
A Mars fedése a Holddal
Ritkán látható, érdekes és látványos Jelenség tanúi lehetünk 
1972. máius 15-én: a kora esti órákban a Hold elfedi a Mars 
bolygót. Amennyiben a Jelenség időpontjait módunkban van ti
zed másodperc pontossággal megfigyelni, úgy már kis /3-5 ca- 
es/ távcsővel is érdekes, értékes munkát végezhetünk. A fedés 
időpontjai /Közép-Európai Időben, Budapestre számitva és a 
marskorong középpontjára vonatkoztatva/ h «

Belépés a Hold mögé: máj. 15* 21 2972* Póz.*150
Kilépés a Hold mögül: " " 22 05 »1 " 232°

A poziciószöget /Póz./ a Hold északi pontjától kelet felé ha
ladva nárjiik, tehát a déli pont póz. szöge 180 fok. A fedés 
- okkultáció - időpontjában a Hold 2,6 napos keskeny sarló, 
a belépés a sötét oldalon, a kilépés a megvilágított sarlónál 
a Pumerius kráter vonaláról délre történik.
Mivel a Mars az okkultáció idején 4 ivmásodperc látszó átmé
rőjű kis kororg /kb. 220-szoros nagyítással fele akkorának 
látszik, mint a Hold puszta szemmel/, belépés valójában négy 
kontaktusból áll. Ezek: I.= a Hold pereme éppen érinti a Mar- 
sot? II.sA Mars keleti belső pereme is eltűnt a Hold mögött; 
III.-a Mars kibukkan a Hold nyugati pereme mögül; IV.* A Mars 
pereme utoljára érinti a Hold nyugati peremét. Növelhetjük a 
megfigyelés pontosságát, ha azokat az időpontokat is megadjuk, 
amikor a Hold éppen a marskorong felét fedi el /becslésünk 
szerint/. Az észleléseket nagyon pontos, másodperc mutatós 6- 
rával, vagy stopperórával végezzük, a pontosidőadók Jelei sze—

/B./
Csillagfedések észlelési körülményeinek feljegyzése
A csillagfedések /okkultációk/ megbizhatóságának, pontosságénak 
értékeléséhez fontos ismerni az észlelés körülményeit, lefolyá
sát, a légkör állapotát, stb. Ezek jellemésére a nemzetközi 
előírás többféle jelző-szám renszer használatát Írja elő. Az 
okkultáció eszlelöknek ezeket mennél pontosabban el kell sajá
títani, és minden észlelés alkalmával fel kell jegyezni, /leg
jobb táblázat8zerűen lemásolni és észlelési naplónkban tarta
ni./ A következőkben ezeket foglaljuk össze. A zárójelben ál
ló számok az észlelési űriap rovatainak sorszámát jelentik. 
/49./ ph a az okkultáció fázisa. Belépés x D; kilépés s R. 
i_ x a be- vagy kilépés gyakorisági indexe.
1.x nagyon lassú; 2.:.lassú; 3.: közepes; 4.: gyors; 5.x pilla
natok alatt lezajlott.
/50./ = T.tmb s a holdperem megjelölése és fényessége az okkul
táció helyén.
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/52./ á l .  * az észlelés pontosságának minősítését
1. t kitűnő - a hiba kisebb mint ± 0,05 másodperc
2. * nagyon jó - a hiba kisebb mint ± 0,1 mp.
3. i Jó - a hiba kisebb mint + 0.25 mp.
4. t elégséges - a hiba kisebb mint + 0,5 mp.
5*: bizonytalan - a hiba kisebb mini + 1,0 mp.
6. t nagyon bizonytalan - a hiba nagyobb mint £ 1*0 mp.

A 2. • az észlelés nehézségének foka. /Ez függ a távcső 
helyzetétől, az észlelő kényelmes elhelyezkedésétől, a csil
lag fényességétől, valamint szubjektív tényéktől./
Nehézségi fokoki 1.t nagyon könnyű; 2.t könnyű; 3.* normális; 

4.: nehéz; 5** nagyon nehéz*
/53./ B 1. * a levegő állapota. 1.: nagyon nyugtalan; 2.t nyug

talan; 3.* eléggé nyugodt; 4.: nyugodt; 5.: nagyon nyugodt.
£ 2. b a levegő átlátszósága. 1.: átlátszatlan; 2.: ke

véssé átlátszó; 3.t eléggé átlátszó; 4.t átlátszó; 5.: na
gyon jól átlátszó.

/54./ Cl. * az égbolt fedettsége. 1.t teljesen derült; 2. tmajd- 
nem teljesen aerült; 3** a felhők a Hold körül nem zavarják 
a megfigyelést; 4.: a felhők a Hold körül zavarják az észle
lést; 5** majdnem teljesen borult, megfigyelés a felhők közt 
bujkáló Holdon.

C 2. s az időjárás körülményei. 1.: fagy és szél; 2.t 
fagy és szélcsend; 3.t közepes meleg szél; 4.t közepesen me
leg és szélcsend; 5«* meleg és szél; 6.: meleg és szélcsend. 

Megjegyzendő, hogy ezeket a bejegyzéseket másfajta észleléseké
nél is használhatjuk. A beküldött észleléseknél ezeket az ada
tokat feltétlenül tüntessük fel. A rendszeresen észlelő okkul. 
táeió megfigyelők űrlapokat kapnak, itt a jelleg-számot ele
gendő a megfelelő rovathoz beírni.

T é r k é p e k ;
Forgatható csillagtérkép - "Schülersternkarte" /Yerlag Rudolf 
Ferkéi KG. Pössneck. NDK. Árai 19.- Ft./ - A szép kivitelű, 
sötétkék alapra nyomtatott, 21,5 om átmérőjű csillagtérkép kb.
4 mg határfónyességlg tünteti fel a csillagokat. A felette 
elforgatható műanyag lemez átlátszó elliptikus ablakában, meg
felelő beállítással azok a csillagok tűnnek elő, amelyek az 
év tetszés szerinti napján és órájában az égen láthatók. A nap
tár beosztása ötnapos, az időskála negyedórás pontosságú. A 
térkép forgatásával bármely időpontra leolvasható az égites
tek kelte, delelése és nyugvása. Az ügyes térkép egyedüli hát
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