
Mind az okulár, mind a szálkereszt tartógyürüje olyan szorosan i l 
leszkedjék, hogy magától ne csússzon k ijjebb vagy beljebb. B eá llí
tás után a tartógyilrüt kívü lről egy kis csavarral rögzíthetjük is. 
/Folytatjuk/.

i f j .  Bartha Lajos

Fényes változók a Szüz-ben
Mellékelt csillagtérképünk a Szűz /Virgo = Vir/ két je llegze tes , 
hosszú periódusú, Mira-tipusú vá ltozó ját mutatja be. Mindkét c s i l
lag fényessége a maximum körül nagyobb 7 magnitúdónál, igy ebben az 
időszakban kis műszerrel is  jó l  észlelhetők. Fontosabb adataik:

Jel. RA Dekl. Max -  Min. Tip. Sp. Per. Táv.
R Vir 12h36®0 +7°16* 6 ,2 -1 2 ,6  M gM6e 145d 330 fé .

SS Vix 12 22,7 +1 03 5,9 -  10,0 M Ne 355 —

Az R V irg in is-t /Harvard-száma 123307/ az angol Harding fedezte fe l  
1809-ben, egyike az elsők közt f e l l e l t  változóknak. Jellegzetes vö
rös ó riáscs illag  /g/, amelynek színképében azonban fényes kibocsá
tási vonalak is  jelentkeznek /e/. Maximumának fényrendje és perió
dusának hossza eléggé változó. Legközelebbi maximumai 1973* már
cius elején, jú lius végén és december közepe körül várhatók.
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Az SS V irgin is /122001/ hosszú periódusú Mira-változó, e típusra 
jellemző színképpel. Periódusának hossza kissé ingadozik. Maximuma 
1973# december közepe körül várható.

Változócsillag-észlelők  figyelmébe !

A tavaszi égen jó l  észlelhető, távcső nélkül vagy kis látcsővel az 
a lfa  /*C/ Herculis, fé l ig  szabályos változó. Fényessége 3,0 -  4,0 mg 
között mozog. Összehasonlítóként jó l  használható a béta /Á /
Her = 2,8 mg, delta /cf/ Kér = 3,2 mg, gamma /■/' / Eer = 3,8 mg és 
lambda / Her = 4,3 mg. Észlelése kívánatos.

A Tuttle-Giacobini-Kresak üstökös

Ez évben hat visszatérő /periodikus/ üstököst várunk, de ezek közül 
csupán egynek maximális fényessége lesz nagyobb 13 magnitúdónál. A 
Tuttle-Giacobini-Kresak 1858. I I I  üstökös legnagyobb fényessége a 
perihélium-átcenet idején előreláthatóan 13,5— 14,0 mg körül mozog, 
így  remény van arra, hogy 30 cm-es vagy nagyobb távcsővel /igen jó 
légköri viszonyok m ellett esetleg 25 cm-es műszerrel is/ vizuálisan 
megpillantható. Mivel a gyenge fényű, elmosódott, ég itest igen hason
l í t  egy-egy kisebb galaxisra, ha fe l le ln i  véljük, fe lté tlen ü l f i 
gyeljük meg, elmozdul-e a környező csillagokhoz viszonyítva. Még biz
tosabban fe lle lh e tő  a halvány üstökös fényképezéssel. Hagy érzékeny
ségű -  magas DIN-számú -  film et használva, 10— 15 cm-es nyílású táv
csővel kb. 50— 100 perces expozícióval megörökíthető. Az üstökös 
koordinátái /1950-re,/ továbbá a d földtávclsága és _D naptávolsága 
Csillagászati Egységekben, valamint az m£ látszó fényességét az aláb
bi táblázat tünteti fe l :
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