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Říše hvězd Roč. 43 (1962) č. 12 

I:udmila Pajdušáková-Mrkosová: 

OBSERVATÓRIU _M NA LOMNICKOM ŠTíTE 

Ceskoslovenská astronómia je obohatená o ďalšie nové pracovisko 
- Observatórium Slovenskej akadémie vied na Lomnickom štíte. Jeho 
doležitosť treba hlavne vidieť vo verkej nadmorskej výške - 2634 m. 

Je neuveriterné, že uplynulo niekorko desaťročí, kým konečne myšlien
ka postavenia vysokohorského observatória mohla byť realizovaná. Až 
dnes stojí žulová budova s medenou kopulou na najpyšnejšom štíte Vy
sokých Tatier, ako svedok troch etáp histórie našich národov. A možno 
povedať, že budova sa zrodila na rozhraní dejín rudstva - a história jej 
vzniku vydáva svedectvo ako dob minulých tak i prítomnosti. 

Myšlienku výs tavby vysokohorského observatória nemožno špeciálne 
pripísať na chválu len jednému vednému oboru. Keď hovoríme o výstav
be observatória na Lomnickom štíte, .nedotýkame sa len astronómie, ale 
i meteorológie, fyziky a dokonca i rozvoj a turistiky. 

Už v období Rakúsko-Uhorska sa pomýšralo postaviť vysokohorské 
meteorologické observatórium v oblasti Karpát a pochopiterne do úvahy 
pripadal niektorý štít va Vysokých Tatrách. Je ale príznačné pre vte
dajšie monarchistické zriadenie, že toto observatórium, vyžadujúce zvý
šené finančné náklady, nemalo byť postavené na štátny účet, ale len zo 
zbierok usporiadaných Maďarskou meteorologickou a Maďarskou zeme
pisnou spoločnosťou. Prv, než sa plán mohol dostať aspoň do počiatoč
ného štádia, vypukla prvá svetová vojna. 

Ani buržoázna republika medzi dvoma svetovými vojnami nebola 
schopná zo známych príčin nájsť prostriedky pre výstavbu vedeckého 
vysokohorského ústavu, hoci už v tej dobe existovalo v Európe niekorko 
vysokohorských observatórií, doležitých i po stránke národohospodár
skej (rozvoj letectva, predpovede počasia). Meteorologická stanica na 
Lomnickom štíte sa len akosi "zviezla" spolu s výstavbou lanovej dráhy, 
ktorú si v tridsiatych rokoch vyžiadal prudký rozvoj turistiky. Výstavbu 
visutej lanovej dráhy vo Vysokých Tatrách presadzoval ing. Országh, 
vtedajší riadíte! Štátnych kúpelov v Tatranskej Lomnici; za to, že jeho 
úsilie bolo úspešné, možno ďakovať len okolnosti, že vtedajším kraj
ským prezidentom bol jeho brat. I vo vorbe miesta visutej lanovej dráhy 
možno pozorovať príznačný znak kapitalistického zriadenia. Štít, na 
ktorý mala viesť visutá lanová dráha, nebol vyberaný z dovodov pod
statných, účelových , ale vorba na Lomnický štít padla z jednoduchej 
príčiny, že pod ním vládol iniciátor lanovky. Márne helIi niektoré hlasy a 
rozumné dovody! Nesprávnosť vorby sa ukazuje čím ďalej tým marlkant
nejšie. Často sa zdá, že vorba sa horšie ani previesť nedala - nielen z do
vodov vedeckého rozvoj a, ale i turistiky a techniky lanových dráho Ko
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nečne i dr. Bečvář už v dobe za'hájenía prevádzky na hornmll úseku 
lanovej dráhy uvádza, že astronomické observatórium musí byť posta
vené na Skalnatom Plese, keďže na vrcholu Lomnického štítu niet dosť 
miesta pre budovu. 

Projekt lanovej dráhy na Lomnický štít bol zadaný 13. XI. 1934 a už 
11. 1. 1935 pOdáva Krajský meteorologický ústav cez Štátny meteoro
logický ústav memorandum o nutnosti pOjat do budovy lanovej dráhy 
na Lomnickom štíte i priestory pre meteorologické observatórium. lni· 
ciátormi tejto požiadavky boli prof. Vitásek, prof. Schneider a prof. 
Gregor. Neskor na žiadosť dr. Bečvářa meteorologická pozorovatefňa 
bola postavená v tvare rotundy s plánom, že v budúcnosti sa bude moct 
eventuálne na nej postaviť astronomická kopula. Vďaka akademikovi 
M. Končekovi bolí 1. X. 1940 na Lomnickom štíte zahájené meteorolo
gické pozorovania - zhruba po tridsiatich rokoch od prvej požiadavky! 

Výstavbou astronomického observatória na Skalnatom Plese v rokoch 
1941-43 odďafuje sa znovu možnosť zalkotviť astronómiu priamo na 
rahko dostupnom štíte. Už hlavný iniciátor stavby na Skalnatom Plese 
dr. A. Bečvá.ř cítil potrebu zd6vodniť, prečo sa astronomické observa
tórium stavia na svahu Huncovského štítu a nie na vrchole Lomnic
kého. A uviedol pre to 4 do vody. Prvé dva z nich - nedostatok sta
vebnej plochy a elektrickej energie na vrchole - vyplynuli v podstate 
z obmedzenosti finančných nákladov, a neboli teda zásadného rázu. 
Problém stavebnej plochy dal sa vyriešiť, ako čas neskol' ukázal, odstre
lom vačšieho množstva žuly, ktorá sama sa dala využiť ako stavebný 
materiál. Podobne i problém prívodu elektrickej energie, hoci tech
nicky veYmi náročný, je predovšetkým finančnou otázkou. Tretí dovod 
- nedostatok astronómov, ktorí by mohlí pracovať v tak náročnom 
prostredí, bol tiež len symptómom svojej doby. Dnes pri plánovanej vý
chove vedeckých pracovníkov a plánovaní rozvoja vedy vobec tento 
problém odpadol. Štvrtý dovod, ktorý dr. Bečvář uvádza ako hlavný, je 
nepokoj vzduchu na vrcholových hvezdárňach. Tento poznatok však pre
vzal zo skúseností iných observatórií, nemajúc l{ dispozícii rady súčas
ných meraní na Lomnickou štíte a na Skalnatom Plese. Odvtedy temer 
dvadsaťročná prax ukázala, že atmosférické podmienky na Lomniclwm 
štíte sú po každej stránke priaznivejšie alko na Skalnatom Plese. 

Netreba, pravda, dokazovať, že stavba na Lomnickom štíte je ďaleko 
nákladnejšia ako na Skalnatom Plese -- z tohto dovodu padla vorba 
v r. 1940 na Skalnaté Pleso. Za danej situácie mohol dr. Bečvář aj tak 
sotva presadzova ť Lomnický štít - veď už na Skalnatom. Plese sku
točné náklady na stavbu vysoko prekročili povodne schválený rozpočet. 

Musela prísť vláda robotníckej triedy v našom štáte, aby konečne 
Lomnický štít, lanovou dráhou fahko dostupný, mohol byť využitý i pre 
vedecké ciele. Veď rozvoj astronómie u nás, ktorý sa orientoval i na 
výskum Slnka, si to so samozrejmosťou vyžadoval. 
Zdůvodnenie výstavby observatória na Lomnickom štíte za astronómiu 

podáva vtedajší riaditeY Astronomického ústavu Slovenskej akadémie 
vied na Skalnatom Plese člen kor. SAV V. Guth (pre výskum Slnka) 
a člen korešpondent ČSAV F. Linlk (pre výskum svetla nočnej oblohy). 
Za fyziku zdovodnenie podal člen korešpondent ČSAV V. Petržílka (vý
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skum kozmického žiarenia J. Výstavbu scl1váliia Slovenská akadémía 
vied, ktorá zadáva projekt už v roku 1953. I napriek skutočnosti, že naša 
rudovodemokratická vláda musela pamatať v pláne hospodárskeho r oz
voj a našej krajiny na ďaleko d61ežitejšie investície, ako je astronómia, 
predsa v správnom pochopení významu základného výskumu našla dost 
prostriedkov pre tak nákladnú stavbu spolu s elektrifikáciou a drahými 
prístrojmi (viac ako 8 miliónov Kčs). 

Práce na stavenisku - odstrerovanie žuly pre základy - sa začali 
v roku 1954, hrubá stavba bola dokončená v roku 1959 a kolalldačné pre
beranie bolo vykonané 20. februára 1961. Postup prác bol vermí zdíhavý 
a nie vždy dostatočne zd6vodnený len ťažkosťami polohy stavenišťa. 
Najnepriaznivejšie sa pociťoval nedostatok pracovných síl -- ktorú ťaž
kosť predchádzajúce kapitalistic1ké zriadenie nepoznalo. 

Avšak už dlho pred dokončením budovy SÁ V sa sťahuje na Lomnický 
štít do budovy lanovej dr áhy najprv výskum kozmického žiarenia a po
tom výskum svetla nočnej oblohy, konaný oddelením vysokej atmo
sféry ČSAV v Ondřejove. V tej dobe A. Mrkos má na terase starej 
budovy postavený domček s odsúvacou strechou a so súkromným ďaleko
hradom. Po dokončení novej budovy sa postupne do nej presťahova li 
pracovníci Akadémie zo všetkých vedných odborov. 

Observatórium na Lomnickom štíte má tri podlažia s p6dorysom 
16,60 X7,45 m. Na streche sa nachádza kopula, astronomická veža, otvor 
pre kozmické lúče a pre vertikálny fotometer svetla nočnej oblohy. lste 
každý uzná, že projektantovi dr. ing. L. Beisetzerovi bolo vermi ťažko 
splni ť na tak obmedzenom priestore všetky zd6vodnené požiadavlky jed· 
notlivých disciplín (astronómie, meteorológie a fyziky). 

V najvyššom poschodí sa nachádzajú pracovne spolu s miestnosťou 
pre Wilsonovu komoru a vertikálny fotometer. V prostrednom p"odlaží 
sa nachádza kuchyi'ía, obývacie miestnosti a časť meracích prístrojov 
pr~ kozmické žiarenie. V suteréne je miestnosť s nádržami na vodu, verký 
dieselagregát, chladiace zariadenie pre Wilsonovu komoru a miestnosť 
pod šachtou astronomickej veže. 

O budovu sa napoly delia ústavy Slovenskej akadémie vied, Astrono
mický a Fyzikálny. V astronomi c1kej časti pracujú i pracovníci z odde
lenia vysokej atmosféry AÚ ČSÁV v Ondřejove . Budova patrí po hospo
dárskej stránke Astronomickému ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. 

Kopula je špeciálne vyrobená firmou C. Zeiss, Jena. Jej vnútorný prie
mer meria 6,3 m. Pevnosť jej stien na tlak je 300 kg/m 2

• Zvonku je po
krytá medeným plechom a zvnútra špeciálnou švédskou hobrou impreg
novanou ohňovzdornými a vodovzdornými nátermi. Všetky jej pohyb
livé častl sú mierne vykurované proti zamrzaniu. Roletová štrbina je 
vybavená kefami na odstraňovanie nafúkaného snehu. V kopuli sa na
chádza jednoúčelový prístroj, koronograf s objektívom o priemere 
200 mm a ohniskovej vzdialenosti 3000 mm; obraz Slnka má v priemere 
40 mm. Koronograf je upevnený na špeciálnej montáži S VII s možnos
ťou, že v budúcnosti na miesto protizávažia bude namontovaný koro · 
nálny spektrograf. 

Na okulárovom konci koronogr-afu je umiestnený foto aparát Praktina 
so zariadením na automatické snímanie v r6znych časových intervaloch. 
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žiar, podstatná časť koronografu, jeho duša, koronálny filter, zatiaY 
chybuje. Pevne veríme, že dr. I. Šolc, autor známych monochromatických 
filtrov, bude mať možnosť vyrobiť v priebehu budúceho roku filter o po
žadovanej priepustnosti 2 A.. Koronografom sa zatia! budú sledovať pro
tuberancie s filtrom, ktorý sme dostali k dispozícii od AÚ ČSA \l II Ondře
jove a va vlastnej výrobe je malý spektrograf. Podobne i najdrahší prí
stroj pracoviska Fyzikálneho ústavu bude musieť čakať aspoň rok, kým 
sa bude mocť dať do prevádzky. Tento prístroj je totiž pIne závislý na 
elektrickom prúde dostatočného výlmnu, ktorý bude mocť byť zabezpe
čený až dostavbou novej elektrickej linky. 

Služba v ťažkých podmienkach na Lomnickom štíte sa pochopiterne 
koná na striedanie: dva týždne stálej služby a dva t~Tždne vorna. Na 
prvý pohrad sa to zdá byť vermi výhodné a preto lákavé. Je však treba 
vera entuziazmu, nadšenia pre prácu a lásku k divokej a krutej prírode 
žuly, snehu a radu, aby tam pracovníci vydržali. V súčasnej dobe, ak 
počítame i službu konajúcich lanovkárov a meteorológov, býva v celej 
budove osem až desať mužovo 

Dr. A. Bečvář po dostavaní Astronomického observatória na Skalna
tom Plese napísal: "Nebojí sa kritiky ten, ktorého svedomie je spokoj
né." Skutočne, dr. Bečvář z možností, ktoré mal k dispozíCii, postavil 
smelé dielo. Bolo vobec smelé vystúpiť s požiadavkou na stavbu astro
nomického observatória na Skalnatom Plese vtedy, keď v štátnom roz
počte položka na vedu a kultúru sa nachádzala podra výšky na jednom 
z posledných miest. 

Dnes, ak mám hodnotit výstavbu observatória na Lomnickom štíte, ne
možem povedať, že by naše svedomie bolo spokojné, i keď sa kritiky 
nebojíme. Veď už dnes kritizujeme my sami, ktorí sme sa akýmkorvek 
sposobom podielali na výstavbe tejto u nás jedinečnej stavby. Naše po
žiadavky totiž už neúmerne stúpajú s časom. Dnes sa nám zdá, že sme 
boli predsa len skromní, že sme sa viac mali zahYadieť do budúcnosti, 
ktorá špeciálne astronómii srubuje vermi mnoho. Predovšetkým už dnes 
je budova vermi malá - no jednako Ikrárovská proti priestorovým mož
nostiam v budove starej stanice lanovky. Malo sa azda doraznejšie pre
sadzovať postavenie samostatnej budovy, a nie len prístavby. Prístavba 
trpí na niekorko už neodstrániterných nedostatkov: nedá sa rozširovať, 
nedá sa zvukove izolovať od strojovne lanovky a tým menej izolovať 
od otrasov a chvenia. Pre naprostý nedostatok plochy nebolo možné roz
miestniť kopulu, astronomickú a meteorologickú vežu a Wilsonovu ko
moru ideálne, a dokonca od niektorých požiadaviek sa muselo upustit. 

Našťastie, dnes žijeme v dobe, kedy veda sa teší verkej podpore štátu 
a obdivu rudu. Možeme plánovať - a sám Lomnický šta, ale hlavne 
naše najvačšie observatórium v Ondřejove svedčí o tom, že plánovanie 
nie je zbytočné, prázdne. A tak veríme, že čas naplní aj terajšie naše 
plány do budúcnosti týkajúce sa Lomnického štítu, že ešte nejeden 
kubík jeho tvrdej žuly povolí pod rudskými ruI<ami, aby poskytol miesto 
pre vedeckú prácu. 

* * 
* 
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Zdeňka IPlavc(Jvá: 

VYUŽITÍ LASER U V ASTRONOMII 

Zesilovat světlo podobně jako je možno zesilovat rádiové vlny, bylo 
dávným snem astronomů. V poslední době přestává toto přání být pouhou 
fantazií. Byl vynalezen tzv. laser, který dovoluje zesilovat velmi slabé 
světelné vlny a podle mého mínění je otázkou jen několika málo let, 
než se od laboratorních pokusů přejde k jeho širokému využití v nej
různějších oborech. Prvé pokusy s jeho použitím pro astronomické účely 
byly provedeny již letos. 

Laser je optickým bratrem maseru. Princip obou je zcela stejný. Mnoho 
nám o něm napovídá již samotný název laser a maser. Laser totiž zna
mená light amplifier wíth stimulated emission of radiation [zesilovač 
světla s vynucenou emísí záření) a maser je zkratkou pro microwave 
amplifier with stimulated emission of radiation (mikrovlnný zesilova~ 
s vynucenou emisí záření). Jediný rozdíl mezi maserem, dnes již hojně 
využívaným v radioastronomii, a laserem je, že maser pracuje v oboru 
rádiových vln a laser v oboru vln světelných , zhruba stotisíckrát 
kratších. 

V obou případech je nutno do magnetického pole umístit paramagne
tickou látku, jejíž atomy mohou mít různé energetické hladiny. V klidu 
je nejvíce atomů :1 hladině s nejnižší úrovní. Dodáme-li však látce do
stateéně velkou energii na vhodném kmitočtu, přejde značná část atomů 
do stavu s vyšší energetickou hladinou, atomy se vybudí. Z této hladiny 
mohou pak atomy 'Opět přejít do hladiny s nižší úrovní a vyslat při tom 
záření na Ikmitočtu, který odpovídá rozdílu energií těchto úrovní podle 
vztahu v = fl.E/h J kde v je vyslaný kmitočet, I1E je rozdíl energií obou 
hladin a h je Planckova. konstanta . A právě přechod z hladiny s vyšší 
úrovní na hladinu s úrovní nižší je u maseru a lasleru řízen zářením, 
které má být zesilováno K vybuzení atomů do vyšší energetické hladiny 
je zapotřebí silného záření na Ikmitočtu, Ikterý odpovídá energetickému 
rozdílu hladin. Tlmto kmitočet nazýváme čerpací. Nemusí být vždy shod· 
ný s kmitočtem, který zesilujeme. Tak např. u tříhladinového laseru je 
možno vybudit atomy modrým světlem na hladinu, ze které pak atomy 
samovolně přecházejí na hladinu s úrovní nižší, mezilehlou. Odtud jsou 
pak slabým červeným světlem převedeny do základní hladiny a vyzařují 
přitom silné červené světlo. 

Záření, které vzniká při této vynucené emisi, je monochromatické, 
obsahuje pouze jeden kmitočet. Mimo to je koherentní, tj. fáze vln jsou 
přesně uspořádané a ne zcela nahodilé, jak je tomu u většiny obvyklých 
zdrojů světla. 

Laser může pracovat nejen jako zesilovač , ale i jako velmi intenzivní 
zdroj světla. Představu o tom, jak je laser intenzivním zdrojem kohe
rentního světla , si můžeme udělat snadno z toho, že běžný tepelný zdrO j 
světla by musel mít teplotu mnoha miliónů stupňů, aby dával světlo 
stejně intenzivní jako laser. Musel by tedy mít teplotu srovnatelnou 
s teplotou v nitru Ihvězd, což je technicky zcela neproveditelné. 

Protože světlo z laseru je koherentní, je možno je modulo\'at pOdobně 
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jako rádiové vlny. Není tedy vyloučeno, že v budoucnu budeme přenášet 
zprávy i na vlnách světelných. Mělo by to řadu výhod. Např. počet pře
nosových kanálů by vzhledem k velmi krátké vlnové délce byl takřka 
neomezený. Bylo by možno také dosáhnout velmi úzkých vyzařovacích 
svazků. Vhodnou konstrukční úpravou vystupují světelné vlny ze synte
tického rubínu prakticky rovnoběžně, přesněji řečeno nerozptylují se 
více než o 0,01 stupně. To vše má ohromné výhody při spOjení v mezi
planetárním prostoru. Mohli bychom uskutečnit spojení na velké vzdá
lenosti s poměrně malou vahou zařízení. 

Všech těchto výhod laseru jako zdroje světla využili letos v květnu 
v Lincolnově laboratoři v Americe k získání odrazu světelných vln od 
Měsíce. 

V laseru použili jako paramagnetické látky syntetického rubínu, do
tovaného chromem. Vybuzování dělali světelnými záblesky ve čtyřech vý
bojkách plněných xenonem. Rubín vyzařoval pulsy dlouhé 0,5 milisekun
dy na vlnové délce 6943 A, tedy v červeném oboru spektra. Každou mi
nutu byl na Měsíc vyslán jeden takovýto impuls. Záblesk z rubínu byl 
přitom ještě soustřeďován 30cm dalekohledem. Celkové soustředění bylo 
tak vysoké, že na Měsíci byla ozářena jen oblast o průměru 2-3 km. 
Světlo z obvyklých reflektorů by ve vzdálenosti Měsíce ozářilo plochu 
o průměru několika desítek tisíc kilometrů. 

Záření, které se vrátilo na Zemi, bylo pochopitelně příliš slabé, než 
aby je bylo možno sledovat pouhým okem. Muselo se k tomu použít opět 
dalekohledu, tentokrát o průměru zrcadla 120 cm, a fotonásobiče. 
Z 2.1023 fotonů vyslaných k Měsíci dalekohled zachytil po odrazu pou
hých 12. 

Pokus byl opakován tři dny po sobě (9.-11. května J. První noc bylo 
vysláno 13 záblesků do oblasti blízko kráteru Albategnius, další noc 
22 záblesků do okolí kráteru Koperník a poslední noc 48 do blízkosti 
Tychona. Všechny impulsy byly také zachyceny a získány jejich foto
grafie. Prozatím to nebyly ještě fotografie přímo odra.žených záblesků , 
nýbrž impulsů ze stínítka oscilografu, na který se přiváděl signál z foto
násobiče. 

Prozatím byl tedy laser použit v astronomii pouze jako intenzívní zdrOj 
světla. I když pokus s odrazem světla od Měsíce byl velmi zajímavý 
a v budoucnu přinese jistě mnoho cenných výsledků, není toto zřejmě 
hlavní využití laseru. Nejdůležitější pro astronomii bude laser patrně 
jako kvantový zesilovač světla, který rozšíří vzdálenost Ikam až astro
nomie dohlédne. . 

ERUPCE NOVY VY AQUARII 

Podle zprávy W. Strohmeiera z hvězdárny v Bamberku nastala kolem 20. srpna 
1. r. nová erupce novy VY Aquaríi, při níž hvězda dosáhla asi 9. hvězdné veli
kosti. Koncem srpna měla nova jasnost 10m, začátkem zá ř i 11m. Koncem září 
byla jasnost této nové hvězdy menší než 12,5m. 
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Josef Klepešta: 

SI(UTEČNÉ A NESKUTEČNÉ ZJEVY 


V ATMOSFÉŘE SLUNCE A ZEMĚ 


Rozptyl slunečního světla v zemské atmosféře citelně omezuje astro
nomická pozorování ve dne, za soumraku i za svítání. Tím se stává, že 
s výjimkou jasných hvězd a planet mnohé plošné zjevy, jakými jsou 
kupříkladu velké komety, zůstanou nepoznány. V historii je o takových 
událostech dosti zpráv. Roku 1644 zapadala téměř se Sluncem hlava 
neobyčejně jasné komety a ještě tehdy, když nastal soumrak, byl pozo
rován její rozlehlý chvost. Pro projití perihelem nebyla kometa již 
spatřena. Komety byly také pozorovány ve chvíli úplného zatmění Slun
ce. Dne 15. května roku 1882 byla spatřena kometa ve vzdálenosti pou
hých 30 obloukových minut od zatmělého Slunce (viz 2. str. obálky). 
Dne 16. dubna 1893 byl poprvé u pfíležitosti úplného zatmění Slunce za
chycen obraz neznámé komety na fotografickou desku [obr. 1). Ko
meta se nápadně podobala kometě Arendově-Rolandově. Měla ostrý a 
dlouhý protichvost a jeho délka byla téměř 2 000000 km. 

Rozptyl světla znemožňuje dále viditelnost výjimečně jasných a vy
sokých protuberancí, např. z 11. dubna 1959 (obr. 2), známou z četných 
reprodukcí. Protuberance dosáhl9. tehdy výšky 800 000 kilometrů_ Na 
obrázku je znázorněna její výška a zajímavá struktura. Ještě mohutnějí 
se proj~vila oblouková protuber ance ze 4. června 1946, kterou se po
dařilo zachytit na stanici Climax v Coloradu. Tyto gigantické zjevy byly 
by podívanou pro neozbrojený zrak, kdyby nebyly překryty zářící atmo
sférou v okolí Slunce. Tato skutečnost byla známa již v minulém století 
a je v této souvislosti zajímavé, že došlo tehdy v Praze k vědeckému 
omylu. V létech 1874 až 1888 zabýval se systematicky fotografií širo
kého okolí Slunce profesor Vysokého učení technického Karel V. Zenger 
[1830-1908]. Negativy, které získal, údajně zachycovaly různé defor
mace bílých polí kolem Slunce. Tato pole pokládal Zenger za reáln}' 
zjev. Některé snímky ukazovaly rychlé změny polí a z nich vyšlehující 
tornádově zakřivené chvosty, šířící se až do dvacetinásobku slunečního 
obrazu. Prof. Zenger je nazýval absorpčními zonami a domníval se, že 
jsou vyvolávané magnetickými bouřemi na Slunci. Sluneční partikule 
měly s jistým zpožděním vnikat do vysoké atmosféry Země a zde absor
bovat aktinické světlo. Z fotografických řad odvodil prof. Zenger 10 až 
13denní periodicitu magnetick~'ch změn a vyvinul z nich meteorologij 
Slunce. Domníval se, že lze tak předpovídat nejen počasí, ale i aktivitu 
sopek Ještě závažnější byla Zengerova domněnka, že fotografická me
toda umožňuje i přímá pozorování protuberancí. Svědčí o tom dvě zprá
vy: Jedna z nich, adresovaná v únoru roku 1879 admirálu M. Mouchezovi 
v Paříži, nese název: "Photographie directe des protuberances sans 
ľemploi du spectroscope" a druhá z března 1879: "Photographie du 
Soleil avec chromosphére et couronne solaire". Jistě by nás těšilo, kdyby 
pozorování protuberancí a sluneční koróny mělo u nás tak ranou his
torii. Bohužel, jednalo se zde o klamnS7 výklad. Většinu fotografií získal 
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k ou desku, která byla exponována 
u přZležitos ti úplného zatmění Slunce 
dne 16. dubna 1893. Kresba podle foto
grafie IProf. E. S. Holdena. Velikost 
objek tu téměř 2000000 km {porovná

no s průměrem SlunceJ. 

Vpravo obr. 2. Protuberance z 11. dub
na 1959 dosáhla výšky téměř 800 000 
k: tlo metrŮ. Podle fotografie získané na 

Obr. 1. Objekt podobný kometě 's proti lidové hvězdárně v Praze a v Černo · 
chvostem byl zachycen na fotografie šicích . 

prof. Zenger krátkoohniskovým Steinheilovým aplanátem. Emulzi desek 
si sám sensibilizoval v roztoku chlorofylu nebo máty peprné, aby získal 
citlivost desek pro zelené a žluté světlo, popřípadě i pro jeho červenou 
oblast. Nepoužíval filtrů, které by se daly srovnat s dnešními mono 
chromátory, a tak prohlížeje negativy, poznáme snadno, co na nich za
vinil reflex od optických ploch aplanátu a co reflex od zadní skleněné 
desky, třebaže byly opatřeny antireflexní vrstvou. Setkáme se mezi nimi 
i s obrazy "černého Slunce" zaviněnými reakcí citlivé emulze na pře
míru světla. Podobný zjev vzniká při fotografování blesků. Snímky, které 
reprodukujeme (viz 3. str. obálky), nejsou přímými kopiemi negativů, 
nýbrž jsou to obrazy připravené soudobým retušérem pro tisk. Předchá
zející informace nemá ovšem snižovat vědeckou činnost prof. K. V. Zen
gera, která byla velmi obsáhlá a záslužná. 

Dnes víme, že pozorování a fotografie zjevů v sluneční atmosféře jsou 
možná za určitých podmínek a opatření. Vyžadují zařízení složitých a ta 
nejlépe napovídají, jakou překážkou astronomických pozorování je roz
ptyl slunečního světla. Tím více jsme vděčni stínu Země, který jedině 
umožňuje pohled do hloubek hvězdného vesmíru. Nebýt jeho, věděli 
bychom málo anebo nic o množství hvězd, ani o tvarech vzdá lených 
galaxií. 

+ .. .. 
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BEDRICH ČURDA-LIPOVSKÝ ZEMŘEL 

Dne 21. října 1962 zemřel po krátké těžké chorobě ředitel lidové hvězdárny 
v Ostravě Bedřich Čurda-Lipovský. Narodil se ve Smolkově na Opavsku dne 
20. listopadu 1893 a již v době studia na obchodní akademii v Opavě se zúčastnil 
veřejného života, hlavně v ochotnickém divadle. Divadlo bylo jeho velkou 
láskou a sám napsal několik divadelních her (Převrat, Okovy aj ., které se 
hrály na Ostra vsku i jinde). Krátce po národním IOsv,ohození v roce 1918 Soe 

ujímá práce v bezvěreckém hnutí na Ostravsku a od roku 1919 rediguj e bez
věrecký časopis Volné Slovo až do jeho zastavení v době okupace. Časop is měl 
své věrné čtenáře nejen mezi horníky na Ostravsku, ale i jinde po celé repub
lice. Je pochopitelné, že se při své práci bezvěreckého propagátora dostal 
i k astronomii, jež se stala jeho druhou láskou. 

V roce 1938 založil astronomickou sekci při Přírodovědecké společnosti 
v Ostravě a získal do ní řadu nadšených spolupracovníků , takže se práce sekce 
dobře rozvíjela. Za zásluhy o popularizaci astronomie na Ost,ravsku byl výborem 
Československé astronomické společnosti poctěn cenou prof. Fr. Nušla. Tato 
záslužná práce byla přerušena v okupaci zatčením. Z koncentračního táb-ora 
v Terezíně se vrátil počátkem května 1945 se značně podlomeným zdravím. 
Jakmile se však jeho zdravotní stav zlepšil, vložil se opět do práce v bezvě
reckém hnutí a v astronomické sekci. V posledním desetiletí se již věnoval pro
pagaci astronomie. Spolu s ostravskými přáteli astronomie zakládal astrono
mické kroužky v závodech, na školách a při osvětových besedách. Měl rovněž 
spolu s nimi velkou zásluhu o zřízení lidové hvězdárny v Ostravě . Po několik 
let byl jejím tajemník€iIl1 a v poslední drObě ředitelem . 

Na odborném úseku astronomie se osvědčil jako vytrvalý pozorovatel Slunce 
a jako výborný kreslíř i jako pozorovatel planet. Jeho stěžejní činnost byla však 
na úseku organizace a popularizace, kde má největší zásluhy, a kde dosahoval 
velkých úspěchů. Byl velmi oblíbeným řečníkem a jeho lidový způsob vyprá
vění mu získával mnoho přátel. Jeho ťásluhy o popularizaci astronomie mezi 
pracujícími na Ostravsku budou vždy vysoko hodnoceny a Čurda-Lipovský si 
tím získal náš obdiv i trvalou památku. ::. Kadavý 

Co nového v astronomii 
KOSMICKÁ RAKETA MARS-! 

Po pokusu vypustit kosmickou son o 250 kg větší (podle zprávy TASS 
du do blízkosti Venuše - vykonaném váží Mars-1 893,5 kg). Z toho se dá 
12. února m. r. - bylI. listopadu t. r . soudit, že při letošním pokusu bylo 
v SSSR učiněn další pokus o vypuštění užito siln ější nosné rakety. 
kosmické sondy, tentokrát do blízkos Úkolem meziplanetární stanice 
tí Marsu. Poslední stupeň zdokonalené Mars-1 je dlouhodobý průzkum prosto
nosné ral<ety vynesl na oběžnou dráhu ru mezi Zemí a Marsem, navázání rá
kolem Země těžkou družici , z níž byla diového spojení v kosmickém prostoru 
vypuštěna kosmická raketa s automa (jak známo, s kosmickou sondou k Ve
tickou meziplanetární stanicí Mars-I. nuši se podařilo udržet rádiové spoje
Bylo použito stejného zpt'tsobu jako ní po dobu pouze necelých dvou tý
v případě vypuštění lOrlské sondy k Ve dn ll ) a konečně získat fotografie Ma r
nuši, váha stanice Mars-1 je však asi su a vysla t je r ádiově na Zemi. 

._----- - ---
Jupiter v roce 1962. Snímky zlskané 14. září t . r. ve 21 hod. 30 min. refraktorem 
o průměru ob;ektivu 155 mm s negativní. projekcí (ek vivalentní ohnisková vzdá-
lenost asi 7 metrů}; expoziční doba 10 až 20 vteřin. Na snimcích (sever ;e 
nahoře} Je dobře patrná temná severnž a světlejší jižní p6lová oblast, dále rudá 
skvrna a s;ednocený severní a Ťižni ,rovrníkový pás ( viz též ŘH 11/1962, stl'. 201}. 

Karel Hermann-Otavský 
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Předběžné výsledky, získané zpraco
váním informací v koordinačním vý
počtovém středisku ukázaly, že se son
da pohybuje po dráze blízké propočte
né a do blízkosti Marsu se dostane za 
více než 7 měsfců po vypuštění. Pro
gram letu předpokládal uvedení kos
mické rakety na počáteční dráhu tak, 
aby sonda minula Mars ve vzdálenosti 
menší než 500 000 km. Rádiovými po
vely ze Země se má její pohyb kori
govat natolik, aby stanice proletěla 
ve vzdálenosti 1000-11·000 km od po
vrchu planety. Tato vzdálenost 'zajistí 
splnění celého programu vědeckého 
studia Marsu, který má automatická 
meziplanetární stanice provést. 

V první polovině listopadu bylo se 
stanicí několikrát navázáno rádiové 

UMĚ L Ě 

V Sovětském svazu byly vypuštěny 
další umělé družice Země typu Kos
mos. Dne 27. září byl uveden na oběž
nQU dráhu satelit Kosmos 9. Počáteční 
oběžná doba byla 90,9 min., vzdálenQst 
od pDvrchu Země v perigeu 301 km, 
v apDgeu 353 km. Dne 17. října byl vy
puštěn Kosmos 10; jehQ pDčáteční 
oběžná doba byla 90,2 min., vzdále
nDst od zemskéhQ povrchu v perigeu 
210 km, v apogeu 380 km a sklQn oběž
né dráhy družice k zemskému rQvníku 
byl 65°. Dne 20. října byl vypuštěn 
Kosmos 11, který má proti dvěma před
cházejícím satelitům podstatně vý
střednější dráhu. PQčáteční Qběžná do
ba byla 96,1 min., vzdálenost od zem
ského povrchu v perigeu 245 l(m, 
v apogeu 921 km, sklon 49°. V dru
žicích byla vědecká aparatura, urče
ná pro dalšf výzkum kosmického pros
tQru v nejbližším okolí Země, rádiQvé 
zařízení pro přesné určení parametrů 
oběžných drah, radiDtelemetrické za 
řízení Pf{) vysílání údajů o činnDsti 
přístrojů; rádiové vysílače pracovaly 
podobně jakQ u dřívějších družic typu 
Kosmos na frekvenci 20 MHz. 

\! USA byla 17. září vypuštěna šes
tá americká meteorQlogická družice 
Tiros Vl. Pohybuje se pD málo výstřed
né dráze ve vzdálenosti asi 640 km od 
zemskéhQ povrchu, počáteční oběžná 

doba byla 97 min. Další am8'ric~\á dru
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sPQjení, při němž se zjistilQ, že všechny 
přístroje a zařízení fungují normálně a 
že odchylka skutečné dráhy sondy od 
dráhy vypočítané nevybočuje z· před
pokládaných mezí. Kosmickou raketu 
se také podařilo pozorovat opticky. 
byla zachycena na snímcích 260cm .da
lekohledem Krymské astrofyzikální 
observatQře jako hvězdička 13-14m . 

Jak je vidět z pokusů, vykonaných 
v uplynulých 2 letech, zaměřu.je se jak 
sovětská, tak i americká kosmonautika 
na průzkum nejbližších planet, Venuše 
a Marsu. Význam těchto pokusů je pro 
astronomii obrovský. Bude-li zcela 
splněn plánovaný úkol sondy Mars-I, 
pak lze očekávat, že získané výsledky 
vyjasní mnohé dosud nevyřešené otáz
ky , týkající se planety Marsu. 

DRUŽICE 

žice, Explorer XIV, byla vypuštěna 

2. října na mysu Canaveral. Váží 40 kg 
Cl jsou v ní přístroje pro výzkum čás
tic radiačního záření, magnetického 
pole Země, Van Allenových pásů a za
řízení Pl{) další měření. Další družice 
tohQto typu, Explorer XV, byla vypuš
těna 27. října pcmQcí rakety Thor
Delta taktéž na mysu Canaveral. Sa
telit váží 42 kg a jsou v něm přístroje 
především pro výzkum umělého ra
diačníbQ pásu, vznikléhD pD americ
kém termDnukleárním výbuchu 9. čer
vence t. r. nad ]ohnstonovým ostro
vem v TichomDří. V USA bylo též v do
bě od polDviny května do poloviny 
října vypuštěno 15 tajných uměJých 
družic Země k vOjenským účelům. 

Na mysu Canaveral byla 18. října vy
puštěna pomDcí rakety Atlas Agena B 
další americká autDmatická mezipla
netární stanice Ranger 5, určená k vý
zkumu Měsíce. Sonda byla vybavena 
kromě rúzných přístrojů pro výzkum 
prDstoru mezi Zemí a Měsícem televiz
ním zarIzením, které mělo vysílat 
snímky měsíčního povrchu. Podle plá
nu měly kamery začít vysílat snímky, 
jakmile se stanice přiblíží k měsíční
mu pDvrchu na vzdálenost asi 4100 km; 
kamery měly skončit svou činnost ve 
vzdálenDsti sondy 24 km Dd povrchu 
Měsíce. Krátce před dopadem stanice 
na měsíční povrch se mělo uvolnit 
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pouzdro, které obsahovalo zařízení pro Měsíc 21. října ve vzdálenosti asi 720 
výzkum seismicity Měsíce; pomocí km a stal se další umělou planetkou 
brzdicích raket se měla snížit rych Slunce. 
lost dopadu pouzdra na 190 km/hod. 
(stanice měla dopadnout na Měsíc 
rychlostí 9600 km/hod.). Přístroje 
v pouzdře umístěné měly podávat po
mocí rádiového zařízení zprávy o seis
mické činnosti a dopadu meteoritů po 
dobu jednoho měsíce. Avšak krátce po 
startu stanice bylo oznámeno, že pro 
poruchu slunečních baterií nesplnf 
Ranger 5 svůj úkoL Ranger 5 minul 

Ve dnech 16. a 17. října byl v SSSR 
vyzkoušen nový typ několikastupňové 
nosné rakety pro umělá kosmická tě

lesa. Makety předposledních stupňů 

raket dopadly do vymezené oblasti Ti
chého oceánu. Let raket (více než 
12000 km) a funkce všech stupňů by
ly podle zpráv v souladu se stanove
ným programem. 

NEŽÁDOUCÍ RADIOVÉ ODRAZY 


OD METEORICKÝCH STOIP 


Byli to právě Kanaďané, kdož poprvé 
využili v zařízeni lANET odrazu rádio
vých vln na ionizovaných stopách me
teorů k přen'9su i.nformací na velké 
vzdálenosti. Nyní však ukázal pracov
ník rádiové observa toře v Algonquin 
Park, McNarry, že v některých přípa
dech je výskyt 'Obdobných odrazů zdro
jem velmi nepříjemného rušení. Použil 
k tomu rádiového spektrometru ta
mější observatoře, který přijímá sig
nály ve dvaceti kanálech v pásmech " 
od 20 do 120 MHz. Spektrometr přede
vším registroval tzv. záblesky (burst), 
což je jeden ze známých pr:ojevů rych
le proměnné složky sluneční rádiové 
činnosti. Trvání slunečních záblesků 

bývá několik málo vteřin. Kromě toho 
však byly poztOrovány podobné jevy se 
složitější strukturou, které dosud ne
byly od záblesků rozlišovány. McNar· 
ry popsal podrobně jejich vlastnosti a 
zejména si všiml okolnosti, že četnost 
výskytu "pseudozáblesků" jeví denní 
variaci a roste v době činnosti meteo-

MEZIGALAKTICKÉ 

Prof. C. Hoffmeist€r ze Sonnenbergu 
[NDR) obj€vil na snímcích, které zho
tovil během svého studijního pobytu 
na _Boydenově observatoři v jižní Afri· 
oe, přítomnost temného kosmického 
mračna, které se ,patrně nalézá v mezi
galaktickém prostoru. Původní snímky 
byly pořízeny 25cm astrografem ta
mější hvězdárny a byly později dD

rických rojů. Ukazuje se, že tyto jevy 
jsou způsobeny odrazem (př€sněji 
rozptyl€m) velmi krátkých vln, vysí
laných televizními stanicemi a vysUa
či frekvenčně modulovanéh·o rozhlasu. 
jež se "díky" stopám meteorů mohou 
šířit až na vzdálenost 2000 km od zdw
je. Okamžiky vý'skytu pseudozáblesků 
souhlasí, Í'ak se ukázale, přesně s'e zá
znamy o zachycení ebrazu vzdálených 
televizních stanic v okolí observatoře. 
Vysílače, pracující v oboru vkv, po
krývají dnes interval frekvencí od 54 
do 216 MHz a částečně až do 900 MHz. 
takže toto rušení může být .občas velmi 
citelné. Existují ovšem kritéria, která 
dovolují rozhodnout 10 slunečním či 

JWilemském původu záblesku, avšak 
v případě, že oba jevy probí'hají ~ou
časně, je takové flozlišenÍ téměř ne
možné. Autor soudí, že popsaným ru
šením lze vysvětlit č€tné zprávy 10 ne
obvy,klých záblescích, pro něž se zatím 
hledalo vysvětlení 'pomocí uměle kon
struovaných a málo pravděpodobných 
dějú na Slunci. 9 

TEMNÉ MRAČNO 

plněny fotografiemi, získanými 90cm 
Scl1midbovou-Bakerovou komorou ve 
vymezených oborech spektra. Mračno 
se nalézá v souhvězdí Mikroskopu 
(souřadnice středu jsou přibližně 
ex = 20h42m, o = -41°) a jeho mezi
galaktický původ je dokázán zejména 
tím, že v uvedené oblasti lz€ pozorovat 
značný úbytek hustoty galaxií oproti 
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okoií, za tímoo hvézdy typu RR Lyrae, abSlOrbuje O,5Jn-1,2m a způSlobuj'e ba 
nálež,ející k ha lu na'š í vlastní Galaxie, rlevný exces [zčervenání) o 0,3m. Prof. 
jSlou zast,oupeny v normálním p.očtu . Hoffmeister se domnívá , že útvar lIIlá 
Centrální část mračna zabírá na oblo rO'Zll1lěry a tv,ar obdobný MagelloanovýlIIl 
ve plochu 19 čtv. stupňů; celkovou pl,o  oblakůil1l, a že joe členem místní sou
chu, zakrývan{)U mračnem, lze však stavy galax ií. Jeho hmotu odhadl na 
odh·adnout na 40 čtv . stupňl!. Mračno 1,5.107 hmot Slunce . (ZfA 55r19621 . . 46.) 

MAPY SLUNEČNÍ FOTOSFĚRY 

Bo1 XI! 30 /.10. J.20. 1962 
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Mapy sluneční fotosféry v otočkách 1449 a 1450 byly zhotoveny pOdle pozoro 
vání L. Schmieda, F. Kadavého a Z. Sekaniny. Vyčárkované části map nejsou 
kryty powrováním L. S. 

RÁDiOVÁ SCINTILACE BĚHEM MAGNETICKÝCH 

BOUŘI 


Skupina praoovníků Výzkumných la opačným směrem. Na rá.dioastronrOmic
boratoří 'amerického l'etectva nalezla ké ,observatoři v Sagamor-e Hill byly 
nečeka;/1Iou souvisl,ost il1l'ezi velikos tí sled,ovány int,enzívní rádilové zdroj-e 
scintilace rádiových zdrOjů a porucha Cygnus A a Gassi,opeia A pomocí pa
mi zeil1lskéh,o magnetiSlffiu. V magnetic rabolické antény o průměru 26 m na 
ky klidných dnech joe r ádiová scintilace nék,o lika frekvencích a bylo zjištěno, 
nepřímo úměrná jisté mocnině frek že na frekvenci 62 MH'z klesla scinti
vence, zatímco při pozorování během laoe dvakrát, avšak na frekvenci 226 
magnetických bouří se závislrOst ,o brací MHz vzrostla téměř čtyřikrát proti nor· 
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málu. Změny jsou phtom omeZ€ny Jen 
na úzké pásy oblohy, sledující směr 

magnetických siločar. V klidných 
dnech lze pozorovat dobrou korelaci 
mezi maximy a minimy scintilace na 
všech frekv,encích; během bouří však 
kor-elace zcela mizí. Obdobný zjev byl 
pozorován při příjmu rádiových sig
nálů satelitu Transit IV-A. Popsané 

úkazy 100 pravděpl()DObně vysvětlit tak, 
že vlivem místních změn elektronové 
koncentrace v i{)nosféře během magne
tické bouře dochází k mnohonásobné
mu rozptylu rádiových vln především 
ve vrstvě E. Obj-evená závisLost tudíž 
přisp,ěje ke studiu mikrostruktury iono
sféry; má význam též při interpretaci 
pozorování rádiových zdrojů. 

DALŠí TELEKOMUNIKAČNÍ DRUŽICE 

Po pokusných telekGmunikačních 
satelitech Score, Echo I, Courier I-B 
a Tel-Star má dojít k vypuštění aktiv
ně retranslačních družic série Relay, 
Syncom a Advent. Odrazem Gd ~ru
li ce Echo I bylo možné navázat spo
je,ní ze západního pobřeží USA k vý
chodnímu i tehdy, když následkem po
ruch bylo rádiové spojení na téže 
fr-ekvenci znemožněno. Z mysu Cana
veral mají být ještě letos vypuštěny 
dvě nafukovací druž.ice firmy Douglas. 
Oddělení a naplnění sfér bude foto
grafováno ve výškách od 130 km spe
ciální kamerou z posledního stupně 
nosné rakety. Kamera s filmy v pouz
dru, vážícím 44 kg, se vrátí k Zemi 
a má být vylovena v Atlantiku asi 
800 km od raketové základny. Z Van
denbergu bude rake-tou Thor-Agena B 
vypuštěn satelit Echo II. Družice 
o průměru 30,5 m má přesněji defi
novat brzdící účinky vysoké atmosfé
ry a podat přesnější informace o vlivu 
tlaku slune,čního záření na dráhu dru
žice. Tři další pasívní tele,komunikač
ní družice budou vyneseny najednou 
na nízkou polární dráhu (240-270 
km) rak,etou Atlas-Agena B, kde budou 
umístěny ve stejných vzdálenostech. 
Má být co nejpřesněji určerna doba 
jejich trvání a zjištěna spolehlivost 
pasívně telekomunikačního systému 

Družice Courier I-B ukázala, že sa
telity mohou nahradit transatlantické 
kabelové spoje a přijdou dokGnce 
o 50 % levněji. Celkem 19152 sluneč
ních baterií a nikl-kadmiové zdroje, 
napájely aparaturu družice, ve které 
bylo použito 1300 krystalických di<1d 
a triod. Minimální množství mechanic
kých zařízení zvýšilo její spolehlivost. 
Přijímání a nahrávání informací bylo 

možné provádět 4 minuty. Kapacita 
Daměti družice byla dána 13200000 
jednotkami na ka,Zdý ze- čtyř mag
netickych pásků a počet chyb odpo
vídal normám transatlantického spo
jení. Letos vypuštěná družice firmy 
"Telephone and Telegraph·' Tel-Star 
krouží výše a lze s ní korespondova t 
delší dobu. Satelit mimo jiné přenáší 
televizní obrazy (mezi USA a Evro
pou), jejichž kvalita je ve,lmi dobrá 
i tehdy, nachází-li se družice nízko 
nad obzorem. 

Koncem t. r. má být vypuštěna ra
ketou Thor DeI ta první retranslační 
družice Syncom na stacionární dráhu 
do velké výšky (36 000 km J, odkud 
bude moci retranslovat telegrafní a 
telefonní zprávy a korespondovat s po
lovinou zemského povrchu. Satelit má 
válcový tvar, nese na svém povrchu 
3960 slunečních baterií a bud-e praco
vat asi rok. PřístrOje spolu s obalem 
váží 25 kg, průměr družice je 71 cm, 
výška 63,5 cm. Družice se zprvu do
stane na protáhlou eliptickou dráhu, 
v jejímž apogeu spuštěním raketového 
motoru, vestavěného do drUžice, získá 
o 1480 m za vteřinu větší rychlost a 
přejde na kruhovou dráhu, při čemž 
bude již před tím stabilizována rotací 
a roztočena posledním stupněm rake
ty na 160 otáček za minutu. Dodatečně 
se dráha upraví menšími raketGvý
mi motory, synchronizuje se s ro
tací Země a družice se pomocí stla
čeného dusíku zorientuje k Zemi a ke 
Slunci tak, aby její rotační osa byla 
kolmá k rovině dráhy. Většina tele
komunikačních systémů bude na dru
žici zdvojena. 

Satelity typu Relay o váze 54,4 kg, 
které vyvíjí firma RCA, mají vytvořit 
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další globální retrélllslačn{ systém P,o
dobný systém, umístěný ve větší výšce 
a s použitím těžších družic, sloužící 
k vojenským účelům, vytvo~í satelity 
Advent. Vyvíjí je firma Bendix. Firma 
Gen eral Electric rozprac·ovává zdrOje 
energie a stabiliz.ační zařízení. První 
tř i družice Advent o váze 450-600 l<g 
budou vypuštěny raketou Atlas-Age
na B na kruhové dráhy ve výšce 9500 
km. Má být prověřen zejména systém 
stabilizace. Družice Advent bude při 
tom pozorovatelná z oblasti o polo 
měru 9000 km. Na povrchu satelita 
je termoregulační žaluziový systém a 
z družice vyčnívá několik antén - 
dipolové k př,?dávání telemetrických 
dat, signálů nezbytných pro stálé sle
dování družice a k předávání rozkazů; 
přijímací anté'na, zachycu jící vlastní 
h lášení a parabolická anténa o prů
měru 51 cm, která přijaté zprávy na 
vyzvání a nebo podle programu vyšle 

ili:!. jiné frekvenci k Zemi. V roce 1963 
má dojít ,k vypuštění dvou Adventů 

ra1ketou Atlas-Centaur na stacionární 
ekvatoreální dráhu nad 1050 výcllodni 
délky. Další satelity budou zprvu vy
puštěny ma prDtáhlé eliptické dráhy 
směrem na východ. Po provedení p ř í

slušných výpo čtů a korekcí budou 
v apogeu eliptické dráhy opět spuště
ny raketové motory a satelit přejde 

z prozatímní dráhy na definitivní 
Ap.aratura Adventů potřebUje za plné 
ho provozu 600 W. Většinu ele,ktrické 
energi€ kryjí sluneční baterie. Jejich 
orien taci 1 orientaci celého sa telí ta 
má zabezpečit infra'detekční systém 
a to i v "n·oční" době, kdy satelit pro 
chází stínem Země a zapojují se niklo
kadmiové zdroje. Dvě družice typu 
Advent budou umístěny nad Pacifikem 
(na 170° a 1800 východní délky) a dvě 
nad Atlantikem (200 18 300 východrní 
délky). r. Vaqera 

NEJMENŠÍ BILY TRPASLÍK 

W. Luyten, který se v poslední době 
zabývá systematickým hledáním sla
bých modrých hvězd s velkými vlastní
mi pohyby, oznámil objev bílého trpas
líka, který je patrně nejmenší známou 
hvězdou. Při srovnávání snímků, poří
zených v mezidobí 10 let velkou 
Schmidtovou komorou na Mt Paloma
ru, obj evil tento americký astronom 
poblíi hvězdokupy Hyády v Býku 
hvězdu 18. velikosti s vlastním pohy

bem 0,45" za rok a označil ji číslem 
LP 357-186 ve svém katalogu. Taková 
hvězda musí být relativně blízko a při
bližný výpočet ukazuje, že vzhledem 
k její barvě a malé svítivosti jde o bí
lého trpaslíka s poloměrem sotva vět
ším než je poloměr Měsíce! Hvězda 

vydává pouze 4/ 100000 slunečního 
světla a její hustota činí lwlem 200 
tun na Krychlový centimetr! 

q 

OKAMŽIKY VYSÍLÁNÍ CASOVYCH SIGNALO 

V ŘÍJNU 1962 


OMA 50 kHz, 20h ; OMA 2500 kHz, 20h ; Praha 638 kHz, 12h SEČ 

Den 
DMA 50 
OMA 2500 
Praha 

Den 
OMA 50 
OMA 2500 
Praha 

Den 
OMA 50 
OMA 2500 
Praha 

(NM - neměřeno, NV - nevysíláno.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0077 0074 0075 0070 0066 0065 0069 0065 0069 0063 
0060 0059 0059 0058 0057 0056 0055 0054 0053 0052 
0062 0061 0060 0059 0059 0057 NV 0056 0054 0053 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0064 b066 0062 0055 0055 0054 0052 0052 0052 0049 

0051 0050 0049 0048 0047 0046 0045 0044 0043 0039 

0051 0052 0049 NV N M 0046 0046 0045 0044 0043 


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
0048 0043 0048 0042 0041 0040 0041 0039 0041 0040 0042 
0041 0040 0038 0037 0036 0035 0034 0033 0032 0031 0030 
NV 0042 0040 0038 0037 0036 0034 NV 0040 0030 0029 
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Nové knihy a publikace 

Bulletin čs. astronomických ústavu, 
ročník 13, číslo 5, obsahuje tyto vě
decké práce: J. Pokorný: Difrakční 
efekty při rozptylu vpřed elektromag
netických vln od ionizovaných 'Stop me
teorů - K. N. Aleksejeva: Příbramský 
meteorický déšť (IV. Fyzikální vlast
nosti kamenného meteoritu Příbram) 
- Z. Plavcová: Radarová pozorování 
meteorického roje Geminid v roce 
1959 - A. Tlamicha a V. Hana: Použití 
antény typu "log-periodic-structure" 
v radioastronomi i - M . Vetešník: Fo
tografická fotometrie hvězdokup v ga
laxii M 31 - 1. Zacharov: Fotometr 
pro měření záření noční oblohy na 
Lomnickém štítu - Z. Švestka : P·ohyby 
v chromosférických erupcích - F. Hře
bík, J. Kvíčala , 1. Křivský aJ, Olmr: 
Pozorování erupcí na hvězdárně v On
dřejově v roce 1961 - E. Chvojková : 
Rovnice pro předpověď kritické frek 
vence vrstvy F - M. Kopečná: Pozo 
rování zákrytů na Lidové hvězdárně 
v Brně v roce 1961. Práce jsou psány 
anglicky a rusky. 

Vesmír hovoN. s vesmírem . (O pr vním 
skupinovém letu letců kosmonau t ů 
A. Nikolajeva a P. Popoviče.) NPL, 
Praha 1962; 101 str., 24 obr. ; brož. 
Kčs 2,- . - S pohotovostí u n ás ne
obvyklou vydalo Nakladatelství poli 
tické literatury koncem srpna velmi 
zajímavou brožurku z pera naš ich zná
mých vědců, kteří často lmmentují 
úspěchy sovětské kosmonautiky v na
šem rozhlase a televizi V této brožur-

Úkazy na obloze v lednu 1963 

Slunce vychází 1. ledna v 7h 59m, 
zapadá v 16h08m. Dne 31. ledna vy
chází v 7h 37m, zapadá v 16h 51m. Dne 
4. ledna je Země nejblíže Slunci. 
Měsíc je 3. ledna v první čtvrti, 10, 

ledna v úplňku, 17. ledna v poslední 
čtvrti a 25. ledna v novu. V lednu na
stanou tyto konjunkce Měsíce s plane
tami: 12. 1. s Marsem, 13. 1. s Uranem , 

ce nalezneme jednak souhrn zpr;iv 
TASS i našeho rozhlasu o prvém slw
pinovém letu sovětských kosmonautů 
Nikolajeva a Popoviče, jednak popis 
příprav na uskutečnění tohoto vý
znamného letu, jeho podmínkách a 
jednotlivých podrobnostech, jakož 
i o jeho významu pro budOUCí proni
kání člověka do kosmu. Dovíd áme se 
zde o astronomických podmínkách' 
tohoto letu i o p řesnosti, s jakou 
musely být obě družicové lodi Vo
stok 3 i Vostok 4 navedeny na dráhu, 
aby mohlo dojít k jejich setkání v kos
mu, úvahy o tom, v jaké vzdálenosti 
se obě družicové lodi setkaly, o sy
stému rádiového. i televiznÍho spojení 
mezi těmito loďmi a Zemí, jakož i rá· 
diového spojení mezi oběma družico
vými loďmi navzájem. V závěru bro
žury je nastíněn budoucí vývoj kosmo
nautiky a prakticl(ý význam prvéh<o 
skupinového letu. Na posledních 
stránkách je tabelární přehled všech 
d osavadních sovětských kosmonautic
kých polmsů a přehled sovětských 
i amerických kosmonautů s uvedením 
nejdůležitějších údajů o jejich letech 
Brožura je bohatě ilus trován a řadou 
f<otografií obou kosmonautů, Nikolaje · 
va i Popoviče a několika schématy 
a diagramy, znázorňujícími obtížnost 
navedení dvou družic na ste jriou drá
hu a spojení mezi družico'vOu lodí a 
Zemí. Brožura je významnou pomůc
kou ze jména pro pracovníky, kteří 
budou ve veřejných přednáškách se
znam<ovat naše občanstvo s úspěchy 
sovětské kosmonautiky. A. N. 

19. 1. s Neptunem, 21. L s Venuší a 28. 1. 
s Jupiterem. V noci z 9. na 10. le.dna 
nastane polostínové zatmění Měsíce 
Do polostínu vstoupí Měsíc ve 22h 04m, 
střed zatmění nastane v Oh19m a z po
lostínu Měsíc vystoupí ve 2h 33m. Ve
likost zatmění bude 1,043 v jednotkách 
měsíčního průměru; poziční úhel za
čátku zatmění bude 53 0 

, konce 312 0 
• 
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Merkur Je počátkem ledna na ve
černí obloze, dne L 1. zapadá v 17h 36m. 
V největší východní elongaci je 4. led
na. Počátkem ledna má jasnost -O,5m . 
Dne 20. ledna je v dolní konjunkci se 
Sluncem. Koncem měsíce bude Merkur 
na ranní obloze, 31. ledna vychází 
v 6h21m; jeho jasnost bude +O,sm. 

Venuše je v lednu na ranní obloze. 
Dne 1. 1. vychází ve 4hOSm , dne 31. 1. 
ve 4h35m . Její jasnost je asi -4,2m. 
Dne 15. ledna je Venuše v konjunkci 
s Antarem. V největší západní elonga
ci je Venuše 23. ledna. 

Mars je v souhvězdí Lva. Dne 1. led
na vychází v 19h 44m , dne 31. ledna 
v 16h56m . Jeho jasnost se během ledna 
zvětší z -O,4m na -l,om. 

Jupiter je v souhvězdí Vodnáře. Dne 
1. ledna zapadá ve 21ih21m , dne 31. led
na v 19h57m . Má jasnost asi -1,7m . 

Saturn je v lednu v souhvězdí Ko
zorožce. Dne 1. ledna zapadá v lSh 39m , 
dne 31. ledna již v 17,hoom. 

Uran je v souhvězdí Lva. Dne 1. led
na vychází ve 20h 55m , koncem měsíce 
již před 19 hod. Jeho jasnost je 5,7m . 

Neptun je v souhvězdí Vah. Počát

kem ledna vychází ve 3h 21m , koncem 
měsíce v l ih25m . Jasnost planety je 
7,sm. 

Meteory. Dne 4. ledna po půlnoci na
stává maximum činnosti Drakonid, kte
ré mají velmi ostré maximum a hodi
novou frekvenci 35 meteorů; stáří Mě
síce bude v době maxima S,ld. Dne 
16. ledna nastává maximum činnosti 
Cygnid. J. B. 

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA v Brně na Kraví 
hoře přijme ihned samostatné,ho odborné
bo pracovníka. 

KOUPÍM přesné astronomIcké zrcadlo 
ť 0 100 mm, f = 1000 mm) s pomocným 
zrcátkem pro systém Newton. - L. Wait, 
Jeseniova 155, Praha 3. 
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Domnělé fotografické důkazy prof. K . V. Zengera O existenci absorpčních zon 
ve vysoké atmosféře Země a Slunce (k článku na str. 231). Na čtvrté straně 
obálky je kopule a coelostatová věž na observatoři na Lomnickém štítu (k článku 

na str. 225) . 




