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grafu o průměru 50 mm se skleně
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CO NOVÉHO
v astronomii a vědách přibuzných
Objev super'IWVy jižně jádra galaxie NGG 5668 v souhvězdí Panny
byl učiněn na Palomarské observatoři hvězdářem Wildem 3. května
, 1. r. Supernova se nalézá 32 obloukových vteřin jižně jádra této ga
laxie, jejíž fotografická hvězdná velikost je 12,4m . Je to spirála o zdán
livých rozměrech 1,5'X1,5'. Sup~rnova měla v den objevu fotografic
kou hvězdnou veUkost 14m a spektrum prvního typu.
Definitivní dráhu periodické komety Schwassman-Wachmamwvy 3

(1930 VI) vypočítal sDvětský hvězdář D. Kalnin z ústavu theoretické
astronomie v Leningradu. Kometa byla dlouhou dobu ztracena a nově
vypočtené elementy povedDu pravděpodobně k jejímu znovuo.bjevenÍ.
Periodická kometa Honda-Mrkos-Pajdušáková 1(1954 a), která se
nyní od nás neustále vzdaluje, zmenší podle výpočtů· Dr G. Mertona
svou jasnost v červnu na devatenáctou hvězdnou velikost.
Pohyb dvojhvězdné soustavy mezihvězdným prostředím a vzájemná
výměna úhlového momentu s příslušnými následky na elementy dvoj
hvězdy byly po prvé numericky propočítány elektronickým počítačem
Manchesterské university. Je to po prvé, kdy byl elektronkovým pDčí
ta čem numericky zpracován klasický restringovaný problém tří těles.
Galaktická mlhovina NGC 6992 obsahuje ve své severní části podle
V. G. Fessenkova a D. A. Rožkovského asi deset mlhovinových vlá
ken, tvořených z valné části z !hvězdnýchřetízků, obsahujících při
bližně 4-10 hvězd přibližně stejné jasnosti. Jsou úzce spojeny s plyn
nDU látkou, ma některých místech tVDří pokračovární jejich vláken
samostathé hvězdy. Vzdáleno,s ti mezi hvězdami v takových řetízcích
dosahují řádově desetiny parsecu, což je asi jedna dvacetina vzdále
nosti mezi Jednotlivými hvězdami v okolí Slunce.
Deformace fotografických desek ve Schmidtově komoře vznilkajícÍ
jejich přizpůsobením se sférickému tvaru, způsobuje vnitřní napětí,
které nutno vzít v úvahu při proměřování exponovaných desek. V pří
padě pDužití filmů se redukce zjednodušují, nutno je však také bráti
v úvahu.
Paralaxa hvězdy 61 Cygni byla změřena z 370 fotografických desek
s 1203 exposicemi, získaných během 121 nocí 24palcovým Sproul re
fraktorem. Její hodnota je 0,2891" -I- 0,0031", což je asi zhruba 11,25
světelných roků.

~

Paralaxa čtyrnásobné soustavy sigma Coronae Borealis, jehož dvě
nejjasnější

složky jsou 5,76 m a 6,66 m o

periodě

1162

roků,

byla

změ

121

řena ze 149 fotogmfic:kých desek s 334 exposicemi během 92 nocí.
Získána hodnota 0,0409" -t- 0,0062", to je asi 80 světelných roků. Snim
ky byly zhotoveny Sproul refraktorem.

Paralaxa známé dvojhvězdy Kruger 60 se složkami 9,9nl a 1l,3 m
byla zmfřena z fotografického materiálu z let 1938-52 z 221 foto
grafických desek s 692 exposicemi, zhotovených Sproul refraktorem.
Její hodnota je 0,250" -t- 0,004", to je 13 světelných roků.
Emisní čáry ve spektrech trpasličích hvězd v temných galaktických
mlhovinách vysvětluje E. bpik jako následek srážek částic tyto mlho
viny tvořících, dopadajících v nejvyšší plynné vrstvy ovzduší těchto
hvězd.

Posuv perihelia planetky /karuse čini podle výpočtu 10,05 obl. vteřin
za sto let proti 43,03 obl. vteřin u Merkura, avšak předčí kteroukoli
z Ú'statních planet. Pozorování této planetky po delší dobu umožní
nové nezávislé potvrzení precesních rovnic obecné theorie relativity.
Ikaros byl objeven Dr Baadem v roce 1949 a jeho střední vzdálenost
od Slunce je nejmenší ze všech známých planetek a také výstřednost
jeho dráhy je značně veliká.
Zákrytová dvojhvězda V 541 Cygni. V poslední době podařilo se
Kulikovskému (Šternbergův astronomický institut) objeviti novou za
jímavou zákrytovou proměnnou. Z řady pozorování, vykonaných v ča
sovém rozmezí dvaceti epoch, bylo možno sestaviti její světelnou křiv
ku az ní odvoditi patřičné elementy. Pro délku periody vychází hod
nota P = 15,34 d.
15,3381.E.
Min. I = J. D. 2428762, 125

+

Světelná křivka ukazuje jasně dvě výrazná minima o stejné
amplitudě A
O,67m. Jasnost proměnné V 541 Cyg v konstantní fázi
byla určena na základě několika set negativů 10,58m. Jasnost v mini

=

mech je ll,25m. Jen díky excentrické posici sekundárního minima,
které nastává při fázi O,4485p = 6,879d, bylo možno určiti správnou
hodnotu pro délku periody. Velice je překvapující krátká doba trvání
zatmění, která u primárnfho minima je pouze O,020p, u sekundárního
minima je D = 0,012p,což svědčí o tom, že rozměry obou složek jsou
velmi malé v poměru k velikosti dráhy. Z výpočtů plyne velikost polo
měrů složek r, = r 2 = O,025a, při čemž i ~ 90°; Excentricita sekun
dárního minima je způsobena poměrně značnou výstředností eliptické
dráhy, pro kterou vychází e = 0,26.
Můžeme-li považovat hodnoty, nalezené pro dobu trvání zatmění, za
správné, pa;k V 541 Cyg je hvězdou s dosud nejužším známým mini
mem. V OKPZ 1948 a jeho čtyřech doplňcích pouze li osmi zákryto
vých proměnných (kromě V 541 Cyg) je D = O,02p a pouze u jec41é
(V 1108 Sgr) D = 0,015p.
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PROM~NNÉ HV~ZDY
B. V. KUKARKIN

(III.

pokračování.)

Základní cesty rozvoje studia proměnných
v posledních patnácti letech

hvězd

Studium proměnnýoh hvězd se v posledních letech neustále rozvíjí
do šíře i do hloubky. Do šíře proto, že, jak je vidět z tabu~'ky v Ř. H.
3/1954, celkový počet objektů, neustále roste a přesáhl v přítomné
době 25 tisíc. Pro obrovskou většinu z těchto objektů jsou získány
různé fotometrické charakteristiky. Do hloubky proto, že mnoho desÍ
tek a set proměnných hvězd se za poslední roky staly objekty nejrůz
nějších, někdy velmi přesných fysikálních zkoumání. Tohoto velkého
a rŮ'zného materiálu bylo užito jako základ pro mnohá theoretická
a statistická zkoumání.
.
Je zajímavé poznamenat, že v době poslednkh deseti let bylo uveřej
něno deset zvláštních vědeckých pojednání, věnovaných veřejným
i soukromým otázkám zkoumání proměnných hvězd. Uvádíme seznam
těchto vědeckých prací.
1. Kukarkin B. V. a Parenago p. P., "Fizičeskije pěreměnnyje zvjoz
dy". ONTI, 1937.
2. Payne-Gaposchkin C. a Gaposchkin S., "Variable Stars". Harvard
Observatory Monograph. No 5, 1938.
3. Parenago P. P. a Kukarkin B. V., "Pěrěměnnyje zvjozdy i spo
soby ich nabljuděnija". ONTI, 1938.
4. MeriU P. W., "The Nature of Variable Stars". New York, 1938.
5. Martynov D. J., "Zatměnnyje pěrěměnnyje zvjozdy". ONTI, 1l:)39.
6. MeriU P. W., "Spektra oť Long-Period Variable Stars". Chicago,
1940.
7. Campbell L. a Jacchia L., "The Story of Variable Stars". Phna
dephia, 1941.
8. Kopal Z., "An Introdudion to the Study oť Eclipsing Variables".
Harvard Observatory Monograph. No 6., 1946.
9. Zvěrev M. S., Kukarkin B. V., Martynov D. J., Parenago P. P.,
Florja N. F. a Cesevič V. P., "Mětodika isslědovanija pěrěměnnych
zvjozd". Gostěchizdat, 1948.
10. Parenago P. P. a Kukarkin B. V., "Pěrěměnnyje zvjozdy i spo
soby ich nabljuděnij,a". Gostěchizdat, 1948. Druhé vydání.
Stěží může nějaké jiné úzké odvětví astronomie napočítat třeba jen
poloviční množství vědeckých prací vydaných v době deseti leť:
Pro práce o objevování nových proměnných hvězd a o zkoumání již
objevených, je charakteristická snaha zbavení se závislosti na pod
mínkách viditelnosti a úsilí o získání statisticky stejnorodého a hod
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notného materiálu. Takových zásad bylo užito hlavně na Harvardské
plánu studia proměnných hvězd ve vybra
ných polích.
Ve shodě s tímto plánem ,c elá zona Mléčné dráhy v mezích + 12°
a mnoha jiných vybraných polí v různých galaktických šíř,kách je
podrob~no fotografování přístroji, u nichž je mezní velikost hvězd
16-17 m. Pro každé pole musí být získány stovky fotografií, z nichž
nejlepší v počtu několika desítek párů musí býti užity k výzkumům
nových proměnných hvězd a všechny negativy pro studium všech pro
měnných hvězd, náležejících do daného pole (viz na př. H. Shapley,
Harvard Bulletin, 917, 1943). Z 218 polí původního programu bylo
studováno posud 36 polí a z 348 polí dodatečného programu studo
váno 15. V 51 úplně nebo částečně studovaném poli bylo zkoumáno
kolem 6000 proměnných hvězd do 16-17 m. Materiál skutečně vy
niká stejnorodostí.
Tentýž cíl sledoval i plá:n studia všech nezkoumaných proměnných
hvězd, jasnějších než 12 m v maximu, jenž byl navržen v polovině tři
cátých let v naší zemi. Tento plán byl přijat a doporučen Mezinárod
ním astronomickým svazem a byl úspěšně splněn společným úsilím
řady sovětských a zahraničních hvězdáren. Druhá světová válka pře
rušila plnění tohoto plánu, jehož uskutečněním bychom měli bezvadný
statistický materiál jasných proměnných hvězd. V přítomné době se
práce pro splnění tohoto plánu obnovuje. Konečně tentýž cíl sleduje
i přijatý plán zkoumání podle negativů všech proměnných hvězd .ias
nejšÍch než 10 m na Harvardské hvězdárně, který doplňuje sovětský
plán (viz na př. Harvard Annals, 115, 1945). Pro uskutečnění sovět
ského nebo harvardského plánu studia proměnných hvězd bylo studo
váno již kolem 1000 nezkoumaných nebo špatně zkoumaných proměn
ných hvězd. Přibližně stejný počet proměnných hvězd byl studován
intensivně všemi ostatními hvězdárnami a badateli po celém světě.
Zamyslíme-li se nad tímto směrem bádání proměnných hvězd, mů
žeme konstatovat .iasně vyhraněnou snahu k plánování, charakteris
tickou pro sovětské hvězdárny a pro ne.ipokrokovějŠí a nejmohutnější
zahraniční hvězdárny. Avšak právě za hranicemi tato snaha k pláno
vání byla a je často narušována nahodile vznikajícími okolnostmi.
V souvislosti s tím velká odpověnost se klade na astronomy naší
země. Během posledních desetiletí autorita sovětských badatelů pro
měnných hvězd tak vzrostla, že Mezinárodní astronomická unie ochot
ně přijala návrhy sovětských astronomů ó předání jim řady organisač
ních funkcí v oblasti studia proměnných hvězd. Z deseti vědeckých
prací vydaných za posledních deset let, polovina náleží sovětským
astronomům. Naším úkolem je další zvýšení autority sovětské vědy
a propagace našich pokrokových zásad vědeckých výzkumů.
Zdali nějaká snaha k plánování hromadných bádání ohledně změny
jasnosti proměnných hvězd existuje mezi zahraničními hvězdárnami,
hvězdárně při provádění
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nelze totéž -říci, co se týče výzkumu spektrálních a jiných detailních
fysikálních charakterisUk proměnných hvězd. V této oblasti sovětští
hvězdáři, kteří ztratili následkem barbarského vpádu fašistického Ně~
mecka nejlepší vědecká zařízení našich hvězdáren, jsou· dočasně ve
velmi nevýhodné situaci. Evropské hvězdárny také značně poklesly
ve své aktivitě. V norÍnální práci za války ,po,kračovaly téměř výji
mečně americké hvězdárny, které dosáhly určitých úspěchů v oblasti
spektrálního výzkumu, výzkumu radiálních rychlostí a některých ji
ných charakteristik proměnných hvězd. Ale nehledě na výše uvedené
nevýhodné podmínky naší práce, máme určité úspěchy i v této oblasti
studia proměnných hvězd. V pracích zahraničních hvězdáren, věnova
ných přesným spektrálním i jiným výzkumům, je zvlášť zřetelně
patrna živelnost, neideovost a povrchní, někdy i sensační zaujetí stu
dovaného nebo nově objeveného jevu. Některé objekty jsou z nezná
mých důvodů studovány zvláště usilovně, i když si toho ani nezaslouží.
Na druhé straně se na některé objekty buď vůbec nebere zřetel, nebo
se zkoumají naprosto~nedostatečně. Hlavně nedostatečně jsou zkou
mány objekty jižního nebe.
Ještě horší je to se správným theoretickým pochopením získaného
pozorovaného materiálu. Ohromné 'množství pozorování jenom čeká
na patřičné vysvětlení. Prozatím mnohé práce theoreticko-statistického
charakteru, získa:né na západě, překvapují svým neodůvodněním a ne
schopností poznání složitostí světa nás obklopujíciho.
Dá-li se konstatovat ohledně nejjednodušších zkoumání proměn
ných hvězd nějaká plánovitost a viditelné úspěchy hvězdářů ,kapita
listických zemí, dá-li se mluvit o jejich určitých úspěších ohledně
studia přesnějších spektrálních charakteristik, pak jsou ještě velmi
daleko od jakýchkoliv ,konečných závěrů 'a názorů ohledně theoretic
kého správného chápání mnohoznačnosti pozorovaných faktů, nehledě
na jejich ohromné množství. Stačí říci, že 'z jev hvězdné proměnnosti
ještě nemá přesnou theorii, ačkoliv nelze upřít určité úspěchy v roz
pracování některých pravd~podobných hypothes. To neznamená, že
spektrální i jiné výzkumy proměnných hvězd, konané nyní na západě,
nemají smyslu a konají se zbytečně. Mají velký kladný význam, pokud
jde o objevy nových vlastností a zvláštností vesmíru nás obklopují~
cího. Ale jejich význam by ·b yl mnohokrát větší, kdyby byly podloženy
pevným theoretickým základem a dokonalým materialistickým světo
vým názorem. V tom je zásadní roz:díl mezi naší a buržoasní vědou.
Sovětští vědci, ozbrojeni marxisticko-leninskou theorií poznání, dospěli
·k rozřešení mnohých problémů jak pozorovacího tak i theoretického
rázu.
Přejdeme nyní k podrobnějšímu popisování úspěchů studia proměn
ných hvězd různých typů.
Přeložil Zde>něk Sekanina
I

~.

Oprava: Nápis fotografie na čtvrté straně časopisu doplnit jménem autora:
man, Hradec Kr<ilové, které nedopatřením bylo vynecháno.
Str. 96 10. ř<idek ze zdola místo 1938 má stát 1838.
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PO UŽITí G RADAC E SVETLA
cloněním objektivu k účelům visuální fotometrie
v amatérské praxi
ol

ZDENtK ŠAROCH

Účelům visuální fotometrie slouží celá řada method, které ke gra
světla užívají mejrůznějších prostředků, jako ku příkladu ab
sorpčního ,k línu, měnění vzdálenosti umělého srovnávacího zdroje,
polarisace, rotující kruhové výseče, clonění objektivu a podobně. Po
sledního z jmenovaných způsobů lze ve vhodné formě, s poměrně dob
rými výsledky užíti v amatérské praxi tam, kde se jedná o měření
jasností 'hvězd, eventuálně .iejich změn, jak je tomu zejména při pozo
rování proměnných hvězd. Za Ihlavní přednost tohoto způsobu lze
považovat v prvé řadě jeho .iednoduchost. Lze jej prakticky použíti ve

daci

spojení s každým dalekohledem, který má ,pozorovatel k disposici.
Zeslabení měřeného světla je naprosto neutrální. Při aplikaci na triedr
6X30 lze dosáhnouti použitelného zeslabení až o 5 m • S průměrem
objektivu se samozřejmě úměrně tato hodnota mění. Zkušenost uká
zala, že za příznivých okolností se střední chyba pohybuje kolem
-+- 0,05 m.
Princip měření je následující: Obraz pozorované hvězdy v zorném
poli dalekohledu měřitelně 'zeslabujeme plynulým cloněním objektivu,
do:kud nám ze zorného pole nevymizí. Jak závisí zeslabení světla
hvězdy na průměru dony je patrno z grafického- znázornění na obr. 1.
Z téhož obrázku j€ též zřejmý pokles citlivosti při malých průměrech
clony, kde již malé změny průměru mají za následek poměrně značné
změny jasnosti. Na ose x jsou vynášeny hvězdné velikosti a na ose y
průměr clony, při němž hvězda příslušné jasnosti nám "vy,hasíná"
v zorném poli dalekohledu. Na vedlejším grafu je obdobně vyjádřena
závislost jasnosti na logaritmu příslušného průměru clony. Je zde
zřejmý lineární vztah mezi oběma veličinami, čehož využíváme při
redukci pozorování.
Před každým pozorováním je ovšem nutno zjistit hodnoty průměru
clony pro určité srovnávací hvězdy, neboť tyto se budou do jisté míry
ka'ž dý den měnit vlivem ,různých okolností, v prvé řadě závisí na stavu
oblohy a samozřejmě na individuálních faktorech pozorovatele. Na
měřené hodnoty vyneseme na milimetrový papír, :k de na jednu osu
nanášíme přímo hvězdné vehkosti a na druhou logaritmy průměrů
clon. Takto vytyčené body (postačí pro 3-5 srovnávacích hvězd v roz
mezí i-3m ) proložíme přímkou. Při dalším pozorování proměnných
hvězd zaznamenáváme pouze příslušné průměrné clony a z grafu, který
máme na milimetrovém papíře vyčteme na základě jejich logaritmů
odpovídající jasnosti přímo ve hvězdných třídách, s dostatečnou přes126
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ností. Není snad ani nutno podotýkat, že pozorování vykonáme vždy
několik, z nichž pak bereme v úvahu jejich aritmetický střed.
Pozorování lze též redukovat cestou početní. Pro jasnost proměnné
ve hvězdných třídách platí vzorec:
D,
5. log D'
ml' = ms v

kde m je jasnost srovnávací hvězdy, Ds - průměr clony, pn nemz
vyhasíná srovnávací hvězda, IDv - průměr clony, při němž vymizí
proměnná a jasnosti ml"
Autor použil k prvým pokusům irisové clony o průměru 30 mm ve
spojení s triedrem 6X30. Naskytla se však nesnáz technického rázu;
která obzvláště rušivě vystupuje při menších otvorech clony, které lze
totiž těžko změřiti, nehať .tak známo, irisová clona; nevymezuje kru
hovou plošku, spíše mnohoúhelník, který zvláště při menšÍC'h průmě
rech .ie značně nepravidelný, což je zdrojem určitých chyb (obzvláště
když uvážíme, že průměr clony vystupuje ve vZ,Qfci ve druhé mocnině).
Mnohem lépe se k tomuto účelu hodí cilona, snadno zhotovitdná
poměrně .iednoduchými prostředky, která je znázorněna na obr. 2.
Skládá se ze dvou destiček, opatřených čtvercovým otvorem, který je
u obou naprosto stejný: Jedna z destiček .ie mimo to opatřena krátkým
tubusem, pomocí kterého ji nasazujeme před objektiv, a dále dráž
kami, ve kterých lze volně posouvati druhou destičkou. Pevná část je
opatřena stupnicí, pohyblivá část ryskou, jak .ie naznačeno na obrázku,
takže přímo odečítáme velikost Ú'hlopříčky D', D j.e úhlopříčka nej
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když uvážíme, že průměr clony vystupuje ve vzorci ve druhé mocnině).
Mnohem lépe se k tomuto účelu hodí clona, snadno zhotovitelná
poměrně jednoduchými prostředky, která je zná'zorněna na obr. 2.
Skládá se ze dvou destiček, opatřených čtvercovým otvorem, který je
u obou naprosto stejný. Jedna z destiček je mimo to opatřena krátkým
tubusem, pomocí kterého ji nasazujeme před objektiv, a dále dráž
kami, ve kterých lze volně 'Posouvati druhou destičkou. Pevná část je
opatřena stupnicí, pohyblivá část ryskou, jak je naznačeno na obrázku,
takže přímo odečítáme velikost úhlopříčky D'. D j.e úhlopříčka nej
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většího čtverce, která musí být vždy volena tak, aby byla o něco
menší než průměr objektivu. Posuvnou clonu lze pro možnost přesněj
šího odečítání opatřiti noniem (viz náčrt), slabým osvětlením, které
by neovlivňovalo oko pozorovatele a pod.
Aby nebylo nutno užívati příliš malých otvoru (při měření jasněj
ších hvězd). doporučuji použíti k celkovému zeslabení světla neutrál
ního filtru přiměřené hustoty.
Možností jak zlepšit a zdokonalit tuto vcel,k u jednoduchou pomůcku
je celá řada, a proto bych závěrem chtěl požádat ty čtenáře, kteří se
pokusí o její realisaci, aby mi laskavě sdělili své zkušenosti a připo
mínky na adresu redakce Ř. H.
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ZPRAvy A POKYNY pAfSTROjOVt SEKCE

* * *

P ARALLAKTICKÝ STŮL
Pro astronomické práce experimentální jest nejvýhodnějším řešením montáže
tak zv. paraJlaktický stůl, který dovoluje rychlé umístění a výměnu nejrůznějších
přístrojů na př. visuálních, spektografických, agregátů komor pro sledování
meteorů i jiných. Pokud je nám známo, je nyní největší:parallaktický stůl na
státní hvězdárně v Meudonu, ostatně i Zeissova montáž Konigova refraktoru na
Petříně představuje takovýto mohutný a v mnoha směrech použitelný parallak
tický stůl. Menší paralla:ktické stoly jsou nyní dosti rozšířeny a máme nyní
i u nás řadu takovýchto přístrojů.
Připojený obrázek ukazuje takovýto stroj, který byl nedávno konstruován
pro jednu československou astrofysikální observatoř. Robustní, při tom elegantně
ucelená konstrukce s dokonalým dílenským prov,edením prozrazuje autora Ing. Vikt{)ra Rolčíka, nejúspěšnějšího 6eskoslovenského konstrU'ktéra astrono
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mických přistrojil . Z laboratoře jmeno
vaného, který jest též výtečným optikem
- vyšla vedle známých přistrojil veli
kých (40 ka pro Petřin, 30 ka pro čes.
Budějovice atd.) i celá řada přístrojů
středních a menších vesměs originální
konstrukce.
Ke snímku stroje zhotoveného p. Jose
fem Klepeštou dal nám jeho autor Ing.
Viktor Rolčík k disposici tato technická
data, která budou jistě poučná pro bu
dovatele lidových hvězdáren a přístrojů.
Přístroj je určen pro umístění na zdě
ném či lépe betonovém sloupu o přibližné
výši normálního stolu či o něco vyšším.
Základní deska i sloup a uložení obou
os jsou litinové, upínací, mohutně vyztu
žená a četnými otvory opatřená stolní
deska je odlita z lehké slitiny a je na
jedné straně přesně do roviny opraco
vána. Celkové uspořádáni patrné z obráz
ku představuje tak zv. montáž němec
kou, jak ji počátkem minulého století
po prvé realisoval Josef Fraunhofer pro
velký refraktor v Děr;ptu. Osy }sou oce
lové, plné, 52 mm silné, !hodinová osa
spočívá ve svém horním konci v kuželikovém axiálně radiálním ložisku (Tim
ken), 'které ji jednak dokonale centruje, jednak vynáší hladce váhu celého stroje,
v dolním konci pa'k v lOžisku válečkovém (s cylindrickými válečky), které pů.
sobí jen radiálně. Na horním lwnci nese hodinová osa dále letmo uložené hodinové
kolo, které je ve st<ilém záběru , na spodu pak hodinový kruh zaměřovací (dělený
na hodiny a dílky po 5 min.). Deklinační osa ulOžená v ložiskách ' kluzných je
plně zapouzdřena a není v souvislosti s viditelnou trubkou nesoucí vyrovnávací
závaží. Jemný pohyb v deklinaci , dobře na obrázku patrný je konstrukčně shodný
s jemným pohybem u teodolítil, dlouhé rameno páky zaručuje dokonalou jemnost
.pohybu, při čemž je jakýkoli mrtvý chod vyloučen protipilsobící krytou tlačnou
zpružinou. Hodinový pohyb za oblohou Obstarává 3wattový synchronní motorek
s automatickým rozběhem přes .pouze 3 šnekové převody, které byly zvoleny tak,
že nutná zbývající chyba (zbytek při podílu dělení oelých čísel) je tak nepatrná,
že zůstává pod úrovní chyb vzniklých jiným způsobem , zejména refrakcí, o koli
sáni periody proudu ani nemluvě. Na hřídeli hlavního šneku je pak t . zv. plane
tové soukolí, které umožňuje jednak jemné zamíření, jednak přesné vedení
v rektascensi. Do dvou čelných vedle sebe umístěných ozubených kol stejného
průměru zabírá s.polečný '. letmo uložený pastorek, jedno z těchto ke>l má však
o jeden zub více n ež dru&. Jeden oběh tohoto pastorku ("satelitu či planety")
před s tavuje tedy vzájemné pootočení těchto kolo jeden zub, v konkretnim pří_
padě o jednu třicetinu obvodu. Kotouč unáš ející pastorek dá se ovládat ručním
řemínkem, na obrázku patrným a takto lze provádět ty nejjemnější zásahy do
hodinového pohybu přístroj e nezávisle na chodu motoru. Aretace v rektascensi
je provedena stejně jako Ý deklinaci radiálně pflsobicím šroubem, ustanovky
v rektascensi, - dvě proti sobě - jsou neseny zvláštním prstencem, který se
takto utahuje na nátrubek letmo uloženého kola hodinového a sdi1ejíce pohyb
deklinačniho uložení jsou v každé poloze přístroje dobře přístupné .
Několik podobně provedených přístrojů Ing. Viktora Rolčika se již dlouho
letou praxí plně osvědčila a bylo by žádouc! , aby alespoň každá větší observatoř
měla talwvýto či podobný parallaktícký stů.L
Duhen 1954,
Otavský
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A;STRONOMICKÉ ZRCADLO IV.
Tímto způ.sobem zjistíme i nejmenší dolíčky. Zapamatujeme si přibližnou ve
likost největších dů. lků. , které zjistíme. Při příštích kontrolách za práce s jem
nějším brusivem musí tyto dfllky postupně zmizeti a učiníme si pravidlem ne
přejíti k jemnějšímu brusivu, dokud jsme neodstranili dfllky od brusiva pře
dešlého. Největší pozornost věnujeme okraji zrcadla, který se brousí pomaleji.
Jen touto systematickou a svědomitou kontrolou své práce docil!me bezvad
ného konečného výsledku. Po krátkém čase se nám kontrola stane zvykem a uvi
díme, kolika chyb bychom se bez ní dop_ustili. Nevyhýbejme se jí a nebojme se jí.
Postup .práce s brusivem Č. 120 a 220 je až na délku tahů. stejný jak'J při Č. 80.
Kontrolujeme poloměr, který zkrátíme brusivem 120 asi o 400 mm , t. j. na
2400 mm, brusivem Č. 220 na 2150 mm. Tahy zkrátíme na 'I, .pfi čí s le 120 a na 'l.
při Č. 220 a při nich zflstaneme. Dbáme toho, a:by brusivo bylo dosti vlhké, ale
ne mokré. Pracujeme zvolna a hlavně naprosto pravidelně. Brusiva nedávejme
příliš mnoho najednou a častěji jej vyměňujme, neboť se tak lépe vyUžije jeho
brusné schopnosti. Skrze zadní (rovnou a lesklou) plochu zrcadla vid1me během
broušení dobře stav 'brusné kaše. Budeme dbáti toho, aby byla rovnoměrně roze
střena po celé ploše a netvořila prázdné "ostrovy", které nebrousí. V takovém
přLpadě odtáhneme zrcadlo trochu stranou, na odkrytou plochu .přikápneme vodu
a snažíme se kaši rozestříti po celé ploše. Zajedeme-li "ostrovem" ke kraji,
zmizí ho část a opakováním těchto tahů. v rflzných polohách jej zcela odstraníme.
Toto je dflležité pro rovnoměrné obroušení obou ploch a proto dávám e na tento
zjev pozor.
Na jemnější brusivo přejdeme jen po zkontrolování poloměru, povrchu a hran
a po řádném očištění celého pracovního místa. Úzkostlivá čistota je základní pod_
mínkou úspěchu. Zkrátíme-li poloměr vice než třeba, pracujem e se zrcadlem
vespod, a.ž se dostaneme na žádanou hodnotu. Nebojme se tohoto postupu, ale
užívejme ho s rozmyslem. A hlavně: hrubé dolíky odstraním e úplně brusivem
následuJícím, n enecháme je pro ještě jemnější. Vyskytne-li se nám hluboká škrába
nebo dolík, pamatujme, že je kratší vrátit se k hrubšímu brusivu než se ji snažit
odstraniti brusivem jemným.
Toto by byly zásady platné pro broušeni vflbec, tedy i jemné. K tomu pi'ikro
číme, jakmile dosáhneme stanoveného poloměru asi 2100 mm a zjistíme, že

a
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Obr. 6.

b

brusivo Č. 220 nám již plochu více nezjemní. Čerstvé brusivo dáváme z počátku
vždy asi po 5 minutách, nejlépe asi pětkrát po sobě, pak dvakrát až třikrát po
deseti minutách, takže nám vyjde na jedno zrnění asi 'I. hodiny. Nebojme se však
tuto dobu prodloužiti jestliže jsme neodstranili všechny stopy brusiva předešlého.
Plocha se nám při prohl\žení. zezadu musí jeviti stejnoměrně matnou bez jiskři
vých bodfi, které jsou tvoňeny dfilky hlubšími než je prfiměrná velikost zrnění
plochy- zrcadla. Při 'pečlivém provádění je tato kontrola velmi účinná a názorná.
Jemné broušení má dvOjí účel : má nám broušenou plochu postupně zjemniti
tak, aby byla schopna leštění a má povrchy obou ploch přivésti co nejblíže
k ideálnímu kulovému tvaru co možno. stejného poloměru u o·bou. Z obr. 6 je
zřejmo, že se poloměry ploch zrcadla a misky liší jen o tloušťku brusiva mezi
nimi. Bude tedy naší snahou, aby ho bylo co nejméně a aby bylo co nejj,emnějšL
Abychom mohli postupovati bez zastávek, připravíme si pro jemné broušení
materiál. Máme k disposici buď Mi'kropolity zrnění HB, J a PJB, nebo smirky
Naxos zrnění 2/ 0 a 3/0. Kromě toho máme připraveno 1/4 až Vz kg smirku
Naxos 4/ 0. MikrO'polity neni tř'eiba přeplavovati,' jejich zrll:0 je dosti stejnorodé,
ale u smirkfi to doporučujeme; je to malá námaha, dá nám však větší jistotu
pří práci. Se smirky zrnění 2/0 a 3/0 bude přeplavování jednoduché: připravíme
si několik skleněných nádob asi dvoulitrových, které dobře do sucha vytřeme
čistým hadrem. Jednu z nich naplníme vodou, vsypeme do ní zvolna smirek 3/0,
lžičkou sebereme nečistoty z povrchu vody a pak dfikladně promícháme nebo
protřepáme. N-echáme státi jen asi 5 vteřin a kalnou vodu opatrně přelij,eme
do čisté nádo'by tak, aby v první nádobě zbyla jen hrubší kaše. Nádobu s pře
plaveným brusivem přili:ryjeme a počkáme až se voda úplně vyjasní, načež ji
odlijeme, nebo lépe násoskou stáhneme. Zbylé kaše budeme užívat jako brusiva.
Totéž o,pakuj·eme s č. 2/ 0 a nádoby s brusnou kaší si dobře označíme.
Pro získání jemnějš~ho smirku z č. 4/0 .pro konečné broušení bude rp,ostUIP
poněkud jiný. Smirek smísime O!Pět s vodou (nejméně 2 až 3 litry), dfikladně
promícháme, necháme státi asi jen 5 vteři<n, odlijeme většinu (kalné vody do
,při'pravené čisté nádoby, kterou .při·kryjeme, a v ní necháme nyní státi asi 1 ho
dinu. Pak čistou násoskou .přetáhneme slabě zaka!lenou ,kapalinu do další čisté
nádoby, kterou rovněž přikryjeme. S odtahováním tekutiny :přestaneme dosti
vysoko nad usazenou kaší, aby nám voda do násosky proudící~nestrhla sebou
zrna hrubší. Nádobu, do níž jsme tekutinu stáhli, přik,ryjeme a n echáme státi
nejlépe celou noc. Čirou tekutinu velmi opatrně stáhneme, zbytky případně
odssajeme. Na dně nám zbude velmi málo jemné kaše, 'kterou p ečlivě chráníme
před prachem a jiným 2ínečištěním. Je to náš nejjemnější brusný materiál. Kaše,
'která nám zbyla v druhé nádobě po jednohodinovém stání a odstranění vody
s nejjemnějším zrnem, bude naším třetím brusným materiálem, takže máme nyní
.k disposici: buď 3 Mi,kropolity změnt HB, J. PJB a jednohodinový sediment
zíSkaný ze smirku Naxos 4/0, nebo vyčištěný Naxos 2/0, 3/0 a 4/ 0 a opět jedno
hodinový sediment pro dokončení. S těmito brusivy nyní máJIne plochu připraviti
pro leštění, a budeme jich používati v uvedeném pořadí dbajíce úzkostlivě toho,
aby se nám nesmísily.
Před započetím jemného broušení velmi dfikladně očistíme a osušíme pracovní
místo, desku, zrcadlo i misku. Plochu zrcadla nebudeme nikdy hadrem otírati,
nýbrž jen o:sušovaJti, abychom ji nějakým zabloudilým zrnem nepoškrabali.
Smíme ji však z a s uch a otříti s uch o u rukou, tím ji nepoš']{odíme. Když
jsme vše OČisttli, přLpadně dali na prkénko čistý papír a misku i zrcadlo za sucha
otřeli rukou, položíme misku na místo, upneme lať'kou a nakápneme na ni
očním kapátkem trochu vody. Zrcadlo, rovněž dobře očištěné, přiložíme a pozoru
jeme chování vody. Roztáhne-li se nám kapka až k okraji, bylo jí dosti, jinak
trochupřiká;pneme. Zrcadlo sejmeme a teprve nyní nabereme na špičku ukazo
váč'ku brusného prášku n ebo kaše a naneseme na misku ve třech hromádkách,
r<Jvnoměrně roz.idělených, asi 2,5 cm ou kraje.
(Pokračování)
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ZPRAvy A POKYNY SEKCE PROMĚNNÝCH HVĚZD

* * *

POKYNY K POZOROVÁNÍ PROMĚNNÝCH HVĚZD
Nedostatek vhodného návodu k pozorováni 'proměnných hvězd Zlpooobil, Žle
mnozí z amatérů narazili jako každý začátečni'k na potÍŽJe a raději dalšího po
zorování zanechali. Návody jsou roztl'Oušeny :po n'l=ých astronomických publi
kacích, které jsou často nepřístupné a drahé. Pokusím se proto, abych udělal.
takový návod,k.terému by porozuměl každý· začáJtečník, zejména z řad mládeže.
Přihláška

do sekce:

Do sekce je víJtán každý zájemce i s nejjednoduššími prostředky. Kdo nemá
žádný př"istroj k poz.orování, může si od naší společnosti vypůjčit malý dalekohled
s velkým zorným polem. Každý nově přihlášený pozorovatel dostane ipoz{)rovací
mapky a prOltokoly k zápisupczorování. Od pozorovatele se rpak žádá, aby podle
svých časových mO'žnost[ co nejvíce pozoroval a držel se směrnic, které budou
dány v tomto návodě.
Přístroje

k pozoro'Qání:

Mnoho práce se dá yY1konati nejjednodruššími pro,Slt:ředky, jako divadelním
kukáJtkem nebo malým triedrem. Takové přístroje dovoll pozorováni hvězd do
7-8 mg. Zvláště dobré jsou noční triedry o 0 50-60 mm, ikteré dDsahují až
k 8,5-9,0 mg. Monar a Binlar dovolují pohodlné sledování hvězd až do 10,5 mg.
Při po,užití dalekohledu je nutno dbáti, aby jeho zorné rpole nebylo příliš malé,
nejméně 2 stupně a bylo ostře vykresJené. Pozorovatelé, kteří dosud dalekohled
nemají, mohou si jej sestaviti za velmi levnou cenu z výprodejni optiky. Je
samozřejmé, 'ž e pozorovatel, klterý je buď krátkozraký nebo má jiné vady oka,
použije při pozorováni neozbrojeným okem vhodné brýle. Při pozorováni kukát
kem nebo dalekohledem je však lépe brýle sejmouti, protože pfN501bí nepříjemné
reflexy.
Vy hledá;ní pl'oměnmé hvězdy:
Jednou z nesnaZl, na kterou často narazí začátečníci, . je vyhledání proměruné
hvězdy. K pcvšechné orien.taci se užívá normálni hvězdné ma,py. Pro začáltečníky
se hodí mapky, obsahující hvězdy, viditelné neozbrojeným okem (Černý, Schurig
atd.). Pro slabší hvězdy Bečvářův nebo Michailovtlv atla..s. K skutečnému po
zorování dostane pozOTovrutel od sekce mapku, na které je podrohně zachyceno
nejbližší okolí ipoz.orované proměnné hvězdy. Mapky jsou orien.továny tak, aby
TEXTY K OBRAZOVÝM

PŘÍLOHÁ.1Yf

1. strana pří/,ohy:
a) Mars fotografovwný 36paZcovým refraktorem Lickovy obsertxatoře. Foto
grafoval H. M. Jeffers. Data snímkťt: 1. - 20. 1. 1939, 2. - 23. 1. 1939 (tmavá
velká skvrna uprostřed je Cimmeríus Lacus), 3. - 11,8.1939,4. - 13. 8. 1939.
b) Snímky Marse Crossleovýrh reflektorem; vlevo v ultrafialové, vpravo v čer
vené části spektra. Fotografoval W. H . Wright.
2. strana přílohy:
.
a) Úplné zatmění Slunce 19. 6. 1936 . S>nímek čs. výpravy v Japonsku, exposice

5

vteřim.

b)' Prstencové zatmění Sl1.lJnCe ze dne 1. září 1951. Zhotovený teleobjektivem
o ohnisko·vě dálce 38 cm. Exposice od 1/10, při f/5,6 - 1/400s při f/32.
3. strana přílohy:
Stará rytma částečného zatmění Slunce, zrcadlícího se v kádi s vodOtt. Symbo
lícké obrazy Slwnce, Měsíce a plamet.
4. strana přílohy:
Částečné zatmění Slunce 11. dubna 1912 podle snímku, které zhotovil A. Krause
M87'zovým refraktorem . SQtímky byly zhotoveny ocl 12 hod. první, do 14 h 50 m
poslední v časových intel'valech zhruba deseti--patnáctiminutových.
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odpovídaly pohledu neozbrojeným okem , kukátkem nebo triedr,em; jen ty, které
jsou určeny k :pozorování dalekohledem většllio 0, jsou orientovány tak, aby od
povídaly převrácenému obraz,u v astronomickém okuláTU. Vedle mapky pro větší
dalekohled je zde ještě malá orientační mapka, Merá obsahuje alespoň jednu
hvězdu, viditelnou neozbrojeným o kem.
Pozorovací metody:

Sledování jasnosti proměnných hvězd se užívá několika metod. Nejpřesnější je
fotoelektrické měření. Je ovšem dosti nákladné a omezuje se jen na jasnější
hvězdy. Je to jediná metoda, klterá dovoluje sledování hvězd o zcela ma1é ampli
tudě, protože měří spolehlivě tisíciny hvězdné třídy . Dále je to vi's uelní fotometrie,
ph které se srovnává hvězda s jiným měřitelným ,zdrojem. Dovoluje přesnost až
Q,02 mg. Fotografie nedosah:uj e přesnosti uvedených metod, ale umožní promě
ření větší části oblohy. Proto se velmi do'bře ho·dí k hledání nových proměnných.
Tato pozorování vyžadují drahé pomocné přístroje, které am.aJtér obvykle nemá.
Proto je nutno užíti takového zpíls'obu, který je nevyžaduje, a to j e odhad jas
nosti. V -praxi se užívá několika metod, z nichž každá má své přednosti i ne
výhody. V naší sekci se užívá metody Argelanderovy.
Argelamderova metoda:

Jeto metoda srovnávací. Proměnná hvězda se zařa;dí do škály srovnávacích
jejichž jasnost je n e proměnná. Rozdíl v jasnosti mezi srovnávacími
a ipr-o měnnou s e vyja9řují v t. zv. Argelanderových stupní·ch. Pozorování se pro
vádí takto:
Proměnná hvězda je na mapce o,značena dvojitým, nebo prázdným kroužkem.
Některé z hvězd v o!wlí jsou vybrány jako srovnávací a ozns"čeny tak, že n ej
jasnější z nich, o'značená a - je ,poněkud Jasnější než proměnná v maximu.
Pak pokračuje škála dále (h, c, d ... ) až k nejBlabší, která je :poněku-d sla;bší
než proměnná v maximu. Jasnost těchto hvězd je stálá a je změřena fotometric
ky. Snahou pozorovatele je, a by proměnnou zařadil do télto škály, Začne ji srov
návat se srovnávací - a - pak s - b - atd., až najde takový pár, kde bude
jedna srovnávací jasnější a -druhá slaaší než proměnná. Hlavním úkolem Arge
landerovy metody je určrt, j.ak veLký jett'nto rozdíl jasnoBlti. Provádí s-e tak, že
pozorovatel hledí se srovnávací na :proměnnou a opačně a snaží -se od,hadnout
rozdíl jasnosti mezi nimi. J s ou,li ohě hvězdy stejně jasné nebo chvílemi se zdá,
že je chvílemi jedna -jasnější a o:pačně, odhaduje se, že jsou obě stejně jasné.
Zápis pozorování pak na př. zni: c O V (c: jasnější srovnávací, O: rozdíl jasnosti
v Arg. stupních, V: proměrmá) . Jsou-li o'bě hvězdy na první pohle-d :stejně jasné,
:a:le po chvilce 'bedlivého sledování s,e zjistí, že srovnávací je přece o něco jasnější,
(lzna čí se ro'Zdíl za 1 stupeň (záJpis: c 1 V). Je-li rozdíl zcela 'll'l'čirtě znatelný,
O'značí se za 2 stu;pně. Na prvý pohled zna:telný rozdíl za 3 'stU!pně, ještě větší
za 4 stupně. Používání větších rozdílů. se nedoporučuje, protože pak jsou odhady
nepřesné. Ostatně sroVllávaci hvězdy jsou voleny tak, že k takovým rozdiIů.m
-dojde málokdy. Zce}a stejně se :postupuje mezi proměnnou a slabší srovnávací.
Tak na !př. odhad, kde je proměnná označená - V - o 2 stupně slabší než srov
návací - c - a o 3 stupně jwsnější než srovnávací - d - , bude zaJpsán: c 2 V 3 d.
Při z á pisu se V - obvykJe vynechává, Při této příležitosti poznamenáváme,
že někteří pozorovatelé rádi vyjadřují své odhady vysokými čísly, a:by ukázali,
jak mají vycvičený zrak, ale ,()Ibvykle to nebývají ti nejlepší. ZačáteČllÍ,kům se
doporučuje,aby se naučili pozorovat napřed n eoz.bl'oj.eným okem a když se
zacvičí, přešli na lmkátko nebo triedr. Teprve, když se nauČí pozorovat menšími
přistroji, mohou přejíti na -dalekohled a pozorovati tel eskopické proměnné.
hvězd,

Volba vhod;ného

přístroj e :

Každý pozorovatel obvykle .pozoruje ty hvězdy, které jsou v do.sahu jeho pn
stroje. A zde s e často dopouští mnoha chyb. Tak na př. k pozorování jasnější
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proměnné, viditelné v kUlk$,tku, používá dalekohled. Jiní, Meří nemají vlastni
dalekoMed a pozorují příležitostně, pozoruji tutéž hvězdu jednou malým kukát
kem, jindy velkým n{)čnim triedrem. Taková pozorování nemajívť':ubec žádnou.
cenu. Stejně chybné je IpO'zorování hvězd, ležících těsně u hranice vidiJtelnosti
určitého ;přístroje.

Sledujte proto

u~čitou hvězdu

stále stejným

přístrojem

a

většího

použijte jen

V tom případě, kdy se stává příliš sl3Jbou propř!.St.roj menší. Doporl1iČuje se také

sledovati ji v tomto případě oběma přístroji 'Po nějakou dobu, aby ,bylo možno
pozorovací řadu snadněji na sebe ,naváizati. U výzína;čně zba~ených hvězd, zvláště
červených, je nutno dbáti zvláštrú Qpatrnooti a užívati nejen 'Srtejného přístroje,
ale i zvětšeni a zaostření. Pro snadnější přehled uvedu, co se dá od jednotlivých
přístrojů očekávat. Neowrojeným okem je mOlŽll'O sledovat hvězdy asi do 4 mg.
U vadného 'Oka je samozřejmě nutná korekce brýlemi. Kukátkem o 0 25-30 mm
asi d'O 6,5-7,0 mg. Triedrem 0 30-40 mm do 8',0--8,5 mg. T., zv. nočni Itriedry
a malé dalekohledy o 0 50-60 mm dosahují až k 8,5-9,0 mg. Hledače komet
o 0 75--100 mm resp. M0n8ir nebo Binar až k 9,5--10,5 mg. Je samozřejmé, že
na venkově, kde neruší tolik umělé osvětlení, jsou pozorovací podmínky mnohem
lepší, než v městech.
Zápis pozorování: /

Správné provedeni zápisu je okolno.stí, která se nesmí zanedbávat. Chyby jsou
příčinou nesrovnalostí a jiných mrzutostí ,při zpracování. Každý pozorovatel učiní
nejlépe, bude-li si svá 'pozorováni přepisovati ihned z bloku do sešitu a opis na
formuláři zašle sekci. Doporuooje se :také vypsati si hvězdy, určené k pozorování
t'Oho večera napřed do bl'Oku, a to tak, že se zači:ná u z8JjJadajících a končí u vy
cházejících hvězd. Nejlépe se 'zapisujle ;při světle zacloněné kapesnl svítilny. Je
nutno vyvarovati se barevného světla. Formuláře k pozorování zašle sekce.
Jednotlivé rubri'ky snad nevy~adují podrobné vysvětlování. Oas uveďte na minutu
přesně a vždy střeodevropský ("SEC"). Proměnná se zapi:suje vždy zkratkou,
uvedenou na mapce. DD poznámky zapište přistroj, kterým bylo pozorování vy
konáno (O: oko, T: triedr atp.), ocenění odhadu - I, velmi dobré pozorováni,
II, střední, III. nejisté. Dále se zapíší rušivé vlivy, pOllsané v příštim odstavci.
Nešk'Odí zde zapsati i pořadové číslo poZ!orováIÚ.
Rušivé vlivy:
Nejzáludnějším

rušttelem jsou nejvyšší mraky t. zv. cirry. Za Ibezměsíčné noci
jsou sotva viditelné a seslabuji světlo hvězd. V tomto případě je nuttno pozorování
po nějaké době opakovati a oceniti jako III. Slabé ciny se zjistí nejlépe Ipři
západu Slunoe. Označují se zkratkou Ci. Jednotlivé kupovité mraky (cUJmuly)
pozorování umožňují, ale do poznámky se uvede Cu a ocení nejvýše II. Je nejlépe
nepozorovat, je-li na obloze příliš mnoho mraků. Slabá mlha ruší hlavně pozorování
nízko při obzoru. Označuje se
Při sj.]né mlze se samozřejmě pozorovaJti nedá.
Dalším nepříjemným rušitelem je rosa, kJterá opOcuje objektivy. Označuje se ..D...- •
Přezařuje-li oblohu Měsíc mezi první a poslední čtvrti, je lépe vůbec nepozorovat.
Ovšem sla;bě svítící Měsíc umožňuje rychlé rozeznání cirro. Označuje se zkrat
kou L. Soumrak působí podobně jako Měsíc. Označuje se zkratkou S. V městech
silně ruší umělé osvětlení. Je nutno vyhledati si k pozorová:IÚ ta.kové místo, které
je chráněno ;před přímýmosvět.lenim. Označuje se RO, Velmi nepohodlně se
pozoruje kolem zenitu, Ta,ková posice se oznaouje NP.
Zjistí-li pozorovatel některý z uvedených zjevů, musí býti velmi o;patrný při
oceňování výsledků a klasifikovati nejvýše II, je-li zjev slabý a III, je-li silnější.
Síla rušivého vlivu se označuje počtem vykřičníků. (L, L!, L!!)
Někdy se také stane, že se pozorovatel při sledování určitého Objektu jakSi
"necítí doma", 'ž e tam něco neklape. Př'ičina bývá rozná. Je to 'buď chyba nebo
některá hvězda- změní jasnost nebo se vyskytne i nový objekt. Každý pozorovatel
učiní nejlépe, oznámí-li každé takové podezření sekci.

=,
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Ti, lct:eři se zajímají hlouhěji o pozorování q:>romě'nných hvězd, mohou najíti
podrobné informace j8Jk teoretioké tak q:>raktické v kní'žce Kukarkin-P8irenago:
"Proměnné hvězdy la Zq:>ů.soby jejich pozorování", U\:terá je 'k dDstání za Kčs 12,
.u každého JmilrkUlpce.
DESET POKYNŮ PRO POZOROVATELE:
1. Nepozoruj nikdy nízko nad obzorem, nejméně 20°.
2. Před poz.orováním popřej oku, aby si dostatečně zvy;kJo na temnotu. Pak
dbej, abys již ničím nebyJ oslněn. Neužívej nikdy barevného světla ke čtení
mapky nebo k zápisu Ipozorování.
3. Nepozoruj, ruší-li Měsíc nebo soumrak.
4. Nepozoruj jednu hvězdu příliš dlouho, jinak se odhady skreslí.
5. K pozDrování vol vždy vhodný přístroj.
6. Při pozorování silně zabarvených hvězd, hlavně červených, užívej vždy stejný
přístroj, zvětšení a zaostření.'
7. Máš-li podezření, že v okolí proměnné není něco v pořádku, hlas to ihned
sekci.
8. Pamatuj, 'že větší vědeckou oenu má 10 pozorování [pOctivě ,provedených a
v souvislé řadě, než 100 odbytých nebo l'Oztroušených.
9. Při pozorování kolem zenitu zaujmi co nejpohodlnější posici.
lO. Nejsou-Ji dobré pDdmínky k pozorování, raději nepozoruj.
,ZPRÁVA SEKCE PRO POZOROVÁNí PROMĚNNÝCH HVĚZD ZA ROK 1953
V minulém roce byly opět sledovány některé jasnější pOlopravidelné il, nepravi
delné proměnné hvězdy podle dřívějšího programu.
Pozorování dali sekci Ik disposici následující pozoroVJatelé: Z. Balík - Bor
u Tachova - 456, Dr Jan Kvíčala - Bílovec - 1030, Jaroslav P,avlousek Praha - 107, J'an Seidl - Praha - 101. Celkem pozorování 1694.
Není to mnoho, ale malé ryby jsou také ryby! Především je nutno hledati pří
ččnu v nedostatku času u starších, zapracovaných pozorovatelů a nedostatku
vytrvalosti u některých začátečníků. V tomto roce bude nutno více propagovati
tento druh pozorování mezi našimi členy, zvláště mimopražskými. Nedostatek
pořádných mapek, který byl citelný již po mnoho let, byl odstraněn vydáním
nových svěUotiskem. Dnes tedy mMe sekce posloužiti i velkému počtu záj:emců.
Děkuji všem spo'lu,pracovníkům, kteří věnovali nezištně svůj volný čas pro
práci v sekci. Je mou povinností, zvláště vyzdvihnouti práci Dr J. Kvíčaly, který
přes 20 let zůstal naším věrným spolupracovníkem. Ta,kových am'atérů by potře
bovala naše sekce více.
Karel Míchovský
NEPRAVIDELNÁ PROMĚNNÁ g HERCULLS
Nepravidelná proměnná g Her je snadno přístupná -k powrování i jednodu
chými amatérskými prostředky, neboť v maximu dosahuje jasností' 4,5m až 5,2m,
v minimu až 5,8m. Světelná křiv'ka nevykazuje v podstatě žádných náznaků
periodicity, ja'k je patrno též z následujícího přehledu, kde jsou uvedena data
a jasnost několika maxim a minim:
Max
J. D. 2Ú2165  197
22260
23200 -230
23270  290
2423330

Jasnost
5,Om
5,2
4,8
4,5
4,6

Min
J. D. 2422125 -157
22205  250
22500  530
23240-260
23300
2423350  370

Jasnost
5,5m
5,8
5,8
5,3
4,8
5,8
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Doporučujeme pozorovatelfim proměnných hvězd, aby využili letniho období
k systematickému sJedování g Her pomocí přiložené mapky.
Srovnávací hvězdy:

a
b .

c
d

e .

. BD

+ 42°2724 .
+ 46°2142 .
+ 46°2220 .
+ 40°3005
+ 42 °2683

. 4,25m
. 4,64
4,86
5,54
6,01.
Zdeněk Šaroch

g HERCULIS

•

•

.6/19

•

7

•

•
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ZPRÁVY A POKYNY METEORICKÉ SEKCE

* * *

ZPRÁVA METEORICKÉ SEKCE ČAS BRNO ZA ROK 1953
'sekce se rozvinula teprve ve druhé polovině roku. Visuálně i fotograficky byly
sledovány: Perseidy (srpen), Drakonidy (říjen), Tauridy (listopad), Leonidy (listopad) a
Geminidy (prosinec). Pozorování se zúčastnili:
Činnost

pozorovatel:
J. Jakš
J, Grygar
L. Kohoutek
J. Loos
ing. V. Loos
J. Tremko
J. Vítek

noci :
4

7
8
5
5
2
3

pro zacvičení pozorovali:
K. Pavlů
1
J. Šimek
-l
Celkem:
9 pozorovatelů
36

hodin:
7,5
18,7
22,0
7,7
9,7
5,1
4,9

meteorů:

80
306
391
96
62
14
64

2,8
2,7
81,1

Ph pozorování zapisovali:

zapisovatel:
J. Grygar
L. Kohoutek
ing. V. Loos
.J. Šimek
J. Tremko
L. Vencálek
6 zapisovatelů

nocí:
3
3
5
1
1
3
16

hodin:
4,9
6,0
9,7
3,9
1,2
10,3
36,0
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Fotografováno bylo 56 snímků v 180 hod. exposiční doby pti střídavém použiti 16 foto
grafických přístrojů. BylO zachyceno 5 meteorů (perneid). Průměrný počet hodin exposice
na jeden zachycený meteor je 36. Fotografoval L. Kohoutek.
V tomto roce hodlá meteorická sekce rozšířit počet pozorovatelů a zapisovatelů, aby mOhly
být sledovány pokud možno všechny roje.
Meteorická sekce, Brno

* * *

ZPRAvy NAŠiCH

POZOROVATELŮ

* * * "

KOMETA ABELL 1953 g,
negativní reprodukce ukazují pohyb komety za 1 den.
.
Fotografoval Jiří Havelka malým astrografem hvězdárny na Petřtně (Voigt
liinder Petzval průměr 108 mm, ohnisko 394 mm) na desky Agfa Iso,pam 188,
První snímek byl pořízen 23. IV. 1954 ve 22,00 hod., exposicí 1 hodinu. Druhý
snímek 24. IV. 1954 ve 21,30 hod. e:xiposice rovněž 1 hodinu.
Kometa se 'pohybovala souhvězdím Camelapardahs, nejjasnější hvězda na
snímcích má ,polohu AR 05h 44m 21s5, DecI.
62°47'32" (1950,0).
PřLpojené dvě

+
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PÁS Ů'FLNÉHO ZATMĚNí SLUNCE 30. ČERVN.A 1954
Zatmění

se u nás bud e jevit jaiko částečné , jak bylo již v minulém čísle Ř. H.
uvedeno. Pro naše pozorov'8Jtele bude fungovat poradní služba ČAS, která všem
zájemcflm zašLe ci-rkulář s podrobnějšími údaji a návody 'k ,pozorování. Upozorňu
jeme při této přHežitosti na nebeiZ:pečí !poškozeni zraku, k dy!by nebylo pozorováno
s vhodným f.iHnem nebo v projekci. Své poznatky zašlete redakci na Lidové hvěz
dárně v Praze IV, Petřin.

* * *

ZPRÁVY A POKYNY FOTOGRAFICKÉ SEKCE

* * *

FOTOGRAFICKÁ AKTUALITA K 30. ČERVNU
Fotogmfická registrace postupu čá'stečného zatmění Slunce, bez scyučasného
a přesného času prvního a po's ledního doteku okraje MěsLce, není (pro vědecké
zhodnocení užitečná. Na hvězdárnách opatřených přesmou oasovou službou a zá
Iznamy na chronografickém pásu, je o splnění takových podmínek dostate čně
postará no. .AJmatérovi, krterý má jednoduchý fotografický [přístroj ne:zJbude, než
si udělat dolkumentační snímek postupu celého zjevu. Mů..že zís]{'a t pěkné foto,
grafické s.nírnky v projekci za okulárem a ·z j e dnotlivých sní:m.kfl seSltav~t poučné
tableau. Pěkné j!SOU Ity snimky, kde na jedinou d esku je =chycema řada fází
od počátku zartmění až po jeho maximum po případě ještě dá:le. Podobné snímky
se dají pořídit norunálnimi deskovými ,přístroji , které čim jsou větší, tim lepší.
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Nejlépe se osvědčují staré dřevěné komory fOl!:ograffl. z povoláni, jejichž objektivy
určené pro kresbu desek až 18X24 cm, dávají obráz:ky Slunce dostaJtečně velké.
Podobné komory nemívají vždy vhodné uzávěrky. Protože stejně je potř~bí
objektiv zaclonit na otvor asi 1 cm, používá se s výhodou k našemu úkolu
jedno-duchá závěrka typu Compur nebo Vario, jejíž 1/50 až 1/100 není třeba
"natahovat". Obraz Slunce s tak zacloněným objekIti'Vem je ještě příliš jasný
a nejlépe jeho jasncyst ztlumíme modrým filtrem. V tom případě používáme pro
exposici málo citlivé desky, nejlépe t. z. reprodukční. Počneme eX'pono'Vati pět
nebo šest minut před počá.t~emzatmění a oQ. té Q.oby ve stejném intervalu po
kračujeme. Přiro"eně musíme svfl.j přistroj namířit .tak, lLby se 'na desku vešla
celá řada fází, která vli'Vem rotace Země se posouvá. Nejlépe, když Q.en neb d'Va
před zatměním určíme si Duto polohu a učiníme několik zkušebních přede.xposic,
abychom po jejich .vyvolání zjistili, zda není okolí Slunce pi\eexpono'Váno. Pfl.so
bivé je, zachY'tlme-li současně na obraze obrysy nějél!kého ,předmětu v přírodě
nebo měBtě. Protože letošní úkaz bup,e u nás probíhél!t při 'Vrcholení Slunce,
přicháJ"ejí v úvruhu stromy 'nebo věže. Abychom si byli jisti dobrým výsledkem,
nezbývá než si učinit 'předem zkušební exposici. ObryB štafáže musí být na des oe
jen nadýchnurt, proto'že musíme ,pamatovat na to, že i při siJně zacloněném ob
jeMivu, :přece jen obloha řadou exposic poněkud naběhne, hlavně 'V blízkosti
sl.uneční dráhy. Mimo to, musíme si přesně zajistit (polohu komoTY, aby i ,při
skutečném prfl.běhu úk'azu, zťtSltala štafáž mimo řadu snímkfl. Slumce.
Jj.nou příležitosti budou pří letošním zatmění snímky ohrazfl. nej'Větší fáz.e,
které se obje'Ví poQ. stromy. Skuliny mezi listy fungují jako otvory t. z. Q.ír·ko
vých komor a v nesčetném množství 'Vykreslí na zemi o.brysy úkazu. Je výhoQ.ou
světlá zem, po případě bílý papír, na kterém se obrazy Slunce jasněji promítnou.
Podobnou atra,kci mfl.žeme udělaJt v zt!:emnělém bytě, když okno zakryjeme čer
ným pa,pírem a na U1ěkolika misTt.ech jej 'propíchneme jehlou nebo šídlem. Za
lepíme-Li jednotI1vé otvory (asi 2-3 mm široké) 'b3Jrvenými celofánovými filtry,
pak pro oko získáme barevnou ilusi, která prosté [pozorovat.ele v okolí nadchU1e
víc. než přímé po·zo,rování úkazu dalekohledem.
O pozorování prnběhu úkazu v projekci dalekohledu nemusíme našim ama
térťtm povídat, známe jejich vynalézavost. Všechny přípravy ovšem předpoklá
dají, že buQ.e vzorně j,asné počasí. Bude-Ii částečně zatruženo, může amatér získat
[pěkný snímek úkauu. Nečeká až vyjde oslnivý srpek SIUU1ce přímo z mraku,
nýbrž stiskne závěrku ve chvíli, kdy jen jím pro'Svítá. Prodlouží-Ii potom
o málo exposici má 'naději, že se mu vyexponuje i mračné okolí a s.nímek ohra
zově bude lépe vyhovovat než ostrý ooraz bez pOdrobnosti.
Střední průměr typických temných mraků kosmické hmoty prachové
a kouřové podstaty je podle posledních odhadů zhruba asi sto parsec.
V okolí Slunce do vzdálenosti 770 parsec bylo až dosud zjištěno na
třicet mraků tohoto druhu. K zjištění fysikální podstaty částic, tvoří
cích tyto mraky, použito spektrálně fotometrických měření neb měření
jasností ve vícero spektrálních oborech.
Jupiterovo ovzduší bylo zkoumáno pomocí fotoelektrických měření
zákrytu sigma Arietis šedesáti palcovým reflektorem M{)unt Wilsonu.
Při průběhu zákrytu bylo třeba deseti vteřin než hvězda zcela zmizela
za Jupiterem. Kdyby Jupiterova atmosféra byla celá z methanu, trval
by zákryt pouze 1-2 vteřiny. Z pozorované doby deseti vteřin byla
vypočtena molekulární váha ovzduší Jupitera přibližně 3,3 a usouzeno,
že valnou část ovzduší tvoří helium a vodík, čímž byly znovu potvrzeny
dřívější spektroskopické výsledky.
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Prof. Dr Irng. Jar. Procházka: Sférická astronomie. Strarn 220, 061'. 61, cena
46,15 Kčs, vyd. Naše vojsko, Praha 1953.

V Ulaší astronomické

nebylo dosud knihy, která 'by se zabývala jedním
astronomie - sférickou astronomii. Litografované
přednášky prof. SvObody byly rozebrány již před válkou a ta'ké rozšířený text
přednášek, které konal prof. Procházka na vysoké škole technické v Brně, vydaný
na podzim r. 1951, byl rychle rozebrán a nedostal se vfibec na knižní trh. Protože
zájemcfi o sférickou astronomii stále přibývá, vychází nyní :rozšířený a upravený
text uvedených přednášek knižně. Látka knihy j,e rozdělena na 11 kapitol, po
jednávajících o n ebeské sféře, refrakci, problému dvou těles, o čase, paralaxách,
aberaci, vJ.astnlm pohybu hvězd, prece,si a nubaci, o redukcích posic hvězd, variaci
zeměpisných šíř ek a základních astronomických konstantách. Kniha je zakončena
četnými tabulkami, přehledem literatury, slovníčkem některých často užív,aných
slova rejstřík e m. Je určena předevšim jako úvodní učebnice ,pro posluchače
vysokých škol. Bude však užiteOnou příručkou i zájemců.m z jiných vědních oborů
(geografie, geofysiky), a s povděkem ji zajisté uvítá především široká obec členů
Československé ,a stronomické společnosti.
Dr Jam Bou~ka
z

důležitých

Iiteratuř,e

dllčích oborů.

Dr JiN BOlt~ka, Astronomie jedmoduchých prostřeclků. Vydala Mlad4 frornta,
nakladatelství ČSM, edice Mladý techmi.k, svazek 12. Cema brož. 15,90 Kčs, str. 219,
s obr. a Totografiemi.

Kniha Dr Jiřího Boušky z Astronomického ústavu Karlovy university v Pmze,
vychází právě v době, kdy existuje řada astronomických kroužků. na našich ško
lách, závodech a různých pr,a covištíCh . V knize je podán ,přehLed - přístupnou
formou - astronomických znalosti, 'k teré si musí osvojit každý, kdo se chce
věnovat pozorování ú.kazfi na obloze. V naší literatuře existuje již kniha Astro
nomické praktikum od doc. Dr V. Gutha ,a doc. Dr F. Link,a , avša,k tato je určena
hvězdářům-ámatérfim, kteří odborně pracují a také zaměřeni knihy je odbornější.
Naproti tomu r ecensovaná kniha podává nejen výklad základních vědOmost!
z astronomie, ale vede k praktickému pozorování i sebejednoduššími prostředky.
Je doplněna množstvím názorných obrázků, mapek a diagramfi, jakož i 16 obra
zovými přílOhami na křídovém papíře . V příloze jsou dvě mapky severní hvězdné
oblohy a mapa Měsíce od Debese, která poslouží 'k seznámení s měsíčním po
vrchem.
V první kapitole ,se seznámíme se sluneční soustavou, hvězdami , soustavou
Mléčné dráhy (nazývanou též galaktickou soust-avoll) a vzdálenými "světy" 
mLmogalaktickýlÚJ. mlhovi.nami. Druhá kapitola je věnována popisu hvězdné
oblohy v jednotlivých měsících v roce, třetí pojednává o hvězdářských přístrojích
(včetně přístrojfi speciálních, jako jsou na .př. spektroskopy, fotometry a jiné
pomocné přístroje), konečně Iposlední, čtvrtá Impitola je vlastním návodem
k ,pozorování hvězdné ,o blohy. Jsou zde probrány jednotlivé obory pozorovací
astronomie a je poukázáno, s jakými p rostředky a ,přístroji se mů.že každý zájem
v tom kterém oboru uplatnit. Ať již je to pozorování slunečních skvrn, pozorování
povrchu Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce, poz'orování povrchfi pIanet, sledOvání
jasnosti komet, činnosti meteorických rojů. i systematická pozorování meteorů
a konečně ,pozorování proměnných hvězd, j,ejíchž pravidelné sledování má pro
vědu velký význam při velkém počtu objeldů., které přichází v úvahu nebo
i pozorování příležitostných úkazfi (polární záře, halo koLem Měsíce atp.), všude
autor dovede mladé zájemce upoutat svým výkloadem i zpracováním látky. Mů.
žeme proto jen uvítat tuto příručku, která 'Se jistě v,brzku stane nepostradatelnou
pro všechny zájemce o astronomii.
Jaromír Široký
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"Věda a život" je měsíčník Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých
zna~08ti, věnovamý popularisaci vědy.
Dosud vyšlá čísla nasvědčují tomu, že časopis od počátku sleduje správnou liníi.
Jsou tu články od význačných odborníků., kteří píší o výsledcích své práce jasně,
srozumitelQ1ě, ale .přitom značně do hloubky. Připomínáme zejména článek lau
reáta státní ceny prof. Ferdinanda Herčíka "Bakteriofág - jedna z nebuněčných
forem života" (v 1. čísle), článek dr. Heleny Keilové "Pěstujeme živé tkáně"
(v 2. č.) a zajímavý výklad dr. Zd. Vaňka "Stárnutí a jeho příčiny" v čísle třetím,

jako příklady vzorných popularisačnich článků.. Ale takových příkladů. se najde
v časopisu mnoho. Budou jej číst nej,en nejširší čtenářské kruhy, které se zaji
mají o vědu a vědeckou práci, ,ale i odborníci, kteří se chtějí poučit o základnich
problémech jiných věd.

* * *

ZPRAvy NA~/CH KRoUtKO A HVĚzoAREN

* **

NovApOZOROVATELNA
astronomie v Benešově u Prachy, jenž se mů.že vykázati popula
v minulých letech v městě i na okrese, improvisoval v pos1ední
době zaUmní pozorovatelnu, umístěnou na ochozu budovy chlapeckých škol v Ji
ráskově ulici. Za příznivých povětrnostnich poměrů. lwnají se zde ~ravidelná
pozorování všech aktuálních zjevů. na obloze s příslušným výkladem. Na schů.ZJi
ze dne 4. 5. zvolen předsedou rprof. dr. Jas. Růžička, jejž pro chorobu zastupuje
místopředseda Karel Švestka, jenž dává k disposici přístroje, dokud kroužek ne
zis'k á vlastní. Ve výboru nachází se 20 osob, j,ež projevily o věc zájem a akcí se
účastní. Propagačním účelů.m slouží vývěsní skřínka na budově s příslušnými
obrazy a fotografiemi. Kroužek měl v minulých dnech dvě přednášky v Nespe
kách <ll. Netvořicích, které ,byly četně navštíveny a provázeny promítáním filmu
a diapositivfi. Další jsou projektovány.
K. Švestka
Kruh

:přátel

risační činností

ZPRAVA O CINNOSTI ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZK ROH
PAPÍRNY VLTAVSKÝ MLÝN N. P. LOUCOVICE ZA MĚSÍC DUBEN 1954
Během měsíce dubna nebylo pro nepříznivé počasí prováděno žádné pozorováni.
Ani jeden večer v měsíci nebyl jasný. Členové kroužku se zaměřili na individuální
školení. Ceskoslovenský rozhlas rozhlasová stanice Ceské Budějovice natočila
se členy kroužku relaci o nové p.aralaktické montáži a o práci astronomického
kroužku vů.bec. Tato paralaktická montáž byla v druhé polovině měsíce dubna
odeslána na Lomnický Štít a 7. 5. 1954 byla provedena montáž. O práci členfi
astronomického kroužku byl uveřejněn článek v časopise Jihočeská pravda.

Štěpán

, PŘEHLED ČINNOSTI LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PRAZE
ZA MĚS!C DUBEN 1954
V měsíci dubnu 1954 navštívily hvězdárnu 1933 osoby, z toho bylo jednotlivých
návštěv obecenstva 873, 12 škol s 338 účastníky, 10 jiných hromadných návštěv
S 97 účastníky a 425 členů.. Počasí .bylo celkem nepříznivé, bylo jen 6 večero
jasných, 8 oblačných a 16 zamračených. Z toho dů.vodu bylo jen 9 večerů. využito
k pozorováni dalekohledy. takže návštěva na hvězdárně představuje hlavně
návštěvy nedělních

odpoledních .přednášek a účastníky hromadných výprav. Pro
hromadné vJr>ravy školní i jiné bylo u~pořádáno 14 přednášek s diapositivy,
případně i filmy.
Také v dubnu byla velmi dobře navštěvována nedělni přednášková a filmová
od,poledne.
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Ve spolupráci s Čs. astronomickou společností a Společnosti <pro
!ických a vědeckých znalostí byly pořádány tyto kursy a přednášky:
Nedělní

filmová a

přednášlwvá

odpoledne na

šíření

poli

hvězdárně:

4. IV. F. Kadavý: Raketou na Měsíc (2krát) s filmem Raketová střela a Luna.
11. IV. Dr L. Pajdušáková: Komety nám již nehrozí. Dia a film Meteority (2krát).
18. IV. O. Hlad: Zajímavá jarní souhvězdí (2krát). Film Nekonečný vesmír.
25. IV. P. Příhoda: Planety na současné večerní obloze (2krát). Film Zdánlivé
a skutečné pohyby planet.
19. IV. Velikonoční pondělí: J . Havelka: Astronomie a velikonoce. Film Neko
nečný vesmír.
Člensl{é soboty na hvězdárně:
6. III. Dr ~ternberk: Fotometrická studia galaxií a několik jiných drobných
novinek astronomie. 13. III. Dr Slouka: O gravitaci. 20. III. J. Sadil: Nové ob
jevy a názory o životě na Marsu. 27. III. Dr L. Křivský: Sluneční aktivita a její
vlivy na vyšší vrstvy zemské atmosféry.
3. IV. Prof. Dr Jan Bouška: Zájezd do Německé demokratické re,pubHky na
geofysikální stanice. Drobné zprávy, v:z.pomínka na zesnulé členy MUC Janu
Čackou a V. V. Maška.
10. IV. Dr ~ternberk: Referát o zájezdu do NDR na schfizi Fysikální společ
nosti v Jeně;
Dr Plavec: O p1'lvodu komet, meteor1'l a planetek. Drobné zprávy a oznámení.
24. IV. Večer drobných zpráva referátfi: Dr Vanýsek: Fesenkovovy řetízkové
hvězdné útvary, V. Černý: Elektromagnetické sondy, Dr Slouka: O gravitaci
Měsíce, A. RUkl předvedl svfij nový diafilm o Měsíci. Referáty sekcí fotografické
fl. .proměnné .

,Kurs praktické astronomie:
1. III. J. Havelka: Fotografie těles nebeských. 8. III. Vl. Černý: Fotografie
těles

nebeských II. 15. III. F . Kadavý: Pozorování slunečních skvrn. 22 . III.
Dr Otavský: Pozorování slunečních protuberanci. 29. m. D. Vanýs,ek: Pozorování
komet.
Prfiměrná návštěva nedělních besed byla 75 osob, na členských sobotách
40 osob a účast na kursu praktické astronomie 20 osob.
5. IV. Dr Otavský: 0 dalekohledech.
12. IV. Dr H. Slouka: O vláknovém mikrometru.
26. IV. Dr Otavský: Pomocné přístroje astronomické.
Pr1'lměrná návštěva na členských sobotách byla 50 osob, na kursu praktické
astronomie stejně jako v předcházejících měsících byla průměrná návštěva
30 osob.
Ve spolupráci' se Společností ,pro šíření politických a vědeckých znalostí a
s Osvětovými besedami vykonali demonstrátoři Lidové hvězdárny a její ředitel
řadu ptednášek. Většina z nich byla pronesena v agitačních střediscích pro volby
do národních výborů jako kulturní brigády. Ve střediscích přednášeli: Havelka
2krát, Hlad 2krát, Kadavý 31uát, Příhoda 2krát, RUkl 1krát, Ulrych 1krát,
Dr Slouka 3krát.
Vydává ministerstvo kultury ve spolupráci s Československou astronomickou
společnosti v nakladatelství Orbis, národn! podnik, Praha 12, Stalinova 46. Tiskne Orbis, tiskařské závody, národn! podnik, závod č. 1, Praha 12, Stali
nova 46. - Účet St. spot. Praha Č. 731559. - Novinové výplatné povoleno č. J.
159366/II]ja/37. - D-04707
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