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STUDIUM 

CHROMOSFÉRY ŠOLCOVÝMI FILTRY 


Dr KAREiL HERMANN-OTAVSKÝ 

o použití Šolcových filtrů pro sledování protuberancí a okrajové chromo
sféry v Lyotově zástinu (koronografem) bylo zde již několikráte refero
váno. Vysokou výkonností při minimálním počtu polaroidů a snadnou la
ditelností umožnily tyto filtry tak dokonalá pozorování uvedených zjevů, 
na jaká jsme byli dříve zvyklí jen na horských observatořích. Nepatrný 
rozptyl světla daný naznačenou stavbou filtrů vyrovnává do značné míry 
atmosférický rozptyl v nížině, čímž je vedle brilance obrazu získána i mož
nost krátkého osvitu. Experimentace s použitím různých druhů polari
sačních folií, prováděná v posledním roce, ukázala zásadní důležitost kva
lity polaroidů pro výkon filtru. Velmi dobře se osvědčuje folie typu HN 32, 
která - na rozdíl od dříve používaných folií - umožňuje ve spojení s kře
mennou sadou pro 5 nebo i pro 8 A skorem vždy dobré pozorování chromo
sféry, spolehlivý visuální odhad její výšky nad ostře ohraničenou foto
sférou, stejně pak i zjištění směru drobných výběžků, které po způsobu ' 
stébel sledují směr magnetického silového pole. Hodnota fotografických 
záznamů pokulhává sice obvyklým způsobem za visuálním pozorováním, 
při použití většího měřítka je však prakticky omezena jedině atmosféric
kými podmínkami a kvalitou negativního materiálu. 

Popsané filtry s propustí 5 až 10 A ukáží sice jasnější protuberance 
i bez zástinu, na plně svítícím Slunci, nestačí však pro sledování chromo
sférických erupcí a filamentů na slunečním disku samotném. V tomto pří
padě jsou totiž uvedené chromosférické zjevy podloženy spojitým inte
grálním světlem fotosféry, které je přezařuje, a mohou vyniknout teprve 
tehdy, když se dalším zúžením filtrové propusti změní poměr obou složek 
světla ve prospěch světla emisního. Zpravidla se mluví o pozorování ve 
středu některé z hlavních emisních čar (na př. Ha) a jako vhodná šíře 
propusti se uvádí zlomek A. NalIL konferenci o monokrystalech v Tur
nově v červenci letošního roku byla problematika těchto užších filtrů pro
diskutována jak s autorem filtrů dr. Ivanem Šolcem, tak s jejich techno
logem a spolutvůrcem Jiřím Kotlerem. Prvé orientační pokusy byly 
provedeny s prototypem úzkého filtru pro propust asi 1 A, další soustav
nější experimentace pak byla prováděna s filtrem pro propust asi 2 A, 
daným laskavě autorovi k disposici Astronomickým ústavem Karlovy uni
versity. Vedle toho hyl jakožto rámeovací filtr k disposici protuberanční 
filtr pro šíři 5 A, zhotovený pro koronograf ostravské Lidové hvězdárny. 
Křemenné filtry úzkých propustí zhotovené ze silných křemenných desti
ček jsou při světlosti 3 cm značné dlouhé, na př. filtr pro 1 A asi 30 cm, 
pro 2 A asi 15 cm, a proto je bylo třeba zpravidla nejen umístit do rovno
běžného světelného svazku, ale vypořádat se také s vignetacÍ pole a do 
jisté míry i s vergencÍ, danou úhlovým rozměrem Slunce. Ukázalo se, že 
vhodnou volbou kolektivu (polní čočky) a příslušné positivní proiekce 
je to do značné míry proveditelné, ba že by bylo lze vyjít se světlostí 
optického průchodu filtrem i podstatně užší. Podmínkou ovšem je, aby 
vedle hlavního objektivu byla i drobná optika zobrazovací poměrně kva
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litní a nenarušovala brilanci výsledného obrazu. Totéž platí o systému 
zvětšovacím, který se ukázal zatím alespoň pro snímkování nezbytným. 

Pokusy spadaly do období neobyčejně bohatého na chromosférické 
erupce, které mohly být za dobrého počasí takř'ka denně sledovány, často 
i za takových podmínek, kdy výškový opar znemožňoval pozorování pro
tuberancí. Ladění filtru bylo prováděno sktonem, mírnou elektrickou tem
perací bylo dosaženo teploty přibližně 27°, při níž byl sklon filtru poměrně 
malý a výkon uspokojivý. Hrubé ladění bylo prováděno na chromo
sféře a protuberancích, nejjemnější pak na filamentech, které jsou při 
uvedené šířce propusti 2 A objektem poměrně obtížným. Šíře propusti 
ovšem umožňuje současné velmi spolehlivé pozorování skvrn, s penumbra
mi, stejně také integrálních fakulí, které lze jedním hmatem na ladicí 
šroub rozeznat od fakulí vodíkových či dohasínajících erupcÍ. Stejně lze 
doladit i dopplerovský únik u eruptivních filamentů. Nesmírně zajímavé 
a zejména pro pozorovatele protuberancí poučné je sledování protuberancí 
- filamentů v blízkosti okraje; vše dostává třetí rozměr, stává se plastic
kým a mnohá představa o chromosféře se doplňuje, mnohá koriguje. 

Sluneční erupce, které lze takto pozorovat s plnou rozlišovacÍ silou 
refraktoru, js'ou jedním z nejzajímavějších astronomických jevů. Rychlé 
šíření "požáru" ve větší či menší oblasti skvrnových skupin, často ve 
dvou i dosti vzdálených skupinách koordinovaně, pak poměrně krátké 
stadium plného "flashe", na to pomalé či rychlejší ochabování jasu, často 
doprovázené tvorbou eruptivních filamentů, které rychle narůstají, tmav
nou a opět mizÍ. Častý je zjev erupcí rekurentních a v některých mohut
nějších skupinách skvrn z poslední doby bylo sledováno takřka nepřetržité 
"doutnání". Zajímavý je vztah malých bodových erupcí k filamentům 
určitého typu (loops). Přes velmi efektní dojem visuální činí fotografické 
sledování erupcí dosud značné potíže. Tím se liší erupce podstatně od 
skvělých a fotograficky vděčných protuberancí. Pokusy s některými druhy 
filmu, které měly dát jemnější zrno a bohatší gradaci, nevedly zatím 
k cíli. Za použití dnešního, k červené barvě dobře citlivého filmu Agfa
Isopan-Ultra, bylo za to zvoleno raději větší zvětšení, takové, jaké do
voluje viditelnost. Světla je totiž přebytek a i při průměru Slunce kolem 
15 cm lze vystačit s osvitem 1/50 či 1/25 sec. Pro ochranu zraku je 
kontrolní okulár zrcadlovky opatřen ještě nasazovacím teplo absorbují
cím sklem (Schott BG19), které umožňuje i za plného slunečního svitu 
nepřetržité sledování popsaných jevů bez jakékoliv únavy. 

Dr Ivan Šolc popsal konstrukci svých polarisačně interferenčních filtrů 
zevrubně v Časopise pro fysiku (roč. 1953 a násL), dále pak i v Časopise 
pro optiku a jemnou mechaniku (1957). 

Uspořádání, kterého bylo pro naznačené orientační pokusy použito, je 
třeba považovat za provisorium. Zdá se, že jsou možná další podstatná 
zjednodušení při stejném, snad i při zlepšeném výkonu. Pokusné snímky, 
které reprodukujeme na obálce a v příloze, byly pořízeny na 6palcovém 
chromatickém Gajduškově koronografu. 

Pe31OMe. - B H3CTOHm€H p3,6oTe KpOMe Jlpyr,Hlx IBonpOCOB, npřl'BOllHTCH OTIH-

CaHH€ MeToua tfI.pHMeH€HHI5I ,K'B3 PU;OBbIX nlHTep cpepeHUHoHHO-nOJlHpH33 UHO'HHbIX 

.CB<eTocp;HU1bTpOB (I1fTCP) C nponycK3H11eM 2 A ,lI,J15I J1H1HHH Ha, UJl5I Ha6JI/OlI€HHH 

XpoMoccpepHblx 'BcnblUIeK H cpHJl3MeHTOlB Ha COJlHellHOM uHCKe. fTpHJlaraeMhle 



OHHMKH 6b1JIHJ IIOJ1Y'Lj€,Hbl C IICJlMOlllblO KopoHorpacpal 15 'CM faHD-yrneKa,. KO'l-!OpyK
ll.HIH (11f1<t» 2 Á HMeeT B'peM€HHbIH xapaKTep, TaK '-ITO B03MO)KHbl pa3.rm'-I,Hble yJ!y'-I
rneHHH. BCJ1€D-CTBIHe ,noro D-eTaJ1bHOe OIII1CaHMe npH60pa lB CTaTbe He IIpHBO~HTCH. 

Zusammenfass'U!ng. - E,s wird unter 'a"nderem uber eXlperim.entelle Anwen
dung einesneuen Prototyps des Monochromators nach Dr. Ivan Šolc, Turnov 
berichtet. Dieses besteht aus 2 Stufen und erfordert nur 3 Polarisatioll1sfilter. 
Bei einer Durchlassbreite von ungefahr 2 A um Ha konen neben gut sicht
bam Sonnenflecken zugleichauch chromospharische Eruptionen urnd Fíla
me,nte beobachtet werden. Die Bauar.t und die Mamipulation ist ziemlich ein
fach, nachdem jedoch !Hoch weitere Verbesserungen zu erwarten smd, wurde 
von einer eingehend.eren Bes.chreibumg der Anordnum.g abgesehen. Die bei I 

gelegten Aufnahmen wurden am 6zolligen chromatischen Korono'graphen von 
Dipl. Ing. V. Gajduše'k, Ostrau, gewonnen. 

JAKÁ JE ŽIVOTNOST DRUŽIC ZEMĚ? 
Dr OTO OBŮRKA 

Od chvíle, kdy byl první sovětský satelit uveden 4. října 1957 na oběž
nou dráhu okolo Země, je často vyslovována otázka, jak dlouho budou dru
žice obíhat nad zemským povrchem. Jde především o určení brzdícího vlivu 
zemského vzdušného obalu, který způsobuje klesání družice do nižších 
a stále hustších vrstev ovzduší, až se těleso rozžhaví a vypaří, jako se 
to děje denně s miliony meteorů. 

Kdyby nebylo zemské atmosféry, byla by dráhadružicedánajejírychlostí 
v určité výši, nezávisle na tvaru, rozměrech a váze satelita. Životnost 
takové družice byla by neomezená. Tak je také možno ideální dráhu družice 
počítat. Při určování skutečné dráhy v atmosféře je však nutno přihlížet 
právě k jejímu brzdícímu vlivu, který závisí do značné míry na ploše 
průřezu satelita v rovině kolmé ke směru letu, na jeho váze i tvaru. Hlav
ním činitelem je však hustota atmosféry. 

Výzkum vysoké atmosféry byl prováděn v posledním desetiletí při 
značném počtu raketových výstupů, takže údaje o hustotě do výše asi 
160 km jsou odvozeny dosti spolehlivě z výsledků měření. Data pro vyšší 
vrstvy jsou velmi kusá a představy o poměrech ve vysoké atmosféře jsou 
založeny především na nepřímých metodách výzkumu a ,na teoretických 
pracech. Lze říci, že hustota vysoké atmosféry klesá zhruba exponenciálně 
s rostoucí výškou nad zemským povrchem. Několik dat o tak zvané 
"standartní atmosféře" je uvedeno v tabulce. 

Získání nového materiálu, především o hustotě vysoké zemské atmo
sféry, na jehož základě by bylo možno dosavadní představy opravit, patří 
právě k základním úkolům výzkumného .programu umělých družic. Proto 
jsou podle dosavadních předpokladů zatíženy jakékoliv výpočty o život
nosti satelitů nejistotou o hustotě atmosféry. Pro výši 800 km může být 
chyba v hustotě ovzduší dána činitelem 10. Stejnou chybou může být tedy 
zatížen i výpočet životnosti satelita, který obíhá po kruhové dráze v této 
výši a nebo je na eliptické dráze při nejbližším přiblížení k Zemi 800 kilo
metrů vysoko. V těchto výškách je však životnost prakticky neomezená, 
takže snížení doby na desetinu by nemělo pro uskutečnění výzkumného 
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1800 Přehled atmosférického tlaku\ 
v závislosti na výšce1\ 

\ Výška nad zemí Tlak v milibarech 
1600 \ Om 1,01325 X 108 

11 019 m 2,2632 X 10 2 
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Vlevo oběžná rychlost druži.c na kruhové dráze (na ose x rychlost v mls, 
na ose y výška nad zemí v km). Vpravo životní doba umělé družice Země na 
kruhové dráze (na ose x poč. výška v km, na ose y počet oběhů, resp. počet 
dní). Účinnost odporu ovzduší je dána výrazem mla, kde m znamená váhuv 

družice v gramech, a průřez v čtverečních centimetrech. Pravděpodobnou ži
votní dobu prvních sovětských družic v různých vý§kách udává čárkovaná 
čára. Jako výšku nutno brtJ,t nejmenší vzdálenost eliptické dráhy nad Zemí. 

programu družice zvláštního významu. Z uvedeného je však zřejmé, jak je 
nesnadné životní dobu družice předpovědět. 

Tvar dráhy satelita je ovlivňován také zploštělým tvarem Země a zem
ské atmosféry, nerovnoměrno.stí v rozdělení ovzduší a nepravidelnostmi 
zemského gravitačního pole. Také tyto činitele dosud neznáme a mají 
být při oběhu družice zkoumány. 

Proto je nutno vycházet při řešení otázek o dráze a životnosti družice 
z některých zjednodušujících předpokladů. Při výpočtech počítáme s ku
lovou a nerotující Zemí, s kulovou souměrnou atmosférou, a pravidelným 
gravitačním polem. Předpokládáme, že dokonale aerodynamicky stabilní 
kulový satelit letí volně, nekontrolovaně po kruhové dráze. Dráha je určo-
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vána jenom gravitačním působením a axiálním brzděním. Takové před
poklady umožní zjednodušení problému při prvním přibližném řešení 
otázky. Je ovšem těžko říci, jak vážné chyby se při výpočtech tak do
pouštíme. Ve .skutečnosti zploštění Země a atmosféry vyvolávají perio
dickou proměnlivost v brzdícím účinku. 

Nepřihlížíme-li k brzdícímu vlivu ovzduší, je kruhová rychlost satelita 
v jakékoliv výšce dána vzorcem v = VgR 2/r J 

kde 9 je zrychlení zemské tíže 9,81 m/sec~, R je poloměr Země 6370 km, 
r je vzdálenost družice od středu Země. Ve skutečnosti nebude dráha dru
žice kruhová a v brzdícím vzduchovém prostředí 'bude nutno o změnách 
-rychlosti a dráhy uvažovat s ohledem na velikost a hmotu družice. 

Brzdící účinek atmosféry v závislosti na výšce projevuje se tak, že 
životnost satelita znásobiia by se tisíckrát při vzrůstu počáteční výšky 
o 150 km. Pro dosažení nejdelší životnosti bylo by žádoucí, aby se dráha 
co nejvíce přiblížila kružnici se středem ve středu Země. Tento požadavek 
nemůže však býti předem zajištěn, protože raketové zařízení i vodící pří
stroje mají omezenou přesnost. Lz.e proto předpokládat, že satelit je zpra
vidla uveden na eliptickou dráhu, na níž stráví největší část svého života. 
Pro srovnání výhodnosti kruhové dráhy je možno uvést jako příklad dvě 
stejné družice o váze 100 kilogramů a průřezu jeden čtvereční metr. 
Jedna obíhá po elipse, která je v nejbližším místě (perigeu) 500 kilometrů 
a v nejvzdálenějším místě (apogeu) 1500 kilometrů nad zemským po
vrchem. Druhá obíhá po kruhové dráze ve výši 1000 kilometrů nad ZemÍ. 
Obě družice mají stejnou úhrnnou energii. Předpokládá se, že první vy
koná dvě miliardy eliptických a ještě deset milionů kruhových oběHu. 
Družice, kterou by se podařilo umístit hned z počátku do kruhové dráhy, 
vykonávala by 10000000000000000 oběhů. 

Uvažujeme-li o postupném vývoji tvaru dráhy, vidíme, že satelit začne 
/ svůj život na eliptické dráze, při které dojde vždy k značnému zabrzdění 

v pe-rigeu, takže vzdálenost v odzemÍ se bude při každém oběhu zmen
šovat, při čemž vzdálenost v perigeu zůstává téměř konstantní. Při tom 
nastává také pomalá rotace hlavní osy elipsy, avšak na tento účin není 
nutno při jednoduché úvaze brát zřetel. Postupným zmenšováním vzdá
lenosti družice v apogeu bude se dráha postupně měnit v téměř kruhovou 
a přejde dále ve spirálu. 

Postupný vzrůst hustoty ovzduší a zvýšené brzdění satelita způsobuje 
jeho sestup do nižších hladin atmosféry, nezpomaluje však jeho rychlost, 
jak by mohlo být očekáváno, naopak jeho rychlost stále roste. Asi polo
vina potenciální energie je spotřebována k přemáhání brzdění, druhá po
lovina zvyšuje kinetickou energii družice. Vzrůst rychlosti způsobuje pak 
zkrácení oběžné doby. Tento vývoj nepokračuje však neomezeně. Rych
lost dosahuje maxima ve výši asi 160 kilometrů a potom rychle klesá. 
Je pravděpodobné, že od této výše bude již oběhů velmi málo, takže ži
votní doba satelita je prakticky dána dobou jeho existence nad touto výšÍ. 

Jaká bude životnost prvních sovětských družic? Jak vyplývá z grafu, 
je doba života družic přímo závislá na váze tělesa a nepřímo úměrná jeho 
průřezu. Podle parametrů oběžných drah obou sovětských družic lze před
pokládat, že první se udrží na dráze aspoň několik měsíců a druhá možná 
dva nebo i více roků, než skončí své oběžné dráhy a shoří v atmosféře. 
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NEJJASNĚjší HVĚZDY 
DR BEDŘICH ONDERLIČKA 

V minulosti bylo 'Pořízeno již mnoho seznamů jasných hvězd, které 
však nebyly podlo-ženy přesnými fotoelektrickými měřeními. Nedávno 

xuveřejnil H. L. Johnson' , z Lowellovy observatoře nový seznam 50 nej
jasnějších hvězd severní i jižní oblohy, uspořádaných podle visuálních 
velikostí. V následující ta:bulce 1 přinášíme hvězdy Johns·onova seznamu. 
V jednotlivých sloupcích je uvedenO' pořadové čísio-, označení hvězdy, 
souřadnice k ekvinolkciu 1900, spektrum a třída svítivosti podle yer
keského třídění (Morgan-Keenan), visuální (V) a modrá (B) hvězdná 
velikost ve fotometrickém systému Johnsonově; ko'nečně v dal,ších dvou 
sloupcích je uvedena vzdálenost v parsecích (r) a visuální absolutní veli
kost (Mv)) odvozené autorem tohoto článku z různých moderních určenÍ. 
U některých hvězd je v posledním sloupci jméno. Jsou-li hodnoty V, B 
a M v ,závorce, znamená to, že pHslušná hvězda je dvojnásobná nebo 
vícenásobná, při čemž hvězdné velikosti s.e vztahují na celkovou jasnost. 
Je-li u pořadovéhO' čísla 'hvězdi'čka, značí to, že Ik příslušné hvězdě jsou 
v tabulce poznámky. 

Yerlkeská spektrální klasifikace je dvojrO'změrná. Písmeno a arabská 
číslice označují spektrální třídu (t. j.ekvivalent barvy a teploty) stejně 
jako v klasifiJkaci harvardské nebo mont-wilsonské. Římská číslice ozna
čuje t. zv. třídu svítivosti: V je hlavní posloupnost, IV jsou podobři, III 
obři, II jasní obři, lb nadobři, Ia velmi jasní nadobři. V klasifikaci mont
wilsonské odpovídá tedy třídě svítivosti 'V označení d (trpaslík) a třídě 
III označení 9 (obr). 

Fotometrický systém Johnsonův je tříbarevnY . Používá jasnosti vi
suální (V) efektivní vlnová léka 5500 A), modré (B) 4300 A) a ultra
fialové (U, 373.0 Á). Tento systém se opírá o přesná .fotoelektrická mě
ření velkého počtu hvězd nejrůzněi.ších fysi'kálních vlastno'stí, takže je 
přesně a jednoznačně definován. Zdá se, že tím to systémem bude nahra
zen dosud užívaný mezinárodní systém visuálnkh a fotogra"fických jas
ností (IPvJ lPg)) 'Pokud bude vyžadována velká přesnost. Velikosti 
u Johnsonova systému odpovídají přibližně visuální a fotografické jas
nosti mezinárodního systému, avšak na rO'zdíl od lPg je u Bodfiltrováno 
veškeré záření pod 3800 A, což je podstatné pro jednoznačnou definici 
tě·chto "modrých" či "fotografických" jasností. Rozdíl jasností B-V je 
obvyklý barevný index. 

K určení vzdáleností a absolutních jasností hvězd našeho seznamu 
byly použity různé metody. Trigonometrické paralaxy se uplatňují jen 
u nejbližších objektů. U vzdálenějších převládají paralaxy spelktrosko
pické (Yerkes, Victoria, Mt. V,Tilso·n) a dynamické. Rovněž bylo použitO' 
příslušnosti k hvězdokupám o známé vzdálenosti. Mezi 50 nejiasněišími 
hvězdami jsou 3 členové as·ociace Ori·on ( (J , e, n, jedna hvězda z jádra 
pohybové hvězdokupy Ursa Major (e DMa) a dva pravděoodobní členové 
proudu Scorpio-Centaurus ((J Cru, Sco). U vzdáleněJších hvězd bylolX 

nutno přihlížet k absorpci ve vztahu mezi vzdáleností a a'bsolutní jas

* Sky and Telescope, Vol. 16, No 10. 
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Tabulka 1. 

C. Hvězda o; Sp V B Mv Jméno 

1~ a CMa 6h41m -16°35' A1V -1.43 - 1.43 2.66 +1.45 Sirius 
2 a Car 6 22 -5238 FOla -0.73 -0.58 110 -6.0 Gancpus 
3* a Cen 14 33 -6025 G2V (-0.27) (+0.39) 1.33 (+4.1) 
4 a Boo 14 11 +1942 K2IIIp -0.06 +1.17 11 -0.3 Aľcturus 

5 a Lyr 1834 +384l AOV +0.04 +0.04 8.1 +0.5 Vega 

6* a Aur 5 09 +45 54 G5III+GOIII (+0.09) (+0.89) 14 (-0.7) Caipella 
7'" {3 Oori 5 10 - 8 19 B8Ia +0.15 +0.11 400 -8.2 Rigel 
8* a CM.i 7 34' + 5 29 F5IV/V +0.37 +0.78 3.48 +2.7 Procyoll1 
9 a Eri 1 34 -5745 B3V +0. 53 +0.37 24 -1.5 A chernar 

10* {3 Cen 13 57 -59 33 BO.5V ,{0.(6) (+0.45) 63 (-3.5) 

11* a Ori 5 50 + 7 23 M2Iab +0.7 +2.6 150 -5.3 Hetelgeuse 
12 a Aqn 19 46 + 8 36 A7IV, V +8.80 +1.02 5.0 +2.3 Altair 
13* a Tau 4 30 +16 18 K5lI1 +0.85 +2.37 20 -0.6 Aldebaran 
14* a Cru 12 21 -6233 BO.5V (+0.87) (+0.63) 90 (-4.0) 
15* a Seo 16 23 -26 13 MlIb +0.98 +2.78 113 -5.2 Antares 
16'" a Vir 
17 a PsA 

13 20 
22 52 

-10 38 
~30 09 

B1V 
A3V 

(+1.00) (+0.77) 63 
+1.16 +1.25 B.9 

(-3.1) 
+1.95 

8'pica 
FomalhaJUlt 

18 fl Gem 7 39 +28 16 KOlII +1.16 +2.17 11 +1.0 PoUux 
19 a Cyg 20 38 +4453 A2Ia +1.26 +1.35 290 -6.2 Deneb 
20 (3 Cru 12 42 -5909 BO.5IV +1.31 +1.08 115 -4.1 

21't. a L eo 10 03 +12 27 B7V +1.36 +1.25 21 -0.3 Reg uJu:s 
22* I:: CMa 6 55 - 28 50 B 2II +1.49 +1.32 140 -4.5 
23* a Gem 7 28 +3206 A1V+A<m <+1.59) (+1.63) 14 (+0.9) Castolr 
24 A Seo 17 27 -37 02 B?IV +1.62 +1.39 80 -2.9 
25 y Ori 5 20 + 6 16 B2II1 +1.64 +1.41 100 -3.4 

26 fl T am 3 20 +28 31 B7II1 +1.65 +1.52 44 -1.6 
27 (3 Car 9 12 -69 18 AOIII +1.65 +1.65 32 -0.9 
28* y Cru 12 26 -5633 M3II +1.67 +3. 20 66 - 2.4 
29 e Ori 5 31 - 116 BOla +1.70 +1.52 400 -7.0 
30 a Gru 22 02 -4727 B6V +1.75 +1.61 28 -0.5 

31* t Ori 5 36 -200 09.5Ib <+1.78) (+1.57)4-00 (--6.7) 
32 I:: UMa 12 50 +M 33 AOp +1.78 +1.76 24 -0.1 
33'" y Vel 8 06 -4703 08 :+WN7 (+1.80) <+1.56)200 (-4.0) 
34 a Per 3 17 +49 30 F5Ib +1.80 +2.28 140 -4.2 
35 ;' a UMa 10 58 +62 17 KOlII (+1.80) (+2.86) 24 (-0.1) 

36 I:: SgI' 18 18 ~34 26 B9IV +1.82 +1 .'78 42 -1.3 
37* o CMa 7 04 -26 14 F 8Ia +1.84 +2.50 300 -6.0 
38 7] UMA 13 44 +49 49 B3V +1.87 +1.67 48 -1.6 
39 ,') Seo 17 30 -42 56 FoI-II +1.87 +2.24 110 -3.5 
40* (3 Aur 5 32 +4456 AOp (+1.90) (+1.93) 20 (+0.4) 

41* o Vel 8 42 -54 21 A2V +1.92 +1.95 19 +0.5 
42* y'Gem 6 32 +1629 AOIV (+1.93) <+1.93) 25 (-0.1) 
43 a TrA 16 38 -68 51 K 2III +1.93 +1.34 30 -0.5 
44" a P av 20 18 -5703 B2V +1.96 +1.76 72 -2. LI, 

45* fl CMa 6 18 -17 54 BlIl-III +1.97 +1.74 190 -4.5 

46'1' I:: Caľ 8 20 --59 11 KO+B (+1.97) <+3.10)100 <-3.1) 
47 a H y a 9 23 -814 K 3III +1.98 + 3.42 40 -1.0 
48 a Ari 2 O? + 22 59 K2lI1 +2.00 +3 .15 24 +0.1 
49* a UMi 1 ,23 +88 46 F8Ib +2.01 +2.61 140 -3.8 Polánka 
50 fl UMi 14 51 +74 34 K4III +2.02 +3.49 30 -0.4 
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Tabulka 2. 

n Třída svítivosti n Mv n 	 nI 	 I I I 
I 

'> +300 II V (do GO) 16 < -5 8 < 20 11 
+ 300 až - 300 21 V (od G1) 1 -5 a ž O 31 20 až 50 16 


< -300 18 IV 6 ,>0 II 51 až 100 8 

III 13 '> 100 15 

II 4 

lb , l a 10 

ností. Absorpce 'byla určována převážně 'z barevných '- excesů v soustavě 
Johnsonově; v Orionu bylo přihlécL.'1uto k anomální absorpci, zjištěné 
Sharplessem. Některé další podro-bnosti najdeme v poznámkách k tab. 1. 
Důležitému problému určování vzdáleností a svítivostí hvězd s obecného 
hledislka se budeme věnovat v jiném článku. 

Letmá prohlídka tabulky 1 ukazuje, že mezi 50 nejjasnějšími hvězdami 
je poněkud více hvězd jižní polokoule (viz tab. 2, kde n ,zna,čí počet hvězd 
v příslušné skupině). Dále vidíme z tab. 2, že vÍ<Ce než 50 % všech hvězd 
jsou obři a nadobři. Pouze nej'bližší hvězda (lX Cen) patří mezi trpaslíky 
pozdějšího typu než GO. Z 16 hvězd hlavní posloupnosti do GO je 8 typu 
B, 7 typu A a jedna je hvězda Wolf-Rayetova. Pokud jde o absolutní 
jasnost, plné tři čtrtiny hvězd jsou jasněj<ší než om (což odp.ovídá hvěz
dám o sto·násobku svítivosti Slunce). Četnosti hvězd podle vzdáleností 
konečně ukazují, že jasné hvězdy jsou v nejrůznějších vzdálenostech, což 
je důsledlkem velkého rozptylua:bsolutních jasností. Vcelku je možno 
říci , že nejjasnější hvězdy .oblohy tvoří soubor naprosto netypický pro 
hvězdnou p~opulaci z okolí Slunce. Hvězdy absolutně jasné (obři) jsou 
preferovány proti absolutně slabým hvězdám (trpaslíkům). Podobné 
výběrové ·efekty, i když ne vždy tak drastické, je třeba vždy brát 
v úvahu, vybíráme-li hvězdy podle zdánlivé jasnosti. 

Poznámky k tabulce 1. 

1. 	Visuální dvojhvězda, oběžná doba P = 50 let, střední vzdálenost a = 7,6". 
Průvodce, známý 'bí1lý trpaslík ('spektrum wA5), má zdánlivou jasnost 
V = 8,7m , absolutní jasnost M = 1l,6m . 

3. Vi.sU'ální 	 dvojhvězda. , P =80 let,a = 17,6". Hla;vní slo'žka: G2V, V = 
O,Olm , M = 4,4m. iPrů.vodoe: K1, V = 1,38m, M = 5,8m. K sou.stavě patří 
ještě slrubý prů.vodce 11m , sp. M, vzdálený přes 20 (Proxima CentaU'ri) , 
který má s dvojhvězdou společný rpohyb v prostoru. 

6. 	Spektroskopická dvojhvězda, mě·řená též interferom'etrem ja'ko dvojhvězda 
visuální. P = 104d, a = 0,85 astro j.edn . Hlavni hvězda: G5lII) V == 
O,73m, M = -O,lm. Prů.vodce: GDlII, V = 0,98, M = 0,2. 

7. Jedna ·z nejsvíUvěj'šich známých hvězd. Je zajíma.vé, že mezi nadobry 
v asociaci Orion má nejpozdnější spektrum. Podo:bná situace je v. nedávno 
objevené vzdá.lené a sociaci OB-Ihvězd v Labuti, kde nejsvRivějši člen 
(M = -8,5m) má také ne,j!pozdněj,ší spektrum. Rigel má prů.'Vodce B9, 
V = 6,7m ve vzdálenosti 9,5/1. Tento prů.vodce je velmi těsnou dvoj'hvězdou 
visuální (obě složky jsou stejné jasnosti V = 7,4m, M = -0,9m) a rovněž 
byl zjištěn jako dvojhvězda spektroskopická o periodě 9,9d . Není však 
známo, která 'z obou těsných vi'suálních slložek je tOUlto spektroskopickou 
dvojhvězdou. 

8: Visuální dvojhvězda, P = 41 let, a = 4,5". Průvodce je znáJnýbí'lý trpaslík, 
V = 10,7m, M = 13,Om. 
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10. Visuální dvojhvězda. Hlavní slo'ž-ka: V = 0,72m, lťl = -3,4m. Prů'Vodce VB 
vzdálenosti 1" má jasnost V = 3,92m, M = -0,2m. 

11. Vi'suální jasnost se mění od 0,4m do 1,Om v periodě 5,7 let. 
13. Ve vzdáleno:sti 31" má visuálního prt'lvodce sp. M2) V = 13m, M = 11m. 
14. Visuální dvojhvězda. Hlavní složka: BO}5V) V = l,41m, M = -3,5m. Prt'l

vodce ve vzdálenosti 5", Bl} V = l,88m, M = -3,Om. K sou.stavě patří 

ještě průvodce B5 ve vzdálenosti 89", V = 4,97m, M = -O,lm. 
15. Visuální dvojhvězda. Hlavní složka: Ml lb) V = 1,OOm, M = - 5,2m. Prů

vodce ve vz'dáleno'sti 3". Bl; V) V = 5,15m, M = -l,Om. Zatím co a,bso,lutní 
jasnost Antara je urČoena poměrně dobře, jeho vzdálenost je méně jistá, 
neboť mezihvězdná a,bsorpce v této oblasti velmi kolí'sá. Barevný exces 
Ž)havélho průvodce, z něhož by ibylo možno odvodit absorpci spolehlivěji, 

nebylo možno dosud určit pro blízkost jasné složky. 
16. Sipektrosko'pická a zároveň zákrytová dvojhvězda o malé amplitudě. Abso

lutní, jasnost sl'o'žek -2,7m a -l,8m, perioda 4,Od. 
21. Sdílí srpolečný Ipohyb s družicí VB vzdálenosti 176", sp. K'2) V = 7,9m) M = 

6,3m, která má opět blízkého průvodce (3", 13m, sp_ asi Ml;). 
22. Visuální dvojhvězda: ,průvodce ve vzdálenosti 8", V = 9m, M = 4m. 
23. Známá šestinásobná soustava. V talb. 1 je uvedena cBlková jasnost visuální 

dvoji'ce AB. Dráha této dvojice byla v minulých letech často studována, 
Ježto relativní J>ohYJb j.e nyni poměrně ryohlý, obě složky jsou v hlízkosti 
periastra. Přes četná a velmi přesn.á mě'ření není dráha dosud zcela spo
lehlivě urč.ena. Dvě moderní, pozorováním velmi dohře vyhovujtcí dráhy 
vypočetli Muller (1955): P = 511 let, a = 7,4" , a, Rabe (1956): P = 420 
let, a = -6,3". Jednotlivé složky jsou: A : A1V) V = 1,96m, M = 1,3m ; 
je to spektro,sko'pická dvojhvězda o 'periodě 2,9d. B : Am (t. j. s:pBktrum 
třídy A s neobvykle silnými kovovými čarami), V = 2,'94m, M = 2,3m ; 
je to ro,vněž spektroskopická dvojlhvě2da o 'periodě 9,2d . Třetí visuální 
složka ve vzdálenosti 73" od dvojice AB je zákrytová dvojhvězda YY 
Gem, jejíž složky jsou dva trpaslíci MO o .rubsolutních jasnostec'h 9,lm. 
Celková zdánlivá jasnost V = 9,07m, amplituda je 0,5m, perioda 0 ,8d. 

28. Visuální průvodce A'2) V == 6,7m ve vzdálenosti 1,5'. 
31. Visuální dvojhvězda. Hlavní hvězda: 09.5 lb) V = 1,92m, M = -6,5m. 

Průvodce ve vzdálenosti 2,5", B3} V = 4,0:6m) M = --4,3m. Třetí složka 
ve vzdálenosti 58", V = 9,9m, M = 1,8m . 

33. Vzdálenost velmi nBjistá, odpovídající průměrné 3Jbsolutní jasnosti hvězdy 
08 a hvězdy Wolf-Rayetovy. y Vel je spektro'skopi-cká dvojhvězda. Před
pokládan.é a:bsO'lutní jasnosti slož.ek: M (08) = - 4,5m, M (W) = -3,5m• 

35. Visuální dvojhvězda, P - 44 let, a = 0,6". Hlavní slo~ka. KOlII} V = 
1,87m, M = O,Om. průvodce: V = 4,81m, M = 2,9m. 

37. Radiálni rychlost ppoměnná. 
40. Zákrytová dvojhvě'Zda, P = 4,Od, amplitUlda O,lm. Hlavní slo,žka M 

1,lm, průvodce M = 1,2m. 
41. Visuální dvojhvězda. Hlavní složka V = 1,94 m, M = 0,5m. Průvodce ve 

vzdálenosti 3", V = 6,4m, M = 5,Om. Společný pohylb s touto dvojicí sdílí 
dall,ší sla,bá dvojice (11m a 12m , 4"), vzdálená od ;první &9" . 

42. Dvojhvězda sice visuálně nerozlož.ená, astrometricky SB však projevuje 
oběžný pohYlb tě,ži;ště svě,tla obou složek. P eTioda je 6 let, poloosa3.!bsoJutní 
dráhy jasnější s,lo:žky je I8.si 0,05", 'což je 1,2'5 astr. jedno 

44. Spektro'skopická dvojhvězda, P = 1l,8d. 
45. Proměnná typu (3 Canis Majoris, 'perioda 6h, rozmezí změn radiální rych

losti 12 km/ s a 6 km/s, amplituda jasnosti 0,03m. 
46. Spektrální dvojhvězda. 
4'9. Visuální dvojhvězda. Prt'lvodce ve vzdálenosti 18", V = 8,8m , Fl) M = 

3,Om. Hlavní složka je jednak cefeidou o periodě 4,Od jednak spektrosko- .. 
pickou dvojhvězdou o periodě 30 let. 
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OP,TICKÉ SLEDOVÁNÍ UMĚLÝCH DRUŽ1C 

Dr V LAD I Mf R V A N Ý S E K , k andidát fys.-mat. v ěd 

Otázka techniky optického sledování umělých družic vyvstala do po
předí ihned po vypuštění první sovětské družice v říjnu 1957. Již dříve 
bylo jasno, že to není problém snadno řešitelný, neboť až dosud nebylo 
nikdy třeba určovat polohu tělesa na obloze - vyjma met.eorických stop 
- které by mělo zdánlivý pohyb mezi hvězdami mnohonásobně větší než 
je samotný denní pohyb oblohy. 

Vzhledem k malé jasnosti menší první družice, která není větší než 5m, 
nelze použít běžných metod. Nelze na příklad použít ani normálních metod 
pro získání fotografických posic malých planet nebo slabých komet, neboť 
pohyb je tak rychlý, že se stopa družice nezachytí. Nutno nalézti tedy 
takové způsoby pozorování, které by za těchto dosud nezvyklých podmí
nek daly dostatečně přesně polohu objektu na obloze v určitý okamžik. 

Úkolem optického sledování umělé družice je stanovit rektascensi a de
klinaci objektu v určitém okamžiku pozorování, jehož ·čas musí být sta
noven s náležitou přesností, která by odpovídala přesnosti, s jakou je 
určena poloha. Až dosud nikdo nemá dostatek zkušeností, na základě 
kterých by mohl navrhnout určitou metodu a proto i v tomto článku není 
snad obsažen předpis, podle něhož by se mělo pozorování provádět. Ani 
to není přesný návod, jaký byl vydán pro sovětské sta.nice pro sledo
vání družic, který vyžaduje především dosti velkého počtu spolupracov
níků a pochopitelně i přístrojového vybavení, jež zatím nemáme všude 
k disposici. Jde zde pouze o jistý přibližný návrh, podle kterého si naši 
amatéři již sami upraví pozorovací metodu, tak, jak jim bude nejlépe 
vyhovovat. 

Minimální požadovaná přesnost polohy je 0,5 až 1° a tomu odpovída
jící přesnost časová 0,5 vteřiny. Je jisté, že čím je přesnost větší, tím 
lépe, leč však pro začátek i tyto hranice přesnosti nejsou natolik velké, 
aby k jejich dodržení nebyl,o třeba pozorovatelské praxe. 

Metody pozorování umělých družic je možno rozdělit na: 
1. Visuální sledování velkou skupinou pozorovatelů pomocí "optické 

bariéry". 
2. Visuální sledování družice a nosné rakety jednotlivými pozorovateli 

nebo malou skupinou pozorovatelů. 
3. Fotografické sledování nosné rakety. 
4. Fotografické sledování umělé družice. 

Probereme si jednotlivé metody a možnost_jejich realisace li nás. 

Metoda "optické bariéry" tkví v tom, že větší počet pozorovatelů (větší 


než 8) v době očekávaného průchodu družice poledníkem nebo příslušným 
vertikálem sleduje pás oblohy, jehož šířka je dána zorným polem užitých 
dalekohledů a délka počtem pozorovatelů. Střed pásu je v azimutu a výšce 
předpokládaného průchodu družice, což však bývá udáno s přesností zpra
vidla menší než 5°, u hrubých posic bývá rozsah dokonce 20D Tudíž je• 

nutno obsadit pás nejméně o délce asi 40° (minimálně 10°). Bariéra musí 
být vytvořena tak, aby se zorná pole jednotlivých pozorovatelů vzájemně 
překrývala a to v případě, že chceme šetřit s počtem pozorovatelů 
alespoň 1/~ pole, jinak i více. Touto podmínkou je dán i druh použitelných 
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dalekohledů. Hlavní zásada je, aby přístroj měl pokud možno velké zorné 
pole. U nás k tomu účelu je nejvhodnější malý binokulární dalekohled 
o průměru objektivu 8 cm a zvětšení 10krát, jehož zorné pole je asi 6°. 
Má jisté výhody i proti přístrojům používaným na řádných stanicích pro 
sledování družic, ježto hranolový systém dává obraz vzpřímený stranově 
nepřevrácený, takže orientace na mapce je snadná. Mimo to v jednom 
okuláru lze osvětlit záměrný kříž nebo 'kruh. Přístroje byly před ne
mnoha měsíci snadno dosažitelné a četné naše lidové hvězdárny je vlastní. 
Méně vhodný je již známý Somet-Binar, který má podstatně lepší kva

litu obrazu, avšak poloviční zorné pole. Vhodné jsou i normální triedry 
- pokud jsou upevněny na nějakém stativu. 

V SSSR, USA a Japonsku jsou vyráběny speciální dalekohledy pro sle
dování družic. U některých je zorné pole až 11°. Cena jednoho kusu podle 
nabídky japonského dodavatele je kolem 550 Kčs. Tyto přístroje jsou 
umístěny na malém stativu, kde lze nastavit libovolný úhel vzhledem 
k vodorovnému zrcátku, které vrhá obraz oblohy do objektivu. A tím se 
dosáhne příznivá poloha pro pozorovatelovo oko. Prozatím však tyto pří
stroje' nemáme k disposici ve větším měřítku. 

Vytvoření "bariéry", pokud Je k disposici jen malé pozorovací pro
stranství, je možné tím, že jednotlivé přístroje se nastaví zkusmo tak, 
aby se hlídaná pole překrývala. První přístroj je nastaven na pravdě
podobnou výšku ve vhodném azimutu, další naň pak navazují, aby se 
bariérou kryl co možná největší pás nad základním a pod základním 
polem. Rozsah je dán počtem pozorovatelů, případně přístrojů. Jestliže 
použijeme přístrojů o zorném poli 6° a krytí bude 1/8 pole, pak na rozsah 
20° potřebujeme 8 pozorovatelů. 
Poměrně nejdokonaleji vytvoříme bariéru pomocí záměrného bodu, miry. 

Je to slabě svítící 3,5voltová žárovka, opatřená červeným krytem nebo 
natřená červeným acetonovým lakem. Žárovka je upevněna na vysoké 
tyči nebo stožárku, dlouhém 6 až 7 metrů (podle možnosti i více). Pak 
pozorovatel, který bude mít v určité vzdálenosti od tyče zaměřen daleko
hled na slabě zářící žárovku, bude mít v zorném poli určitou část oblohy, 
jejíž zenitová vzdálenost bude tím větší, čím je větší jeho vzdálenost 
od tyče. Je-li výška tyče H) výška přístroje nad zemí b a vzdálenost pří
stroje od tyče a) je výška středu zorného pole nad obzorem dána jedno
duchou rovnicí: 

tgh = H-b 
a 

Jelikož má smysl pozorovat až do zenitových vzdáleností 70°, pak nej
vzdálenější přístroj by byl umístěn asi 15 m od tyče 6 m vysoké, pokud 
přístroj by byl asi 1 m nad zemí. Postačilo by tedy rovné prostranství 
asi 30 metrů v průměru kolem tyče a pevně v zemi umístěné značky pro" 
postavení přístrojů v hlavních směrech, t. j. v poledníku, v prvním verti
kálu a ve dvou směrech dalších, t. j. SZ-JV a JZ-SV. Po technické 
stránce nutno mít na paměti, že při malých zenitových vzdálenostech 
budou pozorovatelé "natlačeni" na sebe, což může působit jisté obtíže 
při umístění přístrojů. V takových případech je možno záměrných tyčí 
postavit několik, na příklad na prostranství 16 X 16 m by 8 tyčí, umís
těných jednak v rozích, jednak v polovině každé strany čtverce, umožnilo 
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velkému počtu pozorovatelů, aby dokonale pokryli velkou část oblohy. 
Varianty tohoto zařízení mohOu být různé, záleží toliko na vynalézavosti 
a možnostech našich amatérů. 

V okamžiku spatření družice, která se jeví jako hvězda pohybující se 
rychle zorným polem, zapamatuje si pozorovatel co možná nejpřesněji 
dráhu mezi hvězdami v zorném poli. Rychlost objektů je 0,5- 1,5° za 
vteřinu . 

Při průchodu snadno zapamatovatelným místem (na příklad spojnicí 
dvou jasnějších hvězd) zaznamená pozorovatel čas, a to na chronografu, 
nebo pomocí stopek. V případě, že nemá k disposici ani stopky, je nutno 
čas hlásit zapisovateli, čímž se ov.šem zhoršuje poněkud kvalita časového 
záznamu. Pokud je pozorovatel zkušený a přístroj snadno ovladatelný, 
může se pokusit družici sledovat a na její dráze zaznamenat několik poloh 
výše naznačeným způsobem. 

K zakreslení je třeba zásadně užívat Bečvářova Atlasu Coeli, který je 
světovou standardní pomůckou. Jako další pomocné mapy je možno' použít 
Michajlovova atlasu, který též vlastní četné naše lidové hvězdárny a ama
téři. 
Během pozorování kontrol ujeme čas československým časovým signá

lem, který je vysílán po celých 24 hodin několika stanicemi a snadno 
zachytitelný po celém území státu. Nemáme-li vhodný přijimač, kontro
lujeme používaný časoměr co nejčastěji normálními rozhlasovými sig
nály. 

Dobř'e zapracovaná skupina pozorovatelů může vytvořit "bariéru", které 
průchod družice neunikne. Záleží velmi na vhodně voleném azimutu ba
riéry a pochopitelně na cviku poz'orovatelů. 

V případě, že není možno získat dostatek pozorovatelů, kteří by ze
jména v ranních hodinách docházeli na stanici, pak je možné pokusit 
se získat řadu spolupracovníků, kteří by pozorovali samostatně. Je ovšem 
jisté, že tato metoda "roztroušených pozorovatelů" nemůže být tak účin
ná, jako skupinové pozorování. Nicméně, kdyby po celém území státu 
s'Ůustavně pozorovalo 100 pozorovatelů, je velká pravděpodobn'Ůst, že ně
kolik pozorování bude úspěšných a tím je v podstatě účelu dosaženo. 
V případě, že dodané efemeridy budou dostatečně přesné, pak i jednot
liví pozorovatelé budou mít zaručený úspěch. Metoda práce je v tomt'Ů 
případě stejná, ovšem těžko lze vytvořit bariéru. Zde nutno počítat s více 
méně náhodným rozložením hlídaných polí, které při velkém počtu poz'Ů
rovatelů se mohou dosti dobře překrývat. 

Do pozorovacího pr'Ůt'Ůkolu je nutno zapsat název pozorovací stanice. 
zeměpisnou polqhu (na 0,1'), jména pozorovatelů a jméno vedoucího, 
čas průchodu ve světovém čase, rektascensi a deklinaci podle Bečvářova 
atlasu. Údaje ihned zašleme na Lidovou hvězdárnu na Petříně, která 
zprávy sbírá a má za úkol organisovat pozorování družic na našich lido
vých hvězdárnách. 

Sledování n'Ůsné rakety - pokud se bude opakovat totéž co u první 
družice - že nosná raketa je po velmi glouhou dobu pozorovatelná pou
hým okem - je mnohem snazší. Každý kdo má jen trochu znalosti o hvězd
néobloze, může vykonat řadu cenných pozorování bez jakýchkoli zvlášt
ních pomůcek. 

Podle dosavadních zkušeností se zdá, že mnohem cennější jsou fotografie 
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normálními stabilními komorami. Stopa rakety se snadno zachytí každou 
komorou o světelnosti alespoň 1 :4,5 na dostatečně citlivou emulsi. Aby 
se však využilo přesnosti fotografického záznamu, je třeba především 
omezIt zachycený úsek dráhy časově tak, že objektiv odkryjeme jen na 
několik vteřin v okamžiku, kdy jsme si jisti, že objekt je v zorném poli 
aparátu. Začátek i konec exposice je nutno znát s velkou přesností, alespoň 
0,1 sec., raději však o řád větší, t. j. 0,01 sec. Ideální je zařízení, kdy 
odkrytí i zakrytí objektivu je automaticky zaznamenáno na chronograf. 

.Je možno též postupovat opačným způsobem, t. j. trvale otevřený 
objektiv v době přeletu nosné rakety na okamžik zavřít. Stopa je přeru
šena a přerušení pochopitelně odpovídá přesně zaregistrovaný časový -oka
mžik. Snímky nutno ovšem proměřit. V případě, že zaznamený čas má 
přesnost 0,1 sec.) postačí odvodit polohu z fotografie pomocí dobré mapy, 
případně jednoduchým proměřením na zvětšenině negativu. Je-li časový 
okamžik zaznamenán přesněji, pak je lépe poslat snímek k dalšímu pro
měření do Ondřejova nebo na Skalnaté pleso. 

Snímky, na kterých není vhodným způsobem registrován čas, lze použít 
toliko ke kontrole visuálně zjištěné dráhy; jinak nemají valné vědecké 
-ceny. Fotografické sledování malých umělých družic, pokud jejich roz
měry znatelně nepřekročí průměr 1 metru (pro vzdálenější pochopitelně 
i více) bude jistým technickým problémem, který lze těžko zvládnout běž
nými prostředky.. . 

Normální komory, které se užívají k fotografování meteorických stop, 
mají světelnost 1 :4,5 a ,ohnisko 18, případně 21 cm; průměr objektivu 
je tedy 40 až 48 mm. Mezná hvězdná velikost meteorů, které se tímto 
objektivem zachytí, je asi 2m při rychlosti 10°/sec. Z toho vyplývá, že 
satelit by bylo možno zachytit tehdy, pokud jeho jasnost by byla větší 
než 4,5m , tedy asi o jednu hvězdnou třídu více než má první sovětská 
družice v maximu jasnosti. Při tom však nebereme v úvahu, že neplatí 
přesně týž vztah mezi osvětlením a zčernáním desky u jasných a slabých 
objektů. Spiše bude- hranice u 4. hvězdné třídy. O něco lepší pravděpo
do'bnost zachycení družice vychází pro komory s delším ohniskem a svě
telnosti 1:4 až 1 :5, jako jsou Tessary a jim podobné letecké objektivy 
s' ohniskem 50 cm. Pravděpodobnost zachycení slabé družice vzrůstá totiž 
se čtvercem průměru objektivu a klesá lineárně s délkou ohniska. Takže 
nebereme-li v úvahu rozdíly v kvalitě zobrazení, i méně světelné objektivy 
{) větším prúměru mohou dát lepší výsledek než normální meteorické 
komory. Velmi mnoho zde též záleží na průzračnosti ovzduší. V celku 
však možno říci, že systematické fotografické sledování družic dosa
vadních rozměrů je možné spolehlivě provádět toliko většími světelnými 
přístroji typu Schmidtových nebo Maksutovových komor. Jiná situace je 
v případě větší družice, jako je druhá sovětská, která má rozměry ně
kolik metrů a větší stř'ední vzdálenost a tudíž i menší zdánlivý úhlový 
pohyb po obloze. 

Pochopitelně bylo by možno sledovat i slabé družice poměrně snadno 
speciálně upravenými malými komorami, které by zachytily družici při 
jejím přeletu nad pozorovacím místem. Princip takového zařízení by spo
číval v tom, že komora by se otáčela kolem osy kolmé na rovinu oběhu 
příslušnou úhlovou rychlostí. Tato osa připevněna na deklinační osu nor
mální paralaktické montáže by byla snadno na.staviteiná příslušným smě
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rem. Komora by musela být připevněna tak, aby bylo možno ji sklonit do 
příslušného ,směru úhlu, vzniklém paralaxou družice. Na snímku dělaném 
takto montovanou komorou by se družice jevila jako delší či kratší úsečka~ 
podle toho, do jaké míry by se podařilo přesně sledovat její pohyb po 
obloze. Opěrné hvězdy by se musely arci získat dodatečnou exposicí po 
zastavení pohybu pomocné osy. Současně by ovšem bylo nutno řešit spo
lehlivou registraci času přerušením exposice a pod. 

V USA byly navrženy a zkušebně zkonstruovány Schmidtovy komory 
o světelnosti 1:1 a průměru 50 cm, kde stopa družice je zachycována na 
plynule se pohybující filmový pás. Jaké byly dosaženy výsledky, není 
dosud známo. 

Optické sledování umělých družic, zejména pak méně náročnou metodou 
visuální, je úkolem především pro amatéry. Možno říci, že to bude jeden 
- a snad opravdu jediný - vskutku vědecky užitečný úkol pro naše po
zorovatele. 

SEDMDESÁT LET KARLA NOTTÁKA 

ztěží do:vedli bychom .si dnes před
stavit vývoj moderní československé 
astronomie bez KM'la N o,váka. Karel 
Novák není sice ,astronom z povolá
ní, je přítel astronomie, přítel v nej
lepším smyslu, který věnoval a věnu
je astronomii valnou část úsilí svého 
plodného, průkopnickou prací naplně
ného života. Narodil se 24. listopadu 
1887 v Praze a již od svých dětských 
let bydlí na Smíchově ve Zborovské 
třídě. Vedoucím motivem jeho života 

. byla již od útlého věku snaha po po
znání přírody vědeckými metodami, 
která se později vyhraňuje ve směru 
meteorologie a astronomie. Pro Kar
la N ová]ka je ovšem příznačné, že se 
nespokojuje IStudiem odbo,rných praci 
a prostým zjišťováním tam nahroma
děných faktfl, nýbrž snaží se vše po
kud možno také sá.u'll prožít a zaku
sit, obeznámit se s metoda.mi, který
mi se k určitým vý,sledkflm došlo, 
zvážit jich prů:kaznou sílu - a učinit 
podle okolností i krok kupředu. No
vák postupuje ovšem jako pravý vě

decký dialektik a empirik. Jeho experimentace nejsou tápáním, jaké se někdy 
vyskytuje II amatéru; přistupuje k jednotlivým problémflm systematicky a po 
dflkladné teoretické přípravě studiem dostupné vědecké literatury. 

ReaJi.sace těchto SflJ3.h nebY'la pochopitelně jednoduchá a Novák dospívá k ni 
jen velikou pílí a jen díky svým nevšedním schopno,stem duševním i tělesným. 
My starší známe No'vák!a, kte'rý nejen ,koná 60km "vycházky" po svém milo
vaném brdském polesí nebo si lehce porhrává s metrákQ.vým~ óinkrumi, nýbrž 
i Nováka, který vytrvale denně primárně zjišt'uje čas podle hvězd Nušlovým
Fričovým dia1zenitálem a ovládá i veškerou po.četní metodiku s lim spojeno-u. 
Při dnešním pohodli těchto prací , umožněném dokonalými oasovými signály, 
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zní to již jako pohádka. Další, charakteristikou Novákovyrustronomi'cké čin
nosU je jednak určitá ukázněno..st, kLerou si přes značné astronomlCké úspě
chy domací i zanranl'č:ní vzdy zachoval, tak trebaže je na pnklad jeho vediej
Šl'lTI zajmem planetogí!aiie, nesnazí se zvětšovat optickou sllu své Obs,ervacor€ , 
neboť si uvědol1').uJe, že by to ve zdejš~m klimatu sotva přinesLo 'Uzitek. 

Pak je to ovsem n,aprostá :poctivost jeho práce - ne snad jenom poctivost 
vůči okolí, ta je při opnavdové vědecké práci srumozřejmá - ale poctivost 
sám vůči sobě, kterou nyni označujeme do jisté míry i jako s e'bek.ri.tiku. Novák 
studuje vždy také postup, jakým dospěl k určitým výsledkům a podrobuje 
svoji metodu dalším kontrolám. Tak vzniká na př. známý Martův glo'bus 
s 'nastaveIÚm souřadnic, sádrový model Venuše, jehož porotZ,orováním se odLiší 
fysiolo!gicky podmíněné zdánlivé útvary !a skvrny od skU!tečných, dále hlavně 
je to píÍ:Sbroj pro zjišťování osobni rovnice při pozor'ování zákrJ1ltů, kterým se 
zjišťuje okamžitá disposi!ce pozorovatele. Obdobně post:upov!al Novák ve svých 
pracích na zdokonalování kyvadlových o3Jsoměrů dosavadních i na konstrukci 
celé ř'3Jdy pokUlsných modelů nových. N.elze podat Novákovy práce lani pří
klrudmo v tomto článku a lze poukázat jen na jeho referáty v Říši hvězd 
i jiných oasopisech a zejména pak na knihu ,,0 kyvadlových časoměrech". 
Naznačená metodika Novákovy práce umožnna mU, a:by se dopracoval v řadě 
speciálních oborů do přední linie vědecké .empiriky a jeho práce je proto vždy 
oceňována nejen odborníky domácími, nýbrž i zahraničními. Některé naše 
vědecké ústavy a mnoho lido'výc:h hvězdáJren je vybaveno časoměrnými zaří
zeními NOlválkovy kO'Thstruk0'e, která !S e plJně 'osvědčují. Řada ,odborných oalS'o
pisů z,ahraničních vyžaduje si j.eho články. Uveřejnil něco kolem 100 kratších 
i delších referátů, většinou dol,o'žených schematy a fo tograrfickými snímky, 
a sk'orem v každém př1náší něco podstatně nového. 

Obsáhlá je i popularisační činnost Novákova. Vedle toho, že je jedním ze 
zakladatelů Čs. astronomické společnosti, v jehož smíchovském bytě se scházel 
přípravný výbor již r. 1916, třeba hlavně zdůraznit jeho budovatelskou p.ráci 
spolkovou, které zů!stal věren přes svoje jiné ~llineprázdnění až do posledních 
let. Je autorem také řady astronomických pomůcek, Jako map a atlasů, které 
byly vydány nejen doma, nýbrž i v zamr3Jničí. I když s'nad nek'ona1 populari
sační přednášky ve větším rozsahu, přece mfižeme říci, že Novák Je 'posledním, 
kterému 'by se mohl-o vJ1ltknout, že sli svo;e zkušenosti ne,ehává prn se,be. Pří
kladná je jeho ochota, s niž přijímá mladší i s'ta,rší zájemce, amatéry i profe-
sionály a u většLny z nás zanechávají 'Iprhllatis,sima" u KarkL Nováka skoro 
vždy nějaký praoovní .námět nebo pod1nět .astronomický či as'trotechnický. 
Novák je 'ovšem ta,ké do'brÝ'm technol/o,g-.em jemné mecha!niky a ele'ktr,otechni
kem, jak to při jeho n::tzna,čené specialis'aci ani jinak mení mOŽ1llé, 

N,ovákův podíl na buJdorvání lddový,ch hvězdáren lze vyjádřit v podstatě .asi 
tak. že úr,oveň časo,vé služby je na většině z nich tllik vysoká, že to vzhuzuje 
překvapení i :u zahraničníc:h hostů, kteří k nám ,občas zavítají, Zejména j.e to 
ovšem také pozorování zákrytů hvězd Měs~cem - Novákův neivloastněiší 
životní obor astronomie - k jehož provádění lidovými hvězdárnami dal podnět. 
Na prvém místě je zde zákrytová služba Lidové hvězdárny Ipražské, kde na 
Novákův popud 'bylo zorganisoováno dnes již takřka ma,<:;,Qvé pOi~orování zá
k ,rytfi. na př až čtyřmi pozorov1ateli současně, Při použi,tí Novákovy zmÍ'něné 
kontrolyoS'obní disposice pozol"9'Vatelů lz€ pa/k dosáhnout přesnosti! řádu setin 
vteřiny, Podnětné je v tomto směru t3.ké t ,o, že Norvák na Petřín nezapomíná 
aže takřka obden hvězdárnu navštěvuje, aJby sa. o těchto problém€·ch po
ho.vořil. 

P')ll,živáme této. příležitosti ži,votnfho jubilea. abvchom, z,eiména my. ktpré 
má Novák astronomicky více či méně ,.na svědomí", vvslovili jemu své díky 
i upřímná přání zdraví a životni pohody pro jeho další práci. 

Otavský 
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CO NOVÉHO V ASTRONOMII 

DRÁHA A VIDITELNOST SOVĚTSKÝCH UMĚLÝCH DRUŽIC 

Během října byl nashromážděn bo
hatý pozorovací materiál o první so
větské družici, vypuštěné v noci ze 
4. na 5. října. Na ústředí "Sputnik" 
v Moskvě došlo během října asi 60 000 
zpráv všeho druhu o družici. Zejména 
nosná rekta byla mnohokrát optic
ky i fotograficky sledována. Visuální 

9.X. 
s 

s 
26.X. 

Obr. 1.~B 

4. XI. 

JB 

Obr. 2 . 

sledování vlastní družice bylo pro její 
menší jasnost podstatně těžší. Zatím 
byly uveřejněny dvoje elementy drá
hy nosné rakety ke dni 9. října 9h SČ, 
které vykazují dobrou shodu. Průměr·· 
né hodnoty jsou: délka výstupného 
uzlu na rovníku rl = 327°, sklon drá
hy k rovníku i = 65°, argument p e
rigea úJ = 62°, velká poloosa a = 6950 

I 

km, t. j. střední výška nad zemí H = 
== 570 km. Excentricita nebyla udána, 
sovětský údaj o maximální výšce 900 
až 1000 km vede k odhadu excentri
city e = 0,047 až 0,062. 

Elementy dráhy jsou podrobeny 
značným poruchám, především od Ze
mě samotné, jejíž gravitační pole 
v dfisledku zploštění není centrální. 
Nejvýrazněji se projevuje posuv uzlu 
po rovníku ve smyslu proti otáčení 

Země. V době od 9. X. do 26. X. činil 
asi 60° (viz obr. 1 - kde U je výstup
ný uzel, JE smě~ k jarnímu bodu a 
S směr ke Slunci. Velikost dráhy 
družice a vzdálenost obou poloh Ze
mě od sebe nejsou kresleny v měřít
ku). Z obrázku je dobře vidět, jak 
vlivem zpětného pohybu uzlu se po
sunula vidiLelnost družice na severní 
polokouli z ranního soumraku (9. X). 
do večerního soumraku (26. X.). 

Pro viditelnost na urrčitém místě je 
ovšem záva žný poměr mezi oběžnou 
dobou dľužice a dobou rotace Země. 
Při oběžné době 95m44s (t. j. 1/ 15 do
by rotace Země) by se družice - ne
přihlížeje k poruchám dráhy - obje
vila nad stejným místem za 1 hvězd
ný den. Při oběžné době poněkud 
kratší (delší) by se objevila nad stej
nou rovnoběžkou poněkud dříve (poz
ději) n ež za 1 hvězdný den, t. j. vý
chodně (západně) od uvažov aného 
místa. Po 1 oběhu se posune družice 
n a rovnoběžce na západ o zeměpisnou 
délku rovnou své oběžné době. 

Další výraznou změnou je zkraco
vání oběžné doby, což je způsobeno 
pozvolným klesáním družice v důsled
ku brzdících účinkfi vnější zemské 
atmosféry. Obraz o zkracování oběž
né doby první družíce a její nosné ra
kety dává následující stručná ta
bulka: 

D en Oběžná doba 
rakety družice 

12. X. 95,95m 
21. X. 95,12m 95,55m 
27. X. 94,68m 95,31m 
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Posuv perigea se v krátkém pozo
rovacím období projevuje méně vý
razně. Pokud jde o dráhu druhé so
větské družice, vyslané v noci 3. lis
topadu, je její sklon přibližně stejný 
jako u družice první. Z oběžné do
gy 103,7m a udávané maximální výš
ky nad zemí 1700 km plyne a = 7365 
km (t. j. H = 985 km) a e = 0,097. 
Délka výstupného uzlu na rovníku ke 
dni 4. XI. byla přibližně 105° , argu

ČESKOSLOVENSKA ÚČAST NA 

Na pozvání Akademie věd SSSR se 
zúčastní sovětské výpravy do Ant
arktidy, organisované k výzkumfim 
v Mezinárodním geofysikálním roce, 
vědecký pracovník observatoře Hyd
rometeorologického ústavu na Lom
nickém štítu Antonín Mrkos. 

A. Mrkos vynikl nejen jako meteo
rolog, ale hlavně jako astronom obje
vením celé řady komet, jež nesou je
ho jméno a proslavily českosloven
skou astronomii v tomto oboru. Za 
svého již dvanáctiletého pfisobení ve 
Vysokých Tatrách získal i pověst zku
šeného horolezce. 

Po kratším pobytu v říjnu t. r. 
v Moskvě odjel 22. X. do Kaliningra
du, odkud odcestoval 1. listopadu spo
lu s dalšími 165 účastníky do Ant
arktidy lodí Kooperacija, která veze 
vědecké přístroje, dopravní prostřed
ky a zásoby potravin pro třetí kom
plexní antarktickou výpravu. Anto
nín Mrkos bude pracovat na stanici 
Mirnyj, kam dospěje počátkem pro
since, a kde se zdrží do poloviny roku 
1959. 

V této polární stanici bude konat 
fotoelektrická měření soumraku, 
syětla noční oblohy a polárních září, 
k čemuž použije přístroj fl, postave
ných pod vedením člena korespond. 
ČSAV F. Linka. Tato měření, která 
jsou v programu výzkumfl observato
ře na Lomnickém štítu, nebyla při mi
nulých expedicích v Antarktidě do
sud konána a nejsou ani v plánu vý
zkumných prací dnešních arntarktic
kých stanic. Kromě uvedených pří
strojfl veze .s sebou A. Mrkos malou 
Maksutovovu komoru 1 :1,1 (0 = 120 
mm) s pointérem a elektrickým poho

ment perigea byl v rozmezí asi 50° 
až 70°, tedy přízemí je nad severní 
polokoulí. Polohu drah obou satelitfl 
ke dni 4. listopadu ukazuje obr. 2. 
(Ut, U 2 jsou výstupné uzly první, 
resp . druhé družice .) 

Z obrá~ku 1 a 2 vidíme, že ranní 
přelety první (druhé) družice u nás 
směřovaly od SZ k JV (od JZ k SV), 
večerní přelety první družice směřo
valy od JZ k SV. Dr B. Onderlička 

VÝPRAVĚ DO ANTARKTIDY 

nem, zkonstruovanou bratry Erhar
tovými. Komora je určena k zachy
cení jemných detailflpolámích září a. 
k fotografování jižní hvězdné oblohy. 

Po dr. Václavu Vojtěchovi, který se 
zúčastnil výpravy admirála Byrda. 
v třicátých letech, je A. Mrkos dru
hým Čechoslovákem, který se účast
ní expedice do Antarktidy. Náklady 
na vypravení jediného vědeckého pra
covníka do této obla'sti dosahují den
ně mnohatisícových částek a pozvání 
A. Mrkose Akademií věd SSSR je 1ll0

vým důkazem velkorysé podpory so
větské vědy vědě ceskoslovenské. 

A. Mrkos S Maksutovovou komorou 
bratří Erhartťt na Lomnickém štítu 
koncem září t . r. těsně před odjezdem 
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OKAMŽIKY VYSÍLÁNÍ ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V ŘÍJNU 1957 
(DMA 2500 kHz, 20h SEČ; Praha I, 638 :kHz, 16h SEČ) 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DMA 
Praha I 
Den 
DMA 
Praha I 
Den 
DMA 
Praha I 

002 
NM 

11 
010 
kyv 
21 

009 
010 

002 
015 
12 
009 
011 
22 

009 
011 

003 
015 
13 
010 
NM 

23 
008 
011 

004 
NM 

14 
009 
012 
24 

009 
011 

005 
NM 
15 

009 
011 
25 

009 
011 

007 
NM 
16 

009 
NV 
26 
009 
NM 

008 
019 
17 

009 
011 
27 
009 
NM 

009 
020 
18 

009 
010 
28 
010 
NM 

010 009 
kyv kyv 

19 20 
009 009 
011 NM 
29 30 31 
010 009 010 
NM 012 011 

Ing. V. Ptáček 

ELEMENTY DRÁHY PRVNÍ UMĚLÉ DRUŽICE 

N a podkladě radiových pozorování části nosné rakety první umělé dru
vypočetl M. Ryle tyto provisorní ele žice vypočetli Lautman, Slowey a 
menty dráhy první umělé družice: McCrosky: 

epocha - 1957 říjen 8-9 epocha - 1957 říjen 9,405 SČ 
sklon dráhy - 64,9° pravá anomalie -- 266°24' 
excentricita - 0,06 argument perigea - 6147 
oběžná doba - 96m 02s-1,5s za délka výst. uzlu - 327 20 

den sklon dráhy - 64 16 
max. výška - 970 km excentricita - 0,0512 
min. výška - 190 km velká poloosa - 1,08908. 
precese uzlu - 3°40' (za den) Argument perigea, délka výstupné
maximální výšky dosahuje družice ho uzlu a sklon dráhy jsou vztaženy 

v zeměpisné šířce asi -45° k rovníku 1957,0. Velká poloosa je vy
minimální výšky v šířce asi +45° jádřena v jednotkách poloměru ,zem
Elementy eliptické dráhy poslední ského. ol- B. 

PERIODICKÁ KOMETA KOPFF 1957a 

V dubnovém čísle Říše hvězd (str. nalézt a prof. van Biesbroeck vyslo
86) jsme přinesli zlprávu, že periodic vil nyní domněnku, že jím 20. února 
kou kometu Kopff 1957a objevil dne nalezený objekt byla asi asteroida a 
20. února t. r. G. van Biesbroeck. Od nikoliv kometa Kopff, předběžně 
té doby se však kometu nepodařilo označená 1957a. 

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÝ REAKTOR 

Dne 24. září t. r. krátce před půl účinného prostoru reaktoru vloží 
nocí byl v reaktorové laboratoři Ústa zdroj neutronů,na př. berylium s ra
vu jaderné fysiky ČSAV v Řeži spuš diem. Po t~ se začnou spouštět do to
těn první jaderný reaktor, postavený hoto prostoru palivové tyče. Do ja
v ČSR. Má tepelný výkon 2000 kW, der uranu s isotopem U 235 vniknou 
používá jako paliva uranu obohace neutrony; ty způsobí rozštěpení jader 
ného na 10 % isotopem U 235 a jako na větší počet částic, z nichž některé 
moderátoru} reflektoru a chladiva jsou opět neutrony, které mohou na- • 
obyčejné vody. I když se jedná o za padnout další jádra a tím zpfisobit 
řízení v podstatě typÍ3ované, je jeho další štěpení. Další palivové články 
spouštění vždy novým, technicky dos se pak. přidávají tak dlouho, až je do
ti náročným úkolem. Při zahajování saženo kritického množství, t. j. 3ta
řízené řetězové štěpné reakce se do vu, kdy reakce může udržovat sama 
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se-be v chodu. Řetězová štěpná rea'k
ce se mflže bud' rozrůstat, muže po
kračovat ve stejné síle anebo může 
slábnout; to záleží na tom, kolik ne
utronů zrozených při každém štěpe
ní se využije pro vyvolání štěpení dal
ších. Pro normální provoz reaktoru 
je žádoucí, aby reakce pokračovala 
stále stejnou ]ntensitou. K tomu je 
třeba zabránit přebytečným neutro
nům, aby vstupovaly do reakce. To se 
v praxi děje posouváním t. zv. regu
lačních tyčí z materiálu pohlcujícího 

neutrony v účinném prostoru reak
toru. Reaktor, který byl vybudován 
s velkorysou podporou Sovětského 
svazu, byl uveden nejprve do provozu 
s výkonem podstatně nižším než je 
plný výkon 2000 ,kW. Za dobu pokus
ného provozu budou do'končeny vše
chny rozestavěné objekty, patřící 
bezprostředně k reaktoru a o'bsluha 
si osvojí všechny základní práce, <spo
jené s ovládáním reaktoru, s ochra
nou proti záření a s dalšími Úk011Y 
v reaktorové laboratoři. Bul. ČSAV 

Z LIDOV~CH HVĚZDAREN A ASTRONOMICKÝCH 

KROUZKŮ 


CELOSTÁTNÍ ASTRONOMIOKÁ EXPEDICE 1957 

Ve dnech 21. července až 4. srpn a 
t. r. byla uspořádána v Beskydeoh na 
Hlaváčl{ách celostátní astronomick á 
expedice. Vedení a organisování této 
expedice bylo svěřeno Oblastní lido
vé hvězdárně v Plz1l1i a na zajištění 
odborného p rogramu se podílely lido
vé hvězdárny v Brně, v Plzni a 
v Praze. Konečné rozhodnutí o t om, 
,že se i letos uskuteční astronomická 
expedice, bylo dáno 'na V. celostát
ní konferenci pracovníků lidových 
hvězdáren a astronomických krouž
ků v Tatranské Lomnisi v květnu 
t. r . To by l asi také za'čátek všech 
příprav na sam otnou exped ici.. 

Z mnoha důvodfl bylo za místo 
expedice vybráno IOŤ1Ské místo: Hla
váčky mezi Rožnovem pod Radhoš
těm a Valašskou Bystřicí. Oblastní li
dová hvězdárna v Plzni zajišťovala 

potřebný materiál, stany, přístroje 
i pracovníky; kromě toho organi'so
vala ve spolupráci s lidovými hvěz
d á rnami v Brně a v Praze odbornou 
část expedice. Krajská lidová hvěz

dárna ve Valašském Meziříčí pomoh
la zajistit některý stavební materiál. 

Pro plzeňské pracovníky začala 

expedice již 16. července. To večer ve 
23 hod. vyrazila od hvězdárny v Plzni 
dvě auta s materiálem a pracovníky 
na cestu téměř 500 kilometrú dlou
hou. Jelo se celou noc a celý násle
dující den. Zastávky byly pouze 
v Brně, kde byly při'brány některé 

přístroje, a v Gottwaldově . Teprve 
večer 17. července po 22. hod. dora
zila obě auta na místo expedice na 
Hlaváčky. Ve světlech reflektorů bylo 
provisorně postaveno 5 stanů a o půl
noci již všichni tvrdě spali. 

N á sledujícího dne časně zrána za
hájili Plzeňáci stavbu tábora. Bylo to 
mnohem obtížnější než loni - vždyť 
bylo očekáváno a s i dvakrát tolik 
účastníků! Loňská expedice jich mě
la 52. Práce rychle postupovaly a 
v ned ěli 21. července po postavení 
osmnácti stanů , které zajistila Lidová 
hvězdárna v Ostravě, mohl tábor při
jmout až 100 účastníků. Tábor ex'p e

28 3 



dice měl celkem 60 stanů. Z toho byl 
jeden hlavní pro uskladnění přístroiů, 
jeden pak pro rozvodnu elektrického 
proudu po táboře a ostatní pro uby
tovny účastníků. Pro tábor byla vy
stavena na pokraji lesa velká kuchy
ně, uprostřed tá'bora střecha na ochra
nu vozidel před sluncem a deštěm a 
další nutná zařízení. Při pracech po
máhalo několik místních pracovní'ků. 
Voda do tábora byla opět dovážena 
ve voznicích a v bandách. Hlavní zá
sobování potravinami bylo obstará
váno vozidly plzeňské hvězdárny, kte
rá denně zajížděla do Val. Bystřice, 
Rožnova pod Radhoštěm i jinam, aby 
kuchyně měla dostatek zá30b 'Pro va
ření. Výborně zas·e vařily místní ku
chařky a o dobrou chuť se postaral 
zdravý horský vzduch. 

Budování tábora poča'sí přálo. Hor
ší to však bylo, jakmile byla expedi
ce zahájena. Přednášky měly být 
v dopoledních hodinách přímo v tá
boře, pozorování Slunce po celý den. 
Jen prvý den se mohlo před'l1ášet 
v přírodě. Násl2dující dny pršelo a 
bylo nutné přesunout přednášky do 
hostince na Leskovci. Nikterak to ne
ubralo na kvalitě přednášek ani na 
zájmu účastníků. Zato hůře na tom 
byla praxe. Vyjma několika málo po
zorování S'lunce v prvém týdnu ne
ukázala se jasná obloha ani ve dne 
ani v noci. Původně stanovený pro
gram musel být 'stále pozměňován a 
tak 3e stalo, že během prvého týdne 
byla převážně probrána teoretická 
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část a na praxi se nedostávalo. Kro
mě sluneční sekce mohla velmi dobře 
pracovat jen ,sekce časová a ta snad 
využila nepříznivého počasí nejlépe. 
Ani druhý týden expedice se 'Počasí 
podstatně nezlepšilo. Jen dvě noci by
ly jasné a ty nestačily k probrání 
praktické části programu. 

Na eX'pedici pracovaly tyto sekce: 
Sekce pro pozorování meteorů, kte
rou vedl prom. fysik Zdeněk Kvíz. 
Teoretic1\:á část byla probrána po
drobně, praktická jen ve dvou no
cích. To stačilo 'právě tak k "nakous
nutí" programu a k seznámení no
vých pozorovatelů s problémy pozo
rování meteorů visuálně a telesko
picky. 

,Sekce pro pozorováni Slunce pod 
vedením Františka Ka'davého mohla 
nejlépe S'plnit pozorovací program. 
Během dne přece jen vysvitlo sluníč
ko a to všichni příslušníci této sekce 
horlivě pozorovali přímo i projekcí. 
Teorie ,byla probrána velmi podrobně. 

Sekci pozorovatelů proměnných 

hvězd vedl dr. Oto Obůrka. Sekce 
měla dostatek času na teoretický pro
gram. PočasÍ rovněž nepřálo a tak si 
proměnáři zhotovili umělé proměnné 
hvězdy a pracovali za každého po
časí, dokonce i v dešti. Ke své práci 
používali prototyp brně:n3kého Danjo
nova hvězdného fotometru. 

Sekci planetární vedl až v druhém 
týdnu Pavel Příhoda. K práci se po
užívalo 80mm Zeissova refraktoru, 
zapůjčeného Lidovou hvězdárnou 



v Gottw~ldově. Když této sekci poča
sí nepřálo, zhotO'Vil její vedoucí před
lohy některých planet, umístil je do 
vzdálenosti asi 50 metrů a pří,sluš

níci kreslili povrch těchto planet tak, 
jak se jim jevil v binarech. Byla zde 
možnost srovnat kresbu . s originálem 
(to v přírodě není) a tak velmi dobře 
ohodnotit kvalitu každého pOLioro
vatele planet. 

Sekci fotografickou a sekci časovou 
vedl ing. Bohumil Maleček. Progra
my těchto sekcí se vzájemně stří'da

ly. Nejlépe mohla pracovat sekce ča
sová, neboť nebyla tak odkázána na 
bezmračnou oblohu. Sekce fotografic
ká měla možnost pracovat jen ve 
dvou nocích a to ještě za značně ne
příznivých atmosférických podmínek. 
Negativní materiál byl zpracováván 
v temné komoře na Krajské lidové 
hvězdárně ve Val. Meziříčí za vedení 
A. Pánka. 
Mimořádný program měli hosté 

expedice a to doc. dr. Vlladimír Guth 
(meziplanetární hmota, mezinárodní 
meteorický rok a umělé družice) a 
kandidát věd Zdeněk Ceplecha (o své 
cestě do SSSR). 

Dobré přístrojové vybavení expedi
ce umožnily lidové hvězdárny, a'stro

nomické kroužky a Astronomický 
ústav Masarykovy university v Brně 
zapůjčením svých přístrojů. 

Expedice se zúčastnilo celkem 96 
osob. Z toho bylo 11 pracovníků lido
vých hvězdáren, 46 spolupracovníků 
lidových hvězdáren, 36 členů astrono
mických kroužků a 3 pracovníci z ji
ných ústavů. 

Prostředí, v němž úča,.stníci žili, by
lo srdečné a díky dobré náladě, ne
mohlo ani velmi špatné počasí tento 
velký kolektiv roztmelit. 

Expedice byla ukončena v sobotu 
3. srpna večer táborovým ohněm a 
většina účastníků se rozjela do svých 
domovů v neděli ráno. Kromě Plze
ňáků zůstali v táboře ještě ně'kteří po
zorovatelé ·meteorů. Všichni měli mož
nost pozorovat ještě poslední noc 
5./6. srpna teleskopické meteory. Na 
rozloučenou se objevila všem posled
ním účastní'kům nízko nad Radhoš
těm Mrkosova kometa. Tím pro další 
část skončila expedice a jen plzeňští 
zfJstali a likvidovali poslední zbytky 
tábora. Dne 6. srpna pozdě odpoledne 
vyrazili na zpáteční cestu do Plzně. 
Cestou zpět vrátili přístroje v Gott
waldově a v Brně a druhý den před 
půlnocí dorazili do Plzně. B. M. 

NOV1t KNIHY A PUBLIKACE 

Bulletin Os. ústavů ·astronomických 
(mezinárodní vydání), roČ. 8, číslo 5 
obsahuje tyto vědecké práce našich 
astronom<fi: L. Kresá1k: Nomog,ramy 
pro výpočet paralaktických kOTek-ci 
komet a planetek - L. Fink: Iono
sférická refrakce v radioastronomii 
- M. Kopecký: Elektricťké a mag
netické ,úkazy ve sluneční atmosféře 
III. (Metoda určení polohy magnetic
kých !pólů Ipomocí koronálních 'pa
prsků ,blízkých pólu) - J. Kleczek: 
Kondensace ve slunečních tprotube
ranCÍ'oo I. (Rovnice isobarického 
ochlazování) - V. Ptáček a L. We
hrová: Korekce časových si'gnál'ů 
v červnu až snpnu 1956 - Z. Seidl a 
L. Horák: Pozorování dvou velkých 
chromosférkkých erupcí 30. a 31. 
května 1956 - Z. Ceplecha: Visuální 
Geminidy 1955 - V. Vanýsek a J. 

Rajchl: :Pravděpo,dOlbný výbuch ko
mety 1955g (Honda). 

H. Vogt: A ufbau und Entwicklung 
der Sterne. Akademische Verlagsge
sellschaft Geest & Portig K.-G., Lip
sko 1957; str. 171, obr. 9, cena váz. 
16 DM. - Ve-sbírce "Problémy kos
mické fysiky" vyšla po 14 letech zno
vu Vogtova monografie o stavbě a 
vývoji hvězd. Druhé vydání je pocho
pitelně zcela přepracované a doplně

né. Kniha je rozdělena do 14 kapitoL 
Začíná základními rovnicem~ vnitřní 
stavby hvězd, v dalších kapito1ich po
jednává o nitru hvězd (ioni3ace, 'Pře
nos energie), o zdrojích energie , 
o vztahu hmota-svítivost a o chemic
kém složení hvězd. Velmi obsáhlá část 
je věnována modelům hvězd (Edding
tonův, polytropní modely, modely 
s proton-protonovou r eakcí jako hlav
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ním zdrojem energie aj.). Další kapi
toly jsou věnovány bílým trpaslíkflm, 
molekulární, zářivé a turbulentní vis
kositě v nitru hvězd, stabilitě hvězd, 
rotujícím a vnějším silám podléhají
cím hvězdám a konečně vývoji hvězd. 
Monografie, vyžadující povahou té
matu od čtenáře pochopitelně základ
ní matematické a fysikální znalosti, 
obsahuje též obšírný seznam 111 lite
rárních odkazfl (do značné míry 
i z posledních let), jakož i podrobný 
jmenný a věcný rej3třík. Vogtova 
kniha podává skutečně přehled sou
časného stavu problémfl, souvisících 
se stavbou a vývojem hvězd , jak 
autor poznamenává v předmluvě. B. 

B. Maleček a L. Zachar: Astrono
mická tabulka 1958. Oblastní lidová 
hvězdárna, Plzeň 1957, velikost 28 
crn X 41 cm, dvoubarevný tisk, 3 Kčs. 
- Již po čtvrté vychází Astronomic
ká tabulka, která obsahuj e východy, 
kulminace a západy Slunce, Měsíce a 
planet, významné úkazy na obloze, fá
ze Měsíce a j. Barevně je vyznačen 
občanský a astronomický soumrak a 
noc. Druhá strana tabulky obsahuje 
návod k používání, mapku ČSR pro 
opravy středoevropského času na 
místní čas a několik příkladfl. Astro
nomickou tabulku 1958 expeduje Ob
lastní lidová hvězdárna v Plzni a je 
rovněž v prodejnách n: p. Kniha. M. S. 

Jadernyje processy v zvezdach . 
Sborník referátfl, přednesených na V. 
mezinárodním astrofysikálním ko
lokviu v Liěge 10. až 12. prosince 
1953. Překlad z angličtiny a fra!llcouz
štiny, vydalo Izd. inostr. lit. v Mo
skvě, 423 str., váz. 17 Kčs. - Kniha 
obsahuje sborník materiálfl V. mezi
národního a'strofysikálního kolokvia, 
kterého se zúčastnili astronomové, 
pracovníci v oblasti jaderné fysiky, 
geofysiky a geomechaniky. Nalezne
mezde referáty o jaderných reakcích, 
které jsou zdrojem hvězdné energie, 
o reakcích, které nelze v pozemských 
laboratořích uskutečnit. Sborník je 
rozdělen na tři části: I. Vznik prvkfl, 
II. Vnitřní složení a vývoj hvězd, ter
monukleární reakce, III. Rozšíření 
prvkfl ve vesmíru (nové údaje 'O che
mickém složení hvězd, mlhovin, pla
net a meteoritfl). V úvodu každé čás
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ti nalezneme přehled současných vě
domostí z příslušného vědného oboru, 
v závěru každé části pak výtahy pod
statných částí diskuse. Sborník obsa
huje mnoho statí, které dosud nebyly 
jinde publikovány. Zejména v oboru 
kosmologických problémfl nacházíme 
v knize často i 'protichfldné názory, 
tak, jak byly autory na kolokviu 
předneseny. 

Kolokvia se zúčastnilo 60 vědec
kých pracovníkfl z rflzných zemí a 
sborník referátů z tohoto zasedání je 
dflležitou pomflckou pro všechny zá
jemceo úspěchy současné astrofysi
ky. Jeho I. část 'Obsahuje 5 statí,. 
z nichž některé mají prvořadý vý
znam pro studium kosmogonických a 
k'Osmologických problémů. II. část 
:sborníku přináší 19 statí. Po zajíma
vé úvodní stati se seznamujeme 
s experimentálními i teoretickými 
závěry o jaderných reakcích ve hvěz
dách, včetně tabulky charakteristic
kých reakcí ve hvězdách. Dále nalé
zá me inf'Ormace o chemickém složení 
některých zvláštních typfl hvězd a 
o dúsledcích jaderných rea kcí pro vý
voj hvězd. Na dalších stránkách jsou 
otištěny referáty z oboru fysiky Slun
ce a o vý~namu kulových hvězdokup 
pro vývoj hvězd. Velmi dflležitou je 
devatenáctá stať II. části, obsahující 
referát Ambarcumjanflv k otázce pfl
vodu hvězd. 

III. část sborníku obsahuje mimo 
obsáhlý úvod J. L. Greensteina dal
ších 20 statí, přinášejících řadu infor
maci o obsahu chemických prvkft 
v rflzných kosmických o'bjektech, 
o výskytu isotopfl ve hvězdách, o slo
žení hvězdných atmosfér, o výskytu 
deuteria, dusí'ku a technecia ve slu
neční atmosféře, o výskytu prvktl 
v meteoritech a o vzá jemných pomě
rech prvkfl ve slunečni soustavě. Ko
nečně poslední stati jsou věnovány 
otázce kosmického záření a jeho pfl
vodu. Každá stať knihy je zakončel)a 
bibliografickými poznámkami. Sbor
ník je nepostradatelnou sbírkou refe
rátfl z astrofysiky pro všechny odbor
níky i pokročilé amatéry, kteří se za
jímají o nejdflležitější otázky, který
mi se soudobá astrofysika zabývá. 

A. N. 



A. 1. Oparin a V. G. Fesenkov: Ži
vot '/)8 vesmíru. Nakladatelství Naše 
vojsko, Praha 1957; str. 168. cena 
brož. Kčs 8,30. - TaJto knížka, vydaná 
vloni vydavatelstvím Ak8Jdemie věd 
SSSR, je nejnoveJ,slm souhrnným 
zpracováním otázky možností života 
ve vesmíru a je Ulrčena širokým 
vrstvám čtenářů. Již sama jména 
autorů, z nichž jeden je jedním 'z před
ních sověts'kýGh biologů a druJ1Ý vý
značným sověts~ým astronomem, za
ručují vysO'kou vědeckou úroveň kníž
ky při způsobu t8Jkového podání celé 
látky, a:by byla dostU1pná velmi širo
kému kruhu čtenář·ů. O tom, že obě 
tyto oče'kávané přednosti jsou II této 
knihy splněny, svědčí to, že kniha má 
velký ohlas v zahraničí a :byla již 
v překladu vydána v Anglii, ve Fran
cii a v Japonsku. Značnou předností 
knihy je to, že se nezrubývá pouze 
otázkou života na některých ,plane
tách naší sluneční soustavy, nýbrž že 
k otá.zce života přistUlpujes širokého 
hledtska cel'kové stavby vesmí'ru, vý
voje hvězdných soustav a planetár
ních soustav. Další předno'stí knihy je 
to, že se zde po prvé na podobné knize 
podilí vedle 8Jstronoma i biolog. Prvá 
k3.!pitola, napsaná akademikem Opa
rinem, zabývá se otázkou živé hmoty 
a jejího vzniku. Ostatní kapitoly jsou 
n8Jpsány akademikem Fesenkovem a 
prvá z nich se zabývá stavbou vesmÍ'
ru, hvě.zdných s<oustav, vývojem hvězd 
a všemi ostatními základními 8Jstrono
mickými poznaťky, nutnými k pocho
pe,ní dalších k8Jpitol. Nás'ledující ka

pitoTa 'se zaJbývá zák'ladními vlast
no's'lmi naší sluneční soustavy a jejím 
v,znikem. Jelikož pro vznik a vývoj 
ži'vota na pla'netě má značný význam 
vznik, vývoJ' a složení atmosféry pla
nety, je této otázce věnována celá 
další kapibola. Mnoho fantasií bylo vy
sloveno o obyvatelích Měsíce a proto 
Fesenkov věnuje Měsíci celou pátou 
kapitolu knihy, v ní'ž podrobným roz
borem ukazuje, že mlu'Vit o ži'votě na 
Mě'sí'ci nemá smyslu. K obdobnému 
závěru dochází i pokud se týče vel
kých planet na:ší slune.ční soustavy. 
Jako nejpří'znivější pro život v naší 
sluneční soustavě byly vždy poklá
dány planety Mars a Venuše. Velmi 
podrobným roz:borem podmínek na 
těchto planetách v sedmé krupitole do
chází Fesenk'Ův k závěru, že ani zde 
nejsou podmínky pro život ni'ja.k -pří
znivé a je-li na těchto planetác.h ně
jaký život, pak jen ve svých nejniž
šÍlch formách a velmi poskrovnu. 
V závěreč;né kapitole se Fesenkov za
bývá rozšířením života ve vesmíru a 
uk8Jzruje, že podmínky nutné pro vznik 
a další vývoj života jsou možné jen na 
poměrně omezeném množství těIes. 
Fe<senkov do.chází ik závě'ru, že asi 
z jednoho milionu hvězd 'Pouze u jed
né hvězdy múže exi'stovat planeta, na 
n~ž bUlde život na jakémkoliv stadiu 
sv&ho vývoje. Kniha je psána pouta
vým 'způ:slO'bem, je doplněna řadou 
kreseb a fotografií a její český p,ře
k'lad, poří'zený dr. J. Kleczkem, bude 
jistě uvítán všemi <zájemci o otázku 
~ivota ve vesmíru. Dr M. Kopecký 

ÚKAZY N A OBLOZE V LEDNU 1958 

2. 	 5h27,lrn 
3. 	 Oh53,Bm 

15hO'Orn 
22h36rn 

5. 	 21h09m 
7. 	 18'h33rn 

23h46,4m 
9 . 	 1hOOrn 

7h20,Orn 
11. lh48,2m 
12. 	 15h01m 
13. 	 6h12m 

14h17m 

zaJtmění 1. meS'1ce Ju:piterova - začátek 
zákryt hvězdy 85 IP Tau (6rn) Měsícem - vstup 
Země v přísluní 
maximum meteorického roje Dra:eo.nid 
Měsí'c v úplňku 
Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 6° severně) 
zákryt 'hvězdy K Cnc (5,l rn ) .Měsícem - výstup 
Měsíc v přízemi 
zatmění 1. měSÍCe Jupiterov1a - za'Čátek 
zatměni I. měsíce JupiteI"ova - začátek 

Měs:1C v posl'ední čtvrti, 
Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupite.r 2° severně) 
NeptU!Il v kOúljun,kci s Měs'Ílcem (Neptum 2° severnp, 
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16. 	 1h 50,lm zatmění III. meSlce Jupiterova -- začátek 
4h 19,7m z.a;tmění III. měsíce Jupiterova -- konec 
51100m Merku:r v západní elongaci (24° ) 

16h06m M,ars v konjumkci s Měsícem (Mars 3° ji'žně) 

2:3h47m 'Saturn v konjunkci s Měsí'cem (Sat.urm 2° ji'ž,ně) 

.17. 22h50m Merkur v konjunkci s Měsícem (Merkur 3° jižně) 
18. 	 3h41,Om zatm:ěln í 1. ,měsíce J 'UjpiteYiO'va -- Zlalčátek 


3h41,lm zatmění' II. :měs:~'ce JUlpiteI'lova -- :k'onec 

19. 	 2'3h08m Měsíc v novu 
21 . 	 Oh52m Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše } O severně) 

23. 	 5h47,7m zatmění III. měske Jupiterova -- začátek 
llhODm Mars v konjun.koi s:e Saturnem (Ma,rs 2° jižně) 

25. 	 1ho.Om Měsíc v odzemí 
3h51 ,4m z8Jtměni II. měs:'ce Jupiterova -- začátek 
5h33,8m zatměni' I. mě:sice J,upirteroVla -- z,a'čátek 
6,h16,5m z altmě'ní II. měsíce Jupiterova -- konec 

28. 	 3h16m Měsíc v první čtvrti 
21hOOm Venuše v dolní konjunkci se 'Sluncem 

,30 1hOOm Umn v oposici se Sluncem 
:31. Oh01,Om zákryt hvězdy 97 Tau (5,lm) Měsícem -- vstup 

Mezináro.dmí g eofysikální rok: Světové dny 3., 4.. 19. a 20. ledna. 

Obzorová mapka poslouží k snad
nému vyhledání Merkura na ranní ob
loze. Na spodním okraji VOd znázor
něným přirozeným obzorem je vy ,. 6 .' 
značen azimut, počítaný od jihu (0° ) , 

přes západ (90° ), sever (180° ) a vý .,

• t6
chod 	(270° ) opět k jihu. Po levé stra . e,'." - 31
ně je výška nad obzorem. 

Hvězdná mapka rovníkové ob-las ti 


obsahuje kromě zvířetníkovJ"ch a ně-
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'kterých význačnějších .souhvězdí drá je vyznačen krátkou kolmou úsečkou 
hy Slunce a planet na obloze v lednu. a značí polohu tělesa pro první den 
Pohy,by těchto těles jsou vyznačeny v měsíci, konec -- vyznačený šipkou 
silnými čarami , u nichž šipka značí -- 'polohu pro pOSlední den v měsíci. 
směr pohybu mezi hvěZ'dami (u planet Dráha Měsíce není vyznačena. Jsou 
s nepatrným zdánlivým pohybem není však vyznačeny polohy Měsíce na ob
šipka zakreslena) . Začátek silné čáry ' loze v do,bě j €i ho hlaVlních fází. M. 

PRODÁMaSltroll1o!ffi . da:l elJwhled o průměru objeikJtivu aoorolffiart:. 50 man, F 500 mm .s 1 
okulárem pI'O zvětšení 60 X , s kovovým pyramid. stativem, azimut. montáži, jemný 
po.hyb v de'k\i.na ci, olpUoky beQ;vadll1ý, za Kos 1200,-. ~ KOUPíM bezvadný dřervěný 
pyr,amů'dOivý s ta tiv '.I)ITO da:I €Jl, whled. Na,bídky na adresu F. Kordík, Ko.š-orv 15, p. p. LOIffi
nice 	n. Popelkou . 

Vydává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12, 
Stalinova 46. - Tiskne Orbis, tiskařské závody, nárOdní podnik, závod č. 1, Praha 12, 
Slezská 13, - Rozšiřuje Poštovní novinová služba. A-19563 



stopa poslední části nosné rakety umělé družice v souhvězdí Velkého psa 
z 17. X. 1957. Exposice 20 sec. Biotare-m 1:2) f = 10 cm. (M . A 1ntal) Skalnaté 

Pleso) 



Nahoře eruptivní protuberGince krátké životnosti s moh"utnou světelnou exci taci 
z 21. IX. 1957 15h21m. JeviZa se jako světlý oblak i proti slunečnímu okraji . 

Dole m enší skupina skvrn s asi hodinu trvající erupcí z 21. IX. 14h 40m 



~ 

Nahoře bipolární skupina slunečních skvrn 8 erupcí ze 17. IX. 1957 9h OOm ) 

dole tatáž skupina 21. IX. 12h09m SEČ s novou erupcí 


(Všechny snímky dr. K. Hermann-Otavský) 




Sním,ky velké protuberance typu »loops(( z 28. VI. 1957 (vlevo v 11h58m ) 

vpravo 1Jf h05m ). Jde o zjev poměrně stacionární) nebo lépe řečeno rekurentní) 


který prozrazuje zvl-áštní disposici kritického aktivního centr.a 

(Dr K. H rermann-Otavský) 


Fotografie velké skupiny sZwneoních skvrn .Z 21 . IX. 195"'1 (Č . Šiler J 
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