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Sním ek zem ského  povrchu, exponovaný z k o sm ick é  lod i Gemini při letu nad  
M exikem z výšky asi 145 km (sev er  je  n ahoře).

Na první sír. obá lky  je  část m ěsíčn ího povrchu fotografovan á kosm ickou  sondou  
Ranger 9 ze vzdálenosti asi 1240 km . F otogra fie  zachycu je ob last m ezi krá tery  
Ptolem alus (v levo n ah oře ), A lphonsus (v levo  d o le )  a A lbategnius (vpravo).

Na čtvrté straně obá lky  je  sn ím ek am er ick é  k o sm ick é  lod i Gemini v okam žiku , 
kdy je  zvedána jeřábem  na šp ičku  nosné rakety .

©  — Nakladatelství Orbis, n. p. — 1965
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M a r c e l  G r ii n a F r a n t i š e k  K a n t o r :

KOSMICKÝ VÝZKUM V DALŠÍCH STÁTECH

Od roku 1963, kdy byl napsán článek o účasti menších zemí na výzku
mu vesmíru (£#5/1964, s. 90) se mnohé z tehdejších plánů stalo skuteč
ností. Prudce se rozvíjí spolupráce mezi malými státy a americkou 
organizací NASA , a to aktivní — při vypouštění sondážních raket nebo 
družic (14 zemí vypustilo již  97 am erických raket) a pasívní — sledování 
am erických družic a použití telekom unikačních a m eteorologických sate
litů. Této spolupráce se zúčastňuje 65 zemí, z toho asi 40 zemí využívá 
výsledků družic Tiros a 12 zemí satelitů Telstar a Relay. Síť vzájemné 
spolupráce je  dále propletena společnou prací mj. Francie a Pákistánu, 
Francie a Islandu, Francie a Argentiny, Japonska a Indonésie, Japonska 
a Jugoslávie, ESRO  a ELDO. Mezinárodní spoluprací byla na území Indie 
v Thumba (st. Kérala) zřízena mezinárodní raketová základna, je jíž  
provoz financuje OSN a Indie. Podnět k první stanici svého druhu dala 
organizace COSPAR  a vybavení poskytly z největší části NASA  (USA), 
Akademie věd SSSR  a CNES  (Fran cie).

Západoevropské země jsou sdruženy v ESRO , která si vzala za úkol 
hlavně výzkum vysoké atm osféry, výzkum ionosféry a polárních září, 
sledováním Slunce, Měsíce, planet a meziplanetárního prostoru, geode
tická a m eteorologická měření atd. K těmto úkolům byla zřízena čtyři 
hlavní ce n tra : (1) Technické centrum E STE C  (Nordwijk aan Zee, Ho
landsko), (2) Výzkumné centrum E SR IN  (Itá lie ), (3) Zpracování dat 
ESDAC  (Darmstadt, NSR), (4) Raketová základna ESRANGE  (Kiruna, 
sev. Švédsko). Kromě toho buduje ESRO  řadu dalších laboratoří, mj. 
nejm odernější astronomickou observatoř v Jižní Americe v depart. 
Coquinuto ( 3 0 ° j.š .)  ve výšce 2400 m. n. m.

Původní osmiletý plán ERSO  byl již  několikrát pozměněn. V r. 1964 
bylo vypuštěno několik anglických raket Skylark a několik francouz
ských Centaure. Na rok 1965 oznámil předseda ESRO  prof. Massey 
vypuštění 28 raket, z nichž každá vynese zařízení pro 30 experimentů. 
Při tom budou provedeny též zkoušky některých přístrojů určených pro 
družice ESRO -1, 2. Družice ESRO -1 má být vypuštěna v září 1967 ame
rickou raketou Scout. Již nyní pracují laboratoře několika západo
evropských zemí na přístrojovém vybavení družice. Projekt byl zadán 
švédským firmám SAAB, ASEA, Ericson a italským Fiat a Selenia. 
Švédský návrh má mít tvar dvou souosých válců o celkové délce 1 m 
a maximálním průměru 0,76 m. Ponese přístroje pro sledování korpus- 
kulárního záření ze Slunce, Geigerovy—Můllerovy počítače, scintilač- 
ní počítač, elektrostatický analyzátor (tyto přístroje budou použity 
i v am erické družici POGO), fotom etr pracující v oblasti 5577 A, Lang- 
muirovy sondy pro m ěření teploty a hustoty elektronů a kladných iontů



(podobné zařízení bylo na družici UK-1] a další. Družice ESRO -2  bude 
vypuštěna v březnu 1967 (o  6 měsíců dříve) a ponese zařízení pro vý
zkum X-záření ze Slunce, m ěření čar H e I I ,  záření Lyman — a ,  proto
nové sensory pro měření van Allenových pásů a slunečního záření, 
lapače částic a  a protonů z kosm ického záření, senzory pro m ěření 
vysokoenergetických elektronů atd. Družici vyvíjejí Angličané (Hawker 
Siddeley Dynamics) a Francouzi (M atra). Družice o váze asi 80 kg má 
mít tvar dvanáctistěnu o průměru kolem 75 cm a je jí  plášť bude pokryt 
6000 články slunečních baterií. Celkem se budou vyvíjet čtyři identické 
kusy, z nichž bude použit k vypuštění pouze jeden.

Další plány ESRO  na období po roce 1967 jsou velmi n e jis té : Vyskytlo 
se několik návrhů na astronom ické družice, které by byly vypuštěny 
kolem r. 1970, ale žádný z nich nebyl dosud schválen.

Druhá západoevropská organizace ELDO  má jako hlavní úkol vývoj 
nosných raket. Formálně pětiletý program vstoupil v platnost 1. 1. 1964. 
První společně vyvíjená raketa ELDO-A byla pojmenována Europa-1 
(1. stupeň Blue Streak — V. Británie; 2. st. Coralie — Francie; 3. st. 
společnost Bolkow — NSR). V r. 1964 se uskutečnily první dva úspěšné 
pokusy s raketou Blue Streak a do konce r. 1966 má být provedeno 
9 startů rakety Europa. Při třech  posledních (1966) budou všechny tři 
stupně funkční a raketa vynese italskou družici určenou pro technické 
zkoušky, např. měření dráhy, vibrací a akcelerace. Později se počítá 
s vypuštěním astronomické družice, pokud bude v té době dokončena. 
Dalším — výhledovým — programem je  raketa ELDO-B, která má do 
r. 1970 vynést na nízkou dráhu (500 km) družici o váze 2500 kg anebo 
kosmickou sondu o váze 450 kg. Všechny pokusy se konají na australské 
základně Woomera. Zbývající členské státy Belgie a Holandsko se zabý
vají pozemním a telem etrickým  zařízením.

Kromě organizací ESRO  a ELDO  vzniklo r. 1961 na nevládní úrovni 
sdružení EUROSPACE. V současné době je  jeho členem  150 průmyslo
vých a finančních společností ze 12 zemí Evropy a 9 členů korespondu
jíc ích  z USA. Jádrem je jich  programu je účast na pozorování družic pro 
telekom unikační účely. Na pozdější dobu se plánuje vytvoření sítě vlast
ních spojových družic.

Ve Velké Británii byla ve spolupráci s NASA  27. 3. 1964 vypuštěna 
družice UK-2/S-52 Ariel-2, která měří galaktický radiový šum, koncen
traci ozonu a registruje mikrometeority. Na konec roku 1966 je  plánován 
start rakety Scout s družicí UK-3, která tentokrát bude vyrobena zcela 
v Anglii. Družice bude měřit zemské radiové šumy, vertikální rozložení 
molekulárního kyslíku, zjišťovat šíření dlouhovlnného rádiového záření 
a konat ionosférická m ěření, mj. hustoty elektronů. V rám ci spolupráce 
umístí Američané na svých družicích řadu anglických zařízení, jedna 
z ionosférických družic Explorer (S-48) obsahovala zařízení pro měření 
hustoty, hmoty a teploty iontů v ionosféře (University C ollege).

Angličtí astronomové budou mít podíl též na družici OAO-C, kde 
budou přístroje Leicesterské a Londýnské university měřit v oblasti 
1—10 A emisi X-záření z hvězd a mlhovin. OSO-D ponese dva anglické 
přístroje pro měření X-záření a studium emise H e I I  v oblasti 304 A. Na 
družici OSO-E umístí university detektor slunečního X-záření a spektro- 
heliograf. Na této družici budou též francouzské přístroje.



Anglický národní program počítá s pokračováním série vypuštěných 
sondážních raket ze základny Woomera. Na podzim minulého roku 
m inistr letectví oznámil, že v nejbližší době má být zahájen vývoj třístup
ňové rakety, která by dopravila do výšky 500 km družici o váze kolem 
90 kg. Raketa má být dlouhá 12 m, má vážit asi 17 tun a při je jí  kon
strukci bude využito zkušeností s Black Knight.

Italský výzkum se zaměřil hlavně na vypuštění družice San Marco. 
Úspěšnému pokusu umístit družici na oběžnou dráhu dne 15. 12. 1964 
předcházely dva suborbitální lety rakety Shotput. Družice váží asi 
110 kg a pohybuje se ve vzdálenosti 217—676 km od zemského povrchu 
se sklonem 37,7°. San Marco se skládá v podstatě ze dvou soustředných 
koulí; průměr vnější je  asi 65 cm. Na oběžné dráze bude lehká vnější 
koule brzděna atmosférou a setrvačností vnitřní těžší konstrukce dojde 
k vzájemnému posuvu (řádově m ikrony). M echanické uchycení obou 
částí je  součástí měřicího zařízení. Vzájemný pohyb se měří ve 3 osách 
elektrom agnetickým i sním ači a výsledky m ěření se sdělují vysílačem 
na kmitočtu 136,53 MHz. Z ostatních experimentů jsou nejdůležitější 
měření variací elektronových vrstev, šíření rádiových vln podél magne
tických siločar, měření propagační konstanty aj. Tato měření 'jsou pro
váděna pomocí půlwatového vysílače na frekvenci 20,005 MHz. Další 
vysílače pracují na km itočtech 136,74 MHz a 149,52 MHz.

Italský program vypouštění družic má tři č á s ti: (1) suborbitální 
zkoušky na Wallops Island, (2) družice San Marco vypuštěné z USA 
a (3) družice, vypouštěné z plovoucí základny v Indickém oceánu. První 
umělý ostrov byl umístěn počátkem r. 1964 poblíže Keňského pobřeží 
v zálivu Formosa (asi 40,5° v. d .; 2,5° j. š.) a v březnu byla Santa Rita, 
jak  se jm enuje ostrov, „zasvěcen** startem  rakety Nike-Apache. Se 
startem družice San Marco na rovníkovou dráhu se počítá až po insta
lování druhé základny. Současně se stupňuje výzkum horních vrstev 
atm osféry pomocí am erických a italských raket, vypouštěných z Wal
lops Island a ze Sardinie (Salto  di Quirra). Aktivita italských vědců je  
však závislá na finančních možnostech a italský parlament uvolňuje jen  
omezené částky.

Francie má reálnou naději stát v čele západní Evropy — mj. též díky 
obrovským částkám uvolňovaným na raketovou techniku. V době, kdy 
vychází tento článek, má již být na oběžné dráze podle plánu první 
francouzská družice FR-1, vynesená raketou Scout na nízkou dráhu se 
sklonem 40° k rovníku. Váží asi 50 kg a je  vybavena sondou pro měření 
hustoty elektronů, 3 anténami pro měření m agnetického pole, magneto
metrem a 4 anténami pro m ěření intenzity elektrického pole. Bude 
sloužit především k výzkumu šíření rádiových vln v oboru 16—22 kHz 
v m agnetosféře, přirozených šumů na nízkých frekvencích a k přesné
mu určení propagační konstanty. Družice byla zkonstruována firmou 
Nord Aviation a zkoušena na raketách Aerobee (USA).

Další družice již  m ají být vypouštěny pomocí francouzské nosné 
rakety Diamant-1 (má 3 stupně: Emeraude, Topaze a raketa na tuhé 
palivo). Raketa je  v posledním stádiu vývoje. V poslední době byl 
dne 8. 3. 1965 konečně úspěšně vyzkoušen i první stupeň Emeraude. 
Jeho zkoušky byly zahájeny v polovině r. 1964, ale teprve jeho čtvrté 
vypuštění bylo zcela zdařilé. Potíže s raketou Emeraude způsobily



odklad vypuštění francouzské družice. Podle nového programu CNES 
bude první družice označena D-1. Počítalo se s váhou 35 kg, ale podle 
zpráv z konce minulého roku byla snížena na polovinu. První exemplář 
má sloužit pouze technickým  účelům a teprve další družice tohoto typu 
budou vybaveny také zařízením pro m ěření záření van Allenových pásů 
ve výškách 600—3000 km. Družici již  konstruují firmy Matra a Dassault 
a s je jím  startem se počítá koncem r. 1965, ale spíše v r. 1966. Družice 
D-2 bude mít již čistě vědecké poslání a s je jím  startem  se počítá do 
konce r. 1967. Vedení CNES doufá, že tyto družice bude možno 
vypustit ze saharské základny ďHammaguir u Colomb Béchar, dříve než 
vyprší nájem ní smlouva podle Evianských dohod. Potom bude raketový 
výzkum přenesen (od 1. 1. 1968) na novou základnu ve Fr. Guayaně. 
Výškové rakety se dosud vypouštějí z Colomb Béchar, 111 du Levant, 
Wallops Isl. a Fort Churchill. Francouzští vědci se podílí též na družici 
OSO-C (m ěření spektrálních čar atomárního vodíku, sodíkových čar 
a molekulárního dusíku) a OSO-E (m ěření záření Lyman—a ).

Spolupráce Kanady s USA, která začala vypuštěním družice Alouet- 
te-1, bude pokračovat vypuštěním 4 ionosférických družic. Letos má 
startovat družice Alouette-B (144 kg) spolu s družicí DME (Direckt 
Measurement Explorer). Vypuštění družic ISIS-A, B, C se uskuteční 
v letech 1967—1970. Kanadská McGillova universita a NASA spolupra
cují na zajímavém projektu HARP, který zkoumá výhody vystřelování 
raket z děl. Vyvrcholením pokusů bude vytvoření rakety Martlett-4 
(dva stupně), která by mohla vynést družici o váze 18 kg. Raketové 
základny Fort Churchill na břehu Hudsonova zálivu se používá jednak 
pro vlastní rakety Black Brant (poslední varianta vynese 68 kg do výše 
390 km) a jednak pro rakety am erické a francouzské.

V NSR díky prudkému vzrůstu výdajů (1963: 50 miliónů marek, 
1966—6 8 : 1,16 miliardy marek) je  umožněn intenzívní raketový výzkum. 
Firmy BolkOw a ERNO pracují na posledních stupních OPHOS (tekutý 
vodík a fluorin jako pohonné hm oty), které by bylo možno spojit 
i s americkým Thorem. Německá raketová společnost DVL spolupra
cuje na vývoji družic 625A (m ěření geomagnetického pole a slunečního 
záření), která má být vypuštěna v r. 1966 a 625B, která má nést 200 kg 
přístrojů. V rámci ESRO se vyvíjí astronom ická družice o váze téměř 
700 kg, která má nést dva dalekohledy pro spektrální výzkum hvězd 
(900—2000 A, 1800—3000 A). Stručný výčet prací by nebyl úplný, 
kdybychom neuvedli ještě  projekt 621 (sondážní raketa s dostupem 
95 km a 2—5 kg přístrojů), rakety vypouštěné u Cuxhavenu do výšek 
až 100 km a intenzívní výzkum v oblasti vysokoenergetických paliv 
a elektrických raketových motorů.

Japonsko je  další zemí, která podle posledních zpráv počítá s vypuš
těním družice vlastní raketou (družice o váze 40 kg) V březnu 1968. 
Tento termín je  zcela reálný vzhledem k dlouholetým pokusům s rake
tami Kappa a Lambda. Nosná raketa bude sestrojena na základě raket 
Lambda 3 a Mi, má dva stupně o celkové délce 17 m a startovní váze 
6,5 tuny. Raketa Mi-4, která bude vypuštěna v r. 1967 má dosáhnout 
výšky 15 000 km. Všechny rakety jsou na tuhé palivo a jsou vypouštěny 
z jižního Japonska ze základny Kagoshima. Vypouštění výškových raket 
Kappa 8,9 a Lambda 3 je  zaměřeno k měření ionosféry, rádiového šumu,



m agnetického pole, galaktického X-záření, m ěkkého slunečního X-záře- 
ní a j. v rám ci Mezinárodních roků klidného Slunce. Několik am erických 
raket provádělo m ěření teploty a hustoty elektronů.

Sjednocená arabská republika je  novou hvězdou na nebi kosmického 
raketového výzkumu. Od r. 1960 pracovala v SAR skupina západoněmec- 
kých odborníků, pod je jichž vedením byly vyvinuty rakety AI Zafer, 
AI Kaher a AI Ared. Poslední je  dvoustupňová a podle neoficiálních 
zpráv má být použita k vypuštění družice AI Negma (též S tar). Podle 
agentury MEN byla raketa vyzkoušena již v r. 1964 a družice měla star
tovat koncem r. 1964. Dr. Marei, předseda rady SAR pro kosmický vý
zkum, oznámil v rám ci letos započaté druhé pětiletky vybudování mj. 
též raketové základny pro vypouštění umělých družic. Vypuštění arab
ské družice by bylo doslovnou senzací v tomto oboru kosmonautiky.

U všech dosud uvedených států realizují se projekty umělých družic. 
Řada dalších zemí dosud nedosáhla tohoto stádia, ale rozvíjí se zde 
konstrukce sondážních raket. Jmenujme jen  n ě k te ré : Austrálie, Argen
tina, Brazílie, Čína, Holandsko, Indie, Indonésie, Izrael, Jugoslávie, 
Libanon, Mexiko, Polsko aj. Můžeme si jen přát, aby se mezi ně v brzké 
době zařadilo (v míře odpovídající možnostem) i Československo.

L u d m i l a  P a j d u š á k o v á :

P R O G N Ó Z Y  P R E  20.  A 21 .  C Y K L U S  
S L N E Č N E J  A K T I V IT Y

Intenzita slnečnej aktivity kolíše v cykloch o roznej dlžke trvania 
i roznej amplitudy. B. M. Rubašev uvádza až 17 druhov period trvajúcich 
od 17,6 m esiaca až do 600 rokov. Podía niektorých autorov však existujú 
cykly trvajúce ešte dlhšie, tisíce, ba až milióny rokov. Najvýraznejším 
cyklom slnečnej aktivity je  11-ročná perioda, je j dvojnásobok známy ako 
22-ročný Haleov cyklus a 80-ročná perioda. Tieto cykly sú dosial naj- 
lepšie preštudované, sú všeobecne uznávané a slúžia ako základ pře 
prognózy slnečnej aktivity.

S velkou pravdepodobnosťou slnečná činnosť v druhej polovině mi
nulého roku přešla minimom medzi 19. a 20. cyklom (viz ŘH 6/1965, 
str. 105). Právě ukončený 19. cyklus bol dosiar najmohutnejším od roku 
1749, odkedy začínajú system atické pozorovania slnečnej fotosféry, ak 
vyjadřujeme intenzitu cyklu Wolfovým relativným číslom. Po tomto do- 
siař najvyššom cykle sa očakáva pokles slnečnej aktivity, niektorí autoři 
predpovedajú až zlom, ako tomu bolo v piatom cykle na počiatku XIX. 
storočia. Po posledných troch poměrně velmi vysokých cykloch majú 
nasledovať tri až štyri cykly s poměrně nízkými maximami. Je to vlast
ně beh 80-ročného cyklu, ktorý překročil maximum a v súčasnej dobe 
prechádza zostupnou vetvou. Maximá nasledujúcich nízkých cyklov 
v priebehu 80-ročného cyklu budú tiež do určitej miery závislé od cel- 
kovej tendencie slnečnej činnosti, ktorá je  v posledných storočiach stú- 
pajúca (vid obr.).



Maximá U -ročn ých  cyklov  
sln ečn ej činností (p ln á  čia- 
ra ) a  k lzavý priem er zo 
štyroch  maxim (bodkovan á  
č ia ra ). Na g ra fe  je  nazna
čen á  c e lk o v á  stúpajúca 
aktiv ita  s ln ečn ej činnosti a 
zrkad lová sym etria vyrov

nanéj křivky  maxim.

I. V. Maximov charakterizoval priebeh slnečnej aktivity tem er do kon- 
ca tohto tisícročia nasledovne: Okolo roku 1948 přešla slnečná činnosť 
maximom 80-ročného cyklu, v rokoch 1965 až 1972 přejde střednou hod
notou. Minimum 80-ročného cyklu nastane v rokoch 1982 až 1992. Potom 
slnečná činnosť znovu začne oživovat. Maximov svoje závěry urobil na 
základe rozboru m ateriálu od roku 1762.

Maximov, pochopitelné, nie je  jediný, ktorý sa pokúsil o prognózu 
slnečnej aktivity. Prognózy slnečnej aktivity sú poměrně starého dáta 
a sú poměrně úspěšné. Pripomeniem na příklad prognózy M. Waldmeiera 
pre 17. a 18. cyklus (vid tabulku č. 1) alebo prognózu urobenú na zá
klade Haleovho cyklu.

Tabulka 1.

W aldm eter: P rognóza: maxim a P ozorovan ie: maxima
17. cyklus 124 119
18. cyklus ' 139 152

M etoda H aleovho cyklu  
(z roku  1949J :

19. cyklus 208 201

Este před minimom, čiže ukončením jedného cyklu, začali sa obja- 
vovať v světověj literatúre prognózy pre nasledujúci 20. cyklus a to  ako 
času maxima, tak i jeho intenzity. Prognózy pre 20. i 21. cyklus sú 
uvedené v tabulke 2.

Takmer každý autor použil svojej metody na výpočet hlavných cha
rakteristik 11-ročného cyklu a to výšky i doby maxima. Všetci autoři 
respektovali priebeh 80-ročného cyklu, a preto nasledujúce maximum 
podlá všetkých predpovedí je  nižšie, ako dve posledně maximá 18. a 19. 
cyklu, dokonca vyjmúc jednej prognózy udávanej v poměrně velkom 
rozpátí nižšie, i ako 17. cyklus.

Ako závisí obdržaná hodnota predpovedaného maxima od použitej me- 
tódy, možno dokumentovat na prognózách W. B. Chadwicka a P. Herrinc- 
ka. Prvý autor nesúhlasí s mienkou druhého, že cykly č. 16, 17 a 18 
možno ztotožnit s cyklami číslo 1, 2 a 3 podlá curyžského počítania 
cyklov. Chadwick tvrdí, že prvé tri cykly zodpovedajú posledným trom, 
čiže cyklom č. 17, 18 a 19. V prvom případe platí perioda kratšia, 169 
rokov a potom 20. cyklus by bol velmi nízký, opakoval by sa tak zvaný 
stáročný zlom, ako tomu bolo v případe cyklu č. 5. Ak ale platí Chad-



Tabulka 2.
Prognózy s ln ečn ej aktiv ity

20. cyklu s

D. G. King-Jiele
C. M. Minnis
D. J. Schove 
Halley a Gervaise 
J. I. Vitinskij
W. Gleissberg 
A. J. Bezrukova 
V. F. Čistjakov
E. Chvojková 
A. L Oí
M. Waldmeier 
J. V. Maksimov

Autor: Výška maxim a (R) 
150 

97—160

Doba maxima
1967.4 
1968
1972.5 

1968,5—1970
85—120

110
100
88

65—75
77

10—50
1969
1969
1970 
1969,3 
1968,2

1968

21. cyklu s

J. I. Vitinskij 
A. J. Bezrukova 
E. Chvojková 
D. G. King-Hele

126
85—120
40—60

1979,4

1978,3

wicková domnienka, že v 17., 18. a 19. cykle sa opakuje případ prvých 
troch cyklov a tým předpoklad existencie 180-ročnej periody, potom na- 
sledujúci cyklus by bol ješte stále poměrně vysoký.

Prognózy pre nepárne cykly sa robia lahšie, pretože platí vzťah Gne- 
vyševa a Ola o závislosti nepám eho cyklu na predchádzajúcom v rámci 
Haleovho 22-ročného cyklu. Nepárny cyklus je  vyšší, mohutnější, ako 
predchádzajúci párny. Výška maxima nepárneho cyklu je  do určitej 
miery už vopred daná výškou párneho cyklu predchádzajúceho. Čo sa 
týka výšky maxima, zatial z tohoto pravidla tvoria výnimku len páry 
č. 4 a 5 a č. 8 a 9. Čo se týka ale súčtov všetkých mesačných relativ
ných čísel, tvoři výnimku len pár č. 4 a 5. Dvojica cyklov č. 8 a 9 pra
vidlu Gneviševa a Ola vyhovujú, pretože súčeť vyrovnaných mesačných 
relativných čísel 8. cyklu sa rovná 7793 a 9. cyklu 8302. Obecne sa preto 
předpokládá, že činnosť 21. cyklu bude vyššia ako cyklu 20., i ked
21. cyklus sa bude nachádzať ešte stále na zostupnej vetve 80-ročného 
cyklu.

J a n a  K v i z o v á :

V roce 1958 zjistil am erický fyzik Van Allen, že Země je  obklopena 
pásem elem entárních částic o vysokých energiích, který vznikl zachy
cením těchto částic magnetickým polem Země. Je to důležitý objev, 
neboť taková vrstva intenzivního korpuskulárního záření je  nebezpečná 
při pronikání člověka do m eziplanetárního prostoru. Leží ve výši kolem

MAPOVÁNÍ VAN ALLENOVA PÁSU



jednoho a půl tisíce kilometrů. Dosavadní oblety Země sovětských a ame
rických kosmonautů nepřekročily výšku 500 km.

Intenzívní detailní studium pásu je  velmi nesnadné. Skládá se totiž 
z několika druhů částic s různými energiem i a různým prostorovým roz
ložením. Jeho složení se během času mění. Velkou změnu způsobily 
nukleární výbuchy prováděné ve velkých výškách.

Pro studium radiačního pásu byla vyvinuta speciální družice Explo- 
rer 15. Byla vypuštěna 27. října 1962 a po celé tři m ěsíce přinášela 
údaje o radiaci. Tento pokus, velmi úspěšný, přinesl na 450 000 měření. 
Družice měřila energetické spektrum elektronů ( tj. počet elektronů 
v závislosti na je jich  energii) a je jich  úhlové rozdělení, dále prostorové 
rozložení intenzity toku elektronů s energií větší než 3,5 MeV a protonů 
s energií nad 35 MeV, úhlové rozdělení a intenzitu toku elektronů 
s nízkými energiemi nad 0,5 a 0,8 MeV. Také byl zjišťován směr m agne
tického pole Země mezi 1,5—3,5 R [R — zemský polom ěr).

Ze získaných měření byly sestrojeny průřezy Van Allenovým pásem. 
Jeden z nich (obr. na 3. str. obálky nahoře) znázorňuje rozložení pro
tonů s energiem i 40 až 110 MeV. Intenzita toku protonů je  největší ve 
vzdálenosti 1,5 R od středu Země. Druhé, méně výrazné maximum leží 
ve vzdálenosti 2,2 R. Tento druhý vrchol byl potvrzen měřením provede
ným na družici Relay 1.

Na druhé mapě (3. str. obálky dole) je  rozložení pomalých elektronů 
s energiemi nad 0,5 MeV. Některé z nich se do radiačního pásu dostaly 
z nukleárních zkoušek, ale pravděpodobně většina z nich, ve vzdále
nosti nad 1,5 R od středu Země, je  kosmického původu. Byly rovněž 
zjištěny rychlé elektrony s energiem i nad 5 MeV, a to jednak ve vnitřní 
části pásu a jednak ve vnější. Soudí se, že všechny se do pásu dostaly 
z nukleárních výbuchů.

Časové změny ve Van Allenově pásu probíhají velmi pomalu. Za dobu, 
po kterou byla měření prováděna, tj. konec r. 1962 a počátek 1963 (po 
tři m ěsíce), byl zaznamenán u všech částic mírný pokles. Fyzikové 
předpovídají, že radiační pás bude zbaven svých složek uměle člověkem 
vytvořených, tj. rychlých elektronů, nejdříve za 30 let. Teprve potom 
bude možno podrobně změřit přirozené složení Van Allenova pásu, 
které bohužel nebylo provedeno před nukleárními zkouškami.

Protony s velkými energiemi se do Van Allenova pásu dostaly přiro
zenou cestou, pravděpodobně jako produkt srážek kosmického záření 
s atm osférickými neutrony.

Přehled  údajů o družicích Explorer 15 a  26

Datum vypuštění:
Sklon  dráhy :
Oběžná doba :
Výška p er ig ea :
Výška ap og ea :
E xcentricita dráhy:
Váha:
Tvar:
Rozměry — d é lk a ;  prům ěr:

10. X. 1962 
18°

E xplorer 15 Explorer 26 
21. XII. 1964

315 min. 
300 km

20°

456 min. 
316 km

17 500 km 
0,56 

42,5 kg

26 191 km 
0,66 

46 kg
osmihran a 4 lopatky

1,3 m ; 0,74 m 0,43 m ; 0,71 m



V příloze přináším e Ještě n ěk o lik  sním<ů k  letu am erické  k o sm ick é  lodi 
Gemini 4 p očátkem  června (viz ŘH 7/1965, str. 137j. N ahoře je  poh led  na k o s 
m ickou loď  k rá tce  po přistání na h ladině A tlan tického oceánu. K olem  lodi je  
nafouknutý p lovák , k terý  zabraňuje potopen í kabiny. Oba kosm onauti, McDivitt 
a W hite již vystoupili z k o sm ick é  kabiny  a jsou v gumovém záchranném  člunu. 
Na druhé str. přílohy  je  první fo tog ra fie  kosm onauta E. H. Whita v kosm ickém  
prostoru po  opuštění lod i Gemini, je jíž  část je  u horního ok ra je  obrázku. V p o 
zadí je  zachycen a část z em skéh o  povrchu. Sn ím ek na třetí str. přílohy ukazuje 
opět Whita v kosm ickém  prostoru. N ahoře je  o tevřená kabina Gemini 4, vpravo 
obrys film ové kam ery . Na čtvrté str. přílohy znázorňuje fo tog ra fie  um ístění 

obou astronautů McDivitta a Whita v kabin ě ko sm ick é  lodi Gemini 4.









V měření radiačního pásu pokračuje Explorer 26. Na jeho palubě jsou 
přístroje pro splnění těchto úkolů : (1) Série detektorů k měření počtu, 
směru pohybu a energií elektronů a protonů. (2) Scintilační detektory, 
které měří prostorové rozložení elektronů a protonů. (3) Měření variací 
zemského magnetického pole ve vzdálenosti 1,5—4,0 R. (4) Detektory 
pro studium částic s nízkými energiemi. (5) 40 vybraných křemíkových 
fotobuněk, které jsou namontovány na postranních plochách osmihran- 
ného satelitu, u nichž se má ověřit odolnost proti záření.

Z d e n ě k  P o k o r n ý :

M Ě Ř E N Í  FÁZÍ V E N U Š E  F O T O G R A F IC K O U  
CESTOU

Je již delší dobu známým faktem , že pozorovaná fáze Venuše neodpo
vídá vždy přesně fázi vypočítané. Výsledky pozorování odchylek fází 
jsou důležité pro úvahy týk a jíc í se soumrakových jevů v atm osféře pla
nety. Tyto odchylky určovala celá řada pozorovatelů, avšak jednotlivé 
výsledky nejsou vždy stejné.

V. V. Šaronov uvádí (Příroda planet, Moskva 1958, str. 465), že roz
sáhlý m ateriál pro studium odchylek fází byl získán skupinou pozoro
vatelů planet Moskevského oddělení VAGO. Byly zakreslovány obrysy 
disku Venuše; změřená fáze Pp se srovnávala s fází teoretickou F t 
a určovaly se odchylky A  F  =  Fp — Ft . Aby bylo možno zjistit, zda jsou 
tyto odchylky způsobeny jen  chybami pozorovatelů anebo i zvláštnost
mi atm osféry Venuše, byla provedena teleskopická pozorování Merkura, 
pozorování Měsíce pouhým okem a sledování umělých planet v labora
torních podmínkách. Získané výsledky byly zhruba stejné jako u Venuše, 
ačkoliv u nich nemůže být řeč o jakýchkoliv soumrakových jevech. 
Šaronov z toho vyvozuje, že reálné soumrakové jevy se při vizuálních 
pozorováních překrývají chybami pozorovatelů, takže pozorování kona
ná tímto způsobem jsou pro zkoumání soumrakových jevů na planetách 
nevhodná.

Cílem této práce bylo zjistit, zda použitá fotografická metoda 
je  vhodná pro zjišťování odchylek fází Venuše. Na lidových hvězdár
nách v Brně a v Prostějově byla planeta Venuše fotografována během 
východní elongace v roce 1964. Z nafotografovaného materiálu bylo 
vybráno ke zpracování 90 snímků z Prostějova (získaných A. Neckařem 
pomocí reflektoru o 0  330 mm) a 20 snímků z Brna (získaných autorem 
pomocí refraktoru Zeiss o 0  200 mm) vesměs dobré kvaljty. Všechny 
negativy byly proměřeny na mikrofotometru lidové hvězd*árny v Brně 
a určena hodnota Fp. Na obr. 1 je  uvedena závislost A  F  =  Fp — Ft na F t .

Výsledky měření jsou zatíženy jednak vlastními chybami fotografie, 
jednak chybami vznikajícím i při proměřování v důsledku nerovnoměrné 
jasnosti srpku Venuše. Vlastní chyby fotografie jsou způsobeny hlavně 
rozptylem světla v emulzi. K tomu se připojují další faktory, jako např. 
nepřesné zaostření obrazu a jeho malé pohyby po desce, způsobené 
chvěním přístroje, nepřesnou pointací a neklidem vzduchu. Druhá sku-
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pina chyb je  způsobena nerovnoměrnou jasností disku planety. Jasnost 
ubývá směrem od limbu planety k term inátoru (při malých fázích tedy 
i k „rohům" Venuše). Následkem toho jsou partie v blízkosti term iná
toru a „rohy“ podexponovány.

Při velké hodnotě fáze (zhruba Ft > 0,6 -r- 0,7) se projeví především 
ztemnění u terminátoru. Rozměr disku b (obr. 2a) se vlivem menšího 
rozptylu světla v emulzi jeví menší — výsledná fáze je  tedy také menší 
než v případě, že by jasnost disku byla rovnoměrná. Při malé fázi 
(zhruba Ft < 0,3 -ť- 0,4) se zmenší kromě rozměru b i rozměr a  (vlivem 
silného poklesu jasnosti směrem k „rohům“ planety) — obr. 2b. Zmen
šení rozměru a  je  větší než zmenšení rozměru b, takže výsledná fáze je  
větší než v případě rovnoměrně jasného srpku. Chyby, vznikající při 
proměřování fází v důsledku nerovnoměrné jasnosti disku Venuše, 
vedou tedy k „napřím ení" terminátoru.

Pozorované AF je  možno vysvětlit jednak chybami použité fotogra
fické metody, jednak skutečnými rozdíly mezi fází pozorovanou a vypo
čítanou způsobenými atm osférou planety. Odchylky fází v rozmezí 
Ft =  0,6 -r-0,4 jsou způsobeny především chybami fotografické metody; 
existu jí-li zde přesto skutečné odchylky, není je  možno tímto způsobem 
zjistit. U fází Ft < 0,3 však nelze A F vysvětlit jen  chybami fotografie 
nebo měření. Vzhledem k tomu, že většina snímků z tohoto období je  
normálně exponována, projeví se zde především vliv nerovnoměrné 
jasnosti disku planety („rohy“ jsou podexponovány). Je nepravděpo
dobné, že by tato chyba dosáhla až pozorované hodnoty AF  =  0,10. Lze 
předpokládat, že se v tomto případě ( Ft < 0,3, AF  =  0,02 0,06) projeví
v m ěření i vlivy atm osféry Venuše.

Z výsledků vyplývá, že použitá fotografická metoda není příliš vhodná 
pro sledování odchylek fází Venuše, a to především pro chyby vznikající 
rozptylem světla ve fotografické emulzi.

Č E N Ě K  Š I L E R  Z E M Ř E L

V Kroměříži po dlouhé a těžké nemoci zemřel 7. června t. r. člen Cs. astro
nomické společnosti Čeněk Šiler ve věku 59 let. Již od mládí se zajímal o astro
nomii a vlastni pili se vypracoval mezi naše přední astronomy amatéry. Ani



dlouholeté dojížděni do Přerova, kde byl úředníkem Severomoravských pivo
varů, nezabránilo mu v jeho zamilované práci. S pomoci přítele B. Hoferka 
dokončil po šestileté neúnavné práci výborný astrograf s Rolčíkovým zrcadlem 
(240 mm) a refraktorem Manent (110 mm) a r. 1947 sl postavil v Kroměříži 
soukromou hvězdárnu. Mnoho jeho krásných fotografii slunečních skvrn, 
hvězdokup, mlhovin a polárních záři bylo v letech 1957 až 1964 uveřejněno 
v Rlši hvězd, v niž též v řadě článků vypsal svoje zkušenosti a rady.

Po ustavení astronomického kroužku Domu osvěty v Kroměříži věnoval mu 
nejen svůj čas, ale propůjčil mu i svoji hvězdárnu. Když se neuskutečnila 
stavba nové lidové hvězdárny v Kroměříži, nabídl Čeněk Siler, že postaví ve 
své zahradě pozorovatelnu novou, neboť jeho dřevěná stará již nevyhovovala, 
a že na ni přenese ze staré hvězdárny kopuli i přístroje. Chtěl ji zcela zpřístup
nit veřejnosti, ale jednáni nebylo dokončeno.

Své bohaté zkušenosti uplatnil Čeněk Siler v Mezinárodním geofyzikálním 
roku zapojením do práce v sekci sluneční aktivity a od druhé polovice r. 1957 
do r. 1959 fotografoval pilně sluneční fotosféru; ve 497 pozorovacích dnech 
získal 498 výtečných snímků vývojových stadii slunečních skvrn. Tato jeho 
činnost byla plně zhodnocena ve sborníku „International Geophysical Year and 
Cooperation in Czechoslovakia 1957—1959“ (Praha 1960). V této činnosti po
kračoval i po skončeni Mezinárodního geofyzikálního roku a od r. 1957 do 
konce r. 1964 získal celkem 1478 skvělých snímků.

Ztrácíme v Čeňku Silerovi nejen výborného pracovníka, ale i dobrého člo
věka, který svým vzácným charakterem a milou povahou si získal srdce všech, 
kteří měli příležitost se s ním poznat. Jeho pile a vytrvalost i jeho ochota 
každému vždy poradit a pomoci bude nám vzorem a budeme proto na něho 
stále vzpomínat. František S o ják
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Co nového v astronomii

O C E N Ě N I  P R A Č E

Vyznamenání „Za zásluhy o výstav
bu" obdržel k 9. květnu 1965 ředitel 
Astronomického ústavu ČSAV RNDr. 
Bohumil Šternberk v ocenění svých 
dlouholetých zásluh o rozvoj českoslo
venské astronomie. Dr. Šternberk se 
věnoval astronomii již od r. 1921, kdy 
byl asistentem Astronomického ústavu 
UK. Studijní praxi vykonával na ob
servatoři v Babelsbergu a  později pra
coval na hvězdárně ve Staré Ďale na 
Slovensku. Od r. 1938 pracoval na 
Státní hvězdárně v Praze, kde vybudo
val odděleni pro chronometrii. Jako 
vědecký pracovník této hvězdárny a 
od r. 1954 jako ředitel Astronomické-

V Y Z N A M E N Á N l

Ředitel lidové hvězdárny a plane
tária v Brně doc. dr. O. Obůrka, CSc. 
obdržel u příležitosti dvacátého výročí 
osvobození Československé socialistic
ké republiky Sovětskou armádou stát
ní vyznamenáni „Za vynikající práci."

Dr .  Š T E R N B E R K A

ho ústavu ČSAV řidil zejména vybu
dováni čs. vědecké časové služby, 
která má velký význam pro studium 
rotace Země a kosmonautiku. Za jeho 
vedení se Astronomický ústav ČSAV 
zařadil mezí nejuznávanějšl vědecká 
pracoviště v mezinárodním měřítku. 
Významným uznáním mezinárodního 
dosahu bylo zvolení dr. Šternberka 
vicepresidentem Mezinárodní astrono
mické unie. Kromě toho vykonává 
řadu dalších funkcí v mezinárodních 
organizacích i v našem státě. Je auto
rem mnoha vědeckých prací, zejména 
z astronomie a chronometrie. Po řadu 
let byl i redaktorem Říše hvězd.

D O C . O B Ú R K Y

Tim byly oceněny jak jeho zásluhy 
o postavení hvězdárny a planetária 
a  je jich  další činnosti, tak i jeho dlou
holetá obětavá práce s řízením celo
státních úkolů v oboru pozorování 
proměnných hvězd a meteorů. Fr. S.



Na základě pulkovských měření 
ztemnění Měsíce v zemském polostínu 
při zatmění 26. září 1950 a srovnává
ním těchto měření s předcházejícími 
(od r. 1925 od r. 1950} ukázali A. V. 
Markov a D. E. Ščegolev, že zemský 
polostín ve vzdálenosti 1,4 poloměru 
stínu je po minimu sluneční činnosti 
tmavší a jeho povrchová jasnost se 
zvyšuje k období maxima činnosti prů
měrně o 2 hvězdné třídy. Pulkovská 
pozorování jasnosti polostínu pokra
čovala do r. 1955. Měření jasnosti po
lostínu při zatmění 29. září 1955 dala 
(podle pulkovských i jiných pozorová
ní) krátce po období mimima sluneční 
aktivity (1954) nečekaně velkou jas
nost polostínu, což nenasvědčuje l l le -  
té periodě změny jasnosti polostínu. 
Proto se Markov nedávno rozhodl

N O V A  U

Prof. L. Rosino z hvězdárny Asiago 
(Vicenza, Itálie) oznámil, že 18. červ
na objevil supernovu 2' západně a 
0,7' severně od centra nepravidelné 
galaxie NGC 4753 v souhvězdí Panny. 
V době objevu měla hvězda jasnost 
(fotogr.) 13m,5. Podle sdělení M. Anta
la ze Skalnatého Plesa má objekt na 
desce č. 1578 (exp. 15. III. 1956) Palo-

B I N O K U L Á R N l  P O

Uvádíme zkrácený obsah článku 
z časopisu Jenaer Rundschau 5/1964, 
přetištěného z Kalender fůr Stern- 
freunde 1964. Paul Darnell uvádí své 
zkušenosti a rady, které získal pozo
rováním astronomických objektů bino
kulárně. Dosud vžitý způsob pozoro
vání jedním okem vyžaduje hodiny 
pozorování pro dosažení skutečného 
úspěchu, při Čemž není fyziologicky 
normální. Někteří pozorovatelé použí
vají již po léta binokulární mikrosko
pický nástavec a jsou velmi spokoje
ni. Binokulární mikroskopické nástav
ce jsou opatřeny většinou Barlowovou 
čočkou; aby se vyrovnalo nutné pro; 
dloužení dráhy světla v systému hra
nolů. Jiný pozorovatel uvádí, že místo 
ní používá slabý, třikrát zvětšující

zkoumat na základě měření 10 za 
tmění od 1925 do 1955, zda neexistuje 
závislost jasnosti polostínu na 221etéro 
cyklu sluneční činnosti. Do grafu vy
nášel jasnost polostínu v závislosti na 
fázi 221etého cyklu. Ukázalo se, že po 
minimu 221etého cyklu (počínaje su
dým llletým  cyklem) se zvětšuje 
ztemnění polostínu a největší ztemně
ní nastává ve fázi asi 0,1 (tj. přibliž
ně za 2 roky po minimu). Se vzrůsta
jíc í fází 22Ietého cyklu se ztemnění 
polostínu zmenšuje a ve fázích asi 
0,3 — 1,0 zůstává pak konstantní. Pro 
konečné rozhodnutí o existenci závis
losti jasnosti polostínu na 221etém 
cyklu sluneční činnosti nabývá zvlášt
ní důležitosti fotometrie zemského 
polostínu při dalších měsíčních za
tměních. AC SSSR 306

I G C  4 7 5 3

marského atlasu přibližnou jasnost 
18m. To by nasvědčovalo, že jde asi 
spíše o galaktickou novu než o su
pernovu. Podle snímku M. Antala 
z 22. června měla hvězda fotografic
kou jasnost 12m,8 a souřadnice 
(1950,0):

a =  12h49m41s,95 a 6 =  — 0°54'31".

O R O V Á N Í  P L A N E T

mikroskopický objektiv. Nástavec pů
sobí jako okulární mikroskop. Při 
použití binokulárního nástavce je nut
né zkrácení tubusu asi o 15 cm, po
dobně jako u Zeissova slunečního 
hranolu. Této okolnosti je nutno bez
podmínečně dbát. Výtah musí mít 
možnost zasunutí o 15 cm od polohy 
při pozorování jedním okulárem bez 
zenitového hranolu. Zeissovy amatér
ské dalekohledy tuto možnost mají, 
kromě llcm  zrcadlového dalekohledu. 
Při binokulárním nástavci je nutno po
čítat s určitou ztrátou světla, neboť 
světlo dopadající do objektivu se dělí 
hranoly a vede polovinami do dvou 
okulárů. Při tom se projevují výhody:

(1) Oči se tak snadno neunaví. 
Autor pozoroval často nepřetržitě 2



hodiny. Při klidném vzduchu se 
mnohdy obraz úplně uklidní na něko
lik vteřin. Při pozorování jedním oku- 
lárem je  často nemožné postřehnout 
detaily. Binokulární pozorování je 
mnohem rychlejší a přesnější.

(2) Pozorovací schopnost zůstává 
neovlivněna. Často zjistí pozorovatelé, 
že po krátké pozorovací době se sni
žuje počet pozorovaných jemných po
drobností.

(3) Objekty se jeví při binokulár
ním pozorování světlejší. V důsledku 
toho je možno použít při binokulár
ním pozorování silnějšího zvětšení. 
Je-li například při pozorování jedním 
okulárem nejlepší zvětšení 250násob- 
né, pak je možno pro Mars a Venuši 
v každém případě použít zvětšeni 
400—500násobné.

(4) Jev „létajících mušek" v oku, 
občas se projevující zvláště při silněj
ším zvětšení, je při binokulárním po
zorování daleko méně rušivý.

(5) Binokulární systém omezuje se
kundární spektrum objektivů.

Tyto překvapující zkušenosti se 
mohly nejzretelněji konstatovat při 
použití Zeissova nástavce. Bližší vy
světlení binokulárního pozorování na 
základě dělení světelné dráhy bylo 
uveřejněno v článku od H. Pohlacka 
v Jenaer Rundschau, 1958.

Astronomické binokulární nástavce 
jsou dodávány již po mnohá léta. Ne
zavedly se však příliš pro vysokou 
cenu, neboť je třeba navíc dvou astro
nomických okulárů. Kromě toho byla 
snižována světelnost mnoha reflexy. 
V posledních dvaceti letech se však 
podařilo významně snížit ztráty svět
la antireflexní vrstvou. Dnes se po
užívají binokulární nástavce na mno
ha hvězdárnách, zvláště po povzbuzu
jících zkušenostech, které získal Kui- 
per při pozorování Venuše a Marsu 
2metrovým dalekohledem. Pár normál
ních očí je  fyziologická jednotka, a 
proto na opticky a mechanicky dobře 
vybaveném dalekohedu dává pozoro
vání světlých objektů oběma očima
vynikající výsledky. R. E.

O K A M Ž I K Y  V Y S Í L A N Í  Č A S O V Ý C H  S I G N A L O  
v  Č e r v n u  1 9 6 5

OMA 50 kHz, 20h ; OMA 2500 kHz, 20&; Praha  638 kHz. 12*;
OLB 5 3170 kHz, 20h SEC [NM — neměřeno, NV — nevysíláno)

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OMA 50 0057 0048 0035 0032 0019 0008 0008 0001 9991 9985
OMA 2500 0044 0034 0027 0019 0011 0003 9996 9988 9980 9972
Praha 0054 NM 0038 0027 NM NV 0001 9999 NM 9982
OLB 5 0066 0055 0047 0025 0017 0010 0002 9994 9987 9978

Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OMA 50 9973 9965 9958 9951 NV NV * 9924 9917 9912 9903
OMA 2500 9965 9959 9948 9940 9932 9924 9916 9908 9900 9891
Praha NM 9966 NV 9950 9940 9929 9922 9919 9907 NV
OLB 5 9970 9960 9953 9948 9937 9930 9920 9912 9903 9910

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OMA 50 9896 9890 9880 9871 9861 9855 9846 9826 9821 9818
OMA 2500 9884 9876 9868 9860 9851 9844 9836 9820 9818 9812
Praha 9895 9882 9875 NM 9864 9851 NV 9832 NM 9823
OLB 5 9900 9892 9885 9876 9871 9861 9848 9828 9833

V.

9828

P táček



Z lidových hvězdáren a astronomických kroužků

A S T R O N O M I C K Ý  S E M I N Á Ř  V H U R B A N O V E

V dňoch 13. až 15. mája usporiada- 
la ludová hvezdáreň v Hurbanove 
IV. krajský astronomický seminář pre 
vedúcich astronomických krúžkov a 
pracovníkov ludových hvezdární v kra
ji. Seminář sa konal v peknom pro
středí pri hrade Červený Kameň a 
zúčastnilo sa ho 52 pracovníkov astro
nomických krúžkov a ludových hvez
dární Západoslovenského kraja. Okrem 
toho boli na semináři přítomní aj pra
covníci ludových hvezdární zo Ziliny, 
Prešova a Prostějova ako lektoři a 
pracovníci z Banskej Bystrice a 
z Košic.

Program seminára bol obsažný a 
svojou tématikou navázoval na témy 
prebrané na predchádzajúcich troch 
seminároch usporiadaných ludovou 
hvezdárňou v Hurbanove, a to v no- 
vembri 1963, v máji a v septembri 
1964. Všetky tieto semináře boli troj- 
dňové a ich účastníkom boli prebrané 
a vysvetlené partie Slnko a slnečná 
sústava, astrometria, a astrofyzika. 
Okrem toho sa konalo pozorovanie 
oblohy a na každom semináři bola 
diskusia o práci a činnosti astrono
mických krúžkov v kraji.

Hlavnou náplňou IV. seminára boli 
nasledujúce přednášky: Vývoj názo- 
rov na podstatu hviezd (dr. Kupča), 
Čo a ako pozorovať v astronomických 
krúžkoch (Očenáš), Prístroje a metó- 
dy astrofyziky (Szeghy), Meranie 
vzdialeností v astronómii (dr. Csere),

A U T O B U S O V Á  E X K U R Z I A

Po dobrých skúsenostiach v práci 
s astronomickými krúžkami a vychád- 
zajúc z výsledkov viacdňových sústre- 
dení na Červenom Kameni a na Be- 
zovci, usporiadala rudová hvezdáreň 
v Hurbanove v spolupráci s Krajským 
osvětovým strediskom v Bratislavě 
štvordňovú autobusovú exkurziu do 
vybraných moravských a slovenských 
ludových hvezdární. Exkurzia sa kona
la od 10. do 13. decembra 1964 a zúčast
nilo sa je j 45 osĎb. Bola určená pre

Najnovšie poznatky z výzkumu medzi- 
planetárnej hmoty (prom. fyz. Stohl), 
Výsledky fotografovania planět v Pros
tějově (Neckař), Spektrá hviezd (Be- 
zay) a Základy rádioastronomie (Šro- 
bár). Večer sa malo konať pozorovanie 
oblohy. V důsledku nepriaznivého po- 
časia sa pozorovanie konalo len v je 
den večer, ostatné dva večery boli 
vyplněné premietaním krátkých astro
nomických filmov a diafilmov, ktoré 
názorné doplňall tématiku.

Kladom seminára bola hojná účasť 
zo všetkých astronomických krúžkov 
kraja a tiež účasť z ludových hvezdár
ní a krúžkov Stredoslovenského a Vý
chodoslovenského kraja. Účastníci si 
jednak vypočuli hodnotné přednášky 
a jednak v osobnom styku si vyměnili 
svoje poznatky o práci v krúžkoch.

Organizovanie seminárov a celková 
metodická pomoc, ktorú ludová hvez
dáreň v Hurbanove počas svojho ešte 
poměrně krátkého účinkovania posky
tuje jednotlivým krúžkom sa už vý
razné prejavila v oživení a zlepšení 
práci astronomických krúžkov v Zápa- 
doslovenskom kraji. Ddkazom toho je 
aj tá skutočnosť, že v súčasnej dobe 
v kraji dobré pracuje 35 astronomic
kých krúžkov.

Na závěr třeba ešte konštatovať, že 
seminář bol dobré zorganizovaný a 
svojím dielom přispěl k dalšiemu roz
vojů amatérskej astronómii v Západo- 
slovenskom kraji. 5. K noška

NA L U D O V É  H V Ě Z D Á R N Ě

vedúcich astronomických krúžkov, 
pracovníkov rudových hvezdární a 
a vzorných členov krúžkov, ktoré pra- 
cujú pri osvětových zariadeniach i pri 
školách v Západoslovenskom kraji. 
Účelom zájazdu bola návštěva hvez
dární, prehliadka ich zariadenia a pří
strojového vybavenia, oboznámenie sa 
s prácou ludových astronómov a vý
měna skúseností.

V prvý deň exkurzie bola navštíve
ná hvezdáreň a planetárium v Brne.



Účastníci exkurzie věnovali velkú po
zornost prehliadke planetária, so zá- 
ujmora si vypočuli sprievodné šlová od
borných pracovníkov a zapojili sa do 
živej diskusie. Po prehliadke planetá
ria si prezreli hvezdáreň. V druhý deň 
zájazdu si účastnici prehliadli ludovú 
hvezdáreň v Prostějove a v Gottwal
dove. S nadšením si prezreli dobré vy- 
bavenie dielní, kde bolo zostrojených 
svojpomocne viacej dalekohladov. 
I celkové vybavenie hvezdární je dob
ré, vSčšinou prístrojml vlastnoručně 
vyrobenými. Po prehliadnutí hvezdární 
sa rozprúdila diskusia o práci s astro
nomickými krúžkami. Na třetí deň bola 
navštívená hvezdáreň vo Vsetíne a vo 
Valašskom Meziříčí. Na účastníkov 
zájazdu velkým dojmom zapůsobila 
elegantná, dobré vybavená hvezdáreň 
vo Valašskom Meziříčí. Na prvý po- 
hlad sa zdálo, že tu zaměstnanci ne- 
majú žiadne ťažkosti. Až po rozhovo
re s pracovníkmi hvězdárně sa ukáza
lo, že i tu boli počiatočné ťažkosti. 
Celá budova bola postavená brigád
nicky. Počas prehliadky previedol je 
den z pracovníkov na ukážku pozoro- 
vanie slnečných škvřn zo snímkov. Na 
štvrtý deň cielom návštěvy bola ludo
vá hvezdáreň v Ziline a v Hlohovci. Už 
zdaleka bolo vidieť pred budovami

Úkazy na obloze v září

Slunce vychází dne 1. září v 5h 
14m, zapadá v 18h45m. Dne 30. září vy
chází v 5h58m, zapadá v 17h41m. Bě
hem záři se zkrátí délka dne o l h 
48m a polední výška Slunce nad obzo
rem se zmenší o 11°. Dne 23. září 
v 7h06m vstupuje Slunce do znamení 
V ah; v tento okamžik nastane pod
zimní rovnodennost a začátek astro
nomického podzimu.

M ěsíc je 2. září ve 20h v první čtvrti, 
11. září v lh v úplňku, 18. září ve 13h 
v poslední čtvrti a 25. září ve 4h 
v novu. V odzemí je Měsíc 7. září, 
v přízemí 23. září. Konjunkce Měsíce 
s planetami nastanou: 1. IX. s Neptu
nem, 10. IX. se Saturnem, 18. IX. s Ju
piterem, 24. IX. s Uranem, 28. IX. 
s Venuší a s Neptunem a konečně 
29. září s planetou Marsem.

v Ziline týčiť sa antény na zachytá- 
vanie kozmického šumu. Riaditel 
hvězdárně navštevníkov s touto prá- 
cou podrobné oboznámil, povodil ich 
po priestoroch hvězdárně, podrobné 
rozprával o práci v krúžkoch v Stredo- 
slovenskom kraji a poukázal na vý
sledky práce krúžkov. Poslednou za
stávkou bola ludová hvezdáreň v Hlo
hovci. Dobrovolní pracovníci hvězdár
ně podrobné hovořili o práci v astro
nomických krúžkoch, ukázali názorné 
astronomické pomůcky vyhotovené 
dětskými rukami a povodili účastníkov 
exkurzie po hvezdárni.

Pri srdečnom rozhovore sa zájazd 
chýlil ku konců. Na svojej obchůdzke 
sa účastníci zoznámili s moravskými 
a slovenskými kolegami, s ich prácou 
i ťažkosťami a s niekoíkými súdruh- 
mi nadviazali spoluprácu. V nesko- 
rých večerných hodinách sa vracali 
spSť do Hurbanova, do mestečka, kde 
má astronómia bohatú minulost a vel
ké perspektivy do budúcna. Pracovní
ci Iudovej hvězdárně v Hurbanove ve- 
ria, že astronomická exkurzia velkou 
mierou prispeje v rozvoji Iudovej astro- 
nómie v Západoslovenskom kraji a 
oživí činnost astronomických krúžkov, 
počet ktorých sa stále zvyšuje.

Marta Csóková

Merkur. Dne 2. září je Merkur v nej- 
větší západní elongaci od Slunce, po 
níž se blíží do horní konjunkce se 
Sluncem, která nastane 27. září. Pla
neta je proto viditelná v první polo
vině měsíce ráno na východní obloze. 
Nejpříznivější pozorovací podmínky 
jsou v prvních zářijových dnech, kdy 
je Merkur ve 4h45m asi o 10° téměř 
přesně nad východním obzorem. Dne 
3. IX. vychází Merkur ve 3h37m, 8. IX. 
ve 3h52m a 13. IX. ve 4hl8m. Hvězdná 
velikost planety se v této době zvět
šuje z 0m,0 na — l m,0, • současně se 
zvětšuje i fáze planety a zmenšuje 
průměr osvětlené části kotoučku. Dne 
8. září je Merkur v konjunkci s Regu- 
lem, při níž je  Regulus 0°,7 jižně.

Venuše je nad západním obzorem 
jen krátce po západu Slunce. Počát



kem září zapadá v 19h52m, koncem 
měsíce v 18h57m. Během září se zvět
šuje hvězdná velikost planety z —3m,4 
na —3m,7. Dne 7. IX. bude Venuše 
v konjunkci se Spikou, dne 30. IX. 
v konjunkci s Neptunem.

Mars je v souhvězdí Vah a je nad 
obzorem jen krátce po západu Slunce. 
Počátkem září zapadá ve 20h29m, kon
cem měsíce v 19h22m. Planeta má 
hvězdnou velikost asi +1^,3. Dne 
17. IX. nastane konjunkce Marsu 
s Neptunem.

Jupiter se pohybuje souhvězdími 
Býka a Blíženců. Počátkem září vy
chází ve 23h00m, koncem měsíce 
v 21^21m. Jupiter má hvězdnou veli
kost —l m,8, průměr kotoučku je asi 
36''.

Saturn je v souhvězdí Vodnáře a 
protože je  6. září v opozici se Slun
cem, je po celý měsíc nad obzorem 
prakticky po celou noc. Planeta má 
hvězdnou velikost + 0 m,8, průměr ko
toučku je  17'' a rozměry os prstenu 
43" a 4".

Uran a Neptun nejsou v září pro 
blízkost u Slunce pozorovatelné. Kon
junkce Urana se Sluncem nastává 
8. září.

Planetky. Dne 18. září nastane opo
zice planetky Ceres se Sluncem. 
Ceres je v souhvězdí Velryby a má 
hvězdnou velikost 8m. Souřadnice na
lezneme ve Hvězdářské ročence 1965 
(str. 105). J .B .

• PRODÁM refrak to r — m onar, zánovní, 
prům ěr obj. 80 mm, ohm. vzdál. 830 mm, 
okuláry F  — 40,20 a 7 mm, jem ný posuv 
«  +  <5 bowdenem. Cena podle dohody. Do
tazy na ad r.: Inž. K arel V orálek , Klad
rubská 504, S tříbro, okres Tachov.
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Průřez Van Allenovým pásem : čáry  stejných  hustot toku protonů s en er
giem i 40 až 110 MeV. Čísla u izočar jsou přirozen é logaritm y hustot. 
Určitá čára značí tedy l,3krát větší hustotu než vnější čára  sousední. 
Vodorovná přím ka  — osa  x — je  zem ský  m agnetický  rovník, jedn otkou  
této stupnice je  po lom ěr Zem ě R. — Dole Jiný průřez Van Allenovým  
pásem  ukazu je rozdělen í hustot e lek tron ov éh o  toku pom alých  elektronů  

s en erg iem i nad 0,5 MeV.




