Feltétlenül ügyeljünk arra, hogy az időmérést csillagidőben végez
zük ! Ezt vagy úgy érjük el, hogy az órát eleve csillagidőre szabályoz
zuk, vagy - ez biztosabb ! - a középidőben járó óra idejét át kell
számolni csillagidő intervallumra. Ezt elvégezhetjük, ha tudjuk, hogy:
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A csillag K tipusú vörös óriás /gM/» színképében fényes kibocsátási
/e/ vonalak is fellépnek. Szine mélyvörös. Periódusa 357 nap, de kissé
változik. A maximális fényesség nagysága szintén ingadozik. Ezért mind
a maximum időpontjának, mind annak értéke fontos. A csatolt térkép alapján könnyű felkeresni, mivel a béta / (i / és a gamma / |" / Serpentis puszta szemmel is jól látható, és pl. az Urániában árusitott át
tekintő térképen könnyű fellelni a Corona Borealis alatt, a Hercules
"lábától1* nyugatra. Megfigyelésre maximum körül szinházi látcső igen
alkalmas, mert csak nagy látómező mellett találunk eléggé fényes öszszehasonlitót /a térképen az 57 és a 58/. Maximuma R.A. Haef /Svájc/
szerint 1973* okt. 9 tájban, M.V. Mayall és J.A. Mattéi /AAVSO Bull.
No. 36./ szerint okt. 3-án várható.

MEGFIGYELÉSEK
Napmegfjgye léseinról
A napfoltokat 1959-től észlelem egy 50 mm objektivü, 1120 mm fókuszé
refraktorral, amelynek okulárja 20 mm gyujtótávolságújszövetvizsgáló
lencse. A napkénét zürichi rendszer szerint kivetitem 160 mm átmérőre,
a napfoltszámot /R/ a Wolff-féle képlettel számolom, ahol a g jelenti
a foltocsoportok számát, f az összes foltok számát, és k az átszámí
tási szorzószám az általam észlelt és a Zürichben számoltrelativszám
között: R = k . /10g + f/. A naponkénti észlelésekből havi középérté
keket számolok, a havi közepes R-számból állapitom meg az évi középértékét. Az 1. ábra az 1959 - 1972 közti évi közepes napfoltszámokat,
a 2. az 1972 év havi közepes R-számait mutatja.
A 3. ábrán egy nagy napfoltot mutatok be, 1970* 30. 18-ról, amelyet
a 150 mc-es /f = 1160 mm/ reflektorommal észlelten füstüveg szinszürSa át. /Folytatjuk/
Irfnes Romulus
/Kolozsvár - Cluj, Románia./
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