






METEOR 1974.3.sz./4.évf.21.sz./KÖRLEVÉL 
KÉZIRAT GYANÁNT

A TIT Csillagászat Baráti Köre megfigyelési tájékoztatója 
csillagászati szakkörök és észlelő amatőrök számára.
Kiadja a TIT Budapesti Uránia Csillagvizsgálója,
1016 Budapest, Sánc utca 3/b.
Az évi hat szám téritési dija 25,-Ft. Levélbeli kérésre 
befizetési lapot küldünk. Számonként nem vásárolható!
Szerkesztőbizottság: Erdős Tamás, Gellórt. András,

Kelemen János, Nagy Sándor,
Piroska György, Zombori Ottó

Közlemények lezárta: 1974.április 10.
T a r t a l o m :



VIZUÁLIS VÁLTOZÓCSILLAG MEGFIGYELÉSEK
II.

EIÖző számunkban már megismerhettünk néhány fényesség- 
becslési eljárást a vizuális változócsillag megfigyelésekhez. 
Ezek közül a Pickering módszer az, amellyel viszonylag a leg
nagyobb pontosság érhető el, éppen ezért ajánlatos ezt a mód
szert megtanulni és alkalmazni. Jelen cikk az észlelést ne
hezítő és az adatok megbízhatóságát csökkentő hibaforrások
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ben elfoglalt helye is fontos. Megszívlelendő szabály,hogy 
a változó és összehasonlító távolsága ne legyen 1/3-ad lá
tómezőnél nagyobb.

Minél nagyobb a csillagok becsült fényességkülönbsége, 
annál nagyobb hibák terhelik a kapott adatokat. Ezeket az 
úgynevezett "intervallumhibákat" az észlelés kiértékelésé
nél figyelembe kell venni.

Elképzelhető olyan eset is, amikor az összehasonlító 
és a változó nem fér egyszerre a látómezőbe.Ily énkor a leg
bizonytalanabb adatokat az az észlelő kapja, aki "megjegyez
ve" az egyik csillag fényességét, átáll a másikra és ezt 
már emlékezetből hasonlítja az előzőhöz. Ha ilyen eset elke
rülhetetlen, inkább keressünk egy másik -beállítható- ösz- 
szehasonlitót.

Ha a vizsgált égboltrészlettel együtt a látómezőben egy 
jóval fényesebb csillag is látszik, akkor számolnunk kell 
azzal, hogy szemünk az erősebb fény hatására mintegy le- 
blendeződik és igy a becslések könnyen hibásak lehetnek.

Fontos megjegyeznivalók:
Törekedve arra, hogy elérjünk egy optimális pontossá

got a változócsillagok fényességbecslésében, szívleljük meg 
az alábbi pontokat.

Az elfogultság: ez elhanyagolhatatlan szubjektív ténye
ző, ennek elkerülésére igyekezzünk a leirt adatokat mielőbb 
elfelejteni, mivel egy korábbi észlelés eredményeinek emlé
ke könnyen meghamisíthatja becslésünket.

Zavaró mellékfények: szemünk viszonylag lassan alkalmaz- 
kodik a megváltozott világítási körülményekhez, ezért igye
kezzünk az észlelőhely környékéből minden zavaró fényforrást 
kiküszöbölni. Ha térképet használunk, nagyon gyenge fényű 
lámpával világítsuk meg. Még jobb, ha vörös szinü lámpát 
használunk, mert ez nem zavar annyira.

Kellemetlen közérzet: erősen zavarhatja a becsléseket, 
ha fáradtak vagyunk, éppen megéhezünk, fázunk vagy elálmoso- 
dunk. Nikotin vagy alkohol befolyása alatt a szemünk érzé
kenysége jelentősen csökken, ilyenkor észlelni nem is érde
mes !

Egyéb zavarok: a Hold, a felhők, erős levegő nyugtalan
ság, a környékben található fényes csillagok zavaró hatása 
stb. szintén befolyásolják a pontosságot. Ezért észlelése
ink mellé feltétlenül Írjuk fel az ilyen esetleges zavaro
kat. így a kiértékelésnél meg tudjuk állapítani, mennyire 
megbízható a kapott adat.

A távcső megválasztása: helytelen felfogás az, hogy egy
értelműen az a távcső jobb, amely fényerősebb. Az eszlelt ob
jektumok gyakran a láthatóság határa alatt vannak és azért 
kell igénybevenni a távcső fénygyűjtő képességét, hogy eze
ket is megfigyelhessük. Tehát nem a fényerő a döntő, hanem 
az, hogy távcsövünk mennyi fényt gyűjt össze, azaz mekkora 
az objektív átmérője.
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A probléma tehát egyszerűen az adott távcső határmagni- 
tudójától függ. Általában olyan változókat érdemes észlelni, 
amelyek kb. 2*-val fényesebbek ennél a határnál. A halvá
nyabbakra már nem lesznek jók a becsléseink.

Normális látási viszonyok mellett útbaigazítást nyújt 
a következő kis táblázat.

Objektív átmérő: Változócsillag min.fényessége:
5 cm nem halványabb mint 8^5
10 h " 10*0
15 » " 11Í5
20 " " 13?0

Zenlttávolság - extinkció táblázat

Zenit- Extinkció Zenit- Extinkció
távo lséig magn. távolság magn.
/fok/ /fofc/

0 0,00 70 0,37
10 0,00 72 0,43
20 o!oi 74 0,51
30 o;03 76 0,60
40 0,06 78 0,73
50 0,11 80 0,90
55 0,15 81 1,01
lo 0 l| 82

S §:§ ! f3 °o’M  S «£
Kelemen János 
Uránia,Budapest

A MÉRÉSI EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSÉRŐL

Ma már a matematikai statisztika az élet és a tudomány 
számtalan területén nélkülözhetnien. .Az amatorcsillagaszok 
számára is igen tanulságos az egzakt kiértékelési módszerek 
alkalmazása. A várható érték képzésén kiyul szükségünk van 
a szórás és a regresszió számitasara, sót a regresszió-ana
lízisre is. Meg kell szoknunk, hogy bármely mérésén alapuló 
állításunknak csak akkor van jelentősege, ha a mérés bizony
talanságát /hibáját/ is meg tudjuk adni.

A kezdő számára jó bevezetésnek tartom:
M J Moroney: Számoktól a tényékig /Gondolat 1970/ és Reimann: 
Ismerkedés a valószinüségszámitássál /Zrinyi 1972/ c. könyveket.
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Később, Prékopa: Valószínűségelmélet-ét /Műszaki, 1972/ le
het tanulmányozni*

Meggyőződésem, hogy a matematikai statisztika elmélyí
ti a tudományos lelkiismeretességet és becsületességet.

Végül adunk egy amatőr feladatot / V  a témával foglal
kozó barátainknak.

Hogyan növekszik valamely mért érték pontossága a mé
rési szám növelésével ? /A mérést csak véletlen hibák ter
helik/, A jó megoldást a szerkesztőség közzéteszi.

Térkép
Ebben a számunkban a tavaszi égbolt egyik hosszú peri- 

ódusú változócsillagáról, az SS Virginis-ről közlünk két 
térképet.

Nagy Sándor 
Budapest

MARS- és JUPITER-és zlelő.lap ok

Az ez évi l.sz.-ban közölt napészlelő lap után most 
ismertetjük a Mars és Jupiter észlelő lapokat. Az észlelő 
lapok az ALPO a Hold és bolygó figyelő társaság használatos 
észlelő lapjai.
Mars
Három 42 mm átmérőjű kör látható az észlelő lapon. Ezekre 
kell elkészíteni a normál fényben, ill. szűrőkkel készült 
megfigyeléseket. A megfelelő rovatokban tüntessük fel a 
DATE /dátumot/, TIME /időpontot/, TELESCOPE /távcső adatait/, 
MAGNIPICATION /nagyítást/, FTLTESS /szűrőket/,SEEING /légköri 
nyugodtságot/, TRANSPARENCY /átlátszóságot/, végül a megfi
gyelő nevét, cimét és a megfigyelő-állomás helyet. Az inten
zitás skála 0-10-ig terjed; Oíholdárnyék, 10:rendkivül fényes.

Jupiter
Az észlelő lapon két ellipszis látható 62x59 mm-es tengelyek
kel. A bal oldalira kell elkészíteni az észlelést; és azt 
követően átmásolni a jobb oldalra, de árnyalás nélkül.
Az intenzitást és a szint itt kell jelölni. A CM-átmenet meg
adásánál 0,1 perc pontosság a maximális. A többi jelölés ér
telemszerűen azonos a Marsnál Írottakkal.

• • •
ÉRTESÍTÉS !
Kérjük, ezentúl a változócsillag megfigyeléseket 
SZENTMARTONI BÉLA /7400 Kaposvár, Hunyadi u.10./ elmére 
küldeni. A teljes észlelési anyag ezután kerül az adatbank 
részére NAGY SANDORhoz Budapestre.

Szerkesztőbizottság
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H A D I Á N S  
A meteorészlelők; rovata

Vizuális megfigyelés II.
Talán meglepően hangzik, de nagyon sok probléma van az

zal. hogy egy megfigyelés melyik éjszaka is történt. Az esti 
és hajnali időpontok megadása gyakran zavart okoz, s ez a í el
dolgozhat is nagymértékben megnehezíti. Ezért minden megfi
gyelésnél fel kell Írni azt, hogy az észlelés melyik éjsza
káról, melyik napra virradóan történik ! így pl. ha egy ész
lelés július 12-én 2 1:00-23:00 között zajlott le, akkor a 
megfigyelési naplóba az kerül, hogy 07-12/13-2 1:00-23:00, 
vagyis, hogy az észlelés 12-ről 13-ra virradó éjszaka zajlott
le I

Szintén gyakorta jelent nehézséget egy-egy meteor iden
tifikálása, azaz annak a meghatározása, hogy melyik rajhoz 
tartozik. Ez a következőképpen történik: a Meteorban, illet
ve egyéb helyeken megadott radiánst csillagtérképre rajzol
juk, majd e pont köré 2°-os sugaru kört rajzolunk. Ha a iel
tűnt meteor pályáját visszafelé meghosszabbítjuk, s azt ta
láljuk, hogy a pályaegyenes a körön áthalad, akkor a meteor 
raj-tag. Ha érinti, vagy elkerüli a kört a meghúzott vonal, 
akkor a meteor nem tartozik a rajhoz. Mivel ez a módszer e- 
lég korlátozott pontosságú, csupán a nagy rajok meteorjai
nak azonosításához elég. A kisebb, nagyon gyors radiánsmoz- 
gásu, vagy egyéb jellegzetességgel biró_meteorrajok azono
sítása sokkal nehezebb. Azonban már az is nagy seguseg a ki
értékelésnél, ha a nagy rajok tagjainak hovatartozasa tisz
tázott.

Minden meteor feltűnésénél figyelni kell azt is, úogy 
az nem rendelkezik-e valamilyen jellegzetesseggel, rendel
lenes jellemzővel. Ilyen lehet pl. az, pályáján való 
ladása közben felvillan, sziporkázik, esetleg a kihunyási 
pont előtt szétesik több, kisebb darabra. Gyakorta előfor
dul, különösen a fényes meteoroknál, hogy maradandó nyomot 
hagy nak, vagy csóvát húznak ?

A kettő között az a különbség, ho$y a maradandó nyom 
a meteor elhaladása után ott marad a pályán - mint a repü
lőgépek kondenzcsikja. Általában 37!° másodpercig marad meg
figyelhető szabad szemmel, de extrem esetekben mar előfordult 
félórás láthatóság is ! Gyakorta észlelhető,. hogy a nyomot 
a magas-légköri áramlatok elgörbítik, meghajlítják, vagy hul
lámossá teszik. Ha az észlelő ennek lefolyását gyors rajzok
ban! vagy pontos szöveges beszámolóban rögzíti, akkor igen 
értékes adatokat kaphatunk a felsőlégkör! szelekről.

A csóva nem marad a pályán, hanem a meteor feltűnése 
alatt a fej mögött, 3-3° hosszan elnyúlva, lassan vékonyod
va látszik. Mint az üstökös csóvája, ez is folyamatosan kö
veti a fej-részt, s annak eltűntével elenyészik.
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Mindkét Jelenségnek a színe, fényessége, hossza, lát
hatósági időtartama, egyedi Jellegzetességei nagymértékben 
változik, ezért különösen értékes e Jellemzőknek pontos és 
objektiv feljegyzése.

A vizuális megfigyelést nem biztos, hogy egy magányos 
észlelő végzi, lehet? hogy több amatőr is összejön egy-egy 
hosszabb időtartamú észlelés időpontjában. S hogy az ekkor 
kihasználható előnyök ne sikkadjanak el, kialakult az úgy
nevezett "teljes-ég észlelés". Ennek lényege, hogy a megfi
gyelők felosztják egymás közt az eget? s mindenki a saját 
parcelláján végzi a meteorészlelést, úgy, mintha egyéni meg
figyelő lenne. A teljes értékű adatok céljából kerülni kell 
a másik területére való "átfigyelést". A módszer elég sok 
nehézséget Jelent - éppen a sok megfigyelő miatt - egy cso
port számára, de a kapott eredmény rendkívüli Jelentőségű, 
mert az egész égterület áttekintésével teljes keresztmet
szetet kapunk a rajról! Egy egyedi észlelő pedig a rajnak 
csupán egy szűk sávját tudja észlelni. A "Teljes-ég észlelés" 
hihetetlen eredményességét a tavalyi évben sikerült auszt
rál amatőröknek bizonyítani^ amikor egy öttagú csoport két
hetes megfigyelési tábor időtartama alatt annyi adatot gyűj
tött össze az Eta Aquaridákról. amennyit az ICMO többi 400 
megfigyelője együttvéve! /Természetesen nem mennyiségi, ha
nem minőségi és statisztikai volumeneket figyelembe véve./ 
Érdekességként megjegyezhető, hogy a tábor ötlete és szer
vezése John Derektől -azaz a magyar származású Derék János
tól - eredt !

A teljes-ég észlelés mellett még nagyon érdekes, de el
hanyagolt módszer az úgynevezett "csoportos észlelés". Ennek 
az a lényege, hogy egy 10-12 főnyi csoport egyszerre végez 
teleszkopikus és vizuális megfigyelést. Öten a "teljes-ég 
észlelési" munkát végzik, a többiek pedig nagy látómezejű 
binokulárokkal és prizmás távcsövekkel teleszkopikus észle
lést folytatnak. E módon a Jelentkező rajról a teljes meg
figyelhető fényességtartománybán elegendő adatot lehet gyűj
teni részletes analízishez. A "csoportos észlelést" cseh 
amatőrök fejlesztették ki, s finomították szinte tökéletes
re. "Felállásuk": egyébként 5 vizuális, 6 teleszkopikus, 
s 2 fotografikus megfigyelő. Ez utóbbiak 8-12 fényképezőgép 
állandó kezelését és a velük való észlelést végezték.

Nagyon eredményes, s rendkívüli Jelentőséggel biró a 
"meteor-magasság észlelés". Ez azt Jelenti, hogy két vagy több 
megfigyelő egyidejűleg -szimultán - észlel meteorokat. Az 
észlelési helyek távolsága 50-150 km között változik. Az 
egyidejűleg megfigyelt meteorok pályaadatait egyszerű tri
gonometrikus módszerekkel meg tudjuk határozni. A meteorok 
fel- és eltűnési magasságából pedig a felsőlégkör viszonya
ira tudunk következtetni. A megfigyelési tipust sok helyen 
használják nagy sikerrel, s a British Meteor Society -BMS- 
nemzetközi kooperációt is létrehozott ebben a témában. A 
BMS időről-időre kiadja azoknak a nap oknak és órainterval-

7



A vizuális észlelésnek még egy nagyon fontos ágazata van, 
ez pedig a tűzgömb megfigyelés. A tűzgömb megfigyeléseket két 
részre lehet osztani: az egyikhez tartoznak a -2 mg-nál fé
nyesebb meteorok, melyek mint Bright Meteor -BM- szerepel
nek a kiadványokban. Szék azért érdekesek, mert egyes ese
tekben már ezek is lehullhatnak, meteoritot adva. A másik 
csoportba soroljuk a -6 mg-nál fényesebb valódi tűzgömböket, 
vagyis az FB-ket - az angol Fireball szóból-. A -6 mg-s és 
ennél fényesebb jelenségek különös jelentőséggel birnak, hi
szen e látványok után jogosan feltételezhető a meteonthul- 
lás. A tűzgömb adatok jelentőségét mutatja az a tény is,hogy 
egész sor tűzgömb—központ működik, mint pl. sz XCMO Fireball 
Section, az AMS Fireball DiVision, a BMS Fireball Centre s 
még számos egyéb. Az egyik legnagyobb központ a Smithsonian 
Intézetek fiövid Időtartamú Jelenségek Központja, mely ido- 
röl-időre "Event Card'* -Esemény Kártyák- kiadásával tudósit 
a fényes tűzgömbökről. A tavalyi évben hálózatunk nagyon ak- 
tivan észlelt tűzgömböket, amit talán az bizonyit legjobban, 
hogy nem kevesebb, mint 152 -2 mg-nál fényesebb tűzgömb sze
repel 1973-as listánkon ! A legnagyobb siker egy -lú mg-s /./ 
tűzgömb 3 helyről történt megfigyelése volt. Munkánkról na
gyon elismerően nyilatkozott Dávid R* Squires, a CSLP — Cen
ter fór Short-Lived Phenomena = Rövid időtartamú Jelenségek 
Központja - vezetője, s mint levelében írja, reméli, úogy a 
jövőben hasonló szintű adatokat tudunk a Központnak küldeni. 
Az elismerést talán az mutatja legjobban, hogy a Smithsonian 
Intézetek köszönő levele mellett kaptunk egy példányt a CSLP 
évkönyvből is, mely 250 oldalon számol be az erdekes jelen
ségekről.

Hogy a jövőben hasonlóan eredményes munkát tudjunk vé
gezni, célszerű a tűzgömb adatot beküldését is egységesíteni. 
Lényeges, hogy - 6 mg-s és ennél fényesebb tűzgombot adatait 
minól8hamarabb juttassa el a megfigyelő a MMTZH vezetőjéhez.
A megfigyelés után két nappal feltétlenül adja postára be
számolóját, hogy mégTdőben el lehessen indulni az esetleges 
meteorit megkeresésére! A -2 mg-s, -5 mg-s meteorok adatait 
elegendő havi összesítésben elküldeni, de a napi beszámolo- 
lapokon való szerepeltetés mellett külön listán is soroljuk 
fel őket.

Sgy fényes tűzgömb megfigyelésekor az alábbi adatokat
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kell felsorolni; egy külön lapon; a következő formátumban:
TŰZGÖMB BESZÁMOLÓ

Magyarországi Meteor és Tűzgömb Észlelő Hálózat

Eszlelő neve:
Észlelő cime:
Észlelési bel?: /lehetőleg pontos földrajzi koordinátákat

és tengerszintfeletti magasságot adjunk meg, 
de ha erre nincs lehetőség elegendő a pontos 
he ly-megadás. /

Észlelés időpontja UT-ban:
Az észlelő látóiránya a tűzgömb megpillantásakor: /pl.K, DNY

stb./ o
Látóhatár feletti magasság az első láthatósági pillanatban:..

" " mg.utolsó pillanatban /fokokban/ :..°
Láthatósági időtartam:............ sec.
Fényesség:.......... mg. Szin,szinváltozások:............
Hány objektum volt látható:........ Hangjelenség: . . . . .
Füstnyom '/ha volt/: . . .° hosszú,. . . .szinü, ..........
sec.időtart.ig.: ..........
Éjszakai tűzgömböknél:
Feltűnés: HA:.......... Dec:. . . . .  Eltűnés: HA:. . . .

Dec:. . . .
Megjegyzések:
Az esetleges meteorit-hullásokról és meteorit megtalálásról 
szintén gyors és részletes adatküldést kérnénk a megfigyelőktől, 
a pontos adattovabbitás érdekében. Fotografikus adatok mindig 
rendkivüli értékűek.

Papp János 
Budapest

P L E I 0 N E Váltózócsillagászatunk eredményei
A sokasodó hazai változóanyag parancsolja, hogy az ész

lelések eredményeivel jelentkezzünk. Az utóbbi évek adatai
nak alapján készülő feldolgozásoknál a bőség zavara miatt 
nem a részletes tárgyalás, hanem az izelitő tájékoztatás 
lehet a cél. Ki-ki maga tűnődjön el részletekbe menően egy- 
egy számára érdekesebb fénygörbe láttán, bár a feldolgozás 
alapadatait és utalásokat az elméleti érdekességekre meg
adjuk. Ha ezt nem felsőbb kinyilatkozásként fogjuk fel; ma
gunk is részesei lehetünk, az észleléseinken alapuló tudo
mányos feldolgozás által való ismerkedésnek a változócsil- 
lagászati világgal.

Ha elsőként az EU Delphini szokványosnak mondható fény
görbéjét tekintjük, megértjük: miért kedvelt változó ez !
Az irodalom 6 ,0-6,9 mg közötti SEb csillagnak emliti 59-r63 
napos periódussal. A Mohácsi Gyula által 10 napos átlago
lással készített grafikon egy aktiv, különös fénymenetet 
mutat: váltakozó minimum- és maximum-alakokkal, gyors és
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stagnáló időszakokkal —  egy átlagos periódikusság kereté
ben. Az 1972 és 1973-as láthatóság alatti összesen 416 fény- 
becslés alapján: fényesebbnek bizonyult, mint szokványosán! 
5t4_5 t5 mg-ig jutott néha, de csak 6,4-6,5 mg volt minimum
ban, mélyebbre nem jutott! A csillag 1972-es szimmetrikus 
mozgása, 1973-as nyári éles kifénylése és őszi megnyugvá
sa bizonyítja, hogy bonyolultsága egy hosszabb távú folya
matot rejt, amit az amatőröknek figyelni és munkájuk alap
ján lehetőleg megfejteni kell. /Megfigyelők: Borovszky Péter, 
Brlás Pál, Dankó János, Fegyvernek! Ferenc, Gönczi Gábor, 
Hajdú Attila, Hevesi Zoltán, Hudi László, Juhász Tibor, 
Katona László, Keszthelyi Sándor, Kőhalmi Erika, Mezősi 
Csaba, Mohácsi Gyula, Michail Poxon, Rostás Sándor, Schmidt 
József, Szentmártoni Béla, Szoboszlai Zoltán, Tóth Imre,
Tóth Sándor, üjvárosy Antal, V ejtek Antal, Zajácz György/.

A Dankó János által 408 adatból készitett ü Delphini ugyan
ezen idő alatt unalmasabban ingadozott. A GCVS 5,6-7,5, mg 
közötti rb-nek emliti és régebbi megfigyelések itt is érde
kes, gyors mozgásról Írnak—  megemlítve azt a szokását,hogy 
állandósultabb fázisok is fellépnek. Most ilyen időszakban 
volt! A nyugodt állapot miatt a változási tartomány is szű
kült: 6,3-7,2 mg közé, igy feldolgozásánál a napi adatok 
közé húzott átlaggörbe is elégséges volt. /Megfigyelők: Bo
rovszky Péter, Brlás Pál, Dankó János, Fegyverneki Ferenc,
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Gönczi Gábor, Hajdú Attila, Hevesi Zoltán, Hudi László, 
Juhász Tibor, Keszthelyi Sándor, Kőhalmi Erika, Mezősi Csa
ba, Mohácsi Gyula, Rostás Sándor, Schmidt József, Szentmár- 
toni Béla, Szoboszlai Zoltán, Tóth Imre, Tóth Sándor, Ujvá- 
rosy Antal, Vojtek Antal, Zajácz György/,

Ha a Z Ursae Ma.ioris szeszélyes fénymenetét tekintjük: meg
ért jükavaTFozócsTIiagászat szépségeit! Itt nem egyszerű 
3R-változás van? hanem több félig-periódikus hatás össze- 
adódása. Ez a vörös óriás, a legbonyolultabb fényingadozá
son is tultéve —  már a mirákkal rokon. A katalógusok 6 ,6- 
9,1 mg közötti 197 napos átlagperiódusu, mira, vagy SEb tí
pusúnak emlitik. Az öt éves /1969-1973/ fénygörbe összesen 
416 hazai adatból szerkesztett és szépen kivehető a főhul
lámzásra rakódott lebegések. A lapos maximum felső határa 
6,6 mg; mig minimumkor 8,8-9,4 közöttire halványúlhat. Meg
lepetés az átlagperiódusa: 67 nap —  ez pontosan harmada
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3.z irodalmi adatokénak! Ez is a csillag jövőbeli követésére ösztönözhet. /Megfigyelők: Bartha Lajos,Brlás Pál, Dankó
János, Fegyverneki Ferenc, Colin Henshaw, Juhász Tibor, Keszt
helyi Sándor, Kunovits Jenő, Mezősi Csaba, Mohácsi Gyula,
Nagy Sándor, Papp János, Schmidt József, Szilvái Péter, Torma 
Tibor, Tóth Sándor, Zajácz György/.

A katalógusok szerint 5*4— 11*2 mg szélsőértékü és 388 
nap periódusu mira változó fénygörbéje ugyanezen időszakra 
329 becslésből készült. A T_ Cephei öt évét a sokkal határo
zottabb főperiódusu jellemzi, de a Z Uma-nál látott éles hul
lámzás még itt is megmaradt. Ez teszi olyan bonyolulttá a 
maximum környékét, hogy annak pontos ideje általában nem is 
határozható meg. Adatainkból 394 napos átlag adódott és egy 
halványuló tendencia is feltűnt. A maximumok 5*6-6*2 mg kö
zöttiek, mig a minimumok 9*2-10,7 mg-val jelentkeztek.

.Különösen alakult az 1973-as fénymenet, ami a sok egységes 
adatból jól átlagolódott és amely jól egyezett az angol ész
lelők beszámolóival. Aiegfigyelők:Brlás Pál, Dankó János, 
Juhász Tibor, Keszthelyi Sándor, Kiszel Vilmos Gábor, Mezősi 
Csaba, Nagy Sándor, Schmidt József, Szoboszlai Zoltán, Torma 
Tibor, Tóth Sándor, Vojtek Antal/.



Az R Scuti bár más tipusu /H7 Tauri/, de összességében leg- 
alább hasonlóan változatos. Ezúttal nem hosszabb távú — csak 
egy jellegzetes időszak változását tekintjük. Az 1973-as év 
256 adata a szokásos szóródást mutatja—  az átlaggörbétől 
fél mg is lehet az eltérés. A csillag fényesen hullámzik 
és hol kevésbé, hol mélyebben csökkenni kezd. A mély mini
mumok 14-1 naponta adódnak és 5»0-5,9 mg és 7 ,2-8,4 mg a 
maximum és minimum. A mostani —  julius 21-én legalacsonyabb 
csökkenés 7,4 mg-ig hatolt, azaz kismérvű volt. A szeptember 
2-i, 5,2 mg-os maximum után hullámzó csökkenéssel mozgott.
Ez a jellegzetes változás ismétlődik általában, de benne sza
bályosság ritkábban lelhető fel.

/megfigyelők: Brlás Pál, Dankó János, Fegyvernek! Ferenc,
Hevesi Zoltán, Hudi László, Juhász Tibor, Keszthelyi Sándor, 
Kiszel Vilmos Gábor, Mezősi Csaba, Mohácsi Gyula, Mérő László, 
Schmidt József, Szentmártoni Béla, Tóth Sándor, Zajácz György/.
Az eddigi változók a csillaglégkör viszonylag lassú lüktetése, 
hullámzása miatt, a fizikai jellemzők kiegyensúlyozásra törek
vése miatt mutattak fényváltozást: pulzáló változók voltak.
Ha radikális, hirtelen hatások nagy energiákat szabadítanak 
fel rövid időre—  az eruptiv csillagok fényváltozását lát-
A SS Cygni az U Gem-tipusu "törpe-novák" legfényesebb képvi- 
selőjel Mint a csillagfizikai kucatás fontos objektuma— ki
törési idejének ismerete szükséges a szakcsillagászok számá
ra is. Ez pedig pár óra-nap alatt zajlik le! így a 11,5-12,2 
mg közötti' alapféayességből való kilépés "elcsipése" az ama
tőrök számára izgalmas programot jelent. Az 1973-as évben a 
magyar amatőrök 61 fénybecslése ugyan a teljes görbéhez ke
vésnek bizonyult, de kiegészítve az AAVSO-Circular megfigye
lőinek beszámolóival már értelmezhetjük a változás jellegét.
A periódust általában 50,3 napra Írják, nálunk 48,8 nap a- 
dódott- az őszi gyors, éles fellobbanások miatt.
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/Megfigyelők: Dietmar Bőhme, Brlás Pál, Dankó János. Keszt
helyi Sándor, Mezősi Csaba/.

A nálunk alacsonyan látszó Khi Qphluchl változót 
Borovszky Péter dolgozta fel. Ezt a csillagot jelenleg csak 
magyar amatőrök figyelik és 1975-ban összesen 86 alkalommal 
becsülték fényét. Az alacsony helyzet nagy szórást adott 
4,2-5fi mg között, de az 5-oapos átlagolásu görbe már egy 
tisztultabb érdekes mozgást ad 4,5-5,0 mg között és mutat 
egy 51 napos átlagperiódust. A görbe látszólag félszabályos 
hullámzását, időszakos erupciókent is értelmezhetjük, csak 
eltorzultabb, kisebb mértékben, amint az a SS Cyg-nél je
lentkezett. Ugyanis a régebbi mérések és szinképi vizsgála
tok szerint a Khi Oph egy novaszerü változó 4,3 és 5,1 mg 
között. /Megfigyelők: Borovszky Péter, Brlás Pál, Dankó Já
nos, Hevesi Zoltán, Keszthelyi Sándor, Kiszel Vilmos Gábor, 
Maczinkó István, Mohácsi Gyula, Szentmártoni Béla, Zajácz 
György/.

Keszthelyi Sándor 
Uránia, Budapest



M E G F I G Y E L É S E K

A Jupitér-holdak 1975-ban

Az Albiero A.K. 15 tagja 1975* március-szeptember kö
zött 91 megfigyelést készitett a Galilei-holdakról. Az ész
lelők és a megfigyelések száma: Brlás Pál /4/, Domokos Já
nos /l/, Gorbera István /!/, Hevesi Zoltán /7/, Juhász Ti
bor /20/, Keszthelyi Sándor /5/, Klausz Gábor /lo/, Kökény 
Antal /5/» Mohácsi Gyula /9/» Papp János /2/, Szentmártoni 
Béla /l/, Szoboszlai Zoltán /4/, Tóth Sándor /5/, Ujvárosy 
Antal /6/, Vojtek Antal /8/, Trexler László-Vörös József /5/.

A fényességbecslések 4,5-15 cm átmérőkkel készültek, 
egyéb jelenségek 15 és 50 cm-rel.

A fényes hold relativ-fényességbecsléseinek végered
ménye: in, i, ii, ív.

III. /Ganymedes/: Az észlelések 90 %-a szerint a leg- 
fényesebb, csak igen ritkán előzi meg az I. vagy II.hold.
500 x-os nagyítással alakja biztos korong, szine narancsos, 
/Keszthelyi/.
500 x-os nagyítással egyetlen alkalommal észlelhető volt kö
zepének sötétedése, sárga szűrővel /Kökény/.

I. /Io/: A 2-5. hely között váltakozik, a II.gyakran 
megelőzi, de csak akkor, ha az Io a bolygókorong közelében 
tartózkodik. Ilyenkor a Jupiter zavaró fénye lerontja az 
észlelés biztonságát is. A hold Jupiter mögé lépéséről 5 
megfigyelés érkezett, Papp János /15 cm, 260x/ egy pillanat 
alatt lejátszódó jelenségnek irta le - rendellenes módon.
Kökény /50 cm, 500x/ mindkét észlelésében a hold korongjá
nak ellaposodását és lassú /kb.4 perc/ '* elmerülő sót" jegyez
te fel.

Brlás /15 cm/ az I. és II. fedését figyelte meg, az ösz- 
szeolvadáskor 5»4 mg-nak becsülte fényességüket /külön 5,0 
ill. 5,8 mg/.

II. /Európa/: Általában a 5* helyen, elongáció idején 
a 2. és ritkán az 1. helyre kerül.

IV. /Callisto/t A leghalványabb, lévén 0,13-as albeaója. 
Fényességének ingadozása némi összefüggést mutat a keringési 
idővel - de biztos következtetések az adatok nagy szórása 
miatt nem vonhatók le.

Tóth Sándor 
Debrecen
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Mind a teljes, mind a félárnyék igen 0ól megfigyelhe
tő volt. A filárnyék szine enyhén narancsos-zold volt, s kü
lönösen feltűnőnek találtam zöld es hek szűrővel, de alig 

vnrnRhfta A telies árnyék rendkívül sötét volt,
Ílig valamivel látszott világosabbnak, mint az J971.augusz- 

holdfogyatkozásnál. Intenzitása a Danton skálán 4, . 
Tzlne határozottan barna volt, nagyon f  S j 30® broüZ'árnyalat beütéssel. A teljes f f ^ e^feleelmosodott,go- 
moix -PaIho— szerű« de nagyon határozott volt. A diffúz pere 
mentén 260x-al apró csomókat, nyúlványokat és kondenzáció
kat lehetett megfigyelni, melyek többnyire sotet-szurke 
színűek voltak, s intenzitásuk elerte a Danjon-skala sze- 
s ,z;h 6c nfokozatot. A teljes árnyékban is 3ÓI megfigyelhe- 
tő^voltak°a°világosabb fílu kráterek, de teljesen eltűn
tek a sötét megjelenésű alakzatok.

A teljes-árnyék homogénnak látszott vörös-szűrővel, 
kékben viszont kis árnyalateltéréseket láttám benne.

Kráter-fedési mérések nem történtek, viszont a tel- 
ifllenséset fotografikusan is rögzítettem. Zenit-u. ge 
ha=!7náltam egy 72/500-as objektiwel, 1/30 sec. expo- 

lioióTidö^el! / I gEACHHOME 50S PHOPESSIüHAL filmmel, a
, . l i &pl7 öliáik a vizuális szinbecsleseket, mert rajtuk 
a^penu^ra° narancsos-sárgának, az umbra pedig sötétbarnának 
látszik.
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S z a t u r n u s z

Észlelő: Bakos Gábor /Dunaújváros/ 
Műszer: 150/1500 refl.

A Kohoutek 1975 f üstökös /1974.1.20-22./

Észlelő: Tűből? Vince 
Műszer: 50/275 refr.
üagjitás: 13* m
Észlelések: 1974.1.20. 19 00m Kel fényesség: +5 I.

1974.1.21. l & O *  " " II.
1974.1.22. 18̂ 0̂  " " +6.5mI H .
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Merkúr: június 4-én a legnagyobb keleti kitérésben /24°/? 
3Ö-án alsó együttállásban a Nappal. 17-én fázisa 0,14; fé
nyessége +1,7 magnitúdó, mindkettő csökkenő. Napnyugta után, 
- a hónap utolsó napjait kivéve, - a megfigyelésre kedvező 
helyzetben van.
Júliusban napkelte előtt észlelhető. 22-én a legnagyobb nyu
gati kitérésben /20°/ a Naptól. 27-én fázisa 0,53; fényes
sége -0,1 magnitúdó, mindkettő növekedő.
Vénusz: mindkét hónapban napkelte előtt észlelhető. Június 
17-én fázisa 0,78, növekvő, fényessége -3,4 magnitúdó, csök
kenő.
Július 15-én fázisa 0,86, növekedő, fényessége -3,5 magni
túdó, csökkenő.
Mars: mindkét hónapban napnyugta után, az esti szürkületben 
észlelhető a nyugati égbolton. Június 1-én fázisa 0 ?95; fé
nyessége +1,9 magnitúdó, július 1-én fázisa 0,98; fényessége 
+2,0 magnitúdó.
Jupiter: júniusban éjfélkor, júliusban a későesti órákban 
kel. Az éjszaka második felében figyelhető meg.
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Szaturnusz: június 30-án együttállása a Nappal. Július má- 
sodik felében egy órával kel a Nap előtt: a hajnali szürkü
letben észlelhető.
Uránusz: mindkét hónapban éjfél kőiül nyugszik. Júniusban 
az éjszaka első felében, júliusban az esti órákban figyel
hető meg a Szűz csillagképben.
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Július 28, 22 Neptunusz 3°-kal északra a Holdtól
31. 09 Vénusz 0°,2-kal északra a Szaturnusztól
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Készült a TIT Sokszorosító üzemében,Bp.VIII.jBródj S.u.16.
Gyártási szám: 74/429 - Példányszám: 1500

Kiadásért felelős: Kovács Lajos
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