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poMovni úřad i poštovní doručovatel. 
Rozšiřuje Poštovní no'vinová služba. 
R.edakční uzávěrka čísla je 1. kaž
dého měsíce. RUJkopisy a obrázky se 
nevracejí, za odboTnou .správnost od
povídá autor. - Cena jednotlivého 
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ÉTA AQUILAE 
ZDENĚK ŠAROCH 

V dnešní době je již známo větš'ině našich amatérů, že tatO' hvě-zda 
patří k těm, jež mění SVDU jasn.ost. Její proměnnost odhalil Pigott ve 
druhé ;polovině 18. stol., tedy téměř před' dvěma sty lety. Od té doby 
poutala pozornost řady astrDnomů z povolání i amatérů, takže dnes 
o ni víme, že ;patří do kategorie periodicky proměnných typu oCephei. 
Mění svou jasnost v rozmezí 0,71 hvězd. tříd, od 3,69m do 4,40m vob
dobích vice než sedmi dnů. Přesná délka periody je 7 ,17652d • Jak je 
patrno, patří TJ Aql k těm [prO'měnným" které lze pohodlně pozO'rovat 
i pouhým O'kem. Doporučujeme proto zvláště začátečníkům, aby pO'užili 
této prO'měnné k zacvičení se v pozorO'vání proměnných hvězd. 

Jen ve stručnosti uvedu několik poznámek, týkajících se redukce po
zO'rování. Odhad jasnosti .se provádí způsobem již mnohokráte popsa
ným na stránkách tohoto -časopisu (vi'z na př. ŘH 1954, čÍS. 6, str. 134). 
Rovněž další zpracO'vání těchtO' odhadů, t. j. jejich převod na hvězdné 
třídy, byl uveden v tomto časopise (1954, č. 11-12, str. 277). Tímto 
způsobem získané hodna ty však převedeme na jednO'tný časový základ 
- t. zv. fázi. Ke každému pozoravání uvedeme kramě normálního ob
čanského datování (rok, měs., den, hod. atd.) ještě juliánské datum, 
které je uvedeno každorO'čně ve Hvězdářské rO'čence při efemeridě 
Slunce, nebo je ,čtenář nalezne podle ta;bullky, :připojené k citovanému 
článku O' zpracování pozarování proměnných hvězd. Fázi pak lZe snadno 
vypočítat ze v~rce: 

T-To-E.P 
(j) 

P 

kde T je datum 'pozorování I (juliánské) , To je určité počáteční datum, 
celkem libovolné; v tomtO' případě můžeme použít data prvého maxima, 
uvedeného v efemeridě, tedy To = J.D. 2434598,560; E značí počet 
epoch, t. j. kolik maxim nastalO' od počátečníhO' data To, a P je délka 
periody ve dnech. 

Slovy lze tedy tento vzorec vyjádřit takto: Od data pozarování ode
čteme počáteční datum To, a od získanéhO' rO'zdílu odečítáme periodu 
tolikrát, až obdržíme zbytek, který je menší než délka periody. TentO' 
zbytek pak dělíme periodou a vyjde hledaná fáze; ta je vždy menší 
než 1 (nebo rO'vna 1). 

Další postup při sestrojování světelné křivky je již zřejmý. Ke každé 
fázi vynášíme graficky příslušnou jasnO'st. Výhada tohato pastupu je 
v tam, že získáme mnahem hustěji obsaiendll světelnou křivku, než 
kdybychom vynášeli do grafu jednotlivá pororování prO' každau periodu 
zvlášť, jinými slovy, převádíme všechna pozoravání na jednu periodu. 
Jen tak m:ohou při dastatečném počtu pozorování vyniknout všechny 
podrobnosti světelné křivky. 
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Dále bych chtěl v tom
to pHpadě doporučit po-
:zorování barevných fil
trů. Prom,ěnná 'Y} AqlJ 
stejně jako téměř vše
chny ostatní cefeidy, mě
ní během každé periody 
nejen svou ja'snost, ale 
i spektrální třídu. To 
zhruba znamená, ,že hvěz
da mění do určité míry 
i svou barvu. Pouhým 

á okem je tento rozdíl těž. 
ko patrný, ale při použití 
filtrů 'by se mohl proje
vit na tvaru, restp. ampli
tudě světelné křIvky. Na 
př. při použití modrého 
nebo zeleného filtru by 

~--------------------------------. se objevil větší kontrast 
Srovnávací hvězdy: mezi jasností v maximu 

Ge m Sp. Ozn. a v minimu, zatím co při 
a 2,6816 3,44 FO oAql použití filtrů s ,maximem 
b 27'587 3,90 KO f3 Aql propustnosti v dlouho
c 2710'3 4,28 E5 L Aql vInných částech spektra
d 26838 4,86 FO v Agl 

(t. j. červených a oran-
U vedená mapka okolí proměwné je ohrani

žovýeh) by tomu bylo-čena 8ouřadtnicemi: ll! (1950) O): 19hOOm až 
20hOOm,· o (1950) O): --5°00' až + 10°00. obráceně. Tolik o pozo

rování v barvách. Bude 
snad o něm ještě podrobnější zmínka v některém z dalších čísel tohoto 
časopisu. 

Dále je uvedena efemerida této proměnné Ipro letošní období, t. j. 
data maxim, íPřipadajíeích na noční dobu a jasnosti .srovnávacích hvězd 
s mapkou okolí 'Y} Aql. 

Data maxim. jasnosti prO'Yněrmé 1] Aqumae v 1'. 1956) 'lY období od 1. VI. do 31. X. 
T (J. D.) 243 4634,443 Da;twm 19-55 VI. 9d 23h 38m 

4641,619 17d 3h 51m 
4670,326 VII. 15d 20h 49m 
4677,502 23d 1h 03m 
4684,679 30d '5h 18m 
4713,385 VIII. 27d 22h 14m 
4720,,561 IX. 4d- 2h 28m 
4756,444 X. 9d 23h 39m 

243 476'3,620 17d 3h53m 

Na závěr žádáme amatéry a astronomické kroužky, aby zaslali svá 
p~)2Jorování PToměnných hvězd na adresu Oblastní lidové hvězdárny~ 
Praha-IV, Petřín. 
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!\.fEZINÁRODNÍ GEOFYSIKÁLNÍ ROK 1957-1958 
Dr JIŘÍ BOUŠKA 

Komplexní výzkum 'zemského tělesa, :pTovárlěný na široké základně, 
má neobyčejně velký význam p~o nejrůznější vědní obory. Avšak takto 
rozsáhlý výzkum není možno provádět v rám-ci možností jeCLl1oho nebo 
několika států, nýbrž jedině mezinárodn~, ovšem s j.ednotným ústřed
ním vedením. Takovýto výzkum zemského tělesa byl prováděn již v mi
nulosti, a to u příležitosti Mezinárodních polárnich roků, které probí
haly v letech 1882-1883 a 1932-1933. Na tyto polární roky navazuje 
Me:ah'1.árodní geofysikální rok, který bude probíhat od 1. července 1957 
do 31. prosince 1958. Některé práoe však zaGnou již 1. června 1957 a 
skončí až 31. ledna 1959. Co do rozsahu vědeckých prací, které budou 
konány na nejrůznějších ústavech a stanicích na celém světě v období 
1957-1958, nelze vůbec srovnat s dřívějšími Mezinárodními polárními 
roky. A .právem lze očekávat, že pozorování a měření, která budou zís
kána, budou představovat jedinečný vědecký materiál. 

Pro zajištění organisace Mezinárodního geofysikálního roku se ko
naly konference v Rím,ě a v Bruselu, jichž se zúčastnili též naši vědečtí 
pracovnici. Na zasedání zvláštního komitétu "pro Mezinárodní geofysi
kální rok na podzim roku 1954 v Řúně bylo usneseno vytvořit tyto 
komise: 

1. Světové dny. 
II. Meteorologie. 

III. Geomagnetismus. 
IV. Polární záře a světlo noční oblohy. 
V. Ionosféra. 

VI. Sluneční ,činnost. 
VII. Kosmické paprsky. 

VIII. Zeměpisné délky a šířky. 
IX. Glaciologie. 
X. Oceanografie. 

XI. Rakety (a umělé družice) . 
XII. Publikace. 
Přestože výzkum bude rpTováděn během Mezinárodního geofysikál

ního roku téměř ve všech oborech prakticky ne"přetržitě, budou četné 
práce konány zvláště intensivně během t. zv. pravidelných světových 
dní, případně během světových meteorologických období. Pravidelné 
světové dny budou vždy každý měsfc kolem novu (2 dny), kolem první 
nebo poslední čtvrti (1 den), dále dny s výjimečnou meteorickou čin
ností a dny kolem slunečnich zatmění. Světová meteorologická období 
obsáhnou vždy 10 dní kolem rovnodenností a slunovratů. 

V následujícím přehledu uvádíme data pravidelných světových dní 
(RWD - regular world day)) a světový,ch meteorologických období 
(WMl - world m,eteorological interval). V závorce jsou uvedena ma
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xima činnosti meteorických rojů, kterÝITI má být věnována zvýšená pv

zornost, jakož i sluneční zatmění: 

1957 červen: RWD 27 .. , 28., 29. (maximum f3 Taurid); WMI21.-30. 

1957 červenec : RWD 4. (kontrolní pozorování f3 Taurid), 26., 27. (ma

ximum TJ Aquarid). 
1957 srpen: RWD 12. (maximum Perseid), 25., 26. 
1957 'září: RWD 1., 23., 24., 30.; WMI 21.-30. 
1957 říjen: RWD 22. (kontrolní měření před slunečním zatměním), 23. 

úplné zatmění Slunce, viditelné v Antarktidě), 24. (kontrolní mě
ření po zatmění). 

1957 listopad: RWD 14., 21., 22. 
1957 prosinec: RWD 13. (maximum Geminid), 16. (kontrolní pozoro

vání Geminid), 21., 22.; Wl'ďI15.-24. 
1958 leden: .RWD 3. (maximum Kvadrantid), 4. (maximum Kvadran

tid), 19., 20. 
1958 únor: RWD 10.,18.,19.,26. 
1958 březen: RWD 20., 21., 28.; WMI20.-29. 
1958 duben: RWD 18. (kontrolní měření před slunečním zatm-ěním), 

19. prsténcové zatmění Slunce, viditelné v Asii), 20. (kontrolnJ. 
měření po zatm/ění). 

1958 květen: RWD 5. (maximum TJ Aquarid aj.), 18. (maximum o Ce
tid aj.), 19. (maximmTI o Cetid aj.). 

1958 červen: RWD 9. (maximum .Arietid-Perseid), 17., 18., 24.; WJ1! 
17.-26. 

1958 červenec: RWD 16.,17.,27. (maximum 8 Aquarid). 
1958 srpen: RWD 7. (maximum ~ Perseid), 12. (maximum Perseid), 

14. (kontrolní pozorování Perseid), 15. 
1958 září: RWD 6.,13.,14.,20.; WMI13.-22. 
1958 říjen: RWD 10. (maximum Giacohinid), 11. (kontrolní mě·ření 

před slunečním zatměním) , 12. (úplné zatmění Slunce, viditelné 
v Australii), 13. (kontrolní měření po /zatmění). 

1958 listopad: RWD 4., 10., 11., 18. 
1958 prosince: RWD 10. (pozorování Geminid), 11. (pozorování G€

minid), 13. (maximum Geminid), 17. (pozorování Geminid) ; WMI 
10.-19. 

1959 leden: RWD 3. (maximum Kvadrantid), 4. (maximum Kvarlran
tid), 9., 10. 

V oboru 'meteoro1'ogie bude v rám·ci Mezinárodního geofysikálního 
roku sledováno proudění v atmosféře, budou zlepšena 'pozorování me
teorologických -prvků na SO'uši i na moři (bude využito i raket), bude 
zkoumáno výškové rozložení vrstev v atmosféře,zvýšená pozornost bude 
věnována výzkumu slunečníhO' záření a pod. V oboru zemského magne
tismu .budou sledovány změny geomagnetismu, magnetické bouře a j. 
Polární záře budou sledovány visuálně (s barevnými filtry i ·bez nich), 
kolorimetricky, fotograficky, fotoelektricky, spektro~kopicky a spektro
fotometricky" dále budou prováděna radarová pozorování O'zvěn, scinti

124 



lace hvězd.a absorpce, jakož i ionisace v polárních zářích a ionosférické 
elektrické proudy, které jsou v souvislo.sti s polárními zářemi. Visuální, 
fotografická a fotometrická miěření světla noční oblohy poskytnou pod
klady pro studium změn během noci a v delších obdobích několika nocí, 
i pro zkoumání změn sezónních; fotometrická pozorování ,se mají. pro
vádět pokud možno pomocí interfenenční'ch filtrů ve vlnových délkách 
5577 A a 6300 A (Ol). Pro vý·zkum ionosféry bude využito kromě běž
ných Tadiových metod i raket. 

V obo.ru heliofysiky budou kromé relativnich čísel určovány posice 
jednotlivých skvrn a fotograficky určovány jejich plochy, dále budou 
měřena magnetická pnl,e a polrurisace skvrn, zvýšená pozornost bude 
věnována též pozorováníchromosférických erupcí, korony, ultrafialo
vého a radiového ,slunečního záření. Astronomové budou též sledovat 
dráhy tnliket a umělých :zemských satelitů. V oboru kosmického záření 
budou tfysikové s-ledovat hlavně těžké ,částice a budou zdokonalena výš
ková pozorování. V o.boru geodesie budou prováděna pvesná měření 
zeměpisných délek a šířek na velkém množství základních bodů a budou 
opakována měření na bodech, kde byly souřadnice měřeny již dříve. 

Glaciologové budou provádět výzkum ledovců, hlavně v Antarktidě, 
kde budezřrzeno několik vý'zkumných stanic (SSSR, USA, V. Britannie, 
Belgie, Francie, Norsko, Australie, N.Zéland, Argentina, Chile, Japon
sko aj.; USA budou mít trvale v provozu po dobu Mezinárodního geo
fysikálního rokli stanici v šíř·ce -90°00', tedy p:ňesně na jižním pólu). 
Oceanografové budou zkoumat proudění vody v oceánech, zjišťovat 
radioaktivitu a obsah solí v mořské vodě a studovat tvar mořského. dna. 
V průběhu Mezinárodního geofysikálního roku bude vystřeleno několik 
set raket, kterých bude využito ke zkoumání kosmických paprsků, slu
nečního záření, hustoty vzduchu, ozonu, změn zemského magnetismu aj. 
Bude též vypuštěno několik umělých 'zemských satelitů . 

.o tom, jaký význam se na světě přikládá Mezinárodnímu geofysikál
nímu 'roku svědčí to, že se III. 'zasedání zvláštního komitétu :pro Mezi
národní rok zúčastnilo 160 delegátů ze 46 ,států. Z lidově demokratic
kých zemí se však zúčastnil velmi početnou delegací pouze Sovětský 
svaz a jedním zástupcem Československo, které bude spolupracovat ve 
všech oborech .s výjimkou glaciologie, oceanografie a raket. Aby byla 
zajištěna ,českoslovanská účast a koordinovány vědecko-vý~kumné prá
ce, konala se již v roce 1953 v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích 
li Mělní'ka první konference o Mezinárodním geofysikálním roku. Letos 
ve dnech 22. a 23. března se konala v Liblieích u příležitosti III. celo
státní konference ,čs. geofysiků porada druhá, jíž se 'zúčastnilo na 50 
vědeckých pracovníků všech oborů, které se budou podílet na pracích, 
konaných v rámci Mezinárodního geofysikálního roku. Spolupráci při
slíbilo celkem 12 ústavů ČSAV, vysokých škol, SAV i resortů. 

U nás se budou v oboru meteorologie konat aerologická měření tlaku, 
teploty a vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru do výše 20 km, 
měřeni přímého slunečního záření, plynulá denní registrace totálního 
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záření, výzkum složení ovzduší a atmosférických srážek a pozorovanl 
zvláštních případů oblačnosti s prognostickým významem. V oboru geo
magnetismu bude prováJděn výzkum morfologie geamagnetických bouří, 
pulsací a záli vovitých poruch. V obaru palárních září a světla noční 
oblohy se bude provádět fatametrické měření jasu soumrakové a no'čni 
oblohy, pozoravání měsíčních 'zatm,ění, systematický výzkum meteoric
kého prachu a pozorování rp'Olárnich září. V obaru ionosféry se budou 
konat měření 'základních ionasférických charakteristik, ionosférického 
proudění, intensity a absorpce radiavých vln a atmosrf1érickéhn šumu, 
jakož i výzkum struktury nízké ianosféry. 

V oboru sluneční činnosti se budou pozoravat erupce, skvrny, pro
tuberance a radiový šum Slunce. V ob aru kosmickéhO' . záření se bude 
m,ěřit variace celkové intensity kosmického záření a jeho neutronavé 
složky. V oboru určování zeměpisných délek a š.ířek se budou provádět 
měření souřadnic různými metodami. V obaru raket a um·ělých družic 
bude sledován pahyb a změna jasnosti a případně radiavé vysílání u nás 
viditelných umělých satelitů. Dále bude ještě v aboru seismiky pravá
děna registrace mikraseismického neklidu v sauvislosti se stavem a·vý
vojem povětrnostních situaCÍ, hudau registrována um,ělá zemětřesení, 
která mají být vyvolána kontrolovanými atom,avými výbuchy a pro
váděn výzkum :seismičnasti komárenské pánve. V oboru gravimetrie 
budau :sledovány slapy zemské kůry a tektanické pahyby. Kromě uve
deného programu bude v rámci Mezináradního metearického roku, při
členěného k Mezinárodnímu geofysikálnimu rok.u, jehož arganisací byla 
pověřeno Českaslovensko, a {kterého se zúčastní též SSSR, Německo, 
Belgie, Švédsko a Holandsko, prováděn komplexní výzkum meteorů po 
stránce geofysikální i astronomické. 

'Organisací a zajištěním prací na našich vědeckých ústavec'h je pově
řena českaslovenská akademie věd, která též svolá na podzim letošního 
roku užší konferenci o Mezinárodním geofysikálním roku do Smolenic 
u Trnavy. Do spolupráce s vědeckými ústavy budou se moci vhodně 
zapojit i lidavé hvězdárny a astronomické kroužky, jakož i jednatliví 
astranomové-amatéři. Proto se též letošní konference rozhadla doparučit 
ministerstvu kultury, aby vyzvalo lidové hvězdárny a astronamické 
kroužky :k spalupráci na :některý,ch úkalech Mezinárodního geofysikál
ního raku. Kromě toho budou spalupracovat v oboru metearu, sluneční 
činnosti, polárních září a světla noční oblohy někteří členové Čs. astra
nomieké společnosti. 

Dnes je již 'zcela jasné,re ,činnost popularisaČllí nelze odtrhovat na 
lidavých hvězdárnách a v astronomických kraužcích od práce pozorova
telské a výzkumné, nýbrž že tato činnost musí být základem populari
sace. To spolu s dobrým přístrojovým vybavením našich lidových hvěz
dáren umožňuje, aby se amatéři plně zapojili do spolupráce s vědeckými 
ústavy. Takavá spolupráce bude k užitku aběma stranám. Je mnoho 
oboru, kde dobravolní pracovníci mahou dobře 'pomoci. Tak předevšlm 
při pozoravání Slunce (určování ~Glativních čísel, 'zakreslování a fato
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grafování [slunečního povrchu, fotografování skupin skvrn v krátkých 
intervalech k určení struktury skvrn a jejich pohybů, jakož i pozorování 
protuberancí), dále při pozorování meteorů (visuální pozorováJní po
mocí sítí, metoda dvojího 'Počítání, fotografie, spektra, stopy), při iPo
zorování zatmění Slunce a M,ěsíce, polár-nich září, nočních svítících mra
ků, halových úkazů a pod. 

Již nyní je nutno, aby na lidových hvězdárnách a v astronomických 
kroužcich byly prodiskutovány možnosti zapojení do některých z uve
dených oborů. Velkou většinu prací bude maž-no .provádět s jednodu
chým přístrojovým vybavením, které je na všech lidových hvězdárnách 
k disposici, přfpadně může být snadno obstaráno. Jednotlivcům poradí 
vedoucí lidových hvězdáren, spolupráci lidových hvězdáren s vědeckými 
ústavy bude koordinovat Lidová hvězdárna v Praze na Petříně. K jed
notlivým problémům se ještě v Říši hvězd vrátíme a uveřejníme včas 
potřebné návody k pozorování i k zhotovení nutných pomůcek. 

MODERNÍ METHODY MĚŘENÍ PŘESNÉHO ČASU 
JIŘí FILíPEK 

Nejdůležitějším úkolem časové služby je měření a rozšiřování přes
ného času. První pokusy o předávání přesného času radiem byly pro
vedeny v r .. 1905 ve Spojených státech a v r. 1908 začíná vysílání časo
vých signálů z pařížské Eifellovy věže. Brzy nato byl proveaen podobný 
pokus Pulkovskou hvězdárnou. V r. 1913 byl zřízen v Paříži Mezinárodní 
ústav času (Bureau International de l'Heure - BIH). O rok později 
začala vys.ílat stokilowattová radiová stanice v Petrohradě časové sig
nály Pulkovské hvězdáll1Y. Dnes vysílá časové signály velké množství 
stanic rozsetých po celé zeměkouli. Podle přesnosti můžeme tyto signály 
rozdělit do několika skupin: 

a) obyčejné signály občanské, signál ONOGO, mezinárodní časový 
signál (upravený signál ONOGO a pod.), 

b) koincidenční (rytmické) signály, 
c) vteřinové rázy, 
d) nepřetržitá vys.ílání ,časových signálů a standardních kmitočtů 

typu WWV (staniee WWV, WWVH, MSF, IBF, ZDO). 
Obyčejné signály občanské slouží k potřebě nejširší veřejnosti. Jejich 

přesnost se pohybuje v mezfch několika desetin vteřny. D nás vysílají 
křemenné hodiny Astronomického ústavu ČSAV v Praze signál, sestá
vající ze šesti sekundových tiků, z nichž poslední značí celou minutu. 
Vysílá se ve čtvrthodinových nebo hodinových intervalech po celý den. 
Jeho přesnost je větší než + 0,1 s. Podobný signál vysílají i jiné stanice. 
Poněkud odlišný signál vysílá sovětský rozhlas. Sekundový kontakt 
uváděný v pohyb vteřinovými impulsy hodin, dává na konci každé mi
nuty signál - - .. Obě čárky jsou dávány návěštním zařízením, kdežto 
tečku již vysílají hodiny sekundovým kontaktem. 
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(» ' G' '20> 3D> 4(» ~ V některých oborech 
1, ' "I..iI.J,'"L."J""u"J, "I..! J I..! .J""II'i'J 58' je však třeba větší přes-

o, I . J •• 1..1 j , • , , J , , 1..1 I, , I , , J../ I . J. I..J 1, J. i..! ~ , , . . I, , , , 159'" nosti, kterou krátký ča-
sový signál nemůže za

'I..Ii..!L","'I.H.lI.""I..I""l"·,,looI""l. 11..11..11,'"1 1111 100- jistit. K tomuto účelu se 
vysílají signály del~í. Je 

O " en 'o(n i zn o (ky to nový mezinárodní sig-
ILL,'--'--'-.ÍI...LJ''u...J...l..'ILL''-'--.L'•...ú~u:..ii;:':,;:U:i-'--.L..u. .w. .1............... nál a sovětský sig.nál, je
' '--'--'I...J-'• ,...... " ,,158·J-'-'-'-L..L.....o-~'t"--'---L.L-:5L....w.--'--,5{»LLI,.LL, 

jichž schemata jsou uve
b, l 'II ,III,.r,,,,:,"7t.:"'.;,,,,.1 .I, "I~~ ,',,;'"' I, ,.11+,,1 59' dena na obr. 4. Signál 

ONOGO j,e stejný jako 
I , •• , I, , . , 1"':-:-: ,17':", , I· , • , I , I, -t: ••,. "I". ,I. '. 100- mezinárodní, jen šest te

'ček je nahrazeno třemi 
Obr. 4-. M ezinár,odní (a) a sovětský (b) signál 

čárkami; konec [poslední 
čárky značí celou minutu. 

Pro přesnější a:stronomická a geOdetická mě~ení slouží koincidenční 
signály, při nichž využívá koincidence tiků na principu časového nonia. 
Počet tiků, které tvoří tento časový nonius, ,činí 61 za minutu místo 60 
II normálních hodin. Posloucháme-li současně tiky nOrnlálnich hodin 
a signály časového nonia, vysílané radiem, nastanou po určité době vždy 
periodické souhlasy tiků. .okamžiky těchto souhlasů se zaznamenávají, 
případně registrují chronografem. 

Relace 'koincidenčních signálů sestává z pěti serií a trvá pět minut. 
Na počátku každé serie se dává čárka, od níž se počítají tiky. Zjistíme-li 
nyní po'čet tiků, po kterých nastává souhlas, můžeme po jednoduchém 
výpočtu určit opravu hodin pro střední hodnotu opravy signálů. Tyto 
střední hodnoty oprav bývají pravid~lně uvejňovány. Koincidenční sig
nály jsou vysílány několikrát denně na krátkých i dlouhých vlnách. 
Doby jejich vysílání, jakož i frekvence vysílačů jsou uváděny v astrono
mických ročenkách (na př. Hvězdářská ročenka 1956). 

Podívejme se nyní na technickou stránku vysilání koincidenčních sig
nálů. Na obr. 5 je uvedeno schema zařízení, ,kterého používá časová 
služba Sovětského svazu. Automatický generátor je řízen tónovým ge
nerátorem o frekvenci 800 Hz. Po zesílení v zesilovaCÍm stupni jdou 
signály do vysi1ače. Při vší jednoduchosti tohoto zaří'Zení objevilo se 'zde 
několik závažných problémů. Jedním 'z nich bylo na příklad dosažení co 
největší přesnosti vysílaných signálů. V prvých letech bylo používáno 
reléového systému, který však pracoval se zpožděním. Kromě toho na
stává při průchodu signálu delšími linkami, transformátory a okruhy 
samotného vysílače další 'zpoždění, ,které může dosahovat i značně vy
sokých hodnot. K zvýšení přesnosti je třeba buď 'Zmenšit časové zpož
dění, nebo případně zajistit jeho konstantní velikost. Potom je možno 
seřídit celé zařízení tak, aby okamžik vyslání signálu z antény odpovídal 
přesnému časovému momentu, ve kterém měl být vyslán. Koincidenční 
signály však dnes již ztrácejí na významu. Skutečnou vědeckou cenu 
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Obr. 5. Zařízení pro vysílání 
kovncidenČtnich signálů 

Q)." 
Chronograf 

Obr. 6. Zařízon.í k měření zpož.děrní 
signálů v přijitp1,Mi 

mají vteřinové rázy, které je možno vysílat i [přijímat s největší možnou 
přesností. 

Nakonec se ješt,ě musíme zmínit o signálech typu WWV. Tak na př. 
vysílá stanice v Beltswille (USA) po celý den tiky křemenný-ch hodin 
ústavu National Bureau of Standards na vlnových délkách 15, 20 .a 
30 metrů. Vysílání se děje stříd.avě modulací 600 .a 440 Hz a to tak, že 
první je vysílána mezi 0.-4. minutou, 10.-14. minutou atd. Druhá se 
pak vysílá mezi 5.-9. minutou, 15.-19. minutou atd. Označení hodiny 
ve světovém ,čase se provádí Morseovými zna·čkami. V Evropě vysílá 
nepřetržitě signály typu WWV britská vysílací stanice Rugby(MSF) 
na vlnových délkách 120, 60 .a 30 m. 

Jedním z důležitých úkolů časové služby je kontrolní příjem časových 
signálů, jak vlastníe'h, truk i signálů jiných služeb. Zpracování materiálu 
získaného odposloucháváním časový;ch signálů umožní vytvořit jednot
nou soustavu korekcí, jejíž přesnost závisí na tom, jak velký počet sig
nálů byl přijímán. Tyto korekce jsou potom pravidelně uveřejňovány 
v různých astronomických a geodetických časopisech a publikacích. 

V předešlém odstavci jsme se zmínili o zpožďování signálu na cestě 
od hodin k vysiIači. Nyní je však třeba si též všimnout zpoždění signálu 
na cestě od vysílače k přijimači. I když se šíří elektromagnetické vlnění 
rychlostí okrouhle 300000 km/s, přece jen nastává během jejich cesty 
k vzdálenému přijimači ,měřitelné zpožděnÍ. Tak na př. pro stanici, přijí
mající časový signál moskevského vysilače v Čechách, bude čin~t toto 
zpoždění 0.0068 • Vidíme tedy, že pro přesná měření musíme brát i tuto 
chybu v úvahu. 

Zpoždění signálů na cestě z přijímací antény k výstupu přiji.mače je 
možno měřit uspořádáním podle obr. 6. Měrný generátor je nastaven na 
frekvenci stanice, vysílajíeí 'časový signál. Do vstupního obvodu přiji
maiČe je možno pomocí přepinače Kl př,ip.ojit kontaJktní chronometr. 
V okamžicích zapojení kontaktu chronometru jsou na vstup přijimače 
přiváděny sekundové tiky chronometru spolu se signálem měrného 
generátoru. Sekundové tiky" které dostáváme na výstupu přijímače, 
vedeme k t. zv. chronoskopu. Nastavíme-li nyní přepin3Jč do polohy K2' 
spojíme chronometr přímo s chronoskopem. Rozdíly, které ukáže chrono
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lupo 

:-- ~- -- - --- -- - - ---------- --- - -. skop v prvém a druhém 
případě, udávají velikost 
'ZlpOždění signálů v o bvo
dech přijimače. 

Ze všech prvků přiji.. .. mače působí největší 
L____________-=f___ ___ _____i! zpoždění nízkofrekvenční 

Krysto l ový část. Hlavní poUže půso
Zesdovo~ gsne r Ó 10r 

bí nízkofrekvenční trans
formátory, :ZVláště v tom 
případě, prochází-li je

Obr. 1. Schema chronoskopu jich primářem stejno
směrná složka anodového 
proudu. 

Srovnávání signálů přijímaných radien1 s hodinami, jejichž chO'd kon
trolujeme, .provádělo se dříve sluchem nebo zápisem na chronograf, 
podO'bně jako při zápisu hvěooných průchodů. Zavedením chronoskopu 
se značně zvýšila přesnost při srovnávání hodin s časovými signály. 

Myšlenka chronoskopu je založena na využití stroboskopického efektu. 
Synchronní motor Lacourova typu sestává z mnohapólového rotoru 
(na př. 100 pólů) a ze statoru. Elektromotor se zapojuje do anodového 
obvodu PO'sledního stupně generátoru, pracujícího na frekvenci 1 kHz. 
Rychlost otá'čení synchronního motoru závisí, jak známo, jen na fre
kvenci napájecího proudu. PrO' případ, že elektromotorem ,prochází kro
mě střídavé i stejnosměrná složka prO'udu, je počet otáček elektromo
toru závislý na frekvenci: 

1000 Hz 

f=pn, 

kde f je frekvence napájecího proudu, p počet pólů rotoru a n počet 
otáček za vteřinu. Tak bude:na př. pro případ, že f = 1 kHz ap = 100 

n = t/p = 1000/100 = 10. 

Mechanickým reduktorem o poměru 10 : 1 uvede mO'tor do pohybu 
skleněnou desku, na jejímž obvodě jsou naneseny fotografickou cestou 
průhledné ,čárky a ,číslice od O do 100. Celý disk se otáčí rychlostí 
1 otočky za vteřinu. Pod ním je umístěna neonka (obr. 7). Je napájena 
zvláštním zařízením, v němž relé je seřízeno tak, že při protékání 
proudu vinutím uzavře obvod přepinače B a kondensátor se nabije přes 
odpor Rl z baterie. Sekundové kontakty se .připojují pomocí svorek 
Sl a S2. Zapojme nyní svorku Sl' potom bude relé každou vteřinu pře
pínat pohyblivý kontakt a -současně vybíjet kondensátor C přes odpor 
R 2 na neonku. Délka záblesku je dána časovou konstantou RC. Volí se 
tak krátká, aby nebylo wbrazení číslic rozmazáno. Srovnání se provede 
takto: Zapojíme svorku Sl a sledujme lupou číslice, osvětlované každou 
vteřinu. Při stabilní frekvenci napájedho proudu vidíme stále jednu a 
tutéž číslici, protože rychlost otáčení disku je 1 otočka za vteřinu a zá
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blesky neonky se dějí též každou vteřinu. Za:pojíme-li nyní svorku 8 2 , 

budou do chranosko:pu zapojeny kantakty hodin. V tomto případě budau 
záblesky asvětlavat jinou čislid. Rozdíl čtení v prvém a druhém případě 
udává rozdíl obou srovnávaných tiků, t. j. razdíl chadů obou srovnáva
ných hadin ve z1amckh vteřiny. Rozdíl chodů v celých vteřinách se určí 
srovnáním údajů vteřinových ručiček o bojích hodin. Padobně se provádí 
kontrola hadin a časových signálů. 

Chronoskopu se nepoužívá jen v časové službě, ale je možnO' užívat ho 
též na př. při měření fázovéhO' zdvihu dvou periodických dějů. Mnohem 
přesněji než chronoskop pracuje elektronický počítaCÍ chronograf, který 
poskytuje absolutní přesnast 5.10-6 i méně. 

Používání method radiotechniky a elektroniky Zillodernisovalo a uleh
čilo všechny procesy čatSOvé služby. Umožnilo na př. 'zvýšit přesnost při 
měření zeměpisných délek tím, že se značně zvýšila přesnost při měření 
a sdělování přesného ,času. Uchová vání přesného času byla zabezpečeno 
používáním křemenných hodin, které se přitom staly i velmi přesnými 
kmitočtovými normály. Elektronická zařízení, o nichž jsme se zde zmi
ňovali, umožnila zautomatisovat proces srovnávání a kontroly signálů 
a zbavila ,ča,savou službu mnohých namáhavých prací. V budoucnu bude 
prvořadým úkolem zdokonalení atomavých hodin, aby m,ohly přej,ít ze 
stadia laboratorních pokusů dO' standardní výzbroje časových služeb. 

NEBOJME SE MATEMATIKY 
GBometrie 

V naší procháJzce elementárni matematikou nesmíme vynechat zapako'vání zá
kladních tpojmfi a vět z geometrie, nutmých 'PrO' potřelbu astranomfi-amatérfi. 
Zpravidla si každý čtenář odnesl ze školy názor, že aritmetika a geometrie jsou 
dvě podstatně rtlzné ,části elementární matematiky. Ale tak přesně se tyto dva 
obory nedají od sebe oddělit. I v našem krátkém rpřehledu poznáme mnoho sty;č
ných bodfi obou disoiplin. 

Abstra'ktní pojmy bod, rpřímJka, rovina se nám nebudou 'zdát tě'Ž'ko .pochopi
telnými, když (pOlZorujeme o'kolní svět,život a rpřírodu kolem nás. Světelné p8Jprsky 
nás vedou k pojmu přim'ky, hladina klidné vody ,k pojmu roviny, místo na 
vodní hladině - kam paprsek dopadá a láme se - .k pojmu bodu. 

V rovině si všimneme rooných ,obrazcfi, jako trojúhelníka, čtverce, obdélníka, 
kosodélníka a kosočtv,erce. Přímá čára, Ikterá nemá začátku ani konce (a leží 
v jedné rovd.ně) se nazývá přímkou. Je-li na jedné straně omezená, mluvíme 
o polopřímce; je-li omezená na abou stranách, má !pak rozměr délky, a nazýváme 
ji úSelČkou (na př. mluvíme o úsečoe rovné 3 'Cm). Není-li čára rovná, ale rfizně 
zakřivená, mluvíme o křivce. N ejznámější křiv~kou je kružnice. V nebeské me
chanice se ,často setkáváme s novým pojmem, ku:želosečkou (elipsa, hyrperbola, 
parabola). Přímka je určena pouze dvěma body a .zase jen dva body určuji 
!přímku. Prfisečílk dvou přímek určuje jednoznačně bod. Třemi body je určena 
rovina. Rovina má dva rozměry, délku a šířku. Když uVaJžuj,eme další rozměr, 
výšku, dostáváme trojrozměrný pro'stor. V prostoru si všímáme různých těles, 
jako koule, kry;chle, kvádru, kužele, válce, jehlanu a hranolu. 

Zabývejme se 'podrobněji obrazci v rovině. Nejjednodušším z nich je trojúhel
ník. I v a,stronomii je j'e'ho použití časté, a proto si jej povšimněme trochu podrob
něji. Trojúhelník má tři vrcholy (A, B, a) tři strany (a, b, c) a tři úhly (0'., (3, 
y). Bývá zvykem 'Značit úhel při vrcholu A řeckým písmenem 0'., stranu proti 
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Obr. 	1. Obr. 2. Obr. 3. 

vrcholu A malým písmenem a) atd. (Viz o'br. 1.) O stranách platí, že součet 
dvou z nich je v,ždy větší než strana třetí: a + b > c) b + c > a) a + c > b 
a rozdíl menší než strana třetí: 

ra.- b > c či b-a> c 
b-c > a či c-b > a 
a-c > b ci c-a> b. 

Proti větší straně leŽÍ vždycky větší úhel a proti menší straně menší úhel. 
Strana, na které trojiÚhelník stojí, se na;zývá 'základnou a značíme ji z. V na
šem případě je to strana a. KdYlž spustíme kolmici z bodu A na, stranu a) dostá
váme se Je dalšímu pojmů, rk t. {hV. výšce Va (výška k straně a). Je to úSeOka AA). 
Právě tak kolmici IZ vrcholu C ,značíme Ve) z vrcholu B Vb • VšeClhny tyto tři výšky 
se IProtínají v jednom Ibodě. Plochu trOijúhelník,a Pf). vypo'čteme, když násoibíme 

~, I ~ , ~'k d~l' d ~ pa.Va b . Vbs t ranu pns usnou vys ou a e lme vema: f). = --- anebo Pf). 
o.Vc 2 2 

anebo Pf). = --2--. stejný výsledek ploch 'trojúhelníka (už čtVI1tý) dostaneme 

pomocí Heronova vzorce Pf). = Vs (s - a) (,s - b) (s - c)kde 8 ,značí polo

.~, 	 b d t . , h l ' k a + b + c Kd ~ 5 b 3 t kVI:cm 	o' vo rOJul e TII a . yz a =' cm, = cm, c = 4 -cm, a 
5+3+4 2 

s = --2--- cm, t. zn. 8 = 6 -cm, 

Pf). = Vr6-.-1-.-3-.-2-cm2 

F'f). = V36 cm2 


Pf). = 6 cm2 


A stejný výsledek dostaneme, kdYlž Va = 2,4 'cm, Vb = 4 cm, Ve = 3 cm: 

P 5.2,4 2
f). =--2- cm 

3.4 
Pf). = -2-cm2 

4.3
Pf). = --cml! 

2 

Existují ještě další vztahy pro výpo:čet trojúhelníka, ale jimi se nyní nebudeme 
zabývat. Součet v'šech úhlfi v trojúhelníku dává 180° (a + f3 + y = 180°). 
Jako úsečky měříme v cm či v mm a rpod., tak úhly měříme ve stupních. Každý 
úhel má dvě ramena. Úhly, jejrichž ramena jsou dvě opačné ,polopřímky, se na'zý
vají přímé. Rozpů.líme-li přímý ooel, dostaneme dva pravé úhly, ,které značíme R 
(z latinského rectus, pravý). Úhly mů.žeme číselně porovnávat s R) t. zn. zvolíme 
velikost pravého úhlu za úhlovou jednotku. 
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Mléčná dráka v souhvězdí Štíra ve světle spektrámí čáry Ha 





nUhelný pytel" v souhvězdí Centaura ve svěUe spektrábní čáry Ha 
(Všechny snímky v příloze z observatoře Boyden v Jižní Africe) 



b, 

b).~a, 
c, 

c, 


c, ----------------------d----~ 

Obr. 4. Obr. 5. 

častěji však volíme úhlovo'u jednotku devadesátkrát menší, kterou nazýváme 
stupeň. Platí tedy R:=: 90'°, přímý úhel 2R = 180'°. Úhel plný, rovnající se dvěma 
úhlům !přímým se tedy rovná 3,60'°. Zvláštním trojúhelní'kem je trojúhelník pra
voohlý, který má tu vlastnost - jak sám název uka2uje - že jeden j,eho úhel 
j,e pravý (obr. 2). Strany tahoto trojúhelní'ka majízvJáŠrtní ná;zvy. Strana ležící 
proH 'pravému úhlu se nazývá přeponou (e)) ostatní odvěsnami (a) b). 

V pravoúhlém trojúhellÚku platí známá Pytb.agorova věta, která říká, že sou
čet čtvercŮ odvěsen se rovná čtverci přepony (a2 + b 2 c:: C2 ). Její pomocí vy
:po'čítáme přeponu v pravoúhlém trojúhelníku, známe-li její odvěsny. TaJk na př. 
a = 3 cm, b = 4 cm) c == V32 + 42 , a nakonec c = 5 cm. Je-li dána jedna od
věsna a přepona, tak i další odvěsnu vypočteme pomocí zmíněné věty. Je-li 
a = 3 cm, C == 5 cm, tak druhá odvěsna b se vYlPo!Čte podle vztahu b == VC2 - a2 , 

t. zn. b == V 2,5 - 9 a konečný výsledek je b c:: 4 cm. Velkým pomocníkem pří 
řešení pravoúhlé'ho tro,jÚ'helníka jsou Euklidovy věty. První EUkl,idova věta říká, 
íŽe v 2 = m . n) kde m) n jsou úseky přepony (m + 'fl, = C) viz olbr. 3) a v výška 
příslušející k straně c. Pravý úhe1 leží u vrcholu O) z něhož spouštíme kolmici 
na stranu c. Druhá věta Euklido'va ří!ká, že a 2 = 11t. C aneho b2 c:: n. C) kde 
a) b jsou odvěsny, C :přepona, my n 'Úseky přepony. 

Trojúhelník je jednoznaJčně určen třemi vhodně zvolenými (nikoliv Hbovolnými) 
údaji: (1) délkami všech tří stran, (2) délkami dvou stran a velikostí úhlu jimi 
sevřeného, (3) délkou jedné strany a velikostí orbou úhlů přilehlých, (4) délkou 
jedné str~ny, velikostí jednoho 'Úhlu přilehlého a velikostí úhlu k ní protějšího, 
(5) délkami dvou stran a velikostí úhlu ležícího proti větší ~z nich. Výrazem yje 
určen" jsou dány pouze velikost a tvar troj
úhelníka, ne vša,k poloha. Sestrojíme-li' dva 
trojúhelníky podle jedné z uvedených po. 
uček, [hudou olba shodné; mŮžeme je na
sebe položit tak, aby se ..navzájem kryly, 
Trojúhelník je určen ještě i pomocí jiných 
prvků, ale tím se nyní nebudeme za:bývat. r 

Zmiňme se jen ještě o tom, že trojúhelník 
není určen třemi úhly; znát tři úhly v troj
úhelníku není o nic více, než znát dva úhly, r 

poněvadž třetí úhel trojúhelníka lehce vy +----d y 

'PD'čteme ,ze dvou úhlů podle ji,ž uvedeného 
vztahu ll: + {3 + y == 180'°. A nezapomí
nejme, 'že úhel nezávisí na délce ramen 
(viz obr. ·4). 
Vraťme se opět k pravému úhlu. Je 

dŮležitým faktorem v Tha1etově větě, Obr. 6. 
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Obr. 1. 	 která říká, že všechny db
vodové úhly nad prů.měrem 
jsou pravé (viz obr. 5). Prfi 
měremkruhu ( 'd) rozumíme 
úsečku, která je ohraničena 
kružnicí a prochází jejím 
středem (8). Často bývá za
měňován i v literatuře kruh 
s kružnicí. Abychom se těm
to chybám vyhnuli, tak si 
pamatujme, že kruh je plo
cha omezená kružnicí, ale 
kružnice je křivka ur,čitých 

vlastností. Je tvořena všemi 
(a jen těmi) body, jejichž 

vzdálenosti od středu (8) jsou konstantní. A tuto vzdálenost naJzýváme polo
měrem r. (Obr. 6.) 

Při určení plochy kruhu pOUŽÍváme Ludolfova čísla 'TT = 3,1415926 .. " ,které 
je číslem irracionálním. Plochu kruhu vYPolčteme po-dle vztahu 'TTr2 ) pro o'bvod 
kružnice platí vzorec 2'7Tr. Chceme-li oblouk, !příslušný středovému úhlu a (který, 
jak jméno samo ukaJZUje, je úhel, jehož vrchol leží ve středu kruhu) použijeme 
toho, že plný úhel má 360° a o'bvod kružnice je 2'TTr. Pak pl8!tí úměra a: 360 = 

2'TTra 	 '7Tra 
a : 2'TTr (viz obr. 6) a tedy a t= 360 . Po zkrácem 

'v 

dvema a = 180 . 

Úhly udáváme i v míře obloukové. Délku Ů'blouku (v cm) kružnice o poloměru 
1 (cm), který přísluší středovému úhlu a, značíme arc a a čteme ar'kus a (z latin

na 
ského arcus, t. j. oblouk). Platí tedy arc a C::: - . V obloukové míře je velikost

gOn 1 n n 
J;>římého Úh~U 'TT, velikost pravého úhlu 2' Dále platí arc 30° =6' ar~ 45° ='4' 
are 60° =-. 

V nebeské mechaJnice se často setkáváme s dalšími křivkami' a sicle elipsou, 
para"bolou a hyperbolou. Všechny je nazýváme, včetně 'kružnice, kuželosečkami. 
TY'to křiVky vznikly protnutím kUlželové plochy rovinou, neprocházející vrcholem 
(viz obr. 7). Elipsa je křivka, skládající se lZe všech a jen z těch !bodů., z nichž 
každý má stejně velký součet vz.dá1eností od~ou pevnýah !bodů.. Pevné body 
nazýváme ohniska eUpsy Fl) F 2 • Vzdálenost 8A nazýváme velkou poloosou a 

B 
......... ......... 
..................... 
 ............ . 


........... 
 I' ........ ...... 

k~S F. iA 	 \ ,..F 

D 

Obr. 8. 	 Obr. 9. Obr. 10. 

134 



(SA = SC), vzdálenost SB malou~looso~ (SD = SB). (Viz ohr. 8.) Vzdá
lenost ohniska od středu elipsy (F1S = F 2S) se nazývá délková výstředno'st 

8 
elipsy E. Porměr délkové výstřednosti k velké poloose Ci nruzýváme číselnou (nu

merickou) výstředností e a je jasné, že tento zlomek je menší než 1. Zřejmě vi
díme, že speciálním případem elipsy je kružnice, kdYlž velká poloosa je stejná 
jako malá čili je rovna,. poloměru. 

Hyper1bola je křivka, skládající se ze všech (a jenom z těch) Ibodfi, z nichž k ,aždý 
má stejně velký rozdíl vzdáleností od dvou pevných bodfi (ohnisek Fl) F 2 • Viiz 
obr. 9). Ramena hypeI"boly se od sebe vzdalují a přibližují se přímkám, zvaným 
asymptoty. Numerieká výstřednost je vždy větší než 1. Hraničním [případem 
mezi hyperholou a 'elipsou je par8Jbola. Dříve než si ji 'budeme definovat, pro
hlédněme si její graf. Má jedno ohnisko F; vyskytuje se zde nový pojem, řídící 
přímka d. Parabola je křivka tvořená všemi (a jenom těmi) body, z nichž 'každý 
je stejně vzdálen od pevného bodu (ohniska F) jako 'Od pevné přímky (řídící 
přímky d), bodem tím neprocházející (vrz obr. 10). Jitka Náprstková 
(Pokračování) 

OBSERVATOŘ VE STOCKHOLMU 

Nedávno osJavovali švédští astronomové dvousté výročí otevření stockholmské 
hvězdárny, která za'Počala svou ,činnost v r. 1753. Prvním ředitelem Ihyl Wargen
tin, jehož jméno nám 'Připomíná známý kráter ll1a Měsíci; zabýval se Z'koumáním 
pohybu Jupiterových měsí
cfi, určením paralaxy Slunce 
a Měsíce a rovněž sledoval 
proměnnou Mira CetL První 
období hvězdárny 'bylo ve 
znamení především geode
tických prací. V r. 1870 ,by
la hvězdárna přebudována 
a vybavena meridiánovým 
kruhem a 19cm Repsoldo
vým refraktorem. V r. 1914 
Ipř~byl další !přístroj, 25cm 
Zeissfiv reflektor se spektro
grafem. Velký rozmach 
hvězdárny Izačíná po roce 
1927, kdy se stává ředitelem 
Bertil Lindblad, :známý !pře
devším svými 'Pracemi o spi. 
rální struktuře a dynamice 
~alaxií a ve spektrofoto
metrii. V r. 1931 byla ote. 
vřena nová !budova 'olbserva
taře v Saltsjobaden, 16 km 
jihovýchodně od Stockhol
mu. Přístrojové vybavení 
nové hvěZdárny je velmi 
dobré: (1) Dvojitý refraktor 
o ohnisku 8 m a prfiměru 
50 cm (visuální) a 60 cm 

Na 81nímku: Dvojitý Zeissův 
ekvatoreál hvězdárny ve 
Stockholmu. 
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(fotografický); tento pfístrod sloUlží k ur;čováni paralax, vla;stních ipolhyihii, k foto
metrickým pracím a Ike zkoumání polarisace světla ve spirálních mlhovinác!h. 
(2) :Zei,ssťl'v astrograf o prfiměru 40 cm a o'hnisku 2 m s objektivním hranolem 
sl,oU!Ží k vý~kumfim stelármě statistickým, k spektrofotometrii a k určování radiál
ruch rychlostí. (-3) Reflektor o prfiměr-u 10:2 cm a ohnisku ,5 m má v Newtonově 
ohnisku nebulární spektrogrruf k určování radiálních 'rychlostí mlhovin a v Cas
segrainově ohnisku spektrograf k s'pekitrofotometrii hvězd. 
Kromě stelární astronomie se zabývají pracovníci stoc'kholmské observatoře 

taJké vý1z<kumem Slunce. V nové sluneční observatoři na Capri v Italii konají pozo
rovánikoronografem ve spojení s filtrem o propustnosti 1 A ve světle Ha. B. O. 

CO NOVÉHO V ASTRONOMII 

President republiky Antoniin Z'ápotocký rozhodl lna návrh vlády ČSR propůjčit 
Řád práce vědeoké pracovnici Astro'Y/)omického ústavu SAV na Ska~natém Plese 
RNDr L'Udm?JiZe Pajdušáko:vé-Mrko8ové. Upřímně blahopřejeme a přejeme mnoho 

,dalších úspěchů. 

ZMĚNA V ŘÍZENÍ ČASOVÉHO ISIGNÁLU PRAŽSKÉHO ROZHLASU 

Ve zprávě o zpřesnění rozhlasového časového signálu '(ŘH 19,56, č. 1, str. 18) 
bylo oznámeno, že tento časový signál vlastně co nejpřesněji reprodUKuje rovno
měrný čas definovaný signály stanice GRR. Od doby, kdy Ibyla zpráva uveřejněna 
VŠ8Jk došlo ,ke změně, kterou se na'še ,časová sluŽlba přizpúsobuje usnesení Mezi
národní astronomické unie tZ r. 19,55. Dle něho. služby, vysílající ,časové signály, 
mají řídit okamžiky jejich vY'sílání v souhlase s rovnoměrným časem, před
pověděným na základě vlastních astronomických pozorování, opravených o vliv 
pohybu pólu a sezónní var1ací v rotaci Země s použitím ta;bulek, vydávaných 
pravidelně Mezinárodním 'časovým ústředím v Paříži (Bili). Od ledna 1956 se 
tedy i bě'žný rozhla,sový signál vysílá z 'křemenných hodin tak, aby co nejlépe 
sOUlhlasil s předpovídaným rovlloměrnýmčasem. Příslušné oipravy se provádějí 
denně a činí nejvýše asi 0,005s. ,Skutečné odchylky signálu od rovnoměrného času 
jsou ovšem známy až po delší době a budou postupně publikovány. Ing. V. Ptáček 

NOVÝ FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL PRO SNÍMKY METEORŮ 

Nedávno se poku-sil1i britští meteoráři foto.grafovat meteory na 'zvláštní druh 
reprooUlkčnkh fotografický·ch papírfi Kodak RP 30. Tyto papíry jsou velmi citlivé 
na krátkodobé světelné účinky a málo cittIivé I1JélJ slabé, třeba i dlouhotrvajíd zá
ření. A to ,právě potřebuje meteorická astronomie. Zdá sle, že pOUlžití těchto pa
pí;rfi v meteorické astronomii bude znamenat podstatný !:pokil'ok ve výzkumu me
teorii. Citlivá v,rstva ,zmíněných ,papírů' má velmi níz,kou hodnotu Schwarzschil
dova koefidentu, pouze 0,25. To znamená,že emulse má tyto vlastnosti: Stejný 
účinek. světla na citlivou vrstvu (Zičernání) má zdroj dvojnásobné intensity niko
liv 'za poloviční exposiční dohu (to by byl SChW8XZS'chHdů,v koeficient roven 1,0) 
ale pou:ze za 1/16 hodiny = 225 5, a zdr'oj intensity 10krát větší za 0,36 s! Pro 
fotogr-arfování meteorů' je tedy uvažovaný materiál rrmohem citlivěJší, než do:sud 
používaný. Podle 'Prvních výsledkú lze na tyto papíT'Ů'vé negativy zachytit oby
čejnými kom:OIra:mi meteoTY 3. hvězdné velikosti. Je pochopite~né, :že !přesnost 
proměřování na papkových negativeoh je menší, a>lepočet zachycených meteorů' 
je mnohonásobně vyšší než při dOSlUd používamém materiálu. Meteory do 3m ,bylo 
možno f,ot'ografovat 'zatím jen velmi světelnými komorami typu Super-Schmidt. 
Výhodou papírových negativfi je také jejich 'nízká cena: 1 kus formátu 12X12 cm 
sbojí 2,5 penny, což odpovídá asi 30 hal. Mělo :by !se uva'žovat o dovozu tohoto 
materiálu dO' ČSR a lidové hvězdárny a astronomi'cké kroužky hy měly možnost 
účastnit se též fotograďic.kého sledování meteorických rojů. Našemu fotochemic
kému průmyslu by stálo za po .us, podobný materiá!l vyrobit. Z,d.eněk Kvíz: 
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NOVýCESKOSLOVENSKÝčASOVÝ SIGNÁL 

Od !počátku roku 19'56 ,bylo li nás -\Zavedeno pokusné vysíu.ání nepřetržitého časo
vé:ho signálu. By,lo to umožněno jednak dí'k pochopení ministerstva spojů., které 
poskytlo vhodný vysilač, jednak spojeným úsilím Ústavu radiotechniky a elektro
niky ČSAV, který jeno vysíláni řídí s použitím svých astronomicky kontrolova
ných 'křemenných hodin. Signál se vysílá na vlně 94,6 m (3170 kHz) a je tvořen 
krátkými tiky trvání 0,005s, následujícími !po sobě v imtervalech ls. Tiky jsou 
tvořeny pěti :kmity tónu 1000 Hz. Konec minuty j'e ozna;čen progloužením 'znBJčky 
na 100 ~mitfi a tBJké posledních 5 vteřin každé čtvrthodiny sf! vysílá 6 ,značek 
prodlO'Ulž,ených stejným IZpfisdbem. Tlky signálu definují svým počátklem vteřinový 
ÍIl1terval s !přesností asi ± 5.10-6 sec. Jejich fáze je řízena dle rovnomě,rnooo času 
a opravuje se denně před 14 hod. nejvýše o 0,005s. Vysílání začíná ve 14 hod., trvá 
po celou noc a 'končí asi v 7h45m iráno. V úterý, ,čtvrtek, sobotu a neděli vysílání 
pokračuje až do 10 hod. Uvedený program je minimální, obvykle se vysílá i mezi 
10h a 14h. Všem, kteří mají možnost toto vysílání zachytit, ibyH bychom vděční 
za iZiprávu o příjl110vých podmín'kách zaslanou na adresu: Astronomický ústav 
ČSAV, Budečská 6, Praha XII. Ing. V. Ptáček 

FOTOGRAFIE VODÍKOVÝCH OBLASTÍ V MLÉČNÉ DRÁZE 

JIžNí OBLOHY 


Jako protějšek vyrukající !práce Krymské astrofysikální ,observatoře v oblasti 
vodíkových difusníoh mlihovin na severní {)jbloze !podni~l'a stanice Harvardovy 
observatoře v Boyden (Jižní Mrika) podobnou práci na jižní obloze. Stanice 
Boyden Ipoužila :k tomu úkolu třípalcové!ho o,bjektivu Zeiss-Sonnar o světelnosti 
1 : 1,5. Měřítko negativfi je 1 mm = 1800" a na jedné desce je zakreslena část 
oblohy v rozsahu 500 čtverečních stupňfi. Aberace a vignetace tak světelné optiky 
je rušivá na okraji pole, avšaJk vcelku obrazy vyhovují !pro ikr'esbu TOlzsáhlých 
mlhovin u'Prostřed desky. Jako filtru 'bylo použito Bairdova interferenčního ně
koUkavrstvového filltru s propustností 50 A v Iblizkosti spektrální čáry Ha. 
Filtr potlačil světlé !pozadí oblohy a !propustil !porwze vodíkové o:blasti. Aby hyl 
vyloučen i zbytek prOlPUlstnosti modrého světla, bylo použito dalšího 'rámcového 
filtru červ,eného zbarvení, a to těsně před fotografickou deskou. Omezená velikost 
interferenčního filtru, který byl hvězdárně k disposici, snížila světelnost optiky 
na 1 : 2,0. Exposice byly následkem tOlho dosti dlouhé, pravidelně trvaly 6 hodin. 
Ani 'Po této dolbě .za bezměsílčních nocí nebyly velmi .citlivé desky Eastman 103 E 
závojovány. Výsledky práce stanice Boyden jsou uveřejněny v pUlbIi:kaiCi "Gata
logue of H(Il) Regions in the Milky Way" (for ~ong. 2150°-350°), jež obsahuje 
10 taibulí fotografií v červeném i modrém světle. Tuto ~právu doplňujeme re'pro
dukcemi fotografií z uvedené publikace ,(vi'z !přílohu). Josef Klepešta 

POKUS O POZOROVÁNÍ GALAKTICKÉHO JÁDRA 

NA FREKVENCI 400 MHz 


otázlka ipřesného určení polohy cem:tra GBJlaxie IbYiLBJ v [ptosledníoh ,1ert:ecIh (pŤed
mětem mnoha ,astroillJomiClkýclh prací. Australští nadioaskonomové R. X. Mc Gee 
a J. G. Bowton uveřejtn1li výsledky pOZO!I'iOlVámí centrální oibl!asti Mléčné dráhy, 
prováděné na frekvenci 400 MHz. Jako antény užívali parabolického reflektoru 
o !prů.měru 24 m, umístěného v jámě vykopané v zemi, ikJterá Ibyla vyLožena (ko
vovou sítí s ,olky ,o velikolsti 1,2 cm. 'Dato :síť slOUlŽilla j!ako p,ar,aJboHoký reflektor, 
jehož ohni'sková v~dáleno:st byla rovna 12 m. Na sbo,žáru, který se moGlI :naJk,lánět 
v ~oVÍlně lPol,edruku, Ibyl v o'hnislkové v~dá'lenosU umístěn šir,oiklOlpásmový di,poiI. 
Při vlnové délce kolem 75 cm 'byla rozii<šovací SChOf[most asi 2°. Nalezené isofoty 
překrývaj.í ,oIblast mezi -17° ,a!Ž -190 dekli.nace a 15h aJŽ 20h rekbasceruse. BYila 
pozorována S(pirální koncentrace jasnosti k šířce b c== -1°. Podél tohoto 'ja\Sného 
páJsu exhswje 'Ulrčitý [počet maxim. Nej~.r:ětší z ll'1ioh má slool'adn.i!ce l = 327,90 ± 
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0,2° a b = -1,0° ± 0,2° . Maximálmí tepl<Y1:a Je rOVlIla 4'36 oK. Je možno před
pokládat, že iplolbliž 'centra Galaxie eXistuje silný zdroj, objevující se na .pozru:li 
galakJtic1kých šumů., ,který má ,ekviV:aJlentní teplotu okrouhle 150°. Jeho i'l'ltetnSita 
je rovna 1,4 . 10-23 watt/1ffi2 Hz. Týž ,zdroj byl zřejmě též pOlZOrován Pidd1ngtonem 
a Mml1!3;ertem na frekvenci 1210 MHz a Bo:l:tolIlem na frekvenci 150 MHz, jrukož 
i Millse.m lIla frekvenci 100 MHz. POSlledJni měření UlkázaLa, že rozměry zdroje jsou 
v mezích od 0,5° do 1°. Je velmi pravděpodobné, ,že tímto zdrojen je galak
t.ické jádro. Bodle úsudku BaJadeho jsO'U však ro'~měry gaJ!aJktického jádra ve 
vi:dIitellllé obLalSti sipektra jen asi 3'. Není tedy zatím možno s jistotou tvrdit, že 
je tento zdroj skutečně g,alaJkUckým jádrean, i .kJdyž 'by tomu zmíněná pozorování 
diOl značné miry n3iSVědČoVlMa. J. F . 

VÝZKUM ZDROJŮ RADIOVÉHO ZÁŘENÍ 

V CaveI1idishově laboratoři (Cam'bri:dge, A!llglie) 'by10 dáno do provozu nové 
zaří1zení, které dovolUlj'e studovat veliký počet zdrojů. -radiového ,záření. Přis1troj 
se Slkládá ze čtyř antenních systémů., postavených do čtveroe. Měří se interfero_ 
metrickými metodami a polohy zdrojů. je možno určit s velkou !přesností. Pří
·stro.jem by,Lo v 'Posledni době zji'štěno 19'36 zdrojů. radiového záření a !pro 
500 nejointensivnějšLch byly z...měřeny Ipolohy s přesnosti 12' v deklinaJCi a 2' 
v rektascensi; prů.měr byl určen 11 80 zdrojŮ.. VýtzJmrm byl prováděn na vlnové 
délce 3,7 m v rozmezí deklinací ·od -38° až +83'°. Vedlejší obrázek ukazuje jeden 
ze čtyř runtetnllÍJclh systémů., ()lbI'. 2znázorň'UJje fotografickou registraci prů.chodu 
zdroje 2C.806 a na obr. 1 je rozložení zdrojů. r,adiového !Záření v galaktických 

Obr. 1. Roz~ožení zodrojů radiového ,záření na ob~oze 

Obr. 2. Záz.nam pr'ŮChoou zdroje radiového záření 20.806 
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Obr. 3. POh~6d ma j ed6!fl, ze čtyřantenmích systémů v Oa>mbridgi 

souřadnicích; práz-dné kroUlmy znázorňují zdroje s véllkýuui úhlovými ['ozměry 
(větší než 20'), plné kroUŽlky 2'JdrQje s úhlovými razměry menšími než 20', při 
čemž vehl.lrosti Ikr.oiUŽJkfi odlpovídaji :inten.sitě záření jednotlivých zdrojfi. J. B. 

Z LIDOV~CH HVĚZDAREN A ASTRONOMICKÝCH 

KROUŽKŮ 


AKTIV AS"ffi.ONOMIOKÝCH KROUŽKŮ A LIDOVÝCH HVĚZDÁREN 
PRAžSKÉHO KRAJE 

Dne 28. XII. 19'55 :se se;šlo 19 lZásh.upcfi 15 astrou.ounických krou!Žlkfi a 4 lid'o
vých hvě'zdálren,aJby tpOdali zprávu o dosavadní činnosti a ,stavu kroužkfi i hvěz_ 
dá:.ren a ~}rQijedruali pIány práce v roce 19'56. Nebylo za,stou;peno 9 MtronOOTI. 
kroružJkfi a lidová hvězdárna v Nymburce. 

AK OB Břevnov Ikonal. 9 veřejných předná:šek. ~ Bude pořáJdat 'Des'edy u daleiko
hled'll, pozQ!I~ovat meteoJ:"y' a proměnné. AK OB strašn~ce konal veřejné před
nášky s filmy, dJ;3ipo:slitivy a diafilmy. Vede též k1roužek na 81eté stř. škole. 
Bude pořrudat besedy u daJe!kahledu a další přednrušky. Stěžuje si na malou pod
poru OB. AJ{ OB Dejvioe kOiI1á pravidelné měsí'ční besedy !S př.ed:náškami pro ve
řejnost. Přednáší dr. Hlavica a dr. Vanýsek. Stě'žu:je si na malý zájem veřejnosti. 
AJ( DO Poděbrady USlpořádal 52 přédnáš.ky pro veřeJJlost. Při přednáškách na 
ve.snicíc.h použivá k pozorování Měsí,ce .fL planet Binaru a Amatéra. Kroužek má 
20 Nenfi, většinOlU. s1udujídch. V 'roce 1955 pOlZOIi'ovali Slunce a meteory, v roce 
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195,6 budou po:zorovat M'aJrse. AK DO Mělnílk za;čín.á teiprve !pracovat. Získal od 
místní ra~asové stanice veLký dalekdhled a 'Př~praViUje staVlbu lid'Orvé hvězdáJrny. 
Bude pořádat p'řednášky a v roce 1956 uspořádá astronomickou výstavu. AK ZK 
Ó8D, Keramo. a ObchodnÍICh tiskáren v Kolmě praCIUijí sipolečně. Spo,lečně užívají 
i hvězdárny v PeČlkách, kde !pOřádali r. 1955 12 po:zo,rovaci-ch večerů. za úČ!a\Sti 
146 osob. Hv~dáI"Ila je všaJk lPoněk,udo.dlehlá. Dále měli 32 s'Polečné besedy 
a 1 veřejnou přednášku. 

AK ZK S/p()ljených oceláren na Kladně uspořá'C1al 12 veřejných přednášek 
v závodním klulbu, 5 'besed ti dalekohledu, 1 bese!du s pionÝ'ry, 12 ro~hlasových 
relací a 1 zájezd na Oblastní lidovou hvězdárnu 'v Praze. Uspořádá výstavu, 
besedy u dalekohledu v Kladně ,i na okolníclh vesnidch, přednášky, ,besedy 
o astronomickýoh iknihách .a rozhlasové relace. Členové Moužku hudou ,pozoro
vat Slu:nce, meteory a Iproměnné hvězdy. AK ~K Tesla Karlín má v,lastní 'klu
bovnu, staví 20 cm reflektor, J-wná !pozorování .AJmatérem a 'Pořádá ,relace v zá
vodním rozhlase. Bude pořáoot přednášky v ZK, USlPO'řádá výstavku a bude po
kIia.lčovat v relaci-ch v ,zá'V'odním rozhlase. AJ{ ZK TOS v ŽebráJlm staví brigád_ 
niClky lidovou hvě'zdárnu, kter.au v roce 1956 hodlá dakončit. V roce 1955 konal 
6 veřťljnýcih přednášek a 1 výstavu. V roce 1956 bU!de (konat Ibesedy u dalelkolhledu 
převámě v akomkh vesnicLClh, přednášky vlastními 1e.kJtary a [lomMe založit 
as'tronamiClký kroUlŽek ;při DO v HořovilCkh. V race 1955 konal 38 členských 
besed, Ikde hylo dislkutováno a lpaipuláJrní ,i od!bormé literatuř,e a tím se připra
vovali lektařipro :přednášky v m~stě i akolí. AJ{ OB v ĎáJbrricícl1 'll Prahy dosta
vUlje lidovou hvě~dárnu, 'Práce hYlly nannn'ŮI~e :pI'avedeny briJgádnicky. Schtllmcy 
kaná každých 14 dnů., uspařádal 13 přednášek, z nichž byly nejúspěšnější v Mě
sici českoslavenska-1savětskéha Ipřátelství. V roce 1956 dakančí vnitřní zařízení 
hvězdárny, bude pořádat besedy li! dalekohledu, luspořádá výstavu, z~poČ!ne se 
zk:oušením a UJstavenílm velkého 400 mm reflektoTu. 

.AJktiv se I'\.lISnesl, 'že se bude scháJzet čtvrtletně vždy v d~ufrlé polovině :!J'rvé!ho 
měsíce Čltwtletí. ZástUlpci klr~ů. a ihvěmd,ruren pod3.ljí IZpTáVlU 'Za uplynulé čtwt
letí :písemně -a pcfuovoří ° Iplánech na daMi ,čtV'rtletí,O' úspěší,ch práce i pňpadm.ých 
,patílž:í.ch. Oblastní lidavá hvězdárna v Praze bude vydáv'M měsL'ČIlě oběžník, do 
kteréhO' budou .přj:~pívat i členové kT!al1.1l~ků. a liida'vých hvězdáren. F. K. 

ZKUŠENOSTI Z KURSŮ BROUŠENÍ ASTRONOMIOKÝCH ZRCAD'EL 

Vyhlí'ooa na získání d()lbrého dalekahledu za ní~au cenu vyfbraušením 0roadla 
vlastní rukau je lákavá, a prato Ihude stále dasti iZájemců. a Ihraušení astrana
rrui.,cké olpHky. ObLastní Udová hvězdárna v PlJzni USipO'řádal.a ji'ž něko1iJkk,Ulrsů. 
braušení a padstatně taJk přispě'la ,k rOlznmožení inventáře hvězdářů. amatérů. 
v kraji. 

MO!ŽIlOSti úSjpěšné ,práce jsou dámy iprOlSbřťldím, ve kterém jsalu práce praváděny, 
přÍlpravou ,celé aJkCle a zejména lPoSltojem účastníků. kursu a jejiJc'h Ipochapením 
\pro přes'nou IpTáci. Většin'a amatérů. se sna:ží zíslkat přístroj větší, ales:poň 200 mm 
v prt1měru a neuváží, 'že vybrOUlšení zrcadLa takové ve1ikosti vyžaduje mnoho 
pečlivé a !Il'a.máfuavé práce i pro 2Jdatné!ha !brusiče. Tím vke ll1ároků. klJaide t8!ta 
p ,ráce na brusÍlče začátečníka, i :když je praváděna pad dohledem ZlkUJšenéha a 
věci zmalého vedoucího kUiI'lSu. Trvání kUT'su Zlpravidla nestačí, alby se takavé 
zrcadLo doikonči1o Ibezvadně a vyskytne-li se ,aJbsence účastm:~ků. nebO' mechanÍJC'ké 
IpoškOlZení zrcadla, nezlbývá j:tžčas, aby se ztracená doba nahr.aidila nebo vada 
odstranila. Při braušení lze dabře razeznat praktické schopnasti některých účast
níků. kursů.. Pozorný a pečlivý pracavník s prakUckau zkušenastí e;e svéhO' pova
lání je prací cele zaudat, nevšímá si nLčeha a nikaha a za .dadržení všech pastupů. 
sdě1enýoh mu na ,počátku dovede práci ke z.dárnému ~anci. Jiný, bez těchto zku_ 
šeností, nedokážeSli. uvědom,i.t dů.ležibost navržené!ha pos1Juipu, nedodr0uje taJhy a 
,podceňUlje všeohny rady zkiušených, broUls-í si Ipadle svého a zpravidla nedosáPne 
úS!pěohu. Jeho výrobek je jen 'zřídka [>O'žaJd:ovamých vlastnastí a 'Pak vedoucí musí 
zakročovat a natpravavat IkNv:dy napáC'hané na maReriálu. 
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Kapitolou velmi zvláštni je mládež. Je chvályQlod'né její počáteční nadšení a 
nedočkavost, s jaJlmu se hrne ,do práce. Většmúu však !pos:brádá jakékoliv pr3!k
tiClké zkušenO'sti a rpostoj k dílu. Při vrozené těkaJVo.stia hravosti je prarnenem 
nesná;zí a kamenem úrazu kBiŽldého kursu, Zlejména je-li jí pohrom3ldě více. Roz
hodně však neni možné, aJby brousHas!polu ·s dospělými, neboť nechápe dů.le_ 
žitost soustředěné rpráce a zejména v poslednkh fázích jemného broušeni a při 
leštění neustálým odbíháním víří prach a !Zanáší nečistotu do své i cÍJZÍ práce. 
Počáteční nadšení 11: mnoha školáků. 'záhy zchLadne a když se zrcadlO' samo ne
dodělá, jsou spokojeni s každým výsledkem. Někdy za .pomoci jiných do~ončí 
dOlbré zrcadlo, avšak poškráibou je nepozorností při dodělávání nebo odnášeiIÚ. 
Mnoho do,brých Zirc3;del se takovým :2lpůsobem zničí ne.b.o ipOiŠlkodí k nepotřebě, 
ačkoliv v rU!kou dobrého amatéra by :přinášela mnoho. ra.ido,sti a UIŽitku. 

J.ako všude jinde je i zde aiooence nejho.rší metlou. :KJalŽXlý účastnrk kursu si 
musí uvědomit, že nepravtdelnou dooházJkou zdI'ižuje o.statní brustče. N8.lProti 
to.mu máme nejlepší 2JkUIŠe.nosti s brusiči-iženami, které se odlhodlají brousit astro
nomické zroo.:dlo. Ja:ko skromné a tI1pělivé p;I'3;covnice úzkostlivě dbají rad a zku... 
šeností, a proto. mají ús!pěch. ,stalo se již mnohokráte, že pod jejich rukama 
vznikla nejlepší Izrcadla v kurrsu vyro'bená. Tato. skutečnost jilm slouží ke cti 
a dokazuje ~ušenost, že !pN hrolušení astronomi:clké QPtiky dokáže více tr;pě
livost a pečlivost, než silácké výkony a nedočkavost některých účastníků.. 

Kursy bro.ušení astronomtckýoh 'zrcadel .se v PlZllii stále oipakují a ma'jí vždy 
dostatek nových zájemců.. Oblastní lidová hvězdáI'1l1'& v Plzni rtaJbLdla dOlko:nce 
uspořádání kursů. broušeni i astronomickým kroužků.m. Prozatím s velkým úspě
ohem proběhl !kurs v Rokycanech. Další fází této ipJ'ácebude zhotovení celé 
montáže. Pracovníci ObiaJstní l1dové hvězdárny v Plzni již vyvíjejí nový doko
nalý typ reflekto:ru,wterý mťJ.iže být opatřen i hodilI1Orvým poih;onem. 

Václav Ševčík 

AKTIV ZÁSTUPCŮ kSTRONOMICKÝCH KROUŽKŮ V KRAJI 
ÚSTÍ NAD LABEM 

.Aktiv ,se sešel 18. n. t. r., alby po.jednal o ,činnosti v minulém roce a možnostech 
práce v ro,ce letošním. Do.sud Ibyly v seznamu vedeny krou,žky v Děčíně, Lounech, 
Lo'Vostcích a Ústí n. L. Na alktiv při!jeli vš3lk i zájemcri. z Duchcova, Litvínova a 
Teplic, kde mají zájem o utvoření kroU!žků.. 

AK DO v DěčÍll1.ě se s·clháJzí pravidelně, pořádá úsópě'šné Vleřejné přednášky, hude 
poZ)or.ov.rut Slunce lPolrurisačnfun zařízením vlastní konstrukce. AK l1leté střední 
školy v Loumech pořádá ipraV!idelné členské 'besedy, veřejné 'Přednáštky a USlpo
řádal zdařilou výstav;u. Členové kroužluu !pOzo.rují SlUillce, proměnné hvězdy a 
meteory a jsou lektory SpoLečnosti pro šíření polit. a vě.declkých znalostí. Budou 
po.řádat booedy u dalekohledu na okolních vesnicích a na 8letkáoh v okresu uspo
řádají astronomie,ké výstavy. 

AK ZK Chemioký.ch závodů. v Ústí n. L. se scháJzel na členskýoh besedách. 
Členo.vé kroužku m~jí 'zájem .o astro.no:mickou fotografii a hodlají si oipatřit IPO
třebná :zařízeni. V diskUJSi bylo. pouikázáno na dbUže amatérské f-otogorafie a doiPo
rulČeno po.zorování Slunce, meteorů. a proměnných hvězd. 

Vlastivědný 'kroužek DO v Teplicích !pomftžezaložit astrono.mický ,kroužek, 
USlpořádá výstaVlku a veřejné přednášky. 

Zájemci z Prů.myslové školy hornické v Duchcově hodlají rovněž založit astro
nomie-ký 'kTolUŽek, U!SiPořádat výstaVlku a ipňednášlku pTo. Ž1actVlO školy i veřej
no.st. Ta;ké na l1letce v Litvínově mají žáci zájem .o za10tžení astro!l1.o:miokého. 
kr,oulŽJm. Budou jednat se Stalinovými závody .o mo~nosti využití .po'zorovatelny 
bývalého. astronomického kroužku, př1paJdně pomohou kroUlžek oživit a s ním 
spohllpracova:t. 

Na závěr bylo. přij!MO us,nesení, aby se aktiv 's·Clháizel pravide1ně čtvrtletně. 
Vzájemnou radou t Spohllprací budou všri.,chni !pOmáhat zvyšova:t aiktivitu lm'o~ů.. 

F. K. 
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NOVÉ KNIHY A PUBLIKACE 

Bulletin ČS. úst'fWŮastronomických (mezinárodní vydání), ro'č. 7, č. 2 obsahuje 
tyto vědecké 'Práce našich astronomů.: Zd. Ceplecha: Fysikální teorie meteorfl 
a fotografický pozorovací materiál - Z. Švestka a L. Fritzová: Šířka čáry 
H-alfa vchromosférických erupcíoh -- E. Chvojková: Ionosférické vrstvy při 
fotoionisaci - J. Budějický: Radioteleskop se srovnávací anténou - V. Guth 
a O. Princová: Polohy ,zemského a:pexu v roce 1956 - V. Ptáček a L. Weberová: 
Korekce časových signálfl v lednu 19,56 . Práce jsou psány anglicky, německy a 
francouzsky s ruskými výtahy. 

E. Chvojková: Methoda iovnosférických pr'og''Yl>OS. PUibl. AstrOil1!omkkého ústa'ViU 
OSAV Č. 26 (1955), :str. 54, cena K:čs 11,-. - Autorka 'Podává IIlO'VOU metodu 
!prO' určeTÚ proběhu charaJkteri'stických ,křivek /kritické f,rekvence ViI'stvy F z. Uve
dená pI"ognosní metoda SíPočívá ve vzord, který jednotně vyst.1lhfU!je iprfliběh cha
raJkteristických křivek ;pro ktero!Uilwli-v r.oČil1Í dJo,bu a při j:a.kélkoHv sluneční čin
no:sti pro liho'VIollnou st.amic-i, Pomocí nové metody mfJ:žeme rychle 'Předlpovidat 
.podmí'Thky krátkovJnného-dá!1kového ,přenosu mezi dvěma liJhovlQ-l'llými staillicemi a 
Ulrčit pro li!hovolnou dobu a 1i:borvolné mí-sto výšku a hustotu ,ionosrférických vrstev. 
Pulbliikace, dD\}Jlněná četnými baibli'l-kami ,a grafy, je psána česky s rus'kým a ně
meckým výtahem. J. N. 

M . Kopecký: Úvod do theorie rozložení výskytu slunečních skvrn ma sluneoním 
disku. Publ. AstronomickéIhJo- ústavu ČSAV, !č. 28 (1956) ,str. 60, cem:a Kčs 5,60. 
- P.wb.I:tkEwe předSItavuj_e shrnutí !prad autor,ových i cizích {) rt-eoTii s}umečJ1Jích 
skrvrn,k.teré byly !dosud rpOOukovámy pouze v rflzných astro:nomic!kých vědeckých 
č8.1Sopisec!h. Práce je :psánaélJng,Hcky a je připojen rus!ký výtah. J. N. 

J. Verne: Honba za meteorem. Nrukl. Mladá fronta, Prooa 1956, str. 154, váz. 
Kičs 20,60. - O tom, že Ve:rneovy 'knihy nestárIlJou svědčí ji'ž to, že vycházejí stále 
hezkou řa;diu desí-tiletí ~po 'prvních vydání:ch. A 'Vždy jsou velmi brzy iI1o,zebrány. 
Obs.a:h je ceLkem jednoduchý: Dv:a amatéři objevi meteor (v !př'ekIJélJdu M. Mrští
kové jsou V'š8.Jk č:wsto lZaměňovány termíny meteor, meteo,riJt 'a -a,ste!rioda), -který 
je zachycen přit:ru~livostí z.emSlkOlU a obíhákoTem Země tak, že je viditelný nejen 
~dou noc, :ale i rve dne. Zvláštními plruprSlky j'e dokon-ce možno meteor přitáhnout 
i odstrčit! PaJk se !pomocí spektrální analysy doikáže, že je ze zla,ta, 'aSJtrolIlomové 
vy.počtou téměř 'na mety a:na vtteři!nu !kde a kdy 'spad/ne; to má za :nás,ledek, ~e se 
uspořádají ze :zištnýc!hdů.vodů. výpravy, 1l1l3.lstáv:ají pře, kdo, si meteorit vezme a na 
konec všechno dohře doprudne, jaJk :aJ1libýt jma;k nemťuže. K tomu patří Ještě vše, 
co do trukovýchto i ,oíbyčejných mmánů. paJtří iPodle vkusu a;urtora. S tím se všaik 
nechceme :zaJbývat, 'aJe je il1:ubno, Ulpo'zormJ-t na jednu věc. Je jlasné, 'že vydávámí 
fantastických románů. je nutné V1zlhIedem k olblibě u -crenářfJ. Ovšem také je jisté, 
že !knihou, která je plná vědeckých omylfl, se udělá mezi lidem ví.ce škody ne'ž 
užirt:ik:u. Proti aJUto:wvi neLze lIlic namítat, ale !l1JaJldadatelstvi mě1o, mÍ'sto povídám 
v dosilovu, kde ,se ce~kem nic Illeřiká, zaŤ8Jdit 1:JaJkový dosl-ov, lk.de by se omyly 
a ničím nepodlo'žené výmysly uvedly na !praNou míru. T-a,kto udělá 'kniha mnoho 
Zlmatku, jak již bYlI.O! možno !pozorovat 'a dalJší následky budou jistě co nev'1dět 
následovat. Dá to mnoho :práce, než se za,se Udé přesvědčí, že meteory neléta,jí 
jako u VelmeélJ. J. B. 

B. Mailieček, L. Z'aJCll1iaJr: Astronomická tabulka 1956. Obl. lidová hvězdárma, 
Pl'zeň 1956, cena Kčs 3,-. - TaJbuJlka .ohsahuje grafické 'V)'Iznačení východfl, !kul
mri:nací, lZáprudů. S1unce, !Měsíce a planet, fází Měsí,ce, ~1l'lmdJnace jaI'lIÚho bodu 
a j. Nechybí ani viditelná zatmění Slunce i Měsíce, vYlznačení občanského 
i astro:noonického scromraJku i kulminace čtyř největšídl planetek v době ko.Jem 
oposice. Na 'za'Cllllí straně talbu1ky je návod, j<a;k ,se !S .ní má zalcháJzet. Jako tahuLka 
,z ,loňslkého l'\o!ku truk jd:s:tě hude d. letošní velmi lUJžÍiVlalnou /pomů.:ékou našich čte
nářfl. J. N. 
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P. I. Bakuli:n: Fundamentálmí katalogy hvězd. Nalk1. ČSAV, P ,raha 1966"str. 
200, C€!lla brož. Kčs 17,30. - MonogJ1.alfie se ,zabývá studiem sestavováni f'Ulnda
mellltálnich !kaJtalogft hvězd a IQldchylikarrni meZ'i těmito růz:nými katalogy. Dříve 
byly jednotlivé studie uveřejňovány jen ve f,oa:1mě statí v IŮ:ZIllýloh 8.!strO'nollYliC'kých 
časopisech, a rproto je tentO' .SJOfll!rurn!llý SiPi<s jedinou (Imj1ho'll svého druhu na celém 
světě. Kniha, dolP1!l1ěná talbuJkamri gystema.tiClký:ch odchylek mezi fumdamentáJ
mmi watalogy, je určena nejen s:Dudentfi'ffi, ale i odlborníkihn, ,pracujídm v oblasti 
hvězdné astronomie i .astrometrie. Z TU'sikého OlI'iginálu rpečlivě pře1oži'li J. 
RUlprecht, dr. V. Vaný,sek a Zd. Pěkný. J. N. 

M. Valouch a M. A. Valouch: SedYmimístrné logaritmy čísel od 1 do 110000 
a goniometrických funkcí v šedesátimnémdělení. Nakl. ČSAV, Praha 1956,487 str., 
váz. Kčs 45,80. - Sedmdmístné tabulky logaritmů. čísel, vydané .před II. světovou 
válkou, jsou dávno ro'zebrány. Je třeba iproto vřele uvítat jejich nové vydání, 
doplněné iogaritmy goniometrických fU!nkcí, které u nás (ja,ko sedmimí,stné) do
sud vydány nebyly. Význam ta'bulek ocení 'zejména ti, 'kteří provádějí smí,šené 
výpočty (jak se často stává právě v astronomii), kde byl nedO'statek sedmimíst
ných logaritmických taJbulek goniometI1ic'kých funkcí zvláště pociťován. Přednosti 
nových tabulek je bohatší tabelování taibulkových dif,erencí, které usnadňuje inter
'Polaci a umožňuje i 'případné použití jednodušších po,čítacích strojfi. V úvodu 
na,lezneme základní věty O' logaritmech a návod (s ,příklady) na !použití talbulek, 
jakO'ž i vysvětlivky k některým připojeným tabu}kám a příklady na rpřevO'd setin
ného dělení úhlfi na šedesátinné a naopa:k, převod míry úhlové a časové a 'Př€vod 
logaritmů. ohyčejných v rpřirozené a naopak. Tabulky jsou přehledně uspořádány, 
u goniometric'kých funkcí roste :argument :po 1'. Na poslední straně nalezneme 
přehled rfiznýoh čísel, nejčastěji Se vyskytujících při výpočtech. Tabulky, které 
budou jistě br,zy lrozebrány, je nutno vřele doporučit ka'ždému 'Pokročilejšímu 
astronomu-amatéru, zejména těm, kteří se zajímají O' Ipočetní :práce. A. N. 

E . L. Krinov: Padající hvěz.dy. Nahl. Naše vojskO', Pre.h:a 1956; str. 112, 18 kříd. 
přírr., cenJal Ihrož. Kčs ·6,10. - Knížka je iplOpuláJ1ním úvodem do meteorické a;stro
nomie iprO' nej,širší veřejnost. Autor ,seznamuje čtenáře s meteory i meteodty a. 
záro~eň ,s úkazy, (které dC)jp:rováJzejí jejioh pád na Zemi. Vykládá, odkud meteority 
pocházejí, z ,čehO' sle ,skládají, jaký mají v2'!hiled, rO!Změry i fysilkální vla:stno:sti, 
Obzvláště je zdfirazněn výz'nam :práce :sorvětsikých I3Jstrotno:mfi v meteorické astro
nomii. Přeik,ladatel Adolf NováJk doplnH IJmi~ku :zaj,ímavým ~ýkla.dem o práoi 
óeSlkO'slovensikÝich ,astronomfi v tomto dbO'TIU a přehledem meteoTitfi, nrulezených 
v naší repUlblice. J. N. 

E. A. Vajnrib, V. J. Miljutin: Elektronová optika. NČSAV, Prruha 1956; str. 218, 
brož. Kčs 11,70. - Elektronově optické přístroje nalézají v posledni době 
stále většího ro~šíření v nejrfizněj'ších vědních a techniokých oboreoh. Autoři vy
kládají nejprve základní zákonitosti světelné optiky, dále zákony pohybu elek
tronů. v elektrických a magnetických polích, rooné typy elektrono'Vých čoček a. 
nakonec princip a kO'nstrukci rfizných elekJtronově optických přístrojfi, mezi nimiž 
však postrádáme ,elektronový dalekohled. Z ruštiny :přeloŽlila J. Vejvodová. J. B. 

A. A. Šternďeld: Lety do vesmíru. Nafu:l. Mladá fronta, PTlaha 1956; str. 114, 
ohr. 48, přU. 15, váz. K:os 19,30. - ŠternfeldoVla ,kniha není fam:tastickým romá
nem, ale p1llblikací, stojí,cí na reálnýdh :záklWech. Autor sezn:rumuje 'čtenáře bez 
složitých úvah a. vý'ipočtfi s ,proible:maA:ik.ou Iletu do VleslTIÍnl, zmiňuj.e se o počát
cích kosmo!l1'aJUttky, obšírně vykládá .o přínosu ruských a SlolVětských voocfi 
v tomto ,olbO'I'U ,a nastiňuje možnosti 'letu do vesmíru v b'UldolUCrr1U. Byl už opravdu 
nejvyšší čas vydat knihu, 8!byclhom taJk řek/li držící se rpři :zemi, když v jiJnýdh, 
se pozítří bude létat na NGC 3031. Mlladé frontě však nelze upřít chybu, která 
se stala vydáním Iknihy, vyšlé v SS,SR v roce 1949. Z tohoto jednoduchého dfi'Vodu 
by1a publi'kace zastaralá oov,e než byrlvydán 'český :překJa:d. Situaci všruk mohli 
zachránit překlladate1é prof. dr. Z. ,Pírko a dr. J. Veselka, :kdyby hy:E přidali 
jednu kapitolu, ,pojednáv!ajid o 'Současném Sltavru kosmonaJUtiky. J. B . 
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V. J:rurník: lntegrállní počet II. Nrukl. ČSAV, Praha 19,55, str. 7,62, obr. 10, 
ClEma váz. Kčs 42,80. - Výtznačný náš odborník. laikademilk J ·a:rník IpředkM;dá tuto 
publikaciČltenářfun j.aJko 'pokračování Iznámé a oblibené iknihy Úvod do počtu 
tntegráLního, dfV18Jkrát j'iž vydruné. Knilha je založena na .modeTD.Ím Lebesgueově 
!pojmu integrálu, ale p-řesto má všeohny !přednOlsti iJntegrá:lnílho !pOČtu v íkl:asiClkém 
slova :smysJu. Publikace je !l1!8Jpsál1la pečlivě a metodicky !přesně jiruko všechny 
ostatní spisy akademika Jamúka. Velkou 'Vý1nodou je .prťl!běŽllé číslování vět 
a definic, poněvadž v ,takto tI'O\ZsáJh1ém Stpise si ·čtenář musí často vyhledat dříve 
prostuJdovaIná místa, ruby :si IZqpakov~l a znov:u 'Ujasnil přesné znění UlŽívané !Věty 
či definice. Pro snadn€j :ŠÍ pochopení vykláJdané látky jsou ipŤidámy mnohé :pří
klady, cvičeni a ;POZ'Ilámky v textu i 1!),odčaI'lO'li. Spis je jako celostátní vylSdko
školská uČelbnice určen hl!aJvně studenttun, ale mfižeme ho vřele doporučit i všem 
pr.a:oovníkťJm přírodních 'Věd, kteří mají o matemati!ku hlubší zájem. J. N. 

ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVENCI 

PLANETY. Merkur je počátkem měsíce ještě na ranili obloze; k vyhledání po
slouží obzorová mapka, otištěná v minulém čísle. Venuše je jitřenkou; v polovině 
měsíce vychází asi 2 hodiny před Sluncem. 1I1ars vychází kolem 22 hodiny. Jupiter 
zapadá asi 11h hodiny po Slunci. Saturn kulminuje ve večerních hodinách, zapadá 
krátce po ptllnoci. Uram za'Padá krátce po Slunci. N eptun zrupadá kolem ptllnoci. 

KaZendář 'Význačných ú'kazi), 100, obloze 

1. 	 10h Měsíc v [poslední čtvrti 
3. 	 21h Merkur v konjunkci s Venuší (Merkur 3,30 severně) 
5. 	 2h Země nejdále od Slunce 
6. 	 18h Venuše v 'konjunkci s Měsícem (Venuše 3,3° jižně) 
7. 	 6h Merkur v konjunkci s Měsícem (Merkur 1,70 severně) 
8. 	 6h Měsíc v novu 


13h Měsk v přízemí 


9. 8h Uran v :konjunkci ,s Měsícem (Uran 4,90 severně) 
ll. 8h Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 6,'5° severně) 
14. 	 22h Měsíc v první čtvrti 
15. 	 llh Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 5,2° severně) 
17. 	 16h Saturn v lkonjunkci s Měsíoem (Saturn 3,1° severně) 
22. 	 7h Merkur v konjunkci s Uranem (Merkur 1,2° severně) 

12h Měsíc v odzemí 
22h Měsíc v úplňku 

27. 	 15h Mars v 'konjunkci s Měsícem (Mars 11,0° jižně) 
maximum meteorického roje {3 Cassiopeid 
maximum meteorického roje o Aquarid 
maximum meteorického Toje lX Capricornid 

28. 	 maximum meteorického roje o Capricornid 
29. 1h 	 VenUlŠe má největší jasnost 
30. 	 21h Měsíc v poslední čtvrti B. M. 

Predám ďalekohfad zn, Meopta 20X30 v bezvadnom stave, so stativom. - Milada No
váková, Martin, Matica slovenská. 

Koupím zachovalý, dobře ukazujici astronomický dalekohled. Josef Plašek, Police nad 
Metují, Ostašská ul. čp. 67. 

Vydává ministerstvo kultury v nakladatelstvf Orbis, národní podnik', Praha 12., Stalino
va 46. - Tiskne Orbls, tiskařské závody, národnf podnik, závod č. 1" Praha 12, Stalinova 46. 
- Rozšiřuje P6štOlVnl novinová služba. A-03584 



Souhvězdí Kasi,opeje) fotografi,e RoVlei.flexem (t = 70 mm) světelnost 1 :1;) , expo
siční doba 60 min. (Dr K. Raušal, Oblastní Hdová hvězdárna ·v Brně.) 




