
2003. augusztus-szeptember (]D 2 452 853-2 452 913)
A bolygók láthatósága

Augusztus

Merkúr. A hónap első felében kereshető meg az 
esti szürkületben a nyugati látóhatár fölött. 14-én 
van legnagyobb keleti kitérésben, 27°-ra a Naptól.

Vénusz. A Nap közelsége miatt nem figyelhető 
meg. 18-án kerül felső együttállásba a Nappal.

Mars. Napnyugta után kel. Csaknem egész éjsza
ka látható az Aquarius csillagképben. 27-én van 
föld-közeiben, és 28 án kerül szembenállásba a 
Nappal. A bolygó fényessége -2™9, látszó átmérője 
25" 1.

Jupiter. A Nap közelsége miatt nem figyelhető 
meg. 22-én kerül együttállásba a Nappal.

Szaturnusz. Éjfél után kel, a hajnali égbolton figyelhető meg a Gemini csillagkép
ben. Fényessége ü',"l, látszó átmérője 17".

Uránusz, Neptunusz. Egész éjszaka megfigyelhetők. Az Uránusz, az Aquarius, a 
Neptunusz a Caprieomus csillagképben jár. A Neptunusz 4 én, az Uránusz 24-én ke
rül szembenállásba a Nappal.

Szeptember
Merkúr. 11-én alsó együttállásban a Nappal. Ezután láthatósága gyorsan javul. A 

hónap második felében már jól látható reggel u keleti látóhatár fölött. Ekkor helyzete 
megfigyelésre igen kedvező. 27-én van legnagyobb nyugati kitérésben, 18°-ra a 
Naptól.

Vénusz. A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg.
Mars. Csaknem egész éjszaka látható az Aquarius csillagképben. A hajnali órákban 

nyugszik. Fényessége -2 ,5 ,  látszó átmérője 23".
Jupiter. A hó elején még csak háromnegyed órával, a végén már két és fél órával 

kel a Nap előtt. A hajnali égen kereshető meg a keleti látóhatár közelében, láthatósá
ga gyorsan javul. Fényessége -1?7, látszó átmérője 31".

Szaturnusz. Éjfél előtt kel, az éjszaka második felében látható a Gemini csillagkép
ben. Fényessége 0',"l, átmérője 1 fi".

Uránusz, Neptunusz. Az éjszaka nagy részében megfigyelhetők Az Uránusz az 
Aquarius, a Neptunusz a Caprieomus csillagképben észlelhető. A két bolygó hajnali 
órákban nyugszik.
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Mira és SRA maximumokMély-ég ajánlat

A z  O p h iuchu s  göm bhalm azai. Beküldés: aug. 6 ig. 
A 5 A q l  környéke. Beküldés: s/cpl. 6-ig.

A  Vul|K‘Cü la -Sdg i»a  csillagképek. Beküldés: oki. 6 ig,

A hónap Mcssicr-objektunid: az M80
Az M80 a seds.org szerint kb. 8 magni tudós, 9 Iv- 
perces gümbhalmaz, alacsony deklinációja miatt 
azonban közepesen nehéz objekimmuik kell mon
danunk. Csillagai mintegy 32 600 fényévre vannak 
tőlünk, a Tejútrendszer magja mögött fekszik. 
Meglepő módon azonban vörösödébe (fekvéséhez 
képest) kicsi, E(B V)» 0,18 magnitúdó, ami arra is 
utal, hogy e halmaz irányában relatíve kevesebb 
galaktikus poron keresztül kell átnéznünk. A HST 
vizsgálatai alapján az M8Ü kék vándor-populációja 
jelentős, ezekből a halmaz korához képest túl kék 
nek tűnő csillagokból mintegy kétszer annyi fi
gyelhető meg itt, mint más halmazokban. Minden 
bizonnyal kapcsolatba hozható ez az M80 magvi
dékének nagy csillagsíírűségével, hiszen a kék 
vándorok máskor is a legsűrűbb halmazokban ala
kulnak ki. Keletkezésükre több elképzelés szüle
tett: vagy két kisebb tömegű csillag összeolvadá
sával keletkezett egy nagy tömegű, megfiatalodott 
csillag, vagy egy kisebb tömegű csillag, egy másik 
csillag megközelítésének gravitációs hatására elve
szítvén légkörét, kékebbnek mutatkozik, mint 
normális fősorozati állapotban.

A halmazhoz közel keressük föl az R Scu és S Sco 
mii a változókat (CCVS szerint y',"8 és 15 5 közt,
225 napos periódussal; illetve 9™r> és 15T5 közt, 
178 napos periódussal változnak). Mindkét csillag 
átlagos színképtípusa M3e, spektroszkópiai megfi
gyelésük is érdekes lehet az emisszió esetleges ki 
mutatása szemponíjából.

(Szabó M. Gi/ula)

A hónap változója: az X Ophiudii
A nyár a binoklis nézelődések igazi évadja. Éppen 
ezért ajánlatunkban az Ophiuchus fényes mira 
csillaga szerepel, melyet teljes fényváltozása során 
észlelni lehet kis-közepes binokulárokkal. Átlago
san 6 és 9m között változik közel 330 napos peri
ódussal, így egy-egy nyár alatt végigkövethetjük
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lassú tényesedését, vagy halványodásál. Következő maximuma júliusban várható, 
amikor holdmentes, vidéki égen megkísérelhetjük szabadszemes megpillantását is. 
Mellékelt térképünk az Oph Aijl Ser zegzugos hármas határát tekinti át az AAVSO 
Variable Star Atlas alapján. Javasolt kiindulási pont a 4 magnitudes ö Ser, ahoiuian 
csak egy ugrás a kh. 7 fokkal északnyugatra levő X üph. Ha már itt járunk, vessünk 
egy pillantást a bejelölt két nyíltluilmazru, illetve próbál tehetünk az R Aql mirával is. 
(Ksl)
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