
PLEIONE
A  változócsi  I laqészleIök rovata

Amitor egy amatőrcsillagász vá ltozóesillag figyeléssel 
foglalkozik fr is s  híreket követel az adott pillanatban, a 
jelenben végzett észleléseinek segítésére. Viszont egy vá l
tozócsillag jellemző tulajdonságai -  szokványos és különle
ges viselkedése -  régebbi fledolgozásokból is  előtűnnek. A 
változatosság,kedvéért elővettünk hát néhány öreg adatot.

A V Bootls egy tavasztól t é l ig  nézhető 259-260 nap pe
riódust! M5 szinképü olyan változó, amely, az SRa tipussal 
szerepel, tehát félszabályos és mira tipus közötti maximu
mát: 6,4—7,8 mg Között; minimumát: 10,0-11,5 között emlitik 
különböző anyagok. A kiragadott 5 év görbéin érdemes eltű
nődni a cs illa g  hallatlan változatosságán! Az 53+4-9+60 adat 
mindegyike hazai észlelés, egyben mutatja a néha fé l  mg-on
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túlnövő szórást is  az átlagos görbétő l.

bolygásokat végez, néha magnitúdónál csökkenéssel, de a ha
zai adatokból csak egy átlagértéket kockáztattunk meg. Ez
után 10 nap a latt 1,7 mg-ot zuhant, majd fo ly ta tta  lassú 
csökkenését. A cs illagot egyébként 8,2-9,2 mg közötti maxi
mummal; 1 ^ , 7- 15,9 mg közötti minimummal és 277 nap perió
dussal emlitik. Tipusa: mira.

Éppúgy mint az omikron Ceti -  amelynek a neve és a t í 
pusa is  mira. I t t  is  egy lemenő ágat rajzoltunk -de mennyi
ve l más a jellegzetessége ennek! Az 1968-as év őszének hal- 
ványulása 21 hazai adatból láthatóan, egyenesen történt:
1 mg mértékű eséshez kb. 26 nap k e lle tt. A szórás csaknem 
biztosan a müszerváltások miatt adódott, a kezdeti szabad
szemes észlelést lassan kis távcsöves, majd esetenként ko
molyabb műszer vá ltotta . A cs illa g  egyébként 331 nap peri- 
ódusu; 2,0-3,7 mg közti maximumu, 9,1-10,1 mg minimumu.
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Régi adatok közt ta llózva kellemes meglepetésként hatott 
86 db RS Ophluchl adat .1950-nal van szó, amikor a vissza
térő nova lö9ö, 1935 után harmadszor is  k itö rt. A lemenő 
ag a 4,3 mg-os maximumból indul, és jó l  mutatja, hogy mi
lyen gyors jelenség vo lt a novsszeríi c s illa g  ekkori kitö
rései 3-4 hónapig tartott a változás, majd visszaá llt a 
szokásos 11-lk mg-os alaphelyzet. -  Egészen 1967-ig, amikor 
egy újabb, de kisebb kitörés vo lt.

A Nova Delphini 1967 fe lfedező je : G.D.E.Alcock vo lt az, 
aki 1968.áp rilis  15-én hajnalban egy 5,5 mg-os új csillagot 
ta lá lt  a Vulpecula csillagképben. Ez egy, gyors nova vo lt a 
Nova Vulpeculae 1968/1. /Az 1-es je lzés i t t  azért van, mert 
még ugyanebben az évben, ugyanebben a csillagképben, még egy 
novát találtak/. A nova 17-én érte e l maximumát 4,5 mg-val, 
majd gyors csökkenéssel halványult. A 83 hazai észlelésből 
a lemenő ág hullámait sejthetjük. A cs illagot 1971-ben 
LV Vulpeculae-nak nevezték e l, ekkor már 14,3-14,8 mg között 
hullámzott, tavaly érte e l a 15 mg-ot, de érdekes, hogy több
ször is  megfigyeltek 1 mg-val való emelkedést amatőrcsilla
gászok, habar az eredeti helyzet napok a la tt v isszaá llt i -  
lyénkor.

Más tipusú csillagokra térve rá, elsőként az Y Persei 
változóról essen szó. Ez egy miraszerü, hósszúperiódusu 
cs illa g . Maximuma:8,1-8,2 mg körül, minimuma 10,8-10,9 mg 
körül következik be stabilan -  Ír ja  a szakirodalom. A peri
ódus: 251-252 nap -  de amint az 195&-59 évi adatokból lá t 
szik: elég változatos a hullámzása. Nagyjából megvan egy 
átlagos je lle g , de sok a néha adódó eltérés.

Az R Leonis viszont egy je llegzetes mira változó, és 
bár i t t  is van néha hullámzó effektus - nagyjából meghúz
ható ezek atlaga, szélsőértéke. Az 1959-es minimum és maxi
mum és a felmenő ág 39 hazai adatból le t t  szerkesztve. A Koch 
á lta l 1782-ben fe lfedezett változó maximumai: 4,4-5,9, mini
mumai: 9,5-11,6 mg közöttiek, periódusa: 315 nap, spektruma: 
M8e. A rajzon látható minimum viszont mintha meglepően maga-
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san lenne: 8,6 mg-nál!

Végül még egy másfél évtizeddel eze lő tti görbe: az S Persei-ről. 
Ez egy, SR cs illag  7»2-8,6 mg közötti maximummal és olyan mi- 
nimumokkal,' amely néha 10, néha ld  mg-ig is lehatol. Periódust
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nem emlit senki, de annál inkább egy hullámzó, rendszertelen 
változást, amely talán a hazai 30 adatból is látható.
Az 1959-60-as adatokból egy le fe lé  tartó fénymenet sejthető.

A fen ti 8 változó ész le lő i: ifj.Bartha Lajos, Fejes Imre, 
Pintér Sándor, Thaly Koppány. Hogy mindezt négyen végezték, 
úgy hisszük önmagában is  tiszteletrem éltó!

A feldolgozás munkáját ismét a szokásos gárda végezte: 
Dankó János, Hajnáczky Sándor, Katyi Ferenc, Mohácsi Gyula, 
Líotajcsek László, Maczinkó István, Szoboszlai Zoltán és

Keszthelyi Sándor 
Uránia,Budapest

MÜSZERBÖRZE

A távcsőépités az amatőrcsillagászok egyik legnagyobb 
problémája. Ennek a most induló rovatnak az a cé lja , hogy 
némi segitséget nyújtson ehhez az igen fontos munkához.

Aki hobbyjául választatta a csillagászatot és a müszer- 
készitést, az vagy az ég szépségeiben akar gyönyörködni, 
vagy pedig a szakcsillagászok á lta l kevésbé ész le lt, kis táv
csővel is  elérhető észle lés i témák után érdeklődik. Mindeh
hez azonban jó minőségű távcsöveket k e ll készíteni; ezzel 
kapcsolatban pedig számtalan probléma merül fö l .  Aki igazán 
preciz akar lenni, igényei túlterjednek az okuláron keresz
tül történő vizuális észlelésen, annak kisegitő berendezé
seket is  kell készítenie.

Egy 10 cm-es, gondosan elkészített távcső esetleg több 
és szebb élményt nyújthat készítője számára, mint egy épp 
hogy összetákolt 20 cm-es. Nagy csalódást okozhat építőjé
nek az olyan távcső, amely a pontszerű csillagokról torz ké
pet ad, esetleg jelentős mezőhibák, szini hibák lépnek fö l ,  
vagy a műszer tényleges felbontóképessége meg sem köze liti 
az elméleti értéket. Sok bosszúságot okozhat az olyan állvány, 
amely könnyen rezgésbe jön. Kellemetlen lehet, ha a távcső 
kezelése nehézkes, nem lehet hozzáférni, csak kitekert, fá 
rasztó testhelyzetben. Ha szorulnak a tengelyek, és kézzel 
k e ll utánaállitani, mert nincsen finomállitó, sok időbe t e l
het, mig újból megtaláljuk a szóbanforgó 00jektumokat. A 
fölsorolást még sokáig lehetne fo ly ta tn i, de nem ez a célunk.

Először vegyük sorba, melyek azok a területek, amelye
ken az amatőrök sikerrel tevékenykedhetnek. A lehetőségek 
lényegében az optikai és rádiócsillagászatra korlátozódnak. 
/Az utóbbi terület lehetőségei lényegesen szerényebbek./ 1

1. optikai:
a7 vizuális megfigyelés okuláron keresztül 
b/ vizuális megfigyelés k ivetitéssel 
c/ szűrők alkalmazása 
d/ poziciószögek és távolságok mérése
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