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A VÁLTOZÓéSZLELÓ AMATŐR MÜbZERSI I I I .

M ie lő tt a korábban Közölt program sze r in t tovább f o ly 
tatnánk az oku lárra l Kapcsolatos vizsgálódásainkat, á lljunk 
megy egy nomogramnál, amely gyakorla ti szempontból is  érde
kes.

A két lencséből a llo  rendszer eredő fókusztávolsága:

Előttünk á ll  egy kétváltozós /f-, és d / függvény, amelyet 
most szintvonalaival szemléltetünk. /Az F függő változó a rajz 
lap síkjára merőlegesen k ife lé  mutat. / A függvény leginkább 
egy végtelenbe futó csigalépcsőre emlékeztet. A szintvonalak 
mellé ir t  számok F értékét je len tik  f 2 egységekben.

Példa; A mezölencse f 1 = 5 cm, a szemlencse f 2 =2  cm.
A lencsék közötti távolság változtatásával milyen eredő gyuj- 
tótávolságok /?/ érhetők e l ?

Megoldás: f 2 egységekben számolva a távolságokat f^= 1,5 
Be ke ll ra jzo ln i az ábrara az f ,  = 1,5 egyenest. A lencsék kö
zö tti távolság változtatásával ezen egyenes mentén futunk vé
gig*
A F 0,6 F között változik , vagyis 1,2 cm-tcl a vég
telenig.

d = 0 esetén Kapjuk a lehetséges minimális gyújt ótávolságot 
d = d  ̂ mellett pedig teleszkópikussá válik a rendszerünk. 

I-iéhány további megjegyzés:

/ ! /  VizsgalódasainKban p o z it iv  lencsékkel foglalkozunk.
/f, 0; f 2 0/ Ezért a függvényünk értelmezési tar
tománya az első siknegyed.

/2/ Az értelmezési tartományt három régióra osztjuk, 
a/ pozitiv  lencserendszer, pozitiv  fókusszal 

0 d 1
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b/ negatív lencserendszer, pozitiv  fókusszal 
1 d dh

c/ negatív fókuszu rendszer
/3/ A c/ ponttal nem foglalkozunk. Nem nehéz megmutatni,hogy 

az a/ esetében a targyoldali fókuszaik a mezőlencsén k í
vül helyezkedik e l,  ab/ esetben pedig a két lencse közé 
kerül. Az a/ tipusu okulárokat mikrométeres mérésekhez 
szokták használni. /A szállemezt a rendszeren kívül he
lyezik  e l./  a b/ típusúak viszont nagyobb látómezőt ad
nak a kisebb nagyitás következtében.

/V  d 1 mellett a kép a mezőlencse közelében keletkezik, s 
igy a lencse minden karcolaté vagy szennyeződése élesen 
a szemünkbe tűnik, zavarja a kiterjedt objektumok v izs
gálatát .

/5/ A szintvonalak sűrűségéből látható, hogy az eredő fókusz- 
távolság beállítása nagyon nehéz d, közelében, és nehéz 
akkor is , ha f-, kicsiny. Adott f-, mellett a legkényelme
sebb tartomány a d  1. / I t t  haladnak legritkábban a 
szintvonalak./

/6/ Mint már korábban emlitettük a latótérhatarolót az okulár 
és az objektív közös fókuszsikjában ke ll elhelyezni. Lát
juk, hogy ez a sik negatív rendszereknél a mezőlencse és 
a szemlencse között van /Huygens, Mjfctenzwey,Huygens - 
Kellner tipusok/, pozitívaknál pedig ezeken kivül /Ramsden, 
Rámádén -  Kellner, akromatikus, ortoszkópikus, aplanati- 
Tnis'Erf le  tipusok/.
Az ábrákat lásd Kulin^Zerinváryí Távcső Világa /1958/-ban 
vagy a Csillagászati Évkönyv 1973-260.oldalán.

Nagy Sándor 
Budapest,Uránia

RADIÁNS

A  m e t e o r é s z l e l ő k  r o v a t a  

METEORRAJOK 1974-júl.-dec.

176 Sco rp iu s-S aggitarid á k
A több mint 2 hónapos aktivitású rajnak számos radiánsát 
sikerült észle ln i. Az adatok azt mutat ja*, ^ogy bar a 3 
nem túl magas ZHR értékeket ad, de a sok *ad^ 3’
tagok széles színskálája, s a számos alkalommal feltűnő
tűzgömbök érdekes megfigyelhetőseguve teszik ezt az össze
te tt meteor áramot.
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- 934/9. 954/U-l
05 -  27/28 15,1*6,0 07 -13714----0,68*0,1

954/A-l 954/U-2

05 -  18/19 5,9*1,3 07 -  19/20 7,0*5,9

954/0 954/M

06 -  21/22 2,5*0,4 06 -  04/05 6,0*4,2

954/N-2 954/p-2

06 -  04/05 3,4*0,8 07 -  17/18 5,1*3,0
21/22 2 , 9*0 ,2
22/25 3,6*1,8 954/S

07 -  19/20 4,5*2,7
954/T

07 -  13/14 1,3*0,1

A raj tagok többsége vöröses-narancsos szinü. Az át
lagfényesség +2,5—5,0 mg körül van. A meteorok általában 
lassúak, határozott pályájuak.
277 Oapricornidák

Július közepétől augusztus első hetéig észlelhető ez a 
közepes aktivitású ra j. Ez jó l  megfigyelhető az 1974 
nyarán végzett megfigyelések kiértékelése után.
07-13/14 0,8*0,1 07-26/27 1,0*0,1

15/16 7,3*2,8 26/27 1,7*0,4
17/18 6,0*2,8 27/28 0,4*0,1
25/26 6,0*1,7 27/28 2,5*0,7
25/26 6,2*2,6 28/29 2,1*0,4

A meteorok nagyon sok szint mutattak, s magas volt a 
fényes raj-tagok aranya. Gyakori vo lt a maradó nyom 
vagy csóva a -1 mg vagy annál fényesebb meteorok ese
tén. A radiáns mozgása határozottan észlelhető v o lt , de 
preciz adatok nem mérhetők, a kezdő megfigyelők kissé 
pontatlan pozic ió i miatt.

a lfa  526 Capricordinák
07-27/28 1,1*0,1 07-28/29 0,9*0,5-

27/28 2,0*0,8 50/51 9,4*1,5
Az augusztus 1 körüli maximumot nem sikerült pontosan 
meghatározni, de feltehető, hogy átlagos mértékű volt 
12-15 db/h-val.
A szokatlanul meredek fe lfu tó  ágra a jövőben nagy f i 
gyelmet k e ll forditani.
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-3 ”2 -1 0 +1 +2 +3 ossz.
a lfa  Cap. d b 2 - - 1 1 3  3 1 6

sárga sárgás-fehér fehér kék egyéb ossz.
a lfa  Cap. db 1 1 5 2 1 10

delta 306 Aquaridak
Nagyon sikeresen megfigyelt ra j. Az Aquarida tábor 60 
órányi folyamatos adat sorozatán kivül még sok más hely
rő l is  érkezett beszámoló, lehetővé téve ezzel egy a- 
ránylag részletes összesítő elkészítését.
A szokástól eltérően külön vizsgáltam a déli-S  körül 
az északi radiáns-komponens viselkedését hátha sikerül 
ezzel valamit fe lfedn i.

306/1 /339°;-l7°/ 306/2 /339°;00°/
07- 17/18 8,4±3,9 07-17/18 5,^-2,8

25/26 3,9Í1,0 25/26 2,9±1,1
25/26 4 , 7 7 2 , 1  25/26 7 , 6 ± 2 , 8
26/27 4,8±1,8 26/27 7,8±2,3
27/28 4.7Í1.7 26/2? 4 ,671,7
27/28 3,2*1,1 27/28 1 , 570,7
28/29 6,451,1 28/29 1 ,970,8
30/31 8,9-1,3 28/29 2,4-0,9

Jól látható, hogy az első időszakban, 27-ig inkább a 
2.radiáns aktiv, mig ezután az 1.veszi át a "vezető 
szerepet". A ZHR gráf alakja az ak tiv itás i görbe to
vábbi vizsgálatára k e ll, hogy buzditson minden érdek. 
lŐdot. Az máris megállapítható, hogy a két radiáns 
párhuzamos aktivitású, nem pedig vá lto tt, mint azt 
eddig sok helyen vélték. Ennek végső bizonyitásához 
még további 2-3 év szükséges.

%-os megoszlási vizsgálatok

Fényesség -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1 -  - 12,5 50,0 25 12,5
2 10 -  10 30 40 - 10

Szin sárga sárgás-fehér fehér kék narancs egyéb
1 50 - 12,5 12,5 12,0 13,0
2 44 5,3 27,5 16,5 5,5 5,5

A fényesség statisztika azt mutatja, hogy a 2.raj^ 
jóval magasabb atlagfényességü, mint északi szomszédja, 
igy sokkal több érdekességgel b ir mind a vizuális, mind 
a fotografikus megfigyelő számára. A halványabb meteoro
kat adó északi radians viszont a teleszkópikus megfi
gyelők érdeklődését keltnetné fe l :  vajon milyen mérté
kű e kisugarzasi pont teleszkópikus aktivitása ?
A radiáns mozgása i t t  is tapasztalható vo lt, de a ki
mérhető adatokhoz nagyobb figyelemmel végzett pozíciós 
munkára lenne szükség.
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Az Aquarida tábor résztvevői fotografikus megfigyelés
sel is  kísérleteznek, de a kb. 3 órás észlelés nem járt 
eredménnyel.

368 Perseidák
A megfigyelhetőség időszakából beérkezett több mint 
1500 adat különálló, részletes beszámoló elkészítését 
teszi szükségessé.

587 Giacobinidák
Az aktivitás meglepően magas vo lt, hisz a periodikus 
raj ritkán ad 1,5-nél magasabb ZHR-t.
10-08/09 5,6±1,8

643 Orionldák
A jelentkezési időszak a la tt uralkodó rossz időjárás 
csupán egyetlen meteor megfigyelését te tte  lehetővé.
Ez -2 mg-s fehér szinü vo lt .

661 Taurldák

10- 26/27 4,8±1,6
11- 04/05 7,6-1,4
A fényes tűzgömbökben közismerten gazdag ra j 1974-ben 
néhány nagyon érdekes jelenséget produkált. Ezek közül 
is  kiemelkedik Heves Zoltán /Kaposvár/ 11-16-23:25 UT- 
kor megfigyelt tűzgömbje, mint rendkívüli jelenség, 
megérdemli a részletesebb ismertetést.
" . . .A  -i-l mg fényességű, vörös színben feltűnő meteor 
kb.3° után hirtelen - le  mg-ra fényesedett, majd vissza
esett -8 mg-ra. Rögtön utána -15 mg-val fe lv illa n t  és 
eltűnt. Láthatósági időtartama kb.o sec., színe az u- 
tolsó pillanatban vakitó elektromos kék. Nappali ár
nyékot vete tt, s a két fe lv illan ás  között suhogó hang 
hallatszott, kb. 30 sec .-ig  megfigyelhető szivar alakú 
nyomot hagyott, mely távcsővel nézve lassan hullámzott, 
s e losz lo tt. Feltűnés: 05:55+01 * eltűnés: 06:45-03,5.."
E rendkívül fényes tűzgömbön kívül még egy -3 mg-s,ket
tős nyomot hagyó tűzgömb is  észlelhető vo lt, de több 
- l j-2  mg-s fényes meteorról is  érkezett beszámoló. A 
ra j tagja i általában sárga színűek s igen lassúak. Az 
összes 0 mg-nál fényesebb meteor 1,5 sec-nál hosszabb 
ideig lá tszott l Nagyrészük nyomot hagyott vagy csóvát 
húzott.
A fotografikus megfigyelés sikerrel já rt: Tepliczky 
István /Tata/ egy többszörös kitörést mutató tűzgömböt 
rögzített kamerájával.
Mivel idén éppen a Tauridák a legkedvezőbb megfigyel- 
hetőségü ra j, jó lenne intenziv észlelés alá venni, 
minden kutatási ágat aktivan alkalmazva. Az elmúlt évek 
külföldi megfigyelései azt mutatják, hogy' a radiáns 
nagyon összetett, a ZHR gráf pedig kettős csúcsú.
Lenne tehát mit fe ld eríten i, kutatni. Ehhez kérem
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minden meteorészlelő segitségét.
725 Leonidák

Mindössze 3 db közepes fényességű, fehér meteort sike
rü lt azonosítani a ra jból. Sajnos az időjárás i t t  is  
közbeszólt, szinte teljesen megakadályozva a megfigye
lés t .
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PLEIONE
A  változócsi  I laqészleIök rovata

Amitor egy amatőrcsillagász vá ltozóesillag figyeléssel 
foglalkozik fr is s  híreket követel az adott pillanatban, a 
jelenben végzett észleléseinek segítésére. Viszont egy vá l
tozócsillag jellemző tulajdonságai -  szokványos és különle
ges viselkedése -  régebbi fledolgozásokból is  előtűnnek. A 
változatosság,kedvéért elővettünk hát néhány öreg adatot.

A V Bootls egy tavasztól t é l ig  nézhető 259-260 nap pe
riódust! M5 szinképü olyan változó, amely, az SRa tipussal 
szerepel, tehát félszabályos és mira tipus közötti maximu
mát: 6,4—7,8 mg Között; minimumát: 10,0-11,5 között emlitik 
különböző anyagok. A kiragadott 5 év görbéin érdemes eltű
nődni a cs illa g  hallatlan változatosságán! Az 53+4-9+60 adat 
mindegyike hazai észlelés, egyben mutatja a néha fé l  mg-on
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túlnövő szórást is  az átlagos görbétő l.

bolygásokat végez, néha magnitúdónál csökkenéssel, de a ha
zai adatokból csak egy átlagértéket kockáztattunk meg. Ez
után 10 nap a latt 1,7 mg-ot zuhant, majd fo ly ta tta  lassú 
csökkenését. A cs illagot egyébként 8,2-9,2 mg közötti maxi
mummal; 1 ^ , 7- 15,9 mg közötti minimummal és 277 nap perió
dussal emlitik. Tipusa: mira.

Éppúgy mint az omikron Ceti -  amelynek a neve és a t í 
pusa is  mira. I t t  is  egy lemenő ágat rajzoltunk -de mennyi
ve l más a jellegzetessége ennek! Az 1968-as év őszének hal- 
ványulása 21 hazai adatból láthatóan, egyenesen történt:
1 mg mértékű eséshez kb. 26 nap k e lle tt. A szórás csaknem 
biztosan a müszerváltások miatt adódott, a kezdeti szabad
szemes észlelést lassan kis távcsöves, majd esetenként ko
molyabb műszer vá ltotta . A cs illa g  egyébként 331 nap peri- 
ódusu; 2,0-3,7 mg közti maximumu, 9,1-10,1 mg minimumu.
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Régi adatok közt ta llózva kellemes meglepetésként hatott 
86 db RS Ophluchl adat .1950-nal van szó, amikor a vissza
térő nova lö9ö, 1935 után harmadszor is  k itö rt. A lemenő 
ag a 4,3 mg-os maximumból indul, és jó l  mutatja, hogy mi
lyen gyors jelenség vo lt a novsszeríi c s illa g  ekkori kitö
rései 3-4 hónapig tartott a változás, majd visszaá llt a 
szokásos 11-lk mg-os alaphelyzet. -  Egészen 1967-ig, amikor 
egy újabb, de kisebb kitörés vo lt.

A Nova Delphini 1967 fe lfedező je : G.D.E.Alcock vo lt az, 
aki 1968.áp rilis  15-én hajnalban egy 5,5 mg-os új csillagot 
ta lá lt  a Vulpecula csillagképben. Ez egy, gyors nova vo lt a 
Nova Vulpeculae 1968/1. /Az 1-es je lzés i t t  azért van, mert 
még ugyanebben az évben, ugyanebben a csillagképben, még egy 
novát találtak/. A nova 17-én érte e l maximumát 4,5 mg-val, 
majd gyors csökkenéssel halványult. A 83 hazai észlelésből 
a lemenő ág hullámait sejthetjük. A cs illagot 1971-ben 
LV Vulpeculae-nak nevezték e l, ekkor már 14,3-14,8 mg között 
hullámzott, tavaly érte e l a 15 mg-ot, de érdekes, hogy több
ször is  megfigyeltek 1 mg-val való emelkedést amatőrcsilla
gászok, habar az eredeti helyzet napok a la tt v isszaá llt i -  
lyénkor.

Más tipusú csillagokra térve rá, elsőként az Y Persei 
változóról essen szó. Ez egy miraszerü, hósszúperiódusu 
cs illa g . Maximuma:8,1-8,2 mg körül, minimuma 10,8-10,9 mg 
körül következik be stabilan -  Ír ja  a szakirodalom. A peri
ódus: 251-252 nap -  de amint az 195&-59 évi adatokból lá t 
szik: elég változatos a hullámzása. Nagyjából megvan egy 
átlagos je lle g , de sok a néha adódó eltérés.

Az R Leonis viszont egy je llegzetes mira változó, és 
bár i t t  is van néha hullámzó effektus - nagyjából meghúz
ható ezek atlaga, szélsőértéke. Az 1959-es minimum és maxi
mum és a felmenő ág 39 hazai adatból le t t  szerkesztve. A Koch 
á lta l 1782-ben fe lfedezett változó maximumai: 4,4-5,9, mini
mumai: 9,5-11,6 mg közöttiek, periódusa: 315 nap, spektruma: 
M8e. A rajzon látható minimum viszont mintha meglepően maga-
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san lenne: 8,6 mg-nál!

Végül még egy másfél évtizeddel eze lő tti görbe: az S Persei-ről. 
Ez egy, SR cs illag  7»2-8,6 mg közötti maximummal és olyan mi- 
nimumokkal,' amely néha 10, néha ld  mg-ig is lehatol. Periódust
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nem emlit senki, de annál inkább egy hullámzó, rendszertelen 
változást, amely talán a hazai 30 adatból is látható.
Az 1959-60-as adatokból egy le fe lé  tartó fénymenet sejthető.

A fen ti 8 változó ész le lő i: ifj.Bartha Lajos, Fejes Imre, 
Pintér Sándor, Thaly Koppány. Hogy mindezt négyen végezték, 
úgy hisszük önmagában is  tiszteletrem éltó!

A feldolgozás munkáját ismét a szokásos gárda végezte: 
Dankó János, Hajnáczky Sándor, Katyi Ferenc, Mohácsi Gyula, 
Líotajcsek László, Maczinkó István, Szoboszlai Zoltán és

Keszthelyi Sándor 
Uránia,Budapest

MÜSZERBÖRZE

A távcsőépités az amatőrcsillagászok egyik legnagyobb 
problémája. Ennek a most induló rovatnak az a cé lja , hogy 
némi segitséget nyújtson ehhez az igen fontos munkához.

Aki hobbyjául választatta a csillagászatot és a müszer- 
készitést, az vagy az ég szépségeiben akar gyönyörködni, 
vagy pedig a szakcsillagászok á lta l kevésbé ész le lt, kis táv
csővel is  elérhető észle lés i témák után érdeklődik. Mindeh
hez azonban jó minőségű távcsöveket k e ll készíteni; ezzel 
kapcsolatban pedig számtalan probléma merül fö l .  Aki igazán 
preciz akar lenni, igényei túlterjednek az okuláron keresz
tül történő vizuális észlelésen, annak kisegitő berendezé
seket is  kell készítenie.

Egy 10 cm-es, gondosan elkészített távcső esetleg több 
és szebb élményt nyújthat készítője számára, mint egy épp 
hogy összetákolt 20 cm-es. Nagy csalódást okozhat építőjé
nek az olyan távcső, amely a pontszerű csillagokról torz ké
pet ad, esetleg jelentős mezőhibák, szini hibák lépnek fö l ,  
vagy a műszer tényleges felbontóképessége meg sem köze liti 
az elméleti értéket. Sok bosszúságot okozhat az olyan állvány, 
amely könnyen rezgésbe jön. Kellemetlen lehet, ha a távcső 
kezelése nehézkes, nem lehet hozzáférni, csak kitekert, fá 
rasztó testhelyzetben. Ha szorulnak a tengelyek, és kézzel 
k e ll utánaállitani, mert nincsen finomállitó, sok időbe t e l
het, mig újból megtaláljuk a szóbanforgó 00jektumokat. A 
fölsorolást még sokáig lehetne fo ly ta tn i, de nem ez a célunk.

Először vegyük sorba, melyek azok a területek, amelye
ken az amatőrök sikerrel tevékenykedhetnek. A lehetőségek 
lényegében az optikai és rádiócsillagászatra korlátozódnak. 
/Az utóbbi terület lehetőségei lényegesen szerényebbek./ 1

1. optikai:
a7 vizuális megfigyelés okuláron keresztül 
b/ vizuális megfigyelés k ivetitéssel 
c/ szűrők alkalmazása 
d/ poziciószögek és távolságok mérése
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e/ egyszerű fotométerek alkalmazása 
f/ ókulárspektrum e lőá llítása  
g/ a fotografikus megfigyelés legkülönbözőbb 

módjai

l.ábra. A légkör áteresztő képessége az elektromágneses su
gárzásokkal szemben. /A vízszintes tengelyen a hul
lámhossz található, a függőlegesen az a magasság, 
amelyben a légkör elnyelte a beérkező sugárzás-meny
nyi ség 35 %-át./

2.rádió:
Lényegében a Nap, és a meteoraktivitás megfigyelésé
re szorítkozik, de jobb műszerekkel a legerősebb rá
dióforrások is  észlelhetők /Jupiter,Sgr-A, Rák-köd, 
néhány rádiógalaxis,stb./

Mindezek e lő tt azonban egy " jóminőségü" objektiv,oku
lársor, mechanika vagy vevőkészülék és antenna elkészítése 
az elsődleges cél. A későbbi cikkekben sorra vesszük a kü
lönböző műszertipusokat és a velük kapcsolatban fölmerülő
problémákat.

Akinek bármilyen javaslata, kérésé van, vagy úgy érzi,
olyan megoldást alkalmazott távcsövén, amelyet mások
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is  eredményesen alkalmazhatnak, ne sajnálja 
az időt, ragadjon to lla t ,  Írjon  cimünkre!

Oimünk:
MÜSZERBÖRZE 
1016 Budapest 
Sánc utca 3A>*
Uránia C s illa g v izs gá ló

16



MESSIER OBJEKTUMOK KÖZÖTT

MEGFIGYELÉSEK

A műszerünk ezúttal is  a szokásos 20 cm-es lencsés táv
cső. Zsákmányunk pedig két gömbhalmaz és egy galaxis a tava
szi égen.

M3 13^39»9 + 2ő°38,gömbhalmaz a Canes Venaticiben 
6,4 mg, d = 9*8, 39 ezer fényév.

Az NGG-t idézzük: "Figyelemreméltó gömbhalmaz, nagyon fényes 
és nagy, a közepe fe lé  h irtelen fényesedik, 11 mg és ennél 
halványabb csillagok vannak benne." Mi egy 3-4 ivperc méretű 
/fotókról óóval nagyobbat mértek ki: 16, b ivpercet/ vattasze- 
rü, 6 mg-os fo lto t  láttunk, lépcsőzetesen csökkenve k ife lé .

Fényes és darabolt magú, és egyenletes, övező fátyolu . Sok 
részlet lá tszik . A szakcsillagászok legkutatottabb halmaza; 
Sandage szerint 45 ezer cs illa g  zsúfolódik benne.

Ml3 16^39,9+36°33, Gömbhalmaz a Herkulesben, 5*7 nig, 
d=10, 25 ezer fényév.

Az 1714-ben Halley á lta l fe lfedezett "Herkules-köd" az NGC 
szerint: "Nagyon feltűnő gömbhalmaz, feltűnően fényes, nagyon 
gazdag és egy tömör közép fe lé  fokozatosan fényesedik,csil
lagai 11 mg-tól le fe lé ."  Fotóknál 23 ivpercesre /ez 170 fény
év átmérőnek fe le l  meg!/ mérték átmérőóét, vizuálisan 6-9 iv -  
percnek tűnt. Rajzaink egységesen mutatták a szemcsés nagy 
fo ltb ó l kinyúló karokat. A látványos objektum magjában cso- 
mósodás, szélen fénypontok sokasága v illan  elő. A hires hal
maz kora 10 m illiárd év, csakúgy mint az M3-é.

M66 l l fa17,6+13°17, galaxis a Leóban,
9,0 mg, 6x2 , 5, 20 m illió  fényév

Fényes, tömör ovális mag és hosszúkás külső vidék látszik . 
Elfordítva a látást a te lje s  hossz: 4-5 ivperc, de DK-felé 
messzebb követhető.Vékony fátyol-perem k er it i. Megtalálását 
csak a két cs illa g  seg iti, habár összfénye 9-10 mg-ós. Az 
NGC véleménye: "Fényes, nagyon nagy, nyúltsága 150 fok irány
ban, középen sokkal fényesebb, két cs illag  van ENY-ra."

Holl András, Juhász Róbert, Kökény Imre 
Budapest, Uránia Csillagvizsgáló 17



VÉNUSZ IODGFIGYELÉSEK

Növekvő átmérő és a csökkenő fá z is  mellett hófehér és 
szürkés fo ltok  látszódtak a 20 cm-es refraktorral készült ra j
zokon. A nagyítás lá7x-es vo lt, és általában hullámzó kép 
lá tszott a légköri háborgások miatt.

Észlelők: A Mártonhegyi ú ti iskola és az Apáczai Csere János 
gimnázium csillagászati szakkörének tagja i: Farkas Zsolt, 
Tóth Zoltán, Balogh Imre; Orha Zoltán, Dürr János, Tihanyi 
Ervin
Észlelési hely: Budapest 
Műszerek: 150/1000 Newton



Egy nagyon tanulságos összehasonlitást tehetnek, ha előveszik 
a 75/1-es számukat.
Tuboly Vince akkor közölt Nap észlelései és Éránk Kümmler 
-NDK-beli amatőrtársunk -  ugyanarra az időre vonatkozó ész
le lé se i nagyon jó l mutatják, hogy egy 65 mm-es lencsés táv
csővel is  értékes megfigyelések végezhetők.

Ábrákat lásd a következő oldalon.
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É R T E S Í T É S  !

T iszte lt előfizetőnk ! örömmel jelentjük, hogy a régen 
várt "TÁVCSŐ VILÁGA" megjelent. /Ára :115,-Ft/. Bármely köny
vesboltban megvásárolható. Tekintettel a korlátozott példány
számra, ajánlatos minél hamarabb beszerezni.

A SZERKESZTŐSÉG
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CSILLAGOS ÉG
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1975.február

Készült a TIT Sokszorosító üzemében,Bp.VIII.,Bródy S.u.16. 
Gyártási szám: 75/ -  Példány szóm: 1200

Kiadásért fe le lő s : Puhr Erzsébet
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