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IX. SJEZD MEZINÁRODNÍ
ASTRONOMICKÉ UNIE V DUBLINU
Dr MIROSLAV PLAVEC

Právě ta'k jako kterákoliv jiná věda, ani astronomie se nemůže
úspěšně rozvíjet bez mezinárodní spolupráce, výměny zkušeností a
výsledků a rozdělení práce na velkých úkolech. Proto byla po první
světové válce založena Mezinárodní astronomická unie, která dnes

~družuje

39 států. Práci unie řídí president, generální sekretář a vý~
konný výbor. Vlastní činnost se soustřeďuje do 42 odborných komisí.
Vždy po třech letech se koná valné shromáždění unie. Letošní, konané
v hlavním městě Irska, Dublinu, bylo již deváté. československo na
ně vyslal·o čtyřčlennou delegaci. Jejím vedoucím byl dr. B. Šternberk.
ředitel Astronomického ústavu ČSAV a dalšími členy byli doc. dr. Vl.
Guth, ředitel Astronomického observatoria na Skalnatém plese a dva
vědečtí pracovníci Astronomického ústavu ČSAV, dr. Zd. Švestka a
autor tohoto článku.
Ačkoliv valné shromáždění trvá po celý týden, je zcela nemožné pro
diskutovat všechny vědecké problémy všech 42 komisí. Plenární schůze
a schůze komisí mají spíše ráz organisační a vědeckým problémům je
mOžno věnovat mnohem méně času, než by bylo potřebL Proto se u pří
ležitosti valného shromáždění pořádá celá řada t. zv. symposií, což jsou
konference, věnované výlučně vědeckým otázkám. Tak se stalo, že naše
delegace pobyla ve Velké Britannii a Irsku déle než tři týdny a ještě
jsme nenavštívili všechny konference.
První cesta' na anglické půdě nás vedla dne 22. srpna na novou Green
wichskou observatoř. Jak jistě mnozí čtenáři již před několika lety četli,
původní sídlo observatoře v londýnské čtvrti Greenwich již dávno
nevyhovovalo; kdo někdy viděl Londýn v nod z letadla, nebude se
tomu nijak divit. Velkoměsto se svými světly i komíny se již dávno
rozlilo kolem dokola greenwichské výšiny a tak astronomům nezbylo"
než opustit Greenwich i poledník. Nové sídlo hvězdárny je na hradě
Herstmonceux, zcela blízko jihoanglického pobřežního města East
bourne. Ústřední budovou je mohutný hrad ze 14. století, velmi prostor
ný a zachovalý. V bývalé kapli je přednášková síň, v tanečním sále
knihovna. Vše je adaptováno pro potřeby moderního ústavu se zná
mým anglickým smyslem pro tradici. Vnitřek i vnější vzhled hradu,
obklopeného rybníkem s lekníny, působí tak, že byste nebyli nijak pře
kvapeni, kdyby astronomové chodili hradem v brnění nebo aspoň v že
lezných košilích; r;hodili však v obyčejných košilích a s vyhrnutými
rukávy, protože letošní léto bylo v Anglii zcela mimořádně jasné a horké
(dokonce i pověstně zelený anglický trávník na to doplatil).
Vlastní pozorovatelny jsou rozlož,eny na velké ploše na jižním úbočí
dvou nevysokých kopců. Hvězdárna se vlastně teprve pozvolna stěhuje
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Budova národní irské university v Dublinu, kde se konalo IX. valné
M ezmárodní astronomické unie

I

shromáž dění

a stavL Viděli jsme několik rozestavěných kopulí; pro hlavní daleko~
hled, který ponese jméno Isáka Newtona a má jím být zrcadlo o prů
měru 2 m, je zatím pouze vyhlédnut pozemek. V činnosti je oddělení
pro výzkum Slunce, které jsme si důkladně prohlédli a pak oddělení
astrometrické. Nejnovějším přístrojem tohoto oddělení je velký foto
grafický zenitteleskop, krásně provedený a pracující ~cela automa
ticky.
V menších domcích je v Herstmonceux umístěn úřad, ' vydávající
známou ročenku N au tical Almanac. . Viděli jsme reléové samočinné
počítací stroje, jež za minutu automaticky vypočtou pro určité datum
zdánlivou polohu hvězdy a dají impulsy psacímu stroji, jenž pak během
několika minut vysází ce].ou stránku Nautical Almanacu. Součástí to
hoto institutu je také oddělení pro .předpovídání a redukci zákrytů
hvězd Měsícem. Právě tu zavedli výpočet předpovědí nového druhu zá
krytů zákrytů radiohvězd Měsícem. Některé hvězdárny již začaly
svými r~dioteleskopy tyto zákryty pozorovat. Cílem má být lepší po
znání struktury radiohvězd i přezkoušení otázky, zda snad Měsíc přece
jen nemá neobyčejně řídkou atmosféru. Paní Sadlerová, která toto od
dělení vede, hned v úvodu říká každému návštěvníkovi, že tu pouze
početně provádějí myšlenku našeho pracovníka, doc. Linka, který spolu
s L. Neužilem také předpověděl první zákryty.
Ve dnech 24.-28. srpna jsme navštívili známou .radioastronomickou
výzkumnou stanici Jodrell Bank u Manchesteru. Stanice je postavena
v rovinaté zemědělské krajině a vzdáleností i směrem je vůči průmyslo
vému Manchesteru položena právě tak jako náš Ondřejov vůči Praze.
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Již z letadla jsme viděli mohutnou konstrukci 76 m parabolického radio
vého dalekohledu, jehož stavba sice od loňska značně pokročila, přece
jen však zůstává pozadu za plánem. Jinak však je v Jodrell Banku v čin
nosti řada přístrojů, sloužících k radiovému výzkumu Slunce, radiových
zdrojů, odrazů od 1Jěsíce a meteorů. Není proto divu, že tato stanice
byla místem, kde se konalo velké třídenní symposium o radioastro
nomii. Symposia se zúčastnilo přes 100 vědeckých pracovníků. Nejvíce
referátů přednesli delegáti Velké Britannie, Australie, SSSR a Ho
landska. 3 .Československa poslal referát doc. Link právě o problému,
o kterém jsme hovořili při návštěvě v Herstmonceux. Velká účast,
počet a úroveň referátů na symposiu znovu potvrdily, že radiová astro
nomie se stává významnou slo.žkou astronomie. Nejvíce času bylo vě
nováno problémům studia vodíkové čáry 21 cm a jejího užití pro vý
zkum struktury Galaxie, výzkumu radiových zdrojů ve vesmíru a vý
zkumu Slunce. Meteorům bylo loni věnováno zvláštní symposium.
A pak přišla cesta do samotného Irska, země u nás tak málo známé.
Vzpomínali jsme na "Anglické listy" Karla Čapka a na jeho marnou
snahu, poodhalit roušku tajemstvÍ, kterou je Irsko zahaleno. Za mě
.síčního svitu jsme přeletěli Irské moře a ráno jsme se probudili v Du
blinu. Je to rušné město asi o 600000 obyvatelích. Má anglický ráz, ale
i zde se projevúie irská snaha po naprosté národní svébytnosti; Dublin
se dnes také úředně v irském jazyce jmenuje Bai1a Atha Cliath (čte
se asi jako bailá kliá). Snad jsem neviděl krásnějšího pohledu než je
s kopců po obou stranách Dublinského zálivu. Ale na přírodní krásy
nebylo mnoho času. Valné shromáždění znamenalo pobíhání z jedné
schůze do druhé v marné snaze, aby čtyři lidé navštivili schůze 42 ko
misí.
Celý kongres probíhal v duchu všestranné snahy po přatelské spolu
práci mezi národy; neobievil se ani jediný rušivý moment. Všechny
volby a hlasování proběhly v naprosté svornosti a jednomyslnosti. No
vým presidentem unie byl zvolen ředitel pařížské hvězdárny A. Dan
jon namísto dosavadního amerického delegáta O. Struve. Rovněž jed
nomu z vicepresidentů, prof. Ambarcumjanovi. vypršelo funkční období
a na jeho místo bvl zvolen ředitel moskevské Šternbergovy observatoře
prof. Kukarkin. Jedním ze 6 vicepresidentů i nadále zůstává prof. E.
Rvbka z Wroclawi. Nově byla obsazována také místa některých před
sedů komisí. Tak se stalo, že k doc. Guthovi, který zůstává předsedou
komise pro meteory, přibyl jako další čs. zástupce člen-korespondent
ČSAV prof. E. Buchar, který byl zvolen předsedou komise pro astro
nomické telegramy.
Na' návrh americké delegace bylo iednomyslně a s potleskem přijato
pozvání sovětské delegace. aby příští jubilejní 10. valné shromáždění
se konalo r. 1958 v Moskvě. Delegáti zejména oceňovali tu skutečnost,
že všichni členové unie i jejich-manželkv budou po celou dobu pObytu
na území SSSR hosty Akademie věd SSSR. Sovětská delegace potom
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Snímek ze symposia na JodreZl Banku r. 1954: Ředitel observatoře proto LovelZ
ukazuje základy stavby velikého radiového daZekohl,edu. Zleva doprava: Dubm
(Ohio) J Jacchia (Harvardova observatoř) Plavec) Beaton (Londýn); van den
Bergh (Leiden) neznámý) Whipple (v radiovce; Harvard) Thomas (Harvard)}
Lovell) Nicolett (vzadu)' Uccle) Belgie) J Bida (Londýn)

doporučila přijetí předběžného amerického
gres byl v Pasadeně v Kalifo-rnii.

pozvání, aby následující kon

Zvláštní výbor projednával návrhy jednotlivých zemí na členství
v odborných komisích. Všechny československé návrhy byly přijaty
a tak je nyní celkem 31 čs. astronomů v 21 komisích.
Ač jsme se snažili navštívit co nejvíce komisí, přece se hlavní akti
vita naší delegace soustředila na komise, v jejichž oboru se li nás nej
více pracuje. Výrazně se podíl naší práce projevil v komisi meteorické,
které doc. Guth předsedal a podepsaný pracoval jako sekretář. Komise
přijala pro zlepšení práce řadu usnesení a čs. astronomové byli pově
í'eni několika závažnými úkoly mezinárodního rázu. Podobně se pro
jevovaly výsledky práce našich astronomů, přednášené dr. Švestkou,
v komisích a symposiích, věnovaných studiu Slunce. Dr Šternberk se
aktivně zúčastnil hlavně prací komise přístrojové a komise pro měření
času. Komisi pro studium kolísání zemského pólu byl předložen refe
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rát prof. Buchara. Ze soukromých hovoru však vím, že i práce z těch
oborů, jež nebyly od nás přímo v Dublinu zastoupeny (na př. studium
kom.et, stelární dynamika, vlivy Slunce na Zemi atd.) jsou v cizině
dobře známy a oceňovány.
V neděli 4. září nás irská turistická kancelář vezla zvláštním vlakem
přes celé Irsko do Connemary, krajiny na západním pobřeží Irska. Po
znali jsme tak vlastní Irsko, krajinu věčně zelenou a pokrytou pastvi
nami, i chudý hornatý kraj na západě s četnými překrásnými jezery.
U příležitosti kongresu jsme navštívili obě irské observatoře: Dunsink
u Dublinu a Armagh v Severním Irsku, jež je součástí Velké Britan
nie. Obs_ervatoř v Dunsinku je již svou polohou II města aspoň z části
lidovou hvězdárnou. Líbilo se nám tu přímé snímání a promítání obrazu
Měsíce na televisní stínítko. Byl v tu dobu právě úplněk, který, jak
všichni víme, neskýtá v dalekohledu žádnou zvláštní podívanou. Tele
visní přijimač však umožňuje zvětšovat kontrast a tak jsme na stínítku
viděli tvář úplňku tak kontrastně a plasticky jako nikdy předtím. Na
ob~.ervatoři v Armaghu pracuje známý badatel o meteorech Oepik,
který nám předváděl svou původní konstrukci kývající fotografické
komory na určování drah meteorů. Na dvou stanicích, vzdálených
30 km, má umístěny shodné, velmi světelné komory, jimž el~ktromoto
rek uděluje rychlý kuželový pohyb. Hvězdy se na snímku jeví jako
kroužky, meteory jako cykloidy. Protože vždy v určitém okamžiku ko
mora na chvilku sleduje pohyb meteoru, zachytí se takto i slabší me
teory; nemohu však zatím s jistotou říci, zda proměřování rychlostí je
dostatečně přesné.
Ve středu 7. září jsme opouštěli Dublin a naposledy jsme viděli
z letadla nádherné -mořské zátoky a svěže zelené pobřeží "smaragdo
vého ostrova". Opouštěje v této chvíli v duchu Irsko ještě jednou, vzpo
mínám rád na srdečné projevy přátelství všech Irů, s nimiž jsme se
potkali. Irský 'národ je malý a svůj stát si vlastně teprve buduje. Ne

zapomínají však ani na rozvoj astronomie a velmi si vážili toho, že
prá vě II nich se sešel dosud největší kongres astronomů - přes 600 de
legátů a přes 300 hostí. Předseda irské vlády se zúčastnil obou plenár
ních zasedání a president Irské republiky přijal delegáty ve svém sídle.
Čs. delegáti budou vždy vděčně vzpomínat na přátelské přijetí a po
hostinství, kterého se jim v Irsk ll i v Anglii dostalo.
Cestou do vlasti jsme navštívili ještě hvězdárny v Edinburghu, v St.
Andrews a v Cambridgi. V Edinburgu jsme se zajímali hlavně o práci
slunečního oddělení, v St. Andrews o konstrukci nových dalekohledů.
V Cambridgi jsou hvězdárny dvě: universitní hvězdárna se zají
mavou konstrukcí Schmidtova dalekohledu o průměru 60 cm a nová
radioastronomická observatoř. Na rozdíl od Jodrell Banku, kde se
snaží zpřesnit určování polohy radiohvězd konstrukcí velikého daleko
hledu, budují v Cambridgi k témuž účelu vždy dva systémy menších
dalekohledů, co nejvíce vzdálené a spřažené jako interf.erometry.
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Končím článek a nenapsal jsem ani slovo o nových výsledcích a ob
jevech, o nichž jsme slyšeli. Snad to bude možno v dalším článku.
Myslím, že bych měl na závěr napsat celkový dojem z toho, co jsem viděl
na anglických a irských observatořích i z toho, co .isme slyšeli o obser
vatořích a práci astronomů jiných národů. Náš dojem je jistě shodný:
astronomie jde neobyčejně rychle kupředu. Je potěšující, že to platí
i o naší astronomii; rostoucí význam a vážnost naší astronomie jsme
dobře pozorovali. Potěší už i to, že na př. na JodrelI Banku a na Dunsinku
visí na čelní stěně Klepeštova spektrální mapa oblohy; že na Jodrell
Banku zakreslují svá pozorování radiohvězd do Bečvářova Atlasu Coeli
Skalnaté Pleso; že význačný pracovník hvězdárny v Edinburghu,
Butler, okamžitě také projevil zájem o Bečvářův atlas, jakmile slyšel,
že jsme Čechoslováci. Ale neběží zdaleka jen o mapy a atlasy. Pod
statné je, že naše práce je známa a ceněna v řadě oborů. To nás nesmí
ukolébat k spánku. "Kdo chvíli stál, už stojí opodál" - tato Nerudova
slova platí v plné míře i v astronomii. Jedině houževnaté společné úsilí
po zlepšení přístrojového vybavení, po zpřesnění a rozmnožení pozo
rování a prohloubení theorie v několika užších 'Oborech nám umožní
udržet krok a přispívat k pokroku astronomie ješU~ větší měrou než
dosud.

POZORUJTE PREMENNÉ HVIEZDY
ROBERT

BAJCÁR

Studium proměnných hvězd patří k n:ejdůležitějším úsekům stelár
ního výzkumu. Říše hvězd věnovala problematice výzkumu a metodice
pozorování v posledních letech několik obsáhlých statí. Chceme roz
šířit co nejvíce pozorování proměnných hvězd .a pomoci po?:)orovatelům
k dosažení dobrýoh výsledků. Vybízíme astronomické krcyužky a astro
nomy-amatéry, aby se přihlásili ke spolupráci. · Pozorovatelům budou
zasílány podrobné návo.dy a pokyny k práci a budou pro ně pořádány
itnstruktážní večery a dvoudenní seminář. V některém z příštích čísel
ŘH uveřejníme návod na zhotovení fotometrického nástavce pro Monar,
který pozorovatelskou činnost značně usnadní. Přihlášky k pozorovatel
ské spolupráci zašlete Oblastní lidové hvězdárně v Brně, Kotlá'řská B}
která spolu s Astronomickou observatoří SAV na Skalnatém Plese bude
i
Redakce
práci organisovat.

Netreba zd6razňovať potrebu powrovania premenných hviezd
v astronomických krúŽJkoch a amatérmi. V súčasnej dobe Je však
výskum premenný·ch hviezd tak rozsiahly, že pozorovania bez neustá
leho sledovania pokroku v tomto obore, bez skutočne podrobného vy
hodnotenia powrovaní postrádajú tej: ,ceny, ktorú by mohli mať. Oba
tieto nutné predpoklady pre úspeš'n ú prácu sa zvyčajne vymykajú
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z bežných možností astronomických krúžkov a amatérov, preto je
nutná dobrá a úzka spolupráca všetkých pozorovaterov a vedeckých
pracovníkovo
V čom sa má najma prej.aviť spolupráca pozorovaterov a vedeckých
pracovníkov? Je možné zhrnúť hlavné rysy tejto spolupráce do týchto
troch bodov:
1. Je potrebné, aby vedeckí praeovníci navrhovali, sústavne kontro
lovali a rozširovali vhodný pozorovací program;
2. je potrebné, aby bola venovaná dokladná starostlivosť metodike
p::>zorovaní, aby bolo sledované, aby zo získaných pozorovaní a POZQ
rovacieho materiálu bolo mo~né získať čo najviac poznatkov o pre
menných h viezdach ;
3. treba zaručiť, že hodnotné pozorovania budú náležíte spracované
a použité pre rozšÍrenie znalostí v príslušnom obore.
Prvý rys spolupráce spočíva najma v navrhovaní a starostlivosti
o pozorovací program. Otázka pozorovacieho programu je jednou
z najzákladnejšich otázok úspešnej práce pri pozorovaní a výskume
premenných hv.iezď. V tejto súvislosti javia sa nám tri velmi dole
žité faktory:
Po prvé: V pozorovacom programe, ak má byť skutočne hodnotný,
musí byť predovšetkým .naprosto jasné, čo sa sleduje pozorovaním
tej-ktorej premennej hviezdy alebo hviezdy podozrivej z premennosti.
Je úplne jedno, či sa pozorovaním sleduje riešenie otázky príslušnosti
premennej k niektorému zo známych typov premenných hviezd, či
kla.dieme doraz na systematickú kontrolu jej jasnosti, či sledujeme
stanovenie p::>zorovacích chýb pozorovatel'a, či riešenle otázky jej pre
mennosti, a pod. lnak povedané, značí to, že výber premenných h viezd
pre pozorovanie nesmie byť nahodilý - naopak - iba presné uváže
nie všetkých okolností robí pozorovací program programom vhodným
'k pozorovaniu. Ďalej: tu vystupuje problém "aktuálnosti" pozorova
cieho programu. MysHme tým najma nutnosť prisposohenia pozoro
vacieho programu súčasnému stavu výskumu premenných hvieZĎ.
Znamená to, že neustálym sledovaním práce vo výskume premenných
hviezd a príslušných blízkych oborov dosiahne sa toho, že sa budú ::;le
dovať predovšetkým tie premenné hviezdy, ktoré si toho v prvom
rade vyžadujú. (Keď máme na zreteli túto skuto·čnosť je nutné si
pritom uvedomiť, že napr. niektorým dlhoperiodickým premenným
hviezdam, ·k toré sú pernerne vel'mi dobre známe, sa venuje nadbybočne
vel'ká pozorn-osť - časté odhady j.asnosti vo vizuálnej časti spektra
mnohými poz-orovatel"mi; naproti tomu máme mnoho iných rovnako
l'ahko dostupných dlhoperiodických premenných hviezd, u ktorých
máme iba vermi nesporahlivé údaje.) Z toho plynie, že pozorovací pro
gram je nutné neustále kontrolovať a v pravý čas revidovať a meniť.
Po druhé: Výskum premenných hviezd v súčasnej d-obe sa rozbeh-ol
v hlavných rysoch dvoma smermi: prvý smer si všíma premenných
hviezd ak-o jedincova študuje fysikálne charakteristiky a vlastnosti
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v ich vnútri, atm'Osfére resp. v na.Jbližšom, bezprostrednom okolí;
druhý sm'e r si všíma premenných hviezd ako systémov evolučne a
dynamicky vzájomne súvisiacich a sleduje postavenie, pohyby príp.
ďalšie charakteristiky hviezd v naŠ€j Galaxii. Oba tieto smery sa na
vzájom dopíňaJj'ú, no oba kladú na pozor'Ovania svoje oSD'bitné požia
davky. Prvý smer vyžaduje pozorovaniačo možno najpresnej,šie a
najpodrobnej:š ie i pomerne mála hviezd, no pozorova:nia musia byť
fyzikálne 60 najohsažnejšie, aby sa dalo o tej-kt'Orej hviezde zistiť
ČO možno najviac pOdrobn'Ostí. Druhý smer má viac-menej štatistický
char:a,kter. Kladie hlavní zretel' na úplnosť a homogenitu pozoTova
cieho materiálu. Zo stanoviska .powrovacieho programu je zrejmé, žJe
je potrebné ho voliť tak, aby sa podl'a možn'Ostí dalo pozorovaní čo
možno na;j:všestrannejšie použiť.
Po tretie: Sem spadá i otázka konkrétneho výberu premenných
hviezd pre pozorovianie. Je nutné si uvedomiť, že nie všetky premenné
hviezdy sa hodia napr. pre vizuálne pozorovania a ďalej, že nie všetky
premenné hviezdy vhodné pre vizuálne pozorovania sú vhodné pre
všetkých pozorovatel'ov. Viac ráz sa poukázalo nato, že napr. odhadný
stupeň začÍnajúceho pozorovatel'a je okolo O,4 m • Je 'teda logické, že
pre po zoro vatel' a -začiatočníka nie je vhodné Qoporučiť premenné
hviezdy, ktorých amplitúda je hlboko pod touto hranicou, alebo pr,emen
nosť ktorý,c h je dokonca sporná. Zdá sa, že je vhodnejšie doporučovať
premenné k powrovaniam z prípadu na prípad, t. j. podl'a možiností
pozorovatera (jak prístrojových tak časových), schopností a ďalšich
okolností.
Druhý rys ukazuje na nutnosť správne.i metodiky pozorovaní. Nemá
smyslu dis,kutovať o tom, či pozorovať metodou Nijland-Blažkov'Ou,
či Argelanderovou. Každou dobrou metód'Ou pri náležitej pozornosti
sa daijú zíSikať cenné výsledky. Máme tu však na mysli predovšetkým
nutnosť zvyšovať obsažnosť pozorovaní: myslíme najma to, aby sa
z pozorovaní dalo vyťažiť ll1aximum. Napríklad: Pozorovatel', ktorý
systematicky pozoruje napr. Monarom dlhoperiodické premenné získa
za najpriaznivejších okolností hlavné charakteristiky premennej t. j.
vel',kosť v maximu, minimu, periodu, tvar svetelnej kri'V'ky,čiastočný
obraz o postupnosti srovnavacích hviezd a vlastných pozorovacích
chybách. Ak 'hude vlšak ten istý pozor'ovatel' užívať pri pozorovaní i fa
rebné filtry, obsažnosť jeho pozorovaní íjnačne s'túpne. Mimo toho, že
ziska uvedené elementy v určitých oboroch vln'Ových dížok, objasní
si ovel' a podrobnej.šie vlastné pozorovacie chyby, vlastnosti postup
nosti srovnavacích hviezd, nehovoriac 'O ďalších možnostiach. Podobný
význam má uŽÍvanieč'O i len jednoduchého fotometru. Ďalším pro
blémom v tejto súvislosti je i systematické sledova:nie kvality pozo
rovatel'ov, ich pozorov:acích chýb. Je nutné kontrnlou, úprimnou radou
a účinnou pomocou zvyšovať kvalitu pozorovatel'Dv. Konečne je nutné
zmieniť sa i ,o postupnostiach srovnavacich hviezd. V t'Omto smere je
potrebné urohiť predovšetkým dva' podstatné kroky: zj.ednotiť všetky
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doteraz existuj,úcepostupnosti srovnavacich hviezd z jednotného sta
noviska a previesť ich na jednotný fotometrický základ (na NPS).
Tretí rys spolupráce .ie vlastne završením pOZiorovaní a srpnčíva
v tom, že pozorovania budú náležite spracované. Znamená to, že všet
ky pozorovania budú vyhodnotené aspoň v základnom smere, t. j. od
hady prevedené na hviezdne triedy a zverejnené, i keď v najjedno
duchšej forme. Je samozrejmé, že pri náležitej starostlivosti o pozo
rovací program neostane pri teSto forme spracova.nia. N etreba ďalej
rozvádzať, že poz.orovania nahodilé, bez náležitého výberu pozorova
ných premenných a pozorovania "na vlastnú pasť" neprestavujú tak
hodnotný pozorovací materiál, ako pozorovania systematické, jednotne
usmernené, organizované a vhodne doplnené.
Ostáva tedy otvorenou otázkou, a1ký pozorovací program by sa
hodil pre naše pozorovaeie krúžky, ktoré hviezdy majú byť zaradené
do pOZiorovacieho programu pre vizuálne pozo'l'Ovania. I keď zastá
vame stanovisko individuálneho výberu premenných hvi8Zd pre. po
zorovania (podl'a jednotlivých pozorovatel'ov) j€. možné ukázať určité
základné smernice pre výber.
Do pozorovacieho programu by nebolo vhodné zaradi ť:
a) preulenné hviezdy dostatočne známe,alebo premenné hviezdy
v súčasnei dobe sledované inými, vhodnejšÍmi a presnejšími prostried
kami a premenné hviezdy sledované už dlhé ro:ky inými spoločnosťami
v ktorých sa získajú dostatočne huste obsadené svetelné krivky,
b) premenné hviezdy s príliš 'malou ,amplitúdou, alebo premenné
hyiezdy, ktorých premennosť je sporná i po výskume inými, presnej
šími metodami; týka sa to najma začínaijrúcich pozorovatel'ov,
c) premenné hviezdy o poZiorovanie ktorýeh t. č. nie je prvoradý
záujem, aleho pazorovanie ktorych vyžaduje presnejšÍch metód pozo
rovacích; premenné, pozorovanie ktorých vizuálnou cestou neposky
tuje dosta:točne presné elementy pre súčasné výskumné požiadavky.
Týka sa to niektorých typov cefeíd a zákrytových premenných hviezd.
Z toho priamo plynú hlavné skupiny premenných hviezd, ktoré je
vhodné zaradiť do poz,o rovacieho programu a sledovanie ktorých by
v našich pomeroch prinieslo uspoko1ivé výsledky.
Každý pozorovací program by 'm al obs.ahovať jednu dobre známu
pref'nennú hviezdu, dostatočne jasnú (podl'a možnosti cirkurnpolárnu) ,
aby boloIDO'žué systematieky sledovať kvalitu powrovatel'a. Túto
prelnennú rb y pozorovatel' pozoroval aspoň raz počas k,aždého pozo
rovania.
Do pozorDvacieho programu je vhodné , zaradiť niekorko zákryto
vých premenných hviezd s premennými elementami. Sledovanie týchto
hviezd by pri c1otStatočne bohatom il.'nateriáli mohlo obja:sniť niektoré
otázky o dynamických pomeroch v tý,eh tD sústavách.
. Do pozorovacieho programu by bolo možné zaradiť vybraných čer
vených trpa slí kov. Pozorovanie týchto by boTo obzvlášť !jednoduché
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a prispelo by k objasneniu fyzikálnych proeesov v atmosférach
týchto hviezd.
Ďalej powrovanie vybraných dlhoperiodických premenných hviezd
za účelom spresnenia elementov, tvaru svetelnej krivky a pre získa.nie '
ďalších charakteristík k štúdiu jak ich individuálnych vlastností, tak
vzťahu ich -charakteristík a priestorovým rozložením.
Pozorovanie vybraných nepravidelných a po.Jopravidelných premen
ných hviezd s dostatočne vel'kou amplitúdou a vel'mi starostlivo vy
branou postupnosťou srovnavacích hviezd za účelom riešenia otázky
ich triedenia a štúdia ich základných charakteristík. Sem patrí i do
poručenie pozorovania. hviezd nových a pJdobných obj1
ektov; dopo
ručenie týchto podfa možností a schopností pozorovatel'a.
Zdá sa, že pre začínajúceho pozorovatel'a nie je vhodné dopJručiť
k pozorovaniu via:c ako 7-10 premenný-ch hviezd, no tento počet je
možné vel'mi skoro zvyšova ť.
Konečne niekol'ko slov o fotografickom sledovaní premenných
hviezd (mám tu na mysli sledovanie individuálnych premenných a nie
systematický výskum). Fotografické sledovanie má celý rad výhod,
ktoré vizuálne pozorovania nemajú (objektívnosť, možl1osť viacná
sobného vyhodnotenia viacerými sposobmi atď.). I keď je náklad
ne;šie a vyžadu;e dokona'ejšie vybavenie (paralaktickú JYlontáž) je
nutné ie doporučiť. Je však pravdou, že v obecnom prÍnade sledova
nie individuálnych premenných hviezd fotograficky nie je úmerné
námahe vynaloženej na takýto sposob práce. Ovel'a výhodnei.š ie je
fotografické štúdium postupností srovnavadch hviezd a ich spraco
vanie (naviazanie napr. na NPS) - to ovšem už nie je sledovanie
individuálnych premenných. K posledne uvedenej práci, napríklad,
vystačíme s pomerne malým počtom negatívov.
lnou záležitosťou je ovšem systematický vVskum určitého pJl'a.
T.akúto prácu každému, kto má k tomu možnosti mo~no iha doporučiť.

o

DIGRESíCH HVĚZD
ALOIS PERINA

V soustavě obzorníkových souřadnic se určuií polohv hvězd azimu
tem A a výškou h. Je někdy výhodné, zvláště jde-li o hvě,zdy obtočnové
- v tomto článku máme pro jednoduchost na mysli pozorovatele na
severní polokouli zemské a hvězdy s kladnou deklinací - užívati místo
azimutu t. z. digrese D, která se měří Jako azimut na obzJrníku, ale
na rozdíl od azimutu, který se pJčítá od bodu jižního S směrem k bodu
západnímu W od 0° do 360°, měří se dig-rese od bodu severního N smě
rem k bodu západnímu od 0° do 180° při digresi západní Dz anebo
směrem k bodu východnímu E rovněž od 0° do 180° při digresi vý
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chodní Dv. Mezi digresemi a ;a zimutem platí tedy jednoduché vztahy:
Dz = 180° - A ; O < A
Dv = A-180° ; 180° < A

< 180°
< 360
0

(1)

Při azimutu A = 0° je Dz = Dv = 1800 a při A = 180° je Dz = Dv = '0°.
Rozlišovací indexy při D budeme v dalším používati jen tam, kde. to
bude nutno, protože nautické trojúhelníky. v nichž místo azimutů jsou
vyznačeny digrese, jsou pro hvězdy na západní i výehodní polovině
nebeské sféry stejné (obr. lc). Digresní úhel D je v obou případech vždy
dutý, ·což platí také úhlu p, sevřeném výškovou a hodinovou kružnicí
hvězdy fl. Tento úhel je v nautických trojúhelnících na západní polo
vině nebeské sféry shodný s úhlem paralaktickým a proto Jej budeme
pro obě polokoule nazývat prostě úhlem p. Třeba však míti na mysli,
že místo hodinového úhlu t, který figuruje v nautických trojúhelnících
na západní polovině sféry, je nutno p ři východních digresích klásti úhel
t', který budeme nazývati časovým úhlem, definovaný vztahy

°

, t'

=

3600

-

t ; 180 0

<

t

<

380 0

(2)

taJkže také t' je vždy dutým úhlem.
Nautické trojúhelníky s vyznačenou digresí a úhlem p, výše defino
vaným, v polohách vzájemně souměrných vzhledem k rovině místního
poledníku, t. ;. náležejících ,k hodinovým úhlům tl a t 2 , pro něž platí
t l + t 2 ::- 360°, jsou na východní i západní polovině sféry shodné až na
zmíněnou výjimku 'Při hodinovém úhlu t , takže stačí uvažovati jen jeden
z těchto trojúhelníků. Za vy.slovených :předpokladů plyne z věty sinové
jednoduchý vztah pro obojí digresi
. D '

SIn

=

sin
cosrp

COSo

p

,

o

(3)

němž značí deklinaci a rp :zeměpisnou šířku pozorovacího místa. Pro
určité stanoviště a hvězdu jsou ve1ičiny IP ,a
konstantami, neboť
máme na mysli ien taková časová období, při nichž nepřicházejí v úva

v

o

hu změny rovníkových souřadnic hvězd. A tu je třeba rozeznávati tři
možnosti: a) o < IP ; b) 0= rp; c) o > rp.
Pří pad a): Všimněme si změn úhlu p při denním pohybu hvězdy,
jehož začátek si představíme při její spodní kulminaci v bodě L, kdy
p = 0°, ja1k je patrno z názoru (obr. la). Z názoru je též patrno, že
v dalším pohybu 'jeho velikost roste až do jisté největší hodnoty p max
a pak opět klesá lIla 0° při svrchní kulminaci v bodě K. Výpočtem (viz
matematický doplněk) zjistíme, že úhel p nabývá největší hodnoty
0
pmax < 90 při průehodu hvězdy prvním vertikálem. Na obr. la je tato
poloha hvězdy označena H 2 a příslušný úhel P2 .= pmax.
Pří pad b): Nautický trojúhelník je obecně rovnoramenný a platí:
p -:- D

." . :. .

(4)
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K Z

Při spodní kulminaci je
Op3t p = 0°. Při svrchní
kulminaci je hvězda v ze
nitu. V matematickém doE
plňku zjistíme, jaké hod
~---+'-~-----,-~-~"'--'---'f---L--;-W...-7?<
, ;:---------.,.-t noty náleží při tom úhlu p
a digresi D.
Pří pad ,c ): Již z ná
zoru (obr. lb) je patrno,
že při denním pohybu na
bývá hvězda ve dvou polo
a)
hách Hla II 2 téže digrese
a že počínajíc sp8dní kul
z
z
min.ací, kdy D = 0°, di
grese roste až k jisté hod
c)
notě největší Dmax a pak
opět klesá na 0° při kul
minaci svrchní. Úhel p se
při tom mění od 0° do 180°
Obr. 1. a) Denní pohyb hvězdy při o < cp. Hl
a někde mezi oběm ,a kul
obecná poloha hvězdy. H z poloha při největší
minacemi
nabývá hodno
hodnotě úhlu p.
ty 90°. Příslušná poloha
b) Denní pohyb hvěz dy při o > cp. Polohy hvěz
dy při stejné digresi.
hvězdy je velmi důležitá,
c) Nautické t'i"ojúhelníky při záp,adní a východ
neboť v ní se příslušná
ní digresi.
výšková kružnice dotýká

světové rovnohěžky, před

stavujíd denní dráhu hvězdy (obr. 2) a hvězda dosahuje největší
digrese. (Příslušný výpočet viz v matematickém doplňku.) V okamžiku
největší digrese děje se pohyb hvězdy ve vertikálu, takže největší di
grese se dají velmi přesně zam, ěřovati, a to i nejjednoduššími pJmůc
kami, na př. pouhou olovnicí, což je tím snazší, čím je v tom okamžiku
výška hvězdy menší. Staří Egypťané mohli tak úspěšně činitizaměřo~
vad,m zařízením zvaným merkhet, obsahujícím olovnici a průhledítko
jako hlavní části. Jeho whrazení najde čtenář v ,článku ing. Dr Bedřicha
Poláka Astnmomická orientace egyptských chrámů a pyr1amid v Říši
hvězd, roč. 1952 na str. 213. Orientalista a egyptolog doc. Dr Zbyněk
Žába dospěl studiemi epigrafických a piktogra.fický·ch památek i mo
der:ních prací _četných autorů k ná~oru, že staří Egypťané zaměřov ali
na obě největší digrese hvězdy 7] UMa. Oba směry daly ramena úhlu,
jehož osa určovala poled.ni přímku, podle níž byl pak geometrickým
vyměřováním v Egyptě obvyklým (napínání měrných provazců) vy
kolíkován půdorys stavby. Vskutku jenzaměřovánim na největší
digrese hvězd bylo možno dosfci oné obdivuhodné přesnosti orientace
Velké pyramidy krále IV. dynastie Chufu, zbudované okolo T. 2850
př. n. 1. Strany její čtvercové podstavy délky okrouhle 225 mse od
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z
severojiž
ního odchylují jen o 2'30" a
5'30", od směru východozá
p::tdního o 1'57" .a 2'28".
Kniha Zb. Žáby, psaná ja
zykem francouzským, pro
tože jde o pr'Oblém světo
vého zájmu, vyšla nedávno
pod názvem L'orientation
,r],strO'J1Jomique dans Z'-anden
ne Égypte, et Za précession
w
de raxe du monde v nakla
datelství ČSAV.
Ale také v moderní době
si zachovaly digrese zejmé
na největší význam pro
stanovení polední přímky.
Máme dnes ovšem k dispo
sici dokonalé přístroje a
Obr. 2. Necirkumpolární hvězda při největší
postupy určuj:íd směr sezápadní digresi.
ver.ojižní poměrně jedno
duše a zcela přesně, ale jednati o nich není předmětem tohoto článku.
Zmíníme se jen 'o postupu používajícím Polárky, a UMi. Pouhé zamě
ření na tuto hvězdu by dávalo výsledky v mnoha případech dostačující,
ale nikoli přesné. Její rektascense a deklinace jsou tabulovámy ve hvěz
dářských ročenkách a též její digrese v závislosti na zeměpisné ' šířce
stanoviště a hodinovém úhlu (na př. Hvězdářská ročenka 1955, str.
93), což dnes k přesném u zam·ěřování polední přímky stačí. Podle p.Q
třeby je z takových tabulek možno zjistiti i největší digrese, pokud
bychom si je sami nevypočetli podle rovnic (6) a (7), obsažených
v matematickém doplňku tohoto článku. Býva.i.í však také tabulovány,
na př. ve Hvězdářské Točence, roč. 1934 až 1946. V největší digresi se
Polárka pohybuje svisle dolů (západní digrese) nebo svisle stoupá
(východní digrese) při hodinovém úhlu -+- 5h 50 m až ± 6hOOm . Protože
zaměřování na největší digrese nevyžaduje přesného měření časového,
zůstává namnoze vhodným postupem i pro dnešní dobu, kdy již ovšem,
dík dnešním přístrojům, není třeba čekati na následující největší
digresi a prováděti půlení tak stanoveného úhlu, bez čehož se ovšem
nemohliohejíti staří Egypťané. Takové čekání vyžadovalo vhodnDu
roční dobu, někdy v období po podzimní a před jarní rovnodenností,
což záleželo zejména na rektascensi zaměřované hvězdy, která se
(jrukož i deklinace) precesí jarního bodu a vlastním pohybem hvězdy
mění. OznačÍ:me-li hodinový úhel hvězdy při největší západní .digresi t
,
přesného směru
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(tento úhel je tím menší, čím méně se deklinace hvězdy liší od země
pisné šířky stanoviště [rov. (7)] a vyjádříme-li jej v hodinách, násle
duje největší západní digrese po východní obecně po uplynutí 2t < 12
hodin (u Polárky 11h40 m až téměř 12h ), východní po západní naopak
po době 24 - 2t > 12 hodin (u Po'lárky 12h20 m až téměř 12h ).
Digresnost, t. j. možnost nabývati největších digresí ve vyloženém
smyslu, je vázána Jedinou podmínkou, aby deklinace hvězdy byla větší
než zeměpisná šířka stanoviště [rov. (6) J. Musí tedy býti splněna ne
rovnost 8 < <po Nezávisí však na cirkumpolárnosti hvězdy, která je vá
zána podmínkou 8 > 90° - <po Je zřejmo, že v zeměpisných šířkách
menších než 45° je každá cirkumpolární hvězda také digresní. ne však
každá digresní současně cirkumpolární. Na obr. 2 je na př. znázorněna
hvězda v největší západní digresi při zeměpisné šířce asi 30°, která
není cirkumpolární. V zeměpisné šířce 45° .ie každá cirkumpolární
hvězda současně digresní a naopak. V zeměpisných šířkách nad 45°
je každá . digresní hvězda současně cirkumpolární. ale ne každá cir
(POkračování)
kumpolární je i digresní.

FOTOGRAFICKÉ
VÝSLEDKY Z OPOSICE MARSU ROKU 1954
JOSEF KLEPEŠTA

Mezinárodní komité pro pozorování Marsu podalo zprávu o fotogra
fických výsledcích, které byly získány za poslední oposice planety.
Skupina astronomů, fysiků a meteorologů pod vedením E. C. Sliphera
z Lowellovy hvězdárny v Arizoně a A. G. Wilsona navrhla a organiRo
vala systematický program pro sedm hlavnÍ'ch hvězdáren a deset
observatoří s přidruženými pracemi. Hlavními hvězdárnami byly:
Pic du Midi (Francie), Kodaikanal (Indie), Lowell (Arizona), Bloem
fontein (Jižní Afrika), Helwan (Egypt), Bosscha (Jiava) a Eva Peron
(Argentina).
.
Zeměpisná síť uvedených ' observatoří byla zvolena tak. aby pokud
možno byl Ma,r s pod celodenním dohledem. To j.e důležité proto, že
pro jedinou observatoř trvá mertdiánová poloha planety pouze po
několik dnů a onakuje se až téměř za čtyřicét dnů. Tato okolnost je
na závadu, mají-li být plynule sledovány formace mraků, které po
nějakou dobu zůstávají nad povrchem planety. Díky organisaci mohl
být Mars fotograf.ován bez přestávky od 1. května 1954 až do 15. září
téhož roku. Po tuto dobu se zvětšoval zdánlivý průměr planety z 13,4"
na 21,9".
Komité učinilo důkladné přípravy, do kterých bylo zahrnuto i .Í€d
notné obstarání fotografických emulsí, kalibrovaných pro určitou
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Snímky Marsu, získané v roce 1954 na

LoweTlově observatoři

spektrální oblast, potřebné filtry a zvětšovací systémy, které dovolo
valy exposici, jež nepřekročila dobu 2 vteřin. Fotografie v modrém
světle byly exponovány na deskách Eastmann 103-0, v žlutém E-103-G
s filtrem Wratten 12, snjmky červené na des,k ách 103-E s filtrem
Wratten 29.
'
Stanice Bloemfontein v Jižní , Africe, kde Mars vrcholil v zenitu,
byla expedicí Lowellovy hvězdárny a byla vedena zkušeným pozoro
vatelem Marsu, E. C. Slipherem. Stanice měla k disposici výborný
refraktor s objektivem o průměru 68 cm, jehož primární ohnisko se
zvětšovacím systémem prodloužilo na 68 metrů. Tímto strojem získal
Slipher na 20000 snímků planety, z nichž plných 50 % bylo vysoké
jakosti. Výsledky ukazují, že až do 2. července 1954 byla planeta po
kryta poloprůhlednou mlhou, jejíž hustota se poté zvětšila a znemož
nila fotografie v modrém světle. Touto mlhou modrého odstínu pro
nikla červe~á fotografie. Byly zjištěny bohaté podrobnosti v krajině
Syrtis Maior. Pomocí žlutého filtru byly zachyceny nebývalé podI'ob
nosti v temném Mare Acidalium.
Mimo síť hvězdáren spolupracovaly observatoře Mt. Wilson a Mt.
Palomar. Na Mt. Wi1sonu byl do úkolu zapojen 100paloový reflektor,
v jehož Cassegrainově ohnisku měřil obraz planety 8 mm. Tyto foto
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grafie dnkáz.ály již známou zm·ěnu prostory Toth-Nephetes, jejíž oran
žově-červená barva se změnila v temné zabarvení moří.
Na srumdch z 2. a 3. června 1954 ;byl fotografic'k y zjištěn zvláštní
mrak ve tvaru dvojitého W, který zůstal nad povrchem planety po
celý měsíc. E. C. Slipher fotografoval tentý'ž mrak a zjisti.! ·z ajímavou
okolnost, že mrak vznikl vždy o marts'k ém odpoledni a jeho viditelnost
zanikala k večeru.
Také pětimetrové zrcadlo na Mt. Palomaru přispělo fotografiemi,
získanými v Casegrainově ohnisku, v němž olb raz planety m-ěřil pln)Tch
16 m'ilimetrů.
Určitým pokrokem ve fotografii Marsu bylo zapojení televisnÍ apa
ratury li 24palc'Ového refra:ktoru Lowellovy hvězdárny. G. Wils'On a
Ralph Sturm použili vý~broje roentgenologkkého oddělení místní ne
mocnice ve spojení s tel·evisL Jasnost obrazu na televisním stínítku
byla tak velká, že obraz Marsu, který měřil deset a půl milimetru,
mohl být exponován p.ouhou patnáctinu vteřiny! Zařízení dávalo proti
obvyklým televisním obrázkům na 625 řádcích ostřejšÍ obrazy, neboť
se používalo 1029 řádek.
V roce 1956 bude nová příležitost k opako'v ání pozorováni. Tento
kráte do studia Marsu bude zapojen i veliký dal~kohled rpulkovské
hvězdárny, jehož 'Optika byla zachráněna 'od zkázy. Pro observatoře
na severu Země nehude však poloha planety příznivá. Stroje našich
observátoří nejsou k úkollnn postačující. Přesto se konají na Lidové
hvězdárně v Praze pří-oravy, aby byly získány snímky planety, hlavně
v červeném světle. Podobné přípravy se konají i na Lidové hvě· zdárně
v Prostějově.
'
ZATMĚN!

Letošní

částečné měsíční

M:f::sfCE 29. LISTOPADU 1955

'z atm ě'ni , 'k teré nastame 29. XI., není

příli'š přÍlZlnivé

:k pozorování. Do-stínu 'v,stoUipí pouze nepatrná ,část měsí,čního 'kotouče (jižní
OIkra.j), neboť velikost zatmění je jen 0,124 (v jednotkách měsíčního prťl.měru).
Začátekčá,stečného ' zatmění nastálv á krátce 'po záp3.du Slunce; vstrwp do polo
stínu bude dokonce j eště za plného slunečního světl,a jen někoHlk minut ,po vý
chodu Mě's:c e. Kr cmě toho listopadové poó~;sí bývá velmi nelpříznivé (v listo;padu
je u nás největší o;b-Iačno,st) .
Nicméně toto zatmění je i zajímavé, protože Mě-sÍC bude ;po více než 4 hodiny
pc'nořen pra.kticky jen do :p olostínu, kdežto úplného stínu se bude pouze nepatrně
dotýkat. I když toto zatmění nebude nikterak nápadným úklazem, .přesto jeho
pozorování mťtže posikytnout velmi cenné výsledky; upozorňujeme proto lidové
hvězdárny, a.strOlnomic'k é ·kroUJž'k y i 'amatéry, aby !Úkazu lVěno;valy trochu !PO
zonlIosti.
Zajímavé výsLedky mohou _přtnést jak p ozorování vstupťJ. a výstupťJ. kráterťJ.,
taik i měření f.otom€ t ri.oká . Z kontaJktů, kráterťJ. se stÍ<nem je možno urč it velikost
stfulU, která j1ak zná.mo, od jednoho izatmění k druhému kolísá z dosud ne zcela
bezpečně z'n ámých př:ón. I když letos .bude možno určit pouze kontaJkty něko'lika
málo kráteF~, rpřesto takováto po'zorování ,b udou velmi cenná, protože i velká
. chyba v časových údaj:ch se tentokrát jen 'p.'oměrně málo projeví v konečném
výsledku, určení poloměru stínu. Proto doporučujeme určování časťJ. v.stupťJ. krá
teru do stinu a výstUlpťJ. ze ,s tínu všem am_a térnm, !kteří mají k disposicí třeba
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Pohyb Měsíce vzhledem k polostínu a I8tínu 29. XI. 1955

Jen. zcela malé dalekohledy, mapku Měsíce 131 hodinky, ,které mohou porovnat
s pražským časovým signálem.
Určení časů konta:ktů je tedy v možnostech témě' ř každého amatéra. A všaM ani
jednoduchá fotometri,c ká měření nevyžadují niktemk složité aná:kl,adné aparatury
a přesto poskytují cenné údaje o hustotě polostínu. Foto,g rafické určení hustoty
stín.u je vša:k Ipy,c)iblém sám pro sebe a nemnže jednoduchými zaří'zeními rpři~nést
vědecky z,pI\acovatelné ~výsledky. Zat.o však fotoelektri,c ké měření hustoty polo
stínu je ,poměrně velmi ,snadné a lehce proveditelné. Postačí jaká'k<oll iv fotonka
nebo fotočlánek s dostatečně citlivým galvamometrem, umístěné 'v ohnisku da
lek'o hledu, ať j1ž refraktoru nebo reflektoru. Receptor však musime upevnit tak,
alby na něj dopadal celý obraz měsíčního kotouče. Aby měření mělo cenu.
jest však nutnou lP,odrmínkou vymezit ,nějl3.1kým barevným filtrem, umístěným
nejlépe před fO'bocelou nebo fotohuňkou, užší s,pektrální obor, neboť · jen tak je
možno měření srovnávat s the,orií. Měření se provádí tak, že v určitých interva
lech (nejllépe několikaminutových) zaznamenáváme čas a údaj galvanometru.
NiJkdy všruk nesmíme ,z apomenout, že takto prováděná měření mají 'vědeckou
cenu jen tehdy, když před vstupem do polostínu ('při tomto zatmění t'Ů ovšem
nepůjde) nebo po výstupu Měsíce z pOllostínuz3.!zll'rumenáme údaj galvan'Ůmetru.
nejlépe několikrát, abychom určili osvětlení měsíčního kotouče mimo zatmění.
stanovení os,větlení Měsice ipřed nebo po zatmění má 'z ákladní význam, protože
.při zpracování na něj navazujeme všechna ostatní mě, ření během zatmění.
Pro informacI ještě uvádíme průběh zatmění: vstup Měsíce do polostínu
15h 51 m , 'v stup do stínu 17 h 21m , střed 17 h 59m , výstup ze stínu 18 h 37 m , výstup
z polostínu 20h07m. Dne 29. XI. vychází Měsíc v 15h 47 m , Slunce zapadá v 16h03m
a. Měsíc Zi3.!padá 30. XI. v 8h24m. Posiční úhel prvmího 'kontak~u je 155 0, posled
ního 1970. Výsledky pozorování zašlete AstronomÍClkému ústavu Karlovy univer
1
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sity v Praze (Smíchov, Švédská 8), kde budou podobně jako u dřívěJších zatmění '
s'ouborně z.pracovány a uveřejněny v odborném tisku; přehlednou zprávu přine
seme i v Říši hvězd.
Dr Jiří Bouška
ASTRONOMIE NA NAŠICH JEDENÁCTILETKÁCH
Letos se již druhý rok vyučuje v jedenáctých třídáqh všeobecně vzdě'lávacích
škol astronomii jako samostatnému předmětu. V dřívějších ďo,bách bylo věnováno
astronomii někoUk hodin ve fysice, k probLrání látky vša;k -často pro časo'vou
tíseň ned!ošlo. Uplynulý
ško1ní rok ukázal, že má astronomie ve všeobecném
vzdělání a při vytváření vědeckého světového názoru místo velmi významné.
Výuka však trpěla v mnoha případech ještě nedostatky. Učební lát}{J3. byla příliš
obsáhlá, takže učivo nebyLo vždy probráno, zvláště pak závěrečné kosmogonické
stati, které mají být vyvrcholením celoroční práce.
Moderní astronomie je velmi živým vědním oborem, přinášejícím téměř denně
nové závažné po,znalky, takže je nutné, aby vyučují-cí byli dobrými odborn:ky
s rozhledem ,po nových vědeckých obJevech. Na některých školách vyučovali VŠ3.k
;tomuto předmětu neodborníci, čímž úroveň výuky trpěla. Dobrými pomocníky
škol se osvědčily četné lidové hvězdárny, které se staly vhodnými laboratořemi
ja;k svým zařízením, tak i školeným :perso,nálem. Bylo by si však přát, aby jejich
pomoci bylo využíváno ve větší míře. Při mnoha š'kolách pracovaly žákovské
astronomické kroužky, které pomáhaly 'při prohlubování zájmu žact\~.1 o tento
předmět. V některých školách konstruovali astroonomkké přístroje a dalekohledy,
'a by zlepšili názornost výUlky.
Naše ško,l y jsou dosud pro vyučování astronomie nedostatečně vy'ba;veny,
zvláště nové jedenáctileté školy nemají daleko'hledy ani jiné odborné pomficky.
Jeví se proto velmi dfiležité, aby náš prfimysl zařídil výrobu některých názorných
pomficek a vhodných astronomických dalekohledfi. Mechanické modely pro de
monstraci pohybu Země, Měsíce, planet, slunečního a měsíčního zatmění jsou zna
menitými pomfickami při výuce astronomie. Bylo snad i možné opatřit během
doby pro školy a astronomické kroužky i malá planetaria.
Učební oSlllovy astronomie pro letošní rok byly redukovány, takže ně,které st,ati
v učebnici obsažené nebudou probírány. Tím získá se možnost lepš:ho prohloubení
celé výuky a dosažení lepších výsledkfi. Přejeme !k tomu našemu učitelstvu
rplného zdaru.
Dr O. Ob'D,rka
Dr BOHUMIL MAŠEK ZEMŘEL

Dne 1. záři 1955 jsme se rozloučili v obi"adní síni ,k rematoria v Praze- Vinohra
dech s dr. Bohumilem Maškem, ·S posledním z tr.ojice zakladatelfi a budovateltl
hvězdárny v Ondřejově .. Dr Mašek .se narodil 1. prosince 1868 v Hradci Králové,
ikde jeho otec byl středo'školským p ,r ofesorem. Později byl jeho otec přeložen
na gymnasium v Jindřichově Hradci. Tam mladý Mašek studovM společně
s Františkem Nušlem, tam s!tavěli prvé brýlové dalekohledy a konali prvá astro
nomická pozorování. Tam je také společné zájmy 'a přátelství slpojily na celý
život. I když je na čas rozloučilo přeložení dr. Maška do Prahy, 'sešli se oba
přátelé brzy v Praze na universitě, kde byli oba asistenty prof. Strou.hala. A po
zkouškách spolu zase učili .v Hradci Králové; Mašek nE!. gymnasiu, Nušl na
reálce. Zde !konalipozorovámízákrY'tfi hvěZld Měsícem i jiná po~orování a spo
lečně .přepočítávali úkazy na obloze pro Prahu 'a Zlprávy uveřejňovali v Živě.
Později byli oba přátelé přeloženi do Prahy. Navázali zde spolUlpráci s Josefem
a Janem Fričem, kteří UV13.lžovali o založení prvé české hvězdárny v Ondřej ově
u Prahy. Po náhlé smrti Janově byli nejoddanějšími spolupracovníky Josefa Friče
pti budování hvězdárny a po převratu roku 1918 zde oba počali ,pracovat, prof.
Nušl jako pozdější Její ředitel a dr. Mašek jako místoředitel. Mašek se věnoval
hlavně časové službě, pečoval o radiotelegrafické zařízení a vedle toho vedl
až do odchodu do výslužby admi.nistrativu hvězdárny. Byl také SlPoluautorem
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výhorné učebnice fysiky pro vyšší třídy středních škol, ,k terouZlpracovali spo
s prof. Jeništou a prof. Nach tikalem.
Dr Maška znají naši pracovníci v astronomií hlavně ja'k o a:utorra Hvězdářské
ročenky, :k ter'o u založil a sestavoVlal po celých 20 let, až do ro~ku 1940, kdy odešel
do výslužby. O PO'Pu1~risování astronom1e mezi s t udenty a učiteli se zasloužil
krásným překladem Newcombovy Astronomie ~ro kaž.dého, která vyšla roku
19-09 péčí Ústřední ho $,p olku 'českých profes,orft. Od rOlk u 1923 do Toku 1926 byl
také redaktorem Říše hvězd, ,k teré věnoval velikou péči po stránce odbo,rné i ja
zykové. Zesollulýpřeložil také Jeansilv Vesmír kolem nás a No'v é základy příro
dovědy od téhož autora. Jeho překlady se vyznačují jasností, čistotou jruzyka a
bohatostí výrazfi.
S dr. Bohumilem Maškem nám odešel jeden z !posledních představitelů česKo
slovenské astronomie, kteří stavěli její :záJkl'ady 'z a obtížných po-clmíillek 'V době
Rakousko-Uherska.
ký
lečně

CO NOVÉHO V ASTRONOMII

KOMETA RONDA 1955g
Kometa 1955gse vyznačo1vala dosti velkými,změnami j'asnosti, jak se jistě
mnozí amatéři na vlastní oči přesvědčili. V srpnu kolísala její jasnost kolem
6-7 m, počátkem září byla do'k once viditelná prostým okem. Dne 21. -září pozoro
vala E. Roemerová na Liokově hvězdárně, že se kometa rozdělila na dvě přibližně
stejně jasné části, vzájemně vzdálené 5/1 v posičním úhlu 300°. Koncem září byla
jasnost komety již pouze jen 8--9m.
SPEKTRA KOMET 1955e A 1955f
Spektmkomet mají velký význam pro studium fysikální,c h procesil, odehráva
jících se v těchto tělesech sluneční soustavy. Kdyby komety svítily pouze OOra.že
ným světlem slunečním, byla by jejich spektra věrnou reprodu'k cí sp,e ktra Slunce.
Avšak četné komeLy září hlavně "vlastním" světlem, jehož příčinou je jednak
resonance, jednak fluorescence. Toto "vlastní" záření komet je ovšem podmíněno
r.ářením Slunce. Vlivem slunečního záření vysílají molekuly v hlavě komety
emisní pásová spektra. Ve spektrech komet se obvykle překrývají absorpční čáry
slunečního spektra (odl'la:žené světlo) s emisními pásy ("vlas lní" záření), jak
snadno milžeme zjistit u jasných komet i jednoduchými spektroskopy. Ze vzhledu
spektra můžeme soudit na zastoupení pracho-vých a plynných částic (absorpční
a emisní spektrum) v hlavě komety. Mimořádný význam však má studium emis
n k h pásil, protože nám pro-zrazuje četné zajímavosti z mechanismu záření komet.
Proto se v poslední době věnuje fatografii spekter komet na některých hvězdár
nách v zahraničí velká pozornost a s výrobou nutných ptístrojů a s prvními
pokusy exposic se začalo letos i u nás. Avšak získání proměření schopného
s,pektra komety není zrovna jednoduché a dokonalá spektra, fotografovaná štěr
binovým spektrografem, jsou dokonce vzhledem k malé jasnosti většiny komet
dosti vzácná. Proto se často spektra komet fotografují astrografy pomoci objek
tivn:ch hra'nolil. Tak byla zí..s,k ána i spektra komet 1.955e (Mrkos) a 1955f (Ba
charev-MaoCfarlane-Krienke), k jejichž exposici bylo užito Zeissova Tripletu 1:5
(f
70 cm) hvězdárny v Sonnebergu, opatřeného 7° hranolem; ex,posiční doby
byly 1,5 až 2,5 hod. Ta.k byLa získána dO'koil:3.le pro exponovaná spektra, která byla
proměřena mikrofotometrem Gč:irisch-Toepfer. Dvě ze zí.,g-k aných křivek jsou zná
zorněny na obrázku; ho'rní křivka je spektrogram komety 1955e z 16. čer
vence, dolní spektrogram komety 1955f ze 17. července t. r. Na o,b rázku jsou dobře
patrné emisní pásy, z nichž nejjasnější jsou 3881, 4050, 4737, dále 4216 a 5635 A.

==
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Pásy ;)881 a 4216 příslušejí molekule CN, 4050 mole:kule C 3 a 4737 a 5635 moJekule
Cz (Swan). Spektra .obou komet jsou si značně podobná, nejintesivnější emise
j,sou toto~né . Avšak u ,komety lS55e byla emise 3881 několikanásOlbně j'asněj-ší
než 4050, kdežto u 'komety 1955f byly oba tyto pásy přibli'žně stejně jasné. Ma
xima jasnosti v ultrafia.lové části u obou 'komet, jak je .patrno z graiu, n·ejsou
však reálná, protože :znázorněné křivky 'byly získány .proměřením snímků, eXpo
norvaných na nesensib1liJsoVlané desky Agfa-Astro, t. j. pra!ktLc.ky na no:r mální
fotografickou ,emulsi, citlivou převážně na krátkovlnné 'záření. Z .toho dúvodu se
také jeví emise 5635 velmi slabá, ač ve skutečnosti patří tento pás ve spe,ktrech
komet mezi nejintensivnější.
Dr Jiří Bo'uška

1955e

5

,.
6000"- 5600

4000

HVÉZDA O NEJMENŠí zNAMÉ HMOTĚ
Jak Iz námo, Ib yli souputníci Siria a Prokyonanejlprve 'Předpověděni Besselem
na izákladě periodicky proměnných vlastn:'ch pohY1bů jasněJší.ch slo'žek a teprve
dodatečně nalez,eni (Sirius B v r. 1862 Alvanem Clllrkem a Prokyon B v ·r . 1896
Schaeberlem pomocí 36" refraktoru Lickovy observatoře). Od těch dob byl
u větš~ho ,počtu hvětz,d zj,ištětn pr,oměnný 'Vlastní 'pohyb, arvšak v žádném pří'padě
nebyl .průvodce pozorován. Sy.stematicky j1sou studo'Vány lPer'turbace 'v lastn:ch
pohy.bů :na s,proulské observatoři van de Kampem a spolupra:oo-vníi{y, kteří
zJistili několik dosud nef:lpatřených 'průvodců; byly také' určeny fotocentrické
dráhy (t. j. dráhy světelného "těžiště", ,které vzniká společnýmpů.solbením s'Větla
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obou blizkých složek na fotografickou desku, okolo těžiště hmot). Jednou ze
zkoumaných hvězd je také Ross 614, červený trpaslí,k 11m, V souhvězdí Vel
kého psa, vzdálený pouze 13 světelných let. Na letošní ,r ok !předpověděla Li-ppi,n
~ottová na základě fotocentrické -dráhy nejpříznivější podmínky (t. j. největAí
zdánlivou vzdálenost) pro slpt3.tření :prfivodce zmíněné hvězdy. Stkute'čně j-ej po
prvé stpatřil a vyfotografoval v předpověděné poJoze, 1,2" od jasněj'ší složky,
Baade pomocí 5.m -dalekohledu dne 23. břeZina. Jeto tedy třetí !připad, kdy byl
slpt3..třen
předpověděný
neviditelný .prfivodce. Ro'5s 614 B má 'zdánli'Vou
jas,nost 14,8m ; ,a.lbsolutní jasnost je 16,8m , takže je to drUhá nejslabší známá
hvězda vfitbec (první je v. Biesbroeokova hvězda o ahsolutní velikosti 19,3 m,
• třetí Wolf 359 ... 16,6 m , na čtvrtém a pátém místě jsou složky eruptivního trpaslí
ika DV Cetí . . . 16,lm a 15,6m). Z oběžné doby 16,5 let a střední v,z ájemné vzdá
lenosti 3,9 a j. PT'O složky Ro,stS 614 vyplývá celko'Vá hmota .sOUS.t31vy 0,22 0. Z po
měru vzdáleností složek od těžiště vy.plývají ,palk hodnoty IP,r o o,bě hmoty:
A ... 0,14 0, B ... 0,08 0. Hvězdou o dosud nejmenší známé hmotě :b yla Kruger
60 B . . . 0,16 0. Ross 61.4 B je tedy hvě~da o sviti.vo,stá 1 / 63000 0 ta hmotě
1/ 12 0, což je 80 hmot JUJpitera. Rozhodně je to však ještě těle-s'o hvě'zdné pod
staty, poněvadž kdyby t6 'bJ'lla planeta, SJVítíeÍ pouze odraž.eným světlem, mlUsela
by býti alespoň o 5 hvězdných tříd slabší než je ,p oiZorovaná jasnost.
B.O.

z

LIDOV-r-CH HVf::ZDAREN A ASTRONOMICK-r-CH
KROUŽKŮ

KONFERE NCE ASTRONOMŮ AMATÉRŮ
IV. konference zástupcfi liJdových Ihvězdáren, a s tronomických kroužkfi osvěto
vých zařízení národn:och vý1borů. a závodn:'ch Iklou:bů. ROH a vědeckých pracovn:ků.
o jejich osvětové či'nn osti a vzájemné spoll upráci j 'e ;plánována ministerstvem kul
tUl'y na 25. a 26. listopad t. r . v Hradci Králové. Na konferenci bude mimo jiné
hodnocena činnost všech lidových hvězdáren a astronomických kroužkfi la kontrola
plněni usneseni III. konference.
iPOZOROVÁNf KOMETY 1955 f a 1955 g NA OKRESNí LIDOVm
HVĚZDÁRNĚ V PROSTĚJOVĚ
Kometa 1955 f byla na naší hvězdárně pozorována, od 21. VII. do 3. VIII. 1955
každou jasnou noc,SItejně jako později kometa Hondova, již jsme sled-olVali od
jejího ohlášení až do ,poloviny září tohoto roku. K pozorování bylo užito Binaru
a odhady jasnosti komety byly provedeny s,roV'lláillím eX'trafokáln' ch otbrazfi blíiZ
' kých hvězd s obrazem komety. J'3..snosti hvězd byly vyňaty z katalogu ACSP.
Fotograficky jsme pravidelně sledovali jen kometu 1955 g, zejména v Q·b do'b í
náhlého vzrfistu její jasnosti počátkem 'září t. r. S.nímky komety .b yly pořízeny
astrografem s objektivem VoigtHinder ~ 130 mm, t == 520 mm, na fotografické
desky Agfa ISS. Při sledo'Vání .komet Binarem byl kromě jasnosti stanoven i roz
měr hlavy komety a délka ohonu. Pozorováillí jscyu uvedena v 'D3.lbulkách. Visuálni
pozorováni vykonal V. Znojil, fotografické .snímky iPořídili A. Neokář a autor.
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Kometa 1955 g
Datum
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22. 8 .
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· 1. 9.
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8.
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9.
9.
9.
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4,9m
5,9
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6,1
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3,5' - 7'
3,5 - 6,5'
3,,5 ' ~ 6,5'
,3 ' - 5,5'
4' - 6'
4' - 5'

13'
12'
12'
12'
11'
12'
10'
7'

Du&an Kaláb
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ČINNOSTI ASTRQNOMICK1!:HQ KROu2KU PŘI DOMĚ OSVĚTY

V PODĚBRADECH
K'r -oužek je tvoř'en, s výj.imkou vedoucího, jedině 'ž áky 'š kol. , 'Členové majl:
zájem o práci j'ak popularis,a,ční, tak odbornou, ale jejich snaha ještě done
dávna lIlaráŽela na řadu .potíží. Teprve od té doby, ,k dy 'k roužek ipracuje pod
záštitou Domu osvěty, se činnost velmi zlepšila. Anr Dům osvěty však nám
nemfi.,ž e odpomoci od naší veliké boleSlti, totiž od Illedostatku vhodného .pří
stroJe /pro pOlz orování i po,pularisaci. Všechny přís1troje jsou zapfi.jčeny ochot
nými záj,e mci z řad ohčanstva a kroužek vlastní ~ouze Binar. I stavba
pozorovacího domku naráží na nepochopení MNV.
Krouže'k je složen z členfi. velmi mladých, průměrný věk je pouze 15 let. Na
schfi.:zkách jsou pro'b írány všeobecné i odbornější otáz:k y 'a,sltronomie. Je naší
sna,hou, aby 1 každý člen měl solidní základ 'p.ro další individuální studium .
Nepokoušíme se řešit takové otázky, na které ještě nemfižeme svými pro
středky stačit . Schfi.zky jsou pořádány každý týden . Pokud počasí dovo,lí, po
zorujeme, i kQ.yž nemáme vlaS'tní pozorovatelnu. Ně'kteří ,se za;íma;í a sou
\kromě studUjí meteorolog-ii, astrofysiku a zajímají se O' atmosfé'rické zjevy.
Protože naše prostředky jsou nedostačující, musili jsme se omezit pouze
1I1J3, tuto
odbo'r nou činnost: pravidelné pozorování Slunce prorvádí Vl. Laifr,
který též sleduje se svým bratrem Rostislavem některé meteorologické prvky.
O loň~,ké o'posíci Marsu ,pozorovali planetu Křivánek, Fars1ký, Bacílek, Šafrá
lIlek. Šlechta, Velinský, Vl. Laifr. 'P ozorování Měsíce provádí VL Laifr a Ba
cílek, kteří také spolu s Farským pozo'ru;í planety a dvojhvězdy. Pozorování
meteorfi.. které mělo zatím cvičný charakter (s výjimkou 'letošních Lyrid)
prováděli Broukal, Val<ček, Šafránek, Bacílek, Kont'llpek a Laifr. Pozoro
vání proměnných hvězd je teprve v začátcích, neboť nemáme ,potřebné zku
šenosti, které lze získat teprve delší ,praxí. V loňs:ké opo'sici Marsu bylo zho
toveno v 48 po?orovacích nocích sedmi pozoroVlateli 78 kreseb Marsu, převáž
Illě 126 mm reflektorem.
Prvním krokem v popularisa,ční činnosti bylo rpozOTování částečného zatměni
Slunce, které pro veřeinost prováděli 'prof. J. Peřina, Valíček a BroukaL Bě
hem P07:O'fování, jež bylo Zlpestřeno 'v ý,k ladem ,o Slunci, s,e 'vystřídalo 250 di
vákfi.. Šafránek . a Laifrové stanovili reflektorem kontakty a prováděli me
teorologická ,pozoTování. Zpráva o pozorování ' byla ~aslána lIla QLH a do
Ondře;ova. kam se též posnají pozorování Slunce.
Od počátku tohoto roku pořádáme za spolupráce domu osvěty a Čs. státnich
lázní populární přírodovědecké přednášky, jejichž úko'lem je seznámit posluchače
s modernlmi názory na vesmír, hmotu a život. Tyto pilednášky mají svfij ideo
logický význam, neboť naše město navštěvuje řada pa.cientfi a rekreamtfi z celé
republiky. Zde mají nejlepší příležitost rozš1řit své znalosti o přírodě, k čemuž je
V s.pěchu denn'ho života málo příležitostí. Snažíme se, aby přednášky byly kaž
dému srozumitelné ,a obsahovaly o:pravdu moderní názory. Proto přednášející
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studují publikace jak české, tak i sovětské. Velmi se nám osvědčilo studium
Astronomie od Gulha, Linka, Mohra a Šternberka, vedle toho od Linka Jak astro
fysika poznává vesmír a od téhož Lety do stratosféry, o které se mnozí poslu
chači zajímají. K zpestření přednášek a citaci zaj:mavých podrobností nám velice
posloužily Říše hvězd, Grussova kniha Z říše hvě~d a Perelmannova Zajímavá
astronomie.
Během tohoto pololetí přednášeli Vl. Laifr 5krát, M. Far.s~ý 3,krát, v posledním
čtvrtletí minulého roku prof. J. Peřina 4krát. Přednášek s,e zúčastnilo celkem
1190 .posluchačů, převážlně z řad rekneanl.ů a pacientů. Největší návštěva byla
280 posluchačů. V dislkusi byly minimálně 3 příspěV'ky, někdy trV'ala diskuse více
než hodinu. Nejčastější otázky: co víme o životě na jiných planetách, "theorie
příčinnosti" (která mezi našimi posluchači byla velmi rozšířena), proč se Uran
otáčí opačně, jaká je atmosféra Venuše, ja;k astronomové měří vzdálenost hvězd,
co víme o kometách a meteorech, vliV'u Slunce na Zemi, "létajlcích ta:lířích" atd.
Všechny rozumně kbdené otáz.ky jsme vysvětlili. Někteří návště'V'nlci se V'šak
ptali takovým způsobem, že jsme vycítili, že chtějí zesměšnit přednášejícího,
popularisujícího materialistické poznatky. Zajímalo by nás, jak je Itomu jinde
a jak na takovéto otázky odpovídat, i když vime, že hodně záleží na situaci.
NOVÉ KNIlIY A PUBLIKACE
Bulletin čs. ústavů astronomických (mezinárodní vydání), roč. 6, Č. 3 a 4 obsa
huje přehled pokroků čs. astronomie v letech 1945-55 v oborech sluneční .fysika
eV. Bumba), nebeská mechanika (V. Heinrich), meteorická 'astronomie (V.
Guth), vysoká atmosféra, komentární astronomie (L. Kresák), astrometrie (E.
Buchar), ·s telární astro:nomie (L. Perek) a radioastronomie (J. Budějický).

J. M. Šifrinová: Slunce, zdroj přírodní energie. Naš.e vojsko, Praha 1955;
116 stran, 32 o·bráz'ků 'a grafů, 5 tabulek; cena brož. Kčs 6,40. - Zajímavou
a snadno přístupnou formou seznamuje autorka čtenáře s nejznámějšími po
znatkyo Slunci a jeho významu, o jeho užitku i škodě slunečnÍCh paprsků a o boji
proti ní. Brožurka má kromě krátkého historicko-fysikálního úvodu 5 kapitol:
Zrození slunečních paprsků, Cesta k Zemi, Na Zemi, Zpět ke hvěwám, Práce
paprsků. Cetné obrázky, gmfy i tabulky, hlavně vša'k lehký populární styl činí
-publikaci srozumitelnou širokému o.kruhu čtenářů. (
J. N.
V. Elznic: SINTACOS 8. Osemmiestne tabu"Cky prirodzených hodnOt goniome
trických funkcií pre úhlové delenie šesťdesiatinné a stotinné: tabul'ky geodeticko
astronomické. Slov. vydav. tech. lit., Bratislava 1955. 208 str., 3 příl., váz. 24,20
KČ3. Vícemístné tabulky goniometrických funkcí, nutné pro řadu astronomic
'kých (i amatérs1kých) výpo.čtů, Jsou dnes těžko dostupné. Vítáme proto nové,
tentokrát slovenské souborné vydání již dříve Z'pracovaných autoroyých tabulek
osmimístných, které jsou určeny pro počítání strojem. Krok 'a rgumentu je 1',
takže při přesné interpolaci je třeba respektoV'at i druhé dif,erence. K tabulkám,
z nichž pro astronomii důJežitější šedesátinná část vyšla v reprodukci poněkud
méně přehledně, je připojen výběr astronomicko-geodetiekých tabulek, převza
tých z různých pramenů, částečně citoVlJlných v seznamu .l iteratUlry.
OEK

.

PRODÁM kompletní refr. tubus, Rolčíkův achromat se vzduch. mezerou 0 82 mm F 1250,
5 okulárů F 5-7-12,5-15-2-5 mm, hledáček achrorn., 0 50 F 3{)0 mm, Kčs 2800,-, brousicí
strojek na optiku systém R. W. Porter, do 0 300 mm. Kčs 1800,-. Dohoda možná. (Nabídky
na insertní odd. Orbisu, Praha 12, Stalinova 46.)
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úKAZY NA OBLOZE V PROSINCI
Merkur je 'pozol'<YV.a telný pou:ze několik 'Posledních !prosinc·o vých dní na zá
padní obloze; Zla,pa;dá v 17 hod. Venuše je viditelná večer na západě; počátkem
měsíce zapadá po 17. hod., koncem měsíce po 18 hod. Mars je v souhvězdí Panny,
po2)ději v'e Va;hách ·a vychází 'Ve 4 hod. Jupi'lera lJlaI.e2)neme v souhvězdí Lva;
je nad obzor.em .po<čát~em měs :·ce od 22 hod. 30 min .; koncem pro.since již od
21 hod. Saturna s;patříme v souhvězdí Vah rámo před východem Slunce; :po·čátkem
pros1nce vychá,z í v 6 hod., kon~em měsíce již před 5. hod. Umll je v souhvězdí
Raka la je n9Jd obzorem IPO celou noc. Neptuna vyhledáme v souhvě2)dí ; Panny
na ranní obloze; vychá;zí kolem 3. hod.
.,
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Merkur v horní konj. se Sluncem,
Jupiter v konjunkci s Měsíoem,
Neptun v konjunkci s Měslcem,
Mars v konjunkci s Měsú::em,
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MĚsíCE

Na vedlejším obrázku jsou
znázorněny polohy Jupitero
vých měsíčkil 10 (1), Euro
pa (2), Ganymed (3) a Kal
listo (4), ja;k se jeví v 4
hod. 00 min. při pozorování
v převracejícím dalekohLedu
(západ vlevo, východ vpra.
vo). Jupiter je označen
prázdným kroužkem upro
střed a měsíce se pohybují
od tečky k číslu.
Na okraji jsou naznačeny
přechody měsícil přes ko
touč
Jupitera prázdnými
kroužky a zatmění a zákry
ty kroužky plnými. V dolní
části obrázku je naznačeno,
v kterých místech nastávají
zatmění Jupiterových měsÍč
kil. Uprostřed je vždy Jupi
ter s vyznlčeným rovníkem,
hvězdička značí místo, kde
zatmění nastává (c)
nebo
konči (f). U měsícil 10 a
Europa jsou pozorovatelné
pouze začátky zatmění, u
Ganymeda a Ka1Hsto jak za
čátky, tak i konce.
Všechny čtyři uvedené
měsíce jsou dobře viditelné
i ve zcela malých dalekohle
dech.

Saturn v konjunkCi s Měsícem,
Merkur v konjunkci s Měsícem,
Venuše v konjunkci s Měsícem,
Jupiter v zaslávce,
Uran v ko.njlUlkci s Měsícem.
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