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NĚKOLIK SLOV K LETOŠNÍ MARSOVĚ OPOSICI
JOSEF

SADIL

Letošního roku budou astronomové celého světa znovu věnovat zvý
šenou pozornost planetě Marsu, která bude dne 10. září t. r. ve velmi
příznivé periheliové oposici se Sluncem. Nejvíce se nám Mars p·řiblíží
dne 7. září. V té době .klesne j,eho vzdálenost od Země zhruba na
56,5 milionu km (0,3781 a. j.) a jeho zdánlivý průměr na obloze vzroste
na 24,76", což je 98,3 % maximální možné hodnoty. Jelikož podobná
situace se bude znovu opakovat teprve dne 6. srpna 1971, není divu,
že již nyní se na celém světě, a také u nás, dějí horečné přípravy k po
zorování tohoto vzácného úkazu.
U nás bude bohužel po~orování této planety značně stíženo tím, že
kulminační výška Marsu bude počátkem září jen asi kolem ·30°, takže
obráwk planety v dalekohledu bude většinou neklidný.
Podohně jako při všech ostatních periheliových oposicích Marsu,
bude k nám také tentokrát přivrácena jižní polokoule planety, na níž
bude v době pro pozorování nejpříznivější (koncem srpna a počátkem
září) právě probíhat jarní období. Počátek .ia-ra (jarní rovnodennost)
na jižní Marsově polokouli připadá totiž letos na 4. května pozemského
datování, počátek léta (letní slunovrat) na 27. září. Jižní polární čepič
ka na Marsu, která počne hýt dobře viditelná již v polovině května
a která se bude během dalších měsicú postupně zmenšovat, začne proto
kOnCelTI září a počátkem října rychle 'm izet. Současně s tím bude možno
pozorovat postupné tmavění povrchových detailů na Marsu a to, v kra
jinách blizkých jižnímu pólu planety již asi v polovině května, ve střed
ních šířkách počátkem července, v rovníkových končinách počMkem
záři; zato na severní Marsově polokouli budou moře, zálivy, jezera a
,,!kanály" postupně stále více blednout a někdy koncem září ji'ž bu{ie
patrně většina těchto detailů mačně nezřetelná.

Bude velmi zajímavé sledovat,zda všechny tyto očekávanés.ezónní
na Marsu budou mít i letos svůj Obvyklý průběh a zda se tu
neobjeví některé nepravidelnosti, které by pro nás mohly znamenat
eventuální další krok za poznáním skutečné podstaty těchto změn.
Daleko důležitějším úkolem letošních pozorování Marsu však bude po
kud možno komplexní studium Marsova ovzduší a atmosférických jevů
na Marsu. Sem patří na př. i pravidelné sledování mračen a rúzných
zá;kalů Marsovy atmosféry, pozorování krátkodobých změn intensity
moří, j.ezer a kanálů a p. Uvádím zde úmyslně jen ta pozorování, která
lze provádět visuálně, bez zvláštních nároků na další přístrojové vy
bavení a jež jsou proto běžně přístupna většině amatérů.
Ne~bytným předpokladem úspěchu těchto pozorování ovšem je, aby
amatér mél k disposici přístroj opticky naprosto dokonalý) prům,ěru
alespoň 150 mm a dále, aby ,měl také dostatečnou předchozí zkušenost
v těchto po~orováních. Nezkušený pozorovatel nesvede v tomto oboru
ZlTIěny
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ničeho, i kdyby měl sebevětší přistroj. Pro příklad nemusíme chodit
daleko. Dokud bylo u nás ,pozorování a kreslení planet záležitostí jen
několika jednotlivců, kteří ,pozorDvali zcela indi.viduálně (bez možnosti
vzájemné kontroly dosažených výsledků) a dokud tato pozorování byla
u nás prováděna j.en příležitostně) zkušenosti a podle toho i výsledky
dosaŽiené v tomto oboru byly nepatrné. Velmi názorně to je na př. vidět
na fragmentálnich a celkern v ničem zvlášť významných výsledcích
pozorování Marsu v památné periheliové oposici roku 1924. Je sice
pravda, že většina tědhto pozorování 'byla vykonána malými daleko
hledy, avšak podle m,é ho názoru byl hlavní př'ičinou tehdejšího. ne
úspěchu především nedostatek potřebné .pozorovatels1ké rutin;y. Tehdy
se ovšem hlavní pří'čina neúspěchu viděla v malých rozměrech použité
optiky a od té doby se také u nás počal tradovat názor, že pro. visuální
pozorování .planet nejsou u nás vhodné :podmínky především proto, že
nemáme u nás dostatečně veliké dalekohledy. Tento ná~or však není
zcela správný, neboť v minulosti se j:iž mnohokrát ukázalo, že náležitě
zkušený pozorovatel může při .pozorování planet i menším strojem do
kázat velmi mnoho, jestliže se této činnosU věnuje soustavně a nedává
se 'Při tom svést počátečními neúspěchy.
Dokladem pravdivosti toho, co jsme si řekli výše, nám mohou být po
zorování na Marsu, vykonaná v uplynul~Tch letech 1948-1954 členy
planetární sekce Československé astronomické společnosti v Praze. Vět
šina těchto pozorování byla vykonána hlavním dalekohledem Lidové
hvě'~dárny na Petříně, známým "Konigem", :iím'ž je výborný Zei.ssův
refraktor , o průměru objektivu 180 mm a ohniskové dálce 3,4 m 
tedy přístroj poměrně neveliký. O tomto dal,e kohledu se ještě na za
čátku ,poslední .světové války a priori a navzdor vší empirii všeobecně
tvrdilo, že je sice schopen ukázat nám na Marsu některé hlavní topo
grafické deta.ily, jako na př. Syrtis Maior, Sinus Sabaeus, Sinus Meri
diani a j., avšak že četné jiné detaily, jako na př. některá menší je2)era
nebo kanály jím pozorovat nelze a že pozorování těchto útvaru j\e vy
hra'zeno toliko některým větším zahraničním přístrojůln.
Praxe několika dalších let však ukázala, že vý;kon tohoto dalekohledu
byl značně podceňován a že tento dalekohled může dostatečně ~kuše
nému p02)orovateli na Marsu ukázat i podrobnosti takového druhu, ja
kými jsou na př. Nix Olympica (1948), Sirbonis Palus (1950), kanál
Agathodaemon (1952) a četné j. Zvlášť pozoruhodným dokladem tohoto
druhu je též objev význačného ztemnění ,krajiny svod Syrtis Maior,
který učinil tímto dalekohledem v květnu 1950 A. RUkl. Ačkoliv toto
ztemnění se nám tehdy jevilo jako neobyče'jnB nápadná tmavá skvrna,
připomínající "nové v poledníkovém .směru položené moře" (viz ŘH
č. 8, 1950), na kresbách četných cizích pozorovatelů z téže doby nebylo,
jak se ukázalo později, vůbec zachycéno. Roku 1952 jsme tuto nOVDU
skvrnu na Marsu pO!zorovali znovu (viz ŘH č. 9-10, 1952) a v někte
, rých řídkých okamžicích jsme dokonce uvnitř ní mohli pozorovat určité
náznaky neobyčejně složité vnitřní struktury. "Celek budil dojem tma
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Výz;načné ztemnění Mf))rsova povrchu svod Syrtis Maior. Na hoř e: podle lcres
by A. RukZa) zhotovené dne 27. květn.a 1952 v.e 21h 15m SEČ) dol e: podle foto
grafie E . C. Sliphera z r'oku 1954.
1 - Syrtis Maior) 2 - Moeri.s L.) 3 - Nepenthes-Thoth) 4 - Casius) 5 - Umbra)
I; - Sithonius L.) 7 - Amenthes) 8 - Hyblaeus-Hephaestus(?) 9 - Cerberus
P.ambotis L.

HOBoe TeMHoe nrlrHO B ceB·epoBocTOllHO,M Harr paBJleHffl1 or Syrtis Maior. B,sepxy:
no pblCyHKy A. PblXeJIa or 27. Ma5I 1952 r . (HapOllHa~ o6cepBarOpl1i5I B TTpare) , BHH3y:
no cpororpaqmH aMepHKaHcKoro acrpoHoMa.:3 U. CJI·etinepa or 1954 r. 4 J1eHbl 4exo
CJIOBal1.KOrO acrpoHoMHlIecKoro 06w.eCTBa Ha6JJ1011aJIH 3ro HOBoe 5IIBJIeH'He Ha Mapce
y/K€ .B Mae 1950 r.

The new dark area NE of Syrtis M ,avor. A b o w e : Design mOJde by A. Rukl
in 1952 at the 7-i11Jch refrador of the Popuowr Obslervatory in Prague-PetNn.
B e lo w: Photog'!f"ia'Ph t-aken by E. C. Slipher in 1954 with the 27-inch refractor
0/ the Lamont-Hussey Observatory vn Bloemfontain) f3.outh Africa. This new
changing on Mars was observed by the members of tlve Czechoslov,a c Astr011;Q
mioal Society in May 1950 already.
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vé, trojúhelníkovité skvr
ny", jak jsem tehdy na
psal, "se základnou v f:>e
.:.
"/I;~'
*'Y~:~ ' 9
verní polární oblasti, roz
" pa·dajicí se ve tři více mé
ně samostatné části, jak
bylo potvrzeno i fotogra
ficky A. Rliklem dne 27.
V. Vrchol tohoto trojúhel
níku tvoří ztemnělé okolí
kanálů Thoth a N epen
thes a dále roz,šířené Nu
ba L. a Nodus Alcyonius.
Obrysy tmav ých obZastí na Marsu mezi 0°- 60°
Základ tohoto trojúhelní
sev. šířky a 205°- 310° délky podl·e mikromet
ku tvoří (na východě)
rické.ho proměření totografi í ) získamých roku
tmavá Utopia a Sithonius
1954 E. Pettitem a R. S. Richardsonem n a Mt
Wilsoin u. Za podklQ!d této kresby bylo u žito
L., na západě pak Umbra,
známé A ;n toniadiho mapy Ma.rsu z roku 1930.
ztemnělá Boreosyrtis
a
(Částečně podle E. Pettita a R. S . RichardsonaJ
Copais Palus. Ve středu
tohoto trojúhelníku, při
přibližně na 55° šířky a 260° délky byla pozorována světlá oblast budící
některé dny dojem krajiny, pokryté mračny." (ŘH 1952, str. 197.)
Je do jisté míry kuriosní, že tato neobyčejná změna, zaznamenaná
námi, jak uvád~m výše, již roku 1950, vzbudila oficiální pozornost
astronomů teprve roku 1954, kdy ji na Mt Wilsonu fotograficky za
chytili E. Pettit a R. S. Richardson a v jižní Africe E. C. Slipher a kdy
.iiž, ;podle našich pozorování, valně zeslábla. Neméně 'kurio'sní pak je,
že tito badatelé, ačkoliv uvedenou změnu svorně označují za "největší
změnu na Marsu za posledních 100 let", patrně, jak se zdá, nic nevědí
o tom, kdy se vlastně tato nová skvrna na Marsu objevila. Tak na př.
Slipher ji roku 1954 hlásí jako zcela nový objev, kdežto Pettit a Ri
chardson uvádějí, že prý se na Marsu objevila již roku 1952.
Tento případ, i když do iisté míry vyjímečný, svědčí nad jiné jasně
o tom, že visuální pozorování planet, byť i prováděné celkem skrom
nými prostředky, má i dnes stále .ieště svou cenu, jestliže je prováděno
opravdu pečlivě, s náležitou zkušeností a pokud možno systematicky.
Říkám to hlavně proto, abychom ani u nás nezanedbali letošní mimo
řádnou příležitost a abychom od účasti na tomto pozorování předem
nezrazovali ani ty naše pozorovatele, 'kteří sice mají do pozorování
Marsu mnoho chuti, avšak j.imž se k tomu 'z atím nedostává patřičných
technických prostředků. Nezapomínejme na to, že"na př. i tak slavný
pozorovatel Marsu, jakým 'byl bezesporu E. M. Antoniadi, začínal svá
pozorování nikoliv roku 1909 v Meudonu, jalk obvykle uvádí oficiální
historie, nýbrž· roku 1888 (jako osmnáctiletý student), a to daleko
148

hledem o pTŮm'ěru 75 mm. Proto i když zatím máte jen malý daleko
hled, neváhejte a pusťte se do powrování. ,Jedině tak můžete získat
patřičnou 'zkušenost, bez níž se v budoucnu neobejdete při žádném astro
nomickém pozorování.
Zájemci) kteří chtějí při letosním pozorování Marsu spolupracovat s autoren~
tohoto člmnku se žádají) aby již nyní zasílali své pi"ihlášky na adresu Planetární
sekce ČAS) Lidou~ hvězdárna.) Praha IV-Petřín.

PROBÍHÁ V NITRU HVĚZD
PŘEMĚNA HMOTY V ENERGII?
Dr MILOSLAV KOPECKÝ

Dlouho zůstávalo nerozresenou otázkou, na úkor čeho hvě'2:dy zarl,
co je prvotním zdrojem ohromného množství záření, které hvězdy ne
ustále vysílají do mezih vě~dného prostoru. Dnes je uznáJván za správný
názor, že tímto zdrojem jsou nitroatomáTní reakce, při nichž nastává
přeměna prvků. PřiJtom se předpokládá, že je to především vznik helia
z vodíku, který zde hraje největší úlohu. Za nesmí'rně vysokých teplot
a tlaků, které panují v nitrech hvězd, dochází ke spojení čtyř atomů
vodíku V atom helia, který je přibližně čtyřikrát těžší než ·at.om vodíku.
Přitom během této reakce vznikají fotony. Čtyři atomy vodíku váží
však o něco málo více než atomy helia, jinými slovy massa čtyř vodí
kových atomů je o něco málo větší než massa atomu helia.
Ja'k ukázal Einstein, platí mezi massou m a energií E vztah
'OE
me2,
(1)
kde c je rychlost světla ve vakuu.
Výše popsaný zj:ev, rtotiž vznik fotonů při .vzniku atomu helia ze čtyř
atomů vodíku za současného úbytku massy konečného produktu 
helia oproti ma:sse původních atomů vodíku, byl většinou vykládán
v souvislosti se vztahem (1) jako vznik .energie z hmaty a tento výkloo
byl rozšířen i v naší popularisační 'literatuře.
Tak na př. ve sborníku přednášek O Vesmíru psal Z. Švestka: "Po
trukové sráŽce vytvoří obě jádra jádro nové, jádro těžšího prvku, avšak
hmota tohoto nového jádra je vhly o něco menší než součet hmot obou
jader, která se srazila. Tento úbytek hmoty s.e přemění v energii, kte
rou pak hvězda vyzáří." NebQ autor tohoto článku napsal v tomtéž SbOT
n]ku :"Při tom však váha vzniknuvšího atomu je o něco málo menší
než součet vRha'tomů, z nichž vznikl. Tato Zibrativší se hmota ,promě
nila se právě v energii." Při výkladu výáe popsaných ;P~C€sŮ při ato
m€trních reakcí-ch v nitrech hvězd je tedy předpokládána možnost změny
hmoty v energii, někdy dokonce je předpokládána i přímO' totožnost
hmoty a energie. Tak jasně na př . .o tom píše H. Slouka ve :své kni!ze
Pohledy do nebe: "Společné práce fysiků a hvězdářů dokázaly, že mezi
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hmotou a energií je určitá spajitost, mŮ'žeme zcela dabře říci. že energie
je hmotou a naopak. Zni,čenÍm hmoty energie se uv'Ůlňuje."
Hmotu lze 'tedy zničit a místo ní obdržet energii, hmo;ba je tedy zni
čitelná. Alespoň talik z dosud řečeného vyplývá. Ale někteří autaři jdou
ještě dále. Nekladou pauze rDvrnocennost, totO'2most mezi hmotou a ener
gií, ale pokládají dakonce hmatu za pirojev, za vlastnast energie. Tak na
př. Eddington ve své knize Hvězdy a atomy píše: "Energie má hmotu.
lVltnozí by spiše řekli energie je hmota; o to se zde však nemusíme přít." .
A dále píše: "Z'áleží to jen na sl'Ůvech, jak vědecky defimujeme energii.
Každá hmota je hmata něČ€iha a tatO' něcO' nazýváme energií, ať již je
to některá z foremene:rgií nám známých nebo ne." A Jeans 00 této otázce
píše v kni1ze Nové základy přírodovědy: "Z hlavnich výsledků teorie
relativity je, že energie jakéhokali druhu má určitou hmatu."
Hmota jako taková nám tedy mizí a na její mí!s t'a nastupuje jaka zá
klad všeho energie, jejíž vlastností je, že 'm á hmotu. Tornuto směru
v moderní fysice říkáme "energebsmus" a pomací něha jsau vyvoz 0
vámy ,dalek'Ůs:áJhlé filasofické závěry. Tento energetismus je jedním
z nejreakčnější:ch směrů v soudohé fysice -a značně zatemňuje a komolí
moderní pamatky věd, strháv:á fysiku do tenat idealismu a brzdí tak
další ro,zvoj fysiky a věd příhuzných.
.
Jaký je skutečný stav mezi hmotau, massou a energií? Hmatou
rozumíme obj~kUvní realitu, exi&tujíd mima naše vědamí a nezávisle
na něm. Hmota existuje v nepřeberné řadě různých forem své existence,
jako je forma korpuskulární, nebO' jako rpole, ať již magnetické, e1ek
trické či gravitační. Vlas:tností všech fysikálních objektů, látky i palle,
korpuskulí i vln, je massa. Massa jsou tíhavé a setrva;čné účinky fysi
kálních objektů. lVLá-li hmota karpuskulární far-mu existence, můžeme
malSSU fysikálních objektů určit na př. padle velikosti silového půsabení
v daném gravitačním pali, t. j. podle t. zv. "váhy". TatO' mas,s a je kvan
btativní fysikální mírau hmoty, t. j. určuje nám mnažství hmoty v té
či oné konkretní farmě její existence.
Základním atributem 'h moty je pahyb, a ta v nejšiTšÍm slova smyslu.
Engels píše: "Pohyb v nejobecnějším sl'Ova smyslu, t. j. chápán jako
:z;půsOlb existence ihmoty, jako neaddělitelný atribut hmoty, zaJhrnu)e
všechny změny a procesy probíhající ve vesmí'r u, od pauhéha přemístění
až po myšlenÍ." Hmota nemůž, e existorvrut 'a také neexistuje bez pohybu,
stejně tak jako neexistuje a nemůže existovat pohyb bez hmoty. Nikdy
a nikde neexistuje klid. Ten je j-enzdJánlivý. I zdáJnli:vě klidné částice
a pale mají neustále pohyb, jaJk ukázaly nejnavější výzkumy. Kvanti
tativní fysikální mh'ou tohoto 'Pahyhu .ie energie. ETIge1s říká: "Energie
je míra pahybu hmoty." Energie nám tedy určuje, kolik pohybu, jaké
množství pohybu má uvažavaná hmota.
Vztah mezi massou a energií, vyjádřený rovnicí '(i) má tedy tento
smysl: Celkové mnoŽlství pohybu, representavané energií E, obsažené
ve hmotě a mas.se m, je přímo úměrné tétO' masse, při čemž kaeficien
tem úměrnosti je kvrudtrá:t rychl'Osti světla ve v:akuu. Přiblimě ta mů150

žeme vyjádřit též t9.-kto: Čím více je hmo'ty, tím je i více v ní obsažetno
pohybu, přičemž stejné množství hmoty obsahuje i stejné množství
pohybu. Jestliže se zvětší massa určité hmotné soustavy o b.m vzroste
tím i úhrnné množství pohybu a tedy i energie této soustavy a to o b.E =
J

b.mc 2 •

Není zde tedy žádná totožnost mezi hmotou a energií a není možné,
aby se hmota mffilila v energii a ·otbráceně. Energie je '\Tlas:tností hmoty
a bývá fysikálně definována jako s:cho:pnost konat práci. Nemůže 'se
tedy hmota měnit ve svoj:i vlastnoSlt (ve schopnost konat práci) a ohrá
ceně vlastnost-schopnos:t konat práci (schopnost čeho?) ve hmotu.
Vždyť by to znamenalo, že by se měni,la hmota v pohybu (ale pohyb
čeho?) a pohyb (čeho?) ve hmortu. To je naprosté absrurdum. Hmota
zůstává vždy hmotou a pohyb hmoty pohybem hmoty. Měnit se může
pouze
1. jed:na forma existence hmoty v jinou formu své existence,
2. určitá forma pohybu hmoty v jinou formu pohj7ibu hmoty, nebo
j,i:n ak řečeno, jedem druh energie v jiný druh ·energie.
Z domnělé totožnosti hmOlty a energie podle vztahu (1) bylo. též vy
vo:~ovárno, že neplatí samo.sttrutně zá:kon O' zachorvání, nezniči'belnosti
hmoty a zákon 0' zachování, nezni čitelnosti energie, :nýbrž že pl'a ti zá
kon o zachování hmoty plus energie. Z výše řečeného vyplývá, že i tento
vývod ze vztahu (1) je naprosto falešný. Zákon o zachování hmorty a
zákon o zachování energie platí jako dva samostatné zákony. Hmota
je nezni,čitel:ná a nezničitelný je i její pohyb, tedy i energie. Určitá !forma
exisltence hmoty může vzniknout opět jen z jiné formy existenee hmoty,
a kolik hmoty o masse m ubude jedné hmotné soustavě, tolik ji musí
přibýt jiné hmotné soootavě. Tím ovšem ubude prvé soustavě a přibude
druhé soustavě energie E dané vztahem (1). Energie může vzniknout
opět jen z energie.
Jestliže se tedy říká, že v nitT;ech hvězd vzniká při nukleárních re
akcích ze zdánlivě ztracené massy energie, že zde probíhá přeměna
hmoty v energii, 5e to tvrzení nesprávné, nevědecké, odporující skuteč
nosti. J a:ký proces zde skutečně 'Probíhá: Při vzniku atomu helia ze
čtyř atomů vodíku vmikají f.otony. Tyto fotony jsou jednou z forem
exis:tence hm.a:ty a mají massu. Tato massa vzniklých fotonů se právě
rovná rozdílu m'a $ původních čtyřeoh atomů vodíku a vzniklého atomu
helia. Mění se zde tedy korpuskulární f.oTma existence hmoty v jinou
formu existence hmoty, totiž ve fotony. Tyto fotony mají ovšem utči
tou energii., jia ko každá hm'ota, a to rovnou součil1.1u jejich kmitočtu a
Planc.kovy konstanty. Tato energie vznikla z vnitřní energie atomů,
o tuto ,energii je menší energie atomu helia oproti součtu energií .původ
ních čtyřech atomů vodíku.
Jesbli:ž,s tedy někde hovo.říme o vzniku záření v nitrech hvězd, musíme
jej vyložit asi takto: Po srážce atomů vytvoří jádra atomů jládro nové,
jádro těžšího 'PJ'vku a současně vznikne záření. Jelikož záření je hmotné,
má i massu, kterou s sebou z hvězdy unáší. O tuto massu je menší massa
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vzniknuvšího atomu těžšího prvku oproti součtu mass atornů, z nichž
vznikl. Tato záření unáší s Hebou i energii, kteTou ši opět vzalo z ener
gie atomů. Je tedy i celková energie vzniknuvšího atomu těžšího p~vku
o tuto energii menší, než součet celkových energií atomů z nichž VZ!l1ikl.
K přeměně hmo,ty v energii tedy nedochází ani v nitru hvězd ani kde
koliv jinde.

o

ASTRONOMICKÝCH MAPÁCH
Ing.

G.

K A R S KÝ

V našíastronomkké i kartografické literatuře j;e věnována astrono
mickým mapám jen malá pozornost. Věnujme se proto jednou také
jim. Budeme se zabývat především mapami hvězdnými, volbou zobra
zení pro ně, jejich sestrojováním a využitím; povšimneme si i map
fotografický·ch. Krátce se zmíníme též o mapách Měsíce a planet a
o hvězdářských ,globech.
Hvězdné mapy lze rozdělit na mapy přehledné, zobrazující zpravidla
;celou viditelnou oblohu (u nás asi .od -40° deklinace k severnímu
nebo pólu), vicelisbé hvězdné atlasy (zobra:zujíd na jednom listě pouze
část oblohy) a jim podobné fotografické mapy '(atlasy) a maJpy otočné,
ukazující :pro libovolný okamžik polohu hvězd vůči obzoru určité země
pisné ,šířky.
Volba ~obrazení a sestrojování hvězdných map. Zobrazit kouli (ne
beskou sféru) do roviny 'bez deformací nelze. Lze však nalézti zobra
zení, které :za cenu s kreslení délek a 'Plo'c h podává nes:kreslené úhly
(je !konformní) ; jiná zobrazení podávají správné plochy (stejnoplochá,
ekvivalentní) nebo některé délky (na 'Př. rovnoběžky nebo poledníky,
nikoliv však oboje současně; zobrazení nazýváme ekvidistantním).
V kartografii povrchu. zemského volíme :z obrazení podle účelu, kterému
má mapa sloužit. Mapy navigační, kde jde o úhly, kreslíme v zobrazení
konformním, mapy isotherm, výskytu nerostů a lidských ras vzobra
zení stejnoplochém.
Při volbě zobrazení pro astronomické ma.py, hlavně atlasové, ještě
přistupuje další ,činitel: nutnost zákresu 'Podle -souřadnic velk~ho počtu
bodů hvězd. Aby se vyloučilo mno~ství namáhavých výpočtů, volí
se proto zpravidla zobrazení nejjednodušší, t. j. ekvidistantní. V něm
se zobrazují rovnoběžky s nebeské sféry jako soustředné kružnice, nebo
rovnoběžné přímky, stále stejně vZldálené od sebe, a polednÍ'ky jako
přímky, vybíhající z pólu a svírající stále stejné úhly, nebo rovnoběžné.
Vzácně se užívá -stejnoúhlého zo1;>razení stereografického nebo Merca
torova. Asi do deklinace 40° se užívá 'm ap válcových, mezi 30° a 60°
map kuželových a naJd 60° azimutálních.
Pro zobrazení menší části oblohy lze i ve vyšších deklinacích použíti
zobrazení válcového, v němž měřítko rektascensí ma. = mó cos 00, kde mó
je měřítko pro deklinaci. Souřadnicová síť bude obdélníková.
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Pro přehledné mapy se užívá někdy polárního zobrazení stereogra
ficikého (prúm,ět na rovinu tečnou v .pólu z protěj:šího pólu) nebo zobra
zení vyrovnávacího. Pro zákres meteorů se užívá map gnomonických
(průmět sféry z jejího středu), v němž se jeví dráhy meteorů ja:ko
přímky. Přehledné diagramy, hlavně ,ve stelární astronomii, se kreslí
ve stejnoplochých zabrazeních, zachycujících na jednom listě celou
nebeskou sféru, na př. v zobrazení Mollweidově nebo Mercator-Sanso
nově. Jiná zobrazení se pro jejich značnou složitost neužívají.
Musíme si ,při tom uvědomit tu vlastnost přehledných map, že sou
hvězdí v blízkosti rovníku a pod ním jsou značně roztažena v rekta
scensi a jejich tvar se může dosti lišit od toho, co nám ukazuje pohled
na oblahu.
O měřítku jaJko o poměru délky zobrazené k délce skutečné nel-ze
ovš.em u astronomických map 'm luvit. Považujeme-li VŠaJk astronomic
kou mapu za obraz nebeského glohu (v m, ěř. 1 : 1), můžeme nazvati
m,ěříkem výra'z m = ~, neboli délku, odpovídajicí na globu jednomu
e 
stupni (R... poloměr globu). Odpovídá 'Pak na globu úhlu aO délka
x = m. aO. Odpovídající délku na mapě pak dostaneme s použitím
vzorců pro skreslení, platných pro použité zobrazení. Měřítko mapy je
pak rovněž m.
Sestrojování astronomických map lze pTovádět dvojím způsobem.
Buď zakreslujeme hvězdy 'z jejich daných souřadnic přímo podle 'z obra
zovacích rovnic pomocí nějakého pomocného 'zařízení, nebo sestro
jime nejprve souřadnicovou síť a hvězdy 'zakresluj:eme podle ní (po
užíváme rovnic pro souřadnicové ro~díly). S ohledem na odměřování
souřadnic z mapy (na př. :při zakreslení neznámého objektu) a na mož
né deformace papíru během kresby, je druhý způsob vhodnější. Důle
žité je zvolit správně rozměry listů atlasu, aby byla obloha s dostateč
nými překryty zachycena na nejmenším :počtu listů.
Náplň map se řídí jejich účelem. Přehlednémapy'mají zakresleny jas
nější hvěroy, tvary souhvě~dí jsou vyznačeny čarami (alignement),
hvězdná velikost je vyzna, čena průměrem (nebo plochou) kotoučků
hvězd, Jsou vyznačeny hvězdy rprom' ěnné, dvojhvězdy, hvězdokupy,
mlhoviny a mléčná dráha. Vždy .i~ ,z akreslena ekliptika, hranice sou
hvězdí, uvedeny jejich ná:zvy a ozna,čení i názvy význačných hvězd.
V atlasech se většinou vynechává alignement (Schurig), někdy i názvy
hvězd (Bečvář) a u nejpodrobněj"šich atlasů i O'znaČ€ní hvězd, hranice
souhvězdí a j. (Bonnský atlas, Michajlov).
Fotogflajické mapy vzni/k nou otiskem nebo zvětšením fotografického
sníml}u oblohy. Aby však ,m ohla fotografická mapa sloužit též na př.
k sestavování pozorovacích programů a k určování přibližných sou
řadnic nových objektů, je nutno ji opatřit souřadnicovou sítí.
Musíme si uvědomit, že snímek byl pořízen objektivem, který má
určité vady, že je to gnomonický obraz oblbhy,že střed desky lze určit
jen přiblifuě a že vzájeIrn1á poloha hvězd je pozměněna diferenciální
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refrakcí, aberací a prece
sí. Prozkoumáme tyto vli
vy jednotlivě, při čemž
budeme požadovat, aby
výsledný posun v mapě,
jimi
způsobený, nepřesáhl
' ."': :" -:!..f-<; __ '"
11,'
.:r, 0,1 mm, což je přesnost,
s níž lze na mapě grafic
Obr. 1 b
Obr. 1 a
ky pracovat. Je to přes
nost 100krát menší, než
požaduje fotografická astrometrie. Stačí nám proto omezit se na sta
novení podmínek, za nichž můžeme tyto vlivy zanedbat; fotografická
astrometrie musí tyto vlivy vždy bráti do počtu. Výsledky úvah pak
shrneme do přehledné tabulky.
Distorse objektivu. Odstranění nejnebezpečněj:ších vad objektivů, zvl.
komy, nelze vždy provésti bez současného zvětšení distorse, skreslení.
Přesto je distorse u astronomických objektivů tak malá, že ji můžeme
vždy zanedbat. Při krajích zorného pole dosahuje nejvýše několika
setin milimetru. U běžných fotografických objektivů dosahuje někdy
až 0,5 % vzdálenosti obrazu od optické osy (pro f = 150 mm a polo
viční zorný úhel <Trn = 30° je to 0,2 mm); poznamenejme však, že sy
metrické objektivy (s clonou uprostřed) jsou jí prosty.
Fotografický snímek je gnomonickým obrazem oblohy. Jen pro velmi
malé ':oorné pole mŮ'žeme zanedbat tuto skutečnost a konstruovat pro
snímek souřadnicovou síť jako ekvidistantní. Uvažujeme-li pří
pad polární, platí pro zobrazení gnomonické r g = R. tg<T a pro
zobrazení ekvidistantní r e = R. a~ = R . arc <T, kde r je vzdálenost
e
obrazu hodu od počátku (středu desky), R - poloměr zobrazované
_koule (zde rovný ohniskové vzdálenosti f), <T - úhlová vzdálenost bodu
od optické osy. Rozdíl v poloze bodu v obou zobrazeních je tedy
(1)
Ll r = rg - re = (tg a - are a) .
I

11,/

Číselný výpočet (viz tabulku) ukazuje, že většinou nelze tento rozdíl
zanedbat. Provedeme-li podobnou úvahu pro polohu transversální a
obecnou '(bude o mnoho složitější a nelze ji zde uvádět), zjistíme, že
ó.r v těchto případech nemůže být pro stejné f a<T menší.
Prozkoumáme vliv nejistoty v určení středu desky. Obr. la uka
zuje ll1árys, lb bokorys promítací roviny 7r, nebeské sféry a promítacích
paprsků z jejího středu; H je zobrazovaná hvězda, H' jej,í obraz, K 
řez koule rovinou rovnoběžnou s rovinou XZ, procházející hvězdou, O 
předpoklá!daný střed desky, t. j. 'Pata kolmice spuštěné z předmětového
hlavního bodu objektivu na desku, f - poloměr obrazu nebeské sféry,
rovný ohniskové délce. Platí x = f. tg, a y = f . tg Tj. Nesprávné určení
středu desky se projeví v poloze obrazu hvězdy stejně, jako pootočení
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nebeské sféry i s hvězdou, jejíž obraz přitom opisuje hyperbolu. Pro
vedeme je pro jednoduchost kolem osy kolmé k rovině XZ, jdoucí stře
dem sf.é ry S,' jeho velikost buď dl;. Diferencováním uvedených vztahů
dostaneme
dx = ~/_

(2)

cos 2 ~

d~"

a

'----e"

dy

- I -2 r; .dr; .
= cos

(2')

Z obr. 1~ však vidíme, že úsečka l = f cos t: tg e = Cf 'cos t: - H 2H 2 )
tg r;. H2 H 2 je však rovno (viz la) f cos t: (1- cos l;), což dosazeno do
t: , zce h oz d'f
" dost aneme
. d'a t g YJ = -tg
pos1e dnI' rovnIce
-r
I erencovanlm
coss
cos\ YJ d17 = C~~2e~ • sin l; dl;. Tento výraz dosadíme do rovnice (2') a
v

nalezneme
dy

(3)

v

I. tg e .
d~"
= - 2T . sm ~ . -,,- .
cos s

e

Rovnice (2) a (3) udávají posuny o'hrazu bodu H' v rovině v důsledku
sféry. My však potřebujeme zjistit největší rozdíl posunů,
omezit ho na 0,2 mm a z toho vypočítat největší dopustné dl;.
Z rovnice (2) vidí-me, že největší možný rozdíl posunů v x bude mezi
středem desky a jejím okrajem ve směru posunu optického středu
(mézi body a a b, obr. 2), t. j. mezi l; = O (pro bod a) a l; = O'rn (pro
bod b). Maximální rozdíl posunů bude tedy ~xrn = dXb - dX a =
f . tg2 <Trn .
a z toho dostaneme největší zanedbatelnou chybu v určení
souřadnic středu desky
pootočení

d;::

d~x

(4)

=

r/'.

fj.Xrn

. cotg

2

G rn .

Největší možný rozdíl posunů v y bude rOven 2dYnJ ježto jak 'Vidíme
z rovno (3), bude posun dy pro body cad (obr. 2) opačného znaménka.
Dosadíme-li v rovnici (3) t: = l; = .CT'l' nalezneme pro dané ~Y11 nej
větší zanedbatelnou nejistotu v určení souřadnic středu desky
(5)

d~y

= e"· fj. Yrn . cotg 2 Grn cos G rn .
21

Porovnáním výrazů (4) a (5) zjistíme, že. klademe-li ~Yrn = ~xm, je
vždy dl;.v < dl;x. Stačí tudíž po,čítat největší zanedbatelný posun (ne
jistotu v určení středu des:ky) ze vzorce (5).
Vliv diferenciáZnirefrakce stanovÍ:me pomocí refrakčních tabulek.
Vypočteme ze vzorce a" = p" ~ s úhel a, který ,odpovídá posunu ~s =
0,2 mm na desce Cf je ohnisková vzdálenost) a v refrakčních tabulkách
vyhledáme takovou zenitovou vzdálenost ZOJ aby rozdíl refrakce pro Zo
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n a Zo 
au byl menší než a. Pro fotografie, pořízené při zenitové
vzdálenosti menší než zo} lze vliv diferenciální refrakce zanedbat.
Vliv roční aberace. Použijeme pro jednoduchost vzorců pro vliv abe
race na ekliptikální souřadnice:
~ AI! = - AI! sec P cos ( O - A); ~ P" = AI! sin P sin ( O _ A)
(A . 20" ... aberační konstanta).
{j

Z těchto vzorců nejprve vypočteme pří-slušné zorné úhly ve středu ne
beské sféry, pod nimiž se tyto posuny jeví (obr. 3). Pro aberaci v šířce
je to přímo Drl' = ~P", pro aberaci v délce Dt = - A" cos ( O - A).
Z těchto zorných úhlů vyjádříme souřadnicové posurny- na desce, při
čemž položíme osu x do sm.ěru rovnoběžky. Diferencováním vzorců pro
posuny podle proměnné ( O - A) a dosazením d ( 0 - A) = 2a n do
staneme
_ 2A".,.am
e/J-z 

L1

(6)

XmA
Ll.

(7)

_

Ym -

2 A" . f . Gm _
I/Z

-

f2

A

Ll.Xm .

Vidíme, že největší rozdíl posunů mezi protilehlými místy desky, způ
snbený aberací, je pro obě souřadnice stejný.
Vliv precese vyšetříme" podobným způsobem. Dostaneme tak vztahy
(s použitím ekvatoreálních souřadnic) :
(8)

(9)

L1Xm

=f

L1

_ _

[n. cos a sin

o. da" + (-

m sin

o+

n sin a cos O)

(/ '2

kde konstanty m = 45" !fl, = 20", za da, do dosadíme
val dt (dt = 1 rok). Vliv nutlace lze vždy zanedbat.
Sestavíme nyní výsledky našich úvah do tabulky:
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Normální
astrograf

f mm

3440

Gmax

1°
4°3O'

dC
mm
Zo

-

max

vliv aberace

65°

I
I

Zonální astrograf

2060

1600

2,5°
1°25'
60°

t
I

I

Zeiss
triplet

I

opět

2a a inter

Fotografický objektiv

240

150

5°

8°

20°

30°

26'
12,2

1°1O'
48,0

15,9'
0,7

5,8'
0,2

51°

70°

73°

66°

I

I

I

150

vždy menší než 0,02 mm

-

vliv precese
za 1 rok - mm

0,04

tl r mm

0,02
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f· n . sin a . da . dt ,

Ym -

Objektiv

do"] ~:2

0,11

0,07

I

0,10

I

0,25

I

0,04

0,03

I

0,42

I
f
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I

I

0,06
8,08
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Obr. 3

Při výpočtu jsme vycházeli z požadavku, aby každá uvažovaná pří
čina nezpůsobila na desce větší posun, než 0,2 mm (který lze zvětšením,
posUJlem a otočením zmenšit až na polovinu) a z předpokladu, že mapa

je v měřítku negativu. Zvětšením rostou .óvšem i odchylky a kriteria
musí být přesnější. Nemusíme se obávat, že součet jednotlivých chyb
přestoupí přípustnou hodnotu 0,2 mm, přesto, že jsme pro každou
z chyb připouštěli až tuto hodnotu. Nestane se tak prDto, že chyby ne~
působí současně a ve stejném smyslu; výpočet byl prováděn pro nejne
příznivější případ, který se sotva v praxi vyskytne a sotva bude vy
užíváno ~orné pole až zcela k okrajům.
Opatření snímku souhulnicovou sítí. Známe-li souřadnice Ci O a 80
středu desky a máme-li na ní označen směr nebeského poledníku nebo
rovnoběžky, můžeme, nejde-li o vysokou přesnost, pDm,ěrně snadno se
strojit (J1a snímku souřadnicovou síť gnomonické projekce; její měřítko
je dáno ohniskovou vzdáleností objektivu. Při systematickém mapo
vání lze vy,kreslit sítě pro j.ednotlivá deklinační pásma na průhledném
materiálu a na snímcích pak jenom označit, jak má být tato souřadni
cová průsvitka přiložena. Takto je upraven fotDgrafický atlas Franklin
Adamsův.

\

Chceme-li dosáhnout vyšší přesnosti, použijeme zákresu sítě podle
hvězd . Na souřadnicovou prusvitku vyneseme podle souřadnic polohy
nejiméně dvou, lépe ovšem většího počtu hvězd. Přiložíme průsvitku
na diapositivnÍ desku a neaktinickým světleI!l na ni promítneme nega
tiv, který musíme vložit do promítacího přístroje sklem k objektivu.
Snažíme se pak co nejlépe ztotožnit průměty hvězd s jejich vynese
nými polohami. Provedeme-li potom exposici negativu i se souřadni
covou průsvitkou, získáme přímo negativ (bílé čáry na temném po
zadí) , s něhož můžeme pořizovat fotografické kopie. Můžeme přitom
též upravit snÍ-mek do žádaného měřítka.
Z tabulky jsme viděli, 'že při použití širokoúhlých komor je třeba vel
mi přesně určit s'třed desky, což je značně obtížné. Můžeme se tomu vy
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hnout, použijeme-li zvětšova:cího přístr.oje, jehož objektiv, projekční
desku i nosič negativu lze vzájemně naklánět. Použijeme objektivu
stejné ohniskové vzdálenosti, jakým bylo fotografováno (nejlépe přímo
fotografického objektivu) a musíme splnit podmínku, aby rovina
desky, promítací desky a hlavní rovina objektivu se 'protína1y v jedné
přímce. (T. zv-o překreslovací přístroje, užívané v letecké fotogrametrii,
tuto podmínku sa:močinně splňují, a rovněž samočinně udržují stále za
ostřený obraz při změně zvětšenÍ.)
Pomocí takového přístroje můžeme změnou zvětšení, natáčením a po
suny negativu a souřadnicové průsvitky ztotO'žnit průměty hvědz s ne
gativu a jejich obrazy na souřadnicové průsvitce.
Z tabulky vidíme též, že můžeme vždy zanedbat vliv aberace a rprecese
za jeden rok. To znamená, že na souřadnicovou průsvitku budeme za
kreslovat hvězdy podle středních souřadnic, platných pro počátek roku
a výsledná mapa bude mít ekvinokcium počátku roku, v němž bylo
fotografováno.
Naše úvahy byly prováděny pro fotografické objektivy, jaké jsou
nejvíce používány k těmto účelům. Moderní, vysoce světelné zrcadlové
komory typu Maksutova, Schmidta a pod. s velkým zorným polem mají
však mnohem větší skreslení. Mají též většinou sklenuté obrazové pole
a fotografují na uměle deformovaný film nebo desku. Proto by bylo
jejich použití k přesnému mapování oblohy mnohem složitější.
M,apy Měsíce jsou kresleny zpravidla v .ortografické projekci, v níž
se nám Měsíc jeví. Jsou kresleny v měřítku 1:2500000 až 1:1500000;
poloha bodů je určena s přesností -+- 1 km a obsahují podrobnosti až
do 1,5 km. Při sestrojování měsíčních map musíme pořfzené kresby
a fotografie transformovat na tak 'zvanou normální, střední polohu
zdánlivého středu měsíčního kotouče (která se mění v důsledku li
brací). Děje se tak navázáním na polohově a výškově přesně určené
body.
Jedním z možných způsobů sestrojení měsíční mapy je promítnutí
snímku na měsiční globus, natočený vúči promítacímu přístroji stejně,
jako byl natočen v okamžiku exposice Měsíc vůči fotografickému da
lekohledu. Povrch tohoto globu je vymodelován tak, aby vystihoval
hlavní zvlnění měsíčního povrchu. Glůbus pak fotografujeme v nor
mální poloze.
V důsledku librací známe větší ,část m, ěsičního povrchu, než omezuje
střední O'brys Měsíce (asi 59 %), což v ortografické projekci zná'z ornit
n.elze. Je však mO'žno použít některé projekce se středem promítání
v konečnu (stereografické aj.), nebo zobrazit okrajové partie na
zvláštní mapě, na př. v ekvidistantním válcovém 'zobrazení.
Mapy planet se sestrojují podobným zjpůsobem jako mapy Měsíce.
O mapách v obvyklém smyslu lze mluvit pouze u Me~kura a Marsu;
povrchové útvary ostatních planet se vel'm i rychle mění. Ale i zde je
zakreslujeme na mapu podle souřadnic, abychom mohli lépe sledovat
jejich vývoj.
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NEBOJME SE MATEMATIKY
O soufa!dnicích

V astronomii se často setkáváme s pojmem souřadnic, či jejich speciálními
názvy. Dnes si .o těch, které v astronomii nejvíce používáme, něco povíme z mate
matického hlediska. Na 'p rvém místě si probereme rovinné pravoúhlé souřadnice,
kterými v astronomii vyznačujeme na př. polohu hvězdy na fotografické desce ..
Nejprve si musíme říci, proč vů.bec v.lastně souřadnice z3ivádíme. POdívejme se
na rpř. na nějaký fotografický snwekčáslti oblohy, !kde je mnoho hvězd. Na
něm chceme určit polohu některé 'z nirch. Proto musÍlme zvolit začátek (ipočá
)'
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Obr. 2.

tek) a základní přímky, od nichž 'počneme měřit. Polohy jiných hvězd na této
desce určíme při stejných počátečních podmínkách (při stejné poloze počátku
a základních přímek). Matematicky uvažujeme určitou rovinu, ve které si ~vo
Ume dvě přímky k sobě kolmé, jednu vodorovonou (x) a druhou svislou (y).
Nazýváme je souřadnicové osy; ty dělí rovinu na čtyři části, kvadranty, které
jsou v obor. 1 o,značeny č]s'lioemi I, II, III, IV. Obě přfunlky se IP'rotína,j í ·,v 'bodě O,
kterému říkáme počátek. Pak si ,z volíme libovolný konstantní dílek, který nazý
váme jednotkou délky, na př. 1 cm nebo 1 dm či podobně. ,Přímky x, y orientu
jeme, t. j. stanovíme směr, který budeme pokládat za kladný. Jednotku délky
nanášejme na osu x od počátku O stále doprava a totéž proveďme i na ose y
od počátku nahoru . Dostaneme tak body, které označíme přirozenými čísly 1,
2, 3, 4, .. . Podobně nanášíme uvedenou jednotku délky na osu x od počátku stále
doleva a na osu y dolů.. Body, které tímto způ.sobem dostaneme, ozna'číme celými
zápornými čísly -1, -2, -3, ... Pak mů.žeme polohu libovolného bodu v rovině
vždycky určit jednoznačně dvěma číselnými údaji, kterým říkáme souřadnice
(pravoúhlé rovinné). Bod M_, který má x-ovou souřadnici rovnou dvěma (2),
y-ovou třemi (3), dostaneme tímto způ.sobem: bodem 2 na ose x veďme rovno
běžku s osou y a bodem 3 na ose y lI'ovnoběžku s OISOU x (obr. 2). Obě přímky
se protnou v bodě Mv což je hledaný bod o souřadnicích 2. 3; to 21ll3ičíme Ml
(2,3). Bod M, který má obecné souřadnice x , y zn3ičíme M (x, y). Všechny body
stejného kvadrantu mají pevná znaménka u obou souřadnic, a sice v i. kvadrantu
ve II. - ,
ve III. - , - , ve IV.
kde první znaménko patří x-ové
souřadnici, druhé y-ové. Je Izřejmé, jak získáme body M 2 (-2, 3), MI (-2, -3)
a M4 (2, -3) či M5 (1; 2,5).
Polohu bodu v rovině mů.žeme také určit pomocí polárních souřadnic, kterými
určujeme na př. polohu tělesa ve dráze . Základ tvoří polopřímka OX, nazývaná
polární osou. Na ní zvolíme jednotku délkovou (úsečku OD). Bodu O říkáme pól.
Poloha bodu 'M je pak ur.čena vzdáleností od pólu OM = r (r > O) a úhlem <p,
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+,

+, -,
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který svírá spoJlllce OM s polární osou. Bod lVI má tedy polární souřadnice rJ cp,
což 'značíme M (r, cp ); r nazýváme prfivodičem (radiusvektor,em), cp amplitudou
(argumentem). Na př. bod o souřadnicích r
3 cm, ~
4.5° zakreslíme tímto
zpfisobem: zvolíme .si polopřímku OX a tím je stanoven přímo i počátek O.
Sestrojíme úhel 45°, jehož jedno rameno splývá s polární osou a na druhé rameno
naneseme příslušnou velikost rJ v našem případě 3 cm, poněvadž jsme za jed_
notku délky zvolili 1 cm. Úhel nanášíme v kladném smyslu (proti směru hodi
nových ručiček; opačný smysl s e nazývá zá'porný). Poznamenejme ještě, že když
r ) cp jsou souřadnice bodu M) tak i r) cp
k. 360° (r J cp
2,k 'lT) jsou souřadnice
téhož bodu M (k je celé číslo) . Právě popsané polární souřadni ce převedeme
snadnou matematickou operací v pravoúhlé a naopak. Určení vztahu mezi sou
řadnicemi, které má týž ,b od ve dvou rfizných soustavách souřadných, nazýváme
transformací souřadnic. V našem případě ztotožníme polární osu s osou x
(ovšem od počátku napravo). V pólu O (v počátku) vztyčíme kolmici a tím do
staneme osu y (obr. 4) . Z obr. 4 paJk snadno 'VY1plývají veJtahy x
r. coscp,
y
r . sincp . Čtenář, který nezná trigonometrii mfiže zatím tyto vzorce přeskočit
a vrátit se k nim až po přečtení příštího pokračování o trigonometrii.
Jako polohu bodu v rovině tak i v prostoru můžeme vyjádřit (pro naše účely)
pomocí pravoúhlých (orthogonálních) nebo polárních souřadnic. Prostorových
pravoúhlých souřadnic používáme někdy i při stanovení poloh Slunce, planet
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i hlvě~d. Tyto souřM11nioe získáJme tak,
ft ~"
že kromě rovinných {pravoúhlých sou
řadnic x) y udáme j'eště daJlší souřad
nici z; je to kO'QmiCie Ivzty,čená z . bodu
Pl (x) y ) . Označení v tomtO' připad ě j:e
jasné ,z obr. 5 a právě talk zakireslení
1Jodu P (x) y) z ) v něm. Znaménlka
/
u těCihJto sO'uřadnic mají OIbdO'bný 'VÝ
'-. ···'t ··
znaun jako u rovinný{:ih. Souřadnice z
....._..
...•__ ._ .. ....
má znaménko kladné n ebo záporné
podle tO'ho, je-li bod nad rovinou xy
Obr. 7 .
Ip.
nebO' pod ní. Právě tak souŤatdnice y
má znarrnénko kladné či zálpomé, jed
ná-li se O' polohu napravo či naJ1evo od počátku. Podo,bně je tornu se znaménkem
souřadnice x : j1e kladné, je-li bod 'polO'žen dopředu a záporné ,při smě'ru O'pa:čném.
I v prO'storu pO'užíváme polárních souřadnic k stanovení polohy bodu P (obr.
6): jsou to prfivodič r) úhel a (který sVÍ:r á pra'VoúWý (průmět prfivodiče (OP)
s daným ,z ákladním směrem O, úhel f3 (úhel, kt erý svírá 'prfivodič r se svým
pravoúhlým prfimět e m OP' do základní roviny cp). Bod P je tedy určen v pro
storu O'pět třemi sO'uřadnic e mi : r , a , f3 .
.speciální případ polárních prostorových sO'uřadnic nastává tehdy, když si před
stavíme všechny body ležet na kouli, opsané kolem středu O konstantním polo
měrem r. Pak mluvíme o sférických sO'uřadnicích (a, (3), kterých v astronomii
pou:ž~váme nejčastěji (o br. 7). Bod, kolem něhO'ž QPiŠteme Ik ouli čili sféru 'olZllač
me O. Jím prolo,ž rne ,r ovinu p, která protiná kouli v !kružnici kl' Pak 'V'ztyčíll11'e
v 'bodě O Ik rovině p !kolmici, jejiiž prŮ!seč íky s koulí Ula.1ZVem18 Pv P 2 • Aby byLa
poloha každéhO' bodu na povrchu sféry jednoznačně určena, je nutno ještě udat
v rO'vině p záMadní směr O 01' Uvažovaný hO'd na kouli /Si 'označme na př. pís
menem A. Proložme bodem A a body Pi' P 2 maximální (největší) kružnici k 2 •
T. j. taková kruž'n ice, která leží na povrchu kO'ule a její střed je totO'žný se
středem koule O . .spusťme oZ bodu A lkolm.1ci :k rovině p a tím dostaneme prfi
sečík kO'lmioe s rovinou: b~d A l ' Z obr. 7 je jasně 'vidět, že bod A 'jeur'čen pO'uze
dvěma souřadnicemi a, f3. Uhel a měříme od polopaprsku 00 1 v kladném smyslu,
úhel f3 je úhlem m ezi spojnicí SA a SA 1 •
V geografii nazýváme úhly a, f3 zeměpisnO'u délkou (L) a šířkou (cp). V astro
nomii mají úhly a, f3 rfizné názvy, podle toho jaké roviny a osy volíme ,za základ.
Tak na př.:
azimut (A), výška hvězdy (h)
hodinový úhel (t), deklinace (o)
rektascense ( 0: ), deklinace (o)
astronomická délka (A), šířka (f3)
galaktická délka (l), šířka (b)
~ ;J

~ ._

~

'

I

Podrobnější údaje o těchto souřadnicích nalezne čtenář v článku "Orientaoe
na obloze" (ŘH 8/ 1955, str. 173).
Transformace elementfi jednotlivých soustav jsou snadné, ale aplikujeme v nich
pojmy a věty ze sférické trigonometrie. Proto si příště o ní povíme a uvidíme,
jak lze snadno odvodit transformační rovnice uvedených souřadnic.
CPokračování)

Jitka Náprstková

Oprav t e si v č~sle 5) str. 114) 21. ř. shora: . . . pro umocňovámí argumentů loga
. ..; na str. 116) 10 . ř. z do~a: A konečný výsle,d ek nám říká) že se hod1lny
zp.ozdily o lh vteř1lny za 3 hodiny. V Č . 6) str. 134) 7. ř. zdola:arc 60° = 'iT / 3;
str. 137) 5. ř. shora: ... Úst:avu radiotecllJniky a elektroni ky ·ČSA V ) z j ehož kř e
m enných hodin j e signál odv oz ov ám a Astronomic kéhO' ústarvu ČSAV) kt,e rý jehO'
vysílání řídí . ..
ri :imů
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SPOLKOVÁ HVĚZDÁRNA V CURYCHU
Ve Švýcar,sku je mnoho astronomických observatoří, většinou kantonálních,
avšak jejich význam nepřesahuje hranice státu. Až na dvě výjim'k y, z nichž jed.
nou je Spolková hvězdárna vysoké školy technické v Curychu, jejímž zakladate
lem byl Rudolf Wolf. Jméno zakladatele je nejen spjato s observatoři , ale též
se sluneční fysikou, na níž se hvězdárpa "jeho ~zásluhou specialisovala. Původní
budova hvězdárny, postavená v blí'zkosti curyšských hradeb a vy,bavená hlavně
různými přístroji na měření času, jak bylo v minulém století o,bvyklé, byla záhy
zrušena a observatoř byla přenesena do akademické čtvrti na 'Úpatí Zlircher
bergu, do těsného sousedství university a techniky a jejích 'Ústavů.
Budova hvězdárny, postavená v létech 1862 až 1864 dnes již ovšem také ne
vyhovuje plně svému účelu, takže četné pro.s torové problémy bylo- nutno řešit
přestavbami a přístavbami. Velká kopule o průměru 6 tffi na střeše dvoupatrové
budovy by mnohého sváděla k domněnce, že pod ní umístěný dvojitý Zeissův
ekvatoreál ,s objektivy o průměrech ,33 a 40 cm (f = 3,4 m) nebude příliš sta.
bilně postav1en. Av,š ak mohutný sloup, jdoucí isolovaně do -základů budovy, svým
vzhledem připomínající spíše hrad než hvězdárnu, zarUičuje dokonalou sta bilitu.
Visuální částí tohoto dalekohledu se pozorují protuberančním spektroskopem pro.
tuberance a -částí fotografickou ve spojení ,se sluneční komorou se získávajl foto
grafie sluneční fotosféry.
Před budovou hvězdárny je rozestaveno několi'k pozorovacích domků, dvě ko.
pule a několik budek. Jedna z nich ukrývá starý Fraunhoferův dalekohled, jímž
se už po více než sto let určují relativní čísla, další pak několik universálů a teodo
litů, určených k 'Pedagogickým účelfun. V jednom z· domků je standardní typ
spektrohelioskopu, který se používá k pozorování erupcí, protuberancí a filamentů.
Větší 'Z kopulí kryje Kleinův šestipalcový dale'kohled (f = 2,6 m), který slouží
k zakreslování slunečních skvrn. V roce 195-1 byla dokončena ,sluneční věz.
Zmiňujeme-li se již o Curychu, nelze nevzpomenout dvou odboček hvězdárny,
a sice v Arose a v Locarnu. Rozložení stanic k pozorování Slunce je velmi výhodné
s meteorologického hlediska, neboť Curych leží na sever od Alp, Locarno na jih
a Arosa je přímo v Alpách. Je velmi nepravděpodobné, aby všechny tři stanicle
měly současně zataženo; průměrný roční počet jasných dní přesahuje II všech
observatoří 300 a tak pro statistiku slunečních skvrn jsou 'každoročně až na něko.
lik málo dní k disposici vlastní pozorování. Locarno, ležící v nejnižší nadmořské
výšc.e Švýcarska u Laco di Maggiore, má podobný pozorovací program jako
Curych, t. j. určování relativních čísel, zakreslování skvrn a měření protuberancí.
V Arose přistupuje k tomuto programu ješt ě 'Po'z orování korony.
Curyšská hvězdárna má bohatou knihovnu, obsahující kromě jiného všechny
publikace, týkající se ,S lunce. O vědecké činnosti ústavu svědčí dlouhá řada prací,
nazvaných Astronomi.sche Mitteilungen , jejichž poslední výtisk má číslo 193 a ně
kolik svazků Publikationen d. Eidg. Sternwarte. Kromě toho vydává hvězdárna
s podporou Mezinárodní astronomické unie známý Quarterly Bulletin on Solar
Activity, v němž jsou čtvrtletně uveřejňována relativní čísla na základě p<.Jzoro.
vání 27 observatoří na celém světě Cz našich ústavů ,Praha-Smíchova Slmlnaté
Pleso), dále pak údaje o chromosférických erupcích podle 'pozorování 13 hvěz.
dáren (z našich Ondřejov), Intensita nejjasnějších koronálních čar podle p0zoro
vání 7 obser,vatoří a data o radiovém slunečním záření. Pro rychlou informaci
jsou měsíčně vydávány cirkuláře s provisorními relativními čísly. Dr Jiří Bouška

DÉLKA STŘEDU KOTOUČE MARSU
Pro pozorovatele Marsu uvádíme v následující tabulce délku středu kotouče
pro j~dnotlivé dny druhé poloviny letošního roku. Údaje platí pro Oh SČ, t. j .
1h S:EC. Hodinová změna délky středu kotouče je rovna 14,6° .
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Den

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosvnec

1
2
3
4
5

236,91°
227,35
217,81
208,27
198,74

305,06°
295,83
286,61
277,40
268,21

25,20°
16,35
7,25
358,69
349,86

119,44°
110,44
101,45
92,45
83,43

194,53°
185,13
175,72
166,30
156,87

268,57°
258,92
249,27
239,62
229,95

6
7
8
9
10

189,22
179,70
170,20
160,70
151,21

259,04
249,88
240,73
2:31,60
222,48

341,04
332,22
323,40
314,59
305,77

74,40
65,35
56,28
47,20
38,10

147,43
137,97
128,51
119,04
109,56

220,29
210,62
200,94
191,26
181,58

11
12
13
14
15

141,73
132,26
122,79
113,34
103,90

213,37
204,28
195,21
186,15
177,10

29'6 ,95
288,14
279,32
270,50
261,67

28,99
19,87
10,73
1,58
352,41

100,07
90,57
81,06
71,54
62,01

171,89
162,20
152,50
142,80
133,09

16
17
18
19
20

94,47
85,05
75,64
66,23
56,8 4

168,06
159,04
150,04
141,04
132,06

252,84
244,01
235,17
226,32
217,47

34'3 ,23
33'4 ,04
324,83
315,B1
306,37

52,47
42,93
33,38
23,82
14,26

123,39
113,67
103,96
94,24
84,52

21
22
23
24
25

47,46
38,09
28,73
19,39
10,05

123,09
114,14
105,20
96,26
87,35

208,61
.199,74
190,86
181,97
173,07

297,12
287,85
278,58
269,29
259,98

4,68
355,10
345,51
335,91
326,31

74,80
65,08
55,35
45,62
35,88

26
27
28
29
30

0,73
351,42
342,12
332,12
323,56

78,44
69,54
60,65
51,78
42,91

164,16
155,24
146,31
137,37
128,41

250,67
241,34
232,00
222,65
213,29

316,70
307,09
297,47
287,84
278,21

26,15
16,41
6,67
356,93
347,18

31

314,30

34,05

1

203,92

337,44

MARSOVY MĚSÍCE
Vedlejší o,b rázek znázorňuj'e zdánlivé
dráhy ·obou . měsícfl planety Marse
v době oposice 10. zMí t. ·r . Sever j-e
dO/le, východ vpravo. Siderkká olběžná
daba Phobose je 7 hod. 39 min., Dei
:mose 30 hod. 18 min. Zdánlivé jasnosti
obou satelitfl jsou 10-12 m; IPTotože
všaJk oba měsÍ:Ce obíhají vellni. blízko
planety, jsou přezařovány Marsem a
tak j's ou pOlzorovatelné pouze v:e vel
kýoh dale'ko(hledech. Oba s'atelityplaThety Marse byly obJeveny HaUem ro
ku 1877.
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SEDMDESÁT LET DOC. DR BOHUMILA HACARA
Dne 9. února letošního roku dožil se
70 let český astronom a fysik doc. dr.
Bohumil Hacar. Vzpomínka na životní
jubileum muže, jehož jméno je čtenářům
tohoto časopisu da.bř,e znáJmé, je tedy
značně opožděná. Kdo zná jubilanta 
pochopí proč. N ejléipe to vystiihuje při
hoda, která s'epřiho<;lila na jedné z je
ho četně navštívených populál'lnich
astronomických přednášek: Když do
šlo na dotazy, přihlásil se jeden poslu
chač s prOlsbou, zda smí předná.š,ející
mu položit otáz1ku rázu soukromého,
vlaS'tně osobního. A když dr. Hacar bez
váhání svohl, posluchač se vybasil
s dota:oem: "Řekněte nám, !prosím, ko
lilk je vám 1et?" Na to dr. Hacar:
"Osmašedesát." ,Posiluohač Ipotřásl hla
vou a prOlhlásil: "Tomu nevěřím, to n e
ní možné". Na to přednášející klidně
vytáhl ohčatnský průkaz a podal jej
nejbl1žšímu posluchači, který IZ něho
pak žádané datum přečetl. Teprve po
tom byl tazatel spokojen, ač stále vrtěl hlavou. To bYllo před dvěma lety.
Dr Ha.car se narodil dne 9. :února 1886 v Praze, aie již od nejútlejšího věku
žil na Moravě, :kde jeho otec ,byl obvodním l~kařem v Toy:a:Čově. Po gymnasijních
studiidh v Kro:měříži ode'Š>el na univ,ersitu do Prahy a po roce do Vídně, kde
studoval mrutematiku, fYlsiku a astronomii. Jeho disertační prác:e IZ oboru teorie
peI1mutačních grupbylia [po'zdě/ ji uveř,ejněna (1912) ve VýroČll1í zprávě Prostě
jovsikétho gytmnasia. Na jejím základě, po hlavním rigOlmsu z mat8Jma:tiky a teo
r,etické fysiky a po vedlej'ším z filosofie, ib y,l dne 21. prosince 1911 ,promován na
doktora filosofie. rp o ukončEmí universitních studií 'Věnoval se drálZe učitelské.
Působil na ;S'třednÍC'hškoláoh 'V Brně, rProstějově, Šumperku a na konec opět
v Prostějově. Přitom sledov'al neustále vývoj 'vědy, 'z ejména s'v é oblibené astro
nomie, v ní,ž od počátku :p racoval teoreticky i praktioky, po'kud mu to dovolovalo
pro'středí ,stř,ední ško.ly, často !Za poměrů vlelmi s lví1zelných, s 1P1ným úvazJkem
učebním. Světová válka tvrdě přer.ušilla jeho práci. Čtyři léta strávil v poli. Nic
méně po návratu ihned navázal tam, !kde přestrul. V odborných časopisech, které
IPO válce bud' nově vznilkaly (Říše hvězd, Pří-roda), nebo 'aspoň získaly přízni
vější možnosti publikační (Časopi:s pro pěst. :mat. a fys., Rozhledy matematicko
přírodovědedké) objevovaly se j,ehočlánky 'v elmi ,často. Řadu let spolupracova;!
na Maškově "Hvězdářské ročence", pro niž 2Wracorvával kapitolu o proměnný'ch
hvězdách. NěkoliJk jeho odiborných prací ,z oboru 'proměnných hvězd vyŠ'lo v publi
kaCÍ<c<h Moravskoslezské akademie věd přírodních v Brně. Kratší články z j.eho
péra o:bjlevily 8'e také v zahraničních časopisech.
Za drUJhé války světové v r. 1941 byl předčasně pensio:noválTl jalko ředitellI'eálky
v Prostějově. Tím však nen8JStala Ipro něho doba nečinnosti. Pracoval předevš1m
na lk 'nÍžce l1Jev,e lké sice ,ro'z sahem, ale 'bohaté 'a závažné obsahem, která vyšla
r. 1948 nákladem JČMF ,p od názvem "Mechanika sluneční soustavy". V důsledku
své vědecké a pedagogic!ké 'činnosti by.l ,r . 1948 povolán jaJko e~terní učitel na Pa
laůkého universitu v Olomouci, a,b y předná'šel fysi1
k u a astronomii na pedagogické
f1alkultě a ,bienniu přírodních věd. Po zřízení Vysoké 'š koly pedagogic!ké byl reakti
vován a j:menován docentem na této vysoké škole, na níž dodnes přednáší.
Sedmdesátka zrustihla jubilanta nejen v :pillné ,práci a studiu Is ouvisícím s jeho
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povoláním
hvězdárně,

horlivostí.
bylo ještě

učitelským, ný,brž i v
zřízené př,ed několka
Přejeme mu, aby těch
hodně, hodně

,pilné práci pozorovatelsiké. Na své sOUlkromé.
lety, pracuje za jasných nocí S neutuchající
jasných nocí i jasných dntl vyplněných prací

mnoho!

Fram.tišelť, Konečný

PROFESOR SERGEJ NIKOLAJEVIČ BLAŽKO ZEMŘEL
Dne 11. února 1956 zemřel ve věku 8,6 let člen-korespondent Akademie věd
SSSR, profesor Moskevské univer,s tty, Serg1ej Niíkolajevič Blažlko. S. N. Blažko
se zaměřil ve své vědecké činnosti hlavně na studium proměnných hvězd. Také
se však věnoval otázkám astrometrickým a zabýval se i mnohými konstruktér
skými pracemi. Své znalosti a zkušenosti předá val mnohým mladším astrono
mtlm moskevské university, na které ptlsobil už od roku 1894 jako mimořádný
asistent. V roce 1910 se stal soukromým docentem katedry astronomie a geodesie,
\' roce 1918 profesorem; po Šternbergově smrti (1920) byl jmenován řed:telem
hvězdárny moskevské university. Od ro'k u 1938 Ib yl vedoucím katedry astronomie.
Trvalou památkou na něho ztlstávají nejen jeho vědecké práce, ale i učebnice
sférické, praktické a obecné astronomie.
J. N .
Z NASEHO VĚDECKl!JHO ŽIVOTA

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O APLIKACÍCH MATEMATIKY
Ve dnech 15. -až 18. května t. r. se konala v Praze v budově Matematického
ústavu Karlovy university celostátní konference o aplikacích matematiky. Četné
přednesené referáty i závěrečná diskuse ukázaly dtlležitost a význam matematik)"
've všech odvětvích technických i přírodních věd. Účastnící konference se pře
svědčili o tom, jak mnohá matematická pracoviště přispívají podstatným zptl
sobem k řešení rozmanité technické problematiky, i o nedostatcích, které vy
vstaly hlavně v přírodních vědách i v některých technických odvětv:ch. Byla
přislí,bena mnohá spolupráce matematiktl pracovníktlm přírodních i technických
věd. Z astronomtl přednesl Dr M. Kopecký referát o statistice slunečních skvrn,
který vzbudil u posluchačtl velký zájem. Na dotaz Dr E. Chvojkové z Astrono
mického ústavu ČSA V v Ondřejově, jakou ďormou, kdy a kde by mohla být
uskutečněna účinná pomoc matematiktl astronomtlm, odpověděl ředitel Matema
tického ústavu ČSAV vPra'ze prof. dr. Vladimír Knichal, že pracovníCi jeho
ústavu ještě nikdy neodepřeli pomoc ve formě konsultace nikomu , kde se na ně
obrátil.
J. N.
CO NOVl!JHO V ASTRONOMII

NOVÉ KOMETY
Kometa Tcherep(})Shtshuk (1956 d). 'PodJ1e zprávy prof. Martinova Ofbjevhl Tche
repashtshuk 29 . bř:ezna novou kometu 5. vel. v sOUJ!wězdí Býka. Kometa s'e jevila
jako difusní objekt s ohonem P. Krátce po oznámení objevu byla kometa hledána

na jiných observatořích, avšak bezvýsledně. Dr Merton dostal řadu negativních
pozorování od č lentl Britské astronomické společnosti; domnívá se, že o,b jekt
nebyl reálný, ale že se patrně jednalo o optického "ducha" planety Venuše. Ani
později nebyla kometa 1956 d nikde pozorována.
Kometa Termpel 2 (1956 e). Periodickou kometu Tempe12 nalezl fotograficky
podle efemeridy 5. května prof. van Biesbroeck na McDonaldově observatoři.
V době objevu byla kometa v souhvězdí Coma Berenices velmi blízko předpově
děného místa; její jasnost byla pouze 19m. Kometa byla objevena v roce 1873
a byla od té doby pozorována celkem při 11 návratech ke Slunci. Má oběžnou
dobu 5,2 roku a patří k Jupiterově rodině komet. Má po kometě Encke a Grigg
Skjellerup nejkratší oběžnou dobu.
J. B.
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PLANETY HVĚZD
Z nepatrných periDdioký'ch pDhy!bů hvězd je již dlDuhD usuzDváno na existenci
planet hvězd, které pro svou ,blízkost u hvězd a pro malé Tozměry a tedy i jas
nost nemohDubýt pozorDvatelné. Dosud je známo, jedno" těleso, j,ehDž hmota! je řádD
vě stejná jako .hmota" Jupitera (průvodce PrDximyCentauri), dvě tělesa o, hmDtě
asi desetkrát větší než hmDta Jupitera (průvDdci hvězd 70 Oph a 61 Cyg) a ně
kDlik málo, těles ještě větších. Oběžné dOiby se pDhY'bUJjí Dd 1 ro:kudo 26 let. Je
velmi pravděpDdDlbné,že existu:jí i tělesa mnDhem menší než dosud známá, avšak
ta se dDsud vymykají pDzDrDvacÍ1m mDžnostem.
J. B.

PROSTOROVÉ ROZLOŽENí HVĚZD V M4
PrDstDrDvé rDzlDžení hvězd různých typů v kulDVé hvě,zdDkupě M 4 studDval
P. N. ChDIDpOV. M 4 je jednDu IZ nejbližších kulDVých hvězdDkup a její pDlDměr
je 15 DblDUkDVých minut. Obsahuje 43 prDměnných hvězd, z nichž 41 patří k typu
RR Lyrae. AutDr všechny hvězdy rDzdělil do, pěti skupin a pro, každDu skupinu
OdVDdil křivky, znázDrňující zdánlivé rDzlDžení hUStDty a skutečné prDstDrDvé
rDzložení hUStDty. V jádru M 4 byla zjištěna existence tří zřetelně vyznačených
ZDn s různým gnidientem hUstDty; stupeň relativní kDncentrace hvězd jednDhD
a téhož typu je v těchto, zDnách různý.
J. Š.
STUPEŇ

POLARISACE GALAXIí A JEJICH VÝVOJ

,Polarisacesvětla mimDgaJlaktickýah mlh Dvin Je př,edmětem výzkumu astrD
fy,sikální D,bservrutDře v Abastumaini. VašaJkidz'e určil stupeň poIaJriiSac-e pro, ně
kDlik nej'bližších galaxií 'ze snímků pDřízených SchmidtDvDU kDmDrDu (zrcadlo
044 cm, kDrekční deska 0 36 cm) př'i třech až čtyřech různých stDčeních· pDla.
roidu, umístěného, před kasetDu. Výsledky měření 11 galaxií vedly k zjištění
závislDSti pDlarisace světla na typu galaxie. ZávislDSt je patrná z Dbrázku.
p

%
JO

20

~

10

r:
Na

So
S8a

základě

Sb

svých

Se

v.

4.
5.
6.

Typ
E

SBa
Sb
Sb
Sb
Sc
Sc
Sc
Sc
I
I

PDlarisace
4%
5%
11%
10 %
8%
13 %
13 %
12 %
9%
15 %
9%

výzkumů dochází Vašakidze k těmto, závěrům:
vyznačují větším stupněm pDlarisace než pDzdní,

1. Ranné typy galaxií se

2.

Typ

NGC
221
4203
224
3031
4558
598
2976
5194
5457
3077
4449

což se
shDduje s WeiszackrDvým názDrem,že výVDjDvá poslDupnost galaxií pDdle
HubblDVých typůprDbíhá Dpačně.
Galaxie s velkým stupněm pDlarisaice JSDu většinDU zárDveň intensivní radiové
zdrDje.
Zdá se, že éentrální části galaxií JSDU méně pDlarisDváhy než Dkraje.
U jedné galaxie převládá urdtý směr pDlarisace, ale u rů.zných galaxií je
různý a nesDuvisí nikterak s rDvinDu symetrie Galaxie.
RDvina polarisace sDuvisí určitým způ.sDbem s rDvinDu symetrie jednDtlivých
galaxií. Přesnější vý1zkum však vyžaduje větší pDzDrDvací materiál.
Zdá se, že pDlarisace světla galaxií není způsDbena mezigalaktickou hmDtDu,
neboť smě1ry Ipolarisace jlSDU li různých galaxií různé. Přesně'jší závěry /Vyža
dují rDvněž bDhaitší materiál.
Zdeněk Kvíz
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NOVÝ ZPŮSOB PŘEDPOVĚDI POČASÍ
Číselná předpověd' počasí se pro,vádí v USA a ve Švéd,sku. Používá se k tomu
všech dosažitelnýcli stanic ideální hlásné ,sítě 1200 bodů o průměrné vzdálenosti
3DO km; docházející meteorologická data musejí však 'být zpracována tak rychle,
a,by 24hodinová předpověď měla ještě smysl. Proto se k tomu používá nejrych
lejších elektronických počítacích strojů s ří'zeným programem, II nichž se lids:l{ý
zásah omezuje jen na vložení došlých hlášení; vše ostatní včetně sestavení vý
sledku provede stroj samočinně. Podle švédských údajů mohla být šedesátipro
centní pravděpodobnost meteorologické předpovědi podle dosavadní methody zvý
šena novým postupem na 75 procent, takže tři čtvrtiny předpovědí je správných.
O důležitosti této skutečnosti též pro astronomická pozorování není třeba se jistě
zmiňova:t.
OEK

Z LIDOV~CH HVĚZDAREN A ASTRONOMICK~CH
KROUŽKŮ

KONFERENCE POZOROVATELŮ METEORŮ V BRNĚ 26. a 27. V. 1956
do Brna první účastní,ci konference pozo
Bylo to po ,prvé, co se m:eteoráři z řad amatérů sešli ze vš,ech
koutů repUlbliky, aby si pOho'vohli o spoil 6lčných 'problémech, ,sdělili ,si navzájem
'své Zikušenosti a dohodli se na ~olečném 'programu. Vlždyť š10 také o velkou věc
Mez~národní meteorický rolk. Jeho vedení mají na starosti óeslkoslov,enští
astronomové a aJmatéři musí dokázat, že zde nezůs1tanou pozadu 'z a odborníky
a zúčastní ,s e pozorování v co největší míře. ,Proto pořádali !konferenci.
V sOlb otu ráno zaháji:l Ikonferenci ředitel brněnské ,l idové hvězdárny dr. O.
Obůrka referátem o mezinárodním g,eofysikálním roce, jeho,ž soU!Čá.lStí je Mezi
národní meteoriClký rok. V dalších :referáteoh podali brněnští meteoráři (Kvíz,
Grygar, Kohoue'k ) 'Výkl1ad o současném stavu výzkumu meziplanetární hmoty,
o metodáoh pozorování me'teorů, o zpracování pozoro'v acího materiálu, o pozoro
vání teJleskopických meteorů a o použití fotografie v meteorické astronomii.
Zdálo 's e, že doc. dr. Vl. GutJh, [který je dnes ,předsedou Ikomise pro ll11'eteo,r y
'při Mezinárodní astronomiclké unii, je spokojen , když viděl nadš,ení a elán do
,práce u tolika mladých pozoro'Vatelů. Měl rY<šak také kritické připomínky a !po
'z námky ze své dlouhoLeté 'praxe Ik jednotli'Výun referátů\ITl. Vždyť také sám pred
mnoha lety začínal s několi'ka IPr3Jcovníky meteory u nás pozorovat a na vrhl po
zorovací m:etody.
Živá diskuse
mnohých problémech meteorické wstronomie Ulká'zala, že j€
třeba , aby se naši pozorovatelé meteorů 'óas od času sešli, vyměnili si 'ziku~enosti
a poradili se s odborníky. V neděli ho'Vořil doc. Guth o současných pTOiblémech
'v meiteorické 3Jstro.nomii. :Poulkázal na otázku 'hY1pe1rboHckých rychlostí meteorů,
,k;terá byla v posledních l,etech již vyř' 8šena s tím závěrem, lŽe 'hy,perbolickýlah
ryc'hlostí meteorů je lYlerpatrné Iprocento, statisUClky 'Vy~vělt1itelné, a 'ž'e tedy me
Iteory patří ke sluneční soustavě. Dosud není vyřeĚén Iproblém rozdílu asi 2 km/ s
,při určo'vání rychloS'tí meteorů metodami fotograficlkými a radioelektrickými.
Dále hovořil o tom, ja'k ,s e vědecké ústavy v Ondřejově a na Skalnatém Ples,e
phpravují na MezináJrodní meteorický ro'k a zdůraznil, že systemruticlký foto
gra,f ický program se provádí pouze na čtyřech mí\stech na světě, a to na Har
vardově observatoři, v Ondřejově , 'V AŠichabadě a v Tolkiu.
Brněnští meteo-ráři pak Ipředlo:žili návrh na usnesení. Ů'ča.stníci kO'nrference
hovořili ,k jednotlivým bodům návrhu a zaujímali Ik nim své stanovisko. Po dob
rých Zkušenostech oZ expedice za loňskými Geminidami na Radhošť při:pravujte se
velká e'Xipedice na :Perseidy 1966, kde 'by 'pozorovatelé zíslkali zKušenosti 'pro
Mezinárodní meteorický ,rolk.
BYlI stanoven ,program pozorování jak visuáJlníc!h tak i teleskorpických meteorů,
padly j'e'ště 'poslední dot3Jzy nadoc. Gutha a dr. Kresáka a úóa,s tníci pl"vmí
V ,pátek 25.

'k'větna večer Ipřijížděli

rova,telů meteorů.
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konference pozorovatelů meteorů ,s,e rŮ'zoházeli s pramm, a:by se opět za rok
sešli v Brně. A nám, 'brněnským meteorárnm, připadá úkol vedení práce všech
pŮ'zorovaJtelů meteorů. VěřÍJme, že to 'budeme dělat stejně dobře, ja>ko po mnohá
léta naši předchůdci.
Zdeněk Kvíz

NOVÉ KNIHY A PUBLIKACE
Práce Astronomického observatoria na Skal'Y/J(J)tom Plese) zvazok 1. Vydav. SAV,
Bratislava 1955; str. 132, váz. Kčs 85,-, brož. Kčs 81,-. - První svazek vědec
kých prací pracovníků observatoře na Skalnatém Plese obsahuje čtyři publikace:
L. Kresák: Ro'zdělení směrů teleskopických meteorů, M. Kresáková a L. Kresák:
O aktivitě teleskopických meteorů a některých příbuzných problémech, R. Bajcár
a 1. Bajcárová: Proměnná T Cas a její podstystém, R. Šáškyová: Atmosférické
podmínky Skalnatého Plesa. Prvé dvě práce jsou psány anglicky s ruským a slo
venským výtahem, druhé dvě rusky s anglickým a slovenským výtahem. Publi
kace je doplněna předmluvou V. Gutha.
Giordano Bruno: D~alogy. SNPL, Praha 1956; str. 460, váz. Kčs 32,10. Brunovy dialogy Večeře na popeleční středu, O příčině, principu a jednom a
O nekonečnu, universu a světech, vydané St. nakladate;lstvím politické literatury,
patří mezi nejvýznamnější, neboť podárvají hlavní myšlenky autorova ná,zo'ru na
vesmír. Kniha je doplněna přílohou, obsahující dokumenty o odsouzení a upálení
význačného středověkého filosofa a astmnoma, jakož i četnými poznámkami.
Dialogy přeložil z italštiny prof. J. B. Kozák, předmluvu ,o životě a díle Giordana
Bruna napsala dr. J. Popelová-Otáhalová.
J. B.

ÚKAZY NA OBLOZE V SRPNU
PLANETY. Merkur zapadá asi 1 hodinu 'po Slunci a je
neviditelný. Venuše vychází asi l1h hodiny po půlnoci a
obloz,e jako jitřenka. Mars vy,chází večer a je na obloze po
padá krátce po Slunci. S,aturn zapadá před půlnocí. Uran
hodinách. Neptun zapadá večer.
Kalendář

3.

5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
18.
21.
23.
29.
31.

3h
14h
21h
22h
12h
23h
4h
19h
19h
6h
10h
22h
17h
14h
22h
5h
6h
13h
19h

proto ve sluneční záři
je viditelná na ranní
celou noc. Jupiter za
vychází až v ranních

výz·naoných úkazu na obloze

zákryt hvězdy ~ Tau (3,0 m) Měsícem - vstup (3 h 34 m )
Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 3,0° jižně)
Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 5,0° severně)
Měsíc v přízemí
Měsíc v novu
Merkur v konjunkci s Měsícem (Merkur 6,5° severně)
Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 6,5° severně)
Merkur v konjunkrci <S Jupiterem (Merkur 0,2° jižně)
Neptun v konjur1kci s Měsícem (Neptun 5,0° severně)
Maximum meteorického roje Perseid
Měsíc v první čtvrti
Saturn v kortjunkci s Měsícem (Saturn 2,7° severně)
Měsíc v odzemí .
Měsíc v úplňku
Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 11,8° jižně)
Měsíc 'V poslední čtvrti
Me!'lkur v největší východní eloganci (27,2°)
Maximum meteorického roje Aurigid (nepravid.)
Venuše v největší západní eloganci (45,9°)

Prodám hvě~d. d,a,leko:hled, 4
Komenského nám.

vyměnitelné

okuláry, folkus 1820 mm. J. Mládek,

Třebíč,

Vydává ministerstvo kultury v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12, Stalino
va 46. - Tiskne Orbis, tiskařské závody, národni podnik, závod č. 1, Praha 12, Sta,unova 46.
- Rozšiřuje PoštoIVni novinová. služba.
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Fotografický záznam sezónních změn na Marsu. Na jaře (obrázek vl evo na
hore) je jižní polární čepička na Man-su z,načně ro z sáhlá a tmavé skwny na, jeho
povrchu naopak bledé a 'Y/!eurč'ité . Na počátku l éta (obrázek vlevo dole) počíná
polá'f'ní čepička rychle mizet a tmavé skvrny dosahují maxima svého 1'ozvoje.
(Foto E. C. Sliphe1-J

