
A változás pontos oka ismeretlen, 
bár valószínű, hogy a Nap belsejé
ben lejátszódó folyamatokkal á ll 
kapcsolatban. Nemrégiben Jeffrey R. 
Kuhn és munkatársai a Michigani 
Egyetemen megvizsgálták a Nap felü
le t i  fényességének és fe lsz ín i hő
mérsékletének a heliografikus szé
lességtől való függését. Megfigye
léseiket 1983 és 1987 között, a 
naptevékenységi minimum idején vé
gezték. A mérésekhez olyan távcsö
vet használtak, amely csak a napko
rong pereme mentén, egy 20" széles 
körgyűrűben engedte át a Nap fé
nyét. Ezután a körgyűrű 256 pontjá
ban vörös és zöld hullámhosszon 
megmérték a napkorong fényességét.

Megállapították, hogy 50° déli 
és 50° északi heliografikus szé

lességek között a napkorong peremé
nek hőmérséklete egészen az 1986 
végén bekövetkezett naptevékenységi 
minimumig évről évre csökkent. A 
néhány kelvines hőmérsékletválto
zást a napkorong egészére kivetítve 
pontosan meg tudták magyarázni az 
űrszondák á lta l ész le lt fényesség
változást. A hőmérsékletváltozások 
ugyanabban a szélességtartományban 
következnek be, ahol a napfoltok és 
a naptevékenységi ciklussal össze
függő más aktív jelenségek is  meg
figyelhetőek . Mindezek valószínűleg 
a d iffe ren c iá lis  rotáció és az ez
zel együtt járó mágneses folyamatok 
kísérőjelenségei, melyek oka vala
hol a konvekciós zóna mélyén re jlik .

(Sky & Tel. 1989- március — B.E.)

Észlelők és lávcsókészíiők figyelmébe!

Meteor ’89 észlelőtábor

A műit évhez hasonlóan ezen a nyá
ron is  megrendezzük egyhetes észle
lőtáborunkat, melynek időpontja: 
június 30- — jú lius 7. (péntektől 
péntekig). Táborunk cé lja  ismét az, 
hogy módot adjon a gyakorlati ama- 
tőrmunka művelésére. A résztvevők 
tapasztalt amatőrök irányításával 
sajátíthatják el az amatőr megfi
gyelések alapfogásait (előadásokon 
i l l .  észlelések során), a gyakor
lo t t  észlelők pedig a zavaró fé
nyektől mentes égen folytathatják 
programjaikat.

A tervek szerint megfigyeljük a 
periodikus Brorsen—Metcalf-üstö- 
köst, az éppen látható bolygókat (a 
Merkúrtól a P lútóig), kisbolygókat, 
nyári mély-ég objektumokat, kvazá- 
rokat (p l. 3C 273), mira-maximumo- 
kat, kisebb meteorrajokat stb.

Mindehhez 15—27 cm-es Newton- 
reflektorokat, 15 cm-es Zeiss- 
Meniscast, 25x100-as monokulárt, 
Zeiss kisrefraktort biztosítunk. A 
résztvevők azonban fe lté t le 
nül hozzák magukkal hordozható táv
csöveiket, mivel így a táboron

szerzett tapasztalatokat otthon 
könnyebben hasznosíthatják. A mű
szerépítők ilymódon számos hasznos 
megoldást leshetnek e l egymástól.

A Meteor '89 tábor helyszíne is 
mét a bakonybeli Ráktanya (1. Me
teor 89A . , 3. o . ) .

Az elszá llásolás betonozott aljú  
sátrakban történik, alvás emeletes 
faágyakban. Hálózsákokat, takarókat 
korlátozott számban biztosítunk 
(kb. 50 fő ig ) . Napi háromszori ét
kezést biztosítunk. A tábor részvé
te l i  d íja  1200 Ft (MCSE-tagoknak 
1000 Ft), mely az étkezést és a 
programokon való részvételt fog la l
ja magában. A saját sátorral érke
zők számára sátorhelyek a tábor 
m elletti füves térségen találhatók.

A jelentkezéseket a következő 
címre kérjük: Mizser A ttila , Uránia 
C sillagvizsgáló, 1253 Budapest, Pf. 
36 ( t e l . :  869-233). Visszaigazolás 
után b e fizetési csekket és tájékoz
tatót küldünk.
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