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PŘEMĚNA NOVÉ HVĚZDY V ALGOLIDU 

Doc. Dr B O H U MIL H A CAR 

Starší čtenáři vzpomínají si snad ještě na podivnou novou hvězdu, 
která ke konci r. 1934 náhle vzplanula v souhvězdí Herkula. V ročnících 
1935 a 1936 psalo ní obšírně Z. Kopal a A. Beer a na tyto články od
kazuji čtenáře, kteří by se chtěli podrobně poučit o neobvyklém prů
běhu světelné křivky, vlastnostech spektra a jinýchJl pozoruhodných 
zvláštnostech, podstatně odchylných od charakteristického vývoje 
úkazu nových hvězd. Zde bych chtěl jen zcela stručně rekapitulovat 
zvlášť pozoruhodné vývojové fáze této zvláštní novy a to proto, aby 
bylo lze snáze přejít k nynějšímu stavu této "postnovy". Neboť Nova 
Herculis 1934 ve stadiu postnovy nejen neupadla v zapomenutí, nýprž 
v roce 1954 obrátila na sebe pozornost astronomIckého světa způsobem, 
který lze právem označit za sensačnÍ. 

Novu Herculis 1934 objevil dne 14. prosince 1934 anglický amatér 
Prentice jakožto hvězdu asi 3. velikosti. Do seznamu proměnných hvězd 
byla později zanesena pod označením DQ H erculis. Ode dne objevu 
stoup,ala její jasnost zvolna s menšími výkyvy asi 8 dní. Dne 22. pro
since 1934 dosáhla maxima 1,3m • Potom následoval pozvolný pokles, 
přerušovaný většími i menšími výkyvy, které zesílily zejména v druhé 
polovině března 1935, načež v dubnu následoval rychlý pokles postupně 
až ke 13m • 

Zdálo by se, že tím nová hvězda ukončila svou vlastní životní dráhu, 
avšak mimo nadání pokles se v květnu obrátil v opětný vzestup, který 
potrval po celý květen i červen, při čemž Nova dosáhla veli1wsti 7m . Ze 
spektrálních zvláštností třeba uvést velmi intensivní pásy kyanu při 
I,A 4216 a 3883 A, které se objevily dne 23. prosince a zanikly 28. pro
since 1934. Podobný úkaz nebyl dosud pozorován u žádné novy. 

Mlhový obal přímo zjištěn nebyl, zato však následovala další pře
kvapující zpráva z Lickovy hvězdárny, kde Kuiper dne 3. července 1935 
pozoroval Novu jakožto dvojhvězdu! Vzdálenost složek byla, jak zjistil 
van Maanen, 0,2" a vzrůstala o 0,27" ročně. Tyto výsledky byly po
tvrzeny na hvězdárnách v Meudonu, Babelsbergu i jinde. Světelný roz
díl obou slož-ek byl asi 1/2 hvězdné třídy, barva byla stejná. Byla vyslo
vena domněnka, že zdvojení hvězdy je jakousi náhradou za obvykle 
novými hvězdami vyvrhované mlhovinné hmoty. Podle ní Nova Her
culis, podobně jako Nova Pictoris 1925, vyvrhla tyto hmoty nikoli ve 
tvaru kulové slupky, nýbrž jednostranně. ' 

Paralaxu a tedy i vzdálenost hvězdy bylo lze odhadnout dvojím způ
sohem: jeden se opírá o zkušenost, že obyčejné novy dosahují v ma
ximu absolutní velikosti - v průměru - l';! = - 7m, Protože platí 
známá rovnice 

M = m + 5 + 5 log '7T 
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nebo, vyjadřujeme-li vzdálenost v parsekách a tedy 11" = -
1 

,r 

M = m + 5 ( 1 + log ~) = m - 5 (log r - 1) 

a z toho 
M - m = 5 (log r - 1). 

V našem případě je m = 1,3m, Id = - 7m, tedy 

m - M = 1,3 + 7 = 8,3 = 5 (log r - 1) 
a odtud ihned 

logr = 8,3 + 5 = 2,66, 
5 

T == 460 parsek = 1500 světel. Toktl. 

E. G. VVilliams se pokusil určit vzdálenost z intensity čar H a K 
mezihvězdného vápníku (Ca+) na základě pozorovacího materiálu 
shromážděného v Cambridgi. Obdržel tak r = 370 ps = 1200 sv. roků. 
Ačkoli rozdíl je absolutně značný, není, vzhledem k malé přesnosti obou 
metod, nijak přílišný. 

Na starých deskách exponovaných dávno před výbuchem jeví se nova 
jako hvězdička 15,Om. Použijeme-li této hodnoty a známé vzdálenosti, 
obdržíme z téže rovnice MJ při čemž pro vzdálenost vezmeme průměr 
z obou výše uvedených výsledků, t. .1. r = 415 parsek. Vychází pak 
jrI = +7m jako absol. velikost novy před výbuchem (praenovy) a 
z Hertzsprung-Russelova diagramu plyne, že nOva byla tedy trpaslík 
spektrálního typu asi K5. 

Podvojnost objevenou Kuiperem potvrdil nl€zi jinými také Steaven
son dne 23. července 1935, který ji toho dne viděl prodlouženou reflekto
rem o průměru 20,5 palce. V dubnu 1936 ji týž přístroj ukázal zřetelně 
podvojnou, obě složky byly viditelny odděleně -- vzdálenost zřejmě 
vzrostla ze 0,2" asi na 0,3". V okolí nebylo ani stopy po nějaké mlho
vině, barva obou složek byla nápadně zelená a toto zvláštní zabarvení 
potrvalo po celou dobu pozorování, t. j. do 16. dubna 1936. 

Mezitím nastal, jak již řečeno, pokles svítivosti až po 13,2m a potom 
opětný vzestup, který s ITIÍ'rným kolísáním potrval až do října 1935. 
Odtud počíná povlovný a neustálý pokles jasnosti, při čemž hvězda po
iržela ono zvláštní nazelenalé zabarvení. Do 28. května 1939 zeslábla na 
velikost 9,5m a v dalekohledu se pak jevila jako malý, dobře definovaný 
kotouček průměru asi 2" - na místě novy objevila se malá planetární 
mlhovina, jev to dosti častý u nových hvězd. 

Avšak překvapení, která hvězda měla v zásobě, nebyla ještě vyčer
pána a: největší z nich nás teprve čekalo: dne 31. července 1954 sledoval 
M. F. Walker Novu Herculis1934 fotoelektricky 10Opalcovým reflekto
rem hvězdárny Mount Wilsol1. Shledal, že jasnost hvězdy se pravidelně 
mění s periodou asi 4h 39m a že světelná křivka je zřetelně typu zákry
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tového neboli algolového. Hlavní zákryt trvá asi lha kromě této změny 
povahy zákrytové jeví hvězda ještě slabé kolísání skutečné s amplitudou 
asi 0,2m , kdežto primární (hlavní) minimum má hloubku 0,9m ve světle 
ultrafialovém, 1,1 m ve světle modrém a 1,3m ve světle žlutém. Ono sku
tečné kolísání zabránilo rozhodnout, zda existuje také nějaké sekun
dární zákrytové minimum. Perioda 4h 39m je nejkratší, jaká dosud byla 
pozorována u zákrytové proměnné hvězdy. Jí nejvíce se blíží perioda 
algolidy UX Ursae maj., která je 4h 43m , tedy jen o 4m delší. Tato ne
obyčejná krátkost periody svědčí o tom, že složky obíhají s velikou 
rychlostí, že jsou velmi hmotné a velmi malé, tedy velmi husté. S tím je 
také ve shodě tvar světelné křivky. 

Na první pohled zdálo by se tedy pravděpodobným, že složky obou 
objektů jsou bílí trpaslíci nebo aspoň hvězdy jim velmi blízké. Podob
nost mezi oběma zákrytovými hvězdami je tím větší, že UX UMa jeví 
stejná rychlá kolísání vlastní (krom.ě zrněny typu zákrytového) jako 
DQ Her., A tak mimoděk se vnucuje otázka, zda také UX UMa není bý
valá nova. Jedině veliká vzdálenost od galaktického rovníku odporuje 
tomuto závěru. Dále se naskytá otázka, zda podvojná zákrytová sou
stava DQ Her již existuje po astronomicky dlouhou dobu, či zda snad 
vznikla teprve roztržením jediné hvězdy při výbuchu r. 1934? Zkou
mání snímků z let 1894-1934 na Harvardově hvězdárně nasvědčuje 
spíše této druhé možnosti, neboť v těch letech hvězda ukazovala kolí
sání jasnosti jen v rozsahu několika málo desetin hvězdné velikosti. 

Ke své zprávě o Walkerově objevu pro ~/Iezinárodní astronomickou 
unii (sjezd v Dublině) připojuje Z. Kopal zajímavou úvahu o vlast
nostech hypotetické zákrytové dvojhvězdy, jejíž obě složky by byli 
bílí trpaslíci téhož druhu jako je průvodce Siriův, v níž dovozuje, že tato 
hypotesa se naprosto nehodí na hvězdu DQ Her. 

Průvodce Siriův (Sirius B) má hmotu M = 0,98 hmot slunečních 
a poloměr R = 13500 km = 0,02 R 0. Nejkratší možnou periodu by
chom dostali patrně, kdybychom předpokládali, že obě hvězdy se dotý
kají, tedy poloměr dráhy a l = 2 X 0,02 = 0,04 R o. Hmotu Slunce po
ložme rovnou 1, hmotu Země m, nepatrnou vúči Slunci, lze zanedbat. Pl 
je perioda hvězdy (doba oběžná), Pf doba oběžná Země kolem Slunce .ie 
zhruba 32.106 sekund, vzdálenost Země od Slunce se rovná 214 R. Podle 
III. zákona Keplerova v přesném znění platí pak 

Pl 
a 

(1 +m) a 
I 

l 
-2 = a 

PI (Ml + M 2) a! 

Zde by bylo Ml = Mf = 0,98 hmoty Slunce. Po dosazení obdržíme 

Pl = 588
• 

Kdybychom vyšli od hodnoty al = 0,08 R, pravděpodobnější pro tako
vou soustaVll, dostali bychom z téže rovnice 

2mPl = 1658 = 458 • 
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V obou případech tedy nadmíru 
kratičkou periodu. 

Jak z připojeného obrázku pa
trno, byl by oblouk, který opíše 
průvodce během zákrytu relativně 
ke dru~é složce ve druhém přípa
dě (a l ' 0,08 R o ) 60° a tedy lze 
oČBkávat, že trvání zákrytu bylo by 
přibližně 165 : 6 = 28s. V prvním 
případě (obě ·složky v dotyku) 
trval by zákryt jen asi třetinu této 
doby! S.amozřejmě u hustších a 
hmotnějších bílých trpaslíků byly 
by tyto doby ještě značně kratší. 
Kdybychom pro náš hypotetický 
výpočet použili místo. průvodce Si

riova ještě hustšího bílého trpaslíka, na př. některou z obou složek 
dvojhvězdy LDS 275, jichž poloměry jsou menší než poloměr Země 
a hustota řádově milionkrát větší než hustota vody, nebo trpaslíka 
typu hvězdy .AC 70° 8247, který má podle Kuipera poloměr R = 
2900 km a hmotu podle výpočtu Chandrasekharova asi 28 hmot Slunce, 
vyšla by perioda ještě mnohem kratší, snad asi jen 2-3S ! Zatím je na
děje na objev takové zákrytové hvězdy pranepatrná. Uvedené doby jsou 
příliš krátké, než aby byla nějaká vyhlídka na fotografické zachycení 
změny. Visuální pozorování mělo by v tomto případě asi něco větší na
ději na úspěch. Nejspíše ještě by se zde mohla .osvědčit - podle Kopa
lova mínění - fotoelektrická registrace jasnosti. Uvažme, že na př. 
DQ Her je dnes velikosti 14,2m • Na spektroskopické studium dráhy 
zákrytové dvojhvězdy složené z bílých trpaslíků zatím nelze vůbec 
pomýšlet. Jak patrno, vyvolal objev podivné proměny hvězdy DQ Her
culis řadu nových problémů. Není pochyby, že tento objev může mít 
netušený vliv na názory o vzniku a vývoji nových hvězd vůbec. 

NOVÉ KOMETY 
Kometa Mrkos (1956 b). Antonín Mrkos objevil 12.břez,na novou kometu v sou

hvězdí Hada. V době ohjevu měla tuto posici 

IX = 18h 20,Om o = +6° 30' 
a jevila se ja1ko dtfusll1í olbjekt 9. vel. bez centráLní kOllidell1sace a bez ohornu. Je to 
již devátá nová kOl'neta Mrkosemo'bjevená. Dne 16, března IpoZ'olrOV'9-,la kometu 
dr. L. Pajdušáková-Mrko'Sová na SkaJlnaJtém Plese a její jasnost byla 8m. Kometa 
měla vel,ký vlastní p ohyb, v rektas'censi + 3m 22s, v d eklinaci + 3° 09'. 

Kometa Vlirtanen (1956 c). Podle zprávy dr. C . D. Shaneho, ředitele Lickovy 
ohservlartoře, objeviJi C. Wirtall1en 16. března lnovou kometu v souhvězdí Hydry. 
Kometa se j'evila ja,ko difuslní objekt 15. hv. v el. s centrální kOlllidensací a měla 
ohon m enší než 1°. V době objervu měla ~ometa 'posici 

IX = 11h 48,Om o = - 30° 50', 
vlastJní denní !pohyb v rekta:sc8Insi !byl - 23s, v deklimaci + 3'. J.B. 
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SPIRÁLNÍ STRUKTURA GALA,XIE 

PODLE RADIOVÝCH POZOROVÁNÍ 


MEZIHVĚZDNÉHO VODÍI{U 

FRANTIŠEK JANÁK 

Výzkum proměnných hvězd ukázal, že Galaxie má velmi složitou 
strukturu, že je tvořena celou řadou podsystémů, soustavami objektů 
určitého fysikálního typu. Základní podsystémy jsou tři: plochý 
(objekty jsou značně koncentrovány ke galaktické rovině), střední a 
kulový (s výraznou koncentrací ke galaktickému centru). Jednotlivé 
podsystémy mají různé kinematické charakteristiky, avšak prostupují 
se vzájemně tak, že v určitém místě prostoru se mohou nacházet objekty 
všech tří základních typů. 

K určení spirální struktury Galaxie jsou zvláště významné ploché 
podsystémy, poněvadž jejich příslušníci vytvářejí galaktická ramena 
(větve), zatím co kulové podsystémy tvoří především galaktické jádro. 
Příkladem takového velmi plochého podsystému je právě neutrální mezi
hvězdný vodík (HI), který však až do nedávna nebylo možno přímo 
pozorovat. 

Již v roce 1944 H. C. van de Hulst upozornil, že vodíkové atomy 
v mezihvězdném prostoru by mohly vyzařovat v radiovém krátkovlnném 
oboru s vlnovou délkou 21 cm. Poněkud později vyšly práce sovětského 
vědce 1. S. Šklovského, ve kterých byla předpověděna nezávisle na van 
de Hulstovi existence monochromatického záření mezihvězdného vodíku. 
V rOce 1951 H. 1. Even a E. M. Purc.ell skutečně zjistili na této vlnové 
délce záření, pocházející od neutrálního vodíku v Mléčné dráze. Zane
dlouho byly pak jejich výsledky potvrzeny v Holandsku a Australii 
a dnes už jsou radiová pozorování důležitou metodou zkoumání struk
tury Galaxie. 

Vznik tohoto záření se vysvětluje tím, že atom vodíku, složený z pro
tonu a elektronu, může se i ve svém nejnižším energetickém stavu, kdy 
elektron je na nejnižší hladině, nacházet ještě ve dvou jiných stavech. 
Magnetická osa elektronu může totiž mít směr bud' shodný s magne
tickou osou protonu (paralelní) nebo směr opačný (antiparalelní). 
V případě paralelním je energie atomu poněkud větší než v případě anti
paralelním. Radiové záření délky 21 cm vZ"nikne jako emisní čára, 
,změní-li se "atom paralelní" na "antiparalelní". 

Výzkumem záření vlnové délky 21 cm se zabývá několik stanic. 'Zatím 
,.co se americká skupina pracovníků (B. J. Bok, Ewen, J. P. Hagen) sou
středila na studium centrálních oblastí, místních zdro.iů a jeji~h identi
fikace s optickými jevy a australská skupina (F. J. Kerr, J. V. Hind
mann, B. J. Robinson) na výzkum obou Magellanových oblaků, pracují 
holandští vědci (H. C. van de Hulst, K. K. Kwee, C. A. Muller, J. H 
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Oort, G. Wasterhout) na m~čení spirální struktury Galaxie. V dalším 
se budeme zabývat prací této poslední skupiny a výsledky sovětských 
vědců. 

Západními autory bylo zjištěno, že mezihvězdný vodík se vyskytuje 
v prostoru mezi dvěma rameny v minimálnín1. množství, že se však hro
madí ve spirálních větvích. Objasněme si, jak byla zjišťována místa nej
většího zhuštění mezihvězdného. vodíku, což znamená místa spirálních 
větví. Na obr. 1 vidíme typický záznam pozorování pr9 dvě různé galak
tické délky 20° a 75° (galaktická šířka b = 0°). Na horiZiontální ose 
je vynesena přesná frekvence a na kolmiCi odpovídájící intensita této 
frekvence. Kdyby byl mezihvězdný vodík v klidu, pak bychom dostali 
jedinou ostrou čáru při jisté frekvenci či vlnové délce. Galaxie však 
rotuje kolem svého centra a tím vznikají relativní pohyby, protože vodí
ková mračna mění svou polohu jak- vzhledem k sobě, tak také. vzhle
dem k Slunci. Různá rychlost přibližování či vzdalování vyvolává vlivem 
Dopplerova principu posunutí čáry, vyzařované mezihvězdným vodíkem, 
ke kratší nebo delší vlnové délce. Tak můžeme zpětným postupem od
voditi z pozorované frekvence rychlost přibližování či vzdalování a od
hadnout vzdálenost od Slunce. Na příklad na obr. 1 máme pro galak
tickou délku 75° tři výra:zná maxima, která odpovídají rychlostem při
bližování: 11 km/ s, 57 km/ s, 103 km/s. Tato tři maxima odpovídají 
třem různým místům, ve kterých protíná zorný paprsek spIrální větve. 
Poněkud obtížnější je odhad vzdálenosti r míst ne.ivětšího zhuštění od 
Slunce. K řešení tohoto úkolu se používá základní vzorec pro vliv galak
tické rotace na pozorované radiální rychlosti v galaktické rovině: 

Ll Vr = Ro [w (R) - w (Ro)] sin (Z-lo), 

kde Ll Vr je rozdíl radiální rychlosti hvězdy a Slunce, Ro vzdálenost 
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Obr. 1. Obr. 2. 
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Slunce od galaktického centra, R a Z vzdálenost a galaktická délka 
hvězdy, w kruhová rychlost. Hodnoty 6.Vr pro daný směr lr-ZO J t. zn. 
rychlost pÍ'ibližování nebo vzdalování, zjistíme bezprostředně z profilu 
čáry. Z uvedeného vztahu tedy dostaneme okamžitě hodnoty kruhové 
rychlosti w(R), protože OJ(Ro) je známá konstanta. Známe-li závislost 
áJ(R), můžeme určit hodnoty R vzdálenosti Hlíst největšího zhuštění od 
centra. Ze známého R a lr-lo určíme vzdálenost od Slunce r. V někte
rých případech se však objevují jisté nesnáze, protože dostáváme uvede
ným postupem dvě možné hodnoty. Volba správné hodnoty se pak pro
vádí podle fysikálního smyslu obou řešenÍ. 
Současný stav zachycuje obr. 2, který se zakládá na výsledcích práce 

P. P. Parenaga z roku 1955. Obr. 2 vlastně představuje řez galaktickou 
rovinou. Z místa Slunce S byly vyneseny směry Z-Zo a na ně vzdále
nosti r míst největšího zhuštění, které byly určeny podle předcházejí
cího odstavce. Spojením těchto míst dostáváme pět galaktických větví, 
které jsou téměř kruhové. C označuje polohu centra. 

Velký význam této nové metody spočívá v tom, že umožňuje zkoumat 
celoll Galaxii, i v jejích vzdálených částech, kdežto optická astronomie 
je vlivem mezihvěroné absorpce omezena na oblasti nepříliš vzdálené od 
Slunce (máme stále na mysli výzkum v rovině Mléčné dráhy). Vidíme, 
že průběh ramene I je znám .do dvojnásobné vzdálenosti Slunc.e od 
centra. 

N a základě těchto nových faktů lze zodpovědět do dnešní doby ne
vyřešenou důležitou otázku: jaký je směr rotace spirálních mlhovin? 
Z obr. 2 vidíme: galaktická ramena se zavinují (galaktická rotace unáš,í 
Slunce rychlostí a.si 233 km/s ve směru galaktické délky asi 58°). 
Závěrem si musíme uvědomit, že současný stav není konečný, že další 

výzkumy ho jistě změní a zpřesní především nejasnosti v průběhu větví 
lIT, IV a V. Přesto již dnes dosažené výsledky jsou velmi důležité. 

AKTIVNÍ OBLASTI NA SLUNCI 
JITKA NÁPRSTKOVÁ 

Atmosféra :naší Země SI8 neustále menl; Zl]l8nle lna dně vzdušného 
oceánu, jehož výška dosahuje mnoha set kilometrů. Vzdušné vrstvy 
Sl8 stále prOlníchávají, mění ,se teplota, v zemské atmosféře se projevují 
místní změny. Také i Slunce má svoji atmosféru, která rovněž není 
homogenní, ani není tvořena klidnými plynnými vrstvami. Sluneční 
atmosféra má různou teplotu, někdy v ní náhle dochází k výronům 
mocného záření, jindy opět k obrovským výro.nům hmoty, vytryskující 
až do vzdáleností rovných několika poloměrům 8lunce. Dnes známe 
mnoho periodických změn, probíhajících na Slunci; je.iich hlaVlI1í p,e
rioda je zhruba jedenáctiletá. Souhrn těchto změn nazýváme sluneční 
aktivitou. V našem článku s'Í povíme o. zjevech, které se mění během 
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jedenáctileté periody, nastávajících jali na slunečním pavrchu, tak i ve 
sluneční atmosféře, ,avšak výhradně v t. zv. aktiVlllíc:hcentrech. 

Sluneční povrch čili fotosféra vydává největší část Slunoem emito
vaného záření. Takavé úžasné množsltvÍ energie vzniká při pochodech, 
~dy též,ší prvky vznikají z lehčích (I-l-+He). Teplota fotasfery je asi 
6000 oe. Nad foto,sférou je sluneční rutmosféra, u které rozez..l1áváme 
dvě podstatné části, chromosféru a koronu. 

Chromosféra dosahuje až do výše 15000 knl a má malou hustatu. 
Tvoří ji vrstva plynů, fnnohem řidších, než j:aké jsou ve fotosféře, 
hLavně jie zde helium a vodík. Chromosféra ,má teplotu několi\k desítek 
tisie stupňů. 

Další vTstva sluneční atmosféry - korona - se rozprastírá až do 
vzdálenosti několika poloměrů Slunce. Karona lnění svůj tvar a její 
paprsky vystupují v době maxima činnosti na všechny strany, kdežto 
v době minima jslO'u paprsky omezeny jen na šířku menší než asi 60°. 
Karanu tvaří velmi řídký plyn, který dosahuje teploty řádově 106 st. 

Sluneční skvrny jsou chladněj.ší místa sluneční fotosféry, jejich te
plaLa je asi 4500 °C, zatím co fotosféra má teplotu kolem 6000 oe. 
Tímto teplotným rozdíle.m si vysvětlujeme jejich tmavou barvu, i když 
by jediná skvrna osvětlila naši Zemi více než !v.Iěsic v úplňku. Vznik 
a podstatu slunečních slkvrn vysvětlují různé teorie, z nichž nejprapra
cova:nější je Bjer'knesava, padle níž sluneční skvrny jsou obravské víry 
podobné pozemským smr~tím. Vířivým pohybem se zvedají žhavé masy 
z obravských hloubek až k povrchu fotOS!féry. Tím seochla:zují a jejich 
střed se zdá temnější'm. 

Skvrna, kterau pa prvé vidíme, má velmi malý průměr a liší se od, 
intergranulárních oblastí jen svojí stálostí. Skvrna se skládá ze tří 
částí, umbry, penumbry a j.asného prstenu. Velikost průměru penumbry 
roste s šířkou mezikruží umhry a klesá s šířkou mezikruží světlého 
prstence. V počátečním stadiu se skupina skvrn skládá z množství 
malých skvrn, které se koncentrují v malé ploše 5 až 10 čtV1erečních 
stupňů. Mnoho skvrn se přes tato stadiuTil nevyvíjí a brzy zmizÍ. Vy
víjí-li se skupina skvrn dále, tak se vývojový proees děje obvykle tak, 
že skupina má del'ší tvar, j,ed:notlivé skvrny se kancentrují na přednhTI 
a na zadním konci skupiny, kde se vždy silněji vyvíjí jedna skvrna. Tyto 
skvrny nazýváme hlavní a sice vedoucí skvrnu (západní složku dvajice) 
P-skvrnou a druhou F-skvrnou. Maximálního rozpětí dosahuje skvrna 
obvykle desátého dne. V dalšÍ:ch dnech zmÍ'zímal<é Slkvrny mezi hlavními 
skvrnami. Mluvíme pak o bipolárních skupinách. Pak se F-skvrna zmen
šuje až zmiZÍ, zatím ca P-skvrna se zaakrouhluje. V tamto stadiu jedno
pólovém může skvrna vydržet několik týdnů až do. zániku. Skvrny se 
vyskytují jen ve dvou pásech, raVllabě:žných s rovníkem. První skvrny 
nového cyklu s.e objevují v šířce asi 30°. Postupem doby se zana skvrn 
pnsunuje k rovníku a v čase maxima j'e jejich šířka asi 15°. Poslední 
skvrny navého cyklu se abjevují ještě před tím než poslední skvrny sta
rého. cyklu zmizÍ. 
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Na v-j'rchodtnÍ straně Slunce vidlm.€ vice skvrn než na západmí. Na se
verní a jižní polokouli je sluneční činnost velmi Y"J.zná. Činnost skvrn 
lllenÍ ve všech délkách stejně intensivní, ale soustřeďuje se v aktivních 
polích, jež jsou velmi stálá. Z nich se vyvinují skvrny i dlouhé řetězce 
skvrn, které dosahují až 1;4 slunečního obvodu. Tak tomu bylo na př. 
v první polovině února t. r. Nejčastěji existují jednodenní skvrny. 

Všechny skvrny mají magnetické pole. Intensvta pole .ie maximální 
ve středu skvrny, k okraji ubý-vá. Slabé magnetické pole bývá i na 
rnístech, kde není žádná skvrna. Tytá oblasti existují hlavně v jedno
pólových skupinách za P-skvrnou, asi na místě, kde při bipolární 
skupině měla být F -skvrna, nebo na místě, kde krátce před tím 
skvrna byla nebo vznikne. Asi 60 % všech skupin je bipolárních a ne.i
více unipolárních jsou vlastně bývalé bipolární, II nichž F-skvrna zmi
zela. U bipolární skupiny je jeden magnetický pól severní, druhý jižní. 
Magnetická polarita P-skvrn zůstává nezměněna během celého cyklu 
od minima k minimu. Severní a .iižní polokoule se chovají vzájerilně tak, 
že polarita P-skvrny na jedné polokouli souhlasí s polaritou F -skvrny na 
druhé polokouli. 

Celkové množství Skvrn se mění výrazně v periodě přibližně asi 11 
let. Z magneti1ckých vlastnootí slunečních skvrn a zvl,áště pak z opačné 
polarity na obou polokoulích byla určena 221etá perioda slunečních 
skvrn, která v sobě zahrnuje dva za sebou .idoucí .iedenáctileté <cykly. 
Počet i velikost slunečních skvrn se den ode dne mění. Činnost sluneč
ních skvrn je určována už od roku 1849 pomocí relativního čísla. Kromě 
relativních čísel se užívá jako míry čiillllosti slunečních skvrn též plochy 
skvrn v miliontinách sluneční polokoule. Určení relativního čísla je 
snadnější než změření plochy skvrn. Jsou určité přednosti prvního i dru
hého způsobu, ale je otázka, co lépe sllli.'1eční činnost vystihuje. Plochy 
skvrn mohou být uveřejňovány až s několikal'8ltým zpožděním. Změny 
kvality obrazu způsDbují větší změnu relativního čísla než změnu 
plochy, ale jinak je vliv kvality obrazu při visuálních metodách použí
vamých při určení relativního čísla menší než při fotografické metodě 
měření ploch. Při fotografické riletodě měření plochy skvrn je homo
gellita zaručena, při relativních číslech, která závisí na osobě pozoro
vatele, zvětšení a kvalitě ohra,zu, není zaručena vždy homogenita. Jsou 
ovšem i .iiné indexy sluneční činnosti. 

Na mísltě, kde má vzniknout s[kupina slunečních skvrn se nejprve 
oQjeví fakulové pole, obklopujíd skvrnu po C€lou dobu Její existence 
i určitou dobu po jejím zániku. Fakul>ové pole je jasnější a tedy i teplejší 
část fotosféry. Vyzařuje značné množství ultrafialového záření a vy
sílá elektricky nabité čáshce, korpuskule. N ejvyš,ší vrstvy fakulových 
polí, pozorova:nýeh spektrohelioskopem, nazýváme flokuluvá pole. Když 
náhle jejich malá část vzplane tak, že svítí jasněji než okolí, mluvíme 
o ChrOlTIOsférické erupci, podobajicí se explosi. Erupce vyzařuje velké 
množství 	ultrafialové;,.1].o záření i korpuskulí. 

Nakonec se zmí:níme o protUJberancích, které se mění v 11leté periodě 
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stejně jako skvrny, fakulová i flokulová pole a erupce; nejsou však 
vázány jedině na aJktivní oblasti, ale vyskytují se i milno ně na někte
rýdl místech slu:nečn]ho povrchu. Protuberance jsou mohutné gejz.í'ry, 
objevující 818 obvykle ke konci ži'vota aktivního oentra, Ikteeé vyšlehují 
z chromosfé'ry do kOTony či obrovská mračna plynů, stojících nad ob
lastí skvrn. Protuberance proTílítnuté na slu:neční disk isou bna'vé a jme
nuj,í se filamepty. Studium popsalllých zjevů na ShllI1Ci (a i dalších) je 
obzvláště důležité p~ato, že většina z nich je zdrojem korpuskulárního 
a ultrafialového záření, jež působí na děje, probíhající v atmo'Sféi~e naší 
Země i na Zemi sa,motné. 

ONDŘEJOVSKÁ OBSERVATOŘ 
.A.STRONOMICKÉHO ÚSTAVU ČS. AKADEMIE VĚD 

Dr BORIS VALNíČEK 

Když bratří Fričové počátkem našeho století zakládali svoji So.UkrO
mou OIbserva;toř na Ondřejově, těžko si asi dorvedli představit, 00 bude 
na tomto místě o půl století později. Tehdy byla věda u más odkázána 
na podporu a porozumění soukromníků, jakými byli právě bratř'í Fri
čové. Věda, a zvláště astronomie, byla pokládána pau:ae za něco zají
mavého, na čem vša:k nelzje vyděl:áva;t. Tento poměr k vědě pmuje 
ostatně i dnes v kapitalishcký,ch Zlerních. V naší socialistické společ
nosti má vša,k věda své určité, důležité místo. Vyplývá to 'Z toho, že 
vědecké zkomnání přírody a jejích zákon.itGstí je pro socialistickou 9';)0

]ečnost nezbytné, neboť tato společnost je budována na základě vědec
kého, materiaUsbckého světového názoru. Proto se vědeckému V:fzkuIl1U 
hmoty a zákonitOEtí, jimiž se řídí, II nás i Ve všech ostatních zemích, 
budujících B;oeialisffius , věnují tak značné materiálni pfG'stř€dky. Dík 
vŠ6st ranné péči kemuni'stické strany a vlády našeho státu, ffiálne dnes 
do.statek prostředků, zajrišťuj.ídch růst naší observatoře a naší práce. 
Podívejme se nyní,co z těchto prostředků vyrústá. 

Bratří Fričové vybudovali na Ondřejově ~atrový domek ('budova 
č. 1), sloužíd jako pracovna, 2 kopule, 4 pozorovacÍ domky s odklápěcí 
střechou a příz€lUní budovu, v níž j-e nyní umístěna dílna ohs.ervatoře. 
V tornto stavu byla observatoř r. 1928 předána státu. Dal.ší budova 
(č. 2) byla rozestavena za války, kdy tehdejší ně[neckýsprávce pyDf . 
Schaub zamýšlel zde umístit laboratoř a další pracovny. 'Tato stavba 
byla s obtížemi dokcmčena teprve po válce, iako značně nouzové provi
Borium. V t~hdejší době s!ále ještěvby,lo rná!o pr,ostťedků ,p-:a ~r.'ista~b~. 
Teprve po. unoru 1948, kay se ZrneTIll perner statnwh organu k vede, 
dochází k r uzvoji ústavu. Po zHzení Ústředí vědeckého VÝZkUTťlU r. 1950, 
kalu byla začleněna i observatoř jako Ústřední ústav astr'Oif}omick~r, 
bylo započato s výstavbou bytových jednotek pro za:městnanc:e, se stav
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bou garáží a Iskladu a s pracomi na projektu nové budovy, důstojné 
tohoto největšího astronomického pracoviště u nás. Tato budova (č. 3) 
byla dokončena na ·podzim r. 1955. Zároveň bylo započato s výstavbou 
dalších bytových jednotek pro 'zaměstnanoe. To je tedy velmi stručná 
historie dosavadní výstavby ondřejovské observatoře. Podívejme se 
nyní, jak je to s vybavením ústavu :po stránce přístrojové a po stránce 
materiálního zrubezpeěení. 

V budo~ě č. 1 jsou ve sklepě umíisw-ny hodiny observatoře. Jsou to 
hodiny Rief1er pod stálým tlakem, dále hodiny Strasser, jako pracovní, 
pohá;nějící sekundový rozvod středního času na observatoři, a volné 
kyvadlo Satori-Novák, regulova;né jako hodiny pro hvě'zdný čas. V této 
budově je umístěna zároveň hlavní rozvodná deska se zařízením pro 
příjem časových signálů, tiskací chronograf a kabelové hlavy, ma nichž 
je možno spojovat lihovolně všechny objekty observatoře. Dále je v této 
budově rozvod stejnosn1ěrného napětí 24 V z akumulátorové baterie pro 
pozorovací objekty. V budově jsou jinak pTacovny oddělení pro studium 
vysoké atmosféry. Pro účely fotoelektrické fotometrie, světla noční· 
oblohy a soumraku je v podstřeší zřízena měřicí místnost se dvěma 
tubusy, mířídn1i k zenitu. 

Pozorovací domek č. 1 ukrývá stanici pro fotografické pozorování 
meteoru, vybavenou 10 celokovovými komorami a dvěma rotujídmi 
sektory. Komory jsou ovliádány dálkově, elektricky, podobně je zaří
zena i kontrola obTálek rotujkkh sektorů. V domku č. 2 je Rolčíkův 
paralaktický stůl, sloužíd k příležitostným a rpokusný'm měřením, po
dohně jako v domku č. 3. V dom'kuč. 4 je umístěn dvojitý Zeissův 
astrograf. Je vybaven Cassegrainovým systémem, průměr hlavního 
zrcadla je 30 em, ekvivalentní ohnisková dálka je 4 m. Jako pointační 
dal;ekohled je ZeÍ'ssův E-objektiv o prům.ěru 11 cm s ohniskem 180 cm. 
Tento příS1troj slouží k fotometrii IněsÍčnich zatmění, pozorování zá.
krytů h věz;d Měsicem a pod. 

V západní kopuli observatoře je umístěn dnes už klasický Fričův astro
graf, poněkud těžkopádný, avšak stále dobrý přístroj, vynikající zejména 
dokonalým regulátorem hodinového stroje, vyžadující při snímku jen ne
patrných korekcí. Astrograf je vybaven dvěma objektivy, s ohnisky 82 
a 90 cm, o průměru 15 a 20 -cm. Slouží předevšín1 k fotografování komet 
a p.roměnných hvězd. V centrální kopuli byl původně známý Clarkův 
dalekohled na labilní montáži, dnes už uložiené vT.echnickém museu. 
Nyní Je v této kopuli montová:na veTká Schmidtova komora se zrcadlem 
o průměru 63 cIn, světelnosti 1 :2. Optika .le výrobkem prof. Gajduška. 
Po dokončení bude sloužit ke studiu rnezihvězdné bmoty. 

V budově č. 2 byla donedávna do-slova narnačkána velká v€tšina za
městnanců ústavu. Nyní je zde laboratoř vysokofrekvenční techniky 
a pracovny oddělení ra,di oas trolllomje. 1\1:imo to je zde umí,stěn sklad 
materiálu, který si rozs.ahem nijak Illezadá se skladBD:1 lTIenšího výrob
ního závodu. Najdeme zde hřebíky stejně jako el~ktronky, fotorrnate
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riál, prostě vše čeho je potřebí k provozu výzkumného ústavu s roz
manitými potřebami. 

Budova Č. 3 se stala krátce po s'vém dokončení srdcem o'bservatoře. 
Zde je nyní soustředěno oddělení sluneční a oddělení pro studium mezi
planetární hmoty spolu s vedením observatoře a zařízením kulturním 
a sociálním. Najdeme zde v sute['énu velkou a dobře vybavenou závodní 
kuchyni s útulnou jídelnou. Je tu rovněž domácí ,telefonní ústředna pro 
50 domácích a 3 státní linky. Budovu vyhřívá ústřední topení, jehož ko
teh'la je zde rovněž. V přízemí v postran.."lím křídle je umístěna rozsáhlá 
knihovna ústavu, maj:ící dnes už na 40000 svazků. Zasedací síň je vy
bavena moderním :nábytk~m a obkládána dřevem. Slouží zároveň jako 
studovna. V sále měřicích přístrojů je stroj pTO měření souřadnic, vi
suální HarL"1lfu'1nŮV a fotoelektrický Linkův mikrofotometr a registrač
ní mikrofotometr dr. Khola, československé konstrukce. V tomto roce 
zde bude rovněž umístěn Zeissův bEnkmikroskop. Tyto přístroje slouží 
všem oddělením pro vyhodnocování fotografických snímků. Najdeme 
zde řadu kanceláří moderně zařízených, kde pracují vědečtí pracovníci 
a počtáři. Je zde rovněž pracovna vedoucího observatoře, kancelář tech
nického vedoucího a sekretářky. 

V prvním patře budovy je sál o rozměru 9 X 18 m, kde bude vlastní 
sluneční laboratoř. Zde bude stát mohutný spektrograf o dispersi 
1 A/ mm, pro nějž nám ohybovou mří'žku darovala moskevská Lomo
no&ovova universita. Zdi a stropy celé budovy jsou stavěny tak, aby 
vzniklé průhyby zůstaly pod škod!livou hranicí, která by ovliWlila 
práci tohoto přístroje. Proto jsou stropy z železobetonových trámů 
o průřezu 0,5 X 1 m a síla stěn by obstála v konkurenci leckterého sta
rého hradu. V místnostech přilehlých k sálu sluneční laboratoře jsou 
místnosti pracovníků, kteří pracuji na vývoji tohoto zaří-zení. J.est zde 
rovněž proSltorná temná ,komora. V podkroví budovy je několik praco
ven a pokoj pro hosty. Ve střeše budovy jsou dvě odsuvné střechy, pod 
nimiž jsou pozorovací ploši!l1Y. Jižní plošina slouží k pozorování me
teoru, severní k fotometrii zvířetníkového světla pro oddělení vysoké 
atmosféry. 

Nad střechou se tyčí třetí - východní - kapule naší ohservatoře 
o průměru 6 m. Byla dodána Zeissovými závody, má 2 m širokou štěr
binu. Celá kopule je otáčena elektromotorem, ovladatelným tlačítky od 
okuláru dalekohl,edu. Jest zde umístěna nová Zeissova montáž č. VII, 
na níž je tubus, nesouCÍ 'Clarkův objektiv o průmě'ru 20,5 cm s ohniskem 
280 cm a paralaktický stůl, na který bude montováno další zařízení. 
Tento stroj bude vybaven automatickÝ1TI vedením za Sluncem a bude 
sloužit k trvalé registraci chromosférickýoh jevů :s použitím Šolcova 
monochromatického filtru s šířkou pásma propustnosti asi 1 A. Mimo 
to bude na této montáži fotoheliograf, kterým budou pořizovány snímky 
sluneční fotosféry. 

To je tedy popis zařízení budovy Č. 3. Ještě je třeba dodat, že všechny 
pracovny v této budově jsou opatřeny rozvodem síťového napětí nor
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Observat'oř v Ondřejově. Nahoře hel~ostat a objektiv spektrohel~oskoptt (v pozadí 
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Nová bUJdova sl'wne6ní ~aboratoře (pohled od severu) - ZápadJní kopule ondřejov

ské hvězdárny (všechny 81nímky dr. B. VaZníček) 
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málniho i sta:bilisovaného, třifázov:--'ýlu rozvodem, rozvodem 24 V stejno
směrných z akumulátorové baterie ét z každé místnosti vede 20pramen
ný kabel do ústřední kabelovny, umožňující propojit každou místnost 
s kteroukoliv jinou. Na jižní straně budovy je dostavována věž, !Ua 
které bude UYúÍstěn coelostat se zrcadly o průměru 36 cm a 29 cm. Ten 
bude vrhat sluneční 'Pap~sky do sálu sluneční laboratoře na objektiv 
velkého spektrografu. 

Z tohoto popísu zařÍ'zenÍ budovy č. 3 vidíme, Že naše sluneční fysika 
zde dostává opravdu důkladné zařízení, které ve srovnání s dos.avadním 
spektrohelioskopem je mohutné. Spektrohe:1ioskop standardního Ha
leova typu je umístěn v dřevěném doniku u oentrální kopule. Byl na 
observatoři postaven těsně před druhou světovou válkou a udělal ústavu 
už velké služby. V příštích letec'h bude modemisová:n a bude sloužit 
jako kontrolní po~orovací ,přístroj naší sluneční služby. 

Další zařízení observatoře, nedávno dokončené, je radiový teleskop. 
Registruje na vlně 55 cm sluneční radiové záření. Je vybaven zaříze
ním, které tímto dvacetitunovým kolosem se zrcadlem o průměru TY2 m 
lehce pohybuje, takže Slunce je vytrvale sledováno, přesto, že je nutno 
ekvatoreální souřadnice při tom transformovat na azimutální. Zrcadlo 
- antena - je totiž montová..Tlo azimutálně, neboť je to bývalé vojen
ské radarové zařízení. V současné době je ve stavbě druhý radiový tele
skop, stejného typu, pracující na vlně 150 cm. Radiový dalekohled je 
vítaným doplňkem zařízení pro pozorování Slunce, neboť pracuje i při 
zatažené obloze, kdy visuální pozorování není možné. Ved'le toho po~o
rování v radiovém ohoru 'značně rozšiřuje spektrální obor pozorování. 

Zbývá ještě zrnínka o ostatním zařízení observatoře, které je ne
zbytné k provozu všech popisovaných zařízení. V 'prvé řadě je to dílrna, 
která je pro práci moderní observatoře nepostrad3Jtelná. Dlouhá léta 
byla vybavena primitivním zařízením. Teprve v posledních letech do
znalo její vybavení značného zlepšení. Dnes je '.zde elektrická vrtačka, 
universální fréza, malý soustruh pro jemnější práce, velký soustruh 
o točné délce 200 cm a průměru 80 cm, elektrické i autogenní svářecí 
zařízení a řada drobného příslušenství. Dílna observatoře je tedy 
schopna vyrábět všechny speciální přístroje a provádět ,běžné opravy 
zařízenÍ. V budoucnu .i~ bude vša:k zapotřebí rozšířit a doplnit dalšími 
stroji. Observatoř má dále vlastní vodárnu a transfonnační stanici 
200 kVA. Rovněž má vlastní vozidlo, které přispívá k rychlému spo
jení s Prahou, usnadňuje dovoz a opatřování speciálního materiálu. 

NBkterá zařízení sociální a kultur-ní jsme již poznali - kuchyň s jí
delnou, zasedací síň. Ještě je třeba dodat, že v jídelně je umístěn tele
visor, takže zaměstnanci a jejich rodiny mají moŽinost sledovat televisní 
vysílání a být tak účastni alespoň tímto způsobem na kulturním životě 
naší vlasti. Životně důležitou otázkou je bytová výstavba. Roku 1952 
byly dostavěny 4 bytové jednotky, které ,poskytly nouzové ubytování 
zaměstnancům. V tomto roce bude dokončeno 8 bytových jednotek 
a roku 1957 další čtyři. Tím bude vyřešena dosavadní bytová tíseň, 
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rostoucí každým rokem vzhledeln k .přílivu nových zaměstnanců a ro
dinných přírustků zaměstnanců stávajících. Všechny obj,ekty 'Obser
vatoře jsou na vla.stním pozemku ústavu, jehož největší část tvoří les 
a p'ark. 

Z tohoto stručného popisu vidíme, že ondřejovská ofbse:rvatoř As,tro
nomického ústavu Čs. akademie věd je dnes již velikým, dobře vyba
veným pracovištěm, které v některých oborech čestně konkuruJe i vel
kým ústavům zahraničním. Pr()lStředky, které k naší práci dostáváme, 
jsou dobfe investovány. I\1y, pracovníci ústav-u, se snažíme ze všech sil, 
abychom tento ústav vybudovali tak, že bude důstojným způsobem 
representovat naši vlast nejen svým zařízenLr-íl, ale i výsledky své práce. 
Tak chceme Ipři:srpět k budovatelskému úsilí našeho lidu a všech míru
milovných lidi na světě. 

PROSTÁ ELEKTRONICKÁ POMŮCKA 


K REGISTRACI ČASOVÝCH SIGNÁLŮ 


ING. V LAD I MíR PTA Č E K 

V průběhu posledních několika let se značně rozšířil nový typ časové 
služby. Je to nepřetržité vysíLání časových signálů a přesných k.yrútočtů 
na určitých vlnách, hlav:ně v pásmu krátkých vln. Díky těmto Sllužbám 
je možno v kteroukoli denní i noční dobu v průběhu celého roku za
chytit časové signály, vytvořené krátkými tiky v trvání 0,0053 

, s imteT
valy 13 • Bližší údaje o těchto vysíláních nalezme zájemce ve Hvě:zdiářské 
ročenc'e 1956. 

Využití trvale vysílaných časových signálů v astr'onomické praxi má 
své přednosti i nedostatky. Mezi přednosti lze počíta~t to, že jsou k dis
posici prakticky kdykoli. Naproti tomu je nevýhodné, že se při jejich 
použití nelze obejit bez po,mocných zaří2:jenÍ. Tak na př. kontrola alstro
nomických hodin je při VYB-í1áníkoimcidenčních časových signálů joono
duše možná pomocí nejprimitivněj1škh prostředků. Naproti tomu vte
ř1nových tiků l'ze k tomu<to účelu využít jen za použití vhodného pomoc
ného zařízení. Tu je třeba vOllit bud' nepřímou metodu pomocného chro
nometru (viz ŘH 1955, Č. 12, str. 279), nebo použíti registrace. Ostatně 
s,e zdá, že dříve či později se koincidenční časové signály vůbec přesta
nou vysílat a hodiny bude lna-žno kontrolovat pouze podle vteřinových 
rázů. Pro tento případ se zdá nejvýhodnější registrační chronograf, 
kterým je jistě každá vážně pracující observatoř vybavena. _ 

Obrátíme nyní pozo~nOist k jednoduchému elektroni'ckému přistroji, 
který přemění časový signál, zachycený přijima.čem, na sepnutí kon
taktu relé, jímž .se rnůže ovládat ehronograf. Pro jednoduchost není 
tento přístroj vybaven filtr.elli proti p:oruch~m. Přesto však dává za 
normálních příjmových podmínek uspokojivé výs.ledky. 
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Přístroj POUŽiViá jednoho ze základních obvodů impulsové teehmiky, 
katodově vázanéhD výkyvného obvodu (un.ivibrátor), který pŤ1emění 
i velmi krátké elektrické hnpulsy v dlouhé pr'oudové impulsy, jimiž je 
11'lOŽnO vybudit relé. Je proto zvláště vhodný při registraci vteřinových 
tiků, trvajících 0,0058 , j lak je vysílají nepřetržité časové slu,žby. Sa,mo
z,ř'ejmě reaguje sltejil1'8 i na vteřinové rázy s trv&"'1Ím na př. 0,18, vysíla..fllé 

í)1.statními časovými službami 
Schema celého přístroje je na obrázku a v dalším pOpiŠel11e jeho čin- r' 

DOSt. Pravá část schematu je usměrňo'vač, který dodává anodové na
pětí fiitrované obvyklým způsobem, jak je to běžné u roe;hlasových při
jim~čů: yS!f~ěrňova'sív ele~tronk~)e mini!1tu:-n.í. 6Z~1 ~nepřÍ'rr:o žhavená: 
takze JeJl vlaYJlo n1UZ8 byt napa]eno z tehoz VInutI, Jako vliakno druhe 
e.lektronky. Síťový transforrnator musí mít vinutí ,alespoň 2 x 2-65 V, 

Chronogra,f 

kl
l...... 

-<...~ 

I lc22~ 
120 VRl 

zD'j P2 vs: 
Pot.l~ 

vstuP R2 

r 
1rf~ 

.Rl 90 kO / 1W RG !e0 kO / 1W Cl 5000 pF'/500 V N rn·eo<nloa 150 V 
R!e 30 kO / 1H1 R7 5 MO /O)5 W 02 0;1 pF/SOO V Ž žárovka 6)3 V 
R 3 50 kO / 0)5W R8 500 kO / O)[5T,iV G3 0)5 jJ,F/500 V Pl po·jistloa 100 mA 
.R4 20 kG / lVI R9 viz text C4 2X16 .,uF'/ 400 V P2 pojistkc, 0)2 A 
R5 20 kO/1Vi Pot. 25 kO / 1W elektrolyt V vypínač 

aby bylo k disposici správné sltejno.měrné napětí 210 V, pro které je 
obvod navržen, Je-li napětí vyŠŠÍ, upraví se na správnoru velikost od
porem R 9, jehož přesnou hodnotu nalezneme zkusmo. 

E lektronKa výkyvného obvodu je miniaturní dvojitá trioda 6CC31. 
Všimneme si nyní troehu podrobněji, ja!k je zapojena a jak pracuje. 
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Na první pohled je patrné poněkud nezvyklé připojení mřížky její pravé 
části před odpor R 7 na kladné napětí. Účelem toho je, aby pravou trio
dou protékal v klidovém stavu proud, omezený jen velikostí anodového 
a katodového odpoíti- (R6, R5). Protože odpor R7 je velký, není mřížka 
ohro'ŽBna velkÝ'm proudem a t8Jké správnou volbo'U odporů R 6 a R 5 se 
udržuje anodový proud v dorvolených mez.ích tak, že elektronka není 
přetížena. Levá triodová čáSJt má svou mřížku připojenu před odrpo~ R3 
k potenciometru. Tím je připraveno takové napětí, že levá mřížka má 
proti katodě tak velké záporné předpětí, aby nemohl levolU triodou vůbec 
protékat anodový proud. Mezi levou a pravou triodou je vazba konden
s:átorerfl C 3 a také katodovým odporem R 5, který je společný oběma 
částem dvojité triody. Takto vzá.iemně spojené elektronky se chovají 
tak, že v klidovém stavu protéká proud pravou (říkáme, že je otevřena), 
zatím co levá je bez proudu, uzavřena. ZVýŠÍ-li se nyní z nějakého dů
vodu, na př. po přivedení značky časového signálu z přijímače, napětí 
levé mřížky, dojde k velmi rychlé záměně stavů obou elektronek 
levá se otevře a pravá se uzavře. Tento stav trvá po určitou dobu danou 
převážně velikostí kondensátoru C 3 a pak se obvod opět velnli rychle 
vrátí do svého klidového stavu. 

Z popsaného pochodu lze výhodně využít změny proudu, tekoucího 
pravou triodou. Cívka relé, zařazená v anodovém obvodu této triody je 
v klidovém stavu protékána plným proudem elektronky a kotva relé je 
přitažena. Prakticky současně s příchodem čela značky časového signálu 
přestane touto elektronkou a tím i cívkou relé protékat proud, kotva 
relé odpadne a tím se může spoiit kontakt, ovládající další přístroje. 
Po určité době se relé opět nabudí a kontakt se rozpojí. Krátký signál 
dodaný přijimačem se tedy přeměnil na sepnutí kontruktu relé na dobu 
dostatečně dlouhou k tomu, aby mohla být provedena na př. jeho re
~is:trace. 

Sepnutí kontaktu nenastane samozřejmě přesně v okamžiku příchodu 
signálu. Vždy se musí počítat s určitým zpožděním, které však při volbě 
vhodného relé může být značně .menší než O,Ols . Pro tento účel se vý
bo.rně hodí t. zv. dálnopisné relé v hliníkovém čtverhranném krytu nebo 
v ploché bakelitovém krytu a to j1ak polarisované, tak nepolarisované. 
Tato relé mají jeden přepínací kontakt, který může spínat proud až 
několik desetin A. Hodí se však i jiné typy relé, pokud spínají spolehlivě 
při proudu asi 5mA. Také velmi citlivé relé s otočnou cívkou (Deprez
ské relé) je vhodné, jeho kontakty však nesnesou příUš velký proud. 
Při jeho použití je třeba připojit vhodný odpo!r paralelně k jeho cívce, 
aby nebyla přetížena; relé je totiž konstruováno pro proud několi:k de
sítek mikroampér. Výpočet paralelního odporu je stejný, jako p.ři ná
vrhu bočníku pro mikroampérmetr. V tom případě také odpadne uSlffiěr
ňova-č S, který má význam pouze při použití relé s větší indukčností. Na 
anodu pravé triody je připojena ještě indikační neonka, která se rozsvítí 
na dobu, kdy elektronkou neprotéká proud. 
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A nyní několik pokynů pro stavbu přístroje a jeho uvedení do chodu. 
Přesné konstrukční údaje neuvádím, nebot: celková úprava závisí na 
součástech, které jsou k disp0'sid. Na jejich rozložení vcelku nezáleží, 
je však samozřejmé, že vstupní Zldířky budou poblíž potenciometru a po
blíž mřížky levé triody. Odpory je nejlépe umístit na destičce s páje
cími očky, připevněrné u objímky elektronky. Síťová a anodová pojistka 
má své místo obyčejně na zadní stěně skřínky, vedle síťového přívodu, 
kontrolní žárovka se dává na přední stěnu, nad síťový vypinač. 

Při uvádění do chodu je nejlépe dodržet tento postup: Před připoje
ním na síť důkladně překontrolovat všecky spoje, jsou-li řádně připá
jeny a není-li v zapojení chyba. Usměrňova,č S musí být správně pólo
ván a to tak, že jeho katoda (u sirutoru je označena červeně) je připo
jena ke kladnému pólu anodového Zldroje. 

Po kontrole s,e může připoji.t síť a zasaďit usměrňovací el,ektronka. 
Po nažhavení již má být anodová sběrnice (od R 9 vlevo) pod napětím 
a má svítit neonka N. Relé R musí být připojeno, jinak hrozí nebez
pečí poškození usměrňovače. Na běžci potenciometru musí být též na
pětí. Shledá-li se vše v pořádku, případně po odstranění závad, múže se 
zasadit elektronka 60031 a po jejím. nažhavení (neonka zhasne) je
lTIOŽnO změnou odporu R 9 nastavit správné anodové napětí. Pak by 
i v ostatních bodech mělo být napětí vyznačené ve schematu s menšími 
odchylkami podle tolerancí v hodnotách od~orů a elektrO'nky a podle 
použitého měřicího přístroje (stačí Avomet). Při otáčení potenciometru. 
t.ak, aby napěJtí na jeho běžci vzrůstalo, dospěje se do bodu, kdy obvod 
začne sám kmitat (přibližné příslušné napětí je uvedeno ve schematu) 
- neonka se rozsvítí a krátkodobě pravidelně zhasíná, relé odpadne 
a pravidelně přitahu.ie. To jsou známky dobré činnosti přístroje, který 
se pak může vyzkoušet ve spojení s přijimačem. Připojení je nejlepší 
na t. zv. vysokO'ohmový výstup přijimače, je-li vyveden. Není-li vyve
den, stačí připojit k anodovému konci vinutí výstupního transformá
toru přijimače kondensátor asi 50 000 pF a z něho na:pájet vstup pří
stroje. Potenciometrem se řídí citlivost podle síly přiiímaného signálu 
a hladiny poruch - jeho nastavení je vždy takové, aby přístroj právě 
jen reagoval na přijí.maný signál, tedy co nejdále od bodu nasazení 
vlastních kmitů. Pak je zaručen íl1ejmenš.í vliv poru'chových impulsů. 
Ojediněle prcmiknuvší poru'chy se na záznamu snadno odliší od správ
ného signálu. Při normální činnosti přístroje se neonka pravidelně rO'z
svěcí a relé klape v rytmu přijímaného signálu. Přirozeně pokud je s.íla 
poru-ch trvale srovnate):ná se silou přijímaného signálu, nelze přístroje 
použít. Tento případ nastane u některých signálů vys.ílaných vzdále
nými stanicemi, a proto je třeba volit vždy vhodnou časovou silužbu. 
'S použitím popsaného přistroje lze registrovat také šestitečkové signály, 
z nichž ve většině případů nejsi1něj'ší je časový signál vysílaný stani' 
:cemi čs. rozhlasu. Vzhledem k tomu, že tento signál je odvozován z kře
menných hodin, je jeho přesnost značná a při registraci jí lze využít. 
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Je možné, že se někteří pr~ovníci při stavbě přístrojku setkaj,í s růz
nými potíželni. Nemohu zde podávat návod na odstranění rŮzJ.1ých zá
vad; doporučuji v takovém případě vyhledat pomoc zkušenějiš.ího radio
amatéra, který je vybaven rněřidmi přístroji a s j1eho pomocí se jistě 
podaří závady nalézt. Ve zvlášť tvrdoš,íj:ných případech jsem ochoten 
podle možností poradit sám (Astronomický ústav ČSAV, Praha 12, 
Budečská 6). Přivítám též jakékoliv připo,rnínky, náměty a zkušenos:ti~ 
získané ,při stavbě přís:troje a pN práci s ní,m. 

CO NOVÉHO V ASTRONOMII 

PŘESNOST RŮZNÝOH METOD URčENÍ ZEMĚPISNÉ DÉLKY 

Srovnání přesnosti rfuzných metod měření zeměpisné délky provedl Edmond 
Guyot, bývalý ředitel hvězdárny v NeuchMe1u. Sro,vnává všechny známé metody 
od nejstarších st'arověký.c'h až po nejmodernější radarové. Přehled podáváme 
v taJbulce: 

Metoda: Střední chyba: 

Měsíční distance 12 minut 
Zákryty hvězd Měsícem a zatmění Slunce 5 vteřin 
Zatmění Měsíce . 2 minuty 
Zákryty Jupiterových měsíčků. . ,5 vteřin 
Hodinové úhly a výška Měsícé . několik vteřin 
AzimU!ty Měsíce několik vteřin ~ 
Kulminace Měsíce několik vteřin 
Ohňové signály . 1 vteřina 
Meteory. 0,2 vteřiny 
PřeClhody MerkU!ra a VenUlŠe 20 vteřin 
Magneticlká deklinace málo Ipřesná 
Přenos chronometrů. 0,2-0,3 vteřiny 
Drátový telegraf 0,1-0,2 vteřiny 
Telefon . několik setin vteřiny 
Bezdrátový telegraf 0,03 vteřiny
Radi·ogoniometrie několik \liteřin 

Je to s'r'lovnání jistě velmi zajlmavé'a dodejme ještě, iŽe na rpř. pro na.ši zemělPisnou 
.Šířku zna:menáchy'ba jedné vteřiny (časové) v země'pisné dél:ce nejistotu v po
loze určovaného ,bodu 300 metro. Srovnání metod, i !když není ú;plné, pak ještě 
názorněji vynikne. OEK 

BAREVNÝ INDEX MALÝCH PLANET 

Za pět let (od r. 1950) bylo na Ikijevské hvě:zdá1rně u\!'Ičeno 172 barevných in
dexů. 56 asteroid. Tyto baJrevné indexy, které byly stanoveny fotograftclwu ces_ 
tou, byly ur:čeny s přesností ± O,05m. Výsledky měření uiká'zaJy, 'že barevné 
indexy planetoid jeví značnou diSlpersi,neboť sepohyblují v rOlzanezí 0,36m až 
1,56m; střední hodnota barervného indexu plametoid je +0,80m. U 11 iPlanetek, 
u nichž byl k dis1po·sicipočetněj,ší 'pozorovací materiál, !byl Zlkoumán fázový koe
fident, jehož střední hodnota činí ve visuáLním ChOTll 0,032 ± 0,010 a ve fOlto
grafickém 0,038 ± 0,011. Výsledkem těchfo studií bylo zjištění, že balrevný index 
planetoid nezávisí na elementech dráhy Ca) í) cp), ale je závislý zcela výr'azně 
na rozměrech planetoid tak, že čím je :planetoida menší, tím je če:rve.nější (na 
př. u asteroid 4,Om-6,Om je ba.revný index 0,70m, u ast 8'roid 8,lm-10,Om již

'0,96m a II meteorit"Ů. - podle Krinova - 1,00m-1,20m). Zajímavé je, že pla

90 



netky, které vytkazují k!rátJkoperioditCIké změny jasností, nejeví k!rátkoiperiodioké 
změny barevného i,ndexu. Z ,celé práce vyplývá závěr, že (1) ,planetky je;ví krát
koperiodické 'změ'ny j,a/snolstti, způsobené nepravidelným tva,rlem tělesa a ne 
skvrnitostí po.vrchu, (2) 'POId'le harevnélho indexu lze ,planetky ro'zdělit do s,kU1pin, 
odpovídajídch Čihisovým grupám - tato oko.hlOst zi'ejmě uk>ruzuje J1J3J společný 
pŮJvod planet, tvořkiah každQlu skUlpinu, (3) meteority js'Ou shodné s planetkami 
a liší se od nich jen svými nepa"úrnými rozměry. A. N. 

VZ;PLANULA ROKU 1951 P CYGNI? 

o této hvězdě je ,ZUlámo" 'že ,čas od času jevÍ náhlé zvýšení j<as'oosti, obdobné 
vzplanutí novy, ovšem o dale'ko menší am:plitudě. Podlespekbrálních snímků, 
pořízooých .troj:itÝ1ffi astrog'r'lafem K'l'ymské aSlbrofytSflká,lní olbservatoře v obdobi 
od 4. do 28. ;září 1951 se zdá, že v třetím čtvrtletí rQlku 1951 došlo ke vzpl03.,nutí 
této hvězdy. S,pektrogramy totiž jeví anomalie u něLl.{,terýoh Unií vodÍ'ku. Podobné 
2'lměny byly ve Sjpektru této. !hvězdy Po/zor'lovámy Jconcem minulého století. Urótou 
a:nalogíi takovýlch změn s'PelktrákJch čar je možno n3Jlézt u nOlv v nebulárním 
sita,diu. Je protoOlpodstatněná domněn/ka, že ta,klQvé změny slplektra j-e možno 
interpre'tov3Jt j,aJko dŮSJl,ede;k vzplanutí, výrornu hvězdné hmolty v podobě mHJ.()IVÍm
ného oibláóku. Je zřejmé, 'že by .takové vzplanutí mUísilo vyvoLat změnu jasnosti 
hvě-zdy. Je proto zajímavé pou!kázat na Ito, že 'podle eleíktrolf.otometriClkých 

. pOlz()Iro'V"ání na AbastUlma:llJS/ké ohservatoři, prolvedený,ch v dolbě od 6. červma do 
22. listoipadu 1951 ,skutečně změna jiaSJlosti P Cyg n,a:stala. V .po/S18ldních dnech 
července a první 'dekádě sTipna. 1951 jlevila P Cyg změny j,as'11o lsrti o a;mplit.ud~ 
0,(}6m. Bohužel vš,aik v ldolbě od 12. srpna d'O 20. října 19'51, do ní,ž s'Padají t3Jké 
spektro,skopic.ká pozorrování, nebyla prováděna měření elektrofotometrická. Zm~ny 
jasnosti P Cyg všalk Jasně .dokJazuji, že na podzim 1951 byla hvězda v nerovnŮ" 
vá!Žném stavu. Z toho lze vyvodit závě1r, že jak změny s!pekt'r'l3.1, taik změny jas
ností P Cyg byly 'zpťlisdbeny v~la;nwtÍ1m této hvězdy, doprováJzeným výronem 
hvězdné hmoty, :tedy jaikýlmsi vzplanutím novy v malém. Rychlost výlvonu mlho
virunéhio obláČlku, IZji'štěná ze změny čáJry Hy, odpovídá 1100 'km/s. Kolísání 
jasnosti v mezich 0,O'6rn , ,které bylo .poZOlroVá..nO, je ,příJiiš nepatrné, alby mohlo být 
považováno za dfisledek !po,zoll'ovaný,ch změn ve S1pe!ktru. Není však vyloučeno, 
že právě v době, ve které nebyl,a pr.ováděna elekt'l'o.fotounetrická měření, do,šlo 
k siLněj'šímu, :krrutkodobému kolÍlSání ja.su P Cyg. Přesto, že talkovékolísání je 
velmi .pravděpOIdolbné, nelze y;zhledem ik malé dispersi ZÍS!kanýoh spelktrolgramfi je 
se vší určitostí lJ)o'Vružovat za reálné. A. N. 

PŘEVOD NA HVĚ'ZDNÝ KATALOG FK 3 

Astronomicky určené šiř1ky. Délky a azimuty je třeha 'Před vyrovnáním a dal
ším použitím v geoldesH opravit o několik vlivfi. Je to vliv kolísání IpóLu, vliv 
definitivních oprav časových signálfi, vliv zakřivení Užnice a nadmořské výšky 
cíle a v neposlední řadě vliv pi'evodu na jinou s.oustavu fundamentálních hvězd. 
Dosava,dní astronomická měř€ní na našem území se opÍlrala o dva hlavní kata
logy hvězd Dritter Fwndalmenta.lkatalog des Berliner Astrorn:o-mischen J·ahrbuches 
(ozn3.lčený FK 3) a 'aaner:ický Bossův General CataJogue oj 33 3,~2 Stm's (GC), 
případně jeho předCihfirdce PreUrrninary General Cat,aZogue oj 6 108 St.ars (PGC). 
Rozdíly rektascense a deklinace hvězd spo,}ečný,ch katalogfim FK 3 a GC nejsou 
/sice veliké, ale mají systematický charakter. Bylo' rozhodnuto, 'že se přI našich 
a,stronomicko-geodetických pracích máme CipÍ'rat o jednotnou souřadnou sou
stavu FK 3; proto je nutno konečné výsledky měření šířek, délek a aZÍmUJtfi, 
získané po,zo'rováním hvězd 'podle GC nebo PGC, !přepočítat do soustavy FK 3. 
SSSR přijal katalog FK 3 již v roce 1942 i jako základ pro sestavování známé 
ro'čenky Astronomičes7-cij ježegodnikJ >která oibs3Jhuje zdánlivá místa 554 hvězd 
katalogu FK 3 a 55 hvězd ka.ta.Jogu GC, přepQlčtenýoOh do soustavy FK 3. Kata
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log PGC) který vyšel r. 1910, 'byl sestaven na základě osmdesáti jiných katalogů, 
z nichž mnOJhé vznikly na pulkovské hvězdárně. Bossfiv hlavní seznam GC vyšel 
roku 1937 a autor použ.il 'Při jeho sestavení celkem 22ú jiných katalogů. Převod 
na hvě:zdný Ik:a.talog FK 3 Zlkoumal li nás ing. dr. L. J. Lukeš. Shrnul dosavadní 
práce, týkající se sTovnání Glbou katalogů a svá vLastní měření a sestavil ta
bulky i grafy !pro m,čeni Qlprav zemělpisné šířky při přechodu na katalog FK 3, 
který je dnes po'važován všeobecně za nejle;pší a na jehož souĎadnou soustavu se 
převádějí všechny vý,znamné mezinárodní pTáce z oboru geodetické astronomie. 

OEK 

Z LIDOVÝCH HVĚznAREN 
A A STR O N O M I C Ii Ý CH li R O TI Ž K Ú 

NOVÝ VÝRAZNÝ ÚTVAR NA JUPITERU 

V noci ze 24. na 25. února 1956 POz.ol'lorvélJli n€lldeří IpOlZ.o:rO'v'ate'lé 'P'lta1netární sku
'.PÍiny na Petř'íms,ké :hvěz'dáJl"ně v Praze lplametu Jupitera. Během nod od 22h '9..ž do 
2h30m ,poříd~li ,še:st 'kreselb, ma rni'chž byla dohře ipatrna změna Ipolohy útvarů, 
.z;půSlolbená retací planety. Na dr,uJ1é IkreElbě večera ve 23h05m z3Jchytil autor ll1Ja 
východním okra,ji tmavě šedo,u skvrnu, 'kte-r,ou pov&žo'val za b€'žno'll rudou 
Slkwnu. Na druhé klres'bě z3Jchytil Havelka t ento útv,3Jr šiJroký, oválovitého tvarn 
a stejné intensity j;aiko severní ,x-ovntkový !pás a připojil Ipoznářrrkh: "Snad rudá 
skvrna?" Třetí nezávislý poz.o,rovatel, Hainz, neměl při kreslení klidný vzduch, 
ale i ten skvrnu zachytil j3Jko velmi rozsáhlou. Přes četné odlišnosti jsme loova
žovali útvar za rudou sikvrnu, neboť je známo, že podléhá růz,ným změ:nám a 
často zcela ztmarvL Téprve při poslední k,resbě (1956 II. 25. 2h30m), viděl autor 
Slkutečnou rudou s!kvrnu vycházet na východním oikiraji kotouče. Měh světlou 
načervenalou bélJrvu a intensitu jélJko tropic:ká zona - byla tedy zcela jasná. 

Zpracovánírrn klreseb se IZjistilo, že pozlOrova,.ná "šedá sMvrna" má jovigra
Hokou déLku 187° -až 222° ± 2,2° II. rotační'ho systému, tedy úhlovou velikost 
asli. 35°, jovig,r.alfiokou šířku ja1ko 'rudá skvrna, jež má v soU/časné době délku 

-

Ju1"iter po-dl1e kresby u Zeissooo ekvat,oreálu hvězdárny na Petříně (zvětš. 137X). 
Levý obrázek byl kreslen 25. II. v Oh20m a uk.azuje šedou skvrnu) pravý obrázek 

je z 26. II. 'v 19h20m s rwdou skvrnou 'na st'ředmím poledmíku 
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295 0 II. systému, ja:k jsme IZjistili rproměřením ,kreseb IZ posled:ní daby. Na přL 
pojených kresbách je zachycen současný tvar obou skvrn. 

Prosíme pozo'rovatele - kreslíře u větších strojů, aby věnovali Jupiteru zvý·· 
šenou ,pozornost a 'pozorování nám zaslali. Cenné JSou i kresby, 'kde útvar I1JenÍ 
zachycen. Upozo/rňujeme též na možnost zachycení útva:ru fotografi'oky. Získá
me-li dalš.í materiál v;hodný ke z:pracování, uveřejníme o útvaru. další zprávu 
v příštím čísle "Říše hvězd". P. PPíhoda 

ZPRÁVA O ČINNOS'TI LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PRAZE ZA ROK 1955 

V rocE' 1955 jsme se kromě norrmálniho provozu zaměřili na dva hlavní úkoly, 
na spartakiádu a na pomoc vesnici v její ,o/s1Větové práci. a ;přípravách a !práci 
v době spartakiády jsme referovali podrobněji v 10. čísle minulého ročníku. 
a práci na vesnki přineseme podI'iobnější informaci v některém 'z příštích čísel. 
Nyní ales:poň stručný rpřehled činnosti hvězdárny v minulém roce. 

Dík dobré přípravě a činnosti v době spartalkiády, podař.ilo se nám dosáhnout 
největší návštěvnosti od .doby zalo,žení hvězdárr.y. Hvězdárnru navštívilo 38214 
osob, to je o 8824 víc než v roce 1954, aokoli po'čet jasných večerů byl nižší, 
než v celé řadě let předcházejících. Hroma,dných školních návštěv bylo na 
hvězdárně 277, t.edy o 58 víc než v roce předcházejícím. Jiných hromadných 
výprav VŠ3.,k bylo jen 104, tedy o 6 méně než v ,roce 1954. 
Kromě obvYJklých výlkladů u dalekohledu bylo na hvě'zdárně 259 rpřednášek, 

to je o 77 víc než v roce 1954, 'pozoI'iování pro olbe,censtvo 148, tedy o 2 víc. Leik
toři a demonstrátoři byli školeni na sobotních večerech, kde kromě odbo,rných 
přednášek astronomiokých byly i přednášky z věd rpřLbuzných a filosofie přÍ
rodních věd. Pondělní večery byly věnovány a.stronomické teo;rii i praxi a byly 
zaměřeny pro práce jednotlivých sekcí. 

Nedělní filmové a přednáŠlkové besedy .s/e ukázaly i v roce 1955 nejvhodnější 
formou osvětové činnosti pro nejširší kruhy návštěvníků. V neděli od,poledne 
navštěvuje hvězdárnu i mnoho ro.dičů s dětmi a tu je třeba při/způs'obit program 
dětem i dospělým. POd3.lřilo se nám získat na nedělní besedy již stálý ,k,roužek 
návštěvní,ků a to i ze řad ško-lní mládeže. Talk se jejich návštěvnost udržela na 
vysoké výši i v zimním období a za nepříznivého počasí. V jarním a letnim 
období jsou však tak v'eliké návštěvy, že bude nutno 'přejít jen na fUmové besedy 
s úvody ,k filmům a diskusi po filmu. K rpr,ogramu filmových a přednáš,kovýClh 

.besed se ještě vrátíme. 
Kromě akcí na hvězdárně, jichž bylo v roce 1955 celkem 540 (v roce 1954 jen 

470), uspořádaila hvězdárna 90 :přednášek ':mimo hvěz,dárnu s účastí 5867 osob 
a 151 besedu u dalekohledu s účastí 13 851 os'olb. Uspořádala tedy Lidová hvěz
dárna v roce 1955 dohromady 781 akcí s účastí 57 932 osoby. V akdch mimo 
hvězdárnu, zejména v 'Počtu přednášek jsou zahrnuty jen ty, které byly sjed
nány přímo s hvězdárnou. Přednášky, které konali demonstrátoři hvězdárny 
v rámci činnosti Společnosti pro šíření politiC:'kých 'a vě,deckých znalostí a které 
byly sjednány přímo s touto Společno,stí, nejsou do statisUky zah:rnuty. 

S radostí uvádíme, 'že výše uvedenou činností zLskaI.a LAdová hvězdárna 
v Praze mezi všemi kulturními a osvětovými zařízeními rady ÚNV hl. m. Prahy 
za 'fok 1955 ,prvé místo. Ještě v roce 1954 byla na místě druhém. F. Kadavý 

FOTOGRAFOVÁNÍ SLUNEČNÍHO POVRCHU V PLZNI 

Při posledním maximu slunečních skvrn v letech 1946 3,Ž 1947 byly na Oblastní 
lidové hvězdárně v PlzTIi zahájeny zkušební práce s foto,grafováním Slunce. Jalko 
nejvhodnější z objektivů, které byly tehdy k 'disposici , se ukázal objeil{tiv Merz, 
průmě'r 85 mm, ohnis,ková vzdálenost 1350 mm. Po někoHkaleté praxi ve foto
grafování Slunce tímto objektivem byl v r. 1954 zkonstruován nový dvojitý da
lekohled, který byl uTIÚstěn trvale do. kOIPule aLH v Plzni (viz snímek v Ř. H. 
Č. 5/1955). 

Objektiv je upevněn v soustruženém dřevěném tubusu, Ikterý :zarUlčujle mini

93 



má1ní změny vlivem teplolty. Jeho okUlIMový :kocrlec je opaJtřen miO:a'{)Imetri-okým 
posuvem k zaostřování olbra;zu na matnici. Obraz Slunce, vytvořený obj'e;ktivem, 
je rpromítán Huyghensovým okulárem na 'průměr asi 80 mm. Za olkulMem je 
centrální třilamelová !Závěrka o J1Jejikratším otevření 1/ 2'50 vteřiny. Pmtože 
v nllis.tě závěI'lky 'Vzm.iká velká teplota, musí být závěrka cbJráněna před poško
~enim. To je !provedeno odcLoněním ohjektivu na - :průJffiěr asi 20 mm, čímž se zá
roveň získává ,při exposici 1/ 250 vteřiny vhodné osvětlení fotografiCiké desky. 
Toto odcloněni není všalk dosrtatečné, a proto je lP,řed objektivem Gl"UJ1ldnerova 
pťt!likulová !pneumatická závěrlkJaJ. Závěrka 'před obj ektivem se otevře k'rátce 
před exposicí Slunce a ihned po eXlposkise 'zase U!Zavře. TaJk j1e ipostarmo o do
statečnou tepelnou ochr.anu centrální 'závěrky. Sluneční dalekohled má ještě 
druhý tubus, který je orpatřen objektivem Merz, prťhlněr 108 mm, ohnisková vzdá
lenost 1650 mm. Za olmláírerrn je opatřen stínítkem, na ně1j'ž .se IPromítá Shmce 
o průměru rusi 140 mm. Tento dalekohled slcu1ží (k z8.lk'reslování slluneční.ch 
skvrn a fakuli a také j'aJko pointér při fotografování prvním dalekohledem. Oba 
tVJbusy jsou na lelh!ké 'Prur'alakUciké montáži Ibez hordinového IP'ohonu. 

Postup rpn fotografování Slunce je asi takový: Nejprve se .založí dro kasety 
fonografioká deska VleUkosti 13X18 cm. Používáme IPřevážně desek Foona-D~a U 
o ci:tlivosti 5° Sch. Někdy se používají velmi jemnoz.ynné desky Agfa-Topo, které 
jsou však Zinalčně citlivé, avšak is,olární. Před ,založením kasety do, komory ,zkon
troluje se so:ubě:žnoSlt obrazu na matnici s obralzem druhéh.o dalekohledu na sti
nítilm, aby se obraz dostal !přesně do středu desky. Při pří[pravných pracech je 
v.ždy centrální závěnka otevřena. Uzavřeme nej.prve G11UlI1:dnerovu závěrku, po
tom centrální závěrku, !nařídíme na ní p'ří.s'Lušuou ex:po,s'i.ci a zalolŽíme kasetu. 
Po vytaženíšolllPáJtka kasety nastavíme jemnými !pohyby dalekohled tak, ruby 
obraz u pointéru 'Padl !pŤesně do vyznačeného kruhu. Vyčkám.e uiklLdnění vzdu®u 
a těsně před exposicí otevřeme opatrně .baLomkem Grunooerovu 'závěI"ku, načež 
ihned spustíme c,enlbrální závěrku. Zároveň zjistíme ,ča:s s přesností asi 112 minuty. 
Kaseta se uzavře, vyjme z dalekohledu a odnese do temné Ikomo;ry. Tanl se ilhned 
OIZna~čí .s'VětelnoíU psací tUJŽlkou ,exponovaná deslka při červeném svěUe datem a. 
časem exposice. Označení .pro;yádfune opatrně při okraji desky, 3iby ,náhodou ne
byl znehodnocen vlastní ohmliZ Shmce. T,EWrve ,potom se deska vyjme z kasety a 
:z;pracU'je. K vyvolávání se rpo'lliŽívá jemnozrnná rychle pracující vývOljka. Po 
ustálení se \l1Jegatdv řáJdně vypere, v bezwrašné místnosti 'tLSUlší, označí signatu
rou a e;aloží do <Ů'chranméiho obalu. Pruk jsou negativy teprve zakláJdány do. 
arrohi'V'U. 

Zdařilé snímky lSLunce vzdor Izdánlivé jedmoduchosti nelze zí,skat Z3.i každých 
o,kolností. Největším nepřítelem j.e neklid V'zduchu, hlaVillě voikotí dalekohledu 
a ,pří\padně i v tulbus'U. Neklid vzdudh'll znemožňuje zachycení jemných deltahlťl. 
na negativ. Nehledě Ik této obtíži, musí se během rolm něiko'li,k;rát provádět 
zdlouhavé fotografkké zaostřování sl'UJlleční Ikomory. Největší p'řekážkou je p;rach 
a kouř. Zrnka prachu se loostávají na čočky okuláru, dokonce i dovnit'ř okiuláTu 
a zoibrazUJjí se jako světlé šmouhy, ohraruičt}né tm3ivými obrysy. P ,rach a !kom je 
největším nepřítelem p~zeňské hvězdálrny. Jeto, ,zá.Toveň výstra;ha ,pro stavbu no
vých hvězdáren, .ruby nebyly stavěny v blÍlZkosti prt'tmyslových ohjektťl. nebo 
měst, ný1brž v čistém, ner:u'Šeném 'Prost01'U. Adolf Pánek 

KULTURNí STŘEDISKA NA NÁDRA2fCH 

Zač>8.JLi jlSJUe na nádraží PraJhJ8J-Stře:d. Nafbtdli j sme ,kratší .přednášky s fHmy 
jako "Jarni Iro'V'nodennos.t" s filmem Střídavá r.očnf obdolbí, "Nová Mlriko.sova ko
meta" s filmem Meteority, fPo,z:ději "Sluneční činnost začíná" s filmem PoláTnÍ 
záře. Přednášky se cestují'cím lÍibily. A nejen po,slo:uchaU, ptali se, dislkutovali. 
V kulturníc.h středůsCÍc>h IlJa nádra,žÍ<Ch !bývá mnoho dotaz-tl a cestující tu často 
diskutují. Snad že si myslí, že je tu niJkdo nezná a nestydí se a nebojí se ptát, 
j,aJko na iPřednáškách v domácím !prostředí. Středisk1u jsme .pomom1i v jeho osvě
tové prá;ci a středisko pomohlo nám. V závěru diskuse nelbo Ipřednášky jsme 
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v.2Jdy UipOzOT'nlli, kdy je hvězdáírna veřejnosti přístupna a zájemci že tu jsou 
v~dy vítáni. . 

Dnes už lPracoVIÚci íZ !kuJtl.lTnÍl1Jo stiíed~Slka pláImjí ve s'Po1Ujpráci se Společ
ností proO šLření pOllitioký;oh a vědeckých znalosti astronomické předn~y Jpra
v1de1ně. Podo:bným Zlpfis'OIbem jsme postulpovali i na Hlavním ná;d~a:ží v Brruze 
a .truké tam již středisko plánuje astronomické přednášky pr8JVidelně. Návštěva 
je tu vždy zajištěna, zájem cestující'ch živý a ,pozornJO;st velmi dobrá. 
Začínáme taJké na nádraží ,F,raha-Těšnov. 'Dam to dě'láme poněkud j~ným 

zpfiSOlbem, !prostřednictvím stantčního rozhlasu u'pozorň'1l;j-eme v deseJtiminutov
kách na zajim8Jvé úkazy na současné obloze a odipovidáJme na do,tazy, /které 
cestuji'Ci po ípředcházejkí ro2fulasové výzvě :podáV'alji v ikulturnim středisk,u. Tak 
moOhou desetirrniuutovky poslouchat nejen cestující v lkultuTním s:tře,di~u, ale 
i v čekárnách a restauraci. F. K. 

\ 
NOV:€ KNIHY A PUBLIKAOE 

M. Pl8Jvec: Meteorické roje. NČSAV, P 'raha 1956; str. 274, Dlbr. 58, přU. 6, 
brož. K:čs 14,40. - MeteOldclká astronomie má u nás dlouholetou tr8Jd!ici, me
teortlm íZasvětilo SVOll p'ráoi mnoho odborníkfi i amatérťI. Přesto jsme postrá
dali souborně UiSjpořádJamou Iknihu, v ní'Žby se čtenář podrobně se~námi,l nejen 
s metodami !pozo;rováni létarvic, ale i ,se z;pfisoby Zlprruco,vání a s poznatky o me
teorech a meteOlrickýchrojích vfibec. Je .proto velkou záslu!hou 8JUtora, že se ujal 
sepsání monog'1rafie, která bude dloUlho zdrojem poučeni 'Pro všechny, kdož se 
meteo1ry zrubývají neho hodlají zabývat. Kniha je rOlzdělena, na sedm části: Zá_ 
,klad!llí poz!natky, Metody výzkumu meteorů, Dráhy meteoru, Význačné meteo
,~iDké roje, Vznik IkOlmetárnich rojil, vývoj, strUJktura a stáří Tojll, SOUivislost 
meú meteory a ostatními složkamI meziplanetární hmoty. Knilha !předstaYU/je 
přehled o souoasné.m stavu meteo['ické astronomie a je psána talk 'Sro~umitelně, 
že je 'Přístupná kaŽidému, kdo má i jen ,elementární znaJo:sti. Podolbných mono
graf~i bychom ,potřebovali více, i z osta'bních ObD!Ů astrQlnom~e. Dobrá práce od
borníkll všruk taJké zavazuje amatéry; dostanou-li podOlbné !knihy, paik je téJr..ěř 
jejich povinnosti, alby se s nimi seznámili a věnovali se pozorování. K teoretic
kým !pr,acem je třeba ve1mi mnoho pO'2iorovací'ho materiálu, na jeho'ž získání 
vědecké ústavy zdaleka nestačí. Zvláště v ob-oTU meteorické a:stronom:Íe je třeba 
dobré spolupráce mezi amatéry a vědeckými pracovIÚ!ky a doUlfejme, že Pl8Jvcova 
kniha přiměje ,četné pozorov,atele, aby se věno,va1i meteorom. Dr Jiří Bouška 

B. Polák: Podíl astronomie na tvorbě "m(J)py. Naše vojsko, P ,raha 1956, str. 113, 
obr. 102, cena brož. Kčs 9,-. - Autor vykládá o měření Země a o jejím mapo_ 
vání dříve a nyní. POipisuje, jak geodeti UiI'lčují zeměpisn(Yu: délku, šířku, směT 
poledníiku i acimut. Seznamuje náls s prací starověkých lličencfi pormoci gnomónu 
a se íZajímav.ou historií a vývojem úhloměrný.ch i čWSJoměrných :přistrojil od dob 
starověku až do 1lJaJšich let. Vývoj astronomioko-geodetickýo'h pr,ací je poutavě 
podán spolu s lP'řeWedem těchto Iprací kO!llaný.ch v naší I'Iepublke. Nechybí ani 
rozsáhlý seznam \po,už:ité literaJtury. Kní'Zka je určena nejen geodetlllffi, ale i astro
nomůlffi-,amatérfiIm, kteří se ,poučí >O velikém významu astronomie .při vytváření 

m~~ ~~ 

R. Br8Jlldt: Hitmmelswnnder im FeWstecher. Jooamn Ambr,osÍIUS Barth, Lips1ko 
1956, str. 124, olbr. 81, brož. DM 3,75. - Mnoho amatéru se domnÍrvá, !Že !ke své 
práci nutně potňebuji vel!ký dalekohled a že malým přístrojem nebo dokonce 
triedrem není na obloze nic vidět, o soustavné lPozOO'oOvrute1ské IPrá.:ei 8Jrui nemluvě. 
Brandtova kn~ka však sn:8Jdno vyvede každého z tohoto omyLu .a přesrvědčivě 
uká.že, ,že je na obloOze veliké množství objektů, které lze úspěšně 'Pozorovat i pou
hým triedrem. Autor nejprve seznamuje čtená.ře s lkonstI'Ulkcí triedru a dirva
delního kU!kátka a s jednoduchými dOlplňky, ja:ko na pt. s optickým nás:tavcem, 
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jímž lze zvýšit zvětšení triedru. Převážná část knH~ky je pak věnována po,z.o,ro
vání Slunce, Měsíce, planet, Ikomet, meteoru, dvojhvězd, proměnných hvězd, 
hvězdokup a mlhovin. Pozorovatelé zvláŠltěuví;tají četné mapky a seznamy 
objektů. O oblibě kní2ky v Německu svědčí její ~ižpáté vydání. J. B. 

M. V. L'o!mon'osov: Vybrané spisy. SNPL, Praha 1955; 634 str., c ena váz. Kčs 
38,50. - Prvníčes'ké vydání výboru z nejdůležitějších prací zaikladatele mnoha 
vědních o'borů, ruské materia.:listické filosofie a experimentální vědy a tvůrce 
ruského vědeckého názvosloví, Michai1a Vasiljeviče Lomonos'ova ohsahuje přede_ 
vším jeho spisy filosofické a přírodovědecké, dále práce historické a literární 
a ,konečně výhor z Lomonosovy ,kores.pondence. Z př'Ílrodovědeokých prací zde 
nale2ineme 22 jedna,k celých pojednání, jednak úryvků, věnovaných fys'ikálním 
a chemickým problémům, úvahám z astronomie, o!pUky, mechani'ky, pojednáním 
o atmosférické elektřině a theo-rii elektřiny. Poslední stať filos-oficko-Ipřírodově
d ecké čás ti knihy přináší LomOlnosovův vlas tní 'přehled jeho nejdůležitějších prací, 
napsaný asi r. 1765. Úvodem ke studiu těchto vybraných spisů je obsáhlá před
mluva, zhodnocujíd Lomonosovovo dílo. Celá kniha, vybavená poznámkovým 
8.Jparátem a jmenným i věcným rejstříkem, by neměla chybět v knihovně žádného 
vážné ho zájemce o přírodní vědy, poněvadž je to první česká publikace, která 
nás seznamuje s velikým dílem Lomonosovovým. A. N. 

ÚKAZY NA OBLOZE V KVĚTNU 

PLANETY. Merkur je na večerní obloze. Největší východní elong;ace na.stává 
;počátkem května (ohzorová mrupka byl.a otištěna v minulém čisle) . V enuše do
sahuje v 'květnu největšího j-asu; zapadá před ~pfi.1nocí. Mars vychází asi hodinu 
po půlnoci a je viditelný na ranní ohlo'ze. Ju pit'er je tpozorovatelný na večerni 
obloze; zapadá krátce -po půlnoci. Saturn je v druhé polovi.ně května v oiposici 
se Sluncem a je tedy na obloze po celou no,c. Uram je viditelný na večerní obloze; 
zapadá kolem půlnoci. Neptun kulminuje večer a zapadá až Ipři vý,chodu Slunce. 

Kal!endář význačných úkazů na obZ'oze 

1. 	 6h Měsíc v odzemí 
2. 23h Merkur v největší východní elongfllci (20,9°) 
3. 	 4h Měsíc v poslední čtvrtti 

5h Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 6,7° jÍJžuě) 
10. 14h MěsÍ'C v novu 

ll. 21h Merkur v konjunlkci s MěSÍCem (Merkur 1,9° severně) 


13. 	 2h Měsíc v př'ízemí 
14h Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 6,2° severně) 

15. 	 10h Uran v konjuYlikci s Měsí'cem (Uran 4,80 severně) 
16. 	 3h Venuše v největším jasu 
17. 	 4h Jupiter v Ikonjunkci s MěsÍ'Cem (JUjpiter 6,60 severně) 

6h Měsíc v první čtvrti 
20. 	 15h Saturn v OIpos ici se Sluncem 
22. 	 1h Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 5,4° severně) 
24. 	 10h Saturn v :konjun:kci s Měsícem (Saturn 3,10 severně) 

16h 	Měsíc v úplňku 


Částečné zatmění MěsÍ'Ce 

28. 	 22h Měsíc 'Y odzemí 

Částečné zatmění Měske nastane 24. května v odpoledních hodinách. Maximum 
,zatmění bude 0,970. Zatmě·ní skončí dříve, než u nás Měsíc vyjde a je tedy toto 
zatmění u nás neviditelné. B. M. 

Vydává ministerstvo kultury v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12, StalIno
va 46. -- Tiskne Orbis, t i skařské závody, národní podnik, závod č. 1, Praha 12, Stalinova 46. 
- Rozšiřuje po.što'vnÍ novinová služba. A-05281 



Velké skupiny skvl'n v ú1wru t. r., viditehné i prostým okem. Snímky ze 14.) 15.) 
16. a 11. II. ) získalné na ObnasĎní lidové hvězdáJrně v Plzni ( Adolf Pánek) 




