
Csillagos ég /1973. áp r ilis  -  május/

BOLYGÓK. Merkúr: Március végétől a korahajnali égen, napkelte 
e lő tt , kelet fe lé  látható. Legnagyobb nyugati kitérése ápr. 10-én,
28 fokra a Naptól, ekkor 1 órával a Nap e lő tt  kel fe l .  Fényessége 
+0,6 mg-ről -0,6 cg-re nő, látszó átmérője az elongáció idején 7*8 
ivmásodperc, 230-szoros nagyítással lá tszik  akkorának, mint a Hold 
puszta szemmel. Vénusz: Á prilis  végétől napnyugta után a nyugati 
égen esticsillagkén t látható, fényessége jún. 1-én -3*3 mg, 2 órá
va l a Nap után nyugszik. Látszó átmérője 10,1 ivmp. kb. 180-szoros 
nagyítással akkora, mint a Hold. Megfigyelésre csak nagyobb műsze
rekkel alkalmas. Hars: Á p rilis  végén 2:30 körül, jún. elején é j
f é l  után egy órával kel f e l .  Látszó átmérője jún. 1-én 8,6 ivmp. . 
kb. 210-szeres nagyítással akkora, mint a Hold korongja. Megfigye
lésre nagyobb távcsövekkel alkalmas. Az északi pólus hajlásszöge 
az északi irányhoz jún. 1-én 34-0 fok, a bolygókorong középpontja a 
20 fokos d é li szélességre esik, fényessége +0,3 mg. A bolygó cent- 
rálmeridiánjai 0 óra UT-kor: máj. 15-én 281 fok, jun. 1-én 114- fok, 
jún. 15-én 338 fok. /Bármefy más időpontra a centrálmeridián hosz- 
szú.sága meghatározható, ha tudjuk, hogy a Mars forgása 1 nap /24 ó- 
r$/ a la tt 350 fok, 1 óra a la tt 14,6 fok, 1 perc a latt 0,24 fok. így 
p l. máj. 25-én, 21:10 UT-kor: 10 x 350 = 3500 fok, +21 x 14,6 =
= 306,6 + 10 x 2,4 = 24 fok, összegezve 3830,6 fok. Ezt 360-al oszt
va a maradék 230,6 fok, amely értéket a máj. 15-re megadott centrál
meridián hosszon adva -  281 fok - ,  és az eredményből 360-at levon
va 151,6 fokot kapunk. Ez lesz az észle lés időpontjára a centrál
meridián hosszúsága./ Jupiter: Június elején már é j fé l  e lő tt  f e l 
kel, észle lésre igen jó . Látszó szögátmérője jún. 1-én 40,2 ivmp., 
kb. 50-szeres nagyítással akkora mint a Hold. Szaturnusz: Nem ész
le lhető. Uránusz és Neptunusz: L. a Meteor 1973/1. számát.

Kisbolygók: /A fényesebb planetoidák közül az /!/ Ceres 1973. VI. 
1-én kerül oppozicióba, földközelsége V. 30, földtávolsága ekkor 
1,773 C s ili.  Egység, látszó fényessége 6,9 mg /kézi látcsővel is 
észlelhető/. A /2/ Pallas oppoziciója IV. 26-ra, földközelsége IV. 
13-ra esik, 1,837 C s ili.  Egys. távolsággal és 8,0 mg fényességgel.
A /3/ Juno oppoziciója VI. 5-re, földközelsége VI. 9-re esik, fö ld -
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/3/ Juno

Máj. 11. RA=1?:19,5; Dekl.=-5:27 Jun. l.RA=17:04,0; Dek=-4:14 
21. 17:12,8 -4:4? 11. 16:55,4 . -3:57

KSTEORRAJCK: A Virginidák hosszanelhúzódó, gyér ra j /maximum kb. 10 
neteor óránként/, sebességük 30 km/sec /közepes gyors/, a maximum 
időpontja á p rilis  3. Radiánspont= RA = 13,5, Dekl.= -6.
/Az a lfa  Librae mellett/. Á p r ilis i Liridák kb. 15 meteor óránkén
t i  max.-al ápr. 12 -  24 között, legtöbb ápr. 22-én. Gyors meteorok 
az RA=18,1 Dekl.= +32 fe lő l ,  az 1861.1. üstökös feloomlásából. 
Májusi Aquaridák igen gyors meteorok ápr. 22-náj. 21 között, cax. 
máj. 4 - 5  közt 13 meteor óránként az RA=22,5 és Dekl.= 0 /éta kar/ 
f e lő l .  Májusi Bootidák ú j, kb. 15 meteor óránként az RA= 13,7, 
Dekl.= +21 fe lő l  /Az Arcturustól nyugatra/. Megfigyelésük fontos !.

Események, 1973 ápr. -  máj.
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