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2. SÉRIE

Astronomický kroužek při
SVČ Bájo
Virtuální schůzka
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- planeta Jupiter
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- Nobelova cena za fyziku 2020
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V pátek 30. října 2020 hodinu po poledni zasáhlo
oblast východního Egejského moře silné zemětřesení o síle sedm
stupňů Richterovy stupnice. Epicentrum se nacházelo severně od
řeckého ostrova Samos, přibližně 20 km jižně od pobřeží Turecka.
Zemětřesení způsobilo značné škody i oběti na životech.
AKTUALITA

Páteční zemětřesení v Řecku a Turecku už má nejméně 85 obětí, až na dva jsou všichni mrtví
hlášeni z tureckého přístavního města Izmir.

NÁSLEDKY OTŘESŮ V CHILE, 1960

FOTO : V.M.Smith

FOTO DOLE: autor neznámý

ZAJÍMAVOST: OTŘESY NA VÝCHODĚ ČECH. Jedno z
nejsilnějších zemětřesení v tomto století ve východních Čechách
bylo zaznamenáno před patnácti lety, 25. října 2005 hodinu po
poledni. Trvalo asi deset vteřin a na naše poměry bylo poměrně
silné, mělo magnitudu 3,3 stupně Richterovy stupnice. Epicentrum
se nacházelo asi pět kilometrů pod povrchem poblíž Hronova.
Zemětřesení pocítili i obyvatelé na Náchodsku a Trutnovsku, v
Červeném Kostelci dokonce místy praskala omítka na domech.
Nikdo nebyl zraněn. První zmínky o otřesech půdy z Hronovska
mají vědci už z roku 1799, nejsilnější měly sílu 4,7 stupně
Richterovy škály.
ZAJÍMAVOST: NEJNIČIVĚJŠÍ ZEMĚTŘESENÍ – 1960.
Nejsilnější zemětřesení na světě nastalo před 60 lety, v květnu
1960. Otřesy o síle 9,5 stupně Richtera zasáhly jih Chile. Vyvolaly
pětadvacetimetrové vlny tsunami, které vymazaly z mapy řadu
obcí na pobřeží Chile, ale zasáhly také část Havaje,
Kalifornie a dokonce i Filipíny a Japonsko. Počet obětí se
odhaduje na pět tisíc, bez domova tehdy zůstalo přes dva
miliony obyvatel.

Richterovu
stupnici
intenzity
zemětřesení vytvořil v roce 1935
americký seismolog Charles Richter
spolu se svým kolegou Benem
Gutenbergem. Richterovu stupnici
včetně
následků
jednotlivých
stupňů otřesů najdete na další
straně virtuálnlího kroužku.

INTENZITA ZEMĚTŘESENÍ – RICHTEROVA STUPNICE

Dnešní večerní
obloha (úterý 3.
listopadu 20
hodin)
- nad
jihozápadem září
dvojice jasných
planet, výraznější
z nich je Jupiter,
vlevo svítí
Saturn. Sledujte
tuto dvojici i v
příštích týdnech,
planety se budou
k sobě postupně
přibližovat,
nejtěsnější
konjunkce
nastane 21.
prosince. A
nebude ledajaká,
planety bude od
sebe dělit
vzdálenost menší
než je pětina
měsíčního
kotouče.

Zítřejší ranní
obloha (středa
4.11, pět hodin
ráno):
- dominantou
ranní oblohy je
nejjasnější z
planet, Jitřenka
Venuše. Najdeme
ji nad východem,
v souhvězdí
Panny. V tomto
týdnu dosahuje
jasnosti -3,9
mag. Jasná
hvězda, která
svítí nad jihem
vlevo pod
Orionem, je
nejjasnější stálice
naší noční
oblohy, Sírius.

Sírius

JUPITER
V ČÍSLECH
vzdálenost Jupitera od Slunce – 778 milionů km
současná vzdálenost od Země – 800 milionů km
průměr asi 140 tisíc km (10x větší než Země)
doba oběhu kolem Slunce - asi 12 let
vzdálenost
Marsu od
Slunce
– 228 milionů
km
průměrná
oběžná
rychlost
– 15 km/s
současná
– 65 milionůrotační
km
dobavzdálenost
rotace – 9 hod
55Země
min (nejrychlejší
doba oběhu
kolem
Slunce
1,88 let
perioda
ze všech
planet
sluneční
soustavy)
průměrná sklon
oběžná
rychlost
–
24
km/s
rotační osy – asi 3°
doba
rotace
–
24
hodin
27centimetr
minut
průměrná hustota – 1,33
g na
krychlový
rychlost
rotace
na
rovníku
–
asi
870
km/h
hlavní složka atmosféry – vodík 90 %, helium, metan
sklonteplota
rotační-160°
osy –(svrchní
25° (asioblačná
jako Země)
vrstva)
střední hustota – 3930 kg na metr krychlový
hlavní složka
atmosféry
– čtyři
oxid uhličitý
(přes
95 %)
Počet
měsíc 79,
nejjasnější
objevil
nejvyšší
– Olympus
v roce
1610hora
Galileo
Galilei a Mons
jsou viditelné už
(3x
vyšší
než
Mt.Everest)
v malém triedru. Největší měsíc Ganymedes
Početjeměsíců:
2, samotná
objevenyplaneta
v roce 1877
větší než
Merkur.
PHOBOS:
velikost
27
x
22
x
20
km
V pořadí druhý největší měsíc
poloměr oběžné
dráhy –Titan.
9380 km
je Saturnův
DEIMOS: velikost 15 x 12 x 10 km
poloměr oběžné dráhy 23460 km

MARS V ČÍSLECH

MEZNÍKY VE
VÝZKUMU
JUPITERA
1610: prvá pozorování
Jupitera dalekohledem
a objev čtyř
nejjasnějších měsíců
(Galileo Galilei)
N

1973: průlet americké
sondy Pioneer 10
N

1974: průlet americké
sondy Pioneer 11
N

1979: průlet sond
Voyager 1 a Voyager 2
N

1995 – 2003: výzkum
planety a měsíců z
oběžné dráhy sondou
Galileo, řízený zánik,
veleúspěšná mise
N

2002 – 2003: průlet
sondy Cassini
N

1992 – 2004: průlet
sondy Ulysses
N

2007: průlet sondy
New Horizons
N

Jupiter a Saturn si můžete prohlédnout právě v těchto týdnech, září na večerní obloze. Na
tomto obrázku můžete porovnat skutečné velikosti obou oběžnic: Jupiter má rovníkový
průměr 140 tisíc kilometrů, Saturn je o něco menší, měří necelých 120 tisíc kilometrů.
Bronzovou příčku, co se velikostí planet týče, by obsadil Uran (50 tisíc km), jen o tisíc
kilometrů menší je sousední planeta Neptun. Nejmenší planetou našeho planetárního
systému je Slunci nejbližší planeta Merkur, je velký necelých 5 tisíc kilometrů, druhou
příčku od konce by obsadil Mars, který je vůči Zemi asi třetinový. Průměr Země je
necelých třináct tisíc kilometrů.
Kredit: NASA (www.nasa.gov)

KOSMONAUTICKÁ

KRONIKA
Firma
Rocket
Lab
provozuje
komerční kosmodrom, využívaný
pro starty své rakety Electron.
Nachází se na poloostrově Mahia na
východě Nového Zélandu. Firma
vypouští malé družice, tzv. cubesaty,
na nízkou oběžnou dráhu. Doposud
se uskutečnilo třináct startů, první z
nich 25. května 2017.

3.11.2020 – z kosmodromu Cape Canaveral měla
odstartovat raketa Atlas 5 s americkým bezpilotním
vojenským raketoplánem NROL-101. Mise je tajná,
start byl ale kvůli technickým problémům odložen
na 4. listopadu.
https://www.esa.int/
https://twitter.com/
https://www.nasa.gov/

28.10.2020 - z novozélandského
kosmodromu Mahia odstartovala
raketa Electron se dvěma
družicemi. Vlastníkem a
provozovatelem tohoto
komerčního kosmodromu je
společnost Rocket Lab.

Měsíc bude
v poslední
čtvrti o
víkendu,

konkrétně v neděli po
poledni. Nejlepší
podmínky k
pozorování jeho
couvajícího srpku
nastávají ve druhé
polovině noci, svítí
vysoko nad obzorem.
Pokud se na Měsíc
kouknete v neděli
ráno, můžete vedle
něho vyhledat také
výraznou
hvězdokupu Jesličky,
která je ozdobou
souhvězdí Raka.

8.11.2020 ráno

●

Měsíc u Jesliček v neděli ráno

Hvězdokupa Jesličky (říká se jí také Včelí úl, její katalogové označení je M 44) je zajímavým objektem
jinak nevýrazného souhvězdí Raka. Je vidět i bez dalekohledu, je od nás daleko asi 600 světelných
let. Její průměr na obloze dosahuje 1,5 průměru měsíčního kotouče. Obsahuje na tisíc hvězd.

NOBELOVA CENA ZA FYZIKU – 2020
Nobelova cena je udělována každým rokem osobnostem za objevy, zásadní vědecký
výzkum nebo jiný přínos lidské společnosti. Uděluje se v následujících oborech:
fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura, mír, od roku 1968 také za
ekonomii.
Švédská královská akademie věd, která ceny uděluje, oznámila
tři letošní laureáty na Nobelovu cenu za fyziku. Obdržel ji britský
matematický fyzik Roger Penrose, ke kterému putuje „polovina
ceny” za výzkum černých děr a teorie relativity, za jiný příbuzný
objev jsou oceněni také německý astrofyzik Reinhard Genzel a
americká astronomka Andrea M. Ghezová. Každý držitel
Nobelovy ceny má kromě medaile a diplomu nárok také na
finanční odměnu, která je v přepočtu asi 20 milionů korun. Z
Československa obdrželi Nobelovu cenu Jaroslav Seifert (v
roce 1984, za literaturu) a Jaroslav Heyrovský (1959, za chemii)

Alfred Bernhard Nobel (1833 – 1896) byl švédský
chemik a vynálezce dynamitu. Na jeho počest byl
jeho jménem pojmenován chemický prvek
nobelium.

JAK SE JMENUJE
TATO MLHOVINA?

JAK SE JMENUJE
TATO MLHOVINA?

HUMŘÍ MLHOVINA – NGC 6357. .
Nachází se v souhvězdí Štíra. Mlhovina
má průměr 400 světelných let a je od
nás daleko 8 tisíc světelných let. Objevil
ji 8. června 1837 John Herschel.

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

Aktuálně – zemětřesení v Řecku a Turecku

Páteční záznam seismické aktivity, pořízený seismografem umístěným
na Hvězdárně 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.

Chcete být milionářem?
SVČ BÁJO Česká Skalice 3.11.2020

VIRTUAL

Hvězdářský milionář
Pravidla soutěže

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (6.11.2020) 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) Ve kterém roce přistála na Venuši sovětská
meziplanetární sonda Veněra 10?

1975, 25. října
• 2. Americký astronom Clyde Tombaugh objevil v
roce 1930 kosmické těleso. Které?

Pluto
• 3) Na palubě Mezinárodní vesmírné stanice je
jediná astronautka. Jak se jmenuje?

Kathleen Rubinsová
Ze všech účastníků, kteří nám do stanovené uzávěrky odešlou na adresu
virtualnikrouzek@seznam.cz správné odpovědi, vylosujeme jednoho účastníka.
Dárek – astronomický kalendář na rok 2021 a také hvězdárenská propiska. Cenu
posíláme následující týden poštou na uvedenou adresu. Zúčastněte se i vy
dalšího kola! Vylosovaný účastník: nikdo nezodpověděl všechny tři otázky
správně. Další šance tento týden!

1) Kolik měsíců obíhá kolem planety Mars?

• A) žádný
• B) dva
Správná odpověď:

• C) dvanáct
• D) dvacet

?

2) Největší měsíc, který obíhá kolem planet, se
jmenuje

• A) Triton
• B) Titan
Správná odpověď:

• C) Ganymedes
• D) Charon

?

3) První kosmonaut, který vystoupil do volného
kosmického prostoru, se jmenoval

• A) Bykovskij
• B) Titov
Správná odpověď:

• C) Leonov
• D) Glenn

?

DOTAZNA

E-MAIL virtualnikrouzek@seznam.cz
V MINULÉ DOTAZNĚ JSTE PSALI O TOM, ŽE O LETU VOSCHODU 2 BYL NATOČEN
CELOVEČERNÍ FILM. PROMÍTAL SE I U NÁS V KINECH?
Ne, nepromítal, dokonce ani není na DVD s českým dabingem. Ale i tak si ho můžete prohlédnout bez
obav že ději neporozumíte (musíte si ale „odmyslet“ politické aspekty celého díla poplatné
tehdejšímu sovětskému systému; každý tehdejší kosmonaut musel být komunista). Celý film asi
nezkouknete, trvá před dvě hodiny. Ale na určité pasáže, asi tak od čtyřicáté minuty stopáže filmu, se
určitě podívejte. Stojí to zato, je to velká pravdivá kosmická detektivka sepsaná podle skutečných
událostí. A naštěstí s dobrým koncem. Název filmu: VREMJA VPERVYCH.
Odborným poradcem filmu byl sám Alexej Leonov, takže příběh je hodně autentický. Jeho kolega, Pavel Běljajev, se
premiéry filmu nedožil, zemřel pouhých pět let po absolvování svého úspěšného letu. Bylo mu 44 let, Leonov se dožil
osmdesáti pěti. Věnoval se i malování obrazů s vesmírnou tématikou.
Alexej Leonov zemřel vloni,
v říjnu 2019

ATLAS MRAKŮ 2/2

Cirrus fibratus
FOTO: ARCHIV HVĚZDÁRNY V ÚPICI

BONUS
Zkopíruj spodní adresu do internetového prohlížeče
a podívej se, jak velké jsou planety naší sluneční soustavy
v porovnání s ostatními objekty vesmíru.
Zdroj a kredit: 12tune.de

https://www.youtube.com/watch?v=B4dK_083LrA

HVĚZDÁRNA JE SICE Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY UZAVŘENA, ALE DVA NÁVŠTĚVNÍCI SE
NA NÁS I BĚHEM PROTIKOVIDOVÝCH OPATŘENÍ PŘIŠLI PODÍVAT. A DOKONCE NÁS
NAVŠTÍVILI I BEZ ROUŠKY! :)

