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Előző szánunkban a távcső fénygyűjtő képességével
foglalkoztunk. heghatároztuk a távcső erősitési tényezőjét
es nacármagnitudóját.
,
^Sorozatunkban nőst folytatjuk a vizuális változócsilxag negfigyelő távcső felépítésével kapcsolatos követelmények
tárgyalását.
o* A nagy látómező különösen fontos. Egyszerre kell
látnunk a gáltozot és az összehasonlitókat. Fényesebb csilla
goknál /<8 / néhány fokos látómezőt ajánlunk. Halványabbaknál
kisebb is megfelel, hiszen a halványabb csillagok nagyobb sű
rűséggel helyezkednek el. A "nagy látómező" kifejezést érthet
jük úgy is, hogy betekintéskor a "látótér" széle elég távol
van az optikai középponttól, de érthetjük úgy is, hogy az ég
nek nagyobb területét látjuk, hegfelelő okulártipus alkalma
zásával "panoráma hatás" érhető el. Esztétikusabb a csilla gos eget ilyen "nagy látószögü" okuláron át nézni; ezzel szem
ben semmitmondó lesz a kép, ha szűk látómezőn /"kulcslyukon"/
keresztül tekintünk rá. Az okulár jellemzésére a tipusán ki —
vül még két adat szolgál; a fókusztávolság és a látószög.
Hogyan számitjuk a fókusztávolságot ?

/I/ Egyetlen vékony lencse esetében
I =/u _x/ /I + I

f

]
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ahol r-^ és r2 görbületi sugarak, n a törésmutató.
A fókusztávolság a lencse sikja és a fókuszpont közötti távol
ság az optikai tengelyen mérve.
/2/ Egy d vastagságú lencsénél

A fókusztávolságot a fősikoktól számítjuk. Egyszerűen meg
mutatható, hogy közönséges üvegnél /n=1.5/ a fősikok egymás
tól való távolsága a lencse vastagságának a harmadrésze.
/3/ Két lencséből álló rendszer:

A h* fősik a lencsék között helyezkedik el ha d < f , , de kí
vülre esik, ha d >f-,. Ugyanilyen kijelentés tehető a másik
fősikra is, természetesen d és f~ megfelelő behelyettesítésé
vel.
A határozott látótér biztosítására az okulár mező
lencse felőli íókuszsikjéban látótérhatárolót kell elhelyez
ni. Ez egy kör alakú nyílás. Gyakorlott észlelő végtelenre
akkomodált szemmel néz a távcsőbe. A fókuszaikban elhelye
zett látótérhatéroló ilyenkor élesen /határozott körvonallal/
tűnik fel.
Hogyan határozzuk meg az okulár látószögét ?
Az okulár fél
P &
- — 2—
látószögét a:
f
/
*
képlettel számíthatjuk.
/ Itt § a látótérhatároló sugara, F pedig az okulár fókusza./
Gyakorlatban: 20° - < 2 /
^ 50°. A változó-észleléshez ki
válóan alkalmas a nagy látószögü Erfle okulár.
Könnyen válaszolhatunk arra a kérdésre is, hogy az ég
mekkora részét tekintjük át a távcsövünkkel ? Nevezzük ezt
effektiv látómezőnek. Tudjuk, hogy a távcső szögnagyitó műszer.
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Plí egy 50°-os látómezőjü okulár 100x-os nagyítás mellett
eppea fél fokot ad.
Az okulár jellemzésére szokásos definiálni a "kulcs
számot , amely a fókusztávolság /mm/ és a látószög /fok/ szórZcLCcL

o

Pl.: egy 40°-os okulár 50 mm fókusszal 2000-es kulcsszámú.
/Ld. Csili.Évkönyv 1975.256.old.ábráit./. Az előző képletek
alapjan nem nehéz bebizonyítani, hogy adott objektív mellett
azonos kulcsszámú okulárok az ég azonos nagyságú területét
m n h a t: -i lr

A következő alkalommal Írunk a kilépési pupilláról,
a helyesen megválasztott okulársorozatról és a vignettáiéiról.
bagy Sándor
Uránia,Budap est
•

•

•

•

é p z d s ü m : ikeetávcsövet

Ha összehasonlítjuk a különböző rendszerű és teljesít
ményű távcsöveket, arra a következtetésre jutunk, hogy a bin
okuláris /iker/ megoldás nagyon sok tekintetben kielégíti a
haladó amatőr-csillagász igényeit. Minthogy mind a két szem
részt vesz a "munkában", a hosszabb megfigyelés sem válik
fárasztóvá, de ami ennél sokkal fontosabb: a kép megfogóan
szép, nagyikterjedésü és kitűnő térhatású, mind földi, mind
égi tárgyaknál. Elvileg tehát arról van szó, hogy összepáro
sítunk két refraktort, melyekben az okulár fordító rendszer
rel van ellátva. /A/
Ha azonban közelebbről nézzük a dolgot, rögtön rájö
vünk, hogy ebben a formában a megoldás teljesen érdektelen.
Tudjuk ugyanis, hogy a két szem pupilla távolsága 65 mm, te
hát az objektív átmérője legjobb esetben 3em lehet több, mint
50 mm. Ez pedig nagy hátrány. Mi egy fényerős, kitűnő felbon
tóképességű készüléket akarunk összeállítani, ennek pedig el-
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so es elkerülhetetlen követelménye egy nagy átmérőjű achromatikus objektív. Hiba még az is, hogy különböző pupillatávolsagoknal kény telenek lennénk a két okulárt állandóan ide-oda
tologatni, ami bizony elég kellemetlen.
.... . .
Székét a hiányosságokat a következőképpen küszöbölhetJUHI
•
.,
AZ Okulár és képforditó rész legolcsóbb és legideáli
sabb megoldása egy, a kereskedelemben mindenütt kapható bino
kuláris, prizmás látcső, mely lehetővé teszi a két cső együt
tes szabályozását, sőt a két szem közötti eltérés korrekció
ját is. Legmegfelelőbb egy 10 x 50-es, de esetleg 8 x 40 -es
is megfelel. A vételnél vigyázni kell arra, hogy amikor a szem
távolság 65 mm-re van allitva, a két objektiv középpontjánaka távolsága kb. 140 mm legyen. Válasszunk olyat, amelyiknek
szemlencséje nagy átmérőjű; a jobb modellekben kitűnő Erfle
okulár van. Természetesen a meglevő két objektivet el kell tá
volítani, arra mindig lesz alkalmunk, hogy ezeket felhasznál- »
ÜESSU1C#/C/
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Oldjuk meg most a csövek kérdését. Erre a célra ki
tünően megfelel az építkezéseknél használt lefolyócső, bár miijen merev műanyagból. Vegyünk két darab, kb. 75 cm-es csö
vet, melyeket annak idején majd a pontos hosszúságra levágunk.
Belső méretére az a mérvadó, hogy a nagy lencse elhelyezhető
legyen benne; /a mi esetünkben kb. 120 mm /B/ /.

Nagyon előnyös, /bár ez kissé meghosszabbítja a mun
kát/ a fő-csövet két részből összetenni. Ez azért fontos, hogy
az esetleges eltéréseket, párhuzamossági hibákat a végső be
állításnál kiküszöbölhessük. Vágjunk tehát le egy-egy 10 cm-es
darabot, melyekbe az objektivek lesznek gyűrűk közé beszerel
ve. A cső kiszélesített részébe fűrészeljünk be 3 vágást, me
lyek megkönnyitik a szorítást. Nem marad más hátra, mint be
tolni a két részt egymásba és egy szorító fémövvel összehúzni.
/E/

Hátra marad a fő-csöveket az okulárral összekötő le
mez elkészítése. A formát megadja az alább közölt vázlat /D/,
a méreteit pedig a vásárolt prizmás látcső adatai. A két kör
alakú kivágás pontosan akkora legyen, hogy prizmás látcsövünk
vége és az előzőleg levett és csavarmenettel ellátott darab kö
zé szoríthassuk. A lemezt legjobb 3-4- cím vastagságú alumínium
ból kivágni. Ne felejtsük el, hogy a két okulár 65 mm távolság
ra legyen állítva. A hat kis furatba lesznek az /E/ rajzon fel
tüntetett csavarok beillesztve és anyákkal megszorítva.
A főcsövek hosszát legjobb pár kísérlettel meghatároz
ni. Ez nem nehezebb, mint egy egyszerű refraktor beszabályozá
sa. Távcsövünk 50 m és a végtelen között állítható. A két cső
közé, mint azt az alábbi fényképen láthatják, egy közdarabot
kell beiktatni, amely a párhuzamosságot és a szilárdságot biz
tosítja. Bármilyen fémből készülhet, a két cső közé pedig csa
varokkal lesz erősítve. Ehhez lesz az állvány is csavarozva.

6

Ha az első próbáknál a két kép nem fedi pontosan egy
mást, az egyik, vagy másik objektivünket forgassuk egy picit
el és minden rendbe jön. Mindenesetre nagy gondot kell a ki
vitelre forditani, de szolgáljon megnyugtatásukra az, Hogy
én már több ilyen látcsövet sikerrel befejeztem, pedig már
két évvel ezelőtt ünnepeltem a 80. évemet.
Nos hát jó munkát és szerencsét.
Baoul Lowinger
Zürich., Svájc
/A távcső tükrökkel is elkészithető!/ A Szerk.

AMATŐR SPEKTROSZKÓPIA

Az amatőrmegfigyelési ágak közül külföldön is elég
mostohán bánnak a spektroszkópiával, hazánkban pedig jófor
mán teljesen "fehér folt" ez a terület. Ez nyilvánvalóan
összefügg azzal a ténnyel, hogy sehol sem lehet olyan út
mutatóhoz jutni, mely legalább a kezdeti lépésekhez segít
séget nyújt. Pedig mind a vizuális, mind pedig a fotografikus spektroszkópia sok-sok érdekességet rejt magában - s
aránylag kis költséggel nagyon értékes - és érdekes - ada
tokhoz juthatunk a legkülönbözőbb témákban: igy pl. nyitva
áll az érdeklődők előtt a Nap, a csillagok, a fényesebb üs
tökösök, a sarki fény és mindenekelőtt a meteorok szinképi
megfigyelése, de vezetett fényképek készítésekor lehetővé
válik a fényesebb ködök észlelése is. A megfigyelések min
denkor nagy tudományos értéket is Képviselnek, különösen
gyorsan lejátszódó események alkalmával.
Vizuális spektroszkópia: A nagyon egyszerű megfigye
lési módszer főleg a Nap, az üstökösök és a fényesebb ködök
észlelését teszi lehetővé. Mindössze arra van szükség,hogy
az okulárból kilépő fény útjába az észlelő odategye a meg
felelően beállított műszert, s ezután rajzban vagy szóbeli
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leírásban rögzítse a látottakat. Ilivel na i+y diszperzióra nem
lehet számítani, csak a legerősebb vonalak megpillantása és
viszonylagos erősségének becsülésére van lehetőség.
Fotografikus spektroszkópia:
Sz a megfigyelósi ág már
jóval többel kecsegtet, mint az előző, hisz ki lehet használ
ni a fotóemulziók nagyszerű érzékenységét, s a kísérletezés
nek is tág tere nyílik. Ehhez azonban szükség van arra, hogy
kicsit behatóbban is megismerkedjünk a színképek készítésére
alkalmas eszközökkel, azoknak pozitiv és negativ tulajdonsá
gaival.
A spektrum előállítására két lehetőség kínálkozik: ha
a fényt prizmára, vagy optikai rácsra bocsátjuk, az mindkét
esetben felbomlik Összetevőire. A cél, hogy minél nagyobb le
gyen a színkép diszperziója, azaz minél finomabb részletek
legyenek kimérhetők rajta, ugyanakkor nem szabad túl nagy
spektrumot előállítani, mert halvány lesz ahhoz, hogy eredmé
nyesen lehessen rögzíteni. Ha prizmát használunk, érdemes
nagy törőszögű üveget választani, hogy nagy felbontású szín
képet kap junk - vigyázni kell azonban, hogy ne lépjünk túl
egy bizonyos határt, mert akkor a vastag üveg abszorpciója
semlegesíti a nagy felbontás előnyeit. A másik szem előtt
tartandó feltétel, hogy az üve^ lehetőleg nagy törésmutatójú
legyen - ekkor ugyanis a szinkep vörös és kék vége megfele
lően elkülönül egymástól. Gélszerű tehát flintüvegből készült
prizmával dolgozni, melynek törőszöge 30-45 fok között van.
Az optikai rács számos előnnyel rendelkezik a prizmá
val szemben, hátránya azonban magas ára és nehéz beszerezhe
tősége. Pár darabot már kaptunk az ICMO-tól s valószinüleg
még továbbiak érkeznek belátható időn belül. Addig is nem^árt
a rács tulajdonságait végignézni. Ha egy olyan plánparalell
felületre bocsátjuk a fényt, mely nagyon sűrűn apró karcokkal
van megsértve, akkor ugyanúgy felbonthatjuk segítségével a
fényt, mint egy prizmával. A rácsozatnak annál nagyobb a fel
bontóképessége, minél sűrűbb. 1000 vonal/cm-nél nagyobb sűrű
ség esetén már igen jó diszperziót kapunk. A rács előnyére
irható, hogy ugyanakkora diszperzió esetén kevesebb fény abszorbeálódik, mint a prizmánál, s a spektrum lineáris lesz,
mig a prizmátikus szinkép esetén a kék szinbe' iiajló rész job
ban felbontott, mint a vörösnél, s igy csak korrekciós számí
tásokkal lehet meghatározni egy-egy színképvonal valódi hul
lámhosszát.
A megfigyelés gyakorlati oldalát nézve: kis távcsövek,
kamerák vagy teleobjektivek esetén is lehetőség van szinképi
munkáik végzésére.
Prizma esetén ajánlatos kis foglalatot készíteni, s
igy az objektiv elé rögzíteni. Ilyen elrendezésben prizmánk
objektivprizmaként működik. A nem dolgozó oldalakat feketére
kell festeni, vagy sötét kartonnal bevonni a szórt fények ki
küszöbölése céljából. Fényképezéskor soha nem szabad elfelej
teni, hogy a kamerát a prizma törőszögének megfelelő értékkel
el kell fordítani a fényképezendő égterülettől !
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Meteor fényképezés esetén mindig álló kamerát kell al
kalmazni, s az égterület kiválasztásakor hasonló szempontokat
kell szem előtt tartani, mint a fotografikus megfigyeléskor.
Csillag és üstökös-munkáknál célszerű ekvatoriális szerelést
használni 50-30-szoros vezetőtávcsővel, a pontos vezethetőség
érdekében.
Á film a lehető legérzékenyebb legyen - ORVíO KP27,
Ilford HP4 - gondosan kell vigyázni a karcosodás elkerülésére,
ami teljesen tönkreteheti a felvételeket! Álló kamerával +3 rag
ig lehet szinképfelvételeket késziteni 10 sec-1 perc közti
expozíciós időtartammal, mig vezetett kamerával 20 percig be
zárólag +7 mg-ig tudunk képeket csinálni. Zgy átlagos spektrum
nossza 1,5 - 2 , 5 mm, igy szükség van annak nagymértékű kina
gyítására a könnyű kiméréshez, vagy pedig 50-100 szoros nagyí
tású mikroszkóp segítségével végezhető el ugyanez.
A filmeket ajánlatos otthon előhívni és kidolgozni.
Színes spektroszkópiára csak a nagyon gyakorlott ama
tőrök vállalkozzanak, mivel a színes filmek szinérzékenysége
aránylag csekély, a legkevesebb 5 perc expozíció szükséges
még a legfényesebb csillagokhoz is. Színes színképet kb.+l mgig készíthetünk, de ehhez már 15-20 percnyi vezetés szükséges.
üstökös vagy sarki fény spektroszkópiájához nem lehet
szabályokat felállítani, mivel ezt az éppen aktuális körülmé
nyek határozzák meg, azaz függ a fényességtől, használt film
től, a diszperziótól, a kamera fényerejétől, s még számos egyéb tényezőtől.
A szinxépi munka csak•látszólag nehéz, de ha valaki
a legegyszerűbb felszereléssel nekikezd, azonnal tapasztalni
fogja, hogy ez mennyire nincs igy.
Prizmák objektív elé szerelése 45° és annál kisebb
törószög eseten

Minimális eltérés szöge:
C = á-±_5
2
Papp János
Budapest
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RAOIÁNS
A

m eteorészlelők

rovata

Az 1974-es év kétségkívül sikeresnek mondható, noha
a második félévben a nagyobb rajok maximumakor általában fel
hős volt az ég. Ezért pl. nem sikerült a Taurida, Draconida,
Andromedida, Leonida, Geminida és Ursida maximum megfigyelé
se - noha mint arról a külföldi kiadványok beszámoltak, né
hány raj aktivitása nagyon érdekesen alakult.
így azonban meg kellett elégedni a szerényebb időjá
rási viszonyok által nyújtott lehetőségekkel. Vegyük tehát
sorra a júl.l-dec.3 1 .közötti időszakban végzett munkát. Ta
lán nem lesz érdektelen, mert nagyon sok minden kiviláglik
belőle.
Vizuális észlelés. Ahogy az. várható volt, a második
félév messze felülmúlta az elsőt, mind a megfigyelések szá
mában, mind időtartamában. Ez pedig -főleg- Perseida akti
vitás alatti jó időjárásnak köszönhető £5 megfigyelő 2620
meteorról küldött be adatot, többnyire kielégitő
ntossággal. Nagyon örvendetes, hogy csökkent a szórványa ltok szá
ma, s nőtt a rendszres, hosszú időtartamú észlelések aránya,
amit a 461.9 óra észlelési összidőtartam is tanusit.
Meg kell azonban mondani, hogy a nagy számok mögött
egy nagyon lényeges tényező is meghúzódik: két Meteortábor !
E két adatsorozat nélkül sokkal kinosabb lenne adathalma zunk, hisz a megfigyelési idő 40 %-a, s a látott meteorok
közel ^5 %-a. e két tábor résztvevőinek intenziv munkáját
dicséri.
A tudatosan irányitott észlelési tevékenységnek tu
lajdonítható, hogy kialakult az a stabil észlelő gárda, amelyre a jövőben is bátran lehet támaszkodni különböző prog
ramok megszervezésekor. Az egyéni észlelési idő is felugrott
az elmúlt időszakokhoz képest, mutatva, hogy aki komolyan
foglalkozik ezzel az észlelési ággal, az rájön arra, hogy
érdemes vele kitartóan fo|lalkozni. Az első tiz megfigyelő
észlelési óráinak számát erdemes összehasonlitani az első
félév hasonló kimutatásával:
Farkas György: 72,9, Papp János: 53,4; Szabó Lajos: 35,1;
Szakács József: 32,8; Nagy Hozália: 28,2; Borovszky Péter:22,7»
Tuboly Vince: 21,1; Tepliczky István: 16,6; Hajnáczky 'Sándor:16,3
Garamvölgyi Ferenc: 15,3*
A havi adatmegoszlás a már évek óta megszokott képet
mutatja, de a rossz időjárás az eddigieknél jobban rányomja
bélyegét az össz-képre.
Július: 435 - túlnyomórészt a győri Aquarida Tábor
adatai.
Augusztus:1708 - több mint 800 adat a P*74 /Perseida *1974/
Tábor megfigyelőinek eredménye.
Szeptember: 169 - A meleg időjárás az átlagosnál több me
teor megfigyelését tette lehetővé.
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Október: 82 - nagyon rossz időjárás, szinte végig esőzéssel.
November:14J - sok kis raj mutatott tekintélyes aktivitást.
Spektroszkópikus észlelés. Mivel e számban külön cikk
foglalkozik az amatőrök által végezhető szinképi munkával,,
nincs értelme újra tárgyalni az egész témát. Nem árt viszont
a legfontosabb dolgokra ismételten felhívni a figyelmet.
A spektroszkópikus észlelésnek kiemelkedő jelentősége
van napjainkban is, hisz az egész világon csupán kis számú meteorszinképfelvétel található, ezenkívül soha nem lehet tudni,
hogy mikor tűnik fel egy rendellenes tulajdonságokat mutató,
pekuliáris spektrumot mutató meteor, tűzgömb.
A szinképi munka mottója az alábbi lehetne: fényerős
objektiv + érzékeny film + kitartás = eredmény. Az objektiv
legalább +12,9 fényerejű legyen, s 27 din vagy annál magasabb
érzékenységű filmet használjunk, majd exponáljunk - exponál
junk időt és fáradtságot nem sajnálva. A spektroszkópikus
megfigyelés bármikor végezhető, de nyilvánvalóan a nagy ra
jok maximumának környéken van legnagyobb esélyünk a sikerre,
iákkor 8-10 órai totózásra esik egy-egy spektrogram készitese.
A használt rács vagy prizma tulajdonságaitól, s a
meteor sebességétől függően 0- +1 mg-ig Kaphatunk használható
szinképfelvételeket.
A kamera irányára az érvényes, ami a fotografikus
munkánál: a látómező közepe 40°-ra legyen a radiánstól, s
50°-ra a látóhatár felett.
Nagy raj jelentkezésekor a prizma vagy a rácsozat
törő-éle práhuzamos legyen a radiáns deklinációs körével,
mig sporadikus spektroszkópiánál a látóhatárra merőlegesen
álljon, hogy könnyen kimérhető, szép spektrumot kapjunk - mi
vel a szórványmeteorok általában meredeken vágódnak a légkörbe.
Teljesen mindegy, hogy álló, vagy az ég mozgását követő kame
rával dolgozunk.
A filmeket fokozott óvatossággal kell kezelni, mivel
a legkisebb gondatlanság is hosszú idő .munkáját teheti tönkre,
s pótolhatatlahDan okozhat kárt.
Az adatokat havi összeállitásban kérném cimemre elkül
deni a fotografikus adatlap mintájára készitett beszámoló la
pon.
Siker esetén kérném a negatívot a lehető legrövidebb
idő alatt elküldeni, hogy meg lehessen kezdeni a látszó vo
nalak kimérését és azonosítását.
A szinképi megfigyelések megkezdésekor felvetődő bár
milyen problémára szívesen válaszolok a levélben hozzám for
dulóknak.
Papp János
Budapest,Uránia
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PLEIONE
A

vá lto zó csi lla q é s z le lö k
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Hetedik Összeállításunkat egy igazi csemege változatá
val inditjuk: az A3 Aurigae-val.

Történetét kezdjük a Nagy-Orion-Ködben. Ez a születő
csillagok egyik bölcsője. Az 1300 fényévre levő gázködben sű
rűsödik össze a csillagok anyaga, hogy azután megkezdhessék
csillagfejlődési pályafutásukat. Az izzó kékesfehér fényű fi
atal 0 és B csillagok egünkön ritkák. Pl. Charlier szerint a
ED 225.305 db csillaga közül csak 0,07 % 0 szinképü és 1,57 %
B-B5 szinképü. Ezen ritkaságot figyelembe véve méltán feltű
nik a téli égbolt három forró, fiatal, látszólag is fényes
csillaga, különösen, ha mindhármuk pályáját meghosszabbítjuk
visszafelé:-metszésük az Orion ködben van ! Es a három húszezerfokosan izzó csillag nagy sebességgel - "menekülve" mozog a ködtől elfelé.
Az 53 Arietis ÉlíY-felé haladva, jelenleg egy ötödrendü,
kissé ingadozó fényű, már B2 szinképü fiatal csillag, a legi
dősebb hármuk közül. 59 km/sec. a sebessége, kora kb. 4 mil
lió év. Fénybecslések szerint a fénye nyugodt.
A líü Columbae déli irányba haladt az égen. Korai 09-B0
a szinképe, a kora ^ millió év, és 123 km/sec a sebessége.
Deklinációja -33 fok.
Az adatok 4,9-6,2 mg közötti erős változást mutattak,
erős szórással. Az észlelések sajnos abbamaradtak.
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zuhanásszerű, állapotok is bekövetkeznek, stagnálások után.
A ma 2400 fényévnyire levő csillag amatőr adatai kevéssé
szórtak.
/megfigyelők: Borovszky Peter, Brlás Pál, Hajdú Attila, Juhász
Tibor, Katona László, keszthelyi Sándor, Kiszel Vilmos Gábor,
Maczinkó István, Mezősi Csaba, Mérő .László, Mohácsi Gyula,
Papp János, kostás Sándor, Schmidt József, ozentmártoni Béla,
Tóth Imre, Tuboly Vince, Vojtek Antal, Zajácz György/.
Az amatőrcsillagász a változócsillag megfigyelési gya
korlatában megfelelőnek érzi a változók fizikai jellemzők alapján /abszolút fényesség, spektrumosztály, tömeg, kor, fény
görbe, periódus, amplitúdó stb./ történő csoportositását.
A változók anyagának összetétele azonban olyannyira meghatá
rozó pl. a széncsillagok esetében, hogy a merev tipus-besorolásból kilépve is lehet érdekes jellegzetességekre jutni.
A széncsillag jelző inkább a csillaglégkörben levő szénre vo
natkozik, de egyszersmint egy olyan érdekes fénygörbét jelent,
amely hosszabb átlagperiódussal rendelkezik, fellelhetően gyors
hullámzással és meglepő ugrás-stagnálás váltakozások. Az U Cyg,
ES Cyg, SS Vir képviselőket már megismertük, a WX Cyg, TX Psc,
Y Cvn most következik, de talán a W Őri, UU Aur, U Hya, V Agl,
WZ Cas, HY Dra, W Cas, AQ And, R Lep, V Crb, S Cep, S Sct, 3 Aur
sem ismeretlen; hogy az R Crb csoportját ne is emlitsük.
A WX Cygni fénygörbéje eléggé miraszerü. Dankó János
szerkesztette meg 3 észlelő 33 adatából. A széncsillag-mira
főleg az AAVSO észleléseiből ismert, mint 9,5-9,7 mg maximumu,
és 12,5-12,9 mg-os minimumu, 411 napos periodusú hullámos fénymenetű csillag, máshol alig emlitik. A 2550 °K felszini hőmér
sékletű N3e szinképü csillag hazai adatai mindenesetre jelen
tősek.
/Megfigyelők: Dankó János, Mezősi Csaba, Mohácsi Gyula/.

Katyi Ferenc a TX Piscium nevű széncsillagról készitett
feldolgozást. A görbe 10 napos átlagolással készült, feltünteti
az észlelések szórását is. A hazai észlelések 1973.augusztusában
kezdődtek, a görbén a 68 adatból emelkedő tendenciát látni.
A csillag NO szinképü, 2360 °K-os hőmérsékletű. A BSS és
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AA730 5*3 mg átlag fényűnek Írja, 4,6-4,9 tag maximummal és
5,7-6,2 rag minimummal, I b; irreguláris csillagként. Yörös
szine miatt, fotografikusan 2 mg-val halványabb. Jenkins
1952-es katalógusa szériát nem nagyon távoli, kb .500 fény
évre lehet.
/Megfigyelők: Gönczi Gábor, Hajdú Attila, Juhász Tibor,
Keszthelyi Sándor, Líérő László, Tóth Imre, Tóth Sándor,
Szentmártoni Béla, Szoboszlai Zoltán, Zajácz György/.

Ismét Dankó János jelentkezik egy mozgalmas görbével.
155 hazai megfigyelés alapján 10-napos átlagolással készült
az 1 Canum Yenaticorum görbéje. Ezt SR b csillagnak jelzik,
5,2-6,6 mg közötti változással. Egyöntetűen 153*0 nap a pe
riódusértéke, de egy 2000-2200 napos másodlagos, hosszabb
periódus is lehetséges. A széncsillag N3 szinképü, hőmérsék
lete 2550 °K. Sokan és sokat figyelték mint a legközelebbi
széncsillagot. Távolsága Merill szerint 400 fényév. Az 1973
eleje 'óta Hazánkban is figyelt csillagot fénygörbéje nagyon
tipikusan mutatja. A rendszeresség nyomai elmosódnak a sza
bálytalanul lüktető hullámok között.
/Megfigyelők: Borovszky Rátér, Brlás Pál, Dankó János, Fegy
vernek! Ferenc, Fenyvesi András, Hajdú Attila, Hevesi Zoltán,
haczinkó István, Mezősi Csaba, Mérő László, Papp János,Szent
mártoni Béla, Tóth Sándor, Zajácz György/.
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Az H Scuti-ról van szó, amely az HV Tauri típusú vál
tozócsillagok legfényesebb, legismertebb képviselője, .izek
nél a csillagoknál annyi derült ki, hogy F es (i szinképosztályú, óriáscsillagok -3,5 mg-os abszolút fényességgel és
hogy olyan óriásira kiterjedt légkör veszi ezeket körül,hogy
százszor akkora átmérőjüek, mint a mi Napunk. Az ilyen ter
jedelmes légkörre meg kidolgozatlanok a pulzáciös elméletek,
igy csak a spektrális vizsgálatokból próbálhatjuk rekonstruál
ni egy-egy ciklus lefolyását: a kiterjedt gázburok 40 km/sec.
sebességgel felfelé lökődik, majd visszahull, de azonnal in
dul a következő kifelé igyekvő réteg. A kifele tartó réteg
4200, a lefelé eső 3600 °K hőmérsékletű. A csillag amatőr
szempontból is kedvelt változó, fényessége éppen olyan amp
litúdóval és periódussal ingadozik, hogy az a legmegfelelőbb.
Az 1795-ben Pigott által felfedezett csillag mély minimuma
ival tartja 141 napos periódusát, közte lapos fennsíkokkal,
amelyet szinte mindig egy kisebb horpadás szakit meg. Az
H Sct-nak már bemutattuk az 1973-as változását első Pleionénkban, most egy előző 6 éves időszak 15 periódusát közöl
jük, ahogy az a BAV észlelései alapján J. Bauer összegezte.
A hullámzás nagyon világosan mutatja az állandónak vehető
maximumokat 4,8-5,6 mg között, a mély minimumokat 6,4-8,2 mg
között és a kisminimum 0,1-09 mg értékű mélyülését. Ezen
időszak átlaga 138,5 napra adódott.
Keszthelyi Sándor
Uránia, Budapest
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MEGFIGYELÉSEK

IBSSISa OBJEKTUMOK KÖZÖTT
Tvh ~,

lis^áJa ötféle fajtájú objektumot tartalmaz,
n^iltilalmaz es gombnalmaz egyaránt 27-27 %: ealasrl'?
i ^ ^ t a l a listán ritkább diffúz ködök /6%/ és plánetaris modök /5%/ köziil válogattunk.
^

u Táv?fövünk Rosszá fókusza ezeknél szükségessé tette.
a .koJolc_éS halmazok figyelőinek fegyverét:
az eliorditotti látást. Tehát nem a ködre néztünk, hanem mel1- sandítottunk; igy a látómezők szélén szemünk pálcikái a
^ ? I ? A b -Íe— t 1® iePeseic yoltak érzékelni. Máis távcső, más
^?z.
i^ ® s i Körülmény, más nezesi mód ilyen határozatlan pere?ohá?d0íael persz® ^ l á t v á n y t nyújthat. Kern kell megijedni
tehat, ha a rajzok elternek egymásból vagy fotóktól: isoeA.ezm kell pontos, részletdús, újat adó vázlatot késziteni!

Ml 05^31,5 + 21°59, Plánetáris-köd a Taurusban, 8,4 mg
féD? év« Az NGCs " fagyon fényes és nagy kiterjedése
133 fok irányoan, fokozatosan fényesedő hosszúkás középpel”.
Bar a hires 1054-es szupernovamaradvány volt Messier fő oka
katalógusa megkezdéséhez - mi egy nagyon gyenge derengést
láttunk csak; és nem a fotókról jól ismert csápos fiák-ködöt.
A nagy folton két másrész, közte egyenetlen felszin és öblös,
elmosódott perem. Elég változatos kinézetű piskóta-folt, a
fényesebb részeknél szemcsézettség. Hossza: 5-6 ivperc, ará
nya: 1:2.
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0x6*. Az NGC szerint: "Fényes, nagy, fokozatosan fényesedő
magú, három csillag a felületén, észrevehető objektum."
Már ráakadni is nehéz volt, észrevenni csat elfordított lá
tással lehetett. A rajzolás is nehéz, de meglepően egyeztek
vázlataink. Két csillag alkotta tengelyre rakódó gyenge fá
tyol, még gyengébb külső halóval, összesen 5-6 ivperc. A ka
talógus szerint központi csillaga a 10,3 mg-os B8 szinképü
HD 38563 jelű, ám, hogy melyik a kettő közül, nem tudjuk l
Holl András, Juhász Róbert, Kökény Imre
Budapest, Uránia Csillagvizsgáló

SZATURNUSZ RAJZ
Készült: 20 cm-es f/15 refraktorral. Többféle nagyí
tással: 74x, 147x, 380x, Közepesen jó légkörnél.

A bolygón a szokásos pólussapkán és fősávon kivül egy
sárgásfehér folt és a fősáv sűrűsödései jelentkeztek. A gyű
rű 5 rétege kivülről, befelé haladva: A1 és A2; Cassini-rés;
B; Fátyol-gyürü.
Keszthelyi Sándor
Budapest, Uránia
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HOLDMEGFIGYELÉS

Észlelve? 1975.febr.17. UT: 16h30m
Észlelte: Iskum József, Budapest
Műszer: 20 cm refl. 7/1:6; 3002:
Objektum: Theophilus, Cyrillus,
Catharina kráterek és
körny ékük.
Megjegyzés: a tusolt beliek tóaua 1;
a velük érintkező grafitnyom 2-3; egyéb grafitnyom 4;
a kráterek napsütötte belső
lejtője barázdált és 8; a nagy
kráterek alja 6-7, a kicsiké 8;
a Cyrillus K-i belső falának
közepe kristályosán csillog 10;

Eszlelve: 1975.febr.23.UT: 17h50m
Eszlelte: Iskum József - Szeiber Károly
Műszer: 15 cm refl. 124X
Objektum: Aristarchus kráter és a
SchrŐ ter-vöÍgy

Dicbotómia észlelők figyelmébe I
A júniusban bekövetkező dicbotómia alkalmából mintaképpen
közöljük az 1962-es Yénusz-dicbotómiáról készült rajzsoro
zatot:

CSILLAGOS

ÉG

/1975*Június - július/
BOLYGÓK
Merkúr: június elején,esti szürkületben, a hónap végén és
július első kétharmadában a hajnali szürkületben
észlelhető.
Július 4-én a legnagyobb nyugati kitérésben 22°
távolságra a Naptól.
Vénusz: Mindkét hónapban napnyugta után figyelhető meg.
Június lö-án a legnagyobb keleti kitérésben 45°
távolságra a Naptól. /DICHOTÓMIAI ÉSZLELŐK!/
Mars:

Mindkét hónapban a hajnali órákban észlelhető.

Jupiter:Júniusban a hajnali órákban, júliusban az éjszaka
második felében figyelhető meg.
Szaturnusz: Június első felében az esti szürkületben ész
lelhető. Júliusban a Nap közelsége miatt nem fi
gyelhető meg. /Július 7-én együttállásban a Nappal./
Uránusz:Júniusban az éjszaka első felében, júliusban a kora
esti órákban észlelhető.
'pyi're.réNY'EK'
Július

3.

17*1

A Mars 4°-kal délre a Holdtól. Ez alkalommal
tőlünk is látható, amint az együttállás al
kalmával a Hold a Merkúrt elfedi. A jelenség
nappalra esik, de kisebb távcsővel is megfi
gyelhető.
Magyarországi adatok:
belépés a Hold mögé: 14^4
poziciószög:/É-K-D-Ny irányban számolva/:
45°
kilépés a Hold mögül: 15^0
poziciószög: 356°
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A EOLD FÁZISAI

Készült a TIT Sokszorosító Üzemében, Bp.TTII.,Bród.y S.u.16.
(gyártási szám: 75/^-242 - Példány szám: 1200
Kiadásért felelős: Puhr Erzsébet

20

