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Fókuszbant A csillagfedések /okkultációk/ észlelése

örvendetes módon, hónapról hónapra gyarapszik azoknak az a- 
matőrcsillagászainknak száma, akik többé-kevésbá rendszeresen 
foglalkoznak a Hold csillagfedéseinek, az okkultációk időpont
jának mérésével. Hz a nem túl bonyolult, kis távcsövei is vé
gezhető műkedvelő program sokáig nen tartozott a tetszetős 
népszerű megfigyeléso tárgykörök közé. A csillagfedések ész
le lése  valóban nen nyújt mutatós eredményeket.de annal hasz
nosabb a tudomány számára, Éppen ezért nagyon kívánatos, hogy 
mennél több amatőr próbálkozzon az ilyen észle léseikéi, annál 
is  inkább, mert az okkultáció megfigyeléséhez már 6-8 cm nyí
lású, 50-80—szoros nagyítású távcső is  megfelel /ezen kívül 
az észlelés csak néhány percet igényel, igy más munka mellett 
is  könnyen végezhető/. Jó, ha rendelkezésre á l l  egy stopperóra 
/Bizományi áruházban 300-400 ?t-ért kapható/, szükséges egy 
rádió, amelyen rövidhullám is vehető /ez jóformán minden ház
ban akad/, és egy pontosan beállítható, lehetőleg másodperc- 
mutatós kar-, zseb- vagy aszta li óra.
A Hold látszólagos -  és valódi -  égi mozgása igen bonyolult. 
Éppen a holdraketák korában nagyon'fontos a Hold ég i helyze
tének nagypontosságú meghatározása. A holdmozgás csak bonyo
lu lt .  soktagú matematikai -egyenlettel irható le ,  és éppen a 
kérdés bonyolódottságánál fogva az elméletoleg kiszámított 
helyzeteket mennél gyakrabban és pontosabban e llenőrizn i k e ll,
A Hold látszó égi helyzetének meghatározásában külön e ltéré
seket, hibákat koz a Föld forgásában fe llépő  szabálytalan
ság, valamint az a tény, hogy sem a Hold, sem a Föld tömeg- 
középpontja nem esik egybe az égitest mértani középpontjával,
A Hold égi helyzetének meghatározására igen pontos műszereket 
szerkesztette^ ám az ezekkel történő mérés hosszadalmas és 
bonyodalmas számoló munkát kivárt; Emellett csak kevés cs illa g 
vizsgáló foglalkozik az ilyen ún, asztrometriai feladatokkal; 
Közép- és Kelet-Európábán p l. csak Bécs, Belgrád és Pulkovó. 
Ugyanakkor azonban annak az időpontnak meghatározása, ami kor 
a Hold a Föld valamely pontjáról elfed egy-egy cs illagot, 
ugyancsak nagyon jó  értéket szolgáltat kísérőnk látszó égi 
helyzetére. Az ilyen amatőr észleléseket a nagy számolóinté
zetek, p l. a Greenwich-i Tengerészeti Hivatal Évkönyv Szol
gálata, vagy a Vf'a3hingtoni Tengerészeti Obszervatórium össze
gyű jti és feldolgozza.
Az okkultáció észlelés lényegében abban á l l ,  hogy tizedmásod- 
Derc pontossággal megállapítjuk azt az időpontot, amikor va
lamelyik cs illag  eltűnik a Hold mögött /belépés/, vagy k i
bukkan a holdkorong mögül /kilépés/. Az időpontokat a fényesebb 
csillagokra a jobb csillagászati évkönyvek -  és a Meteor is -  
k ö z li. Maga a jelenség a tizedmásodperc töredéke a latt za jlik  
le* tehát gondos figyelésnél pontosan rögzíthető. Az okkultá- 
CÍ08 táblázat alapján már perccel előbb elkezdjük f ig y e l
n i,  amint a Hold egyre jobban megközelíti a cs illago t, majd
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ziciószöge 321°, ugyanekkor a Hold északi pólusénak pozició -  
szöge az északi irányhoz +5° /ennyivel ha jlik  kelet fe lé/ .
Líost már valamilyen kisebb holdtérképen meghúzzuk az észak- 
-dél vonalat a korong központján át, és a középponthoz fekte
te t t  szögmérővel lemérünk északtól keleten át 321 + 5 s 326-
-o t. /Amennyiben a holdpólus poziciószöge nyugati, tehát mí
nusz elő jelű , úgy levonjuk az értéket./ A holdkorong peremen 
megnézzük, hogy ennél a szögnél milyem jellegzetesebb képződ— 
nénvek helyezkednek e l, és ide á llítva  a távcsövet, várjuk 
a kilépés Pillanatát. A táblázatokat egv-egv nagyobb helység
re, vagy csillagvizsgálóra számolják. Ettől keletre a fedések 
hamarabb következnek be, mig nyúgatra később. Erre is ügyel
jünk, mert p l. hazánk területén is  5 percnél nagyobb különb
ségek lehetnek a Budapestre kiszámított, és az egyéb helyeken 
ész le le t adatok között. Az időpontot legbiztonságosabban es 
1egegyszerűbben valamelyik un. időjeladó rádió adataival mér
hetjük. Ezek általában minden másodpercben egy-egy rövid síp
je lt  acr.ak, a kerek percekben egy- egy hosszabb /vagy kettő
zött/ je le t ,  a te lje s  órákat három bosszú je l le l ,  néha a je l  
kihagyásával adják. Nálunk az alábbi időjeladók vehetők a 
legbiztosabban x
O'.ÍA 2500 /Csehszlovákia/, 2,3 Megaherz = 120 m hullámhosszon,

1 kilowattal ad.
03L 5 /Pod^brady, Csehszlovákia/, 3170 kHz = 94,64 m, 5 kW.
DIZ Nauen /NDK/, 4525 kHz = 66,3 m, 5bW.
HBG Pran~lns /Svájc/, 75 = 4000 m* 25 kW.
Az időmeghatározás módszerei közül az alábbiak ajánlhatók!
1. A "szem-fül” módszer. Távcsöven át figyeljük  az okkultáció 
p illanatát, közben fü lle l  gondosan ellenőrizzük az időjeladó 
s ip je le it .  Célszerű, ha az időjeiekst fülhallgatóval vesszük.
* be- vasrv kiléoés pillanatában igen gyorsan elkezdünk magunk
ban szár.iini, egytől ötig, kb Ígyi"egy . .két. . .há.. .né.. .ö t ."  
I t t  egy-egy szám kb. 0,2 másodpercet je len t, Addig ke ll szá
molnunk, amíg a legközelebbi másodperc-sipszót meghalljuk. Ha
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p l. a "há", azaz háromig jutottunk, akkor 3 x 0,2 = 0,6 mp 
t e l t  e l.  Ezután gondosan számláljuk a másodperc je leket, e- 
gészen a percje lzésig . Ekkor az előzőleg percnyi pontosan be
á l l í t o t t  óránkon /kar-, zseb- vagy aszta li órán/ leolvassuk 
az órát és a percet -  erre nagyon ügyeljünk - , és ebből le 
vonjuk a számlált másodpercek és a számlálás értékét.
így  P l:
A te lje s  perckor leolvasott idő: 19  ̂ OO111 00?0
Az e lte lt  másodpercek száma: -  25»0
A magunkban számlált tizedmásodpercek: -______ 0,6
Az okkultáció időpontja: 18 59 34-,4
A tized-számolást ajánlatos másodpercmutatós órával gyakorol
n i, mivel a számlálás értéke személyenként kissé változik .
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A "Larard-objektumok" megfigyeléséről

Az amerikai J. Larard a "The Astronomer" c. folyóiratban, ha
v i  cikksorozatot i r  a tá vo li égitest-és kettőscsillag- ész
le lé se irő l. néha felhívja, a figyelmet nyilthalmaz formájú 
kis csillagcsoportokra, amelyek nincsenek katalogizálva. Eéri 
az amatőrökethogy észle ljék  ezeket, és tájékoztassák a meg
figyelésekről. Négy ilyen csillagcsoportosulásról ezt Ír ja *  
"i;gy ragyogó látványra bukkantam a RA=17:o9,5 és De k i.=05:50- 
n é í: 9 és 10 mg-e csillagok gyűjteménye, amely némileg Y a- 
lakot alkot. Bár csak 5 cs illagot tdhtam észrevenni, vo lt né
hány, amely felbontatlan maradt."
"Csillagok páratlan csoportja vo lt 9 cs illag  társasága, köz
tük egy 7 mg fényes, RA=21*58,2. Deki.=54:50-nél."
"A Cygnusban egy furcsa ivet találtam, 9 csillagból, egészen 
közel délre egy ködös fo lt ta l.  Pozicioja RA=19*59» Dekl.= 
=56:54."
"Végül kérem, hogy észeleljenek egy csoportot, amelyet nem
rég láttam, kb, RA=20:25»5, Dekl.=61:50-nál: hét 9-10 mg-e 
cs illa g  halmaza, két 7 mg-jú cs illag  között. Az NGC-ben, IC- 
ben vagy a Melotte-ban nincs megadva."
Kérem a megfigyelőket, hogy észleléseiket a cimemre küldjék. 
Az adatokat feldolgozom és elküldöm J.Larardnak /A Webb Soci- 
ety titkára/. Valószínű, hogy már 8—10 cm-es távcsővel, 15- 
-50 szoros nagyítással láthatók, a"Larard-objektumok".

Gombás Géza, Kaposvár
Szalma út 4 sz.

Az összeállító  megjegyzése: Az i t t  fe lso ro lt csillagcsoportok 
az első k ivételével aTejútiba esnek, ahol nagyon könnyű k±- 
sebb-nagyobb, látszólag összetartozó alakzatot felfedezn i -  
fő leg  kis távcsővel és csekély nagyítással Ugyan azok a "hal
mazok" 15-25 cm-es műszerrel, 80- 150-szeres nagyítás mellett 
■már nem keltik  az összefüggés látszatát. Az ilyen féle észle
léseknél tehát nagyon óvatosan kell e ljá rn i. Hogy tényleges 
csillaghalmazról van—e szó, amatőr eszközökkel nem lehet e l
dönteni: az összetartozónak vélt csillagok színképtípusának, 
de főként sajátmozgásának és radiális sebességének mérése 
dönti e l. Az adatokat fe lté tlenü l ellenőrizn i k e ll G.Altér 
katalógusából vagy H.Sawyer-Hogg jegyzéke alapján /Handbuch 
d. Physik, 55 köt, 1955./

-  B -

Fényes változócsillagok az őezi -  t é l i  égen

A most következő hónapokban magasra emelkedik néhány cs illa g - 
kén, amelyekben fényes, puszta szemmel -  vagy kézi látcső
ve l -  is  jó l észlelhető változócsillagok észlelhetők. Szeret
nénk, ha mennél több munkatársunk kapcsolódna ezek megfigye
lésébe, annál is  inkább, mert észlelésük a műszerrel nem ren
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delkező amatőrök szájára Í 9 lehetséges. Ezek:
Delta /S / Cephei. Cepheida típusú /& C/ szabályos változó, 
fényessége 3, &-̂ +, 3 ng közt vá ltozik , periódusa 5*3663 nap,
A max. és min. fényessége esetleges változásának megúllapi- 
tása érdekében rendszeres észlébse nagyon kivánatos, /2-5 
fénvbecsiés egy éjszaka!/ Csszehasonlitó csillagként csak a 
mellékeit ábrán negadott fényesség—érétkeket használjuk!
/ i. ábra./
nü / /u./ Cerhei, 3,7-5*0 mg, fé l ig  szabályos /SR/, vörös óriás, 
tipusa M2e. ^redekes, figyelésre ajánlható változó. 
yv~ Cephei. 4,9-5,2 cg, fedési változó /'£/, 7430 napo3 perió- 
dussal. A fő cs illa g  M2ep tipusú vörös óriás, átmérője a Na
pénak 12CO-szorosa. Kísérője B9 tipusú fehér óriás. A legkö
zelebbi fogyatkozása 1976. okt, 15-én kezdődik, a fedés 1977* 
jan. 1- 1978. ápr. 12 közt maximális és 1978. jún. 23-án ér 
véget, A cs illa g  fénye azonban ezen kivál is mutat kisebb in
gadozásokat, Így a rendszeres észlelés fontos.
fámmá /X / Cassioseiae. Ismétlődő f e l i  ngoló cs illa g , legu- 

óbbi maximális fényét 1968-ban érte e l,  1,8 ng-val. Jelenleg 
fénye csökken, bár időnként kisebb fellangolások jelenkez- 
hetnex. Figyelési fontos! Csszehasonlitó csillagként igen a l
kalmasak: a lfa  /oá. / Cas = 2,23 cg, béta /fi / Cas = 2,27 cg* 
delta /«$ / Cas = 2,68 mg, gamma Cep = 3,21 mg, /Külön térké
pét nem közlünk, mert a je lz e tt  csillagok az Uránia Csillag- 
vizsgálóban 1^50 ft -é r t  rendelhető áttekintő csillagtérképen 
is fellehetők./
Béta /fi/  Persel -  A lgol. 2,2-3,3 cg* periódus 2,8673 nap;
Jól ismert fedesi változó /KA/, a fényesség csökkenése kb.
5 órát vesz igénybe, ugyanennyi a növekedés időszaka. Megfi
gyelése a minimumot megelőző és követő 5-6 órában érdekes. 
Ezeket az időpontokat a - cikk végén közöljük, az U Cephei fe
dési változóéval együtt.-Ezek észlelésére ismételten fe lh iv -  
juk a figyelmet. /L. a 2. az, térképet./
ró /^ / Persel. 3,2-3,8 mg, SR tipusú vörös óriásf szinkép- 
tlpusa !üáe. Rendszeres észlelése nagyon kivánatos.
X Persel. 6?0-6,6 mgf •szabálytalan változó / Irr/? kézi lá t-  
csővel jó l észlelhető. Folyamatos megfigyelése kívánatos. 
béta /( [/  Pegasi. 2,*+-2,8 mg, szabálytalan /Irr/ vá ltozó,e- 
zért folyamadó3 észlelése xivánatos. Fénye néha sokáig nem 
vá ltoz ik , összehasonlitók: béta Andromedae = 2,05 mg, gamma 
/ W  And = 2,10 mg, epszilon /£/ Peg = 2,39 cg, gamma Peg = :
2,84 mg, éta /rj / Peg = 2,95 cg. /Külön térképet nem közlünk.'

i f j .  Bárt ha Lajos

Az Algol /(i Persei/ és U Cephei minimumai 
A lgol. /Napck tört: részeiben!/
1972. X. 8,09; 10,96; 13,83; 16,70; 17,28; 31,03;

XI. 2,90; 5,77; 20,10; 22,97; 27,71.
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Az észlelő  amatőrök figyelmébe !

A Jupiterről egyre több es jobb /!/ megfigyelési anyag érke
z ik , ami annál is fontosabb, mivel ez évben a bolygó sávjai 
igen élénk változást mutatnak. /L. alább./ Várjuk a további 
megfigyeléseket. Akik a rajzaik visszajuttatását kérik, ezt 
fe lé tlenü l tüntessék f e l  a kísérőlevélben; egyébként a ra j
zokat a TIT Uránia Csillagvizsgálóban helyezzük el megőrzés
re.-
Két erős időszakos meteorraj várható az év utolsó negyedében, 
ezek megfigyelésére ismételten felh ívjuk a figyelmet. 1, Az 
októberi Drakonidák -  Giacobinidák -  a GiacobJLni -  Zinner üs
tökös széthullásból származnak. D.K. Yoemans számításai sze
r in t az üstökös 1972. aug. 4-én haladt át a perihéliumon. A 
Pöld 1972. október 8-án, 16h UT-ben Jut legközelebb az üstö
köspályához, 0,00074 C s ili. Egységgel, azaz 1,1 m ill. km-el.
A radiánsponti RA = 11^2, Dekl. = +60°, a raj okt. 7-12 közt 
Jelentkezik. — 2. Az Andromedidák — Blelidák — a Biela üstö
kös felbomlásából száraznak. Erős visszatérésükre nov. 17-én 
számolhatunk, a raj tag ja i nov. 15-27 közt Jelentkeznek.
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Radiána t RA = 1JO5 Deki. & +42°.
Az a lfa  Orionis /Betelgeuse/vörös óriás változó minimuma,
Jcb. 1,1 mg fényességgel ez év vegén várható. Puszta szemmel 
is  jó l észlelhető, összehasonlitóként az a lfa  Aurigae /0,2 
cig/, a lfa  Tauri /1,1 mg/ és a lfa  Canis Minoris /0,5 mg/ a l
kalmasak. Megfigyelése fontos! ;
Van-e magyar nova ? /Cajnos -  nincsen./ Ez év május 22-én 
szorgalmas és ügyes munkatársunk, Mezősi Csaba /Pécs/ az R 
Ursae ^ajoris közeliben egy á lta la  korábban nem lá to tt c s il la 
got vé lt ész le ln i, kb. 9»5 fényességgel.
Hozzávetőleges koordinátái RA = Í O ^ 13; Dekl.=+68?6. 
Észleléséről, igen helyesen, azonnal tájékoztatást küldött, 
többek közt az összeállítónak, és a budapesti Urániának is . 
Annál kevésbéhelyeselhető, hogy kü lfö ld i intézményeket is  r i 
aszto tt, azt pedig te lje s  mértekben el k e ll Ítélnünk, hogy 
országszerte mint "magyar nóvát" ismertetik ezt a cs illago t, 
sót annak nevet és je lzés t is  adtak. -  A je lz e t t  cs illagot 
többször és többen megfigyelték, fénye 10,3- 10,6 mg körül v§n, 
fenyváltozás megbízható módon nem volt megállapítható. A kér- 
dés tisztázására felkértük li. Venrenberg Urat /Düsseldorf/, 
hogy szíveskedjen iáé vonatkozó korábbi és esetleg újabb fény
képéit kontrollá ln i. Ezz-el kapcsolatban felh ívjuk az amatőrök 
figyelm ét, hogy bármiféle ú j, vagy annak tűnő megállapítás, 
fe lfedezés kü lfö ld i továbbítása csakis hivatalos szakintéz
ményén -  nálunk az MTA szabadsághegyi Csillagvizsgálóján át -  
történhet, ugyancsak a szakcsillagászok jogosultak elnevezést, 
yaSy je lö lés t adni. Amatőrök tartózkodjanak a megalapozatlan 
es megerősitetlen adatok vagy közlések terjesztésétő l, /Már 
csak a hazai amatőr mozgalom jó hírnevének megóvása miatt is !/  
A kérdéses cs illa g  rendszeres megfigyelése továbbra is k ivá-' 
natos.

K ö n y v e k  -  t é r k é p e k

Asztrpnomicseszkij Kaler.dar.i /Izdetyelsztvo "Ilauk", Moszkva.
icb# 15*- Ft./ -  a 310 oldal terjedelmű, szép 

K iá llítású  szovjet amatőr évkönyv nagy vonásokban a magyar 
cs illagásza ti Évkönyvre emlékeztet, de táblázatanyaga ennél 
jóva l gazdagabb. Az évkönyvnek kb. fe lé t  kitevő táblázati rész 
lenyegeben mindén fontosabb jelenséget fe lö le l ,  amely az ama- 
toroKet eraek li. Ezt követi az előző év fontosabb csillagászati 
eseményeit ismertető rész, végül az évfordulók és ünnepségek 
rövid ismertetése zárja a könyvet. Orosz nyelven tudó amatő
röknek elengedhetetlen segédkönyve lehet. Az 1973. év i kötetet 
ajánlatos már most megrendelni a "Gorkij" könyvesboltban. 
/Budapest, V., Váci utca 33./ *

,.pvre 5zéló kü lfö ld i csillagászati évkönyveket, az 
erdezlodokner: ajánlatos — a lassú lebonyolítás miatt — már 
most megrendelni, az Egyetemi Könyvesboltban /Budapest, V.,
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Kossuth Lajos u. 18/, vagy az Idegennyelvü Könyvesboltban/Bu- 
dapest V., Váci utca 32/. A leghasználhatóbbak:
Kaiéndér für Sternfreunde, 1973. /P. Ahnert/ -  J.A. Barth, 
Éeipzig, NDK!, Ara: kb. 4,5 DM, 22.- Pt. Egyike a legjobb a- 
matőr évkönyveknek.
Per Sternhimmel 1973.. R.A. Naef. -  Verlag Sauerlánder,
Aarau, Sva jc . Ara: kb. 17 SFr., 250.- Pt. Az egyik-legrészle
tesebb amatőr évkönyv, kár hogy magas ára csak szakkörök és 
Urániák számára tesz i kifizetődővé.
Hvezdarská RoSenka 1975. -  "Academia", Praha. Ara: 14 Kős, = 
kö, 2o.- Ft. A esek nyelvű évkönyv nagy előnye, hogy leg
több adata hazánkra is érvényes.

M E G F I G Y E L É S E K

Egy különösen aktiv napfoltcsoport

Ez^év júliusának végén egy nagy napfoltcsopcrt jelen t meg 
a Nap—gömb délkeleti peremén. A csoport egy nagy penumbrából 
á l l t ,  amelyet számos beöblösödés szakitott meg; belsejében 
sok kisebb-nagyobb umbra /"mag'’/ vo lt látható. A foltcsoport 
belsejében igen gyors és heves változások zajlottak le .
1972. jú l. 31-en a Budapesti Uránia Csillagvizsgáló 20 cm-es 
/ f=503 cm/, polarizációs napokuláron át szemléltük meg a fo l t 
csoportot. A nagy összetett penumbrát, a sok sötét maggal az 
I .  tábla A/ ábrája mutatja. Az umbra színárnyalata Igen vál
tozatos vo lt, amit nem is lehetett pontosan visszaadni rajzon. 
A középső két négy umbra között 15*50 UT^gy hosszúkás fehér 
sáv mutatkozott, A fehér hid fényessége és hosszúsága gyor
san nőtt, és-elérte a napfáklyák fényességét. Legnagyobb fé  -  
nyét és méretét 16:00 UT-kor észleltük, ezután ismét halvá
nyodott. Ez a jelenség lehetett Secchi gyűrű, de nem kizárt, 
hogy * egy igen fényes napkitörést, un. fehér fla re -t  észle l
tünk.
A továbbiak során a csoport gyorsan felbomlott, és részei 
napok alatt széttolódtak. /L. a következő közleményt./
1972. aug. 7-én már igen sok kis umbra vo lt a penumbrában, 
ezek, az Urániában készült képek szerint, gyorsan mozogtak.
A csoport te lje s  mérete ekkor 2j2, azaz kb. 100 000 km vo lt.

i f j .  Bartha Lajos és Piroska György 
Budapest

Nagy napfoltcsoport augusztus elején

Az I .  tábla B/ rajzát 1972. augusztus 6-ón, 16:30 MET-kor ké
szítettük. A nagy és sok magból összetett napfoltcsoportot 
15 cm-es, Newton távcsővel észeletfcük /f=168 cm/, 67 és 116- 
szoros nagyítással /a rajz az utóbbival készült/, ll-e s  he- 
gesztő szüi-őüveggel. IlléB  La;jos és Ióth M u

Városi Csillagászati és Űrhajózási Szakkör 
Bálát onfüred
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Az összeállító  megjegyzése* a két rajzon jó l látható a cso
port erős változása. Ki észle lte  még ezt az érdekes napfolt- 
csoportot és a jú l. 31-1 jelenséget?

A Jupiter sávjai 1972* nyarán
Az 1972-es Jupiter-észlelések azt mutatják, hogy a bolygó 
sávjainak je llege  az elmúlt évekhez viszonyítva megváltozzott.
A sávok színe élénk vörös, a két egyenlítői fósáv /* Déli és 
az Északi'Egyenlítői Sávok = SEB és NEB/ igen közel húzódtak 
egymáshoz. Nagyon jó l kiveheti a Nagy Vörös Folt /a GRF/ is*
Az eddig beérkezett észlelések*
I .  táb lázat.; Megfigyelők és műszerek
TIT Uránia Csillagvizsgáló 20 cm Heyde-refraktorj f  = 303-c®* 
3Ö-2ÖX-ÓS nagyítás. Qbs. Bartha L. és Kelemen J.
Rónai Adriáimé és Szeiber János, Budapest, 15 cm Newton-ref— 
lektor, 206 x-os / f = Í 32 cm/* „  ,
Traxler'László és Vörös József, Esztergom. 15 cm Newton-ren.

Néhány je llegzetes ra jzot az I .  táblán mutatunk be. A I I*  
lázat a sötét sávok és a világos zónák átlagos erősségét /Int./ 
adja meg, 2x5-ös skálában, i t t  5D a legsötétebb, 0 az átlagos 
világosszürke és 5H a legvilágosabb; továbbá az észlelések szá
mát /No./ és a-sávok jovigrafikus szélességét a bolygó egyen- 
1 i f i é t ő l  /Jov.lat./? az 1972. jú l. 2 és aug. 7 közti idősz&k-
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A .Változócsillag Adat-Bank számai
A Változócsillag Adat-Bankba 1957 és 171 között 63 észlelő  
128 vá ltozócs illagró l 16 4-92 megfigyelést ju tta tott e l.  le
gyedül az 1971-es év során 2338 megfigyelést kaptunk. Ezek 
az adatok bárkinek rendelkezésére állnak, és a kéréshez szá
m ított 4—6 héten belül kézbesítésre kerülnek., aki tagja a 
Csillagászat Baráti Körének. Kérjük azonban, hogy az észlelők 
is  rendszeresen küldjék el megfigyeléseiket, az alábbi címre: 

Nagy Sándor, Baja. Csillagvizsgáló. Tóth Kálmán u. 14-
A következő változók állnak rendelkezésre és az ész le lés i 
adatok száma, 1971 végéig:

gamma Cas 4-062, R Sct 990, R Lyr 920, AF Cyg 734-, 2 UUa 691, 
a lfa  Őri 54-7, Hr /nova/ Del 54-5, a lfa  Her 54-0, béta Peg 536, 
mü Cep 4-11, béta Lyr 321. V Boo 315, V7Z Cas 305, ró Per 295, 
ró Cas 282, R CrB 274-, R Leó 265, khi Cyg 24-0, zéta Aur 230, 
béta Per 215, Delta Cep 215, g Her 179, éta Gém 168, RS Cnc 
164-, RU Cas 152, U Del 14-6, P Cyg 134-, LV /nova/ Vhl 115,
RS Oph 104-, 0 Cet 100, éta A«Jl 99, EH Del 98, VW UUa 94-, RR 
Ari 88, T Cep 87, Z Cr3 77, X Her 76, RY Dra 74-, V533 Her 74-,
delta Lyr 74-, U Cyg 74-, Nova Cep 71 74-, a lfa  Cas 71, X Cnc
63, AW Cyg 58, R UMa 56, RY Leó 54-, V Sge 52, RS Cyg 46, S Per
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41, W Cas 37, VY UMa 33, VZ Cam 34, SV Vul /28, T Her 27,
Nova Ser 700 26, HD 1438o8 24 TV G«m 24, U Mán:21* -  További. 
67 cs illa gró l 20-nal kevesebb adatunk van csak. Észlelők sze
rin t a megfigyelések száma a következő képen oszlik meg /2&- 
nál több beküldött észlelés/:
Bártha L. 3758, Nagy S. 35ol, Keszthelyi S. 1585, Somogyi £. 
1385, /Thaly K. 1140/, Tonna T. 744, Sál P. 612, Mezősi Cs. 
525, /Pintér S. 238/, Fölső G. 216, E.Kovács Z. 210, Pekker S. 
115, Papp.J. 114, Pócs M..112, Kovács.L. 93, /Hegyessy p .80/, 
Gellért A ,.75,.Kunovits J. 75, Mécs M. 68, Ponori Tb. A, 65,
Tarassák G. 34, /Szabó E, 31/, Bárc?y TV 28, Nagy g. 28, /Sza
bó A. 28/, Kelemen J. 26, S zigeti M. 24. -  A zárójelbe te tt  
nevek beszüntették az észle lést.



Meteorra/ok;

^ . b e r i ^ e o n i d á v , o y ; .  7 -Í2  közt. /L. a c ikk e t ./  -  Orio-
Deíl * *• í-öí? 21“ én* ^adiársoont: sT ~ t;

A ^ a l ley -  ustokosbol származó ra i  ó rán k a t 35 ' - o - e

r +.í0. ~e\ -S , lassú meteor. -  C acsio n e id a-O -'-o i^  V A  ?S ó T  
f e l  a kút c á l I a i S

Í “ ? ' l ^ 5t i l í 1=1- lv ? í,1S2Vi Q̂ *  -  ^ ° nld^  erős időszakod
i - :  ű  * - : Í l U ^ , T aH f1“- s n15« 1r b® • 4d« =••»? t o s t - i s  sok kuliét A - —3 De.tcl.=+22 irányból nov. 11-20 közt
áramlanak a meteorok, caaciaua nov. 17lén. -  °Zt
■ár.iroméiId-,k. 1. a cikket.
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17, 0089 6,5 D 23*45,5 97 ♦ 9*05 136 B Psc
18, 0233 6,2 D 22*42,5 122 . +14:24 to l  Pbc

22, 0382 5,0 R 20:21,2 260 +24:33 132 Tau
24, 1078 5,9 R 1*15,0 231 +22*43 44 Gém
25.1217 6,1 R 1:05,3 273 +18:59 10 H Gne
27. 1465 6,4 R 5*26,0 317 ♦ 8:33 89 B Leó

dec.
618.13. 3453 4,9 D 21:43,6 50 + 0:59 k h i  P b c

13, 3455 6,4 D a  *45,0 84 + 0:51 9 Pso
16. 0311 6,5 D 22:51,7 14 +17*48 47 B Ari
17. 0435 5,8 D 16#48,1 116 +20:28 47 Ari -
24, 1428 3,8 D 6:19,5 66 +10:07 14 o Leó
24. 1428 3,8 R 6:51,4 355 +10:07 14 o Leó

D=belépés, R=kilépés, Dekl.=a cs illag  űeklinációja.



M B T B 0 R

is t  dér zweimonatlich erscheinende Zirkular dér TIT Urania 
Sternwarte, Budapest, fürastronomlsche Fachkreisen und Ama— 
teurbeobachtem.. Herausgegeben von dér TIT Urania Stenrwarte, 
Budapest I . ,  Sánc utca 3/b. /Ungam/. Zua ama eng est e l i t  von 
L . Bartba.
Zusanrenfasaungen: /No. 1972/3./
In Fokus: die Beobachtung dér Sterobedecfcungen /Occultatio- 

n en /p. 2/.
Bepbachturgen dér Larard* sebe Ob.iekten /G. Gombás. -  p. 5./

-  Aufruf zűr Seobachtung kleinerer Stemgruppen.
Bélié veranderliche Sterr.e am Herbst-und Winterhimmel /L. 

Bartha. -  p .5T.
An die beobachtende Amateuren /p. 7./ -  Kurze Sáitteilungen. 
Beobachtung en
Bine atark aktive Sonnenf lecker.gruope /L. Bárt ha, Gy. Piroska. 

L. I I ló s , B. Tóth. -  p. 9/ -  Am 31* Ju li war ein grosser 
Ponnenfleck am 5B-Seite dér Sonne zu seben.‘ In dér Umbra 
erschient eine weisse Aufhellung /Secchische Ring, oder 
Sruption?/, die aber sehr 9chnell z e r f ie l .  /Tafel I./

Jie Sándor des Jupiter ia  Somner 1972 /p. 11/ -  Die Bander 
^aren sehr geschlossen und ihre Farbe stark h e llro t. Die 
Intensitát und jovigraphische Positionén zeigt die Tab.II,

d i :  Ő‘ l :  ^ Se /in  SyS-I I -/
l i e  Tiefmlnimua des R Coronae Borealia /p.12/ -  Dér Licht- 

wachsel- R CrB in írújahr und Sommer 1972. Graphisches 
Darsteiiung an Tafel I .  von Beobachtungao Herr S. Nagy,usw.

Numera dér "Veranderllchen Stern- Bank" /S. Nagy -p. 12/ 
stat is t ik  dér Beobachtungen dér ungrrischen Gruppé und 
Aufzáhlung dér beobachtete Steme. Die Daten aammelt und 
schickt Herr S. Nagy /3ajaf Stemwarte/ dér Interessenten.

Bine LJntersuchung über den Lichtwechael Delta Cenhei
Bartba -  p, 13/ -  Die Tabella zeigt die kas. ü e iligk e i-  

ten in verscbiedenen Zeitinterwallen.

Wir bitten die Austauscbung dér Publikationen oder Ze ltsch rif- 
ten. /Red./

Készült a TIT Sokszorosító üzemében. Budapest VH I. Bródy U.16.
Gyártási számi621 -  Póldanyszám 700 -  1 /A/5/iv

Kiadásért fe le lő s  1 Fonó Andor


