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ČESKOSLOVENSKÁ ÚČAST

NA MEZINÁRODNÍM GEOFYSIKÁLNÍM ROKU
Dr

J I Ř

í BOUŠK A

Ceskols l'orv'e'lliská ak:3!demie věd usrpo.řáJdaJIa v dJU!bnu t. r. pvacovni kon
f,ere'l1d záJstulPCŮ vědeClký,ch ústavů a véc1e:C1kých pra;CiolViIlrků, na ru'ž byl
schválen prognlln ,PI'!aJd, Ik teré budou v Mezinárod!ILÍm. geofYlsikáJlnÍm roc:e
Ik!onány na ČS!. lp'raCQiv~šitíc;h. Pro mf'Olr~n:ac'i na;šklh čtenářů ip1řinášíme vý
tah z kOlThečného p.rogf!wmu !prad.
Světový popila!chový systém má !SVOU ce1
ntJráJru ve FOfit Be'lv:oÍ'f'U u. Wa
shingtonu, ktetr.á oznamu1j-e poplacihk polhotoV'oSlti v pOlZiorování rwdůem.
Zprávy budou ip'řij;ímány :nta 1,et1Šlt1i v Praze-RUlzyni a !budou ihned .pře
dány naš'e mu popJ,achové:rruu centru v Pruhonkkh, které uvědomí v:šechny
zúča;s:tněné ústavy v C1eiém státě. Mimofádná hlá:šení o chrolIDolSJférkký'ch
erupdch, radio'V'ý'cJh VlZlplan;u;tfCih S~iU'nce, Delltinge-rovýclh efek:tech a .ná
hlých 'z vý:š,e'llí.ch atJmolSĎé:riockéhošUlmu bUJdoru od ,náJs: posÍII:á ny lbe:Zlp:ro
'středně po. 'Pozo.rolVán~ zjeViu regionálnímu Clenbru v Moskvě.
V olbOlru: m,eteoT,o'l ogie s:e hudou ,koa:tat v Oh, 6h , 12 h a 18 h SČ přÍJZiemru
měř'ení na sťanidclh v Praze, v Brně a v Košicích. Synoptklk á 'pO!z!orování
~. těchto s!ta;ni:c si vyž,ooaJla Světová meteoI'ologi'C:ká or~ani'SIa;c:e. Aerolo
~klká sondážní měření Uruku, telp [oty a vlhkosti vzducih u se budou kornat
dVlakrát denně v Oh a 12 h SČ na sltam1c:ÍlCih v Praze a v P.o[pradu,. K měř,e:ní
vÝŠlkolVélho větru, které se hude konat 'Čltyřitkrát denně, bude U!žíváno
mdioteodOllitů, takž·e pOlzOfováJní neibUJdou ome:zovám.a olbl'aČIwstí v niiŽ,šidl
hllla:dináClh.
V oboru ,aJkti'l1Jo,metde se bude pyf!anogI13Jfy měiíit c:elkolVé záření Slunce
a oblohy na vodorovnou :paocihu v Praze, v Bra;t.~s,la;v:ě, v HI'Iad:ci Kr,fulové,
v DOlkis,anech, v HUifha:no,vě, na MHešov:c:e, na Skalln atém Plesle a na Lom
nickém šUtu. Z dalších pr:ací je lila programu měř.eni přímého Silunl8'0níll:lIO
záření při Ikoilmém dopadu slUJuelč:ních pap:r1s1ků bimetalUckými akbinometry
v:e třech srpektr:áJlní,cJh oborech nastanÍ>c:fch v Pr1aze, v Bnně, v B~atirs~avě,
v Doks!8JI1ech, v HradlCli KráJlov:é, v HU'I1bauově, na Lomniclkém šlU tu, na
Skalnatém Plese, v Pop radu, na MHešoiV,c!e a na Pra:diědUl. Na tědhtOo sm
nicÍ'c h bude též zj!išťo!vtána délllka 'slUlnečního lS!VitU. Kompens:ační py:rgeo
metry budou :z5tšťo,vat .efektivní vy~ař" Olvání na olbs'erV'a:tořÍ1Clh v Bra:Us[la vě
a v Hradci Králové; na těchže stanicích se bude též měřit celkové záření.
Na o.bs ervatoři v Hradci KráJlové budou též prováJděiny ,éj.na,IJTlSY sráž.ek,
jejkhž V'zorky budou s'bí-rány na 20 sta:nidClh; bude zji'šť'olván olbsah clh lo
ridů, dUls1i,čna:nů, cLmútanů a jinýCih aniontů a ma:ti'OTIltů. Ana[ysy budou
pororvnávmy s výsledky, ZÍ!slka:nými jiJnýlmi metodaJmi. V Hradd Králové
se též budou tPlIl01VáJdět měřie'ní přÍ!z;emniho olbSlaJhu OlZonl1' ve vzduchu. Na
nělko:likia st31llicÍ'Ch HYldrome:beoro1ogiClkého ÚJslta'Vu se bude té'ž pozoro.vat
oibla.čno'Sit, zvláště vysoká a budou ,s e sill8do'\T.at noční SIVÍtíd m!r'aky a per
leťo,vá olblaka.
V oboru geomagnetismu se bude prová/diH výz:kum geomagnetic;kých
bouří a geomagnetických pulsací, jako'ž i sledování krátkoperiodiClkÝ1
ch
varh~Jc.í a poruch t€'lu.rických proudů. Výz,kUlm bude prolVáděn na obls:erva
bOlří,ch v Průihton'icich, v Budlkově li PraClhaLi.c a v HUlrhano'Vě.
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Polární :zář'e 'budnu sledovány vlÍsuá:lně IlJa 3.0 slt ankkh Hydrometoo['o
'l ogického ÚJsitavu a nJa 22 lidJových hvězdárnácJh a pozorovate1nách astro
nocrruekých 'kroužků. Výšky J)o~árnÍJch záři budou zjišťovány z fotografic
kýClh snímlků ze dvou Ista:nÍ<C (Ondřejov a Pr6ce). Světlo n01čnÍ .obJohy se
(bude měNt ve třecih Slpiektr:áJlnÍ'c h .o'bO:l'Ieoh v Ontdřejorvě a na Lommc.k ém
štítu. V Qn;drřejo'V'ě lSe hU!de měř·iJ1; v ~eni:tu, na :LomniCkém štítu v meri
diánu v 17 zenitovýcih vzdáJenostecJl.
Na vý,ZkUJmll ionosféry hudou pTlaeovl8Jt .ohsenr.atoře v PrůholI1icích
a Panské Vsi. IOll1iosférk!ké cíbJarakteriJSUky 'Sle budou měřit v půJhodino
vých inrterva[e.ch protáče'CÍ alp8JflatUlrou. Dál'e bude crněřen polední útlum
!1a,diovýo~ vln, 'koef:i dent odra~ a konverse d:louhý,c h a středních vln,
polaris8Jční jevy při odriaIZU mdiovýcJh v,l n la ionolsférické větry. Dále s:e
budou zjišťovat výs.kyťy mimořádné vrstvy E, atmosfél''ic'ký šum a hvi'z
dy, DeHingerovy :efekty a náhUá vZiplianurtí ,atmOlsrféJrického šumu nla velmi
dJlooo'ýcJh vlnách. BUJde :Sle též měHt intensita po'l:e některých hátko
Vilnných vYlsHačů.
V oboru slU!nečnÍ činnosti se budou v OndŤe'jověpo~o'I'o,vat chromos:fé
ri,c:ké e:I1upce, h[avu,ě v době od 8 do 10 ta od 13 dO' 17 hod. SČ. B1lJde se
mlěřit IpO'loha a :pl:ooha eTUlpcí, ,průJběh centráJlnÍ intensiJtya efelkHvní šířky
€lffii:Slní ,čá;ry Ha. Chromosféra v olbl8Jstech a;ktirvnkh skupin. skvrn bude
sledována fotogflafic:ky v třímÍ'Il'UJtovýoh intervaU.ech monocihro["IlJatidkým
ftItrem; protulb erance 'hudou pD'zorovány a filmovány koronografem
s monClhromaUcikým fiiltrem. v Ond:ř,ej.orvě a v Černo'šicích u Pralhy. Foto
sféra budepo,zorována v Ondřejově, na Slk ialnatém Plles:e, v Prwze, v Plzni,
v Prešově a v KroměŤÍ'ži. V Ondřejo,vě budou té'ž měřena spektra chlrom.o
srféric'kých erupcÍ a fl.olkU1lO'vý'oo poH a dvěma radiotelelS:kopy bude regis
troV'ána intensita sUunečního ,š umu na vlnových délkách 56 a 130 cm.
V ,olboru kOlsmickélho záření se ,b ude jednruk mě:řit ,ča;sová variace inten
sity tvrdé komponenty kulbiclkým telesikopem., jednak variace intemsity
neutronové sl:ožky neutronovým morritorem. Měření se budou konat
v Praze a na Lomnic:kém štítu.
V dboiI'U z:eměpiJSných .šířek a délek fbudou měĎeny zeměpisné S101UŤad
nÍ>C,e 'Pěti !SItank po dohu Chai11Jdl'erolVy pe:!'iody. Na ně:ko'lika .olbserv:at'o:řiclh
hudou určorvtány ,SlQIU~rudinicle různými přístro'j,i a crnetod:ami. Bude věno
vána i Zlvýšená 'P0!ZO~IliO\SIt pOIZOI'Olván,í zákrytů h'Vělzd MěsÍe,em. V Pra-z,e
bude U:fIčován čas drvě,ma prusážiIlí,k y a ,bude rOlz:ší'ř,en ,plI'og,r am vysílání
čs. védec:kÝ.ohčwslQivý·ch SlignáJl ů. Umělé dlrUlŽii!c,e, pokud hmou u nás vidi
te1lné, íbudou pO'zorovány .na 2-3 stanidch vi'S!UáJlně a budou zachycován y
j,ejich r,a;d~olV'é signály.
V ,oboru selÍlsm:o[ogie se bude pI\o'VláJdě:t výzlkum s!eJismidrty na,š:eho území
se zvláštním zřetelem k ra;kUvním dbla;Sltem ji'žn~iho Sllovenslka a dMe stu
dium miikrolSleis.miokého neMidu. Na u'V'e1denÝ'ch úko[eclh budou pra:cO'vat
stamice v Prwze, v Průilwn-idoh, v Chebu, v Brarti's1lravě, v HU'I'banově, na
Stkal:n atém PQese a ve ŠrOlbáirové. V o\boru gravimetde se Ibu:de pracovat
na výzkumu :s,la,vovýeh a tektonicJkÝ'Clh pohybů Izecrnské kůry pomocí hor.i
zOlIltáLnkh ikyvwcLel 8' fotografi'CIkoru !\e~1S1t!\ací. Bude měřeno v rudný·ch
doJeclh v Březových horách u PHbTacrni, a to' v do1le Voj,tě'ch v hloubce
1000 ID a v dolle Anna v hilouJbce 1300 m a 145,0 rn IP od p'()vrchem.
Podle smě'rnk konference, Ik terá .se Ikonala v úno'r u ť. r. v Utrechtu,
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bylo do 'prací, konaných v rám'ci Me!zÍil1á;J:'1odnÍ!ho geofY'slLkálniho- roku,
zwazeno ješJtě mé:ření I'IooioaJktivity dešťových &vážek a sedimentorvých
3Jeros:olů., které ,b ude porováJdJěno, v Hrarld KI1Mové. Uva,ž uj!e se též o mé
ření radioaktivity ovzduší.
Z uvedeného je patrné, ,ž'e úkoly, které s!i na:Š!i vědci v Mezinárodním
geofys:ťkáJlním rOice 'Polo!ŽiU, jlSiou velké a jeij,i.ch slplnění si vyžádá velkéiho
úsiH. Př,e'Sto, že na práce byly uvolněny vellJkJé finančnlÍ' část:ky, zápasf
některé ústavy s hmotnými prost.ředky i .s nedostatečným počtem pracov
níků.. Některá pracovi'ště, hlavně vysokých. šikoil, se ta'k mohou sipolup'rá-ce
zúčastnit tpoUlz,e omezeně, jiná VŮJbec ne. Je to ji'stě velká ,š koda, neboť
lpodOibný, na ,široké zálkllaJdně kom1p[,exně prováJděrrlý výzkum zemského
tělesa se nehude hned ta:k opa'kwat. Nicméně, budiou-'li splněny v,šechny
:plánované úkoly, hude česko:s100v'8nSiký podE na účasti v Mezinárodním
geofysilká:lním roce podstatný.

VIDITELNOST METEORŮ
A METODA NEZÁVISLÉHO POČÍTÁNÍ
ZDENĚK

KVÍZ

Když v lYrosinci 1955 odjí'žděl'a .z Bma nJaJše o,Slmiičle!runá -skupi:na po
m8ltetOtru na Radhošť, nevěděl ještě nikdo, žie Sle vrMíme
s dobrým pOizlOrOiVl3!cÍm materiálem, jeho'ž zpI'la'Cová:rlÍ!m dostam:em'e hod
noty pravděipoddbnJOls!ti viditelnoslti meteorů. Dry;ě, jasné nod kOITem ma
ximazaručHy přes 2000 zpoZ'orovaných aza.znlam~enaných m'eite1oru. Po
'zoTto'Váni ibY110 oprov,áJd®o jedno'USlkUlpinoru tplOměrné zkušených ptOlZoro
V'a!telů, což přilS!pělo ik .stejil1JO'f odosti IPo:zo:rovánÍ, a to mnohdy nebývá.
Hlavn:Í!m programem expedice bylo určenlÍ 'PTavděpodo!bnos>ti vidiťel
nQlst~ meteoru j!edtf1oort::livýc!h magnitud ia tím. zÍlslká1Ilí pŤéhledu o skuteč
ném ~lO'žení j,alslllosH meteorů, čili :to ,zv. fUlrukc:i s'VítiV'o:s>ti. Zp(['l2;coválIliÍ
pozoro1vání je ji'ž témě:řSlktQIncenoo a !podroilmé výsle dlky l1Yudo'l.l v:n:ej:bHžš.í
dohě u ve.řejněmy.
\
Pro ,čtenáře, kteří ,Sle IS pojmem pvaovdě:podolbnosti serbkávají po ,p,r vé ,
mu:s'Ím:e vysv:ětlit ně.kťeré zákl:adnÍ plojmy. Matematiciky Je pravděpodoh
nost p, že nastaonel jisitý 'zje'V A lll'rce'I1Ja :poměrem pří-znivých případů pro
UJskutečnění zj.e'VU A Ik rP,o:čtu vůJbee vŠ1ech přírpadJů mOlž:nýdh. Na př. chci
tedy určit pravděpo.dJo'bnois't, že vyhTaji dort, lITa ~erý j!Slem, Isi lmu'Pn
tři lístlky na ;P:}I8Ise ,či jiném ,s,IJ),o:}e,ceThs:kém podni\kUJ. Pří~Zifi'iV'é rpřírp:ady 
t. j. kdy bude bažen: jeden 'z 'lÍ'Sitků,kteTé j-sem ikorurpil1 - jsou: tři. M'Ož
nýoeh p.říp'aJď'Ů - 'poč'eť ViŠ18:c'h, lílstků - j:e 150. Hleda.:ná rprafVděpodiobnols:t
p
3/150
1/50, tedy Vie'l mi ma:lá. Jestli'ž e 25 'čfs;el výherních vklad
nkh knílr ek ,z tisíce vyhTává, je rpiI"avděpodlo!bnlOlslt výhry mé knížky 1/40.
Tím jisanre si vYisvěblili Izá!kladní !pojem pravděp:o.aoíbI1!OIsti. Všimneme
si ještě 'PI'iavděpodolbn!osti ú'hr.rulllé. Pravdě:poddb:nolsiÍ úhiI'!I1!ná, lž e Ill'astam:e
j'e denz několilka navzájem ,s e vyI,učujkiclh z j'ffi7Ů , je dá:.:..;e soU'čtem prav
děpodobnosltí oněch IZjoerv'Ů .. Když máme ll1.1a př. IZjervy AJ B, OJ a jejidl
pravděpodobuositi j!ooru Pl, P2' P3, pak pravděpodobnolSlt, :že n;a;sban;e jeden
ze zjeVŮ! (nemolhou n~astať ani d'V'a oSouč,asně) je TOIW:lIa Pl + P2 + PS.

!Zorcw:atelů

=

=
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Tak rra př. když mám. tli výheImiÍ vk1adní knÍ'Žlk y, ;pak pravděpodobnost,
že vyhr:aji ,a:lespoň na jednu z nleh, je 3/40. Při (pTavděp:odo1hnosti
úhrnné se tedy :pra'VIděpod:01bnJOlsti jedtnotHvý'c h zjevů s:čÍ'tajL
Vezměme si jiný příp:8Jd. Ohceme určit pra:vdě;podol'onos't, že' naJS'tanlO'U
Vlšlech:ny !tři iz jevy A) B) C najednoru. Pravděpodolbnost 'bohoto' (pHpadu
je dma ,součinem jednoť'livýdh pr:8Jvdě:podOihností, p = Pl' P2 • P3. U'VIe
dený p'říp8Jd je dru!há hlavní věta počtu :praviděpoddbnolsti - věta IQ< prav
děpodolhno/sti ~IO'~e!Ilté. Pra:Vlděpodlobnos:t, :že vyhraji na všeolmy tři 'knÍ'žky
je jen 1/64000. Uvedené v:z:taJhy o !pva'V1dětpodobnositi pl/a tí vždy jen za
př,edipo1cladru, 'že jde o. zjevy ná:hodné a nezávils'lé.
JaJk je fu, lS :pravděipodoJb:nosti vidHeh1Jolsti meteoru? Jes:tliž'e p!ffirvdě
podlo!b nos:t, Žie jeden pozo:roVlalte:1 uvidí na ,olbloze m,etelOir nuJté magnitudy
je rovna 0,5, znamelIlá to, 'že zie všech m1e'teoru nrulté magni ťudy , které
p,řeletěly iTha olblo:z e, ulVLd~ jede:n pO'ZioroVlate'l :právě :polovičku 50 %.
Když je p'ravdětpodolbJl!oslt vtditerrnosti metJeoru 5m rovna 0,1, 'll'V'idí po
zorov2Jterr právě jedTLu desetinu v:še,c:h meteorů páté magnitudy. Určo
vání pra'VIdě.podo1bnJOlsťi dbjevu proměnných 'hlvě'zd 'bY'lo popsáno R. Baj
cárem v č'lánku: "Hf:a;dan:i'e nových rpremoonÝ0h hviezd" (ŘH 36 [19'55J,
str. 145). Je tam 'p'opsána VlaIlJ Ge:Ilitova metoda UirČen:f pr:avděpodo1bnosti
objevu proměnné íh:vě:zdy \při proihl:iŽlení ISIIlÍm'ků oblo!hy v iblinkmikro
skopU!. Tubo, metodru můžeme /Za jilstý:ch !předpokladů pOllií ť pro výpolčet
pravděpodofbn:os:bi vidi te~nosti meteoru.
Předpoldádáme dvě záklladlní ,sIk u tečnosti:
1. ~e pravděp:odoíbnost viditel1l!OIsti meteoru j,e ,ste jná ,pro m'e teory
téže magnitudy a stejná i pro všechny pozorovatele;
2. že' UJdálOlSt, :k dy několik Ipo'ZloToviatelů uvidí stejný m,eteol!' je zeerra
nálhodná.
Nechť p je pravděpodolbnost viditelnosti :m:eteoru určité magnitudy
a N ,skutečný :počet meteorů oné magnitudy, které se olbjevily na oblo'z e
a ak p!oóet meteoru spatřený k PQlzo:rovaiteli. Podle teori,e pr'tavd€(podolb
[lIOlSti platí za u:veden.ýeh. předpO!kl' 8Jdů pno v-člen 1noll sku!pinu po'Zorova
tel ů vz'ba:h

Nak =

(l-p )V-k

. pk.

(v)
k .

Tento vzorec je doibrým přítklad,em nla záMadirrí věty :teorie pr.avdě
p!odolbno'S.ťi. Pra vděp'OdOlbnD,st, '~e k (plO!zonorv:atel Ů uvidí metenr j:e dána
.pom~em počtu: ,s:patř:enýclh melteorů Ik počtu vŠ1
ecn meteorů, které ;na
OIblo/Ze ;pře'letěly, tedyaklN. Všim~ěme si, jak lz,e určiť pra,vdě!podohnost,
že meteor íbllde 'S:patřen k tp'OzonolVlaJteli pomocí pra:vděpodobrllOsti prO'
jednoho ipOz'OiroVla:tel!e.
Meteor hude spatřen k plO'ZOO'Io'V1ate1li 'ze ;sk'lltp~n y pOZlovo,v atell Ů, když
'Právě k a. j;en Tv pO/Zioi!'ov:a;te<lů meteor u'V'idí. Pravděpodobnost, 'že jistýdh k
PlO'z/()IvoVlatelů slp:atří tentýž meteor 5e p k • r:Do však ik výpočtu nestačí.
Meteor zároveň není spatřen zbytkem pozorovatelú. To je pravděpodob
nost s,}'O:ž;ená a mllls;í me uíVIedooou hodnotu j'ešltě ná,siohitp'ravděpodo!b
TIlQisťí, ž'e v k :pGzo,vof\llatelů meteolf :neuvidí, tedy hodnotou (1 _ p) v-k
To pil atí, jen pTlO 'llll'č~tých k lP'OlZio'voIVIa:telů. Pvotož'espoleč'TLé Z:pOziQ:vOIvání
meteoru je událost nálhodná, mUis:í to plati ť pro kterÝ.koliv k ptQlzo~iQva
telů ze ,s kuphlY. 'Do je Z8JS1e případ ipraVlděpodOlbnlQlsti 1ÍhTiI1l1é; m'ůže to
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být jen jedna Ikombinace k pozorovatelů z·e 'skupiny o v pozorovateUch.
Po·čeť všech :kolm.lbi:naCÍ je (~) . Sečteme pravděp~dobnosti všech kombi
nací a rprotože js.ou podle
raz

původu1ílho předpokl!adu

sttejné, ná:solhíme vý

ještě

Počeť

hodnotou (~) .
meteoTů, Ikteré nespatřil ani jeden pozorolvatel, je dán výrazem
a o =N(l-p)v.
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IIv
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1 - (l-p)V

Sv

ž-eme

celou skupinou .pOIZOro

+ a + ...... + av a :poĎet vše-dh pOZOil"ováJní melteorů
kJaž:dý meteOlr rpočítáme toliik'rát, kolika pO!lJororvaJterli hYlI slpa;t
= a + ~a2 + 3aJ + ...... + av . Lze dolkázat, že platí
a

paN, když známle svall 11
N

=

,

IIv

Sv pro

různá

p a

v, mů

ze vzorce

lIv .

v.p
Na první ;pohled je j3JS'né, že ipředpOIklady, ,za kterých platí llia,še
úv:a:hy, nejooUJ ll1i1kdy ep[lJ1Jěny. rnaJk iI1!a pf. ll1ieiI1!í stej:ná rp1ravcLěpodnihnost
vitdite>lrwlsti melteoru 2 m , j1e-'lidlouhý 3° n!elbo 40°. Avšak jen těžko lze
zis!kat ťak bohatý :pozoiI1ovac~ materiál, aJbychoffi molhE tI'ozdělit meteory
nej,e:n ,podle ffilagm:iJtud, ale i rpodle déllky, ryc!h}osti a trvání stopy, pro
oolŽie všechny tyto Clharaikteris:tiky mají vliv na hodnotu pI'íavděpiodolb

nosU.
Při možnosti výběru pozorovatelů můžeme rules:poň dosáhnout toho,
že s[ožím:e ,skupinlu :z pozoroViatelů, kteří vidí stejně illUllOho m'erteoru,
Č'i'1i mají pro :stejné meteory srtejiIlou pI'la:VidépotcLolblIl:ost vddit)elnosti. Před
plolkrl.a;du o náhod:nl()lslti spoJečnéiho !ZpoZioiI'iování jedlP...:oho mleteoru se p:ři
bIiJžíme l1.Jejvíc tím, když rpolZoI'lovateIé (i !když jsou rovnomrě:rně rozsa
zffi'.Li) nelbudou sledomť stMe 'Stejnou ohltast na obLoze, a'le hudou! sle ·co
možno nejvíc dívat do "soUlS!edlnkh"olb'l3Jstf ·a po. každé do jiné. Tím bude
n:áhO!Cla:llOrst rotZloŽ€:ni p0Z10r:OiV'a:ciclh Isměrů Lr1Jejlépe IZiaručena. V tomto
ohledu je nejvýhodnější sledovat společně jednu vy;mezooou oblast v z€
nd:tu, tak aby oiSit:atní část oblohy nielbyl!a vtidět, alby .pozorovatelé nebyli
:ru!Š'eni meteory, které 'Ptřdetěly mimo oblast. To 'si ovšem můžeme do
volit j€lI1 při vyšší frekVienlCi, ikJdyž je materiál poměrně hohatý.
.Albydhom vyJlou!čiili vzájemné oVlHvňová:ní se :pozorovaltel Ů, poutžij1eme
zapisovadho stolku se signálním:i světly. Přelet cr:neteorli .oznámí pOZ!O
I'Iovatel z.apisovaťeli stisknutím tlačítka a ostatní IpolZo:rmllate!lé tak ne
vědí zda a kdo meteor viděl.
Uvedený zpŮJs'oib pozorová:ní jie výhodnější, než Opilkorva metod!a dvo
jího IpocítáJní, kdy dva pOZloI'Ovatelé sledují sltejiI1!oUJ vymezeiIlOU oblast Il1a
oibloze a j!S!ou illa:ždý na jiném m1stě, alby ;se nelOvlivň:ovia;li. Naše metoda
má fu výhodu, že ZÍ's,kává Ibohatší m:at-eriáJl 'a tedy i přesnější vý,sll:edky.
Nejlsou potíže v inderntitf~kJa,d meteoTů, nehoť zapisoViatelz'a krátkou
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dobu po iZipoz:nrnváni meteoru olZnámí čiSl1a všeClh pozororvaielů, kteří
meteor viděli. Ti lSie, iPruk dothndlI1101:1 o' dalškhdatech meteoru.
Obr. 1. a ta'b. I. podá'VIaji hOloooty p1ra'VIděp{)ldobnosti viditelnosti me
teoru u.rrčené z ipozoTován"ÍI d:r:Ulhélll!odne· €'Xpedi-ee .na RadhOlšti o Gemi
nidách 19'5,5. Křížky '()iZIl!3Jčuj,í hod!nJoiiy prra'Vděipod!olbnosťi :úslkané z pozo
TováJnií os:mičlem.néSiku'P'lrruy J)OIznro:vatelů n;a ietn.íex,ptedi'Ci v Beslkyd:och
1956. Tyto hodnoty jsolU! méně ,Slpolehlivé plro, malý materiál (440 me
teorů) a l1es'o urodost ,sku'P'i ny pozorovatelů; 'Většina byli začátečnÍd.
TaJbUllka 1.
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' Hodnoty pravděpodobnosti viditelmosti
teleskopických meteorů v dale1vohledu
Bmr-Somet 25 X 100 podle v ýsledku
te~eskopických :pozorov&ní -na letní
expedi ci v Be&kydech 1956

Je dohře &i u'V/ěidomit, že hodlnoty pravd:ěpoidJoroosti lw;e:dJOOJé v ta
!bullcre 1. jsoul Ipr'V11lí 'Od roku 1921, kdy bpi,k J)()fulŽill 's vé metody dvojího
iPočíťáni a nla d to jsou Sip:QI1e1hiJiv:ěj!Ší p:ro le:pší pOlZorol\1la:CÍ podm.IDky
a bohatší materiá1. Z těoMo :oikoJností vidím:e, že j!s me :rua Ra;d~l!Oišti :rue
iffiIDzli IlIa!daTmo. Na:še práce ipřinesJ.a c,elIllIJ.;Ý pozlI1Hrteik - určení pravdě
JPOdOib:nolsrt:i. vidi:belnosti me teorů.
Obr. 2. ukaJz:uje zajímavý, z,rutím málo
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;p.řeS!l1.,Ý výs~,e:de:k uTč:erní pravdě

..
JI)odolblnosti viditelnosti tele'Sik()lp:ick~T,0h meteorů. Uvedené hodnoty byly
:zíslkwny předlběžným zpracováním vSrs;}edJkú teleSlkop'ického P'OrzOIIX}IV,áná.
meteorů v oIkollí' Polár:ky prřisTp'll!Ové exped~'Cd. loni v Be's kydech.
POIZ'()iI"ová;ni j,e však mtím: přHiš málo a ,b ylo ,proiVá:děno nejrůzluějšhni
pozorovateli s I'ŮiZnou zkušeností. Výsledkům nelze tudíi při'kJádat
veLkoU! váhu. Nicméně Vlšak Jsou prvnÍ' svého dru~1'U na slVětě. Pravdě
;p:odohnost viditJelno,s!ti téleskopiclkých m!eteOlrů nelbyla ještě nilkdy zjiš
ťováJnta. Z uvedených př€'dJbě:žnýclh výsledků je vidět, že Ipři pozorování
da.:lekohledem Bi:nM'-!S omet (25 X 100) spatři 'P:O!Z1orova:tel višechny me
teory j:aJSIIlěj:ši než 5m . Meteoru 6m již prolz orovateH část umiJkn!e a meteoru
9m ipostřehne jen jednu desetinu z ce:lrkového ,pOlčtU. Jsou to zatím před
běžné vý,s iedky a kiQIneanéhodTho{y hudou uveřejněny alŽ pro na:shromáž
dění vě:tš'Ílho 'Po:zororvadho m'aJteriáJlu.
Proto je třeib:a obětavých pOZíoTovatellů teleiSlkopkký,ch meteorů. vý
sledtky te:leslko1piCikéíhJo p;owrová:ní mají mnro!hrem vm.ší cenu než výsledky
!po,zorováni vi!s'U!áJ,nÍ!ho. Uvedell1.é výs!led!ky ukrazují jasrně, že j!e třelba j€lIl
trochu o:bětavé práce, zaměřené správm.,ý m, -směrem" trochu štěstí nra
dolbré poča:sí a je možno dosá'hnorut hodnotný'ch vědeckých poznratJků.

LZE POZOROVAT
KOMPLEX SLUNEČNÍCH JEVŮ?
Dr KA R EL HER::\1ANN-OTAVSKÝ

Necrhy:bime asi, odlpovíme...,li na otá:z;k'u v na,djpis:e záporně a řekneme-li,
že to také tSoltva 'kdy vŮlbec Ibu!de ffioŽlné. I ,za p'ředpO'k'ladu dalších. .proni
kavých pokroků pO'Zororvací telchini1ky a dobré o,rgaiIlisla!ce můžeme se tomu
při,hTí:žit jen. asymptoticky, nehoť k,a ždá nOlVá po:z:o~"olVad m etoda otvírá
opělt nové olbzory a vyrv'stávají' tím i no:vé proiblémy. PřesJ.to se 'S1Ila:žím:e,
alby v rámci niaJŠich mO'žniolsrt:í, Iby:la 'llia.Še pozorováni COl nejúplnější. P00Q
roVlaCÍC'h me!Í:odslune'onícih je dnes celá řada od známého a již po istaleťí
osv.ědČ:eného sledování :Sikvrn a fakuli v'P'rojeikci přes po,zO:r'lování spe.ktro~
sklQp.iclká až k :slediovám.í radioalSrtronomidkému a krátkovlnné sp€ lk tro
grafE:z výškových raket. Do jiiSlté míry 'zvláštní po,sía:Vlení má sledov,á ní
sl1l'nečnÍho okraje ,při zatmění, meJtoda, TlIa kterou :náJS' upozornila pří!r:oda
sama vhodnou volbou rozměrů- SliU~nce a Měsíce a !pří'saUlšných. dra'h. (Ty
ovšem ji'ž neodpovídají- plll1.ě :přáním astro:rwm'Ů, n:elboť rb y jistě 'byrlo žá
doucí, aby doŠIlo k úplnému Ziatm.ěni při každém norvu.)
O metJorde umělého zlatm.ění realisolVlMlé Lyoltem 1931 bylo zde již čas
těji referováno a podrobný rozlb or pTo!b lému je v referMJul dTo B. Va!lníČlka
v Časl. os. astr. ú:s!tJa:vů, 1957, č.' 1. NedrolStablre!!Lu:mělého zatmění oproti
skUlte'Čn!éTIl11l: je to, žie m.aJstává te:prve v přístroji samlolt ném, při čemiŽ
pDlZoruj.eme skrze atmosféru 'plně SlUlncem ozářenoru, takže j's me extrémně
závjlslí na vidiitJel:noSlti. Naprolti tomu pmáší um.ělé z:atmění možnost stá
lého slledolVání dlrnajových zjeVŮ! a· ne:p:osledni jehlO vyhOdrOrui j,e tlruké to,
že náš umělý MéSlic 'má o1rnaj h}adký, ž,e mŮlŽeme jeho veJikost ,pfizpŮr
Siofbit nla'šim voťře!bám ta lŽe SJe n1:ŮJŽe.me IPTOto - pokud :nárn to !k1id vzdu
chu drovorri - Italdíka lib!O'VIolně vřifbUžit ákraji S'lrurrrce,. Zdá Sie, 'Že tyto
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Protubera,nce z 29. ledna 1957.

posléz,e UJViedem.é možností 11Jelbyly ještě ,plně využity, i když snad se pozo
~ovací progvaan některých stanic na 'P'ř. P.ealk SacrMuentú - v po
slednklh l:etecih taJké na temoono!' I1oZ'šiřuji€.
Přinášíme :nělkolliJk obrázků bo'lllř1livé ,pI1olbílh:ajíd aktiVlní .protu!ooI13Jll:ce
z 29. ledIlJa 1957, ,srnad dosud tnejmOlhUlUněj:š:í1ho jevu, který Ise podařilo
u náJs IpO'zor:o~ať do jisité :rníry kompleXiI1ě. Na Ondřejově hyl zj!ev ISlledo
ván S:p'ekitro'helioSlkopem a :z ,posuvu čáry Ha mohly Ibýt zjišťovány také
rod iálln.í rychlosti pvolUldíc'í Ih moty. Sou,čas.ně prováděJl a,u to r s:ledloiV1ánÍ
fotografkké a zčá:Slti i kin:emato:gI1afieké. Tímto lbylz'3Jchyeen vývoj za
dobu asi 28 minut při kadenci 7 'snimků ,z a minutu. Soruvislý :záběr,
M:erý hyllI1edávllIo ,J)'I101mÍ'tnut !IlJa Petříně, trvá ske jen někú'ltk I()lkamži:ků,
dává však pods!ta1m.ě lé[)e 'l1Iah:IédlIwut dio dmí na 'SlUllle.i TIiež snímky jed
notlivé. Některé z p1ři:pojených sním'ků fbyly zíVětšeny ze 16mm kinoďHmu
(vilZ přílohu). Pokud ,se zjev projevil radiovým šumem, byil zaznamenán
též ondřejovskými tl'adiotele:s kopy.
Uvažme ViŠi3Jk IS ha.edis:ka tita.rl:rrÍ otámky, ,kolilk původní.ch jevů tMo
molhutné sluneční fbome neibyl'o zJa:crhyce!lliO,3JČ tuo!bj!eiktiIV1I1Í podmínky
'bJ711y. Tak lITa př. nám c:hylh í kO'l1tro'hlÍI slll1rnJky pro sťrukturu ,protulberamd
v em.ÍJsi lheHo~é, dáleSlp:e:ktrum j:aSlI1.ých čáJSftí .p~otuibefia,nce pro ,s pektro
f'0t,offi'€trickou Ikl:a;s~filk:aci Wl3.Jldmeiel'ovu a Ikonečně i kontrola drohné
dy:nainiky !lmronáJlní v zelené emisi, kťeI10u - ru}ersrpoň v prwl'Í ptohnrině
jevu - vidite1ln'Olst 3Js'Í d0'V1o:1oVlMa. Při rychlém iProběhu taJkových:to slu'"
neč.nich j'6Vů !Il:e nÍ časS'třic1aJt:na jediném ,stroji ,po:zorofViaci iIDetody. Rela
ťiVině úplnépaZloro!Vi3Jcí výsJedky můžeme tu úskat jed~ně přístrojovým
agregátem a ,dokonJa}ou 'koordiiIlJací Ipráce.
Přec[hod ;k lidné protube I13.:n ce do eX1Plosiivnílho procesu se poda:Hlo za
chytit dme 23. duma 1957.
KompaJktní prO'tuJberanc.e tvaru Ikovadliny (incus) byla Slledo'várrla na
jihozápadním O!kraji Slu:ruce po drolbUJ 3 c1nů,aniž Iby podlSltatn:ě m.ěni,la
tvar či strukturu, jak ji2iac,h ycu:je OIbVYiklý regi:stmiční !Zá;běr ze 14h 19m
SEČ (prvrrtí zá:běr taibu1
l ky). V té dolbě nej,e vila jeŠ!tě 'žádné IZlllámky !blíží í
se akti'V'ity jak,o zvýšenou světelnou e'xcit:a'Ci, drobné zm,ěny a hybnost
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ve stru,ktuře a z da]'šího focografioky pLně zaregistrovaného průhěhu lze
soudH,že 'S'e asi v 14 h 45m -141150 m dMa do p'oihYlbu. DaJlší záběry wbulky
ulka:zmjí některá stadia oojímavého !pruběhUJ expl'Oisiv:nllw p'roce:su, v němž
značně ,převládá vertikální Sltioupajíd :S!lolŽlka, :nejprve jakési odtržení pro
tulberal!1Jčn:ího oIbla,ku ještě v p.řLf()li,žně ,původním tv,a ru, pak postupnou
změnu tvaru a zčásti také i míru světelné excitace v určitých stadiích.
Po prvých staJdi:íJcih osilňuJjii0'Í!ho ja;su začíná jev po asi 25 min. trvání
oc.bJabnvat a po nec,e1lé hodině není již plo něm, ani po fbývalé klidné [protu
beranci Sltopy. Podloiblných je'V'Ů, oZ'l1!aJčolVanýdh ja;ko, 'st'OlUpajíd protulberan
ce (Wal:dmeie:r: "awf's tei,g ende Prot'lllberra;nz") či Ipři Is ledování na disku
slUJTI:ečrrúm 5a;klO náhlé zmrzenÍ HlamBntl1 I(D' Azamlb uja: "disparition
Ibru.sque") 'bYllo S1ledorváno za rtoih:o,to maxima i u nás něikOililk a některé
mohly Ibýit i fotogmfic1ky 'z:aregrstr'olVlány. Zatím co jejicih m;orlo1logický
jev, :značně ,a si oV'liVlllěný září'C'Í: nebo i ,latentní IPI'otJulberemční hmotou,
která byla ,právě "po Tuce", u,káJz,a l se v jedn!()IUivýCih případe.oh jako
velmi rozdí:lrný, j.eV1 's e ča;sový průlbělh. těohto jevů a zejména čiasoiVÝ
!průJběh s'V'ětellné exci:tace a jejího odhaJborvání jako typ.ic.ký ra pro tyto
zjevy charakteristidký. TYlto pI'Iojevy 'sl'U!IreOOÍ' čin:nosti, :které jsou: patrně
v úzkém vzťaJhu ,ke s~une'ČU'lím erupCÍm, jeví se tedy asi jaiko symptomy
u~čitého, blí'že ještě neznámého procesu lo!káln,íiho cha:ra;k teTu, který
můžeme snad označit jakožto sluneční bouři.

POZORUJTE ZÁKRYTY HVĚZD MĚSÍCEM
Dr R O

.s T

I S L A V RAJ CHL

ZdáJlo hy se na :první lPohled, že poznatJky, k>teré v poslední době byly
vyvozeny z iPozorování z-ákrytů - ,především ip'oznatek o nerovnoměrné
roťaci Z'emě a s tím souvisíd potř~ba efemeridovélho času musí již sa
my.o solbě nutit astronomy i geofysiky, alb y tento poz.oTovací ohor zařadili
na čelné m,í'Sto plrogram.u Mezinárodn.ího geofy;sikáJlního roku. Ve :s,kuteč
no's ti bychom V' 'zmplavě pro.gramových elaJborrátů marně th[;edaJ.i bod uklá
dajki hvěZldárnám pOlZoTováJní zákrytů. PHčina j:e lZa:jisté v tom, že v rpo
slle dnk:h l:eterch vyv;staJl tomuto pOlZo'r ov,aCÍlmu ohoru závažný konkUlrent
v Marlmwibz.ově komoře.
Na;slkýttá se otáJzka: když zákryty nebyly zařazeny form.áJlně na pro
gram, znamená to, že pozorování 'Starými metodami :se stallo zíbytečným?
Slm..rteč..'Ylě n:rud!šenÍ' ihtvězd:áJřů i geodetů pro novou pO'zorov:ad a;para:turu
č,lena Námořní olbs,e:rvaioře US'A ,dir. Markowitze z p'o'čátJku bylo !3: stá1e
j'eště j,e verIiké. Je k tomu ;mnoho. ,důrvodů. Zákrytů jaenějiších hvělzd je
do Toka ipomě!I'ně rnáJo. Uvážime-li nadto, kolik IZ těchto v.zácnýdh přHerži
tostí je (překaženo orbl}.ačností a kolilk je jich znehodnoceno vlivem okol
nOSiti, ž,e jde o :zá,k ryt či v)nstup II rO'svétlel1ého mě:S,Í>čního OIkIlaje, pa;k j,e
výhoda nové m.e bhody nespo,r ná: Ma,.rkowitzo~a ·k omora múže využít kaž
dé jrasné měsí'čnÍ noci hez oihIT.edu na to, ja'koUJčá:st hivě!zxlrné oibllohy Měsíc
na s'vé cestě zakrývá. Stačí tu jen 'Správně narS1tavit rychlost natáčení
prlJa,n pa;rale'l ní tmavé sílcleněné .d:estir6ky, c1,onlky, která ,,'Za'Stavu1je" pohyb
Měsíce p'řed hvězcLaJffiÍ, a na fotografické desce máme ,zakrátlko obrw:
naĚeho souputníka mezi hvě'zd'a..lTIi, v darném čase T (odpovídajícím za
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čátkm

eXiposiee) a jte již jen otáz'k ou 'S!právného

unč·ena pO'lona luěsí'čního středu na olbloze.

prO'měření,

aby byla

Hlavní podíl na vítě:z,Sltvi nrud dO'savadnírm 'Zip!úsoibem vi:Sluá:lního pozo,r o
váni zákTyťů z1skalla si Marikowit:zova kDffiora dosa!hova;nou přesností.
Podle dosaNadní.ch ik'1..l!ŠenOlstí mo'ž no z dvojic.e snhnků po:řízených též-e
noci :zí,skat pO'loilm Mrělgí:ce s pravděpodobnou ehytbou ± 0,15". Podívejme
se naproti tomu, jak je tomu v pHpadě pozO'rovánízákrytů.
Paní M'cBainová-Sa!dJlerová, vedoucí !Zákrytového oddMení p:oótář:ského
střediska Nautioafl. Ahnanac v An~lii, ktexéi j.e pověř:eno výpo'čt'em i z,pra
covánim :zákrytů došlých oZ celého ,světa, udala na sohůzi v Briťské astYD
nomi:eké SiPollečnoisti v Londýně IC1IThe 2.8. 3. 1956 'P:ravd:ěploddhné chyby,
jak vyp'lynurly ,ze !Zpracování Ipozo'rovadho materiá!ll\..ll 'z l'e t 1949-52. Tyto
clhylby činí u 'p oizorování: Ipomocí 'Clhronografů 0,55", metodou O'ko-ucho
0,58", 's topkami 0,60" a fotoelektricky 0,,64".
Uvážíme-li, že stvední pOihyb Mě~í:ce 'Plo OIblOlze za jednučaJsovou vteřinu
činí 0,55", vidíme, že uv,e dené ,pna;v:dělpodldbné .chylby o,dJpovídají nepřes
nosti v určeni doby zákrytu řádově jedné ičasové vteřiny, ha i více. To
jsou oViš em Thepřesnoeti závmžné, 19; nimi'ž 'se 'k~dýsvědomitý !pozO'rovatel
vyrovná jen ner,ad a mnohdy 'za cenu !Zbráty dail'ŠJíchuti do p.ozorování.
p{)Jlo~e 's i však otáJz.ku: JiSOU tyto chylhy konečné, nedo t,knutelné , leží
mimo dO'salh možností Ipozorova'tele, případně reduJkujídho počtáře, .či v 1>0
zO'rovad metodě zá'krytů lW1ězd Měs'Í<eem nebylo ještě ře:č'eno poslední
slovo, TIlelbyly ještě vyUiŽity 'VIoochny možnosti-?
Je do:sta te,čně ,p;rokáJzáno, ~že uv'edené dhylby se dají zmenši t a to do
kQlnce !podsta:tně. PředeVlším IzavedenÍm Ikorekce na nerovnosti měsičního
okraj,e. Jak 'li: ná,s ulkáma-l, v r. 1948 doc.. Gubh, možnO' již :z a pomod dosa
v.aJdnkh Haynový'C'h řsoihYlPtllkh mi3lp israJZÍt vý's lednéchyhy li údajů ply
noucLch ze 'zá!krytů: o 30-3,5 %. I počtáfSlké stř.edLsko Naurfkall klmanac
pQlc1roíbiločást
llNooeného ma:teriá!liU (Z ,let 1949-52 korekci a ze tří lunací
'
dOŠilo ik výsl,edikŮffi ještě uspOlkoji'V,ějlším: !po 'ZaV1eden:í kO'relkc.e na ne
rovnost měsúčn.ího okraje ,snÍiŽi1y 's e výsledné hodnoty ohyib ve všech Ipří
pruc1ech o ví:oe než 50 %. TaJk ,s e doš'lo k pD2Ilání, že střední praV1děiPo
doibná ,chyrba j.ednotlivý,ch IpO'zorování mŮJŽe ibýt :p'o 'ZaJVed.ení korekce na
ne:rovnosti més.í,ční'ho okraj,e sn]ž,en~a na: 0,3".
Ve ,srovnám,í :S hodnotou ,0,15" u Markowit'Z,ovy Ikomory je to ještě ne
UJ.SIpokojivé, alle i nyní není ještě řečeno ,pofslední slovo o mezné přesnosti
staré !pozorovaCÍ metody.
Nad:ěje !pozorova,tel'ŮI i pOlčtářů 's e Ildac10u př,edlevším do :podrohnějišich
iS'ohYipnrchmap. Hayno'Vy maJpy, jež pOUlžíval doc. Gut'h, a jak se zdá
i Nautical Almanac, byly siC'e v --po.8'lední době překonány celým aUasem
okraljový,c h partíí Měske, jejž pořúdlH Iproměřením mnoha set snÍImků
frrancoUlzs'ký astronom Weimer, leč hrvěz:dáři če.kaJj:í na dhlo ještě dokona
lejší. Bude Oivocem 'práce Ameóčana WatDse, který má 'Po ruce f,otogra
firclký materiál ještě ~ohatší, Thež:li je'h o francou:zský ko'l,e ga. A,č vydání
jeho díla ,byloOllťlášeno na 'P':olovici r. 19,56, dOls'u d k němu nedošlo.
DaLší naděje na snÍ1Žell1ípra'VIděpodo1 bné ohj'lby 0,3" 'slQuvi'Sís pokusy o vy
'loUlčení systematkkýah chyb, které zatěž.ují ·ka~ždé Ipozor.ování určitého
čas'ového Dkamžik,u lidskými smyrsly a jeho registraci hdskou rukou:
osoibní rovnice. Stanovení této fysiologkkk nezlb:ytno:s ti naše'ho orga
nismu při po·z orování zálkrytů věnova'l mnO'ho pé:če 1 času čeSlk~' nestor
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mezi 'PolZorovateli 'záJkrytů KaJr€il Novák, aniž se však tehdy d0l0k'a l UiZllání
své Iprooe. Teprve nyní ipod t l .akem ·snah o Zipře,sň.ovánf lZ.áJkrytových 'P0IZiO 
rováni 'Se o věC'iza,činá v.á:žn:ěji uva:žov.at i v NauticH,l A'lmana0u, jak
ro'Wlěž uka:zuje zmíněná d'Í's kuse v Britské a:stronomiciké s'Po[·e·čntOisti.
JaJk. Vlšruk osoibní rovnici 00 nej'pravdiěpodoihnějš:ím ZipůlSoibem ·stanovit?
ZdJe je z.ajLsté vdě:čnépo1e Ipro experiment.ování. Lidová Ihvězdárna na
Petříně vYlpr3!cova!l:a meť-odu, která vylČÍs].'uje Gsdbní chy\bu před zákrytem
j31ko střed 10 :polZorová:ní IZJh:áišení Ulmělé hvězdy v kOlpU!li. Výs'l edky j!SOU
Ulspokojivé, 'střednÍ; hodnota .osobní rovnke pozDI'Ovat€lle nevřelkračuj'e
o mnoho 0,3 vteřiny, OOIŽ je v úplném souladu s' lPo:zo:rováním,i jinýdl mÍlst.
Uvážíme-H, :že jde .o hodnotu, ~terá v úhlové míře středního měsí'čnílh.o
ponyibu o:éllpovídá 0,18", vidíme, 'že jde o chyfbu, kt.eirá ve ,snruz.e o zv:ětšení
přesnosti ipo'Zo,r ování lZákrytů iZanedlbána být ne.může .a nesmí.
Konečně je j'eště da·~ší mOlžnost, j'ruk Ip'r.av.díěpoddbnou ohybu pozorování
záJkrytů IZmenšit: HIIn., že 'zvě.tším.e :počet pozorovate~ů na daném ipo'z oro
vacím mrstě. Vtom t.o ohledu šla Lidová 'hvězdárna na Petříně už dá'Vno
IDelZi první,m i. Dnes se zde r,egi:sbrulj:e Ipoz.o rování jednoho a télhož jevu
celkem čtyřmi IpozOtrovateli, :z niCihJž ka!ŽJdý ov:ládá :ze svého pozorovacího
miSlta .( v jedné.ze tN koplllH 'či v dOill1Ječku) vrrastní ta:strovou !páúkiu
chJronografu. J,ednotlivé vý,siediky oč1štěné ·od IPra'V1d!ě!podolbné osobní
chyby a zvážené co do ocenění, dají Ihodnotu střední, jej,í'ž chyba jistě
h1.uboko Me:sá pod: 0,3".
Z uvedeného 'je tudíž parrno, 'ž e v závodění s Markowitzovolll kom'o mu
nedaJly ještě sťaré klrus,ic!ké lnetody pozorování zák'rytů v,šecihno to, co by
00 nich bylo možno doski. A je tu ještě jiný Záva!Žl1Ý důvod, proč odpo
vědní v,ědd vol'a jí ip10 ooLším 'p O'zarování !Zákrytů. M,etoda Marrkowitzova
je Imetodou novou, která jako IkruOOiá nov-á met.oda mú:že Ipřinést do vý
sledků ne6ek,a né sys'tematické Cihy1by. Ukončit di10uhé a homogenní řady
starého !PozoTova;cího materiMu, dOlpoSUJd j-eJdJiné'ho 'zdroje na:šich skUJteč
ný,ch zna'lostí po'hYlbu Měsí10e a v,šeniO toho co s tím sOlllvi'sí, ,by zn.ame 
naJlo 'zanést nesourodost do Ip o'zorov8Jc.Ích ř.ad.
To vše 'zase illll uví ve prospěch zá!krytů. A taJk dne's Je UIŽ ji,sté, že zatím
.co 30 Markowitzových !komo,r hude v době MGR vYUJŽí'VIat ka'ždé noci m€Zli
:první a rpos1l.ednr ·Čtvrtí Měske 'k 'Tegistrováiní jeho Ipo~oh'Y, na:bývá ne
menší hodnoty také karo:é poctivě ,a lPomu1di mo'Ž,no, Ipfesné IPOIZOTOVání
zákrytU! - i když p,r ovedené j.ajks'Í na olkraJji ·oficiá:lní:ho 'Programu MGR
- a stane se neunéně hl,e daný:m IPlŮ'zorova'OÍm d:okurmentem, aJŽ se na;plno
rozlběhnou redUlkJudkí str.oje, ruby s na,sruromá:žděného materiá'l-u z d'oIby
MGR vytěžily žádané 'závěry o fYls:ikáJlnic,h vlastnostech Země.
JesalmOlZřejmé, že sO'Ulbě:žně se snarua.mi o zásadní zlepšení po:zorov·a 
cích a redukčních metod, jak byly popsány nahoře, musíme požadavek
pře.s:no'sti vnést i do jednotEvÝClh úkonů našeho pozorování. Zde přesnost
záviSlí ov.Šlem na pro-s:tře:ddch, které po'zorovatel má k ,disp,o's ici !k urČ€ní
č alsu a jeho konservaci, a k vlastnímu určení (registraci) okamž'Lku
zákrytu.
Tyto ~,rostředky mohou Ibýt různé, taJkŽ1e v rámC'i Jednoho Čllánku není
mo'ŽIlo vyčeTpat všechny m'ŮIŽno:stizpře'snění. Na!zna:čím,e jen n€lkterr€
z nich, a to tak-o·vé, které mohou být up:latněny u tProrstředikú vys,k ytují
dch se dnes už olbvykle na. mnohých lidových hvězdárnách.
Otázka určení ča,su a jeho konlservac·e je pro přesnost vÝ's'ledků velmi
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vá!Žná. Chy;by, který:cll se zde dO!pUlstíme, ovlivní nutně výsledek pozoro
vání zákrytu, byť ,sehepečilivěji ,p Tovedený. Proto nesmíme vynecha:t sebe
nepatrně'Jší pří1ežitost,aJby všechny vylUlči:telné chylby byly skutečně vy
l.oučeny. Musíme se tP~ředev:šfun ~odrOibně seznámit 'S, ch'Oldemčasoměru
(astronomi,ckýc:h hodin, [epmrch J\:'3.[)6sníCih hodinek, chronometru, či sto
pek) a naučit se vyjwdJřovat tento chod kvantitativní hodnotou, kOlTekci.
Čin!Ím,e to srovnáváním na..šeho 'Časoměru se iZ.á ildadní časovou auto
ritou, t. j,. spolehllivýrrn ča'SoměTným !Zdrojem" odllrud může hýtsprávný
čas převzat. V dnešní době jSO'11 to t€rněř výhradně rozhlasové ča'sové
signály. O tom se poučíme z Hvězdářské ročenky nebo článků (na př.
Ř. H. 1956, str. 127).
Vlastni určenÍ, ča'su spočívá v lPorovnání vila:stnílho časoměru' se 1ZV011e
nou óas,ovoUi autOiritou. 'ZipůsOlbů 'PoTovnání je ně:koili:k, opět ipodle dané
mstrumentální možnosti. Nejj'ednodUŠiŠlí je metoda' ulc ho-oik o', t. J. .odpo
slouchávání vteřinových .tiků časového s'i gná:lu 's e současným, pO'ZOTO
váním skoků vteřinové l'Ul0i:čky (ne!b jejími tiky - :p:aJk jde o metodu
ucho-U!cho). Zde je výhradně věci olhratnosti a praxe odhadnout zlomlky
Vlteřiny vlastního časoměru mezi dvěma tílky čwsového signálu. (Něco
podobného se u:živá Ipři Iregisrtracii zákryt"Ů! okem a ulchem - viz, dálle.)
Výsledná chyfua je orvš/e m lZllaJčná, i iUJ vellmi z3Jcvičené'ho 'Pozorovatele se
nedostaneme ,p od 0.,1 vteřiny.
POiU'žijeme-,!i Isůgná:lů ,koincid:0nčnich, mŮ!Ž!e'ffie' touto' metodou dos!áilinout
přesnosti da;leko 'Pod 0.,1 vteřiny. Ur:čení korekoe hodin lP~kSipo:č'Ívá
v tom" že posloUlcháním pozorujeme vzájemné přiib['Í'žoIVání tikůčas:ovéhJo
'I1on:ia !Z raJdiopfijimače s tiky (neho sImky vteÍ'lÍ'nové ručičky) V'lastních
hodin, a!Ž vz.ájemné překTytí nám určí koincidenci olbou časolVýC'h rálZů.
Za;znamenáme si vteřinu na natŠiclh hodinách, kdy Ik oincidence na:s tala,
a !z tabulek (na př. v ,knize Ka;r'la NováJka: O astronomidkých kyvadilo
výohčalsomě:rech) vY'čteme př.ísilulŠnoU! kore1kcL
Márrne-lia;skonomické hodiny orpatřeny 'konta;ktem, mŮ'.Žeme pomod
re/l átka (ruby IkontaJkt nelbyl přetěžován zlbytečnou proudovou intensitou)
tooto metodou dosáhnout ipřesnosti a 'ž 0.,01 vtenny. Bracovní kontakt
re~átka nám tu vy.p'í ná proud z výStUjpUi 'I"adia, a;ž vymizení tiků lča;sové
autority sluchátku; (extinlk,c e) iIliám určí okamžik ;koin.c'idence. Zazname
náváme 'Vteřinu, kdy vym.i'z ení na's ta!lo a vte.nnu,kdy sIkonči11'O, a vezmeme
stř'edi. KO'rek:ci vyčteme opět z trubuJky.
Vyvrcholením am,a -térských možností je 'Pak lTegistrace vteřinových
tiků radiový'ch signálů (na př. česk,oslovenlSiké stanice OMA na frek
venci 2500. 1kHz) přes e1e~tro:nidké relé (na ,př. Ř. H. 1956, str. 86), a to
I1egistrruc,e přím,o na. j'ednul páJčlku dllronOgTr'af'u!, z,aHm ,co diruhá ,páJčlka
registruje vteřino'V'é im!pul'Sy nruše'ho 'časoměrU!. Zde však nutno ihned
po:znam.enat, že této komlb inace relé-chrlQinograf není ~:rakticky možno
využít prop.řírmou registra;c'Í okmnžiku ,zá!krytu, jeHkož u stank, vysíla
jiciClh vteřinové rázy, vy/padá z :plynul'é řad.:y vteřin v rozmezí Ik8!ždé ho
dlÍny určitý intervarr, věnovaný hlášení nOOo standruI"dnÍim ,kmitočtŮim 
u :s tanice. .DMA je to, na !př. dOlha m,ezi minuttami 0--5, 15-20, 30.-35
a 4D-5D. Kdybyohom v tyto interva:ly chtěli POiZo'f o·v at 'zákryt, pak by
chommuse:li na;pájet elektrom.agnety cihronografu vteřinovýrni imlPuJ.sy
rz nějalkých jin~:r:ch . třeha dbyčejných hodin, jeji'chž chod bychom museli
srovnávat s naší časovou autoritou. Ale to už' j's me zals e u otázky konser
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14 h 19 m

14h 54 m

14 h 5S m

15 h 02 m

15 h 04 m

15 h 06 m

15 h OSm

15 h 10 m

15 h 13 m

15 h 15 m

15 h 18 m

15 h 21 m

Vlevo snímky protuberance z 29. J. 1957. Obrázek vlevo nahoře byl expono
ván v 15 hod. 10 min.) vpravo nahoře v 15 hod. 120 min.) vlevo ·dole v 15 hod.
27 min. a vpravo dole v 15 hod. 46 mm. Nahoř<e jsou fotografie eruptivní pro
tuberGJnce z 23. IV. 1957) exponované ·od 14 hod. 19 mim. do 15 hod. 21 min.
(Všechny snwnky dr. Karel Herrnann-Otavský).
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I

Ukázky z kine-matagrafickéha záběru eruptivní pratuberamce z 29. J. 1957
v dabě ad 15 hod. 1 min. do. 15 had. 29

mm.

t. j. uchovávání ča;su mezi dvě'ma vzta;žnými rázy časové auto
1J!chovávání na"šimi ,prostředky.
Vlastn.í určení o,kamŽli'ku :zákrytu s'e v podstatě - nepřihlížíme-li
k náJkla:dné a celik em máJlo vyz:kOiU!Š,e né registraci fotoelektridké - koná
třemi metodauni:
Metoda oko-1.lIc'hOSlpoČívá v tom, že pozorovatel odpočítává tiky hodin
(ne,bo 'z r3Jdia) ,o d .okamžiku IZáJk:trytU, když soulča;sně odlhadl zlomek vte
řiny, který 'WPlynul od záJklrytu k nejlbltižš'Í mu t.iikUl.
Metodou stopiky-ll:wdiny (nebo stopky-'radio), kdy [porz orovatel v oka
mžiku :záJkrytu .st'o pky sp'Ulstí (ne!bo zaSltaví).
Metodou chrornogra;ficlkou, kdy tentýž i,m puls U!děH pozorovatel kilíči
(ta"Sltru), Slpojenémul s jednoU! (t. 'ZV. ta,strovou) :páJč'ko'U! chronografu.
Zmizení hvězdy, -definujicí o!kamžiik 'zákrytu, je ,někdy okamžilkem
plným nelTV'osity, rkteroUl se pozorovatel na'Ulč'í (překonávat jedině del'š í
praxí. V kaJždém p;ří:pa"dě je to okamžik na'Pjaté pozornostti, neiboť shas
nutí hvězdy jako jev optický je srpojeno s da,lšírmdúJkoly .pro naše smys,ly
'
č:isvaly: !při m,et'od'ě oko-ucho dostane náJš mozek úkol, a:by neopomenul
započíst každou vteřinu mezi zákrytem a nejbližším vtažným bodem na
(Pokračování)
še!ho časoměru nerto časové autori'ty.
vace

času,

Táty -

PROBLÉM "MOSTU"
VE VÝCHODNÍM VALU MARE CRISIUM
PhMr

F RAN TIŠ E K

F I S CHE R

V červenci r. 1953 se o'bjervill a v a;meriokýc:h časopisech zpráva, že
Mr. John J. O'NeiU obj'evill při pozorování vý;chodní:ho vrulll' Mare Crisium
"ffiIOiSltní oblouk", .SlpojUljíd diva horské o'StTdhy, sm.ě:6U1jici Iproti sOibě.
Tyto ostrohy VŠ.aJk v lm'rto'gu'a"fHch v,šec!h dosruJdJ známých, Sle},(~lImgraiů
konči'ly mysy odděll.enými prorvOI\l, kterrá leží př~bHžně na + 150° s,e v.
selenogr. Ší,řky. Nejvýra:znějiší až dosud lunární- mapa J. F. J. Sclhmidta
označU!j;e severní ostroh y, jtžlní z. AVlšaJk gáJm Schmidt ip.řejal od :anglic
kého se[€noglrafa W. R. BiTta nové pojmenováni !pTO severThÍ 'Ů'stif'oh Pro
montorium OUviUlm a 'plr o jiŽ1J1í PromOlntorium Larvinium (z. č. m. J. Franz
1.222 + 49°28' záp. déll,k y + 15°0' sev. š:iř,ky).~
Tato domněnka ",IUJl1.ármího mo:st'U" naŠIla V' krruzÍ!c'h pDIZ:oro'vatélů nejen
své 'pří'Vržernce, ,a;le i odpŮ!vce a dOSruJd nen.i def,iniltivně ro;zřešena. p.roto
b)1ich rád 'PNiplOij il několik svých 1P01známek.
Tento 'l un.ární úSelk poolZoTOIva!}i vŠliclh ni k!l:asiotí se:lenog'raf:ové; prvn,í
e: niC'h TOlb iáš Meyer jjiž 14. VI. 1748. Po něm to 'hyl i J. H. Schrote'r,
W. G. Loh:rmarun, F. P. v. Gruith<ui's en, J. H. MrudleT, J. F. J. SCihlffiiďt,
E. Neison, T. G. EIger, C. M. Ga ud1'hert, H. J. Klein, J. N. Krieger, W.
Go:odacre, H. P. WHkins, jakož i PJ1. FaUlth. Tito pozorovatelé, stejně
jatko fo,tograťie od Loewy:ho a P.ui:S!e'UlXe, W. H. Piokeringa, L. Weineka
a M. C. Le Morvana vykazují mezi oběma os.trolhy průrvy od 4 do 8 km
šířky a nilkolirv nějaJkou 'horskou spojku, s:p oju1
jicí .oba osťrohy.
V letech 1954-55 H. P. WHkiin s změniíJ. svůj' názor, sta'l se pNvrženc.em
1
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181

ná!z,oru John J. Q'Nei!lIla a SlpOlI,u se selenog,rafy v Anglii (MoOr€'ffi, ElUio
tem, GOi()!Sem a Sha':f1pean) plQlZioJ:'O'Vrui tento úsek povrchu a došli k pÍ'e
S'V:ěldlóení o exilStenci "mostu". V Rus/ku iZrustárval t,en.to nálzor J. V. GavTÍ
lOIV, IkJdJ8Žlto G. RUJggieri v Irtrullii je nerozhodný v ,posudku tohoto objektu
a naopak H. Obernido:nelr v Německu momroot "molStu" úpLně zamítá.
Stejně záJporně ,k tomuto útvaru s'e staví i naše sel1
etIl.ografkká sek1oe.
Zastálnci "lmols tu" twdií, Žle ne1j,en viJdlělli, ~e i z.alk!r8lslih, jia k vlla:st..'1Í
,,1rrL00Sit" i se ,stínem vrženým při za!prudrujkím Slu:nci do roVliny dna Ma!I'e
CriJsium, ta;k i ddkonee IprŮlSvit sll'llIIwčnfch paprsků o!bloukem "mo,s bu" ..
Odlpůrd mdnou vYlsfViět'lov1at dOlmlIliěllý stín tmav!ší I1IuanCÍ z·aJba!I"VenÍ d.otyč
ného úseku dna Mare GrÍlsium :při 1lII'Čitém sMonu ISlunee noo horizontem,
aJViŠ:ak mruls1 poml1oert !pIDeid z:rukrels1e:nýrrn prŮls'Vitem SJu:noe skrz olbl{)IUJk,
j€ lstliiže jej< z,ruSltánci skutečně vitděM. Mimo to. O'dlpŮJrci mohou Sn3JclnO tvrdit
a háijit svŮlj 'náJzor tím, že žád:ný z přiiV'rženců n€!p:Olzorova l při dále kh;Js a
jkÍlm SIlJUJIlJci naJd Mlare Crils i'llil1l, Žle by se IStí'll a současně !pro1sví1cený
oIblouJk IprQldlUJŽlova!ly.
Kr:8!sfby všech v~še u'VIe:dených selenografů jiSOU, c.ose týká možnosti
"mostu!" ne~tlivni, p,OUlZe W. Goodacre 2 ve své ma'pě z r. 1910 má za
\koo~JJ.,ený Vlcl!ffiii tenký oiblo:uček, tSpoju:jkí částečně olba mysy olbou těoM:o
Otstro'h'Ů, aV1ŠaJk vyMe'JlIUrtý nikoliv k záJpadu, nýlhrž do te!rénu vý:še ;polože
né!ho k VýdllOtCllll. POI'LěVI3JdIž však tento oIbloulč,elk ohy!bí V€ zvětšenině této
krajiny od W. GOIodiaove'a v j1eho ptOls:l1eldním dlÍlle ,,'Dhe Moon" z r. 1932
('Str. 214) ztrácejí za;stánei mOiStn~ho obloulku i tuto jedinou oporu.
Co pravi Ik této domněnce měř,ení? Vý1Š1ky olbou hOlrls'kýClh OIst,ro!hŮ nad
dlnem Mar:e Crils,irum pečlivě prooněřill (č. m. 784, 785, 1484, 1849, 1851
a; 2122) v leít8lcn 1853~58 J. F. J. Slohtmiid't,3 když pr.ťliC'orva!1 u nfus na
nvězldáJrně plreláta iba:rona Unkre'c hbslbarga v OlolJTI<orud. Stanorvill s.třed!ní
hodn.otu vý,šky PrOlmontoria Lav,illllium na 1204 to.is a Promontoria Oli
vium na 1436 toils nad dJnem Mare OdsiUlm. Je tedy:
1. Vý:š!kJa Promontoria Oliviulm ooca 450 metrů vyŠ'ší než výšlka Pro
montoTiH La'VÍThiru!m.
2. ViI"dho1:ky dboli- JlOrských o's,trohů jsou od se1be vzdá!leny dle Schmid
tovy mrupy 1 0 sel'enogr. šífky, tedy cca 30 lkm.
3. OSla o!stroh!u Pro La'Vinium l:e:ží dl,e Vlšeclh sel,e:nogflafů záJpad'lléji než
osa Pro Oliviniutm.
4. Násl'e dk,e m uvedené:ho musel by stín mosťn ~ho oblouku, vr:žený při
~apa;dla;jlkílITl Sllunai, k'resht zcela jiný tvar a Ipolohu, než jwk jej zakreslil
W:i'llkin:s a GavrilO'V. Stín hy ffill!Sel mÍ!t j!iný vzihQ'ed, 'kd:Y1ž by ",mostní
oblouk" ve své výlš,ce k jihu ,klesrul a kdyby i nek'lesail, pak Ihy musel vy
kazo<vrut 11 Pro LalVinium tV3ir stínu hO'flské vyvý,š ,eniny a nad to v obOlU
pří,paidech musel by být vic se,š ikmen k jiiholz,áJp'adiu.
5. Je vskutku nemyslUtellJno, že 'by ty:to podlrobnosti, zvláště průsvit
Sllunce obloukem, ušly tak :by!sltré'm u pOlzOfovateU jako nylI Schmidt
a mimo to jak stín, ta:k i průsvit při dále k'lesaJíclirn Slunci by nebyly
nehybné, ,aJ1e 'prodlu'ŽovaJly by se' k z,á;p,a du.
6. Poně!vrud'ž WHkmsem 'zakr,elslený "mOlst" má déLku 'p'růměru pOlbUž,e
se na!lé:zaj'ídhlo Ikrá,terO'vité'ho útvaru E (č. 96 M:alI'e Cri'siuiffi E + 0,738,
2

3
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0,273 U. I. A.,-!o diLe J. Fral1J~e ,č.m. 477 + 50::'36,7/ záip. d:élllky .a
15°53,6' serv. išíňky),J iplr:o ktterý MelZinárodlI1i a!Stronomická unie srtano
vi:J.a ,průměr 0,006 lunární!ho pol'oměru, což odpovídá Ipři'blUžně 10,5 ik m
ve skutečnosti, není mOlŽno, ,a!by /při tak značném !r.Qizměru se moh~ udržet
ve výši 1000 metrů (Oberndoder) i při J /6 z.em'ské tÍJ~e, :kJd!yž je po/d'r!olben
běhe:m každé lunace tak Iznač'ným tepelným rOlZd:mŮlm. Tva:r 'za\krels:l eného
stínu dle WiIlJke'lllSe Iby IPruPlO'uštěl velmi :llJeJpatrnOlU !Silu oblouku, jdO'ud
Jen do několi\ka desít.ek metrů, rpo1ltiW.adž termináto.r 'z a:pa;dajidho Slunce
se ji!ž nalézalI v hlizk'()!sti 'Celého olbjlekttu. A nyní 'ii piíetd stavm'e mostní
olb:lou!k jen ně.kO'Hk dlesÍltek ,m etru si1lný, I1()1~ÍII1ajlicí se 'z Prahy a;ž na
Z!bra:slav a d:o'Sahujíd ISVlOU výškou 'horstva klrikonoŠiská.
7. Poněvladiž útV:3Jr I~ má nalézat 'PN 50° záp. dJéinky 'se1e:nogr., tu by
zvláště při v:elkém 'p osunu na záiprudl ná<Sl1eidikem iLilbrac,e neušel "mostní
oIbllouk" 'Se ISllun.e:čnÍlm IPruSlV'item dfi'VlějišÍm 'poooro'V'atel1lrIn, zvltáJš,tě :ne
J. N. Kriegrovi, který ip:rolkooSlliJItuto kra:jiID u v měřitku 'téměř 1:1 !m iL 0
Krieger neviděl v v,růrvě mimo dvou .SIka1lníoch ,bloků jiné :podTobnosti.
Celá domněnlka j;e :Z8Jvůněna tím,že po'Zorovatelé ne,věnova1i patřičnou
paz,OIrlwS't dtří,v,ějiši literatwve a neldoveldlli ISle vmJl1sliti Ido skurbe,čnýich ta
měj,šich poměrů .ale LSvýClh mylných pozorování. Nejreálnější ohj.aJsnění
pasikytuije ipiráoe H. Oberndto.rfa!Z Mnklhtova, který IpolZoTO'Val ;tento orbjekt
mimo j,i'I1é i 30cm ZeiiSlsový,m refr.aJktlor:em 'v 1Il1'll~c:hoVlské'm museu. Svá
pozorování .uw.eř.e:j1niil v ,.,Die Sterne" ( ,č. 3-4, 1955) v článku "Das Pro
bll em der Mondbrlidke". Jediný :z'e V1šeclh poz.orovatel'Ů! vylkou8J1 dvě ř8Jdy
paz,OO'ov,áni až do úpiJ.ného lZáip;a du Sllun-oe TIJ3Jd oIb1jielkrtem: a ,to v říjnu a
Hsto'paJdu 1954. Novi.tnko'li IpN je!ho pOtZorovánkh je, že našel v pTŮ'rvě
dva kráJteryo 6--8 km v 'Průměru, totá:lně PrUrv;u Uzarv;~r:aJj;íd. TěSiI1ě Ipa,k
před ~záJp3Jd:em Sluill:oe v,tdtěl na mÍlstě ,s Hnu, za!krelSJleného WHkinse:m a
GavrHov'em, 'Obloukovité tmavé 'zaJba;rvení 'půdy, ,činíd dojem stínu, dL~
kterého by bylo možno předpokládat, jako by nějaký "most" spojoval obě
Promontoria. Zaibarrv:ení nečilIlHo doj€lIn uh!l:ově ,6ernýoh 'stínů, jaJk,é vrhlaj:í
ll.l'ITáJrn:í útvary, ale Ibj'llo .šedé a hnědo-šeldlé. Při dá:le 'k les:ajídm lSiunci
neměni,lo ISlVOIU' poilolhu a jen 'zaJbalrvení Ise j1
ervi'lo. rtemně5ším. Oberndorle r
předpokládá, ~e IZiaJbarv.ení, Ibj'll!O vyvoláno stÍlllY Iro,ro,rolbené ,h orské Slsutě,
ve které balvany - Ip.ro je.jiilClhIŽ rO:Z11o:žení Ibyll :i pOUižitý1 Tlefr,aJktor slaibý 
vrhaJly nejdříve k,rátké a palk delší Is plývajicí stíny. 'T oto 'za!barvení ip azo
rova:l Oberndorfe:r vOlbou faJdJáJcht svých Ipoz,orováni ve tvaru ohlo'UJkovi
télm, kid!y ,Sl unce naíbylo uVČJitélho ,skil,Q;IIU> nad; horizontem. Čim stíny roz
drobené Slsutě víc donroIDrudy Is plývaly, ,t ím ,olbltOUlk jevi'l 'S'e tmav,šÍ'm.
Tento nehylbný 'Stín Wiilkins'O'Via "moS/tu" je j,i/s tou an:aJlogií mylné
domněnky SélJdilovy6 o "schodu" melZi Mar.e TranquHi'baUs a Ma:r,:e Sereni
ta:Us, ne'boť i v tomto Ipřípadě m'Ulsel ,b y "s,chod" vr:hrutstí:n, k,t erý dlle
výšky Slunce no.-d O'bzo,r em Iby mu's el měnit s'vů1j rozměr!
PO'zorovatelé Ilunárnisekce v P,r8Jze viděli v prů'I'v,ě dv.a ma,lé kráterky,
které iby IZCoella dorbře mo.hrly odpovída,t oněm, jež z,akr.esEH 6etní starší
selenografové, jim,ž se 'zvláJšiě náJprudiným jevilI onen v úpatí mysu Pro
La:vinium. Jeho ·existenci potv!1Zulj1e i stám Wi:likins. Naiproti t.omu Obern
Bla;g.g M. A.-lVHiller K.: Named luna-r Formations, L on d on 1935 .
:; Krieger J, N. - Kon Lg R.: Mond-A't las , vVien 1912.
Sadil J . : M ěsí:c, Praha 1953 .
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dorfer ve svých kresbách, uveřejněnýoh v cit. čas. "Die Sterne" vyplňwje
piI"ŮJrV'U :mezi Pro Oli.viiUffi a Pr. Lavi:nliu[ffi tdvěma kráteiry. Jejich výdhodni
va!ly s!p~ývají vša:k s pr:otáhlýrn, velmi nÍlzkým hor1ským :pásmem, vinou
CÍm se od Pro OliviUlffi na ji,h a končídm obloUlkem na východním svahu
Pro Lavinium, jak je mapovalI ji!Ž W. G. Loh!!'imann í a J. N. Krieger. 5
Potvrzení této skutečnosti nacházíme v atlasu L. Welneka 8 (tab. 61
a 62). Toto pásmo, činící dojem horských žil, neleží ve vlastní průrvě,
nýibrž na vý'c hod od ní. J,e ip roto OItá~ikou, zrla iPříališ nízko stou:pajici
S~!Ulnce na;d dotyČJlÝTI1i.,(horiz;ontem nevyplnilI o Iro'Vlinu, tpiiíp. nepatrnou sni
ženinu za tímto íp:irotálha'Ýffi páIsmem sUnem a nevlibudHo taJk v Oberndor
ferovi dlOdem" ,že se 0d!e jedná o dva větší k!r:átery. Vzhledem ok udané
\lIetHkosti jiilstě fby !l1Jeibyly UJš~y p'OlZiOT'nosti &Ív:ějiškh pozorovatelů:, Ikteř'Í
v Mare Cásium 1Z'aJkresilHi daJleko menši podrolbnosti. Východní valy těchto
.kJráterů jsou j;aJkž talcivys'v-ětlirtelh'lé, totéž iV1Š1ak nel'z e řki o jejkh zá
pa!d:ních V'rulech. Mimo to exiJSJte:nd taJk vellikýeh Ik ráteru íby musely po
tvrdit i paJtřičné ·stíny jedi'ch vaJIŮJ, měníd !Se' dle ipOrro11y Saunce.
Z výše uvedených připomínek 's e !Zdá, že íp:Tolblém "mostu" hude Vyř'€!Š€ll
pravdJěp!odlolbně negaJtiv'ně.

ČíM JE OVLIVNĚNO URČENÍ MAGNITUD
TELESKOPICKÝCH METEORŮ?
JIŘÍ

GRYGAR a

LUBOŠ

KOHOUTE' K

Práce o 'Vlivu velikosti zorného pole dalekohledu na ur6ení magnitud telesko
pických meteorů Jiřího Grygara a Lubo§e Kohoutka) posluchačů astronomie na
Ka1'lově tUniversitě} byla na [doporučení prof. dr. J. M. Mohra zaslána do
soutěže stwdentských (VědeckýCh kroužků) kterou Ik VI. rrnezimárodnitmu festi
valu mládež'e a stUJdentstva v Moskvě vypStalo minils.terstvo školství Ia 'kultury
spolu s ústředním výborem Čs. SVClI.ZU, mládeže. V městském kole soutěže v Praze
byla práce odměněna zájezdem na VI. festival v Moskvě a 14denním pobytem,
v SSSR. Přinášíme výtah z uvedené práce)· po prvé bylo na toto téma refero
váno na II. celostátní meteorické konferenci v květnu, 1957 v Brně.
Redo
Při sourča.s.nem rO'Ziv;oj:i meteoriokk a:st1ronomie jepo:fřebí získat co
úplnějiší informa,ce rnV'něž o terre1slkopických meteoTe'cn, kte'r é tvoří

nej
vý
znamnou složku meziplanetární hmoty. Dosud jsou poznat'k y o telesko
pic;kýcJh meteorech dJosti skrnvné, nehoť větší poz.o rovad m!ateTiáJl lze
získat jen s veJ,kou námaJhou, a to většinou až !P'o Vlke letech. Na příklad
dosud! netjlboha.tŠí s'oubo'rně ZlpI'aJcovaný ma:terriá1, obSlamující 1653 me
teory, 'který urveř.ejnHi manžele Kresálkovi, rhyU získán na Skalnatém Plese
během sedmi leL (Oibdobný počet VÍ-suálnÍcih pozorování lze z;a:znamenat
běh.em činnosh většího meteO'ridkéJho roje.) Zdlouhav€ je rovněž zpraco
vání ta1kovéh.o materiálu, neboť údaj,e {) meteo.rech jsou značně ,s kTe'sleny
r,o:zmarnitými geometrickými, fygi·ká:lnÍmi a fysiologiekými vlivy.
Předevší'm není sitnice o'ka ipo'z orovate!le stejně citlivá po ceJé své
p10,še, takže na okraji zorné'ho pole ulllika:jí pOiz,o r'ovateli některé srr,ab~:
7
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Loihrmann W. G.: Mond-Karte, LeiJpzilg 1892.
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meteory. Jiná ch:Y1ba vzni
N
ká tím, že Ip ozorovatel
,.1'~
__ -,Cl""
srovnává jasnost pohy
bujícího Ise meteoTu s bo- I~
dovými obrazy hvězd.
\\
Protože v dalekoMedu je I
:
náJsledkem zvětšení úhlo:.
vá ryohlolst meteoru znač:_ ď
\
ná, jeskreslení magnitud o~---~--c.~-----'------'
____L - .
j'eště větší, než .při pO'zo
Kři!uka znázodLu·je phklad wuisZosti magnitudy
rorvání v ilsu-áll ním.
mwteoru na ,délce 'dráhy (l). V !dalekohled1-!'
Též dalekohled svými o( mg)
prWměru pole dO, když na př. střed zorného
vlastnOlStmi, které cha
pole je v bOM S, nespatříme skutečné maximum
rwkterisuj,em e zvětšením;
ale stanoví1fl,e mag;nit·u.d1l meteoru na M' > M.
průměrem ohjelktivu, prů
měrem zorného 'pol'e a o:ptickými vada'm i, podstatně oVilivúUij,e pozoTované
freikvence meteorů různý<Cill magnitUld.
Uvedené v:]jvy, jejich1ž přÍlčirnou jep'oz,o rovate1lovo oko a daný přistroj,
j.e nutno zlw chytit čis-eLně, afby se pozoro'vání mohla vzáj1emně porovnávat
a převéls-t na jednotný zák'l,ac1.
Dosud nebylo počítáno s Vl1ivem veliko'Sti zorn.ého pole; tohoto vlivu
si nyní všimneme podrobněj.i. PH redulkJCi magnitud tel8is:ko~pických me
teorů musímle totiž uváJžit, že v zorném poU uvidíme většinou jen část
meteoru. Č' asto tedy nemůžeme pozorovat nejjasnější úselk meteo'ri.cké
dTáhy, :podle něhož se magnitUlda meteoru určuje. Obd:r:žime proto v prú
měru od:h&dy ja,s no's tí pos-unuté směrem ke 'slabším magnitudám.

'\

Snímek Pers-ei.r1y z 12. srpna 1952 (Joto Luboš Kohowtek)
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Po prvé j:SIlTle byli na ve1likost tohoto zdánLivého "ze.S!hvbení" meteÚ'1'U
UJpozo'I'nooi při s'kU!pinovém po'zorování Leonid v roce 1955 na hrněnské
Lidové hvězdá!rně . .AJbychom slP()Ilehaivě zj,i'stili f,r ekvenci roj!e, mě1i jsme
otyři da:leko:b ledy (Samet-Binary) namířeny do rúz:ných mist, le1
ž íócth
na .přífmce, .směim:jkí od rad-ianil).. Za:znamenaJ.i jsme drvě LeolJJ.,i dy, které
proaetěly všemi čtyřm'i :po1i aka:ž:dý pozorovatel hlá'SÍ'l jinou magnitudu
právě proto, že vUalstně viděl jinoU! část meteoru.
Lze ukáJzat, lž e pro [bohatši maté'riál je možno uvedený Vlliv spolehilivě
početně vyjádřit pnčtením opravy magnitudy ~m < O. K odvození opra
vy je p'otř,ehí .před'Po'k!ládat, že světeilná hliv,k a meteo'ru má jednO' maxi
mum, že je před maximem a po něm monoťonní (tyto V1lastnosti má
na 'Př. !křivka na ohr. 1.), a že p~atí záklla:dnírol\TlIlice ,p ro záření meteoru.
O;PTava ~m jle tím větši, čím větší je délka mete'o ru, čím menší je průměr
z.orného pole a čím stalbší Je meznámete'O'I'ická velikolSlt přÍ:s:troje.
Číselný vý!počet p iTO m;aťeriál ze SkM:natého P,le'Sa, kde js'Ou k dispolSici
déJ1ky dráhy y záNi!Sllost~ na ma,gnitudě, u·káJzal že 'OpTava ~m je nejv.ětš.í
pro ja'SII1é meteory a na příikla:d pro meteo'r y om je ~m
-1,9 m , prO'
mete.nry 5m je Am
- l,om. Je tedy lPatTiIlé, že oprava je značná a
OV1J.ivní tutdí1ž všechny vÝJpočťy, v nich:ž vyst'U~mjí magnitudy meteorů.
Přesnější ·závěry o vlZtaJzÍicm, pUatný:oh pro teleskopické meteory, bude
však moŽ'llo činit teprve tehdy, v€:Z!Illeme-tli v úvahu i ostatmí vlivy,
o nic:hž jiSiITI e se vč~ ánlku zmínili.

=

=

CO NOVÉHO V ASTRONOMII
NOVÝ M.ETEORLCKÝ ROJ V BOOTU
Při iproh1idce filmových zruznamťJ.
lT1a ,radarové ·s ta:nki v J odre'll Banku
~jistHi C. D. Watfkins a E. Doy1lerush
lnový' Imelteoric.k ý rOlj s čill11losltí ve
dnech 16,. -19 le:dna 1957. Hodino,v ý
,počet rv dOlb €
maxi1ma do'SáJb:l 30 me
teorfi., což je asi 5krát !VÍce než nor
mámí fre!kvence sporrudioký·c h lffi€Jteo
rfi v této době . Sowadnice radialn tu

a==225°, 0=+26° (n.edale'ko w Boo)
j:sou poUlZe i:rufo.rmatiJvlní a !bude j.e tře
ba v budoucnu zpřesnit. P.rohlidka zá
znamfi z Mírvětj!šc:h ,lelt ulkázala, že již
v roce 1951 lby1a ve stejné doM re
gistrwáJra !podobná činnost roje, ne
vša:k v roce 1953, 19·5 5 a 1956. V ~oce
1950, 1952 a 1954 nelbYllo pozorováno.
Ko

VÝZKUM KOSMIOKÉHO ZÁŘENÍ

Inte:nsita kosmického záření kv'l ísá
a tyto variace sowvisí s některými
jinými jevy geofy:silJ<:Mními, astrChl1o
mickýími a meteoro~ogi;Cikým~. Sledo
vání tědhto variací !Sli:bUlje přispět
k řeš.ení některých v elJJmi dťtležitý,ch
prolb lémfi a je mu proto věnována ve
srvěltě 's tá'le rostoucí !poIZJornost. Pro
Me'zinárodní geofY'.siJkální rok bylo
k dosavadním 34 stanLcím, které ko
n alj'Í n epř·etI"'žitou reogig.tTaci kosmické
hozáJření, !připojeno na daJlší.ch 36 sta
nic, !p'facujídch zhruíba na úrovni
moře a 3 nové stanice vysokohorské.
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Variace intensity kosmidké!ho z3JrenÍ
se měří i u máiS, a to na divou stani
cích, které byly VYíh~veny norvými pří
stroji. Pro mě.ření tvrdé komponenty
ko,s miokéhú záření byly postruveny
kubické teleskopy, vYlba'Vené Geioger
Mi.illero'Vý.mi p'očttači; každý teles:kop
má bud' 45 kusů sikilelt1ěný,ch .počitačů,
vyrolbe:nýoh Teslou ve Vrchlahí anelb o
30 po<Či<ta!čů celokovovýoh větršíh:o ty
pu, které jlS'ou vy.ráJb€ny ve Fysikál
ním ústavu Vysoké šl1m~y hOlr nicko
hutnické v Krajkově. Velikost a počet

p06taču zaručuje,

že n1inimáilmí počet
llffipulstl regilstrovaných za hodinu bu
de 50000, aJb y statistické výkyvy byly
Sillíženy pod př'edelpsanou hranici.
Byly Ip ost.ruveny ceLkem čtyři telesko
py. které IbUidou [po dlvou umístěny na
stanici IPTalla a Lomnicik ý štít. Poči
tače Ij 's ou vyfba'Veny elektronic1kým za
řílZením, které umožňu:je registraci do

padajiJCich Ipa;pr..s,k u na mechanickém
,jehož úda:je jsou Ik a'ž ,dých
15 rminut fotografolvány na fHm sou
časně 's úd~ji tla'ku 'a teploty vzduchu.
Obě !pozorovací stani~e 'b yly rvybarveny
též neUltronovými počita'Či, které byly
dodámy nstavem zem..ského magnetis
mu fl MOlSlkvě j'aJko1ž i autounatickými
neutronovými monitory.
B'Ul. ČSAV
počítači,

PERIODICKÁ KOMETA HARRJiNGTON- WILSON (1951 IX)

Periodická kometa Harringrton
Wjjlson (1951 IX) Ihyla olb'jevena 30.
ledna 1952 na hvězdárně tna; Mt Palo
maru:; Ip erihellem prošla 30. říj,na 1951.
Nyní 'Vy!pD:Četl 'jruponslký wstronom
I. Ha:segawa nové elementy s ohle
d em. na ,p oruchy JUipitera. Příští [prtl
chold [pří,slun:ím má nastat v břieznu
pnšthl10 rolku. p'řimá;šíme Hase:g awo'Vy
elemeruty a efemeridu. Hvězdná ve1i~
1957
VIII. 20
30
IX. 9
19
29
X. 9
19
29
XI. 8
18
28
XII. 8
18
28

a

8

21 h 57,5m
21 49,0
21 40,8
21 34,3
21 30,3
21 29,5
21 3:2,2
21 38,2
21 47',,3
21 59,2
22 13,6
22 29,9
22 48,0
23 07,5

-21 °24'
-23 20
- 2504
- 26 2·6
-27 23
-27 55
-28 02
-27 48
-27 13
-26 20
-25 09
-23 41
- 21 57
-19 58

ko's t komety Ib yla počítána podle vzor
ce nt
12,7
5 log Ll
10 log r.
T = 19'5 8 III. 20,942 SČ
OJ =
3 43,162 0 }
~ = 127,775
1950,0
t =
16,380
q =
1,66566
,e =
0,51580
a =
3,44002
P =
6,380 roku.

=

+

+

1

J
1,493
1,461
1,45:3
1 ,469
1 ,5{)3
1,552
1,,6 09
1 ,672
1 ,736
1,801
1,863
1,9'2 1
1 ,976
2,026

r
2,916
2,849
2,7'8'1
2,710
2,64'2
2 ,570
2,497
2,424
2,350
2,277
2,204
2,131
2,06'1
1 ,992

magno
18,2
18,0
17,9
17,9
17,8
17,8
17 ,7
17,7
17,6
17,6
17,5
17,4
17,3
17,2 .
J. B.

VÝiZ KUM IONOSFÉRY
K dÚlležitýmpo'ZororvaJ1l1m v Mezi
nárooním geofys~ká.lmim roce náleží
výZkum nejvyš ší čá;sti zemské atmo
sféry ionosféry. ČSR se sice ne
účastní vYlPouštění raket a 1l!ITlělých
saJtelitú, které m~jí :zíslkat některé pří
mé údaje, lVelLmi bohatý a hodnotný
program 'je v,š ak přichystán rv oboru
nepřírrnýchzpŮSOlbů výlZlkum u,kiterý
je soustředěn rv ionolslfériC!kém odděJ€
ni Geofysikálního IÚsta'VU ČSAV. Po
čítá se s tím, že toto odJd:ělení ilYude
ZlPracovávaJt rprtlrměrně na 1000 rměřea1Í
denmě a vy!hodnocení údajů zaměstná
nepřetržitě čtyři ,polČtá!ře, 'z nkhž je
d en Ibude 'pracovat rpo celou no,c.

Na iono'sféri'o ké ohservatoři v PrU
honi:ci:o h byly dokončeny pos.leldní pří
prarvy a imtalace nových !p'řístrojtl.
S při,spěním rpracovnÍlkfi Vysoké šlwly
e1e'ktrOltecilmické Ib yJ na př. rpostaven
přístroj rp:ro zá~nam ionOlsférický~h
charaJkrteristik, Ikterý má vke než 100
eílektrone.k ; je to první přístrOlj toho
dTulhu u ná!s a rrze jím rpO'řtzOIvat forto
graficlký :záJznam zkoUL.'l1amých jevtl
kruždých deset vteřin. Z ákJ actní arpara
tura :pro výlZkum vrstev do vý:š e asi
130 Ikrm nad Z.errní je ji'ž 'V Prfiihoni
cíCih. ipřiq;>ravena ok měřeni; je !to pří
strOJj ,velmi citlivý, t:npíd mnoha rooi
vými Vlhvy, Ik je:j:khlž odstranění bylo
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na př. rrUltno všechna drátová spojení
korreun olbservatoře ' zaJkopat do vzdále
nosti a'si 250 m do země. Ph tomto
výzJkumu !bude Ulplabněna nová meto
da, Ikterá umožňuje sledOlVa,t i rych
lost a směr proudění ve zkoumaných
výškách; lze jí také zjdšťovat vnik
nutí prvních >čá'S'Uc slUiI1ečnÍlho 'pťwodu
do oblasti ní,zké ionosféry a umolŽňu1je
předporví:dat větší ion osrfé'rioké a geo
magneti0ké porUlohy.
Prohonke j:s ou druhou stamicí v Ev
ropě, kde tato metoda Ihyla uplatněna
a při měření íbu1dou úzce spolUlpraco
va,t os OIbservatoří v (Klihlunglstbornu
v NDR. Kromě j1ných jevů. bude se
sledovalt také aJtmosfér1cký šum, ipo
chrázejí'CÍ od 'boU'řkOlVý® blesků. . Tyto
praskoty, vzni'kaóíd většinou 'n ald
africkým Ikontinentem, se čalsto na

veLmi dlouhých vTná;ch šíří do zna,c ne
vzdál'enolSti a naši v€'dedí (pracolVníci
je >budou sledovat na menší stanid
v Pans:ké Vsi, k1de /by,ly Ik 'tomu 'Účelu
již postaveny tři celosvěto'Vě norma!li
sované aJp a,ra tury.
Pro výz1kum ionosféry 'byla v cizi
ně ,vylbuld'ována veilmi rQ'~áJhlá vý
zkUlmná 'středilS!ka, 'Z nichž k největ
ším ;patří sovětský Věuooko-výzkum
ný ústav pro ,zemský magneUsmrus,
iono~féru a ší'ření rMlio'v ých 1V'1U1, kte
rý jen rv lffioslkevském1 ús,tředí ,zaměst
ná;vá něko:lik set 'z aměstnancfi. Po
dolbně
v ameridkélm i'onos:féric'kém
centrU! v Boulderu rve státě Colorado
exi"ltU!je celé vědeCké město. Da!lšími
předními státy v tomto ofboru js'ou
J8Jp o l1!Sko, lIndie, Australlie, Anglie,
Francie a Německo.
Bul. ČSA V

MAPY SLUNEONÍ FOTOSFÉRY
MmpyslUlneční

1385 a 1386 hyly
seJb ,slunečního
projE&'c í 74mm
zvětšení 47,k rát;
užívá.no krUJžni'c

fotois féry v oto čkách
zhotoveny ,podle kre
,povrchu, ziskaných
dalelko~ledel11

!při

k 'zakreslovállÚ bylo
o prúměru 25 cm.

/1/20

Mapy lZachycují skupiny skvrn v je
jich největším roz:voiji. K zhotov e1lÍ
ma.py OIto6'ky 1385 bylo :z;pra;cováno
18 denních pozorování, pro otočku
1386 celkem 25 pozorovámí.
Ladisla'u Schmied
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KALENDÁŘ MEZINÁRODN.ÍHO GEOFYrS LKÁI.JNíHO ROKU

Plro MerzinárotC1ní geofyJSi-kální rok
byl selstaJVen lrnloodář světových dní,
kterÝ'm se budou řídit badatelé na ce
lém SIVětě. V těehlto dlnech se 'b udou
konat všechna Iměření a pOlZOrorvání ve
~vý;š,ené mírře a budou 'provedeny i ty
vý'z kumy, které pro velké náklady
nebo 'jimé oibtí!že Q1el ze 'konat nepřetr
žitě. RegUJl:árníC'h ~rvětovýoh dQ1Í je cel
kem 70 a IbYlly ~tanoveny na m ,e zÍná
rodní'oh Ikonferencírch zejména pro ob
ddhí, kdy 'rze oče'kávat některý vý
z.na;mně:j:ší IpřÍ/rodní jev, na př. úplné
zatmění SluQ1ce, meteorické roje a pod.
Kromě tohO' Ikruždý třetí měsíc se o,p a
kUlj!e desetidenní světorvý meteorolo
gi.oký interval, v ll1ěmž 'budou prová
déna měření, kt.e'rá mohou charakte
r

risovaJt situaci, Ipří,znač-nou rpro jednot
liNá roční olbdoibí. Aby rb ylo moŽillo
podchyttt i jevy, ,které lJ1el'ze před,po
vídaJt, ibyly Iz organi,s'Ovány ještě spe
ciál'Di svělto'Vé interva;1y a rpoplachová
oib:dobí, která boo,ou vylhlašorvána pro
celý ~vět ústředÍ/m 'Ve FOI'lt Berlvoiru
nedale!ko města Wruslhiln gtonu rv USA.
~prá'Va
o vYlhlášení popla,cho'Vého
údobí !bude rozšíiřena 'zvláišť vyt,voře
nou spojovací sítí a do osmi hodin
ji mají oibdfižet všechmy !Stanice, za
pOljené do MGR. AJbybylo zaručeno
doručení 'Zlprruvy, je To~širřováJI1oa sou
časně rně1mliika cestami. Čs. TOIzhlas
VyJSílá rS'lněrnice k pOlZo;ro'VálJ1í denně
v lB hod. 56 min. (před VeIČerními
7.ip r áN ann i.

OKAMŽIKY VYSÍlLÁNíČ.AJSOVÝCH ISLGNÁLŮ V ČERVNU 1957
(OMA, 2500 kHz, 20h S'EČ; Praha I, 63S1 kRz, 14h30m SEČ)
Den
OMA
Praha I

1
012

2
012

3
013

4
014

015

6
016

7
017

018

9
019

'kyv

kyv

kyv

Ikyv

kyv

kyiV

kyv

kyv

,kYJ'V

D en
OMA
Praha I

11
019

12
017

13
016

14

15
014

16
013

17
NV

18
012

19
011

'kyv

'kyv

kyv

NV
NM

kyv

019

kYlv

NM

Den
OMA
Praha I
NM -

21
O,H

22
011

23
011

26
013

27
013
020

28
014

29
015

'kyv
neměřeno,

NM
NV -

NM

24
012
019

nevy~Uáno,

{)

020
25
a13
NM
kyv -

NV

signál

'Z

8

10
020
028
2'0
011
017
30

OHi
N.M
NiM NM
kYJVadllo'Výich !hodin
Ing. V. Ptáček

Z LIDOV~CH HVĚZDAREN A ASTRONOMICK~CH
KROUŽKŮ

KRAJIS KÁ LIDOVÁ HVĚZDÁRNA VE VALAŠSKÉM MgZ,IlŘlčí
K nejpěknějším budDVám (lla\Škh li
dlorvých hvě'zdráren patří nOV1ostavba
hvěZ'dárny
ve Va;lašs,k ém Meziřičí.
.A!stroOI1IomkkoučÍnl1JDst rozvijel 'V tom
tO' moravs;k ém městě 'Od roJ\ju 1920
čHýa;strI'lolnormirciký
[klrolUiž.ek, j'ehož
p ředs'edla prof. Balilrner postavtl na
svém pO'z,emklU v rD,c e 192'8 dřevěnou
hvěrzdárn~6klu s kopuJi
o prů.měmu
3 metry. Nyměj!ší hvězdárna bYlla vy
(budDvána Ipodle iProjektu raJrchitekta
Zd. Ple.s1J1íika , kteTÝ se svým kolekti
vem vypracoval vš,echny plány zdar-

ma. ,Stejlně .z darma a brigádnicky pr'O
vedli členové 'rustrollromiockooo krouž
ku a mnozí ,00bč:ané všechny přírpJ'a:vné
Iru 'z'e mní ,p ráce. Také většina materiá
lu, jako d~ly, písek, štěrk, sta;ré s,tra
'VIební žel~o, byla z:íslká:na zdarma.
P€Jněžní ;prostředky nutné ke stavhě
O'pwtřoviaUoiČllenové kroiUŽkiu prodejrem
",dhel" ci estrádními rp:ředstavetními ldi
vadeIT:ního kroužku, vedeného J'O:ž:kou
DOrl:ečkem. Truké odlbor'llé !'lady a po
moc IProlsikytovaJli vědečtí a 'OdbQT'J1Í
pracovní'Ci zdarma. Bylo by vhodné
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Západní lmpu1e Je vybaverua zrcad
lovým dalek1olhl.edem tYiPU Cass1egrain
0' průměru 24 ,c m, ve východ~í kopuli
je refraJktor o 'Průměru 13 cm. Pro
thLavnIÍ kOipruli se dok1 oll1;čUlje Newtonův
reflektor o' průměru 60 cm. HvězdáTnla:
Vll1as1mí ještě někOllik přenosnýoh da~e
kohledů, Meré mohou Ib ýt umi.sťovány
Vle volném prostranství, j.alk1o binar,
mOlI1JaJr 'a r,e:firaktOlr o průměru 10 cm.
V nynějšÍ' době pokraJČ:uji úpravy
te:réI1lU v OIkolí hvězdárny, kde bude
zřílZeno přLrodmí hiJsto:riciké 'a strono
mické ,mUS8'UIffi.
I ,k dyž ,není hvězdárna zoeLa dokon
čena, je již ad 1. ledna 1955 částečně
v .provo7Ju. Je cHem mnohaexkursiÍ,
účastníků. rů.!zných kursů. v Besky
dáoh a svou výstavností vyvQ1lává ob
cti v ná v,štěvnÍ'ků. domácíoh i zahra
nliJčl1iÍch.

V T!OIoe 1956 IllIa!VštívH0' hvězdáJrnu
143 íhromadný;oh návštěváclh a ex
kursÍooh 4000 OSQlb, 90 přednášek 1!13.
\hvězdárně i v okoLí s'e účastnilo 4876
osoh. Ná V'štěVlIlki 52 ,rúzných kursů
čí,ta1i 98'0 osob. Hvě,zdárna uspořádala
4 večery otázek a odJpověldí a besedu
o astronomický,c h knihách, který,c h se
Ú08JStmiIJJ0' téměř 550 záJemců, v mist
m im i ve státním rozh/las,e byll10 Zlařa
lZeno 11 astron{)lffiidkvch y,el<a:cí. Hvě'Z
dár1na l\1:Sipořá:dJ3Jla taJké 6 a,stronoIffiÍ<c
kých výstav. V odborné č,iJnnoiSti pro
vádIÍ. praoovnáci ulV'ězdárny iP,ředevším
'Pozorování SIUJnce, Měsíce, 'PLanet a
lébavic. P:ři dostavlbě hvě.zdáJrny a
úpravě úk,olí !bylo v 1':oc'e 1956 ,o dpra
cováno více lThež 2000brtgádnických
hodin.
Přejieme naJŠí nové hvězdárně ve
VrulruŠSlkém MeziříČí hezpočet j'asnýah
noci a lffi!!1loho naJdšenýJcíh obětavých
pracovn1!kť1.
Ob.
při

Původní hvěz.dárna

ve Va"tašském

prof. Ballnera
Meziříči

jmenov1at aspo,ň dr. S louku, ing. ~;ulu,
8X<ch. Misteckého, rurch. ~torka a ing.
arch. KJa,1ivodu.
Hvězdárna Je podl'e statutu pro li
dové hvězdárny Oblastnf Hdovo:u
h věro:árnou KNV v GoUwa.'ldově, má
tři ,kOlPule, j,ednu o lPrťm:něru 6 metrů
a dvě třimetrové, poslUlchárnru pro
100 osob, veLkou vstupní halu pro
astroll!omi~é výstavy, knihovruu číta
jící V1Í:ce než 100D svazků rnZlI1Ojazyč
né liter,atUlI'Y, klancelář, p!I'OlIDít:aci ka
binu, fotograficlwu laJboratoř, míst
nost PIlO akumulátory, m'ÍlStno:sti pro
mechanické a optilCiké díll ny. V hal'e
rude zavM,e no, FoucruultO'Vo kyvaJd!lo.

POLSKÉ IPLANETARIUM VKATOVIClcH
V ;promJ"Sllové ()Iblasti Horního Slez
ska, na Inávrší m€'Z~ městy Chor,zó
wem a Kakorvkemi !pracuje již druhý
rok pl3JnetariUlm a astronomická Olb
ser.vrutoř MikuláJše KopeI'll1vka. Arc!hi
tektem M. A. Oh0'murtowem originál
ně řešená prstencová staNIbao tp'rů
měru ,5 0 metrů, o!bsaJhUliíci četné ,pra

covny, obytné a prOlVOlZuí mísbnosti,
slPojuje {)!srnimetrovoUJ Il{()jpuil.i astrono
mkké obswvaJtoře s 25 metrů velilk.ou
kopulí ,p lanet3Jria, která ozdohena mo
hutným PlI\stencem jako planeta Ha
turn, v&vodi jalk.o 'VÝra:zmá dominanta
ši:r'émUl okollí. UproiStřed veliké !kopule
prOlllÍltá :proj:€lkční ~;řÍ;sltroj velikého
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I

pz,anetaritum v Katovicích

Zets:sova plametaria. astTonomi0ké úka
zy 400 náVlštěvní:kfitm.
V Iplanetariu, meZi jehož 42 zamě:st
nand jsou čtyři mladí Idiplomovaní
astrOil1'Omové, j·sou porřádána denně
čtyři přeclsta vení, v neděli !přípaDně
v~ce. Za půl druhého roku ,činnosti na
V'Štívillo Ip lanetariUlm 350 000 osO!b
z IbHzkého okolí i z celého Polska.
Všechna !představení :planetélJria ne
sou 'charalkter 'VáJŽlné Ivědecko-osvěto
vé práce a Ipřinášejí návštěvníkům

Nádvoří p~anetaria

pOUIČ,ení o vesmíru, takže ústav se
'Stává dfiležitým vu:lělá vacÍm činite
lem v ~řeUdněné olblasrti dolfi a hutí.
.AJstronomi;clká obseT'V8Jtoř je vylba'
v·ena nO'Vým ZeiiSsovým refraktorem
o ohnis:kOlVé dáJlce 5 metrů s .ohjekrti
vem o prnměru 30 centimetrů na IVel
ké montá!ži, opaJtřené vohonem Uhr
gan. Plro ~vládnutí častÝ'0h návalů
obecenstva, 'které :po skončeném ve
černím :př,edsta:vení v planetariu pře
cháJzí: za j'asnÝ'ch večeru do hvěz' dár

v Katovicích se

sZumečnfuni

hodinami
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ny, vlastní ústav další

čty;ři

Zeissovy
které jsou
um1sťovány na terase,prosrtírající se
nad celou prstencovou ílJud:ovou.
I kdYlž 'jsou atmols férické podmínky
této oIblasti zna;čuě nepří!zni'Vé, ,připTa
vwje Q1bs e rv8itoř též 'Vědecký rpo~oro
vací pTo:g rarrn.Ú'SltaJV má 'Zei!ssúv 'kli
nový ifCl'tome!br, astronomkké hodiny,
chron'o:metry, :geodetický universál,
ni'Velační strOlj, mikroď'otometr a roz
sáhlou Iknthovnu. Na -refraktor budou
v nejlblLžší <době namontovány dvě fo
to.grafiJCiké komory. Oelý ústav je mo
derně 'zaří,zen, alby slkýltal pohodJí pra
covníkům i ná!vštěVll1í!kům.
přenosné

d~leJkOlhledy,

Z!půsoi b práce 'katoviciké:ho planeta
ria <dobř e Ulk3JZlllje, 'ž e planetM'iu:m je
váJžný v1.Zldělávací úSltalv, že je výlzm.am

nýmčinitelem

při

šíření

vědeckého

názoru na 'v esmí'r a jieho vývoj. Kato
vioké plMleta,rium bY'lo poslední z tro
jice lPřLstrojů, dOda;ný,c h 'Zeisso'v ými
závody do PrahY', Sltalingradu a do
/ Pols:ka. Sta.}1ngra;dské .planetarium na
vštivHo 'j~ž drv~ a 'pŮlI mHi.onu lidí,
v Ka\tOlvi:cich uvítají !brzy pŮ'lImilion
tého návštěvníka. Ško,da, že praž:srké
planetarium je do-sud zakleto v bed
nách a nemůže se s jmenorvanÝ'mi
drvěma :přístroji účastnit důležité prá
eB ší,ření vědecké pravdy mezi naším
lidem.
Dr Oto Ob'Ůrka

ÚKAZY NA OBLOZE V zAŘÍ
PLANETY. Merkur je ,konc,em měsíce v největší západní elongaci a bude
viditellný na ranní olblOlze. Venuše za;padá asi thOidiillu po Slunci. Mars n ení pozo
rovate1mý. Jupiter r.ofVIné'ž není 'POIzDrovatelný. Saturn je v 'souhvělZdí ŠUra
a zapatlá 'koJem 2>1. hodiny. Uran v ,souhvězdí Raka vY'ohátzí ,po Ipůlnoci. Neptwn
Ila;padá !krátce :po S,lunci a není v1dHelný.
Ka~endář výz.naČ'ných úkazťt

1.

6.

8.
9.
15.
17.
20.
22.
23.

24.
25.
26.
28.
30.

na obloze.

5h
S~tum v !k onjumci :S Měsí'eBm (Saturn 1° j i!Žillě)
6h
Měsic v první Člbvrti
3h
MeI1kUlr ev konjunk:ci s Ma~sem (MerlkUT 5,6° jilŽi!1ě)
18h
MěsLc v odzemí
6h
Měsíc v úp}ňlku
20h
Venuše v konjunlkci s Neptumem (Venuše 2,5° ji~ě)
5h
Mě'sÍle ,v :p oslední Č'tvrti
15h
Uran v konjunJkci 's MěsÍoCe:m (Uran 6° severně)
19h
Merkur v kOil1junkci s Měsícem (Merkrll'r 5° sevemě)
6h
Měsíc v přízemí
8h27m p,ordJzÍimní rovnodennost - za;čátek po'dzi'mu
20h
Měsk v norvu
2,2 h
Mavs v kon:julll'kJCi s Mě:sí'cem (MaTs 5° severně)
13ih
Ju:pi\t er v k o.njunlkc i oS Měsíc.cm (JUipiter 4° severně)
2{)h
Mevkw v největší 'západní elDngaci: (17,9° )
23h
Neptun v konjrunkci s MěsÍ'Cem CNejprtun 3° servemě)
19h
VenU!Še v konjunkci oS Měsícem (VemUlM 2° jižmě)
13h57m záJkryt Satu:rma MěisÍ!cem - vstup
15h
Saturn rv kOifij,u;nkci s Měsícem (Satur,n 1 ° j~ž[lé)
15h06m Iz áJkryt Saturna Měskem - 'VýstUlp
19h
Měsíc ev 'první čtV!1ti
Mezinárodní geofysikální rok

Světové
Světové

dny: 1., 23., 24. a 30. IX.
:meteo,rologkké oibdOlbí: 18. aJž 27. IX.

B.M.

PRODÁM TRIEDR NĚM. VÝROBY s .arutireJ. v:r,stvou v 'be~v~d:ném staNU, p'řilblížení
251kJrát jednooký z.a K os 600,-. Svwtopluk Aui, Lovčice č. 269, !PIP. ŽdámJce.
Vydává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12,
Stalinova 46 . - Tiskne Orbi,s , tiskařské závody, národní p odnik, závod č . 1 . Praha 12,
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