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MARS 2007

Nejnápadnějším pozorovatelným povrchovým útvarem by měla být severní
polární čepička, jejíž velikost bude ve vrcholící marťanské zimě na severní
polokouli planety dostatečně velká a nápadná. Dobře viditelný by měl být i známý
tmavší trojúhelníkový útvar – záliv Syrtis Major a světlejší „pevninská“ pánev
Hellas.
Výhodná pozorovatelnost planety se samozřejmě neomezí pouze na den vlastní
opozice. Z příznivých podmínek se budeme mít možnost těšit již od konce
listopadu a protáhnou se minimálně až do závěru ledna 2008. Vývoj zdánlivého
průměru kotoučku Marsu a jeho jasnosti nám velice názorně ukazuje připojený
graf.

konjunkce s třešničkou
S koncem roku 2007 vystoupá Rudá planeta vzhůru na nebe a
dostane se do optimálních pozorovacích podmínek za poslední
více než dva roky. Mars totiž doputuje na své dráze kolem
Slunce do opozice. Exaktně vzato bude nejjasnější na nejlépe
viditelný 24. prosince 2007. Na obloze v toto výjimečné datum
vydrží po celou noc. Jeho jasnost bude -1,6 mag a stane se tak
jasnějším objektem než jakákoli hvězda. Překonat jej se podaří
pouze planetě Venuši a
právě úplňkovému Měsíci.
Navíc
Mars
bude
pro
pozorovatele ze severní polokoule
vystupovat v průběhu noci velmi
vysoko na oblohu. Deklinace
planety je téměř +27°. Na jihu
kolem půlnoci tak bude jen něco
více než 20° od zenitu. Vzdálenost
Marsu od Země sice bude při
letošní opozici větší než bylo
rekordní přiblížení na konci léta
2003, ale i aktuálních 88 miliónů
km nám umožní i v menších a
středně velkých dalekohledech spatřit Rudou planetu s jinak nedostupnými detaily.
Disk bude mít zdánlivý průměr 16“.

V nadpisu článku však ještě slibuji pomyslnou třešničku na dortu letošní
opozice. Tou se stane pouhých několik hodin před zmiňovanou opozicí zákryt
Marsu Měsícem. Vstup i výstup planety bude před svítáním nad západním
obzorem pozorovatelný z celého našeho území. Mars vstoupí za prakticky
úplňkový Měsíc (úplněk nastává ve 2:16 SEČ) kolem 4:49 SEČ v pozičním úhlu
166° (počítáno od severu na východ). Na druhé straně našeho nebeského souseda
se opět objeví po více než 20 minutách kolem 5:14 SEČ (přesný čas závisí na
zeměpisné pozici pozorovatele) v pozičním úhlu 218°.

S ohledem na velikost disku planety nebude její zmizení, respektive
znovuobjevení skokové, tak jak jsme na to zvyklí u zákrytů hvězd Měsícem. Vstup
bude trvat 65 s a výstup by měl teoreticky být o dvě sekundy kratší (63 s).
Jak je zřejmé z uvedených pozičních
úhlů bude se celý úkaz při pohledu ze
střední Evropy odehrávat velice blízko
jižního okraje Měsíce. A právě s tím je
spojena asi vůbec největší zajímavost
tohoto vánočního zákrytu. Pokud bychom
si totiž zajeli pouhých několik desítek
kilometrů jihozápadně od našich hranic – tedy do Německa, případně Rakouska –
naskytla by se nám nad ránem 24. 12. 2007 ještě zajímavější podívaná. Mohli
bychom totiž pozorovat
tečný zákryt. Na připojené
schématické mapce vidíte
vyznačený pás, z něhož
bude
tato
kuriozita
pozorovatelná. Tmavě je
označena oblast, z níž bude
viditelný totální zákryt
Marsu.
Světlejší
pás
označuje oblast tečného
zákrytu a z bílé části uvidí
pozorovatelé těsný puls.

Příznivý návrat komety 8P/Tuttle
Nemalý počet komet, které se
v letošním roce staly dostupnými pro
zájemce o astronomii vybavené i jen
menšími dalekohledy, v prosinci ještě
doplní kometa 8P Tuttle. Je téměř jisté,
že se jí nepodaří zastínit svým průletem
letošní šokující návrat vlasatice Holmes, ale byla by škoda jí
nevěnovat pozornost.
Kometu objevil francouzský astronom P. F. A. Méchain v souhvězdí Ryb 9.
ledna 1790. I přes snahu jeho i dalších pozorovatelů se však nepodařilo dráhu nové
komety spočítat. Až o 68 let později, 5. ledna 1858, se kometa objevila ve zorném
poli velkého refraktoru americkému astronomovi Horaceovi Parnellu Tuttleovi
(Harvard College Observatory, Cambridge, Massachusetts, USA). Karl Christian

Bruhns (Berlín, Německo) nahlásil nezávisle objev stejné komety 22. ledna téhož
roku. Na Tuttleovo hlášení však v tom čase již reagovalo několik dalších
pozorovatelů, takže jméno objevitele u komety zůstalo pouze Tuttleovi.
Kometa má periodu oběhu 13.62 let a její periheliová vzdálenost kolísá od 1.00
do 1.05 AU. K Zemi se při tomto návratu přiblíží na rekordních 0.25 AU, což je u
této komety jedno z největších přiblížení vůbec (1. ledna 2008). Blíže bude kometa
až v roce 2048 – 0.17 AU). Díky geometrii její dráhy ji navíc budeme moci
pozorovat ze střední Evropy od konce listopadu 2007 do konce ledna 2008. A
pokud se potvrdí odhady odborníků, měly by nám k tomu stačit i menší přístroje a
snad možná i
pouhé oči. Celé
toto
období
bohužel
bude
spadat do času
před průchodem
perihéliem, které
nastane 27. ledna
2008. To už však
bude
z našeho
nebe
mizet.
Největší jasnosti
kometa dosáhne
4. ledna 2008,
kdy ji nalezneme
po západu Slunce velmi vysoko nad obzorem v souhvězdí Ryb. Tehdy by její jas
mohl dosahovat až hodnot kolem 6.5 mag. Pohyb mezi hvězdami je zřejmý
z připojeného obrázku (pozice komety jsou vztahovány k času 22:30 SEČ
uváděného data).
Návrat komety by mohl mít vliv také na frekvenci roje Ursaminorid, jehož je
mateřskou kometou. Roj má pravidelné maximum kolem 23. prosince a jeho
frekvence je obvykle velice nízká (2 meteory za hodinu). Bohužel právě letos jsou
však podmínky k jeho pozorování velmi nepříznivé – na obloze ruší vysoko nad
obzorem Měsíc. Zajímavé však je, že případné náhlé zvýšení frekvence nastávají
spíše v obdobích, kdy je kometa v afeliu (nejdál od Slunce). Například v roce 1945
a 1986 frekvence přesáhly 100 meteorů v hodině.
Kometa nabídne i jedno nevšední představení pro majitele světelných
dalekohledů a digitálních fotoaparátů. Jedná se o její těsný (skoro přímý) průchod
kolem galaxie M33, který nastane o půlnoci 30./31. prosince 2007. Kometa se
přímo promítne do západní poloviny známé galaxie. Na konci roku by mohla mít
jasnost kolem 7.0 mag (M33 má plošnou jasnost okolo 6.2 mag).
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