
2006. január-február folyamán 8 ész
lelőtől 21 megfigyelést kaptunk. Ezek 
nagy része vizuális megfigyelés volt.
Kiss Barna a belső bolygókról végzett 
észleléseket; míg Majzik Lionel szinte 
az összes planétáról készített rajzokat 
-  a Mars és a külső bolygók kivételé
vel. A CCD-s észlelők közül Stefan 
Buda most is kiváló képekkel 
örvendeztett meg minket. Fodor An
tal, Fodor Balázs és Kiss Szabolcs a Szaturnuszt vették célba, akárcsak Palkovics Iván. 
Tordai Tamás a Marsról, és a Szaturnuszról készített képeket. Az utóbbi felvétel a ja
nuár 25-i okkultáció alkalmával készült, a képeken jól látni a BY Cancrit, nem sokkal 
azután, amint elhagyja a gyűrűrendszert.

A fentiekből látható, e kis mennyiségű és heterogén észlelési anyag nem teszi lehe
tővé részletesebb feldolgozás összeállítását, így jelen rovatunkban nem, csak egy ké
sőbbi időpontban kerülnek felhasználásra.

Sajnálatos módon a Mars esetében az érdeklődés elég erősen alábbhagyott, miután 
a szembenállás után látszó átmérője elkezdett csökkenni; pedig nem alakult ki globá
lis porvihar -  vagy éppen azért? így a helyi kis poreseményekről nem születtek hazai 
észlelések. Persze az időjárásnak is szerepe volt ebben, ezekben a hónapokban szin
tén nagyon sok volt az észlelésre alkalmatlan éjszaka.

A Jupiter május elején kerül szembenállásba a Nappal, így fényessége és átmérője is 
maximális, a bolygó egész éjjel megfigyelhető lesz. Az óriásbolygó mostani, őszig 
tartó láthatósága alkalmat nyújt az alábbi megfigyelési program ismertetéséhez, an
nak fő célpontjaként.

Megfigyelési program
Az eredményesebb munka érdekében szeretnénk néhány bolygóval, bolygóészlelési 
témával kiemelten foglalkozni. Ezek a következők:

-  A Jupiter és a Szaturnusz foltjainak megfigyelése, vándorlásuk, bolygórajzi hosz- 
szúságuk változásának nyomon követése és diagramon történő ábrázolása.

-  A sávok és zónák intenzitásának becslése, a változások ábrázolása.
A fenti programhoz lehetőség szerint minden alkalmas éjszakán ajánlott észlelése

ket végezni, mind vizuális, mind webkamerás módon. Sokan vannak, akik a bolygó
rajzolás művészetét nem fejlesztették tökélyre, számukra a foltok CM-átmenetének -  
rajzolás nélküli -  feljegyzése hosszú távú, sikeres program lehet. A Szakcsoport hon
lapján máris elérhető a legújabb Jupiter-észlelőlap, melyben a CM-átmenetek mezője
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nagyobb hangsúlyt kapott. Mellesleg nyomtatóbarát változat ez, a végleges rajz hát
tere nem teljesen fekete, hanem világosszürke, így a tintával, festékporral is spóro
lunk, ami nem mellékes körülmény sok észlelőlap kinyomtatása esetén. Rajzolás nél
kül végezhető a foltok jovigrafikus szélességének megállapítása, erre a célra egy má
sik, régi-új nyomtatvány készült, felújított formában. Ekkor különösen figyeljünk az 
egyértelmű azonosításra. Mindkét új észlelőlap pdf változatban letölthető a honlap
ról. A CCD-képekről egyszerre több -  nem a CM-en tartózkodó -  folt hosszúsága is 
kimérhető, így egy képről nagyon sok információ is kinyerhető. De ehhez természete
sen csak a megfelelő minőségű felvételek felelnek meg.

Reményeink szerint e hosszútávú megfigyelési programmal hozzájárulhatunk a 
gázbolygók felhőzetében végbemenő változások megértéséhez -  a sötét és fényes 
foltok azonosításában, élettartamuk, helyzetük mérésében.

Egy további, kissé elfeledett, de említésre alkalmas program lehet a külső bolygók 
(Uránusz, Neptunusz, Plútó) fényességeinek becslése, ill. az újabb technika felhasz
nálásával a CCD-képekről történő kimérése. Ehhez a webkamerák nem alkalmasak, 
ehhez hűtött 16 bites CCD-kamerák szükségesek. Problémát a célpontok mozgása 
miatti képmezőből kiúszó összehasonlító csillagok váltakozása jelenti, és azok eltérő 
spektrális görbéje. Ez ellen szűrők és megfelelő összehasonlító csillagok kiválasztásá
val védekezhetünk. A kamera látómezeje legyen ehhez elég nagy, a rövid fókuszú 
távcsövek előnyösek. Várjuk az első felvételeket, adatokat, de látni kell, a kis fényes
ségváltozások kimutatásához hosszú hónapok, évek munkája szükséges.

T o r d a i T a m á s

Google Mars -  online Mars-térkép
A világ egyik legnagyobb internetes kere
sőjének jóvoltából ma már könnyedén ba
rangolhatunk a vörös bolygó felszínén. A 
Google Earth és a Google Moon szolgál
tatások után az internetes multicég jóvol
tából már a Mars felszínével is megismer
kedhetünk a Google Mars weboldalon. A 
szolgáltatást Percival Lowell születésének 
151. évfordulóján tették elérhetővé.
Lowell a Mars kutatásának egyik jelentős 
úttörője. Életét az ún. marscsatomák ku
tatásának szentelte, melyeket a 19. század 
végén többen is mesterséges eredetűnek 
gondoltak. A csatornákról azonban a 20. 
század elejére bebizonyosodott, hogy lé
tezésük csupán illúzió, a megfigyelők op
tikai csalódás áldozatai voltak.

A Google Mars-oldalán a vörös bolygó magassági, vizuális és infravörös térképét 
tekinthetjük meg. Az oldal elkészítéséhez a Mars Global Surveyor és a Mars Odyssey 
szondák eredményeit használták fel a Google munkatársai, és a térképet a közeljövő
ben az újabb adatok alapján folyamatosan frissíteni fogják, (hirek.csillagaszat.hu -  
Már András Péter)
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