
M ély ég objektumok
december -  január

Balázs József (Budapest) 
Berente Béla (Kőcser) 
Glász Gábor (Környe) 
Mizser Attila (Budapest) 
Papp Sándor (Kecskemét) 
Sápi Csaba (Lajosmizse) 
Szauer Ágoston (Pápa)

Összesen 7 észlelő 22 megfigyelése érkezett be feldolgozásra.

A két hónap borús, zord időjárása nem kedvezett az észlelni 
kívánó amatőröknek - éppen ezért külön elismerés illeti azokat, 
akik a nagy hidegben is észleltek néhány mély-ég objektumot. 
Kérem az amatőröket, hogy lehetőleg észleljenek egy-két objek
tumot az észlelési ajánlat listájáról is.

10.0 T 60x: k b . 1,5 ívperc 
átmérőjű, 10 magnitúdó össz- 
fényességű ködösség. N e m b o m -  
lik csillagokra, bár ÉNY-i 
szélén EL-sal egy halvány 
csillag látszik. Mintha É fe
lé egy kissé megnyúlt lenne.
H O x :  mérete 1', körvonalai 
határozottabbak, az ÉNY-i 
csillag kívül van a halmazon.

20.0 Cass. 150x: nagyjából 
30 csillagot tartalmazó nem 
túl fényes nyílthalmaz, alak
ja elnyúlt, és közel azonos 
fényességű 11-12 magnitúdós 
csillagok alkotják.

24,4 T 120x: piciny, de szépen bontott, 5' körüli kompakt 
halmaz. Nagyjából háromszög alakú, mellette DK-re két mezőcsil
laggal. A halmaz tagjai - talán 30 csillag - többnyire 12 maq- 
nitúdósak.
200x: még ekkor is tűnnek fel halványabb csillagok, de a halmaz 
eléggé kompakt marad.
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NGC 2022 PL Őri

Berente Béla 20,0 Cass.
Papp Sándor 24,4 T

20,0 Cass. 150x: meglepően 
könnyen jön ez a 12 magnitú- 
dósra jelzett planetáris. Ho
mogén, köralakú, halvány de
rengés, színe bizonytalan.

24,4 T 74x: szürkés, majd
nem 30"-es ködfolt. A LM-ben 
NY-ra három tagból álló csil
lagsor látható. 200x :• kissé 
elliptikus, szürkés ködfelü
let, a magvidék excentrikus, 
de nem csillagszerű. A plane
táris mellett 13 magnitúdó 
körüli halvány csillagok lát
szanak. A ködfolt kissé fé
nyesebb lehet a katalógusban 
megadott 12,2 magnitúdónál.

IC 2149 PL Aur

Berente Béla 20,0 Cass. 
Mizser Attila 19,2 L 
Papp Sándor 24,4 T 
Szabó Sándor 10,0 T

10.0 T 6 0 x : teljesen csil
lagszerű. H O x :  kb. 10 magni- 
túdós csillagnak látszik, EL- 
sal sejthető a "csillag" ki
terjedése, szélei diffúzak, 
maximum 5"-es lehet.

19,2 T 22Ox* kb. 9,3 mag- 
nitúdós, gyöngyházfényű, csil 
lagszerű. Mérete 5" körüli,
DC 4-5 sűrűsöjdésű, NY felé 
diffúzabb.

20.0 Cass. 150 x : nagyon 
fényes, kompakt, közel csil
lagszerű planetáris. Fénye
élénk kékesfehér színű, a hi- .. . . . . . .
ganygőz lámpáéra emlékeztet. Egy csillag-haromszog oldalfelező 
iáben fekszik, különös színe miatt könnyű azonosítani. Enyhén 
lapultnak látszik, max. 10"-es lehet. 630x: kis mérete miatt 
jól bírja a nagyítást! Dói látszik, hogy kb. 1:1,5 aranyban 
megnyúlt ködösség, amelynek közepén "nagy", 4-5"-es tömör csomo 
van, amely kiválik a halványabb környezetből. A kompakt^magot 
PA 260/80 lapultságé elliptikus ködösség övezi. Gyönyörű lát
vány !
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24,4 T 74x : Kékes fényű, diffúz csillag, így könnyen azono
sítható. 120x: egyértelműen köd, centrummal és megnyúlt perifé
riával. 200x: diffúz, elliptikus ködfelület, kékesszürke árnya
latú. A kompakt magvidék k b . 5"-es lehet, azon túl valóban haló 
jellegű .

Sápi Csaba szépen kidolgozott rajzos észleléseket küldött 
be, bizonyítva, hogy kis távcsővel is lehet nagyon szép észle
léseket végezni. A rajzok különlegessége, hogy a csillagok matt 
fekete alapra kerültek, így a hatás egészen valósághű.

M 44

M 44 Cnc NY (Praesepe) 
1937. 01. 04. 21:00 UT

6,0 L
Sápi Csaba 
(Lajosmizse)

M45

M 45 Tau NY (Pleiadok) 
1937. ol. o 4 . 21:00 UT 

ó,0 L
Sápi Csaba 

(Lajos tnizse)

BERENTE BÉLA

Eladók a Föld ás Ég 1973-1902, és a Meteor 1973-1979 közötti 
évfolyamai, évfolyamonként kötve. Ár: megeyezés szerint. Továb
bi felvilágosítás levélbeni menkeresésre.

Adok-vessek Cím: Dürr János 
Budapest 

Sirály u. 3. 
_____________ .1124
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