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HALLEYEV KOMET SE PRIBLIZUJE

Vsak ih tri čet rt stoletja, točneje74 do 79 let , se vrn e k Son cu svetl a rep ati ca Halleyev
komet. Ob sedanj i vrnitvi so ga prvi opazili amerišk i ast ro nom i na posn etku , ki je b il nare
jen z velikim pet metrskim daljnogledom na M t. Palomarju 16. oktobra 1982. Komet je
bil ted aj odd aljen od Sonca še več ko t 10 a.e. (astronomska enota je srednja oddaljenost
Zemlje od Soncal . Za opazovalce z naših zemljep isn ih ši ri n ta vrnitev ni posebno ugodna.
Ker pa so napovedi pri kometih, posebno glede njihovega sij a, tvegane, nas utegne tud i
H alleyev komet presenetiti .
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JUŽNO 08 Z 0 RJE

Dne 26 . novembra se bo približal Zeml ji na 0 ,62 a.e. Po pred videvanj ih naj b i bi l
ted aj že tako svetel, d a bi bil viden z manjšim da ljnogledom (dvoqledorn) kot megl ica s
svet l im jedrom in ko maj izraženim repom . Tak rat bo vso noč nad obzorjem .

Prve d ni decemb ra bo v ozvezdj u Rib , viden na večernem nebu . Navidezn i sij se mu
bo le počasi večal, ker se bo pr ibl iževal Son cu, hkrat i pa odd aljev al od Zemlje. V zad nj i
t retj in i decembra bo pre šel v ozve zdje Vodnarj a in bo vide n k mal u po zahod u Soncu nad
ju žn im ob zorjem.

Najugodnejši za op azov anje bo v prv i t retjin i j anuarj a, ko naj b i b il že tol iko svetel,
da bi ga pri č istem ' oz račju in dal eč od lu či lahko opazoval i tud i s pr ostim i očmi. Nato se
bo naglo pribli ževal Soncu , njegov sij bo hitro na rašč a l , rep se mu bo dalj šal , se bo pa že
izgublj al v večerni zarj i. Po 22. j anuarju ko me t ne bo vid en .

V začetku marca se bo pojavil na jutranjem nebu v ozvezdj u Ko zor oga. V iden bo le
krajš i čas pr ed vzhodom Son ca, n izk o nad jugovzhodn im ob zo rjem. Nj egov sij bo staln o
naraš č al , tod a po 20 . marcu iz naših krajev ne bo viden.

Dne 11. apr i la se bo komet spet pribl ižal Zemlj i , to pot na 0,42 a.e.. Tedaj bo po
napove dih najsvetlej ši. Pr i nas bo v iden šele v drugi po lovici ap r il a na večernem nebu.
Nato bo njegov sij naglo slabel in ob kon cu apr i la ne bo več viden s prostim očesom.
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