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Senzačný objav: Proxima Centauri
má planétu!

Astronómovia objavili planétu pri hviezde, ktorá obiehá okolo hviezdy, ktorá je k nám
po Slnku najbližšie – Proxima Centauri.
Je jedna z troch hviezd hviezdneho systému Alfa Centauri (ďalšie známe pomenovania
sú Rigil Kent či Toliman). Vizuálná trojhviezda sa na nebeskej pláni javí ako hviezda
s magnitudou -0,01 a je štvrtou najjasnejšou hviezdou na nočnej oblohe.

Súhvezdie Kentaura a jeho okolie
na snímke Jurija Beleckého. V popredí
3,6metrový európsky ďalekohľad na
La Silla (apod.nasa.gov, úprava
ExoSpace.cz)

Ako sme spomínali, Alfa Centauri sa skladá
z troch členov. Jedná sa o Alfa Centauri A, Alfa
Centauri B a Alfa Centauri C (Proxima Centauri).
Alfa Centauri A a B sú tesné dvojhviezdy
a navzájom sa obiehajú okolo spoločného
centra raz za 80 rokov. Alfa Centauri A má hmotnosť 1,1 Slnka a jej žiarivosť je 1,5krát väčšia ako
slnečná.

Alfa Centauri A je typický žltý trpaslík, ktorý má veľa spoločného so Slnkom. Alfa Centauri B je orandžovy trpaslík s hmotnosťou 0,907 Slnka a žiarivosť má len 0,5 Slnka.

Vo vzdialenosti 7
miliónov kilometrov
od Proximy
Centauri existuje planéta
hmotná ako 1,3 Zeme

Pozícia hviezdy Proxima Centauri na
oblohe (wikipedia.org)

Proxima Centauri je od tejto dvojice vzdialená 13 000 AU. Obehne okolo nich raz za
500 000 rokov. Astronómovia nemajú jasno v tom, či gravitačne patrí k dvojici.
Je pravdepodobne, že ide len o tuláka, ktorý prechádza priestorom, a narazil na túto
dvojhviezdu. A zdá sa, že v budúcností dvojhviezdu aj opustí.
Tak čo je zač ten červený trpaslík? Hmotnosť má 0,123 Slnka a svietivosť pouhých
0,00005 Slnka.

Objav exoplanéty u Proximy
Poďme sa pozrieť, ako astronómovia objavili planétu pri hviezde Proxima Centauri.
Na základe Dopplerovho posunu astronómovia zistili, že Proxima Centauri sa periodický približuje a vzdiaľuje rýchlosťou 5 km.h-1. Dĺžka periódy je 11,2 dní. Dáta boli
získane zo teleskopov postavené organizáciou ESO a ďalších zdrojov.
Čo ale ukázala táto periodická odchýlka?
Že vo vzdialenosti 7 miliónov kilometrov od Proximy Centauri existuje planéta hmotná
ako 1,3 Zeme.

3,6metrový ďalekohľad na La Silla, disponujúci unikátnym spektrografom HARPS
(eso.org)

Na potvrdenie existencie planéty s týmito parametrami, ktorá sa spočiatku javila ako
obyčajná anomália, nastúpil tým nazvaný Pale Red Dot, ktorý tak učinil metódou meranie radiálnych rýchlostí s pomocou teleskopov ASH2 a siete viacerých teleskopov
observatória Las Cumbries. Planéta bola podľa zvyklostí pomenovaná ako Proxima
Centauri b.

Možný život
Čo je na tomto príbehu fascinujúce, že planéta sa nachádza v obývateľnej zóne. Obývateľná zóna je pás okolo hviezdy,
kde teplota na prípadnej planéte umožňuje existenciu tekutej formy vody.
Povedali sme, že Proxima Centauri b je vzdialená 7 miliónov kilometrov od hviezdy? Nezmýlili sme sa, veď Zem je vzdialená
až 150 miliónov kilometrov od Slnka? Avšak, ako sme spomínali, svietivosť Proximy Centauri je 0,00005 Slnka. Svietivosť
je tak malá, že obývateľná zóna sa nachádza o mnoho bližšie. Do úvah o obývateľnej zóne neberieme skleníkové plyny,
geologické procesy a ďalšie vplyvy.
Či existuje voda v kvapalnej forme, je v súčasností ťažko povedať. Taktiež úvahy o živote sú predčasné, pretože červení
trpaslíci sú vo väčšine eruptívne premenné hviezdy, ktoré vyvrhujú obrovské množstvo hmoty a s nimi sprevádzajúce RTG
a ultrafialové žiarenie. To je pre prípadný život veľmi neznesiteľný stav.
Tak či tak, planéta Proxima Centauri b bude pravdepodobne najbližšia planéta (resp. jedna z planét, ktoré čakajú na možné
objavenie) mimo Slnečnej sústavy v súčasností. Ešte karty môžu zahrať bludné planéty, ktoré len prechádzajú blízko Slnečnej
sústavy.
Zhodneme sa, že Proxima Centauri b je prvý potenciálny cieľ medzihviezdnej cesty zvedavých pozemšťanov.
Autor: Eduard Boldižár
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3 potenciálne obývateľných planet pri jednej hviezde
Pár dní pred 22. únorom 2017 vyhlásila NASA, že v tomto dni oznámi dôležitý objav. Tak sa i stalo. A musíme skonštatovať,
že objav nadchne nejednu ľudskú myseľ.
NASA pomocou družice Spitzer Space Telescope (infračervený teleskop) a pozemným teleskopom TRAPPIST-South
v spolupráci s ESA a jej Very Large Telescope objavil hviezdny systém tvorený zo siedmych planét. Na tom by nebolo
nič fascinujúce, keby tieto planéty neboli podobné veľkosti Zeme a zároveň sa nenachádzali v obývateľnej zóne! Ako tušíte,
senzácia je to preto, že sa jedná o prvý takýto pozorovaný hviezdny systém, kde až 7 planét o veľkostí Zeme sa nachádza
v obývateľnej zóne hviezdy.
Zvláštností ale nekončia. Týchto sedem planét obieha okolo ultrachladného červeného trpaslíka TRAPPIST-1.
Teplota atmosféry u ultrachladných trpaslíkov dosahuje menej ako 2430 °C. Keďže ultrachladný červený trpaslík nedodáva
toľko energie ako naše Slnko, obývateľná zóna sa nachádza bližšie, ako je vzdialenosť Merkúru od Slnka. A je to tak,
objavené planéty skutočne sú tak blízko hviezdy a nachádzajú sa v oblasti, kde môže byť voda v kvapalnom stave.
Hviezda Trappist-1 aj s planétami je od nás vzdialená 39,5 svetelných rokov a leží v smere súhvezdia Vodnár.
Tri zo siedmych planét majú vyššiu pravdepodobnosť existencie kvapalnej vody než zvyšné štyri. A kde je kvapalná voda,
rastie pravdepodobnosť výskytu života. Preto je táto oblasť výskumu veľmi príťažlivá i pre nezainteresované publikum.
Infračervený teleskop Spitzer Space Telescope pozoroval hviezdnu sústavu Trappist-1 až 500 hodín od jesene z roku 2016.
Všetkých 7 planét vykazujú hustotu skalnatých svetov podobné Zemi.
Planéty majú byť natočené stále tou istou časťou k hviezde. Z toho dôvodu môžu vznikať silné vetry a v hraničných
oblastiach medzi stálym svetlom a stálou tmou zaujímave turbulentné úkazy.
Čo sa týka dĺžky obežných dráh, pohybuje sa od 1,5 dňa po 12,4 dní. Pre porovnanie, Merkúr obehne Slnko raz za 88 dní.
Na potvrdenie chemickej povahy atmosféry alebo existencie kvapalnej vody si ešte musíme počkať na kvalitnejšiu techniku.
Nádej na vysvetlenie záhad tohto bizarného sveta je plánovaný vesmírny James Webb Space Telescope či plánovaný
pozemský Európsky extrémne veľký ďalekohľad.
Autor: Eduard Boldižár

Aplikace pro Android: ISS Detector
Tímto článkem zahajujeme první díl ze seriálu hodnocení mobilních astro aplikací primárně pro Android. Android využívá
linuxové jádro a je nejrozšířenějším operačním systémem pro mobily.
V tomto článku se společně podíváme na aplikaci s názvem ISS Detector, s níž lze velmi snadno vyhledat Mezinárodní
kosmickou stanici ISS i další objekty.

Rozhraní
Úvodní obrazovka aplikace je celkem přehledná a pěkně vyhotovena. Najdete zde přelety stanic, v případě zakoupení
různých doplňků lze přidat i amatérské stanice a další vesmírná tělesa. Přelety jsou seřazené časově od nejbližších po
vzdálenější.
Náhledy průletů nabízejí informace o úhlu, pod jakým máme pozorovat, jaká bude jasnost nebo jaké budou meteorologické
podmínky.

Pozorování
Po rozkliknutí vybraného pozorovaní dostaneme podrobný přehled všech potřebných údajů a dokonce i interaktivní mapu.
Na obrázku lze vidět interaktivní radar, který musíte nastavit do správné polohy (dostat šedý kroužek na žluté kolečko
v levém sloupci) Poté jste plně připraveni k pozorování.

Úvodní obrazovka aplikace.
Prostá a jednoduchá

Podrobné informace o každé misi

Radar s podrobnějšími informacemi

Rozšířená varianta radaru
To však zdaleka není vše, co ohledně pozorování aplikace nabízí. Pokud totiž
klikneme na symbol hvězdné oblohy vpravo vedle radaru, dostaneme rozšířenou
variantu.
Tato rozšířená verze radaru je také zcela interaktivní. Aktivujete ji tak, že své
mobilní zařízení namíříte na oblohu. Mobil sám začne reagovat a váš jediný úkol
je opět dostat žlutý kroužek na žluté kolečko na vyznačené trajektorii letu.
Pak už jen zbývá vyčkat na přílet.
Výhoda této varianty radaru je, že zobrazuje celou aktuální oblohu, a po kliknutí
na libovolné místo na hvězdné mapě se vám zobrazí pozice jasnějších planet nebo
Slunce, pokud jsou v dosahu.
S touto verzí se však hůře manipuluje, a tak ji nedoporučujeme používat, pokud
vám do příletu nezbývá moc času, nebo jen nemáte patřičnou trpělivost.
Za vyzkoušení ale určitě stojí.

Kalibrátor radaru, sloužící k nastavení
správného úhlu pozorování; hodí se například
k připevnění na dalekohled

Podrobnosti
Kliknutím na záložku podrobnosti se dostanete na seznam kompletních podrobností, které vám mohou býti užitečné, nebo
je dobré je vědět.
Je zde vyobrazena aktuální trajektorie daného objektu, která se pohybuje společně s objektem, dále čas, nadmořská výška,
vzdálenost a další podstatné informace.
Další z možností je přidat si průlet nad vaší polohou do vašeho mobilního telefonu, popřípadě do vašeho Google kalendáře.
Tím si zajistíte, že o přelet nepřijdete opomenutím.

Mikro transakce
… aneb zpoplatnění. Toho se u této aplikace nemusíte bát.
Ovšem pokud si něco připlatíte, můžete dostat několik
užitečných a povedených funkcí navíc. Například pozorování
jiných objektů než jen ISS a družic Iridium, což je nezpoplatněný základ, ale i komety a planety, amatérské satelity nebo jiné
objekty. Položky se pohybují v rozmezí od 30 do 60 Kč, nejedná se tedy o přemrštěnou sumu, a může si je bez problému
dovolit každý.
Pak je tu kombinovaný balíček, v němž jsou všechny položky,
které jsou v aplikaci k dostání. Stojí 65 Kč, což je výhodné
a není to opět nějaká vysoká částka. Zaujatý a nadšený
pozorovatel doplňkovou výbavu zajisté ocení, pozornost si
však získá i běžný uživatel, který by je uvítal v základní výbavě
aplikace.
Nákupy doplňkových souborů v ceně 34–65 Kč

Nastavení
Pod kolonkou nastavení v základním menu uvidíte několik podzáložek:
Aktualizovat – slouží k aktualizaci dat v aplikaci.
Nastavení – zobrazí rozšířené nastavení, ve kterém lze ručně určit polohu a zapnout nebo vypnout upozornění v
aplikaci. Rozhodně se hodí celé toto nastavení projít a ujistit se, že vše je podle vašich představ.
Rozšíření – obchod s doplňky do aplikace a možnost deaktivace/aktivace těch stávajících.
Nápověda – pomocná příručka přímo v aplikaci, která vás pohodlně provede začátky, pokud si nevíte rady.

Celkové zhodnocení
Pro +

Proti -

snadné zacházení i pro naprosté amatéry,

špatné ovládání interaktivního prostředí,

jednoduché rozhraní,

mikrotransakce, ač jen v malé míře,

aplikace je celá v češtině,

občasné reklamy v aplikaci.

starost autorů o udržování aplikace,
rozumně zkonstruované přehledy všech aktivit,
Interaktivní prostředí – pomáhá s orientací,
možnost propojení s kalendářem a kompletní nastavení upozornění,
funguje bez připojení k internetu,
vzhledová jednoduchost.

Aplikace se hodí na volné pozorování pro amatéry i pro pokročilé.
Ovládat ji dokáže každý bez problémů a je spolehlivá Takže po
shrnutí kladů a záporů této aplikace a od nás
ISS Detector dostává 7/10 bodů.
Autor: Petr Plicka

Eugene Cernan na poslednej
ceste ku hviezdam
Akoby nestačilo úmrtie Johna Glenna, prvého Američana na orbite, ktorý zomrel 8. 12.
2016, včera, 16. 1. 2017, nás opustil ďalší hrdina vesmírneho výskumu, posledný človek
na Mesiaci, astronaut česko-slovenského pôvodu Eugene Andrew Cernan.
Bol účastníkom troch vesmírnych misií, dvakrát sa pozrel k Mesiacu, velil poslednej
výprave na Mesiac Apollo 17. Aký bol osud tohto fenomenálneho astronauta?
Eugene Cernan sa narodil 14. 3. 1934 v Chicagu, Illinois, rodičom česko-slovenského
pôvodu. V roku 1956 získal titul bakalár vied z elektrotechniky. Roku 1958 sa stal
vojenským letcom a v roku 1963 magistrom vied v odboru letecký inžinier.

Americký kozmonaut Eugene Cernan
(nasa.gov)

Kariéra v NASA
Cernan bol vybratý ako člen náhradnej posádky Gemini 9, kotrá mala startovať
v roku 1966. Krátko pred letom ale havarovalo lietadlo s hlavnou posádkou,
a tak na Gemini 9A vyletel do vesmíru. Bol tretím človekom na svete, čo vyšiel do
otvoreného vesmíru mimo svoju kabínu. Pri tomto výstupe sa vyskytli problémy,
čo pre neho výstup extrémne sťažilo. Jeho sklíčko na helme sa , čo zabraňovalo
dobrému výhľadu do vesmíru a na kabínu. Nakoniec sa úspešne, ale úplne vyčerpaný vrátil do kabíny.
Jeho ďalší let do vesmíru bol Apollo 10, druhá misia na orbitu Mesiaca. Bol to veľmi hladký let, stačila jedna korekcia ich
dráhy. Na orbitu Mesiaca sa dostali 21. 5. 1969. Aby simulovali pristátie na Mesiaci, dostali sa do výšky 15 kilometrov nad
mesačným povrchom. Pri tomto pokuse sa lunárny modul dostal do nekontrolovateľné rotácie, posádka to ale vyriešila do
niekoľko sekúnd.
Jeho ďalší let do vesmíru bol Apollo 10, druhá misia na orbitu Mesiaca. Bol to veľmi hladký let,
stačila jedna korekcia ich dráhy. Na orbitu Mesiaca sa dostali 21. 5. 1969. Aby simulovali pristátie na Mesiaci, dostali sa do výšky 15 kilometrov nad mesačným povrchom. Pri tomto pokuse sa
lunárny modul dostal do nekontrolovateľné rotácie, posádka to ale vyriešila do niekoľko sekúnd.
Po ukončení letu Apollo 17 Cernan ešte neodpustil NASA. Pustil sa do prípravy spoločného letu
Apollo-Sojuz, pričom bol hlavným vyjednávačom NASA so sovietskou stranou. NASA a námorníctvo opustil v roku 1976, kedy sa dal na podnikateľskú dráhu.

Po kariére v NASA
Aj keď NASA ponúkla Cernanovi let na raketopláne, Cernan to odmietol. V 1999 vytvoril publikáciu The Last Man on the
Moon, ktorá vyšla aj v českom preklade, neskôr sa podieľal aj na knihe s rovnakým názvom. Mal jedného potomka, dcéru
Teresu Cernanovú. Slovensko navštívil v rokoch 1974, 1994 a 2004, Česko navštívil v rokoch 1974, 1994, 2001 a 2008. Roku
1974 navštívil hvezdáreň v Ondřejove, kde odovzdal československú vlajku, ktorá s ním putovala na Mesiac. Nikto z vtedajších politických činiteľov sa s ním ale nechcel stretnúť. Úplne iné to bolo pri ďalších návštevách, ktoré sa konali po revolúcii.
Bol šiesty astronaut na povrchu Mesiaca, ktorý umrel, teda už zostáva len ďalších 6 astronautov.
Autor: Matúš Motlo

Schiaparelli: Šuchnutie
rýchlosťou 300 km/h
19.10. 2016 mala vyvrcholiť prvá etapa misie ExoMars 2016 úspešným pristátím landeru
Schiaparelli na Marse.
Namiesto toho lander mlčí a nové poznatky nevyhnutne vedú k poznaniu, že Schiaparelli
sa na Marse zrútil.
Príbeh sa začal písať na kozmodróme Bajkonur, kedy 14. 3. 2016 odletel do vesmíru
orbitálny modul TGO (Trace Gas Orbiter), ku ktorému bol „pribalený“ pristávací modul
Shiaparelli. Shiaparelli sa od modulu TGO oddelil dňa 16. 10. 2016 minútu a 46 sekúnd
dlhým zážihom a od vtedy si šiel svojou cestou smerom k povrchu planéty Mars.

Európska sonda ExoMars 2016 (ESA)

Shiaparelli bol nabitý množstvom senzorov a vedel by sledovať teplotu, tlak, silu vetra v mieste a ďalšie parametre.
Jeho hlavným cieľom bolo demonštrovať nový spôsob pristávania, akým si prejde pripravovaný rover.
Prvá etapa zostupu sa vydarila na výbornou. Pristávací modul zvládol podmienky pri aerodynamickom brzdení, kde okolitá
teplota dosahovala až neuveriteľných 1750 °C, a informoval o tom i nedočkavých pozemšťanov, že jednú z najkritickejších
fáz prežil. Ale to nestačilo na šťastné pristátie.
Vieme, že rýchlosť zostupu bola 320 km/h pred definitívnym odmĺčanim. Rýchlosť sa mala
prudko zraziť vplyvom otvorenia padáku. Podľa materského modulu TGO aj táto fáza
prebehla celkom hladko. Problém nastal 1200 metrov nad povrchom Marsu. V tejto výške
sa mala oddeliť schránka s padákom a modul mal padať voľným pádom. Sekundu po
odhodení padáku sa mali zapnúť trysky, ktoré by znížili zostupovú rýchlosť na 4 až 7 km/h
vo výške 2 metrov nad povrchom. Takúto rýchlosť pádu na povrch Marsu by mal prežiť
pristávací modul. K tomu však už nedošlo.
Ako náhle sa schránka s padákom a tepelným štítom oddelila, obnažila sa jeho hlavná
UHF anténa, ktorá začala vysielať. A náhle z nejakej príčiny sa odmlčala a s ňou i celý
pristávací modul.

Orbitálna (dole) a pristávacia časť (hore) výpravy
ExoMars 2016 v priebehu testovania (esa.int)

Začali sa rojiť hypotézy, k čomu došlo. Podľa niektorých hlasov z ESA trvanie aktivity
trysiek bol nižší než 30 sekundový zažeh. Taktiež mohol byť na vine i padák, ktorý sa oddelil od modulu skôr ako mal.

Dnes už je všetko jasné. Americká sonda Mars Recconaissance Orbiter snímala miesto predpokladaného pristátie modulu
Schiaparelli. A na ňom je jasne vidieť tmavá bodka s rozpitým okrajom – jasná známka toho, že Schiaparelli takmer vôbec
nebrzdil motorom a dopadol na Mars rýchlosťou 300 km/h, s plnými nádržami paliva. Pád tak bol explozívny a znamenal
umieráčik přistávacímu modulu.
Jedno je však isté. Okolo Marsu krúži orbitálnej časť misie ExoMars 2016. Budeme ju aj naďalej sledovať.
Misia je výsledkom spolupráce medzi Európskou (ESA) a Ruskou kozmickou agentúrou Roskosmos. Základnou agendou
misie ExoMars je hľadanie známok života na Marse. Druhá etapa misie má začať až v roku 2020, kdy má pristať na Mars
rover, ktorý bude skúmať povrch a hľadať i čo najmenšie stopy možných životných biologických aktivít.

Autor: Eduard Boldižár

Jasné komety roku 2016 a výhled
na rok 2017

Kometa C/2013 US10 (Catalina) na snímku Michaela Jägera
(exospace.cz)

Na rozdíl od let předešlých let jsme v roce 2016 žádnou kometární hitparádu
nezaznamenali. Alespoň v porovnání s například lehce nadprůměrným rokem
2015, tehdy jsme spatřili 1 kometu pouhým okem a hned dalších 8 v malých
dalekohledech. I přestože šlo o rok vydařený, namlsáni ještě lepšími dvěma
předchozími roky jsme při jeho hodnocení byli lehce rozpačití. Přišel ovšem rok
2016 a tvrdý návrat do reality. Pouhým okem jsme nespatřili žádnou kometu
a v binokulárech či malých dalekohledech jich bylo vidět celkem pět. Člověk by si
pomyslel, že to ještě není tak mizerná bilance. A skutečně není. Rok 2016
můžeme jako celek hodnotit jen jako lehce podprůměrný. Problémem ale byla
jiná záležitost. Na začátku roku 2016 ještě „dohasínaly“ některé komety z roku
2015 a některé jiné měly maximum jasnosti. Proto jsme během prvních pěti měsíců roku mohli zpozorovat hned 4 komety jasnější než 10 mag, z toho dokonce
3 současně v lednu a v únoru. Poté ovšem přišlo období od června do listopadu,

v němž komety pro malé dalekohledy zcela absentovaly. Půl roku dlouhé čekání na jasnou kometu je velmi neobvyklé až
takřka nevídané a tady vzniká onen problém. Podívejme se nejprve, jak si vedly komety v uplynulém roce.
Samotný začátek roku patřil hned třem kometám. Děleně nejjasnější kometou roku 2016 pro nás byla C/2013 US10
(Catalina), která ještě na konci roku 2015 zjasnila na 6 mag, a stala se tak velmi pěkným objektem pro malé triedry.
Původně měla lehce zjasňovat i na začátku roku 2016 a dosáhnout až 4÷5 mag (tím by patrně byla viditelná i pouhým okem),
ale vzhledem k tomu, že se jedná o dynamicky novou kometu z Oortova oblaku, se tak nestalo. Kometa naopak začala
lehce slábnout. Po lednu se navíc tempo slábnutí výrazně zrychlilo a už v březnu kometa přestala být viditelná malými
dalekohledy.
Kometě na obloze zdatně sekundovala C/2014 S2 (PanSTARRS) v táhlém maximu 8÷9 mag od podzimu 2015 do jara 2016.
Pozorovatelná malými přístroji byla do května.
Zajímavá byla kometa C/2013 X1 (PanSTARRS), jež nejprve zaostávala za svou předpovědí, ale vlivem lednového outburstu
nakonec zjasnila až na 8 mag a dostala se do dosahu větších triedrů. Tento stav ovšem neplatil příliš dlouho, kometa
v únoru zmizela z naší oblohy a už nikdy nebyla pozorovatelná. Na přelomu jara a léta ji mohli v maximu jasnosti okolo
6 mag pozorovat akorát obyvatelé jižní polokoule.
Obrovským překvapením roku byla krátkoperiodická kometa 252P/LINEAR. I přestože se měla velmi těsně přiblížit Zemi,
vzhledem k její předešlé aktivitě toho od ní nikdo příliš neočekával. Ale někdy platí známé „co není, může být“.
Kometa v tomto svém návratu nečekaně zjasnila (oproti předpokládanému maximu jasnosti 11 mag dosáhla 4 mag!!!) a byla
pozorovatelná i pouhým okem. Jenže v té době, v březnu, ji mohli spatřit pouze obyvatelé jižní polokoule… U nás se
objevila nízko nad jižním obzorem na přelomu března a dubna jako objekt 6. magnitudy, byla tedy zhruba stejně jasná jako
na začátku roku C/2013 US10 (Catalina), takže se z hlediska nás Středoevropanů podělí o titul nejjasnější komety roku 2016
právě s kometou objevenou ke konci roku 2013 nejprve s asteroidálním označením. Celkově z pohledu globálního je však
právě 252P/LINEAR onou kometou, která v roce 2016 jasností předčila všechny ostatní pozorovatelné komety. Ale zpátky k
její viditelnosti u nás. Kometa v dubnu rychle stoupala nad jižní obzor, jenže zároveň také rychle slábla. Pod 10 mag nakonec
zeslábla na konci května, úspěch to byl ale i tak obrovský. Veškeré odhady jasnosti překonala o těžko uvěřitelných 7 mag a
nad hranicí 11 mag, tedy nad hodnotou, na níž měla původně maximálně zjasnit, vydržela celé 3 měsíce! Výborný počin…
Po dlouhé, půlroční pauze, překvapila i kometa C/2016 U1 (NEOWISE), a sice
svým nečekaným zjasněním, byť ne tak markantním jako v případě předchozí
uvedené komety. Jasnost až 8 mag v prosinci s ještě celkem obstojnými
pozorovacími podmínkami (to druhé už v těchto dnech moc neplatí) určitě není
k zahození, ba naopak. V narážce na pozorovací podmínky je nutné zmínit
i trochu opomíjenou kometu 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, ale ta se nachází
na večerní obloze tak nízko, že je malými dalekohledy i přes svou vysokou
jasnost jen velmi obtížně pozorovatelná. V roce 2017 to ale bude lepší, a tak se jí,
stejně jako jiným kometám, budeme věnovat v druhé části článku.
To bylo tedy zhodnocení roku 2016 mezi kometami. Čeká nás s nimi lepší rok
2017? Posuďte sami v následujících řádcích.

Chi-Jen Lu vyfotil kometu 252P/LINEAR
(exospace.cz)

C/2016 U1 (NEOWISE)
Tato kometa je zde uvedená výhradně kvůli první lednové dekádě. Po ní totiž od nás definitivně přestane být pozorovatelná. Ještě předtím by mohla dosáhnout jasnosti až 7 mag (jako nepozorovatelná u Slunce i 6 mag). Se špatnými pozorovacími
podmínkami už ale pozorování komety na začátku roku 2017 nejspíše žádný velký zážitek nepřinese.

2P/Encke
Známá „kometární dvojka“ se vrací! Viditelná ale bude jen v lednu, v únoru a možná v prvních dnech března. Dosáhne
jasnosti 7÷8 mag, spatřit bychom ji tedy mohli i obyčejnými triedry.

45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková
O této japonsko-česko-slovenské kometě už řeč byla. Na konci ledna její současné mizerné pozorovací podmínky ukončí
konjunkce se Sluncem, ale ta lepší část přijde až potom. Hned na začátku února se totiž kometa objeví na ranní obloze
a bude vlivem blízkého přiblížení se k Zemí rychle stoupat nad obzor. Už v půli toho samého měsíce bude pozorovatelná
celou noc, potom se přesune na večerní oblohu. Naneštěstí poté, co prolétne jen těsně kolem Země, začne rychle slábnout.
Po únorovém maximu s jasností 6÷7 mag tedy zeslábne pod 10 mag pravděpodobně již koncem března.

41P/Tuttle-Giacobini-Kresák
Skutečný hit a dost možná nejjasnější kometa roku 2017. Tato kometa se stejně jako 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková těsně
přiblíží k Zemi, ale bude patrně ještě jasnější. V maximu jasnosti by měla v dubnu dosáhnout 4÷5 mag, což by jí jako asi
jediné kometě v roce 2017 zaručilo viditelnost i pouhým okem! Zatím ale nemůžeme příliš předbíhat. Kometa je známá svým
bouřlivým vývojem jasnosti a stejně jako překvapit může i zklamat. Jasnější než nějakých 10÷11 mag stačících na viditelnost
malými dalekohledy má být od února až do června.

C/2015 V2 (Johnson)
Dynamicky nová kometa z Oortova oblaku, která zatím působí mírné zklamání. Optimistické předpovědi o dosažení maxima
jasnosti 6÷7 mag se asi nevyplní, kometa pravděpodobně někdy v červnu dosáhne podle aktuálního vývoje zhruba 8 mag.
I to by ale stačilo na viditelnost ve větších triedrech. Kometa by nějakých 10 mag mohla dosáhnout už na přelomu ledna a
února, v malých přístrojích ji uvidíme do července, kdy definitivně zmizí z naší oblohy.

C/2015 ER61 (PanSTARRS)
Tato kometa sice není dynamicky nová, ale za předpovědí i tak zaostává. To se ovšem díky povaze komety může rychle
otočit. Zatím to u ní vypadá na maximum jasnosti 7÷8 mag někdy v květnu, uvidíme však, co s kometou udělají příští měsíce.
Do dosahu větších triedrů by se měla dostat určitě, v malých dalekohledech obecně bychom ji mohli registrovat od února
až do září. Problémem u komety by ale zejména v době okolo maxima jasnosti mohla být nízká výška nad obzorem.

71P/Clark
Tahle kometa by mohla dosáhnout až 10 mag v létě (maximum jasnosti pravděpodobně potrvá od června až do srpna),
půjde ale spíše o objekt jižní polokoule – u nás bude v té době velmi nízko nad jižním obzorem, takže zpozorovat ji
jakýmkoliv malým dalekohledem či binokulárem bude pořádná výzva.

24P/Schaumasse
Kometa s podobným průběhem jasnosti jako 71P/Clark. V maximu jasnosti, shodou okolností taktéž okolo 10 mag, bude
rovněž tři měsíce, v tomto případě ovšem půjde o říjen, listopad a prosinec. Kometu navíc budou zdobit lepší pozorovací
podmínky, spatřit ji malým dalekohledem tím pádem asi nebude takový problém.

C/2016 R2 (PanSTARRS)
Poměrně rychle zjasňující kometa, jež dosáhne maxima jasnosti spíše až v prvních měsících roku 2018. Nějakých 10÷11 mag
by ovšem mohla dosáhnout i na konci roku 2017. Kometu zde uvádíme spíše orientačně, bude hodně záležet na dalším
vývoji její jasnosti.
Po nepříliš vydařeném roce 2016 se tedy rýsuje jednoznačně lepší rok. Potěšit by mohla především
kometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, jež by jako jediná z komet mohla dosáhnout jasnosti, která by jí umožnila pozorovatelnost pouhým okem. Zároveň by to samozřejmě znamenalo, že by se právě tato kometa stala v roce 2017 tou nejjasnější.
Zatím to také vypadá, že jí bude sekundovat až 8 dalších komet, které bychom mohli spatřit třeba v obřích binokulárech.
To by v podstatě zapříčinilo „opakování“ roku 2015 a rok 2017 by tak skončil mírně nadprůměrně. Tento článek je však
nutné brát s určitou rezervou a ačkoliv ten, který jsme psali zhruba před rokem, vystihl situaci v roce 2016 celkem přesně,
kdykoliv se může stát, že některá kometa nečekaně zjasní a nebo naopak zklame nízkou jasností. Proto je potřeba zůstat ve
střehu a jasnost komet pokud možno co nejpravidelněji monitorovat. Nicméně alespoň z hlediska právě komet a vlastně
i astronomie obecně je možné k roku 2017 vzhlížet s mírným, opatrným optimismem.
Autor: Marek Biely

Kosmický superurychlovač
Abell 3411/3412
Astronomové objevili ohromný kosmický urychlovač částic v oblasti srážejících se kup
galaxií Abell 3411 a Abell 3412 v souhvězdí Hydry. Na záznamech rentgenové observatoře
Chandra z roku 2006 a dalších dalekohledů v ní našli několik superhmotných černých děr.
Erupce z jedné z nich v kombinaci s kolizí dvou galaktických kup může vytvořit ohromný
kosmický urychlovač částic. Poprvé dva z nejsilnějších jevů ve Vesmíru se vzájemně
propojily v jednom systému.,
Na rádiových datech lze pak spatřit záhadné vířící struktury, jejichž původem je právě
masivní akcelerace nabitých částic.
Srážející se kupy galaxií Abell 3411 a Abell 3412
(nasa.gov)

Situaci přibližuje komentovaný komponovaný snímek, na němž jsou modrou barvou
zobrazena data z rentgenové observatoře Chandra. Vidíme na něm rozptýlený zářící plyn
o teplotě v řádu mnoha milionů kelvinů, který se nachází uvnitř těchto kup.
Nejvýraznějším útvar v podobě komety dokazuje, že pozorujeme skutečně srážející se
dvojici kup galaxií. „Hlavu“ komety lze totiž ztotožnit s plynem z jedné kupy, který
prochází skrz druhou kupu ve směru šipky.

Místo srážky kup galaxií Abell 3411 a Abell 3412
na záznamech rentgenové družice Chandra
(chandra.harvard.edu)

Přímým důsledkem srážejících se kup galaxií jsou rázové vlny, jež v rádiovém oboru
pozoroval indický radioteleskop GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope) a v obrázku
jsou vyznačeny růžovou barvou. Rázové vlny známe i z pozemského prostředí, zde se
ovšem vyskytují v kosmickém měřítku. Mají původ ve srážce horkého plynu z obou kup
galaxií.
Specialitou této srážející se kupy galaxií jsou ovšem tři supermasivní černé díry, usazené
v kolidujících kupách.

Šokové vlny ze srážky kup galaxií Abell 3411 a Abell
3412 na záznamech indického radioteleskopu GMRT
(chandra.harvard.edu)

Horní černá díra dokazuje, že její výtrysk je spojen s velkými víry, viditelnými v rádiové
oblasti. Takto lze usoudit i na zdroj tohoto rádiového záření. Rotací černé díry vzniká
těsně vinutý magnetický trychtýř se silnou intenzitou magnetického pole, jež urychluje
plyn od okolí černé díry, což my pozorujeme jako vysokoenergetický výtrysk, urychlující
částice. Ty jsou dále urychleny po styku s rázovými vlnami ze srážky superkup.

Komponovaný a komentovaný snímek srážky dvojice kup galaxií Abell 3411 a Abell 3412 (chandra.harvard.edu)

Výtrysky z dvou dalších černých děr, umístěných v obrázku níže, mají zřejmě na částice podobný urychlující efekt (výtrysky z
jedné z černé díry jsou však krátké a nezřetelné). K nim se však rázová vlna, která je ještě více urychlí, teprve blíží.

Optická pozorování místa srážky kup galaxií
Abell 3411 a Abell 3412 z dalekohledu Subaru
(chandra.harvard.edu)

Reinout J. van Weeren et al.: The Case for Electron Re-Acceleration
at Galaxy Cluster Shocks
https://arxiv.org/pdf/1701.01439v2.pdf

Hvězdy a galaxie v optické oblasti zachytil japonský dalekohled Subaru na Mauna Kea a jsou zobrazeny v dalších barvách.
Objev byl umožněn zkombinováním rentgenových záznamů z observatoře Chandra s daty z několika dalších dalekohledů.
Na pozorování se tedy podílely tyto dalekohledy:
Chandra… detekce v rentgenové oblasti (modrá barva),
GMRT… zachycení rádiových emisí (růžová barva),
Subaru… zachycení většiny optických dat.
Tyto objevy byly prezentovány začátkem ledna 2017 na 229. setkání Americké astronomické společnosti v Grapevinu v Texasu a práce vyšla pod vedením Reinouta van Weerena z Harvardského smithsoniánského centra pro astrofyziku v Nature Astronomy 4. ledna 2017.
Autoři: Petr Plicka a Petr Valach

Organické sloučeniny na povrchu
trpasličí planety Ceres
Podle pozorování sondy Dawn, která obíhá kolem trpasličí planety Ceres, se na největším
tělese hlavního pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem nacházejí organické sloučeniny,
které jsou samozřejmě velmi důležitým atributem vzniku života (nejen) na Zemi. Molekuly
organických sloučenin byly dříve nalezeny i na jiných planetkách či kometách, každý takový nález nám dává další a další informace o Zemi a životě na ní, stejně jako o Vesmíru jako
takovém. Je to ale vůbec poprvé, co byly organické molekuly přímo detekovány
na nějakém tělese z hlavního pásu asteroidů. Při výzkumu bylo využito snímkování
ve viditelném a infračerveném oboru pomocí spektrometru VIR.
Oblasti, v nichž se nacházejí organické sloučeniny, pokrývají rozlohu přibližně 1000 km2
na severní polokouli. Lze je nalézt na dně kráteru Ernutet (s průměrem 52 kilometrů), na
jeho jižním a severozápadním okraji a v oblasti jihozápadně od kráteru. Menší oblasti byly
objeveny několik kilometrů západně a východně od kráteru. A nakonec, asi 400 kilometrů
od kráteru Ernutet, v kráteru Inamahari, se nachází malá oblast bohatá na organické sloučeniny.
Kráter Ernutet na snímku se zvýrazněnými barvami; oblasti se zastoupením organických sloučenin
jsou znázorněny červeně
(nasa.gov)

Ceres má mnoho společných vlastností s meteority typu uhlíkových chondritů, které jsou
bohaté na vodu a organické materiály.

Kromě organických sloučenin byly v minulosti pozorovány rovněž ložiska hydratovaných
minerálů, uhličitanů, vodního ledu a amoniových jílů. Všechny tyto látky mají vazbu na
vodu, resp. ji vyžadují ke svému vzniku, a jsou tak důkazem chemických reakcí na povrchu
za přítomnosti tepla a vody. Rovněž soli a uhličitan sodný, jež byly nalezeny v jasných
oblastech kráteru Occator, byly zřejmě na povrch dopraveny roztokem na bázi vody
v tekuté fázi.
Objevené organické sloučeniny zřejmě prošly podobným procesem; zdá se tedy, že tyto
sloučeniny jsou na Cereře původní.
Sonda Dawn bude i nadále pokračovat v průzkumu planetky Ceres, a to jak co se jejího
povrchu, tak okolí týče. Po ukončení dvouleté vědecké mise pokračuje v rozšířené,
„dodatečné“ misi. Ceres obíhá ve vzdálenosti od 7.520 km do 9.350 km. 23. února 2017
změní oběžnou dráhu na kruhovou ve výšce zhruba 20.000 km. Jelikož bude na jaře mít
sonda Slunce „v zádech“, bude z jejího pohledu povrch trpasličí planety jasnější. Čeká se
tak na další objevy.

Detail kráteru Ernutet (nasa.gov)

Autoři: Marek Biely, Petr Valach
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