kalendarz astronomiczny – listopad 2018
☿merkury – Znajduje się w

gwiazdozbiorze Skorpiona. Niestety jest zbyt
blisko Słońca i nie będzie widoczny. 27 listopada w koniunkcji ze Słońcem.

♀wenus – Widoczna przed

wschodem Słońca nisko nad południowowschodnim horyzontem w gwiazdozbiorze Panny, wschodzić będzie na
początku miesiąca o 06:13, jasność -4m04. W końcu miesiąca jasność
wzrośnie do -4m54, a wschód przesunie się na 03:45.

11 listopada koniun
kcja Księżyca z Satu
rnem - w narodowe
100-lecia odzyskan
święto
ia niepodległości
wczesnowieczorne
przyozdobione będ
nieb
zie jedną z najb
ardziej widowisko o
koniunkcji listopad
wych
a. M
doby po nowiu i oś łody Księżyc przebywający zaledwie dw
wietlony w dopiero
ie
15% około godz. 17
(minimalny dystan
s) znajdzie się nies
:00
pełna 20 minut łu
Saturnem.
ku nad
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♂mars – Na początku miesiąca widoczny w gwiazdozbiorze Koziorożca,

jego jasność wynosi -0m59, a zachodzić będzie o 22:58. W końcu miesiąca
zachód przesunie się na 22:53, jasność spadnie do -0m04 i znajdzie się w
gwiazdozbiorze Wodnika. 15 listopada w koniunkcji z Księżycem.

♃ jowisz – Znajduje się w gwiazdozbiorze Wagi. Na początku miesiąca

zachodzić będzie o 16:46, jasność na początku miesiąca -1m59.W pierwszej
dekadzie miesiąca przejdzie do gwiazdozbioru Skorpiona i przestanie być
widoczny. 26 listopada w koniunkcji ze Słońcem.

♄saturn – W gwiazdozbiorze Strzelca. Jasność

na początku miesiąca
+1 46, w końcu spadnie do +1 44. Widoczny bardzo nisko nad południowozachodnim horyzontem, zachodzić będzie 18:56 na początku miesiąca, w końcu
zachód przesunie się na 17:14. 11 listopada w koniunkcji z Księżycem.
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Pierwsza kwadra
15 listopada 14:54

Pełnia
23 listopada 05:39

17 listopada będzie m
ieć miejsce maksimum
roju Leonidów - jeden
ze słynniejszych rojów
swoją aktywność zwyk
le przejawia od 6 do 30
listopada. Tegoroczne
maksimum spodziewan
e jest 17 listopada
około godz. 23:30
CET, z ZHR na po
ziomie 10-20 zjawis
Korzystniejsze warunki
k.
z położenia Polski w
ystąpią jak zwykle w
drugiej połowie nocy
, kiedy położenie Lw
a i radiantu w nim si
znajdującego, stanie
ę
się najw yższe. W tym
roku mija okrągła 20
rocznica od ostatn
.
iego najbardziej po
pularnego maksimum
Leonidów związanego
z peryhelium mac
55P/ Tempel-Tuttle w
ierzystej komety
1998 roku. Wówczas
dzięki przejściu Ziem
przez obfty strumień
i
drobin po bliskim pr
zelocie komety, ZHR
osiągał wartość 3000,
a maksimum można by
ło nazwać prawdziwym
deszczem meteorów w
pełnym tego słowa znac
zeniu.
~polskiastrobloger.pl
.

Ostatnia kwadra
30 listopada 00:19

Nów
7 listopada 16:02

26 XI - Perygeum 366 606 km, 14 XI - Apogeum 404 345 km

15 listopada koniun
kcja Wenus ze Spiką
- pier wsze ze zjawisk
oczekiwanych w do
kładnie połowie mie
siąca wystąpi przed
wschodem Słońca.
Powracająca dopier
o na niebo porann
Wenus przemieści si
e
ę w drugiej dekadzie
listopada nieopodal
najjaśniejszej gwiazd
y Panny. Minimalny
najjaśniejszą z plan
dystans między
et a Spiką wystąpi
o poranku 15 i 16
listopada i w yniesie
około 1 stopnia 15
minut (nieco ponad
dwie tarcze Księżyca
obok siebie).
~polskiastrobloger.p

kontakt: michal.jakobowski@outlook.com

l

