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A bolygók láthatósága

Merkúr. 17-én van legnagyobb keleti kitérésben,
25°-ra a Naptól. Helyzete azonban megfigyelésre 
nem kedvező. A hónap folyamán fél órával nyug
szik a Nap után.

Vénusz. A Nap közelsége miatt nem figyelhető 
meg. A hó elején fél órával kel a Nap előtt, 27-én ke
rül felső együttállásba a Nappal.

Mars. A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg.
23-án kerül együttállásba a Nappal.

Jupiter. Napnyugta után még megkereshető az 
esti szürkületben a nyugati látóhatár közelében. A 
hó elején másfél órával, a végén már csak háromne
gyed órával nyugszik a Nap után. Fényessége -1?7, 
látszó átmérője 32".

Szaturnusz. Éjfél után kel, a hajnali órákban lát
ható a Leó csillagképben. Fényessége 0^6, látszó 
átmérője 17".

Uránusz, Neptunusz. Az éjszaka első felében fi
gyelhetők meg. Az Uránusz az Aquarius, a Neptu
nusz a Capricornus csillagképben látható. Éjfél kö
rül nyugszanak.

Holdfázisok
Október
07. 15:13 UT telehold 
14. 00:26 UT utolsó negyed 
22. 05:14 UT újhold 
29. 21:25 UT első negyed

A hónap változócsillaga: az RU Pegasi
E havi ajánlatunk az északi ég egyik legfényesebb törpe nóvája, ám észleltsége meg
lepően alacsony szintű. Az RU Pegasi a „Pegasus-hokiütő" felett található, a £ és a Ő 
Peg-gel alkot enyhén lapos, egyenlő szárú háromszöget (a ö Peg-től 6 és fél fokra, 
szinte pontosan északi irányban lapul két nyolcmagnitúdós csillag között). Mini
mumbeli észleléseit nagyban megnehezíti, hogy szoros kettőscsillagot alkot egy 
12™6-s összehasonlítóval, így biztos elkíilönítésükhez használjuk a lehető legnagyobb 
nagyítást. Átlagosan bő kéthavonta tör ki 12r,n5 körüli minimumaiból, ám a kitörések 
ismétlődése szabálytalan, így a csillag viselkedése elorejelezhetetlen. A legtöbb ma
ximum 10?5-llT 0  között tetőzik, egy-két évente azonban fényesebb kitörések is be
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következhetnek, amikor 10™0 fölé fényesedhet. Legutóbbi felfényesedése augusztus 
elején történt, azaz a következő maximum októberben várható. 15-20 cm-es műsze
rekkel pompás célpont minden derült estén. (Ksl)
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Mélyég ajánlat (augusztus-szeptember)
Többek kívánságára és a valódi összehasonlítás lehetőségének megteremtésére 
ezentúl igyekszünk kevesebb objektumot kiválasztani. A következő „könnyebb faj
súlyú" objektumokat kínáljuk megfigyelésre az ősz első havára:

Galaxisok. A nagy Andromeda-galaxis, az M31 kísérői: az M32 és az Ml 10. 
Nyílthalmazok. A Perseus vidéke hosszú időre nyújt pompás szórakozást. 

Kezdésnek a híres Ikerhalmazt keressük fel, az NGC 864-889-et, vagyis a h és x Per-t.
Gömbhalmazok. A hó elején a nyugati égen elcsíphető még az M2 az Aquariusban 

és az M30 a Capricornusban.
Diffúz ködök. Az NGC 7023, azaz az írisz-köd a Cepheusban.
Planetáris köd. M76 a Perseus nyugati szélén. A sokkal délebbi fekvésű NGC 7293 

(Helix vagy Csiga-köd) az Aquariusban nagy látómezejű binokulárok célpontja lehet.

(spe)

Meteoros észlelési ajánlat
Epszilon Geminidák (EGE). Aktivitása október 14. és 27. közé esik. Maximuma ok
tóber 18-án esedékes (SL= 205°). A ZHR 2 körüli. A rajtagok nagyon gyorsak (70 
km/s), közepes fényességűek. A radiáns a Gemini csillagkép közepén helyezkedik el. 
Nagyon közel van az Orionidák radiánsa, alig 12° választja el őket egymástól. Ráadá
sul a raj tagok sebessége is hasonló, emiatt nagyon nehéz elkülöníteni, hogy az adott 
meteor melyik raj tagja. Telihold október 7-én van, így a feltételek meglesznek a sötét 
égbolthoz. Éjféltől a radiáns már elég magasra emelkedik a sikeres megfigyeléshez.

Orionidák (ŐRI). A raj október 2. és november 7. között jelentkezik, október 21-i 
maximummal (SL= 208°). A maximum nálunk a nappali időszakra esik, 14:05 UT-kor 
várható. A ZHR értéke 23 körüli, gyors és fényes rajtagok jellemzik. Az újhold kiváló 
feltételeket teremt a megfigyeléshez. A raj radiánsa közel van az égi egyenlítőhöz, 
ezért csak éjféltől kerül használható magasságba. Audrius Dubietis 2003-ban elemezte 
az IMO 1984-2001 közötti adatait, melyekből kiolvasható, hogy mind a populációs 
index, mind a maximális ZHR évről évre változik. A ZHR maximuma 14 és 31 között 
hullámzik. Huszadik századi észlelések alapján 12 éves periódust talált a visszatéré
sekben, így a raj erősebb jelentkezése 2008-2010 körül várható. Ennek alapján idén 
20-25 körül alakul a maximális ZHR. 1993-ban és 1998-ban egy kisebb almaximumot 
figyeltek meg európai észlelők október 17-18-án. A múltban több alradiánst is kimu
tattak a vizuális megfigyelésekből, de a mostani videós megfigyelések rámutattak, 
hogy ez messze nem igaz.

GyL

A hónap alakzata a de Gasparis-kráter és -rianás
Októberben a Maré Humorúmtól nyugatra található de Gasparis-kráter és a krátert 
átszelő Rimáé de Gasparist ajánljuk. A kráter Annibale de Gasparis olasz csillagászról 
kapta a nevét. Az 1849-től 1892-ig élt tudós 25 éven keresztül volt a nápolyi Capo di 
Monte Csillagvizsgáló igazgatója. A kráter mellett még a 4279-es számú kisbolygó is 
Őrzi az emlékét.
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A 30 kilométer átmérőjű kráter fala na
gyon erodálódott, belsejét láva öntötte el. 
A kráter pereme a legmagasabb helyeken 
is mindössze 800 méter. A kráter alján és 
annak 130 kilométer átmérőjű környeze
tében található a több ágból álló Rimáé de 
Gasparis. A rianásrendszer tektonikus 
eredetű, és az, hogy keresztülmegy a 
kráteren, azt jelzi, hogy a kráter után ke
letkezett. Az alakzatok a Rükl-féle 
Mondatlas 51. oldalán találhatóak.

Az októberi szimultán célpontja is ez a 
két alakzat lesz. Az időpont: 2006.10.31. 
18:30 UT (Jat) m h °

A De Gasparis-kráter és -rianás (Nigel 
Longshaw rajza)

Üstökös-koordináták
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