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2. SÉRIE

Astronomický kroužek při
SVČ Bájo
Virtuální schůzka
24. listopadu 2020

- obloha tento týden
- pár tipů k pozorování
- velmi jasná ISS
- kosmonautická kronika
- kosmičtí skřítci
- viděli jste jasný meteor?
- největší radioteleskop

- radiový dalekohled v Arecibo je
v ohrožení. Hrozí mu demolice.
- historie skoro detektivní
- Medúza na obloze
- DOTAZNA
- soutěž virtuální milionář
- atlas mraků (5)
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Tento týden na obloze
●

Pozorujte Mezinárodní vesmírnou
stanici, je hodně jasná
V týdnu nastává období vhodné k jejímu večernímu
sledování. Stanice je jasnější než Jupiter, svojí
jasnosti připomíná ranní velmi jasnou Venuši.
Podívejte se na následující stránku, kde najdete
přehled nejvýraznějších průletů v tomto týdnu. Kromě
data a časového intervalu, ve kterém je ISS viditelná,
je ve druhém sloupci uvedena také jasnost v
magnitudách.

Vyfoťte si Měsíc
Měsíc byl o víkendu v první čtvrti, blíží se k úplňku,
který nastane 30. listopadu. Konjunkce s planetou
Mars nastává 26. listopadu, pozici obou těles ten den
vidíte na obrázku vpravo.

VZHLED
MĚSÍČNÍHO
DISKU
26.11.2020

O

24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
1. 12.

-3,6
-3,3
-3,6
-3,8
-3,5
-3,8
-3,8
-3,8

18:10
17:23
18:12
17:25
16:37
17:26
16:38
17:28

-- 18:14
– 17:28
– 18:15
– 17:30
– 16:44
– 17:31
– 16:46
– 17:33

Průlety Mezinárodní
vesmírné stanice ISS

NEJJASNĚJŠÍ
PRŮLET ISS
Nejjasnější průlet
ISS uvidíte v pátek
27. listopadu.
Stanice se objeví v
17:25, do
zemského stínu
vstoupí minutu
před půl šestou.
Začne být vidět na
hranici Lyry a Orla,
proletí Labutí,
malým souhvězdím
Ještěrky a
Andromedou,
(spatříme ji poblíž
galaxie M 31) a
Trojúhelníkem. Do
zemského stínu
vstoupí na hranici
souhvězdí Persea a
Býka.

Galaxie v Andromedě je na tmavé
obloze vidět i bez dalekohledu

Dnešní večerní
obloha (úterý 24.
listopadu v šest
večer)
Nad jihozápadem
je
nepřehlédnutelnou
dominantou
večerní oblohy
dvojice jasných
planet, Jupiter a
Saturn. Nad
jihovýchodem svítí
ve větší výšce nad
horizontem
načervenalý Mars,
napravo od něho
uvidíme srpek
Měsíce ve fázi
krátce po první
čtvrti. Blíží se k
úplňku, který
nastane 30.11.

O

GALAXIE M 31

O

Zítřejší ranní
obloha (středa
25.11., půl šesté
ráno):
Merkur nám už
zmizel z ranní
oblohy,
nejjasnější těleso
za svítání je stále
Venuše, která
svítí už poměrrně
nízko nad
obzorem. Její
výška nad
horizontem se
postupně snižuje,
ale na ranním
nebi ji uvidíme až
do konce roku.
Dnes je od nás
daleko 210
milionů
kilometrů.

Merkur

Sírius

Astronomie jednoduchými prostředky:

Fotografovali jste Měsíc?
Zkoušeli jste podle našeho návodu, který byl
publikován ve druhém virtuálním kroužku, vyfotit
Měsíc digitálním fotoaparátem? O víkendu byl v
první čtvrti, promítal se na večerní oblohu. Největší
překážkou bylo špatné počasí, přesto se nám
podařilo pár fotek Měsíce v sobotu večer udělat.
Záběry byly pořízeny digitálním fotoaparátem
Panasonic FZ 300, snímky nejsou upravovány
žádným počítačovým programem.

KOSMONAUTICKÁ

KRONIKA
Í 23.11.2020 – z čínského

kosmodromu Wenchang
odstartovala čínská raketa CZ5 se sondou Chang'e-5. Sonda
má přistát na Měsíci, odebrat
vzorky z měsíčního povrchu a
dopravit je zpět na Zemi.
Í 22.11.2020 – z
novozélandského
kosmodromu Mahia
odstartovala raketa
Electron/Curie s 30 družicemi.
Í 21.11.2020 – ze základny
Vandenberg odstartovala
raketa Falcon-9R s družicí
Sentinel-6A.
Í 18.11.2020 – ruští
kosmonauté Ryžikov a KuďSverčkov z 64. expedice na
ISS vystoupili do kosmu.
https://www.space.com/
https://spacenews.com/

Havárie evropské rakety
Každoročně se do kosmu vypouštějí stovky
umělých kosmických těles, drtivá většina družic
dosáhne požadované oběžné dráhy a normálně
funguje. Ale někdy se stane, že se start nepodaří,
hlavní příčinou bývá porucha nosné rakety.
Poslední takový případ se stal letos 17. listopadu.
Raketa Evropské kosmické agentura VEGA měla
do vesmíru vynést dvě družice, španělskou
SEOSAT-Ingenio a francouzský vědecký satelit
TARANIS. Obě družice stály celkem 315 milionů
euro, na poslední jmenované byly i některé
přístroje vyrobené v ČR. Oba satelity se nedostaly
na oběžnou dráhu a shořely v atmosféře. Příčinou
byl vadný kabel na posledním stupni nosné
rakety, který vidíte na snímku vpravo. O družici
TIRANIS si můžete přečíst článek na další stránce.

Družice měla zkoumat „bouřkové skřítky“
Francouzská vědecká stoosmdesátikilová družice
TARANIS byla vypuštěna z kosmodromu Kourou
pomocí rakety Vega 17. listopadu, start proběhl ve 2
hodiny 52 minut. Na palubě této evropské rakety
byla ještě jedna vědecká družice, první španělský
vědecký satelit pro pozorování Země SEOSATIngenio. A také družicový adaptér VESPA. Do osmé
minuty po startu let probíhal normálně, situace se
začala měnit až po zážehu posledního raketového
stupně. V dalších minutách telemetrické údaje o
výšce a rychlosti rakety, zachycené pozemními
středisky ukázaly, že Vega nedosáhla potřebné
výšky a začala klesat. Obě družice i s raketou
shořely někdy před čtvrtou hodinou ráno v
atmosféře. A příčina? Porucha čtvrtého stupně
rakety, kterou mohl způsobit vadný kabel anebo
třeba i konektor, který byl špatně zasunutý, anebo
se během letu rakety odpojil.
Družice TARANIS, na jehož vývoji se podílela i
česká vědecká pracoviště (konkrétně Ústav fyziky
atmosféry AV ČR a Katedra fyziky povrchů a
plazmatu MFF UK), byla určena ke zkoumání tzv.
„kosmických skřítků“ (Transient Luminous Event) –
jakýchsi nadoblačných blesků, tedy světelných
jevů, které jsou pozorovány při bouřkové činnosti v
atmosféře ve výškách 30 až 70 kilometrů.

https://taranis.cnes.fr/fr/

Kredit, autor: French Space Agency (CNES)

VÝROČÍ:

PŘED PADESÁTI LETY, 17.11.1970, PŘISTÁL NA POVRCHU MĚSÍCE LUNOCHOD 1

Zdroj: Wikimedia Commons

Lunochod, první dálkově ovládaný robot určený k průzkumu Měsíce, dopravila na měsíční povrch do
oblasti Moře dešťů 17.11.1970 sonda Luna 17. Lunochod pracoval až do 14. září následujícího roku. Urazil
vzdálenost před 10 kilometrů a pořídil na dvacet tisíc fotografií, včetně několika desítek chemických
rozborů. V říjnu 1971 byla celá mise ukončena. Byl to velký úspěch sovětské kosmonautiky.

CO NOVÉHO V ASTRONOMII
EN 191120: Další jasný
bolid
Další velmi jasný meteor – bolid proletěl
nad střední Evropou ve čtvrtek 19.
listopadu kolem tři čtvrtě na pět ráno.
Bolid zachytila také celooblohová
kamera úpické hvězdárny. Zbytky tělesa,
které mohou mít hmotnost 1 až 4 kg,
dopadly na území Rakouska.

PRŮLET BOLIDU , ZACHYCENÝ 19. LISTOPADU RÁNO
CELOOBLOHOVOU KAMEROU ÚPICKÉ
HVĚZDÁRNY.
FOTO: HVĚZDÁRNA V ÚPICI

Snímek bolidu, zachycený kamerou Evropské bolidové sítě na stanovišti
meteorologické stanice Churáňov v Jižních Čechách. FOTO: Astronomický
ústav AV ČR Ondřejov.

Průmět světelné dráhy bolidu z 19. listopadu na zemský povrch. Celková zaznamenaná dráha
bolidu byla 290 km dlouhá, bolid ji uletěl za 24 sekund.

FOTO: Arecibo Observatory

RADIOTELESKOP
ARECIBO V OHROŽENÍ
Třistametrový radioteleskop v
Arecibo v Portoriku, který byl
donedávna největším přístrojem
svého druhu na světě a přes
padesát let hledal mimo jiné
signály mimozemských civilizací,
bude
nejspíš
demolován.
Důvodem
jsou
poškozená
ukotvovací lana, která zajišťují
plošinu ve výšce 150 metrů nad
anténou.
Radioteleskop
byl
odstaven již v srpnu, kdy se
jedno z ukotvovacích lan vyvléklo
a dopadlo na anténu, kterou
poškodilo.

FOTO: Arecibo Observatory

Největší radioteleskop na světě

Největší radioteleskop byl uveden do provozu v roce 2016. Nachází se
na jihozápadě Číny, v provincii Kuej-Čou, která do jeho výstavby
investovala v přepočtu přes čtyři miliardy korun. Kruhová anténa má
průměr 500 metrů a nese označení FAST (zkratka anglického názvu
Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope, pětisetmetrový
sférický teleskop). Radioteleskop je extrémně citlivý a je náchylný na
rušení, které mohou způsobit třeba i mobilní telefony. Celé zařízení se
stalo turistickou atraktivitou a přestože je postaveno v odlehlé oblasti,
ročně ho navštíví na deset milionů turistů. Kolem observatoře bylo
sice vyhlášeno pětikilometrové ochranné pásmo, ale je otázkou, jak
budou toto opatření návštěvníci dodržovat.

Problémy
s
rušením
signálu měla i australská
observatoř Parkes, která
je vybavenou kruhovou
anténou o průměru 64
metrů a patří mezi největší
na světě. Během mise
Apolla 11 se podílela na
komunikaci a přenosu
signálu do NASA, včetně
zprostředkování
živého
vysílání z Měsíce. V roce
1998 se na záznamech
signálu projevilo rušení,
jehož zdroj se podařilo
odhalit až po sedmnácti
letech:
byla
jím
mikrovlnka, ve které si
obsluha
radioteleskopu
ohřívala jídlo.

HISTORIE SKORO DETEKTIVNÍ
CAUSA: meteorit Kolang

Vlastně to není detektivní příběh. Spíš pohádka se šťastným koncem. Mohli
bychom ji nazvat třeba….. „Jak chudý truhlář ke svému štěstí přišel“.
Hlavním hrdinou našeho příběhu je
čtyřiatřicetiletý Josua Hutagalung. Má dvě
děti a bydlí ve vesnici Kolang na severu
Sumatry v Indonézii. Hned vedle domu má
malou truhářskou dílnu.
Když onoho
prvního srpnového odpoledne zrovna
vyráběl novou rakev pro jednoho ze svých
zákazníků, uslyšel ohlušující ránu. Šel se
podívat, co se to vlastně stalo a ve střeše
verandy objevil docela velkou díru.
Přemýšlel, co ji asi mohlo způsobit a
napadlo ho, že plechovou střechu mohlo
poškodit těleso z vesmíru. Domněnka se
potvrdila: na trávníku před domem objevil
díru – malý kráter, ve kterém se v
patnácticentimetrové hloubce nacházel
tmavý, ještě teplý, dvoukilový kámen. Svůj
objev ohlásil úřadům, celou událost uvedl i
na svém fejsbukovém profilu.

Kauza se objevila i ve světových médiích.
Následná analýza meteoritu ukázala, že se
jedná o uhlíkatý chondrit velmi vzácné
skupiny CM 1/2, cena jednoho gramu
takového meteoritu se může pohybovat i
kolem tisícovky dolarů! Později byly v okolí
nalezeny ještě další tři úlomky původního
tělesa. Pohádka pokračuje. O nálezu
meteoritu se dozvěděl americký expert na
meteority Jared Collins, který přiletěl na
Sumatru a meteorit od nálezce odkoupil. A
za kolik? Částka údajně odpovídala
třicetinásobku ročního výdělku truhláře
Hutagalunga. Collins meteorit přeprodal
Jay Piatekovi, který vlastní jeden z
největších internetových obchodů s
meteority. V jeho nabídce najdete i jeden z
meteoritů, nalezených poblíž Kolangu. A
cena? V přepočtu 400 tisíc korun.

kredit: EAST NEWS

Josua Hutagalung z vesnice Kolang, se svými dvěma syny. Meteorit prorazil plechovou střechu verandy a byl nalezen na před domem.Na snímku
vpravo dole je šťastný nálezce meteoritu spolu s americkým odborníkem na meteority Jaredem Collinsem, který od něho meteorit koupil.

Chcete si koupit meteorit? Je to docela jednoduché, otevřete si internetové stránky některého z obchodů
s minerály a meteority, pár odkazů najdete dole. Jednu z největších kolekcí meteoritů na světě nabízí
na eBay Jay Piatek z Indianapolisu, o kterém jsme psali na předchozí stránce. Ve své nabídce má také
úlomky meteoritu Kolang. Ten na snímku si můžete objednat za „pakatel“, necelých 650 tisíc korun.
https://www.ebay.com/str/jaypiatekmeteoritecollection
http://www.minerals-fossils.cz/
https://www.malachit-obchod.cz/
https://naturshop.cz/meteorit
www.meteority.com

Jay Piatek

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK:
Minule jsme vám představili levný
model raketoplánu za dvě stovky, spíš
dětskou
hračku.
Tentokrát
vás
seznámíme s modelem jiné kategorie:
je vysoký více než metr, ale stojí skoro
pět tisíc korun. Je to model rakety
Saturn 5 v měřítku 1:96, rakety, která
dopravila americké astronauty na
Měsíc. K dostání je ve většině
internetových obchodů. Doporučeno
pro děti od třinácti let.

CO JE NA TOMTO SNÍMKU?

Planetární Mlhovina medúza. Od země je
vzdálená 5 tisíc světelných let, nachází
se v souhvězdí blíženců.

Uznání a copyright: Steve Milne / Barry Wilson

Aktuálně – počasí na hvězdárně
Aktuální záznam meteorologických prvků naměřených
stanicí ČHMÚ, která je umístěna na Hvězdárně v Úpici

Aktuální seismická aktivita

Pondělní záznam seismické aktivity, pořízený seismografem umístěným na pozemku
Hvězdárny v Úpici. Provozovatelem je Geofyzikální ústav AV ČR.

Aktuálně – poslední snímky Slunce
Poslední snímky Slunce, pořízené na hvězdárně v Úpici
robotizovaným dalekohledem. Aktuální snímky nebylo možné získat
kvůli nepříznivému počasí. Vlevo fotosféra, vpravo chromosféra.

DOTAZNA

E-MAIL virtualnikrouzek@seznam.cz
VYFOTILI JSTE NA HVĚZDÁRNĚ BOLID Z 19. LISTOPADU? A NAŠLY SE UŽ ZBYTKY TĚLES –
BOLIDŮ, KTERÉ PŘELETĚLY NAD STŘEDNÍ EVROPOU 8. LISTOPADU VEČER A 19.
LISTOPADU RÁNO? PSALI JSTE O TOM, ŽE PŘI OBOU PRŮLETECH DOPADLY ZBYTKY
PŮVODNÍHO TĚLESA NA ZEMSKÝ POVRCH.
Stručná odpověď zní: ANO, vyfotili, NE,

nenašly :) Zatím se žádný úlomek z tělesa,
které proletělo 8.11. nad Jizerskými horami,
nenašel. Ale není vyloučeno že se tak stane
až později, tak jako v případě třeba meteoritu
Hradec (psali jsme o něm v jednom z
minulých vydání astrokroužku). Hledání
meteoritů, které dopadly v Rakousku 19.
listopadu, bude o to obtížnější, že se
dopadová oblast nachází v horském
zalesněném terénu.

METEORITY SE PRODÁVAJÍ I NA INTERNETU. KTERÝ Z NICH JE NEJDRAŽŠÍ A
NA KOLIK PŘIJDE?
Jedním z kandidátů na nejdražší meteorit na
světě je určitě meteorit z kategorie
Shergottitů, tedy meteoritů původem z
Marsu. Aktuální cena toho na snímku vlevo
je v přepočtu více než milion a půl českých
korun (1622327 Kč).

Chcete být milionářem?

SVČ BÁJO Česká Skalice 24.11.2020

VIRTUAL

Hvězdářský milionář
Pravidla soutěže

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (27.11.2020) na
elektronickou adresu virtualnikrouzek@seznam.cz
- do předmětu uveď heslo MILIONÁŘ
- nezapomeň uvést svoji poštovní adresu!
- pokud budou všechny odpovědi správné, pošleme ti poštou cenu!

VZOR

MILIONÁŘ : správné odpovědi na
otázky minulého kola

• 1) Pojmenování kosmické lodě Crew-1

A) Resilience (Houževnatost)
• 2) Zkratka ISS označuje

C) orbitální stanici ISS, ale také
D) úklidovou a bezpečnostní agenturu,
která zajišťuje i cateringové služby

• 3) Nejmenší souhvězdí, viditelné z našich
zeměpisných šířek, se jmenuje

C) Koníček
SOUHVĚZDÍ KONÍČKA

Ze všech účastníků, kteří nám do stanovené uzávěrky odešlou na adresu
virtualnikrouzek@seznam.cz správné odpovědi, vylosujeme jednoho účastníka,
který obdrží dárek. Cenu posíláme následující týden poštou na uvedenou adresu.
Zúčastněte se i vy dalšího kola!

1) Co měla zkoumat sonda TARANIS, která
byla vypuštěna 17.11. ale havarovala?

• A) planetu Mars
• B) jevy v zemské
atmosféře
Správná odpověď:

• C) exoplanety
• D) byla to vojenská
družice

?

2) Kolik kol mělo sovětské vozítko
Lunochod 1, které zkoumalo Měsíc?
• A) čtyři
• B) osm

Správná odpověď:

• C) šest
• D) dvě

?

3) V jaké průměrné vzdálenosti obíhá
Měsíc kolem Země?
• A) 38 tisíc km
• C) 3 tisíce 800 km
• B) 150 milionů km • D) asi 380 tisíc km
Správná odpověď:

?

ATLAS MRAKŮ 5/2-1

Stratus a Stratus nebulosus translucidus
FOTO: ARCHIV HVĚZDÁRNY V ÚPICI

ATLAS MRAKŮ 5/2-2

Cirrus se vzácným Cirrem vertebratus
FOTO: ARCHIV HVĚZDÁRNY V ÚPICI

BONUS
Zkopíruj spodní adresu do internetového prohlížeče (anebo na ni
klikni) a podívej se na krátký film o sovětském automatickém vozidle
Lunochod 1, které přistálo na Měsíci právě před padesáti lety.

https://www.youtube.com/watch?v=zp3bQPp80rU

