
Fényes változócsillagok a t é l i  égen

Az i t t  bemutatott 2# térkép néhány olyan változófényü cs illa - , 
got mutat be, összehasonlító csillagaikkal együtt» amelyek kér 
z i  látcsővel, vagy puszta szemmel is észlelhetők#'. Néhány közür 
lük igen érdekes es megfigyelésre érdemes változó# Kérjük azo
kat az amatőröket, akiknek módjuk és idejük engedi, hogy fog
lalkozzanak e csillagok észlelésével# A bemutatott csillagok:
zéta Aurigae /IV az előző közleményt/.
mü /AC / Cepkei. Líax. : 3,6# min. :5,1 magn. Periódus: kb.235 nap, 

erősen változó, fé l ig  szabályos# Színkép: gM3. Megfigyelése 
fontos!

Béta />6 / Persei. Max.: 2,2, min#: 3,5 magn. Fedési változó
/Algol/, periódusa 2?8673 nap, ebből a fénycsökkenés idősza
ka 9,5 óra# Észlelési gyakorlásra igen .alkalmas. 

ro /$ / Persei# Max. :.3,3, min.: 3,8 magn. Félig szabályos vá lr 
tozó, periódusa 35-55 nap közt mozog# Szinkép: gl.14# Észlelé
se kívánatos.

a lfa  /o£/ Orionis. Líax. : 0,1, min#: 1,1 magn. Hosszú periódusú, 
fé l ig  szabályos változó. Periódus 2070 nap. Szinkép: gM2# 
Érdekes változó. E csillagokat jobbára puszta szemmel is  ész

lelhetjük. Az adatokat kérjük havonta Nagy Sándor /Baja, Tóth 
K. u. 19. Csillagvizsgáló/ elmére elküldeni#

KÖNYVEK -  'röPirfrPSK

Ismét kapható: HALLWAG-MONDKARTE /Hallwag Holdtérkép/. Ára:97.- 
Ft# Az 1:5 000 000 méretarányú térkép a Hold innenső oldalának 
minden fontosabb részletét bemutatja. A térkép árnyalása igen 
jó , a távcsőbei lá to tt képet megközelíti# (Túlsó felén a Hold 
túlsó félgömbjének térképe. Kapható: ÁKV. Térképbolt. Budapest, 
VII#, Nyár u. 1#
Klepesta -  Rükl: Taschenatlas dér Sternbildem. Artia, Praha. 
Ara: 35*-W . l&lőn-kulön lapokon mutatja be az összes cs illa g 
képet, 5*5 magnitúdóé fényességig, a csillagok jellemző adata
inak feltüntetésével# Kapható: Csehszlovák Kultúra. Budapest, 
V I., Madách tér 11.

Napfoltok és a Secchi-jelenség

Aránylag kevéssé ismert, hogy a nagyobb napfoltok sötét.magja 
/az umbra/ peremén néha gyűrű, fé lk ö rf vagy patkó alakú? az unbr 
rá tó l erősen eltérő árnyalatú, fehér 111 . sárgásfehér kifényese
dés látható. Felfedezőjéről, P. Angelo Secchi olasz csillagász
ró l Secchi-jelenségnek /vagy Secchi gyűrűnek/ nevezzük.
Érdekes, hogy megjelenésük gyakoriságában eddig szabályszerűsé
get nem tapasztaltak és nem tudjuk, ho^y van-e valamilyen kap
csolat a napfoltokkal, vagy a kromoszfera ezen terü lete ive l. 
Egyes vélemények szerint csupán optikai csalódásról van szó, a- 
melyet a távcsőben létrejövő*fényhatások vagy a fényesség-ellen
tétek okoznak. Lehetséges azonban, hogy a napfoltokban fe llépő 
intenziv örvényáramok és az ezzel kapcsolatos elektromágneses
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