
3/196~ 

Zbytky tří supernov - Použití leteckých komor v 'astl'ionomii - Tabu
lové sopky v měsíčním kráteru Alphonsus - Č'asová služba a pozoro
vání zá!krytů - Technický koutek - Co nového v astronomii - Úkazy 



\ 
\ 

\ 

1 10\ 
\ 

Leteck é komory typu Rb. Vlevo Rb 75/30, vpravo Rb 50 / 30. Uprosťred filmový 
zásobnlk , nahoře s vlkem, dole bez vlka. Na dolním obrázku upravená uzávěrka. 
- Na první straně obálky je pohled na kazetovou čás t upravené komory Rb 
75/ 30. Černě nalakovány jsou součástky ke komoře přidané, tj. releová skříň 

a elektromotor 24 V. (K článku na str. 42, foto ČTK Lomoz.} 

© Orbis - Říše hvězd 1962 



Říše hvězd Roč. 43 (1962), č. 3 

Adolf Novák: 

ZBYTI(Y TŘÍ SUPERNOV V OPTICK.ÉM OBORU 

Prvním pozůstatkem supernovy, který byl identifikován, byla Krabí 
mlhovina, která vznikla ze supernovy z r. 1054. Dále byly zjištěny již 
dříve slabé mlhoviny na místech supernov z r. 1572 a 1604. B. A. Voron
cov-Veljaminov se nedávno zabýval studiem planetárních mlhovin, 'Jbsa
žen?ch v Abellově katalogu k Palomarskému atlasu planetárních mlhovin 
a jeho pozornost přitom zaujaly tři objekty, které svými značnými roz
měry a strukturou neodpovídají planetárním mlhovinám, ale mají znaky, 
typické pro plynné zplodiny vzplanutí supernov. Poněvadž je obvyklé 
oznacovat mlhoviny jmény, nazval Voroncov-Veljaminov tyto objekty 
Medusa (č. 16 Abellova katalogu], Poloelipsa (č. 72 Abellova katalogu) 
a Půlměsíc (v Abellově katalogu neuvedena). Abellův katalog neobsa
huje u těchto objektů kromě jejich souřadnic žádné jiné údaje. Všimněme 
si blíže jednotlivých obj ektů: 

Ml hovina Medusa leží v jižní části souhvězdí Blíženců (a 1950,0 = 7h 26,5m , 

O 1950,0 = + 23°21', l = 173°, b = + 16° ). Je to vláknitý útvar vzhledu mě
síčního srpku rozměrů 8' X 6'. Strukturou vl áken připomíná mlhoviny 
"Rybářská síť" a lG 443) o nichž se domnívá autor, že jsou rovněž po
zůstatky supernov. Část vláken je jasná a vlákna protilehlého okraje, 
doplňující útvar na elipsu rozměrů 12' X 8', jsou jen stěží patrna. Vzhled 
1 jasnost objektu jsou téměř stejné jak v červeném, tak v modrém světle, 
což znamená, že kromě vodíkové čáry Ho, se vyskytují ve spektru i silné 
zelené čáry domnělého "nebulia',', příslušející zakázaným čarám 0+, 
0++ a N+. Kdyby těchto čar nebylo, jevil by se objekt v modrém světle 
znatelně slabší než v červeném. Z toho vyplývá, že v objektu se vysky
tují atomy ve značně ionizovaném a excitovaném stavu. Absorpce je 
v této oblasti značně malá. Je téměř jisté, že objekt Medusa souvisí s rá
diovým zdrojem o intenzitě 20.10-26 Wm-2c/s- i , označeným v katalogu 
Shah:eshaftově-Rylově z r. 1955 jako 2 G - 653. Souřadnice tohoto rAdio
vého zdroje se liší od souřadnic objektu Medusa méně než o 1'1 (O su
pernově z 1'. 1054 je dokázáno, že souvisí s rádiovým zdrojem lAU 05 N 2A 
a supernova z r. 1572 se zdrojem JAU 00 N 6A.) Podle čínských pramenů 
vzplály poblíž místa, kde dnes pozorujeme objekt Medusa, dvě super
novy, a to v r. 829 a 1430. Je třeba změřit radiální rychlost centrálních 
vláken objektu Medusa, aby bylo možno zjistit, zda tento objekt je po
zůstatl{em supernovy z r. 829 nebo z r. 1430. 

Mlhovina Půlměsíc v souhvězdí Kasiopeje (a 1950,0 = 1h2'1,3 rn , 8 1950,0 = 
= +58°06', 1 = 96°, b = _4° ). Tento objekt má rovněž vláknitou struktu
ru jako Medusa a vzhledem připomíná Měsíc 3 až 4 dny po nOVLl. Vlákna, 
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která by doplňovala objekt na celou elipsu, nejsou na mapách Palomar
ského altasu vůbec patrna. Celkově jde o objekt slabší než Medusa, při
čemž intenzita v modrém světle je znatelně menší než v červeném. 
Absorpce v oblasti tohoto objektu je malá. Z historických záznamů sta
rých Číňanů jsou známy dvě supernovy. z let 722 a 9a2, které vzplály 
poblíž místa, kde dnes pozorujeme Půlměsíc, přičemž bližším rozborem 
se zdá, že spíše supernova z r. 902 je původcem tohoto objektu. 

Mlhovina Poloelipsa, rovněž v souhvězdí Kasiopeje (a 1950,0 = 23h56,6m , 

8 1950,0 = +62°11' l = 85°, b = 0° ), je elipsovitý oblouk z tenkých a vel
mi slabých vláken, jehož délka je asi 2100 a šířka jen asi 1'; velká osa 
objektu je 31'. Nejjasnější část oblouku je dobře viditelná v modrém 
světle, záření v oblasti spektrálních čar N1 a N2 je dosti silné; absorpce 
v této oblasti je velmi malá. Jádro objektu, podobně jako u objektu Me
dusa, není možno pozorovat. V okolí nebyly zjištěny zdroje kosmického 
rádiového záření, není však vyloučeno. že takové zdroje jsou přezářeny 
zdrojem Cas A (který podle Šklovského a Parenaga souvisí se super
novou z r . 369). Ve starých čínských análech nalezneme záznamy, že 
v okolí místa, kde dnes pozorujeme objekt Poloelipsa, vzplály supernovy 
v letech 369, 722, 902, 945, 1181 a 1264. Nejpravděpodobnější se však zdá 
souvislost tohoto objektu se supernovou z r. 369. Z toho, co zde bylo 
uvedeno, vyplývá značná pravděpodobnost pro to, aby všechny t yto t ř i 
obje1kty mohly být považovány za zbytky vzplanutí supernov. 

Rostislav Rajchl: 

POUŽITÍ LETECI(ÝCH l(O"MOR 

V ASTRONOMII 


Díky porozumění vOjenské správy dostalo se naší astronomii v poslední 
době cenného daru: z vyřazeného materiálu byly uvolněny letecké komory 
kořistního typu Rb, které byly používány k leteckému sním1kování. 

Jde o dvojí Ikomory (obr. na 2. str. obálky J: jedna 'S ohniskem 50 cm 
(Rb 50/30], vybavená Zeissovým Tessarem světlosti 1:5, druhá s ohnis
kem 75 cm (Rb 75/30) s objektivem Telikon světlosti 1:6,3. Konstrukční 
vyř'ešení je u obou komor stejné, rovněž tak veli'kost vykresleného pole, 
tj. 30 X 30 cm. 

V obou případec1h je doprostřed objektivu vsazena dokonale provedená 
žaluziová uzávěr:ka, složená z 9 lamel [obr. na 2. str. obálky, znak 1}, 
které pootočením o 1800 umožňují momentní snímky (v časových inter
valech 1/75, 1/150 a 1/200 vteřiny). Aktivování uzávěrky se děje převoctovým 
táhlem z pohybového ústrojí (elektromotoru, Ikterý však u komor chybí), 
které současně zajišťuje také ostatní potřebné pohyby, především převí
jení filmu ve filmovém zásobníku, od komory oddělitelném. Tyto pohyby 
jsou potřebně synchronizovány, takže v jednom cyklu se odehrají všechny 
nutné dílčí úkony: převine se film, exponuje pořadové číslo snímku, 
otevřou se dvířka před filmovým zásobníkem a exponuje se snímek v ně
kterém ze tří uvedených časů, jak byly předem nastaveny na příslušném 
zařízení. 

42 



Je patrno, že konstrukční vyřešení komor typu Rb, jak zde bylo stručně 
naznačeno, nevyhovuje potřebám astronomické praxe. První překážkou 
je tu uzávěrika. Naštěstí je provedena jatko mechanický celek, který možno 
kdykoli vyjmout z obdélného vybrání v těle objektivu. K tomu stačí dů
vtip každého mechanika. Vynětí uzávěr:ky bylo také naším prvním zása
hem do mechanismu obou komor, kdy jsme za jedné červnové noci 
roku 1961 zkoušeli na Ondřejovské observatoři kresbu obou objektivů. 
Použili jsme originální letecký film, vložili do zásobníku a exponovali při 
pevné komoře zenitovou část oblohy. Noc byla neobyčejně světlá, bylo 
třeba čelkat až na půlnoc, než se objevily hvězdy slabší 5 hv. vel. Expono
vali jsme asi 5 minut, a to tak, že jsme na tuto dobu odklopili víko komory. 
Pa1k se pritimivním způsobem - otáčením ruční klikou - film v zásob
níku převinul, načež s e ex:ponovalo znovu. Po improvizovaném vyvolání 
filmu zkoumali jsme obraz na prohlížečce. Výsledky byly víc než uspo
kojivé. U obou ikomor se stopy hvězd vykreslily zcela ostře až k okraji 
formátu 30 X 30 cm, a to stopy hvězd až do 8,3 hv. vel. 

Tenkrát bylo poprvé možno - a hlavně naléhavě nutno, vzhledem 
k tomu, že vojenslká správa byla ochotna komory ihned uvolnit a na pří
slušná mís ta rozeslat - řešit otázku nejvhodnějšího využití těclhto pří
strojů v astronomii. První zkušenost tedy ukázala, že kresba obou objek
tivů je talkřka stejná. U komory Rb 50/30 šlo o zorné pole asi 30°, u ko
mOTy Rb 75/30 asi 20°. První závěr, l<terý se nám v létě 1961 začal rýsovat, 
byl tento: komorám Rb 75/30 třeba přednostně přidělit (hlavně pro delší 
ohnisko) program astrometrický, tj. takový, kdy je z destky třeba stanovit 
přesnější polohy pozorovaných objektů. Zde se naskýtají hlavně dva 
obory, fotografické sledování meteorů a umělých družic. A tu je třeba hned 
poznamenat, že u obou těchto oborů se ukázala komora Rb 75/30 nejen 
jako komora vhodná, nýbrž jako skutečné východis1ko z nouze, ne-li přímo 
jako ztělesnění určitého instrumentačního ideálu. 

Pokud jde o fotografioké sledování meteorů, volali odborníci v tomto 
ohledu nejpovolanější , pracovníci oddělení meziplanetární hmoty Astro
nomického ústavu ČSAV v Ondřejově v poslední době po zvýšení přes
nosti v určení pololhy a rychlosti meteorů na deskách. Jestliže od Heki
starů, objektivů s ohniskem 15 cm a 21 cm, přešli už před časem na Zeis
sovy Tessary s ohnis:kem 18 cm (světlosti 1 :4,5), z nichž byly vybudovány 
dvě baterie sta'bilních komor po deseti kusech a jedna baterie komor 
pointovaných o jedenácti Ikusech, nebyl tím požadavek po přesnosti da
leko uspokojen. Jako ideál se rýsovaly komory s ohnislkem 50 cm a 75 cm, 
které také byly opatřeny a dány po dvou kusech do zkušebního provozu. 
A tento ideál nabýval nyní, díky nabídce voje..nské správy, ,konkrétní for
my v míře dosud netušené: objevila se možnost pokrýt komorami s ohnis
kem 75 cm celou oblohu, a to nejen v Ondřejově, nýbrž i nad Ikorespon
dující stanicí nělkde ve vzdálenosti výhodné k určení prostorových drah 
a rychlostí meteorů. Nebyla to perspektiva skromná. Jednoduchý výpočet 
ukázal, že každá· taková stanice bude vyžadovat baterii nejméně o 22 ko
morách, celkem tedy nejméně 44 komor. To však znamená nejméně 44 fil
mových zásobníků, rotujících sektorů poháněných synchroniz,ovanými mo
tory atd. Tím ovšem výpočty neskončily. Za ·ciframi instrumentálních pro
středlků bylo nutno vidět mechanirky, kteří musí Ikomory typu Rb 75/30 
upravit, postavit a seřídit, stovky metrů filmu, vyvolávací proceduru, 
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bedlivé prohlížení, proměřování a hlavně počítání. Pro dnešní rozmach 
astronomického bádání na Ondřejovské observatoři je charakteristické, 
že tyto zřejmé komplilkace, jež vyvstávaly v podobě takřka hrozivé, nedo
vedly zatlačit do pozadí cíl jediný a hlavní: udržet krok se světovou 
úrovní vědy v tomto odvětví a předstihnout ji. Tak to ondřejovští hvěz
dáři odůvodňovali. A tak Ondřejovská hvězdárna dostala požadovaný 
počet komor Rb 75/30. Dostala také komory s ohniskem 50 cm. Budou 
představovat další etapu na cestě za meteorickými spektry; ve spojení 
s objektivními hranoly budou číhat na podobné meteory jako ony dva, 
které v poslední době proslavily jméno Ondřejova nejvyšším počtem 
identifikovaných spektrálních čar (až 166). A zde nutno uvážit, že 
očekávaná disperze Ikomor Rb 50/30 bude skoro dvakrát větší, nežli u do
sud užívaných obje1ktivů s ohnisky 32 cm a 36 cm. 

Pokud jďe o fotografické sledování umělých d.ružic, byla nabídka vojen
ské správy uvítána tentokráte pracovníky lidové hvězdárny na Petříně. 
Jako na Ondřejově u meteorů začali jsme i zde s fotografováním družic 
pomocí He1kistarů o ohnisku 15 cm. I zde jsme volali po zvýšené přesnosti 
kresby i pozice [a ovšem i času 1. * Na doporučení Astronomické komise 
AV SSSR v Moskvě jsme získali od vojensiké správy sovětskou komoru 
N AFA s ohnis1kem 25 cm a rovněž žaluziovou závě:rkou. I když tato ohnis
ková dálka neuspokojovala požadavky co do přesnosti, pustili jsme se 
v březnu m. r. do úpravy. Sotva však byla přizpůsobena kazetová část, 
přišla nabíd'ka komor Rb. Úprava komory N AFA byla ovšem přerušena a 
- ze stejných důvodů jako v Ondřejově - byla pozornost upjata na ko
moru Rb 75/30. 

Tato úprava byla nedávno úspěšně u1končena jako společný zlepšovací 
návrh autora tohoto článku a mechanika hvězdárny Petra Hainze. Jde 
jak o úpravu závěrlky, tak i o zmechanlsování převíjecího cyklu v zásob
níku. Tyto úpravy se týkají všech komor typu Rb. A protože tyto 'komory 
jsou nyní majetkem všech hvězdáren v ČSSR, jakož i ,každého význačněj
šího astronomického kroužku, pokládáme za vhodné naznačit hlavní zá
sady naší úpravy. Chceme talk zahájit v tomto časopise diskusi na téma 
vyjádřené nadpisem tohoto článku, neboť jde o problém, který musíme 
řešit společnými silami, abychom z daru vojenské správy vytěžili co 
nejvíce. * * 

Úprava letecké 'komory Rb 75/30 vychází v podstatě ze 4 zásad: 
(1) Především se snaží vyhovět podmínce, kterou pro fotografické sle

dování umělých družic stanicemi tábora socialistických zemí dala Astro
nomioká komise AV SSSR: je to 'požadavek na zvýšenou přesnost ča
sové registrace přerušovaných míst stopy (řádově na tisíciny vteřiny). 

* Viz Říše hvězd, roč. 1958, str. 50. 
** Jako nejbližší díl č í téma této dis k use by měla p ř ijít na řadu otázka využití objek

tivů z komor Rb 50/30 pro as tr ofyzikál ní účely , na př. pro fotogr a fické sledován í pro
měnných hvězd. Zde jde o obr a zy bodové, a proto o komor y pointo vané. Velká vá ha 
komor Rb - jak uvidíme dále - znesnadňuje je jich plné vyu žití v tomto s měru. Zde 
bude nutno ob ě to vat velké výhody , které s kýtá komora spole č ně se zás obníkem. Bude 
třeba objektiv z komo r vymon tovat a nasadit na komoru vlastní k onstrukce, jak to uz 
udělali na mnohých hvězdárnác h. Bude ovšem třeba uprav it ka zetovou č ás t. A protoze 
Tessar 1:5 je kor igován s měrem k infr ačervené části s pektra , bude třeba vybrat vhodný 
fotografický materiál. Pokud vím, zabývá se tímto problémen! O. Zelenka na lido vé 
hvězdárně v Novém Jičíně [viz snímek na 4. s tr obálky). Bylo b y záhodno, aby s vé vý
sledky, byť i zatím jen kusé, uveřejnil. 
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(2) Zvýšení efektivnosti přístroje vyžaduje takovou úpravu kazetové 
části [filmového zásobníku), aby družici bylo možno exponovat brzy 
za sebou, tj. pořídit za dobu jejího přeletu několik snímků. 

(3) Manipulace s uzávěrkou i s kazetou (filmovým zásobníkem) musí 
být co nejjednodušší, co nejvíce zmechanizována a při každém dílčím 
úkolu kontrolovatelná indikačními prostředky. Jen tak se možno uchránit 
před expozicemi naprázdno a ušetřit film poškrábání a jiného poškození 
l např. při zavírání či otevírání ochranného krytu filmového zásobníku 
v nepatřičnou dobu). 

(4) Celková úprava musí tvořit organický celek s komorou původní, 
navazovat na její masivnost, zaokrouhlenost tvarů a odolnost při použí
vání v noční temnotě. 

Je jasné, že požadavek (1 J možno zajistit toliko elektromagnetickým 
ovládáním uzávěrky, a to tak uzpůsobeným, aby zavírání a otvírání objek
tivu se dělo v době pokud možno nejkratší, při čemž registrace těchto 
okamžiků na páčky chronografů musí být pokud možno okamžitá, sou
č asná. 

Na cestě za uskutečněním tohoto cíle bylo především nutno omezit 
pohyb žaluziových lamel (obr. na 2. str. obálky, znak 1 J na poloviční 
hodnotu, tj. z mezné hodnoty 0°-180° odpovídající cyklu zavřeno 
otevřeno - zavřeno na hodnotu 0°_90°, uskutečňující cyklus zavřeno 
otevřeno. V původním konstrukčním vyřešení komory Rb se pohyb lamel 
děje přes páku (2) otáčivou kolem kuličkového ložiska (3). Toto řešení 
bylo plně zachováno. Avšak místo dosavadních dorazových tlumičů, které 
vymezovaly pohyb 0°-180°, byly namontován y tlumiče nové (4 ), a to 
až na konec páky (2). Na místo tlumičů starých byly připevněny sole
noidy (5), jejichž jádra jsou spojena táhlem [6], které přes oboustranné 
odpružení (7) přenáší axiální impulsy ze solenOidů na páku (2). Takto 
realizovaný pohyb lamel je v mezní poloze 0° a 90° fixován pérovou 
západkou (8). 

Proud do solenoidů nejde přímo, nýbrž přes pomocná relé 24 V, která 
ovl&dá pozorovatel mačkáním tastru. Pokud tastr není zmáčknut, je 
žaluzie v poloze zavřeno. Při zmáčknutí přesmykne se proud do druhého 
pomocného relé 24 V, které aktivuje solenoid druhý a žaluzie se otevře. 
Při každé z těchto fází cyklu otevřeno - zavřeno (a naopak) aktivují 
se zároveň kontakty (na obrázku jsou vidět zespodu, na otevřeném víku 
- znak g) umístěné u dorazů žaluziového mechanisHm [10 J. 

Tyto kontakty (9 ), z nichž jeden je v klidové poloze lamel vždy za
pnut a druhý vypnut, mají dvojí funkci. Především dávají impulsy do 
cívek chronografu a teKto registruj í začátek a konec cyklu. Dále pak 
paralelním okruhem přes telefonní relé 12 V (námi používané chrono
grafy jsou totiž vybaveny elektromagnety na 12 V), vypínají příslušné 
pomocné relé 12 V. Tak se stane, že s'Jlenoid, který byl pod proudem, 
je po splnění svého úkolu, tj. po otevření [či zavření} žaluzie vypnut. 
Do solenoidu se dostává tudíž proud nárazový, a to toliko v době mezi
fázové, v době mezi otevřením a zavřením žaluzie [nebo naopak) . Aby 
tato mezifázová doba byla pokud možno nejkratší, vhání se do solenOidů 
nikoliv proud normální1ho napětí, v tomto případě 12 V, nýbrž napětí 
d.vojnásobného, tedy 24 V. Případná reakční doba pomocných relé 
1~ V i 24 V nemůže přitom ovlivňovat požadovanou rychlost (součas-
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nost) registrace, neboť impulsy do chrol1ografů jsou z kontaktů (9), 
které jsou mechanickým výrazem uskutečněného cyklu. 

Pokud jde o zásadu (2), byly při úpravě komory zachovány všechny 
výhody, které vyplývají z jejího spojení s filmovým zásobníkem, tj. mož
nost převíjení filmu s automatickým zajištěním (pomocí ochranných 
dvířek J před expozicí v době tohoto převíjení, exponování pořadového 
čísla snímku na film, možnost kontroly převíjecího cyklu atd. Pokud jde 
o tento převíjecí cyklus, zajišťuje ho zlepšovací návrh zcela automati
zovaně, a to elektromotorem 24 V, připojeným ke komoře a ovládaným 
stejným kontaktem jako zařízení k exponování pořadového čísla snímku. 
Tak je ukončení převíjecího cyklu zcela bezpečně spojeno s pohoto
vostní polohou komory. Pomocí šnekového převodu (vzatého z jiné le
tecké komory) možno nejen rychle ~ v době necelých 15 vteřin 
nýbrž i naprosto spolehlivě film ve filmovém zásobníku přetočit a ko
moru připravit na expozici další. Nadto možno velmi snadno - pouhou 
manipulací vypínačem - převíjecí proces zastavit v poloze "kryt vol
ný", tj. v okamžiku, kdy deska zásobníku (přitlačující jinak - v poho
tovostní poloze - film ke kazetovému rámu komory) je uvolněna, takže 
oohranný kryt zásobníku je možno bez obav zavřít (otevřít) a zásobník 
od komory odpojit ( připojit). 

Zásada (3) je usnadněna okolností, že na kontakty pomocných relé 
12 V může být bez dalších komplil\ací napojena světelná indikace. Pře
devším jde o viditelnou kontrolu funkce uzávěrky (červená žárovka 
označuje polohu zavřenou, zelená otevřenou). Další indikace - modrá 
žárovka - oznamuje polohu pohotovostní, tj. tehdy, kdy film je přetočen, 
ochranná dvířka otevřena a na filmu exponováno pořadové číslo . Když 
pak je snímek exponován, stačí zmáčknout tlačítko umístěné poblíž mod
ré žárovky a držet je tak dlouho, než zhasne, načež se cel Ý cyklus pře
víjení filmu uskuteční automaticky sám až do nového rozsvícení modré 
žárovky, oznamující novou pohotovostní polohu komory. Že film se v zá
sobníku skutečně převíjí, toho bezpečným ukazatelem je blikání bílé 
žárovky; jestliže tato žárovka přestane blikat, je to znamení, že se vy
čerpala zásoba filmu v zásobníku. 

Všechny čtyři kontrolky je možno kdykoli vypnout (kdyby např. je
jich světlo rušilo při hledání slabého objektu na obloze) a to tímtéž vy
pínačem, kterým se zastavuje převíjení filmu v poloze "kryt volny". 

Ve shodě se zásadou (4) byla releová skříň (3 relé 24 V a 3 relé 
12 V) umístěna na plošinu masivního pláště komory, která vznikla 
odmontováním původního zařízení pro nastavení délky expozic. Těsně 
k této skříni je připojen elektromotor 24 V, jehož šnekový převod zabírá 
tam, kde byl původní nástavec na ruční kliku. Pro rozvod proudu mezi 
jednotlivými částmi upravené komory se využilo otvorů po vyjmutých 
převodech a kloubech. -Tak bylo docíleno, že rozvodná část zůstává 

skryta pod pláštěm komory, chráněna před jakýmikoli nárazy. 
K takto upravené komoře Rb 75/30, tvořící s filmovým zásobníkem je

diný celek, budujeme na petřínské hvězdárně speciální vidlicovou para
laktickou montáž, poháněnou hodinovým strojem. Konstrukčně není to 
úkol snadný. Komora váží skoro 40 kg, zásobník s fUmem přidá ještě 
13 kg. Montáž musí být tedy masivní a přitom lehce pohyblivá, aby se 
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komora dala rychle namířit na místo přeletu družice a pak se lehce 
mohla aretovat v obou osách. 

Ovšem paralaktické montování komor není pro oba uvedené obory 
astrometrie nutné. Meteorická fotografie používá ve většině případů 
komor stabilních, rovněž tak fotografie družic. * Pak jde jen o otázku 
jednoduché azimutální nebo kardanové montáže, aby komoru bylo mož
no nařídit do libovolného směru. Důležité je, že přitom je možno plně 
využít všech výhod, které nám komory Rb společně s filmovým zásob
nÍ'kem poskytují. * * 

Ovšem za instrumentální pomůckou, jakou představuje upravená ko
mora Rb) nutno vidět ještě něco: desítky metrů filmu šíře 30 cm (jeho 
opatření nečiní celkem potíží), vyvolávací zařízení, zařízení k promě
řování snímků a hlavně počítání. Na petřínské hvězdárně jsme i tento 
perspektivní pohled domysleli. Speciální vyvolávací zařízení je už v naší 
laboratoři připraveno, Zeissův proměřovací stůl, schopný změřit sou
řadnice přerývané stopy družice na filmu rozměru 30 X 30 cm na tiSÍ
cinu mm (s odhadem na desetitisícinu mm) bude dodán v lednu 1963, 
časoměrné zařízení hvězdárny, napojené přímým kabelem na křemenné 
hodiny Astronomického ústavu ČSAV v Budečské ulici, se upravuje, aby 
bylo schopno registrovat impulsy z kontaktu uzávěrky s přesností tisícin 
vteřiny. 

Tím plánování celé akce ještě nekončí. Fotografické sledování družíc, 
jako část celostátního úkolu petřínské hvězdárny, je v duchu doporučení 
Astronomické komise AV SSSR a za součinnosti příslušných míst ČSAV 
perspektivně rozšiřováno také na jiné hvězdárny. Jestliže jsme pomáhali 
pracovníkům v Ondřejově při získání žádaného počtu komor Rb 70/30, 
zařídili jsme rozmístění dalších komor tohoto typu na jiné významnější 
hvězdárny (Skalnaté Pleso, Geodetickou observatoř na Pecném, jakož 
i na 6 lidových hvězdáren) záměrně s tím cílem, aby postupem času 
mohla na území naší republiky vyrůst síť stanic schopná provádět vě
decky cenné fotografie umělých družic, které zvláště v poslední době 
žádá moskevské centrum. 

Při naší úpravě komory jsme záměrně použili materiál výprodejní 
(inkurentní), ať už vojenský nebo telefonní. Tím je podle našeho mínění 
v podstatě usnadněna adaptace dalších komor Rb) aniž by bylo třeba 
přidané součástky těžce shánět nebo improvizovat. Za tímto účelem už 
vstoupili s petřínskou hvězdárnou ve spojení někteří zájemci, kteří stojí 
pfed stejným úkolem, jako např. Geodetická observatoř na pecném. 

Sledujíc svůj celostátní úkol, podá petřínská hvězdárna ráda pomoc
nou ruku i zájemcům dalším, kteří pokládají okolnosti na jejich praco
vištích za natolik uzrálé, aby přistoupili k adaptaci získaných komor Rb, 
především komory Rb 75/30. Po vybudování dvou baterií o 22 komorách 
Rb 75/30 na fotografické sledování drah a rychlostí meteorů, jak je plá
nováno v Ondřejově, byla by to akce další, kterou bychom se mohli 
díky porozumění naší vojenské správy - pochlubit před naší veřejností 
i před cizinou. 

* Např. na Pulkovské hvězdárně jsou dvě ze tří instalovaných komor NAFA monto
vány stabilně . 

•• Pokud by šlo o objektiv vymontovaný z komory Rb a nasazený na komoru vlas tní 
konstrukce, zůstává - alespoň pro fotografické sledování uměl)'ch družic - v plat
nosti vše, co zde bylo řečeno o úpravě uzávěrky. 
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Konrád Beneš: 

TABULOVÉ SOPI(Y V MĚSÍČNÍ~1 KRÁTER U 
ALPI-IONSUS 

Vulkanismus hraje v osudech vývoje planetárních těles velmi význam
nou úlohu. V širším slova smyslu rozumíme pojmem vulkanismu ty jevy, 
které souvisí s vystupováním žhavotekuté taveniny, tzv. magmatu a vzni
kem vyvřelých hornin bez ohledu na to, jde-li o pochody, odehrávající se 
pod povrchem Země anebo přímo na něm. Pro jevy, které se však ode
hrávají přímo na zemském povrchu a jsou spjaty s vystupováním mag
matu (lávy), volíme často označení povrchový (suprakrustální) vulka
nismus anebo prostě sopečná činnost. 

Vulkanologie rozlišuje mnoho způsobů a projevů sopečné činnosti. Jed
ním z nich jsou tzv. tabulové sopky. Tyto sopky mají na základě pozem
ských zkušeností tvar plochých lávových výlevů buď plošného (areál
ního) anebo čárového llineárního) charakteru. Dnes je bohužel známe 
pouze z geologických útvarů např. z Indie, Sibiře, USA, Afriky, ap. Sou
časně činné tabulové sopky na zeměkouli nejsou. 

Jistě není bez zajímavosti, že typ tabulových sopek (a tím i takovýchto 
projevů sopečné činnosti) můžeme identifikovat i na Měsíci. Chtěl bych 
zvláště upozornit na oblast kráteru Alphonsus, kde se tabulové sopky vy
skytují při západních a východních okrajích jeho dna. Označil jsem je 
svého času (ŘH 12/1959] jako "Alphonsovy skvrny". Dnes, po dalších stu
diích Ikráteru Alphonsus mohu pojem "skvrn" vulkanologioky upřesnit. 

Zvlášť dobře pozorovatelná a vyvinutá je tabulová sopka v jihozápadní 
části Alp1honsova dna mezi osním hřbetem kráteru a jeho jihozápadním 
zubovitě omezeným horským valem (obr. 1, skrvna č.1). Zmíněná Alphon
sova "skvrna" je budována velmi tmavým lávovým materiálem, který se 
zřetelně odlišuje od svého okolí. Její obrysy jsou nepravidelné (laloko
vité), z čehož vyplývá, že lávové proudy nepronikaly do stran stejně 
daleko. "Skvrna" je zřejmě geneticky spjata s viditelným sopečným jíc
nem (sopouchem), jímž láva vystupovala na povrch a odkud se rozlévala 
na vzdálenost několika tisíc metrů (místy až přes 10 km). Tak se postupně 
vytvořil plošně dosti rozsáhlý lávový příkrov. 

Na dně kráteru Alphonsus je podobných skvrn-tabulových sope'k anebo 
lávových příkrovů několik (5?), z nich 3 (na obr. 1, čísla 1, 2, 4) jsou co 
do velikosti a zřetelného genetického sepětí se sopouchy zvlášť pozoru
hodné. U skvrn Č. 5 a 3 jsem nemohl bezpečně určit, není-li tu také sou
vislost s velkými trhlinami, které jsou vyvinuty v jejich okolí. Tuto mož
nost nelze vyloučit. V sousedních kruhově polygonálníclh strukturách 
(Ptolemaeus a Arzachel) jsem podobné jevy nepozoroval. Je nabíledni, 
že sopečná činnost v kráteru Alphonsus je selenohistorioky mladší nežli 
tato struktura. Vulkanismus se tu tedy začal projevovat později, patrně 
však simultánně na několika od sebe dosti vzdálených místech. Je zají
mavé, že to bylo vždy při okrajích dna (ať už na západě nebo na východě). 
Magma vystupovalo k povrchu patrně po tektonicky predisponovaných 
místech, tj. cestou nejmenšího odporu. Předpokládám, že mu usnadňovaly 
cestu linie (zlomy) jjz-ssv směru. Vyslovil jsem již dříve rovněž názor 
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Obr. 1. Rozmístění tabulových sopek 
(lávových příkrovů} v kráteru Alphon je také osnl hřbet (a}, středová skála 
sus (tečkovaně s čísly 1-5}. Vyznačen (b} a trhliny (c}. 

o tom, že sopečná činnost v kráteru Alphonsus mohla souviset se vznikem 
Mare Nubium. Zatím nevidím potřebu tento závěr měnit. 

Studie kráteru Alphonsus nám přináší důkazy o tom, že na Měsíci se 
uplatňují i na zemi známé formy vulkanismu - typ tabulových sopek. 
Vedle "velkých forem" magmatismu [např. vznik měsíčních moří ap.), 
jaké geologie z vlastních zkušeností při výzkumu naší mateřské planety 
nezná, objevují se tedy na Měsíci i různé projevy pozemšťanům známého 
vulkanismu, jako čárové erupce [např. v místech mezi krátery Koperník 
a Eratosthenes, obr. Č. 2), tabulové sopky aj. Všechno to rozšiřuje náš 
obraz o vzniku a vývojových cestách těles s pevnou kůrou planetárního 
typu. Existence měsíčního vulkanismu s jeho všemi projevy [i specifický
mi a geologii neznámými) je dnes prokazatelnou skutečností. To ve svých 
důsledcích znamená, že jeho kůra je soustavou petrograficky diferenco
vaných hornin magmatického původu, že v podkórových částech byla 
(jsou?) magmatická ohniska, z nichž se šířila sopečná činnost, otřesy 
půdy a vznik mnohdy širokých trhlin ["měsícetřesení", jak v principu 
správně poznamenává náš selenolog J. Sadil), velké i malé pohyby mě
síční kůry ap. Ostatně již samé utváření prstencových valů Alphonsa 
mluví o tom, že nejde o jednoduchou strukturu, ale o tektonicky podmí
něnou stavbu. Magmatismus, vulkanismus a tektonika jsou tedy jevy, 
'které se v plné míře uplatňovaly i na Měsíci. 

Bohumil Maleček: 

ČASOVÁ SLU ŽBA A POZOROVÁNÍ ZÁI(RYTŮ 
Počátkem roku 1961 byly některým lidovým hvězdárnám přiděleny 

celostátní úkoly v různých oborech astronomie. Lidová hvězdárna ve 
Valašském Meziříčí , vzhledem ke svému vybavení, byla pověřena celo
státním úkolem v oboru časové služby a poz,orováním zákrytů hvězd. 
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Zařízením lidové hvězdárny ve Valašském Meziříčí pro časovou a zá
krytovou službu jsou hlavní hodiny, konstruované K. Novákem. Kyvadlo 
je z invaru, dobře kompenzováno a je opatřeno ještě an eroidovou kom
penzací. Hodiny mají elektrický vteřinový kontakt a jsou ve skříni, v níž 
je termostatem udržována konstantní teplota na +25° C. K příjmu ča 
sových vědeckých signálů slouží telekomunikační radiopřij ímač "Lamb
da V" . K registraci okamžiků pozorování, příp. časových signálů, je 
hvězdárna vybavena třemi chronografy. Elektronické časové relé umož
ňuje vést registrac i rozhlasových časových signálů přímo na chrono
gr afickou pásku. Současně se na pásku registrují pozorování, nebo vte
řinové rázy z hlavních hodin. Při pozorování zákrytů se však používá 
vteřinových rázů přímo z hlavních hodin hvězdárny. Srovnávání hlav
ních hodin s časovými vědeckými signály bylo převážně prováděno za 
použití rytmických časových signálů metodou extinční. Přijímány byly 
především rytmické signály sovětské a francouzské. Od počátku roku 
1962, kd Y francouzské stanice přestaly vysílat rytmické signály, pro
vádí se srovnání chronografem. P řijímá se č eskoslovenský signál DMA 
na kmitočtu 2,5 MHz. Pro četné poruchy na této frekvenci nelze dobře 
vždy použít elektronické časové relé. 

K pozorování zákrytů slouží tři dalekohledy paralakticky montované 
ve 3 kopulích hvězdárny. V hlavní kopuli je refraktor Ol průměru objek
tivu 130 mm a ohniskové vzdálenosti 1930 mm, ve východní kopuli je 
Zeissův reflektor Cassegrain, o průměru hlavního zrcadla 150 mm a 
ohnisk ové vzdá lenosti 2250 mm a v západní kopuli reflektor Cassegrain 
o průměru 240 mm a ohniskové vzdálenosti 4000 mm. U všech daleko
hledů je možno použít různého zvětšení. Na ovládacím panelu v časové 
místnosti je možno provést propojení od t astru v kter ékoliv kopuli na 
chronograf. Z časové místnosti lze ovládat umě lé hvězdy v každé kopuli, 
takže se celkem snadno stanoví před nebo po pozorování osobní chyba 
registrací přímo na chronografickou pásku. Všechny tři k opule a časová 
místnost jsou navzájem propojeny hlasitým telefonem. Plné obsazení 
při pozorování vyžaduje v každé kopuli jednoho pozorovatele a v časové 
místnosti pracovníka pro obsluhu chronografů. 

V prvé polovině roku 1961 bylo nutné provést opravu hlavních hodin, 
především rolničkového závěsu, číselníku a elektrického vteřinového 
kontaktu. Po opravě koncem měsíce května byly dány hlavní hodiny 
do definitivního provozu a během třetího čtvrtletí byly seřízeny tak , že 
jejich chod činil asi +0,18 vteřiny denně. Denn í variace byla menší 
než 0,05 vteřiny, přestože umístění hodin n ení dokonalé. 

vAž do t ř etího čtvrtletí 1961 byly na lidové hvězdárn ve Valašském 
Meziříčí pozorovány zákryty hvě zd Měsícem jen cvičně. Prvá pozoro
vání, jež lze použít k dalšímu zpracování, byla provedena v zMí 1961. 
Při pozorování, zejména v organizaci, se vyskytl y některé nedostatky, 
které byly postupem času odstraněny. 

Celostátní ú~kol lidové hvězdárny ve Valašském Meziříčí v oboru ča
sové služby a pozorování zákrytů hvězd Měsícem je třeba rozdělit do 
třech bodů: 

(1) Organizační zajištění, tzn. úzk ý styk se všemj hvězdárnami na 
území ČSSR, které pracují v oboru časové a zákrytové služby. Aby po
zorování byla jednotná, a aby byla také usnadněna práce s jejich zpra
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cováním, je nutné vydat jednotné pr otokoly. Hvězdárna musí zajišťovat 
pře clpo vědi ok amžiků zákrytů pro všechna pozorovací D2ísta, bude ::,hro
mažďovat pozorování zákrytů z lidových hvězdáren v CSSR, bude pro
vád ět po č etn í kon trolu a vyho tovování konečných výkazů o pozorován í. 
Pro pozorovatele zákrytů bude vydávat metodické pokyny, bude p oř ádat 
celos tátní k onference o časové a zákrytové službě pravidelně l(a ždý 
rol\: a podl e potřeby zorganizuje různé semináře celostátního významu. 

(2) Přístrojové a materiá lní zaj ištění předpokládá výrobu různých 
speciálních součástek k astronomickým hodinám, které s e normálně ne
vyráběj í. Dále bude n utné vyřešit a zkonstruovat jednotné přij ímače ča
sových vědeckých/signálů (č eskoslovenský signál DMA na 50 kHz), za
jistit elektronické relé, chronograf y, elektrická rozvodná zařízení, dal ší 
pomocná ,zařízení pro časovou a zákrytovou službu, n áhradní díl y, sou
částky a materiál. 

(3) Odborné zaj ištění vyžaduje provádět vlastní pozorování, provádět 
odbornou kontrolu pozorovacích s tanic zákrytů na lidových hvězdárnách 
na území Č S SR. a určování zeměpisných souřadnic pozorovacích stanic. 

V roce 1961 byly vytvořeny postupně předpoklady k dobrému plnění 
celostátního úkolu. Všechny lidové hvězdárny, které se zabývaly pozo
rovánlm zákrytů hvězd Měsícem, byly seznámeny s celostátním úkolem 
naší hvězdárny a bylo od nich vyžádáno hlášení o vybavení a pozoro
vání zákrytů. Byl vypracován návrh protokolu pro pozorování zákrytů, 
který po proj ednání bude vytištěn. V hrubých rysech byl připraven návrh 
programu první celostátní konference o časové a zákrytové službě, která 
by se měla uskutečnit ve druhém čtvrtletí letošního roku ve Valašském 
Meziříčí. 

Na našich lidov~'ch hvězdárnách je naprostá nejednotnost v přístro
jovém vybavení ča sové s lužby. To je také příčinou, proč udržování hodin 
a ostatního zařízení je značně obtížné. Proto je snaha vyvinout jakýsi 
přenosný t yp časového zařízení, včetně chronografu a rozvodné desky, 
kterým by bylo možno v budoucnu p ostupně vybavovat všechny naše lido
vé hvězdárny. Toto zařízení by mělo přijímač pro časové signály DMA 
50 kHz a šestirydlový chronograf. Počátkem r oku 1962 bude hvězdárna 
vybavena malou jemně mechanickou dílničkou v nově dobudovávaném 
objektu odborného pracoviště. V mechanické dílně bude možno plnit 
celostátní úkol i po stránce přístrojového vybavení. 

Vlastní pozorování zákrytů na hvězdárně ve Valašském Meziříčí jsou 
prováděna systematicky tak, že jsou pozorovány všechny zákryty, uve
dené ve Hvězdářské ročence, pokud to ovšem dovolí počasí. K této práci 
má hvězdárna d alší pomocník y v lidových hvězdárnách v Novém Jičíně 
a ve Vsetíně, kde se také pozorují zákryty. Celkem malá vzdálenost 
uvedených dvou lidových hvězdáren od Valašského Meziříčí bude dobrou 
kontrolou. Pro všechny hvězdárny, k teré se budou trvale zabývat pozo
rováním zákrytů hvězd Měsícem, budou postupně určeny zeměpisné sou
řadnice, a to opět jednotným způsobem. 

Lidová hvězdárna ve Val ašském Meziříčí úzce spolupracuje při plnění 
celostátního ú1kolu v oboru časové a zákryt'ové služby s Československou 
astronomickou společností při ČSAV a s vědeckými ústavy. V rozvoji 
časové a zákrytové služby n a lidových hvězdárnách lze očekávat v nej
bližší budoucnosti velký pokrok. 
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Technický koutek 

ULOŽENÍ POMOCNÉHO ZRCADLA 

Držák pomocného zroadla pro systém Newtoll je patrný z obr. 1. V sestavě 
držáku vidíme opět dlouhé upevňovací šrouby (3 J, celkem tři páry zcela po
dobné upevnění pro systém Cassegrain. Délka šroubů bude v tomto případě 
o něco větší. Snadno ji odečteme z celkové sestavy. Dlouhé upevňovací šrouby 
drží P.ouzdr.o upevnění odrazného zrcátka (6), které je naspodu opa třeno 
.otvorem pro šr.oub odrazného zrcátka (7). Otvor je jen nepatrně větší než 
průměr šnoubu a je kuželový. To proto, aby jím bylo možno naklánět v mírném 
rozmezí. Délku šroubu odrazného zrcátka stanovíme pOdle rozměrů tubusu 
(viz v kapit.ol,e o tubusu). Na spodním konci šroubu je ob jímka odrazného zrcá t
ka (8) se zrcátkem (9], hliníkovaným na vrchní straně. Hořejší část šroubu je 
.opatřena závitem, nejlépe o stoupání 0,5 mm. Šroub je zašnoub.ován do válc.ové 
ma tice (11 J. S opačné strany je do váloové matice zašroubován další šroub 
červ (5 J. Oba šrouby působí vzájemně proti sobě. Tato úprava dovoluje podle 
potřeby při justaci dalekohledu vysunout odrazné zrcátko a protišroubem (5 J 
je zajistit proti otáčení. Válcová matice (ll] je naspodu opatřena kulovou 
plochou, u hořejšího konce po stranách třemi důlčíky, do kterých zapadají 
centračnÍ šrouby - červíky (4). Jsou celkem tři. Dále je váloová matice při
tlaČ()vána ke dnu pouzdra (6) ocelovou pružinou (1), která se opírá o krycí 
víčko (2), připevněné třemi šrouby k pouzdru. Uprostřed krycího víčka je otvor 

Obr. 1. 

Obr. 2. Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6. 
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pro manipulaci se šroubem (5). Otvor se uzavírá šroubem (1O), nejlépe pD 
obvodě vroubkovaným. 

Držák pomocného zrcadla tedy umožňuje oba důležité pohyby: ve směru 
osy dalekohledu a naklánění. 

Na obr. 2 jsou v řezu vyznačeny dlouhé upevňovací šrouby (aJ a tři centrační 
šrouby (bJ. Uprostřed je protišroub (s nútou). 

Obr. 3 zobrazuje součásti objímky odrazného zrcátka. Šroub odrazného zrcát
ka (eJ je ukončen zkosením přesně pod úhlem 45°. Na něj je přiletováno dno 
vlastní objímky (dJ. K tomuto dnu je opět přiletován šikmý prsten (eJ. Šikmý 
prsten se zhotoví uříznutím trubky pod úhlem 45°. Letování provedeme na 
tvrdo. Odrazné zrcátko "do objímky zatmelíme. Je to celkem malá plocha, do
statečně silná, která není vystavena žádným tlakům . Zatmelení je možno pro
vést kanadským balzámem. Velikost odrazného zrcátka musí být taková, aby 
těsně sedělo v IQbjímce. Objímku uvnitř po stranách zdrsníme, nahřejeme ji asi 
na 80° C a vlIQžíme do ní kousek kanadského balzámu. Balzám se rozhřeje. Te
prve potlQm vložíme 0.10 objímky odrazné zrcátk.o, zamáčkneme je a přebytečný 
balzám po stranách vyteče. Dáme pozor, aby se nedostal na hliníkIQvou plochu. 
Takovéto upevnění je velmi dostatečné. V případě, že však budeme dalek/o
hledem pozorovat Slunce, pak je třeba pevnějšího upevnění, neboť balzám by 
se mohl slunečními paprsky, soustředěnými hlavním zrcadlem, rozehřát a zrcát
ko by se UVIQlnilo. Jiné upevnění můžeme provést tak, že pIQ stranách objímky 
upevníme 3 příchytky, které drží zrcátko v objímce. V takovém případě podlo
žíme IQdrazné zrcátko silnějším staniolem. 

Pouzdro upevnění odrazného zrcátka je celkem podrobně znázorněno na 
obr. 4. 

Válcová matice na obr. 5 je opatřena na horní ploše mírným vybráním pro 
uložení ocelové pružiny. Podobným vybráním je opatřeno i krycí víčko (obr. 6 
- 9 J. Průměr ocellQvé pružinyj-e dán tímto vybráním. Výška je asi 8-10 mm 
před stlačením. Síla IQcelového drátu je 0,75 mm. Krycí víčko je nahoře roZšl
řeno a tvoří současně vnitřní clonu,která je asi o 1 mm větší v průměru než 
odrazné zrcátko. 

Podobně jakIQ u hlavního zrcadla i zde použijeme na zhotovení většiny sou
částí pro uložení pomocného zrcadla lehkých kovů. Zásadně volme pro SIQU
částky, jako jsou šrouby, mosaz. U NewtIQnovy úpravy zVIQlíme pro válcovou 
matici IQcel nebo také mosaz. Na uzavírací šroub u krycího víčka li systému 
Newtonova můžem e zvolit umělou hmotu (obr. 6 - hl. (Pokračování) 

B. Maleček 

Co nového v astronomii 

TAJEMSTVÍ MLHOVINY KOLEM SPIKY 

Rozsáhlá mlhovina kolem jasné hvěz
dy Spiky v souhvězdí Panny byla obje
vena v březnu 1957 při výstupu rakety 
Aerobee, opatřené počítači fotonů. Po
čítače, které byly v podstatě uprave
nými Geigerovými-MUllerovými trubi
cemi, registrovaly krátkovlnné záření 
oblohy v rozmezí od 1~25 do 1350 A, 
poblíž vodíkové čáry Lyman-ex. Při 
této "krátkovlnné přehHdce" zimni ob
lohy, která trvala asi 200 vteřin, byla 
zjištěna řada intenzívních zdrojů, jež 
převážně souvisely s ranými hvězda

mi třídy O a B. Mlhovina kolem ex Vir 
má průměr asi 22° a její světelné tě
žiště se nalézá ve vzdálenosti 1° od 
hvězdy, při čemž rozlišovací schopnost 
počítačů byla jen 3°. Odtud lze soudit, 
že mlhovina s hvězdou fyzikálně sou
visí. Mechanismus vzniku záření mlho
viny je však zatím zcela nejasný, po
něvadž žádný známý fluorescenční ne
bo rekombinační proces nevede k tak 
značné produkci "tvrdého" ultrafialo
vého záření, jaké zde bylo zjištěno 
(ultrafialové záření samotné Spiky po
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čítače vunec nezachytily). Většina 
astronomů se přiklání k názoru, že vli
vem změn spektrální citlivostLpočítačů 
v extrémních podmínkách [95-146 km 
nad Zemí) bylo zachyceno záření v čá
ře Lyman-a [1216 AJ, ale další pozo 
rování celou záležitost znovu zkompli
kovala. Souběžně s čarou La by totiž 
mlhovina musela zářit též v červené 
čáře Ha ve viditelném oboru spektra. 
Čáru H a nenašel však ani Struve se 
spolupracovníky na spektrogram ech 
Spiky, pořízených 100" reflektorem na 
Mt Wilsonu, ani H. M. lohnson po šesti
hodinových expozicích 36" reflektorem 
Stewardovy observatoře v Arizoně. Ne 
gativní výsledek dalo i studium okolí 
Spiky pomocí Schmidtovy komory se 

světelností 1:1 hvězdárny Mt Stromlo 
v Austrálii. Měřen í mohou být ovšem 
zkreslena velkým jasem Spiky, a p ro
to Feibelman fo tografoval okolí hvěz
dy refraktorem, upraveným jako koro
nograf. Dosáhl tak s 30" dal ekohledem 
Alleghanské hvězdárny 17m, avšak n e
nalezl sebemenší stopy p o záření HaJ 
které by převyšovalo jas pozadí. Stá
vající teorie není tedy schopna vůbec 
vysvětlit, proč mlhovina září a patř í 
d-okonce mezi tři nejjasněj š í ob jekty 
na "ultrafialové obloze". Pozorování 
mimo zemskou atmosféru, jak se uka
zuje, povedou tudíž k pronikavé revizi 
dosavadních astronomických poznatků 
a s-oučasně ke zcela nečekaným obje
vům. 9 

IPR VNí KOM E TY L ET O Š N ÍHO ROKU 

Podle telegramu Harvardovy hvěz

dárny nalezl A. McClure v Holly
woodu 26. ledna periodickou kometu 
Harrtngton-Abell 1962a. V době objevu 
byla na rozhraní souhvězdí Oriona a 
Jednorožce a jevila se jako objekt 
17. hv. velik-osti s centrální konden
zací. Kometu pozorova la 30. ledna též 
E. Roemerová na observatoři Námořní 
hvězdárny ve Flagstaffu. Periodická 
kometa Harrington-Abel byla objevena 
v roce 1955 na hvězdárně na Mt. Palo
maru. Přísluním prošla 18. XII. 1954 a 
by la označena 1955a = 1954 XIII. V le

tošnlffi roce nas tal průchod přísluním 
2. března. Oběžná doba je 7,20 roklI. 

Druhou letošní kometu, 1962bJ na
lezla E . Roerp.erová 28. ledna; je jí pe
riodická kometa Tuttle-G tacobint-Kre
sák která byla naposled po zorován a J 

v roce 1951 (1951f = ;951 IV). V době 
objevu byla v sDuhvězdí Hydry a jevila 
se jako těleso 18. hv. velikosti se stře
dovým zhuštěním; ohon nebyl pozoro
ván. Periodická kometa Tuttle-Giaco
bini-Kresák má oběžnou dobu asi 5,45 
roku a přísluním projde v dubnu t. r. 
V dubnu,ná také dosáhnout největší 

jasnosti, élsi 10. hv veli kos ti. 1. B. 

KDY BU D OU VY S L Á N Y RAK E T Y 


K SO U SE DN Í M P LA N ETÁM? 


Příznivé konstelace mezi Zemí a 
ostatními planetami se opakují v in
tervalech, odpovídajících synodickým 
oběžným dobám planet (u Venuše 583,9 
dní, u Marsu 779,9 dne). Doby startu 
raket, při nichž by bylo možno dosáh
nout Venuše s nejmenší spotřebou 
energie, nastávají: 20. VIII. 1962, 26. 
U r. 1964, 31. X. 1965, 3. VI. 1967, 7. I. 
1969, 14. VIII. 1970, 20. III. 1972, 25. X. 
1973, 1. VI. 1975, 5. I. 1977, 8. VIII. 
1978, 13. III. 1980; v případě letu na 
Mars jsou to data: 19. XI. 1962, 7. I. 
1965, 26. II. 1967, 16. IV. 1969, 5. Vl. 
1971, 24. VII. 1973, 11. IX. 1975, 30. x. 

1977 8 19. XII. 1979. Ta to data byla po
čítána za předpokladu, že dráhy Země, 
Venuše i Marsu jsou kružnice. Protože 
tomu tak ve skutečnosti není, mohou 
nastat odchylky v rozmezí až jednoho 
týdne. Kdyby byla raketa vyslána poz
ději než v uvedených datech, byla by 
sice spotřeba energie větší, zato by 
však byla kratší doba le tu. P ř i nejpříz
nivější dráze l~tu , při níž by se udělal 
kompromis mez i spotřebou energie, do
bou letu a přesností zasažení planety, 
by byly doby startu posunuty proti uve
deným datům o mesíc pozdě ji. 

Urania 2/1962 
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Z Á K RYT K R A BÍ M L H OV I NY SLUNEČNÍ KORONOU 

Zákryt Krabí mlhoviny - která je 
velmi silným zdrojem rádiového záře
ní - sluneční koronou byl pozorován 
na francouzské rádioastronomické ob
servatři v Nanc;;ay v letech 1957 a 1958. 
Pozorování byla prováděna na kmito
čtu 169 MHz (vlnová dé lka 177 cm]. 
Zjistilo se, že při přiblíž ení Slunce na
stalo zvětšení průměru zdroje rádio
vého záření, a to až asi na trojnásobek. 
Vliv sluneční korony se ukázal již 
v době, kdy Slunce bylo vzdáleno od 

Krabí mlhoviny 15 slunečních polomě
rů. Změna polohy zdroje rádiového zá
ření nebyla pozorována, naproti tomu 
bylo jištěno zvýšení intenzity ·záření 

o 50 %. Srovnání s dřívějšími pozoro
váními ukázalo, že se při těchto měře~ 

ních podstatně projevuje vliv sluneční 
činnosti. Pozorované úkazy je možno 
vysvětlit jednak difuzí, způsobenou ne
homogenitou korony, jednak refrakcí 
v koroně. 

VAN AL 'LENúV P ÁS ZÁŘE N-Í KOLEM JUPI TE RA 

Pomocí radiote leskopu o průměru 
zrcadla 27 m byl na Kalifornském tech
nologickém ústavu objeven van Alle
nův radiační pás také kolem Jupitera. 
Lineární polarizace rádiového záření 
Jupitera ukazuje na existenci magne
tického pole v Jupiterově atmosféře. 

Průměr zdroje záření je 650 až 800 

tisíc km. Předpokládá se, že přijaté 

záření je synchrotronní záření elek
tronů, pohybujících se v magnetickém 
poli Jupitera. Jupiter má zřejmě po
dobně jako Země magnetickou osu 
rovnoběžnou s osou~ rotace. U Merku
ra, Venuše, Marsu a Saturna nebyly 
radiační pásy zjištěny. Ku. 

HL OUB KA S L U NEČNÍCH SKVRN 

Názor, že sluneční skvrna je prohlu
beň ve slunečním povľchu, pľvně vyslo
vil roku 1774 Wilson. Odhady hloubky 
sl unečních skvrn, pr ovedené později 

různými autoľy, např. Secchim, Bělo
polským a Ro dionovem, se značně mezi 
sebou lišily: uváděly se hodnoty mezi 
200 až 2500 km, což vedlo - vzhledem 
k poměrné mělkosti skvrn ve vztahu 
k jejich průměľům, dosahujícím řádově 
desítek tisíc km - k názoru, že tento 
zjev není ľeálný. Dnešní úroveň na
šich znalostí fyziky Slunce dovoluje 
podat logické zdůvodnění tohoto úka
zu. Je nesporné, že ·jak ve skvrně, tak 
ve fotosféře pronikáme do téže optic
ké hloubky; na druhé straně je jisté, 
že absorpční koeficient je ve skvrně 
řádově o 1 řád menší než ve fotosféře. 
Právě tak je v důsledku magnetického 
tlaku hustota ve skvrně menší než ve 
fotosféře. Tyto úkazy umožňují, aby
chom při optické hloubce r = 0,65, při
jímané pro fotosféru i pro skvrny, vi
děli ve skvrně do větší geometľické 

hloubky než v okolní fotosféře. Podle 
názoru R. Michaľda, který vyslovil 
p ředpoklad, že sluneční skvrna je prů
zračná a pľázdná, můžeme považovat 
zmenšování absoľpčního l-weficientu a 
hustoty za monotónní od kraje skvrny 
k jejímu středu, Wilsonův efekt byl 
studován na 137 pľavidelných skvrnách 
kľuhovél1o tvaľu, získaných na foto
heliogramech Ussuvijské sluneční ob
seľvatoře v letech 1955-1959. Přitom 
bylo zjištěno, že Wilsonův model 
skvrny jako kuželovité nálevky s plo
chým dnem odpovídá skutečnosti. Po
něvadž tvar skvrny závisí na perspek
tivním zkreslení, pohybují se naměřené 
hodnoty geometrické hloubky skvrn od 
1475 km do 497 km. Jestliže tyto hod
noty vyrovnáme tak, aby v každém pří
padě byla měřena geometľická hloub
ka skvrny od hladiny fotosféry, obdľží
me hodnoty od 1750 km do 710 km, 
tedy hodnoty, které se pohybují v roz
mezí, uváděném již dříve ľůznými auto
ľy, jak bylo shoľa uvedeno. A. N. 
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MINIMUM f., AURIGAE V LETECH 1955-1957 

V době posledního minima zákryto
vé proměnné f- Aurigae provedl H. AI
bo na astronomické observatoři v Tartu 
v Estonské SSR refraktorem o průměru 
objektivu 200 mm a ohniskové vzdále
nosti 3000 mm za použití fotonásobiče 
FEU-17 fotoelektrické pozorování této 
zákrytové proměnné. Z provedených 
pozorování byly odvozeny tyto charak
teristiky minima f- Aur pro léta 1955
1957, při čemž okamžiky kontaktů byly 
určeny grafickou metodou: 

trvání zatmění (J.-IV. kontakt) 
trvání minima (lL-III. kontakt) 
trvání I. část. fáze (1.-11. kontakt] 
trvánI II. část. fáze (lIL-IV. kontakt) 
amplituda světelné změny 
střední hodnota maximální iasnosti 
střední hodnota minimální Jasnosti 

L kontakt JD 2435300 ±20 dní 
II. kontakt 445 ±10 dní 
střed minima 628,5± 1 den 
III. kontakt 810 ±10 dní 
IV. kontakt 980 ±20 dní. 

Z toho plyne, že pro toto minimum činí 
rozdíl pozorování - výpočet +6,5 dne. 
Ve srovnání s předcházejícími minimy 
jeví se tyto rozdíly: 

minimum průměr z před
1955-1957 chozích minim 

680 dní 714 dní 
365 dní 330 dní 
145 dní 182 dní 
170 dní . 203 dny 

O,80m 0,80m 

3,50m 
4,30m A.N. 

ECHO JAKO RETRANSLACNÍ STANICE 

Po vypuštění balónové družice Echo I 
byla provedena řada pokusů, při kte
rých se zkoušela její použitelnost k od
rážení signálů na velmi krátkých 

. vlnách zpět na Zemi. Tak bylo dne 
29. srpna 1960 na stanici Royal Radar 
Establishment v Malvern v Anglli za
chyceno modulované a nemodulované 
vysílání stanice Bel! Telephone Labo
ratories v New Jersey v USA odražené 
od družice Echo 1. Bylo použito para
bolické antény o průměru 20 stop. O tý
den dříve zachytili toto vysílání 250sto
pým radioteleskopem manchesterské 
university v Jodrell Bank. 

Kromě profesionálních stanic se po
dařil také lidové hvězdárně v Reck
linghausenu (NSR] pokus o odražení 
telegrafních signálů od této družice. 
Na dalekohledu byla namontována 
směrová anténa vysílače, pracujícího 
v pásmu 2 m. Odražené telegrafnf sig
nály potom přijímala amatérská sta
nice v Sauerlandu a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím družice Echo na vzdá
lenost asi 1650 km. 

V použitých pramenech však nejsou 
bohužel uvedeny výkony vysílačt1 a 
v prvém případě ani vlnová délka, na 
níž se spojení uskutečnilo. J. F. 

ZAVISLOST INTENZITY SPEKTRALNÍCH CAR 

NA SLUNCI NA FAzI CYKLU SLUNEČNÍ AKTIVITY 


N. F. Kuprovič se svými spolupracov
níky prováděl v letních měsících 1951 
až 1959 fotoelektrickou registraci slu
nečního spektra s cílem zjistit, zda 
existuje vztah mezi změnami centrální 
intenzity a ekvivalentní šířky jednot
livých čar slunečního spektra a fází 
jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity. 
Bylo k tomu použito zařízení o zvýše
né rychlosti registrace a spektrografu, 

jehož mřížka rozměrů 80 X 70 mm má 
600 vrypů na milimetr a disperzi 
v prvém řádu, 2,7 A/mm. Získaný obraz 
Slunce měl průměr 12 mm a byla pro
měřována oblast mezi vlnovými délka
mi ). = 4000-4500 A; v tom to oboru 
byly stanoveny ekvivalentní šířky čar 
a jejich centrální intenzita. Naměřené 
hodnoty byly vyrovnány vypočtením 
ročních průměrů, výsledky pak byly 
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vyneseny do grafu. Pokud jde o změny 
ekvivalentní šířky čar, nepodařilo se 
tyto změny v pnlběhu let 1957-1958 
(tj. v okolí posledního maxima sluneč
ní činnosti) dokázat; případné změny 
leží totiž v mezích chyb měření. Úspěš
něj ší bylo studium změn centrální in
tenzity čar v období nedlouho před ma
ximem sluneční činnosti, kde byl zjiš
těn zajímavý vztah: vyrovnané roční 

hodnoty centrální intenzity čar růz
ných vlnových délek, patřících různým 
prvkům, ať neutrálním nebo ionIzova
ným, mají opačný průběh než vyrovna
né hodnoty Wolfova relativního čísla, 

tj. na období maxima relativního čísla 
připadá minimum hodnot centrální in
tenzity u všech studovaných spektrál
ních čar. Zjištěná závislost je velmi za
jímavá a závažná, vyžaduje však dal
šího ověření delšími pozorovacími řa
dami; po tomto ověření by bylo možno 
tuto závislost považovat za nové kri
térium pro studium fyzikálních pocho
dů ve sluneční atmosféře. Proto bude 
pro další v)'lzkum použito speciálního 
vakuového difrakčního spektrografu, 
který je k tomuto účelu budován v la
borato ř i hvězdárny v Pullwvě . 

A. N. 

P O ZNÁMKA K REFORMĚ KALENDÁŘE 

Z Ví08 než 200 návrhů na reflOrmu 
kalendáře obstál v plOsledních letech 
jen jediný, tzv. světový kalendář, dě
lící flOk na 12 měsíců. Začátek roku 
se v něm stanoví na neděli. Takový 
kalendář by mohl být v nejbližších 
letech zaveden buď v r. 1967 nebo 
1978. Dnes je již zcela logické a vžité 
počítat začátek týdne od prvého pra
covního dne, tedy od pondělí. Pondě
lím by z,ačína] jak flOk, tak i jednotli
vá čtvrtletí. První den roku - "Nový 
rok" - by byl dnem bez označení a 
bez data. TIO je podstata úpravy ná
vrhu světlOvého kalendáře , navržené 
členy Všesvazové astronomicko-geode
tické společnosti M. S. Zeliksonem a 

PROJEKT 

V letních měsících roku 1962 má být 
připraven k praktickému použití sy
stém navigačních družic Transit. Bude 
obsahovat čtyři družice, z nichž dvě 
budou obíhat kolem Země po dráze 
skloněné k zemskému rovníku pod 
úhlem 22° a další dvě pod úhlem 67 112°. 
Již v dubnu předminulého roku byla 
úspěšně uvedena na svou dráhu kolem 
Země pokusná družice Tiros I B a kon
cem listopadu družice Tiros II. Další 
pokusy se vykonaly v r. 1961. V první 
polovině roku 1962 mají být uvedeny 
všechny čtyři družice systému na oběž
nou dráhu pomocí dvou nosných raket. 

A. V. Butkevičem. Výhodou této dílčí 
úpravy by bylo, že by pět dní pracov
níh.o volna v SSSR (1. a 2. květen , 
7. a 8. listopad, 5. prosinec) připadlo 
na všední dny. (V ČSSR by 1. a 9. kvě
ten připadal na vš-ední dny, ale 28. ří
jen na neděli). Právě tak i ·první a 
druhý svátek vánoční (25. a 26. pro
sinec) by připadly rovněž na vš-ed nÍ 
dny. Pohyblivé svátky, které jsou vži
té v zahraničí, by zůstaly pohyblivý
mi. Navrhovaná dílčí úprava světové
ho kalendáře neměnf jeho základ, ale 
naopak přispívá k tomu, aby se vy
znaooval naprost>ou stabilitou, důleži
tou zejména pro nárohodospodářské 

plánování. A. N. 

TRANSIT 

Doba jejich života má obnášet asi 
pět let. 

Letadla a lodi vybavené příslušnou 
pozorovací a početní aparaturou bu
dou moci určovat svou zeměpisnou po
lohu na kterémkoli místě na zeměkouli 

s přesností % námořní míle (463 m ). 
V intervalu každ9ch 90 minut bude 
možné jedno určení polohy. Vedle pD
užitelnosti na celém zemském povrchu 
poskytuje systém Transit výhody nej
vyšší přesnosti a 1áce. Ještě da lšího 
zv9šení přesnosti by bylo možno do
sál1nDut tím, že by bylo na družicích 
zamDntováno silné bleskové světlo, 
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které by se uvádělo v činnost rádiovým 
signálem a umožňovalo by tak součas
né fotografické proměření. 

K přesnému sledování dráhy byl zř í
zen v USA řetěz pozor ovacích stanic, 
které se táhnou napříč americkým kon
tinentem od Brown Field u San Diega 
až k Ford Steward na východním po
břeží. K nim náležejí mezistanice v Gila 
Riwer v Arizoně, v Elephant Butte 
v Novém Mexiku, v Silver Lake v Mis
sissippi a Jordan Lake v Alabamě. In
fo r mace těchto stanic, lakýchsi proti
stanic systému družic, se předávají do 
výpočtového střediska v Dahlgren 
II Washingtonu. Jejich charakteristic

kým znakem jsou mohutné horizontální 
antény na rozloze 500 metrů. 

Tento "systém k přehlížení prostoru" 
je v současné době v činnosti ve dvou 
úsecích,východním a západním. Po při
pojení ještě jedné stanice ležící upro
střed řetězu, bude možno uvést celou 
soustavu v činnost. Pozorovaný úsek 
jedné stanice vytíná v prostoru úhel 15' 
a proniká do prostoru do hloubky 
800 km, kterou bude možno v br zké 
době zvýšit na 3200 km. V budoucnosti 
bude tento systém doplňovat ještě dal
ší řetěz orientovaný od severu k jihu. 

f. F. 

MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ 


V P R Ú BĚH U Z ATM Ě N Í S LUN CEl 5. I I. 1 9 6 1 


Podle pracovního programu astro
nomického kroužku Ostředního ústa
vu geologického v Praze by lo v sou
-hlase s pokyny Československé astro
nomické společnosti plánováno pow
nování průběhu slunečního zatmění 
dne 15. února 1961. Nepříznivé poča
sí (hustá mlha], dovolila pfiovést 
z plánovaných pozorování jen měření 
intenzity osvětle!11 

Stanoviště pro pozorování bylo zvo
leno na vrchu Ládví, v blízkosti Ďáb
lieké lidové hvězdárny. Měření bylo 
prováděno expozimetrem sovětské vý
roby zn. Leningrad, typu JUll, adapto
vaným na luxmetr. Luxmetr byl v prů
běhu měření stMe zaměřen ve směru 
předpokládaného slunečního kot,ouĎe. 

První záznam byl učiněn v 8 hod. 
2 min. a další hodnoty pak byly ode
čítány po 1 'až 4 minutách, ve fázích 
největšího zatmění po 30 i 15 vteři 
nách. Poslední záznam byl proveden 
v 10 hod. 07 min. Naměřené hodnoty 
jsou přehledně vyjádřeny v grafu. 

V průběhu křivky iotenzity osvětlení 
je dobř'e patrný úbytek osvětlení způ
sobený postupným zákrytem sluneč
ního kotouče Měsícem. V prvých fá
zích zatmění ten to stále rostoucí úby
tek ovlivnil křivku tak, že zpomalil 
rllst křivky normálního denního prů
běhu intenzity osvětlení. V dalších fá
zích (od 8 hod. 12 min. až ,d o maxima 
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z,atmění) zpti.sobil faktor úbytku osvět
lení celkový pokles průběhu křivky 
intenzity osvětlení. Minimum intenzity 
osvětlení, které bylo zde mezi 8 hod. 
49 min. až 8 hod. 50 min. se dobře 
shoduje s dobou středu zatmění. 

Měření, při kterém se postupně stří
dali všichni členové kroužku, splnilo 
přes všechnu svou jednoduchost hlav
ní účel: ukázalo, že i za pomoci jed
noduchého přístroje Ife provádět za
jímavá, samostatná pówrování a po
vzbudilo všechny členy ,kroužku do 
další práce. K. Pošmourný 

-1__ 
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Graf průběhu intenzity osvětlení při 
zatmění Slunce dne 15. II. 1961. Z 
začátek zatmění, S - střed zatmění, 
K - konec zatmění (kreslila Z. Grub
hotterová). 
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Mapy slLmel:nÍ fo tosféry v otJo č kách 1441 a 1442 by ly zhotoveny podle pozo
rování L. Scllmied a , F . Kadavého a Z. Sekaniny . L. S. 

ZE SJEZDU AMERICKÝCH ASTRONOMů 

108. sjezd Americké a strtonomické Ne j poZlOruhodnějšírm objevem Í'e zde 
společnosti, který se kona l v červnu zřejmě zjištění rádiového záření plane
m. r. na obs€rvato ři M. MitchellovF ve ty Me rkura na vlnách kolem 3,5 cm, 
státě Massachusetts, je výrazným do pfIDvedené pracovníky Michiganské 
kla-dem t,oh,o, jak p ronikavě se mění univers itní hvězdárny pomocí radiote
.netody a zaměření astronotr;ie v po leskopu ,o průmě ru 26 metrú. Ačkoliv 
sledních let,ech. N.a sjezdu bylO př€d měření byla neobyčejně ztížena rádio
nes'eno 76 refer~tů prakticky ze všech vým šumem khdného Slunce, který je 
oborů astronomie a není tedy možné řádově 106krá t mohu tnější, podařilo se 
'Zmínit se .o každém zvlášť. Značná část ze 49 průchodů Merkura odvodit po
prací byla dílem kolektivu autorů, což vrchovou teplotu jeho osvětlené čás
se zv,olna stává spíše pravidlem než vý tí na 7800 ± 350 0 C, což je více než 
jimkou a přednesená témata zároveň dosud přijímaná hodnota 3400 C z ter
ukazuje hlavní směry zájmu, ovlivně moelektrických měření. Vyšší citliv.ost 
né zejména rozvojem astronautiky. V€l a př,esnost radioastronomických pozo
ká po:wrnost je tudíž věnována studiu rování je způsobena především širo
Měsíce a blízkých planet sluneční sou kým použitím bezšumových zesilova
stavy, zvláště P.owrováním v .oboru čů typu maser. 
centimetrových a decimetrových vln. Také elektronové měniče .obrazu se 
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d·ostávají z laboratorního stádia do zá
kladního vybavení velkých observato
ří. Astronomické přístroje na družicích 
a výškových Nlketách jsou f,Ovněž té
měř běžným zjevem, jak o tOlm svědčí 
řada přehlídek oblohy i spektrálních 
výzkumů Slunoe a hvězd v krátko
vlnném sv·ětle pod 3000 A.. Předběžné 
výsledky ukazují na značný nesouhlas 
mezi t,eoretickým rozdělením energie 
v ultrafialové části spektra a pozoro
váním. Měření nárazů mikrometeoritů 
na družici Vanguard III ukáz,a l,o, že ty
to částice jsou výrazně zastoupeny 
v meteorických rojích. V době maxima 
činnosti Leonid byla pozorována četná 
krátkodobá zvýšení počtu nárazů až na 
padesátinásobek průměrné hodnoty. 
Poněvadž působením Poyntingova-Ro
bertsonova efektu jsou tak drobné čás
tice poměrně rychle rozptylovány 
v prostoru, znamená uvedené zjišt'ění, 

že v meteorických rojích stále dochází 
k vytváření nových. 
Rovněž teoretické práce v nebeské 

mechanice, astrofyzice, astrometrii 

i stelární statistice jsou výrazně ovliv
něny masovým používáním velmi rych
lých samočinných počítačů, které jed
nak odstraňují z astronomie podstatnou 
část únavné rutinní práce a jednak 
umožňují zabývat se otázkami, do
nedávna neřešitelnými nebo řešitelný
mi za omezujících předpokladů. Takto 
byly počítány modely raného vývoje 
hvězd, stavba reálných hvězdnýEh 
atmosfér, ale i pohyb umělé družice 
v okolí Země. Celá ř.ada hvězdných ka
talogů, zejména pozičních, byla pře
vedena na děrné štítky, což umožní 
zejména zcela automatickou redukci 
pozičních snímkú. Přitom stroje nalez
ly více než 100 chyb, které se přes 
největší pečlivost astronomů vloudily 
do používaných katalogů. Na děrných 
štítcích též zpracovává P. Millman a 
kolektiv vizuální pozorování meteorů, 
nashromážděná během Mezinárodního 
geofyzikálního fiOku. Předběžné zpra
cová lí souboru který obsahuje asi 
120000 meteoru , vcelku potvrzuje dří
vě j ší méně rozsáhl é studie. g 

OBHAJOBY KANDIDÁTSKÝCH D I S E RTACÍ 

Veřejné zasedání vědecké rady 
Astronomického ústavu ČSAV v Ondře
jově, které se konalo 20. prosince m. 
r., mělo na programu obhajoby kandi
dátských prací dvou pracovníkŮ z té
hož pracoviště. Igor Zacharov z oddě
lení pro výzkum vysoké atmosféry 
obhajoval práci "Některé možnosti sle
dování meteorického prachu v zemské 
atmosféře" (oponenti člen korespon
dent ČSAV F. Linka dr. K. Spurný, 
CScJ. ALltor zde studoval některé pro
jevy prachové vrstvy, která se vytváří 
ve výšce asi 100 km nad Zemí jako vý
sledek rozprášení metemů a zbrzděl!í 
drobnějších mikrometeoritů. Z této vý
še částice pomalu klesají 1< Zemi a při
tom pozměňují průzračnost atmosféry. 
Zhruba :ua měsíc dopadnlOu částice na 
povrch Země a jsou pak nalézány při 
sběr,ech prachu, kde je ovšem velmi 
obtížné oddělit částice pozemského pů
vodu IOd částeček meteorických. Za
charov prováděl mnohaletá mHení ja
su soumrakové obllOhy fotometrem, 
který k tomu cíli vyvinul, prokázal tak 

spolehlivě existenci prachové vrstvy 
v uvedené výšce a určil i průměrnou 
velikost prachových částeček na 10-1 

cm. Zabýval se též chemicklOu analý
zou vzorků, získaných při sběrech pra
chu, ukázal, že ve vZDrcích se skuteč
ně nacházejí p rachové částice mimo
zemského púvlOdu a odhadl celkový 
přínos meteorické hmoty, vstupující do 
zemské atmosféry za den, na tři milió
ny tun. Hodnota, která se ještě nedáv
no zdál:a i odblOrníkům přemrštěná, j€ 
v dobrém souhlase s novými údaji, 
o dvozen ými zejména z V)TStupÚ raket 
a umělých družic. Ze Zacharových mě
ření vyplývá těsná závislost mezi čin
ností meteorických rOjů a "zapráše
ním" zemské atmosféry. 

Tématem disertace dr. Borise Val
níčka byla rozs áhlá experImentální 
práce "Šolcův mo nochromatický filtr 
a některé výsledky jeho užití pro po
zerování sluneční chromosféry" (opo
nenti prof. dr. J. M. Molu, dr. V. Bum
ba, CSc J. Práce je především výsled
kem rozsáhlého, téměř desetiletého 
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studia a výv,oj-e ,S,o loových monochro
matických filtrů a čtenáři Říše hvězd 
jsou nepochybně dobře obeznámeni 
s jednotlivými etapami toh,oto výzku
mu i s výsledky použití filtrů při studiu 
slunečnícl1 erupcí a protuberancí (viz 
články a snímky dr. Valníčka ,a dr. 
Otavskéh·Q v minulých ročnících časo
pisu J. Autor zejména podrlObně srov
nává možnosti ŠolclOva filtru v po r ov
nání se známým filtrem Lyotovým. 
V současném stavu je předností ŠlOlco
va filtru větší prropustnost a malá tep
lotní závisllOst filtru, nevýhodou však 
zůstává velká citlivost ke konvergenci 
paprsků .a výrazná vedle jší pásma pro
pustnosti, která zabraňují sestrojit 
Šolcovy filtry 10 malé pol,ošířce. Filtr 

se tedy uplatní z·ejména II korlOnografů. 
AutlOr se rovněž zabýval přidruŽ€nými 
prlOblémy, :a t.o tepelnlOu izolací filtrl"i, 
polarizačními filtry a vtastnostmi foto
grafických emulsí, užívaných při stu
d.iu chrlOmosféry. PlOpsaného filtru dr. 
Valníček použil při f0tografování ča
sovéhlO průběhu erupcí :a ukázal, že 
pohyblOvé zjevy v erupcích lze podle 
rychlosti rozdělit dlO tří skupin. Nej
pozoruhodnější jsou impulzy, které se 
šíří v erupci rychlostí řád.ově 1000 
km/s. V závěru se autor pokusil o fe
nomenlOlogický výklad plOzorovaných 
úkazů. 

Na základě obhajoby předložených 
disert,a cí doporučila vědecká rada udě
lit oběma praDovníkům hlOdnosti kan
didátú fyzikálně matematických věd . 9 

OKAMŽ IKY VYSÍLÁNÍ ČASOVÝCH SIGNÁLŮ 


V LEDNU 1962 


OMA 50 kHz, 20h ; OMA 2500 kHz, 20h ; Praha 638 kHz, 1211 SEČ 
(NM - neměřeno, NV - nevysíláno, Kyv - z kyvadlových hodin) 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OMA 50 0132 0135 0131 0131 0134 0136 0135 0134 0132 0136 

OMA 2500 0111 0111 0110 0110 0112 0112 0112 0111 0113 0114 

Praha NV 0117 0112 0116 NV NV NV 0118 0115 0116 


Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

OMA 50 0134 0139 0139 0138 0138 0141 0140 0142 NM 0139 

OMA 2500 0115 0115 0117 0117 0118 0118 0119 0119 0121 0121 

Praha 0117 0117 0118 NV 0119 NV 0126 0123 0128 0128 


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

OMA 50 0138 0141 0139 0140 0142 0144 0145 0144 0141 0142 0146 
OMA 2500 0122 0122 0123 0124 0125 0125 0126 0126 0127 0127 0128 
Praha NV 0121 0122 0123 Kyv N M 0131 NV NV 0127 0128 

Okamžiky vysílání signálú nebyly k 1. 1. 1962 posunuty. Rozdíl 7m s mezi 
31. XII. 1961 a 1. 1. 1962 vznikl změnou přijaté zeměpisné délky časové obser
vatoře. V. Ptáček 

Z lidových h vězdáren a astronomických kroužků 

SEMIN ÁŘ O METEORiCKÉ ASTRONOMII V BRNĚ 

Me t<eorická sekce ČAS ve spolupráci Semináňe s,e zúoostniloasi padesát zá
s Lidov·ou hvězdárnlOu v Brn~ uspořá stupců meteorických sekcí při lidových 
-dala ve dnech 14. a 15. ří j na 1961 se hvězdárnách a astronomických krouž
minář, navazující na tradici tří. ama cích z celé republiky. PraDovníci 
térských meteorických konferenci. ondřoejovské obs.ervatoře a meteorické 
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sekce ČAS je informovali o současném 
stavu naší i světové meteorické astro
nlOmie a všichni společně pak připra
vili prlOgram další práce našich pozo
rovatelů - amatérů. Po úvodním pro
jevu ředitele LH v Brně dr. Obůrky byly 
předneseny referáty: 1. Přehled prá
ce amatérů od konference v červnu 
1959 [Z. Kvíz), 2. N.ové plOznatky a vý
zkumy v mete.orické astronlOmii [Z. 
Ceplecha J, 3. Problémy radarového vý
zkumu meteorů [Z. Plavcová J, 4. Spek
tra meteorů (J. Rajchl], 5. Výšky te
leskopických meteorů (L. KlOhlOu tek), 
6. Vizuální pozorování Geminid 1958 
[J. MikušekJ, 7. Účinky meteorické

ho prachu v atmosféře planet [Z. Kvíz), 
8. Příbramský' meteoritický déšť [Z. 
Ceplecha), 9. FysilOllOgické efekty při 
pozorování met,eorů (J. Grygar). 

V další části semináře referovali 
o práci pozorovacích skupin amatéři 
z Brna, Plzně , Roztok u Prahy, Hradce 
Králové, Úpice a Rokycan . V rozsáhlé 
diskusi k předneseným referátům byly 
proj'ednány IOdborné i organizační otáz
ky a řada námětů k novým pracovním 

Nové knihy a publikace 

J. Kleczek: Astronomický slovník. 
NČSAV, Praha 1961; str. 972, cena váz. 
Kčs 94,50. - Kleczkův šestijazyčný 
astronlOmický sllOvník - první publi
kace tlOho druhu ve světové literatuře 
- je skutečně vynikající pomůckou 
pro každého pracovníka v ast rlOnomii. 
Svým uspořádáním nahrazuje třicet 
dvoujazyčných sllOvníků. V první části 
jsou uvedena jednotlivá hesla, rozdě
lená d.o 34 oborů astronomie a příbuz
ných věd, v jazyce anglickém, ruském, 
německém, francouzském, italském a 
českém. Druhá část obsahuje abeced
ní indexy pw všechny uvedené jazy
ky, přičemž u každého hesla je uvede
nlO číslo, podle něhlOž je možno nalézt 
jazyk.ové ekvivalenty v první části. Na 
sllOvníku splOlup racovala řada odblOr
níků našich i zahraničních. [. B. 

Bulletin čs. astronomických ústavů, 
ročník 12, číslo 6, .obsahuje tyto vě
decké práce našich astronomů: L. Ko
houtek: Některé fyzikální vlastnosti 
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metodám. Zej ména bylo rozhodnuto 
uspořádat v srpnu 1962 meteorickou 
expedici v Ondřejově, jejímž cílem bu
de současné radioelektrické a telesklo
pické pozorování meteorů. Podrobnosti 
o výsledcích jednání semináře, pro
gram doporučených pozorování atd. 
budou rozmnoženy péčí meteorické 
sekce ČAS a rozeslány všem zájemcům 
v krátké době. Stejně tak budou uve
řejněny v českém znění dosavadní vý
sledky meteorických pozorování ama
térů a návody k pozorování i zpra
Dování, a to ve sborníku, který 
připravuje Oblastní lidová hvězdárna 
v Brně. 
Seminář byl nejen š!wllOu pro ama

térské praoovníky, ale i přehlídkou 
úspěšné práce v oboru, jenž má v naší 
republice dlouho'etou tradici. Výsled
ky semináře nepochybně p.ovedou 
k intenzívnější práci pozorovacích sku
pin, ale měly by být zároveň pobídkou 
k vytvoření meteorick ých sekcí při 
všech astronomických kroužcích, kde 
jsou k tomu vhodné podmfnky. 

J iří Grygar a Jana KUlzová 

planetárních mlhovina jejich výVOj 
A. Hruška: Šíření magnetohyurodyna
mických vln v nehomogenní plasmě 
s nekonečnou vodivostí - Z. Švestka, 
M. Kopecký a M. Blaha: Kvalitativní 
rozbor 244 spekter erupcí - B. Val
níček : Poh yhové jevy v chromosféric
kých erupcích - J. Kleczek: Eruptivní 
p ro tuberance sl~ojené s rádiovými vý
buchy a a tmosfériky - Z. Ceplecha: 
Určení vlnové ,délky v meteorických 
spektr:ech difrakční mřížkou - J. Gry
gar a J. Kvízová: Fotografická foto
metrie komety Burnham 1959k - L. 
Fritzová: O dvou. vlastnostech nesy
metrie čar ve spektrech erupcí. - A. 
Tlamicha: Anténní systém vhodný pro 
sluneční rádiový spektrograf. Práce 
jwu psány anglicky. 

J. Gagarin: Moje cesta do vesmíru . 
Svět sovětů, Praha 1961; přeložila Vě
ra Petříková; 134 str., 12 celostr. obraz. 
příloh; váz. Kčs 9,40. - Kniha přiná
ší vlastní životopis prvního kosmonau



ta, který napsal pro sovětský deník 
"Pravda". V sedmi kapitolách knihy 
plOznáváme dosud sice ne dlouhý, ale 
životními událostmi bohatý a úsilov
nou prací vyplněný život Jurije Gaga
rina IOd dlOby jehlO dětství až k památ
nému 12. dubnu 1961, dni prvního letu 
člověka do vesmíru a následujícímu 
slavnostnímu uvítání v Moskvě. Kniha 
je doplněna obrazy ze živlOta Jurije Ga
garina a fotografiemi jeho nejbližších 
příbuzných. Je psána živým a zajíma
vým sloh-em a nalezne jistě mezi čes
kými čtenáři značnou oblibu. A. N. 

Rocznik Astronomlczny na rok 1962. 
Varšava 1961, str. 114, brož. 57 zl. -
Polská astronomická ročenka, sestave
ná kolektivem autorů pod vedením F. 
Kf2pirí.ského, obsahuje efemeridy Slun
ce, Měsíce a planet, údaje o zatm8ních 
a zákrytech hvězd, střední místa hvězd, 
redukční veličiny, zdánlivá místa hvězd 
a efemeridy Polárky. Ročenka je do
plněna řadou pomocných tabulek a vy
světlivkami s příklady. V závěru je po
jednáno o umělých kosmických těle
sech, l,de je též uvedena podrobná ta
bulka všech těles, vypuštěných do kon
ce srpna 1961. ,. B. 

R. Brandt: Himmelswunder lm Feld
stecher. Nakl. J. A. Barth, Lipsko 1961, 
str. 120, obr. 83, brož. 4,70 DM - O obli
bě známé Brandtovy příručky pro ama
téry svědčí již to, že vyšla v šestém, 
doplněném vydání. V úvodních kapito
lách pojednává autor o triedru a jiných 
jednoduchých dalekohledech, různých 
doplňcích a stativech. V dalších kapi
tolách pak sezn~muje čtenáře s pozo
rováním Slunce, Měsíce, planet, komet, 
meteorů a umělých družic. Další části 
jsou věn-ovány -objektům hvězdné oblo
hy: dvojhvězdám, proměnným l1Věz
dám, hvězdokupám a mlhovinám. Jed
na ze závěrečných kapitol pOjednává 

Úkazy na obloze v ~ubnu 

Slunce vychází 1. dubna v 5h38m, 
30. dubna ve 4h 39m. Zapadá 1. dubna 
v 18h31m, 30. dubna v 19h 16m. JehCi po
lední výška nad obzorem se zvětší bě
hem dubna o 100 

• 

o fotografování triedrem. Na závěr 
knížky je uveden seznam objektů vhod
ných k pozorování a podrobný seznam 
literatury, vhodný pro astronoma ama
téra. Není pochyb o tom, že Brandtova 
příručka povede první kroky mnoha 
dalších zájemců o astronomická pozo
rování na jejich cestě za poznáním 
vesmíru. ,. B. 

B. V. Kukarkin, J. 1. Jefremov, P. N. 
Cholopov: "Peruoje dopolnenije ko 
utoromu žzdaniju Obščego kataloga 
peremennych zuezd.({ Vyd. Akademie 
věd SSSR, Moskva 1960, 226 str. - Do 
rukou pozorovatelů proměnných hvězd 
se dlOstává první doplněk k druhému 
vydání významného katalogu pwměn
ných hvězd, vydanému v r. 1958. Do
plněk je rozdělen stejně jako druhé 
vydání "Katalogu" a obsahuje na str. 
7-97 údaje o 1647 proměnných hvěz
dách, u nichž od vydání "Katalogu" 
došlo k zpřesnění údajů. Na str. 99 až 
132 pak následují podrobnější údaje 
o proměnných hvězdách, označených 

v prvé části "Doplňku" hvězdičkou. 
Na str. 133-174 nalezneme podrobné 
údaje o 796 hvězdách, jejichž katalog 
uspořádaný podle rektascense násle
duje na str. 197-203 a podle typů na 
str. 205-210. JSou tlO hvězdy, které 
byly r. 1960 nově označeny jako pro
měnné. Zbývající stránky publikace 
obsahují doplněk k seznamu literár
ních ;odkazů, dloplněk k tabulce nlO
menklatur proměnných hvězd, pře

vodní tabulku mezi předběžným ozna
č'ením proměnné hvězdy v publikaci 
"Katalog zvezd, zapodozrennych 
v peremennostj" z r. 1951 a ,definitiv
ním označením a seznam tiskových 
oprav ke "Katalogu". Tato publikace 
je nepostradatelnou p,omllckou pro 
všechny vážné zájemce 10 proměnné 

hvězdy. A. N. 

Měsžc je 4. dubna v novu. ll. dubna 
v první čtvrti, 20. dubna v úplllku a 
27. dubna v poslední čtvrti. Během dub
na bude možno pozorovat tyto kon
junkce Měsíce s planetami: 2. dubna 
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s Jupiterem, 5. dubna s Venuší, 14. dub
na s Uranem, 21. dubna s Neptunem, 
27. dubna se Saturnem a 29. dubna opět 
s Jupiterem. Dne 8. dubna bude možno 
pozorovat zákryt hvězdy ex Tau. Vstup 
nastane ve 14h42,6m v pozičním úhlu 
151°, výstup v 15hOO,om v pozičním úhlu 
177° . Dne 15. dubna bude možno pozo
rovat zákryt hvězdy ex Leo. Vstup na
stane v Oh32,3m v pozičním úhlu 108°, 
výstup v l h38,4m v pozičním úhlu 294° . 

Merkur je 16. dubna v horní konjunk
ci se Sluncem, bude proto viditelný až 
koncern měsíce na západní obloze 
Koncern měsíce zapadá asi ve 20h45m . 
Bude mít v té době jasnost -1,2m . 

Venuše je viditelná na večerní oblo
ze, 1. dubna zapadá v 19h54ffi, 30. dub
na ve 21h23m . Její jasnost je -3,4m , 
průměr přes ID". 

Mars je v dubnu nepozorovatelný, 
objeví se na obloze až v květnu. 

lupžter je v dubnu v souhvězdí Vod
náře, 1. dubna vychází ve 4.J132m , 30. 
dubna ve 2h 49m . Jeho jasnost stoupne 
na -1,7m , průměr 'se zvětší na 33". 

Saturn je v dubnu v souhvězdí Kozo
rožce. Vychází 1. dubna ve 3h 40m , 
30. dubna v 1h 51m . Jeho jasnost je 
-t-o,gm, průměr 15". 

Uran je v dubnu v souhvězdí Lva, za
padá v ranních hodinách. Jeho jasnost 
je +5,gm, průměr 3,8". 

Neptun je v dubnu v souhvězdí Vah 
viditelný po celou noc, protože bude 
v květnu v opozici se Sluncem. Jeho 
jasnost je + 7,7m, průměr asi 2, '1". 

Meteory. Dne 22. dubna ve 4h nasta
ne maximum činnosti Lyrid. Cilmost 
roje trvá asi 4 dny. S. L. 
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Pohled s boku na upravenou komoru Rb 75 /30 v pozorovacím domecku petřín
) ~·é hvězdárny [foto ČTK - Lomoz). - Na čtvrté str. obálky je snímek Plejád, 
expon ovaný 10 min. 16. IX. 1961 objektivem 1. R. Tessar 1:5, t = 50 cm) se 

žlutým filtrem na desku Agfa Astro Panchro [foto O. Zelenka}. 




