
28-án17-én kel +12°-on egy stabil monopolár folt; 23-án a CM-en, 
nyugszik.

19-én keletkezik a CM után -31°-an egy bipórus. 20-án B típusú lánc; 
21-én a követőn PU keletkezik; 22-én nyugszik.

23-án kel egy pórus kb. -23°-on látható a K-i peremen egy kicsi 
egybefüggő fáklyamezőben. Később már nem volt látható.

29-én kel két folt -23°-on és +30°-on. A D-i elhal három napon belül, az 
É-iból C típusú AA válik. Az AA további viselkedését a következő számban 
ismertetjük.

ISKUM JÓZSEF

Jup ite r -  1986

intenzitásbecslés, F: színszűrős megfigyelés, P: fotografikus megfigyelés 
(db.), C: színbecslés, CM: CM-átmenet mérés (db.)

A legnagyobb bolygó 1986. szeptember 10-én került oppozícióba, az 
Aquariusban. Fényessége ekkor -2,4 magnitúdó, látszó egyenlítői átmérője 
44"56 volt. Bár már május elejétől megfigyelhettük a hajnali égbolton, az 
első észlelést csak augusztus 14-én végezte róla Szabó Sándor. Az utolsó
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rajz már a következő évben, február 21-én készült (Iskum József). Az 
észlelések darabszám szerinti megoszlása a következő: augusztus (2), 
szeptember (11), október (24), november (9), december (1), január (0), 
február (1). Az októberi nagyszámú megfigyelés magyarázata a tapolcai 
csillagászati szakkör igen nagy aktivitása. A tagok egy-egy estén néha 4-6 
rajzot is készítettek. Az előző évekhez képest örvendetesen megnőtt a 
CM-átmenet megfigyelések száma, bár mennyiségük még mindig kevés egy 
komolyabb analízishez.

A SÁVOK ÉS ÖVEZETEK VISELKEDÉSE AZ ÉSZLELT IDŐSZAKBAN

SPC: A déli pólus vidékét borító összefüggő homályosodás miatt mindössze 
4 megfigyelés készült, a becsült intenzitás-értékek átlagára 4,9 adódott. 
Színét minden megfigyelő a szürke valamilyen árnyalatának írta le (pl. 
piszkosszürke, matt szürke, szürke). A láthatóság elején egyáltalán nem 
volt megfigyelhető, az első észlelés csak 1936. október 15-én készült 
(Iskum J.)!

SPR: Az egyik legtöbbet észlelt sáv volt - 18 fényességbecslést küldtek 
be az észlelők, s az átlagérték 5,1 intenzitási fokozat. A vidéket szinte 
folyamatosan fedő homály miatt részlet nem látszott benne.

SSTB: A négy alkalommal észlelt, rendkívül gyenge kontrasztú sáv csak 
mint halvány vonal volt megfigyelhető. Átlagintenzitása 4,5-nek adódott, s 
az SPR-hez viszonyított mindössze 0,6 int. fok különbség mindjárt 
magyarázatot is ad nehéz azonosíthatóságára. Csak nagy távcsövekkel volt 
látható (Papp S., Szabó S.).

STeZ: Öt megfigyelés készült róla. Átlagintenzitása 6,4 volt, de míg a 
láthatóság elején, július-október hónapokban 5-6 között mozgott, addig, 
február második felére már 8,0 körülire fényesedett. Kár, hogy nem készült 
róla több észlelés!

STB: 14 intenzitásbecslése meglepően kis szórást mutatott, 4,0-5,5 
fokozat között, s így átlagosan 4,9 intenzitási foknak adódott,. 
Szeptemberben még szürke (Iskum J.), október elején szürke, grafitszrnu 
kondenzációkkal (Bíró L.), majd ezt követően általában sötétbarna.

STrZ: Váratlanul a legfényesebb' felületi alakzatnak bizonyult. 8 
megfizetés átlaga 8,2 int. fok. Érdekességként megemlíthető, hogy csak 
szentemben 17.-november 3. között, vagyis az oppozíciót követő kb. 6. 
hétben látták. Fényes megjelenése ellenére színbecslés sajnos nem készült 
róla.

SEB: A sáv a láthatóság egyik legaktívabb alakzata volt. becslést 
átlagolva erőssége 2,6 intenzitási fokozatnak adódott. Érdekes módon 
mindössze egyetlen színbecslés készült róla. Eszerint október 12-én színe 
rozsdabarna volt, peremén sötétbarna szegéllyel. Az egész láthatóság alatt 
rögök tarkították, melyek színe sötétszürke vagy sötétbarna volt. A GRS 
mögötti részen október elején 4-5 kisebb fehér ovál látszott, melyek a 
kékesszürke háttérből élesen rajzolódtak ki (október 15, Papp J.). Ezek a 
későbbiekben láncot alkotva egymás mögé kerültek (Papp S., október 15), 
majd november végére az őket elválasztó sávdarabok is eltűntek, s az ovalo^ 
helyén egy hosszan elnyúló világos, kanyargó "ösvény" maradt (Iskum J., 
november 25.). A jól elhatárolható, fehéres szinű oválok mellett igen nagy 
számban voltak észlelhetők hosszabb-rövidebb sávdarabok és sötét peremű
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vidékek is. Augusztus 14-én Szabó S. Celestron 1*1—gyei 3 eltérő intenzitású 
darabra osztotta a sávot, Iskum J. szeptember 5-én mindkét peremet végig 
sötétnek, az északit pedig erősen • csipkézettnek találta. Ezt a 
peremsötétedést - mely a sávot' felhasadt, kettős megjelenésűvé tette -, 
Kocsis A. már 5 cm-es távcsővel is meg tudta pillantani (szeptember 15-én 
és 16-án)! Sötét, az egész sávon keresztül érő hidat szept. 29-én CM H  
130°-nál (Papp J.), okt. 10-én CM II 233°-nál (Kocsis A.), okt. 12-én CM II 
293°-nál (Papp J.), néhány halványabbat pedig a GRS előtt CM II 10-20 
között lehetett megpillantani (Iskum J, Papp S.).

GRS: A Nagy Vörös Foltot először Szabó S. pillantotta meg augusztus 
14-én, mint 4,5 intenzitású, halvány rózsaszín foltot. Ez a szín kisebb 
távcsövekben (10-15 cm) már nem volt érzékelhető, s feltehetően ez az oka 
annak, hogy több színbecslés nem is készült. A láthatóság elején a Foltot 
délről egy sötét híd előzte meg, közvetlenül a peremén pedig három fehér 
ovál volt látható. A GRS lassan beleütközött a hídba, s azt "kettétörve" 
villás elágazást hozott létre benne (szept. 23., Kocsis A.). A villa szárai 
lassan körbefolyták a Foltot, miközben a fehér oválok lassan
elhalványodtak. Október 13~án, már jóval a GRS centruma "mögött", annak 
északi oldalán váltak újra láthatóvá (Papp J.), 15-ére pedig a Folt "f" 
vége után voltak észlelhetők (Papp S.). A GRS-ről összesen 13 CM-átmenet 
mérés készült, hossza 14 jovigrafikus fok volt, az oppozíciós CM II értékre 
pedig 21°26 adódott.

EZ: Az egyenlítői zóna a 15 intenzitás-megfigyelés átlagából adódó 7,6 
alapján a korong harmadik legfényesebb alakzata volt. A becslések szórása 
meglehetősen nagy, 5 és 9 között majdnem minden előfordult. Ehhez hasonlóan 
a színbecslések eltérése is nagy (halványszürke, világossárga, 
ezüstszürke). Az EZ-ben több fehér ovál, híd és rög látszott. A kavargó 
megjelenés és esetenként a légkör állapota miatt eléggé nehéz meghatározni, 
hogy mikor beszélhetünk öbölről, kitüremlésről, rögről, vagy éppen hídról. 
Azt is problematikus eldönteni, hogy egy-egy adott objektum öböl-e vagy két 
közeli hídkezdemény, s az EZ-hez vagy a SEB-NEB valamelyikéhez sorolható-e.

1986. 10. 10. 17:47 UT 1986. 10. 10. 23:10 ÜT
300/4500 refraktor, 281x 100/1000 refraktor, kb. 175x
Jól látható az Io árnyéka 
(1.: 17:30 UT, 2.: 17:47 UT)
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Az ilyen és ehhez hasonló kérdések eldöntéséhez az eddiginél nagyobb 
számú CM-átmenet mérésre lenne szükség, mivel ezek segítségével az átlagos 
sodródási sebesség értékéből a hovatartozás kérdése egyértelműen 
eldönthető.

EB: Erről a rendkívül halvány, nehéz alakzatról mindössze két 
megfigyelés készült (Iskum J. — okt. 10., ill nov. 25.)• A sáv mindkét 
alkalomnál keskeny, színuszhullám alakú volt, s majdnem a korong egész 
hosszában végighúzódott. A novemberi észlelés alkalmával a sáv "p" csúcsa a 
NEB egyik sötét rögét éppen érintette, mintha onnan indult volna ki. 
Érdekes, hogy mindkét alkalommal aránylag rossz volt az átlátszóság, sőt, 
novemberben még köd is nehezítette az észlelést.

NEB: A legtöbb, szám szerint 22 intenzitásbecslés erről az alakzatról 
készült. Az átlagérték 2,7 int. fok volt, s a szórás sem volt túl nagy: a 
becslések 2,0-4,0 között változtak. Az egyetlen kivétel - 4,5 int. fok - 
kimondottan nagy távcsővel készült (C—14), ismét rámutatva a becslések 
esetleges átmérőiUggésére. A sáv színére a szürke és a barna különböző 
árnyalatait adták meg az észlelők,.egymással aránylag jó egyezésben. A NEB 
valamivel keskenyebb volt, mint a SEB, s a peremén húzódó, hosszan elnyúló 
sávdarabok esetenként kettős megjelenést kölcsönöztek neki. A sávdarabok 
látványán kívül az egyéb jelenségek száma meglehetősen csekély volt, noha 
Iskum J. szept. 17-én egy nagyméretű fehér ovált, okt. 10-én három erős 
kondenzációt látott, míg Papp S. okt. 11-én CM II 157 -nál egy sötét rögöt 
észlelt. Ezen esetlegesen látható objektumok és az állandóan jelenlevő 
sávdarabok közötti kölcsönhatások a NEB-et folyamatosan változó, dinamikus 
regjelenésű sávvá tették, s látványát már 2-3 nap alatt is jelentősen 
regváltoztatták.

NTrZ: Az Északi Tropikus Zóna 12 megfigyeléséből adódó 7,9 
intenzitásérték azt jelenti, hogy a sáv a láthatóság alatt a bolygó második 
legfényesebb alakzata volt. A megfigyelések döntő többségét - 9 db - Iskum 
J. végezte.

NTB: Az NTrZ nyugodt megjelenése miatt a 4,9 átlagintenzitást mutató NTB 
könnyen volt észlelhető (15 megfigyelés). 12 észlelés a sávra 4,0-5,5 int. 
fok közötti értékeket ad reg. Az NTB-t különösebb gond nélkül "nyugodt" 
sávnak lehet minősíteni, hiszen aktivitása szinte teljesen kimerült a 
szakadásokban. Kocsis A. szept 16-án CM II 350 -nál látott egy kb. 15 
hosszú diszkontinuitást, szept. 23-án CM II 353-nál látta újra feltűnni a 
szakadás "p" végét. Papp J. ugyanezen hó 29-én CM II 132,5-nál kisebb 
rögöt, Papp S. pedig nov. 11-én elnyúlt sávdarabot észlelt.

NNTB: A sáv alig-alig volt megpillantható, általában beleolvadt az 
északi vidék szürkés homályába. Jó légköri viszonyoknál szept. 15-én, 17-én 
és 25-én Iskumnak sikerült regpillantania, s három intenzitásbecslésének 
átlagából a sávra 5,7 adódott. Papp S. november 11-én a sávot "az NTB-től 
bizonytalanul elválasztható vonalkettőződésként" észlelte. Az NNTB 
észlelhetőségének nehéz voltát talán az is jellemzi, hogy ugyanekkor a 
mindössze 0,4 int. fok különbségű STB-SSTB sáv kettősségét határozottan 
sikerült észlelnie!

NTeZ: Tíz regfigyelés átlaga 7,0 értéket mutatott, színe világosszürke 
(Lakatos I.), szürkésbarna (Papp S.), okker (Papp J.) vagy sötétszürke 
(Tuboly V.) árnyalattal volt jellemezhető.

NPR: A magas északi szélességeken elterülő Sarkvidéki Területről ugyan 
18 intenzitásbecslés készült - átlaguk 5,0 int. fok -, de színbecslés csak
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3. Ezek rendre szürkésbarna, piszkossárga és sötétszürke árnyalatúnak 
jellemezték a vidéket. A vidék legészakibb részét jelentő NPC-t csak Iskum 
J.-nek sikerült megpillantani, három alkalommal. A három megfigyelés 
átlagára 4,7 int. fok adódott, ami mindössze 0,3 fokkal sötétebb, mint az 
NPR átlagértéke. Ez lényegében meg is magyarázza az Északi Poláris Sapka 
nehéz megfigyelhetőségét.

Holdak, jelenségek: Mindössze három alkalommal történt jupiterhold- 
észlelés. Október 10-én Kocsis A. az Io jupiterkorong előtti átvonulását 
észlelte a katowicei planetárium 30 cm-es Zeiss-refraktorával. A gyors moz
gású hold árnyéka 17 perc alatt is jelentős mértékben tovább vonult. Novem
ber 8-án Iskum J. a Ganymedes árnyékát pillantotta meg, mely a GRS "p" vége 
közvetlen közelében volt látható. Érdekességképpen megjegyezhető, hogy még 
a CM-átmenet mérés is készült a jelenségről! Iskum február 21-én az Európa 
korong mögé kerülését zöld szűrővel nézte, a ragyogás csökkentése céljából.

Színszűrős megfigyelések: Rendszeres, esetleg több színben történő 
megfigyelést egyetlen észlelő sem végzett, a szórványészlelések azonban 
^feltártak egyet s mást a felszíni alakzatok érdekesebb tulajdonságairól. 
Iskum november elején végzett megfigyelései szerint a felületi alakzatok 
kontrasztja citromsárgával a legjobb, a narancs a fehéres árnyalatú 
részeket emeli ki. Lakatos I. nov. 25-i megfigyelésénél megemlíti, hogy a 
vörös a sötét kondenzációkat teszi határozottabbá.

PAPP JÁNOS

Az augusztus elsején ..a nappali égen lezajlott Spica fedésről 
csak néhány visszajelzés érkezett. A vonuló gomolyfelhőzet a 
legtöbb helyen még a Hold megpillantását is lehetetlenné tette. 
Kondorosi Gábortól (Pécs) szóban értesültünk, hogy a tiszta 
égen könnyen látszott távcsővel az l)2-s csillag, azonban a 
fedést neki sem sikerült megfigyelni.
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