
mm.

2001. október (|D 2 452184=2 452 214)
A bolygók láthatósága

Merkúr. Október első felében nem figyelhető 
meg. 14-én kerül alsó együttállásba, ezután látható
sága gyorsan javul. A hónap utolsó harmadában 
helyzete megfigyelésre nagyon kedvező. 29-én van 
legnagyobb nyugati kitérésben, ekkor csaknem két 
órával kel a Nap előtt. Idén ez legkedvezőbb hajnali 
láthatósága.

Vénusz. A hó elején két és fél órával, a végén mér 
kevesebb, mint két órával kel a Nap előtt. A Hold 
után a hajnali égbolt legfeltűnőbb égitestje. Fényes
sége -3^9 körüli, fázisa 0,9-ről 0,95-re növekszik.

Mars. Éjfél előtt nyugszik, és az esti órákban fi
gyelhető meg a Nyilas, majd a Bak csillagképben. A 
hónap közepén fényessége -0™2, átmérője 10".

Jupiter. Éjfél előtt kel, az éjszaka második felében 
látható az Ikrek csillagképben. Fényessége -273, 
átmérője 40".

Szaturnusz. Az esti órákban kel, az éjszaka na
gyobb részében látható a Bika csillagképben. Fé
nyessége -0^2, átmérője 20".

Uránusz, Neptunusz. Éjfél előtt nyugszanak, az 
esti órákban figyelhetők meg a Bak csillagképben.

Mély-ég ajánlat
A 5 Cep környéki objektumok 

Beküldés: október 6-ig.
A y Cas környéki objektumok. 

Beküldés: november 6-ig.

Holdfázisok

02. 14:49 UT Telehold 
10. 04:20 UT Utolsó negyed 
16. 19:23 UT Újhold 
24. 03:53 UT Első negyed

Az észlelések beküldési határidejét minden hónap 6-a!
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A hónap változócsillaga: AG Pegasi

Első őszi ajánlatunk az s Pegasitól alig pár fokra található AG Pegasi. Rendkívül ne
vezetes és érdekes változócsillagról van szó, habár gyors és nagy amplitúdójú válto
zásokra ne számítsunk. A szimbiotikus nóvák jeles tagja; egy vörös óriás és egy fehér 
törpe kölcsönható rendszere áll a fényváltozások hátterében. 1894-ben fedezte fel W. 
Fleming, mint emissziós színképpel bíró csillagot. A fényváltozásait csak 1920-ban 
ismerték fel, amikor archív fotólemezek és vizuális észlelések segítségével rekonstru
álták 19. sz.-i változásait. Kiderült, hogy 1850-ig kb. 9™0 körüli halvány csillag volt, 
ami az 1860-as években 6™0-s maximumnál tetőzött. Azóta hullámzó halványodást 
lehet megfigyelni. Idén nyáron az elmúlt évek leghalványabb állapotába került, közel 
9f0-ig halványodva. Érdekes kérdés, hogy visszatér-e még a korábbi fényességeihez, 
esetleg folytatja-e halványodását, aminek megválaszolása folyamatos megfigyelése
ket igényel. Mellékelt térképünk alapján már közepes binokulárokkal is könnyedén 
felkereshetjük csillagunkat, melynek fényességét heti rendszerességgel érdemes 
megbecsülni. Holdmentes éjszakákon az M15 gömbhalmazt felkeresve enyhíthetünk 
az éjjeli fáradtságon. (Kai)

Szeptem ber 20 . 16  óra: MCSE ifjúsági szakkör indul a Poláris Csillagvizsgálóban!
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