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proudu. Jest to onen známý úkaz, který se stal základem elektro
nových lamp, obzvláště pro usměrňování střídavého proudu.
Dokázali-li jsme předem, že teplé sklo je dobrým vodičem,
že žhavé kovy vysílají elektrony, potom teprve můžeme provésti
pokus, že elektrony za vhodných podmínek mohou i procházeti
sklem. Pokus se provádí podobně jako se žárovkou s pomocnou
elektrodou, tedy zrcadlovým galvanometrem. Anodu vytvoříme
obalem staniolovým, jenž samozřejmě nesmí způsobiti krátké
spojení. (Upozornění: pokus se musí rychle ukázati, neb již po
poměrně krátké době emise ubývá, odchylka se rychle blíží nule
a tam potrvá. Po nějaké době se žárovka částečně regeneruje, ale
odchylky již nenabudou původní velikosti a rychle klesají.) Tím
je t e d y d o k á z á n o , že e l e k t r o n y m o h o u sklem p r o c h á z e t i .
Dalším příkladem průchodu elektronů sklem je elektrolické
proudění mezi vláknem žárovky v železné nádobě. Proud probíhá
od žhavého vlákna (jako katody) jako neviditelný proud elektronů
až ke skleněné trubici, potom skleněnou stěnou jako elektrolický proud k železné nádobě částečně naplněnou roztátým elektro
lytem, na př. NaN0 3 . Naopak se pohybují kladné Na-ionty od
železné nádoby co anody sklem dovnitř, kde se spojením elektrony
vybijí. Na vnitřní stěně trubice se usazuje Na kovově, na chlad
nějším hrdle se jeho pára proměňuje v lesklé zrcadlo. Sklo zůstalo
ještě pevné. Ionty procházejí při dostatečné síle elektrického pole
i tuhými kapalinami, na př. sklem.
Dobře je připomenouti, že katodové paprsky, tedy proud
elektronů, o menší rychlosti, jsou silně absorbovány, kdežto o vyšší
rychlosti méně. To se stáťá proto, že při vyšší rychlosti nabyly vyšší
kinetické energie a tím jsou polem uvnitř molekul méně bržděny.

Určení polední přímky z azimutu Slunce
(hodinkový kompas).
Václav Skalický, Pardubice.
1. Určení polední přímky v praktiku. Z metod sloužících
k určení poledníku uvádějí učebnice fysiky na stupni nižším zpra
vidla jeden z .nejstarších přístrojů hvězdářských, gnómon. Pokus
se sotva někdy prakticky provádí, neboť rozpětí doby k němu
potřebné je značné. Na stupni vyšším jest užitečné určiti polední
přímku přesněji, na příklad v praktických cvičeních. Výsledek
může být nějakým způsobem trvale poznamenán na experimen
tálním stole, kdež může užitečně posloužiti na př. v partiích
o zemském magnetismu a pod. Prostředky k dosažení cíle jsou
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úplně v mezích středoškolského učiva. Mimo samozřejmou znalost
astronomicko-časové stránky úlohy, jest možno vystačiti jen
s trigonometrickými funkcemi. Ani znalost sférické trigonometrie
není nutná, neboť, jak bylo již často ukázáno (v tomto časopise
i jinde), je možno většinu běžných astronomických úloh řešiti buď
zcela graficky, nebo na podkladě jednoduchého promítání početně.1)
Azimut Slunce v určitém místě povrchu zemského v různých
okamžicích je funkcí jeho hodinového úhlu a deklinace. Najděme
vzájemnou souvislost veličin, jež se v našem úkolu vyskytují, t. j .
.azimutu a, hodinového úhlu t, deklinace <5 a zeměpisné šířky <p.
Hodinový úhel (pravý čas) bude
me počítati od dolní kulminace
Slunce2); určíme jej pomocí přes
ně jdoucích hodinek odečtením
časové rovnice od času střední
ho. Analogicky k měření času bu
deme při měření azimutu postu
povati po obzorníku směrem zdán
livého denního pohybu oblohy
od severního jeho bodu.

Obr. 1.

Obr. 2.

Volíme-li poloměr kružnice v obr. 1 za jednotku, jest OOx =
= sin b. Průmět denní dráhy Slunce do roviny obzoru jest elipsa,
jejíž část je narýsována v půdoryse. Její poloosy jsou cos d, cos d
sin tp. Střed její je v půdoryse vzdálen od Ox o délku Ofií =
=-= sin d cos q>.
Otočme denní dráhu Slunce, jejímž průmětem je tato elipsa,
kol vodorovného jejího průměru do polohy rovnoběžné s průmět
nou (obr. 2). Bod Si znázorňující polohu Slunce přejde při tom v AS0;
tímto otočením získáme hodinový úhel Slunce ve zvolené poloze
ve skutečné velikosti (t).
x

) Velmi obsažná jest práce: Plajner: Grafické řešení některých úloh
astronomických. (Výr. zpráva RG v Holešově.) 1932.
a
) Má to tu výhodu, že v denním oblouku Slunce není diskontinuita
v počítání hodinového úhlu. Mimo to je dolní kulminace východiskem i pro
počítání času středního.
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Veďme dále v tomto obrazci spojnici 0\SV
označme ť. Z afinity kružnice a elipsy vyplývá
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nebo, což je totéž
cotg ť = cotg tsinw.
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Užijme dále věty sinové v trojúhelníku
sin a

_
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Rozvineme-li sin (ť — a), obdržíme
sin a
_
sin č' cos a — cos č' sin a
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&
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?
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a vzhledem k (1)
cos wtg á
cotg a = cotg í sin <p% -\
ř—~.
(2)
sm ř
Rovnice (2) představuje hledanou vzájemnou závislost uvažo
vaných veličin; pomocí ní určíme k danému t azimut a.
Praktické provedení: Zaznamenejme si směr stínu svislého
vlákna (klidně visící olovnice) na vodorovné rovině a současně
přesný střední čas (S). Odečteme časovou rovnici zjištěnou v tabul
kách (R)\ výsledek t = S — R je hodinový úhel (pravý čas).
Dosazením do rovnice (2) určíme a; výsledek značí, oč musíme
otočiti stínovou přímku směrem proti dennímu pohybu, abychom
obdrželi polední přímku.
2. Hodinkový kompas. V příručkách pro turisty, skauty,
v rukověti branné výchovy a jinde bývá uváděno známé pravidlo:
Malou ručičkou zaměříme k Slunci a půlíme úhel mezi malou
ručičkou a dvanáctkou (dopoledne úhel od ručičky k dvanáctce,
odpoledne od dvanáctky k ručičce, vždy ve směru pohybu hodin);
v tomto směru jest jih.
I když vezmeme v úvahu rozdíl pravého a středního času,
určuje pravidlo jih jen přibližně. Hodinový úhel Slunce (pravý
čas) vzrůstá podél rovníku, polovina ,,hodinkovéhó" úhlu (který
má ručička hodinek ještě dopoledne proběhnout, nebo který již
odpoledne proběhla) je však měřena v rovině vodorovné. Pravidlo
by bylo správné, kdybychom drželi hodinky tak, aby rovina cifer
níku byla rovnoběžná s rovinou světového rovníku. Bod, který
Časopis pro pěstování matematiky a fysiky.

D3

D 33

v tom případě půlí oblouk mezi ručičkou a dvanáctkou, leží v poled
níkové rovině. K tomu je však nutná znalost polohy polední
přímky (a ovšem též zeměpisné šířky), tedy to, co právě chceme
hodinkami zjistit.3)
Chyba je způsobena tím, že zaměňujeme azimut Slunce za
hodinový úhel; mezi těmito veUčinami však je, jak již víme, velmi
složitá závislost vyjádřená rovnicí (2). VeUkost chyby v určení
jihu je dána rozdílem t — a (přičte se k určenému směru ve směru
denního pohybu); ten je však funkcí veUčin t, (p a d. Může být
v určitých okamžicích (t. j . pro určitá t) roven nule, jindy však
může míti nejrůznější hodnoty kladné i záporné. Označíme-U tuta
veUčinu Q, jest
a + Q = t.
(3)

x

Veličina Q je analogon rovnice časové, neboť vyrovnává nerovno
měrně běžící azimut na čas pravý, jehož průběh můžeme v určitém
dni pokládati za rovnoměrný. Vyšetříme průběh Q pro různé
hodnoty <5 a t.
a) Nulové body funkce Q. Označme hodnotu t, pro kterou se Q
anuluje, t*. Pro tuto hodnotu je a = t*. Dosazením do (2) obdržíme
x 4* /i
• \
cos 9? tg á
cotgo t* (1 — sm (p)
TI =
s i+—f—.
nr
Rovnice tato má 4 kořeny
I. sin t* == 0; k* = o, f *
180
II. cos\t* =

COS (p tgô
»
1 — s i n <p'

...
(4)

(4'>

z čehož vyplývají další dva kořeny: t3*> t±* = 4iř —t 3 *.
Prvé dva kořeny jsou pevné, na <5 a (p nezávislé; druhé dva
však na těchto veUčinách závisí a nemusí být po případě ani
reálné. Pro určité místo na Zemi4) (t. j . pro určitou hodnotu q>)
jsou kořeny t3 4 * reálné, jestliže
I cos t* i <; i,
t. j .
I cos (p tg d | ^ | 1 — sin <p | ,
z čehož po krátké úpravě vyplývá podmínka

+ sin (p
8

)
pólech;
4
)
tedy (p
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Pravidlo by tedy bylo (při vodorovné poloze hodinek) správné natam však ztrácí polední přímka svůj význam.
Předpokládejme pro jednoduchost místo na severní polokouli,
kladné. Rozšíření vzorců pro polokouli jižní není nesnadné.

které je možno dáti tvar
| tg d | _ tg ( 4 6 — f r ) .
Z poslední rovnice vyplývá, že kořeny č 3 4 * jsou reálné, jestliže
jest d v mezích _ (45° — £99).
V případě, že w = 90°, ukazuje rovnice (2), že a = ť stále,
pro kteroukoli hodnotu t. Tak je tomu na pólu; t u však, jak již
víme, ztrácí hodinkové pravidlo vůbec svůj význam.
Mezní hodnota deklinace á* vyplývající z předešlé podmínky
pro naše krajiny (w = 50°) jest 20°. Poněvadž deklinace Slunce se
mění v mezích _ 23° 27', jsou u nás roční období, v nichž se shoduje
azimut s pravým časem jen dvakrát denně (o půlnoci a v poledne);
v ostatních částech roku, totiž oněch, v nichž prostá hodnota dekli
5
nace nepřevyšuje 20°, nastane shoda denně čtyřikrát. )
b) Hledejme dále body, v nichž je Q extrémní.
Ježto Q = t — a(t), jest podmínkou extrému
di
čili

dí

'

£-•

<•>

Derivujme tedy (2) podle t:
1
2

da _

sin a ' dt

sin w
2

sin 1

cos w tg d cos t
2

sin 1

z čehož, vzhledem k (5), po změně znamének:
, „
sin w + cos t cos w tg d
r
1 + cotg 2 a =
-—-——
-——.
6
2
^
sin *
Upravujme dále:
sin w + cos t cos2 T^ tg á — sin 2 1
cotg 2 a =
sin í °
Zdvojnásobíme-li rovnici (2) a porovnáme s rovnicí poslední,
obdržíme
sin w + cos t cos w tg d — sin 2 1 =
= cos 2 1 sin 2 9? + cos 2 w tg 2 ó + 2 cos t sin ^? cos 99 tg á.
Zavedeme-li sem jedinou goniometrickou funkci t, obdržíme
2

2

cos t cos w -f- cos č cos 9? tg 6 (1 — 2 sin w) + sin 9? — 1 —
2
2
— cos w t g á = 0. (6)
5
) Jest nutno však ještě uvážiti, jak je tomu v místech naší republiky
s jinou zeměpisnou šířkou. Mohlo by se stát, že pro jiné <p budou meze širší
než 23° 27'. To však je možno jen tak, že \<p £ 45° — 23° 27', tedy pro
9?5^43°06'. V naší republice tedy tento případ nenastává.
3*
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Tato. rovnice určuje svými kořeny polohu maxim | Q \ , to
jest rozdflu mezi časem pravým a azimutem Slunce. Rovnice dává
obecně dvě hodnoty pro cos t; každé z nich odpovídají dva úhly t1)2
a 4R — \ , 2 . Ty jsou reálné ovšem jen tehdy, je-Ii | cos t \ <1 1.
c) Specialisace pro <5 = 0 (rovnodennosti). V tomto případě se
rovnice (2) redukuje na
a rovnice (6) na
D36

cotg a = cotg t sin tp,
cos 2 1 cos2 (p + sin <p — 1 = 0,

(2')
(6')

z čehož

x, = ± ]Д +

cos tл.

±

sin t1У

y

sin <p'

sin <p
1 + sin <p'

nebo

tg t= ± ysin<p.

(7)

Příslušný azimut je určen rovnicí
cotg á = ± ysin <p.

(!')

Úhly á a l jsou tedy při extrémní hodnotě rozdílu t — a doplňkové:
á+7=90°.

(7")

d) Průběh hodnoty Q = t — a můžeme nejlépe přehlédnouti
na grafickém znázornění. Na obr. 3 je znázorněn průběh pro 6 = 0,
± 10°, ± 20°, ± 23° 27' v zem. šířce severní <p = 50°. Podkladem
pro znázornění je t a t o přehledná tabulka sestrojená výpočtem
podle rovnice (2) 6 ):
t

a

0°
15°
30°
45°
60°
75°
90°
105°
120°
135°
150°
165°
180°
ò =

Q

a

Q

a

0
0
0
0
0
19° 17' —4° 17' 16° 52' —1° 52' 14° 53'
37°
—7°
32° 45' —2° 45' 29° 08'
52° 33' —7° 33' 47° 10' —2° 10' 42° 20'
66° 08' —6° 08' 60° 10' —0° 10' 54° 35'
78° 24' —3° 24' 72° 06' 2° 54' 65° 55'
90°
0
83° З ľ 6° 29' 76° 50'
101° 36' 3°24' 94° 59' 10° Oľ 87° 53'
113° 52' 6° 08' 107° 17' 12° 43' 99° 47'
127° 27' 7° 33' 121° 10' 13° 50' 113° 30'
143°
7°
137° 43' 12° 17' 130° 40'
160° 43' 4° 17' 157° 36' 7° 24' 152° 55'
180°
0
180° 0
180°
10°

Q

a

Q

0
0°07'
0°52'
2° 40'
5° 25'
9° 05'
13° 10'
17° 07'
20° 13'
21° 30'
19° 20'
12° 05'
0

0
14° 15'
27° 55'
40° 45'
52° 38'
63° 42'
74° 25'
85° 12'
96° 52'
110° 23'
127° 32'
150° 42'
180°

0
0°45'
2° 05'
4° 15'
7° 22'
11° 18'
15° 35'
19° 48'
23° 08'
24° 37'
22° 28'
14° 18'
0

20°

23° 27'

Průběh křivek v části 180° — 360° je středově souměrný
s částí 0°—180°. Také křivky pro záporné hodnoty deklinace ne
potřebují zvláštního výpočtu. Uvážíme-li, že rovnice (2) se nezmění,
nahradíme-li veličiny d, t, a veličinami — d , 180 — t, — a , obje
víme snadno vzájemný vztah křivek pro záporné i kladné deklinace.
Obrazec je poučný zvláště tím, že ukazuje přechod křivky
příslušné deklinaci nulové, jež je téměř normální sinusoidou,
6

) Při výpočtu užíváno bylo logaritmického pravítka s dělením Rietz.
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v „sinusoidu" asymetrickou, a dále přes přechodní křivku (<5 = 20°)
v krajní, příslušnou k deklinaci <5 = 23° 27'. Ukazuje pohyb po
družných nulových bodů, mění-li se á, i jejich zánik při <$=-[- 20°.
Také vzrůst maxima | Q | , vzrůstá-li ó od 0° do 23° 27' je možno
krásně sledovati, při čemž stojí za zmínku, že poloha maxim je
u všech křivek s positivním d přibližně táž (135°, 225°). Pro nega
tivní d posunují se maxima k bodu 180° a současně zanikají.
Praktický význam obrazce je v tom, že ukazuje nutnost
opravy určení jihu podle hodinkového pravidla. Pro snazší užívání
tabulky je předně číslování osy x provedeno v míře hodinové.
Pořadnice značí opravu „jihu" určeného podle hodinek; je-li
kladná, jest pravý jih uchýlen od určeného o opravu k západu,
je-li záporná, tedy k východu. Dále je v tabulce vymezena dvěma
čarami (východ a západ Slunce) ona část, jež odpovídá dennímu
oblouku Slunce. Zbývající část křivek nemá praktického významu.
e) Shrňme nyní poznatky, jež z našich úvah vyplývají pro
praksi hodinkového kompasu (platí jen pro naši zeměpisnou šířku):
1. Užití hodinek jako kompasu jest zatíženo chybou, zvláště
v měsících jarních a letních; dopoledne musíme v těchto měsících
výsledek opraviti k západu, odpoledne k východu.
2. Velikost chyby v těchto měsících má maximum kolem
deváté a patnácté hodiny. V krajním případě, v den letního sluno
vratu, je chyba asi ± 2472°.
3. V časovém období kolem zimního slunovratu (asi měsíc
před a po slunovratu) je chyba značně menší a má opačné znamení
než v létě; dopoledne musíme opraviti k východu, odpoledne
k západu.
4. Dva měsíce po podzimní a dva měsíce před jarní rovnoden
ností je chyba menší než na jaře a v létě, mění však během dopo
ledne i odpoledne znamení. Je tedy rovna nule nejen v poledne
(tak je tomu k a ž d é h o dne), nýbrž ještě jednou dopoledne i od
poledne.
5. Jak již bylo řečeno na počátku tohoto oddílu, jest nutno
čas hodinek (střední) při použití opraviti na čas pravý odečtením
časové rovnice. Ježto její největší hodnota (bez ohledu na zna
ménko) je asi 16 m l n = 4°, vyplynula by ze zanedbání této opravy
další, někdy dosti značná chyba v určení jihu. Také je nutno, jsou-li
hodinky nařízeny podle středoevropského času, dbáti rozdílu
místních časů. Poledníku A° východní délky přísluší pravý místní
čas P, jenž souvisí se středoevropským (SEČ) podle rovnice
P = SEČ + (A— 15). 4-"-* — i ř .
(8)
6. Pro místa v jiných zeměpisných šířkách severní polokoule:
Hodinkový kompas určuje jih přesněji v místech vyšší zeměpisné
šířky. Postupujeme-li k jihu, jeho chyba vzrůstá.
D38

f) Uvážíme-li to vše, vtírá se nám otázka, je-li vůbec účelno
udržovati víru v užitečnost hodinkového kompasu. Je-li skutečnost
toho druhu, že určení jihu během jediného dne kolísá v mezích
1
i 24 /2° kolem správné hodnoty, je možno tvrditi zcela právem,
že hodinky mohou posloužiti jen jako nejhrubší orientační prostře
dek. A mohu-li jich užíti jen tehdy, není-li zataženo, mohu v ten čas
stejně dobře užíti přímo Slunce. Po krátkém cviku nabudeme t u
schopnosti určiti jih podle postavení Slunce dosti přibližně i bez
hodinek. Tam, kde je n u t n á orientace přesná, nepomohou ani
hodinky (které ostatně nemusí jíti vždy správně, mohou se zasta
viti a pod.), nevezmeme-li zřetel na všschny opravy v textu pře
dešlém uvedené. J e nedůsledné, upozorňujeme-li na to, jaké zhoub
né následky pro vojenské akce by mohly nastati, kdyby velitelé
nedbali m a g n e t i c k é deklinace, a současně udržujeme stále
a stále ono celkem bezcenné pravidlo o hodinkách jako kompasu. 7 )
3. Sluneční kompas Koppe-Luckeyův. Nevyhovují-li hodinky
jako kompas, je možno pokusiti se o sestrojení jiného zařízení,
jímž by se jih dal určiti z polohy Slunce přesně a ne příliš kompli
kovaně, tak, aby manipulace s ním byly dosti pohodlné. Úkol ten
rozřešili zcela uspokojivě Koppe a Luckey. Neobsahuje-li tento
oddíl v podstatě nic nového, nechť je upozorněním na zajímavou
úlohu, při jejímž řešeni jsou spoluúěastny nejrůznější předměty:
matematika, fysika, astronomický zeměpis a deskriptivní geo
metrie. Není mnoho úloh vhodných pro t . z v. pracovní metodu
v astronomii, které lze provésti bez jakýchkoli h v ě z d á ř s k ý c h
přístrojů; sestrojení slunečního kompasu je jedna z nich.
Denní dráha Slunce promítá se do roviny obzoru jako elipsa
s poloosami cos á, cos d sin q>, střed její je od průmětu zenitu vzdá
len sin d cos cp (obr. 1). Sestrojme na této elipse průměty poloh
Slunce v jednotlivých hodinách (tedy děleni afinní s rovnoměrným
dělením kružnice opsané nad hlavní osou). Zabodneme-li svisle jehlu
do bodu odpovídajícího příslušné denní hodině, bude její stín pro
cházeti bodem Ol9 je-li elipsa správně orientována. Obráceně, elipsu
můžeme správně orientovati, otoěíme-li ji tak, aby onen stín
bodem 0± procházel.
Bylo by tudíž možno sestrojiti pro každou deklinaci takovou
elipsu š bodem Ox. Všecky t a k t o sestrojené elipsy jsou si však po7

) Koope (Berlin) upozornil již r. 1911 v „Zeitschrift L phys. u. chem.
Unterricht", r. 24, s. 387 na nesprávnost a neužitečnost pravidla; cituje též
knihu, v níž se dokonce radí užíti kompasu jako hodinek. V dalších ročnících
jmenovaného časopisu se k hodinkovému kompasu vrací drobnými poznám
kami a článkem, v němž je řešen problém chyby graficky, bez přesného
odvození nulových bodů a extrémních hodnot opravy. Sestrojil též (cit.
Časopis r. 30, s. 55) nomogram pro opravu v různých dobách denních i ročníeh. Srovnej též „Zeitschrift f. math. u. naturwiss. Unterricht 1 *, r. 48, s. 89.
Jeho další práce v tomto směru týká se odstavce následujícího.
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dobny (ježto a/b = l/sin <p); polohy bodů 0X si však v různých
elipsách neodpovídají. Redukujme všecky elipsy na touž veli
kost a = 1, b = sin <p. Pak se zmíněná vzdálenost 0\0t změní na
tg ó cos <p. Body 0X budou tedy na vedlejší ose elipsy tvořiti pro
různé hodnoty <5 škálu tg á cos <p (obr. 4). Očíslujeme-li si správně
dělení elipsy i škálu na vedlejší ose, obdrželi jsme jednu formu
8
slunečního kompasu. )
Na obr. 5 je znázorněna modifikace předešlého kompasu.
Jehla vbodává se tu do střední stupnice, načež se elipsa otočí do
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Obr. 4.

Obr. 5.

takové polohy, aby stín jehly padl na bod příslušné hodiny na
elipse. Snadno si odůvodníme nutnost změny v označení hodin
a směrů.9)
Z výrazů pro osy elipsy a střední stupnici poznáváme, že každé
zeměpisné šířce <p přináleží jiný sluneční kompas, t. j . jiná elipsa
a jiná střední stupnice. Chceme-li, aby bylo možno užívati téhož
kompasu pro různé šířky, na příklad pro celé území naší republiky,
a má-li být při tom kompas co možná jednoduchý, musíme sestro
jení zaříditi takto: Požadujme především, aby pro všecky šířky <p
byla společná střední stupnice tg á; to znamená, že je nutno
zvětšiti původní stupnici l/cos 99-krát. Pak se však zvětší i rozměry
elipsy na (l/cos <p, tg <p). Bude tedy příslušeti při společné střední
stupnici každé zeměpisné šířce jiná elipsa, všechny však budou
tvořiti soustavu konfokální, neboť výstřednost elips = ]/a2 — b2 =
= yi/cos 2 <p — tg 2 <p = 1. Tím jsme dospěli k slunečnímu kompasu
Luckeyovu, jenž je přesnou náhradou nepřesného kompasu hodin
kového.
V obr. 6 je sestrojen sluneční kompas pro tři různé rovnoběžky
(48°, 50°, 52°), mezi nimiž se dobře interpoluje. Jehla vbodne se do
8

) Xo;ppe,-„Zeitschrift f. math. u. naturwiss. Unterrichť', r. 48, s. 89.
•) Luckey, „Zeitschrift f. math. u. naturwiss. Unterricht", r. 52, s. 168.
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střední stupnice, kompas se natočí tak, aby její stín procházel
bodem příslušné elipsy a hodiny, zakreslená větrná růže ukáže pak
hlavní směry. I tentokrát musíme se říditi časem pravým, místním,
tedy časem určeným rovnicí (8).
Sluneční kompas můžeme si vlepiti na okraj nebo obal mapy,
při čemž je možno omeziti se na střední rovnoběžku; rozsah zobra
zeného území nebývá totiž u turistických map příliš značný.

Takový diagram je pak dobrou náhradou za kompas magnetický,
ovšem jen pro slunné počasí. Ve spojení s kompasem magne
tickým může pak posloužiti k určení (pravého) času, tedy jako
kapesní sluneční hodiny. Jak si při tom počínati, je zcela zřejmé.
Větší (a tedy přesnější) elipsa narýsovaná na papíře napjatém
na rýsovací desku může nahraditi výpočet azimutu při určování
polední přímky v praktiku (viz odst. 1). Dospíváme tedy i na této
cestě k jedné z úloh, jež mohou vnésti trochu činné (pracovní)
metody do astronomie, což je jistě velmi žádoucí.
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