
2000. június (JD 2 451 696-726)
A  bolygók láthatósága

Merkúr. A hónap elején kettő, a közepén egy és 
negyed órával nyugszik a Nap után. A hónap első 
napjaiban még megkereshető az esti, északnyugati 
égen.

Vénusz. 11-én felső együttállásban a Nappal, így 
helyzete megfigyelésre nem kedvező.

Mars. Helyzete megfigyelésre nem kedvező.
Jupiter. A hó elején még csak háromnegyed, a vé

gén már két és fél órával a Nap előtt kel, így újra 
megfigyelhető a Bika csillagképben. A bolygó fé
nyessége a hónap végén -2™1 látszó átmérője 34"3.

Szaturnusz. A hónap végén már két és fél órával 
kel a Nap előtt, így újra megfigyelhető a Bika csillag
képben, a Jupiter közelében.

Uránusz, Neptunusz. Kevéssel éjfél előtt kelnek, az 
éjszaka második felében kereshetők fel Bak csillag
képben.

M ély-ég ajánlat

A Cygnus kevésbé észlelt objektumai.
Beküldés: május 6-ig.

A Dra-Vul-Sge-Del csillagképek eddig le nem 
közölt objektumai.

Beküldés: június 6-ig.
Az Aquila csillagkép azon objektumai, melyek az 

utóbbi években nem lettek leközölve.
Beküldés: július 6-ig.

Az észlelések beküldési határideje 
minden hónap 6-a!

Holdfázisok

02. 12:14 UT Újhold 
09. 03:29 UT Első negyed 
17. 22:27 UT Telehold 
25. 01:00 UT Utolsó negyed

Mira és SRA maximumok



A  hónap vá ltozója: 3C 273

E havi ajánlatunkban egy igazi változós-mélyeges csemege kerül sorra, jelesül a 
Virgo egyik leghíresebb objektuma, a 3C 273. Alig 3,5 fokra ÉK-re található az ti 
Virginistől, és mint a legfényesebb csillagszerű rádióforrásról, azaz kvazárról szokás
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róla megemlékezni. Jellemzően 12^8-s fényességnél található, ám fényessége jó 1 
magnitúdós határon belül el-elváltozgat időnként. Ennek megfelelően inkább az eg
zotikum, semmint a látványos fényváltozás csábítja az objektum felkeresésére az arra 
vállalkozó amatőrcsillagászokat. A 3C 273 1962-es felfedezése óta rengeteg vizsgálat 
irányult a valódi természete felderítésére és mára viszonylag kiforrott a képe egy kb.
2,5 milliárd fényévre található aktív galaxismagnak, ami a rádiótartománytól egészen 
a gamma-sugarakig minden hullámhosszon a legfényesebb képviselője eme kozmo
lógiai fontosságú objektumtípusnak. Már egy 10 cm-es műszerrel is nekivághatunk 
ennek a hosszú útnak, ám a valódi mélységek átéléséhez legalább 15-20 cm-es táv
csövekre van szükség. A mellékelt térkép alapján azonosíthatjuk az SS Virginis fél
szabályos változót is, ami 2 magnitúdós amplitúdójával „éppen" nem mira. A 3C 273 
szűkebb környezetét a jobb felső inzert mutatja. (Ksl)

A  hónap kettőscsillaga: Delta Corvi

Az április 8-i MCSE közgyűlés utáni emlékezetes tamási észlelés alkalmával figyel
tem meg ezt a csillagpárt, amelynek látványa Görgei Zoltán 9 cm-es refraktorával 
szemlélve annyira megragadott, hogy akkor elhatároztam; ezzel a párral indítom út
nak ezt, a havonkénti rendszerességgel megjelenő sorozatot. Kereken tíz évvel ezelőtt 
cserkésztem be először a távcsövem látómezejébe, amikor 50/540-essel 54x-es nagyí
tással kissé nehezen látszó, nagyon eltérő társat jegyeztem fel a naplómba.

A kistávcsöves kettős felfedezését a 
Burnham's Celestial Handbook a John 
Herschel-James South párosnak ítéli, 
amely 1823-as mérés a The Washington 
Visual Double Star Catalog, 2000.0-ben 
is első mérésként szerepel. Erre utal az 
SHJ 145 név is. Ismert azonban Hh 396 
elnevezéssel is, amely John Herschel 
apja kettőscsillagairól készült katalógu
sára utal, tehát feltételezhető, hogy ko
rábban már William Herschel is felje
gyezte. A legutolsó, 1958-as mérésig a 
szögtávolság és a PA érdemben nem 
változott, bár a fizikai összetartozás bi
zonyított az évi 0"26-es PA= 135° irányú 
közös sajátmozgással.

A komponensek 2™95 és 8™47 fénye
sek, A0 és dK2 színképtípussal, amelye
ket az észlelők általában fehérnek, sár
gásfehérnek, illetve lilának, narancsosnak figyelnek meg. Az éggömbre vetített 24"3- 
es látszó szögtávolság a valóságban hozzávetőleg 900 Cs.E.-et jelent, amely rendszer 
tőlünk kb. 125 fényév távolságban található. A főcsillag egyben feltételezett változó 
is. A Holló szárnyaként fénylő csillagot (arab nevén Algorab) bármilyen műszerrel — 
akár egy binokulárral is — érdemes felkeresni, ha déli irányban kellően magasra 
emelkedik. Inkább jó átlátszóságot, mintsem, a kettősöknél általában elengedhetetlen, 
megfelelően nyugodt légkört igényel a megfigyelése. (Ladányi Tamás)
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