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V ROCE 2010
.

.

9. až 18. èervence

Letní astronomický tábor
(urèeno zájemcùm o astronomii ve vìku
od 9 do 14 let)

.

6. až 15. srpna
pøistával na padáku. Raketoplán X-40A nebyl vybaven systémem
tepelné ochrany, neobsahoval raketové motory, pøístrojové vybavení
ani další systémy.

.

18. záøí

Podzimní putování Valašskem
(turistický pochod ve spolupráci s KÈT
Valašské Meziøíèí a s Valašskou astronomickou spoleèností – urèeno milovníkùm astronomie a turistiky; start a cíl
na hvìzdárnì)

(Podle http://www.spaceflightnow.com/news/n0911/24otv/ upravil F. Martinek)

Èásteèné zatmìní Slunce
V pátek 15. ledna 2010 nastává prstencové zatmìní Slunce, které
zaèíná v západní Africe. Oblast viditelnosti úkazu prochází dále
Indickým oceánem, jižní èástí Indie, Bengálským zálivem a pøes
Barmu vstoupí do Èíny. Jako èásteèné je toto zatmìní viditelné
z vìtšiny Afriky a Asie, a také z východní poloviny Evropy. Na
východní Moravì však nastává konec zatmìní pøi východu Slunce.
Ve Valašském Meziøíèí Slunce vychází v 7 h 39 min. Zatmìní
konèí v 7 h 50 min 02 s. Úkaz je tudíž prakticky nepozorovatelný.

Letní astronomický tábor
(urèeno zájemcùm o astronomii ve vìku
od 15 do 18 let)

PF2010

.

24. záøí

Evropská noc vìdcù
(program bude pøipraven dodateènì)

.

1. až 3. øíjna

2. Èesko-slovenská konference
o vzdìlávání v astronomii
(pøi pøíležitosti 55. výroèí otevøení
hvìzdárny)

.

4. až 10. øíjna

Svìtový kosmický týden
(pøednášky, výstava, pozorování pøeletù
umìlých družic v rámci veèerních
programù u dalekohledu apod.)

.

24. ledna 1990 byla k Mìsíci vypuštìna první japonská kosmická sonda HITEN. Od mateøské sondy se oddìlila malá subdružice Hagoromo, která byla navedena na samostatnou obìžnou
dráhu kolem Mìsíce.
Na 3. února 2010 je naplánováno vypuštìní americké družice
SDO (Solar Dynamic Observatory), urèené k výzkumu Slunce. Start
se uskuteèní pomocí rakety Atlas 5.

26. až 28. listopadu Kosmonautika a raketová technika
(semináø urèený všem zájemcùm
o novinky ze svìta kosmonautiky,
raketové techniky a výzkumu vesmíru)
.

.
Zemì nejblíže ke Slunci
Zemì, obíhající kolem Slunce po eliptické dráze, se vždy
poèátkem roku dostává do polohy, kdy je Slunci nejblíže. V letošním
roce se tak stane 3. ledna v 1 hodinu SEÈ (støedoevropského èasu).
V tomto okamžiku bude Zemì vzdálena od Slunce 147 098 100 km,
tj. 0,983290 AU.
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NEUTRONOVÁ HVÌZDA S UHLÍKOVOU
ATMOSFÉROU

PØEDNÁŠKY
Støeda 20. ledna v 18:00 hodin

CO NOVÉHO V ASTRONOMII
aneb
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009

.

V roce 2009 byla pøedána Nobelova cena za objev a konstrukci
CCD detektoru, který je v souèasné dobì nepostradatelným
pomocníkem astronomù. Družice Planck by mìla dát odpovìï na
otázku stavby, tvaru a stáøí vesmíru. Rok 2009 byl také rokem kolizí –
jak družic na obìžné dráze kolem Zemì, tak i planetky nebo komety
s Jupiterem. A mnoho dalších zajímavostí se dozvíte na tradièní
novoroèní pøednášce.
Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým
materiálem. Pøednáší Ladislav Šmelcer, odborný pracovník
Hvìzdárny Valašské Meziøíèí, p. o.

Á PO
ASTRONOMICK

ZOROVÁNÍ

Astronomická pozorování pro veøejnost - leden:
.

PONDÌLÍ ÚTERÝ STØEDA ÈTVRTEK PÁTEK
(kromì pátku 1. ledna) v 18 hodin
Program pozorování:
Mìsíc - v poslední dekádì ledna
Mars - koncem ledna
Jupiter - poèátkem ledna
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým
svitem Mìsíc.

.UKA

Ý
DOPLÒKOVÁ V

P R O Š K O LY

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.

JAK VZNIKAJÍ SUPER-HVÌZDY
Zpùsob, jakým vznikají hmotné hvìzdy, zùstává èásteènì
záhadou, protože se tyto hvìzdy vyskytují velmi vzácnì, dožívají
se nízkého vìku a v dobì svého mládí jsou pøed spatøením
zahaleny oblaky prachu a plynu. Astronomové studovali velmi
hmotnou mladou protohvìzdu v Mlhovinì v Orionu na rádiových vlnách pøi použití soustavy radioteleskopù VLBA.
Na obrázku je umìlecká
pøedstava disku, který obklopuje
mladou velmi hmotnou hvìzdu.
Proudy chladného plynu jsou
hnány na obì strany mimo rovinu
disku (jak ukazují barevné šipky),
pøièemž je plyn tvarován do
podoby pøesýpacích hodin v dùsledku spletitých siloèar magnetického pole (viz tenké modré èáry).
Celý disk a proudy plynù rotují.
Èer vená bar va pøedstavuje
materiál, který se pohybuje ve smìru od pozorovatele; modrá
barva vyznaèuje materiál, který se k pozorovateli pøibližuje.
Takové proudìní odnáší pøebyteèný úhlový moment ze soustavy,
což umožòuje vznik hvìzdy i planet.
(Podle http://www.cfa.harvard.edu/news/2009/pr200922.html
upravil F. Martinek)

PØECE JEN VODA?
Pøítomnost vodního ledu v polárních oblastech Mìsíce
pøedpokládali astronomové již pøed více než 50 roky. Avšak
teprve v øíjnu 2009 pøi experimentu, kdy dvì umìlá tìlesa narazila
vysokou rychlostí do mìsíèního povrchu a došlo k vyvržení
znaèného množství materiálu nad povrch Mìsíce, se podaøilo
tento pøedpoklad potvrdit. Zpracování veškerých pozorování
pøedevším v oboru infraèerveného a UV záøení pøineslo
pozitivní výsledky.
NASA na tiskové konferenci oznámila: „V oblaku prachu
o hmotnosti 350 tun, který se vytvoøil nad kráterem Cabeus po
dopadu sondy, se podle odhadù nacházelo pøinejmenším 95 lit. vody.“
Kromì vody byly objeveny tzv. tìkavé látky, obsahující uhlík
a vodík – pravdìpodobnì metan, etanol, èpavek èi oxid uhlièitý,
pøítomen byl i sodík. Za dopravu tìchto látek na Mìsíc mohou
být zodpovìdné komety, které jako „špinavé snìhové koule“
v dávné minulosti bombardovaly povrch Mìsíce a které kromì
vody obsahují napøíklad metan. Vyhodnocování dat ještì stále
pokraèuje.
(Podle http://www.nasa.gov/mission_pages/LCROSS/
upravil F. Martinek)

Kosmická observatoø Chandra X-ray Observatory poøídila
snímek centrální oblasti pozùstatku po výbuchu supernovy, oznaèovaného jako Cassiopeia A (Cas A). Byly pøitom získány dùkazy
pøítomnosti tenké uhlíkové atmosféry na povrchu neutronové
hvìzdy, která se nachází v jeho centru.
Bodový zdroj rentgenového záøení v centru Cas A je neutronová
hvìzda – typický pozùstatek po explozi hvìzdy, avšak neèekanì
nebyly získány žádné dùkazy pulsací v rentgenovém èi rádiovém
oboru záøení. Podle souèasných modelù neutronových hvìzd
obsahujících uhlíkovou atmosféru bylo odvozeno, že oblast
emitující rentgenové záøení rovnomìrnì pokrývá povrch neutronové hvìzdy. To vysvìtluje nepøítomnost rentgenových pulsací,
protože zde nemùže docházet k vytváøení jakýchkoliv zmìn
intenzity záøení bìhem rotace.
Uhlíková atmosféra je pouze 10 cm tlustá, má stejnou hustotu
jako diamant a atmosférický tlak dosahuje hodnoty více než 10krát
vyšší, než jaký se pøedpokládá ve støedu Zemì. Podobnì jako u zemského ovzduší je objem atmosféry neutronové hvìzdy pøímo
úmìrný její teplotì a nepøímo úmìrný gravitaci na povrchu hvìzdy.
Teplota je odhadována na témìø 2 milióny stupòù. Protože však
gravitace na povrchu neutronové hvìzdy je 100miliardkrát vyšší než
na Zemi, atmosféra je neuvìøitelnì tenká.
Odhadovaná vzdálenost neutronové hvìzdy od Zemì je 10 000
svìtelných rokù. Typická neutronová hvìzda má prùmìr pouhých
10 až 20 km a hmotnost 1,35 až 2,1 hmotnosti Slunce.
(Podle http://chandra.harvard.edu/photo/2009/cassio/
upravil F. Martinek)

X-37B - RAKETOPLÁN LETECTVA USA
Vojenské letectvo USA plánuje na 19. 4. 2010 vypuštìní experimentálního raketoplánu X-37B pomocí rakety Atlas 5 z kosmodromu na Cape Canaveral. Okøídlený raketoplán X-37-B je oznaèován též jako OTV (Orbital Test Vehicle). Na délku mìøí 8,8 m a je
vysoký témìø 3 m. Rozpìtí køídel je 4,6 m a startovní hmotnost více
než 5000 kg. Raketoplán byl vyroben ve firmì Boeing Phantom
Works, Kalifornie.
Zatím nebylo oznámeno, jak dlouho zùstane raketoplán X-37B
na obìžné dráze. Pøistávací manévr probìhne klouzavým letem
v automatickém režimu. X-37B je prototypem bezpilotního
raketoplánu. První exempláø je urèen pøedevším pro atmosférické
zkoušky. Pùvodnì se poèítalo se startem v nákladovém prostoru
raketoplánu Space Shuttle. V operaèním nasazení se poèítá s délkou
pobytu na obìžné dráze do 21 dnù. Bìhem letu mùže provádìt sbìr
špionážních informací, vypouštìní malých satelitù, testování
rùzného vybavení pro vojenské úèely apod.
Miniraketoplán X-37B je zvìtšená varianta (120 %) raketoplánu
X-40A od stejného výrobce, který byl pøi atmosférických zkouškách
v roce 1998 vynášen pomocí helikoptéry a na zemském povrchu

