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DVOJHVĚZDY
Dr BEDŘICH ONDERLICKA

V poválečných letech můžeme pozorovat vzestup zájmu o dvojhvě'Z
dy, a to jak visuální, tak i spektroskopické a zákrytové. Jeto pochopi
telné, neboť ze studia těchto objektů čerpáme velmi cenné astrofysikální
údaje (zejména hmoty a poloměry hvězd) a navíc jsou dvojhvězdy těž
kým oříškem a prubířským kamenem různých teorií o vzniku a vývoji
hvězd.
Třídění dvojhvězd

na visuální a spektroskopické, případně zákrytové,
je pouze formální a je dáno různými metodami pozorování a zkoumání.
V tomto článku se budeme zabývat dvojhvězdami visuálními. Dnes je
jich známo již přes 40 000, velká část z nich však není dosud katalogi
sována a je vedena pouze v kartotékách na Lickově observatoři (Jeffers,
severní obloha) a na observatoři v Johannesburgu (van den Bos, jižní
obloha). Dvojhvězd jasněj,ších než 9 m bude asi objeveno již málo. Po
slední velký katalog Aitkenův z r. 1932 obsahuje přes 17000 dvojhvězd
do -30° deklinace. V Innesově katalogu dvojhvězd jižní oblohy (od
_19°) z r. 1927 je necelých 6900 objektů. Oba uvedené katalogy však
zachycují stav našich znalostí pouze do r. 1927, od té doby počet zná
mých dvojhvězd značně vzrostl; na př. kartotéka pro jižní oblohu dnes
čítá na 19 000 dvojhvězd. Proto se plánuje v dohledné době vydání no
vého katalogu. Prozatim má každá dvojhvězda název podle svého obje
vitele nebo pozorovatele, od něhož pocházejí první měření. Na př.
Castor má označení 2: 1110, kde 2: je značka W. J. Struveho, zakladatele
pulkovské hvězdárny, který r. 1872 vydal první velký katalog 31101
dvojhvězd a 1110 je pořadové číslo. Dvojhvězdy, obsažené v Aitkenově
katalogu, se kromě toho označují značkou ADS a pořadovým číslem
v tomto katalogu; na př. Castor má označení ADS 6175. V chystaném
katalogu bude k označení dvoj'hvězdy sloužit přímo její poloha pro
ekvinokcium 2000. Na př. Castor bude mít číslo 07346N3153, neboť
jeho pD10ha v r. 2000 bude a = 7h 34,6m , O = + 31 °53'.
Nutno ovšem podotknouti, že při hledání dvojhvězd je nutno se do
hodnout na mezní úhlové vzdálenosti dvou hvězd, které se mají pova
žovat 'za dvojhvězdu. V Aitkenově katalogu je tato mezní vzdálenost
dána vzorcem log d" = 2,8 - '0,2 m, kde m značí zdánlivou jasnost.
Na př. pro hvězdy první, páté, r'esp. deváté velikosti dostáváme mezní
vzdálenost d = 400", 63", 10". Uvedené kriterium je ovšem značně for
mální a jak se snadno nahlédne, jsou při něm preferovány hvězdy abso
lutně jasnější. Vezměme na př. dvojici červených trpaslíků o abs. jas
nosti M = + gm, jeji.chž vzájemná vzdálenost je 150 astro jednotek.
Jsou-li ve vzdálenosti 10 ps, je jejich zdánlivá jasnost + 9m a úhlová
vzdálenost 15", t. j. podle uvedeného kriteria není tento objekt dvoj
hvězdou. Mějme nyní dvojici hvězd typu A o absolutní jasnosti + 1 m ,
jež jsou od sebe vzdáleny opět 150 a. j. Bude-li jejich zdánlivá jasnost
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+ gm, znamená to, že .isou ve vzdálenosti 400 ps
a jejich úhlová vzdálenost bude čtyřicetkrát
menší, t . .i. pouze 0,4", takže podle uvedeného
kriteria je tento objekt dvojhvězdou. Na tento
výběrový efekt upozorňoval zejména Jonck
heere, který systematicky hledal blízké trpas
ličí dvojhvězdy.

Historie zkoumání. dvojhvězd je stará pouze
150 let. Prvním astronomem, který soustavně
10"
,sledoval tyto objekty, byl Herschel. Chtěl po
I
00
užít těsných dvojic hvězd k měř,~ní parallax
Obr. 1. Relativní pohyb
a objevil přitom u několika objektů vzájemný
složek o Her.
oběžný pohyb. Ačkoliv oběžný pohyb je dnes
prokázán pouze u poměrně nevelké části zná
mých dvojhvězd i (většinou u těsných dvojic, kde oběh bývá rychlejší),
svědčí u mnohých dalších dvojic společný vlastní pohyb o tom, ;že tvoří
skutečnou soustavu. Naopak zase v řadě případů byl zjištěn rozdílný
vlastní pohyb, jenž. se projevuje lineárním posuvem jedné složky vůči
druhé. Typickým příkladem takové zdánlivé čili optické dvojice je
8 Her (ADS 10424, obr. 1).
Měření dvojhvězd. Poloha družice vzhledem k hlavní složce se udává
posičním úhlem -& (měří se od severního směru proti ručičkám hodi
novým od 0° do 360°) a vzdáleností p (v obloukových vteřinách, obr. 2).
K určení oběžné dráhy dvojhvězdy je třeba většího počtu pozorování
z pokud možno dlouhého oblouku dráhy. Jednotlivá pozorování bývají
zatížena poměrně velkými chybami; je-li na př. vzdálenost 0,5" určena
s přesností -+-0,05", znamená to relativní chybu 10 %. Obvykle se k mě
ření dvojhvězd používá vláknového mikrometru. Dolní mez pro vzdále
nost je zde asi 0,1" ve spojení s největšími dalekohledy; při měření
těsných dvojhvězd jsou ovšem relativní chyby (zejména ve vzdálenosti)
značné. Nový typ mikrometru, v němž se obraz rozdvojí dvojlomným
hranolem, vypracoval Muller. Měření s tímto přístrojem jsou velmi
přesná, zejména u těsněj,ších dvojhvězd, neboť se posuzují pouze vzá
jemné polohy rozdvojených obrazů ; nepravidelnosti pohonu daleko
hledu, chvění přístroje a obrazu hrají pouze podřadnou roli. Relativní
chyby u Mullerova mikrometru jsou asi 1 %
a jsou prakticky konstantní až do rozlišovací
meze dalekohledu. Výhodou tohoto mikrometru
je, že připojením analysátoru I(na př. polari
sačního filtru) obdržíme polarisační fotometr
Pickeringova typu, který se velmi dobře hodí
k měření rozdílů jasnosti dvojhvězd. Vzájemná
poloha nejtěsnějších dvojhvězd se měří inter
ferometricky. Takto na př. byly měřeny spek
troskopické dvojhvězdy Capella a Mizar, jejichž
Obr. 2.
vzdálenosti jsou pod rozlišovací mezí i nej-

A

B

N
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Obr. 3. Dvojhvězda ADS 14636 =
61 Cygni ({}= 141°, P = 27,3" J. Foto
grafov al dr. Guntze l-Lingn er 11. IX.
1955 ve lkým refraktorem postupim
ské hvězdárny (průměr 50 cm, ohnis
ko 12,5 mj.
Obr. 4. Poloh,a dráhy dvojhvěz dy
v prostoru: z . p .
zorný paprsek,
a = rovina skut ečné dráhy, s. d.
skute čná dráha) a' = rov~na kolmá k zornému paprsku) z. d. = zdánlivá dráha,
N = směr k severnímu pólu) II
periastrum.
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větších dalekohledů. Interferometrická metoda je však použitelná jen
tehdy, není-li rozdíl jasností složek dvojhvězdy větší než 1m . U nepříliš
těsných dvojhvězd dávají fotografická měření daleko přesnější výsled
ky než měření visuálnL Při menších úhlových vzdálenostech se proje
vuje nepříznivě efekt Kostinského (je to oddalování blízkých obrazů
na fotografické desce, způsobené tím, že vyvolávání probíhá v prostoru
mezi oběma obrazy méně intensivně než na vnějších stranách). Při
vhodně volené exposici a .isou-li obrazy hvězd na desce vzdáleny aspoň
0,15 mm, je tato systematická chyba neznatelná. Odtud plyne, že při
refraktoru o ohnisku 10 m lze fotografické metody s výhodou použít
pro dvojhvězdy o úhlové vzdálenosti přes 3". U takových objektů je
přesnost fotografických měření asi desetkrát větší než u měření visuál
ních. Vzhledem k tomu, že diferenciální refrakce se rušivěji projevuje
v oboru fotografickém (efektivní vlnová délka 4300 A) než v oboru
visuálním (5500 A), používá se k fotografování dvojhvězd s výhodou
visuálních refraktorů ve spojení se žlutým fitrem a orthochromatickou
emulsL Jako příklad uveďme dvojhvězdu o- složkách typů A a K. Ve
fotografickém oboru (modrá emulse, bez filtru) je rozdíl efektivních
vlnových délek pro obě složky asi 200 A, při fotovisuální technice vša:k
pouze asi 50 A. K tomu se ještě připojuje okolnost, že disperse ve foto
grafickém oboru je 2,5krát větší než ve visuálním. Fotografujeme-li
uvedenou dvojhvězdu při výšce 45° nad obzorem ve fotografickém oboru,
je diferenciální refrakce 0,18" (o tolik je hvězda A zdánlivě posunuta
k zenitu vzhledem k hvězdě K), při fotovisuálnÍ technice pouze asi
0,017". K dodlení co největší přesnosti se exoonuje na jednu desku vždy
několik desítek snímků dvojhvězdy, posunutých vzájemně v hodinovém
úhlu (obr. 3).
Z měřených poloh se snažíme odvodit dráhu dvojhvězdy. Pozorujeme
ovšem jen průmět skutečného pohybu do roviny kolmé k zornému pa
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prsku (obr. 4). Určení této zdánlivé dráhy je vzhledem k pozorovacím
chybám nejobtížnější. Známe-li zdánlivou dráhu, je určení skutečné
dráhy poměrně snadnou geometrickou úlohou.
Pohyb družice vzhledem k hlavní hvězdě je dán v prostoru a v čase 7 elementy.
Pi\edevším poloha skutečné dráhy v prostoru je dána třemi úhly (obr. 4):
n = posiční úhel uzlové přímky, t. j. průsečnice rovin skutečné a zdánlivé dráhy
(bere se vždy mezi 0° a 180°).
i
sklon dráhy. Je-li pohyb družice ve směru kladném, t. j . proti ručičkám
hodinovým, bere se i od 0° do 90°, je-li pohyb záporný, udává se doplněk i
do 180° , t. j. úhel mezi 90° a 180°. Ježto u visuálních dvojhvězd bývá
relativní radiální rychlost příliš malá, nemůžeme ve většině případů říci,
kdy se družice (relativně k hlavní složce) k nám přibližuje a kdy se vzda
luje; jinými slovy, nedovedeme rozlišit uzel výstupný a sestupný, takže si
můžeme skutečnou dráhu představit ve dvou polohách symetrických vzhle
dem k nebeské sféře. < Tuto dvojznačnost lze odstranit, podaří-li se změřit
relativní radiální rychlost (nejlépe při průchodu uzlem).
OJ
délka p eriastra . Tento úhel se měři od uzlu, v rovině skutečné dráhy, a to
ve směru pohybu vedlejší ~ložky (od 0° do 360° ).
Další dva elementy udávají velikost a tvar dráhy (obr. 5):
a = hlavní poloosa v obloukových vteřinách. Známe-li 'Parallaxu p", resp. vzdá
lenost r ps, dostáváme ze vztahu a
a" : p" = r. a" hlavní poloosu
v astronomických jednotkách.
e
číselná výstřednost (součin a. e udává vzdálenost ohniska od středu elipsy).
Časový průběh pohybu je dán konečně posledními dvěma elementy:
P
oběžná doba (místo ní lze též udat střední roční pohyb n
360° : P).
T = okamžik průchodu periastrem.
Ze známých ,elementů můžeme určit pro určitý okamžik t polohu družice ve
skutečné dráze (průvodič r a pravou anomalii v; obr. 5) a rovněž v průmětu na
sféru nebeskou (vzdálenost p a posiční úhel ff; tyto hodnoty srovnáváme s pozoro
váním). Můžeme postupovati takto: nejprve určíme excentrickou anomalii E
z Keplerovy rovnice
(1)
E - e . sin E = M = n (t-T).
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a (1 - e 9 )
r = 1 + e cos v

(2)

"

a ff ze vztahů

p cos

(ff-n) = r. cos (v + OJ)
rl)
r . sin (v + OJ) • cos i.

P sin (ff -

(3)

=

z

Nejobtížnější pn celém výpočtu je určení E
Keplerovy rovnice. Můžeme si
však vypomoci jednoduchou grafickou pomůckou (obr. 6). Vyneseme si v dosti
velkém měřítku na stupnici pro střední anomalii M, tuto stupnici promítneme
na sinusovku (stupnic,e E), a konečně vyneseme stupnici pro e, jak vyznačeno.
Z o,brázku je patrno, ž,e e
tgO') E - M = tgO'. sin E = e . sin E. Spojíme tedy
počátek s danou hodnotou e, načež danou hodnotou M vedeme rovnoběžku, která
nám na stupnici E vytkne hledanou excentrickou anomalii. (Právě popsaný graf
najdeme v menším měřítku v knize Guth-Link-Mohr-Šternberk: Astronomie,
1954, I. díl, str . 355.)
Místo výpočtu rovnic (2) a (3)možno též určiti polohu dvojhvězdy z elementů
graficky. Vezměme na př. dvojhvězdu ~ UMa (1950: O'
llh15,6 m , 8
+31°49'),
j.ejíž elementy jsou:
'
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=
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Obr. 6. Graf k řešení Keplerovy
rovnice.
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59,74 let; n c:::: 6,026° !Zia<I'ok; T
1935,16;e
0,403; a = 2,56 // ; i = 121,4° ;
98,8° ; w = 127,4° .
Polohu pro t = 1956,5 určíme takto: M
6,026 (1956,.5-1935,16) = 128,6°.
Z obr . 6 odečteme E = 142,,6° , z obr. 5 pro tuto hodnotu E máme v c:::: 155,1°,
r
3,38// ; vobr. 7 obdržíme zdánlivou dráhu (plně vytažena) ze skutečné (čár
kována) promítnutím pod úhlem i, t. j. zmenšením všech vzdáleností od uzlové
přímky v poměru cos i: 1 = 0,521. Na zdánlivé dráze odečteme polohu pro
1956,5 : p = 1,86", ff = 165,7°. Soustava ~ UMa je ve skutečnosti čtyřhvězdou,
neboť ,orbě složky jsou spektroskopickými dvojhvězdami. Jasnější složka (4,4 m ,
F 9) má periodu 669d, slabší (4,9 m , G O) 3,98d. Vzdálenost soustavy je 7,9 ps c::::
26 svět. let. SloŽ'ky jsou tedy trpas'lí~y, aJbsolutní j8!snosti jsou 4,9 a 5,4. Střední
lineární vzdálenost visuálních složek v astronomických jednotkách obdržíme ze
známé vzdálenosti soustavy r : a = r. a// = 7,9.2,56
20,2 a. j., což odpovídá
zhruba vzdálenosti Urana od Slunce. Celkovou hmotu 1nl
m z (v jednotkách
hmoty sluneční) určíme z 3. Keplerova zákona, psaného ve tvaru

P

Sl

=

=

=

=

+

a3

1nl

+ ~ =p2'

(4)

kde a je střední vzdálenost v astronomických jednotkách a P obě'žná daba v le
tech. Vychází ~
~ c:::: 20,2 3 / 59,742 = 2,31. Abychom určili j'ednotlivé hmoty,
je třeba měřit nikoliv pO'Uize relativní ipohy!b složek, nýfbrž též jejibh pohyb
vzhledem ke společnému tě:ži,šti (určí se
pohyby v.z1hiledem k Idkolnim hvě?Jdám).
",,-;.:---- ...... ,
Tak ur,číme poměr vzdáleností Isložek
;'
I '.
"
od Sipolečného těži'ště, :k terý Ise 'r ovná
'"
I:
,
//
II :',
"
obrácenému poměru '111nWt. Piro ~ UMa
jest 1n1 / m Z = 0,85 a tedy s pNhlé-dnu
/
:
\1956,5
\
tím k 'rovnici 1nt/~ = 2)31 máme:
/~'
/
\\
1n1 = 1,25, m 2 = 1,06. To j,s ou ovšem
I
I',"
I ',
I
II
.
./
celkové runoty IClhou spektrroskopických
dv,ojic.
I

+

S hlediska pozorovatele-amatéra
jsou visuální dvojhvězdy zajíma
vými objekty, které umožňují
prakticky \ vyzkoušet rozlišovací
schopnost dalekohledu. Je třeba
znovu upozornit naše pozorovatele
na podnětný článek dr. Farského
(ŘH 1955, Č. 1), kde je podán
nový obecný vzorec pro obtížnost

I

1/1

~

Obr. "I. Dráha

UMa.
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rozložení dvojhvězd a současně uveden seznam 73 objektů, jejichž
pozorování by posloužilo ke kontrole a zpřesnění uvedeného vzorce.
V článku J. Svatoše (ŘH 1956, č. 1) se dočítáme o zajímavém pozoto
vání dvojhvězdy' Aqr. Autor správně upozorňuje na to, že nelze vždy
spoléhati na údaje v různých katalozích, pokud jde o vzdálenosti
a posiční úhly dvojhvězd. Totéž platí také o rozdílu jasností složek,
který byl většinou určován odhadem, poměrně nespolehlivým u těsněj
ších a různě zbarvenýeh složek. Chtěl bych proto doplniti n€které údaje
v seznamu dr. Farského podle novýeh měření. Jde o některé rozdíly
jasností (jako podklad jsem vzal nový katalog rOZ1dílů jasností od
Wallenquista) a některé vzdálenosti, 'zejména u dvojhvězd s rychlej'š ím
oběžným pohybem (podle Mullerových efemerid z r. 1953 a 1954 a
kartotéky drah dvojhvězd na astronomickém ústavu v Brně, do-plňované
na základě Informačních cirkulářů komise pro dvojhvězdy v Meziná
rodní astronomické unii). Nejprve vezmeme skupiny hvězd, které ne
mají vypočtené dráhy, avšak nová m,ěření dávají vzdálenosti, které se
liší o více než O,2 m od hodnot v seznamu z ŘH 1955, str. 16. Uvedené
vzdálenosti platí pTO 1956, v této skupině hvězd však je relativní :pohyb
nepatrný.
Hvězda

26572
15751
4146
2633
25667
9755
25151
28942
12830

(GO)

nové údaje

5,5 m-9,3 m
5,3 m -8,6 m
5,Om-9,8m
3,8"
2,8"
6,4"
4,9 m -7,7m
4,3 m -9,5 m
2,7"

Hvězda

(GO)

nové údaje

3277(~{}

Per,nik. 8)18,9"
19504
5,Om 9,2 m
88045,4 m-6,Om,1,6"
22101
2,9 m- 8,9 m,5,5"
27471
4,lm 7,3m,3,1"
7098
2,5m
2-6 340
5,Om 9,4m
18637
4,5 m 11,l m
4727
5,3 m-8,6m ,1,8"

Hvězroa

4113
7557
26613
31230
12972
6863
5100
1752

(GO)

nové údaje

4,4 m-8,7 m
2,7 m-7,2 m,3 ,1"
5,4m-9,2 m
5,4 m-10,7 m
4,6 m-9 ,7 m , 2,3"
5,3m-9,8 m
5,lm-7,3m
2,0"

Dále je třeba ještě opraviti tyto tiskové chyby v uvedeném seznamu:
GO 18133 ~ f UMa (nikoli É), GO 468'8
f Per (nik.
GO 12619
(J2 UMa
(nik. o). Do druhé skupiny zařadíme objekty, pro které existují vypočítané dráhy.
Pro tyto dvojice uvádíme efemeridy:

n,

=

y Vir

ÉBoo

1956
1960
19B4

310 0 5,2"
308 5,1
306 4,9

3·51{) 6,6"
348 6,8
345 6,9

a Gem

26 Dra

1956
1960
1964

177 0 2,4"
167 2,2
154 2,0

1510 1,3"
144 1,2
133 0,9

1950
1960
1970

121 0 4,2"
122 4.3
123 4,4

yLeo
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7'

Oph

269 0 2,0"
272 2,0
275 1,9

f Aqr
269 0 2,1"
263 2,0
256 1,9
(J2

=

44i Boo
261{) 1,2
269 0,9
285 0,65

11

UMa (4,9m-8,5m)

cp UMa

23 0 2,1"
18 2,2
13 2,3

13° 0,40"
20 0,38
28' 0,35

a Pse

299 0 2,1"
294 2,0
288 1,9

. t

Oas

240 0 2,4"
240 2,3
241 2,4

1950
1960
1970

25 CVn

[) Cyg

A Cyg

110° 1,6"
107 1,7
104 1,7

2.5 3° 2,1"
245 2,1
238 2,2

31° 0,77"
25 0,80
20 0,82

38 Gem

151° 6,8"
150 6,9
148 7,0

Konečně uvádíme ještě efemeridu pro optickou dvojici [) Her (3.2m-8,8m) :
1956 ... 235° 9,1", 1960 ... 2400 9,0", 1964 ... 245° 9,0". O tom, že tato dvojhvězda
je optická, svědčí kromě vlastního pohybu také vzdálenost a radiální rychlost.
Hlavní složka, typu AOn) má trigonometrickou parallaxu 0,034", t. j. vzdálenost
29 ps. Družice je typu dG4) má tedy absolutní jasnost asi 5,0; ze zdánlivé jasnosti
8,8 pak vyplývá na základě vztahu M
m
5 - 5. log r vzdálenost asi 60 ps.
Pokud jde o radiální rychlost, má pro hlavní složku hodnotu -41 km / s) pro dru
žici -4 km/ s.
V současné dohě známe dráhy asi 400 visuálnich dvojhvězd, avšak
pouze u 25 % lze elementy považovat za více méně definitivní. Některé
dráhy, zejména s delší oběžnou dobou, jsou pouze provisorní; někdy se
na př. oběžné dráhy, vypočtené růzriými .autory, liší o 50 % i více.

= +

Zajímavé však je, že i v takových nejistých případech je hodnota
aff3 /P2 určena poměrně dobře; můžeme tedy z rovnice (4), kam dosa
díme a = a"/ 'Tf", určiti t. zv. dynamickou parallaxu
n"

a"

=.

(5)

3 _ _ _ __

V(ml

+ m2) p2

učiníme-li

vhodný předpoklad o hmotách m l ) m 2 • Byly dokonce vypra
covány statistieké metody, které umožňují určení pravděpodobné dy'1la
mické parallaxy také u dvojhvězd, kde není zatím možno určit dráhu,
a to na základě pozotovaného oblouku zdánlivé dráhy. Katalog Russela
a /Mooreové z T. 1940 obsahuje dynamické parallaxy pro 2529 dvojhvězd.
Všimněme si nakonec ještě několika zajímavých dvojhvězd a více
násobných soustav. Jednou z nejznáměj.ší-ch dvojhvězd je Castor) který
spolu s prom.ěnnou YY Gem tvoří visuální trojhvězdu; každá z těchto
tří složek je spektroskopickou dvojicí, takže jde celkem o šestinásobnou
soustavu. Podrobný popis této soustavy a historii jejího významu na
jdeme v článku dr. Slouky (ŘH 1953, č. 1). Dráha hlavní vi:suální dvo
jice byla již počítána vice než dvacetkrát; zejména v posledních letech
se naše znalosti této dráhy značně upřesňují, neboť relativní pohyb je
nyní dosti rychlý. V r. 1955 vypočetl Muller tyto elementy (obr. 8):
P = 511 let, a = 7,369", e= 0,36, i = 113°, = 240°, n = 42°,
T = 1950,65. Z parallaxy 0,072" plyne pro velkou poloosu a= 102 a. j.
Nyní je skutečná vzdálenost obou složek 66 a. J Obě složky patří
k hlavní posloupnosti a mají spektra: jasnější Al, slabší Am (m Značí
kovové čáry ve spektru), absolutní jasnosti +1,3; + 2,2 a hmoty 2,8
a 1,4 O. V r. 1956 publikoval Rabe novou dráhu Castora, která se liší
od Mullerovy hlavně oběžnou dohou a polohou periastra: P = 419 let,
a = 7,369", ·6 = 0,35, i = 114°, w = 262°, n = 40°, T = 1965,1. Srov
nání obou drah přenecháváme čtenáři. Nová dráha vede k hmotám 4,0
a2,O O.
ú)
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Zajímavou dvojhvězdou, tvoře
nou dvěma červenými trpaslíky
(M4 - M4,5 e zdánI. jasnost 9,9 m
' . . . "'1965
,
až 11,4 m ) je Kruger 60' v blízkosti
.....
o Cep (1950: 22 h 26,3m , +57°27') .
,
Je to velmi blízký objekt, ve vzdá
'\
",
\.....
lenosti pouze 3,9 ps; odtud abso
\ ..........
\
\.....
,,
,.....
lutní jasnosti 11,9 a 13,4, t. j. svíti
,\
"
,,,
.....
vosti pouze 0,,0 0140 a 0,000340.
,,
.....
.....
,
Na základě fotografických měř'ení
\
",
\
",
\
refraktorem Yerkesovy observa
,
""
toře vypočetl v r. 1952 Hall tuto
\\
"..... \I
,
dráhu: P = 44,46 let, a = 2,386"
o -1 2 3"
'~
")J1.
(což odpovídá 9,4 a. j., t. j. při
..... .....
bližně vzdálenosti Saturna od Slun
ce), e = O,415, i=166°, w=183°,
Obr. 8. Dráha Oas-tara. Pozor·ovwná
n
= 127°, T = 1925,55. Na obr. 9
část dráhy je p~ně vytažena. Vyzna
vidíme
zdánlivou dráhu (v r. 1956
čeny jsou intervaly po 15 Zet'ech.
je p = 3,0") a také absolutní pohyb
soustavy mezi okolními hvězdami.
Těžiště se pohybuje v posičním úhlu 244° o 0,89" ročně. Hmoty obou
složek jsou pouze 0,26 a 0,160; vzhledem k velké parallaxe jsou spo
lehlivě určeny. V r. 1953 provedla nové určení dráhy Lippincottová,
opírajíc se hlavně o fotografická měření sproulské observatoře, a do
spěla k nepříliš odlišným elementům. Nalezla však systematické od
chylky jasnější složky od vypočtených poloh, které by bylo možno
vysvětlit rušivým působením neviditelného průvodce jasnější složky
(perioda 16 let, hmota 0,01 až 0,020). Tento výklad však nelze pova
žovat za zajištěný a bude třeba vyčkat dalších měření. Slabší složka
dvojhvězdy Kruger 60 má
ve spektru emisní čáry a
v r. 1939 byl zaznamená:n
krátkodobý vzestup její
jasnosti. Patří tedy do
skupiny t. zv. eruptivních
červených trpaslíků. Dal
ší erupce od r. 1939 se
nepodařilo zjistit.
Známou a dobře pro
zkoumanou dvojhvězdou
je 70 Oph (1950: 18h 2,9m ,
+ 2°31'). Je to rovněž vel
mi blízký objekt (5,0 ps),
zdánlivé jasnosti 4,3 a ~,o,
Obr. 9. Re~ati'U'ní a ab8olut'ní dráhy dvojhvězdy
absolutní jasnosti 5,8 a
Kriiger 60. Vyznačerny jsou polohy po 5 letech
a na rel. dráze též poloha v r. 1956.
7,5. Jde tedy o trpaslíky
J

',.

\

\

1

t

!

!
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Obr. 10. Dráha 70 Oph.
Obr. 11. Ab'Sobutrní dráhy dvojhvězdy
ROSiS 614 (viz text v při,Š,tím čís~e).

01"
~
o svítivosti 0,15 a 0,8 O, spektra
0,01 mm
jsou 11.1 a K5. První dráhu pro
70 Oph vypočetl již Encke v roce
1829 a od té dohy bylo .iiž určeno
vice než 40 drah. Na základě vel
mi přesného f.otografickéh.o materiá:lu je určena poslední dráha Stran
dova z r. 1952: P = 87,85 let, T = 1895,90, a = 4,551", e = 0,50,
i = 121° (z měření radiálních rychlostí vyplývá, že při průchodu
uzlem 'Se k nám průvodce přihližuje), = 193°, n = 122°. Zdánlivou
dráhu ukazuje .obr. 10. Ježto dvojhvězda je dobře pozorovatelná, uvá
díme efemeridu: 1956: 98° 5,1"; 1960: 91<l 4,4"; 1964: 82° 3,6 Y1 • J.e za
jímavé, že Enckeova dráha, ač určena z pomBrně krátkého oblouku,
dosti dobře souhlasí s n.ovými hodnotami (Ernckeova perioda byla 83,86
let). Velmi dohře jsou nyní určeny hmoty obou složek - 0,90 a 0,650.
V r. 1932 zkoumal Berman hlavní s'l-ažku spektroskopicky a dospěl k zá
věru,že je spektroskopickou dvojhvězdou; odvodil provisorní dráhu
.o periodě 18 let. Bermanovy vývody byly podepřeny v r. 1943 prací
Reuyla a Holmberga, v níž autoři na základě fotografických měření
z let 1932-42 zjišťují odchylky v relativní poloze o amplitudě 0,015"
a periodě 17 let, které připisuji působení neviditelného průvodce
o hmotě asi 0,010. Naproti tomu v nové Stramdově studii na podkladě
obsáhlej.šího fotografickéhO' materiálu (z let 1915-51) zmíněné per
turbace nejsou potvrzeny. Z tohoto porovnání vidf,me, jak choulostivým
problémem je zjištění málo hmotných, nepozorovatelných průvodců.
(pokraoování)

o·
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ZMĚNA VE VYSÍLÁNÍ ČS. ČASOVÉHO SIGNÁLU

A:stronomický ústa;v ČSAV u'Po00'rnuJe,že nepřetržitý č<as,ový signál, vysíJaný
dosud na nosném kmitočtu 3170:kHz se ,od 1. září t. r. VYlsHá na 3500 1kHz (vlnová
dé'lka 85,7 m). OstatnícharakteriJstiCké hodnoty signálu zů.stáv:ají Ibeze :mněny. P.
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FOTOHELIOGRAF
KONSTRUKCE D. D. MAKSUTOVA
Dr B0I}-IS VALNíČEK

Nej:be.pší snímky sluneční fotosféry jsou zpravidla získávány foto
grafováním obrazu v ohniskové rovině dlouhofokálního slunečního da
lekohledu. Standardní snímky tohoto druhu ,pohzují denně na př. ve
velkém věžovém dalekohledu v Postupimi, kde k tomu účelu slouží ob
jektiv o průměru 60 'cm s ohn~skovou dálkou 14,5 m. Snímky tohoto
druhu jS,oU beze sporu nejkvalitnější a Sl,ouží k detailnímu proffi,ěřování
polohy a plochy sluneČllich skvrn. Ovšem ,přístroje tohoto ty,pu .isou
příliš nákladné a není možné je vždy instalovat, zvláště pak to není
vůbec možné v případě sluneční služby, organisované v širším měřítku.
Je-li účelem takové organisa,ce získávat přehledný materiál k účelům
etatistiky a k rpovšec'hné evidenci o sluneční činnosti vůbec, pak je ne
zbytné učinit kompromis mezi kvalitou IsnÍmků, rozměry a cenou pří
stroje, kterým jsou stanice vybavovány. Je potom třeba se uchýlit
k takovému optickému systému, který dovolí optikou malých rozměrů
získávat snímky fotosféry v měřítku, ještě dostačujícím k přesnému
proměření polohy a plochy skvrn. K tomuto účelu můžeme použít dva
systémy:
1. Promítáme ohniskový obraz Slun'ce, vznikajíd v ,ohnisku objektivu
s :pom,ěrně malou ohniskovou vzdáleností. Použijeme k tomu vhodnou
optiku, nejčastěji některý z okullárů, jimiž j,e dalekohled vybaven. To
hoto způsobu užíváme bě'žně při zakreslování slune, čních skvrn v prů
mětu na stinítko, můžeme však na tomto !principu konstruovat sluneční
komoru, která j.e zařízena na fotografování výs1edného obrazu.
2. Užijeme systém teleobjektivu, kdy nám rozptylná čočka umožní
zdánlivé prodloužení ohniska objektivu, takže dostáváme zvětšený, reál
ný obraz. Máme-li objelktiv dalekohledu s ohniskem fl cm" rozptylku
8 ohniskem f 2 cm, .pak je mUJsíme 'lL.rrn~stit v takové vzájemné vzdálenosti
v cm, a:by jejich optický interval

d=v-/l-/2
měl

ma'Iou kladnou hodnotu. Ekvivalentní ohnisková dálka systélnu je

pak

f = _ 11/2
d

a výsledná ohnisková rovina systému je ve vzdálenosti

b=(~)-f,
202

od rozptylky. Tato vzdále
nost je ovšem vždy menší
<,
5 6
2
než ekvivalentní ohnisko
vá dálka f.
Oba popsané optické
systémy mají však ještě
nevýhody, z nichž nejpod
sta tnější je ta, že k získání
69't
většího obrazu, dostatečně
přitom kvalitního, má celý
systém poměrně značné rozměry. Pro kvalitní snímky totiž nelze užít
optiky s malými ohniskovými vzdálenostmi, aby nás nerušily četné
vady, které u krátkých ohnisek není vždy možno dostatečně korigovat.
S těchto hledisek vyehá:zel zřejm,ě D. D. Maksutov při konstrukci me
niskového ďotoheEografu, který byl pro účely sluneční služby zaveden
pokusně na některých observa,t ofich v SSSR. I když se při tomto pOlkus
ném provo.zu ukázalo, že tepelné změny .příliš znesnadňují práci s timto
přítstrojem, je jeho ,k onstrukoe ~ece natolfk zajímavá, 'že 'b ude vhodné
se LS ní seznámiť.
Fotoheliograf D. D. Maksutova je v podstatě meniskový teleobjektiv
Cassegrain. Světlo vstupuje do tubusu dvojid stejných symetrických
menisků o průměru 102 mm (obr. 1.,1), dopadá na sférické zrcadlo prů
měru 110 cm, odtud se vrací na vypuklé zrcátko, při tmelené na druhý
menisk (3) a otvorem kulového zrcadla prochází svazek paprsků přes
závěrku (4) a barevný filtr (5) na fotografickou desku (6). Celý sys
tém je asi 700 m'm dlouhý, při čemž j.eho ekvivalentní ohnisková dálka
je 8790 mm. Výsledný obrázek Slunce má tedy střední průměr 82 mm.
Malé odraznezrcátko (3) 'zároveň chrání desku .před přímým osvětlením
osovými pa;prsky. Závěrka je umístěna těsně za hlavním zrcadlem. Je
kovová, sektorová, otáčená spirálovým perem. Má zařízení 'Pro prom,ěnné
otevření sektoru a natažení pera, což dovoluje řídit expo:sici od 0,015 sec.
do 0,0015 sec. Kasetová ·črust je posuvná v optické ose pro přesné za
ostření. Před deskou je natažen slaJbý drátek, sloužíd k orientaci snímků
s užitím denního pohybu. Na přístroji je jako hledáč~k upevněn teleob
jektiv o průměru 40 mm a ekvivalentní-m ohniskem 4 m. Promítá obrá
zek Sl unce na matnici'.
Fotolleliograf je montován na malé paralaktické montáži bez hodino
vého stroje, který není pro snímky fotos<réry nutný. Montáž je usazena
na betonový sloupek.
Při proměřování snímiků je výhodné, mají-li všechny sní-mky stejný
průměr. Přístroj byl tedy upraven tak, že posuvem pomocného zrcátka
lze měnit ohniskovou dálku a během roku taik kompensovat změny úhlo
vého pru'm, ěru Slunce.
Ja!k jsem se už zmínil, neosvědčil se příliš tento přístroj při pozorování
Slunce, neboť změny vyvolané zahříváním znesnadnily jeho používání.

---tt
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V ipazoTovací síti sluneční sl'užby SSSR je nyní zaváděn dvojitý sluneční
da'l ekohled na paralaktické montáži s hodinovým strojem, sloužící k fo
tografii fotOlsféry a chromosféry. Jeden tubus je zařízen jako fotohelio
gráf na principu projekce, ve druhém tubusu je umístěn monochroma
tický fHtr s šířkou pásma asi 1 Ángstrom, kterým je fotografována,
př.ípadně filmována chromosf.éra ve světle čáry Ha.
l přes uvedené nedostatky :považuji fotoheliograf D. D. Maksutova za
pozoruhodný přístroj, který může sloužit dobře i k jiným úč, elŮID, než
jen fotografii Slunce, která je velmi náročná ,co do požadavku minimální
závislosti přístroi.e na teplotách. Popsaný meniskový 'heliograf by mohl
zcela dobře sloužit jako dlouhofokální dalekohled ke studiu povrchu
planet a pod. Pokl'ádal jsem ip roto popis přístroje za vhodný námět pro
práci našich konstruktérů meniskových dalekohledů.

MEZINÁRODNÍ
METEORICKÝ ROK A NÁŠ PROGRAM
ZDENĚK

KVí ,Z

Amatérská pozorovanl meteorů mohou stále ještě přinášet cenné
výsledky pro výzkum meziplanetární hmoty. Přes velký pokrok, který
učinila v poslední době technika sledování 'meteoru, přes činnost mno~
hých meteorických radiolokátorů, přes množství fotograficky 'zachyce
ných meteorů Super-Schmidtovými komorami, přes fotoelektrickou
registraci meteorů, lze pomocí amatérských pozorování dosáhnout
mnoha nových vědeckých poznatků. N ejd ok on alej.š í metoda visuálního
pozorování - během mnoha let u nás vyzkoušená a :zjdokonalovaná 
je první 'zárukou dobré\kvality pozorovacího materiálu. V jiných zemích,
kde se ta:ké meteory pO:zjorují, neurčují pozorovatelé vůbec meznou
hvězdnou velikost, na které podstatně závisí konečná hodnota frekvence
meteorů. Pozorovatelé v Sovětském svazu, v Kanadě, ve Spoj'e ných
státech a v Anglii nebudou mít 't ak dobrý materiál, jako naši amatéři,
budou-li pozorovat podle osvědčených metod.
Ani nemusíme mluvit o tom, co všeclmo můžeme dokázat v oblasti
pozorování telesko-pických meteorů. Teleskopické meteo'ry se dnes .syste
maticky pozorují Stalinabadskou a Ašchabadskou hvězdárnou a něco
přes rok meteorickou sekcí v Brně. A to je veškeré systematické poro
· rování teleskopických meteorů na celé 'zeměkouli! Nedávno uveřejnil
dr. Kresák pozorování teleskopických meteorů zaznamenaných při hle
dání komet na Skalnatém Plese. Těchto téměř 4000 teleskopických me
teorů, pozorovaných většinou nesystematicky, tvoří dnes nejbohatší
materiál na 'Světě. Ve Spojených státech shromažďuje Olivier pozoro
vání teleskopických meteorů zasílaná pozorovateli proměnných hvězd.
Až na několik jednotlivců roztroušených po světě jsou to všechna pozo
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rování teleskopických metoo,r u. Vzhledem k tomu, že naši amatéři mají
k disposici dobré binokulární dalekohledy, můžeme být v pozorování
teleskopických meteoru první na světě a v některých druzích pozoro
vání, jak jsou uvedeny dále, dokonce jediní. Snad se mnohý zeptá, proč
se tak málo teleskopické meteory pozorují. Důvod snad není ani tak
v obUžnosti pOzjorování, jako v nedostatku houževnatosti a vytrvalosti
pozorovatelů. Dívat se hodinu nebo i déle do dalekohledu, abychom viděli
v nejlepším případě asi 6 a v nejhorším žádný teleskopický meteor, vy
žaduje trochu trpělivosti a hlavně lásky k vědecké práci. Kdo již tele
skopické meteory pozoroval, ten již tak snadno nepřestane. To mi dají
jistě za pravdu všichni spolupracovníci v Brně.
A nyní co a jak budeme pozorovat, jak to doporučuje pro Meziná
rodní meteorický rok Mezinárodní astronomická unie. Hlavní body pro
gramu komise pro meteory při Mezinárodní astronomické unii, kterých
se mohou účastnit amatéři, jsou:
1. Pozorování meteorů v co největším rozsahu jasností pomocí sou
časného pozorování visuálního a teleskopického několika různými da
lekohledy.
2. Systematické pozorování meteorů ve vymezených oblastech v růz
ných výškách nad obzorem při co nejpřesnějším stanovení mezné hvězd
né velikosti v pozorované oblasti za účelem přesného určení zenitových
frekvencí meteorů.
3. Pozorování metodou dvojího počítání k určení přesného počtu sla
bých meteorů.
4. Pozorování v oblastech s průzračnou oblohou až k obzoru k určení
rozložení velkých meteorů podle jasností.
5. Systematické pozorování sporadických meteorů a slabých rojů
během celého ro'k u za účelem určení hustoty meziplanetární hmoty.
6. Provádění pokusů ,8 umělými meteory k zpřesnění odhadování
jasností.
7. Zkoumání, zda meteorické stopy trvající déle než 15 minut leží
ještě v té části atmosféry, která je ozářena Sluncem.
První bod tohoto programu rozšiřujeme na "Velký program pozoro
vání teleskopických meteorů":
1. Určení polohy radiantu zakreslováním do mapky.
2. Určení frekvence rojových i sporadických teleskopických meteorů
systematickým pozorováním v době kolem novu a maxima činnosti
rojů.

3. Zaměření všech teleskopic'kých pozorování k určení rozložení jas
ností teleskopických meteorů a stanovení závislosti relativních výšek
na magnitudě.
4. Pozorování teleskopických meteoru ve stejné oblasti něko1i:ka růz
nými dalekohledy za současného pozorování visuálního, aby mohla být
určena souvislost mezi pozorováním visuálním a dalekohledy s různým
zorným polem a rŮ'zným zvětšením.
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5. Pozorování několika různých oblastí v různých vzdálenostech od
radiantu, aby mohla být určena závislost frekvence rojových meteorů
na vzdálenosti pozorovaného pole od radiantu.
6. Pozor.ování několika různých oblastí stejnými dalekohledy v růz
ných směrech od radiantu k přesnější identifikaci rojových meteorů.
7. Pozorování stejného pole na obloze několika stejnými dalekohledy
za účelem 'Zjištění pravděpodobnosti viditelnosti teleskopických me
teorů a vyloučení teleskopických "duchů" fysiologického původu.
8. Pozorování stejného místa v atmosféře ze .dv.ou různých pozor.o
vacích stanovišť za účelem určení absolutnich výšek teleskopických
meteorů.

9. Konání pokUBů s pozorováním teleskopických meteorů pomO'cí
rotujícíh.o sektoru za účelem přesnějšího určení rychlostí teleskopic
kých meteoru.
10. Systematické pOZiorování teleskopických meteoru v různých výš
kách nad ohzorem a v různých azimutech, aby mohla být určena závis
lost frekvence na póloze pozorované oblasti v hO'rizontálním souřadném
systérilu.
Pozorování teleskopických meteoru by mělo být těžištěm amatérské
práce zvláště v Mezinárodním meteorickém roce, neboť tatO' powrování,
jak již bylo řečeno, se velmi málo provádějí. Některá pozor.ování uve
dená pod jednotlivými body se do.sud neprováděla vůbec. Tak na př.
zjišťování závisl.osti frekvence meteorů na vzdálenosti pazorované O'bla
sti od radiantu se dosud neprovádělo a lná velký význam, jak nedávno
ukázal dr. Kresák, který doš-el na ·základě pozorování na Skalnatém
Plese k závěru, že rojové teleskopické meteory můžeme pozor.ovat na
celé .obloze, tedy nikoliv jen v těsné blízkosti radiantu, jak se dosud
tvrdilo.
Otázka existence velmi slabých teleskopických meteorů, o nichž lze
těžko říci, zda jsou to skutečné meteory nebo t. zv. "duchové" nejspÍše
fysi.ologického původu, nebyla dosud řešena. Důležitý je také problém
určení příslušnosti teleskO'pického meteoru k roji. Kresák navrhl n1e
todu, kterou lze tuto otázku řešit. Spočívá v pozorování oblastí v růz
ných směrech od radiantu. Některé z uvedených poz.orování jsme začali
provádět na lidové hvězdárně v Brně , avšak materiál je dosud velmi
chudý, než abychom n10hli činit přesnější závěry.
Čím více bude pozorovacího materiálu, tím dříve mnohé problémy
vyřešíme a - COž je dúležité - bude to u nás v Českosl.ovensku. Záleží
to na nás vš;ech, jak mnoho přispěje naše pozorování k poznání nových
zákonitostí ve vesmíru.
PERIODICKÁ KOMETA JOHNSON 1956 f
Kometu nalezl J. A. Bruwer na observatoři Hartbeespoort v Jižní Africe na
dvou snímcích z 6. la 10. VIII. t. r. V dcibě obJevu byla v souhvězdí Vodnáře
a jevHa se j'!wko objekt 13,5 vel.; 'PTIsluním prošla 26. VII. t. r.
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NEBOJME SE MATEMATIKY

o

funkcích

Důležitým

pojmem, se kterým se v matematice i jejích aplikacích často setká
váme, je pojem funkce. Objasníme si ho nejprve na několika konkretních přípa
dech. Chodec ujde za hodinu 5 km, za 2 hodiny 10 km, za 3 hodiny 15 km ... ,
jde-li stále stejným tempem. Vidíme, že každé době t (z latinského slova tem
pus = čas) můžeme přiřadit určité jedin:né Čí.slo s (spatiwm ,= dráha). Vztah
mezi těmito dvěma čísly tJ SJ je dán vzorcem

s=5.t

(1)

Číslo 5

nám říká, jak velkou rychlostí se chodec ,pohybuje, t. zn. kolik km ujde
za hodinu. Tuto hodnotu ,n.azýváme rychlostí. Můžeme .si sestavit tabulku, ve
které budeme udávat čas t v hodinách či jejich dílech a podle vztahu (1) vypo
čteme snadno výsledné hodnoty s v km (příslUlšnou dráhu).
t hodin

s km

I

2

3

4

1
2

5

10

15

20

2-

tt

1

15 1, - - - _/-,

I

I

I

1

I

JI

1

o
o

lil

lL

L--

1,.0

I:

1

5

2

SGi

:l------l

1

1

o

30

'1

~

10 L -

5

20

Obr. 3

10
/

I
I
I

/

I

1

I

V k8.ipitole o

souřadnicích jsme
body v 'wvině

se
po
mocí IpravcíÚhJlých os x, y. ,P.olkuSlme se
__+--~--.--.-~....:X'.,;.. znázornit závislost (1) graJfic'ky. Na OISU
/
/
x
O
5
/ X nanáJšejme hodnoty t, na osu y hodo
5
noty s . Podle tabulky 'Vidíme, že hodnotě
t = 1, odpovídá hodno/ba s = 5. Za
Obr. 1
Obr. ~
kreslíme tedy bod o slouřadnici x-ové 1,
y-ové 5. Další bod bude mít souřadnice
2. 10, a tak můžeme postupovat liho·volně. Nakonec spojíme hody a příslušným
grafem v tomto 'Případě je .přímka, která prodhází počátkem. Proto k jeho se
strojení 'st3Jčí pouhá lZD:aJlost dvou hodnot pro x (t), nelboť :přímka je určena
'dvěma fbody. Přís'lušné hodnoty y-ové (s) /sn3JdnQ vypočteme pomocí vzD::l.hu (1).
Pedle grafu snadno zjistíme, j/&k velká dráha (s) se vykoná 'z a 't1!':či,tou dobu (t);
tak za 2% 'h odiny ujde c:hodec 12% km (dbr. 1).
/
I

/
: /

naučili znázOlYňovat
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V naší úvaze jsme udávali 'čas v hodinách a dráhu v kilometrech. Jindy se nám
hodí třeba udávat čas ve vteři.nách, minutách, dnech, rocích a pod.; dráhu ,p ak
v astronomických jednotkách, parsekách či světelných rocích, nebo v cm) či
v m atd. Pamatujme si však, že v určité úvaze musíme zachovávat vždy stejné
označeni, tak jako jsme v naší IPůvodní udávalí čas stále v hodinách a příslUš
nou dráhu v km.
Náš přLpa,d je speciálním případem J'ov:noměrného přímočarého pohybu daného
vztahem
(2)
kde c značí konstantni rychlost Cz latinského celeritas = rychlost). Vztah (2)
pro rovnoměrný přimočarýpohyb je opět zvláštním případem obecnějšího vztahu
a sice rovnice přímé úměrnosti

(3)

y=k.x,

kde k je kJonstanta rů'zná od nuly, pomocí niž každému reálnému číslu x 'pnra
zujeme jediné ,reálné čisl0 y. VeliČÍ'nu x volíme ,zcela li.!bovolně (tak jako jsme
volili .dříve čas t) a tím je již dána o<lpovídající hodnota y. Proto zavádíme pro x
název nezávisle proměnná (argument) a hodnotě y říkáme závisle proměnná.
Také často říkáme, že y j e funkcí x) 0C'Ž 'značíme

y
Pohyb

rovnoměrně

= f(x).

zrychlený je dán vztahem

s = %at 2 )

(4)

kde s značí dráhu, t čas, aill'ychlemí. Speciálním
volný pád, jehož dráha je dána vztahem

případem

ta:kového pohybu je
(5)

Zde, jak vidíme, znaclme zrychleni písmenem g) a nazýváme je tíhovým (gravi
tačn~m) zrych1ením. V naší :zeměpi,sné ší,řce má hodnotu 981 cmjsec 2 , největší
je na pólech 983cm/sec 2 , nejmenší ,IlJa rovníku 978 cmj sec 2 • K názo'finější před
stavě si opět sestrojíme g,raf této funkce. Nejprve si sestavíme tabulku hodnct
(třelba lPTO naši zeměpisnou šiřiku). Volme čas t v s,e kundáJch a dráhu dostáváme
v cm, když g = : 981 cm/ sec 2 •

2

1

s

1

2 981 .1

~

3

~

981.4

5

o

1
2981.25

o

4

~

981.9

981.16

PriO zjednodušeni zvolme pro gra,vitačni z'rydhlení přLbližnou hodmotu g =
10 mjsec 2 • Volíme-IIi 'oas v selkundách, je dána dráiha v metrech. 'I1abl1l'ka bude
mít pak tento tvar
1

2

3

4

5

5

20

45

80

125

s
Na

př.

když t

=

ňující u~edenou
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3, tak t 2 ~ 9, s = V2 . 10 . 9
fun'k ci, je pa,raholou.
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Křivka
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na obr. 2 znázor
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Obr.4a.

Obr.4b.
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Obr.5a.

30'

Ba.' 90' ,
Obr.5b.

Objem ideálního plynu V a jeho tlak p jsou vázány Boy:leovým zákonem

= k)

(6)

k
V=-'

(7)

p. V

neboli

P
Vztah (7) ukazuje, že čím jsou větší hodnoty napětí p) tím jsou menší hodnoty
objemu V. Zase platí: o,bjem V je funkcí napětí p při konstantní teplotě (k je
konstanta úměrnosti). Tento příklad je speciálním případem rovnice nepřímé
úměrnosti

k

y =

x'

(8)

čili
y.x=k)
(9)
kde k značí konstantu různou -cd nuly. Tak každé reálné hocJr:notě x je přiřazeno
jedi,nné y 's 'Výjimkou x = O. Píro x = O není totiž y určeno či definováno. Pod H

~

10 je číslo x (podle definice dělení),
2
pro které ,platí 2 . x
10. Toto čísL o je jak zřejmo 5. Neexistuje však <ČÍslo ta
kové, alby platillo x . O = k, když k =1= O.
Zobrazme si grruficky funkci (8). Nejprve si sestavíme tabulku sobě odpo
vídajících hodnot x) y
nemá žádnou

číselnou

hodnotu. Na

př.

=

x

1

Y

k

2
k

2

3
Je
-

::3

1

2

2k

-1

-k

-2

-3

k

7c

2

3

=

Pro snadnější sestrojení zvolíme k
1. Příslušný gra;f je, jak vidíme hyp erbola,
a sice její zvláštní případ hyperbola rovno,csá (obr. 3).
Teď se kon ečně d ostaneme k tomu, a~byc!hom si přesně definovali fUJnkci, ale
n e jprve si musíme 'cbjasniJt 'pojem množiny, se kterým se v matematice setká
váme ma každém kroku. Zase si ho zpřístupníme několika příklady. Tak mluvíme
o množině všech planet sluneční soustavy, jinou je mno·žiTIla všech komet, sledo
vaných v tomto stO'letí. Vidíme, že bychom takových příkladfl mohli uvést libo
volně mnoho. Množinu bychom mohli těžko definovat pomocí prostších ,pojmů.
MŮJŽeane sice místo sLova ".mJ"loožina" Ipoužít V"Ý'razů "množství", "so'uhrn" atd., 'sle
těmito sJllnonym.y opisujeme jen stejlI10u představu rflznými sLovy 'a při tom ,pojem
množiny tím není přesněji určen. Množina M je definována, mflžeme-li o libo
volném předmětu prohlásit, !Zda do ·ní patří či nepatří. Když předmět x patří do
množiny M ) nazýváme x 'prVlkem množiny M. A teď 's e Ip okusm.e po.mocí [pojmu
mno'ž iny a rpř1kiladů 'Předem uvedených vJIIsl10vit 'př esnou defmici f!mkce.
Mějme množinu reálných čísel M. Když kaŽ'dému prvku x z této množiny M
je přiřazeno jediné reálné číslo y) pak říkáme, že y je funkcí x ) což zapisuj-eme
symbolkky
y
f(x) .

=
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30·
Obr. 6a

Obr. 7a

Obr. 6b

Obr. 7b

Mn:žinu M nazýváme ohorem funkce.
V příkladech jsme viděli, že argument x oznacuJeme lihovolnými písmeny t) p
a právě tak hbovolnými písmeny značíme funkci 8) V.
V posledním čísle jsme si 'z opakovali definice goniometrických' funkcí. Pro ná
zorněJší představu d'unkce y
sin x uvažujme úhel a za středový úhel v.kružnici,
jejíž poloměr ,bude představovatpř·epo<llu pravoúhlého trojúhelníka (obr. 4a).
Pravý úhel si rozdělíme na př. na šest stejných díltl (15°, 30°, 45°, 60°, 75°). Tím
máme sestrojeno několik středových úhltl a; k nim sestrojíme příslušné pravo
úhlé trojúhelníky, jejichž přeponou je poloměr kružnice. Volíme-li přeponu za
jednotku délky, pak délka úsečky pvo,tilehlé odvěsny (k úhlu a) je sinem přísluš
ného úhlu (ovšem po vynechání .označení příslušných jednotek). Nejlépe si zná
zornime, jak probíhá funkoe y
sin x graficky; použijeme zde opět Ip ravo
, úhlých rovinných souřadnic. Na osu x nanášíme úhly a (vlastně najdeme číslo,
jehož velikost je a.rc Cl: a ik němu phpišeme a), na osu y pří'Slušné hodnoty sinu.
Obr. 4b nám 'znázorňuje graf funkce y
sin x) když x se mění od 0° do g{)O; vi
díme, že hodnota funkce stoupá. Pro úhly, které se mění od 90° do 180°, hod
l!::Jta funkce y
sin x (obr. 8) klesá, rovněž tak .p ro úhly od 180° do 27{)0; pro
úhly,které se mění od 270° do 36{)0,
hodnota sinu zase stoulpá. Z grafu je
jasné, že nejvěibší mo'ž ná hodnota funk
ce y
sin x je +1, nejmenší - l .
Obr. 5, 9 nám lZ'ohrazuje pJ'tliběh funk
ce y
cos x ('kosinem !příslušného úhlu
a na obr. 5a je délka úsečky přilehlé
odvěsny). ZvolÍlme-li 'cdvěsnu BA v p:ra
voúhJ.ých trojúhe1lnícídh za jednotku
délky (cfur. 6'a), je úsečka MA tangen
tou 'příslušného úhlu. Zvolíme-li úsečku
SB za jednotku déJ.ik y, pak opět 'ÚSečka
BN je kotaillJgentou přLsllušného Úlhlu
3<0'
( oíbr. 7a). O ip'rfLlběh u fun'kcí y = tg x
nás informuje dále obr. 61b, o prfLběhu
flN1kce y
cotg x obr. 71b.
Víme, že změna úhlu a .0 násobek
(k) . 36{)0 nemá vlivu na umístění ra
men. Platí tedy
Obr. 8 (nahoře) obr. 9 (doZe)
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Obr. 10

Obr. 11

8LnCa: ± k. 360°)
oos(a: ± k. 36()0)

=
=

sim a:
cos a

Nazýváme proto funkce sin x, cos x periodické fUJnkce 8 periodou 360°. O fu..l1-k
cich tg x, ootg x Pklití
tg(a: ± k . 180°)
tg a
cotgCa: ± k . 180°) = ootg a.

=

Na základě této úvaG1y můžeme lehce nakres1it grM' goniometrických funkcí
a to pro Hbov,o'~né 'hodn'oty úhlů. Obr. 8 zmázorňuje funkoi y
sin x, kteíI'é říkáme
si'llus,oida. Křivk,a. na ohr. 9 se nazývá kosinusoida a znázorňuje nám ,f unkci
y
oos x. Křivky na obr. 10, 11 znázlO,Tňují funkee y
tg x, a y
cotg x.
Čtenáře jistě ll1JapaiIJne, že € x :istuj 'e mnoho druhů fumkcí. Pro naše úČlely však
nemá cenu and. jednotlivé druhy f'UJIlkcí vyjmenovlalt a ani se jimi podr{)'bněji za
bývaL Důkladněji se S'ezmámime však s funkci y = 'l og x v kapitole, ~de se
budeme ta:ké iPod:rQibněji zabývat lOgla.ritmy i jejiCh :prakti'ckým použitím.

=

=

=

CPok:račování)

=

Jitka Náprstková

CO NOVÉHO V ASTRONOMII

SPOLUPRÁCE RADIOTECHNIKŮ V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO
GEOFYSIKÁLNÍHO ROKU
V rrámci III. Mezinárod11lílhlo geofysikáJl:niho Toku C1957/8) se prLpr.a1vuJe 1 1'02
sáihlá mezinár:!dn.í. spoluprác,e TrudioltE;chniků. Výzkum se bude v 'tomto obolru
týlm,t 'především oitázek šíření radi,ových vln vtro'po!Sféř,e, rměřerní koefteiea1'tu
rzfrakce a velikolSti a i!HDensity fluktu:aJCÍ ve vzdušnýeh hmotách. Připravují se
rcw:něž pozo'I'Iová'ni polárnkh září :llIa ,obou zemských 'Po1ol{JQulich mebodcru rad'l o
vých ozvě!n a .s tudium šířkového rozložení polárnich 'září. Tyto výzkumy budl:'u
prováděny v rozsáhlém Ipásmu fr,e kvencí a .souoa.stně bU/de sleoo'Vána sc,i.inJtilruce
di:skretních zdrojů Tladilového záření. J-s'Ou č~něl1ia 'OpaHelll'Í k sjednocení metod
měření ionosférické absorpce; k těmto měřením má ,být _
používáno galaktiokých
zdrojů 'm diového záření. Plánuje 'se .systematické provádění ,nepřeJtrž~tého měření
scLntilace disk-retnícb zdrojů v Labuti a Kasiopeji, zejména v denní době, kdy budou
pT>o'vádě11la .s.rovnání záření Itěchtlo zdT>ojů 'a radiového :zářernÍ Slunce. P'0zolrování
meteoru radioelektrickými metodami za účelem studia ionosďéricikých větrů 'budou
prováděna nejen na severní [lolloko uli, 'rule i v Australii ,a n.a Novém Zél-andě.
Pokud jde '0 radiJoelekbrická pozorovámí SllU/nce, bude 'VělllováJn.a zvýšerná pO'ZOlTn0 3t
studiu 'radLového spektra "záb1esků" 'a přesnému urrčenÍ. obla:stí zvýšeného r1adio
vého zářerní na Slunci.
A. N,
1
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VII. MEZINÁRODNÍ ASTROFYSIKÁLNÍ KOLOKVillM V LIEGE
Ve dnech 12.:až 14. 'čerrvence
t. r. ,se konaJ10 v belgicikém
městě Liěge již ,sedmé mezi
národní astrofys~ká:1ní Ik.olo:k
vium, které Ihylo věnováno
významu molekul v astrono
mii. Zúčastni,lo se ho lasi 120
astronomů a ip:f1acovníků z pří
buznýdh 'o!borů, jakož i hostů
z 20 'z emi. Ze států 'slOdaJl~stic
ké'ho tábo~a bylo zastoulpeno
Československo (dr. Jiří Bouš
ka, do'c. dr. F ,rarltišek LiIlJk a
doc. dr. Luboš Pen~;k), SSSR,
Polsko a NDR. Ce'l;k em bylo
předneseno

40 referátů a velké
množství diskusních příspěv
ků. KoloOkviumo.rgani!sovlal po
dobně j1ako v dřívějších aetech
ředitell AJstr,ofysikální'ho ústa
vu v Liěge prof. dr. P. SWing's
se s:pollupraoovníky a jednwní
předsedal
nositel NlO'bel,cvy
ceny, 'americký fy.sik C. Urey.
První den jednání !bylI věnován
otázkám, souvisícím s vy,s.okou
zemslkou atmosférou, s kome
tami a s atmos.férou Venuše.
Referáty druhého dne 'Pojeid
návwly o možnostech žiViota
na ;planetách, 00 MaTsu, o Jupi
teru a dále 'o Slunci a o hvěz
dách. Poslerdní den 'byly na
pořadu teoretické [prolblémy,
souvisící s molekulami ve hvě'z
dách, kometách a paanetách,
ja!kož i referáty 00 současném
stavu lafbo,raDol'nich výzkumů,
týkajících se uvedenýclh pro
blémů. Kd}ckvi'l1m mělo po
ddbně Jako v ,dřívějších letech
vysokou vědeckou úroveň.
Útčastníci mě:li též možnost
proolJé:dnout si Astm,[ytSikální
ústav university v Liěge. B.
Na horním snímku universita v Liege) kde se kona~o VII. meziJnárodní astro
fysikální k'owkvium) ma dalších obrázcích Astrofysikální úst,mv uniVtersity v Liege
v Oovnte-Sc"be8sin
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SOUDOBÉ PROBLÉMY VÝZKUMU MEZIHVĚZDNÉ HMOTY
V současné době je podle náziOru H. C. van de Hulsta nutno obrátit poz,o rnost
především k těmto prohlémům, týkajícím se výzkumu mezihvězdné hmoty:
(1) Rozložení mezihvězdné hmcty v Ga.laxii, (2) Reflexmí mlhoviny a malá temná
mračna, (3) Mezihvězdná extinkce a polarisace vlastnosti pevných částic, (4)
Ionisace a teplo,ta mezihvězdného plynu plyn mezi mračny, (5) Dynamika
mezihvězdného plynu, (6) Difusní mlhovLny a oblrust i záření, (7) Vztah mezi
mezihvězdným plynem a h'Vězdami, (8) Pozorování a bheorie fysikálního stavu
a dynamiky planetárních mlhovin. V obo.ru výzkumu mezihvězdll1é hmoty
v Galaxii pracuje Yerkesova hvězdárna, která studi'em rozložení hvězd spektrál
ních tříd A a F hodlá získat podrobné znalos,u struktury mezihvězdného pro'středí.
V otázce ionisace a teplo.ty mezihvězdného plynu konsta.tovali v,an de Hulst
a L. Spitzer, že teo'r eticky odvozené teploty oblastí H II a H I nesouhla's í s vý
sledky, získanými pOZ1orCYVáním. Pozorování dává pro oblasti H II teplotu
15 000 OK proti teoreticky ziska.né hodnotě 10 000 ° K. Tento rozdíl bude nutnlO
.odstranit ;přesnějším propraeováním teorie. Závažnější .rozdíl s.e však Jeví u -ob
lastí H I ) jejicht teplota má být po.dle Sp1tzerových výpočtů asi 50 OK, kdežbo
z p ozorování v čáře 21 cm vychází teploh 125-150 OK . Tak značný rozdíl nelze
vysvětlit nepř esnostmi poz,o'rováni. Nejdůležitější vli'Vy, které dosud teori'e neuva
ž ovala, jsou vliv kosmického .záření a značná nehomogendta teploty, způsobená
rozdílnými vlastnostmi vrstev jednotlivých oblastí H I. Tyto v'livy by 'Pa,k m ohly
zptsobi,t podstatné zvý'š ení teploty oblastí H I 'pr,o ti dosud UVaž,o.Vía,né, teoreticky
získané hodmottě.
A. Novák

Z LIDOV~CH HV~ZDAREN
A ASTRONOMICKÝCH KROUZKŮ

O ČINNOSTI ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU PŘI 11LETÉ STŘEDNÍ
ŠKOLE V OSTRAVĚ
Schůzky

astronomického. kroužku při 11leté stř. škole v Ostr:avě, Matiční ul. 5,
14 dní ve fysikální posluchárně. V kroužku se
promíttaly se filmy i diafilmy a za jasrných večerů
se pozo.roIVa10 venku s obecenstvem. Se svolením Krajského domu piornýrů v M,a 
riánských Horách členové kroužku sestrojovaLi dalekohled a jiné pomůcky . V'e
škole byl školní l'lozhlas použiJt ke krátkým 'astmnomickým relacím. Na chodbě
ško,l ní budovy byla zřízena srtálá wSltronom:kká výstavka. Celkem uspořádal
kroužek 15 schtlz,ek za účasti 233 žáktl. Kromě toho chodili do k lr oužku i rodiče,
takže je počet rnávŠltěv ještě vyšší. Večerní ohloha byla pozo.rován-a d-alekoh1edem
čtyřikrát .a celkem bylo promítnuto 14 astflOlllomických fil:mů. a 3 di'a filmy. K ,r ou
žek má k disposici Jednak MOlna!' a čočkový dalekohled 120 X zvěrtšující s pa.r.a
lak,ticko·u morn t áží.
Veškeré akc e k,l'loužku se člernové SlTIiaJŽiJj provádět z.aJjim:avým a přístupným
způsobem, do'cházka byl,a do'brovolná. Předlnášky a pOlZo,rování se prováděly podle
vypracCJ'VIaného 'Programu. PřeJd pózorováním byl vždy výkiJJa,d D' vidiltelných pla
netách a jiných nebeských tělesech. V rámci populwrisa,ce aJstrornoOmie bylo navá
záJno 6p.ojerní s některými škohlJmi i mimo Ostravu, jiako na př. oS ID'ličirnem , kde
byli získá:nidhlší zájemci :0 astrorn'o mii.
Ing. Jaroslav Zábra'tlský
pl'lavidelně každých
půjčovaly knihy, př ednášelo se,

se konaly

OBVODNÁ r,UDOVÁ HVEZDÁREŇ V HUMENNOM V ROKU 1955
Obvodná l'udová hvezdáreň v Humennom 'Vykazuje peknú popularizačnú a
pozorovatel'skú činnosť, ak napriek tomu, že jej terajšie proviz6rne umiestenie
v budove ONV je nevyhovujúce. Hvezdáreň ,pracuje podl'a 'predom vyhotove
ného. štvrťročného plánu a okrem popularizačnej činnosti vykonáva tiež pomocné
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vedec'ké práce pre naše vedecké ústavy. Za tým účelom 'boli pri hvezdárni vy
tvorené tri pracovné sekcie, a to slnečná, kometárna a premenných hviezd.
Popul<3.fizačná činno,s ť hvezdárne 's a neobmedzuje len na jej síd}o, ale rozširuje
sa na jednotlivé obce asusedné okresy, kde hvezdáreň založila astronomické
krúžky. Tieto krúžky boli doteraz založené v Snine, Medzilaborciach, Vel'kých
Kapušanoch, Michalovciach , Král'ovskom Chlmci a Trebišove. Ďalšie krúžky sa
zakladajú v Sobranciach, Sečovciach a Stropkove.
Aby sme mohli dostať jasný obraz o práci l'udovej hvezdárne v Humennom,
musíme si zrekapitulovať jej celkovú činnosť za rok 1955. Čo sa týka populari
za;čnej činnosti , hvezdáreň v minulom roku usporiadala celkom 113 astronomic
kých prednášok na r6zných miestach, mimo hvezdárne. Z týchto prednášok
80bolo spojených s pozorovanlm oblohy hvezdárskym ďalekohl'adom, doprave
ným na miesto prednášky, 5 prednášok bolo spojených s premietaním astronomic
kých filmov, 23 prednášok spojených s premietaním diafilmu a 7 prednášok
bolo spojených s propagačnými obrazmi.
.
Celkový počet účastníkov na týohto 'prednáškach !bol 10891 osób, '00 je prie
merne 94 osób na jednu prednášku. Pre školskú mládež holo usporiadaných
22 astronomických prednášok. Pre propagáciu astronomie medzi cestuiúcimi boli
usporiadané 4 hvezdárske prednášky, a to na železničnei stanici v Humennom.
Na miesto týchto prednášok bol dopravený vel'ký hvezdársky ďalekohl'ad, kto
rým posluchači pozorovali Mesiac a planéty. Týmto spósobom sa umožnilo po
sluchačom na vlastné oči sa presvedčiť o tom, že vo vesmíre je viac svetov
podobných našej Zemi. Z toho vyplýva, že naša Zem a život na nej nie je ojedL
nelým výnimočným zj'3.vom vo vesmíre.
Čo sa týka pozorovatel'skei Čin.nosti, hvezdáreň v roku 1955 vykonala celkom
222 pozorovaní slnečnej fotosféry. Z týchto pozorovaní bolo vyhotovených 268 vý
'kresov. Teito pozorovania boli koncom mesiaca vyhodnotené a odosielané Astro
nomickému ústavu v Ondřejove a Eudovei hvezdárni Praha-Petřín.
Na celoštátnej hvezdárskej konferencii v Hradci Králové dňa 25. a 26. no
vembra 1955, vyhodnotené boli výsledky jednotlivých l'ud. hvezdární, docielené
v pozorovaní Slnka. Na prvom mieste bolů Humenné, a taktiež aj v pozorovani
komét a zákrytov hviezd Mesiacom.
Kometárna sekcia previedla 21 pozorovaní Mrkosovei kométy, 20 pozorovaní
Bacharevove.i kométy a 16 pozorovaní Hondovej kométy. Z týchto pozorovaní
bolo vyhotovených 105 výkres ov. Zprávy o pOlzorovaní s výkresmi odosielané boli
Astronomickému ústavu v Prahe a Eudovej hvezdárni Praha-Petřín.
Okrem toho vo dne, za plného svitu Slnka boli pozorované planéty Venuša
a Jupiter. Tým sme presvedči1i posluchačov pri prednáškach o tom, že planéty
a hveizdy sú na oblohe aj vo dne, iba pre vel'ký jas Slnka ich nemóžeme vidieť.
Hvezdáreň je za pekného počasia otvorená pre verejnosť každý pondelok ,
stredu a piatok vo ve černých hodinách. Nedostatkom však je, že hvezdáreň má
pevnú strechu, čím sa pozorovanie značne obmedzuje len na viditel'né strany.
Kupolu alebo odsuvnú strechu na tomto mieste nie je možné uTobiť preto, le,b o
nad hvezdárňou vypína sa mohutný komín ústredného ,k úrenia z budovy ONV,
ktorý ustavične chrlí sadzu ako vulkán. Preto čakáme na jedinú spásu - na
výstavbu nové'ho kultúrn ehodomu v Humennom, kde nám sl'ubuj,ú našu hve:zdá
reň. Ale kedy sa toto uskutoční, doteraz presne nevieme.
Ján Očenáš "
NOV~

KNIHY A PUBLIKACE

F. Link: Změny klimatu a slwneční činnosti v posledních čtyřech tisíciletích.
Praha 1956, Rozpravy ČSAV, 66/2. Stran 52, cena brož. Kčs 5,40. - Autor
se zabývá kometární statistikou a statistikou polárních září ve srovnání s výsled
ky klimatickými, magnetickými a jinými, které byly k disposici v období čtyř po
sledních tisíci:letí. Inte:r~pretuje výsledky a sleduje jejich vzájemné vztahy. Publi
kace je psána česky a je 'k ní připojen ruský a francouzský výtah.
J. N.

NČSAV,
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M. P. :Qoluchanov: Šíření radiových vvn. SNTL, Prah'a 1955. 371 str., 250 obr.,
39 tab. v textu, váz. Kčs 36,60. - Doluchanovova kniha, kterou dobře přeložil
P. Beckmann, je základním dílem, zabývajícím se problematikou šíření radiových
vln. Velmi obsáhlá látka je rozdělena do osmi kapitol, z nichž úvodní se zabývá
obecnými problémy šíření radiových vln a slouží jako teoretická průprava ke
stúdiu dalších částí knihy, které pojednávají o šíř,ení p ovrchových radiových vln,
o ionosféře, o šíření dlouhých, středních, krátkých a velmi krátkých vln a o atmo
sféric'kých a 'kosmických poruchách radiovéh o příjmu. Kapitola o šíření krátkých
radiových vln obsahuje stať, ve ,k teré se čtenát seznámí se základními metodami
výp očtu 'krátkovlnných radiových spojů; tato stať, podobně jako i ostatní části
knihy jsou doplněny příklady. Autor sjednotil v této knize velmi obsáhlou a různo
rodou látku, Merou zájemci musili dříve hledat v ča:sopisech ,nejrůznějších vědních
oborů. Kniha je určena především pro odborné pracovníky ve sděl o vací technice
a jako učebnice pro vysoké školy, přesto však ji vřele doporučujeme pokročilej
ším astronomům-amatérům, zejména těm, kteří se zajímají o 'Pr oblémy vysoké
atmosféry a radiové astronomie, neboť v ní najdou odpovědi na řadu otázek, které
s ouvisí s ionosférou a' jejím významem pro šíření radiových vln různých délek.
Kniha je psána sro:zumitelně, ale autor používá rozsáhlého matematického apa
rátu, ,k terý vyžaduje alespoň základních znalostí vyšší matematiky.
A. N.
B. Dzikiewic'z: Zarys a.stronomii sferycznej i praktyc:<7nej dla topografów i geo
detów. Wydaw. minist. obrony narodowej, Warszawa 1955; 199 str., 67 obr.,

+

tabulky
příloha; Kčs 12,40. Zdařilá polská knížka nás uvádí do oboru t. zv.
topografické nebo inženýrské astronomie, jak nazýváme geodeticko-astronomické
práce prováděné s menší přesností, dostačující pro mapování, polygonisaci a jiné
praktické úlohy. Použití rychlých astronomických method podstatně zhospodár
ňuje tyto práce. Knížka začíná úvodem, podávajícím přehled historie astronomie
a dnešního jejího stavu a dále vzorce sférické trigonometrie. První část knihy se
pak zabývá astronomickými souřadnými soustavami, sférickou astronomií, zá
kryty a zatměními, naukou o čase, statěmi o refrakci, paralaxe, aberaci, precesi
a nutaci, vlastním pohybu hvězd a o astronomických ročenkách. Druhá, nej
důležitější část příručky, se zabývá astronomií praktickou. Začiná přehledem
přístrojů praktické astronomie a základními instrukcemi o práci s nimi. Pak již
autor přistupuje k praxi měření v poli. Začíná podrobným a instruktivním popi
sem určení astronomického azimutu zemského předmětu ze zenitových V'zdále
nosU nebo hodinových úhlů Slunce a hvězd, hodinového úWu Polárky, metodou
stejných výšek Slunce a hvězd, metodou Radeckého a Czerského. Přibližné metody
určení azimutu jsou zastoupeny výkladem použití tabulek A. M. Pietrowa, W.
AchmatO'va a Graura, dále je popsána metoda Hosmer-Krasovsikého, použití WN
dova poledníkového hledače a Hausbrandtova zařízení.
Další kapitola se týká určení zeměpisných souřadnic, a to zeměpisné šířky ze
zenitových vzdáleností Slunce, hvězd a Polárky, zeměpisné délky z observace
hvězd v meridiánu a ze zenitových vzdáleností Slunce a hvězd v blízkosti 1. verti
kálu. Závěrem jsou stručně uvedeny základy metody Cingerovy a Pěvcovovy. Ke
všem podrobně uvedeným metodám připojuje autor vypočtené příklady a prak
tické pokyny. Přehledným výkladem navigační astronomie, z níž se podává jen
metoda polohových čar, kniha končí. Připojeno je pak několik obvyklých tabulek,
z nichž dobře upravena je zejména tabulka astronomické refrakce. V příloze je
nepříliš zdařilá mapka souhvězdí. Kniha je zejména ve své praktické části cenná
a zaSluhuje po'z ornosti tím spíše, že v naší literatuře bohužel podobné dílo dosud
chybL Knihu lze doporučit lidovým hvězdárnám a amatérům jako pomůcku pro
určení astronomických souřadnic a orientace hvězdárny.
OEK
J. Buchníček: Přírodlní
str. 46, brož. Kčs 1,60.

vědy proti náboženskému tmářství.

J. Cvekl: O protikladu vědeckého a náboženského
Praha 1956; str. 62, brož. Kčs 2,28.
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PLANETY. Merkur je ji
v největší západní
elongaci bude 12. října. Venuše
je na ranní o,b loze la je nej
jasnějším o'b jektem. Mars je
,v iditelný téměř po celou noc.
Jupiter 'Vychází !k ránu. Sa
turn 'Zapadá 'brzy po Slunci
a není pozorovatelný. UrOln
vychází kolem 'Půlnoci. N eptun
není poz,orovatelný.
Obzo'rová mapka :z názor
ňuje pOllOlhy planety Merkura
a Měsíce v říjnu nad východ
ním O'bz:orem. Na spodním
okraji obz,orové ma!pky je vy
značen alZimut, !po levé Istraně
výška :nad obzorem. Jasnost
Merkura je 12. října -0,3m.
třenkou;

Kal()rvdář význačných úkazů 1JW,

1.
2.
3.
4.
5.
7.
9.
11.
12.
16.
19.
21.
25.
26.
27.
30.
31.

OBLOZE

ŘtJNU

obZoze

v přízemí
Venuše v k,o njunkci s Měsicem (Venuše 5,1 0 severně)
Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 6,3 0 severně)
Merkur v konjunkci s Měsí,cem (MerkUlI' 4,40 severně)
Měsíc v novu
Neptun v konjUI1ikci s Měsícem (Neptun 4,5 0 severně)
Saturn v konjunkci s Měsícem (Slaturn 1,8 0 severně)
maximum meteo,riCikého roje y Drakonid (nepravidelné)
18h !Zákryt hvězdy d Sg,r (5,0) Mě'skem VlStUP (18 h 37m)
20h M ~ íc v první čtvrti
3h Merkur v největší z~adní eJ.ongaci (18,1 0 )
24h Měsíc v odzemí
16h Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 9,0 0 jižně)
18h Měsíc v úplňku
maximum meteorického 'roje CeHd (n€ j pravidelné)
maximum meteorického roje Orionid
15h Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše 0,2 0 severně)
19h Měsíc v poslední čtvrti
4h Uran v k,o njunkci s Měsícem (Uran 5,7 0 severně)
7h Měsíc v přízemí
12h Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 6,2 0 'Severně
22h Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 6,4 0 severně)
18h Merkur v konjunkci s Neptunem (Merkur 0,5 0 již.ně)
maximum meteorického roje Taurid
maximum meteorického r,oje Arietid
3h
3h
19h
10h
5h
16h
21h

Měsíc

B. M.
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