Minulý rok spoleènost Astro-Technology SOHLA úspìšnì
vypustila malou technologickou družici o hmotnosti 50 kg, která
byla pojmenována Maido-1. Byla urèena k ovìøení funkènosti rùzných bìžnì dostupných konstrukèních prvkù pro levné mikrodružice. Spoleènost pøedbìžnì pojmenovala robota vzhledem podobného èlovìku „Maido-kun“ – na poèest úspìšné družice. Odhadovaná
cena robota, jehož výška bude menší než prùmìrná výška èlovìka, je
pøibližnì 1 miliarda jenù (asi 10,6 miliónu dolarù).
Japonská vláda a Japonská kosmická agentura
JAXA jsou pøipraveny vyslat výzkumného robota
na Mìsíc v roce 2015. Spoleènost AstroTechnology SOHLA doufá, že jimi navrhovaný
robot bude schopen absolvovat plánovanou misi
a na povrchu Mìsíce tak následovat Neila
Armstronga a další americké astronauty. O tomto
svém plánu informovali zástupci konsorcia 27. dubna 2010.
(Podle http://www.space.com/businesstechnology/japanese-humanoid-moonrobot-100504.html upravil F. Martinek)

AKATSUKI MÍØÍ K VENUŠI
V pátek 21. 5. 2010 vypustila Japonská kosmická agentura JAXA
kosmickou sondu AKATSUKI, která bude navedena na eliptickou
obìžnou dráhu kolem planety Venuše ve vzdálenosti 300 až 79 000
km od povrchu. Tento široký rozsah vzdáleností umožní zevrubná
pozorování meteorologických jevù v atmosféøe planety a rovnìž
povrchu Venuše, stejnì tak i pozorování èástic unikajících z atmosféry Venuše do kosmického prostoru.
Sonda bude rovnìž poøizovat detailní snímky Venuše a pozorovat
vìtrné vichøice, které vanou nad povrchem planety rychlostí
dosahující 100 m/s, tj. 60krát vyšší rychlostí, než jakou planeta
rotuje kolem své osy. Tento fenomén je stále velkou záhadou
Venuše, který nelze vysvìtlit na základì souèasných poznatkù.
Kosmická sonda AKATSUKI bude detekovat infraèervené
záøení za úèelem pozorování a objasnìní záhad kolem atmosféry
Venuše pod vrstvou oblaènosti a podmínek na povrchu planety.

Kromì toho bude ovìøovat pøítomnost aktivních sopek a bleskových výbojù.
Sonda bude stabilizovaná ve tøech osách, pøièemž její kamery
budou míøit smìrem k Venuši. Její hmotnost vèetnì pohonných
látek je 480 kg, na své palubì ponese 34 kg vìdeckých pøístrojù.
K Venuši dolétne v prosinci letošního roku (2010). Bìhem pøeletu se zamìøí na studium tzv. zodiakálního (zvíøetníkového)
svìtla ve Sluneèní soustavì. Životnost sondy je minimálnì 2 pozemské roky, vše bude záviset na degradaci palubních baterií.
(Podle http://www.stp.isas.jaxa.jp/venus/E_intro.html upravil
F. Martinek)
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Zaèátek astronomického léta
Dne 21. èervna 2010 ve 13 hodin 28 minut SELÈ vstupuje
Slunce do znamení Raka. Nastává letní slunovrat, na severní
polokouli zaèíná astronomické léto. V okamžiku letního slunovratu se dostává Slunce nad obratník Raka na severní polokouli
(Slunce dosahuje v poledne nejvìtší výšky nad obzorem za celý
rok). Den, který je v tomto okamžiku nejdelší a trvá 16 hodin
a 22 minuty, se zaèíná zkracovat a noc prodlužovat.
.

Astronomický soumrak
Astronomická noc nastává tehdy, když Slunce klesne více než
18° pod obzor. Na 50. stupni severní zemìpisné šíøky (a tedy i na
území Èeské republiky) však v termínu od 31. kvìtna do 11.
èervence 2010 neklesne Slunce tak hluboko. V tomto období
nenastává pravá astronomická noc, ale pouze astronomický
soumrak.

.
Na 13. èervna 2010 je naplánováno pøistání návratového
pouzdra japonské sondy Hayabusa se vzorky materiálu
z povrchu planetky Itokawa.
Na 3. èervna 2010 se naplánováno vypuštìní francouzské družice Picard. Nepøetržitì bude mìøit intenzitu sluneèního záøení,
prùmìr a tvar sluneèního kotouèe a prostøednictvím helioseismologie studovat vnitøní stavbu Slunce. Start byl pøesunut z bøezna t.r.
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Carina Nebula – oblast intenzivní tvorby hvìzd
(foto: Hubblùv kosmický dalekohled HST)

www.astrovm.cz

ÁNÍ
Á POZOROV
ASTRONOMICK
Astronomická pozorování pro veøejnost - èerven:
.

PONDÌLÍ ÚTERÝ STØEDA ÈTVRTEK PÁTEK
ve 21:00 hodin
Program pozorování:
Mìsíc - ve druhé polovinì èervna (kromì konce mìsíce)
Venuše - po celý mìsíc
Mars - po celý mìsíc
Saturn - po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým
svitem Mìsíc.
.

.
ÝU
DOPLÒKOVÁ V .

dùsledkem pádu laviny nebo kusu zmrzlého oxidu uhlièitého.
Tato námraza se v zimním období (bìhem panující polární noci)
drží na svahu, avšak její soudržnost mùže být s nastupujícím
jarem narušena sluneèním svìtlem a teplem. Viditelná stìna
vysoká pøibližnì 700 m je tvoøena vrstvami vodního ledu s promìnným množstvím prachu, zhruba v podobném pomìru jako
ledovce v polárních oblastech Zemì.

svìtelných let od Zemì a promítá se do souhvìzdí Jednorožce.
Tento oblak obsahuje dostateèné množství prachu a plynu k vytvoøení zhruba 10 000 hvìzd podobných Slunci.
Družice Herschel se zamìøuje na sledování infraèerveného
záøení, vyzaøovaného pøítomným prachem. Svìtlé skvrny na
fotografii jsou prachové kokony (zámotky), ukrývající hmotné
zárodky hvìzd, které „dorostou“ na hvìzdy o hmotnostech až
10krát vìtší než hmotnost Slunce. Malé skvrny poblíž støedu
obrázku jsou hvìzdná embrya o malých hmotnostech srovnatelných
s hmotností Slunce.

KA PRO ŠKOLY

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 http://www.astrovm.cz.

Èlenové astronomických kroužkù se budou scházet v dohodnutých termínech jednou týdnì na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí.
.

LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR

.

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí poøádá pravidelnì v letních mìsících astronomický tábor pro mládež. V roce 2010 jsou plánovány
dva turnusy: 9. až 18. 7. 2010 (pro mládež ve vìku 9 až 14 let) a 6. až
15. 8. 2010 (pro mládež ve vìku 15 až 18 let). Poslední volná místa.
Podrobnìjší informace najdete na http://www.astrovm.cz.
Kontaktní osoba – Bc. Radek Kraus, e-mail: rkraus@astrovm.cz,
tel. 571611928.

DALŠÍ LAVINY NA MARSU
Kamera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment)
na palubì americké sondy MRO, která od roku 2006 krouží kolem
Marsu, zaznamenala pády nìkolika lavin v polárních oblastech rudé
planety.
Na pøipojeném obrázku jsou oblaka, valící se èi vznášející se tìsnì
nad povrchem, dosahující výšky zhruba 55 m. Jsou pravdìpodobnì

Rovinatý povrch nad svahem pokrývá svìtlý vodní led a zmrzlý oxid uhlièitý. V uplynulém roce monitorovala kamera HiRISE
tuto oblast za úèelem zjištìní zmìn na zmrzlém povrchu s nástupem jara – bylo velmi napínavé pátrat po právì padajících
lavinách. K nìkolika pádùm lavin došlo poèátkem tohoto roku
na stejném srázu a nìkolik dalších lavin bylo rovnìž pozorováno
na jiných strmých svazích, nacházejících se po obvodu polární
oblasti.
Pohled na jednotlivé pøípady padajících lavin na všech
poøízených fotografiích dá dohromady celý proces vzniku lavin
od jeho poèátku (proud materiálu padajícího dolù po svahu) až
do konce (vytvoøení nadýchaného oblaku prachu). Na základì
pozorování z letošního roku lze øíci, že k tìmto událostem
docházelo pøedevším v polovinì místního jara, což na Zemi
odpovídá zhruba dubnu a poèátku kvìtna. Jak se zdá, laviny jsou
bìžným procesem v oblasti severního pólu Marsu, které mùžeme
oèekávat každý maranský rok – mùžeme pøedpovìdìt sezónu
padajících lavin!
(Podle http://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_016423_2640 upravil F. Martinek)

Obrázek byl složen ze snímkù ve tøech barvách, odpovídajících
infraèervenému záøení o vlnových délkách 70 mikronù (modrá
barva), 160 mikronù (zelená barva) a 250 mikronù (èervená barva na
snímku). Jednotlivé barvy pøedstavují odlišnou teplotu prachu od
-263 °C (èervená) až po -233 °C (modrá barva).
Je dùležité pochopit prùbìh vzniku hvìzd o vysokých hmotnostech v naší Galaxii, protože „krmí“ svìtlem a dalšími druhy energie
svá mateøská oblaka, v kterých mùže být kdykoliv iniciován vznik
dalších generací hvìzd.
Když astronomové pozorují vzdálené galaxie, sledují pouze jasné
a hmotné oblasti vzniku hvìzd. Pokud chceme porovnat naši
Galaxii s tìmi vzdálenými, musíme nejprve porozumìt prùbìhu
vzniku velmi hmotných hvìzd v naší blízkosti.
(Podle http://www.esa.int/SPECIALS/Herschel/SEMWQ59MT7G_0.html upravil F. Martinek)

HVÌZDNÁ PORODNICE

ROBOT KRÁÈEJÍCÍ PO MÌSÍCI

Na fotografii, kterou poøídila astronomická družice Herschel
Space Observatory vypuštìná Evropskou kosmickou agenturou
ESA, je zachycen molekulární oblak, který je souèástí emisní
mlhoviny Roseta (Rosette Nebula – Rùžicová mlhovina). Tato
hvìzdná porodnice se nachází ve vzdálenosti pøibližnì 5 000

Skupina japonských inženýrù a technikù zahájila pøípravu dvounohého humanoidního robota, uzpùsobeného k pohybu po povrchu
Mìsíce. Konstruktéøi patøí do konsorcia šesti malých firem s názvem
Astro-Technology SOHLA (Space Oriented Higashiosaka Leading
Association), které má sídlo v prefektuøe Osaka na ostrovì Honšú.

