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ORGANISACE POZOROVÁNÍ SLUNCE BĚHEM
MEZINÁRODNÍHO GEOFYSIKÁLNÍHO ROKU
Dr MILOSLAV KOPECKÝ

Jelikož sluneční činnost podstatně ovlivňuje řadu procesů na Zemi,
jako je zemský magnetismus, ionosférické vrstvy v zemské atmosféře
a pod., je výzkumu sluneční činnosti během Mezinárodního geofysikál-.
ního roku věnovruna značná pozornost. Již sama doba konáJllí MGR byla
volena tak, aby připadl do období maxilma sluneční činnosti.
Řada speciálních geofysikálních měření nebude během MGR prová
děna nepřetržitě, nýbrž jen v určité, pevně stanovené dny, "světové
dny". TytD světové dny budou dvojího druhu, řádné a mimořádné. Řádné
světové dny jsou již definitivně stanoveny a spadají na období určitých
význačných úkazů, jako je na př. zwtmění Slunce a pod. Mimořádné
světové dny budou v době výjimečných úkazů a budou vyhlašovány
případ od případu. Jedním z důvodů k vyhlašování mimořádných svě
tových dnů bude i zvýšená sluneční čirllllost. K tomu je však třeba, aby
pozorování Slunce bylo v celosvětovém měřítku řádně organisováno.
Základní organisace pozorování Slunce je totožná s celkovou organi
sací MGR. Kromě hlavního ústředí MGR bylo zřízeno několik oblast
ních center, která organi.sují pozorování a shromažďují jejich výsledky
ze svých oblastí a po jejich celkovém zpracování je předávají hlavnímu
ústředí.

Naše republika patří pod oblastní centrum v Moskvě. Proto část ple
nárního zasedání Komise pro výzkum Slunce při Akademii věd SSSR,
které se konalo 28. září až 2. října t. r. v Tbilisi a na hvězdárně v Aba
stumani, byla věnDvána organisaci pozorování Slunce v oblasti patřící
pod moskevské centrum. Této konference se zúčastnili i zástupci ostat
ních států, patřících pod toto centrum, pokud v těchto státech je vý
zkum Slunce prováděn. Z Čínské lidové republiky se této konference
zúčastnil prof. Kung a dr. Šeň, z Jugoslavie dr. Djurkovič, z Polska
dr. Kozsibova, z Maďarska dr. Czada a z československa autor tohoto
článku. Po této konferenci se konala na horské sluneení observatoři
u Kislovodska porada pozorovatelů Slunce, na kterou ze zahraničních
delegátů byli 'Pozváni pouze zástupci Maďarska a československa.
Na těchto poradách byl již dohodnut způsob spolupráce s moskev
ským oblastním centrem i spolupráce mezi jednotlivými hvězdárnami
a ústavy. Veškerá pozorování fotosféry, protuberancí a korony budou
shromažďována na horské observatoři pulkovské hvě'Zdárny u Kislo
vodska a pozorování chromosféry na pobočce krymské astrofysi.kální
observatoře v Simeiz. Tato dvě centra budou shromažďovaný pozoro
vací materiál souhrnně zpracovávat, připravovat pro tisk a denně pře
dáva:t moskevskému centru MGR. S mOls kevským centrem budou tyto
dvě sluneční centrály spolupracovat též při varovací službě v souvis
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losti s vyhlašováním mimořádných světových dní a při přípravě "ursi
gramů" (souhrnných zpráv
stavu Slunce, zemského magnetismu,
ionosféry a pod.), které budou denně vysílány radiovými stanicemi
všech oblastních center MGR. Pro radiový výzkum Slumce bude zřízena
třetí centrála, jejíž mtsto nebylo dosud určeno. Kromě toho všechny
hvězdárny při výskytu velkých chromosférických erupcí, velkých erup
tivních protuberruncí a s.ilných radiových vzplanutích budou tyto j,evy
ihrned telegraficky hlásit přímo. moskevskému oblastnímu centru.
Jaké závěry vyplývají z těchto porad pro naše amatéry a lidové
hvězdárny? V oblasti výzkumu sluneční fabosféry, t. j. především slu
, nečních skvrn, je všeobecně kladen důraz hlavně na fotografická pozo
rování. Chtějí-li tedy naše lidové hvězdárny držet krok se současným
vývojem, je třeba, aby přecházely od visuální na fotografickou metodu
pozorování skvrn. Při tom je 7lnačný důraz kladen na výzkum struk
tury skupin skvrn, na výz;kum jejich změn a vlastních pohybů uvnitř
skup Lny. Proto je třeba mít častější snímky fo.tosféry. To však je možno
provádět jen na několika málo profesionálních observatořich. Avšak
složením snímků, pořízených na různých observatořích v různou dobu,
se dosáhne skoro téhož výsledku, alespoň pro ty případy, kde nevadí,
že 5e používáno rů'zných přístrojů a různého fotografického materiálu.
Proto bylo dohodnuto, že bude pravidelně publikován seznam fotog-ra
fických snímků fotosféry, k1terý bude obsahovat pro každý den světové
časy snímků a hvězdárny, které snímky pořídily. Tímto zpúsohem bL'de
ziskán přehled .a všech snímcích fotosféry, pořízených v oblasti spada
jící pod moskevské centrum MGR. Seznam bude pubhkován z fotografií
poří'zených po, čínaj,e 1. srpnem 1956. Z Československa bude takovýto
seznam zasílat hvězdánna v Ondřejově; bude obsahovat nejen seznam
vlastní-ch fotografií, ale i ostatních fotografií, získaných v naší repu
blice. Je proto nUltné, aby všechny lidové hvězdárny, které pozorují
Slunce, zasílali bezpodmínečně do 5. každého měsíce se~nam svých foto
grafií fotosféry s údaji ve světovém čase s přesností na jednu minutu
slunečnímu oddělení v Ondřejově.
Ze stejných důvodů byla obdo.bná dohoda uzavřena i o fotografiích
protu'berancí. Proto bude třeba, aby ty lidové hvězdárny, které bl'd ou
mít koronografy s rnonochromatickými filtry, zasílaly Ondřejovské
hvězdárně i seznam snímků protuberancí, v kterých by kromě svět o
vého času bylo též uvedeno, zda se jedná o' snímek celého slun-ečního
okra ie nebo 'k teré jeho části.
Oba tyto seznamy budou pulblikovmy bud' v "Solneonyje de'l1nyje"
nebo v Pulkovském katalogu. Originální snímky zůstanou uschovány
na hvězdárnách, které je pořídily a v případě, že by některé z tšchto
snímků potřehoval jiný ústav, požádá o jejich zapůjčení nebo zaslání
jejich kopie. Tímto způsobem bude možné, aby materiál, získaný na
našich lidovÝ'ch hvězdárnách, sloužil v urč-itých připadech i některým
zahraničním ústavům. Je však třeba, aby snímky pro tuto potř,ebu byly
skutečně velmi dobré Kvality.

°
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ŠEDESÁT LET
ARCHENHOLDOVY HVĚZDÁRNY
V BERLÍNĚ-TREPTOWĚ
Dr OTO OBŮRKA

Letos oslavuje šedesát lelt bohaté práce Archenholdova hvěu1árna
v berlínské čtvrti Treptowě, vybudovaná v rOce 1896 k velké průmyslové
výstavě, která byla tehdy v rozsáhlém treptowském parku uspořádána.
Hvězdánna nese jméno astronoma Friedricha Simona Archenholda, kte
rý si získal veliké zásluhy -o její výstavbu. Jako iniciátor myšlenky vy
budování hvězdárny navrhl i konstrukci velikého dalekohledu a vyvinul
veliké úsilí o opatření peněžních prostředků, nutných k provedení a do~
~Dnčení celého dHa.
Dodnes vyvolává údiv návštěvníků obří dalekohled -o déke 21 metrú
se Steinheilovým objektivem o průměru 68 cm, který byl tehdy nej
větším čočkovým dalekohledem v Německu. Pro mohutný pří:stroj, vá
žící 130 tun, musely být v bažinaté trentowské půdě vybudovány roz
sáhlé základy ze 60 000 cihel. Nov~nkou v konstrukci dalekohledu bylo
tehdy neměnné místo pozorovatelovo, koliem něhož se celý přístroj
všemi směry otáčel. Dalekohled byl umístěn na volném prostranství,
bez kopule, a jen jeho mechanická část byla chráněna odsuvným pří
stře-škem. Tím, že bylo upuštěno od stavby rozsáhlé kopule, snížily S8
značně stavební ncrkladv a bylo mo~no prodloužit podstatně ohniskovou
dálku. Pro ochranu pří:stroie před p.ovětrnostními vlivy byl kolem tu
busu vytvořen ochranný v ál-ec, pevně s pří'strojem spojený.
Archenhold hodlal postavit dvo,iitý dalekohled a mohutná montáž
byla též pro takové zatížení konstruována. Od provedení fotografického
refraktoru 0' průměru 110 cm a ohrnis'k ové dálce 7 metrů, který měl
tvořit druhou polovinu přístro;e, muselo být z finanční-ch důvodů upuš
těno. Pracovny hvězdárny byly tehdy umístěny v prozatímní dřevěné
'budově, která byla teprve
v roce 1909 nahrazena
prostornou zděnou novo
stavbou.
Dnes je Archenholdova
hvězdárna neivětší němec

kou lidovou hvězdárnou a
jeifch pozorovacích veče

ru, přednáškových

pořadů

Velký re traktor A rchenholdo
vy hvězdárny, Poh!e,d na mí
sto pO:(jorovatele
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Montáž v-elkého refraktoru
Archenholdovy
hvě zdárny.
Mechamiclc-á část j'e z akryta
odsuvrným př'íst'ř'eškem

a výstav účastnily se za
uplynulých 60 let téměř
tři miliony návštěvníků.
Hvězdárna je pro svoji bo
hatou a mnohostrannou
činnost neobyčejně dGbře

vybavena. V rozsáhlé jed
nopatrové budově je velký
sál prG filmGvá předsta
vení se 432 seda;dly, moderně zařízená posluchárna se 130 sedadly,
která pojme až 200 osob a další přednášková ;mílstnost s 50 židlemi
Přednáškové síně jsou opatřeny epidi'as1kopy a zvukovými přístrGji
pro promítání úzkých i normálních filmů. V řadě místností v přízemí
i v prvním patře .isou umístěny astronomické sbírky, tvořicí za.iímavou
výstavu, v níž kromě bohatého obra:aového materiálu z dě.iin astronomie
;najdeme mnoho fotografií těles sluneční soustavy a celého pGznaného
vesmíru. Jsou zde sbírky fysikálních, optických,astroil1omických a geo
detických přtstro.iů. soubor man. glGbů, telurií a .iiných ná:aorných po
můcek, sbírka hodin a kalendářů a kolek0e minerálů a meteoritů.
Knihovna hvězdárny obsahuie téměř 10000 sva.zků starší i nověišÍ
literatury astronomické a přilehlých oborů. Hvězdárna má též řadu
dobře zařízených pracoven, O'ntické a fotografické laboratoře, mecha;nic
kou dílnu a tři byty pro ředitele a zaměstnance. Nad celDu budovou .ie
terasa. určená k powrovacím účelům, na níž lze bez obtíží shromáždit
něko1ik set osob.
Protože byl velký ArchenhoJdův refraktor pro vážné noško'zení obiek
Uvu za vál-ky a pro jiné mechanické nedostatky vyřazen z prorvozu,
slOUŽÍ dnes k veřejným pozorová.ním i odborné práci deset .iiných daleko
hledů. z nichž neivýkonněiší 5e Uraniarefraktor o průměru 16 cm a
ohniskové dálce 240 cm, který byl před několika roky opatřen ZeisEo
výru prGtuberančnÍ'm spektrosko-nem. Stroj .ie umístěn na terase v pěti
metrové kopuli. Na terase ie dále několik pozorovatelen s odsuvn{-mi
sltřechami. v nichž isou umístěny zrcadlové dalekohledy o průměrech
25 cm a 16 cm, dva refraktory 00 průměru 10,5 cm, hledač komet a menší
Zeis:sův dalekohled. o pru.měru 8 cm. Další přenosné přístroje j isOU podle
potřebv vyná.šeny na pozorova;cí terasu.
K nřístr()jovému vybavení hvězdárny patří řada laboratormich nří
stroíů, jako ZollnenlV fotometr, Hartmannův mikrofotometr, měřící
stůl nro proměřování fotog-rafických desek, spektroskop. zrcadlovÝ gal
varnometr. astronomické hodiny, chronograf, chronometry a jiné po
,mocné zař·ízení.
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Projekt

Zei-ssova plametaria
tow-ském parku

v

trep

Podstatnou částí činnosti hvěz
dárny je popularisace astrooomic
kých pozna:tků a seznamování ve
řejnosti s kosmickými tělesy. Hvěz
dárna pořádá týdně veřejné před
nášky, orgaJnisuje každoročně kur
sy astronomie při Lidové vysoké škole a koná pravidelné besedy se zá
jemci o amatérskou práci. Veřejná pozorování jsou pořádárna třikrát
týdně. Hvězdárna má též úzkou spolupráci s berlínskými středními ško
lami. Podle dohody se školním úřadem města Berlína navštíví ji ročně
asi 28000 žáků. Návštěvy jsou rozděleny na dopolední i večerní hodiny,
takže některé hodiny školní výuky astI'onomi,e se konají ve výstavních
místnostech hvě':odárny.
Vědecká práce hvězdárny je organisována v pracovním společenství,
které se dělí na někoHk odborných sekcí. Soustavná pozorování konají
především členové sekce sluneční a planetární a skupina pozorovatelů
prom·ěnných hvězd. Výsledky pozorování bývají po zpracování uveřej
ňovány v nepravidelně vycházejících zprávách hvězdárny. Večerní p0
,zorovací možnosti nejsou však na hvězdárně valně přiZJnivé pro příliš
nou záři svítícího velkoměsta a blízkost elektrárny v Klingenbergu,
jejichž osm kominů zamořuje okolí množstvím kouře. Hvězdárna je
vědecko-osvětovým zařízením města Berlína a zaměstnává tři vědecké
pracovníky a další zaměstnance správní a pomocné.
Treptowská hvězdárna opatřovala téměř 20 let vědecké řÍ'zení vel
kého Zeissova planetaria, které bylo v roce 1926 zřrzeno v berlínské
zoologické zahradě a jehož zařízení padlo v roce 1945 za oběť válce.
Aby ztráta byla nahrazena, byly vypracovány 'Plány pro stavbu nového
'plainetaria, jehož kopule o vrátřnÍ'm průměru 23,6 metrů bude obsahovat
350 sedadel. Po mnohaletých zkušenostech z provozu dřívějšího plane
taria bylo rozhodnuto, aby byla novostavba vybudována v přímém sou
sedství hvězdárny, i když se v bažinatém území stavba podstatně zdraží.
Archenholdova hvězdárna v Berlíně-Treptowě vykonala za své šede
sátileté činnosti význačný kus osvětové i vědecké práce a stala se nej
významnějším ústavem toho druhu v Německé demokratické republice.
Blahopřejeme k tomuto výročí a přejeme treptowské hvězdárně do dal
ších desetiletí mnoho nový,ch úspěchů při šíření vědeckého poznání
v řadách německého obyvatelstva a hodně zdaru v soustavné vědecké
práci.
NOVÁ KOMETA AREND-ROLAND 1956h
Kometa byla nalezena dvěma 'belgiC!kými astronomy na hvězdárně v Ucele dne
8. listopadu t. r. v souhvězdí Trojúhelníka. Jevila se jako difusni objekt 10. vel.
s centrální kondensací. Ohon nebyl pozorován.

269

FOTOGRAFOVÁNÍ ME'rEORŮ
V ASTRONOMICKÉM ÚSTAVU ČSAV
MILOSLAV

BROŽ

V meteorářs.ké praxi převládá V Ondřejově pozorování f,otografické.
Zařízení k fotografování meteorů a jejich stop je poměrně velmi doko
-nalé;

nynějšímu

pracoviště

stavu

před.cházelyčetné

zkoušky. Vedoucím celého

i oddělení pro meziplanetární hmotu je doc. dr. Vl. Guth,

který je sám výborným meteorářem's dlouhou praxí a s bohatým'i zku
šenostmi. Protože k určení dráhy meteoru je zapotřebí dvou snímků
z různých míst, dojížděli dříve pracovníci z Ondřejova na Mezivraty.
Později byla -zřízena prozatímní a pokusná pozo~ovatel[1a na Vysokém
ChluTilci a loňského roku byla dána do provozu stálá meteorická stanice
v Prčicích. Současně byly staré dřevěné komory nahrazeny novými
kovovými, zhotovenými ve vlastní dílně. Zařízení v Ondřejově i na sta
nici v Prčidch je shodné. Obě míis ta jsou vybavena deseti komorami
s elektrickým vytápěním a obsluhou. Každá komora je opatřena Zeis
s·ovým Tessarem O' světelnosti 1 : 4,5 a ohniskové délce 180 Hun. Všechny
plochy objektivů jsou potaženy antireflexní vrstvou. Desky se používají
Agfa ISS, formátu 9 X 12 cm, o citlivosti 21/ 10° DIN. V Ondřejově je
vždy pět 'kom-o r opatřeno rotujídm dvouramenrným sektorem, který n1á

Zařízení
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k fotografování meteorit na

hvězdárně

v

Ondřejově

Komory vrua meteorické sta
nici v

Prčicích

2800 ot./min., tedy dává
skoro 100 přerušení stopy
za vteřinu. Zařízení pro
fotografii
meteo'r ických
~p~kter je umístěno zvlá
ste.
Stanice v Prčióch byla
polohově i výškově přesně
vyměřena a je obsl uhová
na autorem. Instrukce dá
vá Ondřejov, a prolto byro
zřízeno
trvalé telefonní
spojení. V př~padě poru
chy spoje pracuje stanice
podle předem stanovooého
programu, bez ohledu na Ondřejov, čímž je zaručeno, že z každé vhodrné
noci bude vytěženo ,co nejvíce. V poslední dohě se uvažuje .Q zHzení další
pozorovatelny, která by všaik byla v provozu jen kolem maxim meteo
rických rojů.
S uvedeným zaří'Zením jsme jedním z několika málo států, které mají
opravdu stálou fotografickou meteorickou službu. Není bez zajímavosti,
že vůbec první fotografovaná stopa meteoru byla pořízena v Praze,
a to již 17. XI. 1885 L. lvlalochem 'Pod vedením prof. L. Weineka. První
dvojice snímků meteorů byla u nás získána 9. VIII. 1925, v Praze foto
grafoval J. Klepešta a v Ondřejově prof. J. Sýkora. Zajímavé je též
následující porovnání. První fotografie spektra meteoru se podařila
v roce 1897 v Peru a do roku 1950 jich bylo zachyceno na celém světě
celkem 122. V roce 1953 sestrojili v Ondřejově dr. V. Bumba a dr. B.
Valníček zařízení, kterým v témže roce při sledování Perseidzískali za
osm nocí 8 :spekter, z nichž bylo jedno výborné a tři dobré. I další porov
Inání ukazuJe na veliký pokrok v oboru meteorů. Od roku 1885 - to je
od první fotografované stopy meteoru - do roku 1930, tedy za dobu
45 roků, bylo u nás podobných stop za.chyceno celkem 40. Loňského
roku při sledování Geminid bylo za jedinou noc v maximu získáno
v Ondřejově 46 stop a na stanici v Prčicích 44 stop. Z celkového počtu
bylo 24 dvojic. Je si jen přát, aby stále získávaný bohatý materiál po
vyhodnocení a dalším zpra:cCY'/ání přinesl nové poznatky o složení a dění
ve vysoké atmosféře a o poměrech v prostorách naší sluneční soustavy.
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NEBOJME SE MATEMATIKY
Dokončení

o

charakteristice platí ještě navíc tato pravidla:
1. Vzniknou-li dvě charakteristiky, tak je sloučíme. Na
-

1

+

3,05642 2. Když

4

při odčítáni logaritmů

odečteme záro'veň
uskutečnit. Na př.:

a

stejný

=== 1,06543
=== 0,05642 -

2,06543

rpočet

!př.:

1

je menšenec m enší než menšitel, ta:k přičteme
jednotek a to takový, aby se odčitárú mohlo

+2

- 2

3,28756
4,81761
0,46995 -;:- 2

3. Když máme děEt logaritmus se záJpor,no'U charakteristikou 'urči.iýmčí:saem
a neru-li charakteristika tímto číslem dě'litelna, tak musíme pÍ'ičíst a zá:ro'Veú
odečíst tolik jednotek, aby charakteristika po dělení byla číslem .celým. Na př.:
+3

1/7 (0,87653 -

-3

4)

=

0,55379 -

1

4. Získáme-li, na př. při odečítání logaritmfi, zápornou mantisu, HmsÍme (přid á 
ním a ,o dečterum někoUka jednotek získlat kladnou mantisu a záJpornou chara:kte
ristiku. Na př.:
log x

= -

+3

- 3

2,87654

=

0,12346 -

3

=

Vztah Y
log x nám představuje funkci, kterou jmenUljeme logruritmickou ;
y je zde (jak známe z před,pos1ední partie o funkci) závisle proměnná čili funkce,
x nazýváme nezávisle Iproměnnou čili argument. Z definice l,o garibmu - logarit
mus jistého čísla je exppnent, ,kterým musím e umocnit základ, aby.chom dostali
y

hledané číslo - vyplývá (tedy lz e vztahu y === log aX) : x == Q •
Je jasné, že 1. a =I=- 1,
2. kgaritmus stejného čísla, j'a:kým je zá'k!lad, se I'ovná jedné
(y = loga a => a = a Y , => y = 1) *)
3. loga a n = n . logaa = n. 1 = n
logari.tmus mocniny základu se Tovná jejímu mocnLteli,
4. logaritmus nuly neexistuje; blíží-li Ise x nule, truk y kl esá pod
všechny meze, když je .základ větší než + 1 (y-> - 00) (obr. 1).
je-li základ klladné číslo menší než +l,ale >0, tak když x s e
blí,ží nule, ,pak y roste nad všechny meze (y---r + 00)

=

Zv,o lme a
10 a zolbr'a'z me si tuto funkci grafic'k y. Sestavme si nejprve tab uJku
h0'C1not x) y. Hc:dnoty pro x volíme lihovolně, hodnoty y 'VY'plývají !podle vztahu
y
log x.
Z tab. 1. je na př. zřejmé, že log liz === log 1 - log 2 = O-log 2
log 2.
Nyní si zvolíme osu x a y; na ní il1anášÍme body (1; O), (2; 0,30103), (3; 0,47712),
atd.

=

*) Z toho plyne značíme takto - >
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Tabulka 1.

V ,p raxi Čla;sto pO'UlZl'vame lo:g arttmické'ho pra
vítka (obr. 2), které nám nahradí aaespoň přibliž
ně počítací stro1j pro násobení, dělení, umocňování
a odmocňování, po pří:padě s'louží i pro jiné úkony.
Logari<tmi.c'képravítko se skládá ze 6tyř logarit
mický,c h stupnic (L 1, L 2, Q], Q2)' Logaritmicrk ou
stUJpnici dostaneme, [když naneSI8!me ll1a přímku .od
počátku logaritmy čís el (ve vhodně zvolené jed
notoe) akekoncovým bodům odpov:1da,jících úse
čelk připíšeme Ocr1a čísla. P.ro logaritmicik é stupnice
logaritmického pmvítrka používáme obvykle troj
. místných logruritmů. Vždy dvě z lOlg aritTrÚckých
s'tmpnic na pravítku jsou shodné (L]
Lz, Q]
Qz). Jednu stupnici. lze rposunova-t podle druhé
shodné. Logaritmické prav:rtko je v podstaJtě dře
věné, celuloidové (neb z jiného materiálu) pra
vítko, v němž se pohybuje šoupátko. K přesněj
šímu výsledku používáme zaskleného rámečku. na
němž je vyryta rýha kolmá k délce 'Pravítka,
která se jmenuje index. NeIŽ se olbrátíme ik po
drohnějšímu
vysvěltlení
použití logaritmk"kého
pravítka, všimněme si názvu pravá hlavní znač'ka,
čímž nazýváme konec stupnice a levá hlavní zna,č
ka, což znamená Zl3Jčátek stupnice (ČíS1lo 1).
Naučíme se násobit a dělit na logaritmickém
rpraví,tku pomocí srtUipnic LIJ L 2 • Víme, že podle
vZJtahu (1) múžeme psárt: log A. B
log A +
'l og B. Na loga:ritmi:cké stupnici j's ou místo čísel
jejich logaritmy. Proto se mění násobení čísel ve
sčítámí délek na logaritmickém pravíUm. Činitele
A,B vyjádříme taMo: A = a . 10 m , B = b. 10 n
kde ,a, b jsou č:'s'la větší než 1, ale menší nei 10;
mJ n jsou celá číslJa. Při násobení mohou vzniJk
nout dva pří.pa-dy:

=

x

=

y

o

1

log 1

2

Uo'g 2

0,30103

3

log 3

0,47712

1~2 1

-jlog 2

1/3

-log 3

= = -

....

=

1.

součin

a . b je menší než 10,

2.

součin

'a. b je

větší

0,30103
0,47712

,/

,

Obr. 1.

než 10.

V prvém přílpadě posUil1eme index na 6s:lo a na sturpnici Ll a pnsumeme k nětmu
levou hlavní znaČlku stupnice Lz. Pak přis,umeme index na druhého činirtele b
(stupnice L 2 ) a hned můžeme pod ll1ím číst výsledek c Ci když prozatím jen čás
tečný be7 udání řádu) na stupnici Lx. Řád výsledného součinu dosltaneme ze vztahu
A . B = c. 10 m+n jaJko součet řádů. obou čísel ,a) b.
V druhém případě postavíme icr1dex na číslo a (stupnice Ll) a přiSll1neme k němu
pravou hlavní zrua,čku stupnice L 2 • Pak posuneme index na druhého činitele b (na
stupnici Lz) a čteme pod ním lna stUJpnici Ll částečný výsLedek c. V tomtopřLpadě
platí
A . B = c. 10m+n+l
Protože jsme použili pravé

hlavníznač:kystUjpnice

L 2 , musÍ'm e

zvětšit řád

o 1 ze

zřejmých důvodů..

24,5 . 32,1

=

2,45.10 1 .3,21.10 1

92,1 . 24,5

=

9,21.10 1 . 2,45 . 101

= 7,86.10 = 786
2

=

2,26 . 103

=

2260
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Obr. 2
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Obr. "
Při dělení

pla,tí podle (2) vztah
log

A
Ii
=

log A -

log B.

Dělení čísel

se 'změní opět j'3Jk,o dříve na 'Počítání s úsečkami la sÍ'Ce na {)dčítání
na logaritmickém pravítku. Čísla AJ B píšeme ve stejném tvaru jako jsme
již uvedli 'Při náso~bení. Opět mohou nastat dva případy:

úseč~k

a

1. 'Podíl b je

větší

než 1,

~ je lIT..enší než 1.

2. podíl

V prvém přípa;dě postavím e index na dělence a (na stupni:ci Ll) a pnsuneme
b (dě1iJtele na stupnici L 2 ) . Pod levou hlavní .značkou stupnice L 2 (1) čteme
hned částečný výsledek c na stupnici Ll' Výsledný řád je roven 'rozdí1u řádů děčíslo

lence a

dělitele ~

=

-~. 10m-n

•

:případě posuneme i;ndex opět na číslo a (dělence na stUIPnici Ll),
přisuneme k němu číslo b (dělitele na stupnici L 2 ). Pak pod 'pravou hlavní
značkou stupnice L 2 čteme částečný výsledek c na stupnici Ll' Z téhož důvodu jako

V d,ruihém

a

prve ve druh'é ru

přÍJp'adě při

násobení Ip latí:

~
B
92,1 :'24,5

=

9,21.10 1

24,5 : 32,1

=

:

=

c . 10a-p-l

2,45.10 1

2,45.10

1

:

=

3,761.10 1 - 1

3,21 . 10

1

=

= 3,761.10

7,64.10

1-1-1

==

0

3,761

0,764

Násobení a dělení múžeme tlaMě ,provádět na stupnicích Q l' Q 2, ale tím se nyní
nebudeme zabývat. Nakonec si ukážeme, jak hledáme druhou m ccninu i odmoc
ninu na logaritmiClkém pravítku. Porovnejme stupnici Lt se stupnid Ql' Nejlépe
tak, že vyjmeme prostřední část pravítka se stupnicemi L 2, Q 2' Vidíme, že na
stupnici QI jsou druhé mocniny stupnice Ll' Pomocí indexu přímo čteme, že 2 na
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stupnici L, odpovídá 4 na stU/pnici Q" atd. Tedy 22 = 4 a pod. A nyní 'lehce [)o
l'otZU!ffiÍll11e vyhledávání druhých mocn.i:n. Stupnici L, nazýváme lineární, stupnici
Q, 'kva:dmaltickou. Mějme číslo A
a . 10 m ) kde a je větší než 1, ale menší než 10.
Nas,tavme index na číslo a (na stupnici L l ) a na kvadratioké stupn~ci Q, čteme
přímO' částečný výsledek e. PřÍ's/lušná druhá mocnina j-e

==

A2

(0,425)2

=

= k. 102m
=

(4,25.10- 1 )2

(k

4,25 2 .10- 2

= a2 )

= 18,1.10-

2

=

0,181.

Druhou O'dmocninu z daného čísla určíme obráceným 'Postupem. Dané
označíme opět A a rrlaJpíšeme ho ve tvaru

A

=

číslo

a.10 2 m,

kde opět a je větší 1, a:l e menŠÍ než 100. Pomocí index.uč:teme na stUJpnici L, (li
neární) částečný výsledek c (e =
O'dpovídajíd čís-Ioa na stUlpnici kvadra
tické (Q,). Hleda:ná druhá odmo,c runa, je tedy

Va),

VA = c .10
V163

111

= Vl,63 . 102 = V1,63 V102

=

1,278.10

= 12,78

Obr. 2 představuje logaritmioké praví,tko. Pro naše účely stačí uV1ažovat pouze
stupnice L" L 2) Q!) Q2) které i v IPnaxi nejča:stěj'i potřehujeme. Ohr. 3 představuje
logaritmickou stupnici lineární, o,br. 4 :kvadratickou. Na ně,kterých pravítkácih
bývají i stupnice kubické, pomocí nichž ~očítáme třetí mocniny i odmocniny
obdobně jako při druhých mocninách a odmocninách. Na logaritmickém :pravRku
je možno pcčítat i mnoho dlail.Ších úkolů, které však pr,o astronoma amatéra
nemají tak ve~ký význam, a proto je nebudeme 'p robírat.

*

Účelem tohoto cJ'lklu bylo zopakování matematiky ze ško-lních 1et a její rptl

padné doplnění pro astronoma amaJtéra. Nebylo možno vyložit na několiikJa strán
kách vše, co by bylo třeba. Ale snružHi jsme se čtenáře seznámit s nejdŮležitějšími
základ!ními pojmy a symboly, se kJterými se astronom amatér nejčastěji setkává
a UJkáZ!aJt alespoň na několika pří/kladech z 'Praxe použití matematiky a vz.budit
tak u čtenáře zájem o vlastní studium potřebných znalostí z matemaUky. Bylo by
vhodné v budoucnu orgarusovat při astronomických kroužcích matematické kursy
pro astronomy a,ma:té,r y, jak se již někde začíná provádět. Průumpní,kům v tomto
podnikání přejeme mnoho zdélJru.
Jitka Náprstková
BĚLEHRADSKÁ HVĚZDÁRNA
Běl>ehra:dská hvěz;dárnasi stanovila obsáhlý pracorvní program, zasahující té
měř do všech cdvětví astronomie. Z klrasické astronomie je to časová služba, která
pod vedením Brk'Í'če Za pO'ooití průohodního stroje s průměrem objektivu 100 mm

s mikrometrem provedla ~a př. v roce 1953 302 pozorování průchodŮ hvězd.
Šířková služba, vedená Ševarličem., má k disposici zenitový teleskop o průměru
objektivu 110 mm a p~ ovádí pozorování v rámci programu mezinárodní šířkové
služby. Na .observatoři provádějí dále Protič a Čepinac se svými spolupracovníky
pozorováni planetoid a komet astrogI1afem s ohniskovou délkcu 800 mm a svě
telností 1: 5. Velkým refraktorem hvězdárny (průměr obj. 650 mm, ohnisková
dálka 10,66 m) provádí Djurkovič se spoaupracovníky mikrtC'metrická měřemi
dvojhvězd. Z astrofysikálních prací se bělehradští aS'tronomové věnují pozorování
proměruných hvězd. PoužíV1ají k tomu refraktor o průměru objektivu 135 mm
a v některých případech i velký refrakboT observat'oře. Především byly pozoro
vány cefeddy a červeni trpaslíci, zejména pak UV Oeti a AD Leonis. Každodenně
jsou ,pozOIrvány sluneční skvrny a protuber·ance, dále se provádějí pozorováni
zákrytů' hvězd Měsícem a měsíčních ~atmění.
A. N.
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NOVÁ MĚŘENÍ JASNOSTI HVĚZD
Fotoeleiktrická měření jasností hvě:zd, konaná v poslední dOlbě, dávají p.ře.sn ěj ší
výsledky, než jaké byly dosud ,k di~posici. Do,s ud byly většinou uváděny hodn.oty,
uveřejněné roku 190.8 v ReviSled H3!rvard Phartometry. Podle tohoto kntalogu
byla uváděna na př. hvězdná velikos t nejjasněJší hvězdy, Siria, s přesností na
dvě desetiJnná místa -1,58. Fotoelektrická měření však dávají výsledek -1,44.
Jasnost Siria byla tedy poněkud .přeceněna.
Novým mě'řením zdánlivých veliikostí bylo značně změněno pořadí 20 nejlja.s
nějších hvězd. Plwtnáct 'z nich má nyní jiné pořadí. Připojená tahullk a je z Nánku
G. H. He:l'biga a C. E. W ·orleye: "Některé základn1 as't rolllomkRé údaJe". (Grif
fith O'bs.).
Tabulka I.olbsahuje 20 nejjasnějších hvězd v novém pořadí a jejich starou
i nov,o'1l hvězdnou velikost. Číslo uvedené v závorce za jménem hvězdy ZH8Jčí její
dřívější pOtřadí. Kde to bylo možné , jsou nové visuální velikosti uvedeny podle
fotoelektrického měření a jsou udány na dvě desetinná místa. Jinak nejlepší
fotovisuální nebo visuá lní hodnoty js ou uvedeny jen na jedno .desetinné místo.
Je z,řejmé, 'že staré hodnoty byly sice udávány také na dvě dese tinná místa, avšak
j ejich přesnost n ebyla větší než na j:edno místo . Nej'větší zm ě na je u hvězdy
lX Crucis, která klesla ze 13. na 20.. místo, protože j ejí nově znn ě,řená jasnost je
o Q,36 m sla,bší.
TabulktClJ J.
Hvězda

nová mg st'ará mg

1. Sirius (1.)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10..

-1,44
C8Jn'Olpus (2.)
-0,8
Arctur (6.)
-0.,0.6
Vega (4.)
0.,0.0.
Rigel (7.)
0.,0.8
Crupella (5.)
0,2
lX Centauri (3. )
0.,3
Prokyon ( 8.)
0.,36
Achena'r (9. )
0.,6
Atair (ll.)
0.,76

-1,58
-0. ,86
0.,24
0,14
0.,34
0.,21
0.;0.6
0.,48
0.,6
0.,89

Hv ězda

n,ová mg stará mg

ll. Aldeiba'r an (14.)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

0.,78
0.,9
0.,9
0,92
0,98
1,14
1,16
1,26
1,33
1,4

f3 Centauri (10..)

Betelgeu:ze (1'2 . )
Antares (17.)
Spica (16 .)
FomaJhaut (18.)
Pollux (1'5 .)
Deneb (19.)
R egulus (20..)
lX Crucis (13 .)

1,0.6
0.,86
0.,92
1,22
1,21
1,29
1.21
1,33
1,34
1,05

V taJbulce II. je seřazen.o 10. nejbližších hvězd z tabul1k y I. Jejich vzdáleno,sti
js.ou vesměs do 10.0. světelných Let. Tyto vzdálenosti jso u urč eny sp o lehlivě.
Ostatní hvězdy z tabulky I. jsou vzdáleny vesměs více než 10.0 světelných let
a tyto vzdálenosti jsou ještě poněkud nejisté.
T,abulka J J.
Hvězda

1. o: Centauri

2.
3.
4.
5.

Sirius
Prokyon
Atair
Fomalhaut

Vzdálenost Svftivost
(svět. rokil) (Slunce=1)

4,3
8,7
11,3
1;6 ,5
23

1
21
6,6
10.
13

Hv ěz da

6. Pollux
7. Arctur
8. Capella
9. Aldebaran
10.. Regulus

V zdálenost Svíti vost
rokil) (Stunce=1)

(s v ět.

35
36
47

68
84

30.
10.0
130.
30.0.
150

V seznamu hvězd I. trubUllky Je jen jedna, kte rá má stejnou svítivost jaJko
Slunce. Je to hvězda lX Centauri. Všechny ostatní jsou svítivější, Rigel a Deneb
mají d,o konce pravděpodobně svítivost asi 50 QQQlkirát větší. To ovšem nezn.amená,
že většina hvězd ve vesmíru má větši jasnost než Slunce. Vždyť z 20. hvězd ;z nej
bliŽlŠího okCilí Slunce (do vzdálenosti 13 světelných let) je to jen Pro-kyon a iS irius,
které maji větší svítiv;ost. Ostatní jsou mnohem méně svítivé, některé jsou až
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100lk rát s~albší. V sousedství Slunce jsou t edy ve velké většině hvězdy s malou
svítivostí. S eznam dvaceti nejjasn ějiších hvězd uik:ruzu1je, že vzdálené h'vě'zdy mUSIl
být mnohem svítivější než Slunce, 3Jbychom je viděli oIkem. Méně svítivé hvě'z'dy
mohou být vidiJtelny okem jen v t om pří;padě, na,l ézají-li se v nej'bli,žším okolí
81Ulnce.
A. Vrátník
PROFESOR VIKTOR TRKAL ZEMŘEL
Řádný

'profes'o r teOTetické fys'i:ky na
v Praze, dr. Viktor
T,rka:l, zemřel 3. září 1966 po d:loUhé a
těžké nemoci ve vě'ku 68 let. Už během
studii byl nejen vý.borným fysikem, ale
i matematikem a rozhodoval se, zda se
má spíše věnovat matema:tice či teore
tické fysice. Jeho disertační práce
v roce 1912 byla maJtematická. Profesor
Trkal uveřejnil ř3Jdu pfivoéLních vědec
kých prací, hlavně o atomové fysice.
,S profesorem Ehrenfestem, u něhož byl
v Leidenu nehonoro-vaným asistentem,
uveř.ej, ruH svoji neJjz.náměj1ší práci o kvan
tové tem'U disociační rOV'llováhy a vý
počtu che:mi,c kých konsiballllt. Tato rpráce
je mnolhOlkl'áJt citována nejen ve světové
fyshkáhli literatuře, 8Jle i v Matematické
~ncYlklopedii. Na přírodovědecké fakul
tě Karlovy univ,ersity v Praze se ha'b il1to val roku 1921, v roce 1922 byl jmenován
mimořáJdnÝ'm a rolku 1929 řádným profesorem. Dlouhá aétta zde Ipfisoíbil na Úsrtavu
teoreUeké fysiky a po smrti prof. Záviš:ky (1945) ,s e stal ředitelem tohoto ústavu.
V letech 1934-1947, kromě doby, kdy byla Kla,rlova universita obsazena nacisty,
byl i zatímním správc.em Astronomického ústavu Kar'lovy lNliversity. Jako sou
kromý docent též přednášel na státní universitě v Permi v SiSSR II prof. Frid
mwna. Prof. Trkal měl i mnoho čes1tných funkoí. V letech 1937/38 a v letním
semestru 1945 byl dělkalnempřírodově-deCiké fakulty, v letech 1938/ 39 a 1945/ 46
prodě'kanem. Byl též řádným členem a generálním tajemníkem České akademie
věd, dlouhá lé'ba, mimořádným a pos1ední dobou i řádným členem Královské čes'ké
společnosti nauk, členem Národní rady ba.datelské, česrtným členem Matice Slo
venské, čestným čl enem a dlouholetým členem výboru Jednoty čs. matematiků
a fY'siků a členem četných jiných vědectkých insJtit'Ulcí. Od listopadu 1939 byl
i předsedou ,z kušební komise pro učite:le na středních š'ko.Jách, Jeho přednášky,
semináře i prosemináře z teoretioké fysi:ky byly u posluchačů 'Velmi oblíbené
a hojně navštěvované. Krátce po jeho smrti vyšel první díl učebnice teoretické
fysiky "MechamiJka hmotných bodfi 'a tuhého tě1esa", kterou prof. Trkal sepsa:l
podle svých přednášek, ovšem patř1čně rozšířených.
Jitka Náprstková
Karlově universitě

AKADEMIK OTTO JULEVIČ ŠMIDT ZEMŘEL
otto Jule'V'ilč Šmidt zemřel 7. září t. r. ve věku 65 il et. Byl vědcem mezinárod
ního význwmu, ,pracoval v oblas.ti m3Jtematilky, zeměpisu, georfysi.k y i kosmogonie.
Sbal se zaklada.telem moskevské algebraické školy, která zLskrulasvětové jméno
a vychovala :několikdesíte'k veLkých matematikfi. Šmidt byl autorem mnoha
prací v teorii grup (vyšší algebra). Talentovaný matematik nerpěstoval však jen
vědu pro vědu, nebyl salonním vědcem, ·s nažil se zaměřit svoji činnost k praktic
kému žiJvotu a spojovat teorii s praxí. Byl též zmáJmým polárním badateilem,
pW7lkoumal mnohé nezmámé rpelvU1.1ny, a<arrn dosud nevkročila lidská noha. Šm1dt
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byl .neúI1Ja:VII1ým cestwaJteleun, vedoucím mnohých vý)pTav. Jako universitní pro
feso'r byl i dobrým pedagogem. V astronomii velmi dfikLa.dně prOlpracoval teorii
o v,znik'1l Země a pl'all1et. Tato teorie vzbudiLa pozornost ll1-ejoo u ,o dborníkfi-astro
Domťt, ale i u širokých lidových vrstev. Ani nikdo z ,pmtivníkfi této jeho theorie
nemMe zapřít její veliký význam pro rozvoj vědeckých materialistických představ
o 'pfivodu a vývoji ~emě, pla:net i jiných nebeských těles. Jednou z jeho nejmilej
ších pmcí byla popularisace vědy. Mnoho času a energie věnoval re<1akci sovět
ského Ipří:rodovědeckého časopisu Pri'roda, jehož byl vedoucím redaktorem. Snažil
se, aby každá stať, každésdělooí i každá 'k rátká Zlpráva v něm uveřejněné byly
co nejlepší. Jeho spolUlpracoVll1ici a každý, kdo s nÍlln přišel do styku, vzpomínají
na 'Slkromné!ho vědce a milého člověka, Ikterý pOlVažovrul za cH 'SIVého života sloužit
svému národu 'a své vlasti.
J. N.

ING. V ACLAV BORECKÝ ZEMŘEL
Dne 14. září 19'56 'zemřel ve věku 69 let jeden ze zwkll3Jdatelfi Čs. astronomické
ing. V. Borecký. Byl jedním z posledních dosud žijícich člemfi, kteří se
8. prosince 1917 zúčastnHi ustavujíd Vla1né hromady, na které bylo přítomno
50 zájemcfi. Již m.a tért:o ustavující V1a1né hroma<1ě byl zvolen do správního výboru,
jehož byl jedním z nejhorlivějších pracovníkfi. Byl nej~p~e zapisovatelem, později
knilioO/VU1ÍJ{em a po léta po·kl:adníkem. Pokud neměla ČAS placenou sílu, vykonával
ochotně po léta i práce administrativní. Po :léta se věnoval vý)pOčtfiin prů.:běhfi
zatmění Slunce a Mě-sí'ce, j ež uveřejňovaJ1 v denních listech i v časopise Říše
hvězd . Dále se zabýval studiem slUJIlečních hodin a uveřejnil návody k jejich
sestrojell1í a využití v 18." 19. a 22. ročníku Říše hvězd. Každoročně po'čítal a uve
řejiíov,al grafy východfi a západfi planet v podobných tabulkách, jaké dnes vydává
Oblastní lidová hvězdárna v Plzni. Zajímal se t8.Jké o kalendář a uveřejnil studie
o čase, sta;novení velikOll1očních sváťkfi i jiné. Byl strojařem, odborníkem v zařizD
vání a stavbě cukro'v arfi. Pro oční choro:bu byl předčasně pensionovám, a proto
se p8.Jk věnoval dfikla,dněji astronomii. Byl nesmírně obětavým a :naprosto ne
zištným pracovníkem. Oběta'Vě vedl a kontroloval pokladnu ČAS , ačkoli v po
sledních letech musil při práci 'Použh'at velmi silné lupy. Z tOlh o dfivodu se ta'ké
po dTuhé světové válce vzdal své funkce a odešel na venkov, protože se již ne
mohl věnovat práci tak, j8.Jk by si přál. Přátelé astronomie mu budoo vždy za
jeho .obětavou práci vděčni.
ký
společnosti

Z NAŠEHO VĚDECKÉHO ŽIVOTA
SCHŮZE ČESKOSLOVENSKÝCH ASTRONOMŮ

Mrutematicko-tystkál:ní se!kce Československé aka,demie věd svolala ve dnech
16. a 17. 'l istopadu t. r. celostátní schťtzi astronOiffifi. Na programu zasedání byla
diskuse k :návrhu perspektivního plánu .našich vědeokých astronomických ústavů.
v obdo'bí 1956 8.JŽ 1965. Bylo zdúrazněno, že v mnoha velmi dfil,ežitých oborech
astronomie nelze u nás pro nedostatek vhodnýc.h přístrojfi vů.1bec prra,covat. ač by
po personální stránce byly pro to vhodné předpoklady. P,ers.'Pektivní Iplán byl roz
dělen na tyto obory: Slunce, mezipl8.Jnetární hmota, astrometrie a t eOlretic'k á
astronomie, vysolká zemská atmosféra, stelární astrono'm ie a radiO'asrtronomie.
Kromě jiného byla hlavně zdfirazňována naléhavá potřeba větších přístrojfl.. Byla
též kritisována snaha některých :l idových hvězdáren opattřova:t si ze zahraničí
takové přístroje, které není možno pro popularisaci a pozorovatelskou či!ll:!1ost ani
zdaleka využít. Bylo vŠlalk chybou, že k jednání o lidových hvězdárnách nebyl
přizván zás.tUlpce ministerstva školství a kultury. Na pořadu s'chfi:ze byly též
referáty některých účastníkfi o z 8.Jhraničnkh konferencích a sjezdech.
J. B.
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CO NOVÉHO V ASTRONOMII

SRÁŽKA GALAXIÍ
Při nekonečných 'rozměr ech vesmíru by se zdálo nemo'z ne, ze mŮJže dojLt ke
střetnutí ,c,elých hvězdných soustav galaxií. A přece na 'záJkladě raJdioastrono

miekých Ip ozoro.vání byla zjištěna koUse ně:k,terých galazií. Příikladem takového
střetnutí j'e NGC 1275 v souhvězdí Persea (a
3h 16m 5 s , o
41°20'). Průměr
této galaxie je ve vi-suálním oboru necelých 0,7' a hvězdná velikost 12,5m .
R. Minkowski z hvězdárny na Mt Palomaru zjistil, že v tomto případě jde
pravděpodobně o dvě galaxie, které se pronikají v úhlu asi 20°. Jedna galaxie
je raného spektrálního typu, druhá pozdního. Střetnutí nastalo pravděpo.dobně
v severní části soustavy a zachvMillo j~ž i její jižní oblast. Trvání střetnuti
odhadujeme asi na milion let.
A. N.

==

==

DOBA ROTACE PLANETY PLUTO
Zjistit dobu rota'ce této. nejv,zdálenější a poměrně velmi malé planety bylo velmi
o:btížné. Delší dobu se o to mamně po'koUJšelo mnoho astro.nOmů.. Pokusy o :zjištění
rotační doby této planety byly založeny na předpokladu , lž e se na povrchu planety
vys,kytují rruzně tmavé skvrny, které ,by ZJpů.sobovaly kolísání j'asnosti planety,
odipovÍJdajicí v době otoč·ky kolem osy. M. F. WalkeT 'a R. Hardie 'z Lowellovy
hvězdárny v Arizoně se pokoušeli vyřešit r. 1955 problém určení doby rrotace
Pluta fotoelektri·ckými měřeními, která prováděli dalekohledem o prů.měru objek
tivu 111 cm. Když konfrontovali výsledky, které taMto získali, s výsledky měření
F . Walkera z r. 19-54 (2,5 m dalekohledem hvězdárny na Mt. WilS0'll11) a G. P.
KU1'Pera z r. 1953 (Mc Donaldova obsevatoř, dallekoh1ed o průmě _' u 20'9 cm),
stanovili dohu rotace Pluta na 6,390 dnů., t. j. 6 dntl a 9 hodill1. Ze svých po.zoro
vámí rovně'ž odvodili uvedení pozo·rovatelé, že Pluto. přivrací v současné době
k Zemi více své rovníkové, než polárni krajiny.

WILSONOVA KOMORA PRO LOMNICKÝ ŠTÍT
Hlavním přístrojem laboratoře pro studium kosmického záření v nově zbudo
vamé observatoři na Lomnickém štítě bude Wilsoln o'v a mlžná komora, umožňující
fotografovat stopy všech druhfI iontsujícich částic. Tento přístroj staví se podle
návrhu Ing. J. Kopřivy a Lng. J. Jindřicha ve Vývojových dílnách ČSAV v Brně.
Je to komora středního typu, sestrojená pro automlatickou registraci částic
kosmického záření. Ve1ká pozorno'st; byla věnována sp,o lehlivosti celého zařízení,
neboť se počítá, že přístroj buJde ,pracovat nepřetržitě po dobu několika let; je
proto zajištěn pro,ti poruchám a vybaven zařízením, které samočinně hlásí pří
padné poš.kození hlavních součástí. Komora bude umístěna v magneti,c 'kém poU
~nteTI'sity 8000 gaussů, vytvořeném elektromagnetem, který postaví ČKb Stalin
grad. Elektromagnet bude vážit 13 tun a bude proto vyroben !Ze skládacích dílfi,
aby mohl být na Lomnický štít dopraven lano.vkou.
Bull. ČSA V

CO BYLO POZOROVÁNO NA MARSU V LÉTĚ 1956
Již v měsících před velkou oposdcí Marsu v 1'. 1956 byla upřena pOlZornost
mnoha hvězdáren světa k této planetě. Pracovníci o.bservatoře na Pic-di-Midi,
M. H. Oa michel a J. H. Fo,cas, pozorovali značné protažení Mare Serpentis
západním s.měr em a souča;slllě značné ztemnění krajill1y Pandorae Fretum, kteTé
zasahovalo a:ž do východní části Deuca1ionis Regio. Na Havardově obslervatoři
bylo pDzorováno 30. srpna 1956 vellké žluté mračno, fO'zlkládající se 11Jad Mare
Sirenum, které nebylo zjištěno dne 29. s'r pna. Toto mračno mě,lo 30. VIII. 1956
asi 1609 km v prfIměru a podle pOlzolr ování G. P. Kuipera z Mc Donaldovy ob
serva:toře v 8 hod. (SČ) dne 31. srpna 1956 mělO' podobu písmene W, jehO'ž šíře
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čin-Ha vílce nelŽ 402 km ,a dé-lka vílce než 4827 km. Člemorvé Planetární sekce Britské
astronomické spo:lečnosti se zabývali po'zorováním Marsu ('za poměrně nepř~lzni
vý,ch atmosférických podmínek a špatné viditeLnosti) ji!ž od května 1956, kdy
prťlměr Marsova kotoučku činí'l rusi 10". V květnu, červnu a první !polovině
července 1956 po'z o'rovali tmavý pás, ohraničující ji'žní polární č8lpí,čku (t. zv.
polární pá's ku). Podle kresleb krajiny Syrtis Major, které poř~ldilri dalekohledem
o prťlměru objektivu 254 mm A.cfield, Fox a Heath, jevil se Hel1es~on-tus jako
výrazná temná stopa, 'která se táhla od stejně temné 'Polární pásky až k okraji
Siln us Sabaeu\9.
A. N.

MAPY SLUNEČNÍ FOTOSFÉRY
Přinášíme kresby .slu1l1eČ1ni fotosféry podle pOIzorování Ladislava Schmieda
z K Ulnžak u. Kresby ·zachy,cují jedJ!1otlivé skUlpiny skvrlll v nejvě:tším rozvoji.
Podkladem map byla pozolrování Slunce, vykonaná dalekolh lede:m o prťlméru ob
jektivu 74 iilllm, zvětšeillÍ 47krát (pozorováJno :v 'projekci, prťlměr slunečního obra:zu
20 cm).
'
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VÝZNAČNÁ SLUNEČ1\TÍ

PROTUBERANCE 24. IX. 1956

Studium vyšších vrstev s lun eční atmo,s ,téry, zejména sledování O'krajrových
chromosférických a ·k oronálních při>náší i po víceletém pozorování vždy
nová a zajímavá 'překvapení. Ojedi,nělá pozorování tě·chto zjevů bez studia pří
slušné literatury mohou ovšem podat poněkud :'s.kreslenou představu o těchto
zjevech, jak ·s e také Č3Jsto i traduje v <l1.ě~terých 'ZWráJvách popularisaČ<l1.ích. Slu
noc.ní protubera'nce činí totiž většinou dojem j'a kýchsi ohnivých vodotrysků či
gejsÍrrů, případně ta:ké oblaků, vznikajídch nad sOIPečnými erupcemi, a proto se
často i s t3.lko!vými pozems,kými zjevy srovnávají. SoustaV'né sledování však uká
zalo, že valná větši'l1.a protuberancí vmliJ<á jakousi "kondensací" v ikOfo<l1.álním
prostoru ;a to jednak v určitých plafonech nebo podle jakýchs'i mag>netických
si:l okřivek, a že jsou většinou povahy klidné, mračn o vité. Některé druhy pro
tub era.ncí , zejména v okoTí skvrn činí i dojem, jako by se občas ro'Zžíhaly (tpa
Zlpůsoou zářivek) p odle určitých radiálních paprs' ků a obč3JS pohasÍlnaly. V aktiv
ních oblastech m ohou ·seovšem také ,ohčas vyskytnout 'p rotubwalnce expLosivního
charakteru, 'které mívají většinou krátkou životnost a malou výšku. Význačné
zjevy takovéto povahy lze jen poměrně zřídka zachytit. V Č3JSopise čs. as,t r. ústa
vů (1956, str. 65) přináší dr. J. Kleczek referát o klasifi.kaci protuben3Jllcí podle
Evanse-Mel11'zelra, kde najde zájemce bližší výklad. Přtpojený snímek (viz 3. str.
o'b álky)uka.zUJje však skuteČlný výbuch na Sl<und, /který se podařilo za,rchyUt
dne 24. září t . r. Zjev byl z.aj~mavý mimo jimé i tím, že kritická obl3Jst slunečního
okraje vyka.zovala již ně' kolik hodim 'před explosí zcela ne'O,bvY'klolu světelnou
excitaci a že bylo proto možno do jisté míry >nějaký význačnější zjerv již ipřed
vída.t (záběr 1). Vlastní e.,"{plo,s i předcházelo zj3Jsnění stále ješt ě poměrně nízkého
zjevu, ,' který 's e asi v 14h40m dal do 'V'zestUJpné'ho pohybu. Celý proces explose
proběhl Zla dobu zhruba 40 min., 'k dy zmizely ,s vítící ještě zbytky za .okrajem
zorrného pole přístroje ve vzdálenosti 3Jsi 1 milionu km od povrchu Slunce. Foto
grafický záběr nemůže ovšem z·achY'tit n e obvyklou světelnost zjevu ami živost
pohybu při explosi. Jde patrně o chromosférickou protuberanci v aktivní oblasti
typu "BSp" Evarnsovy-Menzelovy klasifikace, ovšem neobvyklých rozměrů. Po
slední podobný zjev byl pozorová:n dne 4. června 1956 v 10h30m-10h50m s:po
l e6ně s prof. Vl. Petrem, nemohl vša·k být fotograficky 'zachycen.
Připojený snímek byl exponován v čáře Ha mO'nochromátorem dr. Šolce s po
lovi6ní šířkou p ,ropus!Dnasti 8 A na koronografu 's obje'ktiveun od ing. Gajdušk,a
na film Agfa Isopan-Ultra.
Dr Karel Hermanrn-Ot.Q/Vský

rzjevů

VÝZKUM SLUNCE V ONDŘEJOVĚ
V nové budově sluneční observatoře As'Dronomic·k ého ústavu Č,SAV v OndřejDvě
se pracUJje na iln slalaci nových přístrojů, 'k teré podstatně zvýší možnosti prá,c e
našich astronomů. J eliko'ž se ondřejovská observatoř účastní Mezinárodního geo
fysikálního roku, musí být všechny přípravy dokončeny v prvých měsících 1957.
H1avrúm 'přístrojem nové sluneční labora.toře bude velký sluneční spektrograf,
pos-tavený pro podrobné studium spektra chromo-sféri0kých erupcí. Přístroj bude
umí stěn v sále, jehož mzmě'ry plně umo'Žlní využít ohniskových dállelk jednothlvých
optických prvků. Slune6ní pa.prsky jsou vrhány do sálu coelostaJtem, umístěným
na věži Ipřed budovou l.aboratoře; 'z rcadlem o průměru 2.5 cm a ohniskové délce
14 m se vytvoří obraz sllunečního kotouče na štěrbině spektrografu. Světlo prc-·
puštěné štěrbinou je pak rozloženo optickou mřížkou na jednotlivé ba.revné s10·ž ky
a řada ohjektivů, pří:padně z l'03.de 1 vytvo'ří obrazy jednotl1vých ~á:stí spektra.
Celé vidhteJlné spektrum bUJde míJt délku 3,5 m. Ze spektra bud'ou vybrány zvlášť
důležité a zajímavé čá'sti, které budou fotografová!ny j eJdno tlivým i komorami.
KOIllstrukce coelos,ta.tu je jitž dOlkončena a nyní se buduje mechanic'ká a optická
část vnitřního vybavení spektrografu. Ke studiu Srlunce jsou v budově nové
laboratoře určeny i další !přístroje, umístěné v kopuli na Z eiBsDvě paralaktické
montáži. Jeto předelVším Cl3Jrkův dalekohled, sloužící k fotografování slunečníhD
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d'Íisku. V dOlbě .~výšené sluneční činnosti budo:u .snímky :p'oř1zovány automaJtioky
v tntervalech 3 m1nut, při ,čerrnž daaekohled bUJde v.eden za Sluncem zvláštním
aJUJtomaHakým zařízením. V téže kopuli je umí'stěna fotografi'c ká komora o ohnis
kové dátlce 160 cm pIlO pořiJzování staJIldardní.ch sním'kťl Slulnce každého dne
l1. dalekohled pro fotografii protuberancí. Ve střeše slu'ne'ční lahoratoře jsou
uJmi,stěny dvě pozorovél;cí p1oši:ny s odsuvnými s.tř,echami, určené k p.řílež~tostným
ípOiZOiroVánío:n.
Bull. ČSA. V
A

Z LIDOVÝCH HVĚZDÁREN
ASTRONOMICKÝCH KROUZKÚ

Výbor Českosloven.skéwstrO'J'/;omické společnosti &e uSlnesl na re soluci) v mz
proteSltuje proti kontrarevoZuci v Maď,Q;rsku a proti agresi v Egyptě . Reso!uce)
podep&aná p,"'edsedou ČAS, zasloužilým učit'e~em V. JftJrošem a mí-stopředs edkyní
ČAS) %ositdkou ŘéÍldu préÍlc e L. Lwndovou-Štychovou) by~a. zaslá!na 'na přís tušná
místa.

NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ URANíA V BUDAPEŠTI

Leto,šnlÍ .O!pols ice planety Marse přivedla na veřejné hvězdárny v celém kul
turním světě mnoho· ,zájemcťl. TéLké 'na ~idové hvězdármě Uramia, umístěné na
terase třílpatrové vily na Ge'llertově náV'rší v BudarpeŠ'ti .vystříl c1Ja.jí se za večer
desítiky i stovky ná:vštěv:ní!kťl u okuláru Merzova ll'efraktoIiu, obráceného po celý
večer k Z\ajíma;vé 'Plametě.
Dalekohled o 'pró.'měru 20 'cm a ohníJs~lové dá1ce 330 cm na <IDrusiV'l1í :paralaMické
montáži pochá,zí z bývaJé KolIlikolyho obslervatoře ve S'D3Jré Ďale. Volně :a pevně
po!Stavený drulekohled je proti powětrno'sbním vlivům chráiněn dř.ev-ěným odSluvným
pří·stře§kem.

Podle informace ředitele hvězdánny dr. Gyargy KuHna a jehospolulpr'CLCovní,ka
J.6Izsefa Sinky., vedoucího astrooomické a mrutemrutické Isekce Maďarské s[poleč
'Thosti pro šíření 'společenský,oh a přírodovědeckých Zl1ialosltí, llia;vštíví hvězdárnu 
která ;pracuje aJS1 delSet let - rOČlně 20 000 až 26 000 náV1štěV'ní'kťl. Letos však
přivedl ~jem o ,pOlz'orO'vámí Ma,rse jen lo d konce sorpua Ido konce září 15 000
ná vštěv:níkťl.
Kromě huda:peMské Uranie Iprrucují dnes v Maďrursku lidO'vé hvězdárny v měs
tech BéLja, Debrecen, Eger, Kalocsa, Mis'lw1c a Szomba,thely 'a navští,ví je ročně
prilměr,ruě 20000 návŠltěvníikťl. Během pěti let mají ,b ýt zřízeny poboč'ky buda
pešts:k é Edové hvězdá:rny v dru~šídh dVél!ceti městech.
Dr ~ulin, který j'e 'Zmám svými dhjevy ,' komet a 84 IPnanete'k, 'PečUlje Slba:rostlivě
o vyJbaViení již pracujídch i Jl'ových hvězldá!roo. V do:bře vybavené dí'1ně hvězdárny,
kde .nechybí runi brousicí a leštLcí s'twj, ani .dělící hlava pro výrobu dě'lených
kruhů, 'přitPravují se nové přÍistroje pro bUld8JpeŠlt:skoIU hvězdárnu i 'pro hvězdárny
venkovské. PrD 'b udapeštskou Uramii ,konstruují rrefle:kJtoro průmě·ru 50 cm
a astrograf o prů.měru 10 cm a ohnislkové dá.lce 90 cm. Bro venlkovské sotanice
připravují dalekohledy tYlPu Coudé o pruměru 3'0 cm 'a výlsledné ohniskové dálce
600 cm. To je VŠl3.(k jem část p'rOl~ramu ;k onstrukce daleko!h!le:dů Ipro hvězdárny
aMIlartéry. Sám ředitel KUlin vyll:'IOIbil za !pouhý rok vílce než 100 aJSt:ronomioký·ch
zrcadel O' :prťlměru od 15 dO' 20 cm.
Hvězdárna má kromě IstáLého ředitele ještě dv-a 'nelÚplně zaměls,t:na;né pracov
ní.ky, její okruh dobro'V'olný·ch spCllupracOIviIltků není však vel'k ý. Celkem 'pťls,obí
v pOlzor,oíV'atelských selkcLch 'a při demornsbra:čních prací'ch 12a.matérťl. V oďtOT
něm porog.ra.,mu h vězJdárny je 'sUedovánísl Ulnečmí dnnosti, vlisuální P o'ZOII'ování
dllouhoperiodhc'k ých a mepravidelný.ch ,pI'Icxmě'nmých 'hvě'zd, výlZlkurmkosmického
záření a ionosféry. Pozorovací mruteriál od pěti pOiz,orov3Jtelťl proměnných hvězd
je zasUán rumerilcké AAVSO (Ame'r ican .A!ssodrution oi V3Jria!ble Star Observelr;s).
Hvězdárna se přihláJsHa také u Smithsonian Astrophysical ObseI'V'atory k sle
dování umělých zem:s!kých druži:c 'v Mezinámdním geofysLkálním roce a zí'Sokaila
k tomu účelu od armáJdy 15 starších billlokulárniclh dalekohledťl o prfuněru 8 cm
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přÍ!.sJtrojů menší~ch. PN ,spo[eČ11!osti !pro šíření Sipo~eč€lIlských a pří'rodo
vědeckých pOlzHatků byla 'llIstavema. také sekce 'prO' ,astronautiku.
Hvězdár.na se účasbní přednáškové činnosti v hLavním měs:tě Budapešti.. Ve
"VoLThé univensitě" pořád8Jné zmíněnou společ:no'stí jezwř1a:Zffi1 taU\.é KUlr,s astro

a dalších 50

nOlmle, který obsálme 16 dvouhod~nový;ch lekcí. Letos mruvštěvuje kurs 2'5 0 :pOt.slu
chačů, loni jich bylo ,vÍlCe Inež 600.
V bllZlkémokoli nytnějši pOZlorova'telny se 'Připravuje stavba definj,tiv:nlc'h budov
hvězdárny, k nimž má ,být též přiJpOIjena 'ko/p ule velkého Zeissova planetaiI'ia.
,P ro .1nfol'maci ,asbronomů amatérů vychází v Maďarsku čtvrtletní Čla/sopis
Csim3<gok Világa (ISvět hvězd), dále astronomická ročenka a j'imé pomůClky, vy
dáv'ané sekcí pro astlI'onomii a matemati'ku při MaďruI"s!ké ,s ,pole6nosti pro šíření
společenských a tpří:rodoíVědeekých pOZl1J3Jbků. V Iprvrum čLsle letošního ročníku
je také článek I. ALmára o lidové hvězdárně v PralZe a 00 obts'erv;atoři Čs. a,k a
demie vě'd rv Ondřejově.
V Buda..pešti spráVině pochqpHi, 'ž e arrnrutérskou a.s'konomj,cJmu činnost je nutno
OIpřlt o vhodné ,pozorov3.ICí přístroje, a proto zařídHi jej'i'ch výrOlhu ja'ko první krok
dalšlho roz V'olje. P.olbom ,chtějí podní,ti:t bohatou a úče1nou ,pozoro·y,ateLs!lwu činncyst.
Vělříme, že se jejich práce lS,etká rse zasLouženým 'lÍ'sJ)ěchem .
Dr Oto Obůrka
'Tento

čláJnek

byl pswn

před

událOSltTlti v

Maďarsku.

Nevíme dosud; z,dfJ U,dová

hvězdárna v Budapešti i jiné observatoře byly ťUŠetřfmy; či poškozemy nebo do
kon,ce zničeny nepřátelskými živly l1UJ,ďarského lidu. J,a kmile získáJme zprávy;
budeme čtenáře informovat.
Red.

CELOSTÁTNÍ METEORICKÁ EXPEDICE 1956
Koncem meSlrc e Ikvětna se konala v Brně celostátní konfrerence Ipozorovatelů
na .ruž 'bylo také usnes,e no, UlSporádat 'čtrnaccidennl expedIci ao l:S.eS!Kyd
za účelem pOtZor.ováJní Perseid. illdlvn.un uKolem bylo však za..pracovaní všech po
zorovatelů meceorůz územJ našeho .státu a ptipl\av1t je na lvIeIZlnárodní me'teú
neký rok.
L:;ajiscěním a uspořádáním expedice Ibyla pověřena OIblastní hdo,v á 'hvělZidárna
v Plzni. Krajské hdové hvězdárně ve ValašSKem Mezirf.1lčíbyl0 ulozeno zaJls, ~ění
oosba, pro e:x:pedtci a Oblastní lidové hvězdárně v ,Brně !př.i:pravení po'Zorovaclho
,programu.
1hned po s!končení konferience v Brně byly z ahá;jenyna Oblastní hdové hvě'z
dárně v Plzni 'Př Lipr31vné práce. Nejdříve byl vypracQlvám podrobný ,plán a fUnanční
rozp clč e t. Podie plánu Jsme ipřikročili .k zaj1šťování materiálu, především stanů.
V druhé polovině ,června jsem provedl s M. Neuba..ure:m rz KLH vle Vrul. Meziříčí
.průzkiUim terénu pro mís,to e'Xipedke. Místo rpro tá!bOlr mUlSelo Slp:lňovat některé
podmirnky, mezi nimiž na prvém místě by:l Tozhled ,po c elé o'bloz,e, POlOM :zdra
,volně n ezávadná., blízkoslt Zldrojů p~bné vody :a e1eJktrického :proudU!, snadná
moŽ!no3t záso:bování potravinami, dOlbré komunikačnísrp,ojení s některým městem
ra j. DfI.:ležitá ;byla taiké možnost získání prac·ovníiků 'z místních ob:črum1 'pro ku
,c hyni a ostatní ,práce. Slibné podmínik y jSlme objevili ;na hře:beU1i hor mezi Rož
novem pod Radhoštěm a Valašs,kou Bystřicí u osady, ,z vané Hlaváčky. Rovné
,poLe těsně u lesl(L bylo ja'ko stvořené 'pro stanový táJbor a s'oUisední poz,emek
vyhovoval Ipro pozorování. Místo js'me tedy zaji,s tili.
Lidovým h vězdánnám a a.s,tronomi,ckým kroužkům bylo o;z námeno pořádání
,eXlpedice a podmínky účasti !na tIÚ. N~bylo jisté, zda ministerstvo školství a kuJ
tury poskytne fina,nční příspěvelk v poža..do>vané výši, Iponěva.dž e~pedice n.ebyla
v:čas plá:nová,na. Když se pmliději ulkáJzalo, že ibud e poskytnuta jen částečná
úhrad3J nákladů. na eXipedici, upustili jsme od zaj i.ště'llí a zhotovení některých
!pomůcek.
'
Mnoho (práce si vyžádala administrativa, spoj,ená se zajilstěním mruteriMu, po
zemků a ipracovnírků. Vš echno však proběhlo ve1mi rychle a spoLehlivě a tak jsme
mohli shromažďovat materiál v klu'hovně ihvězdáJrny v Plizni.
meteOlf'Ů,
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V ,p rvé polo:vině července byl Ipřidělen OLH v ;Plzni nwkladru amtomobi:J. Pr1wga
A 150 - nosnost 1,5 t. Neměli jsme pro 8.lUJto řidiče a proto 'lle2}bývalo nic jiného,
než abych j,ezdil s autem sám. Běda však našim iluslm o autě! Jed:na pneuma
tika byla horší druhé. Báli jsme se jezdit i s prázdným voziCilem. Mimsterstvo
chemického 'prumys'lu bleskově pomohlo zvlástmmphdě:leun čtyř pneumaJUk
a tím trochu sni'žilo naše OIbavyz cesty. Poslední dny pted odjezdem jsme svá
žjeli illIélJteriál z dílen v Mutěníně a na.plňovali naši Pragovku, jinélJk zvanou DMa.
Předtlffi se zdála docela prostorná, ale čím dále, tím byla menší. V pátek 27. čer
vence večer byl UMa systematicky vYIPlněn a:ž na několllk skulin pro pas3.'žé:ry.
V sobotu 28. července Ipo čtvrté hodině ramní jsme ,rozto,či:li kola na dal,ekou
cestu do Beskyd. Kromě 43 stanů, mnoha beden s nářadím a .přístroji, ka!belů,
nádob, při!krýve,k 131 jiného materiálu, OIbsahoval DMa sedm účastrúiků a jednoho
psa. Již po 20 km jízdy bylo nutno vyměnit dvě pneU'illatiky. Až na malá vzru
šení, 'kdy nám choDci skákali pod auto, neděl,o se nic zvláštního. J ,en 'kilometry
pomalu ubíha'ly. Morava nás uvítala nepřeberným ill!I1ožs,tvím bludišť, jako na
př.: "OBJíŽĎKA" prac.U'je s-e lIla si:lnici v délce 2pO m - obj ížďka 18 km.
Takových bylo několik a stály z;a to. Ač jsme vzkázali do Val. Meziříčí, že při
jedeme v Ip ozdních odpoledních hodinách, dora'z ili jsme tam těsně př:ed půlnocí.
To už nás nikdo neo'če,káva1 a abychom dokázali, 'ž e něco vydržíme, usnuli jsme
v autě tak, jak jsme dojeli. S 'Vycházejícím Sluncem jsme nastoupili cestu na
místo tábora. Truk tak, že js,em všechno z DMa nevyklopil něko:hk desítek metru
,před stanovištěm. Cesta byLa úZ'ká, na jedné straně stromy, na druhé svah 
a tam jsme se octli, ani nevím jak. Hlavně že DMa stál na všech čtyřech.
V šest hodin ráno jsme již vybalovali a za krátkou dobu byly postarveny tři
velké stany. Nás sedm za pomoci dvou mLstnkh občanů jalo se budovati tábor
o -čtyřiceti s'I:Jrunech. Druhý den přišla vydatná pomoc "dě'c.ek", později zvaných
"Ježat iZ ValMezu" a nastalo horečné svážení prken a ostatrúho materiálu. I ně
kolik Čučurinců a Kujebá'ků v čele se Z. Kvízem z Brna přijelo na pomoc. Vypa
dalo to jako veliký zmatek, ale každý věděl co dělá a přes č.etné ,d eštíky se blížilo
budováni tábora 2. sl'!pn3" ke konci. Bylo postaveno 37 stanů' pro ubytování účast
níků. Na okraji lesa vzntklo jádro tábora kuchyně. Do tábora byl zarveden
elektrický proud.
Hlavní nápor naslt al 2. srpna, kdy přijela většina účastníků. Dovážel jsem je
se zavazadly a přístroji autem z nádmlŽí v Rožnově Ip . R. 'l'éhož dne večer byla
eXlpedice zruhájena shromážděním všech účastní1ků. Shromáždění se konala lpotom
každý den po večeři. Při nich byly rozdělovány úkoly.
Lidové hvězdá.rny a astronomické kroužky zapůljčily expedici rúzné přístroje
a pomůc,ky. Především to bylo 17 veLkých a 5 malých binarů, 2 chronom8ltry,
3 stopky, 4 fotografiaké komory, 13 stativů, 20 lehátek, rozhlasový přijimač, zaří
zení temné komory, atlasy, mapy, literatura a j. Pozorova.telé z Brna ,připmvioli
dťmlyslné [přístroje na za.pisování, zvruné "krmítka". Pro statistická pozolrová:ní
stejné části oblohy osmi 'po,zorovateli bylo v táboře Ipostaveno t. zv. "Záhořovo
,lože" čili "noclehárna". 'Da,ké fotografové nastoupili v době maxima meteoric
kého roje k ,práci. Ačko'liv p'OIčasíexpedici ,mnoho nepřálo, přece byl ,získán cenný
pozorovací materiál, který bude po zpracování pUlblikován.
Každý den časně ráno jsem zají'žděl do Val. Bystřice ;pro potra;viny. Ihned po
snídani Ste sešli všichni účastníci uprostřed tábora k theoretické i 'praktické .přI
IPravě na po'z orování. Přednášeli: J. GrygaT, doc. dr. V. Guth, Z. Kvíz, ing. B.
Maleče,k ,a A. Virátn~k. Odpoledne bývalo volno, aJby se všichni účastníd mohli
připravit na noční pozoTováillí a aby si řádně o,O:počilnuli. Po večeři byli účastníci
rozdě' leni do skwpin a hned nastupovali ,k pozorování. Současně byla ustanovena
dvoučlenná služba v táJboře.
Počet účastníků expedice 'b yl 52 osob. Z toho bylo 'Z .lidových hvě'zdáren 32
a z 'a,stfOinomických kroužků 19 účas:tnitků. Z Astronomického ús'tavu ČSAV v On
dřeJově se zúčastnil expedice jeho vedoucí do'c. dr. V. Guth.
Nejobtížnější z celé expedice bylo loučení. Nikomu sle nechtělo domů' z té velké
rodiny astronomů' amatéru. A bylo proč: krásná krajina, družné prostředí, vý
borná strava a zajímavá astronomická (práce. Kdo !by nevz>pomínal :na závody
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a v 'e cenm, nebo na Jl:o!Činí &vaJčiny, doprovázené zpěvem eXlpedioních
Starší účastníci expedice si jistě vzpomenou na Leskovec. Něko1i:k krás
ných večeru u táboráku, vyplněných zpěvem ing. Pochmanna a vti'pem Čuču
rinců a KujebáJků, nemŮJže ,rovněž zmizet z našich v,zpom:nek. Zdravotní stav
všech účastníků byl vý1bormý až na dvě zlámaná žebra A. Pálnka, někoUk vytrže
ných zubů a tu Ia; tam nějakou odřeninu. Vši'chni jsme dobře snášeli ho:rké dni
i deštivé noci. Ani velké krupobití nerozbilo tábo:r. Pro účastníky expedice by:ly
uspořádány dva autokarové zájezdy na Radhošť a na Krajskou lidovou 'hvězdárnu
ve Val. Meziříčí, současně s návštěvou přehrady na Bystřičce. Na pOJz vámí jsme
se zúčastnili i valašské s,1arvnos,u ve ViděL
.
O zdáJrný průběh expedice se zasloužil Joža Doleče,k z Val. Meziří:čí zajištěním
četného staJVebního materiáLu a Z. Kví.zz OLH v Brně vedenímpozorovatelskýoh
prací.
_ Likvida,ce tábora byla !provedena za 'pomoci většiny účastníků v jednom dni.
Učastníci i se zavazad1y byli dopraveni autem na nádraží v Rožnově. Dne 17. srpna
časně zrána j,s me nals to'urp,iJi zlpáte:ční cestu 'S naším UMa. JeloO sle nám d,obře,
i když cesta trvala Zlase 19 hodi;n nelpřerušené jizdy.
Ing. B. M,aleček
k

obědům

chorálů?

NOVÁ LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
Astrolnomi'c ký kroužek v Žebráku u Hořovic do~ončuje stavbu své hvězdárny,
na které se podíleli většinou členové kroužku ;př.eváŽll1ě brigádnickou prací. Re
da:kČlní rada blaho1přeje ,amatérům v Žebráce k dokončení stavby a přeje' jim,
a:bybyli brzy hotovi i s vniUni:m zař]zením 'a mohli .se tak co nejdříve zapojit
do pozO'rova:telské práce.
NOV]'i~

KNIHY A PUBLIKACE

J . Dkk: Grwndtatsachen der sphiiri.schen Astronomie. Nalk1. J. A. Barth, Li'ps'ko
1956; str. 103, ohr. 48; Kčs 12,40. - AUitor si 'po,l ožil za úkol seznámit čtenáře,
přede vším stu:denty exaktních přírodních věd a pedagogick~'ch škol, se základy
sférické astronomie. Po krátkém úVOldu podává přehled ,pouček a vzorců sférické
trigollomebri,e. Kniha je rozdě'1e'lla na dvě části, z nichž první pojednává o zdám
livý'ch ·mís,tech neheských těles a je'jich pohybech (denní pohyb těles, roční pohyb
Slunce, pohyby Měsíce a Iplanet, sOUiřadné systémy a základy Č'asomíry), druhá
pak o redukci pozorování ~refrakce, paralaxa, aberace, precese a nutace). Kniha
je psána neobyčej'ně sroiZumi,telně a zaj~m3..vě a lze jd doporučit kaJždému vážněj
šÍlmu zájemci o a,stronomii. Užívaný ma,tematioký a'Pllirát nepřes:ahuje až na malé
výjimky (.sférická Itrigonometrie) středoškolskou látku.
J. B.

285

J. SrudH: Pl(JJY/)eta Mars. Orbi,s" Praha 1956; 284 stram., váz. .~čs 24,20: - V roce
velké Marsovy '0lpo's ice byla vY'dána op.ravdu aktuální 'pub'~lkace: Planeta Ma/r s
od J. S1.!dHa. LiteratUJra o Ma,rsIU je sice velmi obsáhlá; a'l e mnoho věd je zasta
I'íalých a nově -pub-liko'vruné výiZ1kUlmy jsou většinou rO'Zlptý1eny v rŮlZných č1áncíGh
a bývají nepří'stupné našim 'zájemcům o astronomii. Proto mů:žeme uvítat tot'0
dílo, v ně!ffiŽ autor s~r:nuje pos'lední vý.z;kumy o Marsu, neboť se v mnohém změ
nhly naše názory na rŮlzné problémy a mnoho rnových pOlZTIatků 'byl,o zísikáno za
pos/lední léta. AUltor sd ovšem všímá i nejdůlež1tější,oh sta/r ých domněnek, protože
i ,z jejich chyb se mťužeme pouč~t. Kniiha není pouz.e seslkupen{m rŮlZIlýcih náhledů,
a!le Sa:dil je i kriticky hodnotí, veden vlrustmí pmxí. V -prvních Ka:pi,tolách si autor
V'šímá postavení Ma;rsu jako nelbeského tělesa, dále pojednává o 'povrchových
útV'are:ch planety a nakonec ro/z ebí'rá otázku ŽJivota. Z ohsa:hlU jsou nej/p ovzhudi
vější o'riginální partie, kde jsou uváděna československá pozorování z řady před
cházející,ch OIposic Marsu. Množství olbráJzků 'rnzný'oh pozorovámí na,šich i 'z ,ahra
ručních a In.da flotograiií 1P1an~,ty doplňuje V'hodně text. Svěží a zajímavé je po
užití rŮ'zný:ch fotografií a fotomontáží i vyobrazení :p ozemskýc1h organismů. Ko
nečně je vhodné všimnout si i graficlké úpravy, která je opravdu dokonalá.
Do'hrá je i techni,c:k:á úroveň rejprodukcí. DEo dOlporučUljeme do knUlovny ka'žd.ého
zájemce o aSkonomi,i, zvláště proto, :ž e jde o první naši publikaci o Marsu o vět
šÍlm rozsahu.
P. Příhoda
F. Kocourelk: Měřicí me,t ody v meteorologii spodních vrstev ovzduší. Hydro
meteorologický ústav v Praze, 1956. 212 stran, 107 'clbr. v textu. - Publikace
má seznámLt s rozm,runitými aobší.rným1 'prolblémy, lkiteré souvisí .s v)'rzkumem
meteorolo.gických poměrfl ve spodních Vlrstváchovzduší, především p'a!k s pří
stroji 'a metodami, kllerých se ,při tomto rvýz:kumu p~uŽívá. Úkolem puíblikace
není návod k pozorování, neJb-oť se u čtenáře 'PředJpo:kládajízáklia;dní vědomosti
meteorologické, zejména pokud jde '0 běžně pl"c'váděná měření a používan€ pří
!Stroje. Autor zaměřil protOl svou práci spíše na otázky fysikálního a koust'rukč
ního rázu. Její ohsah je rozdělEm dOl šesti ka:pitc,l: M eteo,rO'logická měření teploty,
Měření VllhkOlsti vzduchu, Měření sráže'ka výpruru, Měření tlia:ku vzduchu, Měření
větru ve SIpodních vrstvách ovzduší, MeteorolOlgická měření zářivých ,toků. K'až,dá
ka'pitGl,a seZl1lamuje otenáře podrobně se schematy, fUJll'kcí a použitím speciálních
měřicích příSJtrojfl, :O nichž většina běžných ,příruček nepojednává. Astronomy
budou zajisté !llejvíce zajímat přístroje, uvedené v VI. kap~tole, sloužící ,k měření
zářivých toků, ať již jsou to pyrheHometry, aktinometry, py:naJlomet.ry, foto
metry, uUrafi.alové dGsimetry', heHografy či jiné přÍlstl"cje. Je škoda -- zejména,
Ikdyžpoďle ,autorovy předmluvy je :kní'ž~a určena k Lnfonnaci širšího okruhu
pracovníků rúznýoh přÍJbuzných o bGrů, v nÍ'chž .se pGužívá mete,orologic'kých mě
ření že tato publikace, ~terá je ,cbsahově ve:1m,i Zl3.;jímavá, byla vydána v níz
kém nákladu 600 výti.sků 'a nebylo. ji možno vQl~ně o'hdržet na kniŽinLm trhu, A. N;,

G. de Vaucouleurs: Fizika pZamety Mars. Vvedenije v are'ofiziku. (FY'sika !pla
nety Ma;rsiUJ. Úvod do areOlfy.siky.) Izdaltelstv,o Lnostrannoj 'literaIDury, Moskva
1956. 350 str., 52 ohr. a 31 'bab., 8 celostr. příloh; váz. Kčs 14,85. - K'nížka,
která vyšLa v SSSR u příležitOlsti oposice Mail'su v T. 1956, je pře!kladem díla
"Ph}'isique 'de la iPl:am.ete Mars (futroducUon a l'aré<YphY'sique)", vydaného v Pa
říži r. 1951. Je jedinečnou monografii, zabývající se fysikou planety Marsu.
Autor Ip:užil pozo:roVla.cího materiálu, nl3:shromáŽiděného za ;po:sledních 30 let,
ba;kže kni!ha představuje skutečnou odbornou 'příručku pro všechny, kdo se zabJ'T
vají tpO'zo,rováním Ma:rsu nebo studi'e m podmúnek na té tOl p'lanetě. Větdeoký redak
tOlr překladu, IProf. V. V. Šarcmov, doplniJl na některých místech knLihu 'P'cznám
'k ami o pracích sovětských astrOlnomů, zabývajícíoh se týmIŽ temla:tem. V úvodu
Se autOlr zabývá základními údaji a 'p ozna:tky o Marsu, aby pa'k celou látku kuj.hy
rozděUl do 5 ·částí. První část jie věnována a,tmolSféře Marsu, drU'há jeh::! podnebí,
třetí polárním čepičkám Ia; ;pro'b lému vody na Marsu, čtvrtá se za:bývá pOd'robně
jednotlivými ú1mzy na pov,rchu planety a pátá j'e věnována vnitřnímu složení
Marsu. Velikým Kladem kniilh y je, že v jejím ,závěru na;lé:záme strUlčný přehled
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údajfi, poc1robně rozvedených v Jednotlivých částech knihy. Tylto· stránky js'ou
tedy jruk,ousi stručnou encyk1.opedií našich dnešní-ch vědomos.tí o Marsu. Něko.Iik
dalšÍc;h stran je věnováno Ipmgramu studi'a Marsu, který je zvláště V1hodný pro
lli3.Še amatéry, za;bývající 'se studi'em této planety. Ve čtyřech lPříL:ihách pak nalez
neme podrobnější pokyny 'Pro nejdúleží.tější obory studia Marsu. Ke ,knize je při
pojen velmi ohsáhlý, chronologic:ky uspořádaný seznam odborné literatury, saha
jící až do Ir . 1951 a doplněný i novější literatuI"cu (do T. 1954) V. V. Šaorcmovem.
Kniha 'končí OIbsáhlým věcným rejstříkem. Tuto dlO'ko!l1ale 'Z 'pracovanou mono
grafii můžeme vřele dOpOTučit vš·em p'O'kročilej,ším astronomfirrn amatérům, kteří
se zabývají rp:::.zorováním a stu.diem Marsu, tD'eboť v ní naleznou nepřeMednou řadu
námětů pro svou práci. Je škoda, že do pr.odeJen n. 'P. Sověltská kIniha příš10
poměrrně malé ·m nožství exemplářfi této 9pravdu cenné mono-graJie.
A. N.
S. N. B1ažko: Praktická astronomie. Př8ilo~i1 Ing. Stanl'slav Ho1ulb; SNTL,
Praiha 1956, str. 416, obr. 116; váz. Kčs 29,10. - Kniha je překladem vysokošíkolské
Uíčebni'ce, napsa.né význa.čným, nedávno zemřelým sovětským astronomem. Mfiže
být pr.ospě'Šinou nejen studentům a odibo'rrnílkům, ale i vá:žnýtm zájemcům o astro
nomii z řad rumakérů. Po úvodu a sltručném přehledu potřebných pOlZnatkfi z ma
temaUky a optiky popisuje aU'to·r podrobně universální stroj, zpúsob práce s ním
a zjišťování i vylučování přílSltrojových chyb. Popisuje .též hodiny a ,pří,stroje
k mě,ře.ní Či3.,su. Poté v řadě k a.pit ol (VL-XIII.) vykládá rfi:zné zpfi'soby pro
uT,čení korelkce hodin, zeměpisných soUřadnic a aziJrnUltů universálním přístrojem.
Amatéra může zajímat kap. XIV., j'edtnajíd o přihližnérrn určení rtěchto veličin.
Dále je pojednáno o pasážnílku,U'Tičování délkových rozdílfi, o astronomické
navigaci a avi'gaci. Jedna kapLto'~a jle vě:nová..rla urč'ovální rektascoosí a deklinací,
kata,logŮJm a šířkové službě. Nás1edují kapitoly o ekvatolreálu (s popisem způsobfi
jeho u:sltavování), O' mi'krometre'ch a 'Základech fotografické astroll'omclrie. Pře
klradatel dOlplnH knilhu selznamem li:ter8Jtury a rejstříkem, který velmi chybí
v origi:nálu. Rovnéž če,tné IpolZnáJmky ZVY'šují hodnotu díla. Zdá se však, ž.e této
možnosti nebY'lio plně využi,to pro 'a.'lespoň stručné popsání novějších metod a pŤí
s,trojfi, o nichž se 8JUlto,r ve své knize nezmiňuje. T,aik ina př. zmírnka o perma
nentní,c h Č3!sových signálech se nemě1a omezit pOUlze na pra'žs'ký s~gnál. Chybí
zmínka o osdlografu pro časové sLgnály. Po'Zmámka o ci:r'kUlmzjerritálu ('str. 238)
by mě'kl. ,alespoň stručně Ipopsat podstatu přístroje, jeho odUšnos1t a přednosti proti
hranolovému a.strolábu; by:lo mOŽJno ;připojit i obráJze.k tohoto našeho přís,troje.
Řada obrázkfi v kniJze byla vyměněna, nahrruze.na lepšími. Na str. 47 jsou však
zaměněny o'b rázky 5 a 6 a místo obrázku SJt3!rého urríversálu by bylo vhodnější
otisknout snímek modernějšího přístr.oje, jako je na př. Vvild T 4. Celkem mu
síme říci, že ,přes někt eré menší nedostatky, které lze nalézti v ka.ždém dobrém
díle, jde o knihu velmi hodnotnou, jejíž vydáni lze jen uvLtat. Je to první moderní
kniha v české ř,eči, Iz abývrující se všemi hlavními odvětvimi praktioké astronomie
a jistě velmi přispěje k rOlzšíření našich vědomosrlí v tomto oboru.
G. Karský

:--:r. N. SyUnskaja: Luna i eje rnablju,denije. (Měsíc a jeho pozoro-vání.) Gc:sudar
stvennoje izdatelstvo techniko-,te.oretičeskoj li,teratury, Moskva 1956. 254 stran,
1 příl., 70 obr. a 10 talb. v textu; váz. Kčs 5,55. - KúižkJa vyšla ve známé srQvět
'3lké knižnid "Biblioteka lastronoma -- ljubiltelja", v nÍ'ž 'byla vydán.a ji'ž řa;da
návodfi pro astrnncmickou .amatérs1kou práci. Je rozděle:na n~a část teOlI'etic:kou
- popisnou a na částpr:aktickou, instruktiV1llí. V první části nalez.ne Črtenář
podrobné informace o Měsfci jako těl es'e nebeském, seznámí se s tOlpografií
Měsíce, s fysi'kálními jevy na měsičním povrchu a měsíčními zakměn1mi. Ve
třech ka'pitolách (V.-VIL) druhé části knihy nalezmeme po-kyny pro studium
,top:,grafie Měsíce, 'Poznáváme techniku pOl:wTování jednotlivých měs,í ,čních útv'a
rfi, metody forto'graf.ovámí Měsíce, měření výšky měsíčních hor, nalézáme
pou,čení o fotometrii Měsíce, a to jak v i,ntegráJlním světle, tak fotografickými
metodami, včetně použiU fotografie ke studiu jasn.:: stidetai'lů měsíčního povrchu.
Koneóně velmi cenné poučení ,pro amatérra přináší poslední (IX). lk'a;pito1a, zabý
vající se metodami 'Pozorování měsíčních zatmě:ní. Autorn ka uvádí instrUlkce tpro
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integrální fotometrii zakrnělého měsíčního Idis!ku, zabývá se metodami fotometrie
stínu a pOll ostínu fotografickou cestou a uvádí návod pro pozorování vstupů.
a výstupů. jednotlivých útvarů měsíčního powchu do zems.kého stínu. V 'závěru
této krupitoly nacház,í me seznam 123 standardních objektů. měsíčního povrchu,
Vihodných pro pozorování vstupů., resp. výstupů. do stínu, včetně selenografických
souřadnic těchto ·cibjektů.. Na mapce (obr. 70) pak jsou schematicky naznačeny
;polohy těchto objektů. na měsíčním disku. V příloze knížky nalézáme seznam
měsíČních moří a kráteru. Na Iposledních 7 stranách nalezneme obsáhlý seznam
.knih a časo'píseckých člán!ků., IZ Hbývajících se studiem Měsíce, jeho útvarů. a
pozorovacími metodami. Vpřílo1ze je na křídovém papíře reliekvá mapa Měsíce
a na připojené !prusvitce .p8Jk naJezneme označení jednotlivých útvaru měsíčního
povrchu. - Knížku je možno vřele doporučit všem našim amaMrů.m, kteří se
za:bývajípozo,rováním Měsíce a měsičních 'z,atmění, nebo ť v ní naleznou řadu
d01brých po,kY'nů. a rad pTO svou práci.
A. N.
Ú K A Z Y N A OBL O Z E

V I" E DNU 1957

PLANETY. Merkur je koncem měsíce na raJllní obloze, ale pro značnou blíz
kost Slunci je špatně ,pozorovatelný. Venuše je jitřenkou; vychází -asi hodinu př,ed
Sluncem. Mars je na večerní obloze. Zapadá krátce po púlnod. Jupiter je na
ohloze až ve druhé polovině nod. Saturn vychází k rámu. Uran je na obloze
po celou noc. N eptwn vychází kolem pů.lnoci.
Kalendář význačných úKazů

1.

2.
3.

4.

3h
15h
7h
9h

21.

8h
10h
7h
Z3h
O·h
21h
17h

22.

2~h

23.
?',5.
26.
28.
29.

lh
5h
1h
17h
7h
22h
15h

9.
16.
17.

20.

30.

:n.

na

ob~oze

Měsíc

v novu
Merkur v konjU'll'kci s Měsícem (Merkur 4° jižně)
Země nejblíže Slunci
Měsfc vod-zemí
maximum meteorického 'r oje Drakonid
Měsíc v .první čtvrti
Mars v koniunkci s Měsícem
Měslc ' v ú'lJlňku
Měsíc v !přízemí
Uran v koniunkci s Měsí.cem (Uran 5° severně)
.Jupiter v koniun'k ci, s Měsícem (JFui,ter 6° sevel'ně)
Merkur v koniunkci s Venuší (Merkur 3° severně)
Měsíc v pos'ledni čtvrti
Nentun v koniunkci s Měsícem (Neprtun 4° severně)
TTl'an v oposici p,~ SlU11rpl'!1.
SA.tnrn v koniunkci s J\!fp~írem (Sf'lturn 0.4-° severně)
Merkur v kcm iunkci s Měsícem (Merkur 2° iižně)
Vpuu:še v konjunkci s Měs'Ícem (V.enuše 4° jižně)
Měsíc V'11:ovu
Mě, sic v o'Clzemi

B. M.

Op r a va: Prosíme čtenáře, aby s4, oprm,iZi tiskov~ chyby v článku "Dvojhvěz dy'C (/?'H
1956, Č. 9 a 10): str. 193, t. !23, mfsto r. 1872 má b{Jt r. 1827; s'r 196, ř. 10, zdola místo na
stupnici má být stupniCi,' str. 197, ř. 13, zdola místo mdm2 = !2,31 má být ml
'»1r1 = 2,31,
str. 198, ř. 17, za "liší" vložit: o vice než 5%, event. ';asnosti, ';e; ;r;hž rn zd: Z se liší, . ,; str.
198, první seznam, prostř, sloupec: místo (G C) 7098 Z,5 m má být 7089 2,5"; str. 233. ř. 25,
mfsto !250krát vMší má být 41,5k1'át větší .

+

ROLCtKl"rV REFLEKTOR 10 cms hodinovým strojem, 5 okuláry od 50-260, jakož
okul. spektrn<::l,t'.n p,m, clonami. zenitovým okulárem, atd., prodá K. Svestlm, Bene~ov u Prahy
č. 486, za 6000 Kčs.
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