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NEOPRÁVNĚNÉM ZOBECŇOVÁNÍ

NĚKTERÝCH ZÁKONŮ V ASTRONOMII
MILOSLAV KOPECKÝ

Zákon vyjadřuje vni'třní nutnou souvislost meZI Jevy, základní síly
a tendence, působící v materiálním světě. Zákon je vztah mezi podstatou
jevů navzájem souvisících. Charakteristická pro zákon je nutnost: na
vodíme-li urči,tý souhrn podmínek, pak jev bude probíhat určitým a ne
libovolln ým jiným způsobem. Při t:o m všechny zákony platí a uplatňují se
bez ohledu na to, zda byly lidmi poznány a bez ohledu na vůli lidí.
Každá ,o blast jevů se řídí svými specifickými zákony: svými zákony se
řídí fyzikální děje, svými zákony se řídí biologické procesy, svými zákony
se řídí společenské jevy. Vedle těchto specifických zákonů, platících vý
hradně pro daný okruh jevů a V podmínkách, pro něž byly odvozeny,
existují zákony, mající širší plavnost, uplatňující se ve velké oblasti jevů.
Takovými jsou např. zákony o zachování hmoty a o zachování energie.
Platnost zákona je omezena podmínkami, pro něž byl zákon odvozen,
a mimo rámec těchto podmínek zákon neplatí. Podmí1nky, v jejichž okruhu
zákon platí, nejsou často při objevení zákona ihned patrné a může se
i stát, že nalezený zákon má méně obecnou platnost, než jaká se mu při
suzovala při jeho objevu. Tak např. Newtonův gravitační zákon byl zpo
čátku pokládán za zákon mající neomezenou platnost. Teprve pozdější
fyzikální výzkumy ukázaly, že za určitých podmínek ztrácí gravitační síla
svůj prvořadý řídící význam a na její místo nastupují síly jiné, jako např.
vnitroa:tomární síly, molekulové vazby apod. A na konec se ukázalo, že
graviťační zákon, tak jak jej formuloval Newton, je i v podmínkách, kde
rozhodující silou je síla gravitační, ve skutečnosti pouze aproximací obec
nějšího gravitačního zákona, tak jak je formulován obecnou teorií rela
tivity. Vycházíme-li z nějakého přírodního zákona při řešení určitého
problému, je třeba vždy důkladně uvážit, zda zákon v námi studovaných
podmínkách může vůbec platit. Je třeba se mít vždy řádně na pozoru,
abychom neoprávněně negeneralisovali, nerozšiřovali plaťnost nějakého
zákona do 'o blasti jevů nebo do podmínek, pro něž platnost zákona nebyla
ověřena a ověřit ji v dané etapě vývoje vědy zatím m.elze. V případě ne
oprávněné generalisace přírodních zákonů můžeme pak dojít k zcela ab
surdním výsledkům, neodpovídajícím skutečnosti.
I v astronomii se střetáváme s případy neodůvodněného rozšíření plat
nosti některých zákonů za meze jejich plavnosťi. Takovými klasickými
případy jsou teorie tepelné smrti vesmíru a rozpínajícího se vesmíru.
Teorie tepelné smrti vesmíru vychází z druhého termodynamického zá
kona. Tento zákon nám v podstatě říká, že všechny druhy energie se po
stupně přeměňují v energii tepelnou, která je nakonec rovnoměrně roz
ložena. Aplikujeme-li tento zák'on na celý vesmír, docházíme k závěru, že
vesmír se vyvíjí ke stavu rovnoměrného rozložení tepelné energie, za kte
réhožto stavu jsou jakékoliv další fyzikální procesy nemožné - dochází
k tepelné smrti vesmíru. Je však nyní otázkou, zda platnost druhého
termodynamického zákona můžeme ,rozšířit na vesmír jako celek. Druhá
termodynamická věta byla odvozena a platí pouze pro uzavřené, isolované
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sousťavy a byla vyvozena za čistě pozemských po-dmínek. Přitom před
stava isolované soustavy je abstrakcí, zjednodušením. V přírodě není iso
lovaných soustav. Tělesa lze si představH jako isolovaná jen někdy, více
méně jen přibližně a jen pro omezenou dobu. Proto není-li těleso nebo
skupina těles uzavřenou, isolovanou soustavou, neplatí pro ně druhá věta
termodynamická a procesy v nich probíhající závisí .na vzájemném půso
bení s okolním prostředím. Tím spíše nemůže druhá věta termodynamická
platit pro celý neko'nečný vesmír. Jedná se zde o typické, nesprávné ze
všeobecnění platnosti zákona, které pak vede k absurdním výsledkům.
Obdobná situace je i s teorií rozpínajícího se vesmíru. Při rozboru
spektra vzdálených galaxií bylo zjištěno, že spektrální čáry ve spektrech
těchto galaxií jsou všechny posunuty k červenému konci spektra. Toto
posunutí spektrálních čar je tím větší, čím jsou galaxie od nás vzdále
nější. Jestliže tento posuv spektrálních čar budeme vysvětlovat Dopple
rovým efektem, obdržíme, že se galaxie od sebe vzdalují ohromnými ,rych
lostmi. Na základě toho došli někteří autoři k teorii rozpínajícího se ves
míru. I když bychom připustili, že posuv čar ve spektru galaxií je zcela
způsobován Dopplerovým efektem, naprosto to ještě neznamená, že by se
celý vesmír rozpínal. Našim pozorovacím prostředkům je dostupná jen
velmi nepatrná část vesmíru a námi pozorovaný posuv čar k červenému
konci spektra galaxií byl zjištěn pouze v této nepatrné části vesmíru.
Jestliže by se v této nepatrné části vesmíru galaxie od sebe vzdalovaly,
pak by to byla zákonitost této části vesmíru, zákonitost naší metagalaxie.
Avšak neexistuje nic, co by nás v tom případě ospravedlňovalo tvrdit, že
tato zákonitost by existovala v celém vesmíru, že by byla obecnou vlast
ností celého vesmíru. To by bylo opět zcela neodůvodněnou generalisací
zákonitosti, jejíž platnost by byla zjištěna jen ve zcela omezené a nepatrné
části vesmíru.
Podívejme se z těchto hledisek ještě na jednu, v pOSlední době hodně
diskutovanou otázku. Je to problém stárnutí v kosmických ;raketách. Ze
speciální teorie relativity vyplývá, že v kosmických raketách při rych
lostech blízkých rychlosti světla bude čas plynout pomaleji než na Zemi.
Speciální teorie relativity je budována pouze na fyzikálních poznatcích.
Živý organismus je však již vysoce orga'nisovaná hmota a všechny pro
cesy, které v živém organismu probíhají včetně stárnutí, jsou kvalitativně
zcela odlišné formy pohybu hmoty od pohybů hmoty uvažovaných ve
fyzice a zvláště pak od pouhého přemisťování. Je tedy určitou otázkou,
zda můžeme zákonitost, vyvozenou z ;ryze fyzikálních poznatků a jejiž
platnost byla ověřena pouze ve fyzice, rozšířit i lila biologické děje.
Otázka zrychlování nebo zpomalování času je právě takovou otázkou,
která byla vyvozena na základě čistě fyzikálních poznatků a jejíž platnost
byla dosud ověřena pouze v oblasti fyziky. Přistupujeme-li tedy k otázce
stárnutí v kosmických raketách z tohoto hlediska. zůstává sporným, zda
zákon o zpomalování času vyvozený speciální teorií relativity lze jen tak,
bez podrobnějšího studia, použít i v oblasti biologických procesů. Lze
ovšem vznésti celou řadu teoretických argumentů, dokazujících možnost
zobecnění platnosti tohoťo zákona i do oblasti biologických procesů. Avšak
za správné bude mOŽlné toto zobecnění pokládat až tehdy, až bude experi
mentálně dokázáno. A lze soudit, že takovýto experiment bude možno
provést v poměrně brzké době.
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ÚSPĚCHY PLANETÁRNÍ KOSMOGONIE
V.

S.

SAFRONOV

Po zhroucení Jeansovy hypotézy objevilo se v planetární kosmogonii
množství nejrůznějších kosmogoniekých hypotéz, vycházejících velmi
často z vyumělkovaných a nepodložených předpokladů. Ve čtyřicátých
létech byla na Západě nejpopulárnější Weizsakerova domněnka (Němec
ko) o vzniku planet z oblaku, otáčejícího se okolo Slunce a skládajícího
se z uspořádané soustavy turbulentních vírů. Na začátku padesátých let
se sťala populární hypotéza známého amerického hvězdáře G. Kuipera.
Ten předpokládal, že planety vznikly z velmi hmotných plynných proto
planet, které se vytvořily v oblaku obklopujícím Slunce v důsledku poru
šení gravitační rovnováhy. Kuiperovým názorům jsou poměrně blízké
i názory V. G. Fesenkova (SSSR). G. Kuiper ze začátku ta'k é vycházel
z hypotézy Weizsakerovy o makroturbulenci, ale později byl přece jen
nucen se této domněnky vzdát.
Počínaje rokem 1943 se začal v Sovětském svazu rozpracováva t. jiný
směr v planetární kosmogonii. Známý matematik a polární badatel O. J.
Šmidt předložil hypotézu, podle které planety vznikly postupným stmelo
váním hmoty, nacházející se v pevném skupenství (napřiklad v podobě
meteorické hmoty). K této hypotéze se v mnohých bodech přibližuje i do
mněnka přednesená v roce 1949 anglickým vědcem K. Edgeworthem. Na
konec v padesátých letech G. Urey, známý americký fyziik ální chemik
(objevitel těžké vody), přišel na podkladě rozboru dat o chemickém slo
žení meteoritů také ,k závěru, že planety vznikly z tvrdé hmoty. Uvedené
hypotézy se rozvíjely prakticiky na sobě nezávisle a nesystematicky, ne
uvažujeme-Ii o změnách těch ,částí hypotéz, které byly nejvíce Ik ritizovány.
Rozvoj vědeckých styků mezi hvězdáři celého světa (především v po
sledních let ech) připravil půdu pTO navázání kontaktů i v planetární
kosmogonii. A tak se v roce 1958 'konalo v Moskvě v době desátého sjez
du Mezinárodní astronomické unie poprvé v dějinách planetární kosmo
gonie mezinárodní sympozium o vzniku Země a planet. Účastníci sjezdu
přijali sympozium s vel,kým zájmem a účastnilo se ho okolo tří set Iidí.
Předseda B. J. Levin (SSSR) po krátkém úvodu dal slovo vynikajícímu
anglickému geofyziku J. Jeffreysovi. Nejprve upozorniv na těžkosti, na
které narážejí dnešní hypotézy (především velmi vážné jsou ty to těž
kosti u hypotéz, které předpokládají, že planety vznikly z plynné hmo~y),
došel J effreys k závěru, že planety mohou narůstat dopadem malých
~vrdých částečeik na jejich povrch; kdežto velká tělesa se musela podle
jeho názoru následkem srážek rozdrobit.
G. Kuiper uvedl řadu myšlenek na obhajobu své domněnky. Soudí, že
svou hypotézou o velmi hmotných protoplanetách přirozeně vysvětluje
vznik retrogradních měsíců; tyto měsíce byly nejdříve ztraceny protopla
netami při zmenšení jejich hmoty, ale potom byly znovu jimi zachyceny
a přitom se dostaly na náhodné dráhy, které nemají nic společného
s uspořádanou soustavou drah normálních měsíců. Kuiper, vycházeje
z těchto úvah, se domnívá, že Pluto byl kdysi měsícem Neptunovým, ale
byl jím ztracen vlivem silného úbytku Neptunovy hmoty.
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V referátě E. L. Ruskola (SSSR) bylo ukázáno, že v oblaku obklopu
jícím Slunce, je možný vznilk plynných protoplanet pouze tehdy, předpo
kládáme-li nepřijatelně velkou hmotu oblaku (nesměla by být menší než
'hmota Slunce). Avšak i v tomto případě by vlivem gravitační nestability
v .oblasti každé planety vznikl místo jedné masivní protoplanety velký po
čet zhuštěnin značně menších rozměrů. Většina astronomů, a mezi nimi
i Kuiper, se domnívá, že hmota oblaku byla ve skutečnosti menší, nebo se
rovnala jedné desetině hmoty Slunce. Předpokládáme-li velkou hmotu,
objevují se nepřekonatelné těžkosti při řešení otázky, jaJk se potom všech
na tato hmota vzdálila za hranice sluneční soustavy. Podle Kuiperových
výpočů nejefektivnější mechanizmus vypuzování hmoty působení
úderů korpuskulí rychle letících ze Slunce není schopen od,s tranit ze
slunečního systému více než právě desetinu hm.oty Slunce. Kuiper po
kládá tyto diskutované těžkosti za samostatné problémy, které je třeba
ještě řešit.

F. Hoyle (Anglie) vy.slovil novou hypotézu o vzniku protoplanetárního
oblaku okolo Slunce. Tento oblak se mohl vytvoři t oddělením plynné
hmoty od protoslunce ve stadiu jeho gravitačního smršťování, doprová
zeného urychleným otáčením. Při dosta t ečně veliké intenzitě ,magnetic
kého pole Slunce (okolo 10 2 gaussů na povrchu) se mohla oddělená hmo
ta začít vzdalovat od Slunce. Tím, jak se plyn vzdaloval i ochlazoval, za
čínal ,se kondenzovat, vytvářeje tvrdé částice. Nejdříve se kondenzovaly
těžko tavitelné látky, ze kterých se potom vytvořily planety skupiny
Země. Těkavé látky se kondenzovaly ve velké vzdálenosti od Slunce.
Z nich vznikly veliké planety.
A. 1. Lebedinský se pokusil vysvětlit rozdíl v chemickém složení vel
kýeh planet: planety vzdálenější Dd Slunce rostly pomaleji a jejich růst
probíhal při vyšší teplotě, protože zvětšující se zárodek Jupitera pusobil
stále rušivěji na částice i jejich shluky; tím vzrůstalo množství tepla,
uvolňovaného při jejich srážkách. Proto vzdálenější planety obsahují
méně vodíik u a mají větší hustotu.
B. J. Levin upozornil na to , že při vzniku velkých p'lanet - tím, že na
jejich zárodky dopadla tělesa menších velikostí - část těles prolétáva
jících v ,blízkosti masivníc'h zárodků silně změnila své dráhy a vzdálila
se do velkých vzdáleností od Slunce. Tam je jejich dráhy opět změnily
vlivem působení přitažlivých sil nejbližších hvězd a tak vznikl podlouhlý
o-b lak komet. Čas ,od času se některé z nich - působením opa,kujících se
rušivý-ch vlivů hvězd - znovu p:řibližují ke Slunci, za'hřívají se a vypu
zují ze sebe plyny, vytvářející svítící ohony. Dále přednášející ukázal,
jak v procesu vývoje planet m,ohla vzniknout závislost mezi hmotami pla
net a šířkou oblasti jejich vzni-k u, to je závislost mezi hmotami soused
ních planet a vzdáleností mezi nimi.
V. S. Safronov (SSSR) uvedl výsledky kvantitativních studií proce
su vzniku Země z tvrdých těles a částic. Kromě toho se zabýval i pr,o
blémy zahřívání Země: vlivem úderů dopadajícíeh těles , vlivem radioaJk
tivního tepla a vlivem smršťování, které je vyvoláváno tlakem narůsta
jících nových vrstev. Země se prakticky úplně zformovala za dobu 108
roků. Teplo,ta jejího středu v té době dosáhla 1000° K. Její další zahří
vání bylo způsobeno uvolňováním tepla při rozpadu radioaktivních prv
ků. Povrch Země byl vždy poměrně chladný. V procesu růstu Země se tě
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le.sa, ze kterých Země vznikala, mnohokráte srážela mezi sebou, drobila
se a znovu se spojovala. Přitom vznikala složitá struktura, !kterou dnes
pozorujeme u meteoritů.
G. Urey hovořil .o poměrném zastoupení některých chemických prvků
ve Slunci a v meteorech. Referent předpokláda:l, že jím .objevené rozdíly
svědčí o různém pův.odu sluneční a planetární hmoty, to je .o tom, že
protoplanetární oblak se neoddělil od Slunce nebo protoslunce, nýbrž byl
jím zachycen zvenčí. Av,š ak A. Cameron (Kanada) upozornil na to, že
naše vědomosti o vývoji Slunce a jeh.o chemickém složení jsou ještě pří
liš nejisté, aby byl.o možno podo.bné závěry pokládat za podl.ožené. Fyzi
kálně chemické studium meteoritů přivedlo G. Ureye k vývodu, že pla
ne ty vznikly z tvrdých těles, které dosahovaly velikosti měsíců a aste
roid.
V. A. Krat (SSSR) vyložil svoji hypotézu o vzniku planet, ve které
předpokládá, že Slunce mělo dříve pětkrát větší hmotu než nyní. Inten
sivní sluneční záření a výron hmoty ze Slunce podstatným způsobem pů
sobily na protoplanetární 'Ůblak i na celý proces vzniku planet.
V přednášce T. Golda (USA) byla diskutována možnost diferenciace
hmoty uvnitř Země, to znamená té hmoty, která vznikla z tvrdých látelk
a nepro.šla plným roztavením. Roztavení p'oU'ze některých 's ložek již stačí
k tomu , aby vznikla diferenciace. Lehčí látky se pohybují směrem vzhůru
a vytvářejí zemskou kůru a těžké se. ponořují hlouběji a vytvářejí jádro
Země. Autor se domnívá, že takové promíchávání hmoty probíhalo jenom
zvolna a postupně, aniž by vzni'k ly mohutné proudy, !které o-hyčej11ě při
ta.k ových procesech pozorujeme.
Při své druhé přednášce uká:zal G. Kuiper nádherné fotografie měsíč
níh.o povrchu, osvětleného šikmými paprsky Slunce. Jsou na nich velmi
dobře vidět měsíční moře, povlovné valy i kuželové hory, zřejmě bývalé
sopky. Všude jsou vidět stopy roz tavení a pozdějšího ztvrdnutí, které
proběhlo asi před 4,5 miliardami let. Na Měsíci jsou dva typy moři: "za
topená" (například Mare Nubium) a "vyhloubenáll. Poslední vznikla pá
dem velikých těles (o průměru až 15D km) v době, Ikdy Měsíc procházel
prstencem nevelkých měsíců pohybujících se okolo Země. Dopady těles
v době před roztavením měsí'čního povrchu byly "suché ll (Mare Crisium)
a údery v době jeho roztavení byly doprovázeny vystřikováním lávy a
vznikem valů (Mare Serenitatis). Měsíc sá...rn, podle mínění Kuiperova,
nevznikl z velkých těles) nýbrž z malých částic.
Na sympoziu byly přednes e ny i referáty E. Schatzmana, A. 1. Lebe
dinského, V. A. Kra ta a T. Golda, věnované speciálnějším otázkám. Na
závěr G. Kuiper i B. J. Levin vysoce zhodnotili výsledek diskuse a pod
trhli značné sblížení názorů v planetární kosmogonii; doufají, že foto sbli
ž,ování bude pokra-čovat i v budoucnosti.
Sympozium skutečně ukázalo, že v .otázce vzni'k u planet z pr.otoplane
tárního .oblaku už existujícího .okolo Slunce, je většina kosmogonistů
(třebaže e.xistují ještě některá rozdílná mínění) pevně přesvědčena o tom,
že planety nevznikly z plynných zhuštěnin, nýbrž postupným nakupením
tvrdých částic a těles různých velikostí. Plynná hmota se pouze připojila
k veliik ým planetám v konečné fázi jejich růstu. T.o vede ,k důležitému
závěru pro geofyziku, geologii a ostatní vědy o Zemi: Země byla původ
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chladná a pouze postupně se rozehřívala radioaktbmím teplem. Nikdy
nebyla úplně roztavena. Avšak částečné roztavení lehčeji tavitelných lá
tek určitě probíhalo. Ty ~ o látky byly vytlačovány nahoru a vytvořily
zemskou kůru, obohacenou o radioaktivní pFll'k y.
Otázlky vzniku protoplanetárnÍ'ho oblaku okolo Slunce nejsou v dneš
ní době ještě vyřešeny. Na sympoziu byly přednášeny různé protichůdné
názory. Av,š ak i v této složité otázce je vidět určité sblížení názorů. Ne
hledě na rozdíly navrhovaných mechanizmů vzniku protoplanetárníbo
oblaku předpokládá se všeobecně, že doba jeho vzniku je blízká době
vzniku samotného Slunce. Aby bylo možno rozhodnout, která z hypotéz
dnes existujících je správná - hypotéza o současném vzniku Slunce a
oblaku, nebo domněnka o zachycení oblaJku Sluncem zvnějška - nutno
získat nová fakta ja:k v planetární, tak i v hvězdné kosmogonii. Problém
vzniku oblaku se totiž dotýká přechodné oblasti mezi těmito oběma dis
ciplinami astronomie.
Přeložili Dr. V. Bumba a Š. Bumbová

VELKÝ SLUNEČNÍ
SPEKTROGRAF V ONDŘEJOVĚ
BORIS VALN:íČEK

Úspěchy, dosažené v minulých letech ondřejovskou observaboří Astro
nomického ústavu ČSAV, daly vzniknout vyspělému kolektivu pracovníků
ve sluneční fyzice. Se vznikem tradice sluneční služby, která doznala čet
ných úspěchů. mj. i umístěním Ondřejova na třetím místě v celosvětové
soutěži v pozorování chromosférických erupcí, vyvstala potřeba, pro
hloubit práce' v oboru sluneční fyziky. V tomto oboru, jako ostatně ve
všech ostatních, je značně obtížné najít' skutečně novou problematiku,
případně originální metodu, která dovolí takovou problematiku řešit. Při
rozboru pracovních podmínek naší observatoře jsme dospěli v roce 1954
k závěru, že je nutné, abychom měli k disposici velký výkonný mode:mí
přístroj, který by dovolil práci právě uvedeným způsobem zaměřit. Pro
tože studium chromosférických erupcí u nás už tehdy mělo svoji tradici.
rozhodli jsme se zaměřit své úsilí tímto směrem.
Současná problematika studia chromosférických erupcí je značně složitá
především z 'toho důvodu, že všeobecně panuje nedostatek spolehlivého
materiálu, který by dovolil studium fyzikálních podmínek, v erupci panu
jících. I když byla už od mnoha erupcí získána řada jejich fotografií
monochromatickými filtry, i když od tisíců erupcí jsou známa měření
šířky čáry a jejich závislost na časovém průběhu erupce, i když byla
získána řada spektrálních snímků, je to stále málo.
Úzkým profileID jsou zejména spektrální snímky, které jsou však pro
fyzikální studium erupcí nepostradatelné. Kromě toho jsou tyto snímky
pořizovány obvykle v jediné spektrální oblasti. Pokud .isou sní.mky po
řízené v různých oblastech spektra, jsou mezi nimi obvykle značné časové
mezery, což právě u erupťivních procesů je velkým nedostatkem, když
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Obr. 1. Schema optického syfJt&rnu spekt-rografu. C - coeZostat, O - zobrazo
pomocné zrcadlo zobrazovací optiky) Š - štěrbina) K - koli
fl'!-ační zrcadlo) Z, pomocné 2'rcadlo kolimátoru) M - mříž ka) O' - soustava
obje.1vt~vu komor) N kasety pro jednotlivé spektrální oblasti) T - tNdící stul,
d -dalekohled pro 'p ozorování čáry Ha v prvém řádu.

vací zrcoolo) Z -

vezmeme v úvahu proměnlivost celého úkazu, který končí často v několika
minutách.
Co je příčinou těchto nedostatků ve spektroskopickém materiálu
o erupcích? Příčinu najdeme snadno, když si uvědomíme, jakým způsobem
byly koncipovány dosud všechny sluneční spektrografy.
Vzhledem k tomu, že pr·o studium detailů ve slunečním spektru potře
bujeme spekťrum o veliké disperzi - řádově asi 1 Ángstrom na 1 mili
metr - není možné snímat současně celé spektrum, ba ani jeho větší část.
Vždyť celá oblast vizuální části spektra je v tomto měřítku tři metry
dlouhá! Kromě toho žádný z konstruktérů velkých slumečních spektro
grafů nepředpokládal, že bude jednou nutností snímat současně spektrum
v celé velké oblasti. Proto jsou tyto přístroje řešeny vždy tak, že při
změně oblasti spektra, v níž chceme pracovat, musíme otočit mřížku,
abychom na zobrazovací optiku komory spektrografu dostali žádanou část
spektra, která je pak zobrazena bud' objektivem nebo zrcadlem na foto
grafickou desku. Obvykle je tato manipulace ještě spojena se změnou
fokusace komory. Kromě toho je většina velkých spekťrografů značně
omezena prostorově, takže instalace další optiky pro zobrazení dalších
částí spektra je obtížná.
Po zvážení uvedených skutečností jsme došli k závěru, že náš spektro
graf musí tyto potíže odstranit. Musí dovoli't současnou fotografii alespoň
v nejdůležitějších oblastech spektra, abychom tak získali co nejúplnější
obraz o procesech, probíhajících v aktivních oblastech na Slunci. K tomu
účelu byl k dispozici sálo rozměrech 9 X 18 metrů v tehdy dostavované
budově naší observatoře. Předběžné výpočty ukázaly, že přísťroj vlast
ností, které požadujeme, tam bude zcela dobře možné vestavě't. Bylo proto
přikročeno k realisaci projektu, vypracovaného kolektivem pracovníků
slunečního oddělení ústavu.
Při <realisaci zařízení bylo nutno překonat celou řadu překážek. Tak
např. to byla nuDnost opatření skla o malém koeficientu tepelné roztaž
noS'ti pro optiku spektrografu a zejména pro zobrazovací optiku. Pro
zobrazetnÍ jednotlivých oblastí na desku bylo třeba opatři:t speciální objek
tivy, bylo nutné pořídit velkou štěrbinu pro spekťrograf, speciální suporty
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Vlevo obr. 2. Suport zobrazovaóho zrcadZa. V pozadí deska} nesoucí štěrbim;
Ct planparalelmí deska pro pointaci. Vpravo obr. 3. Montáž mřížky.

pro všechnu optiku, automatické ovládání celého zařízení. Největší pře
kážkou pak byl nedostatek vhodné mřížky, která vlastně je srdcem kaž
dého takového přístroje.
V době, kdy jsme začínali s přípravou stavby přístroje, nebyla reálná
perspektiva na opatření ohybové mřížky. Dovoz z USA nepřicházel v úva
hu v důsledku embarga, li Zeisse tehdy začínali s přípravou pokusné
výroby. A tak jsme nevěděli, zda vůbec bude možno náš plám realizovat.
Zmínili jsme se o těchto potížíCh tehdy profesorům Mustělovi a Kukarki~
novi" kteří přijeli na návštěvu našich ústavů. Věděli jsme, že v SSSR se na
výr-obě mřížek rovněž pracuje, avšak s koupí se tehdy ještě nedalo počítat'.
Jaké však bylo naše překvapení, když po předchozím bezvýsledném jed
nání obchodlním jsme dostali dopis z Moskvy, že je tam pro nás přichys
tána ohybová mřížka o rozměru 90 X 100 mm, s. 600 vrypy na milimetr
a soustředěním energIe do druhého řádu. Tuto zcela moderní mřížku,
v tehdejŠÍ době velkou vzácnost, jsme dostali darem od moskevské uni
versIty! Touto cestou bratrské pomoci astronomů SSSR byla tedy odstra
něna i poslední překážka, která stála na cestě k realizaci našeho spektro
grafu. Mohli jsme tak postavit jeden z 'nejmodernějšÍch př'ístrojů sluneční
fyziky, toho času na světě užívaných. P.odívejme se teď, jak tento přístroj
vypadá.
Sluneční světlo dopadá na zrcadlo horizontálního coelostatu, upevněného
na věži s odsuvnou střechou, která je postavena před jižní stěnou budovy
sluneční laboratoře v Ondřejově. Zrcadlo má průměr 370 mw-, je uloženo
v objímce otáčivé kolem hodinové osy elektrickým hodinovým stroiem
(Zeissův Uhrgam). Od tohoto zrcadla se paprsky odrážejí na pomocné
zrcadlo .Q průměru 270 mm, umístěné na vidlici a opaHené elektrickými
jemnými pOhy by ve vÝšce i v azimutu. Obě rovinlná zrcadla jsou z nízko~
rozEažného skla typu Py,r ex (Schott Tempax), vybrousil je inž. Gajdušek.
MonEáž coelostaťu i pomocného zrcadla byla vyrobena prúmys!ovou ško
lou v Kolíně.
Od coelostatových zrcadel jde svazek paprsků otvorem ve stěně do sálu
spektrografu v prvém patře budovy. Tam dopadá na kulové zrcadlo c prů
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Vlevo obr. 4. Objektivy pro H a a Dl-a. V pozadí mřížka. Vpravo obr. 5. Objek
tivy pro Ha a H a K. Vlevo objektiv pro o'zbrazení Ha V prvém řádu.
měru

230 mm a ohniskové dálce 13,40 m, odkud pokračuje na rovinné
pomocné zrcadlo, od něhož se vrací zpět vedle zobrazovacího zrcadla na
štěrbinu, vysokou 50 mm, s odečítáním po 0,005 mm. Po průchodu štěr
binou dopadá světlo na kolimační zrcadlo o průměru 230 mm a ohnískové
dálce 8,5 m. Rovnoběžný svazek paprsků od kolimačního zrcadla se vrací
ke štěrbině, nepatrně uchýlen od původního směru dopa!dá na rovinné
pomocné zrcadlo, od něhož se odráží k mřížce. Zrcadla zobrazovacího
i kolimačního systému jsou rOViněž ze skla typu Pyrex, avšak naší výroby
- sklo Simax ze sázavských skláren. Byla vybroušena ve Výzkumném
ústavu pro minerály v Turnově. Štěrbina spektrografu je výr'Obkem me
chanika J. Brejly z Astronomického ústavu Karlovy university.
Vějíř spektra druhého řádu, vycházející od mřížky, dopadá na soustavu
pěti objektivů, které zobrazují pět vybraných oblastí slunečního spektra,
důležitých pro studium aktivních procesů na SIUlnci. Objektiv pro oblast
vodíkové čáry Ha má ohniskovou dálku 5500 a průměr 130 mm. Objektiv
pro oblast' sodíkových čar a heliové čáry D" D 2 , D:o má ohnisk,o 6200 mm
a průměr také 130 mm. Pro oblast čáry Hp je objektiv s ohniskem
700D mm o průměru 140 mm. Objektiv pro oblast Hy má 7250 mm ohnisko
při průměru 143 mm. Všechny tyto objektivy jsou jednočočkové mono
chromáty, počÍ'tané přímo pro uvedené spektrální oblasti. Pátý 'Objektiv,
-pro oblast vápníkových čar H a K, má ohnisko 7500 mm při průměru
160 mm a je konstruován jako dubleť, určený pro uvedenou oblast. Uve
dených pět objektivů je výrobkem ústavu pro výzkum optiky a jemné
mechaniky v Přerově podle jejich výpočtu. Šestý objektiv, určený pro
fotografii v oblasti Balmerova skoku v okolí vysokých členú Balmerovy
serie vodíku v dlouhovlnné ultrafialové oblasti, má průměr 240 mm a
ohnisko 6000 mm; je to dublet od Zeisse, určený speciálně pro práci
v krátkovlnné 'Oblasti spektra.
V ohniskových ir ovilnách objektivů isou umístěny suporty, nesoucí ka
sety pro fotografování spekter. Zařízení je konstruováno pro desky
13 X 18 cm, na něž se na výšku fotografují spektra jedno po druhém.
Posuv kazety za clonou, vymezující výšku pracovní oblasti, obstarávají
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elektromotory. Každý suport má vlastní motórek. Aby bylo docíleno stej
ných posuvů všech suportů, je vozík kazety vybaven doteky, které je
možno 'různě nastavil. Tyto doteky ovládají kontakty, které zapínají
a vypínají přes reléové obvody motórek každého suportu. Tím je zajištěno,
že kazeta se posune pouze o vzdálenost, předem určenou nastavením do
teků.

Mechanické zařízení spektrografu, především jsou to velké suporty
zrcadel zobrazovacího a kolimačního sYB'tému i suporty kazet, bylo vyro
beno v závodě TOS Dobruška. Suporty zrcadel dovolují značné změny
v jejich polohách, takže je možno snadno provést justaci jednotlivých
částí, kromě toho je možno snadno měnit fokusaci systému, pokud je to
nutné v důsledku tepelných deformací optiky. Změnu fokusace je možno
provádět na dálku od řídícího pultu, který je umístěn v prostoru z'obrazo
vacího systému u štěrbiillY spektrografu. V tomto řídícím stole je sou
středěno veškeré ovládání všech funkcí spektrografu, nezbytných k jeho
provozu. Především je to zařízení pro ovládání hodinového stroje a jem
ných pohybů coelostatových zrcadel. Dále je ,to ovládání posuvů jednot
livých supor:tů zrcadel. Nejdůležitějším zařízením je pak automatické
řízení exposic a posuvů jednotlivých kazet. Celý spektrograf může pra
covat několikerým způsobem, případně i v několika kombilnacích těchto
způsobů. Je možno provádět všechny operace odděleně: otevřít a zavřít
závěrku, posunout kazety. Je možno také provádět jednotlivé exposice,
při čemž celý pracovní cyklus, skládající se z otevření pomocných závěrek
na jednotlivých kazetách, odexponování hlavní závěrkou ,n a štěrbině,
zéwření pomocných závěrek, posunutí kazet o jedno políčko a otevření
š, těrbiny, a:by bylo možno pozorovat suektrum vizuálně (k účelům pointa
ce), to vše tedy zařídí přístroj sám, pouze na zmačknutí knoflíku.
Konečně; je možno zvolit pro řadový snímek průběhu změn ve spektru
plnoautomatický režim, kdy v předem zvolených intervalech s předem
nastavenou exposicí přístroi sám exponuie, stačí, abychom uouze ,i edním
zmáčkmutím ,knoflíku jej uvedli do provozu. Po odexponování celé desky
se kazety automaťicky vrátí do počáteční polohy, takže přístroj je při
praven po výměně kazet s deskami znovu k provozu. Celé řízení tohoto
provozu se skládá z řady reléových obvodů , obsahuiících mnoho desítek
relé, krokových voličů, siglllálních žárovek, a bylo vyvinuto a postaveno
v našem ústavě.
,Zajímavě je vyřešena pointace obrazu na štěrbině. Protože je dosti
obtížné pozorovat obraz chromosféry přímo na š, těrbině spektrografu,
jsou s vyhledáním a udržením objektu na štěrbině potíže. Proto jsme za
vedli lomeným dalekohledem obraz čáry H a Z prvého řádu, který by
jinak nebyl využit, až k místu pozorovatele u řídícího stolu. Tam je možno
přímo podle obrazu ve spektru provádět pointaci. K tomu má pozorovatel
jednak jemné pohyby zrcadel coelos'taťu, jednak je před štěrbinou umís
těna planparalelní skleněná deska, která dovoluje změnou sklonu měnit
polohu obrazu na štěrbině. Tak je možno rychle opravovat malé po-suny
obrazu. Kromě toho může pozorovatel druhým lomeným dalekohledem
pozorovat obraz fotosféry na bílém stínítku na štěrbině. V budoucnu
chceme toto zařízení doplnit ještě monochromatickým filtrem, případně
použitím průmyslové televize usnadnit pointaci obrazu v maximální míře.
Značné pochybnosti vzbuzovalo, zda bude vůbec možno jednou exposicí
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Obr. 6, Kasetové suporty
pro H lx a D,-a. Na sn'í m
ku je patrno zařízení pro
výškový po'Sun s kontakty.

současně

ve všech oblas
tech spektra získat dobré
snímky. Avšak i tento
pI'O'blém se nám podařilo
úspěšně vyřešit tím, že
v jednotlivých oblasťech
užíváme desky s různými
emulsemi, zvol0né tak,
aby v dané oblasti byla
vždy emulse s maximální citlivostí. Tak v oblasti Ha: jsou to desky
Agfa-Hc<, v ostatních oblastech jsou fo desky Agfa-Blau-Rapid, Agfa
Astro, případně i další druhy. Dalším přínosem k řešení této otázky bylo
vypracování vhodného pos'tupu při vyvolávání. Tak desky z oblastí HXI,
F (3, H , H a K vyvoláváme ve vývojce D 76 po různě dlouhou dobu;
v uvedeném pDřadí je to 15 min., 9 min., 12 min. a 21 min., zatímco desku
z oblasti D3 vyvoláme v Rodinalu 1 :20 12 min. Tímto způsobem jsme do
sáhli toho. že všechny desky pracují ve vhodné oblasti ~radační křivky,
takže snímky spekter je možno fotometricky dobře zpracovat, neboť na
každé desce je vždy naexponována fotomeťrická škála. která se vkládá
na štěrbinu a stejnou exposicí, jakou byla exponována spektra, se na
exponuje (viz 1. str. obálky). ExposičnÍ doby na našem spektrografu jsou
mimořádně krátké; pro spektrum oblasti na slunečním disku je to několik
desetin vteHny, pro snímky spektra protuberancí to je 5-10 vteřin.
l'·Ja 4. sťr. obálky (horní polovina) jsou ukázky spektra erupce, snímané
současně v pěti spektrálních oblastech. Všechny úseky OdDovÍdají jednomu
okamžiku (erupce z 30. 7. 1958, 15 hod. 28 min. 21 sec. SC, erupce mohut
nosti 2, exposice 1/3 sec.). Představu o měřítku nám dává sodíkový
Obr. 7. Řídící pult spektro
grafu. Na stoLové desce je
SlfJustava vypinačůa tzačí
tek pro ovládámí jedmotli
'1Y(jch funkcí) na pwnelové
desce pojistky) měřicí pří
stroje pro kontrolu napáje
cích napětí) časový &pí.na-č
po 1)olbu exposic a int er
valíi. Shora periskopický
tubus pointaaniho daZeko
hledu pro Hc<) vedle dale
kohled pro pozorování štěr
biny.
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dublet, jehož čáry jsou vzdáleny 6 A.. Na snímcích je patrna emise vodíku,
helia, sodíku, vápníku, i řada kovových emisí. V dolní polovině jsou
spektra eruptivmí protuberance z 9. 9. 1958, 13 hod. 25 min. SČ (exposice
10 sec.). Měřítko je patrné opět podle sodíkového dubletu. exponovaného
u heliové čáry. Dobře je patrná nesymetrie čar, způsobená rychlými po
hyby hmoty. Na horních snímcích je dobře patrný Evershedův efekt, způ
sobující v oblasti skvrn znatelný posun spektrálních čar (viz "Astrono
mie", díl I., str. 241).
Výsledky, kterých jsme za poměrně krátkou dobu práce s přístrojem
dosáhli (byl dán do provozu v květnu 1958), jsou velmi slibné. Zachycená
spektra erJpcí ukázala ihned, že závěry, které bude možno na jejich zá ~
kladě učinit v souvislosti s fyzikálními procesy v erupcích, budou zna
menat velký krok vpřed. Náš přístroj je proza'tím unikátem. Obdobný
přístroj zatím pracuje pouze na Pic-du-Midi, avšak s podstatně menší
disperzí (Michard). Vybudováním velkého spektrografu se tedy dostává
naše sluneční fyzika lIla jedno z předních míst na světě . Je nyní otázkou
dalšího zpracování dosažených výsledků a otázkou dalšího rozvoje v tomto
směru, zda si ,toto místo ve světě udržíme, případně zda svoji pozici ještě
více zpevníme. V nejbližší době chceme náš přístroj doplnit ještě zaříze
ním pro měření magnetických polí a chceme přikročit k vybudování
spektrografu o velké dispersi, alespoň 5 mm/1A, který by nám dovolil
studovat detailní strukturu čar ve slunečním spektru.

drobné zprávy
ASTRONAUTICKÁ KOMISE ČS. AKADEMIE VĚD
Rychlý rozvoj bádání o meziplame
tárních letech přinesl naší vědě úkol
udržet krok se světovým vývojem
i: v tomto oboru. Prezidium Českos'lo
veooké a:kélJdemie věd se proto uS'l1e.slo
zřídit při technieké sekci astronautic
kou komisi, 'která sou středí předsta
vitele jednotlivých vědních odvětví,
jež ma/j í k astronautice těsný vztah;
komise bude řídit a ko·ordinovat vě
deckovýzkumné práce v těchto obo
rech, bude pořádat vědec'ké přednáš
ky, naváže styk s obdobnými im.stitu
cemi zahraničními a bude zas tupovart
Československo v Mezinárodní astro
nautické federaci. Předsedou komise
byl jmenován člen korespondent ČSAV
Rudolf Pešek a jejími členy se stali
členové korespondenti E. Bucha.r, F.
Ltnk, F. Běhounek, J. stránský, dále
d,o c. dr. Z. Servít, inž. dr. S . Djadkov
a dr. Vl. Kopaa. Slovenská a.kademie
věd vyslélJla
do komise člena ko
respondenta SAV Vl. Gutha. A\SItro
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nautická komise se poprvé sešla 29.
ledna a konstatovala, že ačkoli v do
hledné době u nás nepřichází v úvahu
přímá úča.st na vypouštění družic a
kosmických rak0t, jsou dány podmín
ky pro rto, /aJby se s dobrými vyhlíd
kami praoovalo v oborech příbuzných
a aby se rozvinul výzkum nepřimými
prosJtředky.
Podle předběžného pře
hledu o dOOUld konaných pracích, kte
rý podali jednotliví členové komise,
existují 'předJpoklady :pro úspěšnou
práci v řadě oborfi. Bude se pokračo
vat v opUckém, fotografickém i radio
vém sledování družic i jiných kosmic
kých těles a metody budou postupně
zdokonalovány. K astronautice má
těsný vztah výzkum vysoiké Iilltmosfé
.r y pomOCí sledování drah meteore
i výzkum spadu meteorického prachu,
který je u nás dobře organisován. Za
čalo .se ji'ž pracova:t v .planetární astro
nomii a zkoumají se např. atmosféric
ké i j.1né podminky na Měsíci a Ve

nu~i. Předpoklady jsou dány i pro vý
zkumné práce, směřující k vývoj'i ra
ketových motoru laJ v tomto směru se
u nás již pracuje teoreticky i experi
mentálně. Rovněž ve výzkumu che
mických paliv je možno navázat již
na dobré trad~ce a bez vyhlídek není
ani výzkum v biologických oborech,
který se v mnohém směru může opřít
o vyspělou metodiku. Do oboru pů.sob
nosU komise spadají i právní hlediska
ovládnoutí kosmického prostoru a
i těm bude u nás věnována pozo;r nost.
Koncem února se Komise sešla na
svém druhém 'z asedání. Projednala a
schválila stanovy, podle nichž bude
pečovat o koordinaci činnosti vědec
kých ins tituci a jednotlivých badatelů,
pracujících v {) blasti astronautiky,
bude usilovat o to, aby dosáhla aktiv
ní účasti našich vědeckých pracovišť
na výzkumu kosmického prostoru,
prospěšném letů.m do vesmíru a mj.
bude pečovat i o popularizaci astro

nauUky. O tom, že lze letos očekávat
hojné události v dalším pronikání do
vesmíru svědčí např. americký pro
gram, o němž na zasedání referoval
předseda komise prof. dr. inž. R. Pe
šek. V září se bude konat v Londýně
mezinárodní Astronautický kongres,
jehož se pravděpodobně účastní také
naši vědečtí pracovníci. Pracoviště Čs.
akademie věd připraví v nejbližší d obě
program prací , souvisících s astronau
tikou; v těchto dnech vyšla např. stu
die z oboru kos mického prá va, kterou
dr. J. Žourek publikoval v časopise
Mezinárodní právo. V závěru zasedá
ní kooptovala komise dalších sedm
členů: jsou to J. Bukovský. M. Ledvi
na a K. Holub, kteří pracují v oboru
I'Iaketové techniky a chemických paliv,
pracovníci Ústavu !radiotechniky a
elektroniky ČSAV J. Karpinsiký a J.
Tolman, L. Kresák z Astronomického
ústavu ,BAV a J. Mrázek z Geofysi
kálnilh o ústavu ČSAV.

NOVA CHAMELEONT]S 1953
Podle zpráJvy :p r,of. C. Hoffmeistera,
teditele hvě~dárny 'V Sonneberku, byla
objevena na deskáJch, exponovaných
v roce 1953 v jihozápadní Africe nová
hvězda 'V iSouhvě~dí Chameleona. Na
čtyřech deskách 'z 10.~15. dubna 1953
má nova jasmost 7,3m~7,9m. porlcles
PRT.JBĚH ZAKRYTU

é

jasnosti je zadhycem na četných snim
cích do 12. července 1953, kdy jasnost
byla asi 11m. Poslednl deska 'Před vý
huch€m byla exponována 13. února
1953. Normální jasnost novy Je menší
ne,ž 15m.

AURIGE V LETECH 1955-57

ŠvédSlký astronom G. Lar'lS80n-Lean
der uveřejnil výs'l edky fotoeleJktric
ký0h měření záJkrytu hvězdy é Aur
(Stockholm M edd. 112, 1958). (Ú,daje
o této zajLmavé zákrytové proměnné
shrnuje článek A. Nováka v ŘH 3/
1955.) K měření bylo IPoužito f.oto
metru s anglic.kým násobičem EM1
5060 v kombinaci s baxervnÝlffii filtry
a pozoTované hodnoty !byly převedeny
na systém PV ,s'r'lovnánÍm s hvězdami
seveI1ní [lOrlární :posloupnosti. Srovná
vacími hvězdami byly A Aur) HR 1644
a fl Aur. Střední chyba jednoho mě
ření byla menší než ± 0,012 m a chyba
v určení ba,revné:ho ind€xu (P- V) byla
menší než ± 0,009 m . Zákryt bJlI sou
běžně sledován lS:peiktroskopiciky. Mě

ření, jež byla doplněna GyldenY.:€rno
vými pozor.ová..ními (Brofelde, Dán
sko), dala tyto údaje o průběhu zá
krytu: 1. 'k ont8Jkt 23. Vll. 1955, 2.
kontakt 30. XI. 1955, 3. lk:ontakt 22.
XI. 1956, 4. kontakt 6. V. 1957. Am
plituda rpoklesu 'byla 0,73 m , amplituJda
vzestupu 0,97 m . 110d11í př'ed [prvním
kontaktem započal mírný !pokles jas
nosti. Trvání cSestupu ,bylo 130 (182)
dní, vzestupu 165 (203) dní, délka
totality ,b yla 358 (330) dní. Celý :zá
tkiryt trval 653 (714) dní. Na lZáikladě
uvedených údajů lze říci s určitostí,
že 'Prfi,běh světelné kří"\llky je asymet
ric'ký. Prnměrná amplituda zákrytu
byla 0,77 m (0,80m). Hodnoty v závoll"
'c e se vztahU'j~ k předchozlanu zákrytu
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v r. 1928-30. Délka periody E Aur je
tedy 988'9 dní rv do1hréSlhodě s dříve
stanovenou hodnotou 9890 dní. F in"J.
běh změn jia.snosti lSouhlasí s měřeními
jiných auto-rů. a ukazuje na reálnost
selk"JIYl;dárních změn s 8Jm:phtudami
O,07 m -O,17 m . Tyto variace j;s'ou zře
telnější na kratší oh vlnových d-étl!kách
a jejkh příčinou jsou patrně změ,ny
efektivní teploty a ,poloměru viditelné
složky E Aur. Uvedené vysvětlení je
praV1děpOldo'bnější než výklad Struv,e
ho, který hleda:l pů.vod změn v kolí
sáni hodnoty opacity plynné o'bálky

kolem vizuální StloŽJky dvojhvězdy.
Dále byla zjištěna výrazná korelace
mezi ja;s:ností a 'b arevným indexem.
(p- V). (Barevný index se ~ětšuje
.s 'klesající jasností systému.) Pro (po
dro,bnější !studium této závislosti bude
tedy potřebí získat ,při pří'štím zákry
tu s'pektrogramy s velkou disperzi.
Porovnáme-li závěrem údaje, obsažené
v tomto sdělení s tvrzeními ve z.mině
něm NováJkově článlku, zjistime, jak
rychle se mění a prohlubují poznat:ky
o j.edné 'z nejpozOO"Uhodnějšich pro
měnných hvězd naší ofbl{)1hy.
g

DEFINITIVN1 RELATIVNí ČíSLA V ROCE 1958
V následující tabulce uvádíme definitivní relativní čísla :pro jednotlivé dny
raku 1958 [)odle prof. dr. M. Wal'ClJmeiera. Prťmněrné relativníč~Silo bylo IV roce
1958 rovno 184,8.
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BURNHAM~SLP,,-UGhryER

KOMETA

1958e

Uv e řejňujeme

efemeridu :komety Burnham~Slaughter (1958e) podle vý
počtu M. P. Candyho . .o kometě j'Sme ípřinesli z.právu v ŘH 11/1958 (str. 256).
1959

o

a

květen

červen

+ 54°
+ 50
+ 46
+ 42
+ 38
+ 34

5h30,8m
6 16,8
6 53,9
7 24,4
7 49,9
8 11,8

2
12
22
1
11
21

9'

r

Ll
2,199

1,768

'magno
12,7m

2 ,454

1,886

13,2,

2,749

2,027

13,8

20

15
8
10
24

MAPY SLUNEČN1 FOTOSFÉRY
1958

IX 30

IX 20

X10

+1,0·

+20·

O·
••

-2(j

--'O-

@'

f)"

oraČKA 1405

~

·~~~~~~~
i
~~

350"

21,0'

300'

180·

120·

o·

XI,t.

X20

1958

60·

+~OO-I
J

+20'~

,...:

1

0'-1

..

-20"

r~

.. ""

.,.

~

J

LT-~-'-,..---r--I-'--'-- ,,-,-~--'--r-'--'-~
180·

-1,0"
360'

300'

2/,0'

oraČKA 11,06
120·

60'

o·

Mapky znázorňují sluneční fotosfěru při otočkách 1405 a 1406. Mrupku foto
sféry při otočce 1407 neby'lo mOŽ2no sest:w1t pro nedostatek pozorovacího ma
teriálu vzhledem k velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám v listopadu

m. r.

Ladi slav Schmied

PRAžSKÁ POBOČKA ČS. ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI
Dne 4. dubna t. r. se konala v před
náškové síni Lidové hvězdárny v Pra
ze na Petříně ustaV1..liící schů.ze praž
ské [pObočky Československé astro
nomic tC é společnosti při ČSAV. Schůzi
zahájil předseda přípravného výhoru
inž. J. Štěpánek, po jehož projevu se
přikročilo k hlasování o navrže~é kan
didátce členů výboru a revizní komtse.

Navržení členové byli jednomyslně
zvoleni. Po projevech předsedy ČAS
dr. B. Šter,nberka a předsedy pražské
pobočky ČAS F. Kadavého následova
la bes eda o Kozyrevově objevu změn
v měsíčním kráteru Alphonsus, na níž
promluvili J. Sadil, dr. V. Vanýsek,
doc. dr. F. Link a P. Příhoda.
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POLÁRNí ZÁŘE V ANTARKTIDĚ
průběhu MGR pracuje v Antark
šest stanic Spojených státfl, které
se mj. zabývají výzkumem polárních
září v oblasti kolem jižního pólu. Ne
dávno byly uveřejněny některé výsled
ky pozorování na stanici Wilkes, která
byla zříz'ena na pobřeží Antarktidy ne
daleko západní části Austrálie na 660
j. Š. (120 severně geomag. pólu). Tato .
stanice leží sice již mimo O'blast maxi
málního výs kytu polárních Q:áří, ale
přest o v obdohí od března do srpna
byly záře pozorovány prakticky kaž
dou jasnou noc. V roce 1957 měla vět
šina září tvar papnskových vějířfl nebo
pruhfl. Draperie, paprsky a svazky se
objevovaly v případě, že šlo o inte:'1
zívnější zjevy. Směry orientace 'oblou
kfl byly rozděleny náhodně, zatím co
dřívější studie polárních září v arktic
kých krajinách ukázaly, že směr ob
loukfl byl většinou kolmý ke geomag
netickému meridiánu. Tento nesouhlas
je dán tím, že největší odchylky od

V

tidě

MŘíŽKOVÉ

SPEKTROGRAMY METEORŮ

Jedním z nejobtížnějších pozorova
cích úkolů meteorické astronomie je
nepochybně zachycení spekter me
teorfl. Svědčí o tom mj. i skutečnost,
že do konce r. 1956 bylo na celém
světě získáno 214 spekter, z toho té
měř polovina v Kanadě zásluhou sy
stematického úsilí skupiny, vedené P.
Millmanem. V této statistice je Čes
koslovensko na 5. místě (4 % mate
rIálu) hned za Velkou Británií (5 %).
Většina dosud získaných spekter byla
ipOřízena :pomod hranolfi, což s sebou
.přináší řadu nevýhod pro měření a
identifikaci čar. Spektra takto získa
ná mají dispersi 200-800 A/mm,
která se rychle zhoršuje směrem
k červenému konci spektra.
Výhodnější je metoda, které začali
v poslední době používat v Kanadě
(I. Ha1liday, Contr. Dom. Obs. Otta
wa, 2,27, 1958), a to získávání spek
ter pomocí ohybové mřížky. Přede
vším je mřížkové spektrum prakticky
lineární v rozsáhlém intervalu vlno
vých délek, dále je při větších roz
měrech zařízení menší absorpce než

96

uvedeného směru byly pozorovány'
tam, kde směr magnetické střelky
svírá pravý úhel se směrem 'k magne
tickému pólu (stanice Wilke,s se na
chá:zí v takové 'Oblasti). Pozorování
oblouků, ležícich v meridiánu stanice,
umožnilo zjistit pohyb (drift) těchto
zjevfl ve směru od východu k západu.
Ukázalo se, že svítící částice polárních
září n ejsou většinou vfl'bec strhávány'
zemskou rotací. Uvedené výsledky Zí3
kal pracovník stanice R. Gla'sgal roz
borem fotografií, poříze:'1ých speciál
ními komorami se zorným úhlem té
měř 1800. Pomocí hlídkových Schmid 
tových komor (světelnost 1 :0,625) na
jižním pólu, jejichž expozice byly au
tomaticky řízeny fotonáso,biči, byla.
:získána řada kvalitních spektrogramů,
na nichž byly zjištěny emisní čáry'
neutrá1rúho kyslíku a dusíku a pásy
neutrálních a i'Onisovaných molekul
dusítk u.
g

při

použití hranolu, a též montáž je
jednodušší a stabilnější. Mřížky po
užívané v Kanadě mají 80-400 vrypů..
na mUimetr se soustředěním do l.
řádu při dispersi až 50 A/mm a s ma
ximální účinností vždy ve vybraném
úseku spektra od 350 do 600 11ft. Na
dvou stanicích ottawské hvězdárny
v Meanooku a v NewbroGku je v čin
nosti 17 spektrograrffl, z nichž většina
je užívána ve spojení s rotujícím se!k
torem. Toto us!pořádání JUmožňuje
prodloužit exposiční dobu a u jasněj
ších mete,oru lze získat spektrum
meteoriokého "chvostu" (angl. "wa
ke"). Používané filmy a desky jsou
fotometricky kalibrovány, oo'ž dále
zvyšuje užitečnost Sipektrograanfl.
Pr,o praxi je důležité st.anovit účin
nost systému, v podstatě tedy počet
pozorovacích hodin potřebný k za
chyceni vyhovujícího spektra. Tento
počet je závislý především na pOiffiě
ru d 2 / f) kde d je prů:měr objekU,vu
a f ohnisková vzdálenost (kanadské
komory mají ho,d notu poměru mezi
0,66 a 4,98), dále na kvalitě mřížky

a na. zvoJ-eném spektrálním oboru.
Nejmenší účinnost mají komory foto
grafující ultrafialovou oblast spektra,
-ale v prů.měru lze stanovit, že jedno
.spektrum se získá během 100 po'z o
rovacich hodin, ,s výjimkou období
aktivity velkých meteo,r ických rojfl.
Nesledujeme-li rojové meteory, má
být mřížka orientována tak, aby
v.ry,py směřovaly vertikálně, ve smě
r u nejpravděpodobnějšího letu spora
<ltckých meteorů.. Exposice snímkfi
nemají být delší než jedna hodina;
u filmu se pás automaticky posouvá
po 5 minutách, nebo,ť jina;k je snímek
pokryt z větší části spektrálními sto
pami hvězd a desky záv.ojují.
V závěru uvádí Halliday příklady
PŘíČINA ZÁŘENí

Podle eleMropolauimetric·kých pozo
rování V. A. Dombrovského z let 1955
až 1956, provedených 16" reflektorrem
s fotoelektrickým polarimetrem na
Bjurkams:ké lals tronomické obs ervatoři ,
je světlo mlhoviny Omega CM 17
NGC 6618) polarizováno, při čemž
roviína (polarizace je téměř shodná pro
všechiny části mlhoviny. Elektropolari
metricky zjištěné hodnoty (polarizace
kolisají v rozmezí 1,6 až 9,2 %, kdežto
podle fOltografiokých měření T. K. Ni
-kolské z téže observatoře činilo pro
měrné pro'c ento polarizace mlhoviny
Omega v r. 1958 15 %. Podle těchto
měření bylo <'>0=176°, což ve většině
případfi odpovídá eleklbropola'r imetric

=

:Ziskwných mřížkových spekter ,s ča
rami H , K , D) Mg l) Mg II a Si II.
Celý referát ukazuje na význam po
dOlbné systematické -práce, kterou lze
provádět i poměrně malými světel
nými přístroji. Podobný prog.ram by
·b yJ hodný PIlO vážné zájemce o me
teorickou astronomhl, zvlášť pro ty,
kdož nemohou pracovat ve větších
kolektivech. Nutným předp.okladem
je zde ovšem sousbavná práce po řadJu
Let. Vzhledem k pravděpodobným o.b
tížím při získávání mřížek by bylo
nutné aspoň zpočátku 'UŽívat hra
nolfi, ale i t~k lze shromáždit cenné
údaje. T~ké československý podíl na
úhrnném materiálu by jistě vzrooU
o několLk procent.
g
MLHOVINY OMEGA
kým

měřením

V. A. Dombrúvského.
cham,kter pOllari'zace nedovo
luje vysvětlit polarizaci světla roZJpty
lem. Srovnání polarizace světla mlho
vimy Omega a hvězd v jejím nejbliž
ším okolí a zjištěni, že polarizace
světla mlhoviny přísluší pravděpodob
ně jen záření mlhoviny ve spojitém
spektru, odporuje domněnce o mezi
hvězdné..'TI pfivodu polarizace. Je mož
né, že v případě mlhoviny Omega jde
o záření obdobné povahy jla'ko je zá
ření Krabí mlhoviny. Výsledk'y získa
né spektrofotometrickými a J'adio
astromickými metodami, jak se zdá,
tomuto závěru ll1eodporují.
A. N.
Zjištěný

METEORICKÝ PRACH V ZEMSKÉ
R~zná

astronomická merení .na
s vědčují tomu, že v zemské atmo
sféře je neustále obsaženo jisté mno'ž 
ství prachových částic. V .!Úzkých
vrstvách jsou to samOlzřejmě větši
nou částice pozemského pfivodu, ve
výškách kolem 100 ,km nad Zemí, kde
lze 'rovněž přítomnost prachu doká
zat, jde však nepochyhně o částice
z mimozemských zdrojfi. Tyto části
ce, pDcházející z rozprášených me
teorů. , pomalu kl esají k Zemi, a lze
je na jejím povrchu dokázat. Soustav
ný výzkum tohoto problému se koná

ATMOSFÉŘE

v Astr.olnomickém ústavu ČSAV. Na
dv-ou, od prfimyslo·v ých středisek
vzdálených místech jsou in.stalovány
sběrače ,prachu, jejichž ohsa'h j e kaž
dých 14 dní zasílán .do Ondřejova a
tam se po zbavení vody dále zpraco
vává. Podle tohoto vzoru je prach
zachycován také na pyrenejské ob
servatoři .na Pic-·du-Midi a vzorky
jsou 'z asílány rovněž do Ondřej-ova.
Vedle prachu pozemského původu
byly ve sběrech mÍ!kroskOlpickou ana
lýzou zjištěny i částice, pocházející
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nepochythně

z kosmického prostor'u;
jsou to lehké kuličky magnetického
materiálu
průměru několika tisíc'itn
a'ž desetilll milimetru, Spektrální ana
lýzou byl v nich zjištěn vysoký ob
sah niklu, a. to svědčí neklamně
tom, že pocházejí ze spálených že

°

°

lezných meteorů, Byl,o zjištěno, že
Qib.s.a'h tohoto kosmického prachu ve
sběrech stoupá po silněj'ších meteo
rickýc!h rojích a by}o vypočteno, že
každou vteř'inu dopadá na 1 cm 2 ze..m
ského povrchu přLbližně 10-11 gramů
prachu mimozemského původu.

FOTOGRAFICKÝ VÝZKUM PERSEID
Z. Ceplecha z A'Stronomického ústa
vu ČSAV nedávno publikoval obsáh
lou práci o výlsledcích výzkumu me
teorického 'roje Perseid, ve které na
záJkladě dosud největšího, fotografic
kou cestou získaného materiálu, od
vodil nejen vlastnosti dráhové, ale

i fyzikáLní. Zjistil pravděpodobný po
díl kamenných 1. železných meteorů.

v rojích, určll fotografické barevné
indexy meteorů a ukázal, že sLabé me
teory září v červené oblasU spekltra,
nepřístupné nOólúmu vidění oka, což
je zjištění z mnoha hledisek dt1le.žité.

OKAMŽIKY vy,síLANí ČASOVÝCH SIG1NÁLŮ V B:REZNU 1959
OMA 2500 :kHz, 20h; OMA 50 kHz, 20h; Praha I 638 hlIz, 12h30m SEČ
(NM - neměřeno, Kyv - signál vysílán z kyvadlových hodin)

Den
OMA 2500
OMA 50
Praha I

Den

1
988
994
NM

2
988
996
988

3
988
996
989

13
14
992 NM
994 996
993 NM
23
004
010
006

11

12

OMA 2500
OMA 50
Praha I

990
993
991

NM

Den

21
001
005
003

22
OD2
007

OMA 2500
OMA 50
Praha I

993
992

NM

4
988
997
990

24
005
008
007

5
9'88
NM

989

6
988
996
990

7
988
996
990

8
989
997
NM

9
NM

10
990
993

997
990

NM

20
999
003
001

15

16

17

18

NV

NV

NV

NV

998
NM

998
996

997
997

999
998

19
998
001
000

25
007
010
009

26
008
011
010

27
010
013
012

28
011
013

29
013
017

30
014
017

NM

NM

NM

31
016
017
018

března 1959 se časový ,signál OMA 50 Poděbrady odvozluje z nového
ta:Me jeho zpoždění vfi,či OMA 2500 se :z původních 0,0088 zmenšilo
asi na 0,003 8. Tím se přirolZ€:l1ě IZ1ITleuší i kolísání tohoto zpoždění a zlepší se
ceLková jakost signálru.
V. Ptáček

Od 10.

zařízení,

ROZDĚLENí

INTENZITY RADIOVÉHO ZDROJE TAURUS A

V. A. UdaJltsov a V. V. Vitkevič
z Lebeděv,ova fyzikálního ústavu Aka
demie věd SSSR sledovali během
zatmění radiového zdroje Taurus A
Měsícem 30. listopadu 1956 interfero
metrickou metodou tna vlnové délce
3,5 m rozdělení inltenzity tohoto :ra
diového zdroje (Krabí mlhoviny). Zji'S
billi nerovnoměrné rozdě~ení radiové
tntelllZity, 'která se zvětšuje směrem ke
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středu

zdroje, při čemž se projevuje
neradiální symetrie. Zdroj právě
tak jako v ophckém oboru - je pro
tažen směrem jihovýchodním. Poměr
velké a malé osy oblasti radiového zá
ření obdobný poměrům v optickém
oboru spektra - činí 9,5' : 7'. Rovněž
byl,o zjištěno pOSUJllutí oblasti radio
vého záření vůči oblasti optického zá
ření směrem na jihovýchon, jež v ob

lasU maximálního jasu činí asi 2', ptI
čemž oblrust radiového záření, jl3.ik již
bylo řečeno, je větší než oblast záření
optického. Z provedených měření byly
stanoveny tyto souřadnice těžiště ra
dio:vého !Záření pro epo'ch;u 1950,0:
a = 5 h 31 m 37,4s ± 1 m ,
<5 = +21°58' ± 05'.
Zjištěné
dů.sledek

trOOlfi,

výsledky jsou považovány za
emise :r ela,bvi:stic:kých elek
jakožto mechanismu záření

2Jdroje. Z rpubli:kovaných údajů je to
tiž známa možnost neustálého vzniku
rela!tivistických elektronů a neustálé
ho "zásobování" mlhov.imy těmito elek
trony až do současné doby jednou
z hvězd, které zbyly po vzplianutí. Pro
vyjasnění dalších problémů. mechanÍi3
mu radiového záření Krabí mlhoviny
je třeba provést ještě řadu dalších po
2Jorování, zejméIrua stux.lovaJt polarizaci
raJdiového záření zdroje v pásmu cen
timetrových vln a pro totéž pásmo
stanovit úhlové rozměry zdroje. A. N.

DETONUJíCl BOLID ZE 7. IV. 1959
Dne 7. dubna t. r. ve 20h30m SEČ
nad jihovýchodní částí Čech
veliký bolid, jehož jasnost v maximu
přesahovala jasnost měsíčního úplňku.
Na výzvu, uveřejněnou v rozhlase
i v denním tisku, přišlo do Astrono
mického ústavu ČSAV v Ondřejově
mnoho zpráv od náhodných pozoro
vatelů., z nichž vyplývá, že meteor
bylo vidět na celém území Čech a Mo
ravy, zatímco slyšitelnost detonací,
pocházejících ze střední tásU dráhy
meteoru v zemské atmosféře, byla
omezena na okruh o poloměru asi
50 km kolem města Mladá Vožice.
Bolid byl zachycen komorami pro sle
dování meteorů v Ondřejově a v Prči
přeletěl

cích; z předběžných proměření foto
grafií vyplývá, že začátek fotografo
vané dráhy bolidu byl ve výši 110 km
nad Jihlavou, sklOn dráhy k zemskému
povrchu činil asi 45° a prů.sečík dráhy
meteoru se zemským povrchem byl
v oblasti severozápadně od Příbrami.
Konec světelné dráhy meteoru nebyl
na deskách zachycen a bude jej mož
no určit pouze ze zpráv náhodných
pozorovatelů.. Další zpracování foto
grafického materiálu povede k přes
nému určení geocentrické i heliocen
trické dráhy bolidu. Bude rovněž pát
ráno po případném zbytku bolidu,
který mohl dopadnout na zem.
Lad. Sehnal

DISCOVERER II
V noci z 13. na 14. dubna t. r. byly
ve Spojených státech amerických pod
niknuty dva pokusy o vypuštění umě
lých družic. Na raketové základně
Vandenberg v Kalifornii by;a úspěšně
vypuštěna družice Dis,c overer II. Dru
žice obíhá ve směru sever-jih, jeden
oběh kolem Země vykoná za 94 min.,
max ~ mální
vzdálenost od po nchu
Země je 390 km , minimální 250 km.
Z uvedených dat lze očekávat, že dru
žice brzy zanikne. V satelitu je
schránka s filmy, které byly určeny
k registraci kosmického záření. Tato
schránka měla být odpálena pomocí
malé rakety, na družici umístěné, zpět

na zemský povrch. Mělo se tak stát
v nOCi z 14. na 15. dubna a schránka
s filmy měla dopadnout do blízkosti
Havajských ostrovů, kde byla vytvo
řena zvláštní pátrací služba lodí a le
tadel. Pokus se však nepodařil, neboť
.selhalo časové zařízení. Zhruba ve
stejnou dobu, jako byla vypuštěna
družice Discoverer II, byla na raketo
vé základn ě Canaveral na Floridě vy
puštěna raketa Vanguard, která měla
vynést současně dvě malé družice
o váze 11 kg a 0,25 kg. Druhý stupeň
rakety však krátce po startu selhal a
raketa se zřítila do Atlantického
oceánu.
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SEMINÁŘ

PRO VEDOUCt ASTRONOMICKÝCH KROUŽKů

Po celostání kon.<ferenci praQ(Y'"vníků
lidových hvězdáren a astmnomických
kroužků v Tatr8.illSké Lomnici v ~vět
nu 1957 pokoušeli jsme se upravit
čiu1lnost kroužků v kraji a oživit ty,
o nichž jsme neměli zpráv. Svolávali
jsme vedoucí hvězdáren a kroužků
pravidelně čtvrtletně. Přes velké úsilí
se nám práce nedařila, ať jsme po
zvánky posílali na závody, do. škol, či
odborům šk'olství a kultury ONV nebo
přímo
jednotlivým
pracovníkům.
Z 21 kroužků., které byly v Jeraji za
ložem-y, vykazovalo pTa videLně činno,st
jen e;si 14, ale na čtvrtlebních akti
vech ne.byLa tni,k dy .ailli polovina
krouž.ků a hvězdáren zastoupena.
Rozhodli jsme se pr,oto uspo,řádat
seminář pro rvedoucí kroužků a sna
žili se získat účast zájemců z těch
zařízení, v nichž by mohly ,k roužky
vyvíj.et činnost. Byl vypracován ná
vrh pr'ogramu semináře, který trval
čtyři dny s využitím večerů i příhod
né denní doby k pra,k tickému pozoro
váml i práci s přístroji. V přípa,dě
nepří'znivého
počasí
bylo zajištěno
promít&ní filmů, dia,pozitivů a bese
dy. Příležitost Je 'P'0dro1bmé přípravě
semináře se našla na dvoudenním zá
jezdu aJstronomů-amatérů Ostravské
ho kraje na moravské lidové hvěz
dárny ve dnech 4 .-5. července 1958.
Zájezd uspořádala astronomická
sekce Čs. společnosti pro šíření poli
tických a vědeckých Zll'1a1ostí rve spo
lupr áci s Oblastní lidovou hvězdárnou
v Ostravě. Zájezdu na hvězdárny
v Příboře , N . JičÍJně, Val. Meziříčí ,
Vsetímě,
Gottwaldově,
Prostěj.avě a
Olomouci se zúča,stnilo 32 zájemců ,
kteří srovnávali poměry a praoovní
možnosti i výsledky vlastní s výsled
ky hvězdáren, které navštívili. Při
be.sedách na hvězdárnách i cestou
v 'autobuse hovořilo se mnoho o mož
nostech a plánech práce hvězdáren a
krou:žků v našem kraji i o nutnosti
lepšího přístrojového vybavení i vý
stavby budov na,š ích pozorovatelen.

*
100

Byla projedJnána také náplň čtyřden
ního, semináře pro vedOUCí ,kroužků.
po, propagaci semináře na pOTadách
okresních instruktoru kultury, oběž
níky i osobním jednáním uskutečnil
se seminář ve dnech 25.-28. 8. 1958.
Škoda, že nebylo možno jej uskuteč
nit v původně plánov1ané době Per
seid kol 12. srpna, kdy bylo i pcČfuSí
po,někud lepší a mohlo, se tudíž pIlO
vádět i praktické pozorování. Počasí
nám tentokrát nepřálo. Husté mraky
a vytrvalý déšť zmenšily účastníkům
semináře
praktioké pozorování na
1 demní a 1 noční hodinové a 1 deruú
a 1 noční dv'Ouhodinové pozorování.
Semináře se 'Zúčastnilo i 12 studentů
jedenáctiletých středních a průmyslo
vých škoL
Vzhledem k tomu, že v semilnáři
byli jak nováčci, tak i vyspělejší pra
cov:níci, byl pečlivě prodiskutován ob
sah i rozsah přednášek, aby poslu
chači získali co nejvíce teoretických
i praktických znalostí a věděli, jak
si počínat při zakládání kroužků a
r,ozvíjení jejich činnosti. Pozorné VY
slechnu ti př.ednášek i živá diskuse
svědčila o tom, že seminář splnil svůj
úkoL Že je tomu tak, ukázala zábav
ná hodinka, v níž si účastníci semi
náře
vytáhli lis tečky s otázkami
z probralného učiva a každý pQIVěděl,
co znal. Měli jste slyšet nejmladšího
účastníka kursu, který je vedoucím
pionýrského astronomického kwužku,
jak vykládal 'O souhvězdích zvěro
kr.u...hu.
V závěrečném h'Odno'cení se vesměs
všichni účastníci přiznávali, že se
v semimáři dověděli hodně pro svou
práci, a že podobný seminář měl !být
již dáv'no. Žádali také, '3Jby se mohli
častěji scházet na aktivech, kde by si
nejen pověděli o své práci i úko1ech,
ale ,na nichž by vyslechli i odJbormý
referát. A to je příslib, který nejvíce
potěšuj.e: Že budoucí čtvrtletní aktivy
vedoucích kroužků již nebudou mit
jen několik účastníků.
Jan Peoom,ka

*

*

nové knihy a publikace
Bulletin

čs.

astronomických ústWV'll)

l'IOiČ.

10, číslo 2, obsahuje tyto vědecké
práce našich astronomů.: Z. Ceplecha:
Vý1po'čet dráhy 'Uffiělé družice nezá
vLsll e od časový,ch údajů. - F. Hřebík
a E. Vokálová: Radiorvé signály umělé
družice - J. Rajchl: Změny čelních
ploch meteorů. J. Rajchl: Maxi
mální jasnost a strUiktura meteo.ric
kých těles - L. Kohoutek a J. Mi
Kušek: Určení úhlové déLky telesko
piokých meteorů. - L. Koho:utek: Ge
min~dy 1955 II. (LuminOlzitni funkce
určená z pozorování rvolhraničený'ch
oblastech) Z. Hekanina: Změna
fotometri:ckého [parametru 'Prachové
části kometární komy L. Sehnal:
Vý.počet sekulárních [p8rturbací A.
Hruška: Intera'kce mezi hvězdami a
rnezihvě~ zdnou hilnoto'U 1. F. Janák:
Oprava nulového bodu závislosti pe
rioda-,1U1ll1inOtzita ·z :vlastních pohy,bů.
cefeid L. Perek a O. Rousová:
Ldentifikační malPY :pro Selected Areas
57, 61 a 68 - V. Letfu,s : Nadbytek
železa ve sLune,ční atmo.sféře V.
Práček:
Odrazy radiových vln od
ionosféry me'z i Prahou a Tokiem.
Astroncnnické aktuality. Oblastní
lidorvá hvě'~dárna v Plzni :počala pod
uvedeným ,názvem vydávat ci-r.kulář,
který bude o'bsa:hovat údaje ,o součas
ných úkazech na obloze. První číslo
přináší podrobná data o umělé družici
1959 a. od dlr. Z. Bochníčka. Astrono
mické aktuality budou vycházet ne
periodioky 'podle potřeby. Předplatné
(zálolha) na rok 1959 je Kčs 25,- a
zájemci :se ilTIolioupřihlásrt k ().dběru
u !p1zeňslké lidové hvězdárny.

B. VaIníčelk: Praco'vní metody sou
dobé astronomie. Orbis, Praha 1958,
str. 58, brož. Kčs 3,10 Kčs. - Astro
nomické poznatky, s nimiž j.e o'bvykle
seznamována SlrS1 veřejnost , jsou
často přijímány s jistou [ledů. VěDOU
vzhledem ·k tomu, že laik se zipravi·dla
dozví mál<o o metodách, jimiž byly
j'ednotlivé údaje získány, a nemů.že si

--~

tedy učinit úsudek .Q slpolehU.vosti a
obecnosti závěrů., k nimž astronomové
dosplvají. K'romě toho si většina lidí
málo uvědomuje, že rychlý rozvoj pří
stroj,o'v é techniky nutně mění též po
vahu astI'onomické :práce, a že tedy
ohecně ustálená předsta vao h vě'zdá
řích, kteří ,c elé noci upřeně zí,rají do
mocně zvětšujících dalekohledů., se
podstatně liší 00 skut e čnosti. Dr. B.
Valn-íček z 'OndřejovsJké observatoře
pokraČiwje svou knížkou v pOlk usech,
II n~s zatLm ojjedLn~lý'ch, vysvětlit čte
nářů.m 1P0u~ití moderních metod a pří
strojů v astronomii. Autor ,ohrací po
zornost předevší,m ,k 'z ákladnímu
astronomickému přístroji, dalekohLe
du, a pojednává () montážích, navá
dění a [pointaci dalekohledu a o nO
vějších optických systémech (světel
né komOlry). Dail.Ší 'o dstavce jsou vě
novány astronomi'Cké fotografU, spek
troslk opii a radiometrii. Autor se pak
zabývá o btÍlŽr1ým [prohléme.m pozoro
vací astronomie - měřením jasnosti
veSimírný'Ch dbjelktů.
především
"klasickou" fo,to.grafickou fotometrií
a potom moderní fotoelektrickou foto
metrií ve vymezených lS:pektrálních
oho-rech s použitím fotoelektrických
násobičů.. Ostatním apUkacím elektro
nioký'ch zařízení v astronomii (mě
niče obrazů, televizní kamery), jejichž
vývoj se tťiprve rozbíhá, je věnHvána
následující část .kníž,ky. Autor si pak
podrobněji všímá př.í.strojů. pro stu
diunTI Slunce a metod ,radiové astro
nomie. Zá vě'r brožu.ry tvoří stručné
informace o vyibavení a odborném za
merení ip'rofesionálních astronomic
kých pracovišť rv naší repUlblice.
Publika.ci, kter'Ol1 ,p ro stručnost a jas
nost výkladu uvítají všichni, kdo'ž s'e
zaJbývají popular1sací astronDmie, do
plňují fotografic:ké
přílohy a
řada
schemat. Pro ostatní zájemce o astro
nomii je kníŽ!ka cenná pro autorovu
dů.slednou snahu ukázat astronomU
jako vědu, vesmír z:k ouunajicí, nikoliv
jako souJbor ustálených vědomostí. 9
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J. Budějický: Radioastronomie. Or
bis, Praha 1958; str. 92, obr. 47, brož.
KČ3 3,25. Od vydání naSl první a
t8Jké poslední po.pulární knížky o. ra
dioastronomii uplynulo již více než
:pět let a za tuto do:bu se také mnoho
v to.mto nejmladším oboru astrono
mie změnilo. Lze proto Budějic-kého
"Radioastronomii" vřele uvítat, nejen
proto, že velmi přístupně seznámí
čtenáře s ,p roblémy, přístroji a pra
covními metodami radiové astrono
mie, ale též proto, že shrnuje výsled
ky, získané až téměř do pos-lední doby.
Řada obrázků a fotografií na křídové
přílo.ze vhodně doplňuje text.
J. B.
A. Šternf€ld: Umělé družice. Orbis,
Praha 1958; str. 322, 51 tab., 58 obr.
v textu a 36 f-otogr. příloh; bmž.
14,- Kčs. - K,niha laureáta meziná
rodní ceny pro astronautiku A. Štern
felda je první publikacÍ, fU nás vyda
nou, která bohatostí nrushromáždě
ných údajů a širokou dis(.\{usÍ problé
mů kosmických letfl mfl!Že uspo·k ojit
mimořáJdný zájem široké 'Veřejnosti
o tyto aktuální 'Otáz.ky. Poskytuje
vša;k dostatek informací i pro potřebu
lektorfl,
'popularisujících
výsledky
astronautiky. Auto'r se zabývá nej
prve pohybovými zákony pro umělé
družice Země a podmínkami viditel
nosti družice 'pro pozo;r ovatele na Ze
mi. Další část výkladfl Je věnována
nosným raketám a pohonným hmo
tám pro. raketové motory. Poté jsou
podrobně rozebírány z.pflso by vylpouš
tění a navedení družice na dráhu. Zde
čtenáře zvlášť zaujme popis vypouš
tění druži,c e "olk likau", což je v někte
rých případech nejekonomičtější me
toda vypouštění, jak :poprvé Ulkázal
právě Šternfeld. Pisatel pak přechází
k otázkám, týkajícím se konstrukce
raket nosných a umělých družic a
zpflSo.by montáže mamutích d:ružic
v kosmickém prostoru. Samostatná
kapitola je 'Věnována 'b iologickým
zvláštnostem pobytu člověka vně zem
ské atmosféry, zejména výs:ledkflm
dosavadních pokusfl se stavem bez
Uže, ochraně proti pron~kavému zá
ření a proti mikromet€oritfu:n a pro
blémfim zabezpečení základních život
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ních Ipochodfi na dru'ži:ci nebo kosmic
ké raketě. Autor dále popisuje geo
metrické a fyzikální poměry, v nichž
se ocitá družice na své dráze kolem
Země . V této částí jsou 'Uvedeny ně
které přístroje, sloU!žící k navigaci a
k vědeckým měřením na družici.
Autor si ,pak všímá možností radio
vého a OIptického spoJení s družicí a
též metod, jimiž mohou být družice
sledovány na pozemských stanicích.
Zvláštní důraz klade autor na otázku
b e~ečného návratu družice na Zemi.
Ukazuje zde na mimořádné obtíže,
které zatím nedovolily, aby byl uvede
ný problém úspěšně 'Vyřešen. V před
poslední ,k apitole se hovoří o umělýoh
družicích jiných těles sluneční sousta
vy, které budou mít rozhodující vý
znam pro meziplanetární lety raket
s posádkou. Závěrem pisatel p'Ů'dává
přehled o výzkumných programech,
které JSou nebo budou plněny pomocí
umělých družtc, a z8Jbývá se :persp.ek
tivami jejich využití pro technické
účely. V dodatku, ,k terý je připojen,
je podán stručný historkký nástin
:r'Ů'zvoje astronautiky a dále rozbo~
právních otázek, souvisících s lety
v kosmickém prostoru. J. Bukovský
doplnílkni:h u údaji o. umělých druži
cích Z emě (stav v !květnu m. r.), se
~namem literatury a krátkou statí
o autorovi. Užitečnost publikace zvy
šuje jmenný a věcný rejiStřík . Autor
se v celé knize důsledně vyhýbá 'po
užití matematlokého aparátu, zjevně
proto, aby kniha byla přístupná i 'Pro
čtenáře bez matematických znalostí.
Toto omezení j€ vyváženo množstvím
tabulek a názo,rných obrázkfi,které
jsou v převážné většině převzaty
z vlastní'ch ip rací A. Šternfelda. To
jistě uvítají především ti zájemci,
kdož v d enn1m tisku a populárních
článcích postrádali Iprávě podrobnější
číse lné údaje. České vydání Šternfel
dovy knihy v překladu J.. Jemelky a
V. Veselky bylo přLpraveno ve výji
mečně krátJkédobě; tato s~ute,čnŮ'st
patrně 'Zipfisobíla, že v překladu: zfi
stalo něko,lLk nedopatření. V sez.namu
literatury ,by snad bylo užitečné .od
lišit odborné pUlblíkace od spisů za
měřených :populárně.

g

A. Einstein, L. Infeld: Fysika jako
dobrodružství poznámí. Orhis, Praha
1958; 228 str., brož. 10,- Kčs. Kniha, -pojednávající populárně o teorii
relativity a kvantitové mechanice, je
dnes už klasi,o kým příkla;dem srozu
mitelného a přitom přesného výkladu
základních teorií, na nichž buduje
moderní fyzi-k a. Z toho dů.vodu je
určena nejen těm, kdož se chtějí blíže
seznámit s principy současné fyziky,
ale i lektorům a demonstrátorům,
kteří se zabývají šířením poznatků,
k nimž dospívají exaktní vědy. Pro
zájemce o astronomii k tomu navíc
přistupuje skutečnost, že to byly prá
vě astronomioké důsledky teorie rela
tivity, jež ukáz.aly na kvalitativní
i kvantitativní shodu EinsteinoOvých
(předpovědí s 'pozorováním. Publ1kace,
vydaná v edici Malá moderní encyklo
pedie vzbudila takovou pozornost na
knižním trhu, že vychází v krátké
době již v druhém vydání.
g

H. Baranowski: Bibliografia ko
pernikowska 1509-1955. Paii.stwowe
wydawnictwo
naukowe,
Varšava
1958; 449 str., cena 35,- zl. - Tato
krásná bibliografie vyniká bohatostí
materiálu. Autor sebral 3750 hesel,
provázených dalšími bibliografickými
údaji, seznamem recensí apod. Uspo
řádání je systematické. Autor se sna
žil o úplnost, které také dosáhl, po
kud to při tak obsáhlém materiálu,
jako je koperníkovská literatura,
bylo možné. Zaznamenány tu jsou
i novinové články, např. články v čes
kém Venkově a v Rudém právu. Po
krátkém uvodě polském a francouz
ském, seznamu uvedených knihoven
a seznamu uvedených časopisfi (str.
13-44) následuje vlastní biblioOgra
fie. Je rozdělena na tyto oddíly: (I)
Spísy Koperníkovy, (II) Bibliografie,
(III) Monografie a souborné spisy,
(IV) Biografie, (V) Kopernikova
tvorba a činnost, (VI) Význam Ko
perníkův, (VII) Koperník v krásné
literatuře,
(VIII) Kop.erník ve vý
tvarném umění, (IX) Muzea, výstavy
a jiné pocty, (X) Oslavy výr.očí a
s nimi souvisící literatura, Dodatky.
Po seznamu nadpisfi Koperníkových
děl
následuje seznam uvedených

jmen. Je pnrozeno, že i pří ll1ejvětší
píli a svědomitosti autoru této krás
né bibliografie některé práce ušly.
Z našeho českého hlediska bych ješ
tě uvedl tyto scházející položky: K.
Čupr: Mikuláš Koperník II nás (ŘH
24-, str. 94), K. Górski: Mikuláš Ko-
perník na pozadí ,kulturního života
polské renezance (ŘH 4-, str. 140),
Ign. Kautsch a sto. Cornelio: Apos
Data Copermicana, Brno, J. Kollár:
Znělka 417. ve Slávy dceři (vyd. z r.
1832), D. Maixnerová: Nikolaus Ko
pernikus (Věda a život, 9, Č. 8), B.
Mašek: Oslavy 450. narozenin Mikll
láše Koperníka (ŘH 4-, str. 137), F.
Nušl: Koperník jako astronom (ŘH 4-,
str. 146), J. Slezina: Tractatus Phy
siologicus
de
systemate
mundi,
ubi . .. Tychonicum Copernicano ...
praefertur, 1749, J. F. Smetana: Zá
kladové hvězdosloví, 1837, Q. Vetter:
Rapport concernant ľédition du cé
lebre manuscrit de Copernic (Ar
cheion ll, suppl. str. 58; 12, str. 202),
Q. Vetter: Ještě N. Kopernikus u nás
(ŘH 24-, str. 193), Č. Zíbrt: Tadeáš
Hájek z Hájku a učení Koperníkovo
(Čas. Čes. muz., 1900, str. 563) a ne
podepsané články v Živě (19, str. 237
" a 272; 20, str. 84).
Q. Vetier
J. M. Burgers, R. N. Thomas: Pro
ceedings of the third symposium on
cosmical gas dynamics. (PojedJnání
III. symposia o dynamice plynft ve
vesmíru.)
American. Phys. Soc.,
Cambridge, Mass., 1958. Shorník
obsahuje práce, přednesené '11.a sym
posiu, které se ~wnalo na Smithson
ské astrofyzikální observatoři v USA
v -červnu 1957. Symposium pořádala
společně
Mezinárodní astronomická
unie a Mezinárodní unie pro teore
tickou a aplikovanou mechaniku a
zúčastnilo se ho 60 domácích a 24 za
hraničních vědcfi. V prvé části sbor
níku jsou referáty, z.a;bývající se po
zorovacím materiálem o mezihvěz.d
ném prostředí, zejména rozložením
rychlostí a struktury mezihvězdné
hmoty. Další část je věnována teo
retické interpretaci pozorovaných dat
a převažují v ní magnetohydrodyna
mické studie. Několik autorů se za
bývá kinematik,ou planetárních mlho
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VID a plynných obálek vúbec (K,r abí
mlhovina) z teoretického i experi
mentálního hlediska. Rada prací uka
zuje na zajímavé pr'OIblémy, sourvisící
se vzni,kem nestabilního rozhraní a
rázových vln při srážkách a vzájem
il1ém pronikání dvou prostředí o ne
stejné hustotě (tzv. "sloní choboty")
a ionisovaných oblaků plynu. Zllivě
rečná část přináší teoretické úvahy
dbeoné povahy, kde se výrazně uplat
ňují metody jedné z nejmladších vě
deckých disciplin, magnetohydrody
namiky. Každá kapitola je uzavřena
zápisem z diskusí, v nichž vystoupila
řada předních astronomů i fyziků.
Dynamika mezihvězdného prostředí
se v poslední době dostává do po'předí
zájmu fyziků i astrofyziků, jak o tom
svědčí i skutečnost, že v posledních
devíti letech byla konána tři sympo
si-a s touto tematikou. Čtvrté sympo
sium, věnované aerodynamice hvězd
ných atmosfér, se má konat v r. 1960
nebo 1961 v Holandsku. Vzájemná
spolupráce astronomů a fyzi,ků tak
přispívá k řešení
obtížných ,otázek
vývoje a struktury rozptýlené hmoty
ve vesmíru.
g
K. F. Ogorodnikov: Dinamika zvezd
nych sistem. Gos. izd. HZ.-mat. lit.,

+

Moskva 1958; str. 627
27 str. obr.
váz. Kčs 17,40. - OgoI"Odni
kova kniha je dosud nejpodrobnější
monografií O' hvězdné dynamice. Po
úvodních kapitolách o základních
iPojmech hvě'zdné statistiky, zákla
dechkinemaUky hvězdných systémů
a teorii gala,ktioké rotace se autor
!Za,bývá irregulllirními silami, statlstic
'k ou dynamikou, drahami hvězd, 10
'k ální dynamickou úlohou a dynami
kou centroi'dů, sfériokých systémů a
rotujídch lS)llstémů.
příloh;

The Astronomical Ephemeris for
the Year 1960. H. M. Stationery Offi
ce, Londýn 1958; váz. i 1 15 s. 
Počínaje efemeridami na rrok 1960 vy
chází bývalý Nautical Almanac v no
v -.!" ú:pra vě a 'Pod novým, výše uvede
ným názvem. Ročenka je vydávána
ve spol:UJpráci s Námořní hvězdárnou
USA. Efemeridy jsou uspořádány 'Po
dohně jako v dř~vějších ro,ční:cích. No
vinkou však je zavedení efemerido
vého času, který nastoupil ja;ko argu
ment u většiny efemerid. Pouze fyzi
kální efeme.ridy pro Slunce, Měsíc,
planety a efemeridy Isatelitů jsou
uváděny v čase světovém. Nově ,b yl
upraven kalendář úkazů, Ik terý je
nyní podstatně přehlednější a 'Pro po
lohy Jupiterových měsíčků byla zave
dena grafická znázo'rnění, která do
volují určit polohu satelitů vzhledem
k Jupiteru 'Pro libovolnou dobu. Vět
šina dalšÍoh změn je ~odružného vý
tz namu.

Velký

rusko-český

slovník) IV. díl.

NČSA V, PraJha 1959; str. 736, váz.
Kčs 46,-. čtvrtý díl velkého
rusko-če,s,kého

slovníku, ohsah:ujídhJo
18 481 hesel :písmen R a S, z:pracovau
kolektiv pracovniků lexi:kografiekého
odtdělení

Českosllovensko-sovětského

institutu ČSAV pod vedením L. Ko
peckého, B. Havrá:nka a K. Horálka.
Uvedený slovníik, jehož poslední díl by
měl vyjít co nejdříve, aby dílo bylo
ú;plné, je nezbytno:u ;pomůckou každé
ho vědeClkého :pracQivní'ka, neboť ohsa
huje velké množství hesel 'z nejrlLzněj
škh vědních a technických oboro.
Podohně ja;ko u minU!lých dílů .spoLu
pracoval na odbOrné terminologU
z :oboru astronomie dr. J. Kleczek.

Upozorňujeme všechny zájemce o astronomii, že si mohou ještě u svého poš
tovního úřadu nebo doručovatele objednat náš časopis Říše hvězd (případně
i od prvního čísla letošního ročníku). Předplatné na celý rok je 24 Kčs.
ROLČÍKŮV 10em REFLEKTOR S HOD. STROJEM
na 220 V, pěti okuláry od
50-260x. okul. spektroskopem, zenit ok. a přísl. se prodá. Výhodné pro astr. kroužky!
Karel Švestka, Benešov u Prahy 486.

Vydává ministerstvo školstvi a kultury v nakladatelství Orbis, národni podnik, Praha 12,
Stalinova 46, - Tiskne Orbis. tiskařské závody. národ ni podni~, závod Č. 1, Praha 12,
Slezská 13. - Rozšiřuje PoMovni novinová služba.
A - 12299

NahoPe coelostat s pomocným zrcadlem. Dole budova sluneční laboratoře.
V prvém patře (bez oken) je U"místěn spektrogr-aj. Před budovou věž pro
ooelosf)at. (K článku ''i/)a str. 86.)
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