Část h!nízda galaxií v f)!ouhvě.zd'í Vlasu BerenikYJ' fotografie 200palco1/ým
reflektorem hvězdárny na Mt Palomaru. Na první stra·ně obálky fe fotografie
sluneční fotosféry z 31. 7. 1959 v 13h30 m ) exponovaná na hvězdcírně na Skal
natém Plese (M. Antal).
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FOTOGRAFIE A KR·ESBY SLNEčNÝCH ŠKVRN
Mnohé hvezdárne ešte do nedávna sledovanie fotosféry Slnka prevádzali
hlavne zakresl'ovaním škvrn a fakulových polí v priemete obrazu Slnka.
Až počiatkom Medzinárodného geofyzikálneho roku u nás sa prechádza
vedl'a druhotného zakresl'ovania na fo tografiu fotosféry, čo nesporne je
správne. V tomto článku chcem ukázať čiselnými dokladmi, že kresba
Slnka v priemete vedl'a fotografie nes tratila svoj význam, ba že je po
trebné i naďalej v tejto práci pokračovať.
Aby sa mohlo poukázať na nevýhody a prednosti fotografie Slnka pred
kresbami, boli srovnávané fotografie s kresbami z Astronomického ústavu
SAV na Skalna tom Plese. Na tomto ústave k sledovaniu slnečnej fotosféry
sa užíva ďalekohl'adu s objektívom Zeiss E o priemere 20 cm (objektív
zaclonený na otvor 16 cm) s fokusom 304 cm a okulár s fokusom 5 cm. Pri
mer obrazu Slnka v priemete dosahuje 25 cm. Škvrny a "fakule se v prie
mete na papieri priamo zakresl'ujú (niekde, ako napr. v Potsdame, prená
šujú pomocou siete). Redukčný koeficient relai:.ívneho čísla obdržaného na
Skalnatom Plese voči curyšskej rade kolíše asi okolo hodnoty 0,77.
K fotografovaniu slnečného povrchu sa používa na Skalnatom Plese
toho istého refraktoru spoločne s Zeissovou slnečnou komorou. V povod
nom stave komora dávala obraz Slnka v priemere 14 cm (potom 1 mm na
obraze sa rovnal asi' 10 000 km na Slnku). Pretože všetky naše hvezdárne
fotografujú Slnko o priemere asi 8 cm, prešli sme i na Skalnatom Plese
na tento formát. Fotografujeme na dosky Foma Dia U, citlivosť 5°Sch.
Fotografie fotosféry Slnka boli srovnávané s kresbami v období od
ok tóbra 1958 do apríla 1959 včetne. Vcelku sa jedná o 76 pozorovacích dní
so 76 kresbami a 234 nega tívmi fótosféry. Pozornosť bol a venovaná len
škvrnám.
Z niekol'kých negatívov z jedného dňa bol vybratý najkvalitnejší a
časove najbližší kresbe. Negatív se presvietil a pomocou ,zvačšenia boli
spočítané škvrny. Spočitávanie škvrn sa robilo pomocou kresby a delenie
skupín bOllo to isté na fotografii ako na kresbe. Predloha kresby viedla
k pečlivému hl'adaniu i najmenších škvrn, čo však nesporne malo kladný
vplyv na výšku počtu škvrn najdených na fotografickej platni. Bez pred
lohy kresby vychádzal počet škvrn nižší.
Obdržané relatívne čísla z fotografií boli srovnávané .iednak s curyšskou
vizuálnou radou relatívnych čísiel a jednak s relatívnymi číslami Skalna
tého Plesa. Rozloženie redukčných koeficientov je nasledovné:
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Negatívy S horšou kvalitou, ktorá viedla ku koeficientom vyšším, než
sú uvedené v tabul'ke, neboli braté v úvahu.
Podstatne menšie relatívne čísla z fotografií proti kresbám sa dostali
hlavne zapríčinením zmenšeného počtu naJmenších škvrn a tým i celých
skupín typu A, poťažne ešte i B. Nejde však v podstate o zmenšenie rela
tívneho čísla, ale o fakt menšieho počtu škvrn i skupín na fotogr afiách
ako kresbách, čo hovoríiN neprospech fotografií Slnka. Totiž pri diskusii
tvorenia, vývoj a trvania škvrn i vzhl'adom na diskusii vzťahu škvrn
k iným javom v aktívnych centrách, nie je možné zanedbávať malé škvrny
a ich počet, čiže brať v úvahu len akúsi hrubú štruktúru skupiny a zaí1e
dbávať jej detaily. Tiež nezachytenie počiatočného štádia a konca skupiny
v podobe typu A poťažne i B, a teda tiež vypadávanie krátkotrvajúcich
skupín, jednodňových, ba i dvojdňových, vypadávanie pórových polí na
fotografii, hovorí v prospech kresby. Trvanie skupín a počet krátkotrva
júcich skupín sú na fotografii znÍžené. A na význam trvania skupín i počtu
jednodňových skupín ku vzťahu k periodicite slnečnej činnos ti poukázal
napríklad M. Kopecký.
Pri tom is~om delení skupín na fotografiách ako kresbách Skalnatého
Plesa, len 42 % z celkového počtu zrovnávacích dní na fotografiach sa
našiel ten istý počet skupín ako na kresbách. Čiselný výsledok je uvedený
v nasledujúcej tabul'ke:
gv-g f
n

O

1

2

3

4

5

3,2

18

11

9

5

1

Na Skalnatom 'Plese je prevažnou vačšinou menší počet skupín ako má
Curych a to v d,6 sledku nerovnakého delenia a nepozorovania všetkých
krátkodobých skupín na Skalnatom Plese.
V počte jednotlivých škvrn i celých skupín majú teda kresby prednosť
pred fotografiou . PrÍčinou toho je jednak vačšie zvačšenie kresby ako
fotografie a jednak výberom najkl'udnejších krátkych časových intervalov
pri kresbe Slnka. Pri kreslení Slnka v priemete tieto najkl'udnejšie inter
valy v krátkotrvajúcich zmenách akosti obrazu možno postupne vyberaf,
zatial' čo pri expozícii takýto výber je temer nemožný a m6že byť len
náhodný. Kresbu dob rej kvality možno urobiť i za menej priaznivých
pozorovacích podmienok, zatial' čo o fotografii to nemožno tvrdiť .
Fotografia i s priemernou kvalitou je presnejšia ako kresba, čo sa týká
plochy a polohy škvrn. V tomto zmysle však nesmieme podceňovať ani
kresby, ak sú pečlivo robené. Vedl'a fotografií sa užívajú i kresby škvrn
kv.6 li určeniu rotácie Slnka, poťažne vlastných pohybov škvrn, ako to
napríklad robil M. Waldmeiex (Curych), alebo W. Com per (Kanzelhbhe ) .
Skutočne dokonalý fotografický obraz fotosféry s najmenšími škvrnami
a pórmi, jemnou štruktúrou v penumbre a granuláciou, možno obdržať len
velmi zriedkavo, ako tomu nasvedčuje celá svetová literatúra. Na Skal
:2

natom Plese z celkového počtu asi 500 snímok, len pár možno označiť za
vel'mi dobré. Kvalita a hodnota brilantnej fotografie kresbou nie je nikdy
dos ažitelná. Avšak práve malým počtom vel'mi dobrých fotografií ich
hodnota stráca na cene, keďže je to akoby staticky, jeden obraz vytrhnutý
za sledu celého deja vývoja skupiny škvrn. Pretože fotografie s jemnou
štruktúrou nie len v skupinách ale i samotných škvrnách sú opravdu len
ojedinelé, nemožno v celých seriách snímok zachytiť vývoj a pohyb naj
menších škvrn a detailov v penumbre. Tak sa maže stať len zriedkavo.
Na záver možno uviesť: (1) Dokonalá fotografia má všetky prednosti
pred kresbou. (2) Možnosť získať dokonalú fotografiu je nepomerne
zriedkave.išie ako urobiť čo najvernejšiu kresbu. (3) Pre určovanie plochy
a polohy škvrn presné kresby sa m,ožu vyrovnať fotografii. (4) Pre určenie
počtu jednotlivých škvrn i skupín je výhodnejšia kresba. (5) K určovaniu
vlastných pohybov' i najmenších škvrn v skupine k zisteniu zmien i štruk
túry penumbry možno použiť len fotografiu.
K srovnávaniu kresby o priemere 25 cm s negatívom o priemere obrazu
Slnka 8 cm som pristúpila z dovodu, že u nás tieto rozmery sú zaužívané
na všetkých hvezdárňach.
Josef Sadil

K FOTOGRAFIÍM ODVRÁCENÉ STRANY MĚSÍCE
Nemůže být sporu o tom, že rakety a raketové sondy se stanou již
v blízké budoucnosti jedním z nejdůležitějších prostředků získávání infor
mací o vesmírném prostoru, a že pokud jde o nejbližší tělesa (Měsíc a pla
nety), "raketová sondáž" zde během doby zatlačí do pozadí všechny
oscatní, dosavad používané metody výzkumu a později je zcela nahradí.
Docílením - abych tak řekl - přímého kontaktu s Měsícem a planetami
přejde řešení řady otázek, týkajících se Mě.síce a planet, z oblasti čistě
astronomického výzkumu do oblasti výzkumu různých jiných speciálních
věj, jako např. geologie, mineralogie, petrografie, meteorologie, biologie
apod., jejichž pole výzkumu, omezené doposud jen na pozemskou přírodu,
se tím nesmírně rozšíří, takže se ukáže po třeba vytvoření ·z cela nových
vědních oborů ( analogicky s existující již selenologií, selenofyzikou apod.).
Zdařilé získání snímků odvrácené strany Měsíce sovětskou automatickou
meziplanetární stanicí dne 7. října 1959 znamená tedy po této stránce
vskutku historický mezník. Nebude .iiž zřejmě trvat příliš dlouho a budeme
držet v rukou stejným způsobem získané snímky Marsu a Venuše, které
nám přinesou další převratné objevy i v planetární astronomii.
Co říci k prvním snímkům odvrácené strany Měsíce? Jeto první zdařilý
pokus tohoto druhu v ,dějinách vědy vůbec a jako takový musí být přiro
zeně i posuzován. Další pokusy nám v tomto směru přinesou jistě výsledky
ještě zdařilejší. Nesmí nás tedy zarážet, jes tliže tyto první fotografie
ještě neodpovídají všem nárokům a jestliže se např. nemohou vyrovnat
snímkům Měsíce pořízeným v klidu a pohodlí pozemských astr·onomických
laboratoří, vybavených vší moderní technikou, především velkými a výkon
nými dalekohledy, dokonale vyváženými a opatřenými řadou pomocných
mechanických i optických zařízení. Z tohoto hlediska se tedy příštím gene
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Obr. 1. Silně zvětšená fotografie Měsíce) pořízená malým dalekohledem a
z tvrzená opakovamým přenosem originálního snímku na diapozitivní desku
(J. S,a dila J. Klepešta)

racím bude jevit mezi těmito prvními fotografiemi odvrácené strany Mě
síce a pozdějšími snímky tohoto druhu získanými ještě dokonalejší tech
nikou asi takový rozdíl, jako nám mezi prvními snímky Měsíce získanými
v polovině minulého století H. Draperem a pDzdějšími snímky z hvězdárny
Lickovy či Yerkesovy. Z hlediska současného stavu raketové a jiné tech
niky nám ovšem tyto fotografie představují maximum dosavadních mož
ností. Neříkám to vše proto, že bych chtěl zmenšovat tento obrovský
úspěch, ale proto, že se vyskytly mylné názory, podle nichž lze brát na
tyto fotografie stejné měřítko, jako na fotografie Měsíce získané ze Země.
Konali jsme v rámci měsíční a planetární sekce Československé astro
nomické společnosti v uplynulých dnech velmi zajímavé pokusy s pořizo
váním fotografií Měsíce za přibližně podobných podmínek, za jakých byl
Měsíc fotografován mezipl<metární stanicí. Chtěli jsme jimi dokázat kaž
dému odborníku předem jasnou věc, že totiž ,z ískané fotografie odvrácené
strany Měsíce nelze - vzhledem k určitému zkreslení způsobovanému
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mimořádnými

okolnostmi pn exponovam a přenosu těchto fotografií na
jednoduše srovnávat se snímky Měsíce získanými z pozemských
hvězdáren. Je třeba si uvědomit, že to jsou vlastně první fotografie cizího
vesmírného tělesa získané přímo z kosmického prostoru, a že už proto
nemohou vypadat stejně jako běžné astronomické fotografie, tj. fotografie
získané skrz ·z emskou atmosféru, která, jak víme, v tomto případě působí
jako filtr zcela speciáľních vlastností. Námi pořízené snímky (obr. 1)
vykazují skutečně řadu podobností se snímky odvrácené strany Měsíce
získanými sovětskou meziplanetární stanicí. Tak např. světlé plochy pevnin
poseté krátery jsou na nich zachyceny jako zcela bílé bezkontrastní plochy,
kdežto moře a ostatní tmavší (šedé) plochy, jako např. některé bažiny
a dna velkých valových rovin, jsou na nich zachyceny jako velmi inten
zivní, téměř černé skvrny.
Vyskytly se názory, že světlé bezkontrastní nebo málo kontrastní plochy
zachycené na sovětských fotografiích odvrácené strany Měsíce je třeba
považovat za hladký povrch zbavený všech nerovností, tedy za typ kra
jiny, jaký je na přivrácené straně Měsíce zcela neznám a jehož existence,
právě na odvrácené straně Měsíce, bude vyžadovat zcela zvláštního morfo
genetického vysvětlení. Považuji to za zcela nesprávné a domnívám se, že
snímky těchto krajin Měsíce pořízené v budoucnosti za vhodnějších pod
mínek osvětlení (v měsíčních čtvrtích) nás přesvědčí o tom, že to je hor
natý terén pokrytý krátery asi téhož druhu, jaký známe na přivrácené
straně Měsíce např. z okolí jižního měsíčního pólu. Čemu však lze věřit
zcela bezpečně a co je možno považovat za bezpečně těmito snímky proká
zané, je skutečnost, že na odvrácené straně Měsíce je zřejmě daleko méně
moří než na straně Měsíce dosud známé a že tu zřejmě převládají rozsahem
menší okrouhlá moře typu "kráterového" moře Moskevského. Je zajímavé,
že tuto okolnost předpověděl již dříve I. M. Lewitt,l a to na základě známé
hypotézy H. C. Ureye, podle níž moře na Měsíci vznikla srážkou s "rojem"
planetek, která se udála v místě dnešního Moře dešťů (Mare Imbrium).
Lewitt ze známé skutečnosti, že plocha měsíčních moří se směrem na
všechny strany od tohoto moře zmenšuje a množství kráterů naopak
stoupá, usuzuje, že na odvrácené straně Měsíce budou pravděpodobně
existovat jen neveliká isolovaná moře typu M. Crisium a že největší část
druhé poloviny Měsíce budou pokrývat světlé pevniny poseté krátery.
K impaktní hypotéze vzniku měsíčních moří se nyní na základě získa
ných snímků odvrácené strany Měsíce přiklání - alespoň jak lze soudit
ze zpráv v denním tisku - i významný sovětský astronom J. Levin:
Zemi -

Na rvečem V' PolyJtechniokéJm mUSffilJ rv MOSlkvě ... 'u vedl ... a:strolllom Levin,
že fotografie odvrácené :strany Měs~ce 'PotvrzUlji hypotézu o 'Vzniku měsíčního
reliéfu. Podle této hypotézy v:lJnikl mě.siční reliéf, zejména moře, v důsledku
obrovské kaJtastrofy - srám<y Měsíce :s ve]kým 1k00smietkým tělesem, k níž
došlo v dávných dobách. Kontrast mezi reliéfem viditelné a odvrácené' :strany
Měsíce této dDmnooce odpovídá... (Práce, 6. 11. 1959.)

Studium fotografií odvrácené strany Měsíce si ještě vyžádá mnoho času,
nežli jim úplně porozumíme a nežli budeme moci definitivně odpovědět na
otázku co nového přinesly vědě. Nevylučuji možnost, že důkladné prostu
1

What is topography of Moon's other side? Missiles and Rockets 1959,5, Nr. 7, 14-25.
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dování těchto fotografií povede k revisi některých zastaralých názorů na
morfogenesu měsíčního povrchu, a že nás možná přivede i k vyslovení
některých zcela nových domněnek. Prozatím však k tomu ještě není doba
zralá. Vědecké hypotézy - mají-li mít delší trvání - se nemohou rodit
přes noc, nýbrž musí uzrávat jako plody dlouhé a namáhavé práce. Há
danka Měsíce - alespoň pokud jde o detailní strukturu a složení měsíč
ního povrchu, vznik povrchových útvarů měsíčních a četné jiné - zůstává
tedy i nadále nerozřešenou. Víme však už zhruba jak vypadá druhá strana
Měsíce. A to je veliký pokrok. Další pokusy s měsíčními sondami nás
přivedou ještě dále a nakonec nám přinesou i zcela definitivní odpověď
na všechny otázky, které nás v současné době zajímají a na které pro
zatím ještě odpovědět neumíme. Předbíhat událostem a chtít již nyní za
každou cenu nalézt definitivní řešení např. otázky, proč moře na druhé
straně Měsíce jsou méně četná, myže vést jedině k nedomyšleným nápa
dům naprosto efemérní existence. Vynořilo se jich v poslední době více
než dost a zabralo by nám mnoho místa, kdybychom se zde chtěli podrobně
zabývat jejich rozborem a vyvracením. Postačí, uvedeme-li zde pro názor
nou ilustraci jen jednu z těchto "domněnek", vyslovenou kandidátem peda
gogických věd F. J. Zigelem a tlumočenou našim posluchačům při roz
hlasové besedě dne 3. 1. 1959. Zigel si představuje, že rozdílnost vzhledu
známé a odvrácené strany Měsíce byla způsobena tím, že na odvrácené
straně Měsíce nedochází k měsíčním zatměním. "Když stín Země" říká
doslova Zigel, "běží po povrchu Měsíce, teplota jeho povrchu rychle klesá,
až o 250 stupňů. To vedlo a vede k praskání měsíčního povrchu. Z puklin
vytéká láva a dochází k mnohem intenzívnějšímu vytváření kráterů na
straně přivrácené k Zemi ..."
Nevědomost autora této "hypotézy" volá do nebe. Je přece dostatečně
známo, že prudké výkyvy teploty na Měsíci pozorované během zatmění
Měsíce se dotýkají jen poměrně velmi tenké svrchní izolační prachové
vrstvy a že s největší pravděpodobností zasahují do hloubky jen několika
málo milimetrů, takže o tvorbě puklin v měsíčním povrchu a vytékání
lávy v souvislosti se zatměním Měsíce nemůže být ani řeči. Ostatně na
Měsíci probíhá neustále ještě daleko větší kolísání teplot během tamního
dne a noci. Ale ani tyto změny teploty, jak tomu nasvědčují moderní zkou
mání Měsíce rádio teleskopy, nezasahují příliš hluboko a již v poměrně
velmi nepatrné hloubce pod povrchem Měsíce lze předpokládat zcela kon
stantní teplotu kolem asi -40° až -50°.
Případy nesprávně chápané popularisace vědeckých objevů se nyní ko
lem nás množí jako houby po dešti. Kdo mi nechce věřit, ať si přečte
nedávné prohlášení Akademie věd SSSR, kde se mimo jiné dočte, že "popu
larizace vskutku pozoruhodných a tak početných vědeckých a technických
úspěchů (je) zaměňována za lehkomyslnou honbu za lacinou senzací,
reklamu, kterou dělají nepovolané osoby neprověřeným nebo prostě chyb
ným "objevům" a tak dezinformují čtenáře a diskreditují sovětskou vědu".
V tomto prohlášení se dále říká (což platí jako ušité i na námi výše uve
dený příklad), že "uspokojování zájmu širokých mas pracujících o vědecké
a technické objevy je ... jedním z důležitých úko,lů sovětského tisku. Je
možno a nutno ... aby místo nepovolaných osob tento úkol plnili kompe
tentní lidé, třeba z řad sovětského vědeckého dorostu" (Rudé právo,
24. 11. 1959).
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Antonín Tlamicha

SLUNEČNÍ RÁDIOASTRONOMIE V ONDŘEJOVĚ
V letech 1932-1937 Janský (Belovy laboratoře, Holmdel) při svých
objevil rádiové vlny kosmického původu. Tím vlastně položil
,z áklady novému oboru - radioastronomii. Na práce Janského navázal
Reber, Appleton a mnoho jiných. Ve válečných letech 1939-1945 se vývoj
radioastronomie poněkud pozastavil. Teprve v poválečných letech nastal
v tomto oboru prudký rozvoj, který byl podporován rychle se vyvíjející
technikou v oboru rádiového výzkumu. Ke stavbě radioastronomických
!2:ařízení přispěla také uvolněná vojenská technika. Těchto ,zařízení se po
užívalo běžně; byla jednak technicky v té době na výši a jednak továrny
nemohly ihned po válce dodat vhodná zařízení pro měření radiového šumu
Slunce, Galaxie, radiohvězd a pro radiové sledování meteorů. V tomto
článku se budeme zabývat radiovým výzkumem Slunce, radiový výzkum
meteorů bude popsán v některém následujícím čísle.
Přestože Slunce vysílá radiové vlny nejrůznějších vlnových délek, na
povrch Země přicházejí vlny pouze v pásmu od 3 mm do 15 m. Záření
delších vlnových délek odráží ionosféra a kratší vlnové délky jsou atmo
sférou silně absorbovány. Snad v nedaleké budoucnosti bude možno měřit
'kosmické vlny kratších i delších vlnových délek na některé meziplanetární
stanici.
Radiové záření Slunce můžeme rozdělit na dvě části, jednak na složku
klidovou a jednak na složky proměnné. Nejprve si něco povíme o složce
klidové. Jak je všeobecně známo, každé těleso zahřáté na určitou teplotu
vysílá elektromagnetické vlny. Z vlastní zkušenosti víme, že např. silně
rozehřátá kamna vyzařují vedle tepelných vln (vlnové délky asi setiny
milimetru) i vlny kratší, které už leží ve viditelném oboru spektra (asi
kolem 7 desetitisícin milimetru).
Zahřáté těleso vysílá však i na daleko delších vlnových délkách, které
už leží v oboru radiových vln a nemůžeme je tedy vnímat našimi smysly.
Je tedy jasné, že i Slunce musí vysílat rádiové vlny.
Záření klidové složky Slunce není stejné na všech vlnových délkách.
Podle fyzikálních zákonů by mělo intensity rádiových vln ubývat s ros
toucí vlnovou délkou. Ve skutečnosti jsou poměry u Slunce daleko složi
tější. Rádiové vlny různých vlnových délek nepřicházejí z jedné vrstvy
slunečního obalu. Milimetrové a centimetrové vlny přicházejí z chromo
sféry, avšak vlny decimetrové a metrové prakticky jen z korony. To je
způsobeno tím, že plyny v koroně a částečně i v chromosféře jsou roz
štěpeny na kladné a záporné částice, říkáme že jsou ionisovány. Ionisovaný
plyn se chová do jisté míry jako vodič, lomí a pohlcuje rádiové vlny, které
do něj přicházejí. Je-li jeho hustota dostačeně velká, odráží vlny zpět.
Čím kratší vlny, tím musí být vrstva elek tricky nabitých částic mohut
nější, aby radiové vlny zadržela nebo odrazila zpět. Proto z hlubších vrstev
slunečné atmosféry přichází pouze záření kratších vlnových délek. Studium
klidové složky má velký význam pro sluneční fyziku, a to nejvíce pro stu
dium korony.
Nyní se zmíníme o složkách proměnných. Jedna z nich kolísá velmi
měřeních
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pomalu v rytmu sluneční činnosti, a to během měsíců a let. Hodnota této
složky je o málo vyšší než hodnota klidové složky. Jinak je tomu u složek
krátkodobě proměnných (vzplanutí). Zde lze pozorovat velká zvýšení
intenzity. Pravděpodobně jsou tato zvýšení vyvolána pohybem velkých
shluků elektronů, jako je tomu např. v elektrických výbojích. Zvláště
veliká vzplanutí se vyskytují obvykle současně s velkými chromosféric
kými erupcemi. Na základě radiových pozorování můžeme předpovídat
příchod průvodních jevů erupce, jako jsou polární záře, magnetické bouře
aj. Radiová vzplanutí se neprojevují na různých vlnových délkách stejně.
Obvykle jev nastane nejdříve na vlnách kratších a postupně se objevuje
na vlnách delších. Časové rozdíly jsou až několik minut. Z toho lze usu
zovat, že sluneční atmosférou postupuje nějaký jev, který budí rádiové
vlny postupně směrem k delším vlnovým délkám. Na základě všech těchto
poznatků byly voleny vlnové délky radiových teleskopů Astronomického
ústavu ČSAV v Ondřejově.
Pro prvý radiový teleskop bylo použito vyřazeného radiolokátoru, jehož
parabolické zrcadlo má průměr 7,5 m a geometrickou plochu asi 54 m 2 •
Jako všechny vojenské radiolokátory je i tento montován azimutálně.
V r. 1953 se počalo se stavbou elektroniky a v r. 1954 byla již stavba
tak daleko, že s tímto zařízením mohlo být pozorováno částečné zatmění
Slunce, 30. 6. 1954. Zpracováním tohoto měření na vlnové délce 56 cm
(536 MHz) byly získány hodnotné výsledky. Radiový průměr Slunce, který
byl stanoven na základě tohoto pokusného měření, velmi dobře souhlasí
s údaji získanými na jiných stanicích. Zbývající část roku 1954 a rok 1955
byl určen zkušebnímu provozu. Zařízení prodělalo mnoho zkoušek, než bylo
dáno do trvalého provozu. Zkoušky se týkaly hlavně citlivosti a stability.
Musela být změřena řada parametrů, aby bylo možno stanovit absolutní
hodnotu radiového záření Slunce. Tato hodnota je velmi malá a pohybuje
se v mezích od 40 do 50 X 10-22 Wm- 2 Hz-l. Nedivme se proto, že příprava
pro nepřetržitý provoz trvala poměrně dlouho.
Pravidelná měření na vlnové délce 56 cm začala v prosinci 1955. Měření
se průběžně zpracovávají a zasílají do všech radio astronomických stanic.
Na jaře 1954 se začalo se stavbou antény pro druhý radiový teleskop.
Jeho anténa má také průměr 7,5 m a je montována azimutálně. Elektro
nická část se začala budovat v r. 1956 a koncem toho roku byla provedena
prvá měření na vlnové délce 130 cm (231 MHz). Vlnová délka ,130 cm je
určena ke sledování jevů odehrávajících se v koroně. V témže roce byly
přístroje pro vlnové délky 56 a 130 cm přemístěny do společné kabiny
a dipóly pro tyto dvě vlnové délky byly umístěny do ohniska parabolického
zrcadla kolmo k sobě, takže se neovlivňují. Tím se uvolnilo jedno parabo
lické zrcadlo, které je při stavbě radiového teleskopu nejnákladnější.
Tento druhý paraboloid jsme použili rovněž pro radiový výzkum Slunce.
Podle pokrytí pásma jinými radioastronomickými stanicemi jsme volili
vlnovou délku pro tento radiový teleskop 37 cm (808 MHz). Pravidelná
měření jsou prováděna od r. 1959.
Prvý radiový teleskop (vlnové délky 56 a 130 cm) je veden automaticky
za Sluncem pomocí transformace azimutálních souřadnic na ekvatoreální.
Transformované souřadnice jsou elektricky přenášeny do druhého radio
teleskopu (vlnová délka 37 cm) tak, že oba sledují Slunce automaticky
při minimální o.bsluze.
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Obr. 1. Radiový teleskop) elektronické zařízení vyrobené pracovníky ÚV ČSAV
v Ondřejově a typický záznam radiového záření Slunce tna vZ,nové délce 130 cm
(Foto L. Straka).

V současné době měříme tedy v Ondřejově na třech vlnových délkách.
Bylo již získáno mnoho cenných záznamů, které se zpracovávají komplexně
s optickým a fotografickým pozorováním. Naše měření si ověřujeme srov
náváním s měřeními ·z jiných radioastronomických stanic. Během MGR
hrálo radiové pozorování Slunce velkou úlohu. Vždyť zprávy o činnosti
radiového záření Slunce, které jsme odesílali každý den do hlavního centra
MGR, byly podkladem pro vyhlašování pohotovosti a speciálních intervalů.
Do radiového výzkumu Slunce můžeme zařadit také výzkum atmosféric
kého šumu. Při erupcích totiž stoupá intensita rentgenového zářenÍ. Tato
emise v oboru 2-8 A pronikne do atmosféry a naruší normální podmínky
vodivosti ve spodní oblasti ionosféry ve výšce kolem 60 km. Krátké vlny
9

jsou v té době v důsledku zvýšeného množství iontů pohlceny a nastává
v jejich příjmu známý "fading". Velmi dlouhé vlny, např. impulsy atmo
sférického šumu, jehož zdrojem jsou výboje při bouřkách, jsou však daleko
lépe odráženy od této abnormální vodivé vrstvy zpět k povrchu, takže
v příjmu lze zaznamenat naopak zvýšení intenzity během sluneční erupce.
Zařízení toho druhu je na našem ústavu v provozu od r. 1951 a trvale
od r. 1957. Pracuje na frekvenci 27 kHz (11 km). Bylo získáno mnoho
cenných výsledků, které byly již během MGR zpracovány. V r. 1960 bude
toto zařízení ještě rozšířeno o nové zařízení s větší citlivostí.
V radiovém výzkumu Slunce je snaha pokrýt pásmo v centimetrovém
oboru, a to až k nejkratším vlnovým délkám, jež můžeme radiově pozo
rovat. Ukázalo se, že právě tyto nejkratší vlnové délky nám umožňují
"vidět" našimi radiovými teleskopy do větší hloubky ve sluneční chromo
sféře. Proto jsme v současné době dokončili zařízení pro vlnovou délku
3 cm (10000 MHz). Zařízení má anténu o průměru 1,7 m, která je paralak
ticky montována. V tabulce je přehled základních dat našich radiových
teleskopů.

frekvence
(MHz)

231
536
808
10000

vm,o vá délka

I
130
56
37
3

cm
cm
cm
cm

I

,r ozlišova.cí
sc:ho'P no s t
antény
12°
7°
5°
1°

I

iprnměrný

tok

,p olarisace
a:ntény

II klidové složky

vertikál.
horizont.
hori'zont.
hori-zont.

20
40
70
300

(10-22W m-2Hz-l)

\

Obr. 2 ukazuje snímek pozorované chromosférické erupce z 18. 6. 1959.
Snímek byl pořízen ve spektrální čáře vodíku Ha pomocí interferenčního
filtru Šolcova typu na Ondřejově. Temné skvrny v sousedství jasně zářící
erupce jsou sluneční skvrny. Pole erupce má hadovitý tvar. Temnější ne
pravidelná vlákna jsou rychle se měnící filamenty vznášející se vysoko
nad oblastí erupce.
Obr. 3 ukazuje registrace radiového atmosférického šumu· a šířku spek
trální čáry v závislosti na čase. Hořejší křivka ukazuje průběh měřené
emisní čáry vodíku Ha erupce ve spektrohelioskopu. Změna šířky čáry
dává obraz o vývoji a trvání erupce. Na svislé ose je šířka čáry v A, na
vodorovné je světový čas.
Druhá křivka je záznam radiové emise Slunce na vlnové délce 37 cm.
Na záznamu je patrné po ll h 40 m Sč velké dlouhotrvající zvýšení radio
vého slunečního záření. Časový souhlas tohoto výkyvu s časem vzniku
a trvání sledované erupce (Fl 2 +) naznačuje, že vysílačem této radiové
vlny je tentýž fyzikální jev ve sluneční chromosféře, který vyvolal zároveň
záření erupce pozorované ve slunečním spektru. Třetí křivka je záznam
radiové emise Slunce ·na vlnové délce 56 cm. Kolem 11 h40 m je patrné
náhlé velké zvýšení intenzity radiového záření, vyvolané rychlou -změnou
plynné hmoty na přechodu mezi chromosférou a koronou.
Čtvrtá křivka je záznam radiové emise v oboru metrových vln (130 cm).
Na záznamu jsou patrné trvalejší i krátkodobé výkyvy v době od ll h 25m
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Obr. 2. S'nímek ohromoSlférické erup
ce) pozorované v Ondřejově dne 18.
června. 1959.
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Obr. 3. Křivky radiového záření Slwn
ce) atmosférického šumu a šířky spek
trální čáry erupce.

do 12h 35 ffi, způsobené zřejmě rychlými ději doprovázející erupce v oblasti
korony.
Dole je záznam atmosférického šumu. Je patrno zvýšení při výskytu
erupce v důsledku stoupnutí rentgenového záření, které vysílá erupce.
Náhlé zvýšení na záznamu začíná po l l h 35 m a je dokladem ovlivňování
vysoké atmosféry Země erupcemi.
Výstavba radiových teleskopů pro jednotlivé frekvence je obtížná a ná
ročná z hlediska provozu. Účelnější je postavit zařízení, které umožňuje
měření radiového záření Slunce v širokém pásmu radiových vln. Takovéto
zařízení nazýváme radiovým spektrografem. Na astronomickém ústavu
ČSAV se nyní začíná stavět radiový spektrograf v decimetrovém pásmu.
Bude plynule proměřovat pásmo ve frekvenčním rozsahu asi 200 MHz.
Výsledky, které toto ·zařízení poskytne, budou z hlediska sluneční fyziky
jistě velmi cenné.
KOMETA MRKOS 1959j
V rannfch hodinách dne 3. pros~nce m ·i nulého ['OIku obJevil A. Mrkos novou
kometu, označenou 1959j. V dolb-ě objevu byla kometa v souhvězdí Vah a jevila
se j;3Jko difuzní objekt 8. hvězdné vel1kosti ,g centrální koooeruzací a ohonem
kratším než 1°. Objev byl potvrzen E. Roemerovou, která kometu pozorovala
následující den. na Námořní hvězdárně v Arizoně.
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Zdeněk

Sel{anina

VÝPOČET MEZIHVĚZDNÉ ABSORPCE

A VíCEBAREVNÁ FOTOMETRIE
V klasické fotometrické formuli
m=M - 5

+ 510gr

(1)

J

svazující zdánlivou m a absolutní M velikost hvězdy s její vzdáleností od
Slunce rJ je zanedbán vliv mezihvězdné absorpce na dráze svě telného
paprsku A. Její správný tvar, psaný pro vlnovou délku A je
m(A) =M(A) - 5

+ 510gr + A(A)

(2)

a místo rovnice (1) platí tedy vždy nerovnost
lm

>M-

5

+ 5 log r.

(3)

'Pro funkci A (A), jíž ,z veme totální absorpcí ve vlnové délce A, se
v prvním přiblížení píše výraz
A(A) =ao(A) . r.

(4)

Podle této rovnice by absorpce rostla lineárně se vzdáleností. Konstanta ao
je tzv. koeficient absorpce, jenž označuje velikost absorpce na jednotku
vzdálenosti. Avšak studium rozložení mezihvězdné hmoty v naší i jiných
galaxiích ukázalo, že je silně koncentrována k rovině symetrie soustavy
a velmi prudce jí ubývá směrem ke galaktickým pólům. Tato sku tečnost
sama svědčí zcela v neprospěch platnosti vzorce (4). Parenago odvodil za
předpokladu, že hu.stoty mezihvězdné hmoty ubývá exponenciálně se vzdá
leností od roviny Galaxie, pro absorpci A (A) výraz
A(A)

=

ao~~ (1-eISIn

r Isin bl )
(3

bl

,

(5)

kde b je galaktická šířka hvězdy a p je veličina, souvisící s gradientem
hustoty mezihvězdné hmoty a je v Galaxii přibližně konstantní. Píšeme-li

a = r.

I~I (1- e- I~I)

( IZI je vzdálenost hvězdy od roviny Galaxie),
na tvar analogický (4):

můžeme

(6)

rovnici (5)

přepsat

(7)
kde p je fiktivní vzdálenost, jež pro hvězdy v rovině Galaxie je rovna
vzdálenosti rJ jinak je p<r. Koeficient a o v rovnicích (5) a (7) ovšem
udává velikost absorpce na jednotkovou vzdálenost v rovině Galaxie.
Vzorec (5), případně (7) je sice v souladu s dnešními názory na dyna
mické vlastnosti mezihvězdné hmoty, při praktické aplikaci však naráží
na potíž, spočívající v proměnlivosti absorpčního koeficientu ao jak s po
lohou na obloze, tak se vzdáleností od Slunce. Dnes je totiž už opuštěna
domněnka o celkem pravidelném rozložení temných mračen přibližně stejné
tloušťky, jež by se při numerických výpočtech projevovalo týmž způsobem
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jako jako spojitě rozložená hmota. Výše zmíněné exponenciální rozložení
temných mračen nutno chápat statisticky a nelze z něho např. dělat
správné závěry o jejich počtu v daném směru a do dané vzdálenosti.
Z téhož důvodu je již také opuštěna Parenagova metoda "absorpčních
políček".l

Chceme-li znát velikost totální absorpce ve vlnové délce A u určité
musíme postupovat dnes jedinou možnou metodou barevných
Postup si stručně objasníme. Měřme zdánlivou velikost hvězdy ve
dvou vlnových oborech, charakterizovaných efektivními vlnovými délkami
příslušejícími fotografickému a vizuálnímu oboru spektra:
hvězdy,
excesů.

,1,1= 4270 A,
Az=5430A.

Pak platí podle (2):
m(AJ
m(A~)

= M(A,) -

=

M(A 2 )

5
5

-

+ 5 log r + A (Al),
+ 510g r + A U.z)'

(8)

Zdánlivý barevný index definujeme jako rozdíl

=

C(Al' ,1,2)

m(Al) -

(9)

m(A2)

a můžeme jej tedy u každé hvězdy změřit. Vlastní barevný index ("intru1
sic colour"), jenž je dán jako rozdíl

=

0(,1,1, ,1,2)

je

oproštěný

od vlivu

mezihvězdné

=

E (Al> ,1,2)

(10)

M(Al) -MCA,2)'

absorpce. Rozdíl

C (Al' ,1,2) -

těchto indexů

O (Al> ,1,2)

se pak nazývá barevný exces a je vždy nezáporný,
plyne, že
ECh, ,1,2)

= A (Al) - A CAz)

(11)
neboť

z rovnic (8)
(12)

a ve zkoumaném oboru spektra je
A(A) "'A- ct

(13)

kde Cl se mění v mezích 1,0-1,5. Vzhledem k platnosti (12) 'nazýváme
E(A l l A2 ) též selektivní absorpcí. Náš úkol, určit totální absorpci ve vlnové
délce A, řešíme nyní tak, že hledáme velikost faktoru fA, jenž určuje veli
kost poměru totální absorpce v A k selektivní absorpci mezi Al a Az:
YA

A(A)

=------.

(14)'

E(Al' AZ)

r. (A: _A;)-l.

Dosazením ze (12) a (13) zjistíme, že
Y,t = (

A1/2

(15)

Známe-li E (Al~) a Y,t , můžeme určit podle (14) i A (A). Nyní je v cestě už
jen jedna zásadní překážka. Barevný exces, který počítáme z rovnice (11),
předpokládá znalost vlastního barevného indexu, který - exaktně vzato 
neznáme u žádné hvězdy. Úzce však souvisí se spektrální třídou a při
1 Astronomičeskij

žurnal 22,

Č,

3 (1945).
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numerických výpočtech se proto předpokládá stejný pro všechny hvězdy
téže spektrální podtřídy po případě i svítivosti). V praxi se vlastní barevný
index určuje z hvězd, na dráze k nimž je mezihvězdná absorpce minimální,
tj. z hvězd blízkých a hvězd, jejichž úhlová vzdálenost od galaktických
pólů je malá.
Popsaná metoda výpočtu absorpce vycházela z měření zdánlivých veli
kostí hvězdy ve dvou vlnových délkách. Mluvíme proto o dvoubarevném
systému fotometrickém.
Teoreticky je možno vybudovat dvoubarevný systém zvolením dvou
libovolných vhodných vlnových délek. V praxi existuje dnes skutečně řada
různých systémů, jen několik z nich však má zásadní význam u nich je
totiž spolehlivě známa velikost faktoru YA - a ostatní se na tyto převádějí pomocí transformačních rovnic.
O barevném indexu a barevném excesu mluvíme u dvoubarevného sys
tému mezinárodního, který pracuje s efektivními vlnovými délkami, uve
denými před vzorcem (8). Stebbins na základě studia barev a jasností
hvězd v přilehlé a odlehlé části galaxie M 31 nalezl pro poměr mezi totální
absorpcí ve fotografickém oboru a barevným excesem hodnotu
YVfJ

= 4,0 ± 0,2,

což odpovídá velikosti exponentu ·Z rovnice (13):
=

Cl

1,20 ± 0,07.

Na velmi podobných vlnových délkách spočívá i systém (B - V), jenž
je součástí Johnsonovy-Morganovy tříbarevné soustavy (U, B) V), o níž
bude řeč dále. Poměr mezi totální (ve vizuálním oboru) a selektivní
absorpcí u systému (B - V) byl určen velmi spolehlivě jednak Hiltnerem
a Johnsonem, jednak Blancem a je udáván hodnotou
Yv = 3,0 ± 0,2,

takže
Cl

= 1,21 ± 0,08.

Jiným velmi uZlVaným dvoubarevným systémem u B-hvězd je systém
zavedený Stebbinsem, Rufferem a Whitfordem (SHW), který užívá efek
tivních vlnových délek:
).1=4120 A,
).2 = 4710 A.
Velikost

redukčního poměru Y

je v tomto systému
Yv

odkud plyne
Cl

=

6,1

± 0,4,

= 0,99 ± 0,03.

Některé další systémy, např. Oosterhoffův, Stoyův a Jme, se většinou
převádějí pomocí jednoduchých empiricky získaných transformačních rov

nic (obvykle lineárních) na systémy předešlé a nebudeme se zde proto
o nich dále šířit.
Ze změřených zdánlivých velikostí hvězdy ve dvou vlnových délkách
ovšem lze určit opět jen dvě jiné vzájemně nezávislé veličiny (totiž index
vedle kterékoliv z obou naměřených velikostí). Avšak výpočet vlivu mezi
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hvězdné absorpce na zeslabení zdánlivé
součástí výpočtu vzdálenosti hvězdy od
absorpce příliš platná, neznáme-li rovněž

jasnosti hvězdy bývá zpravidla
Slunce. A tu nám není znalost
absolutní velikost hvězdy, tj. její
spektrální typ. U slabých hvězd, u nichž spektrální třída pro nedostatek
světla se nedá určit, je uvedená potíž zásadního rázu. Zde již dvoubarevná
fotometrie pozbývá na významu a je nutno zavést tříbarevný systém foto
metrický. Jeho výhody proti dvoubarevnému systému si vysvětlíme na
známém systému zavedeném Johnsohnem a Morganem. 2
Tento tříbarevný systém, značený (U, B, V) má efektivní vlnové délky:
U -3500 A,
B-4350A,
V-5550A,

z nichž můžeme uvtořit dva indexy (B - V) a (U - B). Vyneseme-li
nyní proti sobě tyto dva indexy pro hvězdy hlavní posloupnosti, dostaneme
po vyloučení vlivu mezihvězdné absorpce křivku, jež je na obr. 1 znázor
něna plnou čarou. Na levém konci této křivky jsou modré hvězdy, na pra
vém červené. Směr, jímž se body na křivce posouvají vlivem absorpce, lze
nejlépe určit z O-hvězd, jež všechny mají prakticky stejný vlastní index
(U - B) i (B - V). Tento směr je udán tzv. čarou zčervenání O-hvězd ,
jež je na obr. 1 znázorněna čárkovanou přímkou. Náhlé silné prohnutí na
křivce vlastních barev hvězd hlavní posloupnosti u (B V) = + 0,1 je
způsobeno Balmerovým kontinuem,3 které absorbuje část energie v oboru
vlnových délek blízkých U (prohnutí nastává proto na části křivky, odpo
vídající A-hvězdám, tj. hvězdám vodíkovým). V pravé dolní části obr. 1
je dále čerchovaně vyznačena čára, podél níž se kupí žlutí obři, kteří na
tomto diagramu leží pod hvězdami hlavní poslounnosti. Konečně nosloup
nost veleobrů BO - AO je na obrázku znázorněna prázdnými kroužky,
spo.ienými plnou čarou.
Význam soustavy (U, B, V) tkví v tom, že z ní lze u "raných" hvězd
určit harvardskou spektrální třídu, aniž bychom měli k disnosici jejich
snektra. Za tím účelem zavádí Johnson veličinu Q, jež je funkcí excesů
E(U-BJ a E(B- vJ a jež je v dosti vysoké korelaci se spektrálním typem
(v oboru spektrálních tříd B a A).
Becker a Steinlin 4 zavedli další tříbarevný fotometrický systém (R, G,
U), jehož efektivní vlnové délky jsou
R-6380A,
G-4700 A,
U -3730 A.
Předností této soustavy proti soustavě (U, B, V) je větší rozpětí vlno
vých délek, takže především hvězdy pozdních soektrálních tříd se v tomto
systému dají přesněji zkoumat. Vyneseme-li onět proti sobě vlastní indexy
(G - R) a (U - G), dostaneme pro hvězdy hlavní poslounnosti nodobnou
křivku jako je na obr. 1 pro soustavu (U, B, V), avšak obří hvězdy .isou
v soustavě (R, G, U) od hlavní posloupnosti mnohem zřetelněji odděleny
2

Astrophysical J ournal 117 (1953), 313.

Je to spojitá absorpce,
hého stacionárniho stavu do
3

4

způsobená přechodem
stavů

elektronů

s energiemi vyššimi než je
Zeitschritt tUTI Astrophysik 39 (1956). 188.

vodikových atomů z dru
ionisačni potenciál.
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a tvoří v pravé dolní čás
ti diagramu protaženou
skvrnu. Aplikaci tohoto
diagramu na materiál vadí,
podobně jako u soustavy
(U J BJ

V),

mezihvězdná

!lbsorpce, jež posunuje křiv
ku vlastních indexů na dia- U-B .."D.~
0..6
gramu vpravo dolů, prak
+ 0.8
ticky v témž směru, v němž
+ 1.0.
zmíněná křivka. probíhá.
+ 1.2
+ 1.~
Kombinací různých hodnot
+1.6
absorpce a svítivostí hvězd
.. 1.8
z materiálu dostáváme
-0.2
0..0. +0..2 +D.~ +0..6 .. 0..8 +1.0. +1.2 ... 104
útvary, které Se nehodí ke
B-V
zpracování. Proto použití
Obr. 1.
diagramu na hvězdy ve
směrech s velkou mezi
hvězdnou absorpcí je podle Steinlina možné jen asi do 12. hvězdné velikosti.
Závěrem lze říci, že vícebarevná fo~ometrie vedle úspěšného vyřešení
problému určení mezihvězdné absorpce u hvězd se známou spektrální kla
sifikací začíná úspěšně řešit i problém určení svítivosti hvězd, u nichž
nelze zjistit vzhled spektra. Zatím, jak z uvedeného plyne, se vyskytuje
ještě celá řada obtíží, jež vylučují použití barevných diagramů na všechny
hvězdy, především na vzdálenější, není však pochyb o tom, že vícebarevná
fotometrie se vbrzku stane jednou z nejdůležitějších astrofyzikálních
metod vůbec a že jí bude patřit primát v přesnosti určování vzdáleností
v Galaxii i mimo ni.

Co

nového v asfronomii
ČESKOSLOVENŠTí VĚDCI V ANTARKTIDĚ.

Jak je naším čtenářfi.rn známo,
zúčastnil se na p()Izvání Akademie věd
SSSR sovětské výlpravy do Antark
tidy

v

roce

1948-1949 pracovník
Hydrometeorologického
ústavu na Lomnic'k ém štítu Antonín
Mrkos. SpolUJpracoval nejen na pro
gramu sovětské výpravy, organizova
né především k vý,zkumům v rámci
Mez~nár()dního geofyziJkálního roku,
ale ve spolupráci s ólenerrn-koTeSlpon
dentem F. Linkem s.e zabýval výzku
mem srvětla noč'ni oblohy a polárních
observatoře

září.

Po celé ohdobí podzimu a polární
noci prová,děl měření soumraku a
světla noční oblohy. Všech soumraků.
dosud proměřených je 144, z nichž
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některé při Měsíci. Ve stejném .počtu
nocí bylo měřeno světlo noční oblohy.
V ř,adě nocí byly rOlvněž rpozorová..'1y
a měřeny družice a rakety. Výsledky
pozorování byly zasílány do Moskvy.
Více než ze sta nocí byly zís1kány sta
tistické údaje o teleskopických meteo
rech. O průběhu měření světla nočni
oblohy a sOUJITlraku bylo referováno
v "Informačním žUTnálu .sovětSJkých
ap.'tarktických ex:pedic" Č. 2. Od za
čátkuk'větna do ,k once září 1958 byly
měřeny variace intensity zelené čáry
5577 A v období jasných a bezměsíč
ní-oh nocí. V letním období, kdy jíž
nebylo možno provádět měření, se
účastnil saňotraktoro1vých po,chodů. do
cenbrálnich části východní Antarkti

dy.

Při těchto

'Pochodech pracoval vý
pro expedici. Pro:vá.ctěl všechna
as'tronomická určení souřadnic na
dráze i na některých stanicích, vše
chna meteorologická měření a pozo
rování, vyčíslil výškový rozřez po
vrchu Antarktidy z barometrických
měření od Mirného do geomagnetic
kého pólu, určil několik magnetických
deklinací ve změřených astronomic
kých bodech a účastnil se řizení po
jezdu jako navigáto'r a radiooperatér.
Při tom bylo třeba i často těžce fy
zicky pracovat, odkopávat sníh, tan
kovat vozid1a, opravovat polámané
stroje, nakládat i skládat náklady při
veLmi nízkých te.plotách a silně sníže
ném atmosférickém tlaku. Od konce
'p rosince 1958 pracoval opět v Mir
ném. S druhou skupinou zímovčíkťl se
zú6astnil výpravy na břehy Země krá
lovny Maud, kde se stavěla a otevÍ
rala no'v á sovětStká stanice Lazareva.
A. Mrkos odjel z Antarktidy lodí Ob
koncem února a do Česlkoslorvenska
se vrátil .počátkem květil1a m . r.
K účasti na V. sovětS'ké aIl1tarktické
kontinentální ex:pedici byli komisí pro
Mezinárodní geofyzi,kální spolupráci
ČSAV navrženi dva naši vědečtí pra
corvníci, dr. Oldřich Kostka z Hydro
meteorD'logického ústavu a dr. Oldřich
Praus z Geofyzikálniho ústavu ČSAV.
Do Antarktidy od:plull koncem listo
padu m. r. z Leningradu. Budou spo
lupracovat i na úkolech sovětské vý
pravy a z cesty i z pobytu v Antark
tidě natočí též dokumentární film.
Dr. Oldřich Kostka se bude podílet
na pracích synoptického a aerologic
kého oddílu, a kromě loho bude pro
vádět samostatná měření zchlazování,
odběr V'zorkfl srážek pro chemickou
analyzu a sběr VZOI'ků ledových krys
talfl ke studiu mikrostruktury oblakfl.
Při zpracování aerologických sondáží,
provedených letadly a radiosondami,
by chtěl navázat na předchozi práce
sověts,kých pracovníků, hlavně v ob
IMU tepelné bilance 'přízemní inversní
vrstvy vělxfl, vanoucích z vnitrozemí,
a srovnání všeobecné cirk,Ullace ovzdu
ší na severní a jižní polokouli. Měření
zchlazování má výzkum pro bioklima
tické úvahy o drsnosti podnebí a jeho
vlivech na organismus. Pro meteoro
hradně

logickou laboratoř Geofyzikálního
ústavu ČSA V budou po cestě lodí
í při pobytu v Anta:rktidě odeblrány
vzorky srážek pro chemiclkou analyzu,
což má význam jak pro určování pří
měsí ve vzduchu, tak pro určování
pfivodu v~d:uchové hmoty podle těch~o
příměsí, což pomáhá řešit cirkulační
problémy hlavně v oblasteoh s řídkou
staniční sítí. Pro tutéž laboratoř bu
dou odebírány vzorky ledových krys
talfl ke stutdiu mikro:struktury oblaků
ve vysokých hla,di.nách. Oblačnost a
srážkové produkty mají totiž v Ant
anktidě při zemi stejný charakter jako
u nás ve výšce. Uchováni vzorkfl le
dových krystalfl rk dodate,čnému stu
diu bude provedeno pomocí speciální
pryskyřice.

Dr. Oldřich Praus se bude zabývat
studiem variací elektrického pole
zemních ;proudfl, což je součást kom
plexního studia přirozeného elektro
magneUokého pole, rozvinutého v ČSR
do značné šíře v MGR. Podle dosa
vadních hypotes jsou variace ,přiroze
ného elektromagnetického pole způso
bovány proudy nabitých částic, vysi
1wných ze Slunce a soustřeďovaných
zeffiSlkým magnetiokým pole.m do ob
lastí geomagnetických pólfl. V dflsled
klU toho je jejich 'Pozorování v polar
ních o,b lasteoh ve1mi důležité pro vy
světlení !podstaty a mechanismu jejich
vzniku. Další část programu zahrnuje
,registrad ionosférických hvizdů a
0!3tatních 'zvUJko'vých efektfl na -velmi
dlouhých vlnách. Bude registrováno
v kmitočtovém oboru 1--18 kHz. Tato
část program u je zajištěna 3Jpa.ratu
rou vyvinutou a zhotovenou v Geofy
zikálním ústavu ČSAV. Dosavadní vý
sledky ukazují, že studiem hvizdfl mfl
žeme získat nCYVé údaje o vlastnos
tech vysokých vrstev ionosféry, ned o
stupných běžným sondážním meto
dám. Kromě toho je výskyt hvizdů
v j~stém vztahu ke stavu přirozeného
elektromagnetického pole. Tato sou
vislo,st váak není dosud uspokojivě
prozkoumána a objasněna. V tomto
místě se výzkum hvizdfl stýká s kom
plexním studiem variací přirozeného
ele,k tromagnetiokého pole.
Páté sovětské antaJ:lktické výpravy
se účastní též vědečtí 'Pracovníci z Ně
mecké demokratické republiky.
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UMl1:Ll!: DRu2rCE
KDncem listopadu minuléhO' rDku
DbíhalykDlem Z.emě tytO' umělé dru
žíce: 1958 Cl (ExplDrer 1), 1958 tl
(Vanguard 1), 1958 o (Sputnik 3),
1959 Cl (Vamgua:rd 2), 1959 o (ExplD
re:r 6), 1959 7} (Vanguard 3), 1959 ~
(Lun~k 3 - sovětSlká autDmatická me
ziplanetární stanice), 1959 L (ExplD
rer 7), 1959 x (Discoverer 7) a 1959 A
(DiscDverer 8), j!akDž i nO'sné rakety
dlružic 1958 (J, 1959 Cl, 1959 o, 1959 ~
a 1959 L. Následující družice zanikly,
když 's e dOSltaly dO' 'hustých vrstev
abmo,s féry: 1959 e (DiscDVe'l'eT 5) 28.
září 1959, 1959 r (DiscDverer 6) 20.
října 1959 a 1958 t:: (Explorer 4)
22. října 1959.
Hatel1t 1959 A (DiJscDverer 8) byl
vypuštěn 20. listopadu 1959 ve SpO'
jených státech ameriClkých a pDdDbně
j,akD u dřívějších satelitů, tDhDtD ty,pu
bylO' v družici UJmLstěnD pouzdro, kte
ré se mělO' vrátit k zemskému PD
IVrchu asi 26 hodin pO' startu a mělO'
dopadnout do moře v O'blasti Havaj

Americká družice Explo're'r 6,

vypuštěná

ských DstrDvfi. Americké letectvo
O'známilD 22. listopadu, že se !pDuzdrO'
ne'pDd-ařilD nalézt. Není jisté, zda ne
poškDzenépDuzdrů sp'adlD dO' mDře, či
zda pO' selháni IZlařízení, které měLO'
zabrzdit pád, se pOlrndro zničilO' tře
ním O' vzduClh.
V USA byly též vlO'ni na pDdzim
učill1ěny dva pokusy O' vY'puštění umělé
družice Měsíce. BylO' užitO' třístu.pňO'
vých iI'aket Atlas-Able, které měly vy
nést dTužici dO' O'hlasti Měsíce, kde se
pomocí retroaktivníhD můtDru měla
Tyc:hlDSt satelitu 'ZlpDmalit na,tDUk, aby
se stal umělou družicí Měsíce. V sate
litech byly krDmě rů'Z'1lých vědeckých
přístrDjů, atpa:ratu.ry k fDtůgrafDvání
měsíčníhO' IpůV!I'cnu. Prvni pDkus byJ
vykDnán 24. září 1959, avš8.Jk nůsná
ra:keta explodovala na Ddpalovací
rampě. Druhý pokus byl učiněn na
mysu Canaveral 26. listOlpadu 1959,
avšak rprů neZlapálení druhéhO' stupně
rakety nebyl rDvněž ústpěšný. Raketa
se :zřítila dO' AtlanticrkéhD oceánu.

7. 81'pna 1959; v lopatkách jsou um'i-s
b,a terie.

těny sluneční
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MAPY SLUNE!ČNf FOTOSF1i:RY
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Mrupy slune:čni fotosiféryo.to.ček 1414
a 1415 byly lSestaveny podle vizuál
ních Po.ZOI"o.'V'áni Slunce (proj akce
74 mm refraktorem, mětšenÍ 47krát,
průměr ob,r,a zu
S!hwnce na stínítku
DVĚ

180

0

60·

f20°

O·

25 cm), iCl!o.~lněnýdh fo.tografickými
snímky, eXlpO'no.vanými reflekto.,rem
o rprnmě!l"U 100 mm při por1lměru slu
nečního. koto.UJče 30 mm.
LadisZav Schmied

MAPKY ODVRACENÉ POLOKOULE MĚSíCE

s
Když r. 1907 uveřejnil vídeňský
kartograf K. Peucker maJpiku o.dvrá
cené po.lokoule Mě'síce, netušil, že za
50 let bude tato polo.koule ofo.to.gra
fo.vána.
Ze snímků. TASS je nejhodno.tnějlŠí
fo.tografie Č. 424222, kterou js.em Po.
dmbil pečlivému rozbo.ru. Jak známo,
UJkazuje uvedená fo.to.grafie 'z čás,ti
_,
_
i ty útvary měsíčního pOVlrchu, které v~ I ~---':l~~=+I-;,(e~,..:;f-l·_-E~::tH1 z
jsou ze Země viditelmé. Tyto útvary
jsem na snímku TASS identifi,ko.val
a zakreslil Po.dle Madlerovy a Fran
z.ovy ma~y.
A však na odvrác.ené části polo.
korule jSo.U kromě sedmi lPo.jmeno.vaObr. 1. Peuckerova mapka
lená dle originálu

překres

J
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Obr. 2. Mapka odvrácené části Měsíce. Útvary viditelné části označené na
smímku TASS: I-Mare Humboldtianum) II-M. Crisium) III-M. Marginis) IV-M.
Undarum) V-Mo Smythii) VI-lVi. Foecunditatis) VII-M. Australe.
Další útvary identifikované na viditelné části: A-Endymion) B-Mercurius)
C-Gauss) D-Cleomedes) E-Seneca) F-Condorcet) G-Appolonius) H-Firmicus)
J-Stevinus) K-Snelius) L-Langrenus) M-Kastner) N-Humboldt) O-Petavius)
p-))(3") Q-Palitsch) R-Manus) S-Furnerius) T-Oken) VIII-Mare Spumans.
Nově označené útvary na neviditelné části: Moskevské moře (Mare Mosco
viense) 2-Záliv astronautů (Sinus Astronauticorum) 3-Lomonos.ov) 4-Joliot
Curie) 5-Ciolkovskij) 6-Sovětský hřeben (Montes Sovietici) 7-Moře touhy
(Mare Cupiditatis).
Další i:,tvary rozeznatelné na odvrácené části: (1) Jas'né zářící útvary v hor
natém okolí: a) b) c) d) e) f) t) x) Y (typu Tycho). (2) Rovinné útvary typu
Platon: e) g) k) 1) m) n) o) p) q) r) s) U. (3) Mírně zvlněné roviny typu Sin.
Medii: j) v) W. (Identifikace a kresba K. Fischer.)
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nýcm. útvaru. Ještě patrné náznaky
mnoha dalších, které mo:ž no ,rozdělit
do tří slkiupin: (1) krátery s vyšší od
razivostí svělbl,a ty\pu Tycho, Kepler,
(2) 'kiráterovité roviny podobné útva
ru Plato, (3) mírně zv,rásněné plochy
se střední odT8JZi1VoSltí: světLa typu Si
nus M e-CLU.
.
Až bude ofotografována i ta čá.st
odvrácené polokouJe, která v době
expozice byla j,i ž ve tmě, pak bude
snad ověřena IpoloihJa hYlPotetického
kráteru "Fra:nz", kterou stanovil

PeUiClker na základě světelných pruhů.,
které od tohoto ikJráteI.l'U za-sah ují do
seve'l'ovýchoc1ní čáJsti Oceanus procel
1ar.tLm lIla viditelné 'P0l0.koIUU.
SrolVnáme--1i malp:ku Peuo~erovu,
která je f!a.nta'sÍÍ, vytvořenou na zá
kladě studM J. Franze o !pokračování
"pásu moří" na odvrácené polokouli,
vidíme, že PooIC1kero'v a představa byla
ponělkUld přehna.ná, n eboť odvrácená
část dle snímku vykazuj e daleko více
hornatélho terénu s vyšší s'větelnou
odmzivostí.
K. Fischer

ME,ZJi"l\JÁRODNí VÝSTAVA UNEtSCO "ZIDMĚ JAKO PLANETA" V ČSR
Českos,lovenslká kOlIT1is.e pro spolu
práci s UNESCO společně s Os. spo
lečností pro šířelIlí poEtických a vě
deckých znalostí instalovala koncem
října
1959 mezinárodní
vSrstavu
UNESCO "Země ja,ko plamet'a " na vý
s,ta:višti v Plzni. Výstava je věnována
mznýmohorfim fyz~kálního výzkumu
Z emě. Kromě panelů. j,e výstava do
pLněna četnými €.Xlponáty ve formě
modelů. rŮJwých 'Přístrojů., které jsou
však ve fUlrrkci ,a práce ,přístrojů. je
ná!v,štěvníků.:m přímo př.edváděna v jed

notliJVých ,částech výstavy. K význač
ným ex,ponátů.m 'patří modely prvních
sovětskýdl družic, družice Vanguard
a meteoI'010,g í'c ké 'I':rukety Veroníque.
Výstava je dO/plněna řadou panelů. in
formujících o :podílu česko<slovenských
vědců. na vý~umu Země, zejména
v .obdohí Meziná;ro'dního geofyz1káll1í
ho rOiku. Z Plzně ,byla výstava pře
mí:stěna do Ostravy a 'Později bud.e in
stalována v Brně. V únoru převezme
výstavu tpatrně Polsko.

NAVŠTEVY ZAHRAlNIóNfCH ASTRONOMŮ V ČSR
Začátkem

října

m. r. p.řijel do
významný sovětský
astronom, tp,r acovník Ústavu fyziky
Země v M.oskvě, prof. B. J. Levin. Na
šÍmčtenářúm j1e Zinám j'ruko přecLní
odhornÍik v meteorické a kometární
astronomii a v kOlsmogonii. Brof. Le
vin přednáš,el na témata z uvedených
obom a zúčastní I se četných rOlZho
voru s vědeckými p.raco,vníky našich
astrcmOlmických ústavů., s nimiž též
projednával možnost s'polUlpráce, ze
jména v meteoriClké astronomii. Prof.
Levín ,projevil zájem též IŮ práci ama
térů. v s o'UlVis10,s ti !S výlsledky meteo
ric,kých expedicí a zdfLraznil potřebu
v.zájemné S'PolutpTáce ,se sověts'kými
pozor.ovacimi
sklUlpi'llami.
Všichni,
kdož .měli lPřil.ežttOSlt setkat se se so
větským hostem, jistě nezapomenou
na jeho s!k:ute·čně 'Pracovní návštěVlu,
probíhající v přátel;skéim kJritic:kém
oVlzduší.
Koncem října nav:štírvil Prab.u a
Ondřejov 'známý mexic:k:ýa:stronom,
Československa

ředitel observatoře v Tonanzintle, G.
Haro. Na !Sehů.!zce v Ondřejově hovohl
j'edna:k o bUJdování mexioké observa
toře, jednak
jejím IPOIZoTiOvacim pro·
gr,a mu, ,který je zruměřen ke studiu
některých význačných objektů. v naší
Galaxii a 'ke Istpektrálnímu výzkumu
sous.ednicJl galaxií. Dr. Haro Léž ho
vořil o 'svých prackh, týlkajicíoh .'),e
asoeiaoí Ta erUlptívnioh trpaslíků. 'r
Tauri.
V listopadu m. r. přijel .ke kratšímu
pobytu akademik E. R. Mustel
z Kryms:ké observatoře Akademie véd
SSSR. Koruzultoval především s naši
mi pracovniky ve slUíl1eční fyzice, ale
věnoval svou pozornost též stelární
astronomii. Hovoři.! o práci stelárního
oCLdělení Krymské observatoře, kde se
s·taví řada ve1kýClh přístrojů., zejména
reflektor o 'prů.měr:u 2,6 m. V souvis
losti s tím uJkázal na možno'sti, které
se otevLrají naši astro'l1iOmii vzhledem
ke stavhě dVo.UiffietrovéhlO refle,ktoru
na Ondř8ljO'Vě.
g

°
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LUMINISCENCE MĚSÍCE
Mě'síční

1UJminísocenci

'Při

za:bměnÍ

rybjevi l Ipř,ed č,a,sem člen-korespondent
F. Link a na (konglT'es'UJ ,M ezúnárodni
astronomiClké unie 'V GUiryahru 'r. 1947
přednes.l 'návrh, ruby tento j'e v byl stu
dován truké mimo zH,tmění pomocí mě
s'Í:čniho ,slpektra. Tento ná VT!h s úspě
ohe:m uslkUit.ečnil fr3JncoU'z.ský astro
nom J. DUibois na hvězdárně v Bor
deaW{ a výsledky svéiho po!Zorovální
sh'r:n1U1 do práce, která nyní vyšla
v ROIzpra,vách ČSAV Ipod náz,vem
"PřiSJpěvek ke stUJdiu měsÍ'čmí lUiIni
niscence".Pov:rchMěsí'ce je vystaven
dOíp adu 'k rátkov}nn.élho a k'O'npuslkulár
núho záření IsLumečnÍiho, které n.eni <po

h1cováno atmo:sféirou a které budí
sÍ'ční minerá!yk
umožň,U!je stUJdovat

povI"ehu a sledovat

mě

světél'kGvání.
To
slo,ž e!ní měsÍ,čnilio
změlny

bUJdící.ho

slunečního záření, 'k teré na Zemi ne
~ze studovat Ipro přítommost ,z ems1
ké
atmosďéry.

LUlmi'niiS,c e:nce je zvlášť ná
padná pN !Zatměních, kdy na Měsí,c
dopadá ví.ce 'záření ze s.Luneční chro
mosféry a Ikorony, jež 'jlsou zdrroji bu
dícilio zářemí. ExLste:nce mělsÍční lumi
niscence 'byla při zatmění dálle :po
tvrz e/na italskými a.stronomy Forti
niovou, Oi'm,i'nem ,a Fr,esou a ',mrmo 'za
tměni též sovětským astronomem Ko
zyrevem.

BESEDA O AJSTRONOMICKÉ LITERATUŘE
Dne 25. li1stOipa!du 1959 uspořádala
Státní IknihoV'na ČSR - Unívers:itní
lmilh ovna v PI'3Jze čtenářslkou besedu
o a:stronomiClké -literatuře. Besedu .za
hájil úvodním ip'rOlsLoiv em re:d. J. Sa'dll,
který lPoda.lpřítomnýlffi stručný pře 
hled o odborné i pO!pulárr'ní astrono
mické literatuře, vYldané l i nás během
posledních tři let. Zd-lir3Jmíl, že není
pravda, že a.stron()mlcké literatury
bylo u nás už vYldáno více než dost.
Skuteonost nás přesvědčuje s'p13e
o opaku a fbude třeba na tomto úSe,ku
mnoho dohánět. Zvláš, tě naléhavý.m

úikolem ,dnešix'a je vYldá:ní větší popu
lární astronomie a dále soustavné vy
dá vání menších populárně védeC'ký'c h
mono'g rafií, 'wláště o Ip Lanetách, rá:dio
astronomii, kosmogonii a jiných aktu
álních otáZ'kách. N e.mělo Iby se za.pú
mínat .ani na historii ,astronomie. Po
s:končenÍ ,d~SlkUJse si ú08Jstnici besedy
prohlédli výstavku vzá<::ných astrono
mických děl IZ fondů. Universitní
kn~hovny, jakož 1 výstavu<u mode,rn;'
česlké a slovenSlké popUilární astrono
mické literatury.

OKAMŽIKY VYSÍLÁNÍ ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V LISTOPADU 1959
OMA 2500 kHz, 20h; OMA 5,0 kHz, 20h; Praha I 638 ikHz, 12h SEČ
(NM - neměřeno, NV - nevysíláno, Kyv - z kyvadlovýoh hod.in)
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DEFINITIVNí OZNAČENÍ KOMET PRJOŠLÝCH pŘíSLUNÍM ROKU 1956
V cirkuláři Mezinárodní a,s tronomické unie č. 1702 bylo uveřejněno
definitivní o'značení ,komet, které 'p rošly přísluním v ,roce 1956: 1956 I Haro-ChaviTa 1954k (27. I.), 1956 II
P / Ashbrook-Jackson 1955c (6.

IV.), 1956 III Mrkos 1956b (13.
IV.), 1956 IV - P / Olbers 1956a (21.
VI.), 1956 V - P / J 'ohnson 19561 (26.
VII.), 1956 VI - P / Crommelin 1956g
(25. X.). V záIvorce je datum 'prů:cho
du příslLUním.

Z Československé astronomické společnosfi
pREDNAŠ!KY O HYDROMAGNETICE
čs.
ČSAV

aslronomioká spoleoč'n0st pti
pořáJdá
cyfkJJUs lPřeo.náŠeG{
o hY'dTomagnetice. Přednášky j,g,ou
předevšLm zaměřeny k
a:stro:nomic
ký1m aplikacím. HY'dromagnetika je
zc el'a no'výun vědm~m oborem, který
vyro,stl na rozhraní mezi elektrom3Jg
netikou a hy;drodynam~kou. V IpolSled
ní době !VěnuJe ,s e hyaromagnetice
zvlášť velká IP:O!~Ofinos{ z.e dvou ctů
v,odů:
(1) Bude mít pravdělpodohně
zna.čný význam !pro reali!zad hzenýcth
termo'i liukleárních :re3Jkcí, nevyčenpa
telnélho zd'roje energie. Z toho důvodu
.:,e zaj,ím:ají o hy;dromagnetiku tech
nid, energeHkové a astrornaJUti. (2)
Vesmk především sestává ,z plasmatu
a všude ve 'vesmíll1u se setká,váme
s :magnebickými poli. Z to,ho ,dův,crdu se
astrono'ffio!vé z alb ýV3Jjí hydrOrmagne
tikou.
Dne 12. XI. hyh na pořadu
úvodní př'e,dnáska J. Kleczka, 3. XII.
p'řednášel A. Hruška /llIa téma pla,sma

ve statirsti dké rovnová1ze a 17. XII.
1959 V. BLUmba o makro,slkOlpickém
pOlhylbu. Další Ipřednášky se konadí
letos: E. Chvojková: Vlny v'pla1smatu
(7. ledna), E. Chvojková: Plametární
atmosféry (14. ledna), V. Bumba:
Alplikace na sluneční fY'z~k,u - foto
sféra a chro:mogfélra (21. Jedna), J.
Kleczek: PIa,slma 'a rádiovézář8lní
munce (4.. únolr.a) a A. HI'iušk,a: Dy
namiJka a magnetodymamilka mezi
hvě'z'dné:ho
íplasmatu (19. úno'r a).
Pře,dnáš'ky se ,k:onaji v meteoro'logické
po,slJuchárně
mat8lmaticko-.fyziikální
fa'kuJ.ty Karlovy ;university, ,P raha 2,
Ke Karlovu 3 a jsou p'řIlstlUpné všem,
k:dož .seClht€j'í ,seznámit .s touto velmi
a'ktuáLní pr.oblematikoiu. Po tomo
cyklu, na kerÉJm hudou př8ldlnášet vě
dečtí pracolVnici Astr,onomkkého ústa
vu ČSAV v Ondřejově,počítá ,s e
s dalším cytk:lern, jeholŽ program se
bLUde týkat ,ostatních fyz'1kálmich
olb oro.

Úkazy no obloze v lednu o únoru
Planety. Merkur je 'v první'clh dnech ledna viditelný ['áno na východní obloze,
Ik oncem února večer na,d 'z,á!padnÍ:m IOlblzorem; nej'větší východní elo:ngace na
stává 24. II. Venuše je v l8ldJnru a v 'Úmo,I'iu rpozorovate1ná ráno na východní
olblorze. Mars je ne1polzor.Q'v1atelný. Jupiter je v lednu v souhvězdí Štíra, v únoru
v lS'oUlhvézdí Slřeke a vy;chází krátere p'řed východem S.lunce. Saturn je IV lednu
a v únOtJ:'lu n01pozorovatelný. Uran j'e IV ,souhrvěJzdí Lva a je nad obzorem :po
celou noc. Neptun je v soQruhvézdí Va:h a 'Vychází 'v lednlU 'rámo, v únoru kolem
pŮ>llnoci. Konjunlkce VenlUlŠe IS Antarem nastává 9. ledna, Venuš,e 's Jupiterem
21. ledna, Venuše se SaDurmem 7. únOlra a Venuše s Marsem 17. února.
Měsic je vprVlI1í 'Č'tvrbi 5. I. ,a 4. II ., v 'Úrplň'ku 14. I. a 12' II., v poslední čtvrti
21. I. a 20. II., v nOVli 28. I. a 26. II. Konjunkce planet s MěI::;icem n3Jsrtávají:
16. I. Uran, 22. I. Neptun, 25. I. JlUlpiter a Venuše, 12. II. Uran, 18. II. N€lptum,
22. II. Jupiter, 24. II. Venuše a 28. II. Mer'klu r. Dne 10. ledna j'e konj'umkce
Mě'sice s hldelbaranem. Dne 6 ooora nastává zákryt .A!lldelbarana Měsícem;
vstup ThaJstává 'v 15h 22,6 m, výls,tUlp v 16h25,Om (pro Prahu).
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Československá astronomická společnost
ČSAV v Praze I-Petřín 205 zapůjčl

při
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dalekohled, výrobek fy Mertz, O objektivu
160 mm, ohnisko 160 cm, se 2 okuláry
a hledáčkem. Přednost mají lidové hvěz
dárny nebo jiné organisace, které se míní
zapojit do práce sekci ČAS, osvědčily zá
jem o vážnou práci v astronomii a mají
potřebnou paralaktickou montáž. Žádosti
přijímá do konce měsíce ledna t. r. sekre
tariát Československé astronomické společ
nosti při ČSAV, Praha 1, Petřín 205,

L. Paj dušáková-Mrkosová: Foto
grafie a kresby slnečných škvfn 
J. Sadil: K fotografiím odvrácené
strany Měsíce - A. Tlamicha: Slu
neční radioastronomie v Ondřejově
- Z. Sekanina: Výpočet mezihvězd
né absorpce a vícebarevná foto
metrie - Krátké zprávy

REFLEKTOR newton, uspořádání,
llO X f 1000 mm, parab. hliníkované
zrcadlo, 3 okuláry (f = 12, 16, 21 mm)
komora s kasetami (60X45 mm) pro
dám za 350 Kčs (bez montáže). Ivan Pu
cherna, Praha, tel. 410-66.

JI. ITaH,n:YllIuKoBa-MplwcoBa: <POTO
rpa,q:n!II
II
pHCyHKH
COJIH'e'IHblX
rUITeH -:tl:.
Ca,n:11Jl:
IIpIIMeqaHIIH

o

+

PRODÁM 10cm Rolčíkův reflektor, (pa
raiakt. Cassegrain) s hod. strojem, oku!.
spektroskopem, 5. okul. od 50-260krát za
5000 Kčs. - 12cm amat. refraktor (azimut)
7 okul. od 25 do 350krát za 4000 Kčs, oba
přístroje s přísl. Také větší počet starší
astro liter., čes., něm., franc. - K. Švest
ka, Benešov u Prahy 486.
PRODÁM celokov. vidlicovou par. mont.
s jemnými pohyby v rektascenci i dekli
naci, s dělenými kruhy včetně kompl. du
ral. tubusu 0 200 mmX1360 mm bez zrcad
la a hledáček. Celá montáž uložena na kul.
ložiskách. Cena Kčs 2500,-. Bohumil Po
korný, Zámecká 1112/9, Děčín.
PRODÁM Merzův refraktor 0 95, zvětš.
36-216krát, 6 okulárů, ok. filtry, slun.
clona, paralakt. montáž . Kčs 6000,-. J.
Brzák, Nymburk 1337.

CO,2J;EPJ!\:AHllE

K (j)OTorpacjJII5i'~l HeBII.I:íHMoít CTOpOH bl
JIYHhI -

A.

TJla~!Hxa:

COJlHe'lH<:lSl.

pa,n:HoaCTpoHoMIIH B OH,n:plKeítoBcKoÍÍ
06cepBaTopIIII 3. CeKaHliH'a: BhI
'UrCJIeHHe MelK3Be3.I:íHoH a6CoprrL\IIII
11 ?úHorOL\BeTHa5i cjJoToMeTpII5i 1\:0
pOTKIIe H3BeCTII5I.
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Poštovní Inovínová služba má možnos.t přijmout na rok 1960 určitý počet
nových předpZatiteů našeho časopisu. Upozorňujeme) že teď je nejvhodnějši
doba k přihlášce) chcet'e-li dostávat časopis od prvního lednového čísZa. Při
hlášky přijÍ1ná každý poštovní úřad a d)oručovatel. Ti) kteří již předplatiteli
jsou) se ovšem nově nepřihlašují; PNS pokračuje automaticky v dodávce časo
pisu i v roce 1960. Inkaso předpZatného bylo přeneseno z konce roku až na
leden 1960. Prosíme) ,abYSite s tím počítali.
Říši hvězd ,řídí <redakční rada: J. M. Mohl' (ved. red.), Jiří Bouška (výk. red.), Zd.
Ceplecha, V. Hulinská, Fr. Kadavý, M. Kopecký, L. Landová-Štychová, B. Maleček,
O . .obůrka, Zd. Plavoová; techn. 'red. D. Hrochová. Vydálvá min. š,k,ol's tví a kultury
v na kl. Orbis, n, p., Praha 12, Stalinova 46. Tiskne Knihtisk n. p., závod 2, Praha 12,
Slezská 13. Vychází dvanáctkrát ročně, cena jednotlivého výtisku Kčs 2,-. Rozšiřuje
Poštovní novinová služba. Příspěvky zasUejte na redakci Říše hvězd, Praha 16, Švéd
ská 8, tel. 403-95. Rukopisy a obrázky se nevracejí, za odbornou správnost odpovídá
autor. Toto číslo bylo dáno do tisku 6. XII. 1959, vyšlo 6. I. 1960.
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Snímky velk rj sluneční skvrny z 31. 7. 1959) expono v an é na Skalnatém Ples e
v 13h30m (nahoře) a v 13 h 40 m (ĎJol e ). Na obrázcích je v elmi dobře patrné) jak
okamžitý stav ovzdUŠ'í ovlivřvuj e kvalitu totograto v,r1!ných skv rn. (K článku
na str. 1.) Na čt vrté stran ě obálky je snínwk sovětské automatické m ezi
planetární stanice) vyp'l.tštěné 4. 10. 1959.

