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Nahoře snímek chromosféry okraje slunečního disku, v Het s filamentem »sur
ge(( z 13. 5. 1959 v 9h16m SČ (HaresttLa, Švédsko), dole snímek rekurentního 
"surge(( v protuberančním dalekohledu z 13. 5. 1959 V 91h3?'m SČ (dr. Her
mann-Otavský). Na první straně obálky je velká skupina slunečních skvrn 
ze 4. 4. 1960 ve 12<hi30m SČ) fotografovaná v projekci 13cm Zeissovým B-objek

tivem (Lidová hvězdárna v Hradci Králové). 

© Říše hvězd - 1960, vydává ministerstvo škols tví a kultury v nakladatels tví Orbis 



Říše hvězd Roč. 41 (1960), č. 9 

Ladislav Křivský 

MIMOŘÁDNÉ X-ZÁŘENÍ SLUNCE 

A IONOSFÉRA 


Do nedávné doby se m-ělo za to, že mimořádnou ionizaci D-oblasti v iono
sféře při chromosféric'kých erupcí,ch zpŮ'sobuj-e emi1se v ultrafialovéč:ásti 
spektra v -čáře L a 1216,7 A, emitovaná vod~kem. Tato emise skutečně 
existuje, je vyzařována r07Jsáhlými oblastmi slunečni chromosféry, které 
se dosti dobře ghodují s uunrstěnim f1o:kulových polí ve vodíkové emisi 
Ha nebo v čáře K vápní/ku, ja!k bylo v r00€ 1959 zjištěno spektroskopic
kými snímky -z raJket. Tato emi'se ioni'zuje v rems~ké 'atmosféře molekuly 
NO však ve vý,šce kolem 80 km a tak 'přispívá k tvoření pouze normální 
D-O'b1asti. V programu Meziná:rodJní'ho geo,fyúká1.tního ro'ku bylo již v roce 
1957 'Spoloehlivě pomocí raket !Zjištěno, že mimořádný náhlý vzrůst ioni
zace ve vý-škách kolem 60-70 ikm je IZ!půso:]]-en X-emisi v oboru 2-8 A, 
která je emitována chromosférou nebo :koronou pŤi e:rupci. Malý vzrůst 
emise La) -zji-štěný též v těchto výškách v době výs'kytu erupce, nemůže 
vysvětlit totiž n8Jdměrnou ionizaci. Emise erupcí, způsobující jednu z nej
vý.z.namnějšoí,c:h poruch ionorsféry s lIlásledky pro spojení na Ikrát'kých, 
dlouhých a velmi dlouhých vlnách, je tedy dne'S již 'Známa. 

Sledování mimo-řádné X-em:i,se při erupc:Íiah na geofyzikálnich raketách 
se zatím děj,e jen výjimečně a je doposud známa jen n.e6etná řada při
padů, 'kdy se podařilo úspěšně vypustit raketu a zaji'Stit funkci přístrojů 
právě 'při erupci. Snad tato otázka !bude sledovárria i pomocí umělých 
dJrUiŽic a 'bude mít i ,tu -přednost, že X-errn~se v oddělených oboreCJh bude 
s:ledována plynule Iběhem celého rozvoje erupce. Zatím však nejspolehli
vější způs.ob, ja!k 'Sledovat -relativní průběh X-emi!se .od erupce, případně 
i od jiných -krátkotrvajících slunečních 'jevů, !dává např. nepřetržité sle
dování stavu D-oblasti prostředniatvím atmo.sfériků v oboru zvláště dlou
hých Vlln. Zdrojem atmosiféri'ků jsou - jak známo - výhoje při bouř
'kách. Ji!ž ev r. 19;37 R. Bureau zjistili, že atmosférický šum ~ atmosférilky 
- náhle VlZrostou při slunečml eorupci, neboť na anténu přijímače dopadá 
nejen pří1zemní vlna, a:le n.avíc i prosto:vová vlna, odražená od mimo
řádně ionizované D-oblasti v ionosféře. Prostorová vlna za normální-ch 
podmÍlIlek unilká do prostoru. V téže doibě je Ipozorován při erupci lIla -krát
kých vlnách tzv. fa:ding (ún~k). Na materiálu 1503 erupcí z počátku 
MGR L. Křivslký a B. Růžič'ková pomoci atmosférického šumu na 27 kc/s 
zjistili, že X-emise erupcí poruší ion.os,féru v 70 %. Z toho 'Střední a veliké 
erupce zpŮtsobí efekt v 84--100 %. Autoři vysloVíi1i názor, že téměř vše
chny erupce hudou doprovázeny aktivní X-emisí, proni1kajíd v atmo
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sféře do vý,š'ky ,koJem 60 km, a že zjistitelný efelkt X-emise malých erupcí 
nazá:znamu atmosférického šumu \budezáviset na ·citlivosti zvláštních 
přijímačů, lIla veHkosti hladiny atmosfériGkého šumu i na její přirozené 
rOZJkolí'sanosti, 'z!půsohené /bouřkovými o.hnisky do V'zdálenosti několika 
stovek kilometrů. V dal'ší ipráci z r. 1958 autoři dále zjistili, že tvar prů
běhu kolÍlsání hladiny atmosférického šumu v idobě erupce na Slunci ve 
většině 'případů je ve shodě s vývojem erupce, charakterisovaným mě
řenou šíř'lkou spektrální emisní čáry 'vodíku Ha vespektrohelioskopu a tím 
podpořili domněnku Dodsonové, Hedemano.vé a McMatha z- r. 1956, že 
časový průběh poruchy ionosféry o.dpovídá abvykle časovému průběhu 
záření erupce v čáře Ha. Je samozŤejmé, že pruběh a trvání po,ruchy 
ionosféry a tím i efektu na krátkých vlnách- neho na zvlášť dlouhých 
vlnách (tj. sledování pomocí atmosfériků) je určováno i podmínkami 
v ionosféře, !ZVláště pa!k rychlosltí deioniza'Čního pochodu. 

V posledních letech 'bylo měřením na r3Jketách zjištěno, že erupce 
i s malou mohutností emituje X-emisi < 10 A a dále, že výron emise 
netrvá jen vteřiny nebo několik málo desíte'k 'vteřin, ja1k se předpokládalo 
v některých modelech, ale že emise trvá i za s'erstupné fáze vývoje erupce 
desítky minut po maximu. Tím Ibyly přímou metodou potvrzeny názo.ry 
o existenci ioni'zující emise téměř- u všech erupcí a též o jejím trvání 
a průběhu. 

Na OIbserv,atoři Astrcmomického ústavu ČSAV v Ondřejově se začaly 
registrovat aJtmosfériky na 27 kc/s ,od 'r. 1951. V roce 1957, před za
čábkem MGR, byla dána do proVOlzU nová, velmi citlivá přijímací 8Jpara
tura 'pro tutéž frekvenci, ~konstruovaná SaJlavou a Šnejdárkem, registru
jící efektivní hodnotu šumu s časovou konstantou menší než 30 sec, což 
vlastně nebylo v s-ouLadu se směrnicemi MGR. Tato odchylka však 'při
spěla k o.bjevu ionosfériClkéh-o efektu sluneční X-emise, trvající velmi 
krátkou dohu, Ikterá je emitováJIla Ipři 'zrodu a rychlém vývoji aktivníc!h 
filamen tů, doprovázejících eru1pce (typ "surge"). Procesy při vzniiku "SUT

ge" vyzařuji též rá;diovou ,sluneooL em'Ísi v oboru decimetrových vln 
(L. Křivský a V. Letfus, 1960). Na OIbr. 1 je přDklad, kde je patrna sou
vislost mezi ,erupcí, vznikem aktivního filamentu, poruchou ionosféry 
X-emisí zachycenou pomocí atmosféric/kélho 'šumu a rádiovým zátřením 
Slunce na vlně 56 cm. 

Efekt emise erupcí na zá::zL.l'lamu atmo-sféric:kého šumu, označovaný 
v odborné literatuře :zkratlkou SEA) což zn.ačí "sudden enhancement oť 
atmospherks" (náhlý vzrůst atmosféri'ků), je charakteris'o-ván obvykle 
dosti rychlým vzestupem hladiny a pOlzvolnějším poklesem o.pět na "Ikli
dovou" nerušenou hladinu. Trukový typický efekt od typic;ké erupce, která 
též rychle Vlzplanula a lPoZJVolna slsJbla, vidíme na obr. 2 na registraci 
šumu 27 kc/'s z 5. 10. 1958. MllOlhé efekty erupcí na registracích nejsou 
však typické : netypický efekt je na ,ohr. 3 od erupce S' netypickým vý
vo.jem z 12. 12. 19:58 po. 10h 30m SČ. Před většími erupcemi se stává, že 
před hlavním vzplanutí,m větší erupce dojde v téže aktivní oblasti na 
Slunci ;k vytvoření malé erupce a Ik 'Výronu emise, která se- již projeví 
poruchou v iŮ'nosférické D-oblasti. Je to em:i1se ja'kého:si přípravného 
stadia, které bylo skutečně v mnohýc'h případechspelktroheliskopickým 
pozorováním zjištěno a bylo· nazváno V. BumJbou a L. Křivským "před
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Obr. 1. Horní křivka je měřená šířka 
čáry Ha: ve spektrohelioskopu erupce 
1+ (5. 5. 1958). Ve středu je obrys 
záznamu efektu SEA na atmosféric
kém šumu (27 kc/s). Čárkovaná čára 
pod stopou registrace je klidová hla
dina šumu. Spodní křivka je záznam 
sluneční rádiové emise 536 Mc/s 
(56 cm) se vzplanutími při erupci a 
"surge{(. Šipky s písmenem S ozna
čují dobu, kdy došlo k tvorbě fila
mentu "surge{(. Časové údaje jsou ve 

světovém čase (UT.) 

Obr. 2. Registrace atmosférického šu
mu 27 .kc/s z 5. 10. 1958 s typickým 
efektem SEA od erupce 1+ po 12h 

SČ. 

Obr. 3. Netypický efekt SEA na 27 
kc/s 'od erupce 1 z 12. 12. 1958 po 
10h SČ. Mezi 12h30m a 14hOOm SČ 
jsou patrné dva efekty SEA od větší 
erupce 2+, která měla před hlavním 

vzplanutím "přederupci". 

r-T I I I T r-T 

15 14 13 12 11 10 9 UT 8 

Obr-.3, 

erupce" (pre-flare). Případ efektu "íp,řederupce" a erupce je patrný na 
registraci z 12. 12. 1958 v období 12h 3{)m-14h:OOm ISČ (obr. 3). 

V některých výjimečných připadech ,se projeví zvýšená hlaJdrina atmo
sférického IŠUJInU (SEA) 'Při mohutných erupcioh i v noční době, k čemuž 
dOClhází zvláště v létě. Prostorová 'Vlna dopadá na anténu přijímače pod 
velkým úhlem, neboť je odrážen.a mimořádně ionizovanou vrstvou při 
erupci nad místy, kde :zemská atmosféra je na denní straně ještě osvět
lována Sluncem. Pří'klad takového efektu ze dne 18. 9. 1957 je !na obr. 4, 
kde je patrný projev dvou ve~ký'Ch erupc.í po západu Slunce, který je 
označen 'šipkou S. První ecf,eik:t začal v 171h 27m SČ od eruípce 2 +, druhý 
začal v 18h 30m od erupce 3+ . 

Jsou též -erupce, které po velmi rychlém dosažení maxima jasu a šířky 
čáry Ha dlouhou dobu ciři, než zani'knou. T3Jkovým příkladem je velká 
erupce mohubnosti 3+ z 23. 3. 1958. Na olbr. 5 mŮžeme sledovat její efekt 
.v ionosféře (v D-oiblasti) pomoci záznamu atmosféric'kého šumu. Slabě 
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Obr. 4. Registrace atmosférického šumu 27 ke/ s, lna které jsou patrné mimo 
denních efektů erupcí též dv a efekty SEA od mohutných eru.vc'Í "1 nnč"''' době 

po západu Slunce. 

Obr. 5. 	Registrace atmosférického šumu 27 koje s dlouhotrvajícím efektem 
SEA od zvlášť mohutné erupce 3+ po 10m Sč (23. 3. 1958). 

rozrušená, IPom,ěrně rulZká hladina šumu velmi rychle po 10h stoupla 
a 	 vúbec -neklesla, až teprve k večernímu obvyklému minimu po 17h • 

Erupce, která poruchu ionQlsféry a efe1kt vyvolala, byla jedna z dosud 
• 	 mála známých erupcí, zářících v bílém (integrálním) světle. Erupce za

čala v 9h 5om SČ, maxima dosálhla asi v 10'h05m a 'končila k 15h SČ. Zcela 
jiný oharakter efektu na záznamu byl efelkt .od erupce mohutnosti 2 
z 19. 10. 1958 ('Obr. 6). Tato erupce měla předlerupci, po vysoikém maximu 
v 'ťh32m SČ intensita šumu IkJ,esala a dosáhla v 8h 05m klidové Ihladiny. 
Skutečný konec erupce byl mnolha ohservatořemi udán na 8h OOm . Ionizující 
emise, porušující spodní obla,st ionosfé["y, trvala tedy poměrně krátkou 
dOlbu 'Po 'maximu erupce, ,což je v souladu s \poměrně krátkým trváním 
erupce po VlZplanutL 

Za zcela nový poznate!k, důležitý jak p["o sluneční fyziku, tak i pro 
geofyúku, Illutno považovat zjištění, že aktivní protuberance tYiJu "surge" 
j'Sou oorojem ionizující emise ÚičiJnné ve spodní, obla'Sti ionosféry ta:k jako 

9 01 

-
i I f i I i i i , 

'6 15 f~ 13 12 11 fa 9 8 -- -
Vlevo obr. 6. Registrace a,tmosférického šumu 27 kc / s s efektem SEA s krát
kotrvající fází poklesu v době po 7th SČ od erupce 2. V odpoledních hodinách 
jsou též patrny efekty erupcí. Vpravo obr. 7. Kresba počáteční fáze v znikání 

filamentu " surge(( z 13. 5. 1959, pořízená v e spektrohelioskopu. 
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erupce. Jde zřejmě o X-emisi, jak bylo zjištěno pomocí ra>ket v době 
erupcí. J. Kleczelk a L. Křivs1ký sledovali tento prDblé:rn v poslednkh dvou 
letech a shromáždili řadu případů, kdy samotná erupce byla vůči Zemi 
skryta za okrajem 'slunečnúho disku, byla však doprovázena viditelnou 
aktivní 'ProtuheramCÍ taJkového typu a rozvoje, která dorprovází erupce 
(typ "surge"). Jsou to případy, 'kdy vlastně došlo ik přirozenému 'Zatmění, 
zákrytu prostoru erupce okrajem slunečního dis!ku, ale komplexní děj 
dO'prov:ázejicí erupce byl nad okrajem disku sledován ve spe k/trohelio
skopu, pomocí fotograficikýclh snímků ve filtru Ha a dOlkonce ve 3 pří-pa
dech byly \Zíslkány snímky spektra ve slunečním lS'peiktrografu. U vYlbra
ných :zjištěných př:~padů j.e zaručeno, ž,e "surge" za okrajem nebyla spo
jena se zářící z á'k l'aJdnou, tj. s erupcí, která hy se na,Clházela vůči Ze,mi 
na okraji sl'unečníiho dis'ku. ByIly samozŤejmě uvažovány jen ty případy, 
kdy v době výskytu "surge" na okraji disku ne byJ v celé chromosféře 
(v čáře Ha) činný žác1ný jiný jev. Výsledky umožňují odpovědět na 
otázku, 'kde je :zdroj X-emise, zda-li přímo v prostoru erupce, nebo nad 
ní. Zdá se, že zdroj X-emise při erupci pochází 'Z oblasti nad erupcÍ, 
z oblasti mezichro[ffi{)lsférou a koronou, pHpadně přímo !Z korony. Tento 
poznatek Je v /souladu s teorií" ,která vyžaduje pro emis i X-záiení < 10 A 
teploty někohlk miliónů stupňů. Všechny ostatní poznatky nasvědčují 
tomu, že k télJkovýr:nJto t€lplotáJm může docházet prrávě v ikoronálnkh kon
denzacích. 

Jako pHklad ukážeme rekurellltní "surge" z 13. 5. 1959 (S 12°) E 90° ) 
doprovázenou rádiovou ,emisí na VlíIlě 56 cm a poruchou spodní oblasti 
D-vrstvy, zachycenou pomocí atmosférického šumu. Na kreslhě na obr. 7 
provedené ve ,spektroheEosko'pu, je patrný "surge" v počátečním stadiu 
ro'zvoje. Na 2. str. olbál1ky nahoře je snímek chromosféry okraje disku 
v čáře Ha Z 9h-16h SČ, ,úskaný na švédské oibservatoři Harestua. Nad 
okrajem disku je "surge" po maxirrnu největšího dosaženého jasu a roz
voje a přesto- j'eš tě, jaJk je .patrné, zářil v Ha intensivněJi než klidné po
zadí chromosféry ph slunečním di/sku. Na 2. str. OIbálky dole je snlmek 
da;lšího nového ,,'Surge" v iprotuiberančnLm dalekohledu 'z 9h 37m SČ. Ten
to "surge" vz.nikal zihrUiba na ímílstě předchooího ,kolem 9h 24m , velmi jasně 
zářící jádra v Ha byla nad okrajem v olbdoibi 9h30m.-glh50m , maximum 
rychlosti TOIZvoje a jasu hylo 'kolem 9'hl36m . Na 3. str. obálky nahoře je 
Ha-filtrogram (Harestua) z 9h 44m , na kterém j,e patrna velmi jasná ueli
na nad :z,ákladnou okraje d~slku ("isurge"), 'která je zřejmě vrchní částí 
erUipceza ,okrajem diSiku a nalevo od ni j'e vysoký "surge" ve fázi ,po 
maximu jasu a roz,voj-e 'S náznakem tvorby Iploché smyičky ("loops"), 
v ,kterou "surge" pO'Zic1ěj:i přecházel (obr. dole z l()1h'21m SČ). Podle po
zorování 'Ve spektrohe[ioslkopu a >Snímkovámí protUiberancí v Ondřejově, 
podle 'snímků v Ha Z ohservatoře Harestua, ohservatoř,e Fraunhoferova 
ústavu na Anrucapri a 'podle snímlků 'Z Černoši,c, můžeme soudit, že těsně 
za okrajem ,disku došlo v době po 8h!56m k oparkované aktivaci chromo
sféry (nejpravděpodobněji 'k erupci), doprovázené ,aktivními rprotuberan
cemi 's Irychlým vývojem a krát1kým trváním typu "surge". Z erup,cí za 
okrajem disku byly viditelíIlé nad okrajem pouze velmi jasně !Zářící části 
trys:kající hmoty, které možno oZlll:ačovat již za protuíberanci "surge" 
a které s,e výrškorvě nacházely v přechodové oblasti mezi chromo>sférou 

165 



Obr. 8. Registrace atmo
sférického šumu 27 kc/s 
z 13. 5. 1959) kde po 9:h SČ 
jsou "Patrny efekty SEA 
při filamentech - ))sur
ge((. Těsně po 8h byla zvý
šena citlivost. Vrchní sla
bá křivka je úsek zázna
mu atmosférického šumu 

I I I I I I téže frekvence ze stanice
12 11 10 9 8 1 6 UT 5 Toyokawa (Japonsko), 

kde je též patrný před 

tamějším západem Slunce efekt ,SEA. Spodní slabá křivka je záznam slu
neční rádiové emise 536 Mc/s (56 cm) z 13. 5.1959 se ))záblesky" v době vý

skytu filamentů J)surge((. 

a koronou a pron1kaly do spodní Ikorony. Pro's:tor s vlastní erupcí ve 
spodní chromosféře byl vZ'hlede1m k Zemi 'za oikrajem di,Slku. Mimořádná 
ionizující e:rnis,e (X-emise), doprovázející tyto ,;surge" a vznikající nad 
chromosférou v přiléhají:cíkoron-ě, ~působila mimoř.ádnou ionizaci ve spod
ní oblasti D a tím vyvolala efekt SEA na atmosféri,ckém šumu v oboru 
zvláště dlouhý;ch vln. Efekt je patrný nao.br. 8; první začal v 8h 56m , 

s maximem v 9h 02m , skončil asi v 9hJ27m SČ. Moihutnost efektu možno 
označit 2+, spoleMivost !Záznamu je největší (indelX 5). Na tento efekt 
nava;zoval další s mohutností 2, !Začátek 9hi28m , ma;ximum 9h 4Qm a konec 
asi 10h 30m . Oba efekty odpovídají ča:sově výše po.psaným aktivním pro
tu:berancm typu ,,:surge". DOiprová'Zejí'c.í efekt SEA byl zaznamenán na 
dalších stanicích, jaJk je patrné na;př. na záznamu šumu 27 'kC/iS z Japon
ska z university Nagoya (na obr. 8, vrchní 'křivka). Na .observatoři 
v Ondř,ej:ově byla v tuto dobu té;ž registrována rádiatele!skOlpy sluneční 
rádiová ,emise na 37 a 56 cm. Na 37 cm byla hladina klidná, na 56 cm 
byla v době začátJku výstupu "surge" nad okraj disku v 8ihi54m -8h 56m 

série "mikro"-záblesků, klasifikovaná ja'ko "group" CD) 'V 9h 13m až 
9h 16m , tj. zhruba v době prvního největšího rO'zvoje "surge" došlo k vze
stupu hladiny se záblesky ("mlinor" CD) a v 9h 38m až 9h 54m IdošllO k vze
stupu ,klidové hladiny, cO'ž hylo v době mimo'řádně rychlého vývoje re
kurentního "surge" rS intens:ivn-ě ·.zářícím i jádry, !přiléhajicimi k okraji 
slunečnílho disku ,(obr. 8). 

Právě v nedávné době sdělili Goate'S, Covi.ngton a Edelson, že při reku
rentním velmi rychlém J]:surge" na olkraji dne 9. 6. 1959 byla zazname
nána sluneční TáJdiorvá emise v takových oborech frekvencí, talk jak tomu 
bývá při erup:cíc,h. Můžeme jen doplnit, že i ph tomto případu byl na 
registraci atmosférického šumu 27 kc/s zjištěn Kleczkem a Křivským 
efekt SEA o importanci 2+, C!OŽ je důkazem emise mimořádného X-zá-

Obr. 9. Registrace atmosfé

rického šumu 27 ke/s z 9. 6. 


I i , , I 1959 S' efektem SEA kolem
I I 

11 16 U, 1320 19 18 15 17 SČ v době ))surge((. 
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ření, ,pocházejícího z tohoto jevu (ob:r. 9). Spolehlivě zjištěnýoh případů 
výskytu protuberance ",surge" beze :stopy zářící záklladny v chromosféře 
na okraji dlilSlku, doprovázených efekty SEA) bylo v roce 1959 celkem 11. 
Můžeme uzavřít, že eXi'stuje dostatečný materiál o tom, že "surge" 

s intensivně zářícími jádry nad <Ykraj.em jsou zdrojem mimořádné emise 
X-záření, vyvolávajíd poruchu ionosférické D-oblasti, tak jaJko je tomu 
při erupcích na dis<ku. Jde o emisi lkompJexní'ho děje pN erupci, sama 
chromosférická erupce je však !Zakryta a nachází se gsně za okrajem 
slunečniho di,sku. Oblast IZdroje X-záření je v [horní ,části chromosféry 
n~bo nad chromosférou v ,přilélhající koroně. 

Tento závažný výsledek mo,hl být zjištěn jen díky komplerxnímu vý
zkumu ,slunečnkh proC€sů na jednom místě, jak je tomu na observatoři 
Astronomic'kého ústavu ČSAV v Ondřejově. Na olbservatoři jsou všechna 
pracoviště 'Slunečního výzkumu propojena hlasitým dtspečerským telefo
nem, trukže Ipozorovatelé konající službu se navzájem informují o pro
bíhajících Jevech na S1U1Ilci a efektech jejich vlnové emise v různých 
sledovaných o!borech. Ta;kováto organizační opatření umožnHa zí,skání uve
denýeh nových poznatlků z oboru heHogeo'Íyúky v PJ'o:blematice Meziná
rodního geofyzikální!ho roku. 

Bohumil Hacar 

EFEMERIDY ZÁKRYTOVÝCH HVĚZD 


KRAKOVSKÉ HVĚZDÁRNY 


Pro rok 1960 vyšel 31. ro'čník Krakovské r.ooenlky "Roc:Zlnik as:trono
miczny Obserwatorjum Kraków,skiego", jehož zvláštní oddíl tvoří "Dodatek 
mi~d.zynarodowy" (International supplement). KraJkovskou ročenku za
lo'žil věhlasný ředitel tamní hvězdárny Tadeusz Banachiewkz a po jeho 
smrti (17. listopadu 1954) polkračují ve vydávání jeho s'Po1upracovníci , 
především Kazimierz Kordylewski. Hlavním a 'letos vý1lučným obsahem 
"Dodatku" jsou efemeridy zákrytových ihvězd, což je obor hvězdné astro
nomie, který polští astronomové pěstuji již 'P-o řadu desít:ileti iS neobyčej
nou ,energií i úspěchem. 

Krakovský dodatek, vychá'zející letos s názvem "Ephemeride-s of eclip
s:ing Binaries for the Year 1960", stal se tak nepostradatelnou pomůckou 
všech činných 'Pozorovatelů zákrytových hvězd, jimž Iposkytuje ve MUŠ
těné formě všechna potřebná data. 

Jak znám,o, r. 192'5 !byl z mezinárodní'ho usnesení astroifiomický po
čáte'k dne přeložen z 'Poledne na půLnoc, a;by bylo docíleno shody '8 počí
táním ohvyklým v občansíkém životě. Protože VŠ.aAk při juliánském po
čítání počÍlIlá a konč.í den polednem, vznilkla nová nepříjemná neshoda, 
která komplikuje výpočty a nejednou bývá pHčinou nedorozumění. Z těch
to důvodů polští astronomové nruhra;zují juHánsiké dat-ování "novou astro
nomickou érou", její:ž po,ě-átek kladou na začátek r. 1801 a odtud počítají 
dny, 'počínajíc půlnocí, takže rpo'čátek nové éry je- o půlnoci O. ledna 1801. 
TaJbulka 'pro toto počítání je přilo'žooa ke ka~dému roční'ku. 
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Kromě toho vša:k časové údaje erfemerid jsou udány také způsobem ju
liánsk}Tm - na 'Zručát!ku (str. 7.) I'O'Č€n:ky je tabulka udávající počet dnů 
uplynulých od !počátku "nové éry" do O. ledna tofuo kterého rOlku (např. 
po r. 19&0 je to číslo 58073-)(-), při čemž hvěz.diČlka 'za číslem značí rok 
přestupný. 

Na téže strá,nce udávázvláJš.tní malá tabulka počet dní uplynulých od 
O. ledna do wčitélho dne roku, např. :i,hned vyčteme z mí, že 9. února 1960 
odpovídá v "nové éře" 58073 + 40 = 58113 dní. Pak ná!sledují na str. 8 
až 106 efemeridy minim v r. 1960. Nejprve jsou udána minima krátko
periodických (str. 8-18), pak dlouhoperiodickýc1h 'záJkrytových hvě'zd 
(19- 22), konečně minima obyčejných zák'rytových dvojic podle jednot
livých měsíců (23-106). Na to je připojen seznam !Z-álkrytových hvězd 
a uvedeny záJklady výpoau efemerid pro r. 1960 (107-120), k něm.už je 
připojen seznam zlkratek pro použité prameny (str. 121) a jmen uvede
ných autorů (122) a velmi důležit'é ,,:poznámky" ,(123-138). Tyto po
známky jsou vel'mi poučné, neboť urpowrňují na Olbjelk ty , jichž pozorování 
je zvláště naléhavé, ne!bo 'které jsou jina:k zvláJště :zajímavé. Z niCh si 
může pozorovatel vY1brat objekty přiměřené své optické výzbroji a vý
cviku, pro pozorováni vitzuáJní nebo fotografioké. Celkem je z.de uvedeno. 
261 hvězd, z nkhž ovšem 'značný počet odlpadne - zejména pro amatéry 
- jednak pro nedostupnost vhodných vyhledávacích mrupek, jednak pro 
malou jasnost nelbo malý rozsah sv,ě:telné zm.ěny. Nicméně zbývá ještě 
dos.ti mnoho takových, Ikteré jsou v dosahu i malých dalekohledů a k nimž 
mapky lze nalézt v přístupné Jiteratuře, :popř. SeJstfiojit podle katalogu 
(např. Bonner Durchmusterung - BD). 

Na 'poslednich strránkách (139-159) je uveden sezna;m zákrytových 
hvězd bez efemeridy. Jsou v něm z.aJhrnuty vět.šinou hvězdy slalbé, nebo 
s malou a,mpli:tudou, četné z nicih j,sou u nrus neviditelné, vesm>ěs však 
méně prO'zkouma"né. 
Vraťme 'se nyní k "polZnámlkám", 'které, jak řečeno, upozorňují na olbjek

ty zvlášť :zasluhující 'pozornosti - nepochylbuji, že by právě zde účast 
našich IpozorolVatelů byla stejně vítána jako užitečná. Bohužel nelze zde 
podat tyto poznámky v celém r,o'z!sahu, omezím se zde 'P'roto jen na tři 
pří'pa;dy, tot,iž U Ophiuc:hi, U Coronae hor. a Y Cygni. Snad bude později 
post.upně mO'~no tyto 'příklady doplnit dalšími. 

U Ophiuchi. MénlivOlst této hvězdy oIbjevil r. 1871 B. A. Gould, avšak 
nezjistili povruhu 'Změny. To učinil o deset let Ipozc1ěji Sawyer, který pO'zna.l, 
že hvě:zda náleží Ik typu algolovému. Přesněji popsal prúběh změn Charud
ler ,na zálkla"dě Ipozorování do r. 18'87. Chandler ,shled8Jl, že okam'ži'ky minim 
nelze vyjádř,it lineáJrníim vztaihem, a proto !p·řipojil ,kvatdratic,ký a kubický 
člen. O né!co :poz:ději vša'k nahradil tyto elementy jinými, ,které ohsa
hovaly ,sinusový ·člen. Než ani v této úpravě neměl vztah trvalou pJat
nost, jak dokázalI Luizet 'Ze svých pozorování od 1898 do 1902 a pozoro
vání IstaršÍ-oh pozorovatelů. I ta!k !Změněné elementy nebyly dlouho ve 
shodě ,g po'zorováním a musiJy 'hýt opětovně měněny. 
Hvězdou se IPotom zaJbýval veliký po·čet powTovatelů i počtářů, nejdů

kladněji H. S'ha!pley.l Ukázal, že dotud předpoklfud3Jl1ou periodu třeba 

1 Orbits of eclipsing Binaries (Contrib. from the Princeton Univ. Obs., No 3. 
1915). 
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zdvojnásobit, t3Jkže byla pak P = 1,6773476d, tj. během této periody na
stávají dvě minima nestejné hlouibky: v hlavním minimu !klesá jasnost 
podle Shapl,eye o 0,60m , v.e vedlejším o 0;53'ffi. Pozdější pozorovámÍ tento 
údaj poněkud změni[a - potdJe krakovS!ké efemeridy je to 0,72m a 0,62m . 
Při tom je Č3!S od hla'Vllliho minima !k vedlejšÍlmu asi o 20m 'kratší než 
od vedlej,ší'ho k hJav.nímu. Dále poznamenal Sha'pley, že !hvězda v nej
větš'Í jasnosti není vždy stejně jasná, nýbrž že kolfuá asi o 0,08m . Roku 
1915 uveřejnil oIbswhlou práci o d.raháCih zá!krytových hvězd, v níž vy
slovuje názor, že U Oph náleží k typu P Lyrae. Tento názor převzal též 
Schnetlerův katalog z T. 1943. "Obščij katalog" (Ku'kaI'ikilll - Parenago) 
však označuje typ hvězdy Z!l1a,Čikou EA) tj. jako lZálkrytovou hvězdu hez 
znatelné ,elipti,čnosti a ta:ké krakovská efemerida ji nepočítá k typu PLyr. 
V po'Známkáchčteme, že ,,'V diagramu O - C (tj. pozorování minus vý
počet) bytly pozorovány ne,pravidelné odchyLky od lineárních elementů. 
Je možný siinusový ,člen: + 0,009~sim. 0,036° ,(E - 4800)." 

Také ikníiŽIka "Proměnné hvězdy" od P. P. Parenaga a B. V. Kukarkina 
(české vyd. NČSAV 1953) upozorňuje na tuto Ihvězdu (str. 141) a uvádí 
(str. 145) vhodné srovnávací hvě'zdy. Ke kníž,ce je phložena mapka okolí 
U Oph (č. 21) s označenými srovnávacími hvězdami. K nalezení hv.ězdy U 
i srovnávackh hvězd úplně' postačí také Bečvářův "Atla:'s Coeli" (ma
pa X.), vehlkosti hvězd lze nalétzt v Bečvářově katalogu. 

V následujíckh dvou tabulJkách jsou sestaveny srovnávaCÍ hvězdy 
(tab. 1), hvězdné veHko,sti v normálním svěUe, v hlavním min1mu a ve 
vedlejším minimu (tab. 2) . Pro označení srovnávaCÍlch hvězd jsou udána 
p~sme:na pou'žitá CamJI)lbellem (Harvard Annals 63), násaeduje označení 
a velikost katalogu BD) pa,k veJ~kost podle HA 63, dále podle Potsdamer 
Durchmusterung (PD) resp. O'GyalJla Durchm. 1916, následuje ozna
čení hvězd podle Atlasu Coeli (Bečv. GC). Konečně sloupec P + K 
udává m~načení a veUkosti uvedené v 'knížce "Proměnné hvězdy", které 
souhlaJsÍ s údaji Bečvářova katalogu. 

TabuZka 1. 

I PD Bečv. P+KZn. BD HA 63 (O)Gy) (GO) HP
I I I I I 

A -0°3255 4,3m - 4,99m 23320 a 4,82m 
a -0°3224 5,8m 5,62m 5,68m \ 23058 b 5,62m 
b +0°3629 6,3m 5,92m 6,03m 23050 c 5,94m 
c -0°3230 6,2m 6,02m 5,99m 23120 d 6,02m 
d + 2°3283 6,5m 6,05m 6,38m 23312 e 6,02m 
e -1°3292 6,3m 6,26m 6,19m 23091 f 6,25m 

t +1°3411 6,8m 6,67m 7,05m - h 6,67m I 
Ve sloupci "Fotomebrie" značí v vizuální, p fotografické, phe fotoelek

tricky zÍ,ska:né veHkosti. Hvězdička za periodou značí, že existuje perio
diclký ,člen. 
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Tabulka 2. 

Hvězd. velikosti Foto-
ZákladníAutorita 

maxi
mum I 

hl. 
min. I 

vedl. 
min. 

me
trie 

epocha 
Perioda 

Krakovská 
efemerida 5,80 6,52 6,42 P 2435989,411 1,6773460* 
Obščij. kat. 5,80 6,50 6,40 phe 08279,641 1,6773460* 
K. u. E. 1943 

I Shapley 
5,67 
5,67 

6,36 
6,27 

6,26 
6,20 

v 
v 

08279,6402 
-

1,6773460 
1,6773476 I 

U Coronae borealis. Pozorování této hvězdy ozna'čují /poznámky kra

kovské efemeridy za mvléhavě potřebná. MěnUvo,stolbjevil Winnecke roku 

1869 a hrzy na .to v ní rozeznal :zákrytový typ. Chandler a Soeken na

lezli, že perioda je proměnná a vyjádřili to kvadratickými vzorci pro 

výpo,čet minim. Ohandler později nahradil kvadratický člen sinusovým. 

Potom Hellerich nahradil Chandllerův vzorec jiným, avšak, jak ukázal 

Ga;doms,ki v Roczniku astr.č. 1, nelze pO'zorované epochy vyjádřit jedno

duchým .sinusovým vzorcem. Od r. 1925 s:e perioda ryC'hile zkracovala. 


Amplituda změny z ma
xima do Ihlavního mini


, , , ma má podle 3chneUera 

N ("Katalog und Epheme


• 	 riden", 1943) rozsah 
7,65m až 8,67m viz., po
dle ObŠč. 'katalogu i kra•- - JJO 	 kovslké efemeridy 7,60m 

až 8,92m fot. Ve vedlej
ším minimu je pokles jen

d asi O,lm , trvání hlavního 
_ b zákrytu asi 10,6m , perio• da P = 3,452201d, avšak 

v přítomné době se rych
- '- J2° 1e krátí. Srovnávací hvězo -a 

. 5 	 dy podává tabulka 3 . 
Hellerich připojil foto


metricky velikosti srov

návacích hvězd k údajům 


HA 63 pro hvězdy c, d, e. 

Značná amplituda 1,36m 


r - JI° činí tubo hvězdu předmě
tem dobře přístupným vi
• 

I I I I zuálnímu pozorování. 
10 6m Srovnávací hvězdy jsou18 16 '4 '2 8 

15 h výhodně položeny a vhod
ně odstupňovány, toliko 

bor. Jasná hvězda u severního okraje mapky je světelný rozdíl mezi a a b 
8 Boo (3,54m ). V obvodu mapky je také proměn- je příliš veliký. Tomu zde 

Mapka okolí zákrytové proměnné U Coronae 

ná S erb (typ Mira; 5,8m-13,9m). nelze odpomoci, leč za 
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Tabulka 3. 

Zn. BD I Hellerich I Nij land CampbeZl 
(AN 5276) ~ (AN 5727) (HA 63)I I 

a +31°2724 7,3m 7,16m 6,86m 6,80m 
b +32°2578 7,8m 8,11m 7,97m 7,90m 
C +32°2575 8,lm 8,24m - 8,24m 
d +32°2573 8,9m 8,66m - 8,66m 
e +32°2572 9,Om 9,OOm 8,98m 9,OOmI I 


oenu volby nějaké vzdálené hvězdy do s tupnice, čímž bychom však ienom 
jedno zlo nahradili jiným, horším. Na štěstí t ato věc zde valně nevadí, 
protože při sledování U GrB se jedná ,především o stanovení okamžiku mi
nima, na ,který srovnávání s hvězdami a a b mají celkem neveliký vliv. Mi
mochodem budiž poznamenáno, že připojené mapky lz,e současně použít 
k vyhledání dlouhoperiodické :proměnné S CrB, jej,í'ž IZměny probíhají 
v mezích 6,em a!ž 14,om, a které lze -arspoň v okolí maxima - sledovat 
pomocí těchže 'Srovnávadch hvězd. 

Y Gygni. MěnJivOist teto hvězdy objevil r. 1886 Chandler a poznal sou
časně, že náleží k typu algolovému. Podle P . GuthniC'ka náleží k nejpo
divněj.ším a nejdŮ'ležitějlším, avšaJk zároveň k nejobtižněj.ším pří:padům 
tohoto typu. 2 Chandler určil periodu na 1,4'99,d a trvání poklesu a vze
stupu celkem na 81h• Avšak velmi záJhy se ukázaly odchylky pe:dody, která 
SB :za dva roky prodloužiila o 2 min. Dunér {vysvětlil n~pravidelnosti pe
riody hypotézou, že Y Cyg je složena :ze dvou stejných a stejně jasných 
složek s oběžnou dobou dvojnásobnou, nežli uda!l Chandler a se značně 
v)nstřednou dráhou, její'ž apsidová přímtka se rychle otáčí. Zároveň odvodil 
přesněj;ší údaje o dráze. Podle Dunéra je ,perioda P = 2,99633'5d , výstřed
nost e = 0,145, ()Ibě'žná doha rupsidové př.í'mky 41,10 roků, eklon i = 90°, 
ve~ká poloosa dráhy se rovná osminásobku poloměru stejných slož,ek. 
Pozdějši pozorovruni si vyžádala částečno,u změnu těchto elementů. Pro 
hmoty .složek udával S. Gapoškin 17,u a 17,4 'hmo,t slunečníoh a :poloměry 
obou stejné a to 4,81 poloměrů Slunce. Podle Krakovské rročenky je 
spektrum obou složek BO. 

Guthnick odvodiJ sinusové vzorce pro sudá i lichá minima, které ,později 
Dugan opra'Vil a které v této úpravě uvádí také krakovská efemerida 
v "IPoznámkách" (str. 128). Zajímavé je, že podle Ipozorováni Yendello
vých hyla minima v 'květnu T. 1893 neobyčejně měl/ká, ba dokonce, že 
minimum, které mělo nastat 24. Ik.větna toho roku, nebylo lze- vůbec 
zjistiJt. Také jiní pozorovatelé, např. J. Plassmann, >došli k podobnému 
výsledku. 

U nás se hvězdou Y Cyg zabývali dr. B. Šternberk a autor těchto řád
ků. 3 Ze zdejšÍ'Ch po'zorování plynulo Zlpozděni sekundárního minima o 0,17d. 

2 Srv. "Geschichte u . L itera tur ... der veranderlichen Sterne " r., 1920, 297 a též 
Sirius, 1919, 109. 

3 Rocznik astronomiczny Č . 4, 1926, str. 47 . 
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Tento výslede'k po tvrdila 

N pozorování kra:kovské hvěz


- dárny a efemerida byla po

dle toho upravena. Hvězda 

by mě'la být trvale sledo

vána. Rozsah světelné změ


ny podle různých autorů je 

uveden v tab. 4. Srovnáva

d· 
o 	

- J4° cí hvězdy jsou uvedeny- v ta:bu~ce 5. 
Hvězdy, které jsou uve

deny v českém vydání kni
hy Parenago-Kukarkin:

f. • 
"Proměnné hvězdy" na 'Str. 

o· 145 pro X a Y Cyg (v. 
t - JJO 	 tamtéž mapku č. 28 v pří-: 

loze) jsou spíše vhodnější 
pro X než pro Y. Protože 

52 50 ~8 	 ~Om mapka je kreslena v malém
20 tl 

měřítku, nelze je bezpro
Mapka okolí zákrytové proměnné Y Cygni. Nejstředně ztotožnit s hvězda
jasnější hvězda areálu mapky je € Cyg (2)64m ) mi uvedenými v tabulce. 

dole u 	 pravého okraje). Třeba upozornit, že v blíz
kosti hvězdy Y není vhod

ných srovnávacích hvězd. U hvězd a a c vadí zřetelná barevno:st, 
hvězda b je dosti vzdálená. Proto Y Cygni nooi vhodillá pro :začátečníky 
v odhadovém pozorování. 

Nakonec :bych jenom stručně ještě přtpojil zmínku o několika dalších 
hvězdáoh, které - ve smyslu "poZiIláJmek" - zasluhují trvaJou pozor
nost. Především je to U Cephei) o niž jsem podrobně psal v loňském roč
nÍlku Říše hvězd (str. 128). Tamtéž nalez.ne -čtenář mapku jejího okoli. 
Dále S Equlei, kolisajicí me:zi 8,om a'ž 10,2m viz., TW Draconis s ampli
tudou 7,8m až 9,7m fot. a UX Monocemhs 8,7m až 9,7m fot. To jsou tedy 
hvě'zdy vesměs již malými dale'kohl'edy dosažitelné. A ikonečně pro po
zorovatele silnějšími př~stroji vyhavené TU Herculis, 10,6m až 13,4m viz. 
M8Jpka bezprosbředniho okolí je v pojednání G. van Biesbroeck-L. Cas
teels: "Études sur les értoiles varia;bles", stl!'. 57. (Annales de l'Observa
toire Royal de Be19ique, 13). Velilkosti srovnáva:CÍ'ch hvězd jsou v prád 

Ta1Yu.Zka 4. 	 Tabulka 5. 

Autor IMax IminI Imin2 	 I~_IHP IHA'3IH.,.rznl 
BD 

No. m Ibarvo mDugan 7,00m 7,64m 7,64m I m 

Ob. Kat. 7,00 7,64 7,64 a + 33° 4085 7,3 6,92 WG+ 7,40 - 6,85 
Krakov 7,00 7,64 7,64 b 34 4219 7,6 - - 7,71 ·7,71 7,66 
K. u. E. 6,95 7,55 7,35 c 33 4089 7,5 8,14 GW 8,04 7)99 8,06 
Nijland 7;54 8,14 

1 
8,14 I d 34 4196 7,8 - - 8,16 8,17 8,19 
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Nijlandově: "Beobachtungen von Bedeckungsveranderlichen" v AN 5789, 
(str. 82, sv. 242/1931). 

V několilkrát zde citované výborné příručce "Proměnné hvě!Zdy a způ
soby jejich Ipozorování" , se čtenář dočte (na str. 151 a násl.) o ,první 
konferenci o výZikumu proměnných hvě'zd v ČSR, která se konala v dubnu 
1953 v Brně. Podle usnesení této konference mi byl přidě!len úk01 starat 
se o Ipozorovac.í program v ohoru :zákrytových hvě'zd. Bohužel ,pro nával 
jiných neodkladných prací (})ylo ·mi až dosud jen v nepatrné míře možno 
tento úkol ,plnit. Teruto článek byl diktovámsnaJhou zamešlkané dohonit. 
Doufám, že budu moci postupně podávat jak úpozornění na dallší vhodné 
objekty, ta:k i dodávat pozorovatelům nez1bytné speciální mapky a veli
kosti srovnávacích hvězd, !pokud dostupná literatura ,stačí. 

Pavel Příhoda 

POUŽITÍ POZIČNÍHO VLÁKNOVÉHO 
MIKROMETRU K POZOROVÁNÍ MARSU 

Za opozice Marsu v roce 1958 bylo na Lidové hvězdárně v Praze po
užíváno mikrometru zn. Welharti0ký a 'Paclmer, s nímž bylo vykonáno 
mnoho' měření měsíčných útvarů ve Vídni, a který před časem opravil 
mechanik J. Brejla. Kontrola vláken a 'r-řesnosti mikrometrických šroubů 
potvrdila přesnost a kvali
tu přístroje. Abychom zís
kaM potřebný cvik, proved
li jsme různá měření mě
síčních ajupiterových útva
rů. Při pozorování Marsu 
jsme se zaměřili na promě
ření vybraných objektů. 
Zde se zmíním o měření již
ní .polární čepiČlky. -l'" 

Při měření j-s.mepoužili 
tohoto způsobu: Vlákna 
mikrometru byla oriento
vána ve směru sever-jiih 
(poziční úhel vláken --'- 0°, 
poúční úhel měřených 

/ 
j 
. I ... ), rI' - I 

hodJl1ot = 90°). Potom by
lo zj-ištěno několik čtení n 

.při zakrytí oQ)óu vláken -
pohyblivého a jednoho 

/
,I' 

vlákna sítě, s niž se !během 
měření nepohyhovalo. Kdy
by "nastalo náhodné posu

/ 

nutí při be:zdéčném doteku 
bylo zaznamenáno čtení A 

p:: 00 

B c o 
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sítě. Pak se pevné vlákno umístilo na jeden, pohyblivé na dru
hý konec měřené úsečky a zaznamenalo se čtení mj což bylo ně
kolikráte Gpaikováno. Z hodnot n a m byly vypočteny průměry N a M. 
Výsledná délka měřené úsečky je pak XY = M - N, vše v dílkách mikro
metrické stupnice, jež možno převést na úhel. Jed'Em dHek byl roven 0,279". 
Pozornost jsme věnovali zjištění excentricity polární čepičky. Jak je zná
mo, Marsova jižní polární čepióka ·se odchyluje od pólu planety asi o úhel 
6° směrem k 40° areografické dél1ky. Příčinou jsou zřejmě terénní a klima
tické poměry. K měření bylo vybráno období, /kdy AR Marsu~45° a póly 
planety byly na okraji kotouče. Postup bYl tento: Byly zjištěny hodnoty M 
v polohách vláken AB, A C ~ AD (viz náčrt). Pak Sd;Ila' = ~ ; sin a" = ~ , _ _ _ r r 

kde r = AD; a' = AB - rJ a" == AC - r. Poziční úhel středu jižní po
lární čepi6ky P' = 180° - ~-; a' . Posiční úhel jižního Marsova pólu = 
[P-1800]. Hodnota pf - [P-1800] určí výchylku Marsovy polární č,e
pičky, která za uvedeného předpokladu (AR Mansu ~45°) bude maxi
mální, když na okraji kotou6ku bude poledník, v jehož směru je čepička 
posunuta. Tři z měření ukazují maximáLní výchylku jižní !polární čepičky 
od areografick&ho 'P'ólu. Vý.slledky podává tabulka: 

Datum I 1958 X. 30. I 1958 X. 30. I 1958 XII. 3. 

P-180° 145° 145° 143° 

pf 138,8° 138,3° 135,5° 

a"---a.' 12,6° 17,6° 14,0° 

- [Pf  (P-1800)] 6,~ 6,7° 7,5° 

okrajový pO'I'ední1k 16,4° 26,1° 52,1° I 
Výsledky ukazují výchyliku 'č8Jpiičlky o úhel asi 7° směrem ,k areograficiké 

délce 20°-50°. Směrodabná odchylka počítaná ze tř'inácti hodnot AD byla
± 0,04". Přesnost se jistě :zvýší se ISItoupajícím cvikem .pozorovatele. 

Při měření byla polární čepička vesměs špatně viditelná. Její průměr 
XII. 3. byl 8,79", tj. 355 km. V nastávající opozici budeme měř·ení provádět 
již systematicky. Malým .přizpůsobením jednoduchého okulárového vlák
nového mikrometru bylo ,by možno. podobná měřeni provádět i na ostat
ních lidových hvězdárnách. 

NOVÉ KOMETY 

Podle telegramu Harvardovy hvězdárny nalezla Roemerová na Námořní 
observatoři USA 3. srpna t. r. periodickou kometu Harrington 1960g. V do.bě 
objevu byla v souhvězdí Býka a jevila se jako difuzní objekt 19m se středo
vým zhuštěním či jádrem a ohonem kratším než 1°. Dne 4. srpna nalezli Roe
merová a Marsden periodickou kometu Brooks 2 1960h. Také tato kometa 
Se jevila jako difuzní objekt 18m S centrální kondenzací nebo jádrem a měla 
ohon kratŠí než 1°. Byla nalezena taktéž v souhvězdí Býka. 
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Čeněk Šiler 

ŠTĚRBINOVÁ UZÁVĚRKA K SLUNEČNÍ 
KOMOŘE 

FatO'grafic!ké z.ohrazCYVání .slunečního povrchu stal-o se mnohým naSlm 
lidovým hvězdárnálm a astronomickým kroužkům pravidelným progra
mem jejich činnosti. Tato ;práce je velmi zajímavá a po překonání prvot
ních potíží, jatko je tomu ostatně v každé nové práci, přináŠ'í pěkné vý
sledky. Vždyť sluneční fotolsféra, zej'ména v dohě zvýšené aktivity, 
vykazuje takřka denně podstatné změny, které stojí za jejich trvalé za
znamenání. Můžeme tak učiniJt dvojím způLSolbem, kreslením nebo foto
graficky. Drulh'ý způsob je samozřejmě reMnější a přesnější. Jsou to 
především sluneční slkvrny, ktte'Té j'sou ča,oSto překrásným zjevem, jak co 
do velikosti, ta:k cO' do početnosti. SrtáJle se měnící skUJpiny ta:kových mo
hutnýoh ,skvrn poskytují ,steré možnosti k zachycení takových změn a tyto 
fotografie mohou sloužit ja1ko podklad pro jejich podrobné studium. Mimo 
to můžeme dobře zOlbrazovaJt zajímaiVá fakulová ~ole, která tvoří na 
relativně temněj,ších okrajích slunečního kotouče často ,se měnící be
ránkovité lsvětlé plochy. Studováním zdařilých fotografii slunečního po
vrchu, zejména ve spoj.ení se speiktrálním výZlkumem, můžeme o:bohatit 
naše nedosta.itečné vědomo'sti o nejbližší hvězdě, která je v poslední době 
předmětem ushlovnýeh výzlkumů vědců celého světa. Foto'grafie mají 
vnést více světla do oněcfu velkolepých zj.evů, odehrávajících se uvnitř, 
na povrchu i v ro'~sáhlé sluneční abmosféře. Jde o ta'k gi-ganUcké zjevy, 
že jejich důsledlky pociťuJeme i na Zemi. 

Která lidová hvězdárna nebo as,tronomický kroužek by nezatoužil po 
tom, fotografovat ,slunečnÍ povrch, i když ne Isnad. [pravidelně progra
mově, tedy aspoň v dohách 'zvýšené činnosti, kdy j,sou na 'Slunečním !po
vrchu obrovské 'Slkvrny a zajímavé fakule? Co je k ,tomu zapotřebí? Pře
devším dalekohled a vhodně uzpůsobená fotografická komora, opatřená 
vhodnou uzávěrkou. Na uzávěrku je kladeno několik požadavků, aby 
správně plnila Isvé iposlání a byla nápomocna zhotov·ení dobrého snímlku 
slunečního povrchu. Každá lidová hvězdárna nemá pro tento účeJ spe
ciálně vytharvený daJlekOlhled, a proto si musí svůj hlavní dalekohled uzpů
sobit pro různou 'Pobřetbu. Pro fotografov,ání fotosféry při!pojíme 'k daleko
hledu Vhoc1Jný fotografický přístroj. U běžných komor hývá však IPotí'ž 
s uzávěrkou. Bývá to 'zpravidla centrální uzávěrka, jejíž 3 lamely Ibývají 
z tenoučké plechové fólie, nebo z UIP..'ělé hmoty, ,která je tmavě natřena 
a dělá dojem kovu. Jakmile však na tyto lamely uzávěrky dopadne sou
středěné teplo .ohniskového obrazu Slunce, 'stačí několik vteřin k tomu, 
aby tenoučká fólie lamel se buďto propálHa, nebo natolik Zlbo'rlila, ž.e je 
funlkce uzávěrky úplně porušena. Kdybychom snad měli k dispozici dů
kladnější centrální uzávěrku se silnými kovovými lamelami, kterým by 
sOUJstředěný 'sluneční žár neuškodil, neměli bychom ještě vyhráno. Cen
trální uzávěrka se totiž p'řie:xposici začíná rozevírat od středu lamel 
k jejich olkraji, dosáhne maxima otevření a nastává opětné uzavření, 
ale bohužel zase tak, že se uzávěrka uzavírá od 'krajů ke středu. Je tedy 
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Obr. 1. Č'isla značí: 1 - mo
sazné destičky, 2 - vložku 
síly 1 mm, 3 - ocelov é drá
ty, 4 - můstek k uchycení 
pružiny, 5 - můstek k uchy
cení závěrky, 6 - závilt pro 
drátěnot~ spoušť, 7 - dv ou
dílný segment štěrbinové zá
věrky, 8 - ocelovou pruži
nu, 9 - držátko u~;ávěrky 

s dírkou, 10 - hrot k uchy
cení držátka, 11 - šroub 
k fix ov áni závěrky, 12 
trubku do okulárového vý

tahu, 13 - matnici. 

• 
střed uzávěrky po celou dobu expoúce nejdéJeoteV'řen, a to se také pro
jeví na kvalitě O'bralZu Slunce. Jeho střední ČáBi bude přeexponovaná na 
úkor okrajů obrazu. Kdo viděl správně exponovaný obraz Slunce (ne
gativ), povšimne si na prvý p,ohled, že střed sluneoního kotouče je tmavší, 
než jeho okraJe. Je rto způsobeno přirozenou větší jasností slunečnílho 
di!sku blí'zko středu, Ikde se toHk neupt3!tní pohlcení světelnýClh paprsků 
vlastní sluneční atmosférou. Jestliže nám centrálni uz·ávěťka svou funkcí 
znovu zdůrazní na negativu 'sluneční střed, do'staneme ohraz Slunce ne
správně osvětlen. Pozitivní obrazy 'sluneční fotosféry nám vykazují vz!hled 
celkového ,slune,čního di~S!ku v nes'právném podání, kde okraje joou ne
úměrně tmavé, j3!k je ve s'k.utečnos,ti nikdy normálně nemůžeme vidět, 
i když vezmeme v úvahu, že oko "vidí" jinak, než fotografická emulze. 
NepHrozeně tmavézdrůraiZnění slunecní'ho okraje m úže !Zipůso1bit talké jiná 
příčina, zejména nedostačující průměr clony uzávě!'lky, nebo nedosta
tečný průměr optiky okuláru atd. 

Z uvedených nedostrutlků centrální uzávěrky je :zřejimo', že :se nehodí 
pro fotografování Slunce. Daleko lepších vý'slediků docilujeme při použiJtí 
uz:ávě'r'ky !Štěrbinové, kterou si můžeme poměrně snadno zhotovit v do
mácí dílně. Na obr. 1 je 'Vidět takovou štěrbinovou uzávěrku, našrorubo
vanou na Ikonické plechové komoře pro veli'kost desek 9 X 12 cm, domácky 
vyrobenou. VlaJst'ní ,uzávěrku tvoři dvě stejně veliké mosazné deslUčky, 
veUkOisti ,70 X 50 mm, sírly 5 'mm. Mezi zmíněnými dvěma ploténkami jsou 
vloženy podél okrajů úzké kovové ;vložky síly 1 mm. Jejich ,sešroubo
váním po ohou Ipodélných olkrajíc'h vzn~kne jakási schránka pro 'Pohy-bu
jící se segrrnent štěrbiny. Jedna mosazná plotén'ka je na obou koncích pro
vrtaná dvojicí otvorů, do mterých se zašroubují nebo zaletují dva vodicí 
ocelové dráty (špice do koLa motocy,klu) o sÍ'1e asi 3 mm a délce 100 mm. 
Tyto vodicí dráty slouží pro pohyb uzávěrky a na obou koncích jsou 
opatřeny mústky, Ikteré slo1J.:Žií ,na jedné straně k uchy-cení tažného spi
rálového péra, na druhém konci pak slouží druhý můstek k uchycení 
napnuté uzávěriky. Na tomto druhém můstku je současně závit pro drá
těnou spoušť, kterou uvolňujeme nar1::aženou uzávě'fiku pro expo:zici. 

Sama štěrbinová .uzávěrka je ,složena ze dvou díllů slabé ocelové fólip
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o síle asi 2/10 mm. Tyto dva dílce se dají po sohě posunovat a zajistí 
se stavěcím šroube'čkem v žádané poloze. TaJkto můžeme nalStarvit vhodný 
ro:změr ště:ťbim.y a tudíž talké eXipozici. Rychlost uzávěrky je rtotiž ne
proměnná a nařídí se jednou provž<dy silou spirálového péra, kterou je 
nutno vyzkoušet přidáním nebo ubrámím počtu závitů, silou použitého 
oeelového drátu a průměrem spirály péra. V mém případě poU!Žívám sily 
drátu 0,5 mm, průměr spirály o pěti závitec·h je 15 mm. Jeden !konec 
spirály se uohytí k jednomu konci uzávěrky a druihý se z:achytí na můstku. 
N a druhém konci uzávěrkového segmentu je nanýtO'vá:no nějaké malé 
držátko ( ipostači naletO'vání ma,l,é'ho šrouJbečku), ahy se dalo UiZávěrkou 
lehce maniipulovat. Ve fóJ.ii je vyvrtám otvor o průměru asi 2 mm, který 
se navlékne na malou špičku, zaletovanou ve vyvrtaném otvoru na mŮlst
ku. Při expozici drátěná spoušť vysmekne dírečku segmentu uzávěrky 
ze špiČlky na můstku a ,spirálové péro ve zlomku vtehny !přitáhne uzá
věrku na druhou stranu. Otvor štěrbiny, předem ,na1stavený, provede 
osvětlení citlivé desky v komoře. Otvor štěrbiny je nutno volit zkU'smo, 
podle velikosti ohniskového obra'zu Slunce, který je opět závislý na délce 
ohniska objektivu. Autor tohotO' ,článku používá 'P'ři ohnisku objektivu 
160 ·om obdélníkového 'Otvoru ve fólii velikO'sti 30 X 24 mm. Je však možno 
zvolit raději větší otvor, ruby byJ.a možnost šÍr,šího rozmezí expO'zice za 
horších světelných poměrů obrazu Slunce. Alby :byl'O možnO' zaostřovat 
a orienttovat obraz Slunce na matnici, je na pOUiZdře uzávě,rky ruční 'sta
věd šroubek, kterým se dá uzávěrka zachytit v každé (polO'ze. Po za
ostření obrazu na ma,tnici se natáhne uzávěrlka, vl,oží se kazeta s citlivou 
deskou, .otevře se víčko kazety, na'čež 'se krátce vyČlká, až nastane uklid
nění ,celého sy:s,tému a stisknutím drát,ěné spouště se provede expoz.ice. 

Po vyvolání snímku teprve uvidíme, c,o bude nurtno upravit. Je-li sní
m,ek přeeXlponován, zmenšíme podstatně otvor štěrbiny a exponujeme 
znovu. Kdyby téměř úplné 'přivření dony ,bylo ještě nedostatečné, mu
síme zrY'Clhlit chod uzávěrky. Provedeme to taJk, že vÍ<Ce napružíme spirá
lové twžné péro, nelb.o toto pé~ro zkrátíme o Jeden nebo více 'závirtÚ. Pro
vedeme novou expoziei a podJle výsledku po.stupujeme v nastavování 
rychlo'StištěI'lbiny, a'ž dos,álhneme nejlepších vý'sledků. Vyzkoušejme si 
štěI1bi:ny tak, aJbyc'hom měli Slprávnou expO'zici asi v polovině úplného ote
vření ,štěr,biiny. Musíme totiž .po,čí1tat '8 lepšími neho horšími podmín'kami 
při fO!tografování, nelhoť ně,kdy budeme fotografovat zrána nebo k ve
čeru, ,kdy jasnost ISlunce nen.í tak veTIká, jindy budeme poři:zovat snímky 
kolem poledne, neiboť počasÍ nám nedovolí zpravidla :každodenní nejvhod
nější dabu k fotografová:ní a naše uzáv.ěrka musí být proto na rŮ'zn.é svě
telné poměry zařízená a lehce .ovlada:telná. Pro další .práci .hudeme tOltiž 
změnu expozice nastavovat jen různou Mří štěr:biny a musíme mít proto 
možnost na expo'Zici ,,'P'řidat" za horších ,světelných poměrů ohrazu Slun
ce nebo na exponování "uJb:rat" při lepšich podmínkách. Nedoporučuji po
řizO'vání snímků Ipři té'měř uzavřené štěrbině, kdy nastává defonma.ce 
obrazu ohybem světla. Zkuste sami pOtZO'rovat zaostřený obraz SJunce na 
matnici velmi úzkou štěI'lbi:nou, kterou pomalu Iposunujte ručně. Ostrost 
obrazu bude daleko menší a objeví ,se nám řada ruškích stínů. 

Na druhé i.Sltraně s·cíhYánky uzávěrky je naletován kousek trubky, která. 
přijde zasunout dO' o,kulárového výtahu dalekohledu a svěrnou maticí 
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se talktto pevně spojí lB dalekohledem. ·Spodní Čálst U'Závěrky je pevně spo
jena s fotografiekým .přístrojem, 'k.terý však má místo objektivu vhodný 
o'kulár a filtr. Okulár musí mít dostatečný průměr optického systému 
a jeho čočky musí být 'proto většiho prume.ru, než je ohniskový obraz 
objektivu dalekohledu, ke kterému hudeme toto uspořádání ,používat. Po
psaná {uzávěrka !pracuje spolehlivě a velmi pohotově, nemá ž.ádn-ého me
chaniJsmu, který by trpěl např. mrazem, a Ipřípadnou závadu si dovede 
každý sám opravit. Obětujeme-Ii při její instrulaci něja'kou desku pro na
jití vhodného otvoru a rychlosti, tj. najdeme-li si Vlhodnou expozici pro 
střední světelné poměry a pro uzávěrku il1élJpolo otevřenou, dosáhneme s ní 
krásných výsledků, jaJkých s ní dosahují v Ondřejově a ve Valašském 
Meziříčí, kde si tuto uzávěrku podle tp.ého vzoru zhotovili. 

Co no.vého v astronomii 

ZASEDÁNí VÝKONNÉHO VÝBORU MEZINÁRODNí ASTRONOMIOKÉ 
UNIE 

Ve dnech 6. až 9. července t. r. se 
konalo v F,raze z.asedání výkoIU1ého 
výboru Me:2'Jinárodní astronomické 
llil1ie, které projedna,}o organizační 

otázky, zejména přípravu XI. kon
g,re:su, který se bude konat od 15. do 
24. srpna příštího ro'ku v Berkeley 
v Kalifornii. Zasedání vý,konného 
vý,boru řídil president Unie, holamd
ský astronom J. H. Oort. Účastnilo 
se ho šest mís:to,předsedfI, ředite'l 
Astronomického ústavu ČSAV 

v Praze B. Šternberk, B. V. Kuka:r
kin ze Sovětského svazu, L. Gold
berg z USA, O. Heckmann z Němec
ké s:po}lkové republiky, R. M. Petrie 
z Kanady a R. H. Stoy z jižní Afri 
ky. Zasedání se též zúčastnil generá'l 
ní sekretář Unie D. H. Sadler 
z Anglie a dva předešlí čelní fumk
cionáři Unie, fran,couZiský aJstronom 
A. Danjo.n a p. Th. Oosterhoff z Ho
landska. ÚČ8.JStníci zasedání navštívili 
též ondřejovskou hvězdárnu. 

KOMETA HUMASON 1960e 

Kometa Humason 1960e byla foťo
,graficky pOZiorována kOlllcem června 
Roemerovou a Marsdenem na hvěz
dárně ve F,}.a;gstaffu. Na snímcích 
s krátkými expozicemi se jevila jako 
ostře kondenzovaná skvrna 18,2m , na 
snímku exponovaném 1 hodinu byl 
patrný slabý ohon délky 5', směřu

jící jihovýchodně od jádra. Kometa 
pro'šla přísluním koncem minulého 
roku, avšak i v té době byla vehni 
v~dálena od Slunce (asi 620000000 

km). Nyní se vzdaluje jak od S.lun
ce, tak od Země a její Jasnost má hýt 
'Podle efemeridy počátkem září asi 
19m. M. P. Candy vypočetl na pod
kladě .poloh, zí,skaných na hvězdárně 
ve Flagstafrfu, elementy parabolické 
dráhy, a'vša:k z rozmezí pouze 7 dnfI: 

T= 1959 XII. 8,9508 EČ 
w= 46,0023° } 
[2= 306,5099° 1950,0 
i = 125,4620° 
q= 4,254856. 

PERLODLCKÁ KOMETA OOMAiS .soLA 19B,Of 

Podle telegramu Harv,ardovy ob riodickou kometu Comas Solá. V do
serva:toře nalez.li E. Roemero'vá a B. bě objevu byla v souhvězdí Ve'lryb-y 
G. Marsden na Námořmí hvězdárně a jevil-a se jako tělísko 18. hvězdné 
ve Flagsrtafrfu (USA) 29. června pe- veJ;ikosti. Periodická kometa Comas 
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Solá byla objevena v roce 1927 
(1927 III) a byla pozorována i pn 
návratech v letech 1935 (1935 IV)} 
1944 (1944 II) a 1951-52 (1951h )) 

kdy prošla přísluním v listopadu 
1952. Dodatečně bylo zjištěno, že by
la pozorována i v roce 1890, kdy byla 

označena 1890 VII. Má oběžnou do

bu 8,540 roků, takže je to kometa 
s nejdelší oběžnou dobou Jupiterovy 
rodiny. Její absolutní velikost je asi 
9,6m. Přisluním projde v polovině ro

ku 1961. J. B. 

NOVA HERCULIS 1960 

Jak jsme ji!ž o:známili (ŘH 1960/ 5, 
str. 93), objevil norský astronom OlM 
Hassel 7. ,b:řezna norvou hvězdu na roz
hraní souhvězdí Herkula a Orla ne
daleko hvězdy ~ AqZ. Do konce června 
t. r. Ibyla UJVeřejtněna řada pozorování 
této novy, která 'Vykonali P. Elias a 
A . CoutsogioIigO:S v Řeoku, Oh. Ber
taud ve Francii, M. Honda v Japonsku, 

3-. 
T 
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~ .~,~, 
A. F. Jones na Novém Zélandu,. •• '~, • • 

'Quester, Doerr, Braune a Neu;hrand 1 .,. 


v Německru, ::P. COl'lben v Amglii aj. ~ '; - _ • . 

Tato pozorování jsou zrukreslena na ,. \;.- ........--
'Vedlejš1m grafu, 'z něho!Ž vidíme pro- S"'L,------'-------'---=----~ 
:běh jasnosti. Jasnost navy poklesla BŘEZEN DUBEN KrČTe-ti 19~O 
koncem března na asi 6 ,!5m , ke konci 
dubna měla jasnost asi 8m. V květnu a červnu byla jasnost 8,Om-8,6m. J. B. 

FCYDOELEKTRICKÁ POZORJOvÁNÍ fJ- CElPHEI V (LETECH 1957-1958 

Je 'známo, Že charakter světelných 
změn známé červené hvězdy fJ- Cephei 
je velmi <sla.žitý. Byly činěny pokusy 
vysvětlit pozorovanou: světelnou ,k,řiv
ku jako výslednici třech 1; vÍlCe světel
ný,ch změn o různých periodách a 
ampli<tudách. Nevylučuje se i možnost, 
'že jde o ve]ké množství jedtnotlivých 
světelných změn , takže světelnou křiv
ku nelze 'Př.esně vyjádfit jako součet 
neve]kého počtu ,kolílsání jasnosti s ne
známými periodami. K. A. Grigorjan 
a R. A. VaIldanJam provedli v letech 
1957-19'58 na Bjurakanské Oibse'I'va
toti řadu 'přesných mMení hvě:zdné 
veliJkosti fJ- Cep v modrém světle 

o efektirvní vlnové délce 4500 Á. Jako 
srovnávackh ilwězd použili hvělZd HD 
209339 a HD 204827. Zjištěné :světelné 
změny fJ- Cep v průlběhiu jedné í ně
kolika :nocí byly neznatelné a jsou 
v m .ezÍiCh pozoro'Vací'ch chylb. Střední 
chytba jednoho měřeniči:ní + 0,016m. 
M.ezi jednoNivými pozorovacími olbdo
bíiffii v uvedenýcfu Letech ,kolísá jasnost 
fJ- Cep maximálně o 0,16m. K. A. Gri
gorjan a R. A. Vavdanjan měřili 
v témž obdclbí i po'larisaci světla 
fJ- Cep) ale nezjistili žádtnou korelaci 
mezi zm,ěnoUi jasnosti a zmooou 'Pola
,risa,ce s,větla této proměnné hvězdy. 

A.N. 

SOVĚ'DSKÉ DALIDKOHLEDY PRJO ŠKOLY A HVĚZDÁRNY 

Na raZlsáhlé pralžské výstavě úspě
,chů SSSR ve vědě, teCih'11ice a kutuře, 
byla instalována také menŠí expoz.ice 
s a stronomiClkýimí da:lekohledy, z níž 
'Vysvítá, j;ak pomáhá sově:tský průmysl 
úspěšné výuce astronomie ve střed

ntc!hškolách a razv01j i astronomické 
prá ce v astronomiokýclh kroU:Žcí.ch a 
klulhe.ch. 
Kromě dalelkolhledů AT-1, jichž vě

novala Akademie věd SSSR značný 
pOlčetčeskos.lovensikým stanicím pro 
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pozorování umělých drUJŽic Země, !byl 
na výstavě malý Maksutovův menis
kový dalekohled TMŠ o prťuněru 
70 mm a ohniskové dálce 704 mm, 
uI1Čený :k astronouniekým pozorováním 
:p"ři výuce astronomie :na středních 
školá'ch. Dva okuláry dávajt 'zvětšení 
2'5krát a 70:krát, při nictbJž uvádí vyrá
hějící závod rozlišovací Slohopnost 6,5", 
resp. 2,2". Celý dalekohled je pouze 
čtVI't metru dlouhý a i se stolním stati
vem lehce přenosný. Hodil hy se dohře 
í pro mnohá 'pozorování astronomic
ikýCh 'kroužlků. 

Pro náročnější práce astronomic
kých IkroUJžků a lidovýoh h vě'zdáren 
i pro veřejná pozorováni vyhovuje 
Mak~!UJtovův dalekohled AZT - 7 
o průměru m enisku 200 mm, o ,prů

měru hlavnÍ'hozrcadla 213 mm a o vý
slednéohniskové dálce 2000 m. Da,le
koihled je opatřen parala'ktickou mon
táží s 'hodinovým poh'onem a má bo
haté rpříslUJšeTllství. Kromě 6 okulárů, 
dávajících 'ZJVěbšení 100!krát a,ž 500krát, 
obsahuje kazetu pro astronomiclk,ou fo
tografii na deskách 45 X 45 mm, vi
zuální fotometr, spektrograf a optický 
člen. prodlUJžujicí ohniskovou vzdále
no'st na 10 m . Hledáček o prŮiměrru 
50 mm a ohniskové dál:ce 400 mm 
umožňuje snazší nastavení h 'ledaného 

ohjektu. DaLekohled by se do!b.ře hodil 
ke všem běžmým astronomj'ckým pra
dm, 'Jillko na Ipřilldilld pozorování pla
net, proměnný,ch hvězd,zákrytů hvězd 
Měsícem, k fotograIfic:kému ,sledování 
,proměnných hvězd, i ik foto'grafU ma
lý<dll !planet. Jeho nevel,ké rozměry 

140 X140 cm a výška 2;60 ,cm umož
ňUJjí, aby byl instalován i v malé po
zorovatelně. 

Pěkným řešením terestriokého da
lekohledu je ZJRH - 454, vizuáLní da
lek()lhled .o efektivním průměru 130 mm 
a Ohniskové dálce 1000 mm zrcadlově 
čočkové optické soustavy SIUJsarevovy. 
Revolverový oikulárový ,konec ohs.a
huje tři olkuláry, .dávající zvětšení 
25k,rát, 60'krát a 100:krát při :zorném 
,poli 2° , 1°16' a 0°38' . CeLková délka 
dalekohledu je 60,0 mm. Přenosného 
dalekohledu 'bylo Iby možno :používat 
k sledování zákrYltfi (hvězd Měsí,cem, 
k pozorování proměnnýoh hvězd, 
i k veřejným pozorováním při záje~
dech na vesnice. 

Naše lidové hvězdárny a astrono
mi'cké kroužky 'by mohly 1épe rozvíjet 
soustavnou pozorovatelsikou činnost, 

kdy,by ~byly vybaveny dalekohledy j'ako 
je AZT-7. Bylo ,by sI přát, a iby i náš 
průmysl ~de platně pomohl. O. Obůrka 

OKAMŽIKY VYSÍLÁNÍ ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V ČERVENCI 1960 
OMA 50 kHz, 20h; OMA 2500 'kHz, 20h; Praha I 638 kHz, 12h SEČ 

(NM - neměřeno; Kyv - z kyvadlových hodin) 

D en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OMA 50 0037 0030 0030 00,26 0015 0011 000'6 00'02 9999 
OMA 2500 0004 0001 9997 9993 9990 9985 9981 9978 9,974 
Praha I 0009 0007 NM 9994 9992 9986 9984 9977 NM NM 

D en 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
OMA 50 0001 0010 0015 0019 0022 003'5 0041 0035 
OMA 2500 9982 9986 9'991 9996 999'9 0012 0016 0016 
Praha I 9989 9989 0016 NM 000'1 NM NM 0016 0031 0018 

D en 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
OMA 50 0029 0033 0045 0'05'4 00'57 0059 0068 0077 0081 
OMA 2500 0017 0017 0'024 002'9 0035 00'41 0046 0051 0056 
Praha I Kyv 002:2 NM NM 0048 0033 0038 0045 0052 NM NM 

V. Ptáček 
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LadisulV Schtmied 

Z lidových hvězdáren a astronomických kroužků 

EUDOVA HVEZDÁIREŇ V BAiNSKEJ BYSTRICI 

Dvadsaťpiati Bystričania podpí nám napísal: "Predovšetkým konšta
s'ali 16. marca 1950 prehláse.nie, že tujem, 'a to s radosťou, že vůbec mie
združujú sa v prípravný výbor pTe za nitezačať! Prístrojové vybavernie 
loženie Eudovej astronomickej spo snažte sa v rámci amatérskej svoj
ločno-sti v Ban-skej Bystrici. Ciel' bu pomoci vyro,biť 8Js:poň na začiatok, 'aby 
drúcej spoločnosti, postaviť l'udovú ste 'čím prv získali ,záujem l'udí. Na 
hvezdáreň, ro'zširoV'ať prírodovedné a podporu 'a nejaké dary neTátajte. 
hvezdárs-ke poznatky, bol nám všet Vzorné st,anovy sla u nás ešte len tvo
kým vel'mi ,sympatický. OpráWlenie ria, po ,schválení budú platné -aj pre 
zakladať astronomioké odbočky vte odbočku v Banskej Bystrici." 
dy mala na Slovensku len Astrono Vojnou poškodell1á srtráJžna veža 
mická spoločnosť v Bratisl-ave. Pre (z r. 1587) Vartovka na juhovýchod 
to sme toto ústredie požiadali o do od mesta v mimoriadne peknom a sllÍ
danieschválenýoh srtanov. com prostredí natol'ko drá~dna našu 

Odpoveda'l nám dr. Jozef Ambrúš predstavivosť, kým sme sa nerozhod
z Meteorologického ústav-u. Zavd'a'ču li predsa len požiadať povereníctvo
jeme sa mu po desiatich rokoch za školstva o finančnú pomoc, keďže 
povzbudivý list a dobré rady. Na po prfpravný výbor nemal ži8Jdnych 
čiatku našej činnosti medzi iným pros-tried.kov. V uzávere nášho listu 
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Fotografia l'udovej hvezdárne na 
Vartovke pri Banskej Bystrici 

bolo: "Ak povereníctvo školstva, vied 
a umení zabezpečí rfim'ančné prostried
ky .na adaptáciu Vartovky i Il'laza
dO'Váiženie pozorovacích pro-sltriedkov, 

. bude možno povedať dvadsiatimpia

. tim nadšencom, že výstavba rudovej 
hvezdárne v Ban. Bystrici je záieži
tosť vá:žna a za jeSltvujúcich podmie
nok uskutočniterná!" 

Neprirurno ..sme sa ale dozvedeli, že 
jednotlivci na 'školstve sú vermi priaz
nivo naklonení takýmto podujaUam, 
ale keď ide I{) 'pouká:nanie peňazí, ho
ja ,sa ich dať do niečeho neistého, ,lebo 
viackráit na to doplatili. Po tomto 
sklamaní v !Bystrici prestali Bme ve
riť, 'že by sa náš projekt dakedy aj 
uskutočnil. 

Povereníctv'o kultúry 5. mája 1954 
vydalo štatút o rudových hvezdár
niach a odbor kultúry KNV dostai 
úpravu "nadchnúť" rudí, aby zakla
dali astronomické krúžky. Tak sa po
tom Slbalo i v Ban. Bysltrici; dúa 3. III. 
1955 oficiálne vznikol astronomický 
krÚ'žok pričlenený ,k domu osvety. 

Schádzavali jsme sa na písomné 
pozývanie u deka;na Vyššej pedago
gickej šk,oly J. Fraňu, ktorého sme si 
zvolili za preldsedu. 'Členské scihódz
ky s prednáškami končili sa obyčaj
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ne pozorovaním oblohy z terasy VPŠ. 
Darované veci (k,úsok brúseného skla 
a železná .rúra ako na komín), z kto
rých sme mal i vykúzliť Newtonov 
zrkadlový ďalekohr:ad, dIho živil zá
ujem členstva. Najma pomocou <lvoch 
našich členov, inž. Ikrényiho, riadite
ra Priemyselnej školy, a s. Škrovinu, 
podarilo sa Newtonov ďalekohrad 
amatérsky zhotcYviť. Tým vznřkol aj 
nový problém, kde tento d'alekohrad 
umiestniť, a to nás zvádzaIo usilovať 
sa o uskutoonenie 'póvodného projek
tu, pozorovaterne na Vartovke. Medzi 
tým vypracovali sme plán s investíč
nou úlooou ma výstavbu rudovej 
hvezdárne II. tYlPu na Gr,aniari v se
verozápa;dnej časti mesta. Po jeho vy
pracovaní zasa sme došli k záveru, 
že zatína;me <lo tvr<lého <lreva. Veď 
odki,ar ,by sa vzali finanČlné prostried
ky, keď i jednaduchšia z áleži,tosť, 

adaptácia Vartov.ky, je ešte proble
matická! Newtonov ďalekohr'ad nám 
dohre slÚ'Žil, o'Živujúc záujem, hoci 
sme sa presvedčili, že bez hodinového 
stroja nie je súci na demonštračné 
ciele a že dokonalý prístroj amatér
sky ..sa u nás zhotoviť nedá. Štytia 
naši členovia si urobili podobné ďa
lekohrady temer s tým istým zvačše
ním. Počet členov sa nám ži'velne zvý
šil na 125. O našejčinnosti Bme pra
vi<lelne ,referovali v Osvetovej práci. 
Doposial' .malí Slme 40 členských 

schódzok (na rozličných miestach, 
leho vlasibnú klubovňu nemáme), viac 
a'ko ,raz tol'ko pred.nášok našich čle
nov (,sudor, dr. Ščehovič, Longauer, 
Gašparec, dr. BázJi.k, Javorka, Hířeo~ 
vá, Finková) s filmom 'a diafilma;mi 
mimo BaIJlskej Bystrice. Uverejnili 
sme viac astronomických ipríspevikov, 
predovšetkým v miestnom časopise 

Smer a v Ří'ši hvězd. Našli sme .stra
tený spis By.strioana Pribicera o ko
méte z roku 1577. Zabezpečovali sme 
účasť na niekoOl'ké prednášky dr. 
Pajdušákovej-lMrkosovej, ktoré mala 
o kométach a umelých družiciach 
v Ban. Bystrici. Propagačným mate
riálom v našej propagačnej skrinke 
na frekventovanom mieste stále upo
vedomujeme ban.skobystrickú ve
rejnosť a mládež na a.ktuálme Javy 
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oblohy. V roce 1959 všetJko naše úsi
lie sme vynaložili pre uskutočnenie 
nášho povodného projektu. Brigád
niokými prácami členov krúžku a 
mládeže .banskobystrických škol, zva
lili sme starú drevenú časť Vartovky, 
spev:nili sllle jej základy, ,aby odbor
ná muráriska práca mohla byť preve
dená. MsNV v jeseň r.oku 1959 ukon
či,l adaptáciu Vartovky na rudovú 
hvezdáreň. Kupolu hvezdárne dodala 
Kovovýroba z Valašského Meziříčí. Za 
vzorne prevedenú kupolu 'vďačíme 
priaterovi astronómie s. Šrubárovi 
z Kovovýroby. I'..udová hvezdáreň 

1. typu na VartoVlke bude osadená re
fraktorom coudé (pozri Říše hvězd 
9j1959,str. 178), ktorý odbor škol

stva a kultfuy MsNV už objednal 'Od 
firmy Zeiss z NDR. Rozhodli sme sa 
preto tak, lebo Banská Bystrica za,. 
s:luhuje si, aby mala vzorne urobenú 
rudovú hvezdáreň a len truk bude 
mocť slúžiť s'Vojmu poslaniu. Vartov
ka je na 30 minút od pO'slednej auto
busŮ'vej zastávky na ŽItých pies·koch. 
Počíta;me s návštevami všetkých škol 
kraja, ·r.oČne čo len raz, s pracujúcim} 
v národných pOd~lj,koch a z J'RD. Cou
dé ď,alekohrad umožní i odborné prá
ce. IPri dosiruhnutí ciera ,si uved'Omú
jeme, že bez nášho sociaHstické:ho 
zriadenia nebola by rudo:vá hvezdá
reň v Ban. Bystrici a ver1me, ,že z to
ho,to jadra časom vyrastie užirtočný 
strom pre budúce generácie. 

F. Longauer 

Z ČININOSTI ASTRJOlNOMlCKÉHO KRJOUŽKU V JANOVIC1oH 

U RÝMAŘOVA 


Členové AstronomiClké!ho kroužlli:u 
při osvětové besedě v J,anovicích osla
vili v 'červnUJ t. r. prvé výro-čí ·založenÍ. 
Kroužek j~ž při svém založení měl vel
ké plány na vybudování vlastní pozo
rovací stanice. Na podzim r. 1B59 'byly 
vyhotoveny plány a dokumentace ke 
stavbě pozorovatelny, která měla stát 
na kótě 673 m. Brojekt však ztrosko
tal na nedolStatlku iinan'Č!níoh prostřed
ků. a pak také ,z toho ctů.'Vodu, že v obci 
se již třetí rok bUJduje kulturní dům 
a ta:k nás obec 'ani okres nemohly pod
pOlřit. o.d tohoto celikem ná[kladného 
projektu bylo upuštěno a nyní plánu
jeme vybudování pozorovatelny svépo
moci a hrigádnicky. 

K tOIDUJtO účelu nám vyšel vstříc 
MNV ,p'řidělením býrvalé olbecní prádel
ny na ada,ptad a jedné demo1i6ní bu
dovy k 'ZÍskání stavebního materiálu. 
V nově adaptované po:zorovatelně zří
díme přednáško'vý sál, dvě pracovny, 
čítárnU!. meCihanickoudílnu a fotogra
rfi,ckoU! komoru. Vzhledem k tomu, že 
máme zaji'štěn materiM, ,potře/bujeme 

Úkazy na obloze v ří;nu 

• Slunce vychází 1. X. na 50° sev. Šíř. 
a 15° vých. délky v 6 hodin SElČ a 
zapadá v 17 hod. 39 min. Koncem říj-

Jen finance na :zaplacení odborných 
zednických a jmýCih prací. Obradme 
se proto s výzv'Ou na V1Šechny závody 
a :podniky v novém okrese,zda hy 
nám nemohly nějakým :zpfisobem po
mod, p'řípadně zda Iby si některý pod
nrk neochtěl vzít nad námi 'Patronlit. 
V našem OIkrese jsme první obcí, která 
se ,rozhodla v}'1buldovaJt vlastní pozorO
vatelnu. PozorovateLna bude plně 'vy
užita :pro výu:ku žáků. nejen místních, 
ale i rýmařovskýoh škol a 'pro šíření 
vědeckých znalostí mezi místními a 
okolními občany. 

Krou:žek v současné dOlbě vl8JStni je
den Binar a dva větší da'lekohledy, 
který1mi se téměř denně pozoruje noční 
obloh;a; ~řed :domem vedoucího krouž
ku. V tomto roce uspořáda:l též k,rou
žek :přednášku o sověrtsikých raiketácp. 
a družicích. Podařilo se nám též opat
řit si veTh:ý dalekohled. Členové krou'ž
ku .se scháJzejí na sohookách, kde se 
horvoři o všech nejnovější.ch poznatcích 
v astronautice a o 'pozorování vesmíru. 

Mat. 

na vychází o 48 minut později a za
padá o hodinu dříve. Během měsíce 
sníží se jeho výška lna o'bloze o 110. 
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Měsíc je 4. X. v úplňku, 12. X. 
v poslední 'čtvrti, 20. X. v novu a 27. 
X. v první čtvrti. 12. X. j'e v OIdzemí 
a má nejvyšší deklinaci, '24. X. je Ze
mi nejblíže. Během října mo'žno po
rorovat 11 zákrytfi hvězd Měsícem 
(uvedených v HR 1960), mezi l11imi 
zákr}'lty jasných hvě.zd v souhvězdí 
Býka 'a IT?anny. 

Merkur je nepozorovatelný Venu
še je večernicí, z3Jpadá dvě hodiny po 
Slunci a její jasnost postupně roste 
a dosáhne -3,4 hvězdné velikosti. 
Mars v souhvězdí Blížencfi vychází 
ve večerních hodinách a září jako tě
leso .o hvězd. velikosti. 

Jupiter v souhvězdí Střelce zapa
dá počátkem října v 21 hodin, kon
cem měsíce o jednu a pfil hodtny dří
ve. Jeho j'asnost zvolna klesá a dos1a
huje -1,16 hvězd. velikosti. V říjnu 
možno pozorovat .konce zatmění 
prvních čtyř jeho měsíčkfi (viz HR 
1960). Dne 6. X. v 10 ho.d. 37 min. 
přiblíží ,se zdánlivě Jupiteru hvě:zxia 

8,3 hvězd. velikosti C. D. -23°13689. 
Během předchozího i následujícího 
dne je možno pozorovat změnu polo
hy tét,o hvězdy k plamciě Jupiteru. 

Saturn rovněž v souhvězdí Střel
ce, zapaďá po celý měsíc j~dnu hodi
nu po Jupiteru. Uran v souhvězdí Lva 
vychází po pfilnoci a jeví se jako tě
leso 5,8 hvězdné velikosti. N eptun je 
nepozorovatelný. 

Dne 9. X. v poledne je maximum 
čilnno:sti meteoTického roje Giacobi
nid s ra,cti·antem v souhvězdí Drakla 
(nazývají se též gama-Drakonidy). 
I když jsou .pozoroVlací podmínky ne
příznivé, protože ruší 'Měsíc, bylo by 
žádoucí je pozomvat. Dne 21. X. je 
maximum činnosti roje Orionid. Čin
nost trvá asi 10 dnfi. V roce 1936 měly 
maximální počet 50 meteorfi za ho
dinu. Pozorovací podmínky jsou příz
nivé, pI'otože Měsíc neruší. Ob. 
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Nahoře snímek chromosféry okraje disku v Ha Z 13. 5. 1959 v 9h44 m SČ V další 
fázi rekurentního »surge(( (Harestua) dole fáze zanikání »surge{( S přeměnou 
ve smyčky (13. 5. 1959 10,h21m SČ) dr. Hermann-Otavský). Na čtvrté straně 
obálky je ,série :spe.kter chromosférické erupce z 20.7 . 1958 IV okolí vodíkové 
čáry H Q'. E xpozice ls v intervalech 1m velkým slunečním spektrografem 
1-' Ondřejově. Na horním a dolním okraji desky je naexponována fotometrická 

škála. 
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