
A "Larard-objektumok" megfigyeléséről

Az amerikai J. Larard a "The Astronomer" c. folyóiratban, ha
v i  cikksorozatot i r  a tá vo li égitest-és kettőscsillag- ész
le lé se irő l. néha felhívja, a figyelmet nyilthalmaz formájú 
kis csillagcsoportokra, amelyek nincsenek katalogizálva. Eéri 
az amatőrökethogy észle ljék  ezeket, és tájékoztassák a meg
figyelésekről. Négy ilyen csillagcsoportosulásról ezt Ír ja *  
"i;gy ragyogó látványra bukkantam a RA=17:o9,5 és De k i.=05:50- 
n é í: 9 és 10 mg-e csillagok gyűjteménye, amely némileg Y a- 
lakot alkot. Bár csak 5 cs illagot tdhtam észrevenni, vo lt né
hány, amely felbontatlan maradt."
"Csillagok páratlan csoportja vo lt 9 cs illag  társasága, köz
tük egy 7 mg fényes, RA=21*58,2. Deki.=54:50-nél."
"A Cygnusban egy furcsa ivet találtam, 9 csillagból, egészen 
közel délre egy ködös fo lt ta l.  Pozicioja RA=19*59» Dekl.= 
=56:54."
"Végül kérem, hogy észeleljenek egy csoportot, amelyet nem
rég láttam, kb, RA=20:25»5, Dekl.=61:50-nál: hét 9-10 mg-e 
cs illa g  halmaza, két 7 mg-jú cs illag  között. Az NGC-ben, IC- 
ben vagy a Melotte-ban nincs megadva."
Kérem a megfigyelőket, hogy észleléseiket a cimemre küldjék. 
Az adatokat feldolgozom és elküldöm J.Larardnak /A Webb Soci- 
ety titkára/. Valószínű, hogy már 8—10 cm-es távcsővel, 15- 
-50 szoros nagyítással láthatók, a"Larard-objektumok".
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Az összeállító  megjegyzése: Az i t t  fe lso ro lt csillagcsoportok 
az első k ivételével aTejútiba esnek, ahol nagyon könnyű k±- 
sebb-nagyobb, látszólag összetartozó alakzatot felfedezn i -  
fő leg  kis távcsővel és csekély nagyítással Ugyan azok a "hal
mazok" 15-25 cm-es műszerrel, 80- 150-szeres nagyítás mellett 
■már nem keltik  az összefüggés látszatát. Az ilyen féle észle
léseknél tehát nagyon óvatosan kell e ljá rn i. Hogy tényleges 
csillaghalmazról van—e szó, amatőr eszközökkel nem lehet e l
dönteni: az összetartozónak vélt csillagok színképtípusának, 
de főként sajátmozgásának és radiális sebességének mérése 
dönti e l. Az adatokat fe lté tlenü l ellenőrizn i k e ll G.Altér 
katalógusából vagy H.Sawyer-Hogg jegyzéke alapján /Handbuch 
d. Physik, 55 köt, 1955./

-  B -

Fényes változócsillagok az őezi -  t é l i  égen

A most következő hónapokban magasra emelkedik néhány cs illa g - 
kén, amelyekben fényes, puszta szemmel -  vagy kézi látcső
ve l -  is  jó l észlelhető változócsillagok észlelhetők. Szeret
nénk, ha mennél több munkatársunk kapcsolódna ezek megfigye
lésébe, annál is  inkább, mert észlelésük a műszerrel nem ren
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