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ASTRONOMIE V,.; POLS_KU
DR JAN GADOMSKI

Začátky polské astronomie jsou spojeny se vznikem Krakovské aka
demie, založené r. 1364 polským králem Kazimírem Velikým. Krakov
ská akademie zaměřovala pozornost od svého vzniku hlavně na vědy
matematické a na astronomii a stala se od poloviny 15. století do polo
viny 16. století hlavním střediskem těchto věd v Evropě. O prvních
průkopnících astronomie v Polsku máme málo zpráv; jen náhodou zná
me jméno Pawla..ze Swanowa, který první po r. 1431 přednášel v Kra
kovské akademii theorii planet. Po něm se v astronomii a astrologii vy
znamenali Jan z Glogowa (t 1507) a Wojciech z Brudzewa (1445-97) ;
oba byli učiteli Koperníka.
Mikuláš Koperník (1473-1543), rodem z Toruně, studoval v Kra
kovské akademii v letech 1491-93; poté studoval na i talských univer
sitách v Boloni, Padově a Ferraře (1493~1504). V roce 1510 se usadil
ve Fromborku jako kanovník kapituly bi$kupství Warmie, které podlé
halo Polsku. Tam "šlechtický astronom", jak ho nazývá Melanchton, pOa
zoroval více jak 30 let nebeská tělesa přístroji, vlastnoručně vyrobenymi
ze dřeva a tvořil své revoluční dílo "De Revolutionibus". V tomto díle
položil základy moderní astrDnomie, nahrazuje chybnou geocentrickou
soustavu ptolemaiovu dnešním systémem heliocentrickým.
Význam Koperníkových pozorování vyzdvihl teprve po stu letech
gdanský astronom Jan Hevelius (1611-8'7). Tento astronom vybudoval
v Gdansku na střechách třech sousedních domů v Kořenné ulici observa
toř, v té době neJvětší na světé. Ptístroje i optiku (nechromatickou) si
zhotovoval většinou sám. Některé obJektivy objednával ve Varšavě
u optika Buratiho. Největší z jeho da[ekohledů měřil asi 40 m a z tohoto
důvodu musel být přístroj postaven na vysokém stožáru za branami
města. Hevelius je tvůrcem selenografie a v tomto oboru nebyly jeho
práce překonány po 150 let. Sestavil dále během dvacetiletého pobytu
v Gdansku katalog hvězd viditelných prostým okem. Napsal též dílo
o kometách, z nichž některé sám objevit Tohoto astronoma vydatně
podporoval polský král Jan SObieski, který mu r. 167'7 určil roční plat
1000 zlatých. Hevelius vymezil na obloze při sestavování katalogu hvězd
některá nová souhvězdí, na př. Honicí psi, Sextant, Ještěrka, Malý lev,
jakož i Štít Sobieského. Své práce psal latinsky a tiskl ve vlastní tis
kárně. Současník HeveIia, Stanislaw Rola Lubieniecki (1623- 75) na
psal v emigraci ještě dnes významné dílo "Theatrum cometicum"
(Amsterdam 1667), v kterém pečlivě popsal všechny komety "od potopy
světa do r. 1665".
Po dlouhé přestávce byla polská astronomie vzkříšena v akademii ve
Vilně pod vedením "královského astronoma" Marcina Odlanického Po
czobuta (1728-1808). Tento astronom zanechal po sobě 34 svazky po
zorovacího deníku z let 1772-1806; kromě jiného uvedl v nich dokonalá
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pozorování Merkura, kterých později použil Lalande při zkoumání po
hybu planety. Další významný polský astronom, Jan Sniadecki (1756 až
1830), založil observatoř V Krakově, v které pracoval po -30 let. Své
práce pubhkoval v "Monatliche Korrespondenz" barona Zacha. V roce
1806 se pro své pokrokové vědecké názory musel přestěhovat do Vilna,
kde se sta] ředitelem observatoře; zde pracoval do r. 1825. Ve Vilně
vydal dvě vydání své "Trygonometrie" přeložené později do němčiny;
Sniadeckého Trygonometria byla dlouhou dobu nejlepší učebnicí
v Evropě.
.
Chronologicky další polské středisko astronomie je Varšava. Varšav
ská observatoř byla založena r. 1825 Františkem Arminským (1789 až
1848). Jeho nástupcem byl Jan Baranowski (1800'- 79), který v r. 1854
vydal čtvrté vydání "De Revolutionibus" s dodatkem jiných Koperní
kových pracÍ, které všechny přeložil do polštiny. Byl to vůbec první
překlad všech Koperníkových prací na světě. Mohl tak učinit jen proto,

H eveliova kresba souhvězdí Štít Sobieského
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že vyhledal rukopis "De
Revolutionibus", který
byl přechováván v kni
hovně hraběte Nostitze
v Praze. Z varšavskýdl
astronomů .ie nutno upo
zOTnit ještě na Adama
Prazmovského (1821 až
1885), který spolupraco
val s G. W. Struvem
z Pulkova při měření dél
ky zemského poledníku.
Prazmovský
vykonal
mnoho astrofysikálních
pozorování, o kterých rB·
feroval Leverrier ve
Francouzské akademii..
Dne 18. VII. 1830 pozo
roval ve španělském mě
stě Briviesca úplné slu
neční zatmění a při tom
Dnešní vzhled krakovské observatoře
objevil polarisaci světla
korony. Zemřel v emigraci v Paříži.
Nástupce Prazmovského na varšavské observatoři byl Jan Ko
walczyk (1833-1911), autor čtyřdílného katalogu poloh 6041 hvězd
v zoně -1°50' do -7°10', opírajícího se o 22000 vlastních pozorování
meridiámovým kruhem. Na tomto díle pracoval Kowalczyk 20 let. Už
v době polské nezávislosti pracoval v carském Rusku jako ředitel ob
servatoře v Kazani Marian Kowalski (1822-84). Ředitelem observa
toře v Moskvě byl Witold Ceraski (1849-1925), autor jednoho z prv
ních fotometrických katalogů hvězd. V ItalU pracoval v observatoři,
kterou si sám vybudoval, Herkules Dembowski (1811-81), syn pol
ského generála napoleonských vojsk. Vykonal 21000 pozorování visuál
ních dvojhvězd. V r. 1878 dostal za svou práci zlatou medaili Královské
astronomické společnosti v Londýně. Výsledkem práce Dembowského
bylo dvoudílné dílo, které vydala po jeho smrti Akademie dei Lincei.
Za zmínku stojí jméno Jana J~drzejewicza (1835---87), původně lékaře,
který si vlastním nákladem zbudoval v Plml.sku dobře zařízenou observa
toř. Přes 12 let pracoval zde v různých oborech astronomie, hlavně se
však věnoval pozorování. Kromě jiného vykonal 18000 ,m ikrometric
kých pozorování 435 dvojhvězd.
Po r. 1918 nastala obnova polské astronomie. Z observatoře v Kazani
se vrátil do Polska T. Banachiewicz (1882-1954), který byl přes 36 let
ředitelem krakovské observatoře. Oživil pozorování zákrytových pro
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měnných hvězd ve vel
kém měřítku (bylo vyko
náno přes 100 000 pozo
rování) a zorganisoval
celou řadu výprav k po
zorování zatmění Slun
ce, které byly vybaveny
chronokinematografy
vlastní konstrukce. Vy
nikl též svými krakowh
ny, které ~,e ve stále větší
míře uplatňují ve všech
oborech užité matema
tiky.
Wladyslaw DziewuJski
vzkřísil a 'znovu vybudo
val observatoř ve Vilné.
Ředitelem hvězdárny ve
Varšavě byl Michal Ka
mienski. V roce 1925
Obnovená varšavská hvězdá1'na
'založil v Poznani hvěz
dárnu Bohdam Zale:3ki
(1887-1927), v místě vyhledaném Kazimírem Graffem (1878-1950).
Graff, který se narodil v Próchnowie u Poznaně, byl rode·m Polák;
prožil největší část svého pracovitého života v Hamburku a pak ve
Vídni.
V r. 1923 byl založen ve Lvově astronomický ústav university, řízený
Marcinem Ernstem (1859.-1929) a později E. Rybkou. Tam také přes
30 let sídlila astronomická observatoř polytechniky, jejímž ředite
lem byl Loctan Grabowski (1871-1941). V r. 1925 založil astrono
mickou observatoř na polytechnice ve Varšavě F. K~pinski. Polští astro
nomové zbudovali též horské hvězdárny, na Lysinie (1920-44) ve
výšce 912 m n. m. a v Karpatech na Pop Iwanie (1938-39) ve výšce
2022 m n. m.
Výsledky práce polských astronomů jsou uloženy v ča.sonise Acta
Astronomica a v publikacích, vydávaných různými astronomickými pra
covišti.
Druhá světová válka byla úplnou katastrofou pro polskou astronomii.
Zcela vypálena byla hvězdárna na Lysinie a observatoř varšavská; obě
bylo nutno znovu vybudovat. Dvě observatoře byly získány po válce za
novými hranicemi Polska, a tG ve Wroclawi s filiálkou v Bialkowie,
jakož i nově založená hvězdárna v Piwnicach u Toruně. Polští astrono
mové, osvohozeni z hitlerovské okupace Sovětskou armádou, znovu tvoří
a organisují svá pracoviště.
(Psáno pro Říši hvězd) překlad PIK)
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NOČNÉ SVIETIACE MRAKY
DR

r..

'p A JDU S A K O V A - M R K O S O V Á

Krátko po polnoci dňa 25. júna 1955 boli z Lomnického štítu pozoro
vané nočné svietiace mraky značnej intenzity. Nachádzali sa tesne nad
severným obzorom 'a svojím striebristo bielym svetlom boli nápadné i na
celkom neztemnelej, súmrakovej ob!ohe letnej noci. Zvlášť na prvý po
hl'ad bol a nápadná ich zdanlivá vertikálna štruktíira, ktorá pripomínala
stúpajúci dym s výškou sa rozširujúci. Až pri pečlivejšom pozorovaní,
hlavne Binarům, boli zjavné horizontálne pásy, ktoré sa objavili časove
neskoršie. Zjav bol pozorovaný od Oh 30 m SEČ až kým ranný súmrak
ich neprežiari1.
V dobe expozície mrakov 1 h03 m -1h13 m SEČ výška hranice osvetle
nej atmooféry nad Lomnickým štítom bola 195,3 km, a depresia Slnka
pod obzorom 14°6'. Minimálna výška mrakov mohla byť nanajvyš 50 km
a to vo vzdialenosti 777 km. Refrakcia svetla v atmosfére nebola bratá
v úvahu. Z fotografických snímkov bolo zistené, že tieto nočné svietiace
mraky sa vyskytujú vo výške 80 až 100 km, najčastej:šie však od 80
do 85 km. Ak teda predpokladáme najpravdepodobnejěiu výšku, 82,5 km
nad zemským povrchom, vzdialenosť pozorovaných mrakov bola od
676 až asi do 1010 km, keď berieme hornú a potom dolnú hranicu mraku
v najpravdepodobnejšej výške. Ak predpokladáme vzd i alenosť asi
700 km, potom miesto, ktoré mali mraky v zenite rozprestieralo sa 3E'
vetne od mesta Kaliningradu až do okolia ~.r1emelu. Najsevernej.šia
možná hranica hola vo východnom Baltickom mori medzi ostrovmi
Gatland a Saarem.a. Uhlova vzdialenosť tohoto miesta hola 6°, maxi
málne 9°, najpravdepodobnejšie ale asi 7°, čo odPovedá 56° zemepisnej
šírke.
Podl'a hviezd v súhvezdí Lynx a Auriga dala sa pomerne dobre určiť
ich výška nad obzorom a azimut. :Mrak sa rozprestieral asi od 174° do
194° v azimutu. Najhornejšia časť mraku bola asi vo výške 4° nad
matematickým obzorom, spodná hranica ~raku ležala v obzore.
Vzdialenosť jednotlivých pásov rovnobežných s horizontom meraná
kolmo k horizontu sa pohybovala od 9,5 oblukových minút až asi do 13'.
C. Hoffmeister na observatoriu na Sonnebergu pozoroval dňa 18. .iúl'a
1951 svietiace mraky, v ktorých jednotlivé pásy boli od seba vzdialené
11,2', čo odpovedá dížke vín (vzdialenosti pásov navzájom od seba)
9,3 km. Okrem systému vín vertikálneho smeru je zrejmý ešte druhý
systém vín o značnejšej dížke, majúci smer severo-južny a zretelne sa
zb i e11a i úci k ob?orn. Uhl:1vá vzdialenosf týchto P8S0V asi 4° odpovedá
vzdialenosti asi 50 km. Práve tento systém pásov dodával celému zjavu
zdanlivú vertikálnu štrukturu.
Nočné svietiace mraky vyskytujú sa pomerne vel'mi zriedkavo, zvlášť
v našich zemepisných šírkach sú opravdu vzácnosťou. U nás sa vysky
tujú vždy nad severnym obzorom vo vel'mi malých výškach. Možno ich
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pozorovať len v dobe okolo letného slnovratu, čiže v nociach, kedy Slnko
neklesá hlboko pod obzor a vlastne súmrak po celú noc neprestáva. Tieto
pozorované skutočnosti viedli k vytvoreniu názorov na podstatu a vznik
týchto mrakov.
Už v minulom storočí bol vyslovený názor, že nočné svietiace mraky
sú vYtvorené prachom pozemského povodu. Pri výbuchu sopky može
byť prach vyvrhnutý obrovskou silou do horeuvedených výš ok a tak na
určitých miestach a v určitú dobu i v noci možu byť osvetl'ované Slnknm.
Po výbuchu sopky Krakatoa v rokoch 1883 až 1886 boli takéto mraky
pomerne často pozornvané. lná domnienka, ktorá potvrdzuje prachovú
podstatu týchto mrakov a nevylučuje domnienku prvú, vyslovil C. Hoff
meister, ktorý už dlhú dobu a vel'mi podrobne sleduje vnikanie kosmic
kého prachu do našej atmosféry spolu s úkazmi, ktoré toto vnikanie
doprevádzajú v našom ovzduší. Celý problém vnikania kosmiekého pra
chu spolu so sprievodnými svetelnými zjavmi v ovzduší, hlavne mimo
riadne svetlé noci, svietiace pásy a svietiace nočné mraky rieši kom
plexne, prísne dbajúc p-oznatkov o vysokej atmosfére.
Tuhé prachové častice - povodu meteorického a kometárneho 
vnikajú do mišej atmosféry kozmickou rýchlosťou. Zrážkami s moleku
lami a atomami našej atmosféry pomaly strácaju svoju kinetickú ener
giu a vytvárajú podl'a vel'kosti dve skupiny: čas"tÍCe prvej skupiny majú
priemer 1/100 až 1/10 000 cm, členovia druhej skupiny majú priemer
menší ako miliontinu cm. Čiastočky o priemere asi 1/100000 cm sú
z atmosféry vypodzované tlakom svetelného žiarenia. Vačšie prachové
častice odporom vzduchu sú už zadržované vo výškach asi 80 až 100 km,
menšie častice druhej skupiny už vo výškach 180 až 210 km. Častice
prvej skupiny vytvárajú no-čné svietiace mraky a menšie častice druhej
skupiny vytvárajú svetelné pásy a sú príčinou mimoriadne jasných nocí.
Pre približne rovnakú vel'kosť jednotlivých prachových častíc ako
u svietiacich pásov tak i mrakov hovorí pomerná stálosť týchto zjavov.
Vel'mi pomalé klesanie častíc hovorí zase o ich nepatrných rozmeroch.
Hoffmeister sa dokonca domnieva, že prachové častice behom prechodu
atmosférou v dOsledku STáŽ/ok s korpuskulami atmosféry prechodia až
do quasi-molekulárneho stavu.
Výskyt svietiacich pásov a mimoriadne jasných nocí nie je obmedzený
na určitú zemepisnú šírku - kozmický prach može vniknuť do našej
atmosfé-ry kdekol'vek. Svietiace nočné mraky sa však obmedzujú na
určitú vyššiu zemepisnú šírku, najčastiejšie okolo 60°. Tento zjav Asta
povič vysvetl'u5e geomagnetickým vplyvom. Hoffmeister vyslovil tento
názor: vo výške asi 100 km cez letu prúdi juhozápadný prúd rýchlosťou
asi 50 mls až do zemepisnej šírky asi 50°. Tento prúd možeme pevažo
vať za vysokoatmosferický antipasát. S pribúdajúcou šírkou je tnto
juhozápadne prúdenie Coriulisovou silou neustále stáčané na západ a
už v šírke 60° je óste západné. Prach, ktorý vnikne do našej atmo
sféry v nižších zemepisných šírkach, je týmto prúdením unášaný rýchle
na sever (na južnej pologuli .k juhu) rýchlosťou až 40° po najvačšej
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kružniCÍ za deň.Týmto sposobom sa prach rychle dostáva z nižších šírok
do vyšších a zároveň sa zhu.sťuje, čo je tiež jedna podmienka k vytvo
reniu svietiaceho mraku: Zhusťovanie prachového mračna sa deje tronli
faktormi: (1) stlačovaním prudu prachu otáčanim na západ, (2) sbieha
ním meridiánov, (3) rovnako veťké častice čím ďalej tým pomalšie kle
sajú, takže hornejšie vrstvy mraku akoby doháňali vrstvy nižšie. Pozo
rovanie dokazuje, že vo'V'ýške asi 100 km existuje pomerne silná verti
kálna turbulencia, ktorá znemožňuje, aby prach mraku nadobudol urči
tej hustoty, potrebnej k vytvoreniu svietiaceho lnraku. A práve tieto
turbulencie budú tiež jednou z doležitých prÍčin, prečo svietiace nočné
mraky sú tak zriedkavé. Cez leto sa pomery v atmosfére ukťudňujú a vo
výške 80 až 85 km mračno prachu može nadobudnúť určitej hustoty
a zároveň je to ešte výška, ktorá cez leto vo vyšších zemepisných šír
kach je osvetlená Slnkom.
Nočné svietiace mraky svietia len odrazeným slnečným svetlom,
kdežto žiarenie nočnej oblohy a svetelných pásov vzniká pravdepodobne
rekombináciou iontov, podobne ako pri žiarení stop meteorov.

o

DIGRESÍCH HVĚZD
ALOIS PERIN A

Matematický

doplněk

Pří pad ;a): Jak již by,lo řečeno, hodnoty úhlu p rostou počínajíc
spodní kulminací hvězdy od 0° až k jisté maximální hodnotě pmax,
(příslušné hodnoty ostatních proměnných veličin buďtež ť*, D*. h*),
a klesají opět k 0° při swchní kulminaci. Derivováním rov. (3) podle
D dostaneme
dp _ cOSso cos D
dD
cos pcoso

takže pro

pmax

dostáváme podmínečnou rovnici
cosso cos D _ O
cos pmax COSo ,

z ·čehož
cos D*

=

O,

čili

D* = 90°

se zřetelem na průběh hodnot proměnných venčin . zejména úhlu p při
denním pohybu hvězdy. Úhel p dosahuje tedy ma;~in1ální hodnoty pmax
při průchodu hvězdy prvním vertikálem. Na obr. la j·e znázorněna
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tatD poloha hvězdy H 2 • Příslušný nautieký trojúhelník se stává pravo
úhlým a podle Napierova pravidla dostáváme
.
srn

oos<p

pmax=------;
coSo

cos t*= tg8

tg<p

.
sinť5
sm h*=-.-,
smgJ
kdež t*, h* a D* = 90° značí, jak již bylo řečeno, hodnoty příslušných
v tomto případě.
Pří pad b): Jak již bylo řečeno, jest obecně D = p. Při hodino
vém úhlu t = 0° (svrchní kulmanice) jest ovšem h = 90°. Hvězda je
v zenitu. Úhel p není pro tento případ definován a ani digrese ne~á
UTčité hodnoty. Z věty 00sinové
veličin

cos t = -

cos p cos D

dostáváme však pro tento zvláštní
1

=

-

a

+ sin p sin D sin h

případ

se

zřetelem

na rov. (4)

+

cos 2 D
sin 2 D
2
sin D = 1

sin D = 1, D = 90°

(5)

jako jediné řešení vyhovující podmínkám. Se zřetelem na rov. (4) a
(5) můželne tedy při svrchní kulminaci klásti p = 90°, což se shoduje
s názorem, neboť skutečně se výšková kružnice prvního vertikálu do
týká v zenitu světové rovnoběžky, která je denní drahou hvězdy. Při
denním pohybu hvězdy počínajíc spodní kulminací rostou tedy hod
noty D i p od 0° do 90° při svrchní kulminaci.
Pří pad c): Již z názoru je patrno, že digrese hvězdy rostou od
0° při spodní kulminaci k jisté maximální hodnotě Dmax a pak opět
klesaj.í k 0° při kulminaci svrchní. Hvězda nabývá na obou polokoullCh
světokoule obecně dvakrát stejné digrese (obr. lb). Úhel p při tom
roste od 0° do 180°. Důležitá je poloha hvězdy, při níž úhel p nabývá
hodnoty 90°, neboť v tomto případě se výšková kružnice dotýká svě
tové rovnoběžky, která je denní drahou hvězdy, a digrese nabývá nej
větší hodnoty, kterou označíme D max jak potvrzuje výpočet. Derivo
váním rov. (3) podle p ohdržÍme
dD
dp

---

a jako
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podmínečnou

rovnici pro

cos8 cosp
cos D cOS<p
Dmax

_.cos____p~*_·
__ 8 co s
_

cos

Dmax

cos'P -

°,

kdež p* značí příslušnou hodnotu úhlu p. Se zřetelem na hodnoty, kte
rých proměnné veličiny mohou nabývat, nastává tedy největší digrese
Dmax pro
cos p* = 0, t. j. při p . p* = 90°.
N,a utický trojúhelník se stává pravoúhlým. Příslušný hodinový úhel
a výšku hvězdy h*. Podle pravidla NapieI'ova dostáváme

označíme t*

= co~

(6)

cos t* = tg<P
tg o

(7)

sin h* = si~ <p
sin 0

(8)

sin

Dmax

cos <p

Pokud se v rovnicích vyskytují veličiny t, jde o nautický trojfúhelník
na západní polovině světokoule a D značí digresi západní. Tyto rovnice
přeměníme na rovnice pro trojúhelník na východní polokouli, napíše
me-li místo t prostě ť .a značka D nabude významu digrese východní
a naopak.
Při změnách hodinového úhlu t a časového úhlu ť mezi 0° a 180°
nabývá hvězda, jak .iiž bylo ř'ečeno, dvakrát stejné digrese, a to v po
lohách, při nichž úhel P nabývá hodnot Pl a P2' vázaných vztahem
Pl
P2 = 180°, jak plyne z I'OV. (3), vyjimajic o,všem digresi maxi
mální, jejíž hodnota je dána rov. (6). V okolí největší digrese se hvěz
da p.ohybuje ve vertikálu, takže časová změna digrese je minimální,
jak dokážeme i počtem, který provedeme pro západní polovinu svět 0
koule. V nautickém trojúhelníku platí tyto rovnice (věta sinová a sin
co's inová) :
cos h sin D = sin tcos 8
oos h cos D = sin 8 cos 'P - cos 8 sin 'P cos t.

+

Derivováním

těchto

rovnic podle

~ sin h sin D ~~
-

dh

času

(hodinového, úhJu t) obdržíme

+ cos h cos D ~~ =

sin h C'os D dt -

cos

h

. D dO

srn

cos t cos 8
..

dt=cOS 8 Sln

IP

srn t.

Násobením první z těchto rovnic cos D a druhé - sin D a sečtením
dostáváme dále
cos h = cOS'P (cos D oos t - sin D sin t sin 'P)
(9).
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V nautic'kém trojúhelníku platí však ta1ké (cosinová
oos p = -

cos t oos D

věta

pro úhel)

+ sin t sin D sin cp,

což dosazeno do rov. (9). dává
cos8 oos p
cosh

dD

dt

a tedy pro případ maximální digrese, při níž ovšem cos h

f:: O a

p = p* = 90°, skutečně
dD =0

dt

.

Proto je možno nej.většÍ digrese zam,ěřovati neobyčejně přesně bez
což je předností tohoto postupu. Měření časové by bylo
nezbytné na př. pro stanovení kulminace hvězdy, kdyby{~hom podle ní
m~li určiti přesný směr severojižní.
měření času,

FOTOMETR K POZOROVÁNí PROMĚNNÝCH HVĚZD
proměnných hvě'zd, s1edování změn j-ejich jasností, patří ok nej
pracim, kterými mťlže astronom-amatér platně přispívat k řešeni
vědeckýcJJ. otálzek. Také ně' kteří naši amatéři se této 6innósti věnovali, žádoucího
rozšíření 'proměnářské práce však dosaženo nebylo. Hlavní překážkou byla ne
jiiStota pozorovatelťl, zda výsledlky jejich práce jsou S[)rávné a mohou-li mít vý
znam pro vědecký výzkum. Visuální odhady jasnosti, 'prováděné metodou Arge
landerovou nebo Nijland-BlalŽkovou vyžadUljí dobrý a dosti dlouhý. zácvLk ,pOlZO
rovatele a dostatek zJkušeností. PozorOVlatel musí být pcotom také informován
theoretiClkými pr3!covníiky, kteří jeho pozorování zpracorvávají, o ceně své práce,
o její přesnosti i nedosta;tcích.
Při veLkém rozvoji naší amatérské astronomie a vzhledem Ik 'Podmínkám a
podpoře, které se jí dostává, bylo by jistě možné dťlležitou proměnářskOlučin
nost podstatně rOlzšířit a Ipři všech astronomiokých kroužcích a Lidových hvěz
dárnách oTganisovat sekce pOlzorovatelfI proměnných hvězd. J,e však nutno vy
bavit pOlzorovatele ipOmúckami, které práci usnadní a zpřesní. Spolehlivou cestou
k tomu je zavedení vhodného fotometru, dostatečně přesného, dobře použitelného
a [při tom konstrUJk6ně jednoduchého, aby si jej mohly opatřit všechny astrono
zni,clk é krouŽ'ky i jednotliví amatéři.
Podle dohody zástupcfI některých lidových hvězdáren při III.aJstronomÍ'cké
'k onferlenci v Jindřichově Hradci v prosinci 1954 phpravila OIblastní lidová hvěz
dárna v Brně koootrukci visuálního hvězdného fotometru, který Lze snadno zho
tovit a namontovat na Monar ·nebo jiný refraktO'r. Náš fotometr j,e modifikací
fotometru Danjonorva a je založen na srovnávání jaJSuostí dVO'U hvězd, ,při čemž se
intensita záření jedné hvězdy optiClkým pochodem měřitelně zeslabuje, ruž se O'ba
objekty jeví stejně j:asnými. Princilp fotometru je z~ejmý z obráziku (4 str. 'Při
lohy). Před objektivem refraktoru j1s,ou umístěny dva totálně odrážející 'p ravo
úhlé hranoly A a B (A o hraně 30 mm, B má hra-nu 25 mm) , jimiž se 'přivádí do
objektivu O paprsek hvězdy H z, který dává ohraa: v ohniskové rovině vedle obrruzu
Hl, vytvO'řeného vnější čás tí objektivu. Mezi oběma hra-noly je ll..TTlístěna čtvercová
clona C (t. zv. ko'čičí OIko), jejímž zmenšováním se snil~U!je jasnost Dbrazu H 2 až
se obě jasnosti rovna jí. Velikost otvoru clony odečítá se přímO' na miJlimetrové
stupnici s noniem. Aby bylo možno přivést do středu obrazovéhO' ,pole 'STO'Vinávací

Pozorování

dťlležitějším
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Vlevo

nahoř e

";

sch ema hvězdného fotorn etnl DamjonmJCl) os tatní obrázky znázor 
fotometr brn ěns k é hdové hvězdárny (foto K. Ran,šal)

f~njí hv ězdný

hvězdu 'z

ši'r šího okolí ,proměnné, otlličí se Ihlramol A 'v mezích asi 30° okolo osy A B
a celý fotometrický nástaJvec o úhel 180 0 OIk-olo 'ClPtiok€ o,sy dalekohLedu. Také
hranol B má malý otáčivý pohyb okolo osy kolmé ik rovtně našeho o'b r áZlku, ta,kže
je možno libovolně měnit vzájemnou polohu o,bou hvězdných obr,azt'l. Před celou
optickou soustavou je umístěna rotační cLona, jí'ž l'zle Z1aikrýt střídavě buď olbjekti'V
dalekcil11edu nebo hranol A nebo nechat obě optické cesty volné. Fotometri-oký
násta,vec je namontován na m,OOlaro'Vém tubusu, zhotoven€m vsetÍJJ.:skou lidovou
hvědzdárnou.

Při měření fotometrem naJstavi se nejlprve slabší hvězda Hl do středu zorného
,pole ohjektivu, 'potom se zakryje otáčivou clonou :objekti'V a v.hodným otáčením
hranolu A a celého fotometrického nástavce při'Vede se do středuo'braJzového pole
jasnější hvězda H 2 • Otevřením obou optickýc.h cest Ipřekládají se v obrazorvé rovině
obrazy obou hvězdných oblastí a obě hvěwy Hl a H 2 mt'lžeme uvést do potřebné
blLzikOlsti. Zmenšováním otvoru čt'Veroové clony snižju:jeme jasno.st hvězdy H2' až
je rovna joasno3ti h'Vězdy Hl' Velikost otvoru clony C odečítáme na měřítku. Mě
i'ení opaJkujemeněkoliJkrát a ur6ujeme z nioh aritmetic:ký ,prnměr. Známe-'li j,a;s
nost jedné hvězdy a konstantu svého ;přístroje, mt'lžeme snadno odvodit jasnost
hvězdy měřen€. Podle dosavadních lPňec1Jběžných měření, prováděných rnznými
nezaškolenými pozorovateli na našem přistroji, nepřekročila Iprůměrná chyba ,při
deseti čteních jednu desetinu hvězdné třídy.
Danjon používal fotometru, namonto'Vaného na refraJktoru o p,růrněru 75 mm
a ohniskové dáke 600 mm. Kaž.<:1ou měřenou hodnotu určoval ze 100 nastavení
"ko,čič:ho oka", která provedl pohodLně během 20 minut. Po kaž{!ých deseti čl.eních
převedl oba hvězdn€ ohrazy do souměrné polohy. Se svým fotometrem dosáhl
přesnosti, která !předčila výslooky všech bodový-oh visuálních fotometrt'l. Podle
jeho údajů. nepřekročila střední chyba při tomoto postupu jednu setinu hvězdné
třídy.

Brněnská oblastní lidová hrvězdá.cr-'Ua prO'Vádí nyní definitivní konstrukci !fot'O
metru a konstruikční ,p lány, podle nichž hude možno fotometri-C!ké nástavce
v kroužcích zhotovov'at. Pro usnadnění ,práce přjlp!~a'Ví hvězdárna taJk€ ně'které
drobnější součástky, jejich'Ž opatření by působilo zájemcfim o!btíže.
Při rOtzidělení oodlborn€ práce mezi lidové hvě.zdárny byla pověřena brněns:ká
oblastní lidovábJvězdárna !péčí o orgamisaci amatérslk é :prác8 v oboru !proměnných
hvě0d, kterou bude fídit 'Ve '~olup'ráci s našimi vědeckými ,pracovišti.

Dr Oto

Obůrka

MEZINÁRODNí GEOFYSIKALNÍ ROK 1957-58

Na podzim se ~onala v Bruselu pon.da o Mezinárodním geofysiJkálním rOlk u,
který soustředí na celém světě konané výzkumy zemského tělesa a bude největším
dosud podnikem mezinár'odní vědecké spolupráce. ČS. aikademii voo 'zastUJpo'Val
na kongresu Dr Jan Bouška z Geofysiká1nhllo ústavu ČSAV. Geotfysilkáloní rok
začne 1. července 1957 a s'končí 31. prosince 1958. V této době budou do výzkumu
zařazeny dosud nevidané vědeoké prostředky jež je už třeba všude ,přdJpravovat.
Budou zařazeny i umělé drU!žice a rakety. Na těchto no'V,ých a složitých metodách
výZlkumu lpracuje zatím hlavně Sovětský svaz, USA, Anglie a Francie, avšak v Bru
selu bylo naléhavě žádáno, aby se i ostatní země podle svý,ch finančních mo'žností
přidJaJy aS1poň ·k programu malých r8.lket. Americký delegát :prof. Homer E. Ne
well z výZ1kumných laboratoří amerilokého námořnicwa oznámil, že USA maJjí
v úmyslu v lletech 1957-58 vypustit do tpTostoru 6-10 umělých satelitt'l, které
hudou obíhat Ik olem Země ve výšká.c h 300-500 km. Ve výšce 300 km se umělá
družice udrží v oběžné dráze nejméně 15 dní. Ve výšce 500 km by mohla doba od
sta;rcu do rozpa,dnutí družice potrvat a!Ž rolk. Některé družice budouopiso'Viat
přibližně dráhu rovníku, jiné budou putovat v rovině některého mer1diánu. Oběh
drUJži'c kolem Země bude moŽill:o IStudolVat IPomocí opticlkých ipřístrojt'l. V době
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geofysikálního roilw íbu<le dále vy,pU'štěno na 20D výškových raket, které obstaraji
další tnie<.rmace o vysoké atmosféňe. Pro postižení těchto informad bude vytvo
řena síť slPeoiálníoCill stanic ve 4D zemích. Publikace všech vědectkých po'znatků,
získaných z oběhu družic i z letů. raJket, má být co nejrychleji prostř2dk ována
v obecně přístUlpné literatUlře. Ro:z,s áhlé pří;IYravy k Mezinárodnímu geotysikálnímu
roku se dějí zejména v Sovětslkém Is vazu. Akademik 1. P. B3Jrdin vysoc<e ocenil
geofysilkální ro,k na zasedámí presidi-a Akademie věd SS.SR. Na př:lpravách spolu
pů<sohí desítky vědeokých pra.covišť. Bude vytpraveno něk:)lik náJkladných exposic,
zejména poil árnkh. T.aké Česikoslovens!ko ustavilo zvláštní komisi, jejímž před
sedou de člen korespondent ČSAV A. Z átope'k , ík.terá vYiPracavaia vlastní pro
gram, jenž byl v Bruselu s pochVla1lou schválen.
Bul. ČSAV

VIDITELNOST PLANET V ROCE 1956
Merkur. V roce 1956 nastává Clelkem 7 elonglBJCÍ Merikura, z nichž 4 jsou východJú
(11. ledna, 2. května, 30. srpna 'a 25. 'Prosince) a 3 záJpadní (21. února, 20. června
a 12. říjTha). V elcillgac:ch je Mer:kUlr v největší úh}ové vzdálenosti od Slunce, a to
buď na východ, nebo na západ. Při elongaci východní je planeta viditelná večer
na 'z ápadní oIblo:z e, při 'z ájpadní e}ongaci rámo na výchadní olbloze. K pozorování
přÍ'Lill1vé :budou ,elongace lednová, květnová , červnová, říjnová a :prosiThcová.
Venuše je rv Iprvní ,pc:lewině rCíku na večerní dbloze. Počátkem ledna zapadá
2 % ho.d. po ZáJP3.idU Slunce. V zimě a ,na jaře z.rupa;dá stále později, <koncem dUlbna
a rpo>čátkiem května zalpadá krátce před lPů.llnocí; 13. dubna je v největší východní
výchylce. KOfl1JCem 'května a počátkem června však již z3.iPa.dá jen asi 2 hod. .po
zálpadu S lu'nce. Během června mi:zí u Slunce, protože 22. VI. je v dolní konjumkci
se SI'UJ1oem. ObjetVÍ se a1Ž v druhé ,polovině červenCe na ranní oblOlze. V sTlpnu vy
chází po 1. hod., 1 září je v 'největší zwpa:dní výc'h~ke. Východ. Venuše Is e od září
stále olpotŽďuje lal koncem pN>since vychází jen rusi 2 hod. !před východem Slunce.
Mars je v 'první Ipolovině ledna v so,unvěJzdí Vaili, v dru~hé. Ipolovině ledna a
v únoru ve Štíru, OId Ikonce úooTa do iPO'}Clviny dulbna ve Střelci, v druhé polovině
duibna a v .květThu v ,souhvě:zdí Kozoroha; od ,k once května -do po'loviny července je
ve Vodnáři, palk až do IPočátku září v somvěJzdí Ryb. V září, říjnu a 'První polo
vině listopadu je ve Vodnáři, v druhé polovině Hstoipadu a v prosinci v Rybách.
Planeta je ,počát'kem roku na ranní obloze; začátkem ledna vychází asi 4 hod.
před východem Slunce. V březnu vychází ve 3 hod., í!wncem du.bna ve 2 hod.,
kon.cem května o ,pfl.lnoci a koncem července ve 22 hod. V srpnu a záři je n.ax:1
ohzorem po celou noc, ;protoŽle je 10. září v oposici se Sluncem. Počátkem řLjna
za,padá ve 4 hod., ,počátJkem listopadu ve 2 hod. a v prols inci kolem 1. hodiny.
Jupiter je od ledna do říjiJla v souhvězdí Lva, v 'l istopadu a prosinci v sou
hvězdí Panny. Počátkem roku vychází planeta večler. V únoru a březnu je nad
obzorem po ,c elou noc, Iprotože je 16. února v orposici se Sluncem. V dUlbnu a :květnu
z8.Jpadá za s!Vítání, v červnu a počá,tkem července je viditelný !pou:ze večet. V srpnu
a září je n€!polZorovateLný, Iprotože je 4. září v konj;unkci se SLuncem. Objeví se a:ž
počátkem října na ranní ohLoze. V tu dobu vychází 2 hod. 'před východem Slunce.
Během října, listopadu a Iprosince vy'c há:zí stále dříve, koncem 'r oku je nad obzo
rem již od pů.lnoci.
Sla:turn je od ledna do !května v s'ouhvězdí Š!tíra, od června do září ve Vahách
a od října do Ikonce roku o:pět v soí\.l!hvě,zdí Štíra. Počátkem rolku je na ranní
obloze, v ,lednu vycháJzí a,:::i 4 hod. před východem Slunce. Východ nastává stále
dřírve, takže jlÍŽ 'v 'polovině hňez'na je nad olb zorem od ipŮJlncd. V květnu je pO'zoro
, vatelný iPo celou noc, protože 20. května je v oposici se Sluncem. V červnu zapadá
v časných r~ch h cdi'nách, .koncem července již o pťtlnoci a koncem Sr;pl1!3. '3./
v září již ve večerníoh hodinách. V listopadu a v první poJ.ovi,ně prosince j,e ne
ip'oiZůrovatelný, prototŽe 27. listop3.Jdu je v ,konjunkoi s,e Sluncem. Objeví se až k ,o n
cem ~)lrÚ'since na 'r anní ob1oze, kdy vycháJzí asi 2 hod. !před vý,chodem Slunce.
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souhvězdí Raka. PřÍlZrJvé pozorovací ,p odmí'Dlky jls ou !po
a konc.em reku. Od ledna do hře'ZJ1J3. je ,po.z.orov:atelný po ·celou noc,
v dubnu zapadá ráno, v květnu a červnu je vidit.elný po!Uze večer. V červenci je
nepo,z,o'rovatelný, objeví se lalž kOU1cem srpna na ranní obloze. V září vychází !pO
pfilnoci, v říjnu je 'po:norO'Vatelný od pfiln,oci, v listo!padu vychází večer a v 'Pro
sinci je nad ob-zorem po celou noc.
Neptum je 'PO celý rok v souhvělzdí Panny. Příznivé pozolrorvací ,p odmíntky jsou
v jarnk!J. měsících. V 1ednu je planeta. pOlZorovatelná ráno, v úno.ru od 'Pfihuoci
a od března do ·května je nad ohzorem po celou noc. V červnu je 'P0zorovatelná
do 1 hod., v červenci již jen večer. Od srpna do října je ne'Pozorovatelný. V listo
padu vychází. krátce před východem Slunce a v prosinci je na obloze ráno.
Pluto je po c.elý rok v souhvězdí Lva.
Na obr. na 4. str. ,obálky jsou vyznačeny východy (V) azáJpady (Z) planet Mer
k,ura ( ....... ), Venuše ( - - - - - ), Marse (-.-.-), JUlpitera '- ..- ..- )
a Saturna (---=--- - .- - . - - ) . V:0chod a zá,pad Slunce je Z'názorněn 'Plnými křiVika
mi (
). VJ'lčá:r:kQlva~ná část grafu ZDl3.IČí dohu astronomioké noci
(Slunce více 'než 18° .'Pod obzorem). Na svislé ose jsou vytZl1ia;čeny hodliny a rua
vodorovné ose měsíce roku 1956.
J. B.

Uran je !po celý roll< v

čátkem

MALÝ AMATÉRSKY
ZHOTOVENY
REFLEKTOR
Na vedlejším obrázku je
malý zrcadlový d alekohled
Ca3segrainova typu para
laktkky montovaný. p ·rfi
měr zrc3!dla je 70 mm, otvor
v hknnním zrcadle má prfi
měr 27 mm, rvýsledné ohnis
ko je 140 cm. Podstarvec je
zhotoven ze dvou částí, zho
tovených podohně j,ako vi
dlice z hliníik orvých odlitku.
Tubus jle z ten.kostěnné oce
lové roury prfiměru 75 mm
a déliky 350 mm. K daleko
hledu příslušejí Huyghen
sovy o'kuláry 25, 20, 15 mm
a orthoskopický 10 mm.
Přistroj ukazuje velmi pěk
ně a snese zvětšení až 140
krát.
F. KaJ:bnec
Pro d á se Rolčíkův 10 cm reflektor s hodin. strojem a přísl., nepřenosný, vhodný pro
lid. pozorovatelny. Bližší na adr. Karel Švestka, Benešov II Prahy. Cena 5500 Kčs.

Oprava. V minulém čísle na str. 254, ř. 9 mÍ!Sto

o<rp

má být

o>rp.
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CO NOVÉHO V ASTRONOMII

PERIODICKA KOMETA PERRINE-MRKOS (1955 i)
A. M:rkors nalezlI na Lomnicik ém štitě v nod 19./20. X. novou kometu, která
byla oZ!lla,čena 1955i. V době objevu byla kometa v souhvězdí Raka a jev.ila se
jako difusní objekt 9m s centrální kO'ndensací; ohon nebyl pozorován. Ja-ponslký
astronom I. HaJsegawa zjistil, že Mrkosem objevená kom.eta je periodickou ko
metou Perrine, .která byla objeVlena roku 1896 a od té doby pozorována pouze
jednou v roce 1909. Elementy dráhy (podle výJ>O'čiu jiného jajpOír1S-kého astronoma
H. Hirose jsou:
T
1955 IX. 26,94'6 SČ
w = 167° 08'}
n
242° 36' 1955,0
i
15° 54'
cp
41° 57'
fL
549,0"

=
=

=
=

=

Kometa :prošla pří,s1'U'I1Íffi dří'Ve než by1Ja {Ybjevena a IP<> prfichodu \perihelem se
vzdalovala nejen od Slunce, ale i od Země.
PERIODICKA KOMETA DU TOIT 2
Periodická kometa 1945II, objevená Du Toitem v roce 1945, mě1a podle výpočtu
japonského astronoma K. Hurukawy projít příslunnim 17. listopadu t. r. Její
jtaJSllos,t má však být pouze asi 14m. S'klon dráhy komety k ekliptice je velmi
malý, jen asi 7°, vzdálenoot perihelu je 1,25 a excentricita 0,59; oběžná doba je
tedy zhruba 10 roktl. V době prfichodu příslunnim měla být kometa na rozhranní
Boulhvězdí Vah a Panny nedaleko ekli,ptiky. Kometa nebyla dosud nalezena. J. B.
ROZDíL POLEDJ\rJ:KŮ FERRO -

GREENWICH

RozdU 'zeměpisných délek ·z áJkladn.ích poledmí·k fi Ferro a Greenwich (podle
FeI'lra jsou .značeny 'země'piSiJlé délky na něk'terých speciálníoh >a generálních
m31pách) ,podrobil i pro území naší republiky nejnověji kritickému zkoumání K.
Lederstege'r. Srovnáním ge,odeticky určené zeměpisné délky základlIl~ho bodu
česko,slovffil.Ské brigO!llometrlcké sítě Ladví
(na Besselově elipsoidu) 'A
32 007'56,11" vý'Ch. Ferra s absolutní délkou, t. j . délkou vypočtenou ze srovnání
pozorovaných a gravimetrických tížnicových odchylek, 'A' == 14 027'54,27" vých.
Gr. na nOI'lmáklím sféroidu vychází pI'lO :přepočítací hodnotu Ferro-Greenwich
-17 040'01,84", což lz,e pro praktické a k'a,rtografické účely zaokrouhlit na snadno
zapamatovatelnou hod:notu -17040'. Touto hodnotou je tedy podleposlední·c h
výzkumfi třeba i v naší republic.e nahradit dnes už zastaralou hodnotu Alhrech
tO'VlU (-17 039'46,02").

=

TRANSISTOROVÝ pOČíTACí STROJ
Výzkumné laboratoře IBM v Poughkeepsie sestrojily počítací stroj s 22DO tran
sistory. jehož výkon odpovídá elektronickému stroji s 1250 elektronkami. Co do
rychlosti j'sou oba typy stejné, transistorový však zaujímá mnohem méně místa
ta spotřebuje o 95.procent méně elektrického proudu. Také u něho odpadá složité
chladicí a větrací zařízení. Další předností je mnohem větší životnost transistorfi.
Místo složitých drátových spojfi bylo u tohoto pokusného modelu použito vodi
vý'ch tenkých vrstev, "natištěných" po.d tlakem na nevodič. Tyto spoje mají
mnohem menší poruchovost.
OEK
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LPŘIDD ZRUŠENíM RYTMICKÝCH 'SIGNÁLŮ?

Jedna ,z reso.lu'CÍ III. pf'a:covní sekoe Mezirnárodní geodetické asodace na X. kon
g 'r esu v 'září 1954 v Římě se zabývala č>aJsovými signály. Zjišťuje se, že počet
trvale vy.sílaných vteřinových rázft typu V/WV stále roste. K-omise doporučuje,
aby členské stáJty ta,k rychle, jak je možné, Z1avedly velmi jednoduchou regist!'aCi
těchto signálft při svých astronomic'kých pracích, a to buď sluchovou methodou
(srovnáním s chronometrem) nebo registračním chronografem nebo speciálními
srovnávacími přístroji. Rytmické (koincidenční) signály, krteré silně zrutěžují
provoz vy.sÍ:lacích stanic, by potom 'm ohly být zrušeny. Misto toho by stačil druhý
srovnávací ohronometr s rozdílným chodem, takže by vznikl dvojnásobný systém
koincidencí s č>asovým signálem, přLp. s hLavním chronometrem. Resoluce této
komise má ve}ký význam i pro amatérskou astronomii, neboť doporučená me
thoda může ve spojení s vysílací stanicí v IDvropě (vteřinové rázy začíná vysílat
nyní i Slbanice Rugby GBR) úplně nahradit drahé a v provozu složité astronomické
[kyvadlové hodiny; protože kromě srovnávacího chronometru a radiopřijimače
nejsou pro doporučenou methodu v podstatě potřeba jiné technické pomftcky,
mi'lže si tímto zpftsohem opatřÍlt po celých 24 hodin přesný čas každá lidová hvěz
dárna a každý vážný amatér. Komise podporuje též plány pro třetí serii pozoro
vání všech hvě'zdkatalogu A. G., které j 3.QtU velmi dft:ležité ,pro geodetickou astro
nomii a doufá, že tento program bude rozšířen i nra jilŽní polokouli.
VYTÁPĚNí

ABSORBOVANOU SLUNEČNí ENERGIí

M. Tel'keso·v á s úspěchem yYlzkoušela vytápění absorbovanou sluneční energií
v zeměpisné šířce
42,5°. Opatřila obývanou vilu veLkými černými 'kovovýITŮ
des'kami, vystaver:ými sl'l.l11eěnímu záření. TepLo z těchto desek bylo ventilátory
odváděno do obrovských akumuláto,rft, ,t aude místnosti byly vyhřívány i v noci
a v době nepříznivého pOlČ'así. Akumulátory tvořila voda (400 litrft pro 10 m'
obytného prostoru) a GlaUJberova sftl. Zařízení se na uvedenézeměipisné šířce
[plně osvědčilo; přerustavuje sice velmi nák1axlnou investici, ale provoz jle velmi
laciný. Je ovšem j,a sné,že na p,ř. v našich zeměpisných šířkách by účilll1Jost tohoto
zařízeni byla mnohem menŠÍ.

+

NOVINKY V KONSTRUKOI POČíTACíCH STROJŮ
Na mezinárodnídh veletrzích pD's ledru dOby v~budily pozornost některé nové
konstrukce mechaillÍC'kých počítacích strojft, které ještě dlouho nebudou nahra
zeny elektronickými, jak se často soucL Pro drobnou delmí počtářskou práci
astronomft, geodetft, techni'k ft a j. zftstane mechanický počítací stroj ještě dlouho
jedinečnou pomftckou. Obrovské (a drahé) elektronické stroje s ří1zeným pro
gramem zústanou zatím omezeny na nejTo'z sáhlejší centra výzkumu. Největší
pozornost vzbudiJ stroj Friden SRW, který automaticky jako první stroj na
světě truké odmocňUJje. Jeho obsluha je velmi jednoduchá: po nastavení odmoc
něnce se v místě jeho des.etinné čárky stiskne klávesa (její číslo udává zároveň
počet desetinných mí,s t výslediku) a stroj sám provede s kontrolou výpočet od
mocniny postupným dělením. Jinou zajímavost přináší dvojitý stroj Odhner 135,
do Jehož nastavovacÍlho počitadla je mo,ž ué ve fonmě dekadic'k ých doplň'kft na
st'avLt i záporná čísla, s nimiž pak stroj bez chyby počítá. stroj Hamann 300 má
zařízení, které umožňuje mechanicky přené ~t číslo z výsledkového i obrátkového
!počitadla do nastaJVovacího. Velkou kuriositou je miniaturní počítací stroj Curta,
který při velké kapacitě 8 X 6Xll mí-st je menší než skleniČlka na vodu a váží
pouze 230 g. Trukový stroj "do kapsy" je jisitě touhou 'k aždého, kdo při svém
povolání nebo zálibě musí po,čítat. Velmi z!ajím avé jsou elektrieké s'čítací stroje
zdokonalené truk, že s,e na ních dá násobit a dělit. Protože tyto stroje zapisují
nastavené hodnoty i výsledek, jsou :pro praxi neobyčejně výhodné.
OEK
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Z LIDOV~CH HVĚZDAREN A ASTRONOMICKÝCH
KROUŽKŮ

II. KONFERENCIA ASTRONÓMOV-AMATÉROV V PREŠOVE
V dňoch 10.-14. OIktÓlbra 'Prebehla v Prešove II. konferencia slovenských astro-
nómov-amatérov, zvolaná Povereníctvom kuLLúry. Zúčastnílo sa jlej 28zástupcov
l'udových hVié~z;dáreň a astronomkkých krúžkav, pracovníci Poverenictva kul' ~úry
a Osvetovéiho ústredia, ZástUjpca Výskumného osvetového ústavu a za vedeo.kých
pracovn_kav dr. :r... Pajdušák,ová-Mrkos·ová, R. Bajcár a dr. Ko.nček, praoov
níci SAV.
Pracovná náplň konferencie bola vermi bohatá. Niektoré základné referáty, ako:
Význam astronómie p.re vedecký svetový názor, S.prá:vna orien~ácia na oblohe,
Mera:nie času, Stelárna astronómia, Pozorovanie Slnka, O .prístrojovom vybavení
l'udových hvezdáreň a 8Jstronomi,ekých krúžkov a Základy meteorologie ,boli vel'mi
dobrým prínosom prle zvýšenie odborný'c h znalostí účastní;kov - 'zvlášť pre tých
vedúcich astronomických krúžkov, ktorí so sústavnou prácou na úseku :OJStronó
mie iba začínajú. Alko lektori vys,túpili jed,naJk UlŽ menoyaní ,pracovn° ci SAV, j€d
nak samotní zástupci :r..H a AK - dr. E. Czere, vedúci AK z Hlohovo3., I. Szeghy,
riaditel' :r..H z Prešova a dr. Duchoň, zaJkladater a stály obetavý spolupracovník
prešovS!kej hvezdárni - 'prvej l'udovej hvezdárni na Slovensku.
Ďalšie zo základných referátov: Metódy a formy popularjzácie astronómie
v krúŽ'koch a prejl3.'v zástupcu Ipovereníctva kultúry dr. J. Horu, bolí pOldnetom
k rozsiahlej diskusdi, v ktorej zvlášť zástupcovia dlhšie a dc1b're .pracujúcioh krúž
kov zo.znamoval.i ú6astníkov s obsahom činnosti, metódami práce i s tYlPic:kými
ťažkosťami po6iatočného obd0'bia práce astronomiokých krúi!kov. Vel'kým kladom
diskusie bolo, že pri vzájomnej výmene skúseností s'a celkom vymedzilo, ktoré
problémy a ea.žkosti bUJdú rudové hvez,dárne a astro'nomické krúžky schopné
riešiť vlastnými sdlami vzájomnou pomocou, a pri riešení ktorých problémov
buc1e treba ústred:ných OIpatrení ,pomocou povereníctva, Osvetového ústredia, prí
padne vedeckých ústavov.
Ku zdarilému priebehu konierencie pril'ij)elo tiež značnou mierou vel'mi krásne
!pOČasie, .k toré dovolilo usrkutočniť v rplnej miere :plánované praů<tické pozoTovamia
na o,boch p:r.acovištiach ,prešovs'kej l'udovej h'V,ezdárni. MOŽllOSť praktiekého pozo
rOVlania a zoznámenia sa s vačšími prístrojmi a ich obsluhou, rovnako ako oheta
vosť hostitel'ov IpracoV'llííkov prešovskej l'udovej hvezdárni - bo'la hodnotená
ako vel'ký :prínos všetkými účastníiJuni.
KráS'nym záverom celei konfeI'lencie bol tiež odchod skoro všetkých účastnL'kov
do Tatrans:kej Lomnice, prehlia:dkra Astronom1okého observatÓ'ria na Slk alnawm
plese a kouečne "výstu[>" lanO'Vlkoo na Lomnický štít, kde po prehliadke meteoro
logkkej 's tanice a pozorovatel'ne, na ktorej A. Mrkos neúnavne ",chytá" svoje
kométy, boli astronómovia prmútení neobvykle pekným počasím vrátit sa z ríše
hviezd na našu !planetu, aby sa v obdive nMl krá,:,ou našich Tatier zamysleli nad
podivuhodnosťou a nekonečnou rozmanitosťou foriem, v ktorých sa ,prej!avu,ie
hmota nekonečného vesmíru.
D. K.
KURS PRO ŘEDITELE A VEDOUcí LIDOVÝCH HVĚZDÁREN
A ASTRONOMICKÝCH KROU2KŮ
lVHnisterstvo ku~tury uspořádalo ve dnech 19. až 24. zá,ří 1955 ve svém učilišti
na zámku v Hořín-ě u MělniJka kurs pro ředit€le a vedo'UoCÍ lidových hvězdáren
a aJstronomických kroužJdl za účasti 28 soudruhů. Kurs byl zaměřen především
na 1deo:vou lB.. os'větovou 'práci lidových hvězdáren a a's tronOlmický'ch kroužků.
V kursu 'přednášeli dr. :rvan Sviták o významu š:ření astronomiC!kých poznatků
pro věc1eCiko-athe:istiClkou prOlpa.ga-ci, dr. Boris Valníček k otázkám výkladu hy
pothes o vzniku s1umeční sou>'3tavy, dr. Jan Grozdanovič k otázlkám vzniku živo-ta
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ua Zemi, dr. B. Onderlička .o nejnovějších paznatcích astronomie o stavbě a slo
žení vesmíru; dále ing. M.ilo31av Král ,p romluvil o marxistickém výkladu přírodo
\'ědeokých poznatkfi, dr. ota Obůr.ka QJrob-ral otáz.ku péče o ideologický a odborný
rfi's t členfi astronomi.ckých kroužkfi a spolupracovníků lidolvých hvězdáren, prof.
dr. J. V. Polák pohovořil o př:pravě a př.ednesu přednášky. K otázkám přístrojo
vého vybavení lido'v ých hvězdáren promluvili dr. K'Elir el Otavský, dr. Boris Valní
ček a Boh. Maleček. O úkolech Hdo"'ých hvězdáren a astronomických krouŽ.,kfi
promluvili pracovníci ministerstva kultury Ja:roslav Šťastný a Karlel Strnad,
z Výz!k umného osvětového ústavu Dana Kohoutková. O nejnovějš:ch poznatcích
a methodách hvě'zdné fotometrie a nidioastr,onomie promluvil dr. Boris Valníček.
Program byl dobře přilpravený a bohatý. Účastnki sledovali přednášky s velikým
zájmem a v bohaté dilskusi i'lešili většrnou př~pady z vl3Jstní ;praxe.
Po cel}' týden po s:končení denního programu i ve volných chvílích se scházeli
účastn:ci kursu v menších i větších skupinách, vyměňovali si Zlkušenosti, vzá
jemně si raddU, poznávali se. I to je vielmi dobrým ,př:nosem společného kursu.
Skoro celý jed.en den byl věnován pří'pravám pncolVní.ch plánů na r. 1956 a na
první čtvrtletí 1956 pro o'b lastní a obvodní lidovou hvězdárnu a astronomický
kroužek, které byly vYlpracovány posluchači, rozdělenými do tří kroužkfi. Návrhy
plánfi byly pa:kprodiskutovány v Ip lénu. Bylo ovšem konstatováno, že podmínky
8plnění jsou rOlz dí1né. Někde jsou lep·š í podmínky k práci odborné, jinde k práci
osvětové. Všichni vedoucí astronomických k-rouŽlkfi a lidových hvězdáren si však
uvědomili, že osvětová práce je jejich hlavním posláním a zajisté najdou cesty,
jak vytyčené plány nejlépe splnit. O plánech práce na rok 1956, jež jsou výsLed
kem společných lp orad, přinese Říše hvězd Zlprávu.
k~í
POZOROVÁNi PLANETY JUPITERA V OPOSICI 1955
V do·bě od listopadu 1954 do
dubna 1955 jsme pravidelně
pozorovali ,pl3.netu Jupitera
330 mm reflektorem pros~ě
jovské hvězdárny. Hlavn'm
cílem pozorování byly opět
odhady intensity temnosti po
vrchových útvarfi Jupitero
vých, jako pokračování našich
pozo'rování z roku 1953 (ŘH
1955, Č. 1). Visuální po'zorová
ní a kresby byly doplněny fo
tografickými sn'mky, z nichž
některé bylo možno proměřit
Smlr promH.n1
n? mi,k rofotometru.
Vzhled planety Jupitera byl v oposici 1955 podstatně jednodušší a pře
hlednější
než v předešlé oposici 1953. U většiny ,pozorovaných detailů.
jsme zaznamenali více méně nápadný pokles intensity temnosti, s výjimkou
NEB, NTrZ a NTZ, jež se jeví temnější než v roce 1953. Bílých skvrn bylo
1"ovněž méně, stejně tak jako bylo mo,žno jen zřídka kdy po:zo'rovat m_ultLpUkaci
některých temných pruhfi Jupiterových, tak častou v roce 1953. Zvláštní akti
vitou vynikala rovníková zona EZ, kde se objevil vzácně pozorov,atelný temný
rovn~kový pás EB. Na jižní polokouli Jupitera se v lednu 1955 ukázala opět
známá velká rudá skvrna.
Přiložený graf je reprodukcí záznamu registračního mikrofotometru KIPP, na.
němž jsme proměřili negativ ,p l'anety Jupitera s velkou rudou skvrnou, již se nám
podařilo vyfotografovat 9. února 1855. Zl, spolupráci při pozorování děkuji
předevš(m P. Sommrovi a A . Neckařovi. Za umožnění práce na mikrofotometru
děkuji Ústavu pro theoretickou chemii brněnské university.
Dušan Kaláb
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NOV:e KNIHY A PUBLIKACE

Bulletin čs. ústavů astronom'ických (mezinárodní vydání), roč. 6, Č. 5 obsahuje
tyto vědecké práce našich astronomů.: J. Budějic,ký: Pozorováni částečného za
tmění Slunce 30. VI. 1954 rasdiovým dalekohl,edem A. Hruška: Poznámka
k redukci visuálních .pozorování meteorických rojů. - A. Hruška: Ro,ční variace
frekvencí sporadických meteorů. - K. Novák: Po'zorování zá.'krytů. hvězd Měsícem
v letech 1853 a 1954 - V. Bumba a B. Valníček: Spektra Perseid z roku 1953,
I. část - V. Guth: Pozorování zákry~ť1 hvězd Měs:cem na Skalnatém plese v le
tech 1950 až 1953 - V. Ptáček a L. Weberová: Korekce časových signálů. 
A. Paroubek a R. Šášky: Pozorování malých planet na Skalnatém plese II. 
F. Link: S.ekulární variace klimatu a sluneční aktivita v spos'l edních čtyřech tisíci
letích. Práce jsou psány anglicky, rusky a francouzsky.

J. Madar : Základy matematického zeměpisu. St. pe-do nakl., Praha 1955. Str. 116,
obr. a grafů. 70, křídových 'přílOh 12; Kčs 10,20. Publikace seznamuje čtenáře
nejiprve s novými názory na stavbu a vývoj v.esmíru, potom s nejdfloležitějšími
úkoly matematického zeměpisu, nutnými pro ,porozumění některých zákla.dnich
otázek zeměpisné theorie a praxe a nakonec se základy měření zemského povrchu
tak, aby zí::kal poučení o goedetických praclch, jež slouží za podklad kartografii.
Matematických formulací používá autor pouze v nejnutnějš:ch případech, a to
ještě velmi omezeně, protože knih3. je určena především pro studenty geografie
na vyšš:ch školách pedagogických. Látka v ní obsažená je podávána jasně a
srozumitelně, je doplněna četnými obrázky a nechybí ani rozsáhlý seznam litera
tury. Hodí se i do knihoven našich čtenářů..
J. N.
J. Klepešt.a-F. Fischer: Povrch Měsíce. SPN Praha, 1955. 4 str. textu, obálka,
8 celostr. I příloh. Cena Kčs 7,40. - Publikace vyšla jako učební pomů.cka pro
všeobecně vzdělávací a ped3.,gogické školy a je určena především žáků.m těchto
škol a učitelů.m k usnadnění školních výkladů. o Měsíci. V textu se autoři ome
zují na základní údaje o Měsíci a útvarech, které pozorujeme na jeho povrchu
a zmiňují se i o theoriích vzniku těchto útvarů.. Na obálce nalezneme mapu
měsíčního povrchu, která poslouží k orientaci při pozorování Měsíce na žlutém
,podkLadě, tak, jak se jeví v dalekohledu. Hlubot.Lskové přílohy znázorňují řadu
typických obrazů. jednotlivých měs:.čních útvarů..
A. N.
A. Unsold: Physik der Sternatmosphi.iren. Nakladatelství Springer, Berlín
1955. Str. 875, obr. 257, Kčs 289,- (DM 168). - Po letech vychází opět v dru
hém vydání známá Unsoldova kniha. Fysika hvězdných atmosfér se zvláštním
zřetelem ke Slunci. Kniha je rozdělena na sedm částí: Hvězdná atmosféra
v thermické rovnováze, Spojité spektrum a stavba atmosféry hvězdy, Měření roz
dělení intengity ve Fraunho·ferových čarách, Fysikální základy theorie Fr3.'lm
hoferových čar, Vznik Fraunhoferových čar, Fysika Slunce, Radiové a kosmické
ultrakrátkovlnné záření. Nakonec je připojen d~datek, velmi obsáhlý seznam
'l iteratury a podrobný rejstřík jmenný 'a věcný. Druhé vydání je proti prvnímu
značně rozšířeno a do.plněno, hlavně v modern"lch ohorech astrofysiky, opřede
vším pokud se týká radiového záření, sluneční fysiky a nových method v theorii
zářivé rovnováhy.
J. B .
Vladimir Pilát: Návody k základním fysikálním měřením. St. nakl. tech. liter.,
Praha 1955. Str. 174, obr. 99, cena Kčs 11,80. - Pub1ikaoe seznamuje čtenáře,
.který se zajímá o praktickou fysiku, s postupem při základních fysikálních mě
ten:ch. Látka - až na krátký úvod ~ je podána v praktických úlohách, doplněna
četnými obrázky a tabulkami. Je připojen přehled mechanických, tepelných, svě
telných, elektrických a magnetických jednotek a j,e jich převody. Přehled usn:ld
nuje věcný i jmenný seznam. Kniha je dC1plněna seznamem literatury.
J. N.
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V. a J. Erhartové: Praktická astronomická optika. SNTL, Praha 1955, str.
156, 8 příloh, Kčs 8,50. - Naši známí optikové-novátoři, bratři Erhartové, na
psali zajímavou knihu o astronomické optice, která je určena hlavně pro pra
covníky lidových hvězdáren a pro amatérs.ké kroužky astronomfi optikfi. V př,ed
mluvě z péra Josefa Klepešty se čtenář dozví některé zajímavosti o vývoji
astronomické optiky v našich zemích. V prvních dvou kapitolách jsou stručně
shrnuty dfiležité po'Znatky z geometrické optiky. Amatéry optiky jistě bude za
jímat odstavec o výrobě optického skla a popis, jak určujeme vnitřní napětí ve
skle. Jest jen litovati, že autoři byli při volbě výkladu omezeni rozsahem knihy.
Na př. by byl jistě zajímavý podrobnější popis brýlí, zhotovených z polarisač
n:ch filtrfi. Rovněž by bylo vhodné ukázati použití některých vzorcfi z geo
metrické optiky na jednoduchých příkladech, které by bylo možno připojiti ke
kapitolám o refraktorech, reflektorech, o,bjektivech a okulárech. Další kapitola
Obs'lhuje popis refraktoru Galileova i Kepplerova typu. Po vyložení základnrch
pojmfi jsou dobře podány vlastnosti spoLečné oběma typům, j..1kož i jejich roz
díly. Kapitola o objektivech a okuláreCh dalekohledfi seznamuje čtenáře stručně
s hlavními typy, jakož i s požadavky, které astronom klade na objektiv a oku
lár. Podrobně je probrán v další kapitole reflektor Newtonov,a typu, který je
amatéry nejčastěji zhotovován. Užitečná je tabul,k a, z níž vyčteme, při kterých
světelnostech a průměrech není třeba kulové zrcadlo paraboHs'ovati. Dále je po
psán postup při zhotovení zrcadla, a to včetně vyříznutí s.kleněného kotouče,
zhotovení šablon, sférometru a brousicí podložky. Dále se čtenář obeznámí se
zkoušením zrcadla Foucaultovou stínovou methodou s retuší zonáln:ch vad a pa
rabolisací. V další kapitole jsou stručně popsány dalekohledy Cassegrainův a
Gregoryfiv, jakož i prodloužení ohnisko'v é dálky Barlowovou čočkou. Po krát
kém popisu Schmidtovy komory přecházejí autoři k meniskovým soustavám, vy
nalezeným D. D. Maksutov~m. Při zpracování této a následující kapitoly se
autoři přidrželi obou Mlksutovových knih o astronomické optice, podávají však
také vlastní zkušenosti se zhotovováním světelných Maksutovových komor, které
se velmi dobře osvědčily. Podrobná je kapitola, věnovaná zkoušení astronomic
kých zrcadel podle method Maksutovových. Velmi užitečný je popis methody
štěrbiny a niti, která je velmi citlivá a poskytuje jasnější stínové obrazy než
methoda bodového zdroje. V da,lším se čtenář poučí o praktickém použití stíno
vých method ke zkoušení kulových zrcadel, k určeni 'astigmatismu zrcadla i ke
zkoušení asférických, zejména parabolických zrcadel. Následuj:cí kapitola o žeb
rovaných zrcadlech je jistě nejzajímavější z oeléknihy, neboť zde se dočítáme
o skutečně průkopnické práci obou autorů na tomto poli. Seznámíme se s nej
různějšími těžkostmi a překážkami, které však ,posléze byly překonány a u:a,k
z rukou bratří Erhartfi vyšla kvaUtní optika, ,která podstatně obohatila vyba
vení několika našich hvězdáren. Závěrečná kapitola Je věnována popisu rtlzných
modifikaCÍ Schmidtovy komory. Js.ou po/psány zejména výsledky pracovníků
Zeissových závodů a E. H. Li·nfoota. Zde je také věnován odstav/ec "superschmid
tfi.m". Vydání knihy je třeba vřele uvítat, neboť vyplňuje citelnou mezeru v lite
Il'atuře pro naše astronomy amatéry. O tom ostatně svědčí okolnost, že v krátké
době po vydání je tato knížka .již rozebrána. Najdeme zde v kostce to, co optik
amatér potřebuje ke své práci; dále se čtenář dozví o mnohých novinkách ·a za
jímavostech, které by jinak tě'žko sháněl v málo dostwpných origináln:ch pra
menech v cizích jazycích. Nejzajímavější ovšem, jak již řečeno, jsou místa, kde
autoři popisují zkušenosti ze své vlastní práce. Systematická a cílevědomá práce
bratří Erhartů může jistě být příkladem !pracovníkům lidových hvězdáren a
astronomických kroužků.
B.O.
Procá se starší achromatický astronomický objektiv v objímce, 0 21 cm, f = 290 cm,
cena Kčs 3300.-. Dále zrcadlový dalekohled paralaktiCký na silné montáži s jemnými po
hyby, 0 16 cm, f = 165 cm. cena Kčs 3200,-. Dále všechny ro(;níky Říše hvězd vázané do
roku 1955. Nabídky na ínsertní odd~lenl Orbísu, Praha 12, Stalinova 46 .pod zn. "Vhodné pro
lidové hvězdárny".
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úKAZY NA OBLOZE V LEDNU 1956
PLANETY. Merkur je nejlépe viditelný v polovině měsíce nad západozápado
jižním obzorem. Venuše září jasně nad jihozápadem; zapadá asi 3 hodiny po
Slunci. Mars je pozorov?-telný až ráno. Jupiter vychází večer; před pů.lnod je již
dobře pozorovatelný. Saturn je pozorovatelný až ráno. Uran je na obloze po celou
noc. Nep~una je možno pozorovat až v druhé ,polovině noci.
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Kalendář význačných úkazů

2.

Oh Jupiter v konjunkci s
14h Země nejblíže Slunci,

Měsícem

na obloze

(Jupiter 6,5 0

severně),

3.
Maximum meteorického roje Drakonid,
5. Oh Měsíc v poslední čtvrti,
6. llh Neptun v konjunkci s Měsfcem (Neptun 5,7 0 severně) ,
8. 12h Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 2,5 0 severně),
19h Saturn v konjunkci s Měsícem (Saturn 30 severně),
11. 9h Měsíc v odzemí,
19h Merkur v největší východní elongaci (19 0 od Slunce),
13. 4h Měsíc v novu,
14. 22h Mars v konjunkci se Saturnem (Mars 1,5° jižně),
23h Merkur v konjunkci s Měsícem (Merkur 4,5° jižně),
16. 10h Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 7° jižně),
21. Oh Měsíc v první čtvrti,
10h Uran v oposici se Sluncem,
26. 14h Měs:c v přízemí,
27. 7h Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 4,3 0 severně),
15h Merkur ve spodní konjunkci se Sluncem,
16h Měsíc v úplňku,
29. 7h Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 6,5 0 severně).
Podrobné ·a lStronomické údaje nalezne čtenář ve Hvězdářské ročence (v první
prosince vyjde v nakladatelství ČSAV), grafický přehled úkazů. na obloze
podává Astronomická tabulka (vydala Oblastní lidová hvě~dárna v Plzni).

polovině
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2. Drobné zprávy

?

Do nového ročníku (1) - Kometa Wi:rtJanen (12) - SUiPI'8!l1Jova Wild (12) 
A!k o usnadniť brúsenie zrtkadiel (18) - Pozorování planety Jupitera v oposici
1953 (20) - Z přístrojo'Vé sekce astronomického odboru ZK MEZ Vsetín (23) 
Prof. Dr T. Banachiewicz zemřel (38) - 25. výro·čí objevení planety Pluta (67)
- sto let od smrti K. F. Gausse (68) - Radiové s'pojení v me.zrplanetární:m
pro1s·toru (68) - Nový přístroj k fotografování Měsíce (82) - p.ro,s torové roz
ložení globulí, poz.orov,a ných na 'Pozadí mlhovin (86) - Celostátní schť1tze astro
nomů. (86) Profesor Albert Einstein zemřel (110) - Josef Klepešta - šedesát
krát kolem SLunce (139) - Výpočet elementů. meteorického roje (163) - O změ
nách v ro!zložení j'alSnosti wdi.akáln:ho světla (175) - Dělicí stroj amatérsiké
výroby (182) - Technet:ium ve speJktrech hvězd třídy S (215) - Zemřel Dr Ru
dolf Sohneider (228) - Zatmění MěsÍ-Ce 29. list-o ,padu 195·5 (256) - Astronomie
na našich jedenáctiletkách (258) - Dr Bohumil Mašek ·zemřel (258) - Meziná
rodní geoďysů.kální rok (275) - Viditelnost planet v roce 1956 (276) -- Malý
amatérskyzhrotovený reHelktor (277).
3. Co nového v astronomii
Polární záJře (47) - Nové objekty (47) - Kometa Haro-Ohavira 1954k (69) Kometa KO'Plpf (69) - Nova Sagittarti 1955 (87) - Elementy komety 1954.k (87)
- Definitivní označe!llÍ komet v roce 1950/51 (87, 112) Definitivní relativní čísla
v roce 1954 (111) - Kometa Haxrington-Abell 1855a (112) - No'Vé komety
(141) - Nové elementy komety 1954Jk (141) - Elementy komety 19500 (141) Výzkum slapů. ze111JSiké kúry (141) - TaJbuLky vysoké atmosféry (141) - Super
nova Senpentis (164) - PerLodktká kometa Wp.ipple 1955d (164) - Zák'l'ytová
proměnná V 382 Cygni (164) Fotografi·cká fotometrie a kolorimetrie mimo
'galaktických mlhovin (164) - Kometa Mrkos 1955e (183) ~ Jaik byla Mrko
sova kometa j.a sná (183) - POtZoro'Vání Mrkosovy komety v Ondřejově (185) 
Měsíční meteory (186) Dlouhodobé změny jedenádiletého shl!lleční,ho cylklu
(186) - Zákryt dvou diskretn:ch ·zdrojů. radiového 'záření Měsícem (187) Statistické studium některých morfologi'c kých zvláštností nových hvězd (187) Nový meteorit v SSSR (187) - FJ"sikální procesy v 'hustém 'plyno-prachovém
mračnu, vedoucí .k jehO' komlpresi (187) O struktuře některých r()lZiptyl-ujíc~oh
se :pI'lac'hových mlhovin (211) ~ Difusní mlhoviny a mezih'VěZid.!né magnetické
pole (211) - Ztotožnění některých zdrojů. radiO'V'ého záření s optickými objekty
(211) - VodJkO'-heliový model Slunce (211) - Nové komety (211) - Úplné
zatmění SLunce 20. VI. 1955 (229) Nejmenší bílý trpaslík (229) - Televisní
blinkmikroskop (229) - Pohyb spirální větve Galaxie (230) - V roce 1954 bylo
minimum sluneční činnosti (230) - Kometa Ronda 1955g (259) S p ektra
komet 1955e a 1955f (259) - Rv'ězda o nejmenší známé hmotě (260) - Perio
dická kometa Perrine-Mrkos (278) - Periodická kometa du Toit 2 (278) - Roz
díl poledn:ků Ferro,-Greenwich (278) - Transds'ooro1vý počíta;cí strO'j (278) 
Před zrušením rytmic.kých signálů.? (279) Vytápění 3Jb.sorbovanou sluneční
energií (279) ~ Novi.nky v konstrukci 'Počíbací,ch strojů (279).
4. Z lidových hvězdáren a astronomických kroužlců
Pozorovanie hviezd vo dne (45) - Výsledky fotogra,fického ip ozorování kon
taktů. při částečném zatmění Slunce dne 30. VI. 1954 (46) JaJe ip omáhá oblastní
lidová h'Vězdárna astronomic,kým 'kroo:.žkům (69) - Pozorování planety MaiI'se
1954 (87) - Zpráva o ,pozorování čáJstečného zatmění 81unce dne 30. VI. 1954
na lidové hvě,zdárně na Vsetíně (88) - Astronomický kroU!Žek v Děč:ně (91) Moje cesta k astronomirl. (92) - AstI'lonomioké krouž1k y na školách (92) - Pět
let činnosti lidové hvězdárny na Vsetíně (112) - Pět let okresní lidové hvěz
dárny v Prostějově (113) - Visuální Ma'ksutovův dale:k ohled v Pr·ostějo'Vě (115)
- Obvodní hvě0dárna Humermé 'V u:>oipUladsaČ:ní a vědecké práci (115) - Ze

života as'tronomic.kého kroužiku ,z ávodního :klubu v GottWilliLdově (116) - Astro
komora BenaT (142) - Výsledek dobré·,s 'Polupráce - a jruk se to dělat nemá (142)
- Z,práva o oinnos,ti lidové hvězdárny v Praze m rok 1954 (143) - Astronó
mický krúžok v Leviciach (165) - Besedy s posluchači - večery ot~ek a odpo
vědí (166) Pozorování konjunkce Jupitera s Uranem na ,Petřínské hvězdárně
(188) - POlzor.ování zatmění Slunce 30. VI. 1954 na lidové hvězdárně na Petříně
188) - ZpráVía slu:neční sekce za léta 1953 a 1954 (189) ~ Z činnosti astrono
mického kroužku ZK ROH Vulkan v Hrádku n. N. (189) - Strávili jsme večer
na }~do'Vé hvězdárně v Brně (190) - PozO<rování komet 'na lidových hvězdárnách
(212) - Pozorování komety Mrkos 1955e na okresní lidové hvězdárně v Prostě
jo'vě (212) POlzorování slunečního zatmění 30. června 1954 na oblastní lidové
hvězdárně v Plzni (213) O činno3ti lidové hvězdárny v Rokycanech (231) 
Z činnosti nymbur:ských rus:tronomu-amatéro (231) Práce astronomic,k ého
kroužjku jedenáctiletky v Lounech (232) - Kopule 'Pro pOZOTovatelny (233) Rekonstrukce hlarvního dalekohJedu lidové hvě~dá;rny ,na Petříně (234) - Z,a hra
ruLční hosté 'IlJa lidové hvězdárně v Praze (234) Astronomdciká .šlkolení v Mutě
níně (235) Model měsíční krajiny (236) - Lidová hvěz-dárna v Praze v době
I. celostátní spartakiády (236) - Konference astronomů amatérů. (261) ~ Pozo
rování komety 195M a 1955g IlJa okresní lidové hvězdárně v Prosrtěj.ově (261) 
O ,čmnosti astronomického kroužku ,při domě osvěty v Poděbradech (262) 
II. konferenci:a 'alstronomov-amra'térov v Prešove (280) - Kurs ,pro ředitele a ve
douc.í Udovýoh hvězdáren a astronomických kTO'UŽíků (280) - Pozorování pla
nety Jupitera v oporsici 19,5 5 (281).
5. Nové knihy a publikace
Bulletin čs. ústavů astronomiclkých (47,95,118,263,282) - Vl. Guth: Katalog
fotografovaných .stop meteo'ro 1885-1930 (47) - L. J. Lukeš: Zákla-dy geode
tioké ;astronomie (47) - V. Gurth, F. Link, J. M. Mohr, B. ŠteTnberk: Astronomie
(94) - J. Bouška, V. Guth, F. Link: Hvězdářská ročenka 1955 (94) - I. P.
Popo'V: Slunce a Země (95) - N. J. Kondratěv: Astronomie pro letce (95) 
Kulturně lPolitický kalendář (95) J. Alter: Astronomici:ká paradoxa (118) 
O. Kádner: Astron:omická navigace pro letc.e (118) - Z. Švestka: Hvězdné atmo
sféry (118) - Astronormie ,p ro jedenáctý ,postupný ročník (119) - Velký 'rusko
český slovník (144) ~ N. B. Richter: Statistik und Physl1k der Kometen (144) 
V. I. Smirnov: Učebnirce vyšší matematiky (167) - A. Stau:s: Fernrohrmontie
rung,en Ull1d ihre Schutzbauten mr Sternfreunde (168) - V. A. Jaštold-Govorko:
Jemnozrnné vyv,o lávání (191) A. A. Miohajlov: Teoorijl3J zatmenij (191) 
D. D. Maksutov: Technologlie der askonomischen Optik (191) - J. M. Šapiro:
Vnětší balisUka (237) J. Kleozek: Nitro Slunce a 'život na Zemi (238) 
R. JamÍCzelk: Atlas miJkro a malkrolkosmu (238) - Astro.nomic:k á ta;bulka 1955
(238) - Fr. Fiala: MatemaJtická ka'rtogr'l3.ifie (239) - S. N. Blaž'ko: Kurs ,srferd.
českoj astronomii (239) - B. Liapunov: Boj o rychlost (239) J _ M. Šifrinová:
Slunce. zdroi rpřkordrni energ-ie (263) - V. Elznic: SINTACOS 8 (263) - J. Ma
dar: Zá:klady matematického zeměpisu (282) - J. Klepešta, F. Fi.JScher: Povrch
Měsíce (282) ~ A. Unsold: Physi'k der SternatmoSlpharen (282) V. Pilát: Ná
vody k základním fysi,káLním měřením (282) - V. a J. Erhartové: Pmktická
astronomická Oipttka (283).
6. Úkazy na obloze
Leden (24) - Únor a :březen (47) - Duben (72) - Květen (96) - Červen
(120) - Červenec (144) - Srpen (168) - Září (192) - Říjen (216) - Listo
pad (240) - Prosinec :(264) - Leden 1956 (284).
7. Dotazy a
Jak vznikají
otáčejí

Řecká

dVOIjhvě'zcly

opačně (71) abecedJa (237).

oopo-vědi

(71) - Proč se u velkých planet některé měsíce
Jaký je ,dnešní názO<r na Ip odstatu gravitace (140) 
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Východy a západy planet v roce 1956
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