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l.o.braz /Lidské oko;! 

Z dalekého vesmíru i z 'blízkého na-
šeho oko1~, přicházejí k nám rázná 
záření, z nichž poměrně nepatrnou 
část zachytí naše oči. Obě oči se 
podobají miniaturními televisním při-
jimačúm, ;od kterých jsou dodávány 
dvěma kabely nv.rvu do mozku zprávy 
o tom, co v té chvíli promítá čoč-
ka na sítnici. Za noci reaguje na 
světlo fotosensibilní látka rhodo-
psin, uložená v jemných nervových 
cicmentech na stélce sítnice. Této 
okolnosti děkujLmě za to, .že vidíme 
na ti`sícc drobných hvězda I\1éčnóu 
dráhu a žc rozeznáme také jejich bar-
vu. 

2.obraz /Barvy na hvězdné obloze/ 

Staří pozorovatelé oblohy si povšim-
li různého zabarvení světla hvězd. 
Znali modravé, bílé, žluté a červené 
hvězdy. V souhvězdí Oriana jim by-
la nápadnou č:rvená barva Bctelgeuze, 
ve Míru Antař s, v Cap.hcu Bran :tová 
hvězda. Z pi,anct sluneční soustavy 
:svítil Mare barvou krve, Jupiter žlu-
tým. světle:, Venus G III' rrkur zářily 
jako bílé démanty na večerním nebo 
bílém nebi. 

3.cbraz /Duh / 

Dávno před scstrojcríia dalekohledu 
znal člověk krásný duhový oblouk ba-
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rev, který so klenul po dešti nad kr^-
jinou nebo se vznášel nad vodopády v 
tříšti vodních kapek. Přirozený výklad 
tohoto zjevu podal na počátku 17.stole- 
tí český fysik na pražské universitě, 
Jan Marci z hanškrouna. Osmnáct let. 
před Něwtonem uveřejnil objev prisma- 
tického rozkladu světla v barevné slož-
ky. 

4.obraz/Isaac Newton/ 

Roku 1666 studoval barevný rozklad úí-
lého světla Isaac Newton. Napsal o je—
vu pojednání "Theorie světla a barvy", 
ve ktcrá~inazval bářcvnou škálu "spektrem' 
Nčwtonův výklad se zdál mnohým současní—
kům fantastickým výmyslem, Ještě po stu 
lotech .baník Go~ the nazval Newtonovu 
práci o barevnosti bílého světla pepo—
chopitelnou pohádkou pro děti. 

5 . obraz /Spektrum/ 

Lidský zrak rozezná ve spektrální 
škálc týto. barvy: fialovou, modrou, 
zelenou, žlutu, oranžovou a červenou., 
Vím. ' :: ž'c spektrum pokračuje v obou smě 
rc.,ch. Dň části ultrafialové a na opačné 
straně do _oblsti. . p2.prskfi _infračcrvcrýcň 
Pro :oba tyto kance spektra není lidský 
zrak citivý ` 



6.obraz. /Soustředění slunečních paprs-
ků refl.ektorem/ . 

Roku 1800 učinil hvězdář William 
Herschel zajímavý pokus se sluneč-

.ňím spektrem. Měřil teploty rŮzných 
spektrálních barev. Zjistil, že te-

plota stoupá'emérem k červené čisti 
spektra. KE konci pokusu. posunul 
jeden`z tuploměrú na místo, kde pro 

•lidský zrak končí červená barva. 
S překvapením pozoroval, jak _rtuť 
v teploměru _ prudc.c $toup.la.. Tak ob-- 
jevil .tepelné zářcrií slunce'. Dnes 
známe. několik přímých cost, jak dlou-
hovinného záření využít. Jeden ze 
žpus.cbú: je šcuetředěňí slunečního 
světla do ohnika velikých rcfl ekto- 
ru.;',i a obraze je, tukový malý pokus 
zachycen, r' oňnisku zrcadla, které 
se. motór'kon posouvá za sluncem, 
soustřc(uJL se světlo na rialý kotlík 
s vódou, kt , rá přeměněná v peru po-
hání malý parní stroj. V poslední 
době bylo zhotoveno zrcadlo o prů-
měru více než _tři metry, v .jehož 
krátkéri ohnisku so. d ,sáhne za jas-
ného počasí teplLLty 8500c. Táto 
teplota .postačí, aby. pIátck ocele 
byl roztaven ve zlomku vteřiny. 
Prakticky tato možnost dnes ještě 
r nčho n;zna:icná`,. pretňžc. LIúže být 
užito. porěrně vUrmi rL lé plochy 
ohniska. Přístr. jc ,se proto používá 
p_ uzě k t esturi ,Znivzd rn:- sti rúz-
ných ker rických k :v .vých výrobků. 
Funkce těchto strojů končí, jakrlilc 
se obloha zahalí Elraky. ` 
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7..obrsz /Spektrální čáry/ 

Uplynulo dvě stě let od Newtonova obje—
vu s než trojboký hranol skla odhalil 
ostatní tajemství. Angličan Wollanston 
a Němec dr.Josef Fiaunhofer přišli na 
znarnenit3r objev. Postavili před hranol 
uzkou podlouhlou. štěrbinu a s překva—
pením shledali na obraze spektra řadu 
tcmnýoh i světlejších čár. Tímto jedno—
duchým zařízením rozeznali ;ty njvýraz—
ně jší čáry, kterým so od těchto dob ří—
ká čáry Fraunhofeřovy. 
Nahoře jé spektrum sirovodíku, dole 
spektrum svítiplynu. 

8.obraz,/Sluneční spektrum a spektrum dvou 
složek optické dvojhvězdy beta 

Cygni /A lbir eo/. / 

Ve fysikálních laboratořích postupně 
zkoumali význam těchto čar fysikové 
Kirchcff, Bunsen a Angstróm. Zjistili, 
že poloha čar ve spektru je relativně 
stálá, alp jejich seskupení a počet 
stoupá rcbcs klesá podle toho, který 
prvek nÝ,bo plyn v pokusných kahanech 
nebo jiskřištích zahořel. Jiný charak—
ter měl žhoucí vodík, dusík, vápník 
nebe do žhava rozpálené kovy. Polohy 
čar byly přesně změřeny a nakorac by—
la přijata škála Angstr~mova. Tok na 
př. spektrální čáro H alfa neso čísel—
né značení 6563 Angstr~m. Z pokusných 
laboratoří fysiku se.. př , těhovalo expe—
rirl..ntální zařízení do kupolí 'hvězdá—
ren. Byl sestrojen hranolový přístroj, 

. ~. 
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nazvaný spektroskop~m, ve kterém 
žhnuly porovnávací škála některého 
prvku. Na této škále bylo možno 
současně odečíst polohu zkoumané čá-
ry ve sluneční m spektra. Takóvé pří-
-stroje byly připevněny ke hv.~zdář= 

s.kým dalekohledům a obráceriy ke hvěz-
dám Tak bylo založeno•dúl'žité od-
větví astrononic - astrofysi ka. V slu-
nočním spektru /na obraze nahoře/ 
bylo zjištěno na tisíce čar patřících 
z největší části prvkům a plynům 
známým na. Zemi. Na vzdálcných hvěz-
dách byly často : pozorovány mnohé 
odlišné poměry. ve skupení čar, než 
je -tomu u čar ,na slunci. Vysvětlová-
ní.těchto odchylek patří mazi nej-
zajímavější kapitoly astrofysiky, 
Jako příklad jsou na obraze uvedena 
dvě odlišná spektra dvojhvězdy be-
ta .Cygni /Albireo/. 

9.obraz /Úpiné zatmění slunce/ 

Zatmění' slunce vyvclé.valo u primi-
tivů různé fantastické představy. 
Je však pravděpodobné, že ustrašený 
pozorovatel podobného přírodního úka-
zu spatřil ve chvíli tctlity slu-
neční kořdnu, rozprostírající se do 
širokého okolí Slunce, a ohnivé ja-
zyky vystupujících ,protuberancí. Zjev 
trval ovšen jen ně}~glik::desítek vte-
řin a mohl vyvolat zrriíně né děsivé 
představy. 
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ll.obraz /Věžový dalekohled/ 

Některé ze světových hvězdáren se ape-
cialisovaly na spektrální studium Slun-
ce. Zde bývají stavěny t.zv. věžové 
dalekohledy. Na obraze je věž hvězdárny 
na Mont Wilsonu. Podobná zařízení ma-
jí hvězdárny v Sovětském svazu, v Ita-
Iii i jinde. Také na naší hvězdárně 
v Ondřejové bude v blízké době postave-
na sluneční věž. Princip optického za-
řízení sluneční věže je patrný z obra-
zu po pravé straně. Dvě rovinná zrcadla 
odrážejí sluneční světlo do objektivu, 
který je soustřeďuje do ohniska v pod-
zemí věže. Dopadá na spektrální mříž-
ku, která má tutéž funkci jako skleněný 
hranol, avšak ještě dokonaleji rozvine' 
určité části spektra. Ohybová mřížka
která je na svém povrchu lesklá, odráží 
sluneční spektrum zpět do místa, odkud 
pozorovatc1 koná měření neb obraz spek-
tra fotografuje. 

ll.obraz /Odrazná zrcadla a odraz ohybov é 
mř í žky% . 

J 
Oba obřžazy je:n děpinují přcdcházc jící. 
Vlevo` patrný odraz obou planparalel-
nich žrcadol, umístěných v kupoli na 
vrcholu sluneční věže, na.  druhém obraze 
je pohled do podz€mní šachty, kde je 
osazena. ohybová mřížka, odrážející prá—
vě červenou část slunečního spektra. 
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12.ebraz /Vápníkové mraky. na slunci/ 

Za klidných atmosférických poměřú 
jsou vidět na Slunci bílá 

pole 

mra-
čen žhnoucích par vápníku. Jsou roz- 
ložena v širokém okolí,skvrn, 

ale 

také mimo ně. Pro pozorování dale-
kohledem je viditelnost těchto mra-
ků silně omezena a mnohem lépe a 
dokonaleji je lze, fotografovat ve 
světle spektrální ě.áry, náležející 
vápníku. Přístrojem, pro tento 
účel konstruovaným, říká: se ..spektro-
heliografy. Mohou být ,připevněny 
ke každému dalekohledu nebo so jich 
používá v ruzných obměnách ve 

věžo-

vých nebo horizontálních konstruk-
cích. Takovým spvktroheliografem 
byl získán promítnutý obraz, ukazu-
.jící bohatost vá}.níkový ch polí, 'o 
kterých by se lidský zrak jinak ne-
dověděl. 

13. obraz /Koronogr.af, , přístroj pro po-
zorování, slunečních výbuchů 
a chromošféry/ 

Francouzský hvězdář Lyot vynalezl 
způsob, který. umožnil pozorovat 
a fotografovat sluneční ;chr.omosféru 
a výbuchy žhavého vodíku a vápníku 
i mino dobu úpiného zpt.mění slunce. 
V Lyotově přístroji je zacloněn 
slun:ční disk kovovým. kotoučem
zbývající část jc pozorována inter-
forenčními filtry, které propouště-
jí zcela úzkou oblast kolem spcktrál-
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-ní čáry H alfa nebo K. Ještě dokonale-
ji konají tuto službu monochřomátory 
z křeasnných destiček, které předsta-
vují dokonalý filtr, nevyžadující ani 
zastínění slunečního kotouče. 

14.obraz /Sluneční protuberance! 

Koronografem jsou možné jak statické, 
tak.i kin:matografickě záznamy. slu-
n čníčh výbuchů., které dosahují nepřed-
stavitelných výšek.. Náš obraz ukazuje 
pr•otuberanci, -která nastala v dopoled-
ních hodinách 4.června 1949. Z vidi-
telné 

části 

kružnice slunečního disku 
lze si ňejlépe učinit představu o gi-
gantické síle, která. .překlenula oblou-
kem .miliony kilometrů v době 80 minut. 
Oblouky dosáhly výšky více než 5 mi-
lionů kilometrů nad povrch slunce. 

15•.obraz /Rozdíly a klasifik2cc hvězdných 
spekter! 

Bylo již naznačeno., ž spektra hvězd 
se rázní. Hvězdy„raneiovývojového ty-
pu mají spektrum.s malým počtem čar 
na spojitém pozdí Povrchová teplota 
tohoto druhu hvězd dostupuje až 30000°. 
Hvězdy starší: vývojové řady vykazují 
přírůstek kovových čar, který se stává 
značným u hvězd barvy červené. Na obra-
ze spatřujeme charakteristiku těchto 
rozdílů. Obří hvězda Betelgeuze má 
spektrum bohaté na temné kovové čáry, 
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Sirius, j&dna z nr, j ja;:.ně jších hvězd: 
severní oblohy, nálc~í do ml~dší vý-
vojové řady a v j: ho spektru přcvlá- 
dají skupiny širších vodíkových a váp- 
níkových čar. Ke . kónc i mir~lého sto- 
letí bylo počato s systematickou 
šp-ektrální přehlídkou hvězd a na je- 
.jím zá.kladě vzniklo t.zv. harvardské. 
třídění typů do rúznýoh charaktcris- 
tických skupin. 

16.obraz/Harvardská klasifikace/ 

Zhruba bylo označeno šest hlavních 
skupin, kterým byly přiděleny podtří- 
dy, vyznačující odchylky. Skupiny 
jsou označeny • písmeny: B,n,k',G,K,N. 

Třída  Bi  kťerá jE riá naši mapce ozna-
čena modrými tcrči, náleží mezi nej-
početnější. 'patří k n.í vcliké skupi-
ny hvězd v souhvězdí Oriona, Persea 
a Štíra. Její podťřídou jsou skupi-
ny velmi horkých hvězd, označené 
jako 0 nebo P. . 

~řída Q,_ j0 označena _bílou. .barvou. 
Hvězdy tohoto spektra jsou veg~, 
Sirius,. Atair, _ Gastor a jiné. Vyzna-
čují se úbytkcm.inténšity heliových 
Čar, Glc i výr.aznými čarami vodíku. 

Tříd:: F,označEna zelorě,:vyznačuje 
čs  ~přsibýváriím. č4.r . kovú při výrazném 
zesílení vodíkových , vápníkových 
č,  r. . 
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Třída G je:poUóbného typu, ke kterému 
v poútřídě na,leží i Slunce. Skupina je 
označena žlutou barvou a patří k ní 
velmi jasná hvězda. Capella v souhvězdí 
Vozky. , 

Třídu K representuje spektrum s přibý-
vajíc hustotou kovových čar a š ústupem 
čar vodíhu a vápníku. Granžové označe-
ní této . skupiny nalcznetne u A1dobarana 
v souhvězdí  Býka, Arctura v Bootu, 
PolluxC v Blížencích a u Bubhe, jasné 
kivčzd' ve Viké ;:'c.dvědici. 

Třída M a~jí~odtřídy NRS se vyz.r~aču- 
ji vc špektru vyšokotu-absor.pcí světla 

v modré části 'a rnnožstvím kovových čar~ 
Kc skupin náleží Antares ve Štíru, Bo- 
telgúuze v Orionu, olfa Bcrkuli, bota 

a mnoho proměnných s aJ ou- 
hou p riodoíz měný jasnosti, jako Mira 
Cc;ti, chí ' Cygni a` ňepr úvidc.lriá proměn- . 
ná beta pegasi . 

17cobřaz /Přístroje pro spektrální °bádání/ 

. o Yiromadným. .sp :ktra.lriím přehlídkám 
hvězd a.o pou íá hranolu s malým lomi- 
;vým` áhi'ca; Lt rj ` jc vkládán před ob j ek- 
tiv šv~t.l.ilýcii fotografických komor.` 
Snímky takovým zařízcním získané posky-
tují ma:1e. poárotinos~i a. prozradí jcn 
hlavní .eharaktc:risti.ku objoktu Pro 
př c = riě j ěí c is ::žně j ě í a tudiur.r s o 
pGLi.úívá spoktro: kÓpLl• zá vĚtĚíít?. pOčtC:m. 
hranolu nob o'_2ybových mřížck. V tako—
vých přístrojích nastává značné pohl—

~ 
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covš:ní světla., proto je nutno Po-
dobných •přístrojů- používat ve spoje-
ní s pokizd možno 'největšími daleko- 
hl'dy. Cím větší. j.c prŮměr objokti- 
vu, tím více světla.vnikne a projde 
a~pQktroskopem, a tak jc možno studo-
vat stále slabší :hvězdy. Na obra:zc 
je jeden z největších d~ lckohlc-dá 
světa, jehcž se používá ke spektrál-
nímu studiu těsných dvcjhvžzd a. hvězd 
proměnných. 

Kc spoktrálnímu přŮzkumu slabě září -
cícha plošných obrazů mlhovin- jc z:-.- 
pot~c:bí' spojení spektrografú s re-
, 1,1 ..~  
1c.};L~.or.3r.. -:a obraze je na, ni záběr 

u řaU;. kt.o-r-u ac zr-cad-3:cm :25:6 cm v 
pruměru; ; Tímto strojem byly gJ inQny 
významné spčktrálrií objevy, které 
slouží koamoonii ke . konstr i od- 
v ných hypojhL ~ . c :lož ei:.í . a' vzni-
ku vcsmíru.:. : , . 

l9.obraz /výr a k i~vho. menisku pro 
kom_cru' o: sv-ě.to lnčš ti 1:06/ 

 i 

Moderní chemie da14. 'do rukou hvěz- 
dařú citlivé :;r_ u14 : pro zc cla (l~.vy-

f  ~ _'r~á ;~ozená pásr~~: ve s_f.~eř~tra.lnl 
~^:.c:v€ culsc oe 2"C _;k,.,v-í část::č- 
ně :J"rv^: 1.6 p' J~ !_ ~'. T • 

,( 
.Č3.é t • Z ~ ~ ~= citlivos -

ti k určité oblasti ::vět_l .. Aby ne-
žádoucí světlo bylo z aktivity zcela 
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vyloučeno, jsou před objektiv nebo fo—
tografickou desku umístěny zbarvené fil—
try. Ve většině případů se používá hlav—
ně filtrů červených, které propustí 
obraz kolem spektrální čáry vodíku a ab—
sorbuji ostatní spektrální barvy. Každé 
užití filtru znamená ztrátu světla, a 
proto byly hledány takové optické systé—
my, které, by při veliké světelnosti dobře 
vykreslily pole. problém byl vyřešen 
objeveni Bernharda Schmidta a B. aksuto—
va z optického institutu v Moskvě. Oba 
systémy záležejí v korekci opticky jed—
noduché kulové plochy zrcadla. Korekční 
desky, které tuto funkci zastávají, ma—
jí vĹlm.i nesnadně proveditelná zakřivení. 
}~a obraze vidíme postup výroby kulového 
menisku pro komoru o světelnosti 1:06. 

~O.obraz /Maksutovová komora/ 

Na obrázc je jedna z mLrfších komor "ak-
sutovova typu, umístěná na horské ob-
servatoři v alma At na předhoří Kavka—
zu. Její hlavní optickou složkou je ku—
lové zrcadlo o průměru 670 mm a korekční 
mLnisk 500 mm. Světelnost komory je 
1:2,4. Tato komora e další přístroje to—
hoto druhu jsou. na fotografování vět—
ších_ rozloh na_ obloze a monochromatický—
mi /jednobarevnými/ filtry. Maksutovový—
mi komorami byly objeveny četné dosud 
neznámé obrysy mlhovin a tvořící se 
hvězdy v proudech mezihvězdné hra_ ty. 
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21.obraz /`Fcetízky ml^:dý ch hvězd v souhvězdí 
Labutě/ 

"Řetízky" mladých hvězd v souhvězdí 
Labutě ve známé řasové mlhovině. Levý 
snímek byl získán v_ iňfračervenÉm svět-
le, střední  v žlutem světle a pravý 
ve světle ultrafialovém.. Tímto zpú.so- 
bern dokázali sovětštx...hvěždáři, že 
se hvězdy vytvářejí ncustále, tedy i 
v přítomné době, a že rievzniPly najed-
nou. . 

22.obraz /Část řasové mlhoviny v sou~vézdí 
Labutě/ 

Část řašové mlhoviny v souhvězdí La-
butě, fotografovaná sovětskými hvěz-
dáři v infr•ačerveném světle. Na sním-
ku jsou dobře patrny řetízky nlladých 
hvězd, které nejsou v normálním svět-
lc viditelné. 

. _ 

23`.obraz /Nóčrí práce u veliké Sch~nidtovy 
komory/ 

Obraz přcdstavu:jc vkládání velikého 
červeného filtru do kasctové části 
Schm.idtovy komory. Šipka d fi ltru 
ukazuje na vodíkovou oblast ve spektru, 
které filtr v úzkém rozmezí propustí 
k scnsibilované fotografické c;m.ulsi. 

• 24.. obraz. /Spektrální mapa jasných hv z d/ 

Vidíme výseč ze spektrální mapy, na 
které jsou různé typy označeny barev-
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nými kotoučky, a to podle harvardské 
škály. Třída B je označena barvou mod—
rou, A bíle, F zelenou barvou, sluneč—
ní typ G barvou žlutou, K oranžově a 
třída M barvou červenou. Barevné šipky 
ukazují na místa, která podrobně uvidí—
me na dalších obrazech. Zlutá šipka 
označuje hvězdnou krajinu v blízkosti 
jasné hvězdy Deneb v souhvězdí Labutě. 

25.obraz ‚"Snímek vc světle modrém/ 

Na fotografii vidíme obrys vsliké mind—
viny, kt4'ré pro ná:hodnou.podobnost bý- 
vá označována jako "Severní Amcrika''. 
J  ' skút cčný tv r odhalila toprvc fo,— 
to:r J'i_e vodíkovým filtrem. 

26 .obraz ,!TUntýž snímok Sch,?.idtovou komorou 
v č Erv tiérn světic/ 

Snímc;l. přozr- : zuj c, žc jdc o rozsáhlou 
oblast, ?Ltcrě odr«ží světlo od hvězdy 
ložící pa .l_ cvé straně snímku. Na sním—
ku modrém so j ~ví jako málo jasná hvěz—
da Zr-e skutcčnosti L. to obří hvězda 
spcktró,lního typu K. Na tomto snímku 
rit:jlépc pčžnávárnc výzriam'm.onochroi:~. tic— 
ké fotografie. lv~ jnovější fotografický 
atlas nc:bc , kt crý jc dokončován Schmid-

~ - tc:vou komorou no hvězdárně naMont Bo-
1 ^~oru, byl. ~.xponován v ;;, bou b~~rvách, , . „ 

l:Crc.1~.. Č, . . 

~ 
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27.obr~az /Závojová mlhovina v souhvězdí 
Labutě/ 

1~a obraze vidíme část, kterou hvězdá—
ři pojmenovali '!cirrus' a která: je prav—
děpodobně zbytkem expandujícího óha— 
lu nové hvězdy. Potvrzují to fotogxa 
fíe astrofysikální observatoře na Kry—
mu, které tuto část oblohy zachytily 
pod filtrem propouštějícím vodíkovou 
oblast spektra. 

28.obraz /řlanetární mlhovina v souhvězdí 
byry/ 

Velmi zajímavým druhem mlhovin jsou 
t. zv. mlhoviny planetární. S planeta—
mi sluneční Úous t .v nc ma j í' ňic spo~ 
? éčného, kromě terčové podoby. Velké 
hvězdářsizé dalEkohlcdy oij: a7ily v pla—
netárních mlhovin^ch četné podrobnos—
ti. Vždy se zde Ehlcd<ává.mc s . .j ~dnou 
ncbo více hvězdami raného typu, ktcré 
osvětlují plynnou skořápku mlhoviny. 
Náš snímek byl exponován v červeném 
světic, proto centrální hvězda je 
potlačena, jevto jc barvy namodralé. 
Dole pod obrazem je s.pektrum planct ?.r— 
ní mlhoviny, j ž bilo zíškwno druhem 
spektro'grafu, n~zýv~nýů, bczětěrbinc— 
vým. V něm. se obj vují miniaturní tva—
ry foto .r~fované mlhoviny na místech 
spaktrálnich čar, ktc:~é mlhovin" eeA;— 
tuje. • 
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29.obraz /Planetární mlhovina zvaná Lumbell/ 

Pod souhvězdím Labutě v souhvězdí Liš-
ky je tato známá planetární mlhovina, 
česky nevhodně jmenovaná tt Činkou~ I . Na 
snímku) který byl získán ve světle mod-
rém, vidíme jasně typickou centrální 
hvězdu, jejíž světlo se odráží od stěn 
mlhoviny. Planetární mlhoviny sc nápad-
ně podobají zjevům, které nastávají při 
výbuších nových hvězd. také od nieh ex-
panduje plyn a tvoří jakýsi obal cen-
trální hvězdy. 

3O.obraz /Galaxic v sougvězdí Andromcdy a 
v Tro jú:..elníku/ 

Červená šipka oznučujc pólohu jedné 
.z n jbližších a také úhlově největších 
spirálových mlhovin. Roku 1864 poznal 
Tilliam.IJuggins, že některé z mlhovin 
mají na spojitém pozadí také temné čá-
ry. Ukázalo se, že takovým složitým 
typem je galaxie.hndromedy. 

31.obraz /Mlhovina v Andromedě/ 

Po dlouhou dobu odolávala tato mlhovi-
na útokum hvězdářů. Teprve stopalcovým 
reflektorem se podařilo rozložit rame-
na mlhoviny v drobné hvězdy. 

32.obraz /Ramena galaxie v Andromedé/ 

Lvěstěpalcové zrcadlo šlo ještě dál a 
podařilo se v něm jak okem, tak foto-
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graficky .dokonaleji rozložit nejen 
ramena, ale i malou eliptickou mlho-
vinu, v její blízkosti. 

33.obraz ./Spirálová mlhovina 'v souhvězdí 
Trojuhelníku/ . 

Charakter t~to mlhoviny je odlišný. 
Převládají v ní drobné hvězdy až k 
centru. Stop: mlhoviny lze za:criyt~t 
v pozadí .celého sytému jen po _dlou- 
hodobých expo.sicíeh s, červen, m fil- 
t r ě rii . . . 

34. ̀obraz /Souhvě zd í Oriona aBýka/ 

Obě sau'rxvězáí zimních nocí. mají .v so-
bě mnoho astrofysikálníčh za jírrravos- 
tí. Jodňou z .nich je objekt označený 
žlutou šipkou. Je to rnlhovina, zvaná 
"krabí". Jcj.í spektrum prozrazuje éx- 
pan si plynu v: cha oti c_..:ém stavu. Sta-
ré čínské a japonské lctopisy vypra-
vují, že =roku 1054 vzplanula v těch-
to místech vclnii jasná hvězda, jejíž 
jas přcdčil světlo Jupitcra. .podlc od- 

ha. du stronóma iv;:inkotivského je hmota 
k.rabí mlhovin ý patnáctkrátc větší.hrrlo- 
ty, sluneční. Teplotu její centrální 
ilvězdy odhaduje na,. 500 000°, a můžer.ne 
si představit Z. jak nevídaně rriohuťné 
podmínk~ u!aožnují nucicární přeměnu 
hmot . -odobné kosmické laboratoře 
um.ožnu jí studium hmoty za takových pod- 
mínEk, jaké prozntí,-. nu ZeM.i n::;''.áa.c. 
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35.ob ‚iMlhovina v: Orionu/ 
....~..,~. 

Červená šipka označuje místo, kde ode-
dávna člověk viděl 7lošnou svítící ml- 
hovinu. Rozeznátiyal i již roku 1618 
Cysat y Luzeřnu a domníval se, že je 
zdé otevřený vchod za křišťálovou sfé-
ru. Dnes postačí exposice několik mi-
nut malým fotografi`ckým dalekohledem, 
abycho dostali přehled jejích obrysů. 

36.obraz /Mlhovina ve větším přístroji 

Tento snímek byl exponován zrcadlem 
o prúměru 92 cm a .ukazuje přemíru jcm-
ných odrobností_na rozloze několika 
zdánlivých' průměrů Měsíce. Zřetelně je 
vidět uzavřený kruh jemných filamentů 
svítících plynů. Na jiném místě vidíme 
t č n:ný klín mezihvězdné hboty, pronika-
jící -do světlých částí. Nad hlavní' ml-
hovinou spatř.ujemc další rozptýlenou 
mlhovinu a zůstává otázkou, zda ncexis-
tujc souvislost- mezi oběma. Zdá s.e, že 
mez nimi je most temného mraku, který 
totálně absorbujc světlo v pozadí. 

37. obraz /Jádro mlhoviny/ 

Tento snírck byl exponován pod vod íko- 
výri: filtrem v ohnisku pětir<etrového 
zrcadla. Ukazuje rozlohu středních plyn-
ných p^rti'., v nichž, loží krásné čtyř- 
hvězdí, znár_é pod názvcr. utrapcz" . 



38.obraz /Souhvězdí Severní Koruny a 
Honicíoh psů./. . 

Žlutá šipka ukazuje k podvojné pro-
měnné hvězdě T Coronae. Je dlouho-
periodickou hvězdou., jejíž světlo 
kolísá mezi.2 a 11 hvězdnou velikos-
tí. Spektrum T Coronae je typické 
pro proměnné hvězdy spektrálního ty-
pu M. Silné absorbční čáry pocháze-
jí pravděpodobně.z daleko se roz-
prostírající hvězdné "atmosféry". 
aproti tomu jasné emisní čáry vodí-. 

ku vycházejí- z hlubokého vnitřku fo 
tosférických vrstev hvězdy. Červcná 
šipka označuje polohu známé spirálo-
vé mlhoviny. v ponicích psech. 

3ý . obraz /S t~ir álc J á mlhovina M.51 v~oni- 
cích pscch/ 

r 
Jda o typickou otevřenou spirálu ;
obrácenou k nám svou ncjsirší str<::.-
nou. Fotografie, získaná v modrém 
světle stopalcovým reflektorem, vy-
kazuje bohatství podrobností,, které 
svědčí o rotaci celého útvaru. Doba 
rotace odpovídá" obrovské rozloze. 
Život několika lidských generací no-
sts čí k tomu, aby ,pohyb byl pro - 
oko znatclňý. . 

4b obraz . /Souhvězdí Jednorožce/ 

Málo znatelné souhvězdí po levém boku 
Crina má dosti pěkných hvězdokup a 
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mlhovin.. Jednou z nejkrásnějších je 
mlhovina rosetová, ležící v místě, kam 
směřuje na na ěí.. mapě červená šipka. 

41.obraz jRosetová mlhovina/ 
f 

Náš snímek získali sovčtžtí hvězdáři 
na astrofysikální observatoři, na Kry-
mu. liyl exponován v červeném, světle. 
Mlhovina světélkuje odraze~i energie 
několika hvězd raného typu o vyso- 
kých tcplotách. 

2.obraz /Část ramen rosetové mlhoviny/ 

Detailní shíri.ok získaný: Schmidtovou 
koniprou na Mount aloniaru ukazuje 
hlavně temná, dobře ohraničená místa. 
Takovou absorpci světla lze vysvětlit 
přítomností tcmných. mraků před .poza-
dím mlhoviny. 

45._obřaz /Světlo pohlcující temná hmota ve 
světovém prostoru/ 

Na jiném snímku za souhvězdí Jednorož-
ec yidímc, kterak temný klín m.ezihvězd- 
né h^.oty vniká Yiluboko před svítící 
^.1hovinu. 'j ně kt c r ých mís tc ch oblohy 
dovLdc červená fotoráfie proniknout 
takovými zastíněnýri.i místy a prozrazu-
je hvězdy stojící za nimi. . 

~~ 

~ 
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4.4..obraz _/Mlhovina zvaná. "laguna"/ 

podobným příkladem je mlhovina v sou-
hvězdí Střelce, označená v Messierov~ 
katalogu číslem 8, která vydává emis-
ní spektrum. Při okrajíčh a uvnitř, 
mlhoviny rozeznáváme četné mraky, 
absorbující světlo. 

45.obraz /Souhvězdí Štíra/ 

V létě a brzy na podzim svítí při již-
ním obzoru jasná červená, hvězda Anta-
res. Jo obrem mezi hvězdami .a také 
v"jimkou v souhvězdí .Štíra, jehož oe 
tatní hvězdy, na naší mapě označené 
modře, jsou raného vývojového typu. 

46.obřaz /Vzdálcné galaxie ./ 

Na některých místech oblohy nalézáme 
poč ctiŽé skupir zdánlivč m~='.ých ml~~.o~ 
viň. 1V~luví se o nich čssto jako o - 
hníz~G.ch mlhovin v souhvězdí Panny, Lva, 
Kštice -DcroniYž i jinde. sou to ve- 
směs skupiny nesmírně.vzdálcných mlho-
vn, vi.n, častm na hranicích dna viditelné-
ho prostoru, každým zvětšením dGlelro- 
Y~ilcdů se tento prostor r•ožšiřujcJ Vzdá-
lenost skupiny , v souhvězdí Severní Ko-

runy, kterou r~produ?sujcmc zo, r1.íhiku 
pětitetrového zrcadla., je odhadnuta 
na 250 milionů světclný7ch let. . . 
U.jc:- né z mlhovin bylo zjištěno, že _ 
r y chloat vzdalování od nás činí 21000 
kilom.Etrú. ve vt,éřině. 
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4ř.obraz./Spektrální měření pohybu galaxií/ 

Na obraze je pět částí spekter vzdalu-
jících se.galaxií. Skupina představuje 
em.piři cké příklady posuvu čar k červe-
nému konci spektra-, které je tím větší, 

čím ubývá zdánlivé velikosti mlhoviny. 
Vysvětlení úkazu nutí dodnes jcdnoznač-
né`. Bílými tečkami. jsou označeny posu- 
vy dvou spektrálních čar, náležejících 
vodíku a vápníku. Jasné čáry v části 
červené a zelené jsou laboratorní po-
rovnávací spektra helia. Fod číslem 1, 

je rýehlost vzdalování 125 kilometrů 
za vteřinu, pod č.2 1400 km/vt, pod 
č..3 3.400 km/vt.-, pod č.4 9.600 km/vt. 

a pod č.5 14.000 km/vt . 

48.obraz jTcrnrié araky v Mléčné dráze/ 

Žijčme při okrajích velkých ra.^1en 
spi-

ráln.í mlhoviny, kterou nazýváme Mléč-
řiou dráhou. Monoéhromatické fotografie 
prozradilý obrysy temných míst, která 
překážejí pohlodu k centru spirály. 
Její střed je v souhvězdí Střelce a prá-
3ě 

žďe 

jsou ramena Mléčné dráhy protká-
na temnými místy. Obraz vlevo ukazuje 
tuto část oblohy, jak se jeví na foto-
grafii 

v modrém světle. Druhý obraz ne-
se obrysy temné hmoty. V poslední do-
bě se konají pokusy proniknout foto-
graficky těmito zábranami ke středu ga-

laxie. 

K tornu úkolu je z ..potřobí vy- . 
sobe světelných komor s ostrou kresbou, 
speciálních interferenčních filtrů pro 
zcela úzkou oblast spektra a vhodně sen-
sibilované citlivé emulse. 
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49.obraz /Vývoj znázornování hvězdného 
vesmíru/ 

. 

Ke konci krátkého výkladu 
o spektrech 

hvězd si uvědomujeme, jek pracně, ale 
vytrvale shromažduje věda zkušenosti 
o Vesmíru. Dnes je předčasné činit de—
finitivní kosmogonické uzávěry, dokud 
nebude shromážděn daleko větší pozo—
rovací materiál. lení pochyb o tom, že 
mnohé bude objeveno a 

vysvětleno. Spek—
trální 

studium Vesmíru přineslo a při—
nese ještě dúiežité poznatky. Postačí 
porovnat dnešní vědomosti ̀o Vesmíru 
s představami minulých století.. Místo 
křišťálové klenby, na které hořely ole—
jové kahancé Olympu; vidíme a fotogra—, 
fujome ,slunce a hvězdy jako obrovské 
atomické laboratoře, v kterých se 
odehrávají n=pI;cdstavitclné proměny hmo—
ty v energii. pato cěntřální ohniska 
energie živí daleké prostory ve Vesmí—
ru á také nám umožňuje;, ze múžeme žít 
za snesitelných podmínek na povrchu 
planety Z'rňě. 

Konec . 
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