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Pro zachov átní dosa-vadní p eriodicity časCipisu Říše hvězd v počtu 12 čísel 
ročně (který měl v r. 1959 vyjít pouze 10krátL upravujeme ro zsah našeho 
měsíčníku tak, že bude střídavě tištěn o rozsahu 24 a 16 stran t extu; vyjde 
6 čísel o 24 stranách a 6 čísel o 16 stramách textu kromě obálky a přílohy. 
Bude mít tedy celý ročník 1959 240 s.tran tex tu. Z těchto dl"tvodu upravujeme 
i cenu časopisu z puvodnich Kčs 2)40 na Kčs 2J- za výťísk, rC'ční předplatné 
je Kčs 24)-. 
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.;. P RV NÍ UMĚLÁ OBĚŽNICE SLU'NCE 
J IŘí BOUŠKA 

Žijeme v dobách, kdy asLronomie přestává být vědou odkázanou pouze 
'na pozorování, ale počíná se stávat oborem, v němž je možno experimen
tovat. Prvním. významn}'m krokem bylo vyslání radiového signálu ze 
Země na Měsí c a zachycení jeho ozvěny 10. ledna 1946. Druhým význam
ným krokem bylo úspěšné vypuštění první sovětské umělé družice Země;: 4. října 1957 a v následujících měsících ještě vypuštění dalších sovět
ských a amerických umělých satelitů. A konečně událostí dosud největ

f, šího význa mu je př'ekonání zemské přitažlivosti a vytvoření umělé oběž
nice Slunce, dosažené sovětskou raketou, vypuštěnou 2. ledna t. r. 

Jak je již čtenářům známo ze zpráv denního tisku, byly v uplynulém 
roce vykonány č lyři americké pokusy o dosažení Měsíce . První rrrketa, 
vypuštěná 17. srpna, se 77 vteřin po startu vzňala. Druhá raketa, která 
startovala 11. října, dosáhla sice tehdy rekordní vzdálenosti 126740 km 
od Země, ale pro opožděné zapálení tř etího stupně nedosáhla lvIěsíce a vrá" 
tila se k Zemi. 'Třetí pokus byl vykonán pomocí čtyřstupňové rakety Pionýr 
8. listopadu, ale pro nezapálení třetího stupně byl opět neúspěšný. Při těch
to pokusech měly r8,kety dopadnout na měsíční povrch. Při čtvrtém po
kusu byl vzhledem k předchozím neúspěchům stanoven méně složitý úkol, 
neboť poslední s tupeň čtyřstupúové rakety Juno II, vypuštěné 6. prosince. 
se měl buď dostat do pásma měsíční př'itažlivosti. nebo Měsíc minout úl. stát 
se umělou oběžnicí Slunce. Raketa však nevyvinula potřebnou rychlost 
a po dosažení vzdálenosti 107 350 km od Země dopadla, zpět na zemský 
povrch. Přesto však ph dr uhém a čtvrtém pokusu byly získány některé 
cenné údaje o kos;mickém prostoru, protože přístroje byly po dohu letu 
raket v činnosti. 

Uvedené americké pokusy názorně ukazují , jaké potíže se vyskytu jí .... 
při konstr ukci r aket , které mají dosáhnout únikové rychlos ti . Avšak i když 
raketá dosáhne potřebné rychlosti, vyvstává další, n ikoliv jednoduchý'. 	 úkol: dosáhnutí Měsíce. J\llusíme si uvědomit, že raket a je říditeln á pouze 

• 	 I v době prvních několika minu t po startu, kdy jsou v činnosti motory, 

kdežto později není j iž možno odchylky v letu opravit. A i kdyby bylo 

možno odchylky v dráze korigovat, pak celý problém by komplikovala 

ta skutečnost, že raketa ve větší vzdálenosti od Země může být pro své 

relativně malé rozměry jen těžll:o pozorovatelná vizuálně či f otograf icky, 

a r adiová pozorování nemají dosud postačítelnou přesnost. 


Když si uvědomíme všechny tyto obtíže, pak teprve můžeme plně ocenit 
významný úspěch Sovětského svazu s vypuštěním kosmické rakety vodpo
ledních hodinách 2. ledna t. r. , která poprvé dosá111a únikové rych.lost i a vy·, ," 

manila se z grav itačního pole zemského. Poslední stupeú rakety o váze 
1472 kg obsahuje celo tl l'adu přístrojů k měření magne tického pole Mě
síce, k měření kosmického záření, k registraci fotonů, k výzkumu r adio
aktivity měsíčního povr chu, k měření slunečního korpuskulárního záření , 
k výzkumu meteoritů aj. kromě tH vysílačů. R aketa proletěla v ranních 
hodinách 4. ledna ve vzdálenosti 7500 km od Měsíce a stala se umělou 
oběžniCÍ Slunce. Pohybuje se po dráze podobné dráze Země. N ejblíže 
Slunci byla 14. ledna (146,4.106 km) , nejdále od Slunce bude začátkem 
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září t. r. (197,2.106 km), oběžná doba je asi 450 dní. Střední poloměr 
dráhy rakety je 171,8.106 km, tj. 1,15 astronomických jednotek, excentri
cita je 0,148, velká osa dráhy rakety svírá s velkou osou dráhy zemské 
úhel asi 15° a raketa se pohybuje prakticky v rovině dráhy Země kolem 
Slunce. Pro velkou vzdálenost od Země však první umělá oběžnice Slunce 
bude pozorovatelná jen největšími dalekohledy. 

Kolektivy vědeckovýzkumných ústavů, konstrukčních kanceláří, závodů 
a výzkumných organizací, které vytvořily raketu pro meziplanetární lety, 
vypustily tuto raketu na počest XXI. sjezdu KSSS. A je dnes jisté, že 
v nastupující sedmiletce, vytyčené tímto sjezdem, dosáhne Sovětský svaz 
nebývalého rozvoje nejen na poli hospodářském, ale překvapí svět i mnoha 
dalšími vědeckými úspěchy. Vypuštění kosmické rakety je dalším pře
svědčivým důkazem, že socialistické zřízení podněcuje rychlý rozvoj hos
podářství, vědy, techniky a kultury. Spolu se všemi pokrokovými lidmi 
na světě blahopřejeme sovětským vědcům k dosaženému úspěchu. 

FILTROGRAMY 

SLUNEČNÍCH AKTIVNÍCH POLÍ 


KAREL HERMANN-OTAVSKÝ 

Přímé sledování tak zvaného varu chromosféry v oblasti vyšších vý
vojových typů skvrn (zejména EJ F) je jedním z nejpoutavějších astro
nomických pozorování. O prvých vlastních pokusech v tomto směru za 
použití Šolcova filtru pro úzkou propusť referoval již autor tohoto člán
ku. I Také v r. 1958 bylo příležitostně v těchto pokusech pokračováno a úče
lem tohoto pojednání je jednak popsat poněkud blíže technickou stránku, 
jednak pokusit se na některých ukázkách o částečnou interpretaci těchto 
většinou chaoticky vyhlížejících filtrogramů. 

Přístrojové vybavení zůstalo celkem shodné jako v r. 1957 až na to, 
že pro některé snímky bylo použito jakožto předsádkového 5 A filtru 
takovýchto předsádek dvou v tak zv. noniovém uspořádání. Princip záleŽÍ 
v tom, že jeden z těchto 5 A filtrů je zhotoven z destiček o něco tenčích, 
čímž se intervaly pro'pustí rozšíří. Kombinací takovýchto filtrů s nestej
nou propustí za sebou lze pak v určité oblasti vymezit příslušným vyla
děním jen určitou požadovanou propusť a pro potlačení vedlejších, po
měrně vzdálených ~bylých propustí stačí pak za určitých podmínek i pouhé 
barevné sklo. Při noniové kombinaci může tedy (zvláště např. při sle
dování protuberancí v Lyotově zástinu) odpadnout filtr interferenční, 
který bývá pramenem nepř'íjemných reflexů a který také podstatně sni
žuje absolutní světlost obrazu. Funkce noniového uspořádání je patrna 
z připojeného snímku spekter (obr. 1), ,který byl pořízen těmi to filtry 
jednotlivě a pak jejich kombinací vývojovým oddělením Výzkumného 
ústavu pro minerály v Turnově. Popsané výhody jsou ovšem vyváženy 
obtížnějším laděním filtrů, jakož i tím, že polaroidy, zejména prvý, mohou 

1 K. H. Otawský : Říše hvězd 1957, str. 265; Die Sterne! 1957, stT. 151. 
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Obr. 1. Spek t rogramy uka
zu jí funkci dvou Šolcových 
f i ltru V »nonio~m({ uspo
řádání . Oba f i ltr y maj í 
Šíl' ku pr opusti .5 A J inter
v al je v šak ruzný. 8pocbní 
spektrum j e pořízeno v y
laděnou kombinaci obou f i l
tru ( sním ek Výzkumného 
ústavu minerálu v Tur

nově) 

být poškozeny přímým dopadem objektivem soustředěných slunečních pa
prsků při odchylce hodinového pohybu či zastavení stroje. Při sledování 
slunečního disku samotného byl proto vždy před jakýmkoliv dalším uspo
řádáním, tedy i noniovým, zařazen vždy filtr interferenční. Jako hlavního 
filtru bylo opět užito křemenného filtru ze silných destiček (asi 13 mm) 
dlouhého 15 cm s propustěmi o šíři 2 A. Nelze říci, že by použití noniové 
5 A předsádky přímo zúžilo tuto propusť, spíše se zdá, že lepším potla
čením vedlejších maxim pomohlo zvýšit relativní světelnost ve prospěch 
požadované propusti, tedy v konkrétním případě čáry Ha a jejího bezpro
středního okolí. V praxi projevilo se to zvýšením kontrastu zejména 
u struktury chromosféry. Naproti tomu je ovšem empirické ladění tří 
filtrů za sebou značně obtížnější než dvou; proto bylo třístupňového filtru 
používáno jen výjimečně a z připojených obrázků (viz 4. str. obálky) 
byl jím pořízen jen záběr východní části Slunce z 25. května 1958. 

Při pokusech v r. 1957 se ukázalo, že hlavní obtíž při fotografické 
registraci chromosférických jevů na slunečním disku představuje ne
dostatek gradace panchromatických filmů, které i když pro okrajové 
protuberance dobře vyhovují, nejsou s to zachytit jemné kontrasty struk
tury sluneční chromosféry; lze jimi jakž t akž zachytit ,vedle erupcí 
jen značně kontrastní a mohutné filamenty. Pokusy s barevnými filmy 
(Agfacolor) positivními i negaUvními také nevedly k žádoucímu cíli. 
Laskavou pomocí amerického fyzika českého původu inž. Jiřího Krasla, 
k terý 1957 navštívil autorovu laboratoř, podařilo se pro pokusy v r. 1958 
získat určité množství speciálních Kodakových filmů Spectroscopic Safety 
4 E a 5 E) které doporučil také prof. Kiepenheuer ve svém základním re
ferátě o zkušenostech a zatímních výsledcích prací s užitím Lyotova 
filtru pro studium chromosféry.2Zejména film typu 5 E ukftzal se i u autora 
jako neobyčejně vhodný, neboť při plné citlivosti k červené barvě má ne
obyčejně vysoký kontrast. Díky jemnému zrnu dovoluje snadno až deseti
násobná i vyšší lineární zvětšenÍ. Tyto dobré vlastnosti jsou vyváženy 
snad jedině značně malou citlivostí. Zmíněný, do maxima vystupňovaný 
kon trast nese již sám s sebou také mizivě malou pružnost, pokud jde 
-o osvitovou toleranci. V praxi se ukázalo, že film Kodak 5 E zachytí 
strukturu chromosféry spolehlivě i tehdy, když ji lze vizuálně takřka jen 
tušit. Exponuje se při průměru fokálního obrázku Slunce asi 35 mm při 
plně jasném počasí zhruba 1/5 až 1/ 2 sec., případně i déle. Při tom je kon
trolní obrázek v okuláru zrcadlovky tak jasný, že třeba chránit zrak tlu

2 K. O. Kiepenheur: Zeitschr. tur Astrophysik 1957, ,str. 209. 
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micím čl teplo zachycujícím filtrem. Vcelku lze z dosavadní praxe. soudit , .-,' 
že podstatného zlepšení průměrné úrovně snímků bylo py možno dodlit 
pomocí . elektrického exposimetru, kte'rý by se zařadil - 11Rpř. pomoci . "!. 

dalšího s.klopného zrcátka - do optické dráhy. Dlouhé exposice vyžaduJÍ . " 
ovšem ,také, ' poměrný klid vzduchu. ' 

Zatímní výsledky jsou však z hlediska významu a použit elnost i Šol
Gova typu f iltru zajímavé hlavně t ím, že už ·tá propusť f .iltru ·2 A je zat ím .' 
nejširší propustí, pomocí níž se podařilo zachy tit strukturu slunečn' chr0
mosféry, 'při čemž je také současně zachycena plně i sit uace skvrn s pe
n umbr ami. Vedle t oho je t u i podstatně menší citlivost vůči r adiál ím 
rychlostem, což umožňuje i snadné pos.třehnutí eruptivních filamenh'l, 
které 'pak lze poměrně snadno rychlým přeladěním hlavního fil tru 'opt icky 
"dohonit". (Vedle elektrické temperace bylo ponecháno i ladění f il t r u ,',', 
sklonem.) T yto za.ií~avé vlastnosti Šolcova fil tru souvisí patrně s m alým 
poč em polaI'oidů a malým množstvím světelného rozptyl . Závislos t. po- .:-. 
zor ovacích podmínek pro povrchovou chr omosféru na počas Í ukázala, že 
i zde hraje světelný rozptyl značnou r oli. Při tom se zdá, že použit á 
dvou až třístupňová filt r ová sestava nikterak nezhor šuje rozlišovací schop
nost (v konkr étním případě asi 1,2" pro 150mm objektiv a červenou 
bar vu ), kterou lZě ovšem využít plně jen za zcela výjimečných podmínek 
viditslnosti. Obvykle užívané zvětšení v kontrolním okllláru je asi 160krát 
a za naznačených podmínek mohou hýt někdy sledovány v ak tivn lch , ; 

skvrnách j akési jasné granule - snad bychom je mohli označit jako :' . 
mikroer 'pce - u n ichž není již patrný tvar ; jich jas je však t ak obrovský, . " 

že ukazují i na podkladě slunečního disku zřetelně prvý ohybový kroužek. '" 

Zat ím co pro zvětšeniny snímků protuberancí je vě tšinou výi10dný papír 
normální č i tvrdý, je třeba zpracovat snímky chromosférické struktury 
na papír zvláště tvrdý a pokud možno tvrdou, pomalu pracující vývoj
kou. V souvislosti se shora naznačenou vysokou gradací (kon trastností ) 

: '.f ilmu, která je znaéně větší než gradace zr aku, 'bývá t aké někdy ' ( při ' 
určitých teplotách filtrů ) 'ne zcela snadné získat snímky v celém poli ' 
homogenně osvětlené. Za účelem získání podrobností v celém poli na papír . . 
je pak třeba něk teré partie snímku při zvětšování odstínit a některé 
expon ovat déle. Zvláště to platí -o sri ímcích okrajových, kde, současně 
snímkujeme skvrny s erupcemi a přes okr j vystupujícími protuberancemi. 
Ko'nstatování radiálních rychlos tí u objektů n a disku samotném je po
měrně snadné za pomoci son dáže ladicím šroubem fil tru. Kvanti tativně 
.je lze ovšem jen zhruba odhadnout podle toho, j aké objekty v zor~ém 
poli při přeladění mizí. Při zmizení chromosférické strukt ury lze uvažovat 
na.př. o posuvu 1 až 2 A) tedy o r adiální rychlosti asi 50- 100 km/sec, .~. 
při zmizení eruptoidních jevů (malých ertlpcÍ, erupcí fa.kulí, m ilrroerupcí) ..: I 

o rychlosti asi dvojnásobné. P otud popis autorem aplikované techniky. 
Výzkumný ústav minerálú v Turnově vyvíjí další t ypy f iltrových uspo

řádání , od nichž lze očekávat kromě zjednodušení manipulace a možnosti 
kvantitat ivní kontroly ladění také zvýšení optické účirtnos t i a zvětšení 
plně vyladěného pole. Bude ještě na místě upozornit při t éto příležitosti 
na článek Johna W. E vanse z Peak Sacramento Observa tory -o Šolcově 
dvojlomném filtru.3 

., \ 

~ J . VI , E van s : J ourna l oE t he Optica,l Soci ety of America 1958, s tr. H2, 

28 



~. 

Obl'. 2. F rei bU1'gská mapa Slunce z 5. 5. 1958. N a ol'iginále m d sluneční 
kotouč průměr 15 cm 

.' E vans, který je jedním z nejlepších soudobých znalců techniky dvoj
lomných filtrů, probírá ve svém článku zevrubně nejprve teorii Šolcova 
filtru a po té pak jej srovnává s filtrem Lyotovým, při čemž dospívá k zá
věru, že Šolcův filtr je výhodný hlavně tam, kde jde o zachování co nej
větší světelnos ti podmíněné minimálnín;l počtem polaroidů. 

K několika připojeným ukázkám v příloze třeba všeobecně předeslat: 
Sledování sluneční činnosti je dnes organisováno v rámci světovém a tuto 
spolupráci s nad nejvýstižněji si lze demonstrovat na reprodukci denní 

I • ma py Slunce. Za účelem srovnání s připojenými snímky byl zvolen 5. kvě-
·ten 1958 (obr. 2). Fraunhoferův ústav -ve Freiburgu (NSR ) zpracovává 
tyto denní mapy za spolupráce celkem 20 dalších hvězdáren na podkladě 
zasílaného pozorovacího materiálu. Každých 15 dnů pak jsou tyto mapy 
rozesílány všem zapojeným pozorovacím stanicím. Pozorovatelny jsou po 
zeměkouli rozmístěny tak, že málokterý sluneční jev může být přehlédnut, · 
nebo zůstat pro nepřízeň počasí nepozorován. To se ,týká i jevů krátko
dobých, jako jsou erupce a eruptivní protuberance, mebo j evů obtížně 
pozorovatelných , jako sluneční korona. Je zajímavé, že za prvé dva roky 
publikace t~chtQ map vyskytly se pouze 3 s lepé dny pro f otosfér u, 3 pro 

.' fil amen ty, 4 pro protuberance, 22 pro kalciové fakule a 73 pro koronu. 
Aby byla mapa schopna r eprodukce, musil být poměrně slabý a m álo 

výrazný t isk vytažen tuší. (Pro přehlednost byl z před tištěných helio
.. grafických souřadnic vytažen po'uze rovník a střední sluneční poledník.) 

F akulová pole, fil amenty a protuberance jsou zakresleny v jejich pravé 
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podobě, zatím co korona a sluneční skvrny jen symbolicky. Intensita 
komny, změřená či odhadnutá při okraji, je znázorněna v 5 stupních 
okrajovými značkami. Skvrnové skupiny případně i jednotlivé skvrny 
samostatné jsou znázorněny plnými kroužky, při čemž vedlejší písmeno 
označuje vývojový typ skvrny podle curyšské stupnice, číslo pak počet 
jednotlivých, ve skupině napočítaných skvrn. Fakulová pole jsou zakres
lena na základě K3 spektroheliogramů, při čemž slabé a sporadické fa
kule jsou naznačeny jen šrafováním, souvislá fakulová pole ohraniče
ním, jasné a souvislé pak ohraničením i šrafováním. 

Protuberanční situace je zakreslena podle stavu kolem poledne světo
vého času. Eruptivní protuberance jsou .také zakresleny s připojením ča
sového údaje a pozorovatelny. 

V levém horním rohu je vedle data R (relativní číslo s redukčním fak
torem 0,7), dále doba pozorování a pozorovatelna pro zakreslené fakule, 
filamenty, pro tuberance a koronu. V ostatních rozích .isou údaje o erup
cích, nejprve jejich heliografická poloha, dále časový údaj, při čemž pod
tržený údaj znamená začátek či konec jevu samotného, nepodtržený za
čátek či konec pozorování, dále pak číslo označující mohutnost erupce 
(importanci) v třístupňové škále, konečně pak písmena symbolizuiící 
jednotlivé zapojené stanice (O značí Ondřejov) , které erupci zjistily. 
Obdélníček zakreslený autorem do m,lpy vymezuje pole zachvcené při
pojenými sériovými filtrogramy. Jeho šikmá poloha vzniká tím, že ro
tační osa (heliografická osa) Slunce je 5. května skloněna vúči nebes
kému poledníku o asi 23,5° k západu. zatímco vedení filmu ve fotogra
fické komoře .ie orien ~ováno ekva toreálně. Tuto polohu je třebq z~ chovat 
i při zpracování snímků, jinak by se zařadění stalo značně obtížným. 

V pravém dolním rohu jednoLlivých snímků je časový údaj ve světo
vém čase. Obě série snímků (2. a 3. str. přílohy) u'k8zuií tutéž obl8st, 
prvá v době 10h 27m až 10h 40m , druh? 13h 29m až 13h50m světového času . 
Prvá ukazuie malou, zpočátku značně jasnou erunci a vzrůst eruptivního 
filamentu. Zatímco při prvém snímku byl filtr laděn normálně na struk
turu chromosféry, je na dalších třech :;::n1mcích p8trno již ladění na stou
pající filament, a struktura chromosféry tam již zaniká. Druhá série 
zachycuie erupci o něco menší spolu s vývoiem malého filamentu na 
severovýchodním okraji velké skvrny. Srovnáním iednotlivých sn;mkú 
jak po sobě .idoucích, tak i z obou sérií navzá iem můžeme si teprve učinit 
jakousi představu o tom, které ievy jsou do iisté míry stacionární a které 
jsou rychleji či pomaleji proměnné , Na některvch snímcích těchto sérií 
a zejména pak i na snímku z 25. května 1958 činí chromosféra na někte
rých místech doiem jakési srsti, která jako by se místy ježila, či opět 
plihla pod vlivem elektromagnetickvch sil. Jinak činí útv~uy nízké chromo
sféry doiem ú L varů poměrně stálých, které .iakoby vůbec nebyly ovliv
něny erupcemi či eruntivními protuberancemi tynu surqe, probíh:::J,jícími 
v jeiich beznrostřední bHzkosti. Lze proto soudit, že surrtes trys'kaií nikoli 
z chromosféry, nýbrž z hlubších vrstev sluneční atmosféry. Dalš1 obrázek 
(1. str. přílohy) okrajové erupce s paprskovitou aktivní protuberancí. 
z 29. března 1958 byl sestaven z tvrdě a měkce znracované zvětšeniny 
téhož negativu, tak, aby vynikla jednak erupce svítící jako hvězda na 
slunečním okraji, .iednak i okraiová skvrna a paprskovitá protuberance, 
která jakoby tryskala z 'bezprostředního sousedství erupce. Při sondáži 
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radiálních rychlostí ladicí kontrolou filtru se ukázalo, že protuberance je 
vlastně tvaru vějířovitého, a že se šíří i na opačnou stranu erupce. Zdán
livé oddělení vrcholu protuberance od slunečního okraje vzniklo při zvět
šování zastíněním protuberance papírovou .šablonkou. Podle denní mapy 
jsou obě skupiny skvrn typu H J protuberance byla zachycena hvězdár
nou Sacramento Peak ve 14h01m a erupce oceněná na 2. ,stupeň mohut
nosti byla sledována pěti stanicemi, mezi nimi i Ondřejovem. Koronální 
emise 5303 A byla v kritickém místě slunečního okraje podle záznamu 
výškové stanice Wendelstein 5 (nejvyššího) stupně intensity. Pozoru
hodný je konečně i tvar této 'protuberance a je zajímavé, že se autorovi 
podařilo zachytit takřka shodnou protuberanci při západu kritického místa 
slunečního povrchu (13. dubna 1958, 14h43m SČ - 1. str. přílohy). 

Závěrem třeba si uvědomit nesmírný význam do-bře o,rganisované mezi
národní spolupráce pro poznání naší nejbližší hvězdy. Již dnes lze říci, 
že denní mapy Slunce jsou "neocenitelnou pomůckou pro další zpracová
vání, případně vyhodnocování některých detailních pozorování, pro správ
né vývojové zařazení příležitostně sledovaných jevů i tam, kde jinak sou
vislost na základě vlastních pozorování chybL 

Zusammenfassung. Die nebenstehenden Filtergramme wurden mít dem. neu
artigen Quarzfilter nach Dr. 1. Šolc (Turnov) von 3 A Durchlassbreite um 
Ha unter Benutzung eines Spezialfilmes hochster Gradation (Kodak 5E) ge
wonnen. VermutEch ist das die grosste bisherige Durchlassbreite, mit welcher 
Erscheinungen dieser Art beobachtet und aufgenommen werden konnten. Der 
wesentliche Gewinn besteht darin, dass zugleich auch photospharische Ge
bilde in ihrer wahren Form abgebildet und dass auch dopplerverschobene 
Erscheínungen leichter wahrgenommen werden konnen. 

Zwei Serienaufnahmen vom 5. Mai 1958 mít der entsprechenden taglichen 
Sonnenkarte des Fraunhofer-Instítutes und einíge weitere Bilder werden als 
Proben praktischer SonnenUberwachung vorgelegt. Am Beíspiel der Sonnen
karte wird auf den hohen Wert der internationalen wissenschaftlichen Zu
sammenarbeit aufmerksam gemacht. 

POZNÁMKY 

K ASTROFOTOMETRICKÝM VLASTNOSTIAM 


FOTOGRAFICKÝCH OBJEKTÍVOV 

ROBERT BAJ CÁR 

V praxi vyhodnocovania fotografických snímkov po fotometrickej 
stránke v astronómii je potrebné prihliadať k celému radu vplyvov, ktoré 
podstatnou mierou vplývajú na sčernanie fotografickej dosky. V ideálnom 
prípade by malo byť sčernanie priamo úmerné jasnosti fotografovaného 
objektu, avšak následkom rDznych nedostatkov a chýb nie je tomu tak. 

V praxi vystupujúce chyby je možné rozdeliť na chyby systematickej 
povahy a chyby nahodilé. Medzi prvé mažeme zaradiť napr. dDsledky ne
rovnakej citlivosti fotografickej dosky k rDznym vlnovým dížkam, chyby 
kresby fotografického objektívu a pod. Medzi nahodilé chyby radíme napr. 
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chyby vznikajúce nerovnakou cit1ivosťou a kvalitou fotograficke j emulz"ie . 
I', 

v roznych miestach dosky, chyby vznikajúce pri odčítaní na mikrofoto

'. 
metri a pod. _ 

Zvlášť je potrebné prih1iadať k vel'kosti vplyvu chýb plynúcich z nedo
statku kresby objektívu u širokouhlých objektivov pri nadvazovaní jasnosti 
hviezd v roznych miestach fotografickej dosky. Vyšetrovanie tejto, tzv. 
chyby pora je potrebné previesť vždy skor, akosa prikročí k vyhodnoco
vaniu negatívov získaných tým-ktorým objektívom po fotometrickej 
stránke. Pre ~ože vačšina našich poznatkov sa zakladá na fotometrických 
meraniach, rozmach fotografie v našich "astro'nomických krúžkoch umož
ňuje využitie negatívov i po fotometrickej stránke, v nasledovnom sa 
budeme zaoberať niektorými približnými metodami a výsledkami t akéhoto 
rozboru. 

Je známe, že osvetlenie v určitom mieste fotografickej dosky je v ideál
nom prípade závislé na troch základných okolnostiach: na jasnosti foto
grafovaného objektu, na priepustnosti (spektrálnej i celkovej) objektívu, 
a na citlivosti fotografickej dosky. 
Urč~me jas fotografovanej hviezdy - pravda v prvom priblížení 

v ' určitorn mieste fotografickej dosky. Označme si E jas hviezdy v bode O 
(obr. 1), D nech je priemer objektívu. Ak umiestnime v bode O oko, bude 
S2. zdať, že žiari celá plocha objektívu, tj. plocha 

nD2 
8 = -4

V prípade, že ide o ideálny objektív, je koeficient absorbcie svetla v objek
tíve k = 0, takže i jas fotografovaného objektu na optickej osi, v bode O 
bude Ea = E. V praxi však K =j= O) takže jas hviezdy bude 

E~ = E (l-k) . 

Ak je ohnisková vzdialenosť o:bjektívu J, pDtom osvetlenie E~' v bode 'O 
bude zrejme 

'--'

/ 
/ Vf - --. o"- - f 

F'o t o gr afic'káOb j ekHv 
d ••ka 

Obr. 1. Ob1' . 2. 
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Nahoře fiZtrogram severovýchodního okraje Slunce 29. 3. 1958 v 13h53m SČ, 
složený ze dvou snímků) dole protuberance na severovýchodním okraji Slunce 

13. 4. 1958 v 14h43m (snímky K. Hermann-OtavskÝJ 



První série filtrogramů z 5. 5. 1958 (10 h27m ) 10h29m, 10h36m ) 10h40m SČ), 

Na 'všech snímcích j e sev er vle·vo 




J 

Druhá série jiltrogramft z 5. 5. 1958 (13h29m
J 13h36mJ 13h43m, 13h50m SČ). 

Všechny snímky K. H ermann-Otavský 

1 
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Protubercmce zachycené koronografem L idové hvězdárny v Praze na Petř'ímě. 
Nahoře z 1 3 . 6. 1958 1Jf h15m) dole z 13 9. 1958 9h52m SEČ (sním.ky J. 

Klepešta) 



... '. :;. .' .. ; ',. . ' 
. ~'_ .... 

Ak vyjadríme E v luxoch, D v cm, f v metroch, dostávame 

E; = 7,86 X 10-5 A 2 E (1 - k) 

2 I O )2
kde A = 

, . \T' 
Pre prípad obrazu hviezdy mimo optickej osi sa oku v bode Ow javí

:'.,
objektív pod uhlům Ul, tj. žiari plocha 

n D 2 

I, • 8 w = - 4 - cOSW 
~.' . 

a podobne i osvetlenie v bode Ow je 

" 
 E~ = E (1 - k) cos W • 

Je však zrejmé, že vzdialenosť bodu O:» nie je rovná j, ale 

f
lw =-- - . 

cos W 

Výsledkom prevedenia do tejže sústavy ako vyššie dostávame pre osvet
lenie v bode Ow 

E~ = 7,86 x 10-5 A 2 E (I-k) cos4 w. 

Porovnaním oboch výrazov, tj. pre osvetlenie v bode mimo optickej osi 
a naoptickej osi dostávame pre nás vel'mi dóležitý záver. Vidíme, že osvet
lenie pri vzďal'ovaní sa od optickej osi sa mení s cos4w. 

Hodnoty cos4w pre niektoré uhly w sú uvedené v ta!bulke 1 . 
.: :~ , . 

Tabulka 1. 

00 20 50 100 200
".:- W 

cos4w 1,000 0,998 0,985 0,941 0,780 
: ..: 

Poznámky: Pri tomto pribHžnom uvážení osvetlenia sme nevzali do 
úvahy celý rad d6ležitých okolností, ako napr. neprihliadali sme k stratám 
svetla odrazom na plochách šošoviek objektívu, k stratám svetla pri pre
chode r6znymi zónami objektívu a pod. 

Vyšetrovanie fotografických objektívov typu Tessar a Belar, ktoré 
bolo 'prevedené na Astronomickom ústave SAV na Skalnatom Plese, pri 

.:' . nieslo niektoré zaujímavé výsledky. Pretože tieto typy objektívov 
II" prípadne typy im podobné sa užíva jú i v astronomických krúžkoch - ' 

uvediem niektoré závery tejto práce. 
Vyžetrované boli objektívy Tessar, Belar č. 1016 a Belar Č . 1017. 

Ukázalo sa, že oba objektívy Belar sú čo do fotometrických vlastností 
totoŽné. Niektoré formálne charakteristiky objektívov sú uvedené v ta
bulke. 2. 

Tabulka 2. 

t Prieme'r o-bjektív u SveteZ'nosť Mel"ítko Vykreslené pole 
1°=mm na doske 18X4 cm 

50 cm nOmm 1:4,5 8,7 2l o X28° 
" . 
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K meraniam boli použité negatívy v strede ktorých sa nachádza sever
ná polárna sekvencia, pričom dížka expozície sa pohybovala od 30 min. 
do 120 min. Expozície boli urobené v r. 1947-55 pracovníkmi AÚ SAV 
(prevážne A. Mrkosom a E. Kresákom); negatívny materiál bol Eastman 
103, Agfa ISS, Agfa-Astro. Starostlivý výber negatívov z roznych sta
novísk (kvalita obrazu, správnosť zaostrenia atď.) nakoniec umožnil vy
hednotiť 17 negatívov. 

Aby bylo možné stanoviť relatívne rozdiely jasnosti resp. sčernania 
a ich závislosť na vzdialenosti od optickej osi, predpokladalo sa, že roz
diely jasnosti sposobené chybou pol'a sú v okolí 20 od optickej osi zane
dbatel'né a v medziach pozorovacích chýb. V tomto malom poli bole vy
braných 10 hviezd v rozmedzí jasnosti 8,54 mpg - 10,07 mpg a podl'a 
možnosti rovnakom farebnom indexe (Fl v rozsahu +0,15m až +O,32m ) 

podra katalogu jasností a farieb hviezd medzi + 900 a + 80°. Na základe 
mikrofotometrických meraní mikrofotometrom MF2 bola stanovená zá
vislosť medzi sčernaním a zdanlivou fotografickou jasnosťou. Tento postup 
bol vypracovaný pre každú fotografickú dosku. 

Podobne boli vybrané hviezdy i v okolí optickej osi (až do vzdialenosti 
10° od stredu) s prihliadnutím k vyššie uvedeným obmedzeniam, tj. k uve
denému rozsahu jasností a farebných indexov. Na základe mikrofotomet
rických meraní grafickou cestou boli najdené zdanlivé jasnosti hviezd 
mimo optickej osi. Toto sú v skutočnosti zdanlivé fotografické jasnosti 
zaťažené všetkými chybami objektívu, najma však chybou pol'a. Takto 
premeraných 67 ďalších hviezd tvorí základ našich úvah. 

Aby bolo možné stanoviť chyby vzniklé najma skreslením pora, tj. 
úbytok jasnosti l'lm na vzdialenosti od stredu dosky, bol pomocou pre
došlej úvahy - s príhliadnutím k niektorým ďalšÍm okolnostiam - vy
počítaný teoretický úbytok jasnosti l'lm v závislosti na vzdialenosti od 
stredu dosky; závery sú uvedené v Italbulke 3. 

Tabulka 3. 

Vzdialenosť 

l'lm 
00 

0,00 
20 

0,02 
30 

0,04 
40 

0,08 
50 60 70 

0,17 0,28 0,43 
80 90 

0,60 0,81 
100 
1,06 

Pritom je zrejmé, že tieto hodnoty platia pre objektív typu Belar  pre 
objektívy iného typu sú 
hodnoty zrejmé iné. Nane

... Tr Ho,  sením týchto hodnot do 
grafu (obr. 2) dostávame 
"ideálnu" chybu pera. 

Porovnaním jasnosti vy
braných 67 hviezd v okolí 
severnej polárnej sekven
cie so zistenými hodnotami 
nebolo ťažké určiť odchýl
ku l'lm pre každú hviezdu, 
tj. pre prÍslušnú vzdiale

o Q.lare .. 

'--__--::--_-'--------.J':-------'--~-L-_-~------'-- - -,L>.~ nosť od stredu dosky. Tieto 
odchýlky pre oba typy ob

Obr. 3. jektívov sú v' grafe č. 3. 

1.0 
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Preložením strednej kriv 00 

ky najdenými hodnotami, 
možeme porovnať vlastnos "=,'C::-::~''>". '~''''-. 
ti vyšetrovaných objektí 

voy s "ideálnymi" chyba- os 


mi, tj. spojením najdených 

kriviek dostávame graf č. , ':~~.~ 


' I> .....,4. Z tohoto grafu je vidno, ,~ 


že skutočné odchýlky ra " ", . 

pí dne vzrastajú so vzdiale \ 

nosťou. Túto skuločnosť je 

potrebné mať na zreteli 

najma pri vyhodnocovaní l ' 


snímkov, na ktorých je po Obr, 4. 

trebné preklenúť vačšie 


vzdialenosti a určiť jasnosti vo vačších vzdialenostiach od optkkej osi. 

Je d'alej zrejmé, že širokouhlé fotografické objektívy v astr:onomickej 

fotometrii je možné používať iba pri poznaní ich základných charakte
ristík, najma však je potrebné pri práci pokial' je to pravda možné obmed
ziť sa na ČD možno najbližšie okolie stredu fotografického negatívu. Šetre
nie d'alej ukázalo, že pre fotografickú fotometriu hviezd sú výhodnejšie 
objektívy Tessar, i ked' sa zdá, že kvalita obrazov je závislá v značnej 
miere na teplote. 

Je prirodzené, že podobný rozbor je potrebné previesť pre každý UŽÍ
vaný objektív skor, ako sa prikročí k vyhodnocovaniu negatívov. Platí 
to najina o relatívnom nadvazovaní jasností, s akým máme v praxi naj
častejšie prácu. Bez poznania charakteristik objektívu možeme v mno
hých prípadoch prísť k mylným a nesprávnym uzáverom. 

drobné zprávy 
USTAVUJící CELOSTÁTNÍ SJEZD ČS. ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 

Dne 17. ledna t. r. se konal v bu
dově Čs. akademie věd v Praze za 
účasti zástupců. Čs. akademie věd, 
mini3terstva školství a kultury, Spo
lečnosti pro šíření politických a vě
deckých znalostí a Osvětového ústa
vu ustavující sjezd Československé 
astronomické společnosti při ČSAV. 
Po zahájení promluvil dosavadní, 
předseda ČAS, n03itel Řádu práce 
Václav Jaroš, který zhodnotil dosa
vadní práci Společnosti. Poté promlu
vil předseda přípravného výboru dr. 
M. Plavec. Dále sjezd schválil orga
nizační řád, výši členských příspěvků 
(zápisné Kčs 5,-, řádní členové 
Kčs 12,-, mimořádní Kčs 8,- ročně) 
a. zvolil první čestné členy: nositele 

Řádu práce V. Jaroše, nositelku Řádu 
práce L . Landovou-štychovou a ne
stora čs. a3tronomů. prof. dr. A. 
Dittricha, V diskusi byla pronesena 
řada příspěvků k spolupráci ČAS se 
Společností pro šíření politických a 
vědeckých znalostí, s lidovými hvěz
dárnami a astronomickými kroužky, 
s vědeckými ústavy a dále k organi
zaci amatérské práce. Několik dis
kusních přÍ3pěvků bylo věnováno bu
doucímu časopisu Společnosti, které 
vyzněly v tom smyslu, že příští ča
sopis by měl mít úroveň bývalého 
Časopisu čs, astronomických ústavů. 
Sjezd zvolil ú3třední výbor a reviz
ní komisi; předsedou předsednictva 
ústředního výboru je dr. B. štern
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ber-k, . rhístopředs~d-y dr. L. P'ajd~šá
ková-Mrkosová a dr. lVI. Plavec. Usta
vující sjezd byl zakončen projevem 
nově zvoleného předsedy. V nejbližší 
dO'bě budou uvedeny v život odborn é 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Proměnná hvězda 1 ,., Lacertae 
patří k cefeidám :typu f3 Canis Maio
ris a je zajímavá tím, že přes h lavní 
periodu 4,6 hod. .se překládají další 
periody o délce 4,7 hod., 3,8 ho 1. a 
patrně ještě 3,9 hod. Amplituda změn 
ja&n:o.sti je v.šak velmi malá. Aby bylo 
možno dokonale prostudovat změny 
jasnosti, :nestačí pozorování pouze 
z jedné observatoře, ale j e nutné, a by 
hv.ězda byla pod kontr olou po celých 
24 hod. denně. Proto by12" v dOlbě od 
28. s.rpna do 12. září 19,57 na návrh 
dr. de Jagera z U t rechtu dohodnuta 
mezinárodní spolupráce při pozorová
ní 12 Lacertae na celkem 15. hvěz
dárnách, rozložEm ých ,po celé země 

pracovní s ekce a místní·· odbočky ČAS:. 
Vítáme u stavení obnovené Čs . a stro
nOrl)ické společnosti při ČSAV) která 
jistě významně phspěje k or;g a nizaci 
a koordinaci amatérské pr8.ce u ná3. 

J .·B. 

PŘI POZOROvA L 1 12 LAO 

kouli. Pozorování se účastnilo pět 

observatoří v U SA, dvě v Kanadě a 
dále hvězdárny v T okiu v J apons,k u, 
v A1ba.stumani 'a v Simeis v SSSR, 
v Bialkově v Polsku, v Ters t u a v M e
rate v Itálii, v Utrechtu IV H ola.ndsklí 
a v Dublinu v I r sku. T rukto zvolenou 
sítí observatoří bylo dosá.hnuto, že 
hvězda byla vždy alespoň na jedné 
hvěz.dárně pozorova t elná v nočních 

hodinách ,a tak byla získ ána nepře
tržitá řada pozorová nt B oha tý pozo
rovací m ateriál , obsahující kromě mě. 
ření jasnosti i měfe,uí radiá lní rych
losti, je nyní zpra covava,n na hvěz
dárně v U trechtu . 

DEFINITIVNí OZNAČENí KOMET PROŠLÝCH pRlsLUNíM 
V R OCE 1955 

Definitivní Předběžné Jméno
označení označení 

1955 t 1954 g 
1955 II 1954 e 
1955 Ul 1955 e 
1955 IV 1855 f 
1955 V 1955 g 
1955 VI 1954 h 
1955 VII 1955 i 
1955 VIII 1955 d 

P /Schwassmau1Jn-Vvachmann 2 
P/Faye 
Mrkos 
Bak h arev-Ma cf arlane-Krienke 
Honda 
Ba.ade 
P / Perrin · Mrktos 
PjWhipple 

SLOŽENI SIBIŘSKJi]HO METEORITU 

Pruchod 
přislu,ním 

27. Úno.F<a 
4. března 
4. června 

11 . července 
4. srpna 

·13. s rpna 
2 7. září 

·29. listopact.u 

VAlO 1 66'2 ' 

Pád meteoritu v povodí Podkamen
né" Tunguzky náleží do'sud k n ejzá
ha.dnějšímu záni1m . ohróvsk ého m e
teoritu v histo·rIcké době . Jak známo, 
dopadlo dne 30. č ervna 1908 ko
lem 6'. hodiny do sibiřské t a jg y 
(A = - 101,95° . cp = + 60, 92° ) m e
teorické těleso , které podle' velikosti 
deto:nace a rozsahu způsobenýc{l šk od 
je považováno za malou p la>netku. 
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Náraz meteoritu byl t ak prudký, .že 
je j, .s t ejně jako náhlou t l k ov ou vIlDU, . 
zaznam enaly mnohé stanice vZL1álené 
i 'n ěk olik tisíc kilorn etrů . Velké m nož
ství submikroskopických částeček, je
jichž vznik byl zřejmě vyvplán pá
dem m eteoritu, se vznášelo· řadu dní 
ve výšk á ch 50-100 l-<:m a p6dmiňo: 
valo n á padné, abnormální s{).umrakové 
z jevy . Přesto, že tytQ ú kazy nasvěd

. " 
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covaly událClsti l11 imořá,dnébo význa
m.U, by lo m ísto p á,du meteoritu po~ 
prvé věd e cky prozkomnáno teprve po 
.19. le t.ech. Výpr ava vedená L . A . K u
líkem n a šla sice pádem m eteo r itu de
va,Stov 3Jn é m ís to v t a jze, 3Jvša k ani 
.čá,stečku met eor ick éh o tělesa. Rovněž 
'p~zdější1n ex p edicíJl:1 s e nepodařilo 
z jis tit žá dný met eorick ý m a t eriáL 
Tato ,okoln ost by 'byla vy-s větIite1ú1á 
v t om připa dě , že by se jedn alo o k a 
rilenný m e-teori t. P o t ak d lo uh é d obě 
lze t otiž zbytky v elmi lehce zvětrá.' v aj ících lmmenných meteoritťt zjistit 
j en velmi obtížně . Ovšem p ak by to 
byla první vý jimka z d·osud pla tného 
pravidla , že v'šechny velké meteority 
byly železné. ' 

P odLe n edávn o uveř'ejněné zpr ávy 
pr ozkoumal A . A . Javnel, člen k omi
se pro výzkum meteoritů při Aka de
mii věd SSSR, K ulikem přivezené 

.,-" ... ,: 

' pó.dni yz oi'l{y z m ista dopa;du met€o ..I 

r it u a PO dl'ob il je zkouškám na ·me
t eorický ma;teriál. Ph analýze byly 
zjištěny n ejen větší nepravidelné 
úlomky, a le i nepatrné kulovité pra'
chové částečky toho druhu, jaké ,byly 
nalezeny na místě pádu meteoritu 
v pohoří Sicho.te Alin z roku 1947 . 
Zjištěné p r achové kuličky, m a jí pru
měr m ezi 30- 60 /l, úlOmky kolem 
1 mm. Úspěšná chemická a spe.ktrál
ní a na lýza ,toh oto nepaJtrrného množ
ství meteorických subsťa-ncí prokáza
l a j ednoznačně železo s příměsí asi 
'7-10 % n iklu a 0,7 %. kobaltu. Tím 
se z dci být pro,k á záno, .že mezi'pla.ne
tární t ěleso -c'!opadnuvší roku 1908 -do 
s ibiřsl{é tajgy byl pravý železný me
t eor it. 

I. 

(Urania 21/11) zkrácený p'i"eklad 
St . Ghábera) 

OBHAJ OBA DOKTOR SKÉ DISERTAČNí PRÁCE 

Na zasedání vědec!{é r ady matema~ 

'ticko-fysikálni f a k ulty university 
K arlovy v P r aze dne 4. prosince 1958 
k on al a se obhajoba doktor31~é diser 
tační p ráce vědecké pr a cov,nic.e A stro
n om ickéh o. ús tav u ČSAV dr . E lišky 

. Chvojkové. E , Chvojková z a bývá se 
j iž řadu let šířením radi'ových vlon

,.' 'ionizovaným prostředím a dospěla 
v . t orn t o obor u k několika význam
ný m výsledkům . Jmen ujme z nich 
al espoň j e jí m et od.u io·nosfér ický ch 
pr,ognos , vysvětleni rozdvojení vrst
vy F vlivem 'zvýšené teplot y v místě 

AKO BUDE VYZERA'ř L U DOVA 

V H um en nom dokončuj e ,s a s t avba 
m o:derne j l'u dovej hvezdárne. P r a cov
níci hvezdár ne už dlhé roky sa do
m á h a H výs tavby t ej to hvezdárne: lch 
'námaha nebola daromná, lebo k om
p et entní čínitelia n ako n iec uznali, ·že 

.~ o st~vbou t ejto h v ezclárne n emožno 
už aj naďalej otáfať . A t ak v m e
s iaci októbr i 1958 .p rikročilo s a 
k stavbe hvezdá rne. Tento objek.t s a 
zh otovu je n a budove ONV a tvorí 
jeho druhé p oschodíe, Hvezdáreň bude 
xnať kanc'eláriu, š tuďovňu, dielňu, 
tm avú k omoru a na v rchu bu d e ku~ 

m ax imální fotoioin izace, objev dvou 
hladLn, v nichž je možný oběh radiové 
vl.ny kolem Země a jedno'duchý způ 

sOlb ·výpo čtu ohybu p a pr.Sku při prft
chodu iono.sférou. Některé z těchto 

výsledků vysvětlují chování radiových 
signálů, vysílaných umělými družice
mi. E. Chvojková svou práci "Elek
tromagnetické vlny a ,kvasineutrální 
plas,ma astronomických rozměrů" ob
hájila a vědecká r a da j í většinou plat
ných hlasů udělila ll!Oldnost d€lktora 
matema tlcko-f y sikálních věd. Ma 

HVEZDÁREŇ V IIDMEN NOM 

polla s Tozs iahlou vyhliaclkovou ' tera
sou. V kupole hvezdárne bude umies
tený vel'ký Cassegrainov teleskop, 
ktorého optiku ,svojho času zhotovil 
in ž. G a jduš ek. T ento te1eskop' dáva 
vel'm i p ek n ý obraz, a preto sa dá 
s úspecho~ použit na pozorovanie 
S lnka, M esiaca, planét, vzdialených t - , 

g alax ii a hviezdokop. Okrem toho 
hvezdáreň m á k dispozícii celú sériu . 
iný ch špeciálnych prLstrojov a porn6
cok. Z- hv.ez dá rne je neobrriedzený vý ..
h1'a d na v šetky stl'a.ny obl·ohy a tiež 
do okolitéh o terénu. Hvezdáreň má 
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teda ideálne podmienky a dá sa o,ča pečný. Kupola hvezdárne ,a hlavný te
kávať, že bude úspešne šíriť a popu leskop budú prisp6sobené na elektric
larizovať astron6miu medzi najširší ký pOhOID. V študovni hvezdárne bude 
mi vrstvami pracujúceho rudu. Hvez umiestený filmový premietací prí
dáreň bude m,ať separátny vchod stroj. Budú sa tam premietať astro
z inej ulice, takže návštevníci nebudú nomické filmy návštevníkom, hlavne 
vyrušovať pracovníkov ONV. Východ pri nepriaznivom počasi. 
na hvezdáreň bude pohodlný a bez- Ján Očenáš 

OKAMŽIKY VYSíLÁNí ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V PROSINCI 1958 

OMA 2500 kHz, 20h ; OMA 50 kHz, 20h; Praha 1638 kHz, 12h30m SEČ 
(NM - neměřeno, Kyv - s,ignál vysílán z kyvadlových hodin) 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OMA 2500 
OMA50 
Praha I 

976 976 976 
986 988 985 
992 NM 993 

976 
986 

NM 

977 977 
984 984 
994 Kyv 

978 
985 

Kyv 

977 
987 

Kyv 

978 
988 

Kyv 

978 
988 

Kyv 

D en 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

OMA 2500 
OMA50 
Praha I 

978 978 979 
988 988 989 

Kyv Kyv Kyv 

980 
987 

Kyv 

981 
NM 

Kyv 

982 
NN! 

Kyv 

983 984 
NM NM 

Kyv Kyv 

985 
NM 
Kyv 

986 
NM 
Kyv 

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

OMA 2500 
OMA50 
Prahal 

987 
997 

Kyv 

988 
995 

Kyv 

989 
996 

Kyv 

989 
996 

Kyv 

989 
997 

Kyv 

989 
997 
Kyv 

989 
997 

Kyv 

990 
998 

Kyv 

990 
000 

Kyv 

990 
999 

Kyv 

991 
000 

Kyv 
V. Ptáček 

technický koufe]~ 

BROUSICí STROJ 

Po více než jednoroční vývojové meny na tři hlavní pohyhové hřídele. 
práci byl zkonstruován v dílnách Ob Některé převody jsou provedeny p.'i
lastní lidové hvězdárny v Plzni po rem klínových řemenů. . Klín lV.s 1" e
dle projektu autora tohoto článku meny vždy nepatrně prokl'lzují a tím 
stroj na broušení astronomických je zaruče'na neperiodičnost pohybů. . 

zrC'adel do prů.měru asi 400 mm. Přední hřídel má na kruhovém čepu 
Hlavni mechanismus stroje je umís volně nasazený dolní talíř, :pro upev

těn v masivní skříni na třech stabil nění mísy zrcadla (buď sl;:i 8 r.ěný 1\0
ních nohách. Na trojúhelníkovém touč nebo ocelolitinová šab'ona). Dol
vazníku noh je pružně upevněn tří ní talíř je vyměnitelný pro rúzne prú
fázový elektromotor o výkonu 360 W měry zrcadla a mísa zrca,rlla je l~ ta
a 2880 otáčkách za minutu. Klínovým líři přichycena tř€mi nastavitelt:ými 
řemenem je proveden od motoru ná bočními příchytkami. Ot<ič~ se při po
hon do šnekové skříně a odtud ze hledu shora v záporném smyslu. 
společné hřídele opět klínovými t8- Obě zadtI1í pákové nř.:Jele otáčejí 
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se ve stejném smyslu jako taHl'. V ra
diálně montovaných ry1J 1,':ách k o~ám 
hřídelů jsou libovo lně sta:vitelná svis
lá pouzdra, do :nichž zapadají cepy 
táhel. Čep je spojen s táhlem klou
bem. Obě táhla jsou na koncích opa
třena svornými pouzdry Jl kličkami a 
výsuvnými táhly, na jejichž spokč
ném konci je kloub, držící pouzdro 
kulového čepu. Kulový čeD je výš
kově regulovatelný (podle tloušťky 
samotného zrcadla) a z:ipac1á do vál
cového pouzdra horního talíře, k ně
muž je třemi booními phchytka.mi 
připevněno vlastní zrcadlo. Kloubová 
zařízení táhel dovolUjí v horizontální 
rovině všechny potřebné pohyby při 
broušení a spolu se svo;:-r'ýil1i pouzdry 
umožňují za dostatečného axiálního 
zajištění stability výsuvných táhel 
i zdvižení táhel s kulo·vým čepem. 

Tak je snadno přístupný horní talíř 
se zrcadlem . Horní talíř j8 rovnĚ'ž 

vyměnitelný podle průměru brouše
ného zrcadla. Při hrubém bro,uše:1í, 
kdy je největší odpad brusi 'la, lze na
sadit pod spodní talíř nlf~lkou mísu 
s odpadním potrubím a provádět omý
vámi brusných ploch přímo na brou
sicím stroji pod tekoucí vodou. Přední 
svislá hřídel s ložisky je při tem za
jištěna proti znečištění. 

Rychlosti otáčení jednotlivých hří
delfl. jsou přibližně tyto: 
přední hřídel - jedna otáčka za 30 
nebo 60 vteřin. 

Sťro j na broušení astronomické 
optiky 

levá zadní hřídel - jedna otáčka za 

1 ,5 nebo 0,7 vteřiny, 


pravá zadní hříd.el - j2dl1;1. oláčk'l 


za 3, nebo 10, nebo 18 vteřin. 


Změny rychlostí hlavní~~1 hřidelfl. 
se provádějí ručním přesazením klí
nových řemenů na přísluš,1~ hm\~ni
ce. Lze vyměnit i elektromC}~o;-, za jiný 

Pohybové zařízení brousicího stroje (oba snímky A. Pánek) 
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s polovičním . počtem obl'áte!~ (14:1.0 boucnu se zhotove-ním ještě d\TCU kU::lť'i .'.....I • 

za minutu) a tím se běh stroje dva
krát zpomalí. 

Po dokonalém vyzkoušeni brousicí
ho str,oje a po získá·ní dalsi ~ !l zlzusc 
nosU při práci s .ním počítá se v bu

no v é knih y 

Bulletin čs. cl,stroY/)omíckých ústa
vu, roč. 9,. číslo 6, obs,ahuje tyto vě
decké pi'áce našich astronomů': 
L. Paj;dušáková-l l rkc.sová: Sluneční 
asymetrie vrn - L. P rek: Hetero
genní sféroidy .s Gaussovým a expo
ne.nciálním rozl,ožením hmoty. - L. 
Perek: Heteroge.nní sfér oidy s kon
fokálním vrstvením - J , Grygar: 
Fotometrické parametry komety 
1957d - Z. Kviz a J. Miku·šek : Funk
ce svítivosti teleskopických meteorů 
- Z. Ceplecha: Fotografické Persei
dy 1956 - Z. Ceplecha: Vizuální Per
seidy 1956 - M. Hansa a 1. Zacha
ro'V: Sběr meteJrického prachu v do
bě činnosti Perseid - R. Pod.sta;nická: 
F 'otografické Perseidy ' 1953 - J . 
Bouška: Zemský stín přičástečnérn 
měsíčním z.atmění 13 .- 14. května 

1957. 

J. Bouška, V. Guth, B. Onclerlička: 
HvězdMská ročenka 1959. Nakl. 
OSAV, Praha 1958; st.r. 179, Kčs 7,50. 
Hvězdářská ročenka, nezbyt.ná po
můcka všech astronomů amatérů, 
vyšla již po thcátépáté. Jako obvyk
le obsahuje kalendářní data rolm 
1959, efemeridy Slunce, Měsíce, pl'a
net a jejich družic. Dále jsou uvede'ny 
údaje o zatměll1Ích S1Utnce a Měsíce, 
o zákrytech hvězd Měsícem, o planet
kách, o .kom,etách a ,o meteorech, dále 
efemeridy promě'nných hvězd a údajc 
o hvězdách. Nechybí ,a ni přehled vě· 
c:l.eckýchčasových signá lú a ta,bulky 
pásmových časů. V závěru je zpraco
ván přehled pokroků 'v astronomii za 

těchto strojů. Stroje budou umístě-ny 


v optické dílně hvězdárny. Jeden 

bude sloužit k hrubému br r)l!Sení, 
 ....
druhý ]z jemnému a třetí k lešténí. .. 

B. lHctlecek 

a pub l i kace 
.: . 

rok 1957. Nakonec je prlpO]eno vy

světlení, kde jsou o,bsaženy též nej

důležitější tabulky a vzorce; . tato část 


byla v ročence na rok 1959 rozšířena 


o nejdůležitější ú daje 'O planetách a 

jejich měsících a o 'někoUk pomocných 

tabulek. J. Bana,siewicz o'vá 


A. Šter.nfeld: Od umělých družíc 

k mez'iplaneiárním letům. SNTL, 

Praha 1958, 141 stram, 27 o,br., br·ož. 

Kč.s 4,35 . . - Tato ·brožur.a z pera zn3.
 .. :,'
mého sovětského p·opularisátora me

zi.planetárních Ietů seznamuje čtenáře 
 I 

přístupnou formou v sedmi kapito .. ';: 
I. ':.'lách s problematikou umělých družic 


Země él, meziplanetárních letů. Po 

historickém úvodu 'zde ,nalezneme zá

kladní údaje o kosmických l €tounech 

a zařízení umělých družic, ·poznává
 • t', 

: .1me problémy, které je nutno překo
nat při budoucích letech člověka do ': 
mezipla.netárního prostoru, naleZJneme 
informace ·0 pohybu .a pozorování 
umělých satelitů, jakož i o mož.:nosti " 
využití umělých družic, dále o úka I,' 

zech na mezipla,netárním letadle bě

hem různých fází jeho letu a. podmin
ky meziplanetámích letů, V sedmé 
kapitole, ,která je v českém vydáni 
doplněna podle údajů sovětského d.en
ního tisku, nalezneme údaje 'O třetí 
sovětské umělé družici Země. V zá
věru autor diskutuje v přehledu pro
blémy budoucích meziplanetárních 
letů. Knížka je hoha.tě ilustrována, 
zejména názornými schematy a dia
gmmy, které čtenáři ještě více při
blíží vykládanou lá tku. A . N. '. 

K O'l1:pím aISltro -dalelkothlle<d. V. May, Praha, 3-Karlín , S olw l'oVlS ká 70. 

Vydává ministerstvo školství a kultury v nq,kladatelství Orbis, národní podnik, Praha 1~, 
Stalinova 4B. - Tiskne Orbis, tiskař' ské závody, národní podni'k. závod Č. 1. Praha 12. 
Slezská 13. - Rozšiřuj(' Poštovní novinová služba. A-12021 
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vývoj vp-Zké skupiny slunečních skvrn ve dnech 26.) 21 .) 28 .) a 29 . 4. 1950 
(snímky č. Šiler) 




