A Jupiter 1980-8]-es láthatósága előtt

Naprendszerünk óriása, amely nagy távolsága ellenére
is tekintélyes szögátmérőjü és magas albedója miatt az ég
bolt második legfényesebb bolygója, egyre kedvezőbb körül
mények között észlelhető. Mostani láthatósága októberben kez
dődött, s gyakorlatilag a nyári hónapokig tart. Az oppozició
előtt általában kevesen észlelik, hiszen a hajnali felkelés
nem kellemes dolog, bár többek szerint "kifizetődő": a ta
laj minimális kisugárzása miatt ekkor kevésbé zavaróak a kis
légköri turbulenciák. Január végétől azonban már a kényelmet
szerető amatőrök is megfigyelhetik a legváltozatosabb, és ta
lán a legkönnyebben észlelhető bolygót. Elsősorban a kezdők
számára ir le e cikk néhány gondolatot a Jupiter mostani lát
hatósága kapcsán.
Mit lát a távcsövébe néző amatőr, aki műszere látómeze
jébe a Jupitert állitotta be? Ez erősen függ attól, hogy meny
nyire "edzett" a szeme, és milyen műszert használ. A teljesen
kezdő észlelő gyengébb minőségű távcsővel az egyenlitő men
tén elhelyezkedő két sötétebb sávot / a Déli Egyenlitői SávotSEB, és az északit - NEB/ veszi észre, köztük fényesebb zó
nával. /Általában a sötét alakzatokat sávoknak, a világosa
kat zónáknak nevezzük./ Megfigyelheti még a pólusok környéki
sötétebb vidékeket is. Jó műszerrel, több alakzatot észrevehet, de a képződmények finomszerkezetének feltárásához gya
korlott szemre van szükség. Igazán gyakorlott szemű bolygó
észlelő nincs, a szemet állandóan edzeni kell ! Sajnos elég
elterjedt a köztudatban az a téves megállapitás, miszerint a
a bolygóészlelés nem műszerigényes téma; 8-10 cm-en felül
minden távcső megfelelő. Sajnos, ez egyáltalán nincs igy !
A bolygókon igen finom részleteket kell meglátni, gyakran a
lineáris felbontás alattiakat' íb ! Ez lehetséges, ha az opti
ka egyrészt hibátlan felületű, jó effektiv feloldásé, másrészt
optimálisan adja vissza a kontrasztokat. A szem érzékelő
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idegsejtjei ugyanis olyanok, hogy szűk kontraszttartományon
belül optimális felbontást adnak. A túl erős kontrasztok épp
úgy rontják a felbontást, mint a túl gyengék. A jó rajzolatú
távcsőnek a kontraszt tényezője is éppen az optimális szint
körül van.
Érdemes-e hőnapokon, éveken keresztül edzeni szemünket,
fejleszteni műszerparkunkat? Kárpótolja-e a látvány a befek
tetett sok munkát és esetleg pénzt? Nos, ezt mindenki döntse
el maga! Az alábbiakban röviden leirjuk, milyen fontosabb,
érdekesebb aktivitási formákat tanulmányozhat egy jó távcső
vel dolgozó, gyakorlottabb megfigyelő.
A bolygó egyik legaktivabb területe az egyenlitő környéki
vidék. A világos egyenlítői zónában kékesfehér ovális alakú
folto.kat-oválokat találhatunk, köztük gyakorta észak-déli
fekvésű vastagabb hidakkal, vagy vékony ferde filamentekkel.
A megélénkülő egyenlítői aktivitás egyik jeleként időről-idő
re feltűnik egy, a geometriai egyenlítőn fekvő sötét, nem
ritkán szakadozott sáv, az EB. Dél felé haladva az SEB-hez
jutunk, amely többnyire két /néha még több/ konponensből áll.
Közöttük a világosabb SEBZ helyezkedik el, filamentekkel tarkitottan, néha zöldes oválokkal fedetten. A sötét sávkompo
nensekben pedig feketés foltokat, sűrűsödéseket láthatunk.
Az SEB legérdekesebb aktivitási formája a SEB zavar vagy
diszturbancia. Ez a többnyire 5-7.évenként jelentkező ese
mény felbontja a bolygó összképét. A SEB elsötétül, jelleg
zetes zavarfilamentek alakulnak ki. A sűrűsödések száma is
ugrásszerűen megnő. A SEB zavarok és a hires Vörös Polt szoros
kapcsolatot mutat, és tanulmányozása már eddig is sokat segitett a Jupiter mélyebb rétegeiben uralkodó fizikai viszonyok
jobb megértésében.
Továbbmenve dél felé a Déli Tropikus Zónához érünk.
Ez az igen fényes zóna /STrZ/ már csak azért is izgalmas,
mert benne foglal helyet a Nagy Vörös Polt /GRS/.Ez a fel
tehetőleg több évszázada megfigyelhető elliptikus folt a Ju
piter légkörének a legstabilabb képződménye. Cassini fedezte
fel 1665-ben és a számítások szerint élettartama 10^ év.
Szinét és intenzitását nagymértékben, helyzetét és rotációs

39

periódusát kisebb mértékben változtatja a többi környékbeli
alakzattal és a SEB zavarokkal való- kölcsönhatás miatt. A
foltot fényes gyűrű, a Vörös Polt Üreg /GRSH/ veszi körül,
ami akkor is látható, ha maga a Polt átmenetileg eltűnik.
A GRS a SEB déli komponensén beöblösödést /GRSB/ okoz, hi
szen a gázáram a foltot, mint szigetet körülfogja. Az STrZ má
sik hires aktiv képződménye az STrZ-zavar. Kifejezett STrZzavar már régen volt, de oválokból, zavaros-diffúz régiókból
és filamentekből álló un. STrZ komplex, nemrégiben is ész
lelhető volt /éppen a Voyager szondák idején/.
Az STrZ-t délről a Déli Mérsékelt Sáv, az STB határolja.
Jó légköri viszonyok mellett kitűnik, hogy nem homőgén szer
kezetű, hanem apró rögök agymás mellett elhelyezkedő sorozata.
Hosszú élettartamú képződményei a Reese által felfedezett hi
res oválok. Reese a 40-es évek elején 6 db ovál születését
figyelte meg, ezeket A, B, C, D, E és P betűkkel jelezte. Az *
oválok rotációs periódusa különböző volt, igy az P megköze
lítette az A-t, a B a C-t, a D pedig az E-t, és páronként
összeolvadtak. E folyamat révén keletkezett a ma is látható
PA, BC és DE, amelyek helyzete erősen befolyásolja a GRS
viselkedését.
Az STB-től délre fekvő területek aktivitása geometriai
perspektivikus okok miatt nehezen tanulmányozható,pedig az
űrszondák tanúsága szerint a sarki vidékek is igen aktivak.
Eddig csak a déli félgömbről szóltunk.Láthattuk, hogy a
rövid élettartamú aktivitási formák mellett több hosszú éle
tű, ill. visszatérő aktiv képződmény is található a déli fél
tekén. Az északi félgömbről ugyanezt már nem mondhatjuk el
ilyen határozottan. Mindmáig ismeretlen ennek aá asszimetriának a magyarázata. Egyes történelmi megfigyelések szex'int
régebben éppen fordított volt a helyzet.
Ma az Északi Egyenlítői Sáv kevésbé változtatja intenzi
tását, mint a SEB; zavarok nem törnek ki benne.Kondenzáció"
kát és az EZ, ill. néha az NTrZ /Északi Tropikus Zóna/ felé
nyúló kivetüléseket gyakran produkál. Jóval ritkábban bomlik
komponensekre déli párjánál, s határozott HEBZ ilyenkor sem
figyelhető meg benne. Az HTrZ érdekessége, hogy időnként
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egy rövidéletü aáv jelenik meg benne, mely legtöbbször az
EEB-vel mutat kapcsolatot. Az NTB is kevésbé aktiv az STB-nél.
Leglátványosabb talán az Északi Poláris Régió /NPR/, amely
a legfantasztikusabb szinárnyalatokban ragyoghat. Az elmúlt
években a kék szin dominált, néha viola beütéssel.
Általában érdekesek a jupiteri alakzatok intenzitásának
és szinének megváltozásai. Ezek részint a hőmérsékletkülönb
ség-váltó zásokkal, részint az egymással surlódva érintkező
fel- és leszálló légáramlatok hatásain indukált bonyolult
szerveskémiai reakciókkal magyarázhatóak.
Az alakzatok lerajzolásán, szinük és intenzitásuk becslé
sén túlmenően érdemes mozgásukkal is foglalkozni. Megfigyel
ve, hogy milyen időközönként halad át egy alakzat a bolygó
pólusait összekötő középvonalon, a centrálmeridiánon /CM/,
meghatározhatjuk környezetéhez képesti sodródását. A nagy
amatőrszervezetek /ALPO, BAA/ adatai e témákban hézagpótlóak
és egyedülállóak.
Nagyon vázlatosan nézve a kérdést: ennyit nyújt a Jupiter
a gyakorlott, jól felszerelt amatőr számára, de ezen eszté
tikai és intellektuális élmények megszerzéséhez hosszú út
vezet, amit valahol el kell kezdeni. A leglényegesebb: csak
azt és úgy rajzójuk le, amit és ahogyan látunk, de a látott
alakzatokról minél többet igyekezzünk megállapitani. A boly
góészlelés az egyik leglátványosabb területe az észlelő amatőrcsillagászatnak, a Jupiter észlelése pedig különösen az.
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