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A Vénusz 1984 /85 -ös láthatósága
Észlelők Észlelés Műszer/ek/

Agai Szabolcs /Budapest/
Bíró Levente /Nagyszalonta,R/ 
Born C-ergely /Békéscsaba/
Csukás Mátyás /Nagyszalonta,R/
Is kúra József /Budapest/ 
Keszthelyi Sándor /Pécs-Vasas/ 
Xneifei Edit /Békéscsaba/
Kocsis Antal /Balatonkenese/ 
Kósa-Kiss Attila /Nagyszalonta,R/ 
Kovács Márta /'Békéscsaba/
Kovács Sándor /Békéscsaba/
Lakatos István /Maglód/
Mátis András /Vecsés/
Mojdisz István /Békéscsaba/
Papp Sándor /Kecskemét/
Dr. Prehoffer Elemér /Budapest/ 
Sipos László /Dusnok/
Szabó Sándor /Bóly/
Szigeti Gábor /Békéscsaba/ 
Szoboszlai Zoltán /Hajdúnánás/ 
Ujvárosy Antal /Kecskemét/

^Az észlelési anyag fél évet ölel fel. Ez idő alatt 21 észlelő 
10o rajzot es leírást küldött be. Az első megfigyelés dátuma 
1984 szeptember 24. /Kocsis/, az utolsóé pedig ez év március 28. 
/Prehoffer/. Az adatok zöme /34 megfigyelés/ a számított dicho- 
tómia /jan. 22./ hónapjára esik. A kemény téli időjárás az adat
sor folyamatosságát befolyásolta, emiatt a Vénusz felhőzetének 
változása nem nagyon kísérhető figyelemmel a rajzokon. Gsszesé- 
gében azonban a láthatóság időszaka eredményes volt.

Az első megfigyelés Kocsis Antalé, tulajdonképpen a bolygó 
feltűnéséről ír: "1984. szeptember 24. 16:40 UT, 7x50 B:
Könnyen látható, fényes, alacsonyan a látóhatár felett az esti 
szürkületben. Színe sárgásfehér-fehér. Rendkívül tiszta, nagyon 
átlátszó légkör!" Később 5 L-sel 90 iá-os fázisú sárgásfehér ko
rongnak írja le részletek nélkül.

Az októberi és novemberi megfigyelések csak a fázisváltozás 
tényét rögzítik. December 5-én 15:30 UT-kor Szabó rajzain külön
böző fényben "drámai" különbségeket lehet észrevenni. Fehér fény
ben a 63 fő-os korongon a peremsötétedésen kívül a déli pólus kö
zelében a terainátorho.z tapadva egy 5 intenzitású foltot lehetett 
látni , amely kék fényben elvált a terminátortól és kisebb lett 
/l. ábra/. Kékben a fázis 3 7°-kal kisebb /2. ábra/. Narancs szű
rővel az egész látvány elmosódik /3. ábra/.
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uecember 13-án és 14-én Prehoffer szögletes terminátort fi
gyelt meg. December 23-án 16:50 UT-kor Lakatos lát két szabály
talan peremu szürke foltot fehér fényben /4. ábra/. Vörös szűrő- 
/el ezek elvékonyódnak, peremük azonban határozóttabbá válik 
/5. aora/. December^28-án 15:20 UT-kor ozabó narancs szűrővel 
lat nagy Kiterjedésű elmosódott területet.
, hei?f után javul az időjárás, az átlátszóság rossz,
de a légKor nyugodtsága jó. Ebben az időszakban készül a legtöbb 
megfigyelés. Januar 11-én három észlelohelyen /Bóly, Balatonkene
se, Vecses/ egyaránt 3-4 átlátszósága és 7-8 nyugodtsávú a légkör 
rncsis 16:00 UT-kor az 52 fázisú korongon 8 intenzitású pólus- 
sapkat^lat, az északit 7 intenzitású gallérral. Kék szűrővel 
ozabo es e sorok írója is nagyon közelinek látja a dichotóaiát.

Január 13-án kék fényben bekövetkezik a dichotómia. Zöld és 
narancs szűrővel és fehér fényben négy észlelő /Papp, Csukás, 
ozoooszlai es nosa-Kiss/ a vénuszi légkör szupercirkulációjára 
!ítalí T6-7 intenzitású foltokat lát /6-9. ábra/. Papp szerint:

oldalPn egy.e^dekes elnyúlt "sötétebb" felületi árnyék 
latható /mars-glas szűrővel/!'' Szoboszlai január 15-én 16:20 UT- 
kor vörös szűrővel ismét látja a foltokat és az északi pólussap- 
kat is. A terrnnator ekkor erősen hullámos. Érdekes, hogy ahol

atgr, ̂  íényes oldal felé öhlösödik, ott egy sötétebb folt 
látni K1* âloszinaleS lxt egy alacsonyabb felhőrétegre lehet le-
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Február 12-én 16:30 UT-kor Kocsis a terminator mentén a "mér
sékelt égöv" magasságában két 8 intenzitású fehér, az egyenlítőn 
pedig egy 3-as sötét foltot észlel. A pólussapkák "szarvként"
8-9 intenzitással határozottabbak /ll. ábra/. A fázis 36 /, ekkor 
már "erősen derengő hanuszürke fény" látszik Kovács szerint. 
Csukás rajza február 16-án 17:30 UT-kor 34 Í° fázisú bolygón há
rom 8 intenzitású foltot ábrázol.

Iskun és Prehoffer március 7-én 17:00 UT-kor szögletesnek lát
ják a terminátort, és szürke sávokat észlelnek. Ettől az időtől 
kezdve az átívelő "szarvak" a legjellemzőbb látvány minden ész
lelőnél. Keszthelyi március 25-én 17:45 UT-kor 195-os ívet raj - 
zol,/l2. ábra/, ő 26-án látja szabadszemmel a bolygót. Kocsis 
még 3 rajzot készít az egyre jobban vékonyodó sarlóról, jól lát
ja a hamuszürke fényt is. Kocsis és Prehoffer egy-egy március 
28-i rajza zárja a Vénusz 1984/85 évi láthatóságáról készült 
megfigyeléseket.

KÁTIS ANDRÁS

A bolygók észleléséről

Jupiter: Oppoziciója csak augusztus 4.-én lesz. Júniusban és 
Júliusban még a kora hajnali órákban delel. Az észlelése meg- 
kisérelhető. A tavalyi észlelések szerint a Vörös Folt hely
zete jelentősen megváltozott /CM II.<v27°/» Kérem az észlelőket, 
hogy a GRS láthatósága idején, végezzenek róla CM átmenet becs
lést. CM átmenet becslést úgy végzünk, hogy percnyi pontos
sággal meghatározzuk a folt elejének, közepének és végének a 
képzeletbeli felezővonalon való áthaladását. Az időpontokat 
világidőben /UT=w'yISZ -2 óra/ kéremi

Szaturnusz: Oppoziciója május 15»-én volt. Az első észlelések 
/Csukás, ískum, Kósa-Kiss, Szabó/ a bolygó árnyékát a gyűrűn 
/Sh G/R/ konkávnak és sokszögűnek mutatták. Ezen kivül Islcum 
lOO/lCOO refraktorral április 21-én az anzákban 7,5 intenzi
tású küllőszerü foltokat látott. Kérem az észlelőket, hogy a 
bolygóárnyék viselkedését a gyűrűn kisérjék megkülönböztető bt 
figyelemmel!

Uránusz és Neptunusz: Az Uránusz oppoziciója junius 6.-án volt 
a Neptunuszé junius 23-án lesz. Az összehasonlítok fényességé
vel ellátott keresőtérképek az 19 8 5-ös Csillagászati évkönyv 
80. oldalán megtalálhatók. Mindkét bolygó a Tejút irányában 
látszik, ezért különösen a Neptunusz azonosítása nehéz. A fé
nyesség becsléseket a változó észlelésekhez hasonlóan végez
zük. Érdekes a különböző műszerekkel és nagyításokkal végzett 
szinbecslés is.
A niegfigyeléseket minden hónap 6.-ig kérem a címemre elküldeni. 
A postaköltségek emelkedése miatt 4 x 4—Ft-os bélyegét kerek az 
esetleges válasz és észlelőlap küldésére.

MÁTIS ANDRÁS 13


