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Program

DUBEN 2015
Pozorovací čtvrtky:
pozorování pro veřejnost. Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze (krátce po soumraku
jasná Venuše, největší planeta sluneční soustavy Jupiter a jeho Galileovské měsíce; Měsíc v poslední dekádě měsíce).
Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či programu v sálu.

Začátek programu každý čtvrtek ve 20 hodin.

Pozorování sluneční fotosféry:
Za jasného počasí pozorování dalekohledem. Za nepříznivých povětrnostních podmínek prohlídka
a seznámení se s její historií a současností.

hvězdárny

Program je možno uskutečnit Po až Čt v čase od 8 do 12 hod.

Programy pro školy:
Dle zvláštní nabídky. Je možno si zajistit termíny na druhé pololetí školní rok 2014/2015.

Nutno dohodnout předem osobně, písemně či telefonicky.

Zvláštní nabídka:
Pro skupiny (10 návštěvníků a více) lze po dohodě zorganizovat večerní pozorování či besedy na dohodnutá témata
i v jiných termínech než je výše uvedená otvírací doba Hvězdárny v Rokycanech pro veřejnost.

Nutno dohodnout předem osobně, písemně či telefonicky.

Astronomický klub:
První pracovní čtvrtek v měsíci (tedy 2. dubna 2015) se uskuteční na Hvězdárně v Rokycanech podvečerní setkání
zájemců o astronomii s tématikou aktuálních informací o obloze nadcházejícího období. Účastníci budou mít možnost
zeptat se na otázky z astronomie, které je zajímají, případně se pochlubit svými pozorovatelskými úspěchy atp.
Začátek od 19:00 hod.

Vstupné: 15,- Kč
členové ČAS a skupiny Pegas zdarma

Zajímavosti na obloze
duben 2015

Meteory roje

LYRID
Meteorický roj Lyridy nepatří mezi ty
nejznámější, ale přesto si zasluhuje oprávněné
místo na žebříčku 10 nejatraktivnějších rojů
během roku. Díky poloze svého radiantu,
který je v čase maxima v ranních hodinách
téměř v nadhlavníku, patří mezi ty nejlépe
pozorovatelné od nás, ze středních severních
zeměpisných šířek, vůbec. Je to navíc první výraznější roj v jarních měsících, kterého si lze
při pozorování noční oblohy povšimnout. Obvyklá zenitová frekvence roje se pohybuje okolo
12 pomalých meteorů narážejících do zemské atmosféry rychlostí 49 km/s. A navíc příjemnou
skutečností je, že občas jsou meteory tohoto roje velmi jasné. Průměrný jas meteorů roje je
ale kolem +2. mag.
Mateřskou kometou roje je objekt s označením C/1961 G1 (Thatcher) s oběžnou dobou 415 let. Ta se
nyní nachází daleko od vnitřní oblasti sluneční soustavy, když naposledy byla u Slunce v roce 1861. Proud
částic této komety značně ovlivňuje svou gravitací planeta Saturn, takže v některých letech můžeme být
překvapivě svědky i krátkých meteorických „spršek“ s vysokou krátkodobou hodinovou frekvencí meteorů.
Naposledy bylo něco podobného zaznamenáno roku 1982, kdy astronomové napočítali frekvenci kolem 90
meteorů za hodinu. Běžnější je
však zenitová frekvence okolo
10-18 meteorů za hodinu.
Pozorovat roj lze během
několika nocí kolem maxima.
Jeho aktivita začíná v polovině
dubna a končí kolem 27. 4.
Maximum připadá na noci kolem
22. dubna. Nejvhodnější je roj
pozorovat ve druhé polovině noci
a ráno před svítáním, kdy je
radiant nejvýše nad obzorem.
Podmínky pro letošní Lyridy
jsou poměrně příznivé. Maximum
je předpovězeno na noc ze středy
22 na čtvrtek 23. dubna 2015
krátce po půlnoci. Navíc Měsíc,
který je mezi novem a první
čtvrtí, bude poměrně brzy mizet
pod obzorem a ve druhé polovině
noci tak nebude sledování roje
rušit. To je pak naopak čas, kdy
se radiant bude dostávat nejvýš
nad obzor, respektive až téměř k
zenitu.

Bude-li příznivé počasí
najděte si čas, vstaňte hodně časně ráno a určitě se podívejte.

Mapa hvězdné oblohy
15. dubna 2015
v 21:00
SELČ

Fáze Měsíce
v dubnu 2015

