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POLÁRNÍ ZÁŘE A GEOMAGNETICKÉ JEVY
VLADIMÍR ČERNY

Mezi nejzajímavějsí přírodní jevy patří b.:..eze~oru polrurní záře. Toto
velkolepé záření vrchních částí zemské atmosfery, vyskytuJící se často
v podobě složitých soustav paprsků, oblouků, pásů a závěsů, patří
k poměrně málo prozkoumaným přírodním úkazům. Jejich cel.ková jas
nost je malá. Přesto v (každém pozorovateli, který je mohl spatřit
v polárních oblastech, zanechávají nezapomenutelné dojmy svou dy
namičností barev, pohybů a světelnýoh intensit.
Studium polárních září se děje dvěma směry: (1) Popisem jejich
tvaru a t)lípů, určováním výšek nad zemským povrchem, výskytem
. během 'dne a roku a jejich výs'kytem po stránce geografické. Do této
skupiny můžeme zahTnout i studium souvislosti polárních září s jiný
mi úkazy v zems1ké atmosféře se sluneční činností. (2) Zabývá se
otázka'mi vzniku polárních září a fysikálními jevy v těch částech
atmosféry, ~de vzni1kají. Zkoumání složení a fysi'kálních charakte
ristik zemské abnosféry ve výškách kolem 100 kim, které jest člověku
přímo prozatím nedostupné, můžeme provádět na základě rozboru
spe}cter polárníeh září. 'T oto studium vysoký1ch vrstev zemské atmo
sféry má neobyčejnou důležitost pro řešení otázky šíření radiových
vln.
Budeme se nejdříve zabývat tvary a klasifikací tvaru polárních
září. Můžeme je zásadně rozdělit ve dvě skupiny: 'záře nepaprskovité
a záře paJprskovité. Nepaprskovité záře nevynikají zvláštní bohatostí
tViarů, barev a intensit. Obsahují tyto záJkladní typy:
1. 'Stejnorodé, stacionární oblouky (NA).
2. Stejnorodé pásy (NV).
3. Pulsuj'ící oblouky (RA).
4. Difusně zářicí plochy (DS).
5. Pulsující plochy (RS).
6. Slabý svit poblíže horizontu (G).
StejnoTodé, stacionární oblouky jsou nejčastěj,ší formou. Objevují
se ,převážně poblíže horizontu, při čemž se mohou rozprostírat přes
celou nebeskou sféru od jedné ,části horizontu ke druhé v charakte
ristickém směru, závislém na zemépisném položení místa, ze kterého
je pozorováno. 'Často se vyskytují oblouky paralelně nad sebou seřa
zené. Spodní hranioe oblouků je vždy ostře oh~aničená, svrchní se
difusně rozplývá. Oblouky mohou být na některých místech přeru
šeny, nebo jejkh části s'kryty pod horizontem. Barva oblouků je nej
častěji hledě zelená a jen ve výjimečných rpřÍlpadechčervenavá neho
fialová. Jasnost oblouků jest všude 's tejná.
Stejnorodé pásy nemají rpravidelný tvar. Vyznačuj'Í se pohyblivostí;
spodní okraj bývá nepnavidelný, ostře ohraničený. Někdy bývají po
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zorovány pásy složené jakoby z jednotlivých vláken. Šířka pásů kolísá
od úzkých až pošiToké, závěsy připomínající útvary, které mohou
přejít v pásy paprskovité struktury.
Pulsujkí oblouky se vyznačují rytmickým zjasňováním a pohasí
náním s několikavteřinovou periodou. Vyskytují se formy s několi'ka
oblouiky, v nichž jsou temné průchody. Některé části takto rozděle
ných oblouků nemění po celou dohu trvání záře svou jasnost, jiné
naopak mizí a znovu se objevují. Barva je obyčejně modrobílá a'ž
modrozelená.
Difusně 'zářící plochy se podobají pTŮJzr3JČným závojům. nebo mlze
žlutozelené harvy. Zaujímají většinou velkou část oblohy, bez ostrých
hranic.
Pulsují-cí plochy barvy modravěžlutoZlelené se objevují a mizí
v době 10-30 vteřin na témže místě, při čemž zachovávají svou ne
pravidelnost, oasto fantastických tvarů. Objevuji se zároveň s typen1
pláJpolajících září.
Slabý svit poblíže horizontu, má-li barvu načervenalou, připomíná
záři vzdáleného požáru, nebo je-li barvy modrozelené, připomíná
ranní svítání. V příp3Jdě, že se svit podobá bělavé záři, jest hořejší
částí oblouku, jehož spodní část je skryta ,pod horizontem.
Záře pa:prskovdté, jež se vyznačují větší dynamičností, dělíme na
tyto zwkladní typy:
1. Oblouky paprskovité struktury (RP).
2. Pásy ip8Jprskovité struktury (RB).
3. Draperie (D).
4. Jednotlivé p3Jprnky nebo svazky pa;prskli (R).
5. Korona (C).
6. Plápolavá záře (~).
Oblouky paprskovité struktury tvoří :zjpTVU stejnorodý ohleuk, na
cházející se dlouhou dobu v !klidu a později náhle Zlačne intensivněji
zářit u spodního okraje, přeměňují.c se v obloulk paprsčité struktury.
Sestávají z velkého množství oddělených paprsků různé délky. Tvar
oblouků paprskovité stTulktury je méně pravidelný, než je tomu u stej
norodých oblouků. Mohou se naZlpět rpřeměni t ve stejnorodý oblouk.
Podobně jako u typů nepaprsk ovitých , existují rpap:r,s kovité typy
pásů a stuh, :k teré se slkládají 'z velkého množství těsně nahloučených,
světelně proměnných paprsků. Barva je obyčejně zelenožlutá, u spod
ního okraje někdy načervenalá až červená.
Draperie jsou tvořeny velmi dlouhými paprgky ostrého ohraničení.
Změna polohy a jasnosti p8Jprsků připomíná vlnivý rpohyb. Jejich
spodní hranice jest ostře ohraničená. Jsou 'barvy žlutozelené, na spod
ním okIiaji někdy červené.
Paprsky se vys1kytuj:í jednotlivě. Jsou různýoh délek a šířek. Někdy
se vyskytují ve svazcích zároveň s jinými typy polárních září.
Korona není zvláštní formou záře, nýbrž kombinace již popsaných
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tYlPů.

JestHže draperie nebo svazky .paprsků vznikají poblíže zenitu,
tehdy přtbliž~ě rovnoběžné paprSky vlivem perspekfivy působí do
jmem, jako by vybíhaIyz jednoho bodu na obloze.
Plrupolavá záře je velmi cruarakteristioká a pohyblivá forma, sklá
daj:ídse z mohutný-c h světelných vln, rychle se pohy1bujid jedna za
druhou 'zezdola nahoru, směrem k magnetidkému zenitu.
Nyní, když jsme si uvedli záJkladní typy 'Polární'c h září a jejich cha
rakteristiku, bude me se zahývati jejich dalšími vla's tnostmi a s úkazy,
které s jejich výskytem souvisí.
Nejpozoruhodnější vlastností polárníoh září je jejich úzikáspojitost
s geomagnetiekým pólem. Jest všeobecně známo, že čím ví,ce postupu
jeme od malýchšiřek k vyššÍ'm, tím se polární záře vyskytují častěji,
až v jisté v~dálenosti od geomagnetidkého- pólu dosáhnou maximální
intensity výskytu a směrem ik pólu orpět intensity ubývá. V našich
zeměpisných šířkách jsou polární záře y.elmi řídkým wmzem, na rov
níku nebyly pozorovány nikdy, zato v 'k ruhové zoně ,k olem geomagne
tického pólu, která má v prum,ěru asi 46°, mohli bychom je pow,r ovat
0
téměř každou j3Jsnou noc. Tato k:ruhová wna má svůj střed na 81
s. Š. a 73° z. d., taJkže téměř splývá s geomagnetickým pólem. Podobná
Z<?na j;~! i na jižní- polokouli. StÍ-edu kruhové zony říkáme pól poláT
nICh zarl.
Souběžně se studiem závislosti výskytu 'Polárnf.ch září na geogna
ficlké ,polo'ze byla ~koumána jejioh výška nad zemským povrchem.
Bylo zjištěno, že spodní okraj polárních záři má té-měř neproměnnou
vý,š ku 100 až 110 km. Nejnižší hTanice výš'k y polární záře, která byla
pozorována, je asi 60-70 /km. Průměrná vý,š ka, 1lTčená pro všechny
typy polárních záři jest 106 km. Výška horní hranke nepřesahuje
obyčejně 300 laž 350 km, zřídka kdy dosáhne výšky 400-600 Ik m a jen
výjimečně 700-1000 km. Tyto hodnoty platí pro záře vYSkytlljíd se
v noci. Později byl Stormel!'em objeven specificlk ý druh polárrních září,
vyskytujkí se za soumraku v roně osvětlené Sluncem. Záře takového
typu vzn.iJkaji ve velkých výškách se spodní-m" olk rajem nad 400 km
a 'horní'm nad 800 až 1000 km. Struktura těchto září je paprskovitá.
Na fotografickýeh snímdchbyla zjištěna ještě jedna skupina pruprs:ků
v roně neosvětlené Sl'llllcem, tedy v oblasti :zemského stínu, v těsné
blízkosti záře osvětlené Slunoeffi. Obě skupiny vzni/k ají odlišným způ
sobem a vyznačuji se rozdílný'm mechanismem buzení atomů zems(k é
atmosféry. Barva těchto září je modrofialová. Liší se od ostatních též
velkými rozdíly ve spektrech. Vysik ytuj;í se zřídka i v oblastech boha
tých na j'iné typy polární'c h září. "
Absolutní jasnost polárnkh září je malá. V některý,ch případech
dosahují jasu Měsíce v úplňku. Tato oikolnost značně ztěžuje jejJ.ch
průzkum po stránce spektrální. Spektrografy, které se pro prrůzkum
používaj í, mají vlivem velké světelnosti opUky malou dispersi, řádu
500-1500 A/mm. Z toho důvodu určování vlnových délek spektrál
ních čar polárních 'září bylo nutno provádět velmi pečlivě a obezřetně.

171

Kdybychom namíř-ili spektrograf s matnid místo fotografické desky
na některou z polárních září, nejdříve by nás upoutala jasná zelená
čára. Byla často nalezena ještě dříve, než se objevila na té'm že místě
samotná polární záře. Tato spektrální čára byla dlouhou dobu problé
mem jak pro geofysi'ky, tak 'p ro astronomy. Po~ději, když byla její
vhlová délka přesně určena na 5577 A, bylo zjištěno, že náleží atomár
nímu Ik yslíku, podobně jaiko ,červená čára 6300 A.
Velmi intensivní ve spektrech polární0h září je skupina ,pásů ve
fialové části, náležející ionisovaným molekulám dusíku (N
N ej
jalsněj1ší z nkh mají vlnové déllk y 3914 A, 4278 A a 4708 A . Podobné
pásy se nacházej'í v červené a infTačervené části spektna s lnaximem
u 5992 A a 5867 A. Zároveň s pásy v ultrafialové části spektra 18 maxi
mem 'll 3997 'A a 4059 A jsou vyzařovány neutrálním dusíkem N 2 .
Cel1kový počet čar a pásů ve spektrech polárnkh září, příslušející du
síku, je asi 82. Roku 1936 hyl ve spektTech polárních září objeven též
atomámí sodílk.
V poslední době jsou spektra zkoumárua 'V daleké infračervené části
spe~tra pomoci elektronického zařízeni, ik teTé přeměňuje tepelné zá
ření ve světelné. MetJhoda spočívá v tom, že pOVTch některých spe
eiálně ;připravenýeh látek vyzařuje ele~trony z těch míst, kam dopadá
infračervené záření. Tyto elektrony jsou :soustřeďovány magnetic
kým pólem ye vakuu na fluores-cenční stínítko, které !pod dopadem
elektronů září žlutozeleným světlem, dobře registrovaným fotogra
fidky.
Průzkum. teplotních poměrů ve vyšších ,částech atmosféry je možno
provádět různými methodami. Jedna z nich je založena na studiu
Slpelkter polárních září. Určujeme huď 'šíř-ku spekt'r álních č:ar, 'k terá:
závisí na tepelném pohybu atomů, vysílajidch dotyčné záření, nebo
poměr intensit pásů dusíku. Oba tyto způsoby udáV1aji pro teplotu
atmosféry ve výšce 90~140 (k m v noční době hodnotu -440 C, t. j.
teplotu o 80° C nižší, než jaká je udávána jinými methodami. Tento
rozdll je způsoben tím, že v 'Podmínkách malé hustoty vzduchu ve
svrchnkh vrstvách abmosféry se molekuly mezi sebou srážejí po
měrně zřídka. Za krátkou dobu existence huzeného atomu nemůže
nastati rovnováha mezi vlastnostmi molekul, na kterých závisí roz
dělení intensity spe~trálních pásů la ry.chlostí postupného p(jhybu mo
lekul, určuJících teplotu plynu. Proto teplota určená spektrální metho
dou je přibližně 1,5kTát menší než skutečná, jestliže ji počítáme ve
stupnkh KelvÍínových. Když tedy zvětšíme teplotu, naměřenou podle
spekter, rovnajíd se 229° K 1,5kTát, dost'a,Jllem'e hodnotu 343° K
70° C), která jest v souhlasu s výsledky jiných method. Je nutno
provést řadu pracÍ, aby byl .přesně určen násdbid faktor a teprve
tehdy bude možno použit spektrální methody k soustavnému měření
teploty vysokých částí zemské atmosféry.
(Pokračování)

t ).
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ORIENT'A CE NA OBLOZE
JITKA NAiPR:STKOVA

~

Při pohledu na hvě'zdné nebe se často člověku až dech zatají. Jak
velké mnO'žství hvězd vidí! Ale kam by došel astronom, kdyby :s e dal
jen unášet pocitem krásna a velikosti a O' další se nestaral. V prvé
řadě musí astronom určit polohu hvězdy. Již odedávna se lidé snažili
rozdělit hvězdy do 11Tčitýeh skupin, které nazývali souhvězdími. Nej'
jasnější hvěizdy v nich dostaly vlastní jména,;, ale těch bylo nepatrně
málo vůči ostatntm. Proto na ·po· čáťku 17. století označil Bayer hvězdy
řeckými písmeny ve svém atlase "Uranometria", a to tímto způsobem:
Všechny hvězdy prvé velikosti jednoho souhvězdí .označil řeekými pís
meny a, f3 .. " pak hvězdám 'druhé velikosti přiřadil opět další písme
na, další hvězdám třetí velikosti, a tak pokračoval stáJe dále a dále. Po
vyčerpání řecké ahecedy použil latinské; hvězdy ještě slabší se ozna
čují čísly. Ale ani toto označení nestačí a pro rychlou orientaci 'by se
tento druh označování nehodil.
Jako 'p oloha kteréhokoliv místa na zemské'm povrchu je určena
zeměpisnou délkou A a šířkou cp, tak také poloha každé hvězdy je b.rče
na jednoznačně dvěma sférickými souřadnicemi, představujeme-li si,
že všechny hvězdy leží na povrchu nebeské sféry.
Řekněme si alespoň pár slovo sférických souřadnicích. Představme
si bod S J kolem kterého opíšeme kouli čili sféru. Veďme bodem S
rovinu p a ta nám protne kouli v kružnici kl' Ve středu S v.ztyčme :kol
mici, která nám protne Ik ouli ve dvou hodech Pl' P 2 (viz obr. 1). Po
loha každého bodu na povrchu sféry je pak jednoznačně určena, když
si ještě udáme v rovině p směr polopaprsku SSl' Uvažovaný bod
označme si na př. písmenem A (obr. 2). Proložme bodem A a 'b ody
Pl, P 2 největší kružnici k 2 (t. j. taková, jejfž střed Je totožný se stře
dem koule S a která leží na povrchu koule). 8pojme bod A s bodem S.
Promítnutím bodu A na kružnki kl získáme bod Ao. Vidíme nyní, že
bod A je určen dvěma :souřadnicemi a, f3. Úhel a měříme od polo
paprsku SSl'
Na Zemi říkáme kružnici kl rovník, hodům Pl' P 2 severní a jižmí
póly; kru'žnicím, vedeným kolmo na rovník (procházejícími póly),
poledníky. Za základní poledník (nultý) byl zvolen ten, 'který prochá;zí
hvězdárnou v Greenwkhi v Anglii. Úhel a je zeměpisná délka A, úhel f3
zeměpisná šířka <p; uvedené souřadnice nazýváme zeměpisné (geogra.
fické).
Nebeskou kouli (sféru) si definujeme ryze geometricky a sice 5ako
kouli opsanou v nekonečné vzdálenosti !k olem místa pozorovatele.
K určení sférických souřadnic si musÍ.me nejprve stanovit souřadný
systém. Za zákLad sférických souřadnic volíme různé roviny a osy,
a tak dostáváme různé souřadnicové soustavy. Probenne si alespoň
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Obr. 1

Obr. 2

/

v hlavních rysech ty nejdůležitějšÍ a 'nejpoužívanější: obZ1orní,k OVOU,
:rovníkovou, ekliptikální, gala:ktickou.
Volíme-li za zá'klad soustavy sm,ěr Uže a za zákJJadnÍ roviny rovinu
obzoru a rovinu mÍlstního poledníku, mluvfune o soustavě horizontální
čili ohzornfkorvé (obr. 3). Poloha hvě~dy je pak určena dvě'ma sféric
kými souřadnicemi, které nazýváme azimut A a výšku hvězdy h.
Hvězdou H, zenitem Z a llladirem N vedeme největšÍ 'k'ruh, který nazý
váme vertikál, čili kruh výškový, jenž je vlastně obdobou zemských
poledníků. Vertiikál, jdoucí světovým pólem, nazýváme polední1\.em
čili meridiánem; protíná obzor ve dvou bodech, v bodě severním n
a jižní,m s. Azimutem nazýváme úhel, který svÍTá vertikál, procháze
jící hvězdou H se základním vertikálem, za který volíme meridián.
Výška hvězdy h je pak ú!,lel, který udává, 'kolik stupňů je hv~zda nad
obzorem nebo pod ním. Casto místo vý'šky hvězdy užíváme zenitové

A

Obr. 9
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Obr.
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distance z, která se doplňuje s výškou hvěroy na 90°. Platí o ní tedy:
z = 90° - h.
Volíme.li :2ja základ soustavy zemskou osu a za zák'laďroviny rovinu
nebeského rovníku (kterou ztotožňujeme s rovinou zemského rovníku)
a mistního poledníku, mluvíme pak o soustavě rovní'kové, kde poloha
každé hvě'~dy je určena sférický,m i souřa:dn icemi 1 hodinovým úhlem t
a deklinad o (obr. 4). Vedeme.li nej~ětší kružnici světovými póly Pl'
P 2 a hvězdou H~ mluvíme o deklinační (hodinové) kružnici, která od
povídá vertikálu v minulé soustavě. Hodinovým úhlem t je pak úhel,
který svírá deklinační kružnice hvězdy s meridiánem. Deklinace hvěz
dy o je úhel, o který je odkloněna spojnice středu koule s hvězdou H
od roviny rovniJku. Poloha nebes'k ého rovníku se mění, poněvadž se
mění- poloha zenitu mezi hvězda'mi tím, že se nebeská sféra neustále
otáčí. Tak hodinový úhel s ' časem rovnoměrně vzrůstá (hodinový úhel
počítáme ve směru denního pohybu oblohy).
P~oto volíme místo hodinového úhlu t jinou sférickou souřadnici,
a sice rektasoonsi hvězdy a (obr. 4). Za záJkladní :r:ovinu zde volíme
místo meridiánu deklinační kružnici, která je vzhledem k nebeské
sféře v klidu, t. j. kTužnici, Ik terá prochází jarním bodem (průsečíkem
royníku s ekliptikou). Rektascense hvězdy a je pak úhlová vzdálenost
deklinační kružnice procházející hvě'zdou od deklinační Ik ružnice pro.
cházej ící jarním bodem. Rektascenci počítáme proti směru -denního
pohybu oblohy. Místo deklinace - obdobně jako u soustavy horizon
tální - užíváme sférioké souřadnice, která je doplňkem deklinace
do 90° a nazývá se Ip ólová vzdálenost p. Platí o ní p = 90° - O. I
VoolÍlrneJi za :zá'k lad rovinu ekliptiky, která je od roviny rovní:k u
skloněna přibližně o úhel é = 23V2°, mluvíme o souř.adnicícheklipti.
kálních. Ekliptika je zdánlivá dráha, po které ,s e Slunce pohybuje
mezi hvězdami. PO'loha hvězdy je pak určena astronomickou délkou A
a astronomickou šířkou f3.
VolímeJi za základ soustavy lI'ovinu Mléčné dráhy, galaktický rov
ník, je 'Poloha hvězdy v této soust3Jvě určena galaJktickou délkou l a
šířkou

b.

.

Elementy jednotlivých souřadnicových 'Soustav převedeme snadno
pomocí jednoduchých 'm atematických vztahů nebo nomogramů z jedné
soustavy do druhé. Avšak o tom ,s i .p ovíme jindy.

o

ZMĚNÁCH VoRO~LOžENf JASNOSTI ZODIAKÁLNfHO SVĚTLA

Z fotometrických pozorování Iz jistil N. B. Divari, 'ž e zviřetníkové světlo má
nadbytečné záření u 'Ůlbzoru. Jeho intensita ryoh1e klesá se vroáleností od ohzoru.
Toto záření má variace, 'z menšuje se v zimě a zvětšuje se na jMe a v létě.
Rovněž byly objeveny sezónní !Změny v jasnosti \zvířetníkového světla; jasnost

večerníhozví~etníkového světla

má maximum v lednu.

J.

S.
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PROMĚNNÉ HVĚZDY
B. V. KUKARKIN

Zkoumání period a křivek jasnosti u krátkoiperiodických ' cefeid
v "galaktickém poli" (rozhodneme se' ta:k nazývat cefeidy nesouvisí
cí s kulovými hvězdokupami) umožnilo stanovit ·řadu :zákonitostí.
Bylo studováno jejich rozložení podle délky periody a jejirch funkce
svítivosti. Srovnání objevených zákonitostí s odpovidajídmizákoni
tostmi u krátkoperiodických cefeid v kulovÝ'ch hvězdokupách s nepo
chybností ukázalo, že obě skupiny 1fvězd jsou navzájem velmi :p odobné
a Imezi nimi není ostře vyjádřených rozdílů. Ukázaly se však některé
jemné rozdíly. Tak na Ipříklad bYlIn objeveno, že v kulový,c h hvězdoku
pách úplně .chybějí krátkoperiodické cefeidy s periodami od .0,42 do
0,44 dne, zatím co mezi krátkoperiodickými cefeidami v galaktickém
poli hvězdy s taJkovými periodami jsou dosti ,časté. K této okolnosti se
ještě brzy vrátíme.
Zkoumání krátkoperiodických cefeid v 'k ulových hvězdokupách
umožnilo stanovit několik důležitý,ch zákonitosU. Za prvé, Ip rocentuál
ní obsah rproměnný,ch hvězd v kulových hvězdokupách ·z ávisí na kon
centraci a bohatosti hvězdokup. U kompaktních a bohatých hvězdo
kup se s proměnnými hvězdami setkáváme vzácněji než u hvězdokup
rozptýlenějškh a méně 'b ohatých na hvězdy. Ukázalo se, že proměnné
hvězdy se ani zdaleka nevyskytují v :žádné Ik ulové hvězdokupě. Když
byl tento fakt srovnán s diagramy "visuální velikost - barva", sesta
venými pro různé hvězdokupy a nepředstavujícími nic jiného než
Hertzsprung-Russellův diagram, stalo se jasným, proč se s proměnný
mi hvězdami nesetkáváme v každé hvězdokupě. Ukázalo se, že pro
měnné hvězdy se vyskytují jenom v těch hvězdokupách, v nichž je hoj'
nost hvězd, zaplňujících ·z námou ·me:aeru mezi bílými ,a červenými obry
na obyčejném Hertzsprung-Russel1ově diagramu. Ale nejen to,
Schwarzschild ukázal, že v kulových hvězdokupách každá hvězda,
patřkí do určité oblasti této mezery, mající rubsolutní velikost O a ba
revný index 0, je určitě krátkoperiodickou c.efeidou. Nyní pravděpo
dobně máme právo tvrdit, že krátkoperiodické cefeidy jsou charak
teristické nejen typickou. pulsací, ale i přesnou vnitřní stavbou. Zá
konitosti v rozložení krátkoperiodických cefeid v naší Galaxii byly
propracovány autorem na základě nejnovějších přesných údajů.
Množství krátkoperiodických cefeid v nejúplněji prostudovaných vy
braných polí umožnilo použít, tak jako v:případě proměnných hvě~d
typu Míra Ceti, V1a šakidze--Oortovu methodu. Užití této methody je
zvláště u krátkoperiodických cefeid úspěšné proto, 'že To:adíl ahsolut
ních velikostí proměnných hvězd tohoto typu je velmi malý a lze
prostě předpokládat, že rozdíl není žádný. Užitím Vašakidze-Oorlovy
methody se podařilo získat hodnoty prostorové husto.ty pro 152 bodů
v· naší Galaxii a sestav~t vrstvy stejné hustoty. Vnější vrstvy nej
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menší hustoty jsou tém,ěř kulového tvaru, zatím co nejhustší vnitřní
vrstvy představuji dosti sploštělé rotační elipsoidy. Změna prostorové
hustoty krátkoperiodických cefeid podle průvodiče v rovníkové ro
vině naší Galaxie je velmi dohře vyjádřena empirickým vzorcem
log D (R) = 2,16 - 0,274 . R,
kde R je vzdálenost od středu Galaxie v kiloparsecíeh.
Zm,ěna prostorové hustoty krátkoperiodických cefeid podle rotaJční
osy Galaxie může být zcela dosťatečně vyjádřena emPirickým vzoreem
log D(z) = 1,89 -1,058. I z I!/2,
kde z je vzdátenost od roviny Galaxie v 'kiloparseCÍich.
PodsY1s tém krátkoperiodických cefeid v naší Galaxii svou [s truk
turou velmi připomíná systém kulových hvězdokup, jejichž prostorové
rozloženi je velmi podobné prostorovému rozložení krátkoperiodickýeh
cefeid. Vzniká dojem, že krátkoperiodické ,c efeidy a kulové hvě~dokupy
(v kterých, ja1k víme, se hojně vyskytuji krátkoperiodické ,c efeidy),
mají společný původ. Může být,že jak krátkoperiodické cefeidy, tak
i neveliké množství dlouhoperiodic'k ých cefeid, tvořících v naší Gala
xii kulový podsystém, představují zbytky rozpadávajících se !kulových
hvězdokup, zatím <10 jej:ich ostatní části, ls ložené ze stálých hvězd, ne
můžeme už odlišit od ostatních hvězd Galaxie. Je tř~ba poznamenat, že
vztah mezi počtem krátkoperiodických a dlouhoperiodických eefeid
v kulových hvězdokupách p'řesně odpovídá vztahu mezi počtem krát
koperiodickýich cefeid v galaktickém poli a počtem dlouhoperiodických
cefeid v poli, které tvoří Ik ulovýpodsy;stém a které mají fysikální cha
rakteristiky stejné s pozorovanými v kulových hvězdokupách. Lze
také předpokládat, že krátkoperiodické cefeidy galaktického pole (ja
kož i jim odpovídajici dlouhoperiodické cefeidy), se tvořily společně
s kulovými hvězdolrupami a část z nich představujeL'ibytky rozpadá
vajících 's e 'k ulovýeh hvězdokup. Je zajímavé rpřipomenout, že doha
rozpadu kulové hvězdokupy v galaktickém poli může být odhadnuta
na 1012-1013 let. Máme důvody předpokládat, že jak kulové hvězdoku
py, tak i krátkoperiodické cefeidy pole jsou dosti staré útvary. Není
třeba se domnívat, !že během celého výše uvedeného období xa'ž dá
hvězdl1, 'p ozorovaná nyní jako cefeida, jí vždycky byla. Délka 'ž ivota
hvězdy ve stq,diu ,cefeidy, nemůže 'b ýt podle mnoha pozorovaných ce
feid 'k rátká. Zároveň však víme, že cefeidy jsou charakteristické urči
tou ,s vítivostí a teplotou, to znamená určitou stavbou. Můžeme tedy
předpokládat, :že se cefeidou může stát jen hvězda určité Is tavby a
možná vlivem určitých rpřÍičin, jejichž existence je v kulových hvězdo~
kupách velmi pravděpodobná.
Je zajímavé se 'z mínit o faktu již ,dříve uvedeném, objeveném Oholo
povem: V kulových hvězdoikupách nejsou krátkoperiodické cefeidy
s periodami od 0,42 do 0,44 dne,zaUm co mezi hvězdami galaktického
pole se s nimi scikáváme dosti často. Studium jeji'0h rozložení v pro
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storu ukázalo, že tvoří plochý
podsystém. Pravděpodobně, stej
ně jako dlouhoperiodickécefeidy,
krátkoperiodické cefeidy netvoří
skupinu, spojenou jediným půvo
dem. PTávě uvedená skupina krát
koperiodických cefeid má původ
odlišný od ostatních krátkoperio
dických cefeid.
-1
Kinematické
a
dynamické
Rozložení krátkoperiodických c efeid
zvláštnosti podsystému krátkope
podle délky periody
riodických cefeid byly podrobně
studovány Parenagem. Ukázalo
se, že pozorované rozložení prostorových hustot krátkoperiodic
kých cefeid je v úplném souhlasu s rozložení-m vyžadovaným dynami
kou stacionárních hvězdných soustav. Ukázalo .se také, 'že kinema
tické charakteristiky podsystému krátkoperiodických ,c efeid prak
ticky souhlasí s kinematickými chara'kteristikami kulových hvě'zdo
kup, což je velmi důležité s hlediska hypothesy jejich S'polečného
Razlohni krdltD{JtrIQdk:kjcl> ce/eid

PMI.d'lku~

původu.

Krátkoperiodické cefeidy jsou VŠaJk svými zdánlivými velikostmi
mnohem slabší než dlouhoperiodické: nejjasněj'ší krátkoperiodická ce
feida RR Lyr se nám jeví jako hvězda 8. velikosti a ostatní hvězdy
tohoto typu jsou ještě slabší. Je proto pochopitelné, proč zkoumání
spekter krábkoperiodickýchcefeid nara;zil0 na mnohem větší potíže,
než studium spekter dlouhoperiodických cefeid. ,m ezi nimiž je několik
hvězd 4. velikosti a jedna hvězda 2. velikosti. 'Studium spekter nejjas
něj,šÍch krátkoperiodidkých cefeid s nepochy.bností ukazuje, že zde jde
o tytéž prooesy v atmosféře jako u dlouhoperiodických cefeid. V ma
ximu jsou hvězdy teplej1ší než v minimu. Fá,zový vztah mezi křivkou
změny jasnosti a Tadiálních rychlO'stí je celkem stejný jako u dlou
hoperiodický,c h cefeid. Spektrum krátkoperiodických ,cefeid se prů
měrně m,ění od A do F. Ale Jako u dlouhoperiodický,c h cefeid, i zde se
pozoruje mnohO' nepravidelností. Ta:k na příklad rO'zbor mnoha sp~kt
rogra:mů RR Lyr a některých jiných kráťkoperiodický,ch 'c efeid, zís
kaných Mlinchem a Terr:azasem v Toce 1945 je vedl k následuj:ídm zá
věrům. Ve všech fáúch jasnosti ve spektru RR Lyr se pozoruje ostře
projevená zvláštnO'st, spočivajíd v tom, 'že čáry vodíku jsou mnohem
slabŠÍ, než je třeba pro spektrum určené podle čáry K ionisovaného
vápníku a podle jiných kovových čar. Spektrum, wčené podle těchto
všeobecných měřítek, je v úplném souhlase s barvou krátkoperiodic
ký,c h cefeid a mění se od FO v minimu do A2 brzy po ffiaJdmu. Vodíko
vé , čáry vedou Ik ,spektrrulní třídě F,6 v minimu a FO v maximu. Z deseti
kráJtkoperiodických cefeid, jejkhž spektra byla podro~ena přesnému
zkoumání, osm ukázalo uvedenou nepravidelnost v odhadus:pektra
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podle vodíkových a kovových č,ar. Jen dvě krátkoperiodieké ec efeidy,
SW And a AR Per, neuká:zaly tyto nepravidelnosti. Jejich spektra při
pomínají nonnální hvězdy typu F6, při čemž není žádných neshod mezi
odhadem podle čar vodíku a ,čar kovů (jen na 'jednom spe'ktrogramu
SW And, ,z ískané na vzestupné větvi, je tato nepravidelnost pozoro
vatelná). Je zajímavé poznamenat, že perioda SW knd ičiní 0,44 aAR
Per 0,43 dne, t. j. obě tyto krátkoperi'Ůdické cefeidy mají p~riody ne
charakteristické pro cefeidy v 'kulových \hvězdokupách. Možná, že oh
jevená odlišnost spekter těchto hvězd od spe'kter většiny krátkoperio
dických cefeid se ukáže být charakteristickou 'z vláštností té .skupiny
hvězd, mající odlišný původ od 'Obyčejných krátkoperiodických cefeid.
Nedávno Struve uveřejnil krátkou ~rávu o .spektru RR Lyr. IP oda
řilo se mu získat několik spektrogr:amů na vzestupných větvích křiv
ky j.asnosti. Ukázalo se, že během 30---40 minut v samém středu vze
stupné větve některé čáry Balmerovy sede vodíku uka:zují emisní
složku, jaků by šlo o vyzařování vnějšího vodíkového obalu.
S hledis,ka určení radiálních rychlostí byla spektra řady krátkope
riodických ec efeid studována Joyem, který uveřejnil IpředJběežné hodnoty
radiální,ch rychlostí 67 hv,ězd. Tohoto materiálu bylo užito ~adou 'b a
datelů pro určení nulového bodu :závislosti "perioda svÍtivo~st" a
k studiu kinematiky a dynami,ky podsystému krátkorperiodických pro
měnných hvězd.

Přeložil Zdeněk Se100Jnina

ZKOUŠEN! ZRCADLortCH OBJEKTIVŮ
Existuj.e všaJk způsob, popsaný Ritcheyem, kdy měř.ení může o dpadnoUlti. Musí
však k m.ěmubýti Ipřesná, ,o ptická rovina, postříbřená,a:by dobře ,odrážela .,světlo.
Pl1vodtní RitcheYOVla úprava vyhlíží dle 'Obr. 7a. Víme, že p8JI'Iabolooid omáží 'rOVIIlO
bě2illé paprsky Ipřesně do svého ohni ska. Odrazíme-li pomocným hranolkem H
papr.sky 'z bodového zdroje L směrem lk paraboloidu, pa'k se od něho ·odrazí
rovnoběžně e
S OSOU, la k sobě navzájem, je-Ii zkoušená pJ;oc<ha skutečně přesným
paraboloidem. TaMto. .z ísbné rovnoběžmé paprsky dopadnou na postříbřenou
o,ptickou (t. j. přesnou) rovinu P, a odrazí se od ní zlpět do svého směru opět
př,esně rovnoběžně. Jsou-'l i skutečně rovnoběžné, odrazí se po druhé od parabo
loidu, který je prostřednictvím hranolllku H sloustředí př'esně do oJmis'IDa O. Ostří O
při pohybu napříč 'V ohnisku zhasíná ,c elé zrcadlo najednou, jle-li ovšem toto
zrcadlo přesně parabolické. Není-li, jeví se odchylky od tohoto tvaru podobně,
ja;ko při zkoušce 'kulového zrcadla v jeho středu kNV'o.sti, 13;le 'poněvadž zde jsou
dva odrazy odZkoušené plochy, vy.stupují IS dvojnásobnou intensitou. Ta;to me
thoda jest nuloV'ou (nepotřebuj,e měňení) a je velmi citlivá. Uprnv'irt:i však vše
chny plochy do Slpráv:né lPo10hy (kol,1mace) dělá velké obUže, ;k rom toblo je na
. závadu, že světlo celJkem pětkráte ,oďlráží (dvaJkrát:na zrcadle, dV'akrát na hm
r1I(}lku, jednou na ,rovimě). Nastává tedy značná ztráta 'Světla. BIlOto Porter
uprav,i,l ,tuto metodu tak, ž·e p:oužiil~ti'eké roviny up.rostřed perforovaJllé (obr. 7b),
čímž oa,padají oba odrazy od hraJllolku. KOIliar.Ja.ce jle siIlJa;dnější, a výsledky jsou
jednodušší. Plocha, jíž s'e podaří v jediném bodě najednou zatemniti musí býti
paraboloidem. Eventuální odc'hylky vystoupí IS dvoj.násoboillou intensitou. Ve eSpO'
jení s dále popisovanou ~ouškou Ronchind je ideální zkouškou pro Ikrou~ky,
kde se vy;pJatí pořízení optické roviny. (Samozřejmě vlastní :prací - .byla již
v tomto časopise popsána.)
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Obr.7a

o
Obr. 'rb

Vasoo Ronchi .p opsal kol ,r, 1926 z,kouškou, jež jednoduchostí použití apara
tury i ,a plikace jest !p ro 'Z 'koušení optických ploch neméně významnou, jako ,s tarší
zkouška Fouc'a ultova. Ve skutečnos'ti jest její modifi~kací, jak snadno seznáme.
Postavme 'z rcadlo, svítící bod a ostří pro FoueauI:tovou zkoušku ve středu kři
vosti kulatého ,z rcadla. Ostří postavíme něco blíže k zrcadllu n ež j1e střed kři
vosti, a pohybujeme jím napříč k ose. "Přes zrcadlo poběží chara;kteristický stín.
Přiblížíme-li ostří středu křivosti, pak budou okraje stínu jeviti všechny ne
pravidelnosti povrehu, a sice se bude okraj stínu prohýbat směrem ke středu
zrcadla pro místa vyšší (:o delším poloměru křiv osti) a od středu pro místa
;prohloubená. Jedlně u Ipř'esně kulové plochy bude okraj ,s tínu rovný, bez pohy:btl.
Má-U 'z rcadlo tvar elipsoidu, paraboloidu nebo hyperboloidu, bude okraj stínu
prohnutý od středu, neboť tyto plochy mají střední část hlubší, než příslušná
koule. Nwhradíme-li ostří tenkým drátem, svisle napjatým, nepokryje sice jeho
stÍ'n celou plochu zrcadla, ale objeví se ja!ko temný pás, jehož obě hrany budou
deformovány vliV!em odchylek povrchu od koule. Použijeme-li většího počtu rov
noběžných tenkých překážek, uvidíme celou tadu tmavýchpruhtl, jdoucích svis.Ie
napříč plochy zrc-adla. Zjev vypadá, jako známé interfel'!enčni prouŽ!ky, rvzniJk.á
ovšem zcela jiným zptlsobem, ale je velmi názorný. Vhodným zdrojem [světla
pro tuto zkouŠku však jest místo svítícího bodu svítíCÍ štěrbina, dosti nízká a
přesně rovnoběžná s překážkami. Tyto tvoří vlastně mřížku, kterou lze poříditi
rúzným Z'ptlsobem. Používalo se mlynářského plátna, neboť vodorovné nitě není
vzhledem k délce štěrbiny viděti. Velmi do.brá je mří~ka Ze sítka, jež se dává
do 'benzinových filtru ke karburátorum. Dobrou štěrbinu pořídíme nalep.e ním
2 úlomkfi 'ostříži1eiky na sklel1ěnou destičku (možno i leukoplastem). Pod lupou
na'Stavíme jejich vzdálenost a rovnoběžnost. Štěrbina má býti užší, než je vzdá
lenost dvou svislých dráttl mřížky, 'o bvytkle asi 0,1 mm, c.o ž lze snadno docíliti.
Osvětlí sezeZJa.du 'ž árovkou. Jiný zptlsobzhotovení mří-žky je fotografický,
není..Ji však dokonale proveden, paJk emulse mezi oa.rami není zce1a prtlhledná

'I'

Obr. 8

180

Obr. 9

1. str. Spektroheli,ogram Slwnce v červené vodíkové čáře H-aN·a z 3. VII. 1941,'

na snímk1t je

dobře

patrná rozsáhlá erupce

2. str. Mrkosova kometa (1955 e), fotografovaná Fričovým astrografem hvěz 
dárny v Ondřejov ě v noci 18./ 19. 6er-vna; exposice 60 minut, deska Agfa-Astro
Pamchro (dr. B. Va~níček)
3. str. Kometa Mrkos, fotografov(Jf}1;(Í, malým reflektorem, se zroa,d lem o průměru
20 cm a o7vniskové dálc e 93 cm na Lornnickém štítu v noci 2Jf ./25. června; expo
sice 60 minut (Antonvn Mrkos)
4. str. Kulová

hv ěz dokupa

v

souhvězdí

Centaura

a dává vznik zamlžení, dvojitým obI'lazů.m a pod. ohy,b ovým zjevtlm, jež 'Vznikají
na neodstraněných zrnkách bromidu. Ideální způ.sob je následující: Pásek mo
sazi, asi 3 mm silný a 20 mm šÍJroký upneme do soustruhu a na jeho úzké hrany
vyří'zneme závit o stoupání asi 0,2 mm. V ploše pásku vyřízneme otvor (obr. 8)
a 'p ásek ovineme napínaným drátem o prtlměru 0,1 mm, !který na obě úzké
strany připájíme. Jednu stranu pak prostě odřízneme, a máme mříŽJku s 5 "ča
rami" na 1 mm. Normální uspořádání jest ,p odle obr. 9a. Vý""orně se však osvěd
čilo uspořádání dle obr. 9'b, ,k de je mřížka protažena přes zdroj I1ozptýleného
světla (matné 's'k lo!). Pfisobí paik jaJko řada štěrbin, a oko si samo vyhledá nej
příznivěj'ší polohu pro pozorování. Pro amatéry je ideáLní úprava dle obr. 10.
Zde je mřížka, ať už sítko, nebo nav.inutá, nebo fDltogI'laficky získaný proužek
připeV'něn (na,tmelen) na pravoúhlý hranolek potřebné velikosU, la ten jest uchy
cen na osvětlovací trubičce se žárovkou. Mezi žárovku a hranolek třebavl,ožiti
kotouček matného sikila, aby vycház,elo svě, tlo :r,o zptýlené, ditfusní. Trubička s ce
lým zařízením je na stojánku, a,b y bylo lze její polohu výškově .nastaviti. S tímto
Ziaří:zením lze paJk prováděti tato zjištění, resp. měření: Přesnost koule v jejím
středu křivosti. Pruhy se jeví přesně rovné a rovnoběžné navzájem, jak ukazu je
o'br. 11a. Všimneme si nepatrně ohnuté hrany, ,a dvou s plynulých pruhů. vpravo
dole. To je tím, že bylo použito mřížky látkové. Lze tedy figurovati kouli na
prosto jednoznačně. Jsou-li pruhy rovné a rov'I1'oběžné, běží o kouli, a nic j~ného.
Sousední obraz llb nám ukazujle paraboloid v prtlměrném sUedu křivosti. Plocha
Je hlubší než koule, pI'loto jsou pruhy prohnuty od středu. To ovšem platí jen pro
polohu vnitřní, tedy mezi středem křiv,osti a zrcadlem. V ,poloze Vlllější se zjev
obrátí (obr. 11c). Je-li ;plocha mělčí než koule, objeví se obr. lld; pruhy j's ou pro
hnuty ke středu v rpoloze vnitřní. V po/loze vnější je tomu opět n8Jopak. Zobrazené
plochy jsou 2illaČlIlého relativního otvo
ru, lp rotože jsou prťl'h~by ZJl'ačné. U pa
ra,bolo-idu f/8 jsou veImd málo znate,l né,
aLe přesto dovolují okamž~té posouzení
plochy.
Popsanou metrh'Odu upraVÍ1me na nUil!o
vou iP;ro p8Jraboloid úpět použitím op
tické roviny. Pak v úpravě podle olb r.
7a nebo 7b jeví p8Jl'I8Jboloid ,pruhy přímé.
Tím se stává zkouška naprosto jedno
značnou a vysoce přesnou bez jakého
koliv p.racného měřeni. Vzhledem ke
Obr. 10
dvěma odra;ztlm cd měřené plochy je
c~tlivo'st zkoušky zdvojnásobena ,a Iponěvadž nemusíme rozhodovati, kdy celé zrca
dlo zhasíná najednou, ale všímlÍime si jen přímosti pruihtl, odpadnou veškeré dV'oj
značnosti. Jediná nevýhcda, TIJUJ1most pcřízlení :optické roviny (dle mo'ž nosti perforo
vané) nejméně stejného prúměru jako je z,k cmšené zrcadlo, je vyvá'ž ena snadností
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zkoušky a její interpretace, a pro zkoušky, jak již bylo řečeno, lze pořídJiti
Nvinu společnou. Její poUebí i Ik jiným optic:kým 'Zkouškám. Můž-e ještě zbývati
otázka, jak hustá má mřížka býti. Požadavek jest, aby, je-hl v blízkosti ohniska
se na zkoušené ploše jevily ,aspoň 4 a 6 pruhů. Tomu 'v yhoví mříŽJka, která má
na 1 mm 5 ·d ráJtfi , ,ne'bo čar naprosto dokon3ile, la jeví-li při ~koušce s rovinou
pLocha pruhy přímé, -od kraje přes celý prúměr, je vyhovující. Vady, jako je ISTa
žená nebo zdvižená hna-n a, se jeví naprosto zřetelně, a postup jejich odstraňování
~e exaktně sledoVlati. Autor tohoto článku užívá popsané ú,pravy již mnoho let
s ,naprostým -z darem, a optic:k á sekCle ČAS v Praze je právě -zamě,stnálna výrobou
optiClkýoh rovin, jež umožní h'lac;:l.ké zkoušení zrcadel do prúměru 18 cm. A do
budoucnosti plánujeme zhotovení ještě větších, neboť ~C'adloví nadšenci ne
uznávají mezí pro průměry svých dnahocenných zrcadel.

DĚLICí STROJ M\1:ATÉRSKm VÝROBY

AmaJtéiT, který si vyrobH
montáž, má mMokdy
mOŽ<nost opatřit Ji dělenými
kruhy, ~teré ke ka!Ždé mon
táži náleží. Sám kdysi ne
maje Jiné možnosti a nechtě je
použít celuI-oidovýclh úhlomě
ru, nakresHl jsem tuší hodi
nový 'kruh lIla výkres, ten of.o
togralfoval, překopí,roval po
někud zvětšený J1la plotnu a
zvětši,l na skleněnou 5 mm
silnou přesně obroušenou 'kru
hovou desK1U o prnmě,ru asi
16 cm, která byla napřed !po
ložena citlivou forto'g raiick01U vrls tvou. Tím j/s em doSlt3!1 s!kleměný hodmový kruh,
jenž -byl černý a dílce -b ílé. Tímto zpfi;sobem jsem ~hotoviJl [ patřičný non-iuB.
Vespod j'sem um}sthl malou žár-o vku, čímž dílce i čisTa svítila. Vcelku to bylo
velmi pěkné i výhodné za noci, horší ve dne. K tornu pNstou,pHo to, že fotogra
fická vrstva hlavně púsobením slUlllečmíhosvětla zhnědla, dost.ala skVlrny a vy
bledLa.
Zatoužil jsem po kovovém děleném kruhu a tak jsem se ~ozh'Ů'dl zhotovit dě
licí stroj.
.
Věc :není Ita!k ,s nadná uvážíme-li j'e n, -ž e dělení po 1 minutě !při 24 hodinách má
1440 rysek přesně na obvodě vzdáJlených·, má-ti -být dělicí kiI'!U'h skutečně děle
ným -k ruhem. Měl j~sem k disposici šnelmvé Ů'zlibené !kiol0 o prnměru 16 cm s 240
zuby (což je násobek i při 360 stupních). Při hodmovém kruhu Tovná se tedy
10 2JUbů. 1 hodině, jeden zub 6 minutám. Kolo Uisrudil j-sem ua litinovou :po<1lo'ž ku
na přesnou osu a !hřídel šneku, usazenOfU v lO'ži\S:kách, po vym:ezen.í mrtvého
chodu jsem opatřtl na jednom ,k onci 8 mm silným 'kotoučem o :prťuněru 80 mm.
Kotouč jest ro~dělen na 'Obvodě 6 drá'žkami 7 mm širokými, dlo Jedné z n~ch
zajpadá ,po pootočení ka!lená broušená záp3idka. UvoJměiním západky je mo-ž no
od ,d rážky k dráJžce ,po'ortočit šnekem Ol/a, t. j. o 1 čas. minutu. K1ruh, j-enž má
být děLen, uktlá<1á .se na broušenou -k ;ruhovou ploibnu, l!1!asazen otvorem. lIla pTO
dllOu:ženou osu Ihla;vníh'O ozuben.ého kola, 'll!středěn centrickou konickou vll ož'kou
a př,itažen -maticÍ. Rytí děje se přesně na:broušeným vid~ovými hrotem,který se
pohybuje s vyunezenou vůlí po ocelovém ka;leném broUJŠeném ,běžci. DéJ.ka rytí
je stavítel:ná. Na ipříkll. každá 10. mi'ThutJa de'l ší, nebo každá páltá l!'ySlka při tří
minutovém děleni. RovJl€'ž pfi.lhOldmy a celé hodmy mají delší ry-tí. Dé1ka rytí
mění se <lvěmamJalým~ ,čtyřhrrannými magn.e ty ,rfl:ZIrlé .síly, jež Lr_ŮlZIlě natočeny
,pěknou
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pfi,s.o:bí Jako doraJz a tím krátí rnebo prodloU'Ží Irysku. Dělit morno [po jledné,
dvou, tf-ech, čt)l1řech nebo pěti mmuJtách, rnebo ve stupních, ~de čtyři časové miJnuty
jsou jeden stupeň. Patř1čný desetiJllný \IllOniulS je moŽll'O rovněž 'z hotovit. Kruh
pro dělení musí ;být dobře v)l11eštěn. N ej,Iépe pro aJmatérskou potřebu 'Vj'lhovuje
dural, je možno ovšem rýit i do bronze, ba jsou ;pělmé i broušené 'OcellOvé kruhy
černězakaI.ené, na nichž ;r ySlky vyjdou bílle, leč musí se chTá'll'iJt slabými náO:lOiSem
laku. Ry;tí je možno vyIČerntt, alre dáme-l,i dopadat světlu asi Ip od úhllem 60°, svítí
ryska ra kruh se jeví černý. PokiOUŠeJ jsem se taJké o Tytí mřížek a po úpravě
js-e m docnn ll1!a 1 mm 36 rYB'e k. Vím, že mnoho .a;m'a-té.rů. má zájem opatřit s'V"é
montáže dělenými kruhy; rád jim p'Orad~m, případně jejich kruhy do průměru
20 cm rozdělím.
F. Kalinec (Větřkovice) p. Kopřivnice)

CO NOVÉHO V ASTRONOMII

KOMETA MRJKOS (1955 e)
Pátou kometu letošního roku nalezl Antonín MI1kos na Lomnickém štitu
června ve 20 hod. v souhvězdí Vozky nedaleko Capelly. V době 'Objevu měla
kometa polohu ex = 4h 42m, o = + 44° 12', byla viditelná prostým okem a měla
oh'On 1° dlouhý. V noci 13./14. června byla pozorována i na Skalnatém rPlese a
jeiVHa se jako difu.sní objekt 5. velik'Osti s centrální kondensací a ohonem 1° .
Později byla pozorována i v zahraiIličí. Z prvních pozorování vypočetl L. E. Cun
ningham parabolické elementy její dráhy:
12.

,

=

1955 W. 4,402 SČ
3.3'° 20' }
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Kometa tedy byla objevena 8 dní po průchodu příslunním. Zajímavý je sklon
dráhy, kometa se pohybuje téměř kolmo k rovině ekliptiky. Dráha komety je
znázorněna na 'Obrá:aku, z něhož vidíme, že se v čerVnu a červenci poměrně
rychle pohybovrula souhvězdími Vozky, Velkého medvěda a Honicích psů; při tom
se vzdalovala 'Od Slunce i od 'Země. D'O kOllce ·června poklesla její jasnost asi
o 1,5 hy. tř. Kometa byla v nevýhodné polo:ze k pozorování, protože byla nizko
nad seveTillím ohzo,r em.
Dr Jiří Bouška
J A\K BYLA tMRKOSOV:A ~OMETA .JASNÁ? .

Kometa, kterou objevil Mrkos na LomlIlickém štítě v červnu letošního roku,
velký zájem. Neby;l to jen vzácně viděný zjev j'a.sné komety, který
vzbudil I'Iozruch, ale ještě vzácnější 'pří1e~itost získat cenný materiál, který by
,znamer;aJI další lPřím..o-spro studium fy;siká;lní is truktury těchto těles. OkolnO's.t, že
kometa byla ll1aJlezena a prrakticky tpozorovatelrná v době spodní l~ulminace, nutila
nás, abychom lPou~i1i všech možných pl'tostředků k získání pozorovacího mate
riálu. o ptimáliní zeměpisné šířky ipro tpozorOlváJní by.ly v mezích 45--55 stupňů
severní šířky. Na jihu, kde bj'llra sice i astronomická noc, nebylra kometa -prak
ticky pozorovakelná, II1a s'everu, kde il mmeta byla poměrně vysoko na;d obzorem
v době spodní kUilminace, byly v té době bílé noci. I u nás neustále po celou ,noc
pom.ěrně ja;sný ,s ever ,Z'l1iemO'žň'Oval fotolelektrdcké měření. V Ondř.2jově maximální
mo'ž ná doba [pT.Qo exposice světelnými komorami b)l11a necelé dvě hodiny. Mnohé
přístroje 'llJemoihly býlt použity, jelikož mají 2la:kr)l1tý výhled nad severní obzor.
T~prve, když vystouphla výše naJd obzor aposUlllJula se na rZáJpad, byly podmínky
k powrová:ní příznivěj.ší,
v~budila

183

11

~

však přesto 'k ometu ,Pozorovali a jistě Ji spatřili d pou
po o,bjev'U. Maximální jas,n ost bYJl'a mezi 4 \3.ž 5 hvě~dnou
poklesl jas na 6,5m.
fysikáLních pozorování komet je odhad zdánlivé jasll1osti,
přÍlpadně přímo přesné měření celkového jasu, které ovšem Je 'Velmi obtížné.
Již v minulém ročníku ŘH lhyLi :našia;matéři upozorněni, Jak mohou získat
cenná IlJozo'r ování tohoto druhu. Dourfejme,že mnotZí těchto informací využiU
a mají odhady jasnosti poznamenané Vre ,svých pozorovacích denících.
Pr-oč jsou tato [poz·o rování d'Ů:leŽlitá? Komety tort iž ll1eměni jas .se vzdáleností
od SLunce tak jako planety, které toliko odrá,ží SJl'1.IDeční světlo. Komety též svítí
Vll8JStnim světlem, které je buzeno slunečním zářením. Změna Jrusu se vzdáleností
od Shlrn ce nemění se tedy s drulhou mocni.rnou této vzdálem:osti, nýrbrž s mocninou
vyšší. V.zorec podle ,krberého se mění ja;s komety pro pozorovatele na Zemi zní

Mnozí naši amatéN
hým olkem několik drn
třídou. Koncem měsíce
Jedním z dfiležitých

I=~-

l::. 2 rn '
kde I je pozroroVlaná j,a,SIl1O!St ;komety, !která se nachází ve vzdálenosti ~ od Země
a r od Slunce. 10 je jaskrůmety, kdy rObě vzdáJlenosti jlSou :rovny astronomické
j·edn:O'tce. Exponent n je <ll každé komety jiný, právě tak jako absolutní jas 10'
Obě veltčiJnyzávi:sí lITa fysikálrní stavbě Komety. Především eXlponoot n skrývá
v sobě klíč k různým řešerním. Tento parametr lze zjistit z pozorování zdánlivé
jasnosti komety v rúzných 'vzdálenostech od Země. UVČlením rl- rfl..zných kcomet
s·e zabýVlalti ,především BobroVini:kov, V,š e.svj.atský 18. u nás Bouška. Levín pak
ukázal, že těchto parametrultZe použít k určení výparmého tepla rn.utného k uvol
nění molekul plytnu z jádra komety.
Na základě početného powrov,aJCiho materiálu ukázal Vamýsek, lže ex,istuje

Dráha komety Mrkos -
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1955e na 'obloz'6 v

červnu

a

červenci

jistý vliv složení komy komety na pro/běh ~ěn jlMnosti komet. ,sestavil model
komy, slo~ené z meteoriclkého prachu a IPlynu,kteréŽJto rťLz!llé ,složky mění rnzně
svoj~ 'celkovou jasll1!ost. V ,b lízkosti SlUi!lce převlládá 'Vliv změny jia su plynné
komy, který je relativně 'rychlý, ,k dežto ve větších heliocentrických vzdá<le
nostech převláJdá vliv změny ja.su prachové komy. Tím exponent n Je II'ŮIZl1ý pro
rnzné :průměrné v~dálenosti od Slunce. Podlle toho bylo hy mo~n:o soudit na slo
ženi komety. Tato šetření jsOlu vehni ce:nnázejména tehdy, kdy máme k disposici
i lspe~trogramy komety. Spektrum lmmety nám ukáJŽJe a,lespoň v hrubých rysech
do jaké rrl.JÍry převládá IPlyn'll:á, respek,t ive prachO'Vá složka a fotometric'k á šetření
vhodně doplní obraz o .cellkovém slo;žemí. (Podro:bnosti Ol tě,chl1::o p,ro,bléll1:ech se
čtenář do'čte v článku o fotometrii komet 'Ilv,eřejněnéun v roce 1953 ve 4. čísle
Čas();pisu 'čs. a;stronom1'c kých ústavů).
DooavooilÚ pozorovací řady, :ZÍska;né lIla observatoři v Ondřejově, kde vedle
fotometrických pozorování jsme získali i řadu S'pekter a fotometrických prOřezů.
komy, slihují, že Mrko!So'Vla kometa bude jednou z mála komet, které bude možno
po všech stránkách. podrobně vY'šetřovat. Je však namejvýš žádoucí, aby pozo
rovací řady byly ,rozmnoženy o poz.orování ,a ;matérská. Máme více lIle,ž dvě de
sítky lirlových hvě~dáren a mnoho astLronomickýC:h kroužků. Všechny byly vy
zváJny,abY' se ín a této :práci podílely, nebo 'aleslpoň jim hyla zavčas zaslána efle
meric1a.. Nuže, teď Je řada na naJŠ,i ch amatérech, aby vy.kázali svou činnoSlt.
Každý SlVědo1TIŮtě provedený odhad jasnosti má značnou cenu a jie š~oda jej
nechat le'ž et v zásuvce ipraco-v:ního Sttolu. DoUJfáme tedy, že v nejbližších dnech
nalezneme v denní poštOVlllí záJsilce qp1sy pozorování Mrkosovy komety, vyko
nané našimi [pozOJ'ovmteli. K údajům nezapomeňte pmpoji.t čas pozorování, po
užitý přístroj (prů.llněr obJektivu, ohniskio'Vou v~dá,le11'ost, ,zvěltšení). P'Ů'zO<l'o!vámí
zasílejte na Astronomkký ústav ČSA V v Praze XII, Budeč.ská 6. Peo zpracování
tě'chto po'z orování ;bude možmo :přes,ně odporvědět lIla totá"zku, kiteroUi je tentO' člá
nek nadepsán.
Podle předběžných zpracování po.z orová:ní z 'června měla kometa 16.-18.
če:rvna zdám!livou j'as1l1JOst 4,7m, o deset dní později 7,2m. Pok-l es j,a,snO\Slti by byl
podle toho asi se 4 mocninou vzdálenosti od Slunce, absolutlllÍ v:eliko's t 6,5, spe
ktrum 'Vykazuje pásy kyanu a uhlíku. Jedná se tedy 0' normální 'k ometu stře'dní
vel,i kosti ,;,podle všech 'p ravidel".
Dr V. V:arný8ek
POZOROVANí MRKOSOVY KOMETY V ONDŘEJOVĚ
Poslední jasná kometa by,l a ll1a obloze počátkem Toku 1943. Byla to známá
kometa 1942 g, Whi,pple-Fedt:ke-Tevzadze. Tato kometa dávala dostatečnou
příležitost k fysikálnímu sltudiu, avšak těžká doba válečná nedovolila tuto pří
ležitost využít v p1<ném rozsahu. T,e prve letos v červnu se podařilo s. A. Mrko
sov,i objev1t opět Ikometu, která posJkyUa trochu více příle'ži1tosti ke studiu,
než tomu by10 u ostatních komet, viditelných v crt8.iŠich ,k rajinách během U[)lynu
lých dvanácti let.
Telefonická :zpráva 'z e Skalnatého Pleg,a a :poM telegram Mezinárodní astTo
nornické ulIlie 'v yvoLaly lna ondřejovském pracovilšti čilý lI'<uch. Vzhledem ke
značné v elikolsti ,k omety a :I'ychlému pohybu byla i2lll!ačná il1aděje na využití
zjevu perO' podrobnějiší studium, zejména s ohledem na ohdobí letního počasí
a ,bezměsíčnýDh nocí. Bylo tedy rozhodnUJto p1'ovádět lIlěkolik záklaJdních úkolů,
které ležely v mo~n()lstec!h ústavu. M'fižeme je shrnO'ut asi takto:
1. Visuální odh.ady vel:i~osti komety Argelanderovou metodou.
2. Posiční snímky Fr,~čovým astrog:l'lafem, exponované 2-10 minut.
3. Snímky s ,dlouhou expos.icí 'Pro studium změn komy 13., ohonu. kometY' Fričo
vým .astrografem a Zeissovým tripletem Petřínské hvězdárny.
4. Fo-t ometrie kornety metodou stej:nýcheXlposlD s !t'ŮJZně cloněným obje'kti
v:em il1a ,t utéž desku stejnými !přístroji. jakO' ad 3.
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5. Snímky spektra komety objektivním lhrMl'olem. K tomu byly použity ko
mory !pro meteor,i cká spektlra, ;p opsruné v 2. 'čísle letošníhů TočnLku :Řiše hvězd.
6. Fotografické stUidium pol,a ris:ace světla ik omety s použitím pol;8Jroidfi a
krátkofo,kálnich meteorických komor.
Kromě FriČI<YVa ,a strogrrufu nebyJo možnů pOUižít 'žádlThý stávající pří,gtroj ůbser
vatůře, neboť m3Jlá výška komety .a. její (poloha na s'e verní obloze tOl íIlledovoliJla.
ByJo pr'otů nutnů (provisorně i'l1JStalův.at dva paralaktické 's toly !l1Ja západním a
výChodnÍlm ba;lkůně centráll!li kopule. Na těchto stolech hyly upevněny jednak
některé íS1pek.tráLní komory, jednak komory 'Prů stud'Lum polarisace a Zeissfiv
t~let.

Dos8JVladiním výsledkem kolektivu IPracov:nikfi ústavu je řada fotografických
snimlkfi i visuálni,cfrl odhadfi, 'k teré po Z'p!"acovámí umoŽlIlí uceLoooIU studii o této
kometě. KroměřaJdy posičních :pozorování pro vý!počet dráhy komety bude
k -disposici i řrud!a ďotůmetrkkých, spektrá~ních a po1arimetriokých údajfi pro fy
silkrulní stUidi'Ulffi komety.
Závěrem tétů stručné zprávy je třeba vY'zvednout úsilí, se kterým se Jmlektiv
pracovníkfi ústaV!U, soudruzi Blaha, Bumba, FriJt:z ová, Letfus, Plavec, Seidl,
šrv,e stka, Vall!liček a Vamý!sek tétů práci věnovruli. Dosud získan.é výsledky [plně
půtvrzují, že jedině v,e s-polupráci kůlektivu, bez ohledu na sobecké zájmy j,e d
lliotlivce, mťl:žemle dosáhnout dobrýc'h výsledkfi a dokázat,že 'l1'aše věda si za
slouží pozůrnost, kterou ji socLal[.stický stát a lid naší vlasti věnuj'e.
Dr Boris Valníček
MĚstům METEORY
Čas .od času se objevují v literatuře zprávy o :po~orování meteorfi na Měsíci.
P.rvní takovéto zprávy jsou velmi starého data a .otázkou reálnosti měsíčních
meteůrů. se zabývaly četné :práce. Pozorování ta:ko.výdlto úkazfi se věnoval v roce
, 1951 L. T. Johnson na observatoři v La Plata. Používal 10palcového .reflektoru
a během 19 hodin po~orováni v 18 rfiznýCh nocíeh spatřil 10 úkazú, které označil
ja!ko měsiční meteory. Z uvedených 10 úkazfi se 6 ,jevilo jako za'b lesknutí,
ostatní jako pO'hybujic.i se :skvrny. Protůže existence měsíčnioh meteorfi je 'Při
nejmenším nejistá, by,lo. !by velmi dfiležité získat sůučasně nezávislá pozorování
z dvou nebo více stanic. 'DaikováJto pozorování óby ,byla cenná pr.o řešeni otázky
existence měsíční atmosféry, přÍlpadně i pro. zjištěni frekvencí neobyčejně veLkých
meteorických těles.
J. B.

DLOUHonOBÉ Z:M:ĚNY JEDIDNÁCTILETÉHO SLUNEČNíHO CYKLU

statistickým .zkoumánim hodm.ůt relativního čísla ..skvrn v -d.obě 1748-19,34
potW'dil 1. V. Maksimo.v, :ž e existuje 80letá perioda s.I'U!l1eční činnosti, kterou Lze
vyjádřit desetiletými klouzavými prfiměry r.očníhů relativníhO' čí1sla a též střed
ními amplitudami ll1etých ,cykllfi .rel. 'čísla. Křivlky těchtů dvou hodnot jsou
v <zájemném těsném vztahu. V těsném v,z tahu jsou též !hodnoty délek llletých
..slunečních cyklfi, vzájemný V'ztruh je však opa:čný. Prfiměrná periůda t.ohoto
cyklu, 'UII'Ičen~ ,od II". 1745 (ůd dŮlby kdy existuji pozorováni), 's e !pohylbujle v .ro.z
mezí 8,8-12,7 Tůku. Osmdesátileté kolísání sd'U1leční .činnosti lize !pOkládati za
cyklické, t. j. ,t rv.ale se opaJkuj.fCí, neboť 'b ylo nalezen.o Maksimovem v letokruzích
kalifornských se!kvoji ,v období 3'0 00 let. ByUa též zkoumána změna těchtů 801etých
c~lfi v letokruzich a bylo zjištěno" !Že i tyto cykly s e po staletích měnily a že
délka této velké s ekulární ~ěny je asi '6 00 [et. e; télto velké sekulárni změny
80LetýClh cylklt't lze vyvodit, lŽe by se střední hodn.ota slune,ční činnosti měnila
téměř 2'k rát! Tak by !Se též i veliičiny ,,11letých" cyklt't (amplituda. dé1Jka (periody)
měnily v této lhistorioké do,bě v mezích daleko širších, než vyplývá z .přímého
pozorováni slunečních skv,r n od r. 1749. Z toho možno vJ'lVodit, že h~avní zákoni
tostizměn "l1letých" cyklfi v amplitudě a v trvání periody je 801etý cyklus
a změny tohoto cy:klu.
Dr L. Křivský
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zAK.RYT DVOU

Dl!~RETNÍCH ZDROJů RADIOVÉHO ZÁŘENí MĚStCEM

J. I. BaJlmlin a I. S. Šklovskij vypočítali doby .záJkryttl těchto zdrojtl: Tauru's A
(.KI'Iabi mlhov,1 na) a ,z droj v blízkosti 1] Geminorum (z:b ytek výbuchu novy z roku
837). U prvni!h:o zda:'oje budou nejvýhodnější ,podmínky k pozorování 3.0. XI. 1955
a 24. 1. 1956, u druhého zdroje ve dnech 3. II. ,a '3.0. III. 1956.
J. S.

STATISTlCiKÉ STUD:tUU\1: NĚKTERÝCH MORElOLOGIOKÝOH ZVLÁŠTNOSTí
NOVÝCH HVĚZD

J. M. Kopylov studoval rozlO'žení nov podle amplitud ' a svíti,v ostí v maximu
a v minimu :a dvě ·z ákonitosti ve svě,te·lných křivkách. Zvláštní .pozornost věnoval
vlivu podmínek viditelnosti na !přesnost zkoumaných charaokteristik nov. Stamovi,l
u 79 typických nov svítivo.sti v maximu, j:ejic:h vzdálenosti (s .ohledem na absorpci
světla) a f'Unlkce svítivosti. Funkce svítivosti má maximum kolem - 7., 5m (v me
zích od - 2,Om do - 1l,Om), lI'ozptyl svítivosti je ± 2,5m. !První :záikonitost ve
světelných křivkách je dána vztaJlem, iZ něhož mtlžeme určit podle části světelné
křivky sViÍtivost novy. Druhá zákonitost spočívá v tom, 'ž e doba poklesu n.ovy
do minima Je určena její svítivostí v maximu. Délka poklesu u tYlpických nov je
v mezích od 5 do 50 roktl. U nov s menší svítivostí v minimu j'sou i menší ampli
tudy a menši svítivosti v maximu.
J. Š.
NOVÝ METEORIT V SSSR
Dne 6. 'březn'a 1954 v 18 hod. 20 min. mistníhočasu v katastru O!bce Nikolskoje
(38 ik m severozáp8!dně od Moskvy) dO'padl meteorit, kamenný chondrit. JaJk byl.o
zjištěno, 'p ád meteoritu !byl .; prová;zen silnými zvukovými ·z jevy. Optické zjevy
místními OIbyvateli pozorovány nebYlly. Kolchoznke LastoČlkina meteorit popsala
ja;ko tmavý !předmět, velký asi j'aJko kopací míč, Ik terý dopadl asi 60 m od nI,
úderem 10 zmrzlou púdu s,e roztříšti,l a úlom~y se rozletěly na 25 m koJem. NaJd
místem dopadu vznikl oblak prachu, který byli !brzy odvát větrem. Pracovníci
Meteoritického komitétu kkademie nauk SSSR, M. A. Kozlov a T. M. Gorbunov
našli na místě pádu ,6 2 'Úlomktl oce1kové vá;ze 1353 g. Předpokládají, že tyto
úlomky představujía:si jednu ,čtvrtinu uvedeného meteoritu, který olb d,ržel jméno
Nikolskoje podle místa dop8!d:u. Podle pozorova!telťJ. z Moskvy, Kalinina, Voloko
lam.s:ka i jiných míst Ihylo lze 'z jistit směr letu. Meteor letěl směrlem jihozápad
severovýchod pod nevelkým sklonem k horizontu. V,zhledem k tomuto směru ilze
odh8!dnout jeho ko·s mic:kou trychlO'st, kterou vnikl do zemské atmosféry na 13-14
km/s. BoHd měl vzhled prortáhlé ohnivé koule, p.odle některý.ch pozoroV'3lteltl bar
vy bílé, podle jiných žluté a ofhnivě načervenalý chvost. Stopa, pokud 'byla pro
značnou oblačnlOst pozorována, měla b8!rvu ,světle šedou. Nový meteorit Nikol
s'k oje vyznačuje se neohyčej:nězajímawou strukturou. P .ouhýmJ okem lze na zá
kladní světle šedé hmotě meteOlI'itu v místech lomu vidět tmavé šedé :žilky,
pr<Ytmající se rtl!Zillý:mi směry. Na jedn:otlLvých úsecích tyto ,ž.ilJky přecházejí v dosU
velké (1-2 cm v proměru) 2rt.luštěniny a boule. Velká křehkost i neobvyklé
tvary 0honder zptlsiobují, 'že tooto meteor,i t je !ObZV1láště c.enný.
J. Macalík
FYsLKALNí PROCESY V HUSTÉM PLYNO-,PRACHOVJrJM MRAČNU,
VEDOUCÍ K J ,E HO KOMPRESI
E. L. Rusikolová studovala procesy v hustém plyno-rprachov:ém mračnu, které
pl1sobi pokles celkové energie. Výpočet U!kazuje, že jen nepružné srážky plynných
atomťJ. s pr.achovými ,částřcemi v;edou ke :k ompresi mračna v ohdabí,'kQsmogo
nicky přij8!telném. Podle odvo,zeného vzoa:'ce múžeme odhadnout tejplotu v rtlzné
hloubce. lJlkazUíje se,že ochlazováJní plynu 'Ua 'prachu mtl'že nastat jen v dosta
tečně hmotných a kompaktní-ch mračnech. Pro mračna o . rozměrech globulí (od
0,02 do 0,1 par.s eku) je třeba, aby jeji,c h masa nebyla me:nší než 1-10 0.
J. S.
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Z LIDOV~CH HVĚZDAREN
A ASTRONOMICKÝCH KROUZKŮ

POZOROVÁNí KONJUNKCE JUPITERA S URANEM NA PETŘíNSKÉ
HVĚZDÁRNĚ

Jedním z nejzajímavějších úkazť1 na O'bloze v první ;pO'1O'vině tůhO'tů růku 'byla
~ůn.jurukce Jupitera s Uranem. Nastaly v1a'stně kůnjunkce dvě; .prvá 'byla 6. ledna
v 19 hod., 'k dy byl Jupiter 9 obloukovýich minut jižně. Tuto konjunkci se prO'
nepříznivé půčasí nepůdařil'Ů po~orůvat. Ani druhákůnjunkce 10. Ikvětna, kdy
se obě platnety přiblížily ve 22 hod. na půuhůu jednu minutu, nebyla ,p rovázena
příznivým půč3isím. Pť1vůdně j,sme počítali se sO'ustavným fotůgrafůváním pů
hybu obou planet la Jupitel'ůvý0h měsíčkť1 za průjekčním systémem v patnácti
minutových intervalech ůd 20 d'O 24 hod. Udělali jsme řadu cv:ičných fotO'grafii
měsíčkť1 v průjekci i v 'Ohnisku, 'které se zdařily a zaručůvaly úspěšný výsledek.
Program, se nepodařilO' zceLa splnit prO' nepříznivé půčasí; 10. 'května bylo večer
úplně zMaženů a jen mezi 221h 30m la 22h 50m se ob~aoČríŮst částečně protrhala.
Za těchtO' svízelnýc'h p'Ůdmínek bylO' pO'ří zenO' něk'Ůlik sním'kť1 v ůhnisku Zeisaůva
ast'růgrafu. 'S nímek z 10. května tedy .odpůvídá situaei Ikrátce pokO'nju:nkci.
VzdálenO'st Jupitera a Urana na snímku z 9. V. je zhruba 7 ůblůukůvých minut,
tedy menší, než při leCLnůvé 'k'ůnjunkci (viz 3. str. obálky).
Snímky tohůtů druhu sice nemají valnéhO' vědeckéhO' významu, ale bývají
"velmi hledanůu půmůckou prO' .půpulaI"isaci 8Jstrůnůmie. Průtože je jich nedů
statek, nebyl'Ů by ke škůdě, kdy,by se fotografůvé amatéři na lidůvých hvězdár
náchsami pokusili tak'Ůvé 'snímky pO'řídit. Má-li snímek sip lnit svůj úkol jaků
názorná půmůcka, musíme úkaz zachytit dynamicky, v p'ůhybu, ve vývůji. Na
příklad i'sůlovaný snímek planety malou komor'Ůu nic neříká, ale řada fůtů
grafií ukáže dráhu planety mezi hvězdami, rychlO'st zdánlivéhO' půhybu, zpětný
pohyb a jiné skutečnůsti, které lze laikůvi bez pomůcek těžk,O' vylůžiti. Tak
mohůu amatéři vedle ůdbO'rnéhů fotůgrafic:kéhO' .průgramu aktiVillě pomoci vlastní
lidůvýchůvné práci hvězdárny.
A. Rukl
POZOROVÁNí ZATMĚNí SLUNCE 30. VI. 1954 NA LIDOvm
HVĚZDÁRNĚ NA ,PETŘíNĚ
Úkůlem pozorůvání bylO' ,zí:s'kat řadu snímků. pro stanůvení prvéhO' a čtvrtéhO'
kontaktu metodO'u tětiv. Kromě tůhů byl fůtůgrafůván celý prúběh zatměni
v intervalech 4 min. K půzO'růvání byl použit Mermv Tefraktor (0 160 mm,
f
160 cm). Objektiv ,byl zaclůněn na 5 cm ,a před ohnis.kem 'b yly umístěny
dv-a planparalelní neutrální filtry. V ohnisku ,b yl mezikrůužkeun upevněn Oon
tax-D bez ůlbjek1tÍ'vu. EX'pO'nůvánůbylo 1/200 sec. ,n a 'kinůfilm Agfa Tůn-tllegativ.
Obraz Slunce ,b yl pO' jemnůzrnném vyvolání velmi ostrý a dO'vůlůval průměřeni
s nejistůtou asi 0,05 mm. Časy exposic 'b yly registrůvány na chrO'n'Ůgr,af pro
střednictvím kůntaktu fůtůapaTátu. Intervaly mezi ,s nímky byly kůlem 5 sec.
Snímky byly průměřeny mřížkůvým mikroskopem s můžnůstí příméhO' odečtení
0,03 mm. ZapisO'vala S. Kladavá,časůvou sllllŽlbu vedl dr. R. Rajchl. Čas byl
registrován ůd astrůnůmických hůdin Zenith, kůntrolůvaných pravidelně s kůinci
denčním signálem.
Určení prvníhO'kůnt8Jktu se nepodařilO' se žádoucí přesnůstí, protože silně rušil
neklid vzduchu i kupův:i.tá ůblačnost a tětivy ne,bylů můžnů zcela ,spůlehlivě určit.
Minut.u po kůnba;ktuznemožnila ůblačnůst další exposice. Z devíti snímkť1 schop
ných průměření byl graficky uTčen okamžik prvníhO' kontaJktu Tl ,= 12th 39m
37,8s SEČ se střední chybou ± 1,9 sec.
Podminky prO' stan'Ůveníčtvrtéhů kontaktu byly dO'bré; ll1eklid vzduchu se
zn8Jčně IZmílrlllil a okůlí Slunce hylů bez oblačnůsti. Měřitelnost tětiv byla velmi
dobrá. Z 19 snímkť1 :byl graficky '\.J.r,čen O'kamžik čtvrtého kůntak:.tu T, =
15:b. 09m 23,2s [SEČ se střední chy.bou ± 0,4 s'ec.
Ant'on.m. Rukl
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zPRÁvA SLUNEčNí SEKCE ZA LÉTA 1953 A 1954
V připojené tabulce uvádíme ,seznam pozorovatehl sekce, zptLsoh i počet jejich
pozorování a použité 'P'řístT!oje. V r. 1953 měla sekce 13 jednotlivých pozorova
telů., v r. 1954 měla jen 9 pozorovatelů.. Vedle toho na jedenáctileté střední
škole V Lounech pozorovalo v [". 195'3 9 ,pozorovatelů. a v r. 1954 12 pozorovatelů..
Sekci docházela výměnou také pozorování ze Sk3>llnatéhio Pl€iSa.
Pozorovatel

Dr Alex. Duchoň, Prešov
Karel Goňa, PTaha-_~yje
Krista Hanzlíková, Rokycany
Zdeněk Hví'žďala, Rokyaany
František Kadavý, Praha~Petřín
Elvíra Koblihová, Nový Jičín
Luboš Kohoutek, Brno
Marie Pospíšilová, Praha-Nusle
Dr Rost. Rajchl, Praha-~etřín
Antonín Rukl, Praha~Petřín
Zdeněk Sekanina, Ml. Boleslav
Lad. Schmied, Kunžak
Bohumil Slád.ek, Kladno
Dr Hubert Slouka, Praha-iP'etřín
J edenác.tiletJka, Louny
Skalnaté Pleso

o

obj.

zvětš.

13,0 mm BOX
60
45X
75
25X
75
47X
160
64X
50
60X
55
40X
55
50X
160
64X
160
64X
100
25X
74
47X
100
40X
160
64X
110
74X
2(l0
60X

metoda

pnojekce
přímo

projekce
proje'k ee
projekce
projekce
projekce
.projekce
projekce
projekce
přímo

projekce
.přímo

projekce
projekce
projekce

počet

pozor. 1953

2760
5012
43
662
6459
73
778
214
56

43
534
1235
66,6
22
80
5889

149
247
43
93
53
192
31
56
43
193
180
120
14
33
278

1954

154
264
52
73
31
80
75
191
8
47
241

Počet pozo;rovatelů. v Ir. 195·5 jistě vzroste se s:toupající sluneční činností, kdy
pozorování ,b udou zajímavější. Potěšitelné je, že většina pozorovatelů. své pozo
rovací metody prohlUibuje a sleduje !ll'ejen demní relativní čísLo, ale i typy a vý
v'O] skupin. KromJě těchto pozorování slunečních skvrn a fakuli konal Milan
Kárník z Georry,s ikálního ústavu ÓSAV na Lidové hvězdárně v Plra;ze pozorování
a měření slunečních protuberancí a dr. Karel Otavský v Černošicích konal
pozorování protUiberancí metodou vísuální i :fotografickou. Výsledky jeho pozo
rování koronografem vlastní k011JStru'kce dosalmjí stále pozoruhodněJ'ší kvality
a o'pmvňuji naše nejlepší naděje k podohné práci na Lidové hvě·~dárně v Praze
i na jiných lidových hvězdárnách.
•
Všem pozorovatelům děkujeme za pečlivě ;prováděná pozorování a přejeme
jim hodně rau'Osti z další úspěš:n.é práce.
Framtišek Kaxiavý

Z ČINNOSTI ASTRONOMIOKÉHO KROUŽKU ZK ROH VULKAN
V HRÁDKU njN.
Astronomický kroužek ZK-RJOH Vulkan, in. 'P. v HráJdku nad Nisou, byl za
1
ložen 9. ledna 1955 dn:eŠ!l1ím vedoucim Ikroužku Jaroslavem Fleglem. Při jeho
ustavení bylo <celkem 31 č1enů., z toho 23 žáků. a 8 dospělých. Dnes 'čítá již
tento kroužek 54 členů. a ve své činnosti. jest velmi agilní. Propa.;gace jest pro
váděna oso,bní i3Jgitaci vedoucího a 'V'šec'h č.lenů, dMe místním a závodním roz
hlasem i rozhlaJsem ,z ávodního klUibu. Členové kroužku jsou v prvé řadě z 'kruhů.
dělnických, ale v poslední do,bě se zapojila i' velká část intelig.ence.
Z počátklll kroužek neměl dostatek pomúcek, dalekohled, Mld.; nyní, díky
pomoci ÚV.S chemie, ředitelského fondu i vlastních 3lkcí, jako je shěr a prodej
od.padových surovin, jsou získávány penize pro doplňování zaří~ení kroužku.
Lepší vybav.ení se projevuje i ve stoupání počtu! členů. kroužku.
Kroužek si vl,astní prací zříct-rl hvězdárnu na střeše Isvého závoclního klubu,
jež se těší opra'V'dovému zájmu nejen členů kroužku, ale i 'ostatních čl,enů závod
ního klubu, kteří mají o astronomii zájem ·a tímto zptLsohem Jbyl D31ké již mnohý
získán za člena 'kroužku.
Přednášky 1. pozorování jsou pro'V'áděny opravdu zajímavým zptLsobem a jsou
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rozděleny

na části, vzhledem
k věkové hrrunici i odborné
znalolSti. V přednáškách se
diskutuje věcně a jest ,postu
pováno sY'S ltematicky prOdle
předem stanoveného plánu.
Jenom :oa měsíc dubem.
1955 zaZJntarnlenal kIroužek
návštěvu 334 'Osob . Současně
pnpravuje
astronomický
kroužek uspořádámí výstav
ky, .o k<terou j~st již předem
velký zájlem.
Veli:kou pomocí v p.ráci
astrono,miokého
kroužku
jest spolupráce s Lidovou
hvězdárnou hlavního města
Z před11ášky o nových knížkách pro nejmZadší
Praihy ná Petříně a Lidovou
členy astronomického kroužku ZK ROH
hvěz.clárnou v Hradci Králo
Vulkwn
vé. Tím, že je sit ále doplň:o-'
váJl1Ja knihJovnakroužku, jest
možné vyhledá'VaJt odpovědi pro diskuse. IStejně se v;šak objeví ještě občas dotaz,
který je těžko vysvětlován, vzhl<eden~ k tomu, že se jedná ,o laťky, z jejich'ž řad
s.e objeví ,na příklad otázka, Jak to vše na ' světě vzniklo. V takových připwdech
Jediná se skro ro vŽídy o náboženské zanícenoe, kteří trv,a jí na s'Vém, že vše stvo:Nl
Bůh. Snad bY'lo by dobré, kdyby <lidskou LOT'ffiOU byLa tato 'o tázka vys!Větlerua. Náš
BJstronomi0ký kroužek nemá v zásadě žádných těžkostí, ro.z.víjí se úspěšně a vě
říme, lž e bude ve svých úspěších pokračovaJt ,tak dobře, jako začal.
J oset Švorčík
STRÁVILI J1SMiE VEčER NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V BRNĚ
Navštívili jsme 'brněnskou lidovou hvězdárnu. Žáci našeho učiliště pocházejí
široké o'b la.sti moravské, většinou z venkovla a o astronomii mnoho nevědí.
Žádný z nich se dosud ne~v,a.l astronomiC'kým dalekohledem. Proto mnoho od
náv,štěvy hvězdárny neoč ekávali. Byli však ve'l mi pfekVla,peni. Pobyt u velkého
dalekohledu poct 'I'ozsáhlou kopulí zaujal všechny chlapce. Spolupracovník lidové
hvězdárny Kohoutek vy,světlil jasným a názorným zpfioo.bem O'pUcký 'z áklad
hvězdářského dalekohledu i Jeho chod. ~otom obrátil dalekohled ,k Měsíci, na
němž jsme spatřili mnoho zajímavých podrobností, horstev, kráterů' a pouští,
a proslovil přednášku o soupwtniku Země. Mláde,ž poslouchala p'O:wTIlějj než ve
škole. Se stejným zájmem prohlíželi j'sme podrobnosti na pO'vr,c hu planety Jupi
tera a 'po'zději pak i na Saturnu.
Aby nemuseli návštěvníci příliš dlouho čekat na pohled db dalekohledu, byly
nám k disposici ještě další dva dalekohledy na pro1s tI1anství před hvězdáTnou,
kde podáv.ali výklad prac'0Y:níci hvězdárny Gryg,a;r a Pavlfi, kteří nám řekli také
mnohozajimavého '0 hvě.zdokupách, mlhovinách a o věčném vývoji v :nekoneč
ném vesmíru. Naši žáci se dnes dívají na hvězdnou 'Chlohu oS větším zájmem
a .po:I'Qizltměním. Ustavíme :také astronomický IklI'oužek a vyrobíme si takový
zrcadlový dalekohled, jaký byl před hvězdárnou.'
Chuti nám k tomu dodala především 'návštěva druhé pozorovatelny, kde nám
ředitel hvěz.clárny ukázal veliký dalekohled, největší v na,š í republice a vysvětlil,
že ,c elý přístroj zhotovili naši kons,truktéř,i a děl'llíci,že je to první velký daJleko
hled, vyrobený celý u nás. Až budeme mít svůj dalekohled, budeme sledovat
oblohu každý ve,čel'. Také hvě'zdárnu hodláme navštěvovat pravidelně, a;bychom
po'z nali Vlšechny zajimavé útvary a souhvězdí a dověděli se více o vesroku, který
nás obklopuje, i 10 j,e ho zákonitostech.
'
K. Hrubá
fl
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NOV® KNIHY A PUBLIKACE
V. A. Jlaštold---Govorko: Jemnozrnné vyvolávání. Orbis , Praha 1954, str. 168,
cena bro-ž. Kčs 21,20, váz. 25,20 . - Chce-li ama.Jtér dosáhnout v astronomické
fotografii úspěchu, musí být dokonale obeznámen s theorií a pr-a xí negativního
í positivního procesu. Dobrým provodcem v jeho práci bude Govorkova knížka,
která u nás vychází již ve ,druhém vydání. Obsah knihy je rozdělen do sedmi
kapitol. V prvé 'kapitole je čtenář seznámen se základními pojmy fotografické
sensitometrie, které jsou nezbytné pro pochopení kap~tol dalších. Velmi zajímavá
jekapttola o 'Povaze zrnitosti, zvláště u dupli,kátních negativů a kopírovaných
o'b I,lazů vflhec. Kniha obsahuje vyčerpávající přehled činitelfi oVllivňujících zrni
tost a ukazuje cesty, jak je možno ovládnutím těchto činitelů snížit zrnitost na
minimum a dokonale využít rozlišovací schopnost fotografického materiáLu.
Přitom autor nezapomíná ani na positivní proces, který je zvláště v '8..stronomii
mnohdy obtížnější 'n ež pořízení vlastního negativu. Pro fotografické procesy je
uvedena řada lázní s technologickými r02íbory a pracovními diaJg:r amy. které
umožňují správné a cílevědomé užívání uvedených roztoků.
4-ntonín Rukl
A. A. Michajlov: Teorija zatmenij. st. nakt technicko-theoretické literatury,
Mos'k va 1954. str. 272, obr. 68, cena Kčs 14.70. - Známá kniha "Theorie za
tmění" význačného sovětského odbornfka, ředitele Pulkovské hvězdárny profe
sora Alexand~a AlexandroV'iče Michajlova, vyšla vloni ve druhém přepracova
ném vydání I3J objevila se v našich prodejnách na jaře letošního Toku. Kniha je
rozdělena na šest částí, pojednávajících všeobecně o zatměních, theorii sluneč
ních zatmění, měsíčních zatmění, zákrytů hvězd Měsícem, přechodů plrunet před
s1JUnečnÍffi kotoučem a o úkazech v sOUistavách měsfců planet. Kniha je psána
vzorně a je doplněma 24 ta;bulkami, které usnadňují výpočty. Je připojen o.b
sáhlý sezmam literatury. Monografii vřele dop'oručujeme všem. prac.ovníků.m na
lidových hvězdárnách a astronomických kroužcích, jakož i těm amatérům, kteří
se zabývají nebo hodlají w :bývat 'Po.zoI"O'váním slunečníoh a měsíčních zatmění,
zákrytů a úkazů. Jupiterových měsíců. V knize 'llruleznou přehledně sestavené
vzorce pro výpočty i pro zp.I1acování pozorování, které se často těžko hled:ají
v nejrozněj-ší literatuře. Význam knihy je taikový, že bJ" se mělo uvažova:t o je
jím překLadu.
Dr Jiří BO"IJ.,Ška,
D. D. Maksutov: Tec7vnologiJe der astro'nwnischern Optik. Verlag Technik, Ber
lím 1954; 251 str., 122 obr., 30 t3Jb. - Německý pfeklad -k nihy vynikajícího so
větského vědce, ·která vyšla roku 1948, je důka;zem, jak důiežité je .toto dílo pro
qptický průmys·I a pro vědecký výzkum i studium. Na exaktním vědectkém pod
kladě a na .zá!kladě mnohaletých praktických zkušeností vykládá Maksutov tech
nologii výrdby a kontrolní me1:hody astronomi<oké opUky. Velmi cenné jsou jeho
zkušenosti se skleněným i kovovým materiá1em pro výrohu čoček a zrcadel, dále
s :pracovními methodami pfi broušení optických ploch rovinných, sférických
i a;sférických. Najdeme tu i nejmodernější poznatky o antireflexním povlaku,
o hliníkování zrcadel a o nových Oidrazných vrstvách. Zkoušení optických ploch,
zejména zrcadel, je věnována velká čáSlt knihy. Maksutov vynaleZl přesnou stí
novou methodu, která dovoluje ,z hotovení optických soustav nejvyšší pfe.snosti.
Většina knihy se zabývá astronomickými zrcadly, v závěru se !pOjednává o vý
robě a zkoušení ,čoček M:aksutovova kniha má zásadní důležttost nejlen pro náš
optický promysl, ale i pro naše astronomy-amat~ry. Zejména j'e jich da;lší práci
postaví na solidní 'záiklady a :zjbaví je tápání a nejistoty. Proto by hylo třeba
pořídit co nejdřív.e český překlad a umožnit tak na základě sovětských zkuše
ností rozV'O!j amatérské opt~ky Illa velmi široké 'záJkladně. Německý překlad je
velmi ;pečlivý a je míis ty vhodnými pO'zná:mkami do:plněn. Nakladatelství vydalo
knihu na výborném papíře, se zř.eteInými ilustracemi a v pěkné celoplátěné V'azbě.
Nepochybujeme o tom, že tato kniha bude našimi čtenáři velmi hledána.
Ota-ka,r E. Kádner
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úKAzy NA OBl.JOZE V

ZÁŘí

Merkur je v zan na več erní obl'oze v nepříznivé poloze k pozorování, neboť
krátce po záJpaJdu Slunce. Venuše jie 'Pro hlízko'st u Slunce nepozorovateliná.
Mars jle na ranní obloze v 'souhvězdí Lva; vychází krátce před východem Slu.nce.
Jupitera Illalezmeme rovněž v Isouhrvěz,di Lv.a; vychází mez'i 3.-2. hod. Saturn je
v souhvězdl Vah a je vildi,tel:ný 'z a večerního soumralm. Uran vychází po půlnoci
a můžeme ho vyhledat v soU!hvězdí Raka. Nepotum je v září nepozo.rovatelný.
z~padá

JUPITEROVY MĚSÍCE
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Venuše v hor. konj. se Sluncem,
Merkur v odslunní,
Uran v konjunkci s Měsícem,
Mars v odslunní,
Jupiter v konjunkci s Měsícem,

15.
16.
18.
18.
20.

Na v edlejším obrázku
jsou znázorněny polohy Ju
piterových měsíčků. 10 (1),
Europa (2), Gamyrneď (3)
a K!allisto (4), j3!k se jeví
v tJ hod. 15 min. pN poz.oro
vání v obrrucejícím daleko
hledu (západ vlevo, vých.od
'Vpravo). Jupiter je označen
prázdným kroužkem upro
střed a měsíce se pohybujI
směrem od hodu k číslu.
Na o'k raji jsou naznače
ny přechody měsíců přes
kOltouč Jupitera prázdnými
kroužky a zatmění 'a 'z ákry
ty kroužky plnými. V dol
ní části .obrázku je nazna
čeno, v kterých místech na
stávají zatmění jednotli"
vých měsí,čků. Urpro.střed je
vždy Jupiter s vyznačeným
rovníkem, hvězdič'ka značí
misto, kde zatmění nastává
(c) nebo kon.Čí (f). U měsí
dl 10, Europa a Ganymed
jsou pozorov.atelné v září
pouze
'za;čát'ky
~atmění,
u Kallisto jak začátky, tak
i konce.

Mars v 'k onjunkci s Mě.sícem,
Venuše v konjunkci s Měsícem,
Merkur v konjunkci s Měsícem,
Merkur v nejv. vých. výchylce,
Saturn v konjtmkci s Měsícem.

' Prodám staniční rtuťový barometr Fuess, přesný, Kčs 1200 ,- , Assmannův aspira č ní psy
chrometr, velký typ, Kas 800,-, velkou žaluziovou budku, bíle lakovanou, n epoužitou,
Kčs 400,- nebo vyměním za velký regulátor stojací vahadlové hodiny nebo astronomické ho
diny n ebo matečné kyvadl. hodiny nebo chronograf. Stanislav Kubašta, Karlovy Vary, pošt.
úřad 1., poste restante.
Vydává ministerstvo kwltury v nakladatelství Orbls, národni podnik, Praha 12, Stalino
va 46. - Tiskn,e Orbis, tiskařské závody, národní podnik, závod Č. 1. Praha 12, Stalinova 46.
- U'čet St. spoř. Pl'aha Č. 731559. - Novinové výplatně povoleno č. j. 159366/IIIa/37.
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'Sn/mkt v ohnisku ' Pe'lř/nského asfrogra(u s připojenou
tJ ró"n ie oznáčen š;pkdmi.

1

O 1 2 3.

'4 3 · 1 O 2 ..

zrcadlovkou . Contax D.
A. Riikl

měsíčků :

1955. V.10,- 22 h 40 m

Polohy

Polbhyrriés/čku:

1955. V. 9. - 20 h 40 m

E.
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