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BETELGEUSE – ZMENŠUJÍCÍ SE HVÌZDA?

Hvìzdárna pøivítala milióntého návštìvníka

Nové výzkumy naznaèují, že obøí hvìzda Betelgeuse ze sou-
hvìzdí Orion se již více než jedno desetiletí smrš�uje. Hvìzda se 
blíží ke konci svého života v podobì rudého veleobra. Jasnì záøící 
nafouklá hvìzda má 15 až 20krát vìtší hmotnost než naše Slunce. 
Pokud by se nacházela v centru Sluneèní soustavy místo Slunce, 
sahal by její povrch až ke dráze planety Jupiter.

Avšak prùmìr hvìzdy se, jak se zdá, zmenšuje. Nová pozorování 
napovídají, že obøí hvìzda se od roku 1993 scvrkla o více než 15 %. 
To mùže být signál dlouhodobých oscilací jejího prùmìru nebo 
první hvìzdné „zvonìní umíráèkem“. Nebo to ještì mùže být 
artefakt „hrbolatého povrchu“ hvìzdy, což se mùže projevovat 
zmìnami prùmìru pøi rotaci hvìzdy.

Vìdecký tým použil k mìøení prùmìru kotouèku hvìzdy 
Betegeuse pøístroje citlivé na infraèervené záøení. Bìhem èasového 
rozpìtí 15 let klesl prùmìr hvìzdy, jak se zdá, z 11,2 na 9,6 AU (1 AU 
= astronomická jednotka).

„Kdykoliv se díváme na snímky 
hvìzdy, nejeví se symetrická. 
Vypadá podobnì jako neforemná 
brambora,“ øíká Graham Harper 
(University of  Colorado). Hvìzda 
Betelgeuse rotuje podle souèasných 
poznatkù pøibližnì jednou za 18 let, 
což mùže naznaèovat, že se díváme 
právì na menší rozmìr hvìzdy.

Astronomové doufají, že foto-
grafie hvìzdy s vysokým rozliše-
ním, poøízené v oboru rùzných 

vlnových délek elektromagnetického spektra pøesnì urèí pùvod 
svìtla, které zde pozorujeme.

 (Podle http://www.newscientist.com/article/dn17282-betelgeuse-the-
incredible-shrinking-star.html upravil F. Martinek)

Dlouho oèekávaná událost se stala skuteèností. Vstupní bránu 
Hvìzdárny Valašské Meziøíèí pøekroèil – aniž nìco tušil – návštìv-
ník s poøadovým èíslem 1 000 000. Stalo se tak ve støedu 29. 
èervence 2009 v podveèerních hodinách.

Díky peèlivì vedené evidenci uspoøádaných akcí a jejich náv-
štìvníkù jsme byli pøesvìdèeni, že jubilejního návštìvníka pøivítáme 
na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí ještì letos.

Vzhledem k tomu, že v prùbìhu letních prázdnin byla hvìzdárna 
otevøena témìø nepøetržitì – každý den vèetnì víkendu od 9 do 16 
hodin a každý pracovní den veèer – návštìvníci postupnì snižovali 
poèet lidí, chybìjících do oèekávaného èísla 1 000 000.

Ve støedu 29. èervence poøádala Hvìzdárna Valašské Meziøíèí 
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pøednášku pro veøejnost, která 
byla vìnována 40. výroèí pøistání 
prvních pozemš�anù na povrchu 
Mìsíce. Pomìrnì vysoká úèast 
dávala tušit, že jubilejní návštìv-
ník je již „za dveømi“. A skuteènì. 
Na další akci – tj. na pravidelný 
veèerní program u dalekohledu – 
pøišlo ještì více návštìvníkù. Mezi 
nimi pan Aleš Nejedlý z Valaš-
ského Meziøíèí. A nepøišel sám. 
Vzal sebou i své dìti. A jak se nám 
pøiznal, nechodí na hvìzdárnu 
sice pøíliš èasto, ale každý rok 
alespoò jednou na nìjakou 
astronomickou akci zavítá.

Pøi vstupu na hvìzdárnu byl ze zájmu pracovníkù hvìzdárny
o jeho osobu ponìkud pøekvapen. Naèež se dozvìdìl, že je 
jubilejním návštìvníkem. Na památku obdržel speciální diplom, 
který mu vlastnoruènì namaloval Ladislav Šmelcer a který mu jej 
také osobnì pøedal. Kromì diplomu obdržel Aleš Nejedlý plnou 
tašku astronomické literatury, kterou bude muset i s rodinou 
prostudovat.

Zaèalo odpoèítávání dalšího miliónu návštìvníkù Hvìzdárny 
Valašské Meziøíèí. 

 (F. Martinek)

Slunce vstupuje do znamení Vah dne 22. záøí ve 23 hodiny
18 minut 35 sekund SELÈ (støedoevropského letního èasu). 
Nastává podzimní rovnodennost, na severní polokouli zaèíná 
astronomický podzim. V okamžiku podzimní rovnodennosti 
Slunce prochází nebeským rovníkem (pøechází ze severní 
polokoule na jižní), den i noc jsou stejnì dlouhé. Severní i jižní 
polokoule jsou stejnì pøivráceny ke Slunci a jsou také rovnomìr-
nì Sluncem ozaøovány. 

Zaèátek astronomického podzimu

POZÙSTATEK PO VÝBUCHU SUPERNOVY E0102
(foto: rentgenová družice Chandra X-ray Observatory)



Pátek 25. záøí v 19:30 hodin

 Pøednáší RNDr. Luboš Kohoutek, CSc., emeritní vìdecký pra-
covník na univerzitì v Hamburku.

Astronomická pozorování pro veøejnost - :

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
(kromì pondìlí 28. záøí) ve 20 hodin

Program pozorování:
Mìsíc - poèátkem a koncem záøí
Jupiter - po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým 
svitem Mìsíc.
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ZEMÌ Z POHLEDU ASTRONOMA

záøí

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí pøipravila pro všechny typy škol 
programy doplòující uèební osnovy. Termín návštìvy hvìzdárny
a požadovaný program je nutno dohodnout pøedem.

Podrobnou nabídku programù a akcí pro školy najdete na inter-
netové adrese http://www.astrovm.cz. 

Astronomický kroužek pro žáky druhého stupnì ZŠ
Zahajovací schùzka: ve ètvrtek 10. záøí 2009 v 16:00 hodin

Astronomický kroužek pro studenty støedních škol a uèiliš�
Zahajovací schùzka: v pondìlí 7. záøí 2009 v 16:00 hodin

Astronomický kurs pro dospìlé
Zahajovací schùzka: v pondìlí 7. záøí 2009 v 16:00 hodin

   Odbor Klubu Èeských turistù TJ Valašské Meziøíèí ve spolupráci
s Hvìzdárnou Valašské Meziøíèí a s Valašskou astronomickou 
spoleèností poøádají další roèník turistického pochodu „Podzimní 
putování Valašskem“. Start i cíl pochodu je na hvìzdárnì. Rodièe
s dìtmi mohou plnit další vycházku v rámci „Toulavého náprstka“. 

Pøipraveny jsou trasy v délce 9, 25 a 35 km a rovnìž dvì cyklotra-
sy v délce 49 a 95 km. Start v dobì od 8:00 do 10:00 hodin. 
Vylosovaní úèastníci, kteøí správnì vyplní pøipravený test, budou 
odmìnìni astronomickými cenami.

Pátek 25. záøí v 18:00 hodin

Na pátek 25. záøí 2009 vyhlásila Evropská 
komise ètvrtý roèník akce s názvem Ev-
ropská noc vìdcù, která je souèástí 7. rám-
cového programu EU. K této celoevropské 
akci se opìt pøihlásila i Hvìzdárna Valašské 
Meziøíèí, p. o. a pøipravila pro vás následující 
program: 

Taje elektromagnetického záøení – soubor experimentù
a pokusù z elektromagnetismu. Pøedvede PhDr. Tomáš Mohler, 
odborný pracovník Hvìzdárny Valašské Meziøíèí, p. o.

Zemì z pohledu astronoma. Pøednáší RNDr. Luboš Ko-
houtek, CSc., emeritní vìdecký pracovník na univerzitì
v Hamburku.

Program v hlavní kopuli hvìzdárny – pozorování planety 
Jupiter, hvìzd, dvojhvìzd, hvìzdokup a dalších zajímavých 
objektù. Doplnìno odborným výkladem (jen v pøípadì 
pøíznivého poèasí).

Pod širou oblohou aneb proè pozorujeme hvìzdy? 
Vizuální show v areálu hvìzdárny pod širým nebem (jen
v pøípadì pøíznivého poèasí).

V pøípadì nepøíznivého poèasí nabídneme od 21:00 hodin 
noèní exkurzi všemi budovami Hvìzdárny Valašské Meziøíèí.

Ve dnech 25. až 27. záøí 2009 se v prostorách Hvìzdárny 
Valašské Meziøíèí uskuteèní Sraz starých meteoráøù (SSM) 2009. 
Jedná se o tradièní setkání úèastníkù prvních celostátních 
meteoráøských expedic, poøádaných ve druhé polovinì minulého 
století na Hlaváèkách ve Valašské Bystøici.

Akce je urèena pouze zvaným úèastníkùm.

EVROPSKÁ NOC VÌDCÙ 

18:00 hodin

19:30 hodin

21:00 hodin

21:00 hodin

SETKÁNÍ STARÝCH METEORÁØÙ

Pøipravujeme:

PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU

PROÈ SE ZEMÌ VZDALUJE OD SLUNCE?

Ve dnech 23. až 25. øíjna 2009 se bude na Hvìzdárnì Valašské 
Meziøíèí konat mezinárodní populárnì-nauèný semináø s názvem 
„Planetární soustavy ve vesmíru“, urèený široké veøejnosti. Akce se 
koná v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009. Semináø je 
poøádán ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ÈR, v.v.i., 
Èeskou astronomickou spoleèností, Èeským organizaèním 
výborem IYA 2009 a Sekcí promìnných hvìzd a exoplanet ÈAS. 
Podrobný program najdete na webových stránkách Hvìzdárny 
Valašské Meziøíèí, p. o.

V prùbìhu 20. století astronomové pøesnì zmìøili vzdálenost 
mezi Zemí a Sluncem, kterou oznaèili jako astronomickou jednotku 
(AU – Astronomical Unit). Její hodnota je 149 597 870,691 km.
Ruští vìdci Georgij Krasinskij a Viktor Brumberg v roce 2004 
zjistili, že Slunce a Zemì se od sebe postupnì vzdalují. Rychlost 
vzdalování není pøíliš veliká – nìjakých 15 cm za rok – avšak poøád je 
to 100krát více, než èiní chyba mìøení. Nìco musí opravdu 
postrkovat Zemi dále od Slunce.

Jednou z možností je, že Slunce ztrácí èást své hmoty v dùsledku 
erupcí a sluneèního vìtru, èímž postupnì klesá jeho gravitaèní 
pøitažlivost. Další možná vysvìtlení poèítají se zmìnami gravitaèní 
konstanty, s efektem rozpínání vesmíru, a dokonce i s úèinkem tzv. 
temné (skryté) hmoty. Ani jedna z možností však neposkytla 
uspokojivé vysvìtlení.

Takaho Miura (Hirosaki Univesrity, Japonsko) se svými spolupra-
covníky se domnívají, že odpovìï znají. Tvrdí, že Slunce a Zemì 
jsou doslova tlaèeny pryè od sebe v dùsledku jejich vzájemného 
slapového ovlivòování.

Jedná se o stejný proces, který pozvolna vede ke vzdalování 
Mìsíce od Zemì: slapové síly Mìsíce, které zpùsobují na Zemi pøíliv 
a odliv, postupnì pøemìòují rotaèní energii Zemì na obìžný pohyb 
Mìsíce. To má za následek zvìtšování vzdálenosti Mìsíce od Zemì 
pøibližnì o 4 cm za rok a zpomalování zemské rotace o 0,000017 
sekundy (o stejnou hodnotu se tedy za rok prodlouží délka dne).

Podobnì tým japonských astronomù pøedpokládá, že gravitace 
naší planety nepatrnì avšak vytrvale pùsobí na Slunce. Vypoèítali,
že díky Zemi se rychlost rotace Slunce zpomalí o 3 milisekundy
za 100 let (0,00003 s/1 rok). A to i pøesto, že hmotnost Slunce
333 000krát pøevyšuje hmotnost Zemì. V souladu s tímto vy-
svìtlením se vzdálenost mezi Zemí a Sluncem zvìtšuje o výše 
uvedených 15 cm/rok. 

(Podle http://www.newscientist.com/article/dn17228-why-is-the-earth-
moving-away-from-the-sun.html upravil F. Martinek)

ÍNÁVOROZOP ÁKCIMONOTRSA

YKŠÁNDEØP

YLOK ŠORP AKUÝV ÁVOKLÒPOD


	Stránka 1
	Stránka 2

