
Perseovo koleno
Alexander Kupčo

Do oblasti kolem hvězd µ a λ Persei bývá situováno koleno bájného hrdiny. Místem prochází
galaktický rovník, většina navštívených objektů přirozeně budou otevřené hvězdokupy
a mlhoviny. Oblast nabízí příležitost seznámit se se spirální strukturou naší Galaxie.
Navštívíme objekty ze všech tří ramen, které se do oblasti promítají.

Objekt Typ α δ V velikost
NGC 1444 OHv 03h 49m +52◦ 40′ 6,6 4′

King 7 OHv 03h 59m +51◦ 48′ ∼ 11 7′ × 4′
NGC 1491 OHv 04h 03m +51◦ 19′ 9′ × 6′
FSR 667 OHv 04h 07m +51◦ 10′ 8,9 7′

NGC 1513 OHv 04h 10m +49◦ 31′ 8,4 9′

NGC 1528 OHv 04h 15m +51◦ 13′ 6,4 23′

NGC 1545 OHv 04h 21m +50◦ 15′ 6,2 18′

Berkeley 67 OHv 04h 38m +50◦ 47′ ∼ 12 10′

NGC 1624 Mlh+OHv 04h 41m +50◦ 28′ 10,4 58′

NGC 1708 OHv 05h 03m +52◦ 50′ 20′ × 15′

Mléčná dráha je klasifikována jako
spirální galaxie s příčkou, ze které vybíhají
dvě hlavní ramena: rameno Perseus a
Štít-Kentaur. Spirální struktura je pak
doplněna četnými menšími rameny. Do
souhvězdí Persea se promítá to bližší z
hlavních ramen. Jeho vzdálenost se v tomto
směru odhaduje na 6 400 ly. Ještě před ním
se zde promítá vedlejší tzv. lokální rameno
(nebo také rameno Orion), na jehož okraji se
nachází jedna obyčejná hvězda, naše Slunce.
Galaktická délka oblasti je kolem l = 150◦,
to znamená, že se díváme směrem ven z
naší Galaxie, téměř naproti směru jádra.
Máme zde největší šanci zahlédnout objekty
z okraje Galaxie. Z pozorování se zdá, že
poslední aktivní oblastí s tvorbou hvězd je
tímto směrem tzv. vnější rameno, které se
nachází ve vzdálenosti asi 20 000 ly.

Procházku začněme visuálně nejvděčnější
otevřenou hvězdokupou večera.NGC 1528
upoutala moji pozornost už v 63mm
refraktoru, kdy jsem na ni náhodou narazil.
Během chvilky jsem ji za použití mapy
identifikoval. V malém dalekohledu to byla
při 21× nádherná, velmi nápadná skupinka
několika desítek středně jasných hvězd.
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V 100mm refraktoru jsem jich při 23×
napočítal 30. Hvězdy byly rozesety na
ploše o průměru asi 23′. Jejich počet se
v 130mm refraktoru vyšplhal k 40, mnoho
dalších pak šlo tušit bočním pohledem.
Jasnější hvězdy, nacházející se v západní
části hvězdokupy, vytvářely hezký obrazec
houby s tenkou stopkou. V triedru jsem
hvězdokupu ještě nehledal, ale myslím,
že půjde snadno identifikovat. Pokud vás
NGC 1528 neuchvátí, tak raději další
otevřené hvězdokupy z dnešní procházky
přeskočte. Bude hůř.

Necelý 1,5◦ jihovýchodně od NGC 1528
se nachází další otevřená hvězdokupa
NGC 1545. Má sice obdobnou jasnost a
velikost jako NGC 1528, svým vzhledem
se však diametrálně liší. V 63mm
refraktoru zde nic, co by připomínalo
hvězdokupu, není. Jen několik jasných
hvězd s pěkným barevným kontrastem. I
v 100mm refraktoru je na městské obloze
hvězdokupa stále velmi nevýrazná a to
i při malém zvětšení 23×. Dominují ji 3
jasné hvězdy v centru, ta nejjasnější je sytě
oranžová až červená, druhé dvě hvězdy
jsou do modra. V okolí, na kruhové plošce
o průměru 20′, problikuje několik velmi
slabých hvězd.

Je tedy možné, že na tmavé obloze
hvězdokupa prokoukne. To by vysvětlovalo
proč si O’Meara tak cenil vzhledu
NGC 1545, že ji spolu s NGC 1528
zařadil do svého výběru v knize Deep-Sky
Companions: Hidden Treasures. Obě
hvězdokupy jsou od nás prakticky stejně
daleko, asi 2450 ly, jsou stejného stáří a
mají i obdobné radiální rychlosti. Jak ve své
knize O’Meara poukazuje, tyto vlastnosti
z nich činí dobrého kandidáta na dvojitou
hvězdokupu. Takových párů moc na obloze
není, nejznámější příklad, h a χ Per, je
paradoxně ze stejného souhvězdí.

Asi poslední pěknou hvězdokupou pro
malé dalekohledy v oblasti je NGC 1513.
Hvězdokupa se nachází ve vzdálenosti
2 800 ly. V 100mm refraktoru to byl při 23×
středně velký slabý mlhavý shluk, ve kterém
problikávalo několik hvězd. Při větším
zvětšení 56× jsem jich napočítal sedm na

ploše o průměru kolem 7′. Hvězdokupa se
zdála mírně protažená západovýchodním
směrem. V 130mm refraktoru moc hvězd
nepřibylo, napočítal jsem jich při 32× deset.

Zajímavou je i hvězdokupa NGC 1708.
Tuto hvězdokupu nacházející se na pomezí
souhvězdí Persea a Žirafy objevil John
Herschel (všechny zbylé NGC objekty
dnešní procházky objevil jeho otec
William). Dle revize NGC katalogu ale
neexistuje. Nevím proč. V dalekohledu i
na snímcích je dobře zřetelná. Dokonce dle
astronomů je to pravá otevřená hvězdokupa
a ne pouhý asterismus. Nachází se ve
vzdálenosti 2000 ly. Stáří se odhaduje na
580 milionů let.

V 100mm refraktoru při 25× a 36×
byl k vidění asi 16′ velký nevýrazný shluk
asi 15-20 slabších hvězd. Shluk se zdál
dvojitý. Později jsem hvězdokupu pozoroval
ještě v 63mm refraktoru. Při 34× to
byla nevýrazná mlhavá skvrnka trochu
protáhlá severojižním směrem, ve které
problikávalo několik hvězd. Při zvětšení
53× jsem napočítal na 15 slabých hvězd a
všimnul jsem si, že hvězdy tvoří prstenec se
zajímavým ztmavením uprostřed. Obdobné
ztmavení si například vybavuji u NGC 6811.
Ze severní strany byla k prstýnku připojena
zřetelná skupinka hvězd.

Poslední hvězdokupou z NGC katalogu
je v dnešní procházce drobná a těžká
hvězdokupa NGC 1444. Byť dosahuje
6. magnitudy, tak tato jasnost je
koncentrována do jedné jasné hvězdy,
ve skutečnosti vícenásobné soustavy Σ446
(dvě nejjasnější složky 6,9 a 9,9 magnitudy
jsou od sebe vzdáleny 9′′). Hvězdokupa se
nachází na okraji emisní mlhoviny Sh2-205
a její světlo je díky mračnům zeslabeno
faktorem sto, tedy o 5 magnitud.

V 130mm refraktoru jsem na ploše o
průměru kolem 2′ napočítal při 169×
stále jen 5 slabých hvězd viditelných
pouze bočním pohledem. Pokud jste se
rozhodli projít všechny objekty z výběru
Herschel 400, tak vás tento náročný objekt
nemine.

Předešlé hvězdokupy patřily do ramene
Orion. Vzdálenost 3 900 ly řadí NGC 1444



spíš už na hranici ramene Perseus. V
naší oblasti tam patří dvě další otevřené
hvězdokupy King 7 (vzdálenost 7 200 ly)
a Berkeley 67 (vzdálenost 8 000 ly).
Nejsou to nejhezčí kandidáti na otevřené
hvězdokupy z tohoto ramene. Z jasnějších
expemplářů bych doporučil např. trojici
jasných otevřených hvězdokup M36, M37 a
M38 v souhvězdí Vozky. Svými parametry
jsou hvězdokupy King 7 a Berkeley 67
předurčeny spíš pro větší dalekohledy. Moc
štěstí jsem s nimi v 100mm refraktoru
neměl.

Překvapení nastalo u objektu označeného
v Interstellarum Deep Sky Atlas FSR 667.
Tento objekt, chybějící například i ve velmi
podrobné Uranometrii 2000.0, byl totiž
viditelný i v malém 63mm refraktoru.
Při 21× v daném místě vylézal bočním
pohledem relativně nápadný drobný
mlhavý flíček protažený severojižním
směrem. Problikávala v něm jedna hvězda.
Větší zvětšení 53× ukázalo tři slabé hvězdy
na mlhavém pozadí.

Doma pak začalo na internetu pátrání.
Zjistil jsem, že FSR je zkratka složená
z jmen Froebrich, Scholz a Raftery.
Tito pánové v roce 2007 publikovali
výsledky systematického hledání otevřených
hvězdokup za pomocí dat z infračervené
prohlídky oblohy 2MASS. Výsledný katalog
čítá 1 788 objektů z nichž asi 600 jsou
známé hvězdokupy. Autoři odhadují, že je
v seznamu dalších 500 nových hvězdokup.

K samotnému objektu FSR 667 toho
moc není. Zmiňuje jej Sue French ve svém
pozorovatelském článku ve Sky & Telescope
z ledna 2009 1. Píše, že na tento objekt
ji před několika lety upozornil kalifornský
amatérský astronom Dana Patchick, který
na něj narazil v roce 1980 ve svém 200mm
reflektoru. Patchick ji pojmenoval Squiggle
Cluster (Klikyhák) a vzhled v dalekohledu
popsal jako klikatící se řetězec asi tuctu
hvězd s nejjasnější hvězdou 10,6 magnitudy

1Článek vřele doporučuji. Vypůjčil jsem si z něj
do dnešní procházky nápad se vztažením objektů
ke struktuře naší galaxie. Volba prakticky stejné
oblasti je ale náhodná, na článek v S&T jsem narazil
až při psaní této procházky při hledání informací o
objektu FSR 667.

Emisní mlhovina NGC 1491. Kresba autor.

uprostřed a ostatními hvězdami slábnoucí
až k 12,7 magnitudě.

Tenhle příběh myslím pěkně dokládá, že
se naše znalost oblohy stále vyvíjí. Objevují
se nové objekty, které jsou kupodivu v
dosahu i těch nejmenších dalekohledů.

Na FSR 667 jsem narazil při pátrání
po mlhovině NGC 1491. Tato emisní
mlhovina se nachází na okraji obrovského
mraku neutrálního plynu někde ve
vzdálenosti 10 700 ly, tedy v rameni
Perseus. Mlhovina je viditelná díky horké
hvězdě 11,2 magnitudy, která plyn excituje.
Její silný hvězdný vítr navíc vyfukuje v
mračnu bublinu.

Kousek z tohoto divadla lze zahlédnout
i v 63mm refraktoru. Už při 21× šla
tušit bočním pohledem relativně jasná
drobná ploška. Větší zvětšení 42× ukázalo
slabou hvězdu obklopenou mlhovinou
asymetrického tvaru vybíhající severním
směrem od hvězdy. S UHC filtrem pak
vylezlo jasné podlouhlé jádro mlhoviny
situované severozápadně od hvězdy.

Větší 100mm refraktor ukázal podobné
detaily, jen bylo vše jednodušší vypozorovat.
Mlhovina byla s UHC filtrem při 36×
velmi zřetelná. Měla trojúhelníkový tvar s
jasnou hranou podél severozápadní strany
trojúhelníka, viz. nákres. Velikost jsem
odhadnul na 5′.



Emisní mlhovina NGC 1624. Kresba autor.

Posledním objektem, emisní mlhovinou
NGC 1624, se dostaneme až na hranici
aktivní oblasti naší Galaxie, do vnějšího
ramene. Ze vzdálenosti 20 000 ly se na
snímcích jeví jako drobný flíček o průměru
asi 5′.

Po astrofyzikální stránce je velmi

zajímavá centrální hvězda excitující
mlhovinu. Je to horký mladý obr o
hmotnosti přesahující 30 hmotností Slunce s
největším známým magnetickým polem. To
na povrchu hvězdy dosahuje 20 000× větších
hodnot než magnetické pole na povrchu
Slunce, tedy neuvěřitelných 2 T. Takto silné
magnetické pole je u velmi hmotných hvězd
výjimečné.

V 100mm refraktoru byla mlhovina
zřetelně patrná jako kruhový mlhavý shluk
kolem hvězdy 11. až 12. magnitudy už při
zvětšení 23×. Při zvětšení 56× je mlhovina
stále zřetelná, objeví se dvě slabší hvězdy a
v mlhovině je patrno několik zhustků. Ty se
později při velkých zvětšeních 150× a 265×
ukáží být dalšími slabými hvězdami. Kromě
jasnější centrální hvězdy jsem jich celkem
napočítal pět, viz. nákres. Nevím, jestli to
jsou opravdu členové otevřené hvězdokupy
asociované s mlhovinou. Průměr mlhoviny
jsem odhadnul na 4′.
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