lelhetők, 4 foknál a finomabb részletek is észrevehetők, 5 foknál pe
dig a legfinomabb alakzatok is határozottan látszanak. A becslést kü
lön végezzük a carskorong középső részére és a bolygó peremére.
JUPITER. A bolygó már távcsővel is jól látható ellipszis alakot mutat,
ezert a rajzoláshoz használt korong alakja is ilyen legyen. Olyan el
lipszist kell rajzolnunk, amelynek nagytengelye 30 mm, a kistengelye
27,5
átmérőjű. Legcélszerűbb vastagabb kartonra előre megrajzolni
a korongot, és azt kivágva a rajzpapirra fektetett sablon pereme mel
lett körberajzoljuk a mintát. /A sablon mérete kb„ 0,5 mm-el kisebb
legyen a megadott méreteknél !/ A megfigyeléseket egyrészt a sávok
helyzetére és intenzitására összpontositsuk, másrészt a sávokon feltű
nő rendellenes sötét vagy világos foltokra, nyúlványokra és beöblösödésekre is ügyeljünk. Ezek helyzetét a lehető legpontosabban tüntessük
fel, és naponta többször is örökitsük meg. Ugyancsak fontos a Nagy
Vörös Folt /GRF vagy GSS/ helyének jelzése, intenzitásának becslése.
A bolygóészlelések időpontját mindenkor Világidőben /ÜT/ és lehetőleg
percnyi pontossággal tüntessük fel.
Kohutek 1973 f üstökös
Az utóbbi évek egyik legszerencsésebb üstökösvadásza, L. Kohutek a
Hamburg-Bergedorfi Csillagvizsgálóban 1973. március 7-én egy akkor 16
magnitúdós. üstököst fedezett fel. Ez évben ez volt a hatodikként fel
lelt üstökös, igy az 1973 f előzetes jelzést kapta. Az üstökös az
1973-as év végén és 197^ elején nálunk is ragyogó fényű jelenségként
látható lesz, maximális fényessége december 26 körül valószinüleg elé
ri a -7 ng-t. Pályaelemei:
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NAGY SÁNDOR, adatgyűjtő munkatársunk ciné: 1144 Budapest, Füredi
park 2-4. VIII./197. Kérjük, hogy a megfigyelők az észleléseket ide
juttassák el az "Adatbank" számára.
A bolygók fényképezése
Hazánkban és külföldön egyaránt egyre több amatőr kísérletezik a boly
gók fényképezésével. Általában ez a munka igen nagy szorgalmat és sok
fáradságot igényel, mivel a tapasztalat műkedvelő, jó minőségű távcső
vel is csak az összes felvétel 5 - 1 0 százalékánál tud használható ké
pet kapni. Még a legjobb körülmények közt sem lehet olyan részletgaz
dagságot elérni, mint a vizuálisan látott kép. Ennek oka egyrészt az,
hogy a képek a filmen, vagy a fotólemezen igen kicsinyek, nagyitásukkor a szemcsézettség a finom részleteket elmossa; másrészt a képminő
séget a levegő nyugtalansága erősen lerontja. Ezért a bolygófényképek
célja mindenkor csak az lehet, hogy a rajzolt kép főbb alakzatainak
pontos helyzete, esetleg intenzitása jól kimérhető legyen. A fotóról
kimért néhány jellegzetes pont helyzetéhez viszonyíthatjuk azután a
rajzok sokkal finomabb részleteit.
A bolygók fényképezésénél egy-egy este legalább 10 - 30 felvételt ké
szítsünk, ekkor ezek közül kiválaszthatjuk a 2 - 3 legjobb képet. A
fényképezéshez közepes érzékenységű /12 - 15 DIN-es/ filmet, ill. le
mezt használjunk. A sorozatfelvételek mindig azonos expozíciós idővel
készüljenek. Szinszürő használata célszerű.
Műkedvelők általában két módot használnak. 1. Nagyon hosszú fókuszé
távcsőnél a közvetlen fókuszba kerül a film. Ilyenkor nem fontos, hogy
az óragép tökéletesen járjon - a Vénusznál nincs is szükség óragépre -,
viszont fontos a kép tökéletes élesreállitása. Az expozíciós idők aránylag rövidek. 2. Az okulár mögé illesztjük a fotógépet, tehát a
lemezen a képátmérő nagyobb lesz, mert növeli az okulár és a fotóobjektiv nagyítása. Nagyon fontos azonban a jól járó óragép, de ez a
módszer kevésbé érzékeny az élesreállitás hibáira. Az expozíciós idők
hosszúk !
Ma már főként egyaknás tükörreflexes, ill. pentaprizmás gépekkel dol
goznak az amatőrök. Ezeknél exponálás előtt látjuk a keresőben, hogy
éles-e a kép, és a látómező közepén foglal-e helyet. A gépet mindig erős tartószerkezettel rögzitsük a távcsőhöz 1 Exponálásnál kioldózsi
nórt használjunk, hogy a gépet ne recsegtessük meg.
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