody jrsou 1 X 2 cm 
(eliptický tv.ar :promítn.uté r.krulw'Vé ka:t{)dy). 

lP21-RCA - je vybr.amáskUlpina typu 931-A, 'k1de temlIlý p~o!Ud i šum 
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Vlev o obr. 1. F-otoelektrický násobič typu 931-A-ROA. Vpravo obr. 2. N ej
jemnodušší scroema zapojooí fotonásobiče s jed'IVostupňovým zesilovačem. 
A zrw--ČÍ .zdroj anoaov ého napětí pro fotonásobič) které se přivádí na katodu 
a jeclJnotlivé dynody přes dělič napětí D. Do obvodu jednostupňového zesilo
vače je zapojen citlivý galv.aJnometr G. Anodový pr,oud ,dodáv:roný zdrojem A') 
je kompEmsováJn částečně pomocí zdroje O) aby ta,k výchylka g.alvronometru 
byla ve vhodných mezích (je tímmoimo komp ensovat i temný proud). Hod
noty naznačených odporů je nutno voZit podle croarakteristiky a vlastností 

eLektronky. 

je as,i ,polo'Vič:ní. CitliViols!t je dvojnásobná ,až troj;násoíbná. Jh'1ak OIStatm.f 
charrukterÍ'stiky jsou ,stejné jaoko u iI1ásolbi,če Ipředešlého. Vinější rOlZU1lěry' 
obou násobLčů j,sou přilbliŽlI1ě délka 10 cm a iprů:měr 3,5 cm. 

Anglické násobiče, které se upllatňují v irustronomii, j1sou EMI-6256 B) 
třinácUst'upňové s am:timono-cesiovoru krubodou. Citlivost těchto násobičů 
je až 6000 A/Lumen při příznivém temrném proudU! i. šumu. Katoda má 
prŮlměr 10 mm,. Rozměry ,násobilče jrsou lPrůtměr5 cm a délka 11 em.' 
Okénko je z křemeiIll1ého skla. 

Vedle těchto !l1ásohi,čů je celá ~3Jdra jilnýcn. Ci'tli'VlQst je velmi rúzná, 
většinou viša;k :pOlměr :ŠUJIlll1 k .signálu, tj. Ipoměr šumového Iproudu a foto
proudu nehývá tak pří-znivý, jalm ve vyjmeno'V'3.'ný,ch pří,padech. Ostatně, 
Jak již íbylo řečeno., i u násobičů téiŽ:e !série nalezneme: značné rozdfly-' 
předevší:ffi v citlivosti, 'která může Ibýt í 'O celý řád odl:iJšnáod udáva:né 
p'rfuněiI"né hodnoty. 

Jako zdroje [lja/pětí l'ze :použít ve'1mi dohře s:taJbililsov:aiIléhlO zdroje síťo
vého. Je totiž nutné, '3.by .rurupětí mezi je:dL..YlJotlivými dynodrumi bylo zacho
váno :S lp'řeSlllrQistí 'V'eJ1mi ma;tého :zlomku 'procenta. PtI"orbo nOTmál'1lí 'Zdroje 
stejno!Směr.ného proudu; vYlsolkého l1Jjapětí, napájené \Se sítě, TIooí možno 
ploužít, iIleboťkolisáni v síti je taJk vel,ké, ž,e by jakékoliv měření bylo 
nemo,žné. Je tudíž nutno rproud! stabihsoVlat natotli,k, alby nebyly Ipatrné 
žádné náJb.tlé skoky iIl1a/pětí 'V síti. 

P.olhodlinějŠí je tudíž použít jako 'zdroje- nOTmá1nkh ffi1oc;l:ovýeh haterií, 
které vydrží v !p·rov.o~ parně'mě velmi dloooo. Je !l1!Utmo všalk zacházet 
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s nimi opatnně, poněvadž p:otenciáil mezi svorkami na vrvní a poslední 
baterii je životu :neheZlpeČ!ný. DoporUlčuje se pvo/to z-aiJ)ojit mezi baterie 
ocllrruruný odlporr, Ikterý by nedovoJoVlaJl protéci většímu 'Proudu než 10-4 A. 
Ten ta:ké zahrání nebezpečnému z,kratO'váJní 'zdroJe. Naipětí k /patici forto
násobióe ·se !přivádí celé a tam :se rozdělí mezi jedruotlivé ei1ektrody děh
čem napětí, vytv,oře!ném odpory 10 0,3 2JŽ 1 MU, j.ej-Í:Ž pře,sn:ost mooí být 
a!si 1 %. Celkový Ip!roud 'Pr'Oltékajíd obvodem je tak malý,že baterie s.e 
pra,kticky vyibÍj'ej.í toliko vl'as1mim stárnUltím, ip'vOtOl jejich ,kava:cita ne
musí být IpřHirš velká. 

Měřeni vl!a!stního fOltopmudu prov·áJdíme většim!ou !Cit[i'vÝ'm ga'hraJ1o
metrem, zapojeným !přímo do okruhru, Inebo Ipřes .stejn;osměmý zelSilovač. 
Citlivost galvan:oiffiletrů vhodrn.ý·ch IprO' tento účel je 10-9 až 10-u Ana 
dílek. V nělkterých ipřílpaded1 'se použíiVá i registračních mHiampé:rmetrů, 
které oiVšem ,vyžadují, aby fotoproud !byl náležitě zesRen. 

V bě:žiné pra;xi 's'e užíiVá jedtnostupňového stejnosměrného zesHovače, 
nebOl přímého '~a!pojenÍ, které je pochopitelně nejjednoduš:ší, ovšem na 
úmor eelkové citlivosti. Přesnolst Ise o něco, zvýší, měříme-Ii metodou ,kom
pe:nsa;čnÍ, to IZllllamelllá ,kompell'sujeme-li foto,proud Ip'roudem procházejídm 
galv'aJll:ometrem v olpačném směru. Jako z:droj,e ,kom:pensa'čni:ho proudu lz,e 
pOUlŽít no:rmálnhlw teleflonm·mo <ČláJruku a rveUkolSlt lP,roudu měníme odpo
vovou delkádou, jejíž údaj Illá.'ln ,přÍlmo :udává velikost kom,pensačnfho 
proudu, -kte:rý pak používá..1The jako vlalstní méřítko fotoproudu. Tato 
metoda je výhodná, neboť vylučuje Úiplně n:eroiVn'Oménn'O'st VÝichyl:ky ga'l
V'aJll'ometru. 

K soustředění světlia J:lvézdy nebo jÍiIl.ého IÓibj:ektu lna foto,katodu nás·o
b~č,e je nutno použít vhodné OfptÍocké lSoustavy, která by ,především lIla 
oblo'ze vymezila j:en 'Velmi malou ,ohla,st ,kiO'lem mě:ře'ného o:bjoektUJ a S'01l1

časn,ě, alby větší ·část fobolkrutody byla ip:O'kryta. rO'V1Iloměrným" nebo při
bli:žíl1ě rov'lloměrn.ým ·osvitem. Abychom mohli urči'tou část oblohy vy
meút, je nutno především ,olbjie!ktivem daleko-Medu: zoibraJZÍt část ohlohy 
v jeho OIhni6l1mvé rO'viné. K tomu: účelu se hocH! téméř :klaJŽdý větší .objektiv 
.o průměru nejméně 30 cm. Ta.k'oiVÝm. O'bjektivem l'ze měřit hvělzdy do 
9. až, 10. hy. vel. (bez filtru) a má j1stou ,předIrlO<st /před většími 'stroji 
v tom, že: je o'vlaJdatelněj'ší. I velké ,pr.od'esi:olllální .observatoře rnamlniO'ze 
sbaví fotoelektric:ké d:ale:kohleidy m,enšÍ,ch rOizměr!."ů, 40~50 cm, zej'ména 
pro jejich snadnou ovla:dJatelnolst. JeBkož nezáleží pNliš na optické 'kva
litě, jSiou 1P:r.o telll účel vhodná aluminÍisof\llwnáz,rcad:l!a, Ikterá též um,o,žňují 
měření v ultrafial-ové 'části Ispektra. Zdá 'se tedy, že 30 až 40 cm z-rca,rl:lový 
dalekohlied - který je mla! n'a;šich lido'Vých Ihvě"zd'ár!Ilác:h běžnou piomúckou 
- ve sIpojen.í s fotO'náS:Oibi:čem můž,e 'být přist~ojem" 'se kterým 'lze udě~at 
kus 'Vážné ,práce. 

V ohrniJskorvé rovině dalelm<hiledu vymezíme ičátst oblohy dcmk,olU tako.
vého, průmě,ru, Ikterý pro daJllÝ účel a ovliaJdatelnost stroj,e !poVla:žuj-eme za 
účelný. Většilno'U:se íp'ouživá zaŤÍ'Zeíní,které UJIno:žňujedorny Tye:hJJ.e vymě
úOV1at a jejich průmérr je většinou volen tak, aby vymezily oblast 0,5 
až lněko1ik ohlou.:koiVÝ'ch. mirnut. Stř'ed c!lO!l1y má přtbUŽ'ně ležet na optické 
ose hlavního .o1bjektivu. Přibližně v ohruiJslkl1 za ollol!llou je umístěna čočika 
o .ohniskové vzdálenosti několil1m .centimetrů, lV,ollená tak, ahy na foto
kakadu fzohra!ZHa hlavrnÍ obj:ektiv ve formě kotoUJČku 10' průmě'!1l !l1ě:koli~kta 
milimetrů (a'si 4 mm). NaJmÍlříme-li ,paik ,dla:lékloihled na hvězdu, "vidí" 
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Vlevo o,br. 3. Fo1;ioelektrický Jotometr umí,stěný v Newtonově ohnisku 60 cm 
reflektoruwniversitni hvězdárny v Brně. Válec z pertinaxu obsahuje kovový 
válec) který je mož1no obkZopU peDným 00 2, Vpravo obr. 4. Kompensátor 
s jednostupňový'm zesilov.ače'm k fotoelektrickému fotometru brně'n8'ké hvěz
dárny (vyrobila TESLA) Br,rI;o). Vlevo je odporová dekáoda ke kompensaci 
proudu při osvětlení 'násobiče) vpravo jsou patrny vypínače kompensace :w 

tmy. Stíněné koaxiální kabely vedou k nás/običi a ke galvanometru. 

katod:a lIlásroibiče vOVlnoměrně osvětlenou :pilochu objelkUvu, právě ta:k, ja.ko 
by ji vidělo oko, kdylbychorrn Ise dívali z ohniska na objekUv. Tato jedno
duchá opUcká ISIO'li!sta'Va IS/e 1l1:alzývá Falbryho a má tu ip:fedll1'Ů1st, ž,e be·z 
ohledu na. zdvoj světla se vytvoří vždy stejný ohvaz lIla f/oto,katodě. 
Fa;bryho čočka hy ,správně 'měla ,být umístěna pře,sně v ohrniskUJ !hlavníiho 
objektivu., aVPl3!k no není dost dohře tee'hm:idky p!loIVeditellIlé, neboť za 
c1!01n1kou bývá umíls/těn vysouvací l{1Qntrolní okulár, ktelf'ým mezi měřeními 
konbroluj'eme umí,stění hvězdy ve clonce. 

K optické ,části fotom/etru ,patří ovšem i [barevné fUtry, které přesně 
vymezí UtJ:lči,tou část sip'e,ktra a tím 'PT€!sně definují lIlaiIněřenou rnagni budu. 
V pOIsle.(Lní době se přešlo od sita;rších fotQ;grMitCký,eth: la 'Vllsuá:l:níeh veli
Ikostí na truk zvaný UBV syistém, který po fysi,kállIlÍstránee lépe vyho
vuje. UBV systém jsou dosti úz·ce definované oibkvslti 'v ultI'laďialové (U), 
modré (B) a ,žluté (V) části spektra. Oproti strur.Ší defi:nici mlagnitlU:d 
má tu výhodru, že fotogr:Mickou mag:nitrudu dělí na dJVěčásti, uťbra:fialo
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VOu a modrou, Ikteré mají 'li ně1kterých l1Vězd chraT:akteristické rozdíly 
působené Balmello'vým skokem. Sta:rší ,defilI1i:ce fotografické magnitudy 
není té,ž ve 's,kutečnosti jednotná 'Pro ma!gnitudy 'zílska,né :pomocí zrcadlo
vého nebo ,č,o,čJ1mvého astrografu, n~btQť u obou j,e zde jistý ro'zdíl v ab
sorpci ultrafia'lO'vé.ho záření, které Ise do fotografioké mag.nitudy vč.ítá. 
Proto rse dnes IpoViažuje barevný systém UBV) .který navrhl J.oihns,on 
a Mo,rgan, za vhodnější z '3Jstflof~Lká1ní:ho hledilsrka, a byl přij~t j:aJko 
mezirnárodní 'bareVlIlÝ systém. 

Příslušné spektrálni .obory U (3730 A), B (4300 A) a V (5500 A), 
lze vymezit u, ná,s ,S'rmdruo dosažitelnými filtry Schottovými, a tO' komibi
nacemÍ : U - 2 mm ua 2, B -lmm BG 12 + 2miID GG 13, V - 2 mm 
GG ll. Je možno ,pochopi tellIlě použít i další-ch filtrů la ipřísluš:nÝ8h kom
biJruací rp:J:10 vícebarevruou fotometrii, eJVš8Jk při menŠÍch :stroj ích nelze, 
~ejména v 'červenéohlalsti spektru, dosá:hnoQlut Ulspolkojivých výs;ledků 
II sl'wbškh hrvězd. 

Samotná metoda mě:ření Iskládá Ise ze tří zákl.a)(lmÍ.ch úkonů: zmBř,ení 
inteniSity srmnnávacíiho zdToje (hvě'zdy) ,Z:.c'něření intensity srovnávaného 
Z1droje (hvězdy), změření intensity ,pozadí (lObl1ohy). 

Jako s,rovná!vacího !ZdroJe ,používáme huď hvěrzdy v soused:shT'Í:, o 'které 
víme, že je nepromrě!l1ná a má známou jHIS1IlOIS<t (,p.n .relativ!l1Ím měření není 
třeba j:a,sln:oist znát pře/S,ně), neho :poU'Žije.me hvězd, které jsou změ-řeny 
v'e vyhraném barevillém :s,yJstémru. lize použít hvě:zd polárnÍ. sekvence, ne'bo 
sekvence ve vyJbra:ný.ch políoh, Ikteré jsou již dnes v Ipom,ěrně 'hojném 
po'čbu roztroUlšelny pro ohl'Ůz,e. Při měření a;bsolutní'm Ip:o:už:í1vá'me i uměléh'o 
zdroje kOlP..:St,l:LIlJtniho zářerri. Je nutno pečlivě sledorvat extiTllkci apod. 
Avšak p.ři hěžných fotoJTIletrických Ip:r.acídl -rvysta:čÍrrne s ,přirozenými 
sro'vnáva.cími ,zd roji. 

Jais oblohy je nutno od údajů měřeni! hvězd odečíst, .nehoť 'po'c'bopitelně 
na fotonku dOipadá ISOUČi3JSině ,se světlem hvěZ1dy i To'zptýlerné světlo oblohy 
z té části, ktelI"ou vymezuje clona. OiZ1llialčíme-H si irrtensitu hvězdy ,g,rov
návací ll, in'tenrsitu hvě:zdy srovnávarné 12 a ob~ohy 10 , Ipak rozdíl ve 'hvězd
ných třídáeh mezi ohěma 'hvězdami dostaneme ze vzta,hru 

Á 5 1 II - 10LJm = -2, og . 
12 -10 

V'zorec je tedy velmi jednoduchý, nehledě na to" že k převodu pomě:ru 
intensit na rozdíly hrvě'zdných tříd lze použít t3Jbu~~k. 

Je pochopitelné, že ,glamotné 'použití fODonivsóbi!če v 'a,strOlnomii je jen 
v'e fotometrii velmi široké a v tamto článku je pOlpsáno jen jeho nejběž
nější a nejjednodušší spojení 19 alstro!IlO'mkkým da1elkO'hledem., které umož
ňuje především re1lativní měření (v:zhledem Ik ,srovnáva:cím hrvězdwm) nej
růzinějšídl objektů vyjma Slunce. V tombo u!slpořádání j:s:ou konst:ruovány 
foto'metry pro, sledování proměnných hvézd a !ptodobně. Není úkolem 
tohoto 'člán:k:u též podávat návod na p'rogTiam - teln záviSÍ ,především na 
účirrn:osti .frotomebru a cílli, ke kteTému chceme měřeními dosp.ět. A,ž dosud 
exi,~tu}e, II ná,s~ toiliko j~de~v f~to€lekb~iGk,ý fotO'me,tT v PE?IV{)i~U a t~dlž jl~ 
zatllm lepe vyck!at na uSlpesne d!olkon:cenl lP:odobneho 'zanz,enr na nekterB 
lidové hvézdárně a ;paJk věnorvat Ipol.ZJorrnost možnostem využiltí. 
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K VYUČOVÁN,1 


ASTRONOMIE V ll. TŘÍDĚ STŘEDNÍ ŠKOLY 
D r. F RAN T IŠ E K S O J Á K 

Když výnosem mini,ster:stvaškolstvÍze dne 25. Iledm.a 1.954 byly za
vedeny nové učební OS!ll·ovy astr,o:nomi1e 'Pro 11. postupný ,ro·čník vše
obecně vzdělávacích šlkloil, podle nichž seastro.nomii dostalo jedné [samo
statné tý,denni VYLUčovací hodiny, těšiU 'se všieh:ni, :že to pros'pěje jak 
rozšíření znalostí .o vesmÍvu a zvýšení zájmu o :astrornomi:i, talk i pro,hlou
bení vědeckého světového náJzoru 11 'žáků IstfednÍch Šiklo!. 

Podl·e úvodních poznámek v oSlIlJo'V~ch má učivo 'z aJstfionomie !předsta
vovat samostatný systematický Ikurs, k jehož rpro,hT:áill!Í< má být zcella 
z'ajištěn :plnýpočet hodin určený rozvrhem, a to 33 hodiny. 

Srovnárne-H tento dnešní iP00et hodin i učebnici 2JstroiIl!omie s nep.o
měTně men.ším roZ'sahem před pOUlhými několika ro:ky, lkidy astronomii 
bylo v 'rámci fysi.ky věnováno něko1i:k málo hodin, je- veJmi podivné, že ise 
na celé řadě jedenáctiletek v imO'ravlských o,kres,ech dOlsáh!lo tak ,slabého 
výsled!ku. J 'e to tím IPo.divooj,Ší při dneŠiIl!ím hohaté'm výhěru literatury 
j,ak 0eslké, ta;k i sovětské a 'mQr~n!Q!stech náv:ště'V na lidových hv:ě·:odárnách, 
které jlslCYU 'IlJa Moravě již téměř ve vŠlecrh větších lokresních mě,stech. 

V osnovách je dále Z'dŮJra:zněrnro, že vyulčováJn.;í lalstro'llomie se nemúže 
.z:arkláda.t j.en na ,arbstraktní'm výkl:adu látky, nýbrž na !I)!římém a sOUlsta'V
ném p'ozQirovánío:b~ohy 'Prostým okem. Prot:Jo jlsou v os:nově uvedená 
cvi,čení povinná. Učitel má vykOOl:art Sie žáJky instruktivní 'P,O'zorování 
s hvězdn.ou Imapou, ·seznámit jie se způIso1by o:rientace, s měsíčními fázemi 
a plan1etam1i á mursí vyžadovat, alby žáci pO'zo;rovali ISlrumnstatně ,a svá 
pozofiování zalkr,elslova1i a opatrovali j!e po'Znwmk'ami, jichž 'kontrola může 
učiteli sloUlži,t :při běžné 'klasiďik:aci. 

Celá lá:tlka je v os:novách I'Io'zdělena 'Přehledně do sedmi odstavců a do
plněna jie !p~fede'P'sa'llými is:amostatnÝlITIli PlQlz!oro'Váními žáků. 

I. ObZoJva) den:ntÍ .otáčení) orient,ac.e podle hvězd. Pro!brat ISle 'ITl·ají astfio
nomické :s,ouřadJnice, v.zbab vý,šky Polá:r;ky Ik ;z ,eměpisné šiřce po!Zorovacího 
místa a důkazy rotacie Země. Pozoiruj.í se :r1Jejd.říve ,souhvězdí obtočnová, 
gruolIrl.Jonemse má vytyčit pol'ední přímka a z:e 'změřené výšlky POllárky 
má s,e 'Ulfičit přihliž,ně zeměip-is:ná šífka !PioZ\O'fiQV'aJcího m.Ílsta. 

II. Rotní pohyb ZerM. Měř:eni oasu. Určení zem.ěpi.sné délky. V praktic
kých po'zorováních mají 'se zj'išťovat změny výše:k Slunce během rOlku 
a zakreslovat polony Měsk:e a pl:a;net mlezi hvě,zdl:vmi. 

III. vývoj věd6Ckélvo svět.ového názo'r"d. Nutno,Zldůra·.z:nit 'boj předních 
as:tronomů za 'V,ědec.ký !po·krok. V zialpočatých po'zorováníc'h :se pokra,čuje. 

IV. ZákZadJn.í metody astro'YIJomtie. Probírá 'se mč;Ování vzdáleností ve 
vesmÍ'ru a Ispektrální rozboT. Výklard o dalelkoh,ledech a se,strojení jedno
duché'hO' dalekohledu. V !po'ZorováJní se po:kračuje. 
, V. Sluneční soustl(JjIJ'a. PQlz,orujeme pO'VTch Mé,sílce, 'S1hme'ční ,skvrny, pla

nety, meteory .a ·oibjevivší se komety. 
VI. Hvězdy a vesmír. Pozorování: Dvojib.:věiZdy (M'ĚZar, /3 Cygni), 'PfiQ

mě:nn:é hvě'zdy (Algol, oOephei), hvě0clJoikupy (Pllej.áJdy, dvojitá hv,ězdo
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rkUlpa x a h v Perneu), mlhovina M 42 v Orionu a s,plirhln:í mlhovina M 31 
v Andromedě, Mléčná dJráJha. 

VII. Vznik a vývoj nebeskýoh těZes. V 'závě,rečné kapitole proíbírají ,se 
hYIPotézyo vzni-ku ,slrune1Čn.í sou!Stavy, pHčemž je iIllUbruo zdůraznit práce 
sovětsikých hvězdářů :a kOinčí !Se přehilednÝlIni dějinami :naší aJstronomi:e. 
Kromě ,školniÍ IPrá.ce je nutno využít domá;cí če1Jby literatury, 'samostat

nýc'h .pozorování ·žáků a kde je to možné, zHzují se 3istroUiomické kroužky. 
Z uvedeného je ,zřejmé, 'že j:sou: dnes před učitelem ;aJs,tronomie nes'lní'rné 
možnosti pro v;z.buizení zájmů žáků o astronomii. Zv;lá:ště dnes, kdy 
v pop.ředí zájmu je polytechnické V'zdělání, bytlo· !by ·OIPr.wvd!u hří'chem 
zanedbat uplatn.ění vl:astnkh po!Zorování ·žáků. Pro ,polyteC!hinické, vzdělání 
j'e důUežité v.edení k rulkodělilié práci a ,zvyšováni technických schopností 
:při slestrojování jednoduchých pří-strojů pozoíroiV'aJCkh. Žáci mohou lse
sbavovat např. lev:né dalekoihledy z brýJových čoček, ~lOtovoiV'at rů'zné 
dioptry z úhlom.ěrů s průzory na měření laiZimutů a vý.š,ek ,nebes/ký-ch 
těles -k 'Ulrčorváníz.e[l:něpi!srný'c:h souřadíruic. V -aJstTlo!IliOmickém 'kroužku mo
hou se ,schopnějš.í žáJCi pokusit i <O- ,s€lstTojení ,siextantu :neho dO'konce 
o broUJšenÍ a,stro.nomických zrc·wdel. POIzoI101vánÍm SllUlnečmch slkvrn, pla
net, proměnrnýc:h Ihvězd, meteorů :a komet rozšíří si 'žáJCi nlejen svoj·e 
znalo-sti, ale mohou přispět i :k Tozvoji a depšení 'Práce a:stronomůama
térů. Je tu tedy Inepřelberné množství úkolů, které rvychovávají žáky 
k .sa'molstatno,sti a lépe je připravují Ik pří:štímu !studiu, :případně k v,ě
decké pTáci. 

A nyní" 'Po tO'ffi'bo idJeáln.ím obraze, podhr:ejme :se na skutečnost. Na 
příI'lodovědeeké falkultě unive'I1sity v Brně je v I. Yíolč,ní:ku. geograne, 
v něm'ž se Ipřednáš.í v mate:rnatkkém 'z.e'íměpi-se úv'od do, astronomie, 26 po
sluchačů z 16 jedenáctiiletých středních škol ven!kovslkých a 'Z 5 škol 
brněnskýc:h, cell]{.em tedy z 21 :škol, takže j-sm'e 'ZÍ:sk'a!li dosti dobrý Ipřeh'led 
o zI1ailostech m'at'Ulrantů z a;s1;ronomi,e' a optLky. 

Vši'mněme si n 'ejdmve .šlkol vookov,Hkýclh, které m.ů:žeme .rozdělit na 
dvě ,skupiny. 

1. Venkovs:7w školy) j ,ejic.hž žáci 17Javštívili některou hméz·dárnu: 

Š'koZa Návštěva na hvězdárně Pozorování 
1. 	Blansko J.ednoTh na hvězdárně v Brně Jook nep-ozlO'ro

vali ni,c. 
2. 	 Břeclav Jednou na hvězdJárm.:ě v Brně Dívali oS!e je n na 

Slum.'ce. 
3. 	Bystřice n. Pernšt. J.ednoU! na hv·ězdárně v Brně Jednou pozorovali 

s hvězdnou ma
pou. 

4. 	 Da,čice J.€Ioocm na hvězdárně v Brně POiZo'I'ovali Jupi
t~'rovy vm,ě'sÍ'čky a 
faze Meslce.

i 5. Hole:Šlo,v Jednou na hvězd. ve Vsetí~ě Pozorovali ,slu
n~č~í !'kvrny pro
mltamm. 

6. 	 Prostějov Jednou na hvězd. 'v Pros:těj-ově Poz.orova:li 'zatmě
ní Mě,s.ice. 
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7. VyMmv Jednou na hvězdárně v Brně Jina:k iI1Jepozo,ro
vali nic. 

8. Žďár n. Sáz. Jednou na hvězdárně v Brně POZlorovali slumeč
ní skvrny a kres
lili so·uhvězdí. 

2. Venkovské školy} jejichž žáci nenlCvvštívili hvězdárnu: 

1. 	Gottwaldov Nepozorovali nic a nebyli ani :na rrn.1stní hvězdárně 
v Gottwaldově. 

2. Jevíčko Ne:pozororvali ,nic. 
3. Kyjov Nepoz,olrorvali nic. 
4. Nové Mesto n. Váh. Nepozo!fo'Vali nic. 
5. PoUčka Jednou pDovedena orientace s hvězdnou 'll1aApou. 
6. Svitarvy NeDozorrorva:!i nic. 
"{. 	 Třebírč Po;orOV'ali Slunce ;promitáním a :kometu Are'lld

Roland. 
8. UheDské Hradiště Jednou proveden:1. orientace s hvězdnou marp:ou. 

Bměn.ské školy: 

1. Hus,ovice ČtyřÍlkrát na hvězd. v BTně. 
2. Tř. Ikap. Jaroše J 'ednou na hv,ě1zd. v Brně. Pozorovali Měsk. 
3. TáJbor J 'ednou na hvězd. v Brně. Pozorovali Měsk. 
4. Opušiená Nic !1JejpOiZlOTorvali a ,nehyli :ani na ihvě,zdáTně. 
5. Králov;o POlle Nic nepo:Zlorovali a iIlJebyli ani na hvězdárně. 

Z tohoto, stručnmO' !přehLedu je zř,ejmé, 'že velkou většinou bohužel 
učitelé astronomie nevyužili vůJbec mOŽlnoS'tí ani v teoretickém výkladu, 
ani v praktických pozorovánkh, ani ve výchově k vědeckému světovému 
názoru. Je proto iIlJejvý,še nutné, aby skutečně dobré osnovy byly lépe 
plněny a aiby výuce 3JstDO'll<Orn.Íe byla vě:no'Vána daleko větší péče a!plO'zoT
nost a zdůraz;něna dŮJležito'st astronomie i pro IPra:ktic~ý život, nehoť bez 
a·stroThomie Ihychom :neměli ani přesné mapy, ani přesný čas,. Bez studia 
astronomie nedošli bychom vůbec :k :pO'znání vesmíru jruko hrrIlntného prO'
cesu bez ;počátku a be:z Ikonce v čarse a rprosto ffi a :k vědeckérnu srvěto
vému názonI:. 

o DVOU PERIODÁCH SLUNEČNÍ ČINNOSTI 
D r. ,M I L o S L A V K OPE C K Ý. k andidát fys.-mat. věd 

Dosavadní výzkUllTI periodidty slunečníčin;nosti byl prováděn především 
pomocí relativ:níhoč]sla. Průlbě:h r:elativnílchčí!sel ukáza,l, že existují 
v !podstatě dvě per10dy slunečni činnosti: 1netá, jl8,lkožto Iperioda záMadci 
a 80letá, která 'se ,př,edevší'ill projevuje různou výškou maxim 11letých 
period. Na obr. l11ám hor-ní 'křivk,a udá'vá průhěh maxirmáLnich relativ
ních čísel v jednotlivýoh 11letých cyíkleeh iběhem Isestupné ,části minulé 
80leté periody (maximum tvořil 8. cyklus) a vzestupné ·čá,sti Isouča;sn:é 
80leté periody (maximum t'Vo'ří souča,s,ný 19. cyklus). M,a;ximum těchto 
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80letýc:h IperiOd' leží někde me,zi 
12. až 16. cyklem. Do nedávné doby 15~ 
se nepodaři/lo od,dělit 11!etou a 

R
80letou p8iriodu a zjistit, kterými 
jievy jsou tyto dvě !periody Zp'ŮJso- 100 11/2 
bovány. 

Autor ,Č<lán(k.'u již dříve Ulpozor
10 

ň'oval na to, ž,e relativní čÍlslo je 50 1 

v podstatě určováno počtem vzni.k
lých skupin slune,čních s:kvrn fo 1. 8 

v určité jednotce času a j'ej'ich prů
měrnou životní dohou To. Mezj tě 70 

mito dvěma charakteri,stilkami slu
nečníC'h srkvrn a relativnlm 6s'lem R 
platí totiž vztah 

50 ~ R = k foTo, 30 

kde k je konsta.nta. Počet 'Vznik 8 10 12 14 16 18 

lých sku'Pin rs!kvrn a jejich žiiVotní 
Obr. 1.doba j'sou bezp:rostředně určovány 

fyzikálními procesy probíhrajicími 
na Slunci, mohou Ste měnit nezávisle na Isolbě a terprve jejich složením 
podle uvedeného vztahu vzniká pozorované relativní číslo. V průběhu 
relativního ,č~sla .se budou tedy j,evit záJkonitolsti průběhu jak počtu vznilk
lých skupin, tak i jejich prfun,ěrné 'životní doby. 

V pos:lední době V}'ipo'četl autor ,č1.ánku [)Ja .zá;kladě greenwichských 
pOZO'I'!ování průběh 'PIO'čtu vzniklých skupin a jejich průměI'lI1Jé životní 
doby v let8ich 1874 :až 1950. A tu s,e dosud dvojí perioda relativních čís,e[ 
I'o·z!padla na dvě samostatné periody. 

Počet vzniklých ,skupin jeví ve~mj výr8Jznoru: 11letou periodu, 'z:atímc,o 
průmě'I'ná životní doba 11letJOou periodu ISlkoro vŮlbec II1iemá. 

Nrup'roti bOlIDU! má prfun,ěrná životní doba; velmi vÝ'razno'u 80letou 
periodu, jraJk je dobře patrno z oibr. 1, kde prostřední ,křivka udáNá prů
měrnou životní dobu ISlkupin SkVlffi (ve drnech) v jednotlivých l11etých 
cy,klech. Millimum Iprům,ěrné životní ,doby vabdohí minima 80leté periody 
re!lativních č~se1 je velmi výr:amé. 

Spodní Ikřivka na obr. 1 udává mlaximálni počet vzniklých skulpin slkvrn 
bě'hem 5edné synodické otočky Slunce v jednotlivÝClh 11letých cyklech. 
Z této křiv,ky j:e patrn.o, 'že počet vzni'klých smupi,n skvrn nemá výra.znou 
80letou periodu. 

Na základě toho můžeme vyvodit tytO' Q:ávě:r.y: 

1. Jedenáctiletá peri10da reltativnich čísel je !Vytvářena jedenáctHetou 
periodou rpočtu vZ!niklých rskUlpi:nSlkvrrn. Na této. periodě s.e průmě.rná 
životní doba prakticky nepodílí. _ 

2. Osmdesátiletá :perioda !1eLativn.írch číis:el je vyrtvář.ena osmdesátiletou 
periodou průměrné životní doby ,skupin ISIkvrn. P,Qičet vzniklých síkupin 
skvrn se na této rp:eriodě 'pTla;kticky nepordHL 
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CO NOllÉHO 11 ASTRO IVOMll 

SlJ1PIDRNOVA V tSPLRÁLOVÉ MLHOVINĚ NGC 5236 

Podle sdělení dr. 1. S. Borwena, ře v1ny NGC 523'6 CM 83). Objekt byl 
ditele 'Olbservartoří na Mt WHsoll1u a zachycen t.éž na iSnímckh z 16. a 30. 
Mt P/alomaru nalezl H. S. Gates ledna t. r. a 14. únona t. r., kdy byl 
:na filmu exponovaném 1B'palcovou 16,7 hv. vel. Jedná se již o třetí su
Schmidtovou komorou 28. prosince pernovu v spirMové mlhovině M 83. 
m. r. slaJb-'Ou supernovu (nebo jasnou Objev by potvrzen též E. F. Carpen
n'O/Vll ?) ve spiráloyém rameni mlho- terem. 

RAKETOVÝ VÝZKUM V SSISR 

Joak 'O·známila koncem břeZJJlI::L TASS, 
byla 21. února t. 'r. vypustěna v SSSR 
v rámci M.ezinárodního -geofys~ká;lní
ho rO,ku jednostupňová -geofysikální 
rruketa ocerkové váze 1520 kg do výše 
473 km. První raketa. Ibyl/a vypuště,na 
v SSSR v květnu 1949 a dosáhla výše 
110 :km. Thada I"aJket vypálený·ch po
zději vertikálním směrem nesla apa
rruturu ,o váJze k:ol~ 130 kg. V po
slední'ch ~etech 1S.e váha .aparatury 
zvy:šo'vaJ1a ·až na 1500 kJg. V květnu 
minulého roku dosáhLa naketa s vě
deckýun.ipřístroj/i o ceLkové váze 
2200 kg výšky 212 km. Raketa, vy
puštěná 21. ún'O;ra t. r. byla opatřena 
aparaturou pro měření HaJku vzduchu, 
energie a počtu mikr.ometeorit'Ů , 'jež 

se srazily s I'Ia/ketou, napětí elektric
kého pole na poV'rcnu rakety, ionto
vého složení a konc.entra;ce, elektro
nové teploty, 'kJoncentrace elektronů. 
a byly ziskány snímky spektra Slun
ce v ultraHal'Ové části. Údaje o měře
ních byly jedn3ik rad~ově sdělovány 

pozemntm sbamicím, jednak !byly za
zna'menány na magnetof.on. P'Ouzdra 
s geofy,siká'lnimi přLsltrO'Ji byla spuš
těna z výše 212 km na zemský po
vrch. V SSSH je raketový výzkum 
vysoké zemské atmosféry prováděn 
od roku 1954 Akiademií věd. Rakety 
js·o.u vypouštěny v -evropské části 
SiSSH, v Arktidě v Zemi Františka 
oJ,osef/a a v Antaťktidě u stanice M·ir
nyj a z lod1 Ob. 

VÝ2JKUM VY1S0KÉ ZEM:SKÉ A'I1.MOSFÉRY V USA 

V mirnlém TOc.e byl'O v USA vyko
náno několik úspMných pokusů. vý
zkumu vys,oké zemské atmosféry. 
Dne 19. srpna vzlétl halóns lidskou 
posádkou do. výše 30 500 metr-tl. Ba
lón měl hruškový tvar a byl 90 m 
dlouhý; gond,oIa byl/a váko,vého tvaru 
vÝ'šky 250 cm a lprů.měru 90 cm. Let 
trval celkem 43 hodin la' po celou dohu 
byla konána autom1aticiky měření nej
rů.znějších veličin. Pozorování někte
rých údajů. kOlnal též v gJondole fyzik 
a lékař major David Simons. Dosud 
dosá;hly největší vý1šky Iba~6nys lid
skou 'Posádkou sovětský S. O. A. Ch.-I 
30. ledna 1934 (výška 22 km, let však 
skončH tTa;gkky - p'Osádka se z·abila 
po ~ří-cení gond,oly) ·a americký Ex

prorer II 11. listopadu 1935 (výška 
22100 lm). Na podzim minulého r·oku 
by~a v ofb'~asrti !souostroví Eniwet-dk 
v Tichomoří vypuštěna čtyřstupňová 
I'Iaik;eta, odpálená z vý'šky asi 30 km 
(kam byla vynesena pom'Ocí balónů.) 
a dosáJlla zatím největší výšky asi 
7000 km. V :západním tiskJu se 'Obje
vily 1 zprávy o umělém meteorickém 
dešti. Ra:keta, vypuštěná koncem mi
nu'lého roku, 'Oib,sahoVlalla :velké množ
ství aluminiových Ikuli.:če'k nejrúzněj

ší-c'h r'Ozměrů.. Tyto kuhčky po vlét
nutí dO' hUlstý,ch vrstev atmosféry vy
tvořily umělý meteo.rický déšť. Bli'ŽlŠí 
údaje 'a získané věd'eciké výsledky ne
byly dosud uveřejněny. 
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DALŠí AMERICKÉ UMĚL:É 


DRUŽICE VYPUŠTĚNY 


Dne 17. březma <to r. v 13 hod. 
16 min. byla vypuštěna ,na floridském 
mysu Canaveral druhá americká 
umělá družice, nazvaná Va'l1lguard 
- 1958 [3. Dr>užic€ Ibyla vypuštěna 
pomod .třístupňové ·rakety; první a 
druhý stupeň tvořily známé r>akety 
Viking, 'poháněné ok,apalným palivem, 
třetím stupněm byla raketa Aerobee, 
poháněná tuhým palivem. Družice má 
kul,ový tvar <O prů.měru 16 cm a váhu 
1,460 kg. Povrch družice je z leště
ného hliníku. V'zhledem k maJým roz
měrů.m a malé váze obslahuje družice 
pouze dvě vysHací stanke, pracující 
na frekvenci 108 MHz; jedna je na
pájena normálními bateriemi, druhá 
je napáj-ena z baterií, f01toelek,kicky 
dobíjenými sluneční energií. Družice 
byl,a vypuštěna ve výši 640 km nad 
zemským povrchem a 'pohyibuje se po 
eliptické dráze rychlostí ,asi 29 000 
km/hod. Dosahuje maximální výšky 
asi 4000 km, k zemskému povrchu se 
přihližuJe na 640 km. Z toho lze usu
zovat, že bude obihat ještě mnohem 
déle než první americký satelit. Drá.
ha družice má sklon 3JSi 35 o k rov
níku, takže hude obíhat v pásmu 
me'zi 35 o s€verní a jižní země'pisné 
šířky. Vzhledem k těmto okolnostem 
a k poměrně vel'ké vzdálenosti od 
zems.kého 'Povrchu a malým ro-změ
rů.m nebude u nás normáJními optic
kýlmi ,prolsUedky pozo'!'ovatelná. Pod
mínky 'příjmu radi,ových si,gnálů v,šak 
budou u nás lepší než u družice 19580:. 
Doba; oběhu je 135m, excentricita drá
hy 0,2. Současně s družicí o'bíhá i třetí 
stupeň rakety - Aer{)lbee - mají dél
ku asi 150 cm a průměr 44 cm. P.od
mínky vidiltelno!Sti rakety Aerobee 
jsou pods'batně lepší než u družice. 
Jak je známo již 'ze zpráv tisku, dru
žice V'a.nguard měla být původně vy
puštěna na po,čátku Mezinárodního 
geofysikálního roku, avšak start byl 
odložen. P,ozději byly vyk:onány ještě 
diva J1Búspěšné pokusy o vypuštění, 
a to 6. prosince 1957 a 5. února 1958. 

Raketa Viking krátce po startu 
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Řad3- dalších !pokusů byLa v posled- nály podobně jako předcházející ame
ním okamžiku odvolá:l1!a. rické družice na frekvenci 108 MHz. 

Dne 26. března v 18 hod. 30 min. Pokus z 26. března byl již třetím po
byla na Floridě vypuštěna ,třetí ame- kusem a.merické armády o vynesení 
rická druži'ce, o.značená Explorer III. umělé družice. První pokUls byl uskoll-
K vypuštění .bylo užilto rake,ty Jupi- teoněn 31. ledna, -kdy vzlétl první ame
ter-C a družice je téměř shodná s umě- ri'cký S3.ltelit, Explorer I; <iruhý pokus 
lým satelitem Explorer 1. Má válcový z 5. březrua selhal, když se nepodařilo 
tVHr, délka je ,asi 2 m, průměr 15 cm družici Explorer II uvé.st do. oběžné 
a váží přes 14 kg. Explo.rer III má dráhy. A však 'Mli u Exploreru III se 
oběžnou dobu 121 min., pohybuje se ve nepodaNlo určené dráhy přesně 00
výškách 177-2812 Ikm a vysílá si'g- sáhnout. 

DEFINITIVNí RELATIVNí ČíSLA V ROCE 1957 

V následující t8Jbulce uvádíme definitivní reLa,tivní ,čísla pro jednotlivé dny 
roku 1957 podle prof. dr. M. Waldmeiera. Průměrné relativní čí:slo .bylo v roce 
1957 Tovno 190,2. 

Den I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1 160 108 155 140 124 158 185 144 244 236 266 2'30 
2 189 120 164 152 121 163 194 148 225 234 250 217 
3 211 102 137 135 118 180 204 162 190 242 232 230 
4 224 110 128 160 106 169 235 163 173 217 214 243 
5 226 110 124 138 9Q 159 213 158 171 219 201 266 
6 252 123 147 108 .138 194 226 163 160 227 182 245 
7 224 138 147 138 140 170 192 157 137 234 177 190 
8 207 151 144 160 150 145 152 141 172 244 158 197 
9 166 157 180 16'3 162 168 162 121 215 267 192 152 

10 153 142 186 150 195 158 135 89 240 264 226 148 
11 151 136 210 121 211 140 107 96 245 232 232 151 
12 155 132 224 114 204 160 93 116 253 236 231 157 
13 134 122 228 143 197 178 97 104 252 244 221 1&1 
14 121 130 175 122 214 158 136 135 251 232 210 167 
15 86 142 156 162 210 225 156 157 247 264 177 174 
16 100 153 146 181 196 239 184 195 252 268 179 187 
17 112 140 150 202 179 252 203 197 258 251 181 205 
18 143 132 147 205 185 272 218 196 273 222 185 225 
19 170 123 147 207 173 274 223 186 290 217 194 249 
20 170 117 122 208 182 272 238 170 302 230 207 284 
21 177 123 120 214 205 265 250 138 334 237 234 299 
22 193 130 137 218 159 242 255 114 302 241 263 316 
23 191 132 152 226 180 232 265 108 268 254 251 343 
24 209 134 145 248 186 235 265 110 238 276 238 355 
25 184 139 160 251 150 208 227 [32 234 240 211 355 
26 168 131 170 223 132 212 206 164 215 293 199 337 
27 150 141 155 215 132 220 173 181 226 2080 201 275 
28 141 129 152 221 143 190 158 204 242 317 215 2BO 
29 132 154 177 162 180 142 236 242 334 215 275 
30 107 172 155 179 204 159 252 224 317 184 274 
31 108 145 179 150 261 299 255 
Průměr 165,0 130,2 157,4 175,2 164,6 200,7 187,2 158,0 235,8 253,8 210,9 239.4 

/PERIODICKÁ KOMETA KOPFF (1951 e) 

Perřodická kometa Kopff ,byla o/b- v letech 1919, 1926, 1932, 1939, 1945 
jevena v roce 1906 a od té dO'by byla a 1951. Vloni měla projít přisluním 
pO':wrová:na při 'návratech ke Slunci y pnosinci, ale nebylH dosud nalezena. 
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Kometa se v roce 1954 velmi značn.ě oběžnou dOlbu 6,19 roků. Uveřejňuj€
přiblížila k Jupiterovi a, tak se p8Jtrně me efemeridu této komety podle vý
dráha změnHa. Kmnet'a Kopff patří . počtů prof. F. Kepinské!ho z varšav
k Jupiterově rodině komet a mě1a ské hvězdárny. 

1958 a 	 ~ L1 r 
V. 	 7 Oh20m24,Os -0°22'45/1 2,49189 1,858D7 

17 O 40 45,1 +1 3025 2,47970 1,91348 
27 O 59 54,7 +3 1341 2,46058 1,97080 

VI. 	 6 1 17 51,0 +4 4611 2,43418 2,02962 
16 1 34 31,6 +6 0717 2,40010 2,08962 
26 1 49 50,1 +7 1626 2,35829 2,15050 

VII. 	 6 2 03 39,3 +8 1318 2,30928 2,21200 
16 2 15 50,2 +8 5737 2,25363 2,27392 
26 2 26 10,1 +9 2907 2,19258 2,33605 

VIII. 	 5 2 34 26,1 +9 4741 2,12799 2,39825 
15 2 40 23,8 +9 5313 2,06204 2,46037 
25 2 43 48,2 +9 4546 1,99791 2,52229 

IX. 	 4 2 44 29,4 +9 2543 1,93946 2,58391 
14 2 42 22,4 +8 5357 1,89103 2,64515 
'24 2 37 33,8 +8 1212 1,85782 2,70594 

X. 	 4 2 30 28,0 +7 2328 1,84482 2,76621 
14 2 21 43,9 +6 3153 1,85651 2,82592 
24 2 12 16,0 +5 4231 1,89633 2,88502 

XI. 	 3 2 03 03,8 +5 0025 1,96557 2,94347 
13 1 54 58,7 +4 2928 2,06376 3,00125 
23 1 48 40,3 +4 1207 2,18874 3,05832 

XII. 3 1 44 29,1 +4 0855 2,33681 3,11468 
13 1 42 30,4 +4 1907 2,50398 3,17030 
23 1 42 40,3 +4 4116 2,68585 3,22517 

NOVÁ ČS. VÝZKUMNÁ STANICE PRO 

MEZINÁRODNí GEOFYSIKÁLNí ROK 


U obce Budkov poblíž Husince v již
ních Čechách bylo vybudováno středis
ko pro výzkum časové mikrostruktury 
elektromagnetického pole zemského. 
Geofysikální ústav ČSAV zde zřídil 
stanice pro sledování rychlých geo
magnetických a telurických variací. 
Výběr místa byl proveden se zřetelem 
k některým speciálním požadavkům. 
Především byla vybrána oblast prostá 
všech umělých rušivých vlivů., jakými 
jsou např. v okolí Prahy bludné elek
trické proudy od tramvají; oblast je 
také lokálně magneticky neporušená. 

Asi 500 m vých. od Budkova je 
rychloregistrační geomagnetická sta
nice, vybavená třemi principiálně růz
nými aparaturami: aparaturou typu 
La Cour (mezinárodní standard), kte
rou ČSAV zakoupila pro Budkov 

z Dánska, dále aparaturou s elektro
magnetickými sondami, která vznikla 
ze spolupráce mezi vědeckými pracov
níky Geofysikálního ústavu ČSAV a 
techniky národního podniku Hradišťan 
v Uherském Hradišti, a konečně apa
raturou induktivní, vyrobenou v díl 
nách Geofysikálního ústavu ČSAV. 
Aparatury jsou ve zkušebním provozu. 
Citlivosti různých variometrů jsou růz
né v mezích 0,5 až 3 gama na milimetr. 
Registrační rychlosti lze měnit od 
6 mm/min do 0,5 mm/s. 

Ve vzdálenosti asi 2 km severně od 
geomagnetické stanice byla pro vý
zkum přirozených elektrických proudů 
zřízena stanice telurická. Pro normální 
registraci 90 mm/h byly instalovány 
povrchové linky sever-jih-východ
západ, dlouhé 1 km. Pro rychlore
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gistrace 0,5 mm/s byly linky dlouhé rické variace při Mezinárodní asociaci 
100 m zakopány, aby se zabránilo ne pro geomagnetismus a aeronomii. 
příznivým vlivům větru. By[a také navázána spolupráce s čet
Obě stanice těsně spolupracují a tvo nými observatořemi zahraničními. 

ří vlastně jeden organický celek. Jejich Stanice Budkov plní v současné době 
výsledky jsou od 1. 1. 1958 oznamová příslušnou část oficiálního programu 
ny v URSlgramech, zasílány do regio ČSR v Mezinárodním geofysikálním 
nálního centra MGR v Moskvě, dále do roce, který byl vlastně impulsem k je
centra permanentních geomagnetic jich vybudování. Výzkumná činnost a 
kých služeb v De Biltu (Holandsko) a mezinárodní spolupráce bude ovšem 
komisi pro rychlé magnetické a telu- pokračovat i po skončení MGR. 

ELEMENTY DRÁHY HRVNÍ AMERICKÉ DRUŽIOE EXPLORER I 

Na podklladě první.ch 32 oběhů. družice vypočetli dr. P. HeTlget a dr. R. L. 
Duncombe z Námořní výzkumné la;bo·ratoře ve WashÍ'ng'tOlnu př.edJběžné ele
menty dráhy sateli-tu 1958a. Elementy k datu 1. února 1958, 3h58m ISČ jsou: 

M·aximální výška 2539 km 
MimilmáLní výška 350 km 
Perioda 114,95m 
Excentrici"ba dráhy 0,14052 
SkZon dráhy k rovni-ku 33,58° 
Délka výstupného uzlu 342,95° (pohyfb -4,26° Zla den) 
Argument perigea 120,76° (pohyb +6,31° za den) 
Střední anomalie 14,68° 
Velká poloosa dráhy 1,2278 zemských po1oměrů. 

EFEMERIDA KOMETY BURNHA1M 1958a 

Z elementů. dráhy, uveřejněných E. RoemerO'vou (viz ŘH 4/1958, str. 86), 
vypočetl B. G. Ma'rsden efemeridu. Hvězdná veLilkost byla počítána podle 
vzorce m = 8,5 + 10 log r + 5 log. L1. 

1958 a 8 L1 r 'YYUJ,gn. 

V. 7 9h30,9m +28°54' 
17 10 14,7 27 44 0,971 1,401 9,9 
27 10 56,9 25 34 

VI. 6 11 33,8 22 43 1,134 1,521 10,6 
16 12 07,7 19 29 
26 12 38,2 16 06 1,366 1,679 11,4 

VII. 6 
16 

13 05,6 
13 30,6 

12 45 
+ 9 32 1,659 1,862 12,3 

ZÁNIK DRUHÉ SOVĚTSKÉ DRJUŽICE 

Podle zprávy TASIS se druhá sovět kým oceánem. Družice vykona'la 2370 
ská družice, která Ibyl'a vypuštěna oběhfi kollem Země la ulétla přes 
3. 'listopadu m. 'r., dostaloa v ranních 100 mili6nfi kilometrů; ještě 13. dub
hodinách dne 14. dubna do hustých na večer byla pozorována v Paříži 
vrstev atmosféry, které zpfisoibily její a kolem pfilnoci v Kanadě. Večerní 
zánik. Podle dOS3JVladních údajů byly prfiohody 12. a 13. dubna nad Prahou 
Zlbytky družice 'l'O·ztroušeny po trase, nebyly 'pozorovány, protože se družice 
vedoucí jihovýchodním směrem nad pohybov,ala patrně již nizlw nad ob
Malými Antilami, Brazí:lií a At'lantic- zorem v zemském ,stínu. 
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MAPY SLUNEONí FOTOSFÉRY 

1957 XII. 20. XII.30. 1.10. 1958 
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Vzhledem k nepnzmvym povětrnostním a pozorovacím pOd'mÍJ1Jkám :nejsou 
mapy úplné, neboť nebyl získán do,sta;tečný počet pozorování. Části obou oto
ček, které nej'sou kryty pozomváními, js.ou vyčárkovány, Ladislav Schmied 

OKAMŽIKY VYISÍLÁNÍ ČASOVÝCH S~GNALŮ V BŘE'ZNU 

OMA 2500 kHz, 20h SEČ; OLP 48,6 kHz, 20th SE'Č; Praha I 638 kHz, 12h30m 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OMA 986 986 986 986 987 NV 987 988' 988 990 
OLP 994 994 994 995 995 NM 994 994 998 998 
Praha I kyv /kyv kyv kyv 996 998 kyv kyv kyv -k}'lV 

Den 11 12 13 14 15 16 17 18' . 19 20 
OMA 990 991 992 994 996 997 998 999 000 001 
OLP 998 999 999 004 003 005 007 009 009 009 
Praha I 002 !kyv 002 005 006 NM NM NM NM 014 

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
OMA 002 002 004 005 006 007 008 009 010 010 011 
OLP 009 010 012 015 014 016 NM 018 019 018 019 
Pr· 015 018 NM 019 020 021 NM 022 NiM O"')ahaI NM ':'0..) 

Tabulka je rozšífena o údaje týkající se signálu OLP, vysíJJanélho nepřetržitě 
v pá.srnu dlouhých vln (6180 m) vysílačem ministerstva spojů. V průbě'hu 
d'll!bna přešlo toto vys'lání na kmitočet 50 kHz (délk'a vlny 6000 m), Uldržova,ný 
Jako kmitočtový normál. Inž. V. Ptáček 
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Z LIDOVÝCH HVĚZDÁREN A ASTROl\JOMIClíÝCH KROUŽKV 

o ČINNOSTI OBVODNEJ r..UDOVEJ HVEZDARNE 
V HUMENNOM V ROCE 1957 

Obvodná l'udová hvezdáreň v Hu
mennom bola založená 1. októbra 
1952, kedy bola núdzove umistená na 
budove ONV. Boli pre ňu určené dve 
nepoužívané miestnosti bývalej prá
čovne a sušárne. Na hvezdárni bol 
umiestený Lba jeden hvezdársky d',ale
kOhl'ad, ktorý bol súkromným majet
kom zakladatel'a hvezdárne. Toto pro
vizórne miesto nevyhovovalo požiadav
kám l'udovej hvezdárne, lebo sa po
zorovalo iba oknami a z oblohy bola 
viditel'ná iba asi jedna štvrtina. Hvez
dáreň mala trvalú strechu a chýbala 
jej kupola. Aj napriek týmto nedo
statkom hvezdáreň úspešne začala roz
víjať svoju činnosť. Pri hvezdárni bol 
založený astronomický krúžok, taktiež 
1. 10. 1952, ktorý tohq času má 180 
členovo 

Hvezdáreň si vytýčila smelý plán: 
Šíriť a propagovať astronómiu medzi 
najširšími vrstvami pracujúceho l'udu 
a bojovať takto proti tmárstvu, zasta
ralým poverám a predsudkom. Ako 
najúčinnejšiu formu popularizovania 
použila hvezdáreň tlač, rozhlas a pred
nášky. Pracovníci hvezdárne nečakali 
iba na náhodilé návštevy jednotlivcov 
na hvezdárni, ale robili zájazdy za 
pracujúcimi na dediny, do podnikov, 
JRD, škol atd. Aby prednášky boli pú
tavejšie, lektori dopravovali hvezdár
ske d'alekohl'ady na miesta prednášok. 
Takto sa hvezdárske prednášky spo
jovali s pozorovaním oblohy, ČO u po
sluchačov zbudilo mimoriadny záujem. 
Pri nepriaznivom počasí v zimnom ob
dobi, prednášky sa spoj ovali s premie
taním filmov alebo diafilmov. 

Nutno poznamenať, že do roku 1955 
sa o našu hvezdáreň nikto nestaral, 
ani finančne nepodporoval. Situácia sa 
zmenila až po vydaní štatútu l'udových 
hvezdárňí. Iba býv. ministerstvo kul
túry a osvety ocenilo prácu 'l1ašej 
hvezdárne a darovalo jej jeden vel'ký 
hvezdársky d'alekohl'ad, okrem toho 
postupne zasielalo hvezdárni odborné 

knihy, mapy hviezdnej oblohy a rozne 
iné pomocky do daru. Hvezdáreň v Hu
mennom po svojom založení nadviaza
la spojenia s l'udovými hvezdárňami 
a vedeckými ú stavrni v Čechách. 
A tak sa začala spolupráca. Pri hvez
dárni v Humennom postupne sa za
čali zriad'ovať pracovné sekeie. Avšak 
v praxi sa ukázalo,' že práca v týchto 
sekciách nedá sa vykonávať v dote
rajšej provizórnej hvezdárni, kde niet 
potrebného výhl'adu a miesta. V d6
sledku toho činnosť niektorých sekcií 
bola zastavená. 

So strany kompetentných činitel'ov 
hvezdárni nebola venovaná pozornosť 
a tak za pať rokov nedalo sa docieliť 
ani toho, aby sa mohla postaviť skrom
ná kupola, bez ktorej hvezdáreň ne
m6že existovať. Našli sa však aj takí 
konzervatívci, ktorí všemožne sa sna
žili hatiť činnosť hvezdárne. Týchto 
duchom zaostalých jednotlivcov nebo
10 možno nijakým sp6sobom nadchnúť 
pre astronómiu ani presvedčiť ich o jej 
blahodárnom vplyve na široké masy 
pracujúceho l'udu. Teda takými ťaž
kosťami zápasia naše hvezdárne, kto
rých je na Slovensku doteraz iba trl 
(Prešov, Humenné, Levice). Z týchto 
iba hvezdáreň v Prešove je moderne 
vybavená. Pri tom nutno poznamenať, 
že naproti tomu v Čechách majú asi 
30 l'udových hvezdárni a kompetent
ní činí telia im všemožne vyehádzajú 
v ústrety. Tam sa neboja, že budú mať 
vel'a hvezdáreň ako na Slovensku, kde 
astronómia je ešte len v plienkach. 
Medzi širokými masami pracujúceho 
l'údu na Slovensku je ale vel'ký zá
ujem o astronómiu, a preto kompe
tentní čini telia by im malí vyjsť 
v ústrety ako v Čechách. 

Obvodná l'udová hvezdáreň v Hu
mennom, aj napriek týmto krajne ne
priaznivým podmienkam, vykazuje 
zvýšenú činnosť a svoj celoročný pra
covný plán d'aleko prekročila. V roku 
1957 uspori-adala celkom 32 astronó

116 



mických prednášok. Z toho 54 pred
nášok bolo spojených s pozorovaním 
oblohy doneseným hvezdárskym ďale
kohl'adom a 8 prednášok bolo uspo
rjadaných s premietaním diafilmu. 
Hvezdáreň si dala závazok založiť 
astronomické krúžky vo všetkých 
okresoch Košického kraja a tento zá
vazok aj splnila v roku 1956. V minu
lom roku previedla už aj inštruktáže 
týchto krúžkov, pri ktorej príležitosti 
hvezdáreň usporiadala aj rad propa
gačných astronomických prednášok 
v tomto kraji. Takéto prednášky uspo
riadala v Moldave n. Bodvou, TrebIšo
ve, Sečovciach, Král'. Chlmci, Koši
ciach, Rožňave, Revúcej, I.'.ubeníku a 
Gelnici. Boli tiež navštívené astrono
mické krúžky v okresoch Prešovské
ho kraja, a to Snina, Sobramce a 
Medzilaborce. O .. astronomické pred
nášky bol neobyčajne v~l'ký záujem, 
najma však v iných okresoch, kde sú 
zriedkovosťou. Na prednáškach sa zú
častnilo celkom 5486 osob, čo je prie
merne 88 osob na jednu prednášku. Do 
tohto počtu nie je zarátaná návštova 
osob na h vezdárni. 

Z toho je zrejmé, že o astranómiu 
je vel'ký záujem medzi širokými ma
sami pracujúceho l'udu. Tento záujem 
sa ešte zvýšil vypustením dvoch so
vietských umelých družíc. 
Nedostatočné umIestenie hvezdárne 

bolo pocíťované najma v uplynulom 
roku, ktorý bol bohatý na kométy, vi
ditel'né vorným okom. Objavila sa 
Arend-Rolandova a neskoršie Mrko
sova kométa, ktoré sa pohybovali při
blížne na severnej strany oblohy, tak
že z hvezdárne n eboli viditel'né. Bola 
viditel'ná až nasledujúca Enckeova 
kométa, avšak táto vychádzala v sko
rých ranných hodinách. O spomenuté 
kométy bol vel'ký záujem medzi oby
vatel'stvom a hvezdáreň im vyšla 
v ústrety tak, že dopravovala špeciál
ne prístroje na námestie, odklal' sa 
potom prevádzalo pozorovanle. Okrem 
toho hvezdáreň prevádzala aj pozo
rovania pre naše vedecké ústavy. Cel
kom sa previedlo 27 pozorovaní Arend
Rolandovej kométy, 7 pozorovaní 
Mrkosovej komé ty a 4 pozorovania 

Enckeovej kométy. Aj tieto pozoro
vanla sa museli prevádzať mimo hvez
dárne. 

Eudová hvezdáreň v Humennom sa 
zaoberá systematickým sledovaním 
slnečných škvtn, a to od 24. januára 
1955. Do konca roku 1957 previedla 
celkom 614 pozorovaní. Avšak okrem 
toho hvezdáreň sa venuje aj iným ve
deckým pracam. V mesiaci máji 1957 
usporiada:a hvezdáreň hromadné pozo
rovanle úplného zatmenIa Meslaca a 
tiež previed:a odborné pozoľovanle pre 
vedecké ústavy. Za zprávy O roznych 
pozorovanlach hvezdáreň dos tala via
ceré ďakovné prípisy od naších vedec
kých ústavov. 

Vypustenie umelých družíc v SSSR 
vzrušilo celý svet. :r..udia sa húfne 
obracali na našu hvezdáreň. Každý na 
vlastné oči sa chcel presvedčiť o tom
to modernom zázraku a triumfu 50

vietskej vedy a techniky. A však na 
našej. provizórnej hvezdárni nedalo sa 
zariadiť pozorovanie satelitov, lebo 
prekážala tomu trvalá strecha a 
z okien sotva vidno štvrtinu oblohy. 
Pracovníci hvezdárne aj tu vyšli 
v ústrety záujemcom a usporladali 
hromadné pozorovanie na námestí. 
Takéto pozorovania usporladali aj 
v Medzilaborciach, Porúbke, Ptičom a 
Rožňave. Hvezdáreň mimo toho denne 
upozorňovala obyvatel'stvo na priaznl
vé prelety prostredníctvom miestneho 
rozh:asu. Ďalej hvezdáreň u sporiadala 
niekoľko hromadných pozorovaní pla
nét v dennej dobe. 

V uplynulom roku hvezdáreň sa ve
novala aj zakladanlu astronomických 
krúžkov a tieto založila pri všetkých 
stredných školách humenského okresu. 
Taktiež pomohla zak.adať krúžky 
v iných okresoch, takže doteraz zalo
žila celkom 37 astronomických krúž
kov. 

Pre úspešnejšie šírenie astronómie 
medzi pracujúcou pospolito sťou, hvez
dáreň v Humennom usporladala kurz 
základných poznatkov a s tronómie. Mi
mo toho spolu s hevzdárňou v Prešo
ve usporiadala jednodenný astrómický 
seminár. Ján Očenáš 
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ASTRONOMICKÝ KROUŽEK MLADÝCH NA HVĚZDÁRNĚ V OSTRAVĚ 

Na Lidové hvězdárně 
v Ostravě pracuj~ JIZ 

druhý rok astronomi cký 
kroužek mladých, který 
se má čile k světu. 
15 chlapcfi a děvčat , žá
kfi rfizných škol, d ochází 
kaž dých 14 dnfi pravidel
ně na hvězdárnu, k de -se 
učí pozná',nat souhvě-zdí, 
ekliptiku, slun e ční sou
stavu. Mladí amatéři pra
cují také 'prakticky. 
Mnozí z nich dovedou 
pod dohledem v edoucího 
úplně s'amostatně zakres

lit sluneční skvrny a fakule na slunečním povrchu, v čemž dosáhli -značné 
zručnosti. Nyní budou montovat 5 malých dalekohledfi a fotografovat pohyb 
hvězdné oblohy. O vánočních prázdninách vypracovali vš ichni písemnou úlohu 
o budoucích letech do vesmíru a o družicích. Někteří žáci vypracovali opravdu 
zajímavé články, za které by se nemusel stydět žádný student z j edenáctil etky. 
Mezi žáky mají čtyři nadprůměrný talent (Běták, Munk, Firla, Šírová); z nich 
vyrostou určitě dobří pracovníci budoucí hvězdárny. -bčl-

BUDE V KARLOVÝCH VARECH HVĚZDÁRNA? 

Astronomický kroužek při Kraj
ském domě o::svéty " K. Varech za 
dobu čtyř let své existence předkládá 
veřejnosti výsledky usilovné práce. 
Kromě několika desítek přednášek 
v o'krese byla připravena pů.da pro 
realisaci smělého 'plá nu zřízení hvěz
dárny v mě 3 tě. Až d'Ů-sud neměli mož
nost čl enové kroužku provádět astro
nomická pozorováni z vhodné pozoro
va;telny, i když je v okolí několik vy
hlídek. Tento nedosbatek pocíťují ne
jenom milovníci astronomie v městě 
přímo, ale i tisíce lázeň,sl{ých hostfi. Po 
velkém ús ilí se podařilo najít objekt, 
který po ada)taci ,bude výhovovat 
požadavků.m; po stránce astronomic
ké bude volný výhled od východu 
přes jih na západ, hez rušení měst
ským osvětlením, které je na severu. 
Vzdálenost ,od středu mě'sta je asi 
40 minut pohodlné chů.ze. Je to tzv . 
Josef"ká vyhlídka, která se v dneš
nim stavu na nic jiného ani n ehodí. 
Návrh, který provedl po odborné 
stránce ředitel OLH v Plzni mz. 
Maleček, byl předložen městskému 

národnímu výboru a setkal se 
všude s ve lkým pochopením. Za
slouží si 'pozorno,s ti jmenovat člena 
kroužku inž. Pochmanna, ved oucího 
odboru školství a kultury MěNV s. 
Borna, inž. Trnku z MěNV K. Vary, 
s. Děd e čka, a mohli bychom jmenovat 
další, kteří všichni s nadšením návrh 
přijali a doporučují, aby hvězdárna 

byla zřízena ještě letos. jako dar 
k jubilejním osla vám 6001etého trvá ní 
města K. Var. lnž. Trnka a stavitel 
HolI vypracovali plány, i když před
běžné, aby rada MěNV viděla per
spektivu, fina.nční náklady aj , Záleží 
nyní nl3. tom, aby se našla úhrada 
a stavební organisace. Není pochyby 
o tom, že hvězdárna v K. Varech vy
koná své velké dílo. D esetitisíce pra
cujících, kteří se léčí v K. Vat ech, 
budoU! mít příležitost seznámit se 
s oblohou a zajímavými objekty na 
ní. Na hvězdárně bude umí,stěn 
zrcadlový dalekohled o prfiměru 
25 cm, jehož optika byla dodán.a inž. 
Gajduškem z Ostravy. Dalekohled m á 
být j-eště letos dostavěn. Věříme, že 
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hvězdárna v K. Varech zažehne další 
plamen nadšení fa že po příkladu 
předsedy KNV s. Nováka s předsedy 
MěNV s. Kocourka. kteří se s nevšed
ní ochotou vyslovili pro podporu, 
přijdou i další. Bude třeba hodně 
práce a hodně lidí. Již dnes má krou

žek téměř 20 členů, ačkoliv do ne
dávna se scháieli jen 4-5. Další b~
dou jistě následovat. 
Ať Karlovy Vary v še3tisetletém 

jubileu svého trvání dostanou dárek 
nejkrásnější: Lidovou hvězdárnu. 

Fr. Krejčí 

NOVÉ KNIHY A PUBLIKACE 


Buletin čs. ,astronomických ústavů) 
roč. 9, číslo 2 ob3ahuje tyto vědecké 
práce: V. Letfus a F. Hřebik: Velká 
chromosférická erupce z 31. srpna 
1956 - J . Budějický a Z. Švestka: 
Náhlá 'zvýšení intensity radio'.rého 
slunečního záření 536 Mc/s v souvis
losti s chromosférickými erupcemi 
v roce 1956 - J. Budějický: O mož
nosti použití antén o malých prúmě
rech pro určení polohy zdrojů radio
vého záření na slunečním kotouči 
J. Bouška: Spektra komet 1948 I, 
1948 IV, 1955 e, 1955 f - Z. Kvíz: 
Pravděpodobnost viditelnosti meteoru 
a metoda nezávislého poč:tání '- J. 
Tremko: Porovnání parametrů foto
elektrických násobičů - J. BO;lška 
a K. Hermann-Otavský: Spektrum 
komety Arend-Roland 1956 h - 1. S. 
Astapovič a Z. Ceplecha: Srovnání 
škál visuáln:ch jasností m.eteorů ob
servatoří v Ašchabadě a v OndřejlJvě. 
Práce jsou psány francouzsky, anglic
ky a německy s ruskými výtahy. 

L . Rieger: Prolegomena ke kosmo
logii. Rozpravy ČSAV, řada spol. 
věd , roč. 68, sešit 3; cena Kčs 7-,40.-
Autor podává přehled základních pro
blémů kosmologie v histo·rii předmar
xistické filosofie a nastiňuje zároveň, 
jak se v kosmologické problematice 
u platnila Marxova a Engelsova ma
terialistická dial-ektika. Tomuto pře
hledu je předeslán metodologický 
úvod, který objasňuje poměr vědecké 
filosofie k odborným vědám a dosah 
filosofické kritiky základních prin
cipů kosmoJogických. 

Studia geophysica et geodaetica) 
ročník 1, číslo 2, přináší řadu původ
ních vědeckých prací i krátkých sdě

lení z oboru geofysiky, geodesie, me
teorologie a klimatologie. Naše čte
náře budou předevšIm zajímat práce 
E. Buchara: Otázka invariability 
výšky průchodu při metodě stejných 
výšek a pojednání F. Linka, L. Neužila 
a 1. Zacharova: Fotoelektrické foto
metry nočního nebe, používané na čs. 
observatořích v Mezinárodním [~eo
fysikálním roce 1957-58. V čísle je 
též podmbná zpráva o českosloven
ském programu pr.ací v Mezinárod
ním geofysikálním roce. 

Kalendář MGR 1958. Vyd. Obl. lid. 
hvězdárna, Plzeň 1S58, cena Kčs 0.30. 
- Oblastní lidová hvězdárna v Plzni 
vydala kapesní kartový kalendář Me
zinárodního geofysikálního roku. Na 
kalendáři jsou vyznačeny pro rok 
1958 všechny pravidelné světové ' dny, 
zvýšené frekvence meteorů, dny 
úplného slunečního zatmění a oSvětová 
meteorologická období. Kromě roho 
obsahuje kalendář normální tabul
ko·vé kalendárium pro celý Je~0šní 
rok. Kalendář je k dostání na Obl. 
lidové hvězdárně 'V Plzni (je nutnl) 
objednat nejméně 20 kusů). 

R. F. Lapp: Atomy a lidé. SNPL, 
Praha 1957; str. 230, váz. Kčs 11,60. 
- Bohatá literatura o atomcvé ener
gii byla obohacena knížkou vS'znač
ného ameri'ckého odborníka Ra~pha 
E. Lappa, kterou přeložil T. Korbař 
za odborné spolupráce M. Trubana. 
Knížka je psána neobyčejně pomavě 
a obsahuje celou řadu zajímavých 
skutečností, 'které byly dosud širší 
veřejnosti neznámy. Čtenář se je nyní 
dovídá od autora, dokonal.e informo
vaného - Llpp 'pracoval totiž po 
řadu let v rtlzných vÝ'zkumných ústa
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v-ech USA, za :války se účastnil prací vojenských instituc:ch. Kniha je do
na výrobě atomové bomby a po válce plněna doslovem V. Macháčka a vy
byl činný v některých amerických světlivkami. J. B. 

ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVNU 

1. 21h55m 
2. 18h35m 
7. 	 1h14,4m 
9. 	 7h59m 

10. 17h08m 
ll. 6hOOm 
12. 	 20h51,5m 
14. 	 OhOOm 

2h47,5m 
3h31m 

15. 	 21h38,Om 
17. 	 4h30m 

8h59m 
18. 	 18hOOm 
19. 	 23h26,8m 
20. 18h14m 
21.. 22h57m 
22. 	 23h33,Om 
24. 	 10h44m 
25. 	 20h59m 
26. 	 10hOOm 

13h57m 
23h43,3m 

29. 	 21h08,4m 
23h23,6m 

30. 	 Oh10m 

,,' 

Měsíc v úplňku 
Saturn v konjunkci s Měsícem (Saturn 3° jižně) 
Zatmění I. měsíce Jupit-erova - konec 
Měsíc v poslední čtvrti 
Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 50 jižně) 
Měsíc v odz-emí 
zatmění II. měsíce Jupiterova - konec 
Saturn v oposici se Sluncem 
zákryt Venuše (-3,5m ) Měsícem - výstup 
Venuše v konjunkci s Měsícem (V-enuše 1 0 jižně) 
maximum meteorického roje Scorp.-Sagit. 
zatmění I. měsíce Jupiterova - konec 
Merkur v konjunkci s Měsícem (Merkur 5° lSeverně) 
Měsíc v novu 
Merkur v horní konjunkci se Sluncem 
,zatmění II. měsíce Jupiterova - konec 
Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 6° severně) 
letní slunovrat; začátek astronomického léta 
zatmění I. měsíce Jupiterova - konec 
Měsíc v první čtvrti 
Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 2° :severně) 
Měsíc v přízemí 
Neptun v konjunkci s Měsícem (N-eptun 2° severně) 
zatmění II. měsíce Jupiterova - začátek 
zatmění III. měsíce Jupiterova - začátek 
zatmění III. měsíce Jupitero.va - konec 
Saturn v ·konjunkci s Měsícem (Saturn 3° jižně) 

Mezinárodní geofysikální rok: Světové dny: 9., 17., 18. a 24. Zvýšená frek
vence meteorů: 8. a 10. Světové meteorologické období: 15.- 24. června. M. 

ASTROGRAF s objoLtivem 135 mm 0 X 550 mm (Petzwal, výrobek VOigtJander). s ko
vovou komorou včetně úložnýCh čepů, bez další montáže, za 1500 Kčs, REFLEKTOR 
NEWTON, zrcadlo 152 mm 0 X 920 mm (brousil prof. Gajdušek), s okuláry 3,4, 9 
a 12,5 mm, tubus dřevěný, s dubovou třínožkou a vidlicovou azimutální montáž~, bez 
pohybOVýCh převodů, za 970 Kčs, "ŘíŠE HVĚZD" roč. 1939 až 1954. 16 roč. úplných 
brožov. a r. 1955 neúplný, za 140 Kčs, prodá inž. Jan Venclík, Praha 16, Zborovská 3. 

Vydává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis. národní podnik. Praha 12, 
Stalinova 46. - Tiskne Orbis. tiskařské závody. národní podnik, závod Č. 1, Praha 12, 
Slezská 13. - Rozšiřuje Poštovní novinová služba. A-09474 

http:Jupitero.va


CHROMOSFÉRA PROTUBERANCE 31. 5. 1957 

6 h52m SČ 9h20111 SC 9h28m SČ 
'{ 14 7 26 8 05 
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