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Váno ní kometa
C/2004 Q2 (Machholz)
Po devíti objevech komet b hem období let 1978 až 1994, strávil
Donald E. Machholz, Jr. u dalekohledu 1457 hodin istého asu p i
hledání komet aniž by m l št stí. Až 27. srpna 2004 v 11h 17min UT se
op t dostavil úsp ch. Machholz prohlížel ranní oblohu svým 15cm (f/8)
dalekohledem Criterion Dynascope, který si koupil roku 1968, a p i té
p íležitosti objevil svoji jubilejní 10. kometu. Objevovou jasnost uvedl
11.2 mag a pr m r komy 2 úhlové minuty. V poznámce dodával, že se
jedná o objekt se "st ední úrovní kondenzace".
První výpo et dráhy byl vydáván v ob žníku IAU . 8395 (28. srpna 2004).
Jednalo se o propo et na parabolickou dráhu stanovovanou z 25 p esných pozic
získaných 27. a 28. srpna. Pr chod p ísluním byl spo ten na 27. leden 2005 (8h
53min UT) ve vzdálenosti 1.286 AU od Slunce. Revidovaná dráha byla zve ejn na
v MPEC 2004-Q69 (30. srpna
2004). P ísluní bylo posunuto na
24. ledna 2005 (20h 10min UT)
p i emž vzdálenost p ísluní se
zmenšila
na
1.203
AU.
Amatérští astronomové dostanou
p íležitost kometu pozorovat
v p íznivé pozici na konci
prosince 2004 a za átkem ledna
2005. Kometa by podle odhad
odborník
mohla dosáhnout
jasnosti až 4. mag.
Efemerida se od tohoto
up esn ní již p íliš neodlišuje
ani dnes, kdy se kometa blíží
svou
jasností
k hranici
pozorovatelnosti
pouhýma
o ima. Dobrou zprávou je, že

pozorovaná jasnost zatím p edbíhá jasnost odhadovanou p ibližn o 0,5 mag.
Pokud by tento vývoj pokra oval mohli bychom se do kat skute n hezké váno ní
a novoro ní podívané. U komet však není v tomto ohledu nikdy nic jistého.
Na za átku prosince budeme mít kometu Machholz ješt hluboko pod obzorem.
Ale její strmá dráha ji velice rychle, práv v ase Vánoc, p enese na severní
polokouli a ud lá z ní vhodný cíl pro sledování ze st edních ší ek severní
polokoule. Jak se bude pohybovat po hv zdném pozadí m žete názorn zjistit
z p ipojeného obrázku nebo vám pom že tabulka p edpov dí.
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Mimo ádn zajímavá situace nastane koncem první lednové dekády, kdy nejen,
že by m la jasnost komety být nejvyšší, ale navíc se nám vlasatice bude promítat do
blízkosti Plejád. Nenechte si tento mimo ádný objekt proklouznout mezi prsty.

24 zajímavostí konce roku

Procházka podzimní
oblohou (3)
Jak se prodlužují podzimní noci, tmavne obloha každý ve er d íve
a nastává vhodný as k procházce oblohou. Ale které hv zdy, kupy,
mlhoviny a galaxie bychom m li vid t?
Zatímco Mira je mnohem v tší a chladn jší než Slunce, je jiná hv zda
v souhv zdí Velryby Slunci pozoruhodn podobná. e je o tau ( ) Ceti [15], která
svítí s jasností 3,5 mag. Ve vzdálenosti 11,9 sv telného roku je to nejbližší Slunci
podobná hv zda a proto se také stala jedním z prvních cíl p i pokusech o hledání

signál p icházejících od cizích civilizací. Zatím nevíme zda na ob žné dráze
kolem ní existuje planeta podobná Zemi, ale v každém p ípad se m žeme dívat na
její žlutobílé sv tlo a p emýšlet o tom.
V dosahu viditelnosti ze st edních severních ší ek leží v sousedním souhv zdí
Eridanus hv zda omikron2 ( 2) Eridani [16], též známá jako 40 Eridani. Jedná se o
trojhv zdu s velice dob e pozorovatelnou ukázkou bílého trpaslíka. Bílý trpaslík je
drobný, hustý zbytek hv zdy podobné našemu Slunci v ase její smrti. Primární
složka omikronu2 Eridani je oby ejnou hv zdou žluté barvy 4. mag. Ale již i malý
dalekohled vám ukáže pom rn vzdáleného pr vodce, hv zdu 9. mag – bílého
trpaslíka. A aby toho nebylo dost, sám bílý trpaslík má vlastního pr vodce –
erveného trpaslíka, který jej
obkrouží jednou za 250 let.
Nicmén s jasností kolem 11. mag
je již tento pr vodce pro vyhledání
pom rn obtížným objektem.
Obra te však sv j pohled zp t
vysoko nad hlavu k známému tvaru
W, k souhv zdí Kasiopeja. Jeho
dv jasné hv zdy alfa ( ) a beta ( )
Cassiopeia, na pravé stran W,
ukazují na M52 [17], na hv zdy
bohatou kupu s více než stovkou len . V triedru se M52 jeví jako protáhlá mlhavá
oblast s oranžovou hv zdou 8. mag u svého okraje. Další lenové skupiny zá í
slab ji a je nutno užít dalekohled, aby bylo možné je rozlišit.
Blízko alfa Cassiopeiae leží
ukázková
dvojhv zda,
eta
( )
Cassiopeiae [18]. Malé dalekohledy ji
rozliší na žlutou a oranžovou složku
s jasnostmi 3,5 a 7,5 mag. Iota ( )
Cassiopeiae [19] je o trochu mén
jasný pár tvo ený bílými hv zdami, ale
i tak je stále v pohodlném dosahu
malých
dalekohled .
Již
deseticentimetrový pr m r objektivu
ukáže, že jasn jší hv zda je také t snou
dvojicí, což z p vodního páru d lá
p sobivou trojici.
Vedle
Kasiopeji
je
Cefeus
s n kolika ukázkovými objekty, mezi
nimiž ale jasn vyniká delta ( ) Cephei
[20], prototyp skupiny hv zd, které
nám umožnily m it vzdálenosti
blízkých galaxií. Delta Cephei je

veleobr krémové barvy, který pravideln každých 5,4 dne m ní svoji jasnost což
lze jednoduše vysledovat již i pomocí triedru. P i maximální jasnosti, 3,5 mag, zá í
dvacetkrát jasn ji než v minimu, 4,4 mag. Delta Cephei je sou asn atraktivní
dvojhv zdou s namodralým pr vodcem 6. mag, viditelným též již triedrem (ale až
p i pohledu dalekohledem v plném rozsahu vynikne barevný rozdíl složek).
Nezapome te se podívat na mí ( ) Cephei [21], kterou William Herschel pro
její na ervenalý nádech nazval Granátovou hv zdou, jejíž nápadné barvy by jste si
m li všimnout i v triedru. ervený veleobr mí Cephei je typickou pulsující hv zdou
jejíž jasnosti se z cyklu na cyklus m ní jen p ibližn – jedná se o polopravidelnou
prom nnou. V období nejv tšího jasu, které p ichází p ibližn jednou za dva roky,
dosahuje jasnosti až 3,4 mag, ale v minimu svítí s intenzitou pouhých 5,1 mag.
Asi nejslavn jší prom nnou hv zdou této oblasti však je Algol, beta ( ) Persei
[22]. Jedná se o prototyp zákrytové prom nné dvojhv zdy u n hož se jedna z hv zd
pravideln dostává p ed druhého neviditelného pr vodce, což vede k poklesu
jasnosti soustavy. V p ípad Algolu, který obvykle zá í s jasností 2,1 mag, nastávají
zákryty s periodou 2,87 dne a redukují jasnost dvojhv zdy po dobu deseti hodin na
t etinu její obvyklé jasnosti.
Mezi
souhv zdími
Perseus a Kasiopeja se
nachází dvojice otev ených
hv zdokup ozna ených NGC
869 a NGC 884 [23], nebo
také dvojitá hv zdokupa a
h Persei. Neozbrojenýma
o ima si tohoto útvaru
m žete
všimnout
jako
jasn jší skvrny v Mlé né
dráze, zatímco triedr vám již
každou
z nich
ukáže
samostatn jako oblast o velikosti úpl kového M síce. Tyto kupy leží vedle sebe ve
vzdálenosti kolem 7000 sv telných let poblíž jednoho ze spirálních ramen naší
Galaxie. Její nejmohutn jší lenové jsou jasn zá ící ob i a veleob i. NGC 869
(kupa ležící blíže souhv zdí Kasiopeji) je z této dvojice kompaktn jší a hustší,
zatímco NGC 884 obsahuje n kolik ervených obr , jejichž nápadnou barvu vám
prozradí i malý dalekohled.
Nakonec si všimn te rozptýlených hv zd kolem alfa ( ) Persei [24], které leží
ve vzdálenosti 600 sv telných let. Tyto hv zdy tvo í mimo ádn velkou, rozsáhlou
kupu atraktivního vzhledu i p i pohledu neozbrojenýma o ima nebo triedrem.
Tento pozoruhodný útvar je ur it d stojným zakon ením naší cesty podzimní
oblohou.
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Prosinec 2004

Zatm ní Slunce

v roce 2006
Již v lo ském roce se ve zpravodaji objevilo n kolik informací
ohledn možných výprav za úplným zatm ním Slunce 29.3. 2004. I
tento p ísp vek se týká tohoto tématu a p ináší další podrobn jší
informace.
Za výše uvedeným ú elem byla poptána cestovní kancelá firmy Jihotrans a. s.
se žádostí o p edložení p edb žné nabídky zájezdu realizovaného obytným
autobusem (hotelbusem). Byl nám nabídnut hotelbus typu LUX, který je postaven
na podvozku autobusu KAROSA.
Kapacita tohoto vozu je 18 cestujících. Jeho interiér je uzp sobený jak na spaní
tak na cestování. B hem dne sedí cestující v p ední ásti vozu na klasických
autobusových sedadlech. P ed sebou
má každá dvojice malý d ev ný
stolek. Prostor na spaní je umíst n
p edevším v zadní ásti vozidla, ale
n která l žka jsou umíst na i nad
sedadly. Spí se ve vlastních spacích
pytlích. L žka jsou uspo ádána jako
samostatné kajuty pro jednoho i dva

cestující. Osobní zavazadla je možné mít
bu v kajutách nebo pod sedadly. Dále je
možné,
po
p edchozí
domluv
s p id lenou posádkou, využít i prostor
pod podlahou vozu, sloužící b žn
k uskladn ní potravin na cestu. Zde by
bylo možné uložit p ípadné bedny
s dalekohledy. Ve st ední ásti vozu je
malá kuchy ka a chemické WC s malou
umývárnou. Její kapacita a vezená zásoba vody však není dostate ná pro 18 osob a
rovn ž chemické WC není koncipováno na b žné využívání plné kapacity
p epravovaných osob. Sociální zázemí vozu je proto kombinováno s využitím
dálni ních odpo ívadel, p írodních zdroj i kemp .
Stravování je po celou dobu zájezdu zajišt no formou
plné
penze.
Stravu
p ipravuje
posádka
p ímo
ve voze p evážn z vezených zásob. Jedná se v tšinou
o konzervy a p ílohy jako rýže, t stoviny, brambory a
knedlíky. Jídelní nádobí , p íbory a pohárky jsou sou ástí
výbavy vozidla. P i celodenních túrách nebo prohlídkách
p ipravuje posádka studené balí ky.
P edpokládaný datum odjezdu byl zatím stanoven na
22. b ezna 2006 ve 12:00 z eských
Bud jovic. V den odjezdu je tedy
dostatek asu na p esun techniky i
pasažér do jiho eské metropole.
Automobily je možné ponechat
v hlídaném
areálu
Jihotransu.
P edpokládaný p íjezd do eských
Bud jovic 4. dubna 2006 v 8:00.
Cena výpravy je zatím stanovena na 322 000,- K . Cena
se bude dále zp es ovat. V této ástce je zahrnut i odhad
ubytování na dv noci v tureckých „penziónech“. Plánujeme ho zhruba na 5. a 9.
den výpravy. Ubytování bude domluveno p ímo podle situace na míst . Na jednoho
ú astníka tedy p ipadá cca 17 900 K . Cena neobsahuje p ípadné pojišt ní
lé ebných výloh, zavazadel a podobn . Je ponecháno na uvážení jednotlivých
ú astník . Pro výjezd do Turecka je v sou asné dob nutné výjezdní vízum (v cen
cca 600,- K ), které si ú astníci budou též za izovat individuáln . T etinu ceny
zájezdu spolu se závaznou p ihláškou bude nutné uhradit do 31. srpna 2005. Zbytek
ceny bude nutné uhradit nejpozd ji m síc p ed zapo etím výpravy. Bližší podmínky
budou projednány pozd ji. V p ípad , že se n kdo bude chtít odhlásit z této akce po
podání závazné p ihlášky, zaplacená ást zájezdu propadá ve prosp ch ostatních
ú astník . Výjimku tvo í pouze vážné zdravotní problémy i akceptovaná náhrada.

Vzhledem k omezenému po tu ú astník
neotálejte.

s Vaší závaznou p ihláškou dlouho

Stru ný asový harmonogram a program výpravy:
1. den 22.3.2006 – odjezd z .B. ve 12:00 hod.
2. den 23.3.2006 – p esun p es Ma arsko, Rumunsko
3. den 24.3.2006 – p esun p es Bulharsko, Turecko
4. den 25.3.2006 – Trója
5. den 26.3.2006 – Pergamon, Efes
6. den 27.3.2006 – Pamukkale-travertinové Kaskády
7. den 28.3.2006 – Termesossos (Antalya), možnost koupání
8. den 29.3.2006 – pozorování zatm ní
9. den 30.3.2006 – Perge, Aspendos, Side – antické památky
10. den 31.3.2006 – Side – koupání, p esun
11. den 1.4.2006 – Istambul –celodenní prohlídka m sta
12. den 2.4.2006 – p esun p es Bulharsko, Rumunsko
13. den 3.4.2006 – p esun p es Rumunsko, Ma arsko
14. den 4.4.2006 – p íjezd do .B. v ranních hodinách

Do programu je možné za adit i n které další památky „na cest “. Zvlášt vítané
jsou nám ty související s astronomií. 11. den (v rámci celodenní prohlídky m sta)
p edpokládáme návšt vu Istambulské hv zdárny – zatím je v jednání.
Se zástupcem Jihotransu byla konzultována i varianta uskute n ní cesty
klasickým dálkovým autobusem se zajišt ním ubytování na p edem vytipovaných
místech b hem trasy poznávací cesty. Tato možnost však byla z technických a
organiza ních d vod zavrhnuta. Cenov by tato varianta na jednoho ú astníka
pravd podobn vycházela i s ubytováním shodn jako cesta hotelbusem, byl by
však problém naplnit autobus p íslušným po tem zájemc a délka výpravy by se o
n kolik dn prodloužila. Také není p íliš pohodlné se každý ve er n kde
ubytovávat a ráno vždy balit. Takto zvládneme p esun pohodln b hem noci a p es
den se m žeme v novat památkám.
Pro zájemce o tuto akci, po ádanou Západo eskou pobo kou AS ve spolupráci
s Hv zdárnou v Rokycanech, bude možné n který víkend za átkem p íštího roku
uskute nit prohlídku nabízeného typu vozu p ímo v eských Bud jovicích.
Mgr. Jaroslav Kova ík
Organiza ní pokyny: V tuto chvíli, kdy jsou známy základní podmínky i rámcová
cena cesty za úplným zatm ním Slunce do Turecka, je nutno, aby zájemci, kte í
jsou na expedici p ihlášeni prost ednictvím p edb žných p ihlášek, které
shromaž uje kolega Lumír Honzík, potvrdili trvání svého zájmu. P i sestavování
seznamu ú astník bude brán z etel na lenství v Západo eské pobo ce AS a
následn na po adí došlých potvrzení zájmu. V p ípad nenapln ní kapacity
autobusu bude dána možnost dalším zájemc m (k této možnosti p istoupí p ípravný
výbor expedice v únoru 2005). V žádném p ípad ovšem p íliš neotálejte! 18 míst
se m že rychle zaplnit a m žete mít nový zbyte ný problém.)

Pro jet na okraj pásu prstencového zatm ní?

ŠPAN LSKO 2005
V minulém ísle p ílohy Za AS jste se
mohli seznámit s projektem pozorování
prstencového zatm ní Slunce na okraji pásu.
Nalákat vás do této, na první pohled
neatraktivní, oblasti by m ly i následující
informace.
A koli by se mohlo zdát, že pozorování
z centrální linie (nap . z Madridu) je tou
nejsprávn jší možností pro to, abychom spat ili co nejatraktivn jší nebeské
p edstavení p ípadn získali n jaké v decky využitelné údaje, není tato domn nka
zcela jednozna n správná. Umíst ní pozorovacího stanovišt u n kterého z okraj
pásu prstencového úkazu, je jedno zda na severu i jihu stopy, obdobn jako to
d láme p i expedicích za te nými zákryty, je možné pouze doporu it. V úzkém
pásu ležícím n kolik kilometr od limitní hranice zatm ní lze nap . zaznamenávat
asy m nících se problikávajících Baillyho perel. Z této oblasti máme také možnost
pozorovat chromosféru, n které protuberance a také ást vnit ní koróny a to po
dobu znateln delší než na centrální linii. Je to dáno tangenciálním (te ným)
pohybem m sí ního profilu v i okraji Slunce a to po dobu roztaženou na n kolik
sekund, po které se projeví dostate ný kontrast v i okolnímu pozadí oblohy.
Navíc, skupina mobilních stanic rozmíst ných kolmo v i okraji pásu zatm ní nám
dovolí prozkoumat m sí ní profil a stanovit s mimo ádnou p esností skute nou
hranici pásu prstencového zatm ní.

Pozor zm na termínu!
Setkání len
AS a zájemc o astronomii na plze ské pedagogické
fakult se dle p vodního plánu m lo uskute nit ješt na konci letošního roku (16.
12. 2004). Tato informace se objevila i v kalendá i akcí na internetu.
Z organiza ních d vod však bylo nutno setkání p esunout až do nového roku.
Správný termín tedy je 13. 1. 2005 a pozvánka v etn programu
bude sou ástí lednového ísla p ílohy Za AS
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