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Obr. 21 — „Neobyčejněÿ velký Měsíc na obzoru. Foto Bryan Murahashi.

Obr. 20 — Zdeformovaný Měsíc při východu. Foto Terry Tedor.
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Slovo úvodem. Většinu druhého čísla Povětroně zabírá rozbor planetek (v rámci
pokračování astronomického kurzu). Jiří Drbohlav upozorňuje na zajímavou konstrukci dalekohledu pro vozíčkáře. Nakonec Petr Horálek, jakožto náruživý pozorovatel oblohy, píše o výjimečně krásném lednovém úplňku.
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ským obzorem. Můžete se o tom kdykoliv přesvědčit jednoduchým pokusem —
při východu Měsíce si smotejte papír či staré noviny do ruličky tak, aby zorné
pole jejich průhledu zabíralo právě Měsíc. Noviny si zalepte a zhruba po třech
hodinách se na Měsíc podívejte znovu — bude v průhledu stejně veliký, jako byl
v době, kdy se nacházel jen nízko nad obzorem.
Co ale klamem není, je zdeformování Měsíce u obzoru. Vysvětlení je poněkud
složitější, ale majoritní vliv na to má zemská atmosféra, která u obzoru připravuje
vzdálenému zdroji světla (v případě Měsíce jde pouze o odraz slunečního světla)
různé optické překážky.

Obr. 19 — Krásný měsíční úplněk. Foto Marek Nikodem.

