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Astronomický kroužek při SVČ Bájo

Virtuální schůzka
7. dubna 2020
AKTUALIZACE KAŽDÝ DEN !
- týden na obloze
- dnešní obloha
- pozorujte superúplněk
- Venuše u Plejád
- co nového v astronomii
- kosmonautické aktuality
- počasí – seismika - Slunce
z hvězdárny v Úpici

- co je na tomto snímku?
- historický kalendář
- soutěž pro děti
- NOVÉ: ATLAS MRAKŮ
- DOTAZNA
- napište nám nebo zavolejte
apa
m
S
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N
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Tento týden na obloze
NÁŠ TIP: POZORUJTE MĚSÍČNÍ SUPERÚPLNĚK
●

●

●

Počátkem týdne můžete na večerní obloze pozorovat Měsíc, pohybuje se od souhvězdí Lva
směrem k Panně. V polovině týdne, konkrétně ve středu 8. dubna krátce po půl páté ráno,
nastává měsíční úplněk. Měsíc vychází v době, kdy Slunce zapadá, je tedy vidět celou noc.
Zkuste si podle mapky na následující straně vyhledat jeho tmavá moře, která jsou vidět
nejlépe právě při úplňku.
Dubnový úplněk je jedinečný tím, že Měsíc prochází z celého roku v nejmenší vzdálenosti od
Země a je tedy na obloze největší. Říká se tomu superúplněk. Pouhým okem však rozdíl ve
velikosti Měsíce nezaznamenáte. Ale bude trochu jasnější než jindy.
Pokud vlastníte digitální fotoaparát s transfokátorem, zkuste Měsíc vyfotit. Musíte ale použít
maximální zvětšení. Nezbytný je také pevný stativ, nebo alespoň fotoaparát opřete o nějaký
pevný předmět, třeba kmen stromu. Udělejte co nejvíc záběrů. A třeba se vám z několika
desítek pokusů podaří vybrat nějaký použitelný snímek. A pošlete nám ho, fotografii
zveřejníme třeba na fejsbuku hvězdárny nebo na stránkách dětského astroklubu.

KOUKNĚTE SE NA KUŘÁTKA, JE U NICH VENUŠE
●

Kuřátka neboli Plejády je nejkrásnější hvězdokupa na obloze. Najdeme ji snadno v souhvězdí
Býka už podle toho, že se těsně vedle ní promítá Venuše.

O
Venuše u Plejád,
úterý 7. dubna
ve 21 hodin

Otevřená
hvězdokupa
Plejády v
souhvězdí Býka
(katalogové
označení v
Messierově
katalogu M 45).
Tato hvězdokupa je
vidět okem, z míst
bez pouličního
osvětlení v ní
můžete napočítat
pět až sedm hvězd.
Nádherná je
v malém
dalekohledu, třeba v
triedru. Od Země je
daleko 440
světelných let.

Takhle teď vypadá okolí hvězdokupy Plejády. Jasná „hvězda“
pod Plejádami je Večernice – Venuše.

A takhle můžete Venuši vyfotit i vy. Stačí k tomu digitální foťák, širokoúhlý objektiv
a jasná obloha. Můžete použít i automatiku. Fotografie byla pořízena přístrojem
Panasonic FZC 18 minulý týden ve čtvrtek 2.4. v Úpici, velká budova je Pennymarket.

Dnes večer na
obloze (ÚTERÝ
7.4., 21 h):

- vysoko nad
západem září
VečerniceVenuše. Nad
jihozápadem svítí
nejkrásnější
zimní souhvězdí,
Orion, vlevo od
něho najdeme
nejjasnější
hvězdu naší
oblohy, stálici
Sirius. V
souhvězdí Panny
svítí
předúplňková
Luna.

Měsíc

byl 1. dubna v
první čtvrti, 8.
dubna nastává
měsíční úplněk.
Dnes (7.4.) Měsíc
zapadl o půl
sedmé ráno,
znovu vyjde
deset minut před
sedmou hodinou
večer. Dnes
projde v rekordně
malé vzdálenosti
od Země, nastává
tzv. přízemí.

O

Temné měsíční moře vznikla v době, kdy byly pod povrchem Měsíce dutiny plné
žhavé lávy a Měsíc pokrývala jen tenká pevná slupka. Pokud na Měsíc v té době
dopadlo nějaké těleso z vesmíru, slupku prorazilo a na povrch vytekla tmavá láva.

Na jakou nejmenší vzdálenost se Měsíc přiblíží k
Zemi v jednotlivých měsících tohoto roku?
měsíc – datum

Leden 13
Únor 10
Březen 10
Duben 7
Květen 6
Červen 3
Červen 30
Červenec 25
Srpen 21
Září 18
Říjen 17
Listopad 14
Prosinec 12

nejmenší vzdálenost Měsíce od Země

365963 km
360463 km
357122 km
356908 km
359655 km
364365 km
368957 km
368366 km
363512 km
359080 km
356912 km
357838 km
361776 km

NEJJASNĚJŠÍ
DRUŽICE DNES
V NOCI
Družice SL-4 R/B.
Začátek průletu
21 h 18 min,
konec
21 h 23 min.
Jasnost
1,4 mag,
směr letu
ZJZ – V.
A kdy poletí ISS?
Nepoletí, období
viditelnosti
skončilo, další
perioda
večerních přeletů
začíná až koncem
dubna.

CO JE NA TOMTO
SNÍMKU?

Konjunkce Měsíce s Venuší

MLHOVINA DELFÍN

Historický
kalendář
VÝROČÍ

50 LET

Start nešťastné třináctky
Právě před padesáti lety, 11.
dubna 1970, odstartovala z
amerického kosmodromu Cape
Canaveral na Floridě raketa
Saturn V s kosmickou lodí
Apollo 13. Start byl úspěšný, ale
během letu k Měsíci došlo k
havárii, explodovala nádrž s
kyslíkem. Astronautům se
naštěstí podařilo problém
vyřešit. Osudový let má na svém
kontě jeden primát, když při
obletu Měsíce byli astronauti
nejdál, kam až kosmická loď s
lidmi od Země doletěla. Celá
událost byla zfilmována, možná
jste film APOLLO 13 viděli v
kinech nebo v televizi i vy.
Hlavní roli Jima Lovella ztvárnil
populární herec Tom Hanks.
Let Apolla 13 byl sedmým pilotovaným
letem programu Apollo, posádka měla
přistát poblíž kráteru Fra Mauro.
Následující let Apolla 14 už byl
bezproblémový, posádka ve složení Alan
Shepart, Stuart Roosa a Edgar Mitchel
přistála na Měsíci 5. února 1971.

CO NOVÉHO V ASTRONOMII
Kometa ATLAS zjasňuje
A dokonce se za ní táhne i
tenoučký chvost. V
současné době se
pohybuje v nevýrazném
souhvězdí Žirafy, tedy mezi
Velkým vozem, Vozkou a
Kasiopejou.
Pokud máte doma menší
hvězdářský dalekohled
anebo alespoň triedr 8 x
50, už byste ji mohli
spatřit. V tomto týdnu ale
kometu neuvidíte,
pozorování bude rušit
Měsíc, který je ve středu v
úplňku.
Současný vzhled komety. Na
snímcích je patrný velmi slabý ohon,
který ale zachytí jen fotografie, okem
jej nespatříte.

mapka komety
ATLAS

Výrobcem
zásobovacích lodí
Dragon je
americká
společnost Space
X.

S
E
DN
V úterý 7. dubna krátce před čtvrtou hodinou
odpoledne se od Mezinárodní vesmírné stanice
odpojí zásobovací loď Dragon firmy SPACE-X, která
by měla po půl desáté večer přistát do oceánu do
vln Pacifiku, měkké přistání zajišťují tři obrovské
padáky. Odsud ji vyzvednou týmy této společnosti.
Tato kosmická loď byla ve vesmíru již potřetí, další
zásobovací let k ISS bude zajišťovat už nová
generace Dragonů.

Kabina je dlouhá
3,1 m, délka
nákladního
prostoru je 2,7 m,
celková délka lodi
6,1 m. Průměr lodi
jsou téměř čtyři
metry.
Prázdná loď
Dragon váží 4200
kg, uveze až 3310
kg.
Kosmické
zásobovací lodě
tohoto typu
startují z
kosmodromu
Cape Canaveral
na Floridě, do
vesmíru je vynáší
raketa Falcon 9.

Rus Ivan Vagner.
Je mu 34 let, v týmu
kosmonautů je od
roku 2010. Let k
ISS bude jeho
prvním „výletem“ do
vesmíru. První
zleva.
Další Rus Anatolij
Ivanišin je v týmu
kosmonautů od
května 2003, je
nejstarší z celé
posádky. Je to
zkušený
kosmonaut, ve
vesmíru strávil už
280 dnů a 10 hodin.

Ve čtvrtek 9. dubna dopoledne má z kosmodromu Bajkonur
na palubě kosmické lodi Sojuz odstartovat další tříčlenná
posádka k ISS. Šest hodin po startu se připojí k Mezinárodní
vesmírné stanici. Posádku tvoří Ivan Vagner, Anatolij
Ivanišin a Christopher Cassidy.

Američan
Christopher
Cassidy. Je mu 50
let, zúčastnil se již
dvou kosmických
letů, ten první strávil
na palubě
raketoplánu
Endeavour v roce
2009.

Aktuálně – počasí včera a dnes
včerejší a dnešní záznam meteorologických prvků, naměřených
stanicí ČHMÚ, umístěné na hvězdárně v Úpici

Aktuálně – seismická aktivita
včerejší záznam seismické aktivity, získané seismografem
Geofyzikálního ústavu v Praze, umístěném na hvězdárně v Úpici

„Úlovek“ úpického seismografu
Druhého dubna zachytit seismograf na úpické hvězdárně výrazný otřes o síle 3,2
stupně Richterovy škály. Epicentrum se nacházelo 3 kilometry východně
od polského města Glogów. Zemětřesení takové intenzity však člověk prakticky
nepocítí a zpravidla nevznikají ani žádné hmotné škody. Ložisko zemětřesení se
nacházelo 1 kilometr pod zemským povrchem. Takových zemětřesení vzniká na
Zeměkouli několik tisíc denně.

Aktuálně – poslední snímky Slunce
Poslední snímky Slunce, pořízené na hvězdárně v Úpici
robotizovaným dalekohledem. Vlevo je fotosféra, vpravo chromosféra.

Další aktuální snímky Slunce najdete na webovských stránkách úpické hvězdárny

Hvězdářský milionář
Pravidla soutěže

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do zítřejší půlnoci (8.4.2020) 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

Chcete být milionářem?
Česká Skalice 7. dubna 2020

1) Kdy odstartovala raketa Saturn 5
s kosmickou lodí Apollo 13?
• A) 9.11.1973
• B) 31.12.1975
Správná odpověď:

• C) 11.4.1970
• D) 5.12.1968

?

2) Která planeta sluneční soustavy je ze
všech planet nejmenší?
• A) Venuše
• B) Merkur
Správná odpověď:

• C) Mars
• D) Pluto

?

3) Který den v dubnu nastává měsíční
úplněk? Vyber správné datum.
• A) 23. dubna
• B) 1. dubna
Správná odpověď:

• C) 8. dubna
• D) 30. dubna

?

ATLAS MRAKŮ (1)

Cumulus, v pozadí Altocumulus. Snímek byl pořízen
v Úpici minulý týden. Pošlete nám i vy fotku mraků,
zveřejníme ji v této rubrice.

NAPIŠ NÁM NEBO ZAVOLEJ
telefon 607 848 159
každý všední den od 8 do 16 hodin (astronomické dotazy
členů kroužku, konzultace, připomínky). Na toto číslo také
můžeš poslat esemesku.

e-mail virtualnikrouzek@seznam.cz

DALŠÍ KONTAKTY:
telefon hvězdárna 499 882 289
webovské stránky hvězdárny www.obsupice.cz
facebook hvězdárny www.facebook.com/obsupice
dětský web astroklubu www.astroklub.webnode.cz

DOTAZNA

E-MAIL virtualnikrouzek@seznam.cz
Komety bývají pojmenovány po astronomech, kteří je objevili. Kometu, o
které se zmiňujete, objevil hvězdář který se jmenuje Atlas?

Kdepak, ATLAS je zkratka robotizovaného systému dalekohledů, které jsou určeny
k automatickému sledování zejména asteroidů. Zkratka znamená Asteroid
Terrestrial-impact Last Alert System. Dalekohledy jsou umístěny na dvou
havajských ostrovech. Mají průměr 0,5 metrů, jeden z nich je na hoře Haleakala,
druhý na hoře Mauna Loa. Každý z nich sleduje jednu čtvrtinu viditelné oblohy
čtyřikrát za noc, za dvě noci tedy prohlédnou celé nebe. Oba dalekohledy provozuje
Astronomický institut Havajské univerzity.

Můj děda sledoval minulý týden brzy ráno pomalu letící „světýlka“, která se
pohybovala po obloze. Letadla to být nemohla, nebyl slyšet žádný zvuk.
Žeby to byla nějaká rozpadající se družice?
Jednalo se o družice Starlink, které postupně vypouští do vesmíru firma SpaceX
Elona Muska. Družice mají zajišťovat celoplanetární internet a celkem jich má být
vypuštěno více než deset tisíc. Globální internet bych měl fungovat už v polovině
tohoto desetiletí. Poslední start rakety s dalšími šedesáti satelity se uskutečnil 18.
března. Na toto téma připravujeme podrobný článek s návodem k pozorování.

NA ZÁVĚR VIRTUÁLNÍHO KROUŽKU…..
O expedici Apolla
14 jsme se už v
dnešním
virtuálním kroužku
zmínili. Podívejte
se na obrázek,
který pořídili právě
astronauté Apolla
14. Na tomto
úchvatném snímku
je měsíční povrch
a také planeta
Země. A tentokrát
to není apríl,
snímek astronauté
při odletu z Měsíce
opravdu pořídili, je
vyfocený přes
okénko měsíčního
modulu Kittyhawk.

BONUS
Vytiskni si mapu oblohy v dubnu. Jsou na ni vyznačena
souhvězdí, poloha Venuše a dalších objektů vesmíru. A
také přehled nejzajímavějších úkazů.

●

Autor – Klub astronomů liberecka.

