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Tisztelt Olvasónk!

A METEOR a hatodik évfolyamába lépett és előfizetőinek 

száma jóval meghaladta a 800 -ab. Örömmel tapasztaljuk, hogy 

az ország minden részén élénk érdeklődés mutatkozik a METEOR 

iránt. Reméljük, hogy ez az érdeklődés a jövőben aktiv köz

reműködésbe nő át.

A METEOR az észlelő amatőrök lapja, ezért szeretnénk, 

ha a jövőben az eddigieknél is több megfigyelést, beszámolót 

juttatnának el hozzánk. Sajnos terjedelmünk korlátozott, 

igyekszünk azonban ezen a téren is továbblépni. Szeretnénk, 

ha a szűkös lehetőségeink ellenére az amatorcsillagászok 

egyre bővülő táborát leginkább érdeklő témák töltenék meg 

oldalainkat, ezért kérjük minden kedves olvasónkat, amatőr

társunkat, hogy a METEOR -ra vonatkozó véleményét, javasla- 

ait juttassa el hozzánk.

A jövőben a több mint száz, hazánkban működő csillagá

szati szakkörhöz is szólni kivánunk. Terveink között szere

pel egy olyan rovat megindítása, amelyben a régebben működő 

szakkörök jó ötleteket, követendő módszereket adhatnak át 

most meginduló társaiknak, segítve azok további munkáját. 

Kérjük ezért a szakkörvezetőket, hogy munkájukról, sikereik

ről, problémáikról Írjanak a METEOR szerkesztőségének.

Minden olvasónk munkájához sok sikert és sok észlelő

időt kiván

a METEOR szerkesztősége
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Újabb hirek a Nova Cygniről

A lengyel alföldön, Toruntól nem messze Piwnicében áll 

a Kopernikusz Egyetem obszervatóriuma. Nagyszerű eredményeik 

most egy újabbal gazdagodtak. Prof. Iwanowska vezetésével 

több, mint 200 szinképfelvételt készítettek a Nova Gygniről. 

Az IAU IBVS -ben nemrégiben részletesen ismertették vizsgála

taikat. Véleményűk szerint a Nova Cygni nagyon szokatlan 

nova volt. A kitörés amplitúdója elérte a 14- magnitúdót. A 

Palomar Sky Survey lemezeken nem szerepel a csillag, noha 

a felvételek határmagnitudója 21m . A csillag 1975. aug. 5 - 1 3  

között már 16m fényes volt, majd rendkivül gyorsan kifényese

dett. A fényesedés üteme kb. 1 mag./nap volt. G. de Vaucou- 

leurs számításai szerint a nóva abszolút vizuális magnitúdó

ja Mv= -10,25M volt. A színképben található intersztelláris 

elnyelési vonalak erősségéből a távolságára is kaphattak 

becsléseket, ezek szerint 1,3 + 0,2 Kpc távol volt. A lengyel 

kutatók szerint is kb. 0,83 - 1,1 Kpc lehetett a távolsága.

A toruniak vizsgálatai elsősorban a csillag színképében 

mutatkozó változásokra irányultak. A vizsgálatokat hat héten 

keresztül végezték. Az első spektrumot 1975. augusztus 29 -én 

vették fel. Ekkor még csak erős folytonos alap és néhány in

tersztelláris vonal látszott. Néhány nappal később azonban 

már megjelentek a hidrogén Balmer vonalai is. A spektrumvo

nalak vizsgálatából sikerült megmérni a ledobott gázburok 

tágulási sebességét, ez 1000 km/s nagyságrendű. A később fel

vett színképeken már több elem vonalai látszottak, igy a
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kalcium, a vas és az ionizált szén szinképvonalai.
Mellékelt ábránkon a csillag által ledobott gázburok

tágulási sebességének változását mutatjuk be.

Irodalom: IAU IBVS N- 1072 /Observatons of Nova Cygni 

1975 at the Torun Observatory/

Kelemen János

Felvétel a BETELGEUZE -ről

Az, ami eddig lehetetlen volt, ma már vápság. A Kitt 

Peak Obszervatórium 4 m átmérőjű teleszkópjával egy speciális 

berendezés, valamint egy számitógép felhasználásával elkészí

tették az első felvételeket a Betelgeuze legkülső rétegeiről 

A felvétel készitői. szerint a továbbiakban lehetőség lesz 

a csillagot eredeti szinében mutató szines televíziós képek 

készítésére is.

A berendezés az interferométer működési elvén alapszik, 

és a csillag képét egy számitógép segítségével 1/125 másod

percenként kb. 2000 képpontból állitja össze.
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MEGFIGYELÉSEK

Holdfogyatkozás: 1975 november 18/19.

A Gyöngyösi Csillagászati Szakkör szervezésében Füleki 

László, Keszthelyi Sándor, Kiss Anna és Patócs Attila figyel

te meg a fogyatkozást. A fogyatkozás láthatósága a nagyon 

párás, némileg felhős időben elég rossz volt. A megfigyelések 

eredményei a következők:

A félárnyék a teljes fogyatkozás előtt és után 19 - 2o perc

cel -Már, illetve még látszott. Az umbra ivét 10 - 15 ivperccel 

növelte meg. Szine barnásszürkének tűnt.

A kontaktusok közül a felhőzet az első kettő pillanatának 

pontos megállapitását megakadályozta. A 3. kontaktus, azaz a 

teljes árnyékból való első kilépés 22*1 44m IPi' -kor játszódott 

le. A 4. kontaktus, azaz az umbrából való teljes kilépés 

időpontja szabad szemmel nézve 00*1 08^8 UT -kor történt meg.
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Egy fc> cm es japán csillagászati távcső 5i> —szőrös nagyítá

sával nézve ez a kontaktus 15 s -al később történt.

A vázlatrajzók az árnyék helyzetének ábrázolásával és a szin- 

ek feljegyzésével készültek. Kiss Anna és Keszlielyi Sándor 

szabad szemmel készitette ezeket, hogy felhasználhatók le

gyenek a fogyatkozás befejeződése után megfestett akvarellek- 
hez.

A teljes fogyatkozás bekövetkezésekor, azaz 22h 23m UT -kor *

is nagyon világos, sok szines részlettel tarkitott maradt a 

Hold. A Dánjón skála szerint 3 vagy 4 -es fokozatú, tehát vi

lágos volt. f
■

A fényességmérések a "karácsonyfadisz" módszerrel történtek.

Kgy 5 cm átmérőjű gomböt használtunk és a Jupitert vettük 

összehasonlitóként. A Hold összfénye 22h 00m - 22^ 24m UT 

között -2,5 -- 3,0 magnitúdó volt. A teljes árnyékból való
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kibújás után, azaz 00h 15m UT -kor -9,3 magnitúdót mértünk. 

Egyéb .jelenséget jelentett a teljes fogyatkozáskor feltűnő 

15 fok széles Tejút sáv, amely az Auriga és a Perseus csil

lagképekben látszott jól. A zenitben 5,8m volt szabad szem

mel a határ. 22*1 llm UT -kor az elsötétült Hold alatt 2 fok

kal suhant el egy kb. -5 magnitudós tűzgömb, amely az Andro- 

meda csillagkép felől a Gemini felé haladt. A 40 fok hosszan 

látszó tűzgömb a szinét is változtatta. Ezen kivül néhány 

Leonida és Andromedida meteor is feltűnt. A fogyatkozás köz

ben sokszor látszott holdudvar , kb. 6 fokos átmérővel és 

holdszivárvány 30 fokos átmérővel.

Kráterkontaktusok: észlelés a 6 cm -es japán refraktorral.

Fényképezés céljára egy ZENIT 3M 2/58 -as gépet használtunk 

szines diafilmmel töltve. /Orwochrom és Fortechrom/ 7 kocká

ra sikerült jó szinvisszaadásu képeket késziteni. A két 

filmanyag közül az Orwochrom szinvisszaádása hasonlit jobban 

a szines akvarell festményekre. A Fortechrom film azonban 

jobb felbontású képeket adott. Egy Orwochrom UT-18 -as dián 

az Orion csillagai 4,7m határfényességig láthatók, a felvétel]

7



akkor készült, mikor a Hold sötét volt. Fekete-fehér képeket 

is készítettünk 17 Din -es filmre egy PENTACON SEC géppel 

2,8/lö0 mm es teleobjektivet használva.

Keszthelyi Sándor

Vénusz megfigyelések

Eszlelő: Trexler László és Vörös József /Esztergom/

Távcső : 15 cm -es reflektor 67X ; 173X

1975. szept. 27 04h 20m UT S=9 T=5 Fázis: 0,23 Int: 8 

Szin: fehér. A terminátor mellett az északi részen egy 6 -os 

intenzitású szürkésfehér, hosszúkás folt.

1975. szept. 28 04h 20m UT S=9 T=5 Fázis: 0,24 Int: 8 

Szin: fehér. A terminátor mellett az egyenlitő közelében 

egy 7 -es erősségű szürkésfehér folt látszik.

1975. szept. 29 04h 20m UT S=8 T=4 Fázis: 0,25 Int: 8 

Szin: fehér. A terminátor mellett, azzal párhuzamosan, az 

északi félgömbön egy hosszú, 6 -os erősségű szürkésfehér 

folt.

Trexler László és Vörös Ferenc 

Esztergom
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A "holdlyuk" program

A "South East Kent Astronomical Society" /SEKA3/ vezető

je Paul M. Andrew Javasolta, hogy az angol amatőrökkel együtt 

a magyar megfigyelők is figyeljenek 48 kisátmérőJü, lyukszerü 

krátert. A cél, hogy ezen "holdlyukak" mélységét megmérjék, 

keresztmetszetét vizsgálják,és igy mód nyiljon általános kö

vetkeztetések levonására az 5 - 20 km átmérőjű kráterek Jel

lemzőiről.

Az észlelések nagyon egyszerű módon, a kráterbe vetett 

árnyék helyzetének becslésével történik. A Kap magasságának 

változása estéről - estére más módon okoz árnyékot, szinte 

letapogatva a kráter belsejét.

Az első év..munkája szép eredményeket hozott. Összesen 

16 megfigyelő: Báder László, Cseresznye Ferenc, Hajnáczky 

Sándor, Hevesi Zoltán, Holl András, Juhász Róbert, Keszthelyi 

Sándor, Kocsis Antal, Kökény Imre, Mizser Attila, Motajcsek 

László, Mohácsi Gyula, Patócs Attila, Soós Zoltán, Tepliczky 

István, Tuboly Vince összesen 1084 adatot küldött be. Ezeket 

a székesfehérvári MIZAR Amatörcsillagász Szakkör Hajnáczky 

Sándor vezetésével gyűjtötte be és Angliába továbbította.

A négy legnagyobb átmérőjű kráterről már sok /25 - 40/ 

megfigyelés gyűlt össze, igy eredményes volt hazai feldolgozá

suk. Hajnáczky és Keszthelyi összesen 124 adatot vett figye

lembe, hogy a rajzon látható eredményt, a kelet - nyugati
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krátermetszeteket megkapják. A feldolgozás során a librációs 

és a perspektivikus hatásokat elhanyagolták. A szórás nagy 

volt és csak az adatok 60 %-a jelentett ‘értékes mérési pon

tot. Ez arra utal, hogy az észleléseket gondosabban kell 

elvégezni. A módszer azonban igy is alkalmas a kráter kereszt- 

metszet jellegének hozzávetőleges becslésére.

A Lunar Orbiter 4- pontosabb mélységméréseivel /Lásd 

Föld és Eg 1975/2 / összevetve az adatokat, az árnyékmódszer

ből nagyobb mélységek adódtak. A két pontos mélységérték 

ugyanis: Bessel 1,74 km; Canon 2,52 km.

Akit érdekel a megfigyelési téma és aki szeretne részt 

venni a többi "holdlyuk" vizsgálatában, Írjon Hajnáczky Sán

dornak /8000 Székesfehérvár Horváth István úti lakótelep 2. 

II/5 /. ő térképet, kráterjegyzéket és útmutatót küld. Aki 

a számítási módszer, a feldolgozás iránt érdeklődik az a 

MEÍEOR szerkesztőségének Írjon.

Keszthelyi Sándor
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Jupiter megfigyelések

Jupiterrajzainkból mutatunk be 14 -et az 1975 őszi meg

figyeléseink alapján. A rajzokat szabványos 62/59 mm -es 

ALPO lapra készítettük H,illetve HB -s ceruzákkal.

Jelölések: Balra fenn a légköri hullámzás mértéke

Jobbra fenn a távcsőátmérő centiméterben 

Balra lent az észlelés időpontja 

Jobbra lent a megfigyelők jelzése 

TV: Trexler; Vörös KS: Keszthelyi
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PLEIONE

A  v á l t  ó z ó  e s i  11 aq é s z  I e I ö k  r o v a t a

A Gamma Gassiopeiae -ről eddig csak azért nem esett szó, 

mert túlságosan sok megfigyelési adat érkezik be róla. Ez a 

nálunk legtöbbet megfigyelt változócsillag. Távolsága 65o 

fényév, abszolút fényessége M= -1,5M . Szinképtipusa BOpne, 

azaz kékesfehér, 25 ezer fok felszini hőmérsékletű óriáscsil

lag. Anyagkiáramlás miatt egy kiterjedt gázburok veszi körül.

Hosszabb távú /1892 - 1976/ fény változása elég különös. 

Baize 1932-ben fedezte fel,-amikor 1894 után másodszor is
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Olvasóinkat nyilván a legutóbbi években mutatott változá

sa érdekli. Magyar megfigyelők vették észre, hogy a csillag 

1958 -tói újra fényesedik. 1967 - 68 -bán 2,2m- 2,3m -val 

ért el egy maximumot, azután 1972 -ig 2,6m -ra halványodott, 

azóta ismét fényesedik.

A fénygörbék egységesen éves átlagok alapján készültek, 

ezért meglehet, hogy bár az 1968 -as átlag 2,3m volt, a csillag 

néha l,8m- 2,0m -et is elért. Az eddig hazánkban észlelt 

összes becslés száma kb. hatezer. Ezúttal 3965 adatot hasz

náltunk fel.

A Gamma Cassiopeiae eddig, mint NL szerepelt. A GCV3 1974— 

es második kiegészítése szerint a csillag egy új csoport, a 

GG jelzésű Gamma Gas tipusu csillagok névadója lett.

A rendelkezésre álló terjedelmes anyagot matematikai sta

tisztikai szempontból is feldolgoztuk. A vizsgálat során fel

rajzoltuk, hogy az adott számú adatsorból hány százalék esik 

az egyes tizedmagnitudós fényességintervallumokba. így alakul

tak ki az egyes évek sűrűségfüggvényei-. Vélhetően a Gauss -fé

le, vagy normális eloszláshoz hasonlóak ezek a sűrűségfüggvé

nyek. Ezt támasztják alá az elméleti meggondolások és a külön

féle eloszlás vizsgálati próbák.

A Gauss eloszlás jellemzője, hogy a várható értéktől való 

eltérést, a szórást, számszerűen meg lehet adni. Az adathal

maz súlyozott számtani közepétől való eltérések olyanok, hogy 

az adatok

38 %-a beleesik a -0,5x, +0,5x ; 68 %-a beleesik a -l,0x, *l,Ox 

86 %^a beleesik a -l,5x, +1,5* ; 96 %-a beleesik a -2,0x, +2,0x 

99 %-a beleesik a -2,5x, +2,5x szélső határokkal megadott
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intervallumokba.

Az eloszlás ebben az esetben normális, azaz Gauss eloszia- 

su, és az x -érték az eloszlás szórása.

A szórás értéke 1958; 1988; 1971 -re a következő;

1958-ban 4 észlelő 115 adata szerint az átlag 2,69m x= 0,14m 

1968-ban 15 észlelő adataiból az átlag 2,55m x= 0,15m ,
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1971-ben 2o észlelő 74-5 adatából az átlag 2,49m x= 0,llm.

A szórás mértéke 0,llUl- 0,14m , azaz egy 0,25m széles sávban 

van az adatok 68 %-a és a becslések 96 %-a egy 0,5m széles 

sávba esik. Az észlelések számának emelkedésével a szórás 

némileg, de nem jelentősen csökkent.

A normális eloszláshoz viszonyítva, a kapott eloszlások 

jók, semmi jele annak, hogy egy év alatt végbemenő hosszabb 

vagy rövidebb hullámzás torzítaná a sűrűségfüggvényeket.

A szórás, elgondolva, hogy milyen sok észlelő mennyire el

térő körülmények között végezte a becsléseket, azt az összefog- 

foglaló megállapitást tehetjük, hogy a Gamma Cas megfigyelé

seinek szórása viszonylag csekély.

érdekes megvizsgálni, hogy mennyi a szórás a nem ilyen 

könnyen észlelhető változóknál, pl. az r Coronae Borealisnál?

Ez a csillag maximumban gyakorlatilag állandó fényességű és 

ilyenkor kis távcsövekkel is jól megfigyelhető. A csillag 

észlelése gyakorlatilag abból áll, hogy kimutassuk maximum 

van-e vagy sem. Mindezek alapján úgy gondolhatjuk, hogy a 

szórás nagy lesz.

A sűrűségfüggvény elkészítéséhez 157 becslést vettünk fi

gyelembe: az 1971 teljes, az 1972 teljes és az 1973-as év 

első felének maximumbeli adatait 8 észlelőtől. Az adatokból 

az átlagfényesség 6 ,02m volt és a szórásra 0,18m adódott.

Az R Crb -ről azért is érdemes szólni, mert a csillag 

fénye hirtelen csökkenést mutatott. 1975. október 14 -ig 

volt 5»9m- 6,lm körüli maximumában, majd 21 -re 7m , 24 -re 

8m , 27 - r e  9m és pl -re 10m-ig csökkent és olyan halvánnyá
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vált, hogy csak nagyobb távcsövekkel látható.

Dr B. V. Kukarkin az utóbbi időben fellángolt novakat 

is besorolta a változócsillagok közé és igy jelzéssel látta 

el őket. Az alábbi nóvák egy része már olyan halvány, hogy 

amatőr eszközökkel nem láthatók.

V 1500 Gyg decemberben 9 - 1 0  mag. között

V 616 Mon november végén 12 mag.

V 373 Sct novemberben 11,0 - 11,3 mag között. 
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Gomét West / 1975 a /

Ez év márciusában az északi égbolton, szabad szemmel is 

látható lesz a West üstökös. Nevét Nichard M. 'West -tői kap

ta, aki 1975 szeptember 24 -én fényképezte le először.

Az üstökös február 25 -én halad, át a perihéliumán. Márciusi 

koordinátái a következők:

/ Sky and Telescope 1976/1 /

Térkép!

Jelen számunkban a tavaszi égbolt egy kevéssé megfi

gyelt változócsillagáról, az fi Hydrae -ről közlünk térképe

ket.

A csillag fénygörbéje érdekes,. mert mind a felszálló, 

mind pedig a leszálló ágon lépcsőszerü törés mutatkozik. 

Idén március 29 -én várható a maximuma / 4,2m körül / és 

október 23 -án a minimuma / 9,5 körül /.

Nagy Sándor
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A Nap rotációja 1976 -bán

Értesítés!

Értesítjük a METEOR -t megrendelő olvasóinkat, hogy kor

látozott mennyiségben még kaphatók a METEOR alább felsorolt- 

teljes évfolyamai:

1972; 1974-; 1975

A megrendeléseket az igénylés sorrendjében utánvéttel 

teljesítjük.

A Szerkesztőség
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MAGYARORSZÁGI CSILLAGÁSZATI SZAKKÖRÖK NÉVSORA 
/Zárójelben a szakkör vezetője és cinxe/ 

1976.

1. Adony, Művelődési Ház

2. Ajka, Művelődési Központ

3. Baja, Csillagvizsgáló

4. Balatonalmádi,Müv.Ház

5. Balatonfüred, Müv.Ház

6. Békéscsaba, ll.sz.Ált.Isk.

7. Békéscsaba, Uttörőház

8. Bicske, Müv.Ház

9. Boldog, Művelődési Ház

10. Boly, Müv.Ház

11. Cegléd, Kossuth Müv.Ház

12. Cegléd, 203-as Szakm.Int.

13. Csanytelek, Müv.Otthon

14. Csány, Müv.Ház

15. Debrecen, Megy.Müv.Közp.

16. Dorog, Müv.Közp.

17. Dögé, Középiskolai

18. Dunaújváros,Műnk.Müv.Kp.



/Dr.Zétényi Endre, 3300 Eger 
Hell M.12./
/Dr.Jónás László,2500 Eszter
gom, Molnár sor 1/b./
/Mécs Miklós, 2500 Esztergom 
Irinyi u.12./

/Kaszás István, 2091 Etyek 
Deák F.u.22./

/Ölti László, 8630 B.boglár 
Petőfi u.4./
/Lendvai László, 8184 F.gyár
telep U/4./

/Farkas Ákos, 2016 Gödöllő 
ATE Kollégium/

/Juhászné,Czigány Marianna 
3200 Gyöngyös,VI.sz.Ált.Isk./

/Kosa László, 3200 Gyöngyös 
Szakközépiskola/
/Zombori Ottó, 1016 Bp.
Sánc utca 3/b./
/Czéh Klára 3235 Gyöngyös
pata, Fő utca 43./
/Szitter Béla,9027 Győr,
Tárna u.32./
/Molnár Ottó, 9023 Győr, 
Felszabadulás u.90./
/Szabó Lajos, 9026 Győr, 
Damjanich u.58./

/Steiner Ernő, 9028 Győr 
Varga K.u.26./
/Patay Károly, 9021 Győr,
Bajcsy Zs.u.14./
/Kuklis József, 9011 Gy. 
szentiván, Honfoglalás u.76./

/Márki-Zay Lajós,5700 Gyula, 
Vértanuk u.6./
/Halmi Gyula, 4080 H.nánás, 
Ha^du u.29./
/Juhász János, 4080 H.nánás, 
Gimn./
/Hajdú Attila, és Barabás János 
3000 H. Wesselényi U.7./

/Kepics Ferenc ás Barabás János 
3000 H.,Bajza Gimn./
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44. Hatvan, M.N.Csili.Szakkör /Sándor Zoltán,3000 Hatvan
Pf.60/M/

45. Hódmezővásárhely,M.N.Cs.Sz./Szurma Béla és Juhász Tibor
6801 H.mezővásárhely,Pf,12/D/
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69. Nyiregyháza-Borbánya, 
Kulturház

70. Nyíregyháza,Városi Tanács

71. Ny.háza,Kun Béla úti Müv. 
ház

72. Oroszlány, Müv.Központ

73. Ózd, Uránia
74. Ózd, 102.Szalonunk.Képző

73. Örkény, Müv.Ház

76. Paks, Általános Iskola
77. PannonhaIma,Müv.Ház

78. Parádsasvár, Üveggyár

79. -80. Pápa, Általános Isk.,
Fegyveres Erők Klubja

81. Petőfibánya, Müv.Ház

82. Pécs, TIT
83. Pomáz, Kulturház
84. Püspökladány, Karacs F. 

Gimn.
85.Salgótarján, Madách Gimn.

86. Siófok, Gimnázium

87. Solt, Ált.Iskola

88. Sopron, TIT

89. Szany, Általános Iskola

90. Szarvas, DATE Főisk.Kara

91. Szeged,M.N.Csili.Szakköre

92. Szeged, Főisk." "

93. Szeghalom, Gimnázium
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K i e g é s z í t é s

Készült a TIT Rotaizemében Budapest VIII. Bródy S. u.16. 
Gyártási szám: 76/1852 - 12oo példány

Kiadásért felelős: Puhr Erzsébet
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