
2006. július (JD 2 453 918-948)
A bolygók láthatósága

Merkúr. Helyzete megfigyelésre nem kedvező. A 
hó elején az esti szürkületben a nyugati látóhatár 
közelében, a hó utolsó napjaiban hajnalban, a keleti 
látóhatáron kereshető. 18-án alsó együttállásban 
van a Nappal.

Vénusz. Hajnalban az északkeleti égen látható.
Két órával kel a Nap előtt. Fényessége -3 ™7, fázisa 
0,9, növekvő.

Mars. Az esti szürkületben még megkereshető a 
nyugati látóhatáron. A hó elején két órával, a vé^én 
egy órával nyugszik a Nap után. Fényessége 1,8,  
látszó átmérője 379, mindkettő csökken.

Jupiter. Az éjszaka első felében figyelhető meg, a 
Librában. Éjfél körül nyugszik. Fényessége -2 ,2 ,  
látszó átmérője 39".

Szaturnusz. A hó elején még megkereshető nap
nyugta után, a nyugati látóhatár közelében, a 
Cancer csillagképben. Hó elején másfél órával, a vé
gén már csak negyed órával nyugszik a Nap után.
Fényessége 0^4, látszó átmérője 16".

Uránusz, Neptunusz. Késő este kelnek, az éjszaka 
nagy részében megfigyelhetők. Az Uránusz az 
Aquariusban, a Neptunusz a Capricornusban lát
ható.

Mélyég ajánlat júliusra

Galaxisok. Az NGC 6643, NGC 6340 és az NGC 6503 a Dra-ban, valamint a Cep- 
Cyg határon lévő NGC 6946 lapjáról látszó szép spirális.

Nyílthalmazok. A nyári Tejút visszatértével ismét alkalmunk nyílik bőséggel válo
gatni közülük. A Cygnus két apró és ritkás objektuma az M29 és az M39, míg az 
NGC 6940, IC 1369 jóval nehezebb falat. A Cas-ban az M52-t, a Cep területén pedig 
az NGC 7160-at kereshetjük fel. A Scutum nevezetes nyílthalmaza az MII, a Vadka- 
csa-halmaz, de tőle délebbre az M26 már kissé elhanyagolt. Egy fényes csillagot kö
vetnek az NGC 6649 csillagai, míg egészen halványak az NGC 6704-et alkotó fiatal 
objektumok. A Lyr-ban lelhetjük fel a gömbhalmaz megjelenésű NGC 6791-et.

Holdfázisok
03. 16:37 UT első negyed 
11.03:02 UT telehold 
17. 19:13 UT utolsó negyed 
25. 04:31 UT újhold

Mira és SRA maximumok
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Gömbhalmazok. A meleg nyári éjszakákat sajnos nem hűsítő jéghideg deklináció
kon találjuk a Sgr mindazonáltal üdítő objektumait: M22, M28 és az M54. Az Mll-el 
és az M26-al szabályos háromszöget alkot a keleti oldalon az NGC 6712 jelű gömb
halmaz a Scutumban.

Planetáris köd. Bár májusban bizonyára sok távcső látómezejében feltűnt az M57 a 
szétmorzsolódó üstökös kapcsán, talán nem árt ismét felhívni rá a figyelmet. Képrög
zítést kíván a mellette lévő halvány és nehéz IC 1296 kétkarú, horgas spirális galaxis 
valamint a Cygnusban található NGC 7027 planetáris is.

Spe

A hónap Hold-alakzata: a Janssen-kráter
Júniusban a Hold déli krátermezejé
nek egyik legszebb alakzatát, a 
Janssen-krátert ajánljuk. A 199 kilo
méter átmérőjű krátert Pierre Jules 
César Janssen francia csillagászról ne
vezték el, aki 1868-ban felfedezte, 
hogy a protuberanciák spektroszkóp 
segítségével napfogyatkozásokon kí
vül is megfigyelhetők.

A déli krátermező többi kráteréhez 
hasonlóan a Janssen belsejét is több 
kráter borítja, a falai nagyon lepusz
tultak. A kráter belsejében húzódik a 
114 kilométer hosszú Rimáé Janssen.

A Janssen-kráter. 2001.04.27. 18:30-19:22 UT 
(Csörgits Gábor rajza)

A félkör alakú főívtől nyugatra még számos kisebb ága is megtalálható. A déli végé
nél helyezkedik el az ALPO Hold-dóm katalógus 164. számú dómja.

A júliusi szimultán célpontja is a Janssen-kráter lesz, időpontja: 2006.07.14. 02:00 
UT. További részletek a Hold Szakcsoport honlapján.

JAT

Meteoros észlelési ajánlat

Omikron Draconidák (ODR). A rajt 1876-ban fedezte fel William F. Denning, de hi
vatalosan csak 1954-től ismerik el. Három fotografikus meteor alapján csak paraboli
kus pályát lehetett számítani. Pályája a Metcalf (1919 V) üstököshöz hasonló. Aktivi
tási időszaka július 14. és július 28. közé tehető. Maximuma július 21-én van.

Piscis Austrinidák (PSA). Aktivitási időszaka július 16. és augusztus 13. között 
van, maximuma július 30-án esedékes. A maximális ZHR 3-5 körül alakul. A raj tagok 
általában lassúak és fehér színűek. A rajt először 1865-ben említette Alexander S. 
Herschel, majd 1878-ban E.F. Sawyer erősítette meg. Az 1920-as években McIntosh 
hét különböző időszakban aktív radiánst állapít meg a csillagképben, amelyek július 
26. és augusztus 8. között jelentkeznek. Egy későbbi átfogó megfigyelési kampány so
rán új-zélanai megfigyelők megerősítik a McIntosh által „Béta Piscis Austrinidák" 
létét. 1988-ig csak egy rajtagot azonosítottak fotografikusan.

GYL
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A hónap változócsillaga: az XO-1b (CrB)
A tizedikként felfedezett fedési exobolygó részleteit 1. a változós rovatban. CCD-s 
észlelők a mellékelt térkép összehasonlítóival kimérhetik az exobolygó által okozott 2 
század magnitúdónyi fényességcsökkenést. A fedés teljes időtartama 2,9 óra. Júniusi 
előrejelzések (NYISZ): jún. 17. 02:20, jún. 21. 0:55, jún. 24. 23:32, jún. 28. 22:06. A lát
hatóság további szakaszára a térképen feltüntetett periódus és minimumidőpont 
használható (tfedés = HJD(min) + N • P, ahol N egész szám). A látómező 19x19 ívperc 
méretű, észak felfelé, kelet balra van. (Ksl)
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Egy év -  egy kép: bázakerettyeiek 1951-b en
Az MCSE bázakerettyei csoportjának 
megalakulását az 1947. szeptember 23-i 
közgyűlés fogadta el. Medgyes Béla és 
Göncz István vezetésével az egyik legné
pesebb MCSE-szerveződés jött létre ebben 
a zalai községben. (Akkoriban még leg
alább 20 fő volt szükséges egy helyi cso
port megalakításához.) A csillagászkodást 
az 50-es években is folytatták: a helyi 
szakkör 1951. május 23-án alakult meg,
Benke Márton irányításával. A szakkör 
munkáját nagyban segítette a Magyar 
Természettudományi Társulattól kapott 
15 cm-es Newton-reflektor (képünkön). A 
fiatalok megismerkedtek a csillagászat 
alapjaival, és 1951 augusztusától meg
kezdték a távcsöves bemutatásokat.

Az 1950-es évek elején ilyen -  mai szemmel már kissé furcsán ható -  hosszú fóku- 
szú Newton-távcsöveket kaptak használatra más vidéki csoportosulások is a Társu
lattól (ilyen Newtonokat használtak a pécsi és a kecskeméti amatőrök is). A műszer 
szemmel láthatóan „kétemberes", a keresőtávcső olyan távol esik a főműszer okulár
jától, hogy csak segítővel lehet becélozni a kiszemelt égitestet. Az itt bemutatott fel
vétel a Csillagászati évkönyv 1952. évi kötetében jelent meg.

MCSE-tagtoborzó 2006

Belépési nyilatkozat
Kérem felvételemet a Magyar Csillagászati Egyesületbe rendes tagként 2006-ra 

(a tagdíj összege 5400 Ft, illetmény: Meteor csillagászati évkönyv 2006 és 
az MCSE Meteor c. havi folyóirata. Kiadványainkat visszamenőleg megküldjük.)

Szül. dátum:..................é v ..... h ó ..... nap
Telefonszám:............................E-mail:.............................
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A tagdíjat az MCSE címére (1461 Budapest, Pf. 219.) 
kérjük feladni rózsaszín postautalványon!






