
25 cm-es Cassegrain-távcső
Mellékelt képünkön Csatlós Géza tag- 
társunk saját készítésű 250/4500-as Cas- 
segrain-reflektora látható.

Látott már ön mikrolencsét?
A déli félteke bizonyos távcsövei sok 
millió csillagot figyelnek, és évente több 
tucat mikrolencsét találnak. Mint is
meretes, ha egy távoli háttércsillag elé 
kerül egy másik égitest, legyen az csil
lag, bolygó, vagy barna törpe, akkor an
nak gravitációs mezejében a hátulról 
jövő fény elgörbül, és felerősödik 
Einstein általános relativitáselméletével 
összhangban. Most képzeljük el, hogy az 
előtérobjektum mozog a térben, és las

san halad a háttércsillag elé. Ekkor ez 
utóbbi fényét egyre inkább erősíti, 
amikor látszólag a legközelebb van, ak
kor maximális a fényesség, amely utána 
visszaszáll eredeti intenzitására. Három 
apró kiegészítés szükségeltetik ahhoz, 
hogy teljes legyen a kép. Egyrészt a for
rást és a lencsét sosem látjuk külön, 
hiszen látszólag annyira közel vannak, 
hogy legjobb távcsöveink sem tudják 
bontani. Mint látszik, a jelenség a 
látóirány mentén való elhelyezkedéstől 
függ, így a fénygörbét a Föld Nap körüli 
keringése is befolyásolja, ez a parallaxis 
effektus. Harmadrészt a lencse körül 
keringő képzeletbeli bolygók nagyban 
deformálhatják a görbe lefolyását.

Amikor a 80-as években a mikrolen- 
csék után váló kutatás ötlete Bohdan 
Paczynski fejéből kipattant, nem sok 
reményt fűztek a tervhez. Hála a nagy
méretű és hiperérzékeny CCD detek
toroknak, a 90-es évek elején sikert 
sikerre halmoztak a mikrolencse pro
gramok (MACHO, EROS stb.), felkeltve 
a szakma érdeklődését a téma iránt. A 
fénygörbe alakja alapján a lencse körül 
keringő bolygók után való kutatást is 
kiaknázták — így jött létre a 
PLANET kollaboráció, amely három 
kontinensen elhelyezett távcsövekkel 
tartja szemmel az éppen aktuális mik- 
rolencsék fénygörbéjét.

E program keretein belül észleltem a 
dél-afrikai Sutherland Observatory 1 ru
es távcsövével egy hónapig, amikor 
eszembe jutott, hogy legjobb tudásom 
szerint mikrolencsét még soha senki sem 
látott. Beszélünk róla, tanulmányozzuk a 
fénygörbét, rámutatunk a CCD-képet 
vetítő monitorra, de én a saját sze
memmel szeretnék meggyőződni arról, 
hogy tényleg valami felfényesedett. A 
körülmények szerencsés összjátéka, 
hogy az 1 m-es távcsövén volt vizuális 
betekintésre lehetőség, igaz az okulár 
akkora volt, mint otthon egy kisebb 
távcsövem, a legkisebb nagyítás pedig 
350-szeres. A célpont is kellette magát, 
hiszen az MB98008 jelű mikrolencse V- 
ben 15 magnitúdó körüli maximumában 
lazsált, és a parallaxis-effektus dominált
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fényességváltozásában. Ehhez elég lenne 
egy 15 centis távcső, vagy ahogy ott 
mondanák, egy 0,15 m-es reflektor is, de 
az 1 m-es távcső is megteszi, ha már 
nincsen kisebb. Nosza neki, rápörgettem 
a távcsövet a koordinátákra, betoltam a 
tükröket, így a műszaki rajzok szerint 
négy visszaverődés után keletkezett 
össze-vissza tükrözött képen próbáltam 
az égtájak között eligazodni. Fény az bő
séggel jött, ami nem is csoda egy 1 
méteres, frissen alumíniumozott tükör
nél, 7,5 magnitúdós szabadszemes határ
fényesség mellett. Sajnos nem voltak 
elég halvány összehasonlítóim, de 
annyit biztosan állíthatok, hogy 17 mag
nitúdós csillagok megerőltetés nélkül 
látszottak, valahol 18 alatt volt a távcsö
ves határmagnitúdó.

Kis bogarászás után örömmel fedez
tem fel, hogy a mikrolencse ott világít a 
látómező közepén. Csak egy parányi 
pont, akárcsak a többi csillag a látó
mezőben. Mégis, bizarr örömmel töltött 
el a pillanat. Amit Paczynski alig 10 éve 
megjósolt, számomra maga a „kézzel 
fogható" valóság lett. Egy kis pont, 
amely egy pár hónap múlva már vizu
álisan az enyészeté lesz, itt sugározza 
fotonjait közvetlenül a szemembe! A 
CCD-vel tömegével észleltem a prog
ramban jelölt mikrolencséket, követtem 
fénygörbéjüket napról napra, de ezt az 
egyetlen mikrolencsét szívembe zártam 
— mert saját szememmel láttam.

B akos Gáspár
Győrújfalu
Örömmel számolhatok be egy csillagá
szati foglalkozás elindításáról. Hosszabb 
ideje szándékomban állt ismeretterjesz
tés, távcsöves bemutatás szervezése. Az 
év elején alakult Ifjúsági Egyesület 
keretén belül lehetőség van kéthetente a 
helyi Faluházban szakkört és távcsöves 
bemutatást tartani. Az érdeklődők szá
mából ítélve igény van a szakkörre, de a 
látogatókat inkább a távcsöves bemu
tatások érdeklik. Remélem, hogy sok de
rült idővel sikerül támogatókat tobo
rozni.

A másik újdonság, hogy elkészült a 
panelkamerával szerelt CCD videorend
szerem. A kamera távcsőhöz adaptálása 
egy kicsi alumíniumcsésze segítségével 
történik, amire 42x1 menet van eszter
gálva. Ezzel a módszerrel a 300 és a 200 
mm-es távcsőhöz és még a 300-as tele- 
objektívhez is használható. A monitorol 
látható kép könnyűszerrel élesre állít
ható, a sorba kapcsolt videomagnó 
pedig rögzítheti az égi objektumokat.

Sajnos a kamera csak a fényesebb ob
jektumokat érzékeli. Sikeresen észlelhe
tők a rendszerrel a +1 -s csillagok és a 
fényes bolygók, a Holdról nem is beszél
ve. A rendszer egyik nagy előnye, hogy 
a bemutatások alkalmával nem kell sor
ban állni a távcsőnél — mindenki egy
szerre figyelheti a távcső által mutatott 
képet. (Vingler Béla, Győrújfalu)

Illyés Gyula 

ESTI DAL OTTHON

Fáradt a föld, nyújtózni vágy. 
Az almáriumról lenéz, 
főt hajt a fonnyadó virág, 
bólint, ládd ennyi az egész.

Egy nap. Kikelnek sorra fent 
tojásukból a csillagok, 
nyüzsög az éjben és kering, 
ragyog a raj, szinte csipog.

De lent a sötétség az úr. 
Megkaptam, amit kaphatok; 
s szenvedtem, néma válaszul. 
Álhatók, próbát halhatok.
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