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Lovejoy Story
Az üstökösök legfőbb varázsa, hogy az
igazán fényesek érkezését nem lehet előre
megjósolni. Várni kell rájuk. Néha akár évtizedeket is, ahogy az 1976-os West és az 1996os Hyakutake között történt. A legjobban
mégis azokat várjuk, amelyekről pontosan
lehet tudni, hogy előbb vagy utóbb érkezik
egy közülük, csak azt nem tudható, hogy
mikor. Ezek a Kreutz-féle napsúroló üstökösök, melyek az emberiség történetének leglátványosabb üstököseit adták. Legnagyobb
képviselőik, mint az 1882-es Nagy Üstökös,
vagy az 1965-ös Ikeya–Seki napokig láthatóak szabad szemmel a nappali égen is, napközelségük után pedig 40–50 fokos csóvával
kápráztatják el az észlelőket.

amatőrcsillagász felfedezte fel november 27én, rutinszerű üstököskeresés közben. Négy
évtizede ez még vizuális vadászatot jelentett
volna, ám ma már a műkedvelők többsége
digitális technikával kutat új üstökösök után.
Lovejoy is egy 20 cm-es Schmidt–Cassegrain-távcsövet, és annak primer fókuszában
elhelyezett QHY9 CCD-t használ, mellyel
egyetlen felvételen 4,5 négyzetfokos terület
rögzíthető. Korábban DSLR gépekkel és egy
200 mm-es teleobjektívvel két üstököst is
talált, de az új rendszer a nyolcad akkora
látómező ellenére hatékonyabb, mert kevesebb és rövidebb expozíció szükséges.

Az 1882-es nagy napsúroló a fáraók szellemeként lebeg
ezen a XIX. századi metszeten

Egy valaha volt hatalmas üstökös maradványairól van szó, melyek szétszóródtak az
ezer éves keringési idejű pálya mentén, a törmelékek pedig időről időre csodálatos üstökösökként tűnnek fel az alkonyi vagy a hajnali horizonton. Nagy fényességüket annak
köszönhetik, hogy 100–200 ezer km-re megközelítik a Nap fotoszféráját, így anyaguk
rendkívüli ütemben párolog. Volt, amikor
csak két évet kellett várni a következőre, de
volt, amikor 76-ot. Most 41 évre volt szükség,
hogy az 1970-ben itt járt White–Ortíz–Bolelli után 2011 karácsonyán megérkezzen az
újabb nagy napsúroló. Terry Lovejoy ausztrál

Terry Lovejoy queenslandi házának kertjében. A háttérben
a felfedezéshez használt 20 cm-es SC-távcsõ, és a primer
fókuszban elhelyezett CCD látható

A említett éjszakán mintegy 200 mezőről
készült három felvétel, melyek feldolgozását
másnap végezte el. Az egyik mezőn fel is



lovejoy
tűnt egy diffúz, gyorsan mozgó jelölt, de
első ránézésre inkább valamilyen reflexiónak
tűnt. Ennek ellenére Lovejoy feljegyezte a
pozícióját, majd tovább vizsgálta a területeket Másnap este visszatért a gyanús folthoz,
és tüzetesebb vizsgálat után arra jutott, hogy
a mozgás iránya és sebessége nem reflexióra utal, így megpróbálja újra lefotózni az
objektumot. Erre csak november 29-én nyílt
módja, de ekkor is felhők zavarták a megfigyelést, ráadásul a naponta 3 fokot elmozduló égitest helyzete is bizonytalan volt. Ennek
ellenére sikerült hat képet felvenni, melyen
megtalálta a jövevényt. Ezt követően értesített több ausztrál amatőrtársat, hogy erősítsék meg az új üstököst. A pozíciók alapján
Michael Mattiazzónak már ekkor feltűnt,
hogy helyzete és mozgása alapján az égitest
akár egy Kreutz-féle napsúroló is lehet. A
megerősítő észlelések végül alátámasztották
a sejtést, és december 2-án a Csillagászati
Táviratok Központja világgá kürtölte: negyvenegy év után ismét napsúrolót fedeztek fel
a földfelszínről.

át egy-egy újabb üstökös reményében. Az
elmúlt 15 évben majd’ kétezer Kreutz-féle
napsúrolót azonosítottak, de ezek a törpe
napsúrolók annyira kicsik, hogy csak a Nap
közvetlen közelében izzanak fel, a Földről nem láthatók. A becslések szerint magjuk átmérője csak néhányszor 10 méter, így
teljesen elpárolognak, még mielőtt elérnék
napközelpontjukat. Az elmúlt két évben észrevehetően megnőtt a számuk, idén pedig
két szokatlanul fényes tagjuk is feltűnt a
képeken, így többen felvetették egy esetleges
újabb nagyméretű fragmentum érkezését.
Igazuk lett.

Az 1843-as csodálatos napsúrolót ábrázolja ez a
Tasmániában készült korabeli rajz

Egyszerre két törpe napsúroló izzik fel a SOHO napkutató
szonda felvételén. Mindkét üstökös elporladt, még mielõtt
elérte volna napközelpontját

Merthogy az űrből már igencsak sokat
találtak. Az elsőt 1978-ban egy amerikai
katonai műhold képein azonosították, ma
pedig a SOHO és a STEREO napkutató
szondák képeit műkedvelők hada vizsgálja



A Kreutz-féle napsúrolókat Heinrich Kreutz német csillagász után nevezték el, aki
1888-ban publikálta írását, miszerint az 1843ban, 1880-ban és 1882-ben feltűnt rendkívül fényes üstökösök igen hasonló pályán
járnak, és minden bizonnyal egy korábban
feldarabolódott nagyobb égitest maradványai. A publikáció még nem tartalmazta,
de ekkor már ismert volt a család negye-
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dik, 1887-ben feltűnt tagja is. Ezt követően
hosszú ideig nem érkezett újabb napsúroló,
mígnem 1945-ben Daniel Du Toit dél-afrikai
csillagász a harvardi lemezek átvizsgálása
közben ráakadt a következő, a korábbiaknál halványabb tagjukra. A perihéliuma felé
közeledő 7 magnitúdós üstököst öt egymást
követő éjszakán sikerült lefotózni, ezt követően viszont már nem tudták észlelni, pedig
napközelsége után fényes égitestként kellett
volna ragyognia a hajnali égen. Így amikor
Zenón Pereyra argentin csillagász 1963-ban
megpillantotta a következő családtagot, már
76 éve nem látott senki Kreutz-féle napsúrolót. Ezt követte 1965-ben a nevezetes
Ikeya–Seki, majd 1970-ben az eleddig utolsó.
Érdekes véletlen, hogy mindkét nagy fragmentumot közrefogta egy-egy kisebb megjelenése, ráadásul mindkét esetben két évvel
korábban, majd öt évvel később érkeztek a
kistestvérek…
Hogy miért várja mindenki a következőt?
Az 1843-as napsúroló –8 magnitúdós feje és
3 fokos csóvája könnyedén látszott fényes
nappal, majd miután átkerült a pirkadati
égre, csóvájának hossza elérte a 65 fokot. Az
1880-as és 1887-es „kisebb” napsúrolóknak
40–50 fokos csóvája volt, az 1882-es viszont
az elmúlt ezer év legfényesebb üstökösének
bizonyult. Már négy nappal perihéliuma előtt
a Jupiter fényességével ragyogott, csóvája 12
fok hosszan mutatkozott a világos égen. Napközelsége idején könnyedén látszott szabad
szemmel a Naptól 1 fokra, magja a becslések
szerint egy –17 magnitúdós csillag fényével
ragyogott, a csóva 3 fok hosszan látszott. Ezt
követően még fényesebb volt, mint előtte. A
legalább hat részre szakadó mag csak úgy
ontotta magából az anyagot, így az üstökös
még egy hétig látszott szabad szemmel a
nappali égen. A rálátás miatt a csóva „csak”
25–30 fokosra nőtt, ám rendkívüli fényesen
ragyogott a szeptember végi hajnalokon. Az
üstököst végül öt hónapig látszott szabad
szemmel. Az 1963-as Pereyra és az 1970-es
White–Ortíz–Bolelli 1–2 magnitúdós fényességükkel és 10–15 fokos csóvájukkal az igazán jelentéktelen családtagok közé tartoztak,
az 1965 őszén feltűnt Ikeya–Seki viszont a

XX. század legfényesebb üstököse volt. A
perihélium környéki napokon könnyedén
látszott szabad szemmel, mint a Vénusznál
is fényesebb csillag, a napközelség időpontjában pedig japán észlelők –15 magnitúdóra
tették a félhold alakú mag fényességét. A
hajnali égen megjelenő üstökösről és 35 fok
hosszú, csavarodó csóvájáról készült felvételeket szinte minden üstökösészlelő ismeri.

Az Ikeya-Seki-üstökös a perihélium-átmenet óráiban
annyira fényes volt, hogy a japán Norikura Obszervatórium
koronagráfjával könnyedén lehetett fotózni

Ma úgy gondoljuk, hogy az 1106-ban feltűnt, rendkívüli fényességű üstökös lehetett
a szülőobjektum. A Naptól alig 1 fokra felfedezett, később 100 fokos csóvát növesztő
üstökös a korabeli beszámolók szerint két
részre szakadt. A kapcsolatot a XIX–XX. században feltűnt napsúrolók 800–900 év körüli
keringési periódusai is alátámasztják. A számítások szerint ezt megelőzően is lehettek
visszatérései, de ennek időpontját már csak
találgatni lehet. A jelenlegi becslések alapján, melyek a űrszondákkal megfigyelt törpe
napsúrolókat is figyelembe veszik, az eredeti
égitest átmérője elérhette a 100 km-t.
A családdal csak egyetlen baj van: a pályahelyzete. A Kreutz-féle napsúrolók ugyanis
dél felől közelítik meg a Napot, és arra is
távoznak, így – a nappali láthatóságot kivéve
– csak a déli féltekéről, vagy legjobb esetben
a mediterrán térségből észlelhetők. Ez utóbbi
a tavasszal és az ősszel érkező napsúrolókra igaz, a téliek és a nyáriak kizárólag a
délen élők számára megfigyelhetők. Ezek
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után már meg sem lepődtünk azon, hogy a
Lovejoy-üstökös perihéliuma december 16ára esett…

Ezen a 2011. december 4-i felvételen még csak egy
ívpercnyi, 11–12 magnitúdós folt az üstökös. Ekkor még
nagyon nehéz volt elhinni, hogy két héttel késõbb ezerszer
nagyobb és egymilliószor fényesebb lesz (E. Guido,
G. Sostero, N. Howes)

A felfedezés december 2-i bejelentése után
felbolydult a világ üstökösészlelő közössége.
Mindenki azt találgatta, hogy vajon milyen
fényes lesz az üstökös, túléli-e perihéliumát,
és általában nagy volt a lelkesedés, hiszen
először nyílt mód arra, hogy űrszondákkal tanulmányozzunk egy igazi napsúrolót.
Lovejoy a november 27-i felfedező képeken
13 magnitúdóra becsülte az összfényességet,
ami december 1-jére 12 magnitúdóra nőtt.
Mivel ekkor már a Vénusz távolságában járt
az üstökös, ahol egy átlagos kométa binokulárral is könnyen látható, sejteni lehetett,
hogy egy kisebb napsúrolóval van dolgunk,
amely leginkább a szétoszlott 1945-ös DuToit-üstökössel mérhető össze. Az Ikeya–Seki
például már másfél hónappal a napközelsége előtt 9 magnitúdós volt. Számunkra
a legfőbb kérdés persze az volt, hogy mit
láthatunk az egészből?
A rossz időzítés miatt az északi féltekéről
a sötét, vagy legalább alkonyati égen történő
megpillantás szóba sem jöhetett. A nappali
észlelést az alacsony napállás tette kétsé-



gessé, ráadásul maga a perihélium, amikor
néhány órára igazán kifényesedik az üstökös,
pont a Nap túloldalán, a napkorong mögött
következett be. Összességében elmondhatjuk, hogy a lehető legszerencsétlenebb időpontban érkezett a várva várt napsúroló.
Egy esély azonban mégis kínálkozott.
December 16-án hajnalban, amikor az üstökös már túl volt a napközelségén, de még
észak felől nem kerülte meg teljesen a Napot,
nagyjából 1 fokkal északabbra látszott tőle.
Ez azt jelentette, hogy amennyiben megfelelően hosszú, 10–20 fokos csóvát növesztene,
a horizont fölé emelkedő lepel tőlünk is
látható lehet a pirkadati égen. Ehhez azonban drámai fényesség és aktivitásnövekedés kellett volna. Bár többen reménykedtek
egy újabb Ikeya–Seki eljövetelében, a téma
avatott szakértői maximum –4 magnitúdós
fényességgel, és az üstökös megsemmisülésével számoltak. A 14 magnitúdós abszolút
fényesség 100–200 méter átmérőjű szilárd
nucleusra utalt, és egy ekkora méretű test
nem élheti túl a napkorona poklát.
Nem tehettünk mást, mint figyeltük az
érkező híreket. A december 3–5. között
készült vizuális becslések 11 magnitúdó
körüli fényességről, és 1–2 ívperces kómáról
szóltak, de nem mutattak jelentős aktivitás
emelkedést. Ebben azonban szerepe lehetett
az egyre rosszabb láthatóságnak, az üstökös
elongációja ugyanis 35 fok körül volt, és napi
2–3 fokot csökkent. A viszonylag alacsony
fényesség miatt 5-e után már nem is készült
vizuális becslés, a megfigyeléseket átvették
a digitális képrögzítők. Különösen egy cseh
csillagászok által Argentínába telepített, eredetileg más célokra épült 30 cm-es robottávcső jeleskedett az egyre alacsonyabban látszó
üstökös észlelésében. A felvételek alapján
már bizakodóbbak lehettünk, hiszen az üstökös napról napra látványosabb lett, az apró,
kerek foltból néhány nap alatt szép, hosszú
csóvás üstökös fejlődött. Amikor december
12-e után már ez a távcső sem tudta követni,
az üstökös megjelent a SOHO és a STEREO
űrszondák képein.
A STEREO felvételei alapján a december
11-én még 7–7,5 magnitúdósnak látszó üstö-
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Az üstökös gyors fényesedését jól mutatja ez a fotósorozat, amely december 6-án, 8-án és 10-én készült egy 30 cm-es,
Argentínában felállított cseh robottávcsõvel (J. Cerny és mtsai)

kös egy nap alatt 5–6 magnitúdóra fényesedett. Ez nem is csoda, hiszen ekkor már csak
45 millió km-re (0,3 CSE) járt csillagunktól,
és naponta 6 millió km-rel került közelebb
hozzá. Az üstökösről készül animációkon jól
látható a kóma fényesedése és a csóva növekedése, amely szinte lobogott a napszélben.
Az üstökös december 14-én érte el a SOHO
külső koronagráfjának látómezejét, ami azért
volt fontos, mert a 16 éve működő űreszköz
képein már rengeteg üstököst figyeltek meg,
így volt mihez viszonyítani.
A pontosan dél felől érkező vándor egyre
gyorsabban haladt a Nap felé, de vagy fél
napba telt, mire a 3 fokos, vagyis nagyjából 9–10 millió km hosszú porcsóva is
teljes egészében láthatóvá vált. Egy nappal
a perihélium előtt, 15-én hajnalban kezdett
a fej túlcsordulni a CCD-detektor pixelein,
fényessége ekkor érhette el a 0 magnitúdót, és folyamatosan növekedett. Délután
az egyre hosszabb, kissé görbült, és látható
szerkezetet mutató porcsóva mellett megjelent az ioncsóva is, ami már igazán komoly
aktivitást sejtetett. A fej ekkor már legalább
–2 magnitúdósnak mutatkozott. Amikor este
10 körül eltűnt a Napot kitakaró korong
mögött, a csóva majdnem kiért a látómezőből, ami 6–7 fokos, azaz 17–19 millió km-es
hosszat jelent. Ekkor már a szűkebb látómezejű C2-es koronagráfon is teljes pompájá-

A SOHO két koronagráfjának felvételeibõl összekombinált
kép másfél órával a perihélium elõtt mutatja az üstököst

ban ragyogott az üstökös, a kissé görbült,
egyenletes fényű porcsóvájával és a vékony
ioncsóvával. Már csak egy óra volt hátra a
napközelségig, amikor itt is eltűnt az üstökös
feje, amely az utolsó képeken halványodni
látszott. Ezt még meg lehetett magyarázni
a kitakaró korong okozta vignettálással, ám
a perihélium perceiben készült képeken a
korong pereménél elkezdett halványodni a
csóva. A halványodás egyre tovább terjedt
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a csóvában, ami arra utalt, hogy megszűnt
az anyagutánpótlás, vagyis a mag szétesett,
nem élte túl a Nap melletti elhaladást.
Ekkor veszni látszott minden, pedig rengeteg amatőrtársunk készülődött a hajnalra.
Az üstökös megjelenése, a levelezőlistákon
folytatott élénk eszmecsere és álmodozás
következtében szinte mindenki, aki rendszeresen szokott észlelni és megtehette, a
hajnalt várta. Még a sokszor szidott időjárás
is a kedvünkben járt, mert két ciklonrendszer
között pont kifogtunk egy derült sávot, és
az ország nyugati kétharmadán szikrázóan
tiszta volt a hajnal. Kisebb észlelőcsoportok
alakultak, elutaztak egymáshoz az emberek,
hogy együtt fürkésszék a hajnali horizontot.
Igazi üstökösláz lett úrrá rajtunk!
A SOHO-képek alapján már a kora hajnali
órákban tudtuk, hogy hiábavaló a próbálkozás, a SOHO-nál sokkal fejlettebb Solar
Dynamics Observatory távoli ultraibolya felvételein azonban volt valami zavaró körülmény. A napkorongot figyelő kamera képén
jó látható volt, ahogy egy anyagsugarat szétszóró dolog bemegy a napkorong mögé, majd
nagy meglepetésre 50 perccel később a túloldalon feltűnik. Szándékosan nem írjuk, hogy
üstökös, mert valami nagyon furcsa, korábban nem tapasztalt jelenséget láttunk. Egy
pontszerű, nem látható forrásból cikázik elő
az anyag, mintha csak „szalaggyakorlatot”
végezne. Nehéz szavakkal leírni a látványt,
látni kell az animációt! Első tanácstalanságunkban arra tippeltünk, hogy a szétesett
üstökösnek valamiféle maradványa lehet, de
a szakemberek mind a mai napig vakarják a
fejüket, hogy miről is lehet szó.
A rossz hírek ellenére csapataink már
készenlétben álltak, így a hajnalt sokan töltötték az ég alatt, nem egyszer megvárva
a napkeltét is. A csóvát – mivel nem volt
– nem sikerült megfigyelni, ám szinte senki
sem volt csalódott, a csillagos ég látványa, a
gyönyörű hajnal, a deres tájat bevilágító első
napsugarak megérték a virrasztást. A kitartó
észlelők közül azokat soroljuk fel, akik küldtek valamilyen beszámolót a leonidák listára:
Bezák Tibor, Bognár Tamás, Brlás Pál, Csák
Balázs, Garami Ádám György, Gulyás Krisz-



tián, Kernya János Gábor, Keszthelyi Sándor,
Keszthelyiné Sragner Márta, Kovács Fanni,
Lovró Ferenc, Mizser Attila, Morvai József,
Pete László, Soponyai György, Sánta Gábor,
Szalai Péter, Szitkay Gábor, Szöllősi Attila és
Tóth Tamás.

Az ultraibolya felvételeken korábban nem látott módon
dobta ki magából az anyagot az üstökös. Az alsó kép
a perihélium elõtt mutatja a napkorong mögé bemenõ
égitestet. A Solar Dynamics Observatory felvételén
keresztben látható, szálas szerkezetû sáv maga az üstökös.
A felsõ kép a STEREO szondával készült, és a napközelség
után elõbukkanó, az anyagot egy kerti öntözõfejhez
hasonlóan spirális formában kiszóró kométát mutatja

A napközelség utáni délelőttön akadozott a
SOHO-képek frissülése, ám amikor dél körül
megérkeztek a legfrissebb felvételek, mindenkinek lesett az álla. A Naptól balra még
mindig ott lebegett az üstökös leszakadt,
elhagyott porcsóvája, jobbra viszont egy
fényes, túlcsordult csillagként ragyogott az
Lovejoy-üstökös, amely túlélte perihéliumát!
Első pillanatban sokan valamelyik fényes
bolygónak gondolták, de egy nap alatt nem
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kerülhetett oda semmilyen bolygó. Az animációba rendezett felvételeken már látszott,
hogy dél felé mozog, vagyis tényleg az üstökös tűnt fel a képeken. Jobban megnézve az is
látszott, hogy a kifolyáshoz közel egy másik
nyúlvány is elkezd növekedni, az üstökös
újraformálódó csóvája! Ez is egy korábban
soha nem látott jelenség volt, ami egyrészt
magyarázatot kíván, másrészt magyarázatot
adhat néhány különös, száz évvel ezelőtti
megfigyelésre. A XIX–XX. század fordulóján
többször is feljegyeztek rövid életű, szabad
szemmel is látszó, csillagszerű objektumokat a Nap közvetlen közelében. Az észlelők
között olyan tapasztalt csillagászokat találunk, mint Henry Norris Russell, Lewis Swift
vagy Robert Brooks, akik összesen több tucat
üstököst fedeztek fel, így nem valószínű,
hogy valamit félreészleltek volna. Lehetséges, hogy ezek is a csóvájuktól megfosztott
napsúrolók voltak, melyek elhalványultak,
mire az éjszakai égre értek. Szerencsére a
Lovejoy-üstökössel nem ez történt.

a nappali égen látszó üstököst, melynek
fényességét –2, –3 magnitúdóra becsülték.
A francia Vincent Jacques káprázatos felvételein a csóva is gyönyörűen látszik, pedig
az üstököst a nappali égen, alig 6 fokos
elongációban kellett fotózni. Sajnos ekkor
nálunk megint borult volt az ég, pedig a 16án hajnali csalódás nem vette el az észlelők
kedvét. Másnapra azonban ismét tiszta időt
jósoltak, így többen is készültek az üstökös
nappali észlelésére, és reménykedtek, hogy a
nagy fényesség kitart még egy napig.

Vincent Jacques felvétele december 17-én, a délelõtti
órákban mutatja a nappali égen látszó üstököst. A bravúros
kép egy 8 cm-es refraktorral, DMK21 típusú CCD-vel,
infravörös szûrõvel és óriási szaktudással készült

Három és fél órával a perihélium után a kép jobb szélénél
fényes csillagként ragyog az üstökös, miközben a korábban
leszakadt csóvája még ott lebeg a Nap túloldalán. A
különleges felvétel a SOHO C2-es koronagráfjával készült

Ahogy távolodott a Naptól, egyre fényesebbnek és fényesebbnek látszott a fej, a
túlcsordulás okozta tüskék is nőttek, így
december 17-én a világ több pontján is sikeresen fotózták, illetve távcsővel észlelték

December 18-án nappal szikrázóan kék ég,
ám annál nyugtalanabb légkör fogadott minket. András Mihály, Brlás Pál, Fidrich Róbert,
Garami Ádám György, Hadházi Csaba, Illés
Tibor, Kernya János Gábor, Landy-Gyebnár Mónika, Maczó Andrés, Répás Márton,
Rózsa Ferenc, Sánta Gábor és Szöllősi Attila
is próbálkozott az üstökös megpillantásával, de az általában használt binokulárok
és kisebb refraktorok látómezejében nem
tűnt fel az üstökös. A Polarisból Mizser
Attila, Szabadi Péter és Prohászka Szaniszló
a 20 cm-es refraktorral kereste az üstököst,
mindhiába. Horváth Tibor és Tuboly Vince a
hegyhátsáli 50 cm-es távcsővel próbálkozott.
A Vénuszt és a Merkúrt könnyen megtalálták, de az üstökös nem tűnt elő, fényességét
0 magnitúdónál halványabbra tették. Szitkay
Gábor a 40,6 cm-es Odyssey III-mal könnyedén megtalálta a Naptól 16 fokra látszó,
+1 magnitúdós Antarest is, de a félúton
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felvételen a mag árnyéka is feltűnik a csóvában, ami csak a legfényesebb üstökösöknél
figyelhető meg. Itt természetesen nem valódi árnyékról van szó, a rendkívül gyorsan
leáramló anyag okozza a jelenséget. December 20-án szabad szemmel még nem nagyon
látszott a csóva, ám a nagylátószögű DSLRképeken már 5–10 fok hosszan sejthető volt a
pirkadatban. Ugyanekkor drámai változások
láthatók a fej környékén. A központi sűrűsödés helyett egy hosszú, fényes sáv mutatkozik a kómában, ami a mag szétesésére utalt,
ám ekkor már nem kellett aggódni a déli féltekén élőknek. A lassan szétoszló poranyag
biztosan csodás üstökössel ajándékozza meg
őket az ünnepek környékén.

Az egyik STEREO ûrszonda koronagráfjának december 18-i
felvételén gyönyörûen elkülönül az ion- és a porcsóva. A
Földrõl sosem látszott ennyire szétnyílni a két csóva, ám
a bolygónk elõtt és mögött 60 fokkal keringõ szondapáros
más látószögbõl figyelte az üstököst. A kép bal felsõ
sarkáig érõ ioncsóva hossza kb. 15 fok

lévő üstökös nem látszott. A kiterjedést is
figyelembe véve azt állapította meg, hogy 0
vagy –1 magnitúdónál nem lehet fényesebb,
mert akkor meglátta volna. A déli félteke
észlelőitől érkezett –1 magnitúdós fényességbecslések alátámasztják ezt az értéket, és
megmutatják, hogy az üstökös egy nap alatt
sajnos jelentősen elhalványodott. Ezt a gyors
halványodási ütemet a következő napokban
is tartotta, így nem maradt esélyünk a megpillantására.
A következő napokban a fej napi 1 magnitúdót halványodott, így 22-ére már csak +3
magnitúdós volt, azonban az egyre sötétebb
égen látszó porcsóva olyan fényesen ragyogott, hogy még a nagyvárosok fénybúrája
alól is láthatóvá vált. A már említett 30 cmes argentin távcsővel készült december 18-i
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Csak a legfényesebb üstökösök sajátja, hogy a közel
csillagszerû fej mögött megjelenik egy sötétebb sáv a
csóvában (J. Cerny és mtsai)

December 21-én a 15 fokos elongációban
látszó üstökös csóvája szabad szemmel is
láthatóvá vált, hossza elérte a 15 fokot. Ekkor
tűnt fel először furcsa szerkezete. A szinte teljes hosszában egyenes képződmény a
vége felé két részre vált, és így olvadt bele
az égi háttérbe. Az érdekes megjelenésért a
szokatlanul egyenes porcsóva volt a felelős,
amely sokáig az ioncsóvával együtt futott, és
csak a végén görbült el észak felé. Ugyanez
a jelenség látható az Ikeya–Sekiről készült
fotókon is, tehát ez a szokatlanul egyenes
porcsóva a napsúrolók sajátja. Oka pedig a
rendkívül kicsi perihélium-távolságban és
az elnyúlt pályában keresendő, ami miatt
nagyon „hegyes” ellipszisen halad az üstökös. Így a Nap felé közeledve, és onnan
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Elsõ ránézésre azt gondolhatnánk, hogy mindkét felvétel a Lovejoy-üstököst mutatja, pedig a jobb oldali az Ikeya–Sekiüstökösrõl készült 1965 októberében. Bár ez utóbbi fényességben jóval felülmúlta társát, zavarba ejtõen hasonló a
megjelenésük. A bal oldali felvételt Chris Wyatt készítette 2011. december 24-én,
míg a jobb oldali Mike Jewell munkája

távolodva szinte pontosan annak irányába
mozog, ezért a sugárnyomás által eltolt porszemek is pontosan a Naptól ellentétes irányba látszanak mozogni – ahogy az ioncsóva
anyaga is. A 2007-es McNaught-üstökösnél a
pályamenti mozgás iránya és az antiszoláris
irány sokáig közel 90 fokos szöget zárt be
egymással, míg a Lovejoy esetében ez egy
nappal a perihélium után már csak 13,3
fok, két nappal később pedig alig 10 fok
volt. Ezért lett széles, legyezőszerű csóvája
a McNaught-nak, és ezért maradt egyenes
a Lovejoy-nak. Ez a geometria azt is megmagyarázza, hogy miért van olyan fényes
porcsóvája a napsúrolóknak, miközben a
fejük gyorsan halványodik. A por nem oszlik
szét egy széles legyezőben, hanem egy „cső”
mentén marad, sokkal nagyobb sűrűséget és
felületi fényességet biztosítva.
December 23-án nyújtotta a legszebb látványt az üstököst. Csóvája fényesen ragyogott a hajnali, de még sötét égen, felületi
fényessége jóval felülmúlta a déli Tejút bármely részének fényességét. Ráadásul pont a

Tejút pereménél mutatkozott, a fejrész körül
gyönyörű nyilthalmazok sorakoztak, a csóva
hossza pedig elérte a 20–22 fokot. Bár az
északi féltekéről nem volt látható az üstökös,
egy honfitársunk biztosan megfigyelte ezt a
csodálatos vándort: „Pontosan három hete
érkeztem Sydney-be, s pontosan három hete
nem volt egyetlen egy csillagos egünk sem a
városban. A december 10-ei holdfogyatkozáshoz is autós expedícióra volt szükségünk,
a Lovejoy-üstökös feltűnése óta pedig 300
km-es körzetben derült égnek még csak hírehamvát se lehetett találni. Éppen ezért nagy
izgalommal láttam este a fejjel lefelé álló
Oriont, a Vénusztól a Jupiterig terjedő ég
tisztaságát, meg itt-ott kisebb párafelhőket.
Hajnali 4:15-kor néztem ki az ablakainkon.
Mindenütt vizes járda, beton: itt bizony esett
az éjjel. Nyugatra fordulva lassan nyugvó
Orion, északon a Mars és a Szaturnusz által
eltorzított csillagképek. Kb. 4:25-re értem
el egy sötétnek mondható, keleti fekvésű
kis utcát. Az ég egyre felhősebbnek kezdett
látszani észak felé, keleten pedig, nahát: egy
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nyílegyenes fénypászma az óceán feletti alsó
2–3 foknyi felhőkből kiindulva! Az ég már jól
érzékelhetően világosodott, s a legvilágosabb
területből kifelé, nagyjából a Lupus csillagkoncentrációja felé mutatott. Kinyújtott kéz
távolságából nekem pont egy arasznyi volt,
amit a hátam mögött bekalibrálva durván
20 fokosnak becsültem (Betelgeuse–Rigel
távolság). Keskeny, szerintem még egy fokot
sem tett ki a szélessége. Ami miatt könnyű
volt megkülönböztetni a felhőpászmáktól,
az a vonalzóval meghúzott egyenessége, a
horizontra szinte merőlegesen, enyhén balra
(északra) dőlve. A rákövetkező tíz percben
láttam végig, de valójában egyre romló láthatósággal. A megpillantás utáni 2–3 percben
feltűnő, közvetlen látással is látható fénycsóva volt, lényegében teljesen egyenletes
felületi fényességgel. Öt éve a McNaught
legfényesebb állapota előtt egy nappal talán
ha 5–6 fokos csóvát lehetett szabad szemmel
látni Sydney-ből. Másnap persze sötét égen
egy 50 fokos üstökösszörnyeteg terpeszkedett a nyugati horizont felett. Ha valamihez
hasonlítanom kellene a Lovejoy látványát, a
hasonlóan keskeny és hosszú csóvás Hyakutake-üstökössel vetném össze, annak is kb.
a szegedi látványával 1996 tavaszán.” (Kiss
László)
Az ezt követő napokban a csóván is
meglátszott a szétporladó magrész okozta
anyaghiány, felületi fényessége napról napra
csökkent, így 26-án a Tejút legfényesebb
részei már felülmúlták a csóva fényességét.
Ugyanakkor egyre nagyobb szögben láttunk
rá a csóvára, az üstökös földtávolsága is
csökkent, így a legjobb felvételeken 36–38
fok hosszan nyújtózik a Tejút sávja előtt.
Újév hajnalára jelentősen csökkent a felületi
fényesség, a felvételek alapján a Tejút fényességétől jócskán elmaradt az üstökös. A csóva
hossza viszont nem csökkent, sötét égen szabad szemmel 20–25 fok hosszú volt, a fotókon azonban minden korábbinál messzebb,
40–42 fok távolságig lehetett követni.
Nagyon érdekes megfigyelést közölt Robert
McNaught január 3-áról, amikor a fejtől 30
fok távolságig tudta követni a csóvát szabad szemmel, melynek hossza ennek elle-
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nére csak 25 fok volt. Az első 5 fok ugyanis
nem volt látható, ami egyértelműen mutatja,
hogy már nincs, vagy nagyon csekély az
anyagkibocsátás, és a lassan oszló porcsóva
maradványát látjuk. Ugyanekkor McNaught
felvételeket is készített a fej környékéről az
52 cm-es Uppsala Schmidt-távcsővel, melyeken ugyan 19 magnitúdóig nem látszik csillagszerű sűrűsödés, ám a csóva középvonalában továbbra is megfigyelhető egy 1 fok
hosszú, fényes sáv, melynek legfényesebb
része nagyjából a felénél van.
Január 6-án, amikor utoljára lehetett észlelni holdfénymentes égen, már alig látszott
valami a csóvából szabad szemmel, legtöbben csak egy 5–6 fokos szakaszát tudták
megfigyelni. A növekvő holdfázis miatt ezzel
talán le is zárult volna az üstökös krónikája,
ha január közepén nem haladt volna el a
Nagy Magellán-felhő mellett, ráadásul olyan
helyzetben, hogy a csóva kísérőgalaxisunkra
vetülve látszott. A fogyó Hold sem zavarta a
megfigyelést, mivel az üstökös január 9-én
másfél fokra megközelítette a déli pólust, így
cirkumpoláris objektumként este is lehetett
fotózni. Január 12-én lehetett először sötét
égen észlelni az üstököst. A láthatóság határán szabad szemmel is látható volt a Tarantula-ködig érő fénypászma, és az előfeldolgozott digitális képek is szépen mutatták a
nagyjából 10 fok hosszú csóvamaradványt.
A következő három napban a csóva elhaladt az LMC előtt, s az egyre hosszabb sötét
periódus miatt a felvételek is egyre többet
mutattak belőle. Egyrészt a fejnél még mindig látszott az a fényes sáv, amit az üstökös szétporladt, de nagy szemcsékből álló
magjaként értelmezhetünk. A maradvány
azonban nem a fej előrejelzett pozíciójánál
kezdődik, hanem kb. fél fokkal a csóva irányába eltolódva, az említett fényes sáv legfényesebb része pedig 1–2 fokkal a fej elméleti
helyzete „mögött” van. Ezt nyilvánvalóan
a sugárnyomás miatt elsodródott törmelékfelhő okozza. Másrészt a képfeldolgozási
trükköknek alávetett felvételeken a csóva
jóval túlnyúlt az LMC-n, túl a Canopuson is,
egészen a Puppis csillagképig, mintegy 40
fok hosszan nyújtózva a déli égen.

lovejoy

Ezek a fantasztikus felvételek az üstökös maradványát mutatják a Nagy és Kis Magellán-felhõ környezetében. A nagy kép
és a bal oldali inzert Lester Barnes felvételei alapján készült, a képfeldolgozást Rob Kaufman végezte. A jobb oldali inzert
Jim Gifford felvétele, melyet Relf Vandeberg dolgozott fel

Itt tartottunk január közepén, bő másfél
hónappal a felfedezés után. Az egyre halványuló maradványt talán még hetekig sikerül követni, de a hangsúly lassan áttevődik
azoknak a kérdéseknek a megválaszolására,
amelyeket a legjobban tanulmányozott napsúroló üstökös adott fel számunkra. A nagy
elongáció miatt idővel talán előkerülnek a
déli óriástávcsövekkel készített felvételek is,
melyek a mag után maradt törmelékfelhőt,
és az esetleg abban látszó nagyobb darabokat mutatják. Nagy kérdés, hogy mit látunk
a perihélium környékén készült ultraibolya
képeken, és miért hagyta el az üstökös a
csóváját a napközelség előtti percekben. Az
1882-es és az 1965-ös Ikeya–Seki is folyamatosan látható volt a nappali égen, és nem
látszott, hogy elhagyták volna a csóvájukat. Kiindulási pont lehetne, hogy ez a két
üstökös csak 0,0078 CSE-re közelítette meg
a Napot, a Lovejoy 0,0055 CSE-s minimális
távolságával szemben, ám az 1843-as, szintén nappali csóvás üstökös sem hagyta el a
csóváját, pedig az is 0,0055 CSE-re járt csil-

lagunk középpontjától. Ezek alapján talán a
mag kisebb méretének – melyet a korábbi 200
méter helyett inkább 500 méter átmérőjűnek
gondolnak – lehet valami köze az eseményekhez. Annyi biztos, hogy többet tanultunk a napsúrolókról, mint az elmúlt két
évszázad során összesen, ám szokás szerint
még több új kérdés merült fel velük kapcsolatban. A legfőbb persze az, hogy mikor jön
a következő. Ezt most nem tudjuk megmondani, talán ez volt életünk utolsó Kreutz-féle
napsúrolója, de lehet, hogy a Lovejoy csak
előfutára volt egy sokkal nagyobb fragmentumnak, ahogy az az 1880-as és az 1960-as
években történt. Legyünk felkészülve, mert
ha jön a nagy testvér, életünk legnagyobb
üstökös-élménye köszönt ránk. E sorok írója
a következő hónapokban biztosan kinéz
magának egy alkalmas észlelőhelyet Afrika
déli részén, ahová alkalomadtán gyorsan
meg lehet vásárolni a repülőjegyet, ha megérkezik az a bizonyos IAU Circular.
Sárneczky Krisztián
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A legnagyobb galaxishalmaz a korai
Univerzumban
Alábbi felvételünkön az üstököshöz hasonló megjelenésű El Gordo objektum tanulmányozható, melynek két „csóvája” is megfigyelhető a kép jobb felső részén. A NASA
Chandra Űrtávcsövének, valamint a VLT
optikai tartományban készült megfigyeléseinek feldolgozásával a kutatók megállapították, hogy az objektum valójában két,
egymás irányába több millió km/h sebességgel haladó óriási galaxishalmaz. Jellemzőit
tekintve tehát a jól ismert, 4 milliárd fényévre
levő Puskagolyó-halmazhoz hasonló. Mint e
régebben ismert halmaz esetében, az újonnan felismert El Gordónál is bizonyítékok
állnak rendelkezésre arra nézve, hogy területén röntgentartományban fényesen sugárzó
anyag található, amelynek alakját a jelen
levő sötét anyag gravitációs hatása torzítja el.
Ennek oka, hogy míg a halmazok ütközése
során a látható anyag lelassult, a sötét anyag
eredeti sebességével folytatja útját.

Az El Gordo a VLT és a Chandra-ûrtávcsõ felvételén

Az El Gordo objektum több mint 7 milliárd fényév messzeségben található, ami
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azt jelenti, hogy az objektumot abban a
korszakban figyelhetjük meg, amikor Univerzumunk életkora a jelenleginek alig több
mint fele volt.
A galaxishalmaz közepe táján megfigyelhető egyedi galaxis maga is különleges: szokatlanul fényes és kékes színű. A kutatók
modellje szerint ez a furcsa galaxis a két galaxishalmaz középpontja környékén valaha
létezett tejútrendszerek összeolvadásából jött
létre. A teljes halmazra nézve az adatok azt
mutatják, hogy a jelen levő anyag mindössze
1%-a figyelhető meg csillagok formájában,
míg a többi forró gázanyag a csillagközi
térben helyezkedik el, amely a Chandra felvételein is megfigyelhető.
Chandra Photo Album 2012. január 10. – Mpt

Az Andromeda-galaxis kettős magja
A Hubbe Űrteleszkóp rendkívül részletes
felvételt készített az amatőrök által is kedvelt célpontnak számító Andromeda-galaxis
mintegy 100 millió naptömeget képviselő
fekete lyukának környezetéről. A felvétel az
eddigi legrészletdúsabb fotó egy extragalaxis
központi vidékéről.
A fekete lyukat körülvevő eseményhorizont, amelyen kívül a fény még eltávozhat,
természetesen túl apró ahhoz, hogy elkülöníthető legyen, de a felvételen a galaxis
központjához igen közel levő kék csillagok
halmazának szomszédságában található. Ezt
az igen kompakt halmazt egy nagyobb, két
magot tartalmazó halmaz veszi körül, melyet
1992-ben sikerült felfedezni a HST segítségével. Ez a kettős mag valójában egy vörös csillagokból álló elliptikus gyűrű, melynek tagjai
a fekete lyuk körül keringenek, a kék színű
csillagoknál meszszebb. Amikor keringésük
során a csillagok messzebb kerülnek a magtól, a Kepler-törvények értelmében lassabban
mozognak, így egy látszólagos második mag
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jelenik meg. A kutatók a Hubble Advanced
Camera for Surveys nevű kamerájával 2005
szeptemberében és 2006 februárjában készített képek felhasználásával állították elő a
rendkívül részletgazdag felvételt, melyen
lehetővé vált a maghoz közeli tartományokban is apró struktúrák azonosítása.

A fekete lyuk közelében található kék csillagok 200 millió évnél is fiatalabbak, így a
jelek szerint egy hirtelen csillagkeletkezési
hullámban jöttek létre a fekete lyuk közelében. Erre mutat az is, hogy ezek a kék óriáscsillagok egyszerűen túlságosan rövid életűek ahhoz, hogy a galaxis távolabbi részén
történt keletkezésük után jelenlegi helyükre
vándorolhattak volna. A fő kérdés jelenleg
az, hogyan alakulhattak ki és élhették túl a
heves folyamatokat ezek a fiatal csillagok a
fekete lyuk roppant közelségében. Hasonló
csillagok léteznek saját Tejútrendszerünkben
is, így a jelek arra mutatnak, hogy a spirálgalaxisokban általánosan elterjedt jelenséggel
van dolgunk.
HubbleSite NewsCenter, 2012. január 11. – Mpt

100 milliárd bolygó a Tejútrendszerben
A Tejútrendszerben velünk egyidejűleg
létezhető intelligens civilizációk számának
becslésére használható híres Drake-formula
egyik faktora, hogy a csillagok hányad része

körül lehetnek bolygók, azaz végső soron
hány bolygószerű égitest fordulhat elő Galaxisunkban.
Exobolygók felfedezésére többféle módszert használnak, kezdve a csillag körül
keringő bolygók kiváltotta elmozdulás színképelemzéssel történő kimutatásától a csillag
előtt elhaladó test által okozott apró fényességcsökkenés észleléséig.
A Kailash Sahu által indított projekt során
azonban egy másik technikát, a mikrolencsézést használták fel. Az eljárás lényege,
hogy az előtérben levő csillag gravitációs
ereje révén hatalmas gyűjtőlencseként működik, az éppen általa elfedett háttércsillag
fényességét felerősítve. Az előtércsillag körül
keringő bolygó bizonyos mértékig hozzájárulhat a háttércsillag fényességének emeléséhez, így létezésére fény derülhet. Minél
fényesebb az előtércsillag, annál hosszabb
ideig tart a mikrolencsézési esemény, amely
akár egy hónapig is eltarthat, míg a keringő bolygó által okozott extra felfényesedés
időtartama mindössze néhány óra (esetleg
egy-két nap). A módszer előnye, hogy nem
érzékeny a kiválasztott előtércsillag jellemzőire. Másik fontos előnye, hogy ellentétben
a többi eljárással, nem csupán a csillagához
közel keringő bolygók felfedezésére képes
– a Naprendszerünket távolról, ezzel a módszerrel vizsgálva a Merkúrtól a Szaturnuszig
bármely bolygó detektálható lenne..

A projektben folytatott munka alapján
úgy tűnik, hogy Galaxisunkban jóval több,
Földünkhöz hasonló bolygó található, mint
amire az eddig felfedezett Jupiter méretű planéták számából gondolhatnánk. Az
elsődleges becslések szerint 10 milliárd, Földünkhöz hasonló planéta létezhet Tejútrendszerünkben. A kutatók szerint jó esély van rá,
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hogy a későbbi, pontosabb vizsgálatok ennél
is jóval több (akár 100 milliárd) Föld szerű
bolygót jeleznek majd galaxisunkban. Ha a
következtetések helyesek, akár 1500 planéta
is létezhet Naprendszerünk alig 50 fényév
sugarú környezetében.
HubbleSite NewsCenter, 2012. január 11. – Mpt

Két Nap az égen
A NASA Kepler űrtávcsövével olyan bolygórendszert sikerült észlelni, amelyben a
bolygók egy helyett két csillag körül keringenek. Ezzel a felfedezéssel a hasonló, két csillag körül keringő bolygórendszerek száma
immár háromra emelkedett, miután a Kepler
által elsőként talált, két csillag körül keringő Kepler-16b exobolygó felfedezését tavaly
szeptemberben jelentették be. Az új felfedezések fényében Galaxisunkban több millióra
is tehető a hasonló világok száma.
A két újonnan felfedezett bolygó, a Kepler34b és Kepler-35b mindegyike Szaturnuszunkhoz hasonló méretű gázóriás. A Kepler-34b a két csillag tömegközéppontja körül
289 napos periódussal kering, míg a csillagpár tagjai 28 naponta kerülik meg egymást.
A Kepler-35b központi csillagai valamivel
kisebbek (tömegük rendre a Nap tömegének
80 és 89 százaléka), míg egymás körül 21 nap
periódussal keringenek. Közös bolygójukon
131 földi napig tart egy esztendő. Mindkét
bolygórendszer a Kepler által vizsgált területen, a Hattyú csillagkép irányában található,
Földünktől mintegy 4900, illetve 5400 fényév
távolságra.
Az ilyen kettős rendszerek körül keringő
bolygókon a csillagokból kibocsátott energia
változása jelentősen eltérő klimatikus viszonyokat teremthet: a számunkra megszokott
négy évszak egy év alatt igen sok alkalommal váltogathatja egymást, ráadásul nem is
azonos sorrendben. Mindennek rendkívül
összetett és érdekes hatása lehet a légkörben
zajló folyamatokra, és nem kevésbé az esetleg útnak induló evolúcióra.
Az ilyen rendszerek tanulmányozása azért
is fontos, mivel az elterjedt vélekedés szerint
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egy kettős naprendszerben a két tag kaotikus
pályája miatt bolygók kialakulása sem valószínű. A jelek szerint mégis sikerült hasonló rendszereket felfedezni, ami arra mutat,
hogy ha kialakulásuk kevésbé valószínű is a
hagyományos bolygórendszerekhez képest,
mégis milliószámra lehetnek jelen Galaxisunkban.
Science Daily, 2012. január 11. – Molnár Péter

Túlélésre termett bolygók: ez vár a
Földre is évmilliárdok múlva?
A csillagától kellemes távolságra keringő Kepler–22, valamint a Földhöz, illetve a
Vénuszhoz hasonló méretű, de forró Kepler–20e és –20f bolygók bejelentése után mindössze pár nappal újabb izgalmas bolygórendszer felfedezéséről adtak hírt a NASA
Kepler-űrtávcsövével dolgozó csillagászok.
A Kepler által eddig talált fedési exobolygókkal ellentétben a mostani égitestek létezését
nem a csillaguk előtt történő elhaladásuk
árulta el, hanem a róluk visszavert fény, ami
a rendszer összfényességében szinte elképzelhetetlenül kicsiny (alig több mint néhány
milliomodrésznyi) változást okoz. Ma egyedül a Kepler képes ezt a parányi modulációt
kimutatni az optikai hullámhossztartományban. Az új bolygók egy vörös óriás fázison
átesett csillag maradványa körül keringenek,
és a KOI 55.01 és KOI 55.02 nevet kapták
(KOI: Kepler Object of Interest).
A halvány KIC 5807616 (KPD 1943+4058
vagy KOI 55) jelű csillag egy ún. B szubtörpe:
Naphoz hasonló, idősebb csillag vörös óriás
fázison is átesett forró maradványa. Felszíni
hőmérséklete mintegy 28 000 Celsius fok, fél
naptömegű, mérete mindössze egyötöde a
Napénak. Ezek a csillagok gazdag pulzációs
viselkedést mutatnak, ezért az objektumot
a Kepler Asztroszeizmológiai Tudományos
Konzorcium (KASC) kutatói vették alaposan
górcső alá Stéphane Charpinet (University of
Toulouse) vezetésével. Az elképzelés az volt,
hogy a csillagnak és hasonló típusba tartozó
társai rezgéseinek megfigyelésével a kutatók
pontosíthatják ezen csillagok szerkezetére és
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fejlődésére vonatkozó ismereteinket. Az eredeti célkitűzés mellett azonban megfigyelték,
hogy a KIC 5807616 csillag 5,8 és 8,2 órás
periódusokkal állandó és szabályos fényesedést-halványodást produkál.

Fantáziakép a vörös óriás fázist túlélõ KOI.55.01 és
KOI.55.02 bolygókról

Miután minden más eshetőséget sikerült
kizárni, egyetlen magyarázatként bolygókísérők jelenléte kínálkozott. A két égitest
nagyon közel, 750 ezer, illetve 1 millió km-re
kering a csillagmaradványtól. Keringésük
kötött, vagyis mindig ugyanazt az oldalukat
fordítják a csillag felé. A Földről (pontosabban a Nap körül keringő Kepler-űrtávcsőről)
nézve azonban kimutatható a megvilágított
nappali oldal összfényességhez való hozzájárulásának változása.. A számítások azt
mutatták, hogy a két bolygó átmérője 0,76
és 0,87 földátmérőnek felel meg, és minden
bizonynyal kőzetbolygókról van szó. Felszínükön azonban kibírhatatlan, közel 8–9000
Celsius fokos hőmérséklet uralkodik. A
rendszer távolsága több mint 3800 fényév.
A különlegességek azonban itt nem érnek
véget: a legérdekesebb eredmény az új égitestekkel kapcsolatban az, hogy a csillag
kiterjedt, vörös óriás állapotában a bolygók
a csillag légkörén belül keringtek! Ez az állapot mintegy 18 millió évvel ezelőttig tartott.
Valószínű, hogy a planéták jóval távolabb,
nagyobb méretű gázbolygóként kezdték
pályafutásukat, majd beljebb sodródtak a
csillag légkörével történt kölcsönhatás következtében. Amit most látunk, az a külső burkuk elpárolgása révén előbukkant, lecsupaszított maradványuk, a gázbolygók mélyén
szinte minden esetben megbújó kőzetmag.

Ha ez igaz, akkor nem csak a planéták
sínylették meg a találkozást: a két bolygó a
csillag burkának eltávolításában is hatékonyan segédkezett gravitációs hatásuk révén.
A legtöbb B szubtörpe szoros kettőscsillag,
és a csillagászok a csillagkísérőket okolták
a felfúvódó csillag tömege jelentős részének
elszippantásáért. Azonban a KIC 5807616
esete azt mutatja, hogy a csillag közelébe jutó
bolygók éppoly hatékony katalizátorok lehetnek a tömegvesztésben, mint a csillagok. Más
elképzelések szerint a bolygók a vörös óriás
fázist követően jöttek létre. Mint a kutatók
megjegyzik, ha forgatókönyvük bebizonyosodik, akkor a felfedezés a bolygóknak a
csillagok fejlődésére gyakorolt meglepően
erős, közvetlen befolyását mutatja.
A különleges rendszer a Nap–Föld kapcsolatra nézve is új információval szolgál:
mintegy 5 milliárd év múlva Napunk – fejlődése következtében – több százszorosára
puffad, miközben bekebelezi a belső kőzetbolygókat, köztük valószínűleg a Földet is.
Eddig azt gondoltuk, hogy ez a „kaland” a
bolygók végzetét jelenti. Most a „túlélő” KOI
55-01 és -02 bolygópáros példája nyomán
újra kell gondolnunk ezt az elképzelést is. A
Nap azonban kissé másképp fejlődik majd,
nem utolsósorban azért, mert a naprendszerbeli bolygók kis tömege nem befolyásolja
a Nap tömegvesztését. Az eredmény szép
példája annak, hogy milyen szoros kétirányú
kapcsolat lehet egy csillag és bolygókísérői
között, de arra is rávilágít, hogy a bolygók és
a csillagok jobb megismerése csak egyszerre
lehetséges, és ez a szimbiózis gyümölcsözően hat mindkét területre.
Nature, 2011. december 22. – Szabó Róbert

Tavak és viharok a Titanon
Szokatlan, idegen világ a Szaturnusz második legnagyobb holdja. A Földünkhöz képest
kevesebb, mint feleakkora Titan hold vastag,
metánban gazdag légköre alatt dermesztő,
–180 Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik.
Különlegessége, hogy az egyetlen égitest
Földünkön kívül a Naprendszerben, amely-
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ben aktív folyadékkörzés működik – a hold
felhőiből metáneső esik, majd a lehullott
metán nagy kiterjedésű metántavakban gyűlik össze, mielőtt ismét elpárologva felhőket
alkotna. Ezek a jellemzők viszonylag régóta
ismeretesek voltak, azonban a felszín bizonyos jellemzői továbbra is rejtélyt jelentettek
a kutatók számára.
Egyik ilyen furcsaság, hogy a jelek szerint
a tavak a hold pólusainak közelében csoportosulnak, méghozzá úgy, hogy az északi
féltekén nagyobb számban fordulnak elő. A
másik érdekesség, hogy az egyenlítő közelében a jelek szerint száraz, a rendszeres
esőzések által nem érintett, jelentős kiterjedésű területek vannak, mégis sikerült olyan
felszínképződményeket azonosítani, amelyeket a jelek szerint nagy mennyiségű lezúduló folyadék áramlása vájt ki. A harmadik,
az eddig használt modellek által meg nem
magyarázott jelenség a Titan déli féltekéjén
uralkodó nyár során a déli közepes és magasabb szélességek környékén csoportosuló felhőrendszerek voltak. E furcsaságok magyarázata a régebbi modellekkel csak egészen
különleges folyamatok (például metángőzt
permetező jégvulkánok) feltételezésével lett
volna megmagyarázható.
A nemrégiben kidolgozott, új számítógépes modell azonban megfelelő módon képes
a megfigyeléseket magyarázni. A pólusok
közelében csoportosuló tavak magyarázata
az, hogy a magasabb északi szélességeken
a napfény kisebb beesési szöge miatt kisebb
energiával fűti a felszín adott területét. Ennek
következtében míg az egyenlítő közelében
lehullott csapadék hamar elpárolog, a sarkok
felé haladva a párolgás csökken, így lehetséges tavak kialakulása.
A Szaturnusz – Földünkhöz hasonlóan –
kissé elnyúlt ellipszispályán kering Napunk
körül, ami azt jelenti, hogy a szaturnuszi
naptávol idején a Titan hold is messzebb
kerül a központi csillagunktól. Ez az időszak
pedig éppen arra a periódusra esik, amikor a
Titan hold északi féltekéjén nyár van. Mivel
ilyenkor a bolygó a Kepler-törvényeknek
megfelelően lassabban mozog a pályáján, a
Titan holdon az északi félteke nyara tovább
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tart, mint a délié. Igaz ugyan, hogy a déli
félteke nyara a napközelség miatt hevesebb
esőzésekkel jár, azonban ezt a hosszabb északi nyár ellensúlyozza, így végeredményben
az északi féltekén több csapadék hullik le,
magyarázatot adva a tavak nagyobb számára.
Az új modell a Titan légkörének háromdimenziós modellezésével sikeresen magyarázza a száraz, sivatagos egyenlítői területeken megfigyelhető, folyadék által vájt
alakzatok létét is. A kutatók a modellben
figyelembe vették a Titan időjárásának változásait mintegy 135 Titan-éven (kb. 3000 földi
éven) keresztül. Ezek során úgy találták,
hogy viszonylag ritka időközökban valóban
előfordulnak roppant heves felhőszakadások
is az egyenlítői térségben.
A modell a megfigyelt jelenségek mellett előrejelzéseket is tartalmaz, így lehetővé
válik a következő időszakban helyességének
ellenőrzése. Az előrejelzések szerint például
az évszakok változásával az északi féltekén
levő tavak folyadékszintjének emelkedése
várható a következő 15 évben, míg a következő két esztendő során jelentős mennyiségű
felhőzet kialakulása várható az északi pólus
fölött.
Science Daily, 2012. január 4. – Molnár Péter

Krátercsúcsok rejtélyei a Merkúron
Mellékelt felvételünkön a legbelső bolygón
található 138 km-es Eminescu-kráter központi csúcsának környezete figyelhető meg.
A számítógépes eljárással elvégzett kiemelés
kiválóan láthatóvá teszi a csúcs környezetében levő üregek sokaságát, melyeket fényesebb területek emelnek ki a környezetből.
Ezen üregek az eredeti felvételeken enyhén
világoskék színűek.
Hasonló üregeket az elmúlt évben készített
számos felvételen sikerült már azonosítani.
Fényesebb foltokként már korábban is ismertek voltak, de a Messenger 2011 márciusában
történt pályára állása után készített, nagyobb
felbontású felvételeket tanulmányozva derült
fény rendkívüli természetükre.
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Ezeken a területeken igen alacsony számban, vagy egyáltalán nem találhatók kráterek, ami arra mutat, hogy igen fiatal képződmények, létrejöttükben akár napjainkban
is zajló folyamatok is szerepet játszhatnak,
különösen, hogy bizonyos megfigyelések
szerint a világosabb foltok kiterjedése növekedni is látszik.
A leginkább elfogadott magyarázat szerint
a kráterek létrejöttekor felszínre dobódott,
eredetileg a felszín alatt elhelyezkedő, majd
a becsapódás után a közvetlen napsugárzásnak és napszélnek kitett anyag hozhatta létre
a furcsa képződményeket. A legbelső bolygó
akár mindössze 46 millió km-re is megközelítheti központi csillagunkat, és minthogy
nincs sűrű légköre és erős mágneses tere, a
tomboló napszél homokfúvóként erodálja a
felszín anyagát.
PhysOrg.com, 2012. január 5. – Molnár Péter

Gloria: robottávcsöves csillagászati
közösségi hálózat
A 2012-ben induló, három év futamidejű
és 2,5 millió euró összköltségvetésű európai
Gloria projekt (GLObal Robotic telescopes
Intelligent Array) egy olyan közösségi hálózat lesz, melynek elsődleges célja a csillagászat tanítása és tanulása valódi távcsövekkel,
ingyenes hozzáféréssel. A projekt magja 17,

interneten keresztül irányítható távcső lesz.
A vezérlés egy egységes szoftverkörnyezet,
a Montegancedo Obszervatórium által fejlesztett és tesztelt Ciclope Astro segítségével
történik majd. A 17 távcső mellett két tudományos kísérlet is a projekt részét képezi
majd, melyeket a nagysikerű Galaxy Zoo
oxfordi készítői koordinálnak.
A Gloria ezeken felül oktatási célú tevékenységeket is vállal majd, például csillagászati események internetes közvetítését.
A távcsőidő kiosztása a csatlakozott tagok
között a webkettes közösségek által már
sikeresen alkalmazott karma technika segítségével történik, ami folyamatosan frissített,
mérhető elismertséget, vagy értékelést rendel
minden felhasználóhoz az ötletei, tevékenységei és a közösség által adott szavazatok
alapján.

A hálózat távcsöveinek elhelyezkedése a világban

Az amatőrcsillagászat mellett a polgári csillagászat egy gazdag és egyre bővülő terület.
A jelenleg is futó Zooniverse projekthez
önkéntesek százezrei csatlakoztak a világ
minden tájáról 2007 óta, hogy többek között
napfelvételeket, a Hubble Űrtávcső képeit,
vagy a Kepler fénygörbéit tanulmányozzák,
és mindeközben hasznos tudományos munkát is végezzenek. A Gloria szervezői remélik, hogy az ő projektjük is hasonló érdeklődést fog majd kiváltani. Konkrét tudományos
célokat még nem határoztak meg, hagyni
fogják, hogy a tagok saját ötletek megvalósításába vágjanak majd bele a műszerekkel.
Elképzelhető, hogy felkérik majd az amatőröket, hogy mérjenek például exobolygókat,
napfoltokat, földközeli kisbolygókat is.
A projekt ideje alatt egy alapítvány gyűjti
össze a létrejött tudásanyagot, dokumen-
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tációkat, nyílt szoftvereket, és ugyanez az
alapítvány gondoskodik majd arról is, hogy
a Gloria végeztével a kialakult közösség
tovább növekedhessen, és folytathassa a
munkáját is.
Science Daily, 2011. október 11. – Csák Balázs

Evans negyedik szupernóvája
„Páratlan észlelési sorozatot mondhat
magáénak az ausztrál Robert Evans. Két és fél
év leforgása alatt már a negyedik szupernóvát fedezte fel, a szupernóvák keresése terén
szokatlan, vizuális megfigyelés segítségével.
Evans egy 25 cm-es, saját készítésű f/4,3-as
Newton-reflektorral dolgozik. A következő
felfedezéseket tette ezzel a műszerrel:
1. 1980 novemberében fedezte fel első szupernóváját az NGC 1316-ban.
2. 1981. február 24-én az NGC 1532-ben
fedezett fel egy szupernóvát, amely II. típusú
volt és 13 magnitúdós maximumot ért el.
3. 1981. március 9-én ismét az NGC 1316ban talált egy 13 magnitúdós szupernóvát.
Két hét alatt két szupernóvát talált!
4. 1983. április 6/7-én fedezte fel negyedik
szupernóváját az NGC 4753-ban. A 13 magnitúdós „új” csillag kb. 20”-re volt délnyugatra az NGC 4753 magjától. Mivel a csillag
nem volt megtalálható az ausztrál hivatásos
és amatőrcsillagászok által készített észlelőtérképeken, Evans felvette a kapcsolatos
G.D. Thompsonnal. Thompson megerősítette a felfedezést, egyben ellenőrizte annak
lehetőségét is, hogy egy esetleges kisbolygó
került-e a galaxis látóirányába (az NGC 4753
a Virgoban van).
A gyors értesítés után már a következő
éjszakán felvettek egy spektrumot a 3,9 méteres Angol-Ausztrál Teleszkóppal. További
észleléseket végeztek a McDonald Obszervatóriumban és az IUE mesterséges holddal.
Ezek szerint egy I. típusú szupernóva villant
fel az NGC 4753-ban, mely felfedezésekor
már kb. egy héttel túl volt maximumán. Ezt
a szupernóvát K. Okasaki japán amatőr már
április 4/5-én felfedezte (fotografikusan!), ez
azonban mit sem von le Evans páratlan sorozatának értékéből.”
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Alig három esztendő leforgása alatt négy
szupernóvát felfedezni valóban rendkívüli,
sőt, egyedülálló teljesítmény – nemcsak 29
évvel ezelőtt, de éppúgy rendkívüli lenne
napjainkban, a több méteres automata távcsöveket használó égbolt-felmérő programok
árnyékában. A cikkben említett Robert Evans
azonban felfedezéseit követően sem pihent
meg, szinte napjainkig aktív észlelőként a
már 1983-ban rendkívülinek számító szupernóva-felfedezéseinek számát egyenesen
megtízszerezte 2005-ig (l. Meteor 2005/10.).

Robert Evans távcsöve társaságában

Még ha nem is ismételhetjük meg Evans
teljesítményét, egyrészt mindenképpen érdemes a már felfedezett szupernóvákat is követnünk, amelyekből két fényes (SN2011dh,
SN2011fe) is megörvendeztette az északi félteke lakóit. Másrészt az automata rendszerek
világában sem lehetetlen szupernóvát felfedezni, akár rendkívül fiatal életkorban is (l.
Meteor 2009/7–8., ill. Meteor 2011/2.). Emellett rendkívüli számban készülnek hazánkban is távoli galaxisokról lélegzetelállítóan
részletes és finoman kidolgozott digitális
felvételek – érdemes az elkészült képeket egy
referenciafelvételhez hasonlítva meggyőződni róla, nem rejtőzik-e egy vendégcsillag az
újonnan elkészült felvételen. Hátha nemsokára az SN1999by majdnem-felfedezése
után megszülethet az első független, magyar
amatőr szupernóva-felfedezés!
Meteor 1983/7–8. – Mzs, Mpt
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Hubble 3D
A Nemzetközi Űrállomást bemutató alkotás
után ismét igen látványos filmmel jelentkezik
a budapesti Cinema City Aréna. Az IMAX
3D teremben megtekinthető 44 perces
dokumentumfilm a HST legutolsó, 2009es nagyjavítását mutatja be lélegzetelállító
felvételeken. A hatalmas filmvászonnak és
az IMAX-technikának köszönhetően szinte
a néző is részese lesz a földi felkészülésnek,
az Atlantis indításának, végül pedig az űrbéli
eseményeknek. A látvány sokszor annyira
élethű, hogy a magáról megfeledkezett
nézőnek könnyen kedve támadhat kivenni a
franciakulcsot az űrhajósok kezéből!
A szerelés izgalmas mozzanatai mellett
utazást teszünk az Orion-ködbe és a Sasködbe, majd kilépünk a Tejútrendszerből,
átszeljük a galaxisok világát, egészen a ma
belátható Világegyetem legvégső határáig. A
filmet iskolai osztályok, szakkörök számára
ajánljuk, valamint mindazoknak, akik
még nem ismerkedtek meg az IMAX 3D
varázslatával.
www.imaxbudapest.hu – Mzs

A „Rádió Budapest 3” 1938-ban biztosan
nem létezett, a fővárost se szállták meg
az idegenek (majd csak 1944-ben, de azok
már egészen más típusú idegenek voltak).
A hangjáték mégis korhű, hiszen amikor
az adást megszakítják, épp az óbudai Kis
Royal étteremből sugároznak közvetítést,
Kalmár Pál, a korszak ünnepelt sztárja énekli
a Téglaporos a kalapom című magyarnótát...
Kapcsolják a Svábhegyi Csillagvizsgálót,
ahol Kulil György (így!) és Abaházi Richárd
végzik észleléseiket. A Mars épp opozícióban van, és különös sávok látszanak belőle
kiindulni. Nem folytatjuk a történetet, ehelyett mindenki hallgassa meg (sőt, töltse le)
a hangjátékot erről a linkről: http://eper.elte.
hu/mp3/vilagok_harca.mp3

Világok harca – magyar változat
Rokonszenves vállalkozásba fogott az Első
Pesti Egyetemi Rádió (EPER) – a fiatal csapat
elkészítette Orson Welles 1938-as rádiójátékának magyar változatát. Mindezt meglepően hitelesen tette – az óvatlan hallgató azt
hiheti, hogy az EPER munkatársai valóban
megtalálták a Rádió Budapest 3 1938-as adását rögzítő felvételeket.
„Most már tudjuk, hogy a XX. század első
éveiben Földünket szigorú megfigyelés alatt
tartották az embernél szellemileg fejlettebb
értelmes lények. Most már tudjuk, mert egy
pesti bérház padlásának poros deszkarepedéseiből előkerültek a röntgenlemezre rögzített felvételek a marslakók Rádió Budapest
3 által közvetített inváziójáról. Az Első Pesti
Egyetemi Rádióban restauráltuk a lemezeket
és most már mindenki megismerheti a város
múltjának ezt az elfeledett, tán soha észre
sem vett emlékét.”

Az EPER honlapjáról „meghekkelt” újságcímlapokat is
letölthetünk. Íme a Magyar Nemzet 1938. október 31-i
címlapja!

A világok harcát Szabó Noémi rendezte, a
darabot egyetemisták adják elő. Produkciós
menedzser: Hargitai Henrik.
Az eredeti Orson Welles-féle War of the
Worlds hangfelvétele is elérhető az interneten, például a Mercury Theatre on the Air
honlapján: http://www.mercurytheatre.info/
Érdemes összehasonlítani a magyar verziót
az eredeti produkcióval!
Mizser Attila
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A töltéscsatolt
bolygófotonfogó I.
A bolygók fotózásának lehetőségei az utóbbi tíz évben jelentősen megváltoztak. Az
archívumokban való kutakodások közepette
csak nagy tisztelettel csodálhatjuk a hagyományos filmes technikákkal, évtizedekkel
ezelőtt készült felvételeket, amiket ma már
sokszor maguk a készítők is megmosolyogtatónak ítélnek. De aki főleg a kezdeti próbálkozásokat is számba véve megtapasztalja,
mennyi energiabefektetéssel jár egy-egy igazán jól sikerült kép rögzítése akár napjainkban a jelentős könnyebbségek mellett is, az
fogalmat alkothat a múlt kihívásairól, és a
húsz, harminc, esetleg ötven éves eredmények a helyes megítélés alapján gyorsan
bravúrossá avanzsálnak.
A kispénzű amatőr bolygófotós távcsövének legkedveltebb kiegészítő kelléke a
megfelelő minőségű webkamera, illetve
annak valamelyik „specializált” változata. A
kis eszköz elfogadható-jó légköri viszonyok
között igencsak megvillantja oroszlánkörmeit, s olyan felvételek készítését teszi lehetővé,
amelyekről húsz éve csak álmodhattunk.
Mélyedjünk hát el egy kicsit ezen apró barátunk lelki világában, és nagy léptékben, szigorúan gyakorlatiasan járjuk be azt az utat,
mely a fotongyűjtéstől a monitoron megjelenő képig vezet.
A kamera fényérzékeny CCD-chipjét legegyszerűbb esetben a távcső objektívjének
fókuszsíkjába kell pozícionálnunk, mégpedig igen pontosan! Fényerős objektív esetén
az eltérés mindössze ezred mm nagyságrendű lehet, de hosszabb fókuszoknál sem több
néhány század, (esetleg tized) milliméternél.
A fókuszálás tökéletlensége eleve megszabja
a rögzíthető kép minőségét. Ha ez nem elfogadható, minden egyéb, akármilyen jó körülmény ellenére sincs lehetőség a már régen
vágyott álomfotó elkészítésére. Fényerős
objektívek fókusznyújtása esetén érdemes
másodlagos kihuzatot használni, amely a
nyújtó tag és a kamera között helyezendő el,
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és mindössze néhány mm-es finomítási lehetőséget biztosít. Amint az már a föntebbiekből kiderült, hosszabb gyújtótávolság esetén
nagyobb tolerancia van a pontosságot illetően. Ilyenkor a tubus fókuszírozójával közelítőleg élességet állítunk, majd a továbbiakban
a másodlagos „kihuzattal” finomítunk, de
már a nyújtott fókusztávolságnak megfelelő
tűréssel. A tubuson eleve kiépített kihuzatrendszerre a nyújtástól függetlenül mindig az
eredeti nyílásviszony sokkal szűkebb tűrése
a mérvadó! Az általam készített és használt
rendszert az alábbi képek mutatják. Az alkalmatosság egykor egy orosz 70/30x/60x-os
távcső kihuzata volt. Az objektív és tubusa
ma vezetőként szolgál, míg ezen részére 31,7
mm-es csatlakozásokat esztergáltam. Nálam
a vetítő tag is itt van elhelyezve, és mivel a

A másodlagos fokuszírozó összeszerelt állapotban...

...és részben szétszerelve
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kihuzat szabad mozgása 20 mm körüli, még
a nyújtás is változtatható.
A toldat megvalósítása nem mindig egyszerű, mert a kamera mindenképpen távolabb kerül az elsődleges fókusztól, emiatt az
élesség beállítása esetleg lehetetlenné válhat.
Mielőtt bármihez fognánk, nézzük meg mekkora szabadságot ad a távcső konstrukciója.
A beépített pozitív nyújtótag segíthet az
esetleg rövidke fényút problémáján.
A fotón látható eszköz alsó része a 31,7
mm-es szabvány kihuzatba csatlakozik, míg
fölső, szorítócsavaros része a kamerát, okulárt fogadhatja. A kiszélesedő és recézett
középső rész forgatásával a kamera-nyújtótag távolsága változik. Mivel ez itt közel 20
mm mértékű elmozdulás lehet, így a nyújtás
is 3–4x között változik. Ez az elrendezés kézi
mozgatása miatt nagyon stabil mechanikán
működik jól, de motoros Crayford változata
is elkészíthető. Az alsó kép részben szétszerelt állapotot mutat. A tubus kihuzata felől
van beépítve a nyújtó tag, melynek fókusztávolsága 18 mm. Tipp: A nyújtó tag egy 30-as
turiszt két képfordító akromátjának domború oldalukkal szembefordított változata. Ez
meglepően jó eredménnyel használható, a
kis lencsék gyári fémházai közé egy általam
kikísérletezett szélességű, (6 mm-es) hézagoló került.

Flexibilis élességállítás... kilométeróra-spirál
felhasználásával készült

Kezünk mozgásának hatását egy motorkerékpár kilométeróra-spiráljának (a kilométerórát hajtó hajlékony tengely) 15–30 cm-es
darabjának közbeiktatásával jelentősen csök-

kenthetjük. Kézben tartva fényképeztem le
a sajátomat, mely nálam a tubus kihuzatára
csatlakoztatható. A spirálra műanyagcsövet
húztam, egyik végére kézi forgatógombot,
másik végére menetes csatlakozót szereltem.
(Szegény ember motofókusza.)
A helyes pozíció megtalálása egy bizonyos
idő után valójában leginkább ösztönösnek
mondhatóvá válik, de addig is ajánlok egy
olyan módszert, amelyhez külön segédeszköz nem szükséges:
Az élességállítás során nehezen érzékelhető
a pontos fókuszsík, egy rövid szakaszon eleinte inkább úgy érezni, semmit sem változik
a kép. Különösen így van ez, amikor – sajnos
legtöbbször – a légköri nyugodtság nem
tökéletes. Jól érzékelhető viszont az a fókuszon kívüli, illetve belüli pont, ahol a kép
hirtelen és határozottan életlenedni kezd.
Keressük meg az egyik helyzetet, majd a
másikat is. A kettő között félúton lesz a közelítőleg jó pozíció. Ha a továbbiakban olyan
bolygót fotózunk, ahol legalább egy a kamera érzékenységi tartományához elég fényes
hold, esetleg egy csillag van a látómezőben,
azt gátlástalanul felhasználjuk fókuszálásra!
A Jupiter esetén a négy Galilei-holdat, a Szaturnusznál pedig legalább a Titánt, hírszerzés szempontjából „téglának” tekinthetjük.
Miután megpillantjuk a holdat a monitoron,
csökkentsük az erősítést annyira, hogy még
éppen be-bevillanjon, ezután finoman mozgassuk a kihuzatot. Ha jó az irány, a hold
gyorsan fényesedik, majd ismét halványul.
Álljunk meg ott, ahol a legfényesebb. Előfordul, hogy egy kisebb szakaszon nincs látható
fényességkülönbség, ekkor ismét csökkentsük az erősítést, és megint fokuszáljunk.
Belátható, hogy néhány ilyen művelet után
a hold csak a fókuszpontban lesz elég fényes
ahhoz, hogy látszódjon, hiszen onnan kilépve a fényintenzitás meredeken csökken, a
kép eltűnik. Most a fokuszírozónak már csak
egyetlen helyzetében látható a hold. Fókuszban vagyunk!
Kezdetben a fókusz helyes beállítását én
úgy ellenőriztem, hogy 50–100 képkockát gyorsan feldolgozva az 1:1-es maszkot
magasra felhúztam a Registaxban. A kép

23

digitális asztrofotózás
tűrhetetlenül zajos lett, de azonnal megmutatkozott, hogy éles-e. A környezet hőmérséklet változásainak hatására a fókuszpont
helyzete lassan és kis mértékben változik,
erre is érdemes odafigyelni.
Tehát Földünk egyik rokona most ott imbolyog a monitoron, és feltárni készül kifürkészni kívánt titkait. Állítsuk a kamerát a
leghosszabb levilágítási időre, a Contrast
csúszkát pedig nullára. A Gain csúszkával
halványítsuk a képet annyira, hogy a leghalványabb részletek még láthatók legyenek, de
legalábbis a legfényesebb részek maximum
kb. 80 százalék fényerővel világítsanak.
Amennyiben a bolygókorong egyes részei
(általában a közepe) nagyobb foltban árnyalatmentesen világos, a kép már túl fényes!
Figyeljünk, hogy így a lehető legkisebb erősítési zajt vigyük a felvételbe és elkerüljük a
beégést. Rosszabb nyugodtságnál rövidebb
expozíció előnyösebb, de ekkor az erősítést,
és ezzel a zajt is növeljük. A kamera vezérlője lehetőséget ad a fehéregyensúly beállítására. Ezt abból a célból végezzük, hogy a
kép minél hűbben adja vissza a természetes
színeket. Az esténként változó körülmények
miatt a légkör fényáteresztése is változó, hullámhosszfüggő, ráadásul a horizont feletti
magasság is befolyásolja, úgyhogy egy nem
sokkal kelés után megcélzott és gyorsan
emelkedő égitesten akár félóránként is el kell
végezni a műveletet. Kezdetben érdemes
ezt automatikus módban tenni, majd sok
próbálkozás után még jobb eredményt is
elérhetünk a csatornánkénti állítással. Minden estéhez meg kell találni a paramétereket,
ehhez viszont sok kísérletezés kell. Nézzük
meg kissé távolabbról (1–2 m) a képernyőt,
így a kép részletgazdagsága sokszor jobban érzékelhető. Most egy elég halvány, de
jó légkörnél részletgazdag bolygó látszik a
monitoron. Indítsuk el a felvételt! A felvételi
idő hossza csak annyi lehet, amely idő alatt
a planéta forgásából adódó elmozdulása a
CM-en kisebb, mint a távcső által felbontható
legkisebb részlet. A számításban abból indulunk ki, hogy a távcső felbontása állandó, a
bolygón látható legkisebb részletek valódi
nagysága változó, mert a bolygó látszó mére-
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te is változó és adott részlet szögméretének
mindig el kell érni a felbontási határt. A nyújtás mértéke indifferens, mindössze a Földről
látható elmozdulás szöge számít. (Ez alól
kivétel az a ritka eset, mikor nem kívánjuk a
távcső felbontását teljesen kihasználni.)
Vegyük példának a Jupitert. Számoljunk
10 órás forgási periódussal, és 50” látszó
átmérővel.
Egy 15 cm-es objektív felbontását 0,8”-nek
véve, a bolygó centrálmeridiánjának közepén
lévő látszólag leggyorsabb pontja maximum
ennyit mozdulhat be a felvétel időtartama
alatt. Ez a bolygó látszó átmérőjének mindössze 1/63-ad része. Fél fordulat 300 perc
alatt zajlik le, ennek hatvanharmad része, 4,6
perc. Később részletezett okok miatt a gyakorlatban ezen számított időt nem érdemes
teljesen kihasználni.
A távcső átmérőjének növelése nyilván
csökkenti a rendelkezésre álló időt, míg pl. a
Mars sokkal lassabb forgási periódusa növeli
azt. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor
kép bemozdult lesz. Általában elmondható,
hogy akár 150 képkocka is adhat jó eredményt, de minél több, annál jobb. Számuk
akár 2000 is lehet. A jel/zaj viszony tehát
annál jobb, minél több a képkocka, de „kétszer jobb” képhez hozzávetőleg négyszer
több képkocka kell, vagyis nem lineáris az
összefüggés. Emiatt egy ponton túl nem
érdemes már hosszabb felvételt csinálni.
Ha ki szeretnénk használni távcsövünk
felbontóképességét, az eredeti fókusztávolságot általában többszörösére kell nyújtanunk. Minden átmérőhöz és kamerához
tartozik egy kiszámítható fókusztávolság,
mely elégséges a távcső teljesítményének
kiaknázásához. Minden felbontani kívánt
részlet a kamerának legalább két pixelére
kell, hogy essen, hisz egy pixel önmagán
belül csak egyféle információt hordozhat.
Másként fogalmazva; a fókuszsíkban előálló
legkisebb felbontani kívánt részlet nem lehet
kisebb két képpontnál, mert információ vész
el. Fontos tehát tudni a kamera pixelének
méretét. Ezután a felbontóképesség ismeretében a használt nyújtást – a képméretet
– ehhez igazíthatjuk.

digitális asztrofotózás
Legyen pl. 0,0056 mm-es a kamera egy
pixele, a Jupiter látszó mérete pedig 50”.
15 cm-es távcsövünk felbontását az előbbiek szerint 0,8”-nek vesszük.
A szükséges pixelek száma: 2x50”/ 0,8”=125
pixel.
A kétszeres szorzó azért szükséges, mert
a föntebb felállított mintavételi elv minden
részlethez legalább két pixelt rendel.
Innen: 125x0,0056 mm=0,7 mm-es képméretre van szükség a fókuszsíkban.
Egyméteres fókusz esetén egy ívmásodperchez 0,005 mm képméret tartozik, így a
szükséges fókusztávolság= 0,7/(50x0,005) =
2,8 m (e képlettel számolva jó közelítéssel).
Ez a számított érték tehát elég a távcső
kihasználásához. Ha ennél nagyobb nyújtást
használunk, a kép már nem lesz részletesebb,
csupán mérete növekszik, így üres nagyítást
kapunk. Mégis sokszor megfigyelhető, hogy
a fotók jócskán túlnyújtott fókusztávolsággal
készülnek. A maximum értékét mindig a
körülmények határozzák meg, de kétszer
nagyobb nyújtásnál a kép fényessége negyedére csökken, háromszor nagyobb nyújtásnál
pedig kilencedére. A fényszegénységet erősítéssel tudjuk kompenzálni, de azzal a zaj is
növekszik. A kamera érzékenysége kulcsfontosságú e kérdésben. Mindezeket alaposan
megfontolva, a tapasztalat tanítja meg igazán
az embert. A Scopium kameránál megfelelő
körülmények között 150 mm objektívátmérőnél 5 m körüli, 200 mm-nél 5,5–6,5 m fókuszt
érzek még jól használhatónak. A nagy nyújtások másik két sarokköve a légköri nyugodtság és az optikai minőség kérdése. A
kamera képében csak annyi részlet lesz jelen,
amennyit az optika – minőségétől függően
– rárajzol. Ez utóbbi külön téma, talán majd
egy másik írás tárgya lesz. Annyit azért itt is
hozzáfűzök, hogy ha nem törekszünk extrém, csak mondjuk a minimálisan szükséges
nyújtásra, akkor a legtöbb távcső bizonyára
szép eredményeket produkál, mert az esetleg
gyengébb, de jelenlévő adatok a feldolgozási
technika jóvoltából kinyerhetők.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy adott
légköri körülmények nem feltétlenül ugyanazon hatásokkal bírnak vizuális megfigye-

lésnél és kamerás fotózásnál. Természetesen
rezzenéstelen légkörnél nemigen lehet vita,
de a nyugtalanabb (de azért nem használhatatlan) időszakokban is néha érdekes módon
elég jó képek születnek. Ugyanakkor nem
mindig váltja be a reményeket a szemmel
első pillantásra ígéretesnek minősített légkör
sem. Ennek magyarázata a szemünk és a
kamera különböző működéséből adódik. Bár
az adott kondíciók számszerűsíthetők, kétszer pontosan ugyanolyan csak a rezzenéstelen levegő lehet, vagyis minden este másként
nyugtalan. Nagy általánosságban persze a
gyakorlott megfigyelő az okulárba pillantva
nagyon jól tudni fogja, hogy mire is számíthat. Érdemes hát a nyújtással csínján bánni,
inkább minimális értéket használni ha a légkör erre kényszerít, akár információvesztés
árán is. Rosszabb nyugodtságnál nagyon jó
lehet a vörös, vagy zöld szűrő használata.
Ez utóbbi akromátok esetén egyébként is
nagyon jó, de egyszínű képet eredményez.
Ugyanilyen rendszerekhez nem túl drágán
kaphatók speciális szűrők is, amelyek a
spektrum egyik, vagy mindkét szélét „levágják”. Ilyenkor a kép kissé sárgásabbá válik,
de a kontraszt erősen megnő, mert a távcsőből kilépő fényben csak a lencse legjobban
leképzett hullámhosszai vannak jelen. Az
APO távcsövek sokkal kisebb színhibáját
nem kell szűrőzni, de ezeknél is – ahogy
minden típusnál – érdemes infraszűrőt használni. A chip e tartományban igen érzékeny,
ezért könnyen telítődik, valamint a fénytörő
optikák leképezése itt már általában rossz. A
föntebbiek miatt különben ezen az észlelési
területen a nagyobb méretben gyakrabban
előforduló, nagyobb fénygyűjtésű és jó optikájú, jól beállított tükrös távcsövek az ideális
műszerek.
Folyik hát az adatrögzítés, a jól fókuszált
fotonok szorgosan szabadítják fel a chip
elektronjait, melyek töltéscsomagok formájában kiolvasódnak, majd erősítés után a
merevlemezre tárolódik az általuk hordozott
információ. Már csak kettőt kell kattintani a
Registax ikonjára…
Kurucz János
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Észleljük a Marsot!
Amikor ezek a sorok megjelennek, már
a késő esti égen figyelhető meg a Mars.
Láthatósága egyre kedvezőbb március 3-i
oppozíciója felé közeledve, épp ezért érdemes összefoglalni a Marssal kapcsolatos legfontosabb észlelési tudnivalókat. Aphéliumi
oppozíció előtt állunk, így a kis korongátmérő meglehetősen behatárolja majd a megfigyelési lehetőségeket.

sa során a bolygó pólussapkái is változnak.
Mindennek az az oka, hogy a Mars tengelyhajlása az ekliptikához viszonyítva 66 fok,
így ott is különböző évszakokat különíthetünk el. Megfigyeléseink során a pólussapkák méretét a teljes korong méretéhez viszonyítva, annak tizedrészeként fejezhetjük ki.

Felszíni alakzatok
A Marson felszíni alakzatokat megfigyelni
elsőre talán nehézkesnek tűnhet, de egyáltalán nem lehetetlen feladat. Akármilyen
átmérőjű és típusú műszerrel észleljünk,
a megfigyelés kezdete előtt mindenképp
hozzá kell szoktatni a szemünket az alacsony
kontrasztviszonyokhoz. (Főleg most, amikor amúgy is nagyon kicsi a bolygókorong
látszó átmérője.) A Mars a távcsőben első
alkalommal csak egy sárgás-barnás árnyalatú foltokkal tarkított korongnak látszik, azt
követően jönnek csak elő a finomabb részletek, miután már „barátságot kötöttünk”
az alacsony kontrasztviszonyokkal. A szemszoktatás körülbelül negyed órát vesz igénybe, és a szem gyakorlottságát is néhány heti
észlelés meghozza.
Az idei láthatóság során a bolygó északi féltekéjére fogunk jobban rálátni, ahol viszonylag kevés a markáns megjelenésű alakzat,
inkább a nagy kiterjedésű sivatagok uralják
a bolygó látványát. Ilyen a Tharsys-régió, az
Amazonis-medence és a Trivium Charontis,
amelyek kiterjedtségük révén uralják a bolygó északi féltekéjének a látványát.
A felszíni alakzatok közül legkönnyebben
a pólussapkákat figyelhetjük meg, amelyeket
már a legkisebb távcsövek is megmutatnak.
Fehér, illetve sárgás színű, fényes alakzatokként figyelhetőek meg. Érdemes a láthatóság
során alakjukat és méretüket figyelemmel
követni, hiszen a marsi évszakok váltakozá-
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Stefan Buda 2011. december 21-én készült felvételén
látható, hogy a Mars északi féltekéjén többnyire a sivatagok
dominálnak és megfigyelhetõ az északi pólussapka is,
meglehetõsen kiterjedt állapotban

Az egyetlen markáns, sötét árnyalatú felföld
a Mare Acidalium, amely nagyon intenzíven
elkülönül a többnyire sivatagos területektől,
ezért a megfigyeléséhez nem szükséges feltétlenül nagy műszer. A felszíni alakzatok
megfigyelése során érdemes különféle programokat készíteni, hogy miként is készíthetnénk el a megfigyeléseinket. Először is
készítsünk egy korongrajzot, melyet teljes
értékű megfigyelésként is érdemes beküldeni, majd a rajta látható alakzatok közül
kiválasztjuk azokat, amelyek számunkra
érdekesek és ezeknek a felszíni alakzatoknak
követjük végig az intenzitásváltozását a láthatósági időszak alatt. Ez kiváló lehetőséget
ad arra is, hogy milyen módon változott a
Mars légköri átlátszósága a láthatóság alatt.
Akik programszerűen kívánnak foglalkozni
a felszíni részletek „változásaival”, azoknak
a következő táblázat áll rendelkezésre, standard beosztásokkal:

bolygók
I. régió (0-90 fok)
Mare Acidalium, Nilicaus
Lacus, Aurorea Sinus, Lunae
Palus, Boreum Mare

II. régió (90-180 fok)
Arcadia, Tharsis Regio,
Amazonis, Syria

III. régió (180-270 fok)
Elysium, Aeolis, Libya,
Nilosyrtis, Utopia

IV. régió (270-0 fok)
Syrtis Major, Iapigia, Mare Sirenum,
Arabia, Cydonia

A marsi alakzatok azonosítását nagyban megkönnyítik a Mars-térképek, de fontos, hogy ne a térkép áttanulmányozásával
kezdjük a távcsõ melletti megfigyeléseinket

Légköri jelenségek
A marsi légköri jelenségek megfigyelése szerencsés esetben nem igényel nagy
műszert, legkönnyebben a peremköd megfigyelésére nyílik lehetőségünk. Kékesfehér
színű ködösségként érzékelhető a bolygókorong szélei felé.
Mint az a korábbi láthatóságok alkalmával készült megfigyelésekből is kiderült, a
Mars légköre igen változékonyan viselkedhet, akár rövid idő alatt is. A marsi nyár
kezdetével megnő annak az esélye is, hogy
az egész bolygót befedő, globális porviharok
alakuljanak ki. Ezeket is lehet észlelni, már
kis műszerekkel is. Porvihar esetén a felszíni
alakzatokat nagyon halványan lehet csak
megfigyelni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a
lehető legtöbb alkalommal észleljük a bolygót, mivel ilyen „extrém” esetekben minden
egyes megfigyelésnek jelentősége van.
A peremködök és a ritka porviharok mellett lehetőség nyílhat felhők megfigyelésére
is, amelyek észrevételéhez közepes műszer

Kereszty Zsolt 2010. február 2-án készült felvételén
kiválóan lehet tanulmányozni a Marson létrejött porvihart,
amely mindenféle különösebb elõjel nélkül jelentkezett, és
az északi pólussapka felett kiválóan megfigyelhetõ volt

és színszűrő használata javasolt. Észrevételüket megkönnyíti, ha sötétebb alakzatok felett
jelentkeznek, és ha nagy a kiterjedésük. Megjelenésük egy fehéres világos árnyalatú foltra
hasonlít, és a marsi évszakok függvényében
változik a megjelenésük gyakorisága. Észrevételüket nagyban segíthetik a különböző
színszűrők.
Folytatás a 31. oldalon!
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Belső bolygót karácsonyra!
Nem tudom, ki mit kapott karácsonyra
– legtöbben tárgyakat kapunk, ritkábban
élményeket. Én az utóbbit kaptam, a legszebb ajándékot: hosszú borult idő után egy
halom felszíni részletet két aprócska bolygón. És szilveszterre, és vízkeresztre is ezt
kaptam hasonlóképpen! Az alábbi írásban
ezekről az élményekről szeretnék röviden
beszámolni.
A borult, nyirkos decemberi időben derült
eget ígértek karácsony szentestére. Hajnalra valóban szép csillagos lett az ég. Fel is
kerekedtem, hátha sikerül elcsípni valamit
a Merkúr december–januári hajnali kitéréséből. Ehhez azonban szabad horizont kell,
ami nálunk a váci Duna-parton van legközelebb. A főműszerem egy chromacorral
megáldott 150/1200-as Skywatcher refraktor,
EQ6-os mechanikán kiegészítőkkel közel 50
kg. Ezt már kényelmetlen lenne háton cipelni
– szerencsére a gyerekek biciklis utánfutójába
belefér a mechanika, a tubus meg keresztben
a tetejére. Könnyeden tolom hajnali 5 órakor
a kocsit; a karácsonyi eső kezd megfagyni
az utakon.
A Duna-parton felállítom a távcsövet,
pólusra állok, a Merkúr még sehol. Egy
marsrajz viszont még belefér. Beállítom,
aláfekszem a távcsőnek (zenittükröm épp
nincs), nézem a bolygót négyes seeingnél
300x-en, egy Baader narancs szűrővel. Icipici
korong (8,5”) erős fázissal. Kövér, felénk billenő északi pólussapka, vékony falatka déli;
gallérszerű, és a korong közepe felé be-beöblösödő kékesszürke foltok északon és délen.
A korong közepe azonban üres narancssárga
– még bizony nőnie kell. Utólag azonosítva
az Amazonis medencén különben sem kellett
volna sokat várni.
Közben felkel a Merkúr. Fényes fehérespiszkossárga csillag némi rózsaszín beütéssel. Kicsit fényesebb a Vegánál. Háromnegyed hétkor 300x-os nagyításon rendkívül
erősen remegő, felfújt, fokuszálhatatlan
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korong, az atmoszférikus diszperzió vörös–
sárga–kék zászlóra színezi, nullás a seeing.
Egy vörös, majd egy kék szűrős észlelés nem
sok részlettel, közben a seeing egyesre javul.
Napkelte előtt berakom a narancs szűrőt, és
türelmesen figyelek: a kettes seeingnél kitartásra lesz szükség, hogy felszíni részleteket
lássak a 6,3”-es korongon. Bő fél órát töltök
az okulárnál, és a türelem meghozza gyümölcsét! A hullámok közti ritka szünetekben
gyönyörű részletek bukkannak elő: A fázis
kb. 65%-os.

A Merkúr 2011. december 25-én hajnalban, 150/1200-as
refraktorral, a váci Duna-partól észlelve

A déli poláris régió világos, alatta egy sötét
gallér húzódik. Ennek CM körüli részén
egy kiterjedtebb folt van, a külső perem felé
pedig egy sötét északi lenyúló öböl, mely
egy finomabb ívben folytatódik észak felé.
Középen az egyenlítőn egy nagy fényes folt,
a sötét ívtől keletre a külső bolygóperemen
szintén egy fényes régió. A legszebb részlet
az északi trópusi-mérsékelt öv határán a terminátorhoz rövid nyúlvánnyal kapcsolódó
három aprócska sötét folt, háromszög alakba
rendeződve. Alattuk északra a poláris régióban egy pólustól és terminátortól lefűzött
elnyúltabb világos folt sejthető. Fantasztikus
élmény az apró remegő korongon összeálló
leheletfinom, de tű éles részleteket nézni
– most úgy alakult, hogy többet láttam a
Merkúron, mint a Marson.

bolygók
A szentestei (hajnali) részletek élménye
után igazán hálás szívvel merültem el újra a
felhőkben. Szilveszterre Pénzesgyőrbe utaztunk. Apró falu a Magas-Bakony szívében,
közel a legendás ráktanyai észlelőhelyhez.
A hátizsákokba szűkösen, de befért a 9 centis névtelen kínai apokromátom egy EQ2es mechanikával. A szilveszter előtti napok
nem sok jóval kecsegtettek, de az óév utolsó
napjára gyönyörűen kiderült az idő, szikrázó
napsütés egész nap. Naplementére bekészítettem a távcsövet a Pangea Egyesület
oktatóközpontjának, a Panoráma-háznak a
terebélyes délnyugati teraszára: ezt bizony
az Úr is csillagászterasznak teremtette. Fő
célpont a Vénusz – az utóbbi évben alig lehetett látni. 200x-os nagyításon apró (12,9”),
80%-os fázist mutató vakító üres korong.
Erősen remeg a kettes-hármas seeingnél;
északi pólusát kékre, déli pólusát pirosra
színezi az atmoszférikus diszperzió.

Szilveszter esti Vénusz 90/600-as APO-refraktorral, 200xos nagyítás mellett

Ez eddig nem sok, meg sem ért volna ennyi
készülődést, de most jön a trükk! Betekerem
a Baader mélykék szűrőt: hála Istennek a
felhőtető alakzatainak nem csak 350–370 nmen, de 418 nm-en is van egy abszorpciós ablaka. Így az egyszerű vizuális észlelő is láthat
valamit, persze pont jól jön, hogy a fluorokorona triplet objektív szferokromatizmusa
még elviselhető kékben. Az eredmény: sötét
és világos sávozottságot mutató felhőrendszerek, egészen használható kontraszttal. A
déli póluson vakító a rézsútosan dőlő poláris
gallér, alatta sötét rézsútos felhősáv fut. Az
északi pólus szintén kissé világosabb az

alatta futó felhősávnál. Az északi mérsékelt
övben markáns sötét folt látszik, nyúlványa
a terminátor felé felfut az egyenlítőig. Közte
és a poláris sötét sáv közt egy világos beékelődés. A déli féltekét is uralja a trópusi-mérsékelt övben egy sötét felhőrendszer, mely
peremtől terminátorig ér, és délen van egy
markánsabb felcsúcsosodása.
Hát ilyenek a Vénusz kénsavfelhői egy 9
centis távcsővel! Mennyire más, mint a Mars
vagy a Merkúr kerekded-íves felszíni foltjai.
Mennyire más, mint a Jupiter, vagy a Szaturnusz párhuzamos sávjai. Igazán hasonlít a
felhős Földhöz, de mégsem olyan – ciklonok
nincsenek, viszont a poláris régiókban sávos,
a trópusi részeken konvektív, kevergő a felhőzet. Ha picit továbblépünk az okulárban
látott lila, remegő fényfoltnál, és meglátjuk
mögötte a Föld méretű bolygót kusza felhőrendszerével, igazán nagyszerű az élmény.
Ezek után a Jupiter, bár kusza örvényektől
teli a SEB, és apró csomók látszanak az STBben is, egészen hétköznapi látvány.
Gyönyörű élményekkel térünk haza esőben
és ködben. Hiába nézem az időjárás-jelentést, leginkább felhőket jósolnak. Vízkereszt
napjára azonban kitisztul az ég, estére hatalmas széllökések, és félelmetesen sziporkázóremegő csillagok. Bár a seeing rémes lehet,
és fáradt is vagyok, felhúzom az órát január
hetedikén hajnal ötre, és letolom a távcsövet
a Duna-partra – ez lehet fél évig az utolsó
alkalom napkelte előtt észlelni a Merkúrt.
Hajnalra a szél alábbhagy, erősen fagy, hihetetlenül tiszta az ég. Budapest fénye alig
látszik. Két fényes csillag tűnik fel a déli
horizonton a Vízikigyó alatt; még sosem
láttam őket. Otthon megnézem: a θ és az i
Centauri – így már értem, miért nem voltak
ismerősek. Hat órára áll a távcső, egy marsrajz még belefér. Nőtt egy kicsit (9,5”), fázisa
már kisebb. A pólussapkák hasonlóak, a déli
talán még kisebb. A keleti peremen ködök
ülnek. A pólussapkák alatt sötét kékesszürke gallérszerű sávok, középre nyúló öblökkel. Az északi terminátor mellett markáns
sötét kelő folt. Némi türelemmel elkezdenek kövér, de nagyon halvány sötétnarancs
foltok előjönni a korong közepén, köztük
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bolygók
világosabb elválasztó részek. Nagyon nehéz,
és kissé bizonytalan, a marsi légkör nincs az
átlátszósága csúcsán. Utólag megnézem: a
Tharsis-medencét sikerült kifogni, így már
érthető, hogy nem volt kontrasztos.

A Merkúr 2012. január 7-én hajnalban 150/1200-as
refraktorral, 300x-os nagyítás mellett

Közben kivilágosodik, háromnegyed hét.
Binokulárral keresem a Merkúrt a horizont
felett, egy idő múlva meg is találom. Szabad
szemmel már nem látszik.
A 15 centis lencsésben 300x-on kiábrándító:
felfújt, színes, fokuszálhatatlan paca nullás
seeingnél. Némi várakozás és vörös szűrős
próbálkozás után negyed nyolcra kettes lesz
seeing, a kék szűrőn elkezdenek jönni a részletek. A korong kövér, 86%-osnak látszik,
majdnem telimerkúr. Az 5,3”-es átmérőjével
nagynak nem mondható. Világos foltok a
korong közepén, az egyenlítőn a terminátor
mellett, a déli féltekén a külső perem közelében, és az északi poláris régióban. Sőt, nagy,
sötét rézsútos foltok északon a terminátor
felől benyúlva. Mégis, a narancs szűrő hozza
a legtöbbet a napkelte utáni húsz perces

megfigyelés alatt. A seeing kettes-hármas, a
korong hihetetlenül részletdús, apró sötét és
világos foltok sokasága, a nagyobb részletek
folyamatosan látszanak. Kemény kontraszt
mind a sötét, mind a világos foltoknál.
Sokat forgott a bolygó karácsony óta: a
karácsonyi északi terminátor-menti foltocskák már a külső perem közelében vannak,
új alakzatokkal teli a korong nagy része.
Egy pici, sötét, a terminátorral párhuzamos
hosszúkás benyúlás villan be a déli trópusi
övben; hajszálvékony világos régió fűzi le a
terminátortól. A sötét folt vastagsága Sparrow-határ alatti, a világos lefűződés annak
még a fele sincs! Bár ma a Merkúr sokkal
jobban remegett, mint a Mars, a kontraszt
jobb volt a korongon, és azt hiszem, a részletgazdagságra sem panaszkodhatom.
Nyolc óra után megnézem szűrő nélkül.
Az atmoszférikus diszperzió ugyan még színezi a képet, de már az alakzatok saját színei
dominálnak. A sötét déli szubpoláris gallér
sötétebb vörösesbarna; a déli trópusi terminátor-menti foltocska okkersárga. A déli
félteke közepe fehéres vörösbarna. A korong
közepi fényes folt fehér. Az északi rézsútos
sötét folt kékesszürke, a markáns sötét folt a
külső peremnél piszkoskék. Az északi szubpoláris világos folt pedig sárgásszürke!
Nagyon hálás vagyok ezért a néhány téli
derült alkalomért. Ezek a belső bolygóészlelések igazi különlegességek, gyönyörű látványt és nagy élményt jelentettek. Tavaszig
már kibírjuk, akkor jön a Mars oppozíciója,
és a Vénusz egy különösen jó esti láthatósága
– észleljük a bolygókat!
Kiss Áron Keve

A tartalomból: Észleljünk! (Kereszturi Á.–Mizser A.), Szabadszemes jelenségek
(dr. Gyenizse P.), Távcsöves tudnivalók (Babcsán G.–Mizser A.–Rózsa F.), A
binokulár – majdnem távcsõ (Mizser A.), Csillagászati képrögzítés (Fûrész G.),
A Nap (Pápics P.–Iskum J.), A Hold (Kereszturi Á.–Jakabfi T.), Fogyatkozások,
csillagfedések (Szabó S.), Bolygók (Vincze I.–Tordai T.), Üstökösök (Sárneczky
K.), Kisbolygók (Sárneczky K.), Meteorok (Kereszturi Á.–Tepliczky I.), A mélyégobjektumok világa (dr. Bakos G.), Kettõscsillagok (Ladányi T.), Változócsillagok (dr.
Kiss L.–Mizser A.–dr. Csizmadia Sz.), Látványos és érdekes csillagászati jelenségek
2050-ig (Keszthelyi S.) Ára 3000 Ft (tagoknak 2500 Ft). Megvásárolható a Polaris
Csillagvizsgálóban.
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Folytatás a 27. oldalról (Észleljük a Marsot!)

Holdak
A Marsnak mind a két holdja, a Phobos
(11,3m) és a Deimos (12,4m) is elvileg már
közepes műszerekkel megpillanthatóak, ám
ez a gyakorlatban mégsem teljesül, aminek
az az oka, hogy a Mars annyira fényes, hogy
még a holdak legnagyobb kitérése esetén
is igen nehéz észrevenni őket, még egy 30
centiméteres távcsővel is. Sokat segíthet a
Mars holdjainak a megfigyelésénél, ha egy
maszkkal kitakarjuk a bolygót a látómezőből, ezzel megszüntetve a zavaró ragyogást
a bolygó körül. Annál is érdemesebb ezzel
kísérletezni, mivel a Mars holdjairól szinte
alig van megfigyelés archívumunkban.

A Mars és holdjai 2005. október 29-én 23:10–23:25
között (montázs). A Marsot ábrázoló kép ToUcam Pro II
webakemerával készült, míg a holdakat SBIG ST2K CCDkamerával örökítette meg az észlelõ: Padányi Árpád
(130 mm-es f/7-es Superapo refraktor)

Színszűrők
Vizuális megfigyeléseink során különösen
nagy hasznukat vehetjük a színszűrőknek.
A felszíni alakzatok megfigyeléséhez kimondottan ajánlott a narancs és a vörös szűrő.
Ezek előnyösen befolyásolják a kép kontrasztját, ami a kis korongátmérőből adódóan
nagyon hasznos. A marsi légkör megfigyeléséhez már szélesebb színskála közül kell
választanunk, ugyanis a különféle légköri

képződmények különféle színű szűrőkkel
láthatóak a legjobban. A porviharok megfigyeléséhez a sárga és a narancsszínű, míg
az arktikus ködökhöz a kék és a zöld színszűrő használata javasolt. A nagy magasságban lévő felhők megfigyeléséhez (nagyobb
műszer mellett) az ibolya színű szűrő a
legmegfelelőbb választás. A felszínen lévő
köd megfigyeléséhez zöld, illetve sárga színű
szűrőket használhatunk. Itt érdemes megemlíteni egy érdekes jelenséget, amelyről a
Meteor 2009/12-es számában már volt szó.
Ez az úgynevezett kék tisztulás jelensége.
A marsi légkör ibolya és UV-tartományban
„átlátszatlan”. Ez az átlátszatlanság azonban
határozatlan időközönként megszűnik, és az
említett tartományokban átláthatunk a Mars
légkörén. Ugyanis az is előfordul, hogy csak
a bolygólégkör egy részén tudunk ilyenkor
„átlátni”. Ennek a jelenségnek a megértésében és a Mars megfigyelésében is éppen
ezért van kiemelkedő jelentősége a színszűrős megfigyeléseknek.
Összességében a Mars a Jupiter mellett a
második olyan bolygó, amelyről rendkívül
szerteágazó megfigyeléseket készíthetünk.
Megfigyeléseink utólagos feldolgozását segítik az interneten elérhető különféle programok, ilyen például a Mars Profiler nevű
alkalmazás a Sky and Telescope honlapján.
Elegendő a megfigyelés dátumát és idejét
(UT-ben) begépelni, és rögtön megtekinthetjük, hogy éppen melyik területét láthatjuk a
bolygónak. Ez alapján utólag azonosíthatjuk
a távcsövünkben már megfigyelt felszíni
alakzatokat, továbbá megkapjuk az aktuális centrálmeridián-értékeket, megkönnyítve
azoknak a dolgát, akik nem akarnak ennek
a kiszámításával bajlódni. Észleléseink értékét pedig tovább növelhetjük, ha színszűrőket használunk, illetve igénybe vesszük
a digitális technika nyújtotta lehetőségeket.
Mindezek fényében kívánunk mindenkinek
kiválóan tiszta és jó nyugodtságú eget.
				
Huszár Zoltán
Honlapozó:
www.skyandtelescope.com/observing/
objects/javascript/mars
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Ki látta a Napot?
A 2011-es év utolsó két hónapjában sajnos
nagyon sokszor párás, borult idővel találtuk
szembe magunkat. A decemberben megszokott ünnepek mellett a téli napfordulót is
köszönthettük, de nem csak a napforduló
közelsége miatt mutatkozott rövidke időkre
Napunk. Ilyenkor azonban volt teendőjük
megfigyelőinknek, bár a rossz időjárás következtében csupán 217 megfigyelés érkezett.
Bár kevésszer nyílt alkalmunk észlelni a
Napot, a monitorok előtt ellenőrizve a szondák képeit nyilvánvaló volt, hogy csillagunk
nagyon is aktív, szép foltokat és protuberanciákat lehetett volna észlelni. Az év utolsó
két hónapja alatt egyszer sem volt foltmentes
napunk, sőt, szabadszemes foltok is előfordultak. Szerencsésebb helyekről pedig akár
sarki fény is észlelhető volt.
November 1-jén a felszínen 3 foltcsoport
volt észlelhető. Míg a 11334-es és 11330-as
csoportok jól látható foltokkal rendelkeztek,
a 11332-es számú csoport csupán pórusokat
tartalmazott. November 4-én ez a csoport
el is tűnt a felszínről: lényegében szétesett,
mielőtt valójában kifejlődhetett volna. Hasonló sorsra jutott a 11330-as csoport, amely
szétesését követően aktív területként fordult
át november 4-én a napkorong túlsó oldalára. A 11334-es csoportban csupán kettő, majd
későb egyetlen foltot észlelhettünk néhány
napon keresztül.
November 2-án a 11339-es és 11338-as
számmal ellátott új csoportok jelentek meg.
A 11339-es csoport megjelenését követően
rögtön M osztályú kitöréseket hozott magával, és már befordulásakor láthatóak voltak a csoportban levő nagy foltok. Mint
később megbizonyosodhattunk róla, ezek
hatalmas, kifejlődött foltok voltak szépen
tagolt penumbrákkal és nagy umbrákkal. A
befordulást követően M helyett már X osztályú kitörések is megjelentek. A foltok fejlettsége alapján már várható volt közeljövőbeli szétesésük, ezelőtt azonban a foltcsoport
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Észlelõ
Ács Zsolt
Bartha Lajos
Busa Sándor
Hadházi Csaba
Hannák Judit
Jónás Károly
K. Sragner Márta
Keszthelyi Sándor
Kiss Barna
Kövesdi Tímea
Kövesdi Viktor
Pilisi Attila
Ravasz Bálint
SOLAR, SK
Tótik József

Észl.
1/1
11/11
32/32
16/16
17/9
16/6
29/29
11/11
16/16
1/1
1/1
1/1
3/3
26/13
36/23

Mûszer
12 L
7L
sz
20 T
13 T
6L
sz
sz
20 T
5L
5L
5L
sz
6L
10 L

hatalmas mérete folytán szabad szemmel is
észlelhető volt – amint erről Hannák Judit be
is számolt (Meteor 2012/1). A csoporton belül
napról-napra változott a foltok szerkezete,
egy részük fokozatosan eltűnt vagy visszafejlődésnek indult, mások pedig naponta más
formában mutatkoztak. A fejlődés csúcspontja után a kísérő X osztályú kitörések M
osztályúakká csendesültek, majd a megmaradt foltok is szépen lassan szétestek. A nagy
foltcsoportból csupán egy kerek umbrájú
vezető folt maradt, melyet egy penumbrán
belül több apró umbrával rendelkező kisebb
kísérőfolt követett. A nagy és látványos csoport teljesen szétesve, aktív területként fordult át a Nap nyugati peremén.
A 11338-as számú csoport két bipoláris
foltocskával érkezett. Ezek mellé monopoláris foltok is megjelentek, így együttesen a
csoport kicsit megdőlt V alakot formált. A
vezetőfoltok változatlan állapotban araszoltak a nyugati perem felé, majd november
12-én fordult át a szétesett csoport.
November 7-én három újabb foltcsoport
jelent meg a keleti peremen, melyek rendre a
11340-as, 11341-es és 11342-es sorszámot kapták. Mindhárom csoport egy-egy vezetőfoltot
tartalmazott, és megjelenésük után eleinte a
változatlanság jellemezte a csoportokat, így a

nap

A Nap Ha-ban, a Solar Csillagászati Egyesület felvételén (Lunt 60/500 naptávcsõ, 2011.november 15, 12:04 UT)

csoportok vezetőfoltja egymagukban vándoroltak a nyugati perem felé. Azonban megjelenésük után pár nappal a 11341-es csoport
három egymást követő foltra darabolódott
szét, majd a foltok visszafejlődtek, végül csak
apró foltokat lehetett megfigyelni. A 11342es csoport M osztályú kitörések kíséretében
fejlődésnek indult. A csoportok szétesésük
után aktív területekként fordultak át a napperemen november 17-én.
A november 8-án a keleti peremen felbukkant 11343-as csoport szintén csupán
egy vezető foltot tartalmazott. A csoport
változatlanul, kísérő foltok és aktív területek
megjelenése nélkül érte el a nyugati peremet,
majd fordult át szintén november 17-én.

November 11-én a 11344-es és 11345-ös csoportok jelentek meg közel a nyugati peremhez, mindkét csoportban foltpárokkal. Érdekes módon ezen csoportok sem mutattak
változásokat, de a perem elérése előtt hirtelen jelentősen visszafejlődtek monopoláris
foltokká. Teljesen szétesve, aktív területeket
hátrahagyva fordultak át a peremen három
nappal később.
Ezen a napon keleten befordult a 11346-os
számú csoport, egy folttal és a régiót övező
aktív területtel körülvéve. A vezető folt két
részre szakadt, az egyik penumbrában szépen kivehető umbrát tartalmazott, míg a
másik penumbrában nem volt megfigyelhető
umbra. A csoport fejlődése során M osztályú
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kitöréseket mutatott. A fejlődés során az
aktív területek eltűnése után egyetlen kis,
kerek, monopoláris folt maradt vissza. A
csoport aktív területként fordult át 22-én a
napkorongon.
November 14-én egy másik, szintén apró
foltokat tartalmazó csoport is megjelent
11347-es sorszámmal. A főleg monopoláris
foltokat tartalmazó csoport nem mutatott
jelentős fejlődést, a teljesen szétesett foltok
november 16-án el is tűntek a napkorong
közepéről.
A következő, 11350-es számú csoport
november 15-én fordult be. A csoportban két,
inkább túlfejlődött pórusra emlékeztető folt
tartózkodott. A foltok nem mutattak fejlődést, a jelek szerint megrekedtek a kifejletlen
monopoláris foltok szintjén, majd november
22-én el is tűntek a napfelszínről.
November 17-én jelent meg a 11352-es
számú csoport, jól kivehető vezetőfolttal
és hosszúkás alakzatba elrendeződött apró
pórusokkal. A pórusok később eltűntek, csak
a kis méretű, kerek vezető folt marad vissza,
amely ugyan nem esett szét, de mérete a jelek
szerint fokozatosan csökkent. A szétesésben
levő folt november 25-én fordult át a délnyugati peremen.
November 18-án újabb csoport fordult be,
melyben a vezetőfoltnál és a jelentéktelen
kísérőfoltnál jóval jelentősebb aktív területek voltak észlelhetők. A 11354-es számmal
ellátott csoportban az eredetileg jelentéktelen
foltok fejlődésnek indultak, később bipoláris
foltokként voltak észlelhetők, mielőtt szétestek és 25-én eltűntek volna a felszínről.
A következő, 11355-ös foltcsoport november 19-én fordult be jelentős aktív területekkel és egy vezető folttal. A csoport lényeges
változás nélkül december 1-én fordult át.
November 21-én a keleti peremen újabb,
három kerek bipoláris foltot tartalmazó aktív
terület jelent meg. A 11356-os számú csoport
már befordulása előtt jelentős kitöréseket
(CME) produkált. A későbbiekben a kitörések csendesedtek, de még így is M osztályú
kitörések zajlottak le. A három foltból később
kettő maradt meg, majd a két jelentős folttól nem messze umbra nélküli apró foltok
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alakultak ki. Míg a vezető folt kerek alakja
változatlan maradt, a kísérő folt két részre
tagolódott, végül a két, szépen elkülönülő
penumbrával és umbrával rendelkező foltot csak egy vékony penumbra-híd kötötte
össze. A összekapcsolódó foltok visszafejlődtek, a vezető folt is eltűnt, így az aktív
területnek csak maradványai fordultak át
december 2-án a napperemen.
A november 23-án a nyugati peremhez
közel megjelent 11357-es számú csoport két
monopoláris foltot tartalmazott. Az inkább
aktív területek által uralt csoport november
27-én tűnt el a nyugati peremen.
November 24-én fordult be az északkeleti
peremen a 11358-as számú csoport. A csoportban egy kerek vezetőfolt és azt követő
aktív terület volt jelen. A csoport rohamos
növekedésnek indult M osztályú kitörések
kíséretében. A vezető folt két félhold alakú
foltra „tört” szét, majd a foltok tovább fejlődtek, egyikük kerek formát vett fel, másikuk teljesen szétmorzsolódott, és csak mint
penumbrát lehetett megfigyelni. A teljesen
szétesett aktív terület a nyugati peremen
december 5-én fordult át.
November 29-én a napkorong északi részén
megjelenő 11361-es számú csoport csupán
aprócska monopoláris foltokat tartalmazott.
Az egy egyenes mentén elhelyezkedő foltcsoport nem mutatott fejlődést, ennek ellenére M osztályú kitöréseket mutatott. Néhány
nappal később csak a vezető folt marad
vissza, a kísérőfoltok eltűntek a penumbrák
lassú lebomlása következtében. A teljesen
visszafejlődött csoport december 11-én tűnt
el a nyugati peremen aktív területként.
November 30-án az északi féltekén fordult
be a 11362-es számú csoport szimmetrikus
vezetőfolttal, környezetében megfigyelhető
szétszóródott pórusokkal, valamint egy nem
messze elhelyezkedő, gombostűfejnyi umbrákkal rendelkező kísérőfolttal. A vezető folt
bomlásnak indult, melynek során az umbra
kettészakadt. Ezzel szemben a kísérőfoltok
összeolvadásának eredménye egy nagy,
umbrával és penumbrával is rendelkező folt
lett. A foltban később az umbra megnyúlt,
majd a folt két egyforma foltra szakadt szét,
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melyeket alig észlelhető penumbra kötött
össze. A nehezen észlelhető vezető folt és az
aktív területek december 12-én fordultak át
a peremen.
December 1-jén a 11363-as számú csoport
fordult be két jól megfigyelhető, kerek folttal
és több szétszóródott, megdőlt V betűt formázó apró folttal. Az apró foltok penumbrái
összekapcsolódva látszottak. A csoport igen
jelentős változások során három csoportocskává alakult át. Egy különálló folt maradt,
de az alatta megfigyelhető penumbra két
részre tagolódott, amelyben többé-kevésbé
széttagolódott formában umbra is megjelent.
A csoport fejlődése során nagy számban
mutatott M osztályú kitöréseket. A két részre

tagolódott csoport egyik része már több,
tyúkláb alakban elrendeződött umbrát mutatott, míg másik részében még nem jelentek
meg umbrák. A csoport vezető foltja bár
körszimmetrikus volt, penumbrájában több
umbra is megfigyelhető volt, majd a kísérőfolt visszafejlődésnek indult, miközben a két
folt között számos pórus volt megfigyelhető
szétszórva. A továbbra is M osztályú kitöréseket mutató csoportban eltűntek a kísérőfoltok, csupán néhány helyen maradtak vissza
pórusok és monopoláris foltok. A szétesett
csoport egyetlen kerek folttal december 13án fordult át a délnyugati peremen.
Folytatás a 41. oldalon!
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Mosdótál a Holdon
Ki ne ismerné a Cassinit, ezt a szokatlan
megjelenésű krátert a Mare Imbrium északkeleti szélén, a Montes Alpes déli vonulatainak a lábánál. Lávával feltöltött aljával és két,
jókora másodlagos kráterével még a teljesen
kezdő holdészlelő számára is összetéveszthetetlen alakzat. Egészen kis távcsővel is
megkapó látványt nyújt, de a finomabb részleteket csak a 15–20 cm-es távcsövek mutatják meg. Archívumunkban ugyan nincsen túl
sok észlelés a Cassiniről, de ami van, azok
minősége lehetővé teszi a kissé részletesebb
feldolgozást. Vizuálisan Bognár Tamás és
Cseh Viktor észleltek, míg digitálisan jóval
többen; legalább két tucat fényképen látható a most tárgyalt kráter kisebb-nagyobb
felbontásban. E havi rovatunkhoz azonban
csak Kónya Zsolt 2010. március 24-én készült
felvételét mutatjuk be. Ez az eddig készült
legrészletesebb hazai Cassini-felvétel, amiről
tudomásunk van.

Az elnevezés eredete
Néhány forrás (többek között a kiváló Virtual Moon számítógépes holdtérkép) azt írja,
hogy a Cassini elnevezést Carel Allard (1648–
1709), amszterdami kartográfusnak köszönhetjük. Allard az 1700-as évek elején kiadott
csillagatlaszának egyik sarkában egy kisebb
holdtérképet közölt a Riccioli-féle nevekkel
ellátva. E nevek közül azonban sokat önkényesen megváltoztatott, és néhány alakzatnak új nevet adott. Csak a teljesség kedvéért:
Allard kis holdtérképnek alapját Eustachio
Divini (1610–1685) nápolyi távcsőkészítő
1649-ben kiadott 28 cm átmérőjű holdtérképe adta. Allard holdtérképén szerepelt ugyan
a Cassini név, de egy egészen más alakzatot
jelölt, mint amit ma Cassiniként ismerünk.
Tehát a most tárgyalt krátert nem Allard
nevezte el. Az igazi névadó Johann Hieronymus Schröter (1745–1816), aki a szászországi
Lilienthal főbírója és egyben lelkes amatőr-
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Weinek László 1887. január 31-i rajza a Cassini-kráterrõl
igen alacsony napállásnál készült

csillagász is volt. Schröter az 1700-as évek
végén igen ambiciózus programba kezdett:
különböző megvilágítottságnál észlelni és
lerajzolni a holdalakzatokat, magasság és
mélységméréseket végezni, bizonyítékokat
szerezni a holdi légkörrel és a holdfelszíni
változásokkal kapcsolatban, valamint publikálni egy 46,5 hüvelyk átmérőjű (kb. 118
cm) holdtérképet. Rajzait ennek megfelelően
1:3 000 000 méretarányban készítette. A nagy
térkép sohasem készült el, de megjelent két
kötet Selenographische Fragmente címen.
Az első kötet 1791-ben, a második 1802-ben
látott napvilágot. A mű, mint ahogyan a neve
is elárulja töredékes, de mégis új fejezetet

Johann Hieronymus Schröter rajza a Cassini-kráterrõl.
Schröter adta a Cassini elnevezést ennek az érdekes
alakzatnak
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Giovanni Domenico Cassini 1679-ben készült holdtérképe

nyitott a Hold megfigyelésében és térképezésében. A szerző kísérőtérképként Schröter
Tobias Mayer (1723–1762) 1749-ben készült
(de csak a szerző halála után, 1775-ben publikált), igen pontos holdtérképét mellékelte.
Ezen a térképen és a függelékben is szerepeltek a Hevelius-féle és a Riccioli-féle nevek is,
de a rajzokon Schröter kizárólag a Riccioliféle neveket adta meg. 80 új nevet jegyzett be
Riccioli rendszerének szellemében, többek
között a Cassinit (és ami nekünk, magyaroknak igen kedves, a Hellt). Schröter érdemei
közé tartozik még a rianás és a kráter szavak
meghonosítása a szelenográfiában.

Mint ahogyan a Herschel-családban, a Cassini-dinasztiában is apa és fia egyaránt híres
csillagász volt. Giovanni Domenico Cassini
(1625–1712) maga is készített egy nagyon
szép holdtérképet 1679-ben. Az akkor még
névtelen Cassini-kráter könnyedén azonosítható ezen a térképen. Fia, Jacques J. Cassini
(1677–1756) a Párizsi Csillagvizsgáló igazgatója volt (éppen apját követte az igazgatóságban). A Cassini-kráter mindkét Cassininek
emléket állít, nem úgy, mint a Herschelek
esetében, ahol külön-külön krátert kapott
William, John és Caroline.
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A Cassini-kráter a számok tükrében
A Cassini tekintélyes méretű kráter, átmérője 57 kilométer, mélysége 1240 méter.
Lávával feltöltött alján két jelentős méretű
másodlagos kráter ül. Ezek a kis kráterek
nagyon egyedi megjelenést kölcsönöznek
a Cassininek. Valójában hangsúlyosabbak,
mint maga a főkráter, főleg magasabb napállásnál. A nagyobbik, amely Cassini A-ként
ismert, 15 kilométer átmérőjű és 2830 méter
mélységű, míg a kisebb, B-vel jelzett csak 9
kilométeres. A Cassini nagyjából annyi idős
lehet, mit a tőle délnyugatra fekvő 83 kilométeres Archimedes, vagyis imbriumi korú. A
Cassini-krátert létrehozó becsapódás akkor
történhetett, amikor az Imbrium-medence
már megszületett, de még nem öntötte el
a bazaltos láva. A Cassini A-tól délkeletre
egy alacsonyabb hegyhát húzódik, rajta két,
igen széles, egymással párhuzamosan futó
rianással. Schröter a rajzán ezt a hegyhátat
β-val jelöli. A rianások inkább valami széles
barázdához hasonlítanak. Nagy valószínűséggel a kráter belsejének lávával feltöltődése után, oldalirányú erők léptek fel, aminek
következtében létrejöttek ezek az alakzatok.

A Cassini-kráter a LAC (Lunar Aeronautical Chart)
25. tábláján

Az A és B jelű kráterek között három apró
dombocskát fedezhetünk fel. Talán az egykori központi csúcs maradványai. Meglehetősen nehéz objektumok, de Kónya Zsolt
felvételén szépen láthatóak. Thomas Gwyn
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Elger szerint ezeket a kis dombokat az elsők
között a híres-hírhedt Leo Brenner is megfigyelte és leírta.

Az LRO nagyfelbontású mozaikja délutáni megvilágításban
mutatja a Cassini-krátert

A holdbéli mosdótál
Az egyik legérdekesebb észlelést a Cassiniről éppen 60 évvel ezelőtt végezte Hugh
Percy Wilkins és Patrick Moore, a Párizsi
Csillagvizsgáló 83 cm-es refraktorával.
1952. április 3-án a Cassini A belsejében egy
nagyon sekély, néhány kilométer (2 mérföld)
átmérőjű krátert találtak, melynek alján egy
még kisebb kráter ült. Patrick Moore mosdótálnak (washbowl) keresztelte el ezt a rejtélyes alakzatot. Egy esztendővel később, 1953.
április 21-én ismét látták a „Mosdótálat”,
amiről Wilkins a BAA (British Astronomical Association) folyóiratának 1955. áprilisi
számában megjelent beszámolójában így ír:
„A mellékelt rajz úgy mutatja a Cassinit,
ahogyan az a meudoni 83 cm-es refraktorban
látszott 1953. április 21-én. A rajz legfőbb
érdekessége egy különleges alakzat a Cassini
A belsejében. Ez egy nagyon sekély, homorú
és fehér színű kráter, átmérője kb. 2 mérföld,
közepén egy apró „gödör” található. Ez a
gödör kisebb távcsövekkel úgy néz ki, mint
egy hegy, de ez egy igazi kráter, és úgy
tűnik, hogy megjelenésében teljesen egyedi.
Patrick Moore is igazolta ezt, és el is keresztelte „mosdótálnak”. Számomra úgy tűnik,
hogy ezt az alakzatot nehéz megmagyarázni,
mind a becsapódásos, mind a vulkanikus
eredettel.”
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Ha megnézzük az LRO nagyfelbontású
képeit, akkor láthatjuk, hogy hiába is keresünk bármiféle sekély, „mosdótálszerű” krátert. Viszont közepes műszerekben is feltűnhet a Cassini A-kráter szokatlan megjelenése.
Ennek a kis kráternek határozottan körte
alakja van, a keleti, azaz a keskenyebbik
végén a krátertalaj magasabban van, mint
a nyugati részen, ráadásul itt egy egyenes
fal választja ketté a krátert. Alaposabban
szemügyre véve feltűnhet, hogy ez tulajdonképpen kettőskráter. A kutatók többsége
úgy véli, hogy a Cassini A-t létrehozó test
kettős aszteroida lehetett. Hasonló krátereket
találhatunk még a Holdon bőven, talán a
legszebb példa a Bessarion B. Földi laboratóriumi kísérletekkel is igazolták, hogy kettős
lövedékek egyidejű becsapódásakor a kirepülő törmelék a két keletkező kráter között
egy egyenes „törmelékfüggönyt” hoz létre,
amely, ha a talajra hull, egy egyenes falat
képez. A Cassini A esetében jelentős méretkülönbség lehetett a két impaktor között,
innen a szokatlan körte alak. A Bessarion
B-kráternél viszont azonos méretű testek csapódhattak a holdfelszínbe, mert a keletkezett
kráterek mérete megegyezik.

tűnhetnek. De gondoljunk csak bele! Az
1950-es években még csak egy maroknyi
kutató foglalkozott a Holddal hivatásszerűen. (Ralf Baldwin The Face of the Moon c.
műve 1949-ben jelent meg.) A Hold kutatása
nagyrészt amatőrökre hárult, akik megfelelő
háttérinformációk és megbízható térképek
nélkül vizsgálódtak. Nem létezett a Gerard
Kuiper-féle Consolidated Lunar Atlas (ami
a mai napig etalonnak számító fotografikus
holdatlasz), nem voltak Lunar Orbiter-felvételek, nem voltak felszíni kőzetminták stb.
Aki valaha is megpróbálta már rajzolni a
Holdat, az tudja, hogy milyen nehéz dolguk
lehetett elődeinknek.

Ezen a viszonylag magas napállásnál készült LRO
felvételen szépen látható a Cassini A-kráter belsõ
szerkezete. A kettõskráter létrejöttét egy kettõs aszteroida
becsapódásának köszönheti. A kis kráternek (Mosdótál)
nyoma sincs

Hazai észlelések

Percival Wilkins 1953. április 21-én készült rajza a
Cassinirõl, ahogyan a meudoni 83 cm-es refraktorban
látszott. A Cassini A belsejében látható kisebb krátert
nevezte el Patrick Moore „mosdótálnak”. Az apró fekete
folt a „vízleeresztõ nyílás”. A rajzon és az LRO- felvételen
felül van dél

Az 1950-es évekből (és természetesen az
azt megelőző korokból) származó holdészlelések sokszor naivnak, megmosolyogtatónak

Három hazai észlelést mutatunk be a Cassiniről, kettő ezek közül vizuális, egy pedig
digitális. Bognár Tamás 2007. szeptember
19-én, növekvő holdfázisnál észlelt a kis
76/900-as Newtonjával, 118x-os nagyítással.
A rajzhoz készült egy leírás is: „Véleményem
szerint az Esők Tengerének egyik legérdekesebb krátere. Amolyan ovális alakú „fantomkráter”. Kialakulásának folyamata: először a
kráterbelsőt elöntötte a láva, melynek megszilárdulása után meteorid becsapódás útján,
további két kráter alakult ki. A kráterfal igen
vékony, amelynek színe nem sokkal fehérebb és fényesebb, mint a magasan lévő krátertalaj. A kráterbelsőben található nagyobb
kráter a Cassini A, a kisebb a Cassini B. A kép
bal alsó részén, vagyis a fő krátertől északke-

39

hold
letre látható kráter a Cassini C. A Cassinitől
közvetlenül északnyugatra fekvő kis kráter
a Cassini M, már távolabb helyezkedett el a
terminátortól, ezért nehezebb volt észlelni a
finomabb felszíni részleteket. Első pillantásra
csak a kráter látszott, majd ahogy a szemem
alkalmazkodott a fényes, világos tónusú képhez, úgy jelentek meg a finomabb részletek,
mint például a kráter közvetlen környezetét
felszabdaló, kígyózó sötétebb sávok. A Cassini egyszerűségében is érdekes kráter.”

Bognár Tamás így látta a Cassinit 2007. szeptember 19-én
76/900-as Newtonjával 118x-os nagyítással

Kónya Zsolt remek felvételén igen finom részleteket is
láthatunk a Cassini-kráterben. A felvétel 2010. március
24-én készült egy 150/1650-es Newtonnal és egy Canon
PowerShot A95-ös digitális fényképezõgéppel

Kónya Zsolt 2010. március 24-én készített
egy hatalmas mozaikot a Montes Appeninus
és a Montes Caucasus vonulatairól 150/1650es Newtonjával és egy Canon Powershot
A95-ös digitális fényképezőgéppel. Ebből a
szép felvételből vágtunk ki egy kis szeletet,
mely a Cassini-krátert és a holdbéli Kaukázus egy részét ábrázolja. A teljes mozai-
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kot megtekinthetjük Kónya Zsolt honlapján:
http://www.lunaris.eoldal.hu. Ezen a felvételen a Cassini finomabb részletei is láthatóvá
válnak. A kép készítésének idején a Hold
colongitúdója 22,7°-volt, vagyis a terminátor
már túlhaladta a Mare Imbrium közepét, így
a Cassini A és B-kráterek belsejét is megvilágította a napfény. Figyeljük meg a Cassini
A körte alakját és a kráterbelsőben található
platószerű törmelékfalat!

Cseh Viktor már fogyó fázisnál rajzolta a Cassini-krátert,
2011. szeptember 18-án. Az észleléshez használt mûszer
egy 80/900-as refraktor volt 90–180x-os nagyításokkal.
A rajz zenittükörrel készült

Cseh Viktor 2011. szeptember 18-án készült
rajza csökkenő fázisnál mutatja a Cassinit.
A műszer 80/900-a refraktor volt, 90–180xos nagyításokkal és zenittükörrel. „Ezen a
reggelen a Cassini-krátert kerestem fel. Bár
a terminátor még távol jár tőle – akár még
másnap is észlelhettem volna – de kíváncsi
voltam a látványra kissé magasabb napállásnál. A látvánnyal már 90x-es nagyításnál
is nagyon elégedett voltam. Jól látszottak a
másodlagos kráterek és egy sötétebb terület
a keleti fal mellett. Lehet, hogy változó holdfolt volt? A fő kráterfal kis, vékony árnyékot
vetett, a Cassini jól láthatóan egy dombon ül.
Belseje azt a benyomást kelti, hogy magasabban van a környezeténél; mintha régebben
feltöltődött volna. Erre utal az is, hogy csak
az A és a B jelű krátereket látni benne. A
kicsiny Cassini M-kráter is könnyen észrevehető, valamint egy magányos hegy a fő
krátertől északra.”
Görgei Zoltán

nap
Folytatás a 35. oldalról (Ki látta a Napot?)
December 1-jén az északkeleti peremen
fordult be a 11364-es számú csoport, szintén
egy kerek vezető folttal és kísérőfoltok nélkül, de aktív területekkel. Az aktív területek
később teljesen eltűntek, és a csoportban csak
a vezető folt maradt meg. A folt továbbfejlődése során három további régió alakult ki a
csoportban: két kisebb méretű monopoláris
folt és egy nagyobb folt. A csoport december
11-ére teljesen szétesett.
December 3-án az északi félteke közepe
táján jelent meg a 11365-ös számmal ellátott
csoport. A félkörívben elhelyezkedő penumbrában szinte alig észrevehető umbra volt
megfigyelhető. A csupán monopoláris foltokat és egyre inkább már csak pórusokat tartalmazó csoport december 9-én fordult át a
korong nyugati peremén, nehezen észlelhető
foltjával és több aktív területtel.
December 4-én a keleti peremen jelent meg
a 11366-os számú csoport, mely befordulásakor csak egy kis, kerek bipoláris vezető
foltot tartalmazott. A csoport jelentősebb
változások nélkül fordult át december 16-án
a nyugati peremen.
December 9-én fordult be a délkeleti peremen a 11374-es számú csoport jelentős vezető folttal. A vezető folt aszimmetrikus módon
két részre, egy nagyobb és egy kisebb foltra
osztódott, melyek mindegyike tartalmazott
némileg elmosódott penumbrát és jól kivehető umbrát is. A vezető kerek formájúvá alakult a fejlődés során, de ekkor a csoportban
már aktív területek sem voltak megfigyelhetők. A folt csekély mérvű zsugorodása volt
észlelhető, mielőtt december 19-én átfordult
volna.
December 9-én az északkeleti peremnél
megjelenő 11375-ös foltcsoport szintén csak
egyetlen foltot tartalmazott, amely különösebb fejlődést nem mutatott, és a csoportban
aktív területek sem jelentek meg. A lassan
leépülő folt pórusként jelezte a foltcsoportot,
majd 19-én átfordult a korong peremén.
December 14-én a keleti peremen alakult ki
a 11376-os és 11377-es számú csoport, mind-

kettő kicsi, bipoláris foltokkal. A jelentéktelen megjelenésű foltok ellenére a csoportok
C osztályú kitöréseket mutattak. A peremhez
közeledve növekedésnek induló, végül szép
nagy bipoláris foltokat tartalmazó csoportok
december 24-én fordultak át a napperemen.
December 19-én nagy foltcsoport-páros alakult ki a déli félteke közepe táján, melyek a
11381-es és 11382-es számot kapták. A gyorsan fejlődő csoportokban egy kerekebb folt
volt észlelhető umbrával, körülöttük torzult
félkörívben monopoláris foltok helyezkedtek
el. A csoport monopoláris foltjai füzérformát
vettek fel, középen nagyobb bipoláris folttal,
miközben a fejlődést C osztályú kitörések
kísérték. A füzér forma később szétesett, a
monopoláris foltok eltűntek, csak a bipoláris
folt marad vissza, mielőtt az alig látható foltokat tartalmazó csoportok december 28-án
fordultak át.
December 21-én a keleti féltekén befordult
11384-es csoport tölcsérformát mutató vezető
foltot és kísérő foltokat tartalmazott. A tölcsérforma később kettészakadt, egy jelentős,
szimmetrikus vezető folt alakult ki, melyet
elvékonyodó sorban követték a kisebb foltok.
A későbbi fejlődés során csak a vezető folt
maradt meg, a kísérők teljesen szétestek.
December 24-én a délnyugati peremen C
osztályú kitörésekkel jelent meg a 11386-os
foltcsoport egymástól viszonylag távol elhelyezkedő foltpárossal. A későbbi fejlődést M
osztályú kitörések jelezték: miközben a páros
egyik tagja szinte változatlan formában fennmaradt, párja teljesen szétesett, később pedig
penumbra nélküli foltokká alakult.
December 28-án a keleti peremen megjelenő 11389-es csoportot szintén M típusú
kitörések kísérték. A jelentős, kerek vezető
folttal rendelkező csoportban jelentéktelen
bipoláris foltok is észlelhetők voltak.
2011 utolsó napján összesen 5 csoport látszott a felszínen: két csoport a délkeleti
peremnél, kettő a napkorong közepén ékeskedett, míg két másik csoport átfordulás előtt
állt az északnyugati peremen.
Balogh Klára
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Változatos téli ég
A 2011-es télkezdet mozgalmas és színes
égi jelenségeket hozott, változékony, és az
ország nagy részén nem kimondottan télies
időjárással. Észlelőink szemfülesek voltak,
mint mindig, így számos remek megfigyelésről tud beszámolni a rovat.

se nyomán délután melléknapról, majd este
22°-os holdhalóról szereztünk tudomást, a
halógyűrűn ékkőként ült a Jupiter. Ugyanezen az estén Veszprémben is látszott holdhaló. 5-én szintén Hérincs Dávid figyelte a
Holdat és a még közelebb látható Jupitert,
amely így már a holdhalón belül foglalt
helyet; a Hold körül még koszorú színes gyűrűi is megjelentek egyházasrádóci észlelőnk
előtt. Szintén 22°-os holdhaló örvendeztette
meg Biró Zsófiát Budapesten.

Bali András Zalaegerszegen fényképezte ezt a csodaszép
holdhalót december 9-én

Még novemberben járt Szitkay Gábor a
Börzsönyben, a Nagy Hideg-hegyen, és megfigyelte a magasból jól belátható horizonton
húzódó földárnyékot, amely felett a rózsás
árnyalatban pompázó Vénusz-öve is látható volt. Mindkét jelenség a keleti égrészen
látszott napnyugtakor. Ha a földárnyékról
panorámaképet készítünk, jól látható íves
alakja, amely híven követi bolygónk görbületét.
December 3-án Biró Zsófia a Bükkben
tett kirándulást, odafentről az alant húzódó alacsony szintű felhők gomolygó tetején
megjelent színes glóriát látott. A felhőzet,
hasonlóan a felszínen megjelenő ködhöz,
mikroszkopikus páraszemcsékből áll, ezeken
a páraszemcséken az antiszoláris pont környékén a fény elhajlása hozza létre a glóriát.
Legtöbbször repülőgépről láthatjuk a jelenséget, szerencsés esetben persze hegytetőről is,
ha felhőzet, ködréteg húzódik alattunk.
December 4-én a hónap első halója jelent
meg, Hérincs Dávid egyházasrádóci észlelé-
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Biró Zsófia igen látványos felsõ érintõ ívet fotózott
december 6-án Budapestrõl

Az együttállás legközelebbi pillanatai
december 6-án következtek be, a változatosság kedvéért ekkor is volt holdhaló, a
Jupiter pedig a Holdtól alig 4 fokra ragyogott. Veszprémben a változó, több rétegű
felhőzeten holdhaló és koszorú is látszott,
ez utóbbi a Jupiter körül is megjelent. Az
együttállást és a holdhalót észlelték: Ábrahám Tamás, Gyöngyösi Annamária, Csukás
Mátyás, Kósa-Kiss Attila, Illés Tibor, Ladányi
Tamás, Landy-Gyebnár Mónika. Biró Zsófia
és Hérincs Dávid az „esti műsor” előtt, még
a napfényben láttak 22 fokos halót, melléknapot, zenitkörüli ívet, naposzlopot, felső érintő ívet, Ábrahám Tamás pedig egy „árva”,
de igen fényes zenitkörüli ívet. Rosenberg
Róbert gyönyörű élénk színű koszorút látott
a Hold körül, amelyben ragyogott a Jupiter.

szabadszemes jelenségek

Igen szép, erõs fényû naposzlop jelent meg Écs egén, Kovács Attila fényképezõgépe elõtt december 9-én reggel

A fátyolfelhős időszak még 7-én is folytatódott, amikor Kósa-Kiss Attila látott 22°-os
holdhalót.
December 8-án a Hold immáron a Fiastyúk
társaságában mutatkozott az esti égen, az
együttállást Biró Zsófia, Rosenberg Róbert
és Landy-Gyebnár Mónika észlelték, mindhárman holdkoszorút is láttak, amelynek
színes gyűrűi közt pompázott a Fiastyúk.
9-én Hadházi Csaba és Hérincs Dávid 22°os holdhalót, Kovács Attila Écsről magasba
nyúló, ragyogó piros naposzlopot észlelt.
10-én Hérincs Dávid melléknapot és 22°-os
halót, Bali András alkonyatkor naposzlopot
és később 22°-os holdhalót látott.
Míg a nyugati végeken egyértelműen
fátyolfelhők uralták az eget, Veszprémben a
rovatvezető észlelése alapján vegyesebb volt
az égkép, napközben ugyan itt is volt 22°-os
haló, de estére vaskosabb középszintű felhők
érkeztek (elfedvén a keleti égen a holdfogyatkozás látványát is), ám a délnyugati
ég kissé megnyílt, utat engedve a fényesen
ragyogó Vénusznak. A vékony középmagas
felhők jégkristályokból álltak, ezt a rendkí-

A ritka Vénusz-oszlop a felhõbe burkolva láthatatlan
holdfogyatkozásért kárpótolta Veszprémben a rovatvezetõt

vül látványos Vénusz-oszlop igazolta. Az
oszlop a bolygó alatt és felett is mintegy
negyed fok hosszan nyúlt ki! A ritka jelenség
OPOD (http://atoptics.co.uk/fz714.htm – a
Nap Optikai Képe) lett. 12-én Kósa-Kiss Attila 22°-os halót, felső érintő ívet, zenitkörüli
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ívet, majd este felső holdoszlopot látott, a
rovatvezető pedig naposzlopot észlelt ezen
a napon.
A hónap második felét kevésbé mozgalmas
égi program jellemezte. December 16-án a
napkeltekor pár pillanat alatt leszálló, majd
közel ugyanilyen gyorsan feloszló ködön
a rovatvezető ködívet észlelt, ugyanezen a
napon Bali András 22 fokos halót és felső
érintő ívet látott. Másnap szintén Bali András
naposzloppal zárta a napot, hogy másnap
reggel a gyepre rakódott déren felszíni halóval nyissa a következőt. Felszíni halót a dér,
a friss hó egyaránt létrehozhat, a kristályok
színesen csillognak az alacsonyan álló Naptól megfelelő távolságban, legkönnyebben
úgy vehetjük észre, ha lassan sétálva nézzük
a Nap felé eső oldalon a felszínt, ekkor a haló
is „velünk” mozog, az apró kristályocskák
ragyogása elkíséri az észlelőt. A legszebb
felszíni halókat teljesen sík felületen, pl.
befagyott tófelszínen láthatjuk, de érdemes
a kevéssé egyenletes parkok, rétek deres,
havas felszínén is keresni.

Eltorzulva, kis zöld fénnyel a tetején kelt a Nap december
21-én Budapesten (Biró Zsófia felvétele)

December 19-én Biró Zsófia holdoszlopot,
felső érintőt és 22°-os holdhalót észlelt. 20-án
hajnalban a felszakadó felhőzet a rovatvezető előtt engedte megfigyelni a Hold–Szaturnusz–Spica hármas együttállását, a Hold
körül vöröses párta is látszott. 21-én reggel
Biró Zsófia a torzulva felkelő napkorongot
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figyelte meg, amelynek tetején egy kis zöld
fény is megjelent! A torzulás alakjából látható, hogy tipikus ál-délibáb volt, ekkor a Nap
alsó felén a villanykörte foglalatba illeszkedő
részéhez hasonlóan szűk, míg a felső része
kis emeletekben kicsúcsosodik – ezeken a
csúcsokon jelenik meg a zöld fény.

A Hold–Szaturnusz–Spica hármas együttállását a
balatonfüredi hajóállomáson álló szobor társaságában
figyelte meg a rovatvezetõ december 20-án hajnalban

December 22-én hajnalban a már sovány
holdsarló mellett nagyon erős földfény látszott, könnyedén felismerhető holdfelszíni
alakzatokkal. A Holdtól ekkor mintegy 10
fokra állt a Merkúr a Skorpió csillagai között,
másnap, 23-án azonban már alig 5 fokra voltak egymástól. December 25-én alkonyatkor
Rosenberg Róbert a cérnavékony holdsarlót
fényképezte. A horizonthoz már igen közel
álló sarló íve S alakban kissé megtört, amiből
tudhatjuk, hogy a sarló egy inverziós légrétegen keresztül látszott, s ennek köszönhetően
torzult el az alakja.
Az évet 30-án este a már hízó Hold körül
kialakult igen halvány 22°-os haló, majd a
felhőzet változásával darabokban megjelenő koszorú zárta a rovatvezető veszprémi
égboltján, Rosenberg Róbert Adonyból szintén észlelte a színes holdkoszorút.
A 2012-es év is számos érdekes jelenséget
tartogat az észlelőknek, ráadásul, mivel szökőévünk van, egy nappal több is jut, amit az
égbolt megfigyelésével tölthetünk! Használjuk ki a lehetőségeket!
Landy-Gyebnár Mónika

meteorok

Őszi sikerek
A tavalyi esztendő második felét az augusztus 5-i fantasztikus tűzgömb és a Draconida
meteorraj kitörése uralta, ám ezen felül is
rengeteg érdekes esemény történt a hazai
meteoros életben. Az összes nagyobb őszi
meteorrajt sikerült megfigyelnünk, miközben
több tűzgömbről, érdekes meteorról kaptunk
beszámolókat, fényképeket. Mostani rovatunkban a három nagy őszi meteorrajról
gyűjtött megfigyeléseket ismertetjük.

Orionida maximum – kis szerencsével
Az Orionidák az utolsó olyan raj az évben,
amelyet még viszonylag kellemes körülmények között lehet észlelni, a november elején jelentkező Tauridák idején már gyakori,
hogy komoly fagyokkal találkozik a lelkes
meteoros. Ebben az évben ráadásul kedvező holdfázis mellett észlelhettük volna az
egyik legjobban tanulmányozott áramlatot,
amely a híres Halley-üstököshöz köthető. A
tavalyi ősz igazán kellemes időjárást hozott,
sok derült éjszakával, ám az október 21/22-i
maximum környékén pont kifogtunk egy
felhősebb időszakot. Nagy szerencsénkre a
legfontosabb éjszakán az ország északi és
nyugati felén felszakadozott a felhőzet, így
többen is próbálkoztak a raj észlelésével.
A legnagyobb csapat a Tata melletti Agostyánban gyűlt össze, ahol Biró Zsófia, Jónás
Károly, Tepliczky István és Csaba Tamás
kísérte figyelemmel a maximumot: „Bár
extra hullást nem rögzítettünk, a raj hozta
a formáját. A legjobb szeműek legalább száz
körüli meteort jegyeztek összesen, a fő raj
mellett nem kis számban láttunk tauridákat
és Epszilon Geminidákat is. Számos 0 magnitúdós és pár fényesebb meteor hullott, a
legfényesebbet –3-asra becsültük. A fényképezőgépek folyamatosan dolgoztak, biztosan
lesz rajtuk pár nyom. A Hold a félelmekkel
ellentétben alig zavart, a felhőzettel pedig
szerencsénk volt. Reggelre szépen fehérbe

borult a táj a vaskos dértől.” – írta Tepliczky
István az észlelés másnapján.
A számszerű adatok szerint a 21:30 és 03:45
UT közötti hat és negyed órában Biró Zsófia
103 meteort látott összesen, melyek közül 59
volt orionida, kettő epszilon geminida, hat
déli, kettő pedig északi taurida. Jónás Károly
további további öt epszilon geminidát is
feljegyzett. A radiáns emelkedésével párhuzamosan nőtt a látott rajtagok száma, miközben a ZHR nem nagyon változott, nagyjából
20–25 körül stagnált. Mivel az Orionidák
átlagos ZHR-je 23 körüli, így a 2011-es egy
teljesen átlagos maximum volt.
UT
21:30–22:15
22:15–23:00
23:00–23:45
23:45–00:30
00:30–01:15
01:15–02:15
02:15–03:00
03:00–03:45

nOri
3,0
7,0
5,0
9,0
4,0
9,0
6,0
16,0

A Biró Zsófia által látott orionidák eloszlása háromnegyed
óránkénti bontásban

A szórvány észlelők közül Landy-Gyebnár
Mónika csípett el Veszprém közelében két
rajtagot három órányi fotózás alatt, míg Csák
Balázs más jellegű észlelés közben látott
pár szép, fényes rajtagot Szombathelyről.
A Becsehelyen felállított videokamera pirkadattól hajnalig üzemelt, és összesen 162
orionidát rögzített. A kedvezőtlen időjárás
ellenére videós szekciónk ismét kiválóan
teljesített. Az International Meteor Organization adatbázisa szerint az október 2-a és
november 6-a közötti jelentkezési időszakban 61 kamera dolgozott világszerte, melyek
közül 14 hazánkban üzemelt. Ezek összesen
2302 óra effektív idő alatt 2772 orionidát és
több mint 8000 egyéb meteort rögzítettek.
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meteorok
kamera (észlelõ)

óra/Ori/spo

HUBAJ (Igaz Antal)
HUBEC (Perkó Zsolt)
HUDEB (Igaz Antal)
HUFUL (Morvai József)
HUHOD (Igaz Antal)
HULUD1 (Berkó Ernõ)
HULUD2 (Berkó Ernõ)
HULUD3 (Berkó Ernõ)
HUMOB (Tepliczky István)
HUSOP (Igaz Antal)
HUSOR (Jónás Károly)
HUVCSE01 (Csizmadia Szilárd)
HUVCSE02 (Zelkó Zoltán)
HUVCSE03 (Zelkó Zoltán)

177/162/426
165/436/1117
207/242/530
179/149/326
184/196/413
200/330/746
198/176/380
196/129/283
184/243/642
81/295/2258
181/133/374
34/117/253
84/65/135
132/99/186

Az Orionidák rádiós ZHR-görbéje az IMO adatai alapján.
Jól látható a görbe aszimmetriája, a leszálló ág sokkal
meredekebb, mint a felszálló

nappali Béta Tauridák az év egyik leggazdagabb meteorraja, de sajnos tagjai a nappali
égen tűnnek fel.
Mivel a Tauridák idős meteorraj, a bolygók
perturbációi már nagyon szétszórták, így két
hónapba telik, mire áthaladunk rajta. Október közepétől december közepéig láthatunk
tauridákat, bár ez az időszak szinte minden
kiadványban másképp szerepel, néha hoszszabb, néha rövidebb jelentkezést említenek.
A problémát a radiáns komplex szerkezete,
legalább két alradiánsa, és az antihelion radiáns közelsége okozza. A két alradiáns közül
a déli november 5-én, az északi 12-én adja
a legtöbb meteort, óránként 5–10 darabot.
A két maximum valamikor 8-a környékén
adja ki a legnagyobb aktivitást, óránként
10–15 meteort. Ez nem valami nagy, de az
öreg áramlatok fontos tulajdonsága, hogy a
nagyobb méretű porszemcsék nagy arányban fordulnak elő bennük, így számos fényes
meteort, tűzgömböt láthatunk november első
felében. Az idén a holdfázis megakadályozta
a komolyabb vizuális munkát, ám videós
rendszereink ismét jól vizsgáztak, vagy fél

Tauridák tűzgömbjei
November elején gyakran tűnnek fel egünkön igen lassú, sárgás színű tűzgömbök,
melyeket az angolszász kultúrkörben Halloween Fireballs-ként emlegetnek. Ezek a Tauridák meteorrajhoz tartozó hullócsillagok,
melyek nem jelentkeznek nagy számban, ám
annál látványosabbak. Valójában egy nagyon
régi, 20–30 ezer éves meteorrajról van szó,
amely egy hatalmas üstökös szétszakadása,
majd további darabolódása után keletkezett.
Ma már csak egyetlen aktív darabját ismerjük, a 2P/Encke-üstököst, de vagy fél tucat
kisbolygó is biztosan az áramlat része. Sajnos
korunkban nem találkozunk a raj legsűrűbb
részével, pedig a számítások szerint a Tauridák áramlat a legnagyobb tömeget magába
foglaló meteorraj a belső Naprendszerben.
November elején a Nap felé közeledő, a
földpályát kívülről befelé keresztező részével találkozunk, de Naptól távolodó ágán
is átmegyünk június végén, július elején. A
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A november 8-án hajnalban hullott két tûzgömb Jónás
Károly soroksári videokamerájának felvételein

meteorok
tucat Taurida tűzgömböt rögzítettek november első felében.
A legaktívabb éjszakán, november 7/8-án
egy órán belül két fényes déli tauridát is
rögzítettek kameráink. Az első 00:45:53 UTkor, a második 01:44:30-kor hullott, fényességüket –2 és –1 magnitúdó közé tették a
mérések, a hullási idő 1,5–2 másodperc volt.
A soroksári, hódmezővásárhelyi és sülysápi
kameráink mindkét jelenséget látták, a második, nagyon jellegzetes fénymenetet mutató
meteort pedig a bajai kamera is rögzítette.

rá egy többször villanó, –2 magnitúdós, két
másodpercig hulló északi taurida.

Ez a csodás taurida tûzgömb november 13-án éjszaka
hasított bele a levegõbe, fényessége biztosan meghaladta
a –4 magnitúdót

November 11/12-én két fényes meteort is rögzítettek
kameráink. A Holdat megcélzó sporadikus tûzgömböt
Jónás Károly rögzítette Soroksáron, míg a hajnalban
feltûnt északi tauridát Igaz Antal debreceni kamerája kapta
lencsevégre

A tűzgömbparádé november 11/12-én
éjszaka folytatódott, amikor a késő esti órákban három kamera is látott egy –4 magnitúdós sporadikus meteort a teleholdas
égen. A végén felvillanó meteort Biró Zsófia
is lefotózta Budapest első kerületéből egy
digitális fényképezőgéppel. Ebből is látszik,
hogy észlelni sosem reménytelen. Hogy ne
maradjunk fényes taurida nélkül, a hajnali
órákban a debreceni meteorkamerára futott

Az időszak legfényesebb meteorja azonban még hátra volt, hiszen november 13/14én, kicsivel éjfél után egy –4 magnitúdónál
is fényesebb, egyenletesen fényesedő, 2,5
másodpercig hulló meteor szántotta át a
tatai kameránk látómezejét. Természetesen
ez is taurida volt, ezúttal a déli radiánsból.
A csodás meteor két további kameránk is
rögzítette.
A cudar körülmények ellenére Tepliczky
Csilla november 12-én este megpróbálkozott
egy kis vizuális észleléssel. A teleholdtól
fényes égen alig 3 magnitúdó volt a határfényesség, így a közel két órás meteorozáshoz
is igen nagy elszántság kellett. A végeredmény 10 meteor lett, melyek fel volt északi
taurida, de egyik sem volt fényesebb +1
magnitúdónál. Két héttel korábban, október
29-én Biró Zsófia is észlelt négy órát Lillafüredről, de gyatra égen csak 16 meteort látott,
melyek közül három tartozott a rajhoz.
A hosszú jelentkezési időszak miatt a
korábban már említett Orionida megfigyelési akció közben is láttak tauridákat, ahogy
a Leonidák idején is hullottak. Mindkét időszakban átlagosan óránkét egy rajtag tűnt fel
az égen, melyek között mindig volt egy-két
negatív fényrendű is. A legkorábbi vizuális
megfigyeléseink október 2-áról valók, amikor Jónás Károly és Tepliczky Csilla kétórás
hajnali meteorozás alatt szintén 1 darab/órás
aktivitást tapasztalt. A legelső fotó szintén
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Jónás Károly nevéhez fűződik, aki 19-én hajnalban fotózott le egy –2 magnitúdó körüli
északi tauridát, melyet több videokameránk
is rögzített.

Leonida-maximum – kis csalódással
Az 1990-es években vártuk őket. Az ezredforduló környékén üldöztük őket. Manapság
nosztalgiázunk és reménykedünk. Hátha
egy elkóborolt filament, egy nem várt sűrűbb
anyagfelhő kerül az utunkba, és ismét láthatunk valamit a 10 évvel ezelőtti nagy kitörésekből. Ennek reményében gyűltek össze legaktívabb meteorosaink november 17/18-án a
legendás Kút-hegyen, ahol – egyebek mellett
– több Leonida-maximumot is végigészleltünk a 2000-es évek elején.

A kút-hegyi Leonida-expedíció éjszakai csoportképe

Biró Zsófia, Jónás Károly, Morvai József
Prohászka Szaniszló és Tepliczky István
kémlelte a meteorokat a félhold által megvilágított égen: „A csillagos ég határfényessége a Hold ellenére is 5 magnitúdó körüli,
igen tiszta volt. A csillogó porcukor lepte
táj fagyos hidege ellenére, mégis melegebb
lehetett, mint a völgyben. Rövid pakolászás,
a fényképezőgépek kihelyezése és a tizedik ruharétegben való elhelyezkedés után
nekifogtunk az észlelésnek. A jól felosztott
égterületen mindenkinek akadt látnivalója.
A sporadikusok és a déli tauridák mellett
egyértelmű volt a zöldes-sárgás leonidák
nagyobb mennyiségű jelenléte. Többségüket
a zenitben figyelhettük meg, így a fényképezőinkkel is próbáltuk ezt az égterületet lefedni. Volt még különleges rózsaszín sporadi-
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kus meteor is, ami hullámzó mozgással, szép
lassan és hosszan szállt alá a horizont felé,
illetve egyszerre ugrottunk fel és ámultunk,
amikor 01:41 UT-kor egy –4 magnitúdós,
zöld-sárga leonida hasított végig a zeniten,
pár másodpercig nyomot hagyva. Három
óra alatt összesen kb. 60–70 meteort láttunk.
Sajnos a legfényesebb leonidát nem sikerült
lefotóznunk, de a rózsaszín meteor beleesett
a fényképezőgépem látóterébe, illetve volt
még egy kedvencem, amikor két halványabb
leonida szinte egyszerre jelent meg az égen,
egymáshoz nagyon közel és párhuzamosan.
Rengeteg más érdekességet is láttunk az
égen, rövid pukkanásokat, apró színes meteorokat, villanó, pulzáló, fényes műholdakat,
illetve a hajnali égen az ISS-t. ” (Biró Zsófia)

Egy különleges meteorfotó Biró Zsófiától. A képen két
halvány, egyszerre feltûnt, egymással párhuzamosan
haladó leonida hagyott nyomot

Az aktivitás tehát mérsékelt volt, ahogy azt
az előrejelzések alapján vártuk is. Ezt LandyGyebnár Mónika is megtapasztalhatta, aki
a Veszprém melletti Látóhegyen nem sok
mindent látott: „Éjjel fél 2-től fél 5-ig voltam
kinn, erősen párás levegőnél (a városban köd
volt, ez a domb kb. 40–50 méterrel magasodik föléje), –6–7 fokban, csillogó zúzmarában. Mire eluntam, alig tudtam összecsukni
az állványaimat, vastag zúzmara ült a lábaikra, illetve a kabátomra is... El kell mondjam,
hogy életem leggyengébb Leonida maximuma volt, a 3 óra alatt mindösszesen egyetlen
halvány leonidát láttam. Két géppel fotóztam
10 és 18 mm-es objektívekkel, kb. a fél eget
átfogva, de a képeken sincs semmi, kivéve
egy szép fényes sporadikust. A zúzmarás táj
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csodaszép volt a holdfényben, azért azt be
kell valljam, már csak ezért is érdemes volt
kimenni.”
A beszámolók jól mutatják, hogy végleg
lezárul az a szűk évtized, amikor érdemes
volt leonidákra vadászni. Azt azonban mindenképp meg kell jegyezni, hogy az első,
1998-as kitörés előtt 4–5 évvel (a legutolsó
2006-ban volt) sokkal kisebb volt az aktivitás, szinte észrevehetetlenek voltak a Leonidák. Ehhez képest most azért látunk rajtagokat, tehát az üstökös mögött sűrűbb az
anyagfelhő, ráadásul a maximum éjszakáján
látott tűzgömb nem az egyetlen volt az idén.
Egy nappal korábban a hódmezővásárhelyi kameránk rögzített egy 17 fok hosszú,
csak 0,7 másodpercig tartó, –3 magnitúdós
leonidát, melynek elejét Biró Zsófia is lefotózta Budapestről. Vannak tehát még nagy
szemcsék az áramlatban, de ahogy múlnak
az évek, ezek kivárásához egyre nagyobb
türelemre lesz szükség.

Vizuális egyveleg
A fenti maximumokon kívül több olyan
éjszaka is volt az ősszel, amikor az utóbbi
egy-két évben budapesti és Budapest környéki észlelőkből verbuválódott csapat tagjai
csak úgy, a saját örömükre meteoroztak
néhány órát, és eredményeiket eljuttatták
rovatunkhoz is.
Szeptember 3-án Jónás Károly és Tepliczky
Csilla észlelt három órát Fülöpszállás közelében. A nyárutón szokásos kellemes sporadikus aktivitás volt, az Aurigidák leszállóágával fűszerezve. A 6 magnitúdónál kicsit

rosszabb égen összesen 54 meteort láttak,
melyek közül 14 volt aurigida. A legfényesebb meteorok 0 magnitúdó körül voltak, de
többségében halvány hullócsillagok érkeztek.
Az észlelőpáros október 2-i észlelését a
Tauridákról szóló beszámolóban már érintettük, de a kettőjük által két és negyed óra
alatt látott 39 meteor többsége nem ehhez a
rajhoz tartozott. Néhány közepesen fényes
Orionida, több halvány Delta Aurigida és
számos sporadikus meteor színesítette az
éjszakát. A meteorcsillagászat régi kérdése a
szeptemberben és október elején megfigyelhető rengeteg sporadikus meteor, melyek
nem állnak össze kisebb-nagyobb rajokká.
Pár éve még azt reméltük, hogy a videós
technika segítségével sikerül kisebb rajokat
azonosítani ebben az időszakban, de az eddigi eredmények nem hoztak jelentős áttörést.
Úgy tűnik, egyszerűen az őszi „szakaszon”
porosabb a Naprendszer, mint a tavaszin.
Az eredményes időszak lezárásaként
november 28-án Biró Zsófia és Jónás Károly
maratoni meteorozásra vállalkozott Agostyánban. A fő motiváció az éjszakára előrejelzett sarki fény volt, ami ugyan szokás szerint
elmaradt, ám előbbi észlelőnk végül majd’ 10
órán keresztül figyelte a meteorokat, ez idő
alatt 55 hulló adatát lejegyezve. Köztük volt
egy –7 magnitúdóra becsült, az egész csapat
által látott lilás-türkizkék sporadikus „szörnyeteg” is, melyről anyagdarabkák váltak le
(4–5 darab), de több –3 magnitúdós meteort
is feljegyeztek. Soha rosszabb őszt!
Sárneczky Krisztián

Ebben a könyvben azokról a magyarokról esik szó, akiknek legalább a neve felkerült az égre akár új égitestek felfedezõjeként, akár úgy, hogy a hálás utókor vagy
a hálás kortársak egy-egy égitestet, bolygóformációt elneveztek róluk. Elõadások,
távcsöves bemutatások vissza-visszatérõ témája az, hogy milyen módon lehet
elnevezni égitesteket személyekrõl, kinek van erre joga, felhatalmazása – egyáltalán
miként mûködik a csillagászatban az égitest-elnevezések bonyolult rendszere. A
kötet nagyobbik felében a magyar vonatkozású kisbolygók históriáját olvashatjuk,
majd az üstökösök, szupernóvák, kráter-elnevezések kerülnek sorra. Hogy melyik
kráter került a borítón látható célkeresztbe, azt olvasóinknak kell kinyomozniuk.
Ára 1600 Ft (tagoknak 1500 Ft). Kapható: a Polarisban!
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Szimbiotikus
változócsillagok I.
Jelen írásommal egy összefoglalást szeretnék nyújtani az elmúlt évtizedek érdekesebb változócsillagairól, azon belül is az ún.
szimbiotikus változókról. (Az elnevezés arra
utal, hogy a rendszerben található csillagok
kölcsönös „egymásrautaltságban”, szimbiózisban „élnek”.) A magyar amatőrök a hetvenes évek elejétől észlelnek folyamatosan
ilyen típusú változócsillagokat. A fényességbecslések száma immár több tízezer, és
ennek a hatalmas anyagnak köszönhetően
igen látványos fénygörbék készíthetők. Természetesen ezen a területen is nagy szükség
van amatőrcsillagászok észleléseire, ezekkel kiegészítve a professzionális észleléseket
pontosabb képet kaphatunk az adott csillag
tulajdonságairól.
Először is ejtsünk néhány szót a szimbiotikus változócsillagokról!
A csoport prototípusa a Z Andromedae,
amelyet a XX. század elején még félszabályos
változónak hittek, akárcsak több, már ebbe a
típusba tartozó csillagot. A csoport rövidítése: ZAND. A szimbiotikus változók csoportja
mintegy 150 tagot számlál, melyek egymáshoz képest akár nagyon eltérő tulajdonságúak is lehetnek. Többségükről elmondható,
hogy egy hideg, nagyméretű vörös óriásból
és egy kisebb, forró, kompakt objektumból áll, melyek között anyagátadás történik.
A kisebb csillag körül sokszor akkréciós
korong alakul ki, és legtöbbször az egész
rendszert körülveszi a hideg csillagról leszakadt anyagmaradvány, mintegy „ködbe”
burkolva a csillagokat.

Ezeknek a változócsillagoknak a megfigyelése nagyon fontos a tudomány számára,
mert a változó kettős rendszer lévén rengeteg hasznos adatot szolgáltat, mint például
a vizsgált égitestek tömege, illetve általuk
jobban megérthetjük a kettős rendszerek
kölcsönhatásait.
A cikkben található fénygörbék zömmel
magyar amatőrcsillagászok észlelései alapján
készültek, az adatok megtalálhatóak a vcssz.
mcse.hu oldalon. Az adatbázisban ugyanúgy
szerepelnek a határon túli magyar amatőrök
adatai, mint számos külföldi amatőrtársunk
észlelései.

Fantáziakép egy szimbiotikus változócsillagról
(David A. Hardy & PPARC)

Remélem, hogy a cikk elolvasása után
sokan azok is kedvet kapnak változócsillagokat megfigyelni, akik eddig még nem
próbálták ki magukat ezen az izgalmas, és
egész életre szóló észlelési területen.

A Z Andromedae fénygörbéje 1972–2011 között. A változó csak az utóbbi évtizedben kezdett látványos fényváltozásokat
mutatni: egymást követik a kifényesedések (a fénygörbe a következõ oldalon folytatódik!)
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Z Andromedae
RA: 23h33m40,0s
D: +48°49’06”
Maximum (mag): 7,7 V
Minimum (mag): 11,3 V
Spektrum: M2III+B1eq
A szimbiotikus változócsillagok prototípusa, a Z And nagy népszerűségnek örvend az
amatőrcsillagászok körében, köszönhetően
a nagy amplitúdójú fényességváltozásainak.
Az égitest változásaira először Williamina
Fleming figyelt fel 1901-ben.
Fotometrikus és spektrális elemzések során
kiderült, hogy a csillag valójában két komponensből álló rendszer, amelyben a két objektum közös tömegközéppont körül kering. Az
egyik egy 11 magnitúdós átlagfényességű M
típusú félszabályosan változó vörös óriás,
míg a másik egy nagy tömegű fehér törpe. A
megfigyelések során észlelhető 10–20 évenkénti, akár 3 magnitúdót is elérő hirtelen
fényesedések az anyagfelhőnek a „berobbanásai”, amely a csillagokat veszi körbe. Ezen
kívül a vörös óriás 714 nap periódusú kisebb
fényességnövekedéseket is mutat.
Az MCSE Változócsillag Szakcsoport archívumában összesen 3829 Z And-észlelés található. Görbénken az 1972. augusztus 10. és
2011. július 30. közötti időszak fényességbecslései láthatók 10 napos átlagolással. Jól
látható, hogy az utóbbi években jelentősen
megnőtt a csillag aktivitása, szinte egymást
érik a kifényesedések.

AG Draconis
RA: 16h01m41,0s
D: +66°48’10”
Maximum (mag): 8,9 V
Minimum (mag): 11,8 V
Periódus: 554 nap
Spektrum: K3IIIep
Az AG Dra változócsillag rendszere egy
fémben szegény vörös óriásból és egy forró
fehér törpéből áll, melynek keringési ideje
550 nap. A változó fényessége 15 évente robbanásszerűen megnő és 3–6 éven keresztül
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fokozatosan halványodik el. Vitatott, hogy
mitől következhetnek be ezek a kitörések, a
legvalószínűbb magyarázat szerint a fehér
törpe körül keletkező anyagkorong robbanása okozhatja.
További érdekesség, hogy 1965-ben a Krími
Asztrofizikai Obszervatórium kutatói sikeresen megfigyelték az intézet 2,6 méteres
távcsövével, hogy a változó felfényesedései
során röntgensugarakat is bocsát ki.
1973. július 23. és 2011. július 24. között
összesen 7029 észlelés született az AG Draról.

AX Persei
RA: 01h36m22,7s
D: +54°15’02”
Maximum fényesség (mag): 9,4 V
Minimum fényesség (mag): 13,6 V
Periódus: 681,6 nap
Spektrum: M3IIIep+A0
Az AX Persei rendszere az eddig bemutatott változókhoz nagyon hasonló, egy vörös
óriásból és egy kisebb, fősorozatbeli csillagból áll, amelyek között a szokásos anyagátadás folyik.
Érdekessége, hogy azon kívül, hogy a kompaktabb égitest keringése miatt periodikusan
változik az égitest fényessége, még szabálytalan időközönként kitörések is megfigyelhetők a változón.
A csillagot már 1887 óta folyamatosan
szemmel kísérik, és több tanulmány is született a furcsa fényességváltozásainak az okáról. Utoljára már több mint húsz éve, 1988
és 1992 között történt egy nagyobb kitörése,
ám most úgy tűnik, hogy ismét egy nagyobb
kifényesedésre számíthatunk, így mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni.
Legutóbbi fényes állapotában magyar amatőrök is megfigyelték, amint a változó egy
nagy minimumon esik át. 9 magnitúdóról
egészen 13 magnitúdóig halványodott el a
fényessége, ennek az oka valószínűleg az
volt, hogy a két objektum a rendszeren belül
kitakarta a másikat. Mellékelt fénygörbéinken JD 2 447 600 előtt és JD 2 448 200 után is

változócsillagok
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jól beazonosítható egy-egy mély minimum,
amelyek pontosan egybeestek a kettős rendszer kölcsönös fedéseinek várt időpontjaival.
Mindez azt is jelenti, hogy kitörés közben
a kisugárzott fény túlnyomó része erősen
lokalizált a forró komponens közelében, azaz
a halványabb másodkomponens képes teljes
mértékben kitakarni a felfényesedésért felelős régiót.

Boldog új JD-t!
Alig másfél hónappal vagyunk az évváltás
után, máris elkezdhetünk készülni a következő, de fontosabb eseményre: a JD-váltásra.
JD-váltás akkor van, mikor a JD ezerre kerek
értéket vesz fel. Ez alapján rögtön kiszámítható, hogy ez az esemény a szilveszernél
ritkábban, ezer naponta fordul csak elő, így
semmiképpen nem szabad kihagyni! A JDváltás március 13-án lesz, így magyarországi
idő szerint délután egytől már a 2 456 000-t
köszönthetjük.

Az elsõ magyarországi JD-váltás 1984 októberében volt,
egy kajdacsi változós találkozón. Balról jobbra: Ságodi
Ibolya, Dömény Gábor, Szõke Balázs, Tóth János, Vágó
Zsuzsa és Tepliczky István

Ezt az eseményt korábban már többször
is megünnepelték a hazai amatőrök, de az
utóbbi években sajnos visszaszorult ez a
hagyomány. Ezért szeretnénk feleleveníteni
ez a szép szokást. Szerencsére a JD-váltás
pont keddre, a Polaris-előadások időpontjára
esik, ezért az alkalmat megragadva, Mizser
Attila tart egy kis változós élménybeszámolós, visszaemlékezős előadást 19:00-tól a
Polarisban. Miért észlelünk változócsillago-

Az AX Persei jó pár magnitúdóval halványabb, mint a cikkben tárgyalt másik két
változó (a Z And és az AG Dra), ami meg is
látszik a beküldött észlelések számán. Archívumunkban 2602 fényességadat található,
melyek 1974. június 21. és 2011. július 24.
között születtek.
Prósz György Aurél
kat? Mi az, ami évtizedeken át megtartja az
észlelőket? Hol hasznosulnak észleléseink?
Utána természetesen méltó módon megünnepeljük a JD-váltást.
Minden változóst és minden érdeklődőt
szeretettel várunk a Polarisban pontosan
2 456 000,25-kor.
Jat

AAVSO Observing Manual
– magyarul is
Idén január 23. óta immár magyar nyelven
is elérhető az AAVSO Vizuális Változócsillag-észlelők Kézikönyve. Ez a több mint hetven oldalas mű a kezdők számára mutatja be
rendkívül részletesen, hogy milyen alapvető
dolgokat kell tudni a változókról és azok
észleléséről.
A magyar változatot Molnár Péter és Kiss
László még 2008-ban kezdte, mely 2010 első
felében készült el, és ekkor küldték el az
AAVSO-nak. Ott sokáig pihent, míg végül
január végén megjelent.
A projekt elkezdése óta eltelt idő is mutatja, hogy mekkora munka volt elkészíteni a
fordítást, melyet ezúton is minden kezdő
és régóta aktív észlelő nevében is nagyon
köszönjük az igazi nevükön Mpt-nek és
Ksl-nek. Reméljük, hogy ez a hiánypótló mű
azok érdeklődését is újra felkeltik, akik már
régóta nem kóstoltak bele a vizuális változóészlelésbe.
A kézikönyv a http://www.aavso.org/
visual-observing-manual-hungarian címről
tölthető le pdf formátumban.
Jat
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Sovány téli hónapok
A 2011-es év utolsó három hónapjában 16
megfigyelő kereken 100 vizuális, 22 digitális
és 3 CCD megfigyelést küldött be, mely utóbbiak a piszkés-tetői 1 m-es Ritchey–Crétientávcsővel készültek.
A lista Kernya János Gábor megfigyelései nélkül sokkal rövidebb lenne, hiszen a
három hónap során nagyon kevés észlelésre
alkalmas éjszaka adódott. A fotósok is zömmel nyári, nyárvégi felvételeiket küldték be,
bár akadtak üdítő kivételek (Tarczi Patrik
szép IC 405-, vagy Kovács Attila M101+SN
2011fe-fotója, Ábrahám Tamás teleobjektíves
felvételei nagy csillaghalmazokról és aszterizmusokról). Somogyi Péter „majdnem planetárisáról” az előző számban olvashattunk.
Ismételten szeretnénk felhívni észlelőink
figyelmét a pontos beküldésre. Még mindig
sok olyan rajzot kapunk, melyeken a legalapvetőbb adatok sincsenek feltüntetve, és
észlelőlap (txt-fájlban) sincs mellékelve. Az
archivált észlelések így utólag már gyakorlatilag semmilyen információértékkel nem
bírnak, nem lehet tudni, milyen távcsővel,
nagyítással készültek, hiszen ha a rovatvezető most ki is tudja következtetni a hiányzó
adatokat, ez 5, 10, vagy 20 év múlva már nem
várható el. Kérjük ezért észlelőinket a figyelmesebb beküldésre, mert ezzel nem csak
munkát takarítanak meg a rovatvezetőnek,
hanem észleléseik értékét is növelik.

Észlelõ
Ábrahám Tamás
Balogh Ferenc
Cseh Viktor
Gyöngyösi Annamária
Hadházi Csaba
Hannák Judit
Horváth László István
Kernya János Gábor
Kiss Péter
Kovács Attila
Kun Emma
Lovró Ferenc
Németh László
Németh Róbert
Sánta Gábor
Somogyi Péter
Tarczi Patrik
Tóth Zoltán
Üveges Sándor

Észlelés
2d
2
3
1
4d
2
1
68
2
5d
3c
1
14
1d
6
5d
2d
3
1

Mûszer
4/200 t
5L
8L
15 T
20 T
13 T
20 T
30 T
10 T
20 T
100 RC
30 T
13 T
20 T
25 T
25 T
20 T
50,8 T
19,5 T

is jelentős a csillagai közt. A látható csillagai
Y-betűt formáznak. (Erdei József, 2011)

Nyílthalmazok
NGC 6633-IC 4756 NY Oph
12x60 B: Két szép ékszer a nyári égen! Az
IC 4756 nagy méretű, meglehetősen jól bontott halmaz. A halmaz északi és déli oldalain
fényes csillagok, közöttük sok halvány pötty
némi ködösségbe burkolva.
NGC 6633: lényegesen kisebb, talán harmad akkora, mint szomszédja. Sok csillaga
látható, amelyek kis eltéréssel ugyan, de
egyenlő fényességűek, de azért a ködösség
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Az NGC 6633 és IC 4756 NY Oph párosa. Erdei József
még a nyáron rajzolta le ezt a szép halmazpárost.
Munkájával a binokulárral végzett megfigyeléseket
szeretnénk népszerûsíteni! 12x60 B, LM=5 fok

NGC 869-884 NY Per (Perseus-Ikerhalmaz)
10x50 B: A híres Ikerhalmaz lerajzolása
több éjszakán át tartott. Először a rossz idő
miatt voltam kénytelen abbahagyni, másod-
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jára pedig a fáradtság miatt, így három
észlelés alapján összegeztem a látottakat. A
binokli látómezeje hemzseg a csillagoktól, s
a középpontban ott van a gyönyörű kettős
halmaz, valamint a látómező peremén É felé
a Stock 2 széle látszik. Így végül is három
csillaggyülekezetet látok.

tott csak a látómezővázlat elkészítése, de
megérte, mert nagyon látványos objektum!
(Németh László, 2011)

A Stock 2 nyílthalmaz Németh László rajzán. 13 T, 43x, 70’

Cseh Viktor ismét nagyszabású észlelésre vállalkozott a
Perseus-Ikerhalmaz megörökítésével. 10x50 B, 6 fok

Az Ikerhalmaz-komplexumból a 884-es
sorszámú a fényesebb és koncentráltabb. Az
NGC 869 szétszórtabb, és É-ra egy érdekes
csillagfüzér nyújtózkodik belőle, amely elér
egészen a Stock 2-ig. Kicsit olyan, mintha a kettőshalmaz egy fordított kérdőjelben
„állna”. Tipikus binokulár-objektum, amely
nagy távcsövekben nem mutatkozik ilyen
szépnek! (Cseh Viktor, 2011)
Stock 2 NY Cas
13 T, 43x: A Perseus-Ikerhalmaztól É-ra
kb. 2°-ra, egy fényes csillaglánc végén található ez a nagy és fényes NY. Kb. 20 tagja
8–9 magnitúdó közötti csillag, de legalább
ugyanennyi 10–11 magnitúdós is látszik. A
halmaz majdnem teljesen betölti a látómezőt! „Muscleman” halmaznak is nevezik,
mivel egy kis képzelőerővel egy karjait kitáró
pálcikaembert alkothatunk meg a fényesebb
csillagok megfelelő összekötésével. A Tejút
egy sűrű részén helyezkedik el, ezért a sűrű
csillagháttér miatt több mint egy óráig tar-

A Stock 2 könnyű binokuláros, sőt szabadszemes objektum. Azonban már 30–40x-es nagyítással sem érvényesül igazán, ezt a nagyítást a rajzolás megkönnyítésére érdemes választani, míg a
látványt élvezni igazán kb. 20x-ossal lehet! (Snt)

Ködök
NGC 281 NY+DF Cas
10 T, 16x: Kicsit kicsi a nagyítás ehhez a
ködhöz, viszont a gazdag, tejutas látómező
szép keretet ad. A köd első pillantásra feltűnő, középső része, a BU 1 többes rendszert
körülvevő vidék nagyon fényes. A csillagtól
K–ÉK-re is látszik egy fényesebb folt. A
bohócarc felső része teljesen egyértelmű,
viszont az alsó rész (a nyitott száj alsó állkapcsa) nagyon nehéz, csak utolsó két éjszaka
láttam, akkor is sokszor csak 48x-os nagyítással. Viszont utolsó éjszaka, 2011. szeptemberoktóber fordulóján, a jó égen egyértelműen
látszott az egész köd, bár nagyon halványan.
(Kiss Péter, 2009–2011)
IC 405 DF Aur
20 T+Canon EOS 550D: A kép az IC 504-öt,
azaz a Lángoló Csillagködöt ábrázolja. Ez a
reflexiós és emissziós elemeket is tartalmazó
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tó” reflexiós köd filamentjei kavarognak,
ezáltal keltik azt a hatást, mintha az egész
köd lángolna. Sajnos fekete-fehérben ez nem
érvényesül olyan jól. (Tarczi Patrik felvétele
alapján: Snt)

Jó szemû és türelmes észlelõnk, Kiss Péter, több éjszakán
keresztül rajzolta az NGC 281-et. 10 T, 16x, 2,9 fok

köd az AE Aurigae körül található. Az AE
Aur úgynevezett szökevénycsillag, keletkezési helye az Orion-köd, ahonnan valószínűsíthetően egykori társának szupernóva-robbanása lökte ki és gyorsította fel szokatlan
sebességére. Mozgása során „belefutott” a
csillagközi tér egy anyagfelhőjébe, sugárzása
azt fénykibocsátásra késztette, a felhőben
lévő porrészecskékről pedig visszaverődik
a csillag fénye. A köd megjelenésének érdekességét az adja, hogy a vöröses emissziós
köd felülete előtt a kék színben „világí-

IC 410 DF Aur
Ideális 1000-es fókuszú téma, kíváncsiságból fotóztam, mit tudok kihozni belőle. Első
igazi mélyég-objektumom a Szekeresből.
Meglepetésemre két filamentum is kiemelkedett feldolgozáskor, ilyet még nem fotóztam.
Sajnos a második éjszakás anyag a vastag
pára miatt csupa vöröses lett, valamint a
vezetés sem volt tökéletes, igazából csak utólag vettem észre hogy összességében talán
segített, mint rontott hogy a jól sikerült első
éjszakai felvétellel összegeztem. Vártam egy
harmadik éjszakára is, de feladtam (2011.
december 4-én írom e szöveget). Mozgóképet is készítettem, és nem láttam feltűnő
mozgást, a vezetési hibát leszámítva a második éjszakán, melyet „avsigclip” opcióval
hoztam helyre.
A BTC-oldal felhasználói segítségével feljavított verzió. Módosítások: csoportonkénti
avsigclip, szaturáció megemelése, zöldbe fordult háttér színgörbével történő csillapítása
(amely a második. párás éjszaka nélkül nem
lett volna szükséges). Szoftveres szűrőzést
nem használtam. (Somogyi Péter, 2011)

A Lángoló Csillagköd Tarczi Patrik felvételén. 20 T, Televue Paracorr Type-1, Canon EOS 550D, 3,25 óra expozíció, ISO 800
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Az IC 410 Somogyi Péter felvételén. 25 T+Canon EOS
400D, Baader MPCC korrektor, 352 perc (5,86 óra)
expozíció ISO 800-on

Az NGC 404 Üveges Sándor rajzán. 19,5 T, 200x, 14’

Galaxisok
NGC 404 GX And
19,5 T, 80x: Már halvány foltként látszik, de
még eléggé elmosódott. 150x: Jót tesz neki
a nagyítás, meggyőzőbben látszik, mintha
magja lenne. 200x: Nem változik a látványa,
csak annyiban, hogy a központi része kifényesedik, összességében nagyon halvány.
Fényessége kb. 12 magnitúdó körüli, átmérője kb. 2–2,5’, a szabadszemes határfényesség
kb. 5,5 magnitúdó. (Üveges Sándor)
20 T+Canon EOS 350D: Az NGC 404 nemrégiben ajánlati objektum volt. A vizuálisan
leírt nehéz megfigyelhetőség elsősorban nem
a galaxis halványságára vezethető vissza,
hanem a vele egy látómezőben fénylő b And
(Mirach) okozza. Ezért is nevezik gyakran
„Mirach Szellemének”. A lentikuláris galaxis
fényes csillagszerű magját sok megfigyelő
kiemeli, és Hadházi Csaba felvételén is remekül tanulmányozható. Vidéki, jó ég esetén
már 10 cm-es műszerrel érdemes a nyomába
eredni, de nagy nagyítást használjunk. (Hadházi Csaba felvétele nyomán: Snt)
NGC 925 GX Tri
20 T+Canon EOS 1000D: 10 magnitúdós
spirálgalaxis a Triangulum gammájától kb.

A Mirach Szelleme Hadházi Csaba fotóján. 20 T+Canon
EOS 350D, 50s expozíció ISO 1600-on

2–3 fokkal keletre, irodalmi adatok szerint 45
millió fényév távolságban. Nem túl fotogén,
itthonról nem is gyakran fotózott objektum.
A sok munkához és a hosszú expozíciós időhöz képest a kép csalódást okozott ugyan, de
ez semmiképpen nem a galaxis számlájára
írható. (Németh Róbert, 2011)
A galaxist ábrázoló felvétel ennek ellenére sok
adatot tartalmaz, a színek telítetlenné tételével és
invertálással sok halvány részlet előcsalogatható
volt. A galaxis roppant alacsony felületi fényességű, vizuálisan nehezen látható még nagy távcsövekkel is. Alakját a küllő uralja, ahonnan fényének
legnagyobb része származik. Észlelőnk nagyon
jól választott, mert adatbázisunkban egyetlen egy
másik felvétel van csak a galaxisról, mely kb. 10
éve készült. Annál ez a kép sokkal részletgazdagabb és informatívabb. (Snt)
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IC 356 GX Cam
30 T, 191x: Kellemes látványt nyújtó galaxis,
mely a 8,5m-s HD 25452 jelű előtércsillag közvetlen szomszédságában található. A fényes
csillag csak kevéssé zavarja a megfigyelést;
191-szeres nagyítással az IC 356 ovális alakú,
3,2x2 ívperc kiterjedésű ködössége szépen
tanulmányozható. A csillagsziget szívében
kissé fényesebb, kompakt foltként pillantható meg a magvidék. Ennek közelében, a galaxis felületén egy 15m-s előtércsillag pislákol.
Elfordított látás alkalmazásával a csillagsziget ködfoltja kissé márványozottnak tűnik.
Az égitest korongja vizuálisan nem oldható fel spirálkarokra, mivel az IC 356 az
NGC 488, NGC 2775, NGC 2841, NGC 4699,

NGC 7217 jelű galaxisokhoz hasonlóan egy
sokkarú (flokkulens) spirál; megszámlálhatatlan karocskái igen szorosan tekerednek a
centrum körül.
A spirálkarok látványának rögzítése asztrofotókon lehetséges; a fényképeken az IC
356 méltóságteljes, pompás galaxisként tündököl. A 11m összfényességű, könnyedén
megpillantható rendszer távolsága kb. 29–39
millió, míg átmérője kb. 50 ezer fényév. (Kernya János Gábor, 2011)

Szupernóvák
SN 2011hx a PGC 280 2359 GX And-ban
50,8 T, 351x: Nagyon szép, csillagdús LM
fogad, amikor ráállok a galaxis helyére az
And-ban. A GX egy 11 magnitúdós csillag
tövében van, és így csupán néha-néha villan
be EL-sal, mivel kb. 15–15,5 magnitúdós
lehet. Elég diffúznak tűnik. Nehéz eldönteni,
hogy a pici GX nehezebb, vagy a DK-i szélén
ülő 16,2 magmintúdós SN. (Tóth Zoltán,
2011. november 28.)

Az NGC 925, a Triangulum második legfényesebb galaxisa
Németh Róbert fotóján. 20 T, Canon EOS 1000D, 370 perc
expozíció (6,17 óra) ISO 800-on

Az SN 2011hx a PGC 280 2359-ben Tóth Zoltán rajzán.
50,8 T, 351x, 14’

Kernya János Gábor rajza az IC 356 jelû galaxisról.
30 T, 191x, 16’
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SN 2011hw egy névtelen galaxisban (Peg)
50,8 T, 351x: Érdekes, hogy egy „anonymous” galaxis, ami a Guide 8.0-ban nem
szerepel, ilyen könnyen látszik. Bár a könnyű
láthatóság viszonylagos… 15,5 magnitúdó
lehet, elég kompakt, méretét 0,4’-re becsü-
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A mélyég-pályázat eredménye

Tóth Zoltán rajza az SN 2011hw-rõl és szülõgalaxisáról
(Peg). 50,8 T, 351x, 14’

löm. A tőle Ny-ra lévő 11 magnitúdós csillag
zavaró, de azért EL-sal jól kivehető kerek
folt. Az SN sem nehéz, 16,0 magnitúdó körüli, és a GX K-i szélén van. (Tóth Zoltán, 2011.
november 28.)

Az MCSE és a BTC által meghirdetett
mélyég-észlelési pályázatra összesen 13
pályamunka érkezett be három kategóriában. A bírálóbizottság négy tagú volt (Dr.
Szatmáry Károly, Dr. Székely Péter, Mizser
Attila és Sánta Gábor), ülésüket ez év január
13-án Szegeden tartották. A nyertesek névsorát most közöljük, nyereményük átvétele
miatt vegyék fel a kapcsolatot Mizser Attilával vagy Szabó Sándorral.
Kistávcsöves kategória: 1. helyezés: Németh László, Pétfürdő; 2. helyezés: Gyöngyösi
Annamária, Újfehértó; 3. helyezés: Kovács
Gergő, Báránd; Dicséretben részesült: Dálya
Gergely, Budapest.
Nagytávcsöves kategória: 1. helyezés: Kernya János Gábor, Sükösd (a kategóriában
egyedül küldött pályázatot). Fotografikus
kategória: 1. helyezés: Francsics László,
Budapest; 2. helyezés: Czinder Gábor, Szárlliget; 3. helyezés: Munzlinger Attila, Gyergyószárhegy (RO).
Sánta Gábor
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Ó, te csodás W!
Az Andromeda-legendáról bizonyára minden amatőrcsillagász hallott már. A történetben Kassziopeia, Kefeusz, Androméda,
Perszeusz, Pegazus, illetve az egyébként jámbor Cet szerepel. Főszereplőnk, Kassziopeia
gőgösen hirdette magáról, hogy bizony nála
nincsen szebb, még a messze földön híres
nimfák is csak utána következnek a sorban.
Ez a kijelentése hamarosan el is hozta a Cet
képében Poszeidón, a tengerek istenének
haragját, kinek felesége is a nereidák közül
való volt. A Cet pedig tombolt és sorra végzett az útjába kerülő emberekkel. Egy jós
tanácsát követve Kefeusz és felesége egy, a
tengerben álló sziklához kötözte egyetlen
gyermeküket, Andromédát. Ezzel lecsillapíthatták volna a szörnyet, de Perszeusz
közbelépett és legyőzte a Cetet, megmentve
ezzel későbbi hitvesét. Később mindannyiuk
felkerült az égboltra, de büntetésből Kassziopeia időnként fejjel lefelé kell hogy szemlélje az emberek világát. A fordulatos történet
szinte filmvászonra kívánkozik – legutóbb
2010-ben dolgozták fel.
Nem ismerek olyan embert, aki a csillagképekkel való ismerkedésének kezdetén, az
első konstellációk között ne a Cassiopeiát
tanulta volna meg, hiszen nagyon könnyen
megtalálható! Jellegzetes W formáját mindenki azonnal megjegyzi és megkeresését az
is megkönnyíti, hogy cirkumpoláris csillagkép, tehát egész évben látható, bár legjobban
ősszel, illetve télen.
A magyar népi csillagképek között is megtalálható, bár ott egészen más szerepet tölt
be, mint a görög mondavilágban. Elődeink Korcsmaként ismerték, innen jött ki a
Részegember (Kefeusz).
A Cassiopeia a Tejút sávján helyezkedik
el, ezért csillagokban igen gazdag terület,
melyen mindenféle észlelési célpontot megtalálhatunk. Nyílthalmazok, ködök, galaxisok, változócsillagok és természetesen kettőscsillagok. Sőt utóbbiakból igazi kánaán
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Vincent Regan Cepheusként és Polly Walker Cassiopeiaként
a Titánok harca címû 2010-ben készült fantasy-filmben

ez az égi táj, ezért a rovatunkban közzétett
észlelési ajánlat csak egy apró ízelítő.
Tíz, főként kistávcsöves kettőscsillag következik, melyek főleg a „W” környékén helyezkednek el.
Kezdjük listánkat a konstelláció legfényesebb tagjával, az a Cassiopeiae-vel. A Shedir
egy fényes, 2,24 magnitúdós K színképtípusú óriáscsillag, amely tőlünk 230 fényévre található. Luminozitása 850-szerese a mi
Napunkénak, átmérője körülbelül 42-szer
nagyobb. Érdekessége továbbá, hogy azon
kevés csillagok közé tartozik, melyek peremsötétedését közvetlenül is megfigyelték, és az
átmérőjére vonatkozó adatokat később ezen
mérésekkel korrigálták. A Shedir párját igen
könnyen megfigyelhetjük, akár egy kisebb
binokulár is elegendő lehet, bár kis nehézségekbe ütközhetünk a tagok hatalmas fényességkülönbsége miatt, amely meghaladja a 6
magnitúdót.
Az a Cas mellett található az h Cas, amely
nem része a csillagkép szigorúan vett W
alakjának, mégis, fényessége miatt szabad
szemmel is könnyen látható. Az Achird igen
közel helyezkedik el hozzánk, távolsága 19,4
fényév. Méretében a Naphoz hasonló, G
típusú csillag, melynek luminozitása alig 30

kettõscsillagok

A Cassiopeia csillagkép Hevelius Uranographiájában
(1690)

százalékkal, átmérője mindössze 15 százalékkal nagyobb a mi csillagunkénál. Kiváló
célpont lehet, ha meg szeretnénk mutatni
másoknak, hogy nagyjából hogyan nézhet
ki központi csillagunk 20 fényévnyi távolságból. Legérdekesebb tulajdonsága, hogy
párja is van: egy K típusú törpecsillag. Egymás körüli keringésük majd’ két évszázadra
visszanyúló adatsor alapján 480 év, a tagok
átlagos távolsága 70 csillagászati egység, ez
alapján tömegük 1,07 ill. 0,42 naptömegnek.
A páros igen élénk színei miatt is érdemes
felé fordítanunk távcsövünket, a főcsillag
sárgásfehér, míg párja sötétnarancs színű,
ezt a látványt tovább fokozza, hogy a kísérő
4 magnitúdóval halványabb a főcsillagnál.
Könnyű felbonthatósága miatt a kistávcsöves
észlelőink kedvelt célpontja.
Következő két célpontunkat a b Cas mellett
találhatjuk, kis nagyításon mindkettő a látómezőben látható. Az STF 3057 és az STF 3062
kis nagyításon hasonló fényességűnek tűnik,
azonban párjaik csak a nagyítás nagyobb
mértékű növelésével tűnnek elő. Az STF
3057 tagjai között ráadásul 3 magnitúdó
a fényességkülönbség, ami megnehezítheti
észlelésüket. Az STF 3062 igazi tesztkettős,

hiszen a kísérőcsillag csak alig egy magnitúdóval halványabb a főcsillagnál, viszont
a szeparáció csak 1,5 ívmásodperc. Nem
megfelelő nyugodtság mellett kihívás lehet
megfigyelésük 10–12 centiméteres távcsövekkel. Nagyon szép párosok, észlelésük
kifejezetten ajánlott!
Alig pár fokra az előbbi kettőscsillagoktól
található az Otto Struve nevével fémjelzett
OSTF 496, amely egy szép többes rendszer,
melynek a katalógusok szerint hat tagja van.
Valóságos káosz, hogy a különféle tagok (AB,
AC, AE, CD stb.) mind külön is katalogizálva
vannak, ezért az egyetlen egységes nevük
az Otto Struve által adott 496-os sorszám. A
rendszer legtöbb tagja már a legkisebb távcsövekkel is felbontható, azonban néhányuk
igencsak borsot törhet az észlelők orra alá.
A CD párosa véleményem szerint minimum
10–12 centiméteres optikával figyelhető meg
(ideális körülmények között), míg az AB egy
igazi szörnyeteg, hiszen a fényességkülönbség 4,5 magnitúdó, de a szögtávolság igen
kicsiny, mindössze 0,9 ívmásodperc. 15, de
inkább 20 centiméteres távcsőre van szükségünk, hogy megfigyelhessük.
Fordítsuk távcsövünket a csillagkép másik
oldala felé. Ha már kerestünk – a Messierkatalógusban is szereplő – nyílthalmazokat
ebben a konstellációban, igazán könnyű dolgunk lesz, hiszen az STF 131 éppen az M103
halmaz csillagai előtt látszik. A kettőscsillag
nem tagja a halmaznak, mégis uralja a látványt. A valójában hármas rendszer és a
csillagban gazdag látómező rajzot kíván a
ceruzát szívesen használó észlelőktől. Érdekesség, hogy a főcsillaghoz képest szinte egy
vonalban található a két kísérő, bár a C tag
megfigyelése halványsága miatt nehéz lehet
városi környezetből. (A mellékelt térképen
sajnos nem szerepel a kettőscsillag, viszont a
halmaz alapján bárki megtalálhatja.)
Következő célpontunk éppen az e Cassiopeiae mellett található, a még szabad
szemmel is könnyen észrevehető ENG 7 jelű
kettőscsillag. Bár a párost könnyű felbontani,
a tagok színe miatt érdemes igazán felkeresni a rendszert. A főcsillag sárga, már-már
vöröses, míg társa sárga színű, igazán szép
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Kettõscsillag
a Cas
h Cas
Σ 3057
Σ 3062
OΣ 496

Σ 131
ENG 7
i Cas

48 Cas
Σ 191
Σ 185
Σ 170

Egyéb név
H 518
Σ 60
Σ 60
AR Cas
SHJ 355
HJ 1888
HJ 1888
DA 2

Σ 262
Σ 262
Σ 262
Σ 262

Tagok
AD
AB
AE
AB
AB
AC
AB
AE
AF
CD
AB
AC
AB
Aa-B
Aa-C
Aa-D
CD
AB
AB
AC

m1
2,35
3,52
3,52
6,7
6,42
4,87
4,87
4,87
4,87
7,23
7,3
7,3
5,8
4,63
4,63
4,63
6,92
4,65
6,2
6,77
6,77
7,49

m2
8,98
7,36
10,15
9,3
7,32
7,23
9,3
11,28
10,59
9,06
9,9
11,8
8,9
6,92
9,05
8,48
8,48
6,74
9,1
8,58
8,94
8,24

S
69,5”
12,9
91,8
3,8
1,5
76
0,9
42,4
67
1,4
14
28
45,9
2,9
8,9
210,6
213,5
0,8
5,1
1,1
120,7
3,2

PA
282
319
127
299
342
268
335
115
339
214
144
145
176
230
99
60
60
267
195
8
170
244

Keresõtérkép és táblázat a Cassiopeia-ajánlathoz
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RA
00h40m55s
00 49 06,7
00 49 06,7
00 04 55,0
00 06 15,9
23 30 01,9
23 30 01,9
23 30 01,9
23 30 01,9
23 30 01,9
01 33 14,0
01 33 14,0
01 47 45,1
02 29 03,9
02 29 03,9
02 29 03,9
02 29 03,9
02 01 57,4
02 03 10,4
02 02 09,3
02 02 09,3
01 55 27,3

D
+56 34’29”
+57 48 51
+57 48 51
+58 31 56
+58 26 12
+58 32 56
+58 32 56
+58 32 56
+58 32 56
+58 32 56
+60 41 11
+60 41 11
+63 51 07
+67 24 08
+67 24 08
+67 24 08
+67 24 08
+70 54 25
+73 51 02
+75 30 08
+75 30 08
+76 13 28
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látványt nyújtanak a látómezőben, kis nagyítással észlelünk.
Ha meghosszabbítjuk a W bal szárát, a d
és az e távolságát újra felmérve találjuk a
– tőlünk 140 fényévre található – i Cas többes rendszerét. A távcsövünkben nagyobb
nagyításon gyönyörű látványt nyújt az egymás közelében elhelyezkedő három csillag
(a katalógusok szerint van egy negyedik
tag is, bár jóval messzebb társaitól). A 4,65
magnitúdós főcsillag egy A5 színképtípusú
törpe, ettől 2,7 ívmásodpercre található a
B tag, mely egy 6,9 magnitúdós, F típusú
törpecsillag. A háromszög utolsó tagja még
haloványabb (K típusú törpe), csak 8,7 magnitúdó. Érdekesség, hogy a katalógusok és
a szakirodalom is fehérnek írja le az A–B
tagokat, de a gyakorlatban – valószínű, hogy
az igen sárga C tag közelsége miatt – egészen
más színeket látunk, és a két fényesebb csillag is sárgává „válik”. A hamis színkontraszt
mellett a rendszernek további érdekességei
is vannak. A mellékelt képen is látható, hogy
a távcsövünkkel felbontható három (négy)
tag mellett további csillagok is látszanak. A
modern kori megfigyelő berendezésekkel –
főleg adaptív optikákkal – kimutatták, hogy
az A és C tagok körül keringenek további társak, viszont a B tag egyenes vonalon mozog,
tehát még nem egyértelmű, hogy a rendszer
tagja-e. A főcsillagról készült mérések szerint mágnesesen igen aktív változócsillag a
változások 1,74 napos periódusokkal követik
egymást, ami a kalcium és stroncium vonalak emelkedésében is látszik.
Érdemes felkeresni ezt az érdekes, és egyben nagyon szép rendszert!
Listánk következő célpontja nagyobb távcsövet igényel, minimum 15 centiméteres
optikával sikerülhet a 48 Cas felbontása.
A tagok fényességkülönbsége kicsivel több,
mint 2 magnitúdó, de a szeparáció mindöszsze 0,8 ívmásodperc, ami igényli a megfelelő
állapotú légkört. De ne adjuk fel, érdemes
megfigyelésével próbálkozni és rászánni az
időt!

Viszont a tőle csak pár fokra elhelyezkedő
STF 191 már egy 5–6 centiméteres távcső
segítségével is felbontható. A tagok közötti
fényességkülönbség jelentős 3 magnitúdó,
amely nagyon széppé teszi a standard fehér
páros látványát, igazi kistávcsöves kettős!

A i Cas többes rendszerérõl adaptív optikával készített
infravörös felvétel (Lick Obszervatórium)

Listánk utolsó két párosa nagyon közel
található egymáshoz, viszont látványban
egészen mást nyújtanak. Az STF 185 hármas rendszer, az A–C tagokat igen könnyű
megfigyelni, sőt már egy kis binokulár is
elegendő észleléséhez. Az A–B tagok között
viszont sokkal kisebb a távolság, annyira,
hogy legalább 10 centiméteres távcső szükséges hozzá, de ez is csak kiváló ég mellett
bontaná a tagok fényességkülönbsége miatt.
15 centiméteres műszerrel viszont jó ég mellett mindhárom tagot megfigyelhetjük egy
látómezőben.
Utolsó észlelési célpontunk már kisebb
távcsövek számára is elérhető, egy jó minőségű 5–6 centiméteres optikájú műszerrel is
megpróbálkozhatunk vele. Az STF 170 tagjai
fehérek, és nagyon szép látványt nyújtanak,
mivel fényességük alig 1 magnitúdóval tér el
egymástól. Nagyon ajánlom megfigyelését
– természetesen az előbbi kettőscsillagokkal
egyetemben!
A Cassiopeia még magasan jár az égbolton, ráadásul a tél miatt korán elkezdhetjük
észleléseinket a csillagképben.
Kívánok mindenkinek derült és nyugodt
észleléseket!
Szklenár Tamás
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jelenségnaptár

2012. március

Jelenségnaptár
Március 1.
Március 8.
Március 15.
Március 22.
Március 30.

HOLDFÁZISOK
01:21 UT
09:39 UT
01:25 UT
14:37 UT
21:41 UT

Mélyég-ajánlat: NGC 2539 NY Pup
elsõ negyed
telehold
utolsó negyed
újhold
elsõ negyed

A bolygók láthatósága
Merkúr: A hónap elején jól megfigyelhető
az esti nyugati ég alján. Idei legjobb esti láthatósága során másfél órával nyugszik a Nap
után. 5-én kerül legnagyobb keleti kitérésbe,
18,2°-ra a Naptól. A hónap közepén azonban
láthatósága gyorsan romlik, 21-én már alsó
együttállásban van a Nappal.
Vénusz: Feltűnően látszik az esti délnyugati égbolton. A hónap elején négy, a végén
négy és negyed órával nyugszik a Nap után.
27-én kerül legnagyobb keleti kitérésbe, 46°
távolságra a Naptól. Fényessége –4,2 magnitúdóról –4,4 magnitúdóra, átmérője 18,5”-ről
24,7”-re nő, fázisa 0,63-ról 0,49-ra csökken.
Mars: Hátráló mozgást végez a Leo csillagképben. 3-án kerül szembenállásba a Nappal,
a hónap folyamán egész éjszaka megfigyelhető. Fényessége a hó eleji –1,2m-ról –0,7mra, átmérője 13,9”-ről 12,6”-re csökken.
Jupiter: Előretartó mozgást végez az Ariesben. Az esti égen látható a nyugati ég alján,
késő este nyugszik. Fényessége –2,1 magnitúdó, átmérője 35”.
Szaturnusz: Folytatja hátráló mozgását
a Virgo csillagképben. Este kel, majdnem
egész éjszaka látható a déli égen. Fényessége
+0,3 magnitúdó, átmérője 19”.
Uránusz: A Nap közelsége miatt nem
figyelhető meg. 24-én együttállásban van a
Nappal.
Neptunusz: A Nap közelsége miatt nem
figyelhető meg.
Kaposvári Zoltán
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A Hajófar ugyan téli csillagkép, de legkeletibb részei egészen áprilisig megfigyelhetőek. Különösen érdekes az NGC 2539
nyílthalmaz, mert elég fényes (6,5 magnitúdó körüli), és pontosan 7 fokkal délre van
az M48-tól (deklinációja –13 fok). Március
közepén kényelmesen, este 8 körül delel 30
fok magasan, így megfigyelésének nincs akadálya. Binokulárral is látható, de észlelését
kissé zavarja a peremén ülő, 4,7 magnitúdós
19 Pup (ez előtércsillag). Célszerű nagyobb
nagyítást választani, de tapasztalataim szerint még városias, külvárosias égen is szépen
bomlik 10 cm körüli műszerekkel. Sűrű,
gazdag, de nem túl koncentrált csillaghalmaz, mely 4700–5000 fényév távolságban
van tőlünk, kb. 2000 fényévvel messzebb az
M48-nál. Kora 640 millió év körül van, és
érdekes, hogy ez az érték gyakorlatilag megegyezik az M48 koradatával.
Felkereséséhez derült kora tavaszi éjszakákat kíván
Sánta Gábor

A hónap változócsillaga:
a T Camelopardalis
A mira változóknak általában nagyon szabályos, szinuszgörbe jellegű fénygörbéjük
van. Ezzel szemben a T Camelopardalis görbéje maximumban „vállasodik”, azaz egy
mellékmaximum után kissé halványodik,
majd újra fényesedni kezd az átlagban 8
magnitúdós maximumig.
A mellékmaximumot az okozhatja, hogy
a csillagban bár csak egy rezgési állapot
gerjesztődik, annak periódusa rezonanciába
kerülhet egy másik rezgési állapotéval (felhanggal), s így a csillag összehúzódása nem
egyenletesen történik. A mellékmaximum
0,5–1,0 magnitúdóval halványabb, mint a
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főmaximum, de akár majdnem teljesen meg
is szűnhet, vagy az is előfordulhat, hogy a főés a mellékmaximum helyet cserél.
Azért is ajánljuk ezt a csillagot márciusra,
mert február vége felé kezdődik el fényesedni 14 magnitúdós minimumából, így lehetőség lesz végigkövetni a maximum időszakát.

A „vállasodás” április végén kezdődik, és
általában 80 napon keresztül tart. Ekkor
érdemes sűrűbben észlelni a változót, hogy
mindenképpen „elkapjuk” a mellék- és a
főmaximumot.
Jakabfi Tamás
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programajánlat
Polaris Csillagvizsgáló

Távcsöves bemutatók minden kedden, csütörtökön és szombaton sötétedéstől (Budapest, III. ker., Laborc u. 2/c.). A belépődíj
felnőtteknek 500 Ft, diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak 350 Ft.
http://polaris.mcse.hu, tel: (1) 240-7708, 0670-548-9124
Folyamatos tagfelvétel. Az esti bemutatások alkalmával – és telefonos egyeztetés
után – napközben is lehet intézni az MCSEtagságot.
Keddenként 18 órától MCSE-klub. Tagfelvétel, távcsöves tanácsadás, egyesületi programok megbeszélése. Keddenként 19 órakor:
előadás-sorozat!
Csütörtökönként 18 órától középiskolás
csillagászati szakkörünk tartja foglalkozásait, folyamatos jelentkezéssel.
Szerdánként 17 órától csillagászati gyermekszakkör 8–12 éveseknek, folyamatos
jelentkezéssel.
Tükörcsiszoló szakkör indult csillagvizsgálónkban szombati napokon (részletes
információk honlapunkon olvashatók).
Csoportok (legalább 15 fő) számára előre
egyeztetett időpontokban és témában tartunk előadásokkal egybekötött távcsöves
bemutatókat.
Polaris Hírlevél: A csillagvizsgálóval kapcsolatos programokról, eseményekről tájékoztat hírlevelünk, melyre a polaris.mcse.hu
bal oldali sávjában található felületen lehet
feliratkozni.
A Polaris Csillagvizsgáló vállal kihelyezett
előadásokat és bemutatókat is (előre egyeztetett időpontban).
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Helyi csoportjaink programjaiból
Helyi csoportjaink aktuális programjai
megtalálhatók saját honlapjaikon is, a www.
mcse.hu „Helyi csoportok” elnevezésű linkgyűjteményében. Programajánlónkban csak
az állandó csoportprogramokat tüntetjük
fel.
Baja: Pénteken 18 órától éjfélig foglalkozások a Tóth Kálmán u. 19. sz. alatt.
Dunaújváros: Péntekenként 16:00–18:00
között összejövetelek a Munkás Művelődési
Központban.
Esztergom: A Bajor Ágost Művelődési Házban (Imaház u. 2.) minden szerdán 18 órakor
találkoznak a tagok.
Győr: Péntekenként páratlan héten előadás
18:00-tól (Gyermekek Háza, Aradi vértanúk
útja 23.), páros héten napnyugtától bemutató
a csillagvizsgálóban (Egyetem tér 1.).
Hajdúböszörmény: Minden hónap utolsó
péntekjén 19 órától találkozó a Sillye Gábor
Művelődési Központban.
Kaposvár: Kéthetente hétfőnként 18 órától
foglalkozások a TIT Dózsa György úti székházának nagytermében.
Kiskun Csoport: Az aktuális havi programok a csoport honlapján: kiskun.mcse.hu,
tel.: +36-30-248-8447
Kunszentmárton: Összejövetelek minden
hónap utolsó szombatján 15 órától a József
Attila Könyvtárban (Kossuth L. u. 2.).
Miskolc: Összejövetelek péntekenként 19
órától a Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgálóban.
Paks: Összejövetel minden szerdán 18 órától az ESZI egyik osztálytermében, jó idő
esetén az udvaron távcsövezés.
Pécs: Minden hétfőn 18 órakor találkoznak a helyi MCSE-tagok a Felsőmalom u.
10-ben.
Szeged: Felvilágosítás Sánta Gábornál,
melyeg@mcse.hu, tel.: +36-70-251-4513.
Tata: Foglalkozások keddenként a Posztoczky Károly Csillagvizsgálóban.
Tápiómente: Majzik Lionel, tel.: +36-30833-2561, e-mail: majlion@dunaweb.hu
Zalaegerszeg: Felvilágosítás Csizmadia Szilárdnál, tel.: +36-70-283-5752, e-mail: zeta1@
freemail.hu

â
Hubble változó köde (NGC 2261) a Monocerosban. Pósán Tibor felvétele 2011. február
9-én készült (250/1200 Newton, Canon EOS 350D, 18x8 perc expozíció, ISO 800)

A Lovejoy-üstökös a Nemzetközi Ûrállomásról.
Dan Burbank felvétele 2011. december 22-én készült (NASA)

A Lovejoy-üstökös az Európai Déli Obszervatórium paranal-hegyi állomásáról (Chile),
2011. december 22-én hajnalban. Guillaume Blanchard felvétele (ESO)

