
2 0 0 2 .  d e c e m b e r  ( J D  2  4 5 2  6 1 0 - 2  4 5 2  6 4 0 )
A bolygók láthatósága

Merkúr. A hónap közepétől látható az esti égbol
ton, a délnyugati látóhatár fölött. 26-án van legna
gyobb keleti kitérésben, 20°-ra a Naptól.

Vénusz. A hajnali égbolt legfeltűnőbb égitestje. A 
hónap közepén négy órával kel a Nap előtt. 7-én éri 
el legnagyobb fényességét, - 4 f  7-t. Fázisa a hónap 
során 0,2-ről 0,4-re növekszik.

Mars. A hajnali égen látható a Virgo, majd a Libra 
csillagképben. Fényessége 1™6, átmérője 4j'3, mind
kettő növekszik.

Jupiter. Késő este kel. Az éjszaka nagy részében 
látható a Leó, majd a Cancer csillagképben. Fényes
sége - 2 f  4, átmérője 42".

Szaturnusz. Napnyugta körül kel, és egész éjsza
ka látható a Taurus csillagképben. 17-én kerül 
szembenállásba a Nappal. Fényessége -0™5, átmé
rője 21".

Uránusz, Neptunusz. Az esti órákban még megfi
gyelhetők meg a Capricornus csillagképben. Késő 
este nyugszanak.

Mély-ég ajánlat
Az i Cas környéke. Beküldés: 2002. dec. 6-ig.
Az i Aur környéke. Beküldés: 2003. jan. 6-ig.

Az ajánlati területek térképei, az objektumok adatai, 
valamint észlelőlapok válaszboríték ellenében igényel

hetők Berkó Ernő rovatvezetőtől.

Holdfázisok

04. 20:34 UT újhold 
11.20:52 UT első negyed 
20. 01:34 UT telehold 

| 27. 15:46 UT utolsó negyed

Kettőscsillag észlelési ajánlat: az SÍT 507 Cas és környéke
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A klemet! objektumok nevét félkövér betűkkel szedtük. Beküldési határidő; december 6. (Lat)

A hónap Messier-objektiaima: az M74
Az áprilisi Messier-maratonozók első objektuma ez a galaxis, melynek láthatóságával 
kapcsolatban erősen megoszlanak a beszámolók. A seds.org szerint 9,4 magnitudes, 
10 ívperces, kör alakú galaxis, melynek magja csillagszerű, spirálkarjai pedig halvá
nyak. Viszont néhány hazai égnéző tapasztalatai szerint spirálkarjai halványak 
ugyan, de a laza szerkezetű galaxisban mégis sokkal könnyebben észrevehetők, mini- 
más, fényesebb karú, ám kompaktabb szerkezetű galaxisok spirálkarjai. Nagyon ba
rátságos helyen, az r| Pisciumtól mintegy 40 ívpercre látható!

Távolsága 30M0 millió fényév között lehet, Tully (1988) 32 millióra teszi. Típusa 
SA(s)c, vagyis nincs küllője (SA), c altípusú és nincs semmilyen gyűrűs formációja (s). 
A galaxis mérete hasonló a Tejútrendszeréhez: átmérője nem egészen 100 ezer fény
év. A spirálkarokban nagy volumenű csillagkeletkezés figyelhető meg, a Webb 
Society Mély-ég megfigyelők kézikönyve c. kiadványa 193 HU zónát sorol föl az 
M74-ben. Az UIT megfigyelései alapján a galaxis spirálkarjai az ultraibolyában is jól 
látszanak, a karokban rengeteg, igen fényes pontnak tűnő HU régió foglal helyet.

Az M74 egy kisebb, feltételezett galaxiscsoport legnagyobb tagja lenne. A további 
tagok: NGC 660 SBa, UGC 891 Sm, UGC 1176 Irr, UGC 1195 Irr, UGCA 20 Jrr. A kö
zeli T) Piscium nagyon nehéz kettős, 3,7 és 11 magnitudós komponensei 1 ívmásod
percre vannak egymástól. (SzMGy)

M eíeorraj-a jánlafc a Gem m idák

Láthatóságuk december 7 és december 17 közé esik. Maximumuk december 14-ére 
várható 10:00 UT-kor. Az utóbbi 13 év legjobban észlelt 6 maximuma alapján a raj 
maximuma SL= 262°l-262°3 között várható, amely 07:45-12:30 UT közé esik. A ZHR 
értéke általában 120-130 körüli. Ha az előrejelzés helyes, akkor az észak-amerikai 
kontinensről lesz kedvező megfigyelési helyzetben. A rajtagok közepesen gyorsak, 
gyakran fényesek. A Hold első negyed után lesz, és helyi idő szerint 01:38-kor nyug
szik, így a raj megfigyelése szempontjából kedvező helyzetben lesz. (Gyarmati 
László)
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A hónap változója: az A G  Draconis
Mint arról a változócsillag-rovatban beszámoltunk, október elejére újra aktív a Draco 
egyetlen szimbiotikus változócsillaga, az AG Draconis. Mivel kitörésének folyamatos 
nyomon követése igen fontos feladat, ezért szakítottunk az optimális láthatóságú 
változókból választott ajánlatokkal. Sajnos november-december folyamán a legrosz- 
szabb a csillag láthatósága, de azért 67 fokos deklinációjának köszönhetőén ilyenkor 
is felkereshető. Az AG Dra egyébként a kölcsönható kettőscsillag szimbiotikusok kö
zött is különleges, mivel a jellemző szimbiotikus csillagokkal ellentétben nem vörös 
óriás másodkomponens ad át tömeget a fehér törpe főkomponensnek, hanem egy 
forróbb sárga óriáscsillag. Ismétlődő kitörései során a minimumbeli 10™0-s fényes
ségből egészen 7m-8 m közé is felfényesedhet. Mellékelt térképünk az AAVSO 
Variable Star Atlas 10. térképoldalának részlete, ahol a C, és az q Dra segítségével 
azonosíthatjuk az AG Dra környezetét. Az AG Dra mellett találjuk az R Dra mira- 
csillagot is, melynek 6m-7 “ 5 közötti maximumait szintén észlelhetjük a térkép alap
ján. (Ksl)
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