Všechny exoplanety, které obíhají kolem hvìzdy Kepler-11, jsou
vìtší než Zemì. Nejvìtší z nich je svým prùmìrem srovnatelná
s planetami Uran èi Neptun.
(Podle http://kepler.nasa.gov/news/nasakeplernews/ upravil F. Martinek)

NÁVŠTÌVA U KOMETY TEMPEL 1
Dvanáct let po startu a sedm let po završení sbìru kometárního
prachu v okolí jádra komety Wild 2 prolétla 15. 2. 2011 sonda NASA
s názvem Stardust-NExT v blízkosti komety Tempel 1. K jádru se
pøiblížila na vzdálenost 178 km. Bìhem prùletu poøídila 72 snímkù,
z nichž nìkteré byly detailní. Astronomové chtìjí zjistit, jak se zmìnil povrch komety od roku 2005, kdy ji studovala sonda Deep Impact.
Kosmická sonda v cenì 300 miliónù dolarù byla vypuštìna v roce
1999. Dne 2. 1. 2004 prolétla v blízkosti jádra komety Wild 2.
Speciální kolektor na její palubì byl použit ke sbìru prachu z okolní
komy, tj. z oblaku èástic v okolí jádra komety. O dva roky pozdìji
malé návratové pouzdro dopravilo zachycený materiál na Zemi
k detailnímu studiu.
Mezitím NASA realizovala misi Deep Impact ke kometì Tempel
1, která má zhruba podobu velké brambory o velikosti 7 x 5 km. Od
sondy se oddìlil impaktor o hmotnosti 372 kg, který narazil do jádra
komety. Z jeho povrchu vytryskl oblak uvolnìného prachu a plynù.
Mateøská sonda Deep Impact monitorovala prùbìh srážky z bezpeèné vzdálenosti pomocí kamer a dalších vìdeckých pøístrojù.
Avšak oblak prachu nedovolil astronomùm spatøit vytvoøený kráter.
Protože kosmická sonda Stardust byla i po uskuteènìní své mise ke
kometì Wild 2 stále ještì funkèní, NASA odsouhlasila její navedení
ke kometì Tempel 1. Úkolem sondy bylo zjistit, jaké zmìny nastaly
na povrchu komety bìhem obìhu kolem Slunce. A rovnìž zjistit, jak
velký kráter vznikl po nárazu impaktoru.

vyvolává na jejich povrchu. To budeme schopni zjistit na základì
porovnání fotografií z obou kosmických sond, poøízených
v odstupu nìkolika let.“
„Objevili jsme kráter, skuteènì jsme jej spatøili,“ øíká Pete
Schultz (Brown University). „Má prùmìr asi 150 m a uprostøed je
malý centrální vrcholek. Vypadá to, jako kdyby byl materiál pøi
impaktu vyhozen vzhùru a zase dopadl zpìt dolù. Povrch jádra
komety je v tomto místì velmi køehký. Je tak køehký, že kráter je
již èásteènì zahlazen,“ dodává Schultz.
Telemetrie pøijímaná na Zemi po nejvìtším pøiblížení ke
kometì naznaèovala, že sonda proletìla skrz proudy èástic
uvolòujících se z jádra komety, pøièemž zaznamenala dopady
nìkolika desítek èástic, které prorazily více než jednu vrstvu její
bezpeènostní ochrany.
„Data naznaèují, že prùlet sondy kolem komety vypadal
podobnì, jako když bombardér B-17 prolétal oblastí protiletadlové palby za druhé svìtové války,“ øíká Don Brownlee
(University of Washington, Seattle). „Místo malých proudù
stejných èástic uvolòujících se z jádra komety materiál podle
všeho unikal ve vìtších kusech, které se rozpadaly.“
(Podle http://www.spaceflightnow.com/news/n1102/14stardustnext/
upravil F. Martinek)
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Zaèátek astronomického jara
Slunce vstupuje do znamení Berana dne 21. bøezna v 00 hodin 20 minut SEÈ (støedoevropského èasu). Nastává jarní rovnodennost, na severní polokouli zaèíná astronomické jaro.
V okamžiku jarní rovnodennosti Slunce prochází nebeským
rovníkem (pøechází z jižní polokoule na polokouli severní), den
i noc jsou stejnì dlouhé. S pøibývající dobou se délka dne – kdy je
Slunce nad obzorem – postupnì prodlužuje a noc zkracuje, a to
až do letního slunovratu.
.

Letní èas v Èeské republice
V roce 2011 se v Èeské republice zavádí letní èas, a to v nedìli 27. bøezna, kdy se ve 2 hodiny støedoevropského èasu
(SEÈ) posune èasový údaj na tøetí hodinu støedoevropského
letního èasu (SELÈ). Noc bude tedy o jednu hodinu kratší.

PROGRAMOVÝ ZPRAVODAJ HVÌZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ
A VALAŠSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEÈNOSTI

„Sonda Deep Impact fotografovala kometu Tempel 1 v roce 2005
a nyní ji spatøíme témìø po 6 letech, kdy vykonala jeden obìh vèetnì
tìsného pøiblížení ke Slunci,“ øíká Joe Veverka (Cornell University).
„Víme, že komety ztrácejí materiál, ale je otázkou, jak velké zmìny to
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Kosmická sonda Stardust-NExT
(prùlet kolem komety Tempel 1 – kresba)
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PØEDNÁŠKY

Podrobnou nabídku programù a akcí pro školy najdete na
internetové adrese http://www.astrovm.cz.
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Støeda 23. bøezna v 18:00 hodin
.

PROKOP DIVIŠ BY SE DIVIL
.

Nový poøad o fyzice, historii a experimentech, který je urèen všem
školákùm, rodièùm, pedagogùm a domácím experimentátorùm.
Cílem programu je vysvìtlit a uvést do dobových souvislostí nìkteré
objevy známých fyzikálních jevù – elektøina, magnetismus, elektrický
náboj atd. Poøad je založen na experimentech, které si lze sestavit
i v domácí laboratoøi.
Doplnìno poèítaèovou prezentací. Pøednáší Mgr. Radek Kraus,
odborný pracovník Hvìzdárny Valašské Meziøíèí.
Sobota 26. bøezna v 18:00 hodin
.

HODINA ZEMÌ 2011
.

V rámci kampanì „Hodina Zemì 2011“ bude ve Valašském
Meziøíèí na jednu hodinu (od 20:30 do 21:30 hodin) zhasnuto veøejné
osvìtlení, osvìtlení dominant mìsta, veøejných budov a bytù. Do
programu, který organizuje mìsto Valašské Meziøíèí, hvìzdárna
pøispìje podle následujícího harmonogramu:
18:00 hodin– Deset zpùsobù, jak šetøit energií v domácnosti
(pøednáška, zajišuje Regionální energetické centrum)
19:30 hodin– pøesun na kopec „Vrchovina“ (pouze za dobrého
poèasí)
20:30 hodin– pozorování zajímavých objektù dalekohledem,
doplnìno odborným výkladem (pouze za dobrého poèasí, jinak
náhradní program na hvìzdárnì – fyzikální pokusy, malování apod.)
Vhodné pro rodiny s dìtmi.
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Astronomická pozorování pro veøejnost - bøezen:
.

PONDÌLÍ ÚTERÝ STØEDA ÈTVRTEK PÁTEK
v 19:00 hodin (od 28. bøezna ve 20:00 hodin)
Program pozorování:
Mìsíc - od 8. do 18. bøezna
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým
svitem Mìsíc.
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Hvìzdárna Valašské Meziøíèí pøipravila pro všechny typy škol
programy doplòující uèební osnovy. Termín návštìvy hvìzdárny
a požadovaný program je nutno dohodnout pøedem.

OUŽKY

Astronomický kroužek pro žáky støedních škol a dospìlé se
schází každou støedu v 18:00 hodin, astronomický kroužek pro
žáky druhého stupnì základních škol se schází vždy ve ètvrtek
v 16:30 hodin na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí. Další zájemci se
ještì mohou pøihlásit.
.

Pøipravujeme:

LETNÍ PUTOVÁNÍ VESMÍREM
Hvìzdárna Valašské Meziøíèí poøádá ve dnech 8. až 17.
èervence 2011 letní astronomický tábor, který se uskuteèní
v areálu hvìzdárny. Tábor je urèen zájemcùm o astronomii,
astronomická pozorování, pøírodu, sport, soutìžení, výlety atd. ve
vìku od 9 do 14 let. Pro starší mládež ve vìku 15 až 18 let je
pøipraveno letní astronomické praktikum, a to v termínu 5. až
14. srpna 2011.
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Kraus
e-mail: rkraus@astrovm.cz, tel. 571 611 928.
Podrobnìjší informace najdete na http://www.astrovm.cz
v rubrice „Dìtem“.

Èlenský pøíspìvek
Upozoròujeme èleny Valašské astronomické spoleènosti
(VAS), že do konce bøezna 2011 je nutno zaplatit èlenské
pøíspìvky na další rok ve výši 200,- Kè u klasického èlenství nebo
ve výši 80,- Kè u elektronického èlenství.
Platbu mùžete realizovat stejným zpùsobem, jako v minulých
letech: pøi osobní návštìvì, bankovním pøevodem z Vašeho úètu
na úèet VAS nebo složením dané èástky v bance pomocí pokladní
složenky v kterékoliv poboèce Èeskoslovenské obchodní banky
a. s. (ÈSOB) v ÈR. Do kolonky Èíslo bankovního spojení napište
èíslo úètu VAS – 169124105/0300. Dále vypište èástku (200,- Kè
nebo 80,- Kè), své jméno, pøíjemní a adresu. Jako variabilní
symbol uveïte své osobní èíslo èlena VAS, které naleznete na
poslední stránce èlenské prùkazky (pokud èíslo nezjistíte, staèí se
na nás obrátit, rádi Vám jej sdìlíme). Variabilní symbol musíte
uvést, abychom identifikovali, kdo z vás platbu provedl. Do
kolonky konstantní symbol napište èíslo 1379.

KEPLER-11: ŠEST PLANET
Astronomická družice Kepler (NASA, start 7. 3. 2009) objevila
první kandidáty na exoplanety velikosti Zemì a první pravdìpodobné exoplanety obíhající v tzv. obyvatelné zónì, což je oblast v okolí
hvìzdy, kde mùže na povrchu planety existovat voda v kapalném
stavu. Objevené exoplanety vyžadují další následná pozorování, aby
bylo možné ovìøit jejich parametry.
Tyto planety patøí mezi 1235 pravdìpodobných exoplanet,
identifikovaných v datech z družice Kepler. Z novì objevených
exoplanet má 68 rozmìry srovnatelné se Zemí (velikost ménì než
1,25 prùmìru Zemì); 288 jsou tzv. super-Zemì (prùmìr 1,25 až 2
prùmìry Zemì); 662 exoplanet má velikost Neptunu; 165 má
velikost srovnatelnou s planetou Jupiter a 19 je vìtších než Jupiter.
Tyto informace byly získány na základì mìøení, která družice Kepler
provádìla v období od 12. kvìtna do 17. záøí 2009 na vzorku více
než 156 000 hvìzd v zorném poli družice, jehož velikost pokrývá
pøibližnì 1/400 oblohy.
„Skuteènost, že jsme objevili tak mnoho kandidátù na exoplanety
v tak malé èásti oblohy vede k závìru, že v naší Galaxii existuje
bezpoèet planet obíhajících kolem hvìzd podobných Slunci,“ øíká
William Borucki (NASA, Ames Research Center, Moffett Field,
Kalifornie).
Kosmická observatoø Kepler také objevila 6 definitivnì
potvrzených planet obíhajících kolem hvìzdy Kepler-11, která je
podobná Slunci.

Hvìzda Kepler-11, vzdálená od Zemì 2 000 svìtelných let, má
rozmìrovì doposud nejmenší známou planetární soustavu. Pokud
bychom umístili tento planetární systém do naší Sluneèní soustavy,
potom by nejvzdálenìjší exoplaneta Kepler-11g obíhala mezi drahami Merkuru a Venuše, zbývajících 5 exoplanet by kroužilo uvnitø
dráhy Merkuru. Tyto exoplanety mají obìžné periody mezi 10 a 47
dny, exoplaneta Kepler-11g obìhne kolem hvìzdy jednou za 118
dnù.

