
www.astrovm.cz

Spoleènost Planetary Society pøipravuje sluneèní plachetnici
s názvem LightSail 1. Start pøichází po 5 letech od neúspìšného 
pokusu o dosažení obìžné dráhy pomocí ruské rakety Volna star-
tující z ponorky.

Projekt LightSail v sobì zahrnuje tøi starty: LightSail 1 a dvì zdo-
konalené a mnohem ambicióznìjší sluneèní plachetnice k dalšímu 
vyzkoušení koncepce a možných aplikací vèetnì systému stanic 
vèasného varování, které mohou napøíklad detekovat blížící se 
sluneèní bouøe. 

Hliníkem pokovená plachta z mylaru, tvoøená ètyømi díly ve tvaru 
trojúhelníku, se rozvine na plochu 30 ètvereèních metrù. 
Akcelerometr na palubì sluneèní plachetnice LightSail 1 bude mìøit 
nepatrné zmìny rychlosti pøi obìhu kolem Zemì ve vzdálenosti 
zhruba 800 km nad povrchem, pøièemž budou vyhodnocovány 
vlivy v dùsledku pùsobení sluneèního pohonu.

Návrhy sluneèních plachetnic zahrnují velké a tenké rozkládací 
struktury, které zachycují energii fotonù – èástic svìtla, jež budou 
postupnì urychlovat kosmickou sondu bez použití klasických 
pohonných látek.

(Podle http://www.spaceflightnow.com/news/n0911/10solarsails/
upravil F. Martinek)

Europa patøí mezi ètyøi velké mìsíce planety Jupiter a rovnìž mezi 
nejvìtší mìsíce ve Sluneèní soustavì. Povrch tohoto mìsíce je 
pokryt vrstvou ledu o tlouš�ce nìkolika km. Z provedených 
výzkumù vyplývá, že se pod ledovou kùrou nachází obrovský vodní 
oceán, obsahující více než dvojnásobek objemu vody, který je 
obsažen v pozemských moøích a oceánech.

Atmosféra kolem Europy je zanedbatelná. Avšak v jejím vodním 
prostøedí se nachází rozpuštìný kyslík. Tento prvek vzniká na 
ledovém povrchu mìsíce v dùsledku bombardování èásticemi tzv. 
sluneèního vìtru. Pùsobením geologických procesù se kyslík 
dostává pod povrch, do vodního prostøedí. Ameriètí astronomové 
se pokusili odhadnout, jaké množství kyslíku se ukrývá v oceánu na 
Europì. Zjistili, že intenzita „výroby“ kyslíku je tak vysoká, že 
bìhem nìkolika miliónù rokù pøekroèí jeho množství v oceánu na 
Jupiterovì mìsíci obsah kyslíku v pozemských moøích.

Kyslík je nepostradatelným prvkem pro vìtšinu forem pozem-
ského života. Obsah kyslíku ve vodách Europy je dostateèný k to-
mu, aby zde mohly existovat nejen jednobunìèné organismy, ale
i vyšší formy života. To je také jeden z dùvodù, proè se na období 
kolem roku 2020 pøipravuje ve spolupráci NASA a ESA vypuštìní 
dvojice velkých sond, které se zamìøí na detailní výzkum (vèetnì 
pøistání výzkumných modulù) dvou Jupiterových mìsícù Europa
a Ganymed.

Podle http://www.physorg.com/news174918239.html
upravil F. Martinek)

Brzy skonèí Mezinárodní rok astronomie 2009, poøádaný pøi 
pøíležitosti 400. výroèí prvního použití dalekohledu k pozorování 
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vesmírných objektù (Galileo Galilei, 1609). Pokrok, který udìlala 
astronomie za uplynulé období, nejlépe vynikne srovnáním 
prvního Galileiho „kukátka“ a pøipravovaného evropského 
dalekohledu E-ELT (European Extremely Large Telescope).
Nový dalekohled bude opatøen objektivem o prùmìru 42 m, 
který bude složen z 984 segmentù – každý o prùmìru 1,45 m
a tlouš�ce 50 mm. Výstavba obøího dalekohledu má být dokon-
èena v roce 2018.

Bude-li silvestrovská noc jasná, mùžete ve veèerních hodinách 
pozorovat èásteèné zatmìní Mìsíce. Fáze zatmìní je však 
pomìrnì malá: 0,076. Toto èíslo vyjadøuje, jaký násobek mìsíè-
ního prùmìru (rovného jedné) je nejhloubìji ponoøen do plného 
zemského stínu. Z uvedené fáze zatmìní je zøejmé, že to bude 
pouze malá èást prùmìru mìsíèního kotouèe – necelých 8 %. 
Celý úkaz bude trvat pouze jednu hodinu. Èásteèné zatmìní 
zaène v 19 h 53 min a skonèí ve 20 h 53 min. Pøed a po skonèení 
fáze èásteèného zatmìní bude následovat ještì fáze polostínové-
ho zatmìní, která však není pouhým okem ani v dalekohledu 
prakticky pozorovatelná.

.

Èásteèné zatmìní Mìsíce
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Støeda 9. prosince v 18:00 hodin

 Novì zpracovaná cestopisná pøednáška Vás provede exotickou 
zemí, kterou jsme èásteènì procestovali a mimo jiné pozorovali 
úplné zatmìní Slunce. Pøednáška je doplnìna o doposud nezveøej-
nìné videoukázky, které zachycují momenty ze života lidí této asijské 
zemì.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem. Pøednáší Ladislav Šmelcer, odborný pracovník 
Hvìzdárny Valašské Meziøíèí, p. o.

V den zimního slunovratu v pondìlí 21. prosince v 15:30 hod.
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CESTA ZA ÈERNÝM SLUNCEM
THAJSKO 1995 

15:30 hodin

17:00 hodin

18:00 hodin

 

PØEDVÁNOÈNÍ SETKÁNÍ
NA HVÌZDÁRNÌ

aneb Louèíme se s Mezinárodním rokem astronomie 2009

Zábavné odpoledne pro dìti
Astronomické pohádky, soutìže, kvízy a hry (pro úèastníky jsou 

pøipraveny nejen sladké odmìny)

Návštìvní den pro dospìlé
Exkurze po všech objektech hvìzdárny (možnost zakoupení 

drobného obèerstvení na zahøátí)

Komiksový pohled na Mezinárodní rok
astronomie 2009

Netradièní podání novinek a událostí v astronomii roku 2009 
prostøednictvím kreslených vtipù, které autor vytváøel v prùbìhu 
roku a reagoval tak na události astronomické i neastronomické. 

Pøednáší Ladislav Šmelcer, odborný pracovník Hvìzdárny 
Valašské Meziøíèí, p. o.

Veèerní program u dalekohledu
Pozorování Mìsíce, planety Jupiter, hvìzd, dvojhvìzd a dalších 

zajímavých objektù (v pøípadì nepøíznivého poèasí náhradní
program).

Vhodná pøíležitost k zakoupení netradièních vánoèních dárkù.
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Astronomická pozorování pro veøejnost :

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
(kromì 24., 25. a 31. prosince) v 18 hodin

Program pozorování:
Mìsíc - na zaèátku a v poslední dekádì prosince
Jupiter - po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým 
svitem Mìsíc.

 

- prosinec

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 
internetové adrese . 

Èlenové astronomických kroužkù se budou scházet v do-
hodnutých termínech jednou týdnì na Hvìzdárnì Valašské 
Meziøíèí.

Pøesto, že je Mlhovina v Orionu intenzivnì studována, stále 
ukrývá velké množství záhad. V blízkosti ètyø jasných hvìzd – 
oznaèovaných jako Trapez – 
je jasná skupinka tøí hmot-
ných hvìzd, které vyzaøují 
více svìtla než 100 000 Sluncí 
(pøi pozorování ve viditelném 
svìtle jsou zcela zakryty 
oblakem prachu). Tato 
soustava je obklopena dlou-
hými radiálními výtrysky, 
které sahají do vzdálenosti 
témìø jednoho svìtelného 
roku.  Úkaz pø ipomíná 
hvìzdný ohòostroj – asi 
ètyøicet úzkých výtryskù 
vyvrženého materiálu obsa-
huje plyn, vzdalující se rych-

http://www.astrovm.cz

EXPLOZE HVÌZDY V ORIONU

lostí zhruba 480 000 km/h. Tyto „prsty“ vyvrženého materiálu uka-
zují zpìtnì na støed události poblíž trojice jasných hvìzd. Celkové 
množství energie této exploze odpovídá energii vyzaøované stov-
kami biliónù Sluncí.

Rychlosti plynù byly zmìøeny pomocí soustavy radioteleskopù 
SMA (Submillimeter Array) a zvýraznìny barvou. Modrá barva 
pøedstavuje plyn, který se k nám pøibližuje, èervená naopak 
zvýrazòuje oblaka vzdalujícího se plynu. Astronomové jsou 
pøesvìdèeni, že ke katastrofické události došlo zhruba pøed 500 
roky, kdy mohutná exploze zatím neznámé povahy vedla k destrukci 
hvìzdokupy, což následnì vedlo k rozptýlení hvìzd a k vyvržení 
proudù plynného materiálu.

(Podle http://www.physorg.com/news175507575.html
upravil F. Martinek)

Na rok 2010 jsou naplánovány zkušební starty dvou sluneèních 
plachetnic, které využijí neobvyklý zpùsob pohonu – tlak sluneèního 
záøení místo klasických pohonných látek.

Japonsko plánuje vypuštìní sluneèní plachetnice s názvem Ikaros 
na kvìten roku 2010 pomocí nosné rakety H-2A spoleènì s kos-
mickou sondou Planet-C (Akatsuki) k Venuši. Spoleènost Planetary 
Society bude následovat s vlastním demonstraèním letem koncem 
roku 2010.

Sluneèní plachta družice Ikaros ve tvaru ètverce má úhlopøíèku
o délce 20 m. Je pokryta tenkým filmem sluneèních èlánkù, které 
budou dodávat potøebnou elektrickou energii. Sonda bude rotovat 
pro zajištìní stabilní polohy bìhem letu.

PLACHETNICE POPLUJÍ VESMÍREM
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