Obloha při zatmění
CHINA 2009
22. července 2009 dojde k nejdelšímu úplnému zatmění Slunce během celého 21. století.
Naše expedice má vytipované pozorovací stanoviště 67 km JZ od města Huzhou na
souřadnicích 30° 27´ 56“N, 119° 35´ 43“E v nadmořské výšce 850m. Místo je přibližně

30 km jižně od centrální linie úkazu, přičemž délka úplného zatmění se zkrátí z 5m 48,5s na
5:37,8s, tedy o něco více než 10s.
Základní parametry úplného zatmění Slunce jsou následující:
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Na následujícím obrázku je obloha během totality při pohledu z centrální linie v Číně pro
čas 01:30 UT (tedy přibližně 6 minut před středem zatmění na našem pozorovacím stanovišti.
Nejjasnějšími planetami pozorovatelnými v blízkosti Slunce budou Merkur (m = –1.4) a
Venuše (m = –3.9) nacházející se 9° východně a 41° západně od Slunce. Další planety, jejichž
pozorovatelnost už nebude tak nápadná, jsou Saturn (m = +1.1, nízko nad obzorem) a Mars
(m = +1.1, nedaleko západně od Venuše). Viditelné by mohly být i jasné hvězdy, na něž je
zimní obloha, do které se právě Slunce promítá, bohatá. Spatřit bychom tak mohli hvězdy
Procyon (m = +0.38), Sirius (m = -1.44), Betelgeuse (m = +0.5), Rigel (m = +0.12) a Capella
(m = +0.08).

Ephemeris: 2009 Jul 22 01:30 UT
Planet
Sun
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Declination

08h06m13s
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1.00
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Jednotlivé sloupce tabulky obsahují následující údaje. Planetu a její rovníkové geocentrické souřadnice. Delta je
vzdálenost od Země v AU. V dalším sloupci je jasnost v mag. Následuje zdánlivý průměr udávaný ve vteřinách,
fáze a konečně úhlová vzdálenost od Slunce s udáním směru.

Na následujícím obrázku naleznete schématické vyjádření profilu Měsíce v čase zatmění.
Připojené tabulky obsahují veškerá potřebná data vysvětlující obrázek.

Obloha v noci
CHINA 2009
Vzhledem k tomu, že v blízkosti pozorovacího místa budeme ubytovaní dvě noci a
podmínky pro noční pozorování by mohly být, v případě jasného počasí, poměrně velice
příznivé, bude jistě zajímavé podívat se na noční oblohu z místa, které je položeno o přibližně
20° jižněji než jsme zvyklí.
Především je nutné si uvědomit, že soumrak a svítání budou přicházet relativně velice
rychle a budou nastávat podstatně časněji večer a později ráno než jsme v tomto ročním
období zvyklí ve střední Evropě. Astronomická noc bude začínat již kolem 20:35 a končit
přibližně ve 3:40 místního času. Následující graf ukazuje nástup, trvání a konec noci pro naše
pozorovací místo v místním čase v průběhu měsíců června až srpna. Zelené čáry vymezují náš
pobyt v Číně (17. – 30. 7.) a červená přímka odpovídá dnu pozorování úplného zatmění
Slunce (22. 7.)

Také vlastní vzhled oblohy bude odlišný od našich středoevropských zkušeností. Polárka
bude svítit pouhých 30° nad severním obzorem. Stane se například něco tak neobvyklého, že
kolem 2. hodiny ráno nám pod severní obzor zmizí velká část souhvězdí Velké medvědice a
s ní i celý jih seskupení sedmi jasných hvězd Velkého vozu. Naopak na jihu se nám otevřou
objevné pohledy na oblasti jižního nebe, které od nás nikdy neuvidíme. Budeme se dívat až
k deklinací -60°.
Hned po soumraku si budeme moci
prohlédnout relativně vysoko nad
jižním obzorem celé zvířetníkové
souhvězdí Štíra. Kolem 23. hodiny
nastanou nejpříhodnější podmínky pro
sledování
dalšího
zodiakálního
souhvězdí, které u nás vidíme jen
s velkými obtížemi. Nad jihem bude
kulminovat rozsáhlé souhvězdí Střelce.
Před svítáním se nám vysoko nad
jihem (cca 45°) představí planeta
Jupiter a pod ní si prohlédneme
souhvězdí Jižní ryby a Jeřába.
K vaší lepší orientaci vám určitě
pomůže, pokud si podle návodu
v dalším připojeném PDF souboru
vyrobíte otočnou mapku uzpůsobenou
pro zeměpisnou šířku kolem +30°.

