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Není pochyby o tom, že fotografie od nás odvrácené části Měsíce, získa
né třetí sovětskou !kosmickou raketou, jsou důležitým mezníkem pokroku
technických a přírodních věd. Konstruktérům rakety a jejího zařízení
náleží plným právem obdiv celého světa. Dnes je již jisté, že v dohledné
době 'bude nejen zmapována neznámá část M,ěsice, ale že se dozvíme mnoho
o pravém vzhledu o'krajových krajin, ze Země viditelných. Na první
straně obálky reprodukujeme dva obrazy, které domněnku potvrzují. Na
hoře je snímek z automatické meziplanetární stanice, který byl expo
nován, když přelétala nad Mare Marginis, Mare Undarum, Mare Spu
mans a Mare Smythii. Na snímku vidíme, že se jedná -o rozsáhlé plochy,
o jejichž skutečné podobě jsme neměli správnou p.ředstavu. Na dolejší
fotografii, získané ze Země, jsou zachycena tatáž moře, avšak perspek
tivně zkreslená. Kráter Neper, jeden z nejzazších, Ikteré byly pojmeno
vány, je ve skutečnosti téměř kruhového tvaru. Na protějším břehu
Mare Marginis je polokruhový obrys dalšího, nepojmenovaného kráteru,
který se za příznivé librace promítá ja'ko úzký, oválový útvar.
Snímek na obr. 1 byl pořízen z automatické meziplanetární stanice dne
7. října 1959 mezi 8th30m a 9 h 10m SEČ fotografickou komorou s objekti
vem ohniskové vzdálenoHti 500 mm. Fotografováno bylo ze vzdálenosti
60-70 tisíc kilometrů, takže průměr obrázku Měsíce na filmu byl asi
29-25 milimetrů. Sníme!k zachycuje pouze část měsí'čního kotouče. Úhlo
vý průměr Měsíce na o:bloze při pohledu z meziplanetární stanice byl v té
době asi 3°, tj. šestkrát větší než při pohledu ze Země.
Na levé polovině snímku je zachycena část známé strany Měsíce, po
zorovatelné ze Země. Útvary na této části jsou dobrým vodítkem při
srovnáváni snímku s měsíčními mapami a snímky, pořízenými ze Země.
Poprvé můžeme pO'zorovat skutečný tvar okrajových částí Měsíce a bu
deme moci doplnit měsíční mapy, které byly až dosud v tědlto částech
pouze schematické.
Ze stanice se Měsíc jevil téměř v úplňlku; proto bylo jeho osvětlení
ploché, beze stínů a pouze při levém okraji Měsíce, kde Slunce vychá
zelo, vrhaly měsíční hory a valy kráterů poměrně krátké stíny. Proto
je zde vidět i kráter středního průměru Condorcet (průměr 60 km) a na
originálu radiofotografie TASS jsou naznačeny i valy kráterů menších
(např. Hansen a Alhazen o průměru 40 km, severozápadně od Condor
ceta). Naproti tomu v pravé části snímku stíny zmizely (Slunce zde
stálo vysoko nad obzorem), a proto fotografie připomíná vzhled Měsíce
za úplňJku, kdy vyni1knou temné plochy měsíčních moří a temná dna
některých kráterů. Tak vypadají i nově pojmenované útvary na odvrá
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Obr. 1. Snímek

části

odvrácené polokoule

Měsíce.

cené straně Měsíce, jako Mos'k evské moře se Zálivem astronautů a krá
tery Ciolkovskij, Lomonosova Joliot-Cu,r ie. Horstva, jako např. Sovět
ský hřeben, jsou pouze naz.načena jako rozhraní oblastí rozdílné členi
tosti a složení povrchu Měsíce. Oblast napravo od Sovětského hřebenu
se pravděpodobně podobá ji:žním oblastem známé strany Měsíce, pokrytým
značným množstvím kráterů. Podrobnější závěry ·bude možno učinit po
pečliv;ém rozboru získanýc'h snímků.
Na obr. 2 je mapka s ná'kresem nejvýznačnějšíC'h /podrobností, identifi
kovaných na sousedním snímlku (kres,lil A. RUkl). Identifikaci provedli
J. Sadil a A. Rukl, pracovnki mě:síční sekce Čes'koslovenské astrono
mické společnosti při ČSAV.
Jak bylo oznámeno, registrova'ly se cybrazy Měsíce na po,z emních sta
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Obr. 2. Mapka) zhotovená podle snímku na vedlejším obrázku.

ni-cich čtyřmi nezávislými metodami a snímky byly opatřeny fotometric
kými značkamLTo umožní spolehlivou identifikaci jednotlivý-ch útvarů
a objektivní srovnání jasných a temných ploch, .které nelze provést na
otištěných snímcích, zkreslených několikanásobnou reprodukcí.
Při hodnocení snímků ze sovětské meziplanetární stanice nutno uvážit,
že tyto olbrazy jsou získávány za zcela odlišných poměrů , než je tomu
na Zemi, a ž.e jeji.ch několilkaná:sobný pŤenos a rastrování zvětší kon
trasty. Polostíny, které na originá:lech jsou zjistitelné, při přenosu ztem
ní, po případě jsou pohlceny. Na petříns'ké lidové hvězdárně jsme učinili
pdkus několikanásobného přenosu fotografi.e úplňku, 'z ískaného ze Země,
který má stejný charakter, jako televizí přenášený obraz.
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KORONÁLNÍ PROTUBERANCE
KAREL

HERMANN-OTAVSKÝ

Rozdělení protuberancí do tklasifikačních skupin je problém obtížný
a ošemetný, jak to již vyplývá z nestálé povahy a proměnlivosti těchto za
jímavých a velmi citlivých symptomů sluneční a'ktivity, do jejichž fyzi
kální podstaty teprve zvolna pronikáme. Typologii protuberancí považu
jeme za pracovní pomůcku a vedle moderní Iklasifikace Menzelovy-Evan
sovy přidržujeme se podle potřeby také stále ještě praktické a výstižné
klasifikace Petitovy.l
Přinášíme výběr z registračního filmu, pohzenéllo pro MGS dne 21. říj
na 1959 na černošické sluneční olbservato'ři, kdy se poda.řilo za poměrně
příznivých atmosférickýc:h podmínek zachytit mimo jiné proces, který
bychom mohli podle Petita .označit jako koronální aktivní či kvasieruptivní
protuberanci. Sklon k tvorbě koro:nálních kondenzací objevil se v kritické
oblasti Slunce již v prvé polovině října, !kdy se U'kázaly na jihovýchodním
okraji četné vysoké protuberanční útvary od pouhých "funelů - nálevek"
až do členitých a vyvinutých koronálních oblaků. Konsolidace těchto útva
rů zřejmě pokračovala, neboť 21. října ukázal se na západním okraji celý
bohatě členěný systém vysokých útvarů stromovitého tvaru, dosahujícich
více než 200000 km výš!ky. Prvý celkový obrázek ukazuje Slunce tak, jak
stojí v poledne na obloze, sever je na:hoře a rotační osa je skloněna 26°
k východu (doleva), takže heliografický rovnÍ'k .prochází přibližně pod ve
Jitkou severní skupinou. Jde tu vlastně o dvě mohutné, částečně se opticky
kryjící a částečně na sebe navazující stromovité protuberance typu A
(koronální) s mohutným větvovím tvořícím takř,ka jakýsi "živý plot".
Severním směrem vybíhající choboty ukazují na ně'kterých snímcích ná
znaky tornádovité struktury a ve zhuštěných partiích lze nalézt i četná
vlákna temná, prozrazující se svojí opacitou na pozadí jasnějších částí
protuberancí. Zajímavé je zejména i vlákno ležící napříč přes hlavní
"kmen" věbší protuberance, které sice vůči prostoru září, vůči jasnější
protuberanci však zastiňuje. Za dOlbu sledování, které trvalo 3 hodiny,
ukázaly se v severní s!kupině vedle stále probíhající drobné dynamiky
sice určité tvarovéz.měny, celkový charakter všalk zůstal zachován.
Nepoměrně dynamičtěj.ší proces prohěhl zatím v jižní jasné, asi 100 000
kilometrů vysoké protuberanci. Proces vedl k zmizení porotuberance a po
tud bychom jej mohli snad posuzovat jako náhlé zmizení. Nešlo však
o stoupající protuberanci v obvyklém smyslu, protuberanční plně svítící
hmota proběhla po nízkém oblouku a byla jaksi vtažena do chromosféry.
Původní tvar této jižní protuberance nebyl spolehlivě zad1ycen, neboť
při počátku pozorování kolem 9h SEČ prozrazovalo silné z.huštění a jas,
že protuberance přechází do aktivity. Náznaky stromového tvaru, které
byly na počátku ještě patrny, svědčí však, že šlo asi o podobný typ jako
u protuberancí severních. Již prvé sním'ky ulkazují také vlákna směřující
do atrakčního centra v blízkosti slunečního rovníku. Jas hlavního "kme
ne" protuberance dále vzrůstal a svítící hmota se dala do pohybu po ja
1
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J. Kle c z e k: Pokroky matematiky, fysiky, astronomie; 1958. str. 181.
J. Kle cz e k: Časopis čs. ústavů. astronomických; 1956, str. 65.

Koronální protuberance z 21. října 1959) 10 hod. 39 min. SEČ.

kémsi siločarovém skeletu. Těžiště jasu se přesunovalo k severu, svítící
hmota se však držela přesně siločarových drah, které po nějaký čas i po
jejím odplynutí ještě svítily a do'znívaly. Nejprve vyhasl původní "kmen"
protuiberance, naposledy "proud" tryskající do atrakčního centra. Během
popsané aktivace bylo zachyceno i v této jižní protuberanci množství za
jímavých podrobností, zejména pokud jde o siločarovou strukturu, postup
excitace podle siločar, překrývání světlých i temných vláken a světelné
efelkty při postupu svítící hmoty. Srovnání snímků ukazuje, že siločarová
"klec" zůstala během celého procesu prakticky beze změny. Snad se mě
nila jen náplň svítícího či rozžehnutí schopného plynu, případně plasmatu?
Snad je tu nějaký další faktor s odlišnou dynamikou, který vedle po
měrně stálého siločarového pole podmiňuje "kondenzaci" protuberancí?
Občas pozorované rekurence zejména u koron8.lních oblaků a některých
aktivních protuberancí a filamentů, které se po kratších či delších pře
stávkách objevují v podobném či skoro stejném tvaru, podporovaly by
tuto domněnku a podrobný rozbor ta'kových a podobných pozorování po
mohl by snad osvětlit naznačenou problematilku.
Po strán,ce technické třeba podotknout, že je velmi nesnadné zhotovit
zvětšeniny v takové hustotě, aby podaly veškeré podrClbnosti obsažené
v negativu. Reprodukcí do tisku se obraz obvykle ještě poněkud zhorší,
čímž pak některé podrobnosti utrpí či zmizí. Pro detailní studium protu
beran ční ch snímků osvědčily se zatím nejlépe diapositivy pořízené na ne
sensibilisovaný film Foma Dokument, které lze prohlížet například oku
lárem o ohniskové vzdálenosti alsi 40 mm. Srovnání několi'ka různě hus
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tých zvětšenin téhož negativu 'Pomůže také
žitých útvarech protuberančních.

někdy osvětlit

:situaci ve slo

Zusammenfassung. Es werden einige Abzi.ig-e vom Protuberanz'e'll1'egístrie
rungsfilm vom 21. Oktober 1959 vorgelegt. Bei guter Sicht konnte eine FUlle
von Struktureinzelheiten, einschliesslich "dunklen" Faden beobachtet und
festgehalten werden. In der sUdlichen Protuberanz verlief ein aktiver Pro
zess, charakteristisch durch einen lebhaften Transport von intensiv leuch
ten den Mas3en in ein nordlich liegendes Attraktionszentrum. Die leuchten
den Massen verfolgten praktisch genau ein durch leuchtende Fad en schon
frUher angedeutetes Kraftlinienskelett, welche,s deutlich auch nach ihrem
Abfluss stehen blieb. Die Bilder wurden am 6 zolligem Refraktor mit dem
Objektiv von V. Gajdušek mit Protuberanzenansatz und mit Kettenfilter nach
1. Šolc fUl' 3 A (ohne Metallinterferenzfilter) auf einer Agfa-Rapid Emulsion
gewonnen.

FOTOGRAFICKÝ
DALEKOHLED Z MONAROVÉ OPTIKY
ČENĚK

ŠILER

Před několika roky prodejna Astrooptiky v Praze prodala za levný
peníz zájemcům několik tisíc dvoučočkových achromatických objektivů
o průměru 102 mm a ohniskové délce 450 mm s dalším příslušenstvím ,
tj. se sadou okulárových čoček a převratného hranolu. Touto výprodejní
optikou dostala se do rulkou tisíců zájemců optická stavebnice, ze které
bylo možno si postavit slušný a při tom vysoce ,světelný dalekohled, ať už
pro pozorování oblohy, pro fotografování delším ohniskem, či pro pO'ZO
rování přírody.
Během krátké doby vznikla celá řada amatérských monarů, nebo
dokonce binarů, 'kteréžto přístroje ,budou dlouhou dobu sloužit nejrůz
nějším účelům. Vezmeme-li v úvahu, že achromatický objektiv o prů
měru více než 100 mm spolu se stavebnicí okuláru a vzpřimujícího hra
nolu 'bylo možno koupit za pouhých 50 Kčs, uzná -z ajisté každý, kdo zná
přibližnou cenu podobné optiky v normálním obchodě, že tato výprodejní
souprava byla olp ravdu zadarmo, a že dělá několika tisícům zájemců
mnoho radosti, neboť jen při troše konstrulktivní pohotovosti mohou si
pořídit kvalitní optické přístroje.
Při svých cestách do Prahy zakoupil jsem si tyto optické soupravy po
stupně čtyři. Z jednoho objektivu jsem si vyrobil světelný hledač ke svému
refraktoru. Postačila k tomu hliníková objímka, ulitá ze starých auto
pístů a plechový tubus s okulárem. Převratného hranolu jsem nepoužil,
neboť v astronomické praxi jsme zvyklí na převrácený obraz; kromě toho
hranol zmenšuje světeLnost optické soustavy a není vhodný svým úhlo
vým zalomením pro práci s refraktorem a paTalaktickou montáží, ze
jména v některé poloze. TélJkto jsem získal velmi slušný hledač, který na
obloze ukáže celou řadu objektů jasněji, než to umožní 110mm refraktor,
mající normálně světelnost 1 :14 (monarová optika má světelnost
1:4,5 !).
Pro druhý objektiv jsem našel ještě vhodnější uplatnění. Jsem nucen
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denně dojíždět
městnání mimo
dliště. Proto'že

do za
své by
jsem si
nade vše oblíbil po'z oro
vam a fotografování
Slunce, dělalo mi značné
potíže, zejména v době
krátkých dnů, denní po
řizování snímků foto
sféry. Připadl jsem na
myšlenku, zkonstruovat
menší fotografický dale
kohled, Ikterý bych is i in
staloval na svém praco
višti. Před běžná zkouš
ka ostrosti obrazu Slun
Obr. 1. Dalekohled pro pozorování Slunce,
ce monarovým o,b jekti
zhotovený z výprodejní monarové optiky.
vem ukázala se posta
čující, avšak byto nutno
zaclonit o'b jektiv na průměr nejméně 60 mm. Při tomto zaclonění !kreslí
objektiv celkem do!bře a v poledních hodinách v letní době dá se objektiv
přicloniti ještě více ve prospěch ostrosti obrazu. V domácí dílně časem
vyrostl malý sluneční astrograf s vidlicovou paralaktic'kou montáží. Vidli
covou montáž :p o'kládám za nejvýhodnější pro amatérské typy daleko
hledů vůbec. Montáž je vybavena jemnými pohyby, dělenými kruhy a po
háněcím za,řízením pro pohodlnější a také úspěšnější práci. Pohon obsta
rává pérový gramofónový motorek; jedno natažení péra stačí na pohon
dalekohledu po dobu plných 5 minut. Tato doba je postačující k zaostření
obrazu Slunce na matnici, k řádnému orientování obrazu Slunce, k výmě
ně matnice za kazetu s deskou a k ,e xponování snímku. V případě, že by
tato doba nepostačila ik exponování obrazu Slunce, nebo, chceme-li !po
zorovat sluneční povrch delší dobu, dá ,s e strojek znovu natáhnout a mů
žeme si dopřát všestranného pozorování zajímavého slunečního povrchu
podle okolností. Pérový pohon tohoto dalekhledu jsem volil záměrně z toho
důvodu, že dalekohled je přenosný, dá se postavit podle přání a hlavně
podle možnosti výhledu, zejména u městs'kých amatérů, a hla vně přístroj
pracuje spolehlivě a bez přívodu elektrického proudu, který vždy nebývá
v blízkosti stroje k dispozici.
Protože objektiv dalekohledu má !poměrně krátké ohnisko, tj. pou
hých 450 mm, je nutno si zhotovit delší fotografickou komoru, aby ne
bylo zapotře!bí použít příliš silného okuláru, který 'b y nám nakonec ztěží
vyJkreslil celý Isluneční kotouč. Při použití zakoupené monarové optiky
okuláru 'b ylo nutno volit délku komory, pořízené ze slabého aluminiového
plechu o síle 0,5 mm, na 340 mm, kde obraz Slunce měří 70 mm. Kdo by
se spokojil s obrazem Slunce menšího průměru, může si zhotovit ko
moru přiměřeně kratší. Délku si lze zkusmo stanovit promítnutím obrazu
Slunce na matnici. K fotografování používám kazety 9 X 12 cm, se vsu
nutou vložkou na desky 6 X 9 cm. Tato vložka se dá lehce přizpůsobit při
letováním malých plechových háJčků na diapositivní desky velikosti
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8,5 X 8,5 cm, které jsou téměř všude k dostání a vyznačují se jemnozrn
ností emulze.
Jako každý světelný o'b jektiv, má i uvedený lOOmm achromat malou
hloubkovou ostrost. Je tedy nutno zaostřovat obraz Slunce velmi zvolna,
neboť malé posunutí komory nebo okuláru má za následek rychlé roz
ostření obrazu. Je tedy nutno zaostřovat obraz velmi 'p omalým povyta
žením, nebo zasunutím dvou trubek u komory a zajistit tuto polohu sta
věcím šroubkem. Aby bylo zaručeno správné zaostření obrazu na mat
nici a pak také na fotografické desce, je nutno se vyvarovat používání
jiného rámečku pro matnici, než má kazeta. Je lepší obětovat jednu ka
zetu, vyříznout její zadní stěnu a používat rámečlku takové uzpůsobené
kasety pro matnici. Je to nepatrný náklad a ušetříme si mnoho nepří
jemností i hledání závady. Na 3. str. obálky otiskujeme snímek sluneč
ního povrchu, pořízený popsaným přístrojem, na němž kromě řady skvrn
i s penumbrami jsou dobře patrná též fakulová pole. Snímek ukazuje
.řadu podrobností přesto, že stav ovzdUŠÍ, který do značné míry ovlivňuje
dokonalý obraz Slunce, nebyl zrovna nejlepší. Za klidného stavu ovzduší
přístroj zobrazí ostře i granulaci daleko od středu slunečního kotouče.
Na 4. str. přílohy nalezneme fotografie Slunce při zatmění dne 2. října
t. r., které byly rDvněž exponovány uvedeným přístrojem.
Určitá potíž byla s vhodnou uzávěrkou fotografického dalekohledu.
Ohniskový obraz Slunce je totiž nejen velmi jasný, ale na malé plošce
před okulárem, Ikde je umístěna uzávěrka, je soustředěno značné množ
ství tepla. Obyčejná centrální uzávěrka z běžného fotografického pří
stroje se ihned propálila, neboť jemná fólie uzávěrky nesnesla soustředěný
žár a již při prvém pokuse o sníme,k vzala za své. Nakonec byla vymyš
lena jednoduchá rotační štěrbinová uzávěrka, řízená pružinkou. Jednou
páčkou se dá nastavit šíře kovové štěrbiny, druhou páčkou, kterou je
vlastně sama uzávěrka, ovládá se natažení uzávěrky a rychlost "seku".
Tento typ uzávěrky pracuje bez nejmenšího otřesu, manipulace s ní
je velmi jednoduchá a pohotovost k snímku výtečná. Na prvý "západ" se
uzávěrka zastaví v místě ohnislka oib jektivu, kde můžeme obraz Slunce
pozorovat a zaostřovat. Je to neutrální poloha uzávěrky. Dalším posu
nutím páčky se uzávěrka natáhne a je přinravena k expozici. Odexpo
nování obrazu se provede drátěnou spouští bez nejmenšího otřesu pří
stroje. Ta'k to je do značné míry z a ručen dobrý výsledek, ja:ký lze od po
měrně malého přístroje očekávat.
Fotografická komora se dá od dalekohledu odpojit. Volíme-li průměr
spojovací trubky okulárového konce daleko'hledu a komory shodný s prů
měrem okuláru, můžeme po vysunutí fotografické komory použít olku
láru namísto komory, čímž dostaneme světelný dalekohled, který nám
U'káže na obloze velmi mnoho podrobností, a to velmi jasně. Rozměr
OIbjektů je sice s ohledem na krátké ohnisko menší, ale zato daleko jas
nější, než normálně vídáme v běžném dalekohledu.
A nakonec ještě několik poznámek: Při fotografování Slunce je nutno
nasadit na okulár žlutý filtr středně tmavý (č. 2) a použít dlapositivních
desek "e" nebo "U". Filtr je nutno užívat skleněný, nilkoliv lepený, který
by nesnesl žár, soustředěný optickou soustavou. Při použití monarového
objektivu není lhostejné, otočíte-li spojnou čočku k rozptylce tou, či onou
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stranou. Ač se zdají být obě strany spojky stejně zakřivené, není tomu
tak. Mám za to, že řada amatérů byla takto zklamána neostrostí obrazu
a měla za to, že opti'ka není k ni,čemu. Na ro'z ptylku je vhodné přilepit
na tři místa obvodu malé proužečky tmavého papíru, aby čočky nedosedly
až na sehe. Vzduchová mezera mezi nimi je nutná a bylo s ní počítáno při
výpočtu optických ploch objektivu. Při ipoužití k fotografování Slunce je
nutno objektiv odstínit na průměr nejméně 60 mm, aby byl obraz ostrý.
Při pozorování hvězdné oblohy se díváme plným otvorem, neboť zÍslkáme
na světelnosti a jen při poz'o rném sledování podrobností, nebo dvojhvězd,
kde by nám vadily protažené plošky hvězd, zacloníme objektiv předem
připravenými mezikružími různých průměrů, ,k teré vkládáme do objímky
objektivu.
Ve svém příspěvku jsem chtěl poukázat na možnost postavení levného
dalekohledu, který se dá upotřebit i k fotografování Slunce, rpří.padně
i Měsíce. Je řada 'kroužků, kde není k dispozici dalekohled, nebo vhodný
fotografický přístroj, který by umožnil zájemcům práci a Ikroužkům vhod
ný program, který by stmelil, a řekl bych zúčelnil práci a našel tak malou
cestičku k další práci programové, která jediná je zárukou trvalého zájmu
a může přinést časem dobré výsledky, jež nakonec dovedou každého váž
ného pracovníka trvale uspokojit, když ví, že jeho práce je účelná a že
slouží poznání vesmíru!

NĚKOLIK

POZNÁMEK K TEKTONICE NĚKTERÝCH
KRÁTEROVÝCH ÚTVARŮ NA MĚSÍCI
KONRÁD

BENEŠ

Útvary, označované selenology jako kruhová pohoří a valové roviny,
jsou si svými základními znaky podobné, ale navzájem se od se!be liší rysy
specifickými pro ten který případ. Vybereme si k podrobnější analyse
např. Purbach-Ptolemaiovu skupi'nu, vyvinutou při západním okraji J\1are
Nubium, abychom předešlé konstatování blíže objasnili.
Ptolernaios. P. Puiseux (1907) začleňuje Ptolemaia nikoliv neprávem
do rhombické sítě polygonálních pohoří. Stejně talk tam řadí i soused
ního Albategnia. Poznamenáme k tomu, že ještě výraznějším polygo
nálním (vlastně hexagonálním) pohořím je další ,,'s uperkráterový" útvar,
položený jižněji a známý pod názvem Purbach.
Horský prstenec ptolemaia není pravidelný, je tektonicky porušený.
Velmi dobře to vidíme na východní straně položené blíže k jihu. Jsou tam
zřetelné dislokace s posuny horských ker, které vynikají tím více, čím
větší zvětšení má pozorovaný obraz (obr. 1). Krajina na východ od této
části Ptolemaia až ke kráteru Davy je vů:bec velmi pozoruhodná. Jednak
tu probíhají tektonické linie ve směru jjz-ssv, jednak tu rozlišíme dosti
pravidelný obdélníkový útvar, který označíme jako "Davyho propadlinu".
Kráter Davy totiž na jihovýchodní podélnou stranu propadliny přímo na
vazuje.
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Dno "Davyho propadliny", lemované obdélníkově uspořádanými hřbety,
není budováno tmavým materiálem, jaký vidíme v nejbližších oblastech
Mare Nubium. Útvar totiž leží nad úrovní moře a je ještě součástí pev
niny. Zdá se, že pouze východní část propadliny vykazuje poně'kud tmavší
odstín.
Jihozápadní část valové roviny Ptolemaia má rovněž tektonické ome
zení. Polygonální tendence je tu dosti dobře patrná. Schematický tekto
nický nárys některých detailů je výmluvnější než slovní popis (obr. 1).
Detailnější obraz dává výše citovanému f-rancouzskému badateli za
pravdu.
AZphonsus. Alphonsus se severní částí horského prstence stýká s Pto
Iemaiem, čím nastává tečnovité zdvojení obou pohoří. Severní prstenec
Alfonsa má lépe zachovaný polygonální tvar než jeho jižní část. Také
v tomto pohoří vidí P. Pui,s eux mnohoúhelnikovitý tvar. Naši pozornost
zde upoutává několik jevů, které si postupně popíšeme.
V prvé řadě si povšimneme jihozátpadní části horského prstence. Zde
nelze nevidět tektonické linie směrové tendence jjz-ssv, které se proje
vují nejen v pohoří, ale i v západních částech vnitřní roviny. Povšimně
me si charaJkteristické zubovité struktury, kterou tam vytvářejí horské
kry. Přibližně stejnou směrovou tendencí se vyznačuje vyvýšenina, pro
bíhající napříč rovinou Alfonsu. Podobný rprúběh má soustava markant
ních rozsedlin západně od Alfonsu a Arzachelu. Rozsedliny patrně sou
visí geneticky s kráterovými útvary, které leží ve stejné linii. Nejlépe to
postřehneme z vykresleného tektonického detailu (obr. 1, 2).
Pozoruhodným úkazem v mírně zvlněné rovině Alfonsu jsou malé temné
plošky, které z praktických důvodů budeme v dalším označovat jako
"Alfonsovy skvrny". Na vice méně plochém dně :kráteru vyskytuje se

z.

Obr. 1. Tektonika krát erové skupiny
Ptolemaios-Alphonsus s Davyho
proláJf,linou.

b
Obr. 3. Ř ezy krátery Purbach (a)
a Arzachel (b).
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Obr. 2. T ektonika kráterové oblasti
Purbach-Thebit-Arzachel.

větší počet kráterových jam drobných rozměrů. Ale pouze některé z nich
genetic'k y souvisí s tmavými skvrnami v jejich dkolí. Rozsahem nej
větší a také nej'zřetelnější je jižní skvrna (obr. 2). Materiál "Alfonso
vých skvrn" je Ib ázické povahy, opticky podobný materiálu měsíčních
moří, např. nejbliž'š ího Mare Nubium. Tmavá hmota dobře vyniká na svět
lejším podkladě Alfonsovy centrální roviny (pahorkatiny).
"Alfonsovy s'k vrny", které autor pokládá za lávové příkrovy, jsou poz
dějším, geologicky mladším projevem vul-kanické činnosti. Vyvstává nyní
otázka, jes tli jejich vznik je možno klást do současné doby s tektDniClkou
činností, která ,postihla horské prstence Alfonsa a Ptolemaia. Je třeba
uvažovat o tom, zdali tato tektonická a s ní souběžná vulkanická činnost
nedoprovázela tzv. oceánskou periodu (ve smyslu Chabakova), epochu,
dD níž snad spadá i vznik Mare Nubium.
"Alfonsovy skvrny" nemá ani sousední Ptolemaios ani blízký Arzachel.
To nasvědčuje tomu, že Alphonsus měl vulkanickou činnost mladší než oba
zmíněné útvary. Není vyloučeno, že spektrosko:pioká pozorování americ
kých a sovětslkÝClh astronomů s poukazy na eventuální vulkanismus (nej
nověji N. Kozyrev, 1959), souvisí ještě s dozvuky někdejší sopečné čin
nosti Alphonsu. Oceánská epocha, do níž jsme situovali vznik "Alfon
sových S'kvrn", je čtvrtá z .š esti zatím stanovených vývojových etap Mě
síce. Zdá se, že takováto genetická souvislost není nepřijatelná.
Arzachel. Specifickým rysem tohoto útvaru je vnitřní stavba horského
prstence, která nám nejvíce připomíná vnitřní stěny pletené pekařské
ošatky. V řezu se tu Ipatrně budou projevovat stupňovité poklesy směrem
od krajních vnějších částí k vnitřní rovině. Vzniká dojem, jako by se
vnitřní ,stěny prstence postupně bortily a soustředěně prop;:tdávaly. Tuto
tendenci je mO'žno pozorovat i u jiných kruhových pohoří, i když zpra
vidla méně výrazně (obr. 2, 3). N edalelko západního úpatí vnitřních svahů _
je v rovině Arzachelu vyvinuta široká prasklina a její průběh je více
méně paralelně o'bloukovitý se západním horským prstencem. P.odobné
praskliny jsou vyvinuty i v Alfonsu.
Purbach. Purbach je velkým kráterovým útvarem, položeným na jih
od Arzachelu. Jeho zvláštním rysem je uspořádání horských hradeb do
výrazného šestiúhelníku. Hexagon Purbachu je mimo jakékoliv pochyby
a je prototypem :pro představu polygonálních pohoří. Jeho okrajové hor
ské hradby jsou rovněž poz:namenány tektonickou činností, zvláště po
klesy směrem k vnitřní pahor:katině. Tento úkaz jsme se pokusili sche
maticky 'z názornit v řezu (obr. 3, 2).
Závěrem lze shrnout, že ,totodolkumenta'ční materiál lunárního povrchu,
zo!brazující měsíční krátery typu kruhových hor a valových rovin při vět
ších zvětšeních , o;bohacuje naše znalosti o jejich tektonické stavbě. Je
potřeba zaznamenat fa'kt, že každý kráter má své zvláštní individuální
rysy. Ani jeden z vyjmenovaných kráterů se nepodobá jinému, každý je
svým způsobem osobitý. Mnohdy se však mění pouze kvantitativní strán
ka a společné kvalitativní 'znaky zůstávají. TakO'vým společným základ
ním znakem se zdá být zlO'mová struktura vnitřních stěn horských prsten
ců, Ikterá je nejtypičtější u Arza chelu. Tento jev by svědčil O' prO'padávání
směrem k cent.rálním částem Ikráterů.
V dalších směrech \b ádání je třeba zaměřit pO'zO'rnost na takové útvary,
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které jsou, tak říkajíc, skupinovými prototypy, např. Aristyllus, Arzachel,
Purbach, Tycho apod. Přitom je si třeba také všímat útvarů menš:ch
rozměrů. Jsme přesvědčeni, že studium tektonické stavby polygonálních
a prstencových pohoří přispěje k řešení složitých otázek jejích vzniku
i jejich geologického stáří.
Předložený nástin tektoniky některých kráterových útvarů byl odvo
zován z mount-wilsolllského fotodokumentačního materiálu.

drobné zprávy
KOMETA SCHAUMASSE 1959h
Periodická kometa Schaumasse byla
objevena roku 1911 a byla pozorována
při návratech ke Slunci v letech 1919,
1927, 1943 a 1951-52. Má oběžnou
dobu 8,15 roků a patří tak k Jupite
rově rodině komet. Letos ji nalezli na
Lickově hvě'zdárně Jeffers a James

Giv's on 30. září. V době objevu byla
na rozhraní souhvězdí Velryby, Býka
a Eridanu a jevila se jako difusní
objekt 19. hvězdné velikosti s centrál
ním zhuštěním; ohon nebyl pozoro
ván . Přísluním má 'Projít 17. dubna
1960.

KOMETA VÁrSÁLÁ 1959i
Periodickou kometu Vaisi:Wi 1959i
nalezl fotograficky M. Antal dne
4. XI. 1959 na hvězdárně na Sk8Jlna
tém Plese. V době objevu byla v sou
hvězdí Raka a jevila se jako objekt
18. hvězdné velikosti. Kometa byla
objevena v roce 1939 finským astro
nomem Vaisalam a byla označena

=

1939b
1939 IV. Při dalším návratu
ke Slunci byla pozorována v roce
1949; tehdy ji nalezl na Skalnatém
Plese A. Mrkos a byla označena
1949h
1949 V. Patř'í k Saturnově
rodině komet, neboť má oběžnou dobu
10,52 roku. Přísluním projde v květ
nu 1960.

=

EXPLORER VII
Dne 13. října t. r. byla na my,su
Canaveral vypuštěna 13. americká
umělá družice, Explorer VII. Ame
rický úřad pro kosmi'c ký prostor
krátce po vypuštění oznámil, že dru
žice se dostala na 'oběžnou dráhu a
její signály byly zachyceny v Anglii
a v USA. Explorer VII váží 41,4 kg;
v perigeu dosahuje vzdálenos ti 553 km

od zemského 'Povrchu, v apogeu
1062 km a bude tedy obíhat kolem
Země dlouhou dobu. Družice je vyba
v ena dvěma vysílači, jejichž přesné
frekvenc e nebyly udány. Vysílače, na
pájené slunečními bateriemi, budou
v provozu rok a pak budou automa
ticky vypnuty.

DrSCOVERER VII
Ze základny Vandenberg v Kali
fornii byla dne 7. listopadu vypuštěna
umělá družice Discoverer VII. Prvním
stupněm byla raketa Thor, družice je
druhým stupněm rakety, v němž bylo
umístěno pouzdro o váze 140 kg a dél
ce 6 m. Toto pouzdro se mělo 9. XI.
při 17. oběhu družice kolem Země od
dělit a snést k zemskému povrchu
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mezi Havajskými ostrovy a Aljaškou.
Dne 9. listopadu však americké le
teotvo oznámilo, že se pouzdro pro zá
vadu v elektrickém okruhu neoddě
lilo. Podobné pokusy byly dříve pro
vedeny s družicemi Discoverer V a vr,
u nichž se pouzdro oddělilo, ale nebylo
nalezeno.

PRVNí BAREVNÉ FOTOGRAFIE HVEZDNÉ OBLOHY
Na obloze vidíme hvězdy jako stří
brné body na tmavém pozadí. Roze
známe mezi nimi jen málo barevných
odstínů.
Rozlišíme safírově modré
světlo Siria, červenavou barvu Be
telgeuze, Aldebarana a Antara. V da
lekohledu rozeznáme vlivem kontras
tů i jiné barvy u složek vícenásobných
hvězd. Avšak vše dohromady předsta
vuje jen plochou, málo výraznou ba
revnou škálu. A přece astronomové
hovoří o modrých, oranžových a žlu
tých hvězdách, o rudých veleobrech
a bílých trpaslících. Ve skutečnosti
mohou velmi dobře pomocí spektro
grafu určovat barvu hvězd a z ní od
vodit teplotu i chemické složení.
Až do dnešního dne nebylo však
možné registrovat nějakým způsobem
barvy galaxií, a to proto, že jsou svě
telně velmi slabými objekty. Některé
z nich jsou ozařovány žhavými hvěz
dami v okolí a fluoreskují červeným ,
modrým, zeleným až fialovým svět
lem. Tato barevná škála je oku nevi
ditelná pro malou svítivost uvedený'c h
objektů. Stejně je tomu ,kupříkladu
s barvou květů na Zemi, pokoušíme
li se ji rozeznat ve světle Měsíce. Na
obloze je možno v dalekohledu spat
řit některé velké mlhoviny, jako na
příklad v souhvězdí Oriona, v modro
zeleném zbarvení beze všech ostat
ních doplňkových barev.
Barevné fotografii se nepodařilo
překlenout tento reprodukční nedo
statek. Je pravda, že jsme se naučili
mnoho o barvách z černobílé fotogra
fie, kde exponujeme na různě senzi
bilované desky a pod filtry propouště
jícími červené nebo modré světlo. Ale
přes tyto úspěchy nemohla ještě do
nedávna barevná fotografie přispět
k správnému podání barev ve vesmí
ru. Teprve tehdy, když vyšel z labo
ratoř'í firmy Ansco film Super Ansco
chrom o trojnásobné citlivosti pro
barvy než filmy dosavadní, bylo docí
leno velkého úspěchu. A však samotný
mm mohl se uplatnit jen u obrov
ského pětimetrového zrcadla Palo
manké observatoře
a
48palcové
Schmidtovy komory téže observatoře.
Oba stroje jsou ve skutečnosti vel

kými fotografickými komorami. Fo
tografie zhotovené těmito ..stroji na
normální emulze neukázaly vlastně
pravou podobu galaxií a mlhovin.
Bylo by tomu tak i u filmu Ansco
chrom, kdyby nebyl vypracován vhod
ný postup při jeho zpracování.
Základní nesnází zůstává malá
jasnost
objektu.
Tak
na'příklad
známá Krabí mlhovina je tak málo
jasná, že je potřebí i na citlivý film
Anscochrom expozice 5 hodin, než
jsou zachyceny její podrobnosti. Film
Al1.3cochrom je při slabém světle mé
ně citlivý pro červenou a zelenou bar
vu než pro modrou. Hlavním úkolem
fotografa je ,přivést stupnici barev do
rovnováhy. Aby barevná kopie mohla
být zhotovena z originálu, je potřebí
odfiltrovat 75 % z modré barvy a
20 % ze zelené barvy. Po dvou letech
experimen to vání 'podařilo se zvlád
nout tyto barevné korekce, takže ko
pie lze považovat nyní za věrné zobra
zení skutečnosti.
J ·aký význam mají tyto fotografie?
Jsou jen působivými a krásnými obra
zy či mají vědeckou hodnotu? Zají
mavá byla reakce astronomů, když
jim byly snímky 'předloženy. O ba
revném obrazu řasové mlhoviny v La
buti se vyjádřil jeden z přítomných
vědců takto: "V deseti minutách jsem
byl poučen touto fotografií více, než
dvěma roky studia pomocí černobílé
fotografie. "
Autor barevných snímků William
C. Miller se domnívá, že barevná fo
tografie znamená velmi mnoho pro
astrofyziky, zvláště v budoucnosti, až
bude ještě více zdokonalena po tech
nické stránce. Barevná fotografie dá
ve chvilce více informací, než pracné
a namáhavé zpracování černobílých
negativů, exponovaných různými fil
try. Astronomové zde mohou podle
,b arev rychle roztřídit hvězdy po je
jich fyzikální stránce a tato okolnost
je ještě dů.ležitější při studiu difuz
ních mlhovin a galaxií.
Stejně jako pro astronoma,
tak
i pro laika je barevná fotografie pů
sobivá, protože 'Vyjadřuje
krásu
hvězdné oblohy.
J. Klepešta
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POKUS O TELEVIZNÍ PŘENOS ZATMĚNÍ SLUNCE
V poI,Dvině srpna t. r. jeden z autorfi
navštívil odpovědné pracovníky praž
ské televize a přednesl jim návrh pří
mého přenosu říjnového za tmění
Slunce. Od původního plánu přímého
přenosu sešlo z důvodů nevhodné do
by 'p ro vysílání (12h30m až 14h10m).
Pro ,přenos jsme chtěli použít úzko
propustné filtry pr·o fialovou nebo
modrou barvu, aby nenastalo přehřátí
snímací elektronky. Z výše uvedeného
důvodu bylo dohodnuto zachytit prů
běh zatmění na úzký film, který by
byl pak promítnut večer v televizních
novinkách. Dle úmluvy měla televi
ze alespoň týden před zatměním po
slat na hvězdárnu svého technické
ho pracovníka, který by přimontoval
snímací kameru bud' do ohniska foto
grafického 'Objektivu Zeiss-Triplet
(f
700 mm) nebo přizpŮS'Obil pro
kameru nově zhotovený "zkrácený
dalekohled", sestavený na principu
Steinheilova negativního ,s ystému. Te
levize však ..svému slibu nedo..stála a
na hvězdárnu se hodinu před zatmě
ním dostavil kameraman ,s kamerou
Paillard. V tak krátké době n ebylo
ovšem možno provést plánované
instalace, a proto jsme se rozhodli
snímat průběh zatmění Slunce pro
mítnutý okulárem na stínítko. Fil
movací kamera hyla připevněna na

==

oko, sloužící k upevnění tyče jemné
ho pohybu v deklinaci, která provi
zorně visela volně podél sloupu. Zá
běry byly dělány v intervalech 5 mi
nut po dobu 5 ;s ec. Následkem po
měrně malé vzdálenosti kamery od
projekční desky svíraly optické osy
obou systémů velký úhel, což mělo za
následek, že 'Obraz Slunce byl elipso
vitý. Televizní diváci to mylně pova
lŽovali za vadu ve vysílání. Na 'Obra
zovkách ..se však projevila ještě jedna
závada, a to ,světlejší místo ve stře
du Slunce. Tento zjev vznikl nepří
jemným reflexem okuláru, ze kterého
těsně před začátkem zatmění při pře
čištění optických ploch musila být
vyjmuta černá matová vložka. Vzhle
dem k tomu, že mimo to jsme sle
dovali zatmění dvěma komorami s 'Od
lišným programem, nebylo času, aby
vložka byla zpět do okuláru zabudo
vána.
I když záběry nebyly nejzdařilejší,
přesto jsme dosáhli přes velké tech
nioké potíže svého cíle, aktuálního te
levizního vysílání průběhu nebeského
zjevu. Získali jsme velmi cenné zku
šenosti, které h'Odláme uplatnit při za
tmění Slunce v roce 1001.

K. Fischer ·a V. Cach)
v Podol'í

hvězdárna

OKAMŽIKY VYSíLÁNÍ ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V ŘíJNU 1959
OMA 2500 kHz, 20h; OMA 50 kHz, 2'Oh; Praha I 638 kHz, 12Jh SEČ
(NV - nevysíláno, NM - neměřeno, Kv - signál vysílán z kyv. hodin)
Den
OMA '2500
OMA 50
Praha I

1
001
003
001

2
001
003

4
6
5
003 NM 004
004 NM 006
NV NM NM 003 NM
12

3
002
003

7
005
006

8·
9
005 006
007 013

10
006
009

NV NM NM NM

D en
OMA '2500
OMA 50
Praha I

11
009 NM
009 NM

13
010
011

14
013
013

17
18
16
018 020 023
018 022 024
NM NM NM NM NM 023 020 NM

19
025
025
025

20
027
030

Den
OMA '2500
OMA 50
Praha I

21
031
032

22
031
034

23
035
035

24
25
26
27
036 037 039 041
038 039 040 042

28
042
043

29
042
045

Kv

Kv

Kv

Kv

Kv

31
30
044 046
044 046
044 045

Kv

15
015
016

Kv

Kv

Kv

Kv

V.
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Ptáček

zMĚNY ELEMENTů DRÁHY SPUTNIKA

Vlivem brzdicího. účinku vysoké
zemské atmosféry a půruchami pů
so.benými nepravidelno's tnu zemského.
gravitačního. pole důchází ke změnám
elementů drah umělých družic. Jak
tyto. změny vypadají u třetí sovětské
družice během prvn{hů růku po vy
;puštění, ukazuje ná.sledujicí tabullk a.
Datum

[

P

[

a

I

h

III

určitá

data jsou v ní uvedeny
doba (p) v m,llutách), velká
polo.osa (a) v km), výška pengea (h)
v km) a apogea (h', v km), dále ex
centricita (e), sklolI1 dráhy (i), denní
prece:se (p) a zeměpisná šířka pe
rigea (cp).

Pro.

oběžná

I h'

I

e

i

I

[

P

,

cp

I

15.
25.
1.
23.
2.
24.
31.
1.

V. 1958
VI. 1958
VIII. 1958
X. 1958
I. 1959
II. 1959
III. 1959
V. 1959

105,96
105,49
105,01
103,64
102,05
100,88
1100,22
99,65

7414
7396
7375
7320
7292
7178
7147
7120

1866
1832
1789
1674
1623
1396
1326
1276

206
204
205
210
205
204
212
208

elemenW p) a, h' a e jsou
brzdícím účinkem plynů ve
vysoké atmůsféře , kdežto. změny ve
sklůnu dráhy, v denní precesi (stá
čení rorviny dráhy k zápac1u) a po
loze perigea působí především vliv
zpl,oštění Země a v menší míře též
nerovnůměrné růzložení hm,Oty v nitru
zeměkůule. Jak je z tabulky patrno.,
zmenšuje se s časem veliká p,o 'loosa;
je to. pfiS'obeno· hlavně snižováním výš
ky apogea. Během jednoho. růku s e
zmenšila výška apogea asi o. 600 km,
tj. pruměrně asi o. 1,7 km za den. Na
průti tomu výška perigea zůstala bě
'!lem celého. roku pr8Jkticky 's tejná;
malé fluktuace jsou způso'beny ne
přeSlIlostí urč ení. SouČ'asně se zmen
šující se výškou apogea ,se zmenšo
vala i excentncita dráhy a dráha dru
žice se blÍŽí ke kružnici ; avšak v dů
bě zániku (pravděpůdůbně v ,p rosinci
letošlI1ího roku) ještě kružnice nedů
sáhne.
Změny

působeny

0,112 . 64,9 ° 2,26° 55,8°N
2,38 42,3 N
0,110
65,0
0,107
2,47 29,6 N
65,1
0,100
2,64
0,0
65,2
0,097 65,3
2,75
26,1 S
0,083
2,83
44,9 S
65,2
0,078
65,1 I 2,87
53,9 S
0,075 65,1 i 2,88 I 61,2 S

Sk;1on dráhy ukazuje slabou ten
denci se zv ětšovat, avšak je patrně
ůvlrvněn periodic",{ými půruchami do
sud neznámé pří:činy. Precese se zvět
šuje, jak se družice noří do. hustších
vrstev atmů sféry a' v důbě zániku sa
telitu dosáhne hodnoty asi 4°. Pru
rr~ěrná hůdnota precese během první
ho. roku byla asi 2,6°, takže se růvina
dráhy za tuto. důbustůčila ,o. 950°,
tedy 2,64krát k ol.em rotační osy Země
v západním směru. Jak ukazuje pů
slední s!lůupec, sto:čila se i velká osa
v růvině dráhy, a to proti směru oběhu
družice. Původně leželo perigeum na
55,8° severní šířky, koncem říjil1:a 1958
překročilo. růvník ze severu na jIh a
v polovině května 1959 dosáhlo. nej
jižnějšího. bodu na 65° jiŽil1í šířky. V té
době leželo. t,e dy apůgeum ve vysůkých
sev,e rních šířkách, takže v té důbě by
la u nás družice poměrně m~lů jasná,
zato se však pohybovoala:na ůblůze pů
malu.
Wiss . und Fortschr. "1 / 59

NovA A,STRONOMIG KÁ POZOROVATELNA V TŘINCI
Učni

ůdbůrnéhů

učiliště železáren
Třinci vystavěli na střeše
učňůvskéhů důmůva nůvou astrůnů
mickůu 'Pozůrůvatelnu
a vybavili ji
zrcadlůvým dalekůhledem o průměru

VRSR v

objektivu 160 mm a
120 cm. Přístrůj má

ohniskůvé

délce

německo.u para~

laktickůu můn táž

s

ůkulárem

v blíz
ple

kůsti deklinační ůsy. Dvůudílnou
chůVůu

a ulůžit
takže při
pozůrůvání je vůlná celá ůblůha až
,k horizo.ntu. Autůrem konstrukce da
lekůhledu je Zdeněk Lacuška.
v

kůpuli

lze

sejmůut

,sůusedství půzůrůvatelny,
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V

Třinci ,

vyrostla tak vedle lidové
nová astronomická pozo
rovatelna, která je hojně navštěvo
vána mladými zájemci o poznání ves-

hvězdárny

míru. Přejeme jim k tomu hodně
opravdového zájmu a vytrvalosti. Po
tom setkají se jistě s~ žádoucím zda
rem.

V KOŠIC1CH PŘIPRAVUJí STAVBU HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA ·

II

Astronomický kroužek při Tech
nickém muzeu v Košicích koná pří
pravy ke stavbě hvězdárny, při níž
bude též vy;budováno malé planetá
rium. Pracovníci kroužku se sezná
mili se zkušenostmi, stavebním a pří
strojovým zařízením některých lido
vých hvězdáren v Čechách a na Mo
ravě, aby mohli svůj projekt vyhoto-

vit co nejlépe. Ředitel technického
muzea dr. Butkovič 'připravuje stav
bě dobré stavební i hospodářské pod
mínky. Astronomický kroužek vyvíji
čilou činnost a zabývá ,s e mimo jiné
také sbérem a's tronomických pamá
tek. p'ř,ejeme 14dovým astronomům
v Košicí'th brzké uskutečnění jejich
krásných cílů.
Ob. _

o P RA V A.

V článku "program pozorování meteorů" (č. 1, str. 13) jsou
mnohé údaje v tabulce chybné. Uvádíme tabulku znovu se
správnými údaji. Hvězdička opět značí, že neruší světlo Měsíce a čísla tištěná
kursivou znamenají, že maximum připadá na noční dobu. V článku "Efemeri
dový čas" (č. 8, str. 155, ř. 11) má být světového času místo světelnéhó času.
Ve zprávě "Radarová ozvěna od Venuše" (č. 10, str. 198, ř. 1 pravého sloupce)
znamená hodnota 0,0005 sec. střední chybu určení časového intervalu mezi
vysláním a přijetím signálu. Ve zprávě "Fotografovanie umelej kornety vy
tvorenej kozmickou raketou" (č. 11, str. 218) má být čas první expozice
18h50m20 s , druhé 18h51mOOs; expoziční doba byla v obou případech 3 minuty.
Prosíme čtenáře, aby si laskavě uvedené údaje opravili.

nedopatřen]m

Roj
Quadranůdy

Lyridy
Aquaridy
II Aquaridy
Perseidy
Orionidy
Leonidy
Geminidy
Ursidy (Min.)

1]

1 Měs·1195911960 1 1961 119621196311964119651196611967119681196911970
I.
IV.
V.
VII.
VIII.
X.
XI.
XII.
XII.

4,1
22,4
4 *
28
13,0
22,2
17,2
14,4
23,4

4,3*
21,7
4
28 *
12,2
21,4*
16,5
13,6
22,7*

Oblastní lidDVá hvězdárna v
nDU a DsvětDvDU práci.

3,6
21,9*
4
28
12,5*
21,7
16,8
13,9
22,9

3,8
22,2
4 *
28
12,8
22,0
17,0
14,1
23,2*

Brně přijme

4,1
22,4
4
28
13,0
22,2*
17,3*
14,4*
23,4

4,3
21,7
4
28
12,3*
21,5
16,5
13,6
22,7

3,6*
21,9
4 *
28 *
12,5
21,7
16,8
13,9
23,0*

3,8
22,2*
4
28
12,8
22,0
17,0*
14,2*
23,2

4,1
22,5
4
28
13,0
22,2
17,3
14,4
23,5

4'4*1
21,7
4
28
12,3
21,5*
16,6
13,7
22,7*

*

3,6
22,0*
4
28
12,6*
21,8
16,8
13,9*
23,0

3,9
22,2
4 *
28
12,8
22,0
17,1
14,2
23,2*

pracDvníka znaléhO' astrDnomie prO' DdbDr

VYMĚNÍM astro zrcadlO' O' průměru 14,5 cm, F 105 cm, 200krát zvětš., 1 hranDI,
1 Dkulár F 5 mm (i plánek na sestavení) za hvězdářský dalekDhled s Dbjektivem O' prů
měru Dd 7 cm v kDvDvém tubusu, nebO' prDdám za 500 Kčs. JarDslav Eichler, Český
Dub 30/III, Dkr. TurnDv.

PREDÁM : MDnar 25X100, Zeiss BIO, zrkadlDvý 0 125 mm, F 1000 mm. Literatúra,
malá meteor. stanica a rozne pDmocky. Cena asi 4000 Kčs. Edmund Jakubec, Piešťany,
Nitrian s ka 26.
PRODÁM astrDnom. knihovnu, časopisy , mapy a dalekohled vážnému zájemci. sef Ubelaker, Sv. Petr čp. 221, Špindlerův Mlýn.

Jo

Vydává mi,n lsterstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis, nálTodní 1>odnik, Praha 12,
Stalinova 46. - Tiskne Orbis, tiSlkařské závody, národní podnik, ·z ávod Č. 1, Praha 12,
Slezská 13. - Rozšiřuje PoštovnÍ' 'novinová služba!.
A-19662

Přehledné

i detailní snímky byly získány Gajduškovým refraktorem o pru
155 mm oS protuberančním nástavcem autorovy konstrukce a
Šolcovým fíltrem pro 3 A bez použití filtru interferenčního na filmu Agfa
Rapid dne 21. ří,jna 1959.
Horní snímek byl exponován v 10 hod. 1 min. SEČ - .sever jo6 nahoře. Fot.o
grafie na druhé straně přílohy byly exponovány v 9 hod. 6 min. a 10 hod. 5 min.)
snímky InQ, třetí stromě obálky v 10 hod. 42 min. a v 11 hod. 13 min. SEČ; sev e7'
je vlevo.
( Foto K. Hermann-Otavský,' k článku na str, 228)
měru objektivu

Sn'imky
částečného
z atmění
Slunce dne 2. října 1959. Expo
zice ve 12 hod. 4-0 min.) 12 hod,
49 min, ) 13 hod. 22 min.) 13 hod.
36 min. a 13 hod. 55 min. Vše
chny fotografie byly pořizeny
malým slunečním dalekohledem)
sestaveným z monarové optiky.
(Foto č. Šiler k článku na
str. 230.)
J•
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- Třicet let moskevského planetária .
B. Ond erlička: Sympozium o Hertzsprungově-Russellově diagramu
L. Pajdušákov á-Mrkosová: Kozmolo g ické paradoxy .
M. Plav ec: Dnešní představy o vývoji hvězd.
P. Příhoda: Pozorování planety Jupitera na lidové hvězdárně v Praze
roku 1958
V. Ptáč e k: Změny v československých časových signálech
R. Rajchl: O dvoumetrovém Zeissovu universálním teleskopu .
- Stavíme pražské planetárium
.
K. Raušal) K . Hladil: Fotografické sledování umělých družic v Brně
J. Sadil: Existuj e na Měsíci sopečná činnost?
V. S. Safronov: Úspěchy planetární kosmogonie
Č. Šiler: Fotografický dalekohled z monarové optiky .
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J. Široký) M. Široká: Hvězdné asociace typu T .
J. Štingl: Grafické vyšetření slunečního zatmění dne 2. října 1959 pro
Plzeň.

B. Valníček: Velký sluneční spektrograf v Ondřejově.
V. Vanýsek: První automatická meziplanetární stanice
B. A. Voroncov-Veljaminov: O zákonech vzájemného působení galaxií

- Vzájemné působení galaxií
Do čtyřicátého ročníku Říše hvězd .
Ondřejovská observatoř bude mít dvoumetrový dalekohled.
Přátelům československé astronomie
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2. Drobné zprávy
Statistické výsledky ari'zonské meteorické expedice (14) - Největší so
dalekohled (14) Zemský stín při měsíčním zatmění 13.-14. V.
1957 (15) - Rádiová emise Slunce jako objektivní měřítko sluneční akti
vity (15) Efemerida periodické komety Oterma 1942 VII (16) Foto
metrické parametry komety MrkOlS 1957d (16) - Ma/py sluneční fotosféry
(17, 95, 139, 177, 220) - A:ktiv astronomických kroužků a lidových hvěz
dáren Pražského kraje (18) Okamžiky vysílání časových signálů (18,
38, 62, 78, 98, 117, 142, 159, 180, 199, 221, 238) Ustavující celostátní
sjezd Čs. astronomické s'polečnosti (35) - Mezinárodní spolupráce při po
zorování 12 Lac (36) - Definitivní označení komet prošlých přísluním v roce
1955 (36) - Složení sibiřského meteoritu (36) - Obhajoba 'doktomké di
sertační práce (37) Ako bude vyzerať l'udová hvezdáreň v Humennom (37)
- Výstava "Sovětské družice" (59) - Meteorická expedice na Lomnickém
štítu (59) - Umělé družice v ,roce 1958 (60) - Začleňte se do fotografického
sledování malý'ch planet (61) - Zájemcům o hvězdnou astronomii (61) Praxe na hvězdárně v Ondřejově (62) - Z činnosti okre,snej l'udovej hvěz
dárne v Leviciach (6) - Dr. Otto Seydl zemřel (73) - Druhá umělá oběž
nice Slunce (75) - Vanguard II (75) - Discoverer (75) - Kometa Slaughter
Burnham 1959a (76) - So'díkový oblak sovětské kosmické rakety (76) Reliéfní reprodukce astronomických fotografií (77) - Alstronautická komise
Čs. akademie věd (92) Nova Chameleontis 1953 (93) - Průběh zákrytu
c A:urigae v letech 1955-57 (93) Definitivní relativní čísla v roce 1958
(94) Kometa Burnham-Slaughter 1958a (95) Pražská pobočka Čs.
astronomické \Společnosti (95) - Polární záře v Antarktidě (96) - Mřížkové
spektrogramy meteorů (96) - Příčina záření mlhoviny Omega (97) - Me
teorický prach v zemské atmo·sféře (97) - Fotografický výZJkum Perseid
(98) - Rozdělení intenzity radiového zdroje Tauru3 A (98) - Detonují'CÍ
bolid ze 7. IV. 1959 (99) - Discoverer II (99) - Seminář pro vedoucí a:stro
nomických kroužků (100) - 'Sekce pro pozorování Slunce při ČAS (114)
- Zajímavá protuberance (115) - Periodická kometa Honda-Mrkos-Pajdu
šáková (115) - Atmosféra Měsíce (116) - Rádiová emise komety 1956h
(116) Nový systém galaktických sowřadnic (117) Celostátní astro
nomická konference (118) Cefeidy v galaktických hvězdokupách (118)
- Mimořádný meteorický roj v červenci 1958 (118) - Periodická kometa
Harrington-Abeli (119) - Třicet let popularizační práce v astronomii (119)
- Nová lidová hvězdárna v Prostějově (119) - Če!3koslovenský program
Mezinárodní geofyzikální spolupráce 1959 (133) - Nebez'pečí poškození mezi
'planetárních letadel meteory (135) - Periodická kometa Giacobini-Zinner
1959b (136) - Změny v periodách umělých družic a sluneční záření (137) Lidové hvězdárny v SSSR (137) - Změny jasnosti y Pegasi (138) - K otáz
ce proměnnosti a Ca·ssiopeiae (139) - Úkoly radioastronomie v SSSR (140)
-Československá meteorologická společnost ustavena (140) Lidová hvěz
větský
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dárna v Praze v roce 1958 (141) - Z činno.sti praž3ké pO'bočky ČAS (141)
- Amatérnká astronomie v Hodoníně (142) - Konference pozorovatelů. me
teor'Ů. v Brně (156) PříčinY' scintHace .radiohvězd (156) Kometa Arend
1959c (157) - Barevný index Cefeid (157) - Výzkum stavby středu Ga
laxie pomocí proměnných hvězd (157) Složení nitra planety Jupitera
(157) - Astronomický kroužek o'smileté střední školy v Děčíně (158) Astronomický kroužek Domu kultury automobilového závodu 1. A. Lichačeva
v Moskvě (158) - Zdroj tepelné energie korony (174) - Nové elementy
komety Slaughter-Burnham 1959a (175) - Nové supernovy (175) - Perio
dická kometa Arend 1959c (175) - Jaké podmínky 'panují na Venuši (176)
- Zeis·sů.v refraktor coudé 150/2250 (178) - Sbírka minerálů. z Antarktidy
(178) - Výskyt izotopu C13 na Slunci (179) - Nová hvězdárna v Maďanku
(179) - Další umělé družice (179) - Výškové rakety se zvířaty (180) Dalekohled na balónu (180) Založení 'Prvního astronomického kroužku
v okrels e Rýmařov (181) - Pět let astronomického kroužku osmiletky v Ho
lýšově (181) Nové komety (196) - Další umělá družice (196) - Hvězda
vydávající kosmické záření (197) - Nejslabší známá hvězda (197) - Mezi
národní astronautický kongres (197) - Radarová ozvěna od Venuše (198)
- Hustota atmosféry určená pomocí družice 19588 (198) - K problému
vody a "kanálů." na Marsu (198) - Katalog "magnetických hvězd" (199) 
Př edběžné výsledky měření pomocí druhé sovět3ké kosmické rakety (216)
- Další dva meteority přibramského meteorického deště nalezeny (217) Fotografovanie umelej komety vytvorenej kozmickou raketou (218) - Nová
umělá družice (219) K otázce rotace nosné rakety Sputniku III (219) 
Nadobři proměnné hvězdy (219) Rádiová vzplanutí na Slunci o velmi
krátkém trvání (220) Rádioastronomie na zahraničních lidových hvěz
dárnách (221) - ,Čs. astronomická společnost v Brně již pracuje (222) Optická skupina ČAS zahájila činnost (22.2) - První lidová hvě·zdárna v se
verních Čechách (222) - Práce astronomického kabinetu v Leningradě (223)
- Kometa Schaumasse 1959h (236) - Kometa VaisaUi 1959i (236) - ExplO
rer VII (236) - Discoverer VII (236) - První barevné fotografie hvězdné
oblohy (237) - Pokus o televizní přenos zatmění Slunce (238) - Změny
elementu dráhy Sputnika III (239) Nová astronomická pozorovatelna
v Třinci (239) - V Košicích připravují stavbu hvězdárny a planetária (240).

3. Technický koutek
Amatérský reflektor (19) - Návrh na stavbu hvězdárny typu A (20) Brousicí stroj (38) - Objímka pro astronomické zrc'a dlo (78).

4. Nové knihy a publikace
Stiborius: Prechádzky po oblohe (22) - Bulletin čs. astronomických ústa
VU (40, 80, 101, 143, 183, 223) - J. Bouška, V. Guth, B. Onderlička: Hvěz
dář·ská ročenka 1959 (40) A. Šternfeld: Od umělých družic k meziplane
tárním letů.m (40) - P. Ahnert: Kalender fUr Sternfreunde 1959 (63) 
L. Infeld: Albert Einstein , jeho dílo a vliv na -náš svět (63) - Studia geophy
sica et geodaetica (80) - O. Zich a kolektiv: Moderní logika (80) - E . Klesl:
Raketové zibraně (80) - O. Thomas: Sternzeiger (80) - A3tronomické aktua
lity (101) - B. Valníček: Pracovní metody soudobé astronomie (101) - J. Bu
dějický: Radioastronomie (102) A. Šternfeld: Umělé družice (102) 
A. Einstein, L. Infeld: Fysika jako dobrodružství poznání (103) - H. Ba
ranow.ski: Bibliografia kopernikowska 1509- 1955 (103) - J. M. Burgers,
R. N. Thoma;s: Proceedings of the third symposium on c03mical gas dy
namics (103) - K. F. OgoTodnikov: Dinamika zvezdnych sistem (104) 
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The Astranamical Ephemeris for the year 1960 (104) - Velký ruska-český
slavník, IV. díl (104) - Prahleme des Plasma:s in Physik und Astranamie
(120) - J. Klepešta, A. RUkl: Mapa severní hvězdné ablahy (120) - V. A.
Šišakav: Vyprávění a Měsíci (142) - Publikace Astranamickéha ústavu ČSAV
34-42 (143) Electramagnetic Phenamena in Casmical Physics (143)
S. A. Ka:plan: Jak vidět, slyšet a .fatografavat umělé družice Země (159) 
J. Janáček: Staletí zámař.ských 'Objevů. (160) - S. G. Aleksandrav, R. E.
Fedarav: Savět:skije sputniki i kosmičeskaja raketa (183) - J. L. Pawsey,
R. Bracewell: Radiaastranamija (183) - Z. Ka'pal: Clase Binary Systems
(199) - J. Hans, B. Šimák: Pojďte s námi měřit zeměkauli (200) - Bruna
H. Btirgel zum Gedenken (200) - M. v. Laue: Dějiny fyziky (200) - I. S.
Astapavič: Metearnyje javlenija v atmasfere Zemli (224) Ob iskusstven
nom sputnike Zemli (224).

5. Úk!azy na obloze
Druhé čtvrtletí (64) -

Vln

Třetí čtvrtletí (144) -

Čtvrté čtvrtletí (184).

Západní sluneční polokoule Vf. VI. 1959) fotografovaná dalekohledem
z monarové optíky,' západ nahoře. (Č. Šiler)

Maximum až konec částečného zatmění Slunce 2 . X. 1959. ExpOzice 1 / 100s
po 6 min. deskovým přístrojem s aplanátem f
Bl cm . (V . Brablc)
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