Efemerydy planet karłowatych
Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej
(IAU) podjętą w Pradze 24 sierpnia 2006 r., spośród ciał Układu Słonecznego
wydzielono grupę ciał pośrednich między planetami i planetoidami, nazywając je
„planetami karłowatymi”. Zgodnie z definicją, planety karłowate są to ciała krążące
wokół Słońca, o masie wystarczająco dużej, aby własną grawitacją wytworzyć kształt
zbliżony do kulistego, za małej jednak, aby „oczyścić” okolice swojej orbity z ciał
mniejszych. W chwili pisania tego tekstu (24 października 2008) do planet
karłowatych zalicza się nastąpujące ciała: (1) Ceres (największy obiekt pasa
planetoid), (134340) Pluton, tworzący z Charonem planetę karłowatą podwójną
(jeden z największych obiektów Pasa Kuipera), (136199) Eris (największy znany
obiekt Pasa Kuipera), (136108) Haumea oraz (136472) Makemake.
Do dostrzeżenia Ceres wystarczająca jest lornetka, Plutona pozwoli zobaczyć
teleskop o średnicy zwierciadła 25 cm, natomiast Eris, Haumea i Makemake można
zarejestrować przy pomocy takiego samego teleskopu wyposażonego w kamerę
CCD.
W poniżej zamieszczonych efemerydach planet karłowatych podano, podobnie jak
dla planet, następujące dane (co 8 dni):
– datę kalendarzową,
– godziny wschodu, kulminacji i zachodu oraz azymuty punktów wschodu i zachodu
planety karłowatej dla punktu o współrzędnych geograficznych ϕ i λ ( uwagi jak dla
efemeryd Słońca),
α,δ – współrzędne równikowe planet karłowatych α i δ [na epokę daty 2000.0],
D – średnicę kątową planety karłowatej wyrażoną w sekundach kątowych (jedynie
dla Plutona),
V – jasność planety karłowatej podaną w wielkościach gwiazdowych,
Δl – odległość kątową (w stopniach na sferze niebieskiej) planety karłowatej od
Słońca - wartość ujemna oznacza elongację zachodnią (planeta karłowata
widoczna na niebie porannym), wartość dodatnia oznacza elongację
wschodnią (planeta karłowata widoczna na niebie wieczornym) - umożliwia
szybkie określenie warunków widzialności planety karłowatej.
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Dołączono także mapki przedstawiające ruch roczny Ceres , Plutona, Haumei,
m
Makemake i Eris na tle gwiazd w 2009 r. Zaznaczone są na nich gwiazdy do 11.0
m
m
(Ceres), 15 (Pluton) i 16 (Haumea, Makemake i Eris). Siatka współrzędnych
równikowych podana jest dla epoki 2000.0.
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Szczegółową mapę trasy Ceres w okresie jej najlepszej widzialności można znaleźć w dziale „Planetoidy” na
str. 93
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