
Hogyan állnak mostanában a Jupiter holdjai?
A Jupiter holdjai "az égimechanika remekművei". Már kis távcsővel figyelve 
is percek alatt észrevehető elmozdulásuk, s a figyelmes szemlélő ezt 
felismerve általában a "jé, ez arrébb ment!" felkiáltással intézi el a 
dolgot. Már 5 cm-es távcsővel is láthatók a piciny, színes gyöngyszemként 
tündöklő 5— 6 magnitűdós apróságok. Nagyobb műszerrel piciny korongnak 
láthatjuk az 1"— 2" átmérőjű korongokat, amint táncukat lejtik az óriás 
Jupiter körül.

Belekukkantva az Évkönyvbe négy egymásra rajzolt szinuszgörbét látunk a 
bolygót jelölő két párhuzamos egyenes körül. Ezek a görbék mutatják meg 
(összehasonlítva a távcső képével), hogy melyik pöttynek mi a neve. A 
tapasztaltabbak színük és fényük alapján is felismerik őket.

A görbék metszéspontjaiban azt várhatnánk, hogy a két hold elfedi 
egymást. Sajnos a Jupiter rendszerére is egyszer "alulról", másszor 
"felülről" látunk rá, s csak néha fedik el egymást a holdak (legközelebb öt 
év múlva). A Jupiter viszont elég nagy ahhoz, hogy a holdak ne térhessenek 
ki előle. (Ez csak a Callistónak sikerül, de akkor évekre elkerüli a 
korongot.) S ha már egyszer metszik az anyabolygó képét; érdekes és gyorsan 
lezajló dolgokat lát a szemlélődő. A hold bemehet a Jupiter mögé és ki is 
jöhet onnan (az Évkönyvben ennek jele: mk, mv), esetleg eléje (ek, ev). 
Aztán a holdak fogyatkozhatnak is. Ha árnyékuk a Jupiterre esik, kis fekete 
folt látható a korongon, míg a hold néhányszoros bolygósugár távolságban 
kószál (ák, áv). Végül bekerülhetnek az óriásbolygó árnyékába, ez a holdak 
fogyatkozása (fk, fv). Ez a legkönnyebben észlelhető a holdak jelenségei 
közül (lásd Meteor 1990/1., 14— 16. o.), ugyanakkor megfigyelése a leg
hasznosabb.

Böngészve a holdak jelenségnaptárát, érdekes eseményeket figyelhetünk 
meg. Mivel a Callisto 16 naponta kerül a fogyatkozásnak megfelelő 
helyzetbe, ráadásul csak néhány évig tart egy ilyen időszaka, nagyon 
fontos, hogy fogyatkozásairól adatokat szerezzünk. Lassú mozgása miatti 
lassú elhalványulása tovább növelheti adataink pontatlanságát. December 
4-én az árnyékkúpból való kibukkanását, január 23-án pedig fogyatkozásának 
kezdetét láthatjuk. Február 8/9-én 4 órás időkülönbséggel mind a 
fogyatkozás kezdetét, mind a végét végigészlelhetjük. A kilépés már elég 
közel lesz a Jupiter korongjához, hiszen az eseményt követően 1 óra múlva 
be is lép a korong mögé. Az utóbbihoz hasonló esemény fog lejátszódni a 
Ganymedes esetében december 26/27-én. Természetesen az Io és az Európa is 
"el szokott fogyni", sőt ezek a jelenségek sokkal gyakrabban következnek 
be. Előrejelzéseket az Évkönyvben találhatunk. Észlelőlapot a rovatvezető 
küld. Az említett események adatai:
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A fogyatkozásokon kívül még néhány érdekes jelenségre szeretnénk 
felhívni a figyelmet. Január 6/7-én a bolygó felkeltekor három hold fog a 
bolygó előtt vagy mögött tartózkodni. Elsőként a Callisto, majd a z Io lép 
ki mogulé, míg a Ganymedes a bolygó elől távozik, hogy a felhősávokat 
zavartalanul rajzolhassuk. Mindez 52 perc alatt fog lezajlani.

Február 29-én kerül oppozícióba a Jupiter. Ekkor a holdak bolygóra 
vetett árnyéka éppen az átvonuló hold előtt, mögött, alatt vagy fölött jár. 
Érdekes kontrasztot jelenthet e furcsa kettős a fényes korongon. 
Megfigyelhetjük, amint a Jupiter alakja miatt a hold árnyékának távolsága 
az átvonulás alatt változik. Ebben a pár napban próbálkozzunk meg a 
jelenségek észlelésével, ilyenkor a holdak fogyatkozásainak megfigyelése 
úgyis nehézségekbe ütközik. Kíváncsian várjuk a beszámolókat! Az ajánlott 
jelenségek listája:

Kisbolygó-okkultáció ajánlat
Egy kuriózumnak számító eseményt ajánlunk az észlelők figyelmébe. (A Meteor 
sziveszteri rmglepetése!) Szilveszter estéjén a 12 magnitúdós Virginia 
elfedi a Hyadok egyik 8™-s csillagát. Bár az esemény Észak-Európára van 
előrejelezve, eltérések könnyen lehetségesek. A legnagyobb megközelítés 
idején nálunk kb. 1"-re lesz látható a két égitest egymástól. Kezdő 
észlelők is próbálkozhatnak a megfigyeléssel, hiszen a csillag könnyen 
megtalálható helyen van.

SZABÓ SÁNDOR
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