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HI:ADANIE NOVÝCH PREMENNÝ·CH HVIEZD
ROBERT BAJ CÁR

Objavenie novej premennej hviezdy do doby Argelandera možno
viac-menej ~a šťastnú náhodu. Iba zverejnenie .iednoduchej
metódy pozorovania premenných hviezd a pochopenie ich vel'kého
významu pre rozšÍrenie našich vedomostí o vesmíre dalo podnet k sy
stematickému hl'adaniu premenný,c h hviezd, pravda vizuálnou cestou.
Robilo sa to tak, že sa srovnávali jasnosti hviezd ·v zornom poli
ďalekohl'adu medzi sebou po dlhší čas, alebo srovnávalo sa zorné
pole s mapou oblohy alebo atlasom. Začiatok použitia fotognafie
v astronómii znamená obrovský rozmach hl'adania nových premen
ných hviezd a to nielen v presnosti a objektívnosti, la le r v možnosti
dosiahnutia slabšfch hviezd a v možnosti prehliadnutia vel'kej časti
oblohy a v nemale.i mi-ere i v pohodlnom spracovaní nashromaždeného
nlateriálu. V dnešnej dobe sa hl'adanie nových premenných hviezd (až
na výnimky nov a pod.) prevádza výlučne fotografickou cestou.
Výber materiálu. Na materiál, ktorý chceme použiť pre hť adanie
premenných hviezd kladieme zvýšené požiadavky. Aby sme mohli
úspešne pracovať je nutné najma:
1. mať k dispozícii dostatočne vel'ký počet negatívov s vhodne vole
nou expozíciou a to nielen čo do dížky expozície samej, ale i čo do in
tervalov medzi jednotlivými expozíciami,
2. všetky negatívy musia byť exponované tak, a'b y najslabšie hvie
zdy zachytené na nich boli rovnakej vel'kosti,
3. všetky negatívy musia byť exponované na ten istý druh mate
riálu,
.4. merítko negatívov musí byť rovnaké, alebo aspoň srovnatel'né,
5. v strede negatívov (v opt. osi objektívu) musí byť tá istá oblasť
neba.
Pod dostatočne vel'kým počtom vhodne exponovaných negatívov
rozumieme nielen ich počet, ale ich výhodné kombinácie. Pre hl'adanie
nových premenných je nutné, aby sme mali k dispozícii aspoň 50-100
negatívov, pričom je nutné, aby boli exponované rue v pravidelných
intervaloch (napr. 24 hod.), pretože by nám zanikli všetky premenné
o periode intervalu (napr. 24 hod.). Čím sú intervaly nepravidelnejšie,
tým je lnateriál po tejto stránke vhodnejší. Je ďalej nutné, abyexpo
zÍcie boli dostatočne krátké; je vel'mi obťažné, ba nemožmé, určiť
spol'ahlivo elementy rpremennej s periodou povedzme 2 hod., keď ex
pozície potrebné k jej dosiahnutiu 'BÚ 2 hod. Prax ukazuje, že v dneš
nej dobe majú vyhliadky ,na úspechy v tomto smer:e objektívy, 'ktoré
za 30 min. zachytia hviezdy 13m -13,5 m alebo slabšie.
Vel'mi nenápadnou, no tým zákernejšou jE! podmienka exponovania
na ten istý druh materiálu. Pri .iej nedodržaní "objavujeme" hviezdy
považovať
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vačšim farebným indexom a
(aspoň v určitých medziach)

s

nie hviezdy pl'emenné. Rovna!k é merítko
je dané už užívaním stále tejže komory,
no lnalé razdiely v komorách a teda v meríťkách, ako ukazu.iú vý
sledky ipo'kusov konaných na A.s tronomickom observatóriu na Skalna
tom Plese, sa dajú preklenúť optickými úpravami stereokomparátora
r8stp. hlinlunikroskopa. Vel'mi vážnou podmienkou zdaru práce je, aby
v strede pol'a vykresleného objektívom hola tá istá oblasť oblohy a to
najma preto, že jedna'k priemer kotúčku ihviezdy lažiacej mimo osi
obje'k tívu, jedna:k jeho zčernanie sa mení so vzdialenosťou od opt. osi.
Čiasto oue sla to dá vyrovnať vhodnou vol'bou. expozíeiL Potom OVŠelTI
vystúpi skreslenie pol'a a jehlO sprievodné znaky.
M:etódy hrad;ania. Najjednoduchšou metód:ou na hl'adanie prernen
ných hviezd j e lnetóda., ktorú začali užívať na Harvarde. Princíp tejto
rnetódy spočív:a v tom, že srovnávame medzi sebou negatív a pozitív
tej istej krajiny exponovaných v ráznych dobách. Pra!kticky vec vy
zerá takto: položíme na seba negatív la d1iapozitív tej' istej krajiny.
Pokial' hviezdy na doskách zachytené nezmenili svoju jasnosť, pole rn.á
n1e rovnomerne šedé. Premenná hviezda sa nám pre.ia ví tím, 'že ' čierna
stopa na neg,a tíve je obrúbená bielym okrajom alebo opačne. Prípad
druhý (šedá plocha obrúbenátmavým pozadím) je menej nápadný a veY
mi l'ahko sa prehliadne. Táto metóda v uvedenej úprave umožňuje po
merne l'ahké Il1Jajdenie rozdiel'ov jasnosti O,7m , pri náležitej :praxi som
našiel iz nleny i O,35 m . Citlivosť sa dá 'zvýšiť tým, že srovnávame nega
thr s pozitívom, na. ktorom sú stopy vel'mi málozvačšené (dajfú sa ro:zo.
znať a pomerne l'ahko n ajsť rozdiely O,5 m • Existuje viac obmien tejto
metódy, napr. hl'adanie sa upraví tak, že oblasti sa nekryjú presne
ale vytvoria :sa akési umelé "dvojhviezdy", pričom sa porovnávajú
stopy a pod. "rieto úpravy Is a Tiadia podl'a pracovnm~a a po určitom
čase, každý pracovník si najde sposob, ktorý mu najlerpš'ie vyhovuje.
Kedysi sa sl'ubovali vel'ké úspechy v hl'adaní premennÝ'ch hviezd od
stereo.s1kopu. PrincÍrp spočíva v tom, že oko pozoruje stot:ožnené ()Ibra-z,y
tej istej 'k rajiny, pričom rozdielnosti vYiStúpia nad pozorovaný ohraz,
aleho rušive pásobia na jednotnosť zrakového dojmu. Táto metoda,
i sám prístroj boli už v ř{H viae ráz popÍ'sané. Tento spásob však ne
sl'ubuje do budúcnosti také úspechy, ako sa od neho očakávalo. OveYa
lepšie sa hodí pre hl'~danie pohybujúcich sa obje1ktov než pro hl'adan,ie
prernenný.ch hviezd. Príčina srpočíva v tom, 'ž e oko SčL snaží vyrovnať
rušivý vnem vznikajúci Q; rozdielnosti pozorovaných objektov. Pokusy,
ktoré sme. previedli na Skalnatom Plese, uká'zali, že l'ahko 'sa dajú
zistiť rozdiely vačšie 1 m, :S námahou rozdiely 1,Om---'O,5 m, najdenie
menších r.ozdielov 'l1ebolo už spol'ahHvé.
Čia.stočné rz le:pšenia nastalo použitím dirupozitívov. Tým sa odstráni
rušivé oslňujúce svetlo, no vystúpia i vady vzni'kajúce pri lk opírovaní.
Takto sme dosiahli hranice rozdielov O,3m .
Lná úprava je t~, že striedavo presvecujeme raz jednu, raz druhú
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dosku (alebo striedavo IzaJkrývla me objektívy steTeoskopu). Citlivosť
tejto metódy ,s a týmto zlepšÍ, no je ďaleiko nailnáhave5šia,.
Konečne ls i všimneme najlepše.l metódy hradania premenný;ch
hvie-zd, ktorá spája výhody oboch predošlých ~ je to hradanie pre
lnenných hviezd pomocou bl,i n'kmikroslk'opu.
Prineí'p je pomerne jednoduchý (obr. 1): spočÍva v striedavom po
zorovaní stotožnených obrazDv exponovaných v róznych dOlb ách. N e
gatívy sa ,m usia s.a.mozrejme kryť. Pozorované negatívy N po:stavÍme
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Obr. 1. Priincíp blvnkmi kroskopu

pred objekUvy opt. sústavy 01) O2 tak, a;by sadokonale kryli. Po'Odr'wze
na hral101och Hl) H 2 precháJdzajrú papr'š leky stotožňovacou sús.tavou S.
Táto poz'OIstáva iZ :p olopostriebreného hranola, na ktolr ý je prilepený
totálne reflektujúci hnanol 'zva'čšený o hrúhku skla, vyrov'llávajúcou
rozdiely svetelných in tenzít, ktO'ré vznilkajú prechodom ,cez polopo
'striebrenú vrstvu. Do 'c esty papršl~kom sú :p ostavené clony O preru
šujúci svetelný tok tak, že raz je odkrytá jedna časť sÚJstavy, raz
druhá. TáJto metóda spája vhodným spósobom výhody i metódy har
vardskej (static'k é tPozorovlanie ,r ozd[elov kotúčkov prevá:dza v pohyb),
i metódy stereoskopu (využÍva stereoskopického ef~ktu). Pri syste
matickom výskume pora, v ktorom hradáme ,premenné hviezdy, je
nutné, aby sme nielen našli !l1ové premenné hviezdy, určili ich ele
menty, ale jepotrebné, aby sme aspoň približne poznali úpl'llosť spra
lt7

covania, t. j. aké množstvo premenných hviezd sme prnvdepodobne
neobjavili.
Majme n párov dosiek, ktoré prehliadame a nech je na nich N pre
menných hviezd. Nech ďalej al hviezd najdeme jeden raz, a2 najdeme
dva razy atď. až an najdeme nkrát. Počet všetký'c h premenných. :k toré
objavíme, bude sa rovnať súčtu hviezd, teda
(1)
Keď ďalej označíme ao počet neobjavených hviezd, je zrejmé, že po
čet premenných hviezd nachádzajúcich sa v prehliadanej oblasti je

N

Priemerný
potom

počet

=

ao

+ a + ... + an
l

= A

+ ao •

(2)

objavov prip1adajúcich na každú premennú je

o

=

al

+ 2 az + ... + nan
+ a z + ... + a n

(3)

a1

a priemerný počet objavov pripadajúcich na každú premennú
neobjavených premenných) je
0

=
0

O. ao

+ 1. a 1 + 2a2 + ... nan
+ a + ... +- an ,

ao

(včetne

(4)

l

v.čom
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menej h vjezdy p a počtu prehliadok n,
00 =
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(3) a (4) najdeme pre priemerný
N
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objavov
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Konečne

dosadenfm pre výraz N - ao ~o vzťahu (2) dostávame nmož
stvo premenných hviezd v danej oblasti
N= -

AO

-.

p·n

(7)

Táto metóda vyhodnotenia systenlatických hl'adaní premenných
hviezd uvedená van Gentom pl,atí zrejme za predpokladu rovnakej
pravdepodobnosti objavenia hociktorej premenne.i hviezdy. V praxi
však objav ako vieme silne závisí na aJnplitúde i zdanlivej jasnosti
hviezdy.
'
Pri vlastných rprehliadkach neslobodno náhliť. Treba prezerať po
zarne system,a ticky celú ohlasť. Pri vlastnom spracovaní je ešte po
trebné po označení premennej urobiť mapku okol1a, zistiť elementy,
typ, a.mplitúdu a polohu premennej, príp. vel'kosti a polohy srovná
vacích hviezd. Je samozrejmé, že známe premenné hviezdy spracujelne
obvy;klým sp6sobom.
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BLíŽÍ SE MAXIMUM SLUNEČNÍCH SKVRN
DR MILOSLAV KOPECKÝ

ri

V roce 1957 až 1958 očekáváme opět maximum slunečníoh skvrn.
Jak toto maximum hude mohutné. lze skuteČ'1lě velmi těžko Hci. Ř~H:1a
autorů se již zabývala rpředpovědí maximálního relativního čísla to
hoto maxima, a vša!k výsledky různých method se od sebe 'znaičně liší.
Zatím co jedni auton docházej'í k závěru, že přiští m·a ximum bude
velmi nízké, z jiných method opět VY'Plývá, "že přÍ!ští maximum bude
abnormálně vysoké, dokonce 'snad vyšší, než dosud 'Pozo~ovaná ma,.
xima slunečních skvrn. Je tedy velmi obtížné učinit si nějaJkou před
stavu, jak mohutné příští maximum Is1kutečně bude.
To nám však nesmí vadit v tom, laby'chom se ·řádně na toto maximum
slunečních skvrn nepřirpravili. Maximum sluneČ'1lfch skvrn upoutává na
sebe vždy pozornost řady astronomů-amatérů, kteří často ;předtím
o Slunce ani zájem neměli. Je tedy především třeba, abychom uměli
tento jejich zájem podchytit, správně jej zaměřit tak, aby jej;i'c h 'Práce
prospěla výZkumu 'Slunce, a konečně abychom tento jejich zájem na
trvalo udrželi. A~ša:k je třeba, aby i zkušení amatéři, !kteří se .ii'ž dříve
zabývali pozorováním Slunce, nebo i v tomto oboru praeu}í dnes, byli
\ řádně na m·a ximum :připraveni, aby mohli svých zkušeností :plně vy
užít 'Při pomoci našim výzkumným ústavům. Nesmí se ,st~t, aby jed
noho. dne zjistili, že maximum slk wn je vlastně už zde a oni nevědí,
co mají dělat.
Práci našich amatérů v oboru výzkumu sluneční-ch skvrn lze roz
dělit prakticky do dvou skupin, vyfbudování stálé sluneční služby a
pomoc při řešení jednotlivý'ch speciálnich rproblémů.
Počet skupin 'slunečni(~h skvrn, jeji{!h poloha na slunečním dis1
ku
a jejich vývojové typy nám dávají určitý ohraz o cellk ové Isluneční
činnosti. J a:k víme, sluneční činnost ovlivňu.ie řadu procesů na Zemi:
způsobuje polární :záře, magnetické bouře, poruchy v radiovém příj,mu,
, v poslední době ,s e pak ukazuj-e , že ovlivňuje i počasÍ. 'Z nalost Ik aždo
denního stavu sluneční činnosti nebo al~spoň každodenní znalost
mno'ž s tví, polohy a tY1PŮ Islunečnfch skvrn má tedy 'značný Ipra,lktický
význam. VeOOleme-li v úvahu vliv ,sluneční činnosti na r,a diové spojení
a počasí, pak s hlediska obranyschopnosti našeho státu je bezpod
mínečně nutné, abychom v pozorování slunečních skvrn byli sobě
stační, t. j. abychom v naš'Í republice m. ě1i každý den vlastní poz!oro
vání ,slunečnich s!kvrn.
Vzhledem 'k povětrnostním vlivům je vša'k nemožné, aby tuto úlohu
splnily pouze profesionální ústavy. Zde je bezpodmínečně nutná po
moc našich lidových hvězdáren. Všude tam, 'k de jsou k tomu pod
. mínky, je nutné, aby by.lo zavedeno každodenní pozorování sluneč
ních skvrn ve spolupráci la podle .pokynů Astronomického ústavu
ČSAV. Ondřejovs1ká observatoř tohoto ústavu navázala v tomto směru
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již spojení s některými lidovými hvězdárnami a ostatní Izá.iemci nechť
s.e na observatoř přímo obrátí. Bude zde možno využít .iakkreslení
slunečnírch srkvrn, tak i jejich fotografie. Budou 'Zde tedy mít příleži
tost k zapojení do užitečné rpráce jak méně zkušení amatéři, tak i již
staří zkušerrí pr3!covníci.
Pokud jde o zapojení našich amatérů při řešení jednotlivých speciál
ních problémů .z výzkumu sluneční'ch skvrn, pa;k zde půjde především
o fotografii slunečnírch skvrn. Při studiu jemné struktury skupin slu
nečních skvrn, změn této stnliktury během vývoje skupiny, pohybu
jednotlivých s:kv~n ve skupině, vlastní rotace skupin a 'p od., nemohou
již postačovat kresby slunečnich skvrn, Ikteré jsou pro určování jem
ný'c h změn a pohybů ve skupině příliš nepřesné. Zde se neobejdeme bez
fortografie, a to jak fotografie celého slunečního kotouče, tak i foto
grafie jednotHvý,c h skupin sKvrn při větším 'zvětšenÍ. Na přípravě
práce na těchto !problémech se teprve na Ondře.iovs1ké observatoři za
číná pracovat a skutečná experL1'llentální práce bude naplno započata
v o.bdobí ,m axima sluneční ,činnosti. Zájemci o tuto práci dostanou
včas podrobné pOkyny, aby se n10hli do těchto výzkumných prohlémů
zapojit.
Je všaik třeha, aby i amatéři, Ikteří mají možnost fotogr;a fovat slu
neční skvrny, již dnes za;čali s !přípravou. Foto.grafie slW1ečních skvrn
je jednou z nejobtižnějších fotografií, především pro značné chvění
obrazu, a vyžaduje si proto značných zkušeností. Je tedy již dnes
nutno začít s pokusnými snímky sluneoních skvrn tak, aby v době
maxima sluneční ,činnosti byl již dostwtek zkušeností a nemuselo se
teprv zápolit s počátečními obtížemi.


PŮVOD ,ZVĚROKRUHU
PRO F. DRA R N

o

Š T .D I T TRl C H

o původu zvěrokruhu nemáme přímých zpráv, protože vznikl v dáv
né rninulosti. Nalézáme však u rúzných národů' cykly dvanácti zvíI'at.
V našem zvěrokrUJhu je část zvířat na:hrazena Vahami, Pannou, Blí
ženci a Vodnářem. Jméno zvěrokruh a cykly 12 zvířat poukazují na
předchozí vývojovou fázi, :kdy bylo zvířat opravdu dvanáct.
V dávné minulosti, kdy byl lov normální!:.-'l zaměstnánín1 a člověk
nlěl proto plnou hlavu zvířat, vznikla zvláštní ideologie, jí:ž říkáme to
temistická. Ohlasy toteglismu potkáváme na př. v pohádkách. Popelce
pomáhají holubičky vybíflat čoč'ku z popela. To ovšelu nejsou opravdo
yí holubi - jak si myslí na,š e děti. Jsou to dívky, jež jaók o Popelka mají
za odznak či totem holubici. Přišly vypomoci své klánové družce.
V tě-chto dávných dobách, kdy totemism.us byl životný a důležitý, byly
pohádky pro dosp-ělě, :ne pro děti a byly vážně míněny. V Řiši hvězd
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Třináct.ičlewný zvěrokruh Mayů z.ach<YVal nám Codex Pereziám:us. Objevil jej roku
1860 Léonde R08ny v koši se starýmA, papíry~' stál kdesi v Jwru,tě národrní ,k rnihov7
ny pařížské. Označení je od toho J ž e tato rarita byla zabale'Y/Ja do papíru, na němž
bylo napsáno šp.C1ině-lské jr;Wno Perez.

't

(roč. X. [1929], 'str. 174) jsem uvei-ejnil výklady o astronomickém
obsahu pohádek dostihový'ch: Zajic - Měsíc a ježek - SI1IDce závodí
od červánků na západě zase Ik červánkům na východě. Ku podivu 
ježek ,- ten pomalý to vyl,l,raj:e.
Jiný astronomický úkaz, jenž se vykládal pomocí zvíta't;, je ro~dí1ná
délka dne v létě a zimě , O. Stoll v knize 'Quate,m ala praví, že ,Indiáni
Cakchiquel, v jichž předkřesťanských mythech Slunce a Měsíc hrají
důležitou úlohu, zachovávaj.í si ještě dnes na Slunce ~e vzta;hujií cí
zkazky, ov'š em již ,částečně porušené vlivem mLsionářů. Truk na př.
věří; že Slunce vystupuje denně na dale'k ém východě, odkud pfichází,
na svůj vůz, jejž v době krátkých dnů táhne pár srn, v .době dlouhých
dnů pár divokých vepřů.
Vůz sluneční však nemohl být v původním indiánském vypravováni,
protože Indiáni neznali kolo. Poznali je teprve prostřednictvím Španě
lů. A dva spřažení tahouni, tedy ochočená :zvířata? I to 'm usíme odmít
nout. Indiáni měli jen dvě domácí zv Í'řa-t a , psa a kro.cana. Původní vy
pravování Cak,chiquelů n1luvilo jistě jen o jedné srně a jednolll 'kanci
jako. příčině ry'c hlého, po příp. po-malého pohybu Slunce.
Jak si Jeho transport zvířaty představovali, ukazuje obr. 1 ze str.
23-24 Codexu Pereziánus. Byl 13členný a čítal opravdu samá zviřata,
z nichž však některá , na př. č. 1, 10,11 nelze již zjistiti. Každ é to zvíře
nese Slunce v tlamě či zobáku . Tak zajisté i srna či divoký vepř v pů
vodnínl indiánském vypravování. V této myšlence, ještě víc Tílytholo
gické než astronomické, jest zárodek zvěrokruhu. Když přihlédnutím
k Měsíci vzniklo rozdělení roku na 12 či 13 m.ě sÍců, bylo nasnadě užít
tolikéž zví:řat jako nosičůS.).unce. Ka~dé zvíře zvěrokruhu mělo "služ
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Část mayaského zvěrokruhu se zmmmeními doby dešťů zachovalrnám Codex Tro
Cortesiámus. Jeho část byla objevena r. 1861, v 111;ajetku prof'esora pabeografie
Dona JtUlJfUl) de Troy OrtoZano} potomka Hervnanda Cortesa, dobyvatele Mex'ika.
Dopbněk se objevil na trhu bibliofilských vzácností r. 1875 a byl španělskou
vládou z;a koupen.

bu" ve svém měsíci, kdy SlWl,ce jeho partii na nE?bi procházelo. 'Zvířata
se dostala brzy na nebe jako .souhvě~ďí. 'T ak víme, 'že chřestidlo chřes
týše j~u Plejády, že želva je v našich BH!Žencích. Na východnim konci
t. zv. "Zenského kláštera" v Chic:hen Itza vyskytují se některá zvířata
mayského zvěrokruhu v témže uspořádání j:a:ko na obr. 1., ale spojeny
se :symbolem planety Venuše. To Indiáni patrně užívali svého zvěro
kruhu jako pozadí pro pohY'b Venuše vů'či hvězdám.
číslování na obr. 1. souhlasí co do směru s našim ,zvěrokruhem: Be
ran, Býk, BHženci ... První zvílře Mayů, jež by odpovídalo našemu Be
ranu, je až na malé stopy setřeno. Druhé zo bra:zuje ewes.tý·š e IS chřes
tidlem (Plejádami), třetí j~ želva (Blíženci), pak škorpion a 'kTocan.
Je šťastnou náhodou, že těchto pět souhvězdí máme zachováno ještě
jednou v Oodexu Tro-Corlesiánu (obr. 2). Tam jsou souhvězdí ta za
p~šena, lije se z nich déšť. Ale Chřestidlo-Plejády jsou mimo déšť, jsou
v suchu. A u něho stojí Slunce.
Nyní půjdeme k metoorologům o poučení o tom, v které ,části roku
v domovině MaY'Ů prší a k Indiánům, abychom zjistili, proč jim deštivá
doba byla ta:k důležitou, že ji připoutali ke svým souhvězdím zvěro
kruhu. Jako my ,z ávisíme na pěstování obilnin, Číňané na pěstování
rýže, tak závisel život MaY'Ů na pěstování ·kukuřice. Sije se v dubnu až
květnu na vykácenou půdu. Kácí se t8Jk, aby se vyschlé dřeviny mohly
v dubnu spálit. Tím se ničí plevel a jeho semena a půda je k setbě při
pravena. Žádoucno je,a!by duben byl :bez deštů. Koncem dubna se sUe
a v květnu musí ,s e dostaviti první de· ště, za;bezpečujicí úrodu, aby ku
kuř.ice rychle vyrostla a zesílila, ušla ohrožení zvířaty a plevelem.
Jako u nás tak i u Indiánů kalendářoví svatí 'zatlačili hvězdy jako
hlasatele počasí, pracovního 'kalendáře rolníkova. Dnes čekají potomci
Mayů první deště průměrně v den svatého kříže, jenž v nynějším ka
lendáři připadne na 3. květen. Obr. 2. pou'k,a'zuje na to, že se kdysi za
čátek deště určoval pomocí Chřestidla ,chřestýše, t. j. 'POmocí Plejá:d.

..

:.

V tom není nic divného. Na celé zeměkouli se užívá Plejád ke kalendá
řový,m účelům. Ostatně Petrus Martyr nám zaznamenal, že na mexic
kém pobřeží začínal rok heliakic!kým západem Plejád. TO' pro T. 1519 a
sev. šířku 19° bylo 1. května greg. To je tak blízko dnu sv. kříže, 3. V.,
že zajisté smí-me obdobnou praxi předpokládat i u Mayů. Shledávám,
že heliakický východ Plejád pro r. -500 'Padl na 2. V. a pro r. O na
11.V. greg.
\ .
V Tro-Ootrtesiánu jsou 4 souhvězdí ,z apršená, ,jako iby pršelo asi třeti
nu roku. Ve skutečnosti p!'ší - ard s přestávkami -,až do října. Vy
jmenuji nyní další souhvězdí' : 6. aligátor, 7. pták, 8. pes, 9. netopýT ...,
12. opice, 13. jaguár.
Mayové užívali 365denní rok, jej'ž dělili na 18 úseků po 20 dnech
s pěti dny doplňkovými. Jednotlivé dvacetidenní úseky roku pojmeno
vaJi jmény jaJko Zotz=netopýr, Kayab=::::želva, a pod. Měli té,ž 20dennÍ
týden, označený jmény: lmix, Ik, Akbal, atd., mezi nimiž se vyskytuje
den Oc-pes, Chuen, souvisící s opicí, Ix-jaguár. 'Stará mayština se
rozestoupila časem ve značný počet jazyků, jako latina ve franštinu,
španělštinu a TUillunštinu. Srovnávacím studiem hledají amerikanisté
původní smysl Mayg,kých slnv.

PROMĚNNÉ HVĚZDY
B. V. K U K A R K I N

KrátkoperŮJd'ické

~

~

cefeidy

Krátkoperiodickými cefeidami se nazývají hvězdy s dO'hře vyjádře
nou periodičností jasnosti, která jako u dlouhoperiodických cefeid vy
niká značnou stálostí. Periody jasnosti leží v mezích od 88 minut do
1 dne. Je pravda, že je třeba mít na zřeteli, že je těžko stanovit ostrou
hranici mezi oběma skupina-mi cefeid podle délky jejich peTiody. Ně
které cefeidy s periodou jen o málo převyšující 1 den 'm ohou 'být zařa
zeny podle svý'c h fysikálnkh znaků ke krátkoperiodickým a jiné
s týmiž periodami ,k dlouhoperiodickým cefeidám. Je však zajímavé
poznamenat, že žádné cefeidy v intervalu mezi 0,86 a:ž 1,00 dne dosud
nebyly objeveny.
Slpektra krátkoperiodických cefeid se mění s fá:zí, ale vzhledem
l{ dlouhoperiodiokým cefeidám <se nemění dokonale s periodou. Prů
měrné spektrum krátkoperiodických cefeid je A6.
Absolutní hvězdné velikosti krátkoperiodických cefeid téměř ne
ukazují průběh s délkou periody, jsou charakteristické malou ~i'8persí.
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Tento fakt způsobuje, že krátkoperiodické -c efeidy se nehodí za indiká
tory v:adáleností. Bohužel, krátkoperiodické cefeidy svou svítivostí
značně ustupuji dlouhoperiodickým a posud n~mohou být pozorovány
v sousedních hvězdných soustavách.
Poslednich dvacet let přinesl.q 'četné výzkumy krátkoperiodických
cefeid. Řada powrování byla věnována přesnému zkoumání jednotli
vý,c h zvláštní,c h objektů tohoto tY'Pu, jiné práce zkoumání společných
zákonitostí, spBkter, radiálních rychlostí, vlastnkh pohybů 'k rátkope
riodic'ký,c h cefeid.
Ještě pře.d více než třiceti lety Blažko věnoval po-z ornost 'zm-ěně tva
rukřivky jasnosti u některých krátkoperiodi'c kých cefeid. Brzy doká
zal, že tyto změny mají periodieký chara;kter. Koncem dvacátých let
a v první polovině Hicátý,c h let Ib yla v SSSR podle návrhu Ceseviče a
Okuněva na řadě hvězdáren organisována "služba krátkoperiodi~kýeh
cefe1d" , v ní,ž byly skoro všechny krátkoperiodické cefeidy jasnější než
ll- 12m , :z koumány visuálními methodami. Mnoho rpomrování jak
visuálnich tak i fotograf.ickýoh bylo provedeno za hranicemi. Ukázalo
se, že zjev periodické změny tvaru křivky jasnosti, po p!l'vé objevený
Blažkem, se podařilo nalézti a 2Jkoumati u mnohých krátkoperiodic
ký-c h cefeid. U jiný,ch krátkocperiodickýeh cefeid byly objeveny seku
lární změny period.
"
Zkoumáními Blažka, Cesevi,če, Martynova, Bal3Jsze a DetTeho, 'Oos
terhoffa hyly objeveny 'zají'm avé zákonitosti v.periodtckýchzměnáJch
křivek jasnosti. Periody těchto kolÍlsání leží v mezích od 31,5 dne (AR
Her) do 537 dní (HS Boo). U většiny krátkoperiodieký,c h cefeid,
II nichž se uplatňuje "Bla~ův efekt" (tak Ib udeme nazývat periodické
změny tvaru křivky jasnosti), jsou powrovány pe'viodické změny pe
riody, odpovídající křivce jasnosti. Zpravidla jl8 .hvě~dná velikost
v maximu podrobena značnějším kolísáním než v minimu. Přitom nej
nižším minimům odpovídají nejvyš:šímaxima. Tím se amplituda změ
ny jasnosti takový,c h krátkoperiodický,c hcefeid mění ~zvláště silně.
Tak se u AR Her mění od O,86!ffi do 1,76m a u RS Boo od 1,16m do 1,61 m
(f,otografioky). Zkoumání "Blažkova efektu" je V'elmi obtížné. protO'že
vyžaduje velmi dlouhých. četných a podle možnosti nepřetržitýeh pozo
rování. J.e zcela přirozené, že tento efekt je Iz koumán jen u těch hvězd,
u nichž dosahuJe značné velikosti. Není vyloučena mužnost, že je cha
rakteristický pro všechny krátkoperiodické 'cefeidy, ale u většiny
z nich se nalézá za hranicemi pozorovacích přesností. Dosud není jasná
pNčina, vyvolávajicí "Blažkův efekt". Cesevič předpokládá. že se zde
jedná o zonovou pulsaci otáčejicí Ise hvězdy, při 'čemž perioda pulsace
odpovidá základní periodě ja.snosti hvězdy a perioda otáčení periodě
změny tvaru křivky jasnosti. RŮ!zná orientace osy otáčející se hvězdy
vzhledem k zornému paprsku a různý stupeň 2Jonálnosti :pulsace mohou
vysvětlit všechny kvantitativní rozmanitosti "Bla:žkova efektu" u jed
notlivých krátkoperio.diekých cefeid. Snaha vysvětlit "Blažkův efekt"
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interferencí dvou kolísání s blíz- Nt
RozItžení kráfkoR!l'iodickldl cefeid
I!.odle sv/f;vo5fl
kými periodami vede ke 'kvantita
tivním protikladům. Je však znám
jeden případ, kdy skutečně jde
o interferenci dvou stálých kolÍ
sání krátkoperiodických cefeid se 20
skutečně oddělenými periodami.
Roku 1937 Flůrja uveřejnil své
zvláštní Zlkoumání proměnné hvězdy AC And. Ukázalo se, že se zde
jedná o dvojhvě~du, při čemž obě
její složky jsou krátkoperiodický-KJ
mi cefeidami. Slo:žka s větší am
plitudou má periodu 0,525, zatím
co složkia s menší amplitudou pe
dodu 0,711 dne. Všechny nepo
chopitelné nepravidelnosti této
o
hvězdy, zaznamenané mnohými
badateli, se ukázaly být srozumi.
0.0 +02 . +o.~ N
-0.6 -0.4 -02
telnými a přesně odpovídajícími
Rozložení krátkoperiodických cefeid
sestavené thoo~ii. Florja ukázal,
podle svítivosti
že v přítomné době není naděje, že
by i nejmohutnější dalekohledy
umožnily spatřit AC And jako visuá:lní dvojhvě'21du. Jen v případě, že
bude perioda otáčení :sllOžek větší než 1000 :let, obloUJková vzdálenost
bude větší než 0,10".
Již před mnoha desetiletími během studia krátkoperiodických cefeid
v kulových hvězdokupá:eh (v některých hvězdokupách jich bylo napo
čítáno desítky a dokonce i stovky), bylo objeveno, že jiejich prum,ěrná
zdánlivá velikost je v dané hvězdokupě prrukUcky stálá. Během uvede
né doby bylo několik prací věnovánozávi:slosti mezi periodou a svíti
vostí krátkoperiodických cefeid a určení nulového bodu této závislosti.
Jako v připadě dlouhoperiodi,c kých cefeid, nejužite,čnějším způsobem
studia tvaru :závislosti m.ezi délkou periody a svítivostí je způsob stu
dia zdánlivých velikostí v dalekých osamo'cených hvězdných sousta
vách, jejichž rozrrněry múže1p.e zanedbat ve srovnání s jejich vzdále
ností od Slunce. Autor tohoto článku spolu s Cholopovem sestavil
závislost mezi zdánlivou velikostí a logaritmem periody na základě dat
o 628 krátkoperi'Odických cefei:dách v kulovýeh hvězdokupruch. Ukáza
lo Ste, že svítivost krátkoperi'Odický,c h cefeid nezůstane stálá, nýbrž
trochu se zvětšuje se zvětšením periody. 'Z prací, věnov;aných určení
absolutních velikostí krátkoperiodických 'cefeid, je především třeba
uvést zkoumání Boka a Boycea a WHsona. Tyto 'práce byly autorem
podrobeny přesnému prozkoumání a přepracování v souvislosti s ne
dostatečným výpočtem vlivu absorpce a některými objevenými chyba
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mi. Závislost mezi periodou a svítivostí u krátkoperiodických cefeid
být vyjil!dřena v následujícím tvaru:
M = -O,17m -O,2()m log P.
Krátkoperiodické cefeidy představují jeden z nejrozšÍJřenějších typů
proměnný, ch hvězd v naší Galaxi. V přítomné době známe vf.ce než 2000
krátkoperiodických cefeid. Jenom proměnné hvězdy t~pu Míra Ceti
jsou ještě početnější.
Svítivost krátkoperiodických cefe1d není však tak veliká, aby je
bylo možno pomocí dosavadní,c h prostředků objevit v sousedních
hvězdných soustavách. Dokonce i v Magelhaesových mračnech na oby
čejných sním.deh jsou za hranicí viditelnosti. Jenom na fotografií:ch
získaných v posled'ní!ch letech na odbočce Harvardovy h vě'Zdárny
v jižní Africe ,z a pomoci 60paleového reflektoru musí být viditeln~. Je
třeba pOZI1amenat, že dosud na těchto snimcf.ch nebyla nalezena ani
jedna krátkoperiodic:k á ,c efeida. Pravdě:podobně jejich existence neni
charakteristická pro hvězdné soustavy typu Magelhaesových mračen.
Zato, jak jsme již přiPOffif\,ěli, vy.skytují ,se hojně v kulových hvězdo
kupách na1š í Galaxie. Byly objeveny také v hvězdných soustavách
v souhvězdích Sochaře a Peci, které j.e třeba zkoumat jako rozptýlené
eliptické mlhoviny. (Pokračování)
Přeložil Zdeněk Sekanina
můre

DVĚ STĚ LET KANTOVY KOSMOGONIE
DR F R A iN" TIŠ E K
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Roku 1755 vydal Immanuel Kant v Kaliningradu knihu "Allgemeine
Naturgeschi:chte und Theorie dés Himmels", která je prvním pokusem
vyložit vznik a vývoj hvězd i sluneční soustavy vědecky jen přírodními
silami - tedy materialisticky - bez vlivu nějakých sil nadpřiroze
ných. Pro Kanta vesmír není náhodným shlukem, ale systémem, ovlá
daným zákony. Tak jako ~operník, Kepler a N ewton prokázali řád
v sluneční soustavě, chce Kant nalézt systematický pořádek i ve světě
hvězdném. Byl k tomu podnícen dílem Wrighta z Durhamu, které znal
však jen ze stručného !pOsudku r. 1751 v Hamburku uveřejněného,
takže Kantovy výklady v "Theorii nebes" jsou úplně samostatné.
Protože Kant je dnes znám více jako filosof, chtěl bych při této
příležitosti připomenout i ostatní práce z · astronomie a příbuzných
oboru a ukázat~ ž~ v četných svých studiích Kant předešel velmi dobu.
Roku 1754 uveřejnil pojednání "Un'tersuchungen der Frage, ob die
Erde in ihrer Umdrehung um die Achse einige Veranderungen seit
den ersten Zeiten ihrer Ursprungs erlitten habe", v něm'ž dokazuje
ponenáhlé zvolňování rotace vlivem sil slapových. Téhož roku vydal
studii "Die Frage, ob dle Erde veralte, physikaJisch erwogen". Rok.
nato uveřejnil pojednání "Neue Anmerkungen zur ErHiuterung der
156

"

~I

1,\

/

J

Theorie der Winde", v němž známý zákon o "stáčeI,lÍ", který meteo
rolog Dove znovu objevil až r. 1835, téměř stejnými slovy vyložil Kant
již 80 let před ním. V pozdějších letech věnoval se Kant stále více
filosofii, ale přece ještě r. 1785 uveřejnil ,s tudii "Die Vulcane im
Monde a r. 1794 "Uber den Einfluss des Mondes auf die Witterung
Též Kantův správný názor na podstatu mlhovin, i jeho domněnka
o oběhu Slunce v Mléčné dráze se právě nyní po dvou stoletích po
tvrzují.
.
Kantova "Theorie nebes" je pěkným příkladem pracovní hypothesy,
která měla nesmírný význam, právě svým materialistickým pojetím.
'rím, že Kant považuje gravitaci za hlavní příčinu vzniku sluneční sou
stavy, zjednodušuje si tento složitý problém. Zato, jako důsledek
zhušťování původně rozptýlené hmoty v planetární tělesa, vykládá
Kant vznik tepla, čímž vysvětluje žhavotekutý stav planetárních hmot
a tím se blíží nové theorii sovětského badatele Šmidta. Rozdíl je jen
v tom, že podle Šmidta jde o shlukování částeček, které Slunce při
táhlo k sobě z kosmického mraku.
Laplaceově theorii se Kantova domněnka blíží jen jemným rozdě
lením prahmoty. Výročí Kantovy kosmogonie je vhodnou příležitostí,
abychom si připomněli, -že není správné je spolu spojovati, jak se dnes
téměř všeobecně činí. Shrl1me proto stručně Kantovy názory, jak je
vyložil ve svém pojednání.
Všechna hmota, z níž vznikla tělesa sluneční soustavy, tedy všechny
planety i komety, byly na počátku rozptýleny v základní prahmotě,
která vyplňovala celý prostor, v němž tato tělesa dnes obíhají. V této
základní láJtce částice o větší specif1cké hustotě a přitažlivosti byly
řidčeji rozloženy 131 v celém ostatním prostoru byly roztroušeny částice
lehčí. Při takto vyplněném prostoru trval počáteční klid podle Kanta
jen zcela krátce. Hustší částice přitahují v okruhu kolem sebe hmotu
specificky lehčí a vytvářejí se shluky. Srážením částic, padajících
k svému bodu přitažlivosti, jsou částice odchylovány od přímého
směru a směr pádu se mění v pohyb kruhový. Prvým důsledkem vše
obecného padání jest vytvoření ústředního jádra, v němž se soustře
ďuje převážný' dil hmoty a tak vzniká Slunce. Planety se tvoří z částic,
které vlivem četných srážek opisují ve výši, v níž se vznášejí, kruhové
pohyby. Protože částice dopadající na vznikající planetu mají různé
rychlosti, nevznikne dráha přesně kruhová, nýbrž výstředná. Protože
částice těžší padají přes odpor prostředí ke Slunci rychleji a částečky
lehčí vznášejí se ve větších vzdálenostech od Slunce, jsou planety tím
hustší, čím jsou blíže ke Slunci. Značná část hmoty byla přitahována
k velkému Jupiteru a proto Mars je menší než Země.
Z citovaného stručného výtahu je zřejmé, že Kant vysvětluje vznik
sluneční soustavy gravitací a tím se jeho pojetí liší naprosto od Lapla
ceovy theorie, podle níž odstředivou silou se odlučují od Slunce prste
ny, z nichž pak vzniknou oběžnice. Proto je nutné obě theorie roz
lišovati.
ii
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ZKOUŠENí ZRCADLOVÝCH OBJEKTIVů

•

Tato stať je určena amatérúm, ,kteří si hodlají zhotoviti pro svů.j dalekohled
1
zrcadlový objektiv prflměru a světelnosti větší, než byl v minulém ročníku
po
psán. Jest to otázka př.esnosti, jež klade meze možnostem amatéra. Technolo
gický IpostUP je v podstatě podobný, ja:ko u zrcadel menších, lze jej však měniti,
a výroibním podmínkám přizpflso-biti.
Př:esný výklad a matematické zdflvodnění zjevfl, které se při zkoušení vy
skytnou, by přesahoval rámec tohoto člám'ku. Není ani možno pops;aJti jen po-o
někud obšírně v<šeclhny druhy zkoušek, jež byly dosud uveřejněny . Omezím se
tedy na popis 'z iko'llšky Foucaultovy a Ronc'hiho, .poněvadž jsou amatérs:k ým
pro,středkfim nejpřístupnější a nejvhodnější.
Víme, ·ž e theorie předpisuje, aby plocha 'z rcadlového objektivu pro astronomická
pozorování měla tVlar rotačního 'Par9'boloidu. Jest to plocha, která vyleštěna
odrá'ží rovnoběžné světelné paprsky přicházející z hodu v nekonečnu (hvězda)
opět do jediného bodu, Siv ého ohmis.:ka. Jimá plocha, na př. kulová, ta:kové pa;prsky
nesoustř\eďuje do bodu, nýbrž podél své ·o sy, a si,ce nejdále paprs'ky od osy málo
vzdáJlené, a <blíže k svému vrcholu paprs'ky od lOsy vzdálenější. Kdybychom ta
kový o braz pozorovali OIkulárem, viděLi bychDm mí,S!to obrazu bodu mětelnou
skvrnu. Tuto vadu kulového zrcad~a na:zý'váme v'a dou kUlíovou, sférickou, a 'Pra
víme, že paI'laboli:cké zrca.dlo jest ve svém ohni;,s;ku prosto vady kulové .p ro
papI'lsky, přicházející z nekonečna, tedy rovnoběžné. Pro jtné případy tat.o věta
neplatí , a dalekohledy pro pO-zorování z blÍ/ma nutno řešit jinak
Při výI'<obě však vycházíme z plochy Ikulov é, protože se nejsnáze vyrobí,
a postupnou figurací ji př1evádíme na plochu -parabolickou. Tyto dvě plochy se
od sebe liší velmi málo, aleroz·díJl m 'e zi ruimi roolte se čtvrtou mocninou prflměru
zrcadla, nepřímo úměrně s třetí mocninou ohniSkové dálky. Vzorec zní
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dosadíme-li míry 'V milimetrech, zjistíme, že se para:bololid o průměru D
150
mm, a ohniskové dálce F = 1200 mm od koua.e o poloměru R
2F
2400 mrn
liší o 0,000286 mm, co'ž jest zhruba poLovina vlnové déFky viditelného světla.
A nyní jsme př\ed otázkami: Jak poznáme, že vyleštěná plocha je kulová, jak
poznáme, že ji př\evádíme na pa,rabdloú.d, a j1aac se :p~oše <pa:rwboloidu musíme
přiblížiti, abychom dostali uspokojivý ·o braz? Pno určení přes:nosti dohotovení
o,p tioké plochy nám ,p oslouží Hebas známá podmínka Rayleighova, kterou možno
vysloviti tak, že op!tický systém !Zobrazuje s dosta;tečnJOu přesností, neliší-li se
optické dráhy paprskfl od zobrazovaného bodu o více než vlnové délky viditel
ll1ého světla. V našem ,případě je optickým systémem ni8;še zrcadlo. Uvažujeme-li
plochu theO'retického paraboloidu, a ploc'hu skutečně vyrobenou, vidíme, že se
dráhy paprskfl do ohni.ska odražených liší přibližně o dvojnásobek odlehlosti
obou pLoch (obr. 1). Musíme tedy stanovenou mez rrozpfl:láti, a uvidíme, že SB
naše zrcadlová plocha musí ploše <bheoreUckého paI'laib oloidu phblížiti na méně než
1/8 vlnové délky viditelného světla. Vezmeme-li A = 0,00056 mm, jest naší výrobní
tolerancí osmina této délky, tedy 0,0-0007 mm, t. j. ,s edm stotisícin milimetru.
Jest to přesno'st veli'k á, mechamickými 'prostředky nezji·stitelll1á. Na štěstí nám
popisované optické zkoušky zaručují, že 'při správném jej:i1c.h použití této přes
nooti dodlíti múžeme, a plocha, kterou nám ja:ko S'právmou zjistí, ta/ké v uvedené
mezi správnou bude. Musíme však jejich výsledky správně dnterpretovati, a svě
domi.Jtě OIdstraňavati odchylky, které nám ukáží.
Nejznámější z optických Zlkoušek objevi!l v r. 1856 sLavný francouzský fysik
Léon Foucault. Vyšel od představy zrcadlící koule, a řekl si: Postavím-li ,přesně
do středu zrcadlící koule ..svíJtící bod, odrazí se paprsky od plochy zpět přesně
do jejího středu. Poněvadž je tam není možno přímo poz.orovati, odsunul svítící
bod poněkud stranou od osy, obr.ruz bodu 's e posunulo sltejnou vzdálenost na
stranu druhou, twkže jej jest možno po'z orovati, na př. Okulárem, nebo jej Zia
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chYltiti na matnici. Nebo taJk.é p.ouhým .okem, v kterémžto případě vidíme plochu
celou, jasně zářící odraženým světlem, jako Měsíc v úp'lňiku. A nyní pokračoval
neméně vtipně dále. Napříč svaZ'ku -p8!prsků od zrcadla odI'lažených postavil
svislou hranu (.ostří nože - 'Odtud Jiné jméno zkoušky). Tout.o hranou přerušovM
částečně nebo úp1ně sV8!Zelk ;paprsků. iP ohybuje-li se ostří pobliž místa soustředění
kolmo k ose zrcadla, uvidíme, že s ,e plocha zrca;dla zatemňuje. A sice z téže
strany odkud přichází ostří, je-li toto mezi bodem soustředění a zrcadlem 
poloha vnitřní - a se stranyopa'čné, je-li ostří za bodem soustředění,poloha
vnější. Za urrotých podmínek se stane, že pklCha zrcadla ztemní najednou, bez
přechodu. Bude to tehdy, je-li plocha přesně kuwvá) ,a svítící bod i jleho obraz
přesně ve stř;.(}du křivos,ti téno koule. A zde máme pr.ostředek k pozmání přesně
kulového tvarru zrcad1a. Najdeme jeho střed truk, že ostřím posouváme podél osy,
a -napříč k ní, až nalezneme mí,s to, !kde nám pl,ocha najednou zhasne. Odc'hyluj,e-li
se od přesného tvaru koule, pak mají některé části jejího povrchu 'Větší, nebo
menší ;poloměr n ež je 'Y/.JastG/l}en ost-řfJm. To znamená: v kterékoliv poloze ostří
j,sme vždy ve středu nějaJké koule, která mť1že býti částí povrchu zrcadla. Při
'pohybu .ostří napříč se nám zatemní partie, které mají poloměr delší než je na
stavený. Toto zatemnění nastane s té ,s trany, ,odkud přichází .ostří. Posunujeme-li
ostřím dále (/kolmo k ose), zatemní se části o p.oloměru kraJtším, ale se strany
opačné pohybu ostří. Celek činí pl,astický dojem, j'alko by bylo těleso opatřené
vyvýšeninami osvětlen:o hodně ši'lun.o světlem, přicház,ejícím se stra;ny opačné,
než je ostří. Foucault doikáz-a l, že tyto vyvýšeniny možno považov8lti za sku
tečné .odchylky od kulové plolchy; jeví se ovšem nesmírně zvětšeně. Představu
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Obr. 1.

Obr. 2

Obr. 3

o tom, jak se nám bude tafkJová hodně nepravidelná plocha jeviti, nám podává
obr. 2. Vidíme zcela 'plasticky, že vykazuje místa vyvýšená i prohloubená. Po
něvadž zrcadlem při práci prar,ridelně otáčtme, jsou tyto vyvýšeniny i prohloubení
místa kruhová, sOUlsltředná se zrc3idlem; vyskytují se v pásech, zonách, proto
jtm říkáme vady nebo chyby ,2)onální. Vidíme zi'ete1rně zvýšený !pás při okraji
zrcadla, s ním soustředný nižší poněkud uvnitř, dále ke středu opět zonu zna'čně
vy;sokou, a uprostřed vyvýšený "pahorek". Předsta;vme ,sd, že ohr. 2 je fotografií
kotouče S vyobrazenými zonálními vyvýšeninami odlitého na př. ze sádry, a
osvětleného hodně ši!kmo s levé strany (ostří zde přicházelo se strany pravé).
Mysleme si nyní, že tento sádrový 'kotouč rozřízneme na dvě poJoviny řezem,
který prochází jeho středem. Zkusíme představ-irt:i ,s i, jaký 'hude tvar 'toho řezu.
Odpovídal by si asi obr. 3. A 'hude nám zřejmo, že je třieba odleštiti materiál
nad čarou a-a, abychom dostali povrch rovný, co'ž v našem .přílp'adě odpovídá
kouli. Musíme si však též uvědomiti, že obraz se nám změní, palkliže ostřím
posuneme směrem k ZI'lcadlu, ;n ebo 'Od něho. Vždy se nám objeví jako vystouplé
partie, v nichž má plocha větší poloměr ikřivosti, než odpovidá oik8lmžitému
umístění ostří, t 'a;}de si můžeme vybrati kouli, jejíž odchylky se nejsnáze od
straní, t. j. vystouplé části jsou pokud možno uvnitř plochy. Jest věcí lešticí
techniky a zručnosti pracovníik a, jaJký postup zvolí, aby viděné odchyl:ky od
koule odstranil tak, až mu plocha v Jednom místě ostří zhasíná najednou. Pak
si mů'že ;b ýti jist, že -v yleštil plochu kUllovou.
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Ale obyčejně směřuje jinam. Chce paraboloid. A tu přichází druhá črust zkouš
ky, část kvantitativní. Musíme míti prostředek, jak s dostatečnou přesnosti po
znati paraboloid. Z theorie víme, že parruboloid má Ulprostřed nej:kratší poloměr
křivosti, a ten se směrem k okraji prodlužuje podle matemaJtického zá~ona, který
můžeme s doda'bečnou ,přesností vyjádřiti asi rt.aJkto: Poloměr kHrvosti plochy se
u parruboloidu mění se čtvercem vzdálenosti od středu. Má-li paraJboIoid uprostřed
na ose poloměr křivosti rovný R, bude míti pásmo (zona) nacházející se ve vzdá
l.enosti r od osy

polóměr

rovný

(R + :~) . čili o veličinu

;~ větší

než

uprostřed.

Přikryjeme

tedy povrch z'r oadla neprúhlednou mruskou, jež nechává volný střed,
a část 'z ony vzdálené od středu o r (obr. 4); najdeme zdrojem a ostřím místo,
kde příslušná oblast masky z:hasíná najednou, v celé ploše,~ a toto umístění udává
po~ohu středu křirvosti dotyčné zony. Aby bylo jasno: Najdeme místo na ose,
kde nám příčným pohybem ostří zhasne celá ploška středního 'kruhu. Toto místo
poznamenáme. Zdrojem a ostřím posuneme napětí, od zrcadl,a, a zkoušíme kde
nám zhasnou současně o'b a krajové seg.menty.Sttředu si při tom :n-evšímáme.
Toto místo nám určuje střed křivosti zony okrajové, 'v zdálené od středu o r.
A vzdálenost obou středů křivosti od sebe bude v případě, že plocha je parabo
r2

lická, rovna - . Za R dosadíme poloměr křivosti zrcadla. S dostatečnou přes2R
ností nám poslouží průměrná hodnota obou krajních vzdáleností. Změř'íme ji jen
jednou pro vždy, neboť případné odchyllky jsou taik malé, že se ve výpočtu při
naší přesnosti neprojeví. Jedná-li se o zrcadlo menší as.i do 15 cm průměru
při relativním otrvoru menším než f/8, :po:s<tačí urvedené měření, jeví-li se jiJnak
p~ocha zrcad~a rov1'/!om,ěrrnoua

hladlrou.

Pal'aboloid má tu geometriokou vlastnost, že poloměr křivosti jeho plochy
směrem od středu ,ke kraji se zvětšuje, a sice úměrně s druhou mocninou vzdále
nosti od středu r. Nenajdeme tedy nikde na ose místo, kde by nám ostří jeho
plochu z!atemnHo najednou. Jsme-li 'blíže zrcadl,a, zatemní se nám od pravého
okraje (při pohybu ostří zprava) a stínbUlde postupovati přes plochu, dodávaje
jí vzhledu bochánku. Dále od zrcadla nazad bude místo, kde se ,p locha z,ačne
zatemnovati zleva (stáJIe ,při ostří vpravo), taJkže máme dojem misky více méně
hluboké. Někde uprostřed mezi oběma těmito místy najdeme 'bod, kde bude míti
plocha zrcadla vzhled, asi jak ukazuje obr. 5. A toto je správný Foucaultův
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Obr. 4
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Obr. 6

Obr. 5

obraz parabolické plochy. Vštípíme si jej dobře v paměť, neboť nám ukazuJe cíl,
jehož třeba při figuraci dosáhnouti.
Věc má VŠaJk háček. Ce'l á řada TO'Í.aJČních ploch, elipsoid, hytperboloid i pa.raJbo
loid jeví při Foucaultově zkoU1Šce tvar stejný nebo podOlbný. Jak poznáme parabo
loid? Jednak dle vzhledu. Přechody mezi <stíny /a světly jsou nenáhlé, a obraz je
velmi jemně odstupňován. Nedejme se másti hloubkou stínu na obráz/ku. Repro
dukční postup nedovoluje podání skutečnosti v celé její delikátní stupnici. Par,a
boloid nesmí nikdy vyhlížeti j'a,ko obr. 6, který :pochází z plochy velmi hluboké,
tedy bud' od paraholoiduznačnéiho relaJtivního otVOI'1U, nebo od zro3Jdla silně pře
korigovaného, tedy hYlperbolického.
Hlavním a jedině směrodatným vodítkem mMe býti měření. Jest vlastností
paraboloidů proti Višem jiným plochám, že poloměr Ikřivosti jeho plochy se mění,
jdeme-li od středu [ke kraji, a sice roste úm.ěrně s druhou mocninou odlehlosti
od středu, a nepřímo ÚJTIěrně s poloměrem křivosti. Jeto asi tak, jako 'b ychom si
povr<~hzrc3Jdla mysleli rO'Zlložen na řadu soustředných proužků, z nichž každý
od s/tředu plochy vzdálenější by byl částí povrchu jiné ikoule; poloměry těchto
koulí" by byly stále vět'Ší. Zvolíme-li proužiky dostatečně úzké, neučiníme v21kou
chybu, zmHíme-li jejich poloměry a srovnáme je mezi sebou. Budou-li jejich
velikosti rústi směrem od středu dle uvedeného zá.kona, rp3Jk jest plocha para
bolickou.
PraJkticky to pTovedeme tak, že ,přjJkryjeme :povrch zreacUa neprůhlednou
maskou stejného průměru, .a; vyřízneme v ,ní segmenty na př. dle obr. 4a nebo 4b.
Naznačenou střední vzdálenost pokládáme za r, a z tohoto r a ze změřeného
polomě1ru Ik,řivosti zrcadla rpočítáme rozdíly. Dejme tomu, že se jedná o zrcadlo
o ~průměru D = 200 mm a ohniskové dálce F= 16DO mm. Rozdíl poloměru kři
vosti mezi středem a okl".ajovou 'z onou hude 1,56i25 mm.
Tak přesně ovšem měřiti nemů.ž eme, leda, že bychom měli k disposd.ci měřicí
zařízení, opatřené cejchovaným šroubem. To by ovšem naše zařízení Z'kompliko
valo. Pomůžeme si takto: B.ud.e-li zdroj státi, a pohybujeme-li jen o·střím, pak se
nám dle zákona odna.zu odchylka zdvojnásobí; a při pevném zdroji se tedy počítá
r2

s odchylkou dvojnásobnou' R . V našem

'případě

to bude 3/135 mm. Vezmeme-li

3,1 mm, ,zbude nám ·sJ'a bá podkorekce, kterou lze

připusti!ti,

je-li jinak zrcadlo
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v pořádku. Zkušební zařízení pro měřeni velikých zrcadel mívají mikro.metrické
šrouby ta jsou montována na 'zděných podstavcích, neboť jinruk Iby tyto šrouby byly
bez významu. I tak zařídíme, aby 'z rcadlo a z'k ušební zařízení byly na odděle
ných, solidních podstavcích. Stojánek s .ostřím opatříme na zadní hraně pravít
kem, podle něhož vždy tužkou vedeme čáru, když jsme našli správnou 'p olohu.
Vzdálenosti čar pak odměřujeme. Pro 'Zrca;dla většÍ a světeLněj.ší dobře vyhoví
zařízení, !kde je ostří posouváno šroubem (neClejchovaným) :napříč, a podél rovněž
šroubem obyčejným, necejchovaným. Na základní desce 'z.ařízení jsou připevněny
t. zv. "hodinky", komparáJtor ,s číseLníkem a ru.Č'kou. Komparátor má pístek tla
čený perem, 'IDterý opřeme o podélný vozÍlk zařízení. Tím je vyloučen mrtvý ch'od
šroubu, a na číselníku mfižeme odečítati setiny mm, ha odhadnouti i tisíciny.
To je ovšem už zaří'Zení nákladnější, ale vY'hoví i pro ,verká a světelná amatérská
zrcadla. Měříme pOlstupem, který udal kdysi prof. Ritchey: Z tuhého pa;píru
zhotovíme kotouče stejného prfirměru ja;ko je zl'cadlo a v těchto maskách vy
řízneme .okénko dle obr. 4a nebo 4db. Vz.dálenost od středu po,k ládáme za r, což
vystačí u zrcadel menších. U větších musíme vzhledem !k tomu, že poloměru
křivosti přibývá .se ,čtvercem odlehlosti od středu vypočísti střední po'loměr ikaž,
dého okétruka dle vzorce
rl = r,' + r." .
2
Skutečné poloměry r
přesnos1tí na desetiny

<odměříme

přímo

na masce málimetrovým měřítkem,
s
mm. Chceme-li u našeho zroa;dla o D = 200 mm, a
R = 3200 mm zjistiti, je-li pa:r:aboUsováno, mfižeme í1::ak určiti na př. pomocí
obou masek. Jedné vyřízneme střed v prúměru na př. 30 mm a s,ouměrná okénka
tvaJru dle obr. 4b o vnitřním poloměru na př. 70 mm , a vnějším 80 mm. Za stř.ední
po'loměr postačí vzíti 65 mm. U zrcadla většího, kde nutno pracovati přesněji
bychom vzaJi hodnotu dle výše uvedeného vzorce. V druhé maSCie vyř'ízneme
OIkénkaasi 1 cm široká ve středních vzdálenostech na př. 45 mm (30 a 40 mm)
a :na okraji, r = 95 mm (poloměry 90 a 100' mm, střední 95 mm), Maslky při
kládáme na zrcadlo a známým způsobem zjišťujeme ,středy kř:ivosti odkrytých
zon. Použijeme pevného zdroje, a pohybujeme ostřím, ta:kže odchylky budou
zdvojnásobeny. Najde-lne polohu ostří, kde nám střední oIkénko najednou z'h asne,
a poznamenáme ji. Nazveme ji nulou. Okénka příslušející 'Zoně o r
75 mm
musí souČiasně zhasínati v místě, kde je od nuly vzdá'Leno směrem 'od zrcadla
(poloměr je delší!) o Ihodnotu
rB
75"
5625
R = 3200 = 3200 = 1, 445 .

=

postač~teLnou přesností mŮžeme li tohoto zrcadla vzíti hodnotu 1,4 mm, což
dobrým měřítkem, lPř:í:padně za použi,tí lupy. U druhé masky
je střední poloměr krajové zony 95 mm, vnitřní zony 45 mm; vzdáLenost středů
křivosti příslušných zon tedy

S

stačíme odměřiti

95"
45 2
3200- 3200

=

7000
3200 = 2,1875 mm,

vezmeme ovšem hodnotu 2,2, nej-výše, můž eme-li ji změřiti hodnotu 2,19. Upo
Z'orňuJi z.novu, že při zrcadlech větších prŮ:měrů. a světelnosti je nutno měřiti
na setiny milimetru. VŠI8chny 4 získané body by měly od n~lové polohy vzdále
nosti: O - 0,63 - 1,44 - 2,19. Pracujeme tedy tak, abychom plochu prohloubili
do té míry, .že jednotlivé zony odpovídají uvedeným hodnotám. Pro jiné poměry
je přepo,čtení jednoduché a snadné. Musí ovšem pIoeha jako celek býti naprosto
stejnoměrně vyleštěna, stíny a př echody mezi nimi 'a světly musí býti povolné
a jemné. Chral1.me se hlubokých stínů. a ostrých přechodfi!
Popsaného zpfi.sobu měření parabolických zrcadel sle používá s patř-ičnými
úpravami i u největších zrcadel. Aparatura je ovšem propracovanější , a hla,vně
strubiLnější. Toto měření jest tedy sla;bou stránkou této methody.
(Pokračování)
Ing. St. Matoušek
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VY-POČET ELEMENTů METEORICKÉHO ROJE

Ne, milý čtenáři, naprosto tě nehodlám unavovat nestravitelnými partiemi
nebeské mechani.ky, nad nimiž snad jen krčíš rameny, a vynasnažím se podat
pouze stručný přehled vzorcfi k přibližnému výpočtu parabolických elementfi
meteorického roje nesmírně jednoduchou methodou. O tom, že to není žádná
vysoká věda, přesvědčíš se sám.
Mějme rovníko·v é souŤ,adnice radiantu roje (x' a o', z nichž vypočteme koO'rdi
náty konvergentIÚho bodu:
u = u' + 1800
a
± o = =f o' .
Tyto souřadnice přepočteme na ekliptikáJlní pomocí sfériJckého troj!Úhelrú.ka
pól r0vnUw-pól lekli.p tiky-konvergentní bod podle známých vzorcfi:
sin f3 = m . sin (M - c)
t
J.. _ m· cos CM -c)
g cos u cos

o

kde e je
platí:

S.kl·OiIl

č.

ekliptiky (t.

23°27') a m) M pomocné

e

tg M = tgo: sin u

a

m

veličiny,

pro

něž

= sin o: sin M .

Nyní vyhledáme v ročence délku iSlunce pro okamž:iJk pozorovaných souřadnic
radiantu (maxima (činnosti roje); tato clé!]'.k a je pak rovna déLce výstupného nebo
sestupného uzlu dráhy, je-li geocentrtcká šířka konvergentního bodu zápo,r ná
nebo kladná, při čemž platí Q = ?3 + 180°. Dále počítáme několik pcmocných
úhlfi podle vzorcfi:
cos r; = cos f3 sin (0 - J..)
sin y = sin (3: sin 1}
sin (1} -O = sin 1} • V~
kde TJ

< 180

0

a O

<t<

7].

Sklon dráhy

±

vypočteme

= sin y

tg i

tg

ze vztahu

C.

Tangenta sMonu je vždyklacLná a pohyb rojle je přímý (i
kdežto retrogradní Ci
90° ) při t
90°.
Dále vypočteme heHocentrické souřadnice ze vz.ta/hfi

>

>

< 90°),

je-li

t

< 90°,

sin b = sin y sin C
sin (1- L) = tg b: tg y ,

=

kde L je délka 3!pexu (L
0 - 90°). Ze souřadnic b a Zurčíme pomocný úhel
a pomocí něho parametr a vzdálenost perihelu:
cos

(J ;:=

cos b cos (O -

vP

= sin

q

= 2: P ·

(J •

1

(J

I)

112

Známe tedy již délku vzestupného uzlu, sklon dráJhy la vZJdálenost perihelu.
Zbývá nám již jen určiti délku, příp3!dně argument perihelu. Nejprve musíme
vypočísti pravou anomalii ze vzorce

=

v je v I. nebo II.
je-li cos

(J

kvadrantě

cos v
p - 1;
pn záporném cos

a Vie III. nebo IV.

(J

kvadrantě ,

kladný. NyIÚ platí tento vztah
w
OJ

= =f v
= =f v

+ 180

0
•
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Prvrn rOVIŮce platí pro kladnou heliocentrickou §ířku, druhá pro záporné b;
horní .m1aménko pro přímý pohyb a dť)olní pro zpětný. Délka perihelu je pak

n=w+ÓÓ'
Tím máme vyp.očteny všechny čtyři elementy parabolic'ké dráhy meteorického
roje; na celém postupu není vů'bec nic .obUžného. Protože polohu radiantu ne
známe obvykle s velkou přesno,stí, mů.:žeme používat .pouze čtyrmÍ.stných, ve
výjimečných případech ,pětimísrtných tabulek logarttmfi. Větší pňesnost je zby
tečná. Zkušenému počtáři trvá celý výpočet asi hodinu a k dostatečnému pro
cvičení methody postačí několik málo příkladfi, po nichž se budete moci věnovati
zajímavé a hlavně .užitečmépráci.
Dr Jiří Bouška

CO NOVÉHO V ASTRONOMII

SUPERNOVA SIDRPENTI'S 1955
H. Haffner z hvězdárny v BergedJorfu nalezl 16. května supernovu 14,.5 vel.
v mlhovině, její'ž poloha pro ekv. 1855,0 je a = 15h 10m01s, 0= + 25°24'. Super
nova byla objevena v severním konci mlhoviny.
PERIODICKÁ KOMETA WHrnPLE 195'5 d
Tuto kometu nalezla E. Roemerová na Lickově hvězdárně 25. května v sou
Ryb j.aJko difusní abjékt bez centrální kondensace 18. vel. Kometa byla
obj:evena Whipplem na Harvardově observatoři v roce 19 33 a byla označena
193'3 V; byla pozorována ještě při n~vratech v r. 1941 (1941 III) a 1947/ 48 (1948
VI). Letos projde přislunním 29. listopadu. Má oběžnou dobu 7,41 roků. a patří
k Jupiterově rodině ko.met.
hvězdí

1

zAKRy'DOVÁ PRO:MĚNNÁ V 382 CYGNI
Mezi mnoha promě'nnými hvězdami souhvězdí Labutě je zvláště zajímavá
V 382. Na první pohled vypadá zcela obyčejně; její poloha je a = 2Qh15,Om,
o=
36°02', jasnost v maximu dosahuje 9,03m, v minimu 9,94m a jasnost
v sekundárním minimu je 9,82m. Perioda 'je rovna 1,88497 dne a spektrální typ
je B. Ale nyní se 'p odívejme na obě složky této dV'ojhvězdy. J ejioh hmoty jsou
37krát a 33krát větší než hmoty Slunce. Hlavní složka je asi 35000krát jasnější
než Slunce, druhá je jen 2ůkrát jasnější. Jasněj'ší složka má objem 800krát větší
než Slunce, sla.bší asi 600krát větší. Obě složlli:y mají eliptický tvar, velká osa
jasnější hvězdy měří [asi 14,5 milionu íkm, malá osa asi 12 mi'!. km; slaibší hvě,zda
je poněkud menší. Vzdálenost o:bou složek této dvojhvězdy je V'šak :pouze 18,5
mil. 'k m, ta:kže obě hvězdy se prolínají a tvoří tak vlastně jedno těleso zajíma
vého tvaru.
J. B.

+

FO'DOGRAFICKA FOTOMETRLE A KOLORElVIETRIE
MIlV1DGALAiKTICKÝCH MLHOVIN

v

Z vý:z'k umu ro.zložení jasnosti a harvy 15 galaxiích. typu S'b :a 'Sc učinil D. E.
Š,oergolev obecné závě'ry o jejich struktuře. Většíčá'St :záření galaxii je tvořena
spojitým pozadím, které tvoří 'ž Iuté hvězdy středních a kulových podsy,stémů..
Spirrální větve jsou tVOIř'eny většinou modrými , ·hvězdami, jejichž 'banevné indexy
jsou velmi malé a klesají 's e Izvyšováním jasnosti. Absorpční hmota se koncentruje
ke gala:k Ucké rovině méně než hvězdy .s pirálních větví, ,k teré patří ,k !plochému
podsystému, av:šak více než hvězdy pozadí.
J. Š.
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Z LIDOVÝCH HVĚZDÁREN A ASTRONOMICKÝCH
.
KROUŽKŮ
ASTRONOMICKÝ KRÚŽOK V LEVICIACH
Astronómický kružok pri Dome osvety v Leviciach j.e činný už niekoT'ko
rokov, písať však budem iba o jeho tohoročnej činnosti.
Na rok 1955 sme si zostavili pracovný plán a to dvojkol'ajný. Jeden pr,e Le
vice, druhý pre vidiek. Ten pre Levice obsahuje témy trochu hlbšie, obsiah
lejšie a podrobnejšie rozoberajúce príslušnú tematiku. Plán pre vidiek podáva
pomocou prednášatel'a základné faktá z astronómie, skol' také celkové pohl'ady
na určitú problematiku a ktoré sa dajú zkonkr e tizovať pozorovaním s naším
Binarom, ktorý na prednášky na dediny berieme. Prednášky spestrujeme premie
taním obrážkov z ,k níh, premietaním diapásO'k a niekedy aj filmom. Ten nám
však obyčajne Štátny film na termin nepošle, čo je dosť veI'ká chyba. Prednášky
zatial' prevádza v edúci krúžku. Dosial' v tomto roku sme prednášali v Žemberov
ciach, Bátovciach, Pukanci, Devi čanoch, Jiabloňovciach, Štúrove (v reči mad'ar
skej) a Starom Tekove.
Vo všetkých tu vymenovaných obciach sa odprednášala tá istá prednáška a to
na námet: Pohl'ad do vesmíru a slnečná sústava. Touto prednáškou usilujeme
sa tento rok vzbudiť hlbší záujem o ved ecképoznatky u čo možno najširších
Tudových vrsti ev. Najťažšie pre prednášatel'a je však vždy diskúsia, v ktorej
sa obyčajne di:;;kutéri opytujú na v ed, ktoré sa dajú iba matematicky, fyzikálne
,a lebo chemicky dokazovať. B ez týchto vedných odvetví sa v ec vysvetliť j edno
duch o, pochopitel'ne n edá, keď diskutér aspoň základy týchto vedných odvetví
nepozná. Napr.: Ako ste vypočítali vzdial.e nosť hviezd? Ako to viete z čoho
hviezda pozostáva? Z diskusných príspevkov však je až nápadne zrejmé, ako
sa aj jednoduchí dedinskí l'udia 'prostredníctvom tém z oboru astronómie začÍ
najú zaujímať o v edecké poznatky. Zaujímavé je aj to, že kým inú prednášku,
ktorá nie je spnevádzaná žiadnym názorom, ani filmom, l'udia nevypočujú, ute
kajú znej preč, astronomickú predn'é..šku, ako sa to stalo v Starom Tekove,
radi vypočujú, ked' aj nie je názorná (pokazil sa nám totiž tu aj "Optirex" aj
diaproje,ktor) a ťažko sa im zn e j odchádza. Poslucháčov máme niek edy iba
30-50, ale spokojuj eme sa s tým to počtom, lebo sme skúsili, že Uto spravia
nabudúce takú propagandu, že na budúcu prednášku máme plnú miestnosť to
tým viac, ked' do roka máme v tej iste j obci naplánované i'b a dve astronómické
prednášky. Keď sú povetrnostné podmienky priaznivé, prevedieme aj praktické
pozorovanie oblohy Binarom. Dosial' nám však počasie neprialo.
No, horšie je to s prednáškami v samotných Leviciach. Zápasíme s nedostat
kom rutinovaných prednášatel'ov. Jeden prednášatel' však chytro zovšednie. Dom
osvety pomáha knížku tým, že poriada prednášky aj z oboru aSitronómie členmi
Spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov. Dosial' sme už ma1i
prednášku na téma: Je život aj na iných planetách? Ďalšie budú podl'a'Plánu
neskoršie, O to sa ozaj starostHvo stará náš agilný riaditel' Domu osvety, ktorý
aj astronómickému krúžku zo všetkých síl pomáha. Teraz kupujeme niektoré
prísb' oj e ako reflektor s paralaktickou montážou a hodinovým pohonom a d'alší
r,e fraktor. Odbornú literatúru si pomaly tiež Z1adovažujeme a ministerstvo kul
túry nás tiež obdarúva z oasu na čas tou najhodnotnejšou literatúrou, ,z a čo sme
mu zo srdca povďační.
V poslednom čase sme si zaplánovali starosť o a'stronómické kádre a poria
dam e Š'koJ.enie astronómiClkých pracovníkov, členov ,k rúžku. Školenie budeme
prevádzať v DO dvakrát do týždňa večerami po dve hodiny až do konca júna
1955. Chceme tu prebrať Astronómické praktikum od dr. Gutha a dr. Linka,
vyd. v r. 1950. Občas sa schádzame niektorí členovia krúžku na porady a od
borné besedy. Táto práca nám však trochu kulhá, obyčajne ,p re zaujatost: členovo
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Dom osvety iporiada lZ 'OaJsu na čas prruktieké pozorovanie hviezdnej oblohy na
námestí.
Chytili sme sa aj staVlby l'udovej hvezdárne v Levicía'ch, žial' všwk mnohí
členovia l'udovej správy nemajú pre vec pocho'penie, :hocí l'udová hvezdárňa už
kleby ,bola hotová, :by hola potrebná, lebo už z dosavadnej činnosti krúžlku sa
ukazuje pálčivá potreba 'maJť ďalekohl'ady a hvezdáreň ak nechceme, aby nám
dosavadná práca vyšla nazmar. Projekčnú priJpravenosť nemažeme dokončiť len
preto, že MNV nedal dodané staveíbné plány rozmnožiť, hoci to sl'úbil dávno. Je
to smutné ikonštatovanie, zwtajiť sa vša.k nemaže. To by tiež fbo'la chYlba. Zatial
tol'ko. V budlÚcnosti sa budeme snažiť o našej činnosti, skúsenostiach, ťažkos
tiach, prekážkach a ich zdolávaní podávať zprávy častejšie do nášho oa.sopisu.
Plánškolenia

astronómiekého krúŽ(ku ,p ri Dome osvety v Leviciaeh
v roku 1955

Dátum

Téma

10. V.

Astronómidké súradnkové s'Ústavy. S:ústava
obzorníková a rovníková a vzťah 'medJzi nimi
Sústava ekliptiká!lna a vzťah medzi ňou a rov
nílkovo u . Trransformácia súradníc. Zmeny sú
radnic.

b.

13. V .
17. V.

O. Vrá:bel
O. Vrá;bel

20. V.
24. V.
27. V.

Efemerídy. Usporiadanie hviezdnej ročenky.
Základy opUky. Hviezdne v el'lk o s ti. Prístroje
Čas a meI'l8..inie času. Slnečné hodiny.
Sln:ko a MesiaJc.
Planety. Kométy. Meteory.

O. Vrábel
A. Abrahám
Dr. Masirar

31. V.

Hviezdny vesmír.

Dr. Masiiar

3. VI.
7. VI.
10. VI.

.

'členov

I

Prednášatel'
Vrá:bel

Premenné hviezdy.

Dr. Masiiar

Atmosfericiké zjavy.

A. A.Jbrahá;m

P ,r ,evierka pTruranej látky.

Dr. Masi'ar
O. Vrábel
A. A.Jbrahá;m

-

Admn Abrahám

BESEDY S/POHLUCHAČI -

VEČERY OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

Na Lidové h~ězdárně v Praze jsme zařadili ,besedy s posluchači do nedělních
filmový.ch ,a přednáškových besed, které pořá;dá;me každou neděli v 16.00 hod.
a označujeme je j'ako "Hodiny otázek a odpovědí". Ony se sice protáhnou někdy
na 2 až 3 hodiny, ale ,pokud není příliš velký náva:l a není nutno program opa
kovat pro další zájemce, je to dobře. V poslední době se množí dotazy: "Je to
pravda, že na Zemi přistávají lidé z planety Venuše?" Na telefonické dotazy
odpovídáme, že není. Většinou pak slyšíme odpověď: ,.,Já jsem si to hned myslel,
že to je zas nějaká kachna", ale některý tazatel s.e s takovou lakonickou od
povědí nespokojí a namítá: "Vždyť mám letáček, kde je to tak přesně vylÍ!čeno,
že na tom musí ;být něco pravdy". A podobné dotazy ovšem přichází i na na
šich besedách. Takovou hesedu jsme měLi i 10. dubna aopakov1ali jsme ji 11.
dubna. Zejména druhý den byla veliká účast. Naše posluchárna nestačila. Máme
tam 80 sedadel a prodali jsme 206 vstupenek. Museli jsme tedy 11. IV. besedu
opakovat.

166

A co je tedy vlastně s těmi návštěvami s Venuše, o kterýoh šíří pověst
zmíněné letáky? V Americe, Anglii, e:ápadním Německu a snad i jinde na Zá
padě vychá zejí ,knihy, ,k teré se snaží ·Henáře přesvědčit, že hodnověrn'ými svědky
byly pozorovány většinou v méně přístupných krajích ,,stratostaty" , mezipla
n e tární letadla, ze kterých prý startují menší ploché dopravní prostředky, které
jsou líčeny jako "létající taHř'e", nebo jsou vypouštěny "technické oči", kos
n'lických cestovat elů, které fotografují a vysílají televisní obrazy cestovatelům
do stratostatu. Kdyby zmíněné knihy byly označovány jako fantastické romány,
nemohli bychom proti nim nic namítat. JenolTI.že autoři počítají s chabými e:na
lostmi lidu <zejména v oboru kosmické fysi.k y i s neznalostí různých méně 'čas
tých úkazů na oblom a snaží se čtenáře přesvědčit, je jejich uváděná pozoro
vání jsou skutečností.
Podrobí-li. však tato "pozorování" kritice odfborník, shledá, že všechny do
mnělé "dů<kazy" je možno vysvětlLt známými zjevy v na'š í atmosféře n ebo i mimo
ni. Namnoze jsou to meteorologické pilotovací !balonky, jindy jasné meteory,
které ·b ývají vidite1ny iza dne. Dále to jsou halové zjevy, způsobené lomem a
odrazem slunečního nebo měsíčního světla na ledov'ý ch krystalech mraku cirro
stratu, zejména, když se vytvoří p.odružná slunce a měsíce. Jindy je to zrcad
lení v<zduchu a jako "stratostaty" byly popisovány [ polární záře. I .planeta
Venuše v plném lesku, ,k dyž ,b yla viditelná za denního světla nebo za sou
mraku, byla považována !Za světlo stratostatu. Chorobná lidská fantasie vidí
pak v těchto ,přírodních úkazech zjevy, které se snaží vysvětlit jako dopravní
prostředky návMěv z planety Venuše, Marsu, nebo dokonce z planet soused
ních sluncí.
Knihy nesou autorům i nakladatelům veliké zisky. Tamější vlády to trpí.
Snad j e jim .příjemné, že pozornost veřejnosti je upoutána na tyto nesmysly
a že je odváděna od SVět0Vého boje za mír. Americkým zbrojařům se v tomto
temném ovzduší lépe zlbrojí. U nás tolik veřejnost těmto p.ovídačkám nepodléhá.
Jednak je lépe s eznámena s různými úkazy na obloze a nevidí v nich ,p roto
fantastické nesmysly a je také přesvědčena, že kdyby opravdu nějací cesto
. va:telé z meziplanetárního prostoru na Zemi přistali, nebylo by příčiny tuto
událost tajit. Byla by to veliká u-dálost vědecky tak cenná, že ,by okamžitě
o ní podaly zprávy všechny rozhlasové stanice, že by o ní psal denní tisk ce
lého světa, ,ž e by Ipřistání proběhlo 'během ně!koli:ka týdnů všemi filmovými tý
deníky a !během několika měsíců všemi odbornými časopisy technickými, fy
sikálními, astronomickými, biologiC'kými a všemi populárními č8,)sopisy přírod
ních oborů. A tyto "chorobné výplody lidské fantasie", jak je nazval ředitel
Harvardo·v y hvězdárny v Americe Dr D. H. Menzel, straší americkou veřejnost
již. po 10 let.
F. Kadaivý
NOVÉ KNIHY A PUBLIKACE

V . I. Smirnov: Učebnice vyšší matematiky, díl J. Nakl. ČSAV, P ,raha 1954,
str. 546, grafů 190, váz. Kčs 48,-. - IPeč'livě, ,přehledně a methodioky dobře
zpracovaná kniha je 'rozdělena do šesti kapitol: Proměnné veličiny a funkční
závislost, Derivace a její použití, Poj'e m integrálu a jeho užití k přihUžnému
výpočtu funkcí, Funkce několika proměnných, Komplexní čisTa" začátky vyšší
. algebry a integrování funkcí. O veliké oib1ibě této iknihy svěďčí její již 13. ruské
vydání, podle ,kterého ji p'řelO'žili, Ibohužel nikoliv ,b ez chyb, pracovníci ko.}ektivu ·
matematiky Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Publiikace je UTočena nejen
studentům je schválena jako celostáltní vysoko'š koLská :učebnice - ale i v;šem
pracovníkům, kteří potřebují a!plikovanou matema,u:k u při tešení nejrů'Znějších
problémů. Pole ptlsO'bnosti matematilky v astronomii je velmi rozsáhlé; proto
uvedená publikace (i Ipřekla:dy dalších dílů, které očekáváme co nejdříve) nebude
jistě chylbět v knihovnách milovníků. astronomie.
Jitka Náprs-tková
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A. Staus: Fernrohrmontierwngen und ihre Schut,~bauten fuJ' Sternfrewnde. Mni
chov, 1952. - Po více než deseti letech, které uplynuly od vyd~ní Niklitschkovy
"Sternwarte fUr Jederman", objevuje se na německém knižním trhu nová
příručka pro přátele astronomie. Na ro'zdil od Niklitschka obírá se autor jen
astronomickými stativy, tedy montážemi v užším smyslu, jakož i stavbou levných
pozorovacích budova krytfi. Montáž opUky samé ponechává stranou. Z titulu
bychom očekávali, že bude popsáno více typfi astronomických montáží, při nej
menším také pro reflektory tak osvědčená montáž vidlicová, autor se však spo
kojuje vlastně s jlediným typem Fraunhoferovým, který je však proveden v cel
kem čtyřech velikostech a vybaveních tak, aby nejsilnější provedení uneslo spo
lehlivě refraktor šestipalcový či reflektor až desetipalcový. Vedoucí myšlenkou
konstruktéra je usnadnit stavbu stroje kombinací kovu se dřevem, kterého autor
užívá jen tam, kde to není funkci na závadu. Pro amatéra, který si rpotřebuje
rychle zhotovit jednoduchou montáž pro svůj stroj, je hlavně zajímavý nejjedno
dušší typ "Flori" s jemnými pohyby. Jeho výroba, kterou lze snadno realisovat,
je popsána do všech podrobností~ pro ostatní provedení jsou jen všeobecné směr
nice a polánky. Větší montáže vyžadují již mechanického vybavení sle soustruhem.
Tím se stává u větších a složitějších montáží výhodnost autorova konstrukčního
"stylu" (dřevo-kov) pochybnou, nehledě k tomu, že zejména při stavbě přístrojo
vých sloupfi by byly jiné metody výhodnější, levnější a méně pracné. Velmi zají
mavá je kapitola o hodinovém pohonu, která přináší mimo jiné úplný návod pro
přestavbu perového strojku gramofonového na pohon závažím s nezávislou regu
lací planetovým odvalovacím diferenciál,em na hřídeli hlavního šneku. Při jinak
velkém bohatství námětfi postrádáme v této kapitole zmínku o regulaci chodu
jednoduchým diferenciálem reversním nebo redukčním a sotva mfižeme souhlasit
s odmítavým stanoviskem autorovým vůči pohonu synchronnímu. Schází též
zmínka o jednoduchém měnitelném Ipřevodu bezstupňovém. Zvláště poučná je
stať o pozorovacích hudkách pevných i otočných a obsahuje i příspěvek o zají
mavým zpúsobem zjednodušené otočné kuželovité "kopuli" s dvojkřídlými dveřmi
opatřenou štěrbinou. Velká pozornost je věnována konstrukci kolejového zařízeni
otočných věncfi a stavební postup je popsán do všech podrobností. Celá práce
svědčí o tom, že autor je .nejen odborným technikem, nýbrž i dobrým dílenským
praktikem a technologem. J,e dobře srozumitelnou většinou i ,začátečníktlm a lze
ji doporučit nejen přátelfim astronomie z řad amatértl, nýbrž i odborným tech
niktlm, kteří se zabývají tímto oborem. Je škoda, že námět nemohl být probrán
v širším rozsahu, a že též vypravení této obsažné . práce nemohlo být náročněJší.
Dr K. Otavský

úKAZY NA OBLOZE V SRPNU
Merkur j,e v s:rpnu na večerní obloze v nepřílZnivé poloze k pozorování, protože
zapadá krátce 'po 'západu Slunce. Venuše je pro blí'zkost u Slunce neviditelná.
Mars je rovněž nepozorovatelný. Jupitera spatříme a;ž 'koncem srpna na ran ni
obloze v souhvězdí R'3.>ka; vychází vša;k pouze asi 2 hod. před východem Slunce.
Saturn j,e v souhvězdí Vah na večerní obloze; počátkem měsíce zapadá ve 23
hod., koncem srpna v 21 hod. Uran je na obloze ráno v souhvězdí BUžencfi;
vychází mezi 3.-2. hod. Neptun je nepozo;rovatelný, protože zapadá krátce
po západu Slunce.
4. Jupiter v \konjunkci se Sluncem, .
17. Mars v konjunkci se Sluncem,
17. Jupiter v konjunkci s Měsícem,
4. Merkur v Ik onjunkci s Jupiterem,
17. Venuše v konjunkci s Měsícem,
5. Merkur v horní konj. se Sluncem,
17. Mars v konjunkci s Měsícem,
8. Merkur v konjunkci s Marsem,
19. Merkur v konjunkci s Měsícem,
11. Venuše v Konjunkci s Jupiterem,
24. Venuše v konjunkci s Marsem,
15. Venuše v příslunní,
24. Saturn v ,konjunkci s Měsícem.
16. Uran v konjurukci s Měsícem,
Vydává ministerstvo kultury v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12, Stalino
46. - Tiskne Orbis, tiskařské závody, náro·d.ni podnik, závod Č. 1. Praha 12, Stalinova 46.
- lO"čet St. spot. Praha Č. 731559. Novino'vé výplatně povoleno č. j. 159366/IIIa/37.
A _ 0901G
Va

Mléčná

dráha v

souhvězdí

Orla. Snímek A. Pámka na Lidově
objektivem Petz:val 1:3)6; t = 40 cm.

hvězdárně

v Plzni

