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Kosmické rande - Zem. se potká s planetkou
V polovin prosince se k Zemi p iblí í planetka 1998 WT24 o velikosti p ibli n 1 km,
která byla objevena v rámci projektu LINEAR v záv ru listopadu 1998. K nejv tšímu
p iblí ení dojde 16. prosince 2001 v ranních hodinách, kdy vzdálenost planetky od nás bude
pouhých 1,8 milionu km. To je jen asi p tkrát dál, ne je vzdálenost M síce od Zem . V té
dob bude rychlost jejího pohybu po obloze asi 1 stupe4 za hodinu a planetka se bude
pohybovat souhv zdím Persea (viz obrázek).

V dob maximální jasnosti planetka dosáhne p ibli n 9. hv zdné velikosti, tak e na její
pozorování bude sta6it i menší hv zdá ský dalekohled (pouhýma o#ima m$ eme vid t hv zdy
pouze do 6. hv zdné velikosti). Zájemci o astronomii mají tedy výjime6nou mo nost spat it
planetku tak malého rozm ru. V dalekohledu se objekt bude jevit jako bod, který se pomalinku
pohybuje mezi hv zdami. Za p$l hodiny se posune o jeden pr$m r M síce. P íznivou okolností je,

e v dob maximálního p iblí ení je M síc blízko novu a nebude tedy rušit svým sv tlem
pozorování. Práv p iblí ení planetky zp$sobí její zvýšenou jasnost, tak e od 16. listopadu do 16.
prosince postupn vzroste její hv zdná velikost ze 17 mag na 9 mag, tedy asi 1600krát. Poté její
jasnost velmi rychle klesne, tak e 1. ledna 2002 bude op t 17. hv zdné velikosti.
Další takové p iblí ení planetky, která by se zjasnila natolik, e by bylo mo né ji
pozorovat i v nevelkých dalekohledech, lze o6ekávat koncem zá í 2004, kdy se planetka (4179)
Toutatis p iblí í na cca 1,5 milionu km. Ale to bude úkaz zejména pro obyvatele z ji ní
polokoule. Do té doby sice nastane i n kolik dalších p iblí ení, ale t lesa budou natolik slabá, e je
bude mo né pozorovat pouze citlivými CCD kamerami astronomických observato í. Nejv tší
p edpov zené p iblí ení nás 6eká v srpnu 2027, kdy by se m la planetka 1999 AN10 p iblí it
a na 400 tisíc km (tedy v podstat do vzdálenosti M síce), pokud se ovšem do té doby neobjeví
jiná planetka, o které zatím nevíme.
T leso 1998 WT24 pat í do rodiny planetek typu Aten. 9lenové této rodiny mají v tší #ást
dráhy blí e ke Slunci ne Zem , její dráhu k í í, a doba ob hu kolem Slunce je menší ne jeden
rok. V sou#asné dob je známo 122 Aten$; jeden z nich byl objeven loni Petrem Kušnirákem na
observato i Astronomického ústavu AV 9R v Ond ejov (t leso má ozna#ení 2000 UR16). Dráha
planetky 1998 WT24 protíná i dráhu Venuše a Merkuru, jak je vid t z následujícího obrázku.
Slunce ob hne p ibli n za 220 dn$ (tak dlouhý je tedy rok na této planetce).

Zem.
Venuše
Merkur
Mars
Planetka nám srá kou nehrozí, zato p iblí ení bude vhodnou p íle itostí pro v decká
m ení, kdy se mohou zkombinovat pozorování zm n jasnosti planetky s radarovými a dojít tak
k zajímavým výsledk$m. Pokud bude p kné po#así, tým Petra Pravce z ond ejovské observato e
bude planetku sledovat 65cm dalekohledem ve spolupráci s americkými astronomy, kte í budou
pozorovat pomocí radaru. P i takových pozorováních je vyslán radiový impuls k planetce a
odra ený signál se analyzuje. Ze zm n frekvencí Dopplerovým jevem a ze zpo d ní signálu po
odrazu je mo né odvodit údaje o rotaci a velikosti planetky.

Ostatn takováto spolupráce probíhala i d íve a vyústila v tak ka senza#ní odhalení do té
doby nejrychlejší známé rotace planetky. Hlavní roli v #ervnu 1998 hráli planetka 1998 KY26,
astronomové z Ond ejova a radarová pozorování z USA. Do té doby nebyla známá ádná planetka s
rota#ní periodou kratší ne dv hodiny. U planetky 1998 KY26 byla ond ejovskými astronomy
ur#ena doba jedné oto#ky na necelých 11 minut a pomohly k tomu výsledky m ení z amerického
radaru v Goldstone. Je tedy mo né, e se p i tomto pozorování dozvíme zase n co nového.

Lud k Vašta

Slovní6ek:
Planetky (té zvané asteroidy) jsou pevná t lesa obvykle nepravidelných tvar$. Nejv tší z nich
dosahují pr$m ru okolo 1000 km. Jsou však i planetky, které naopak mají pr$m r jen n kolik
metr$. Kdybychom ze všech planetek uhn tli jedno t leso, vzniklý objekt by byl menší ne náš
M síc.
Hv zdná velikost (magnituda, mag) je veli#ina popisující jasnost objektu; ni ší #íslo p edstavuje
jasn jší objekt, Slunce má -26 mag, M síc v úplHku -13 mag, nejjasn jší hv zdy kolem 0 mag,
nejslabší hv zdy viditelné neozbrojeným okem +6 mag.
Doppler$v jev: Christian Doppler objevil, e se m ní vlnová délka elektromagnetických #i
zvukových vln p i p ibli ování se ke zdroji t chto vln (#i vzdalování se od zdroje). Proto se nám
zdá, e zvuk (tedy tón) p ibli ujícího se auta se zvyšuje, kde to u vzdalujícího se auta se sni uje.
Mimochodem, Doppler tento princip zve ejnil v Praze.
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