
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."
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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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