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Eruptív változók
Z And (ZA)
RX And (ZC)

(összeállította:Mezősi Csaba)
I0 .I-I0 . 8 mg között fluktuál (Döm, Sch)
Szeptember folyamán három maximuma is ész
lelt: 2-án, 14-én és 28-án, egyaránt lo.9
mg-val. Októberben csak minimumészlelések
készültek. (Mez, Sch)

Mindkét hónapban a közepes fényessége 7.5
mg. (Bar, Blp, Dae, Kka, Mez, Szb, Tey)
Október 2-án I0 . 8 mg (Sch)
7.8 mg-nál konstans. (Kka, Too)
Közepes fényessége mindkét -hónapban 5.8 mg.
(Dae, Hog, Kka, Szb)
A maximumban fluktál 7.2-7. 8 .mg között. (Blp,
Dae, Koc, Kka, Szb, Hen, Mzs, Smd)
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Maximumban ingadozik lo.7-11.1 mg között.
(Mez, Sch,. Szb)
Közepes fényessége 4.6 mg. (15 észlelő)
7.1-7. 6 mg között fluktál. (idm, Bar, Blp,
Döm, Hog, Kka, Báj, Smd, Szb)
Szeptemberben az aktivitás jeleit mutatta,
a hónap elején és közepén 6 . 8 mg-ig csökkent,
de ezután visszanyerte maximális fényességét.
Októberben maximumban van 6.3 mg- nál. (18
észlelő)
A minimumbeli átlagfényességénél van lo.l
mg-nál. (Kka, Mez, Sch, Szb)
Szeptember 17- én 8.4 mg- nál érte el egy
rövid maximum csúcspontján, majd október
17-én emelkedett egy újább maximumba, mely
8 . 2 mg-ós fényességével a hónap végén még
tartott, (lo észlelő)

Halványodik: szeptemberben 12.2- 12.4 mg
közötti. (Mez)
Szeptemberben tovább fényesedik, átlagosan
6.4 mg, októberben halványodni kezd: 6 . 5
mg-ós. (15 észlelő)
lo.5-lo.9 mg között változik. (Mez, Sch)
Maximumban ingadozik 11.1-11.4 mg között.
(Sch)
Átlagosan 11.4 mg-ós. (Döm, Mez, Sch)
Kéthavi átlagfényessége 4.9 mg. (17 észlelő)
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Tovább halványodik: 11.6- 12.o mg közötti.
(Mez, Sch)
Fényesedik: a két hónap folyamán 9.5-9.8 mg
között van. (Döm, Kka, Sch)
Átlagosan 6.6 mg. (Bar, Dae, Kka, Szb)
Egy maximuma észlelt szeptember 16-án 11.1
mg-val. (Mez, Sch)
Szeptember 7-én 9.5 mg. (Döm)
Szeptember 6-án érte el maximumát lo.7 mgnál, majd a hónap közepére ismét minimumba
csökkent. (Döm, Mez, Sch)
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Egyenletesen halványodott 8.8 mg-ról lo.9 mg-ra.
(Dóm, Rek, Sch)
3.0 -9 .8 mg között halványodott. (Döm, Mez, Sch)
Szeptemberben még az OH alatt, azonban októberben
már maximum-körüli 9.9 mg-val. (Sch)
Szeptember 24-én maximumban van 8 . 0 mg-val, október
3o-ig azonban 9.5 mg-ra esik vissza. (Mzs, Sch)
A két hónap alatt halványodik. (Döm, Sch)
Erősen halványodik. Októberben már a 12.2 mg-ós
ÖH alatt. (Döm, Sch)
Az októberi adatok fényesedést mutatnak, 29-én 8.8
mg. (Sch)
Az erősen eltérő adatok miatt meghatározhatatlan.
Gyengén halványodott, október végén 9.8 mg. (Döm,
Sch)
Erősen fényesedik I0 .3 -8 . 5 mg között. Az előrejel
zés a maximumot október 26-ra említi, ez azonban
nem észlelt. (Döm, Kka)
A nagymennyiségű adat igen erős szórása ellenére,
a csillag halványódása egyértelműen jelentkezik.
(Bar, Döm, Hog, Kka, Mzs, Sch)
Fényeseaése jól látszik, 12.3 mg-ról emelkedett
11.5 mg-ra. (Sch)
Egyenletesen fényesedve 12.3 mg-ról 8.2 mg-ra erő
södik. (Döm, Kka, Sch)
Az észlelések lo.2-lo.4 mg-ós konstans állapotot
mutatnak szeptemberben, októberben nem észlelt.
(Mez, Sch)
Az előrejelzés szeptember 27-re említi a maximumot,
ezt az észlelt értékek is jelzik: 25-én 9 . 6 mg-val
a legfényesebb. Ezt követően halványodik. (Sch)
Szeptemberi maximuma nem észlelt, októberben már
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11.2 mg-ós. (Sch)
Tovább fényesedve már erőteljesen maximum-közeiben
jár. A két hónap szélső értékei: 8.3-6.7 mg. (Döm,
Hog, Kai, Kka, Mzs, Rek, Sch, Smd, Too)
10.7- 11.1 mg közötti. (Sch)
Öt napot késett a szeptemberi maximum, mely 17-én
következett be 3.4 mg-val, ezt követően október
3o-ig 4.3 mg-ra halványodik. (12 észlelő)
Szeptember 26-án maximumban van, ezt követően hal
ványodik. (Döm, Kka, Sch, Szb)
Az adatok a szórás miatt nem értékelhetők.
Közepesen fényesedik 8.2-7.2 mg között. (Mez, Mzs,
Kka , Sch)
Fényesedik, október 28- án már 8.5 mg. (Mez, Sch)
A két hónap alatt lo.l mg-ig fényesedett. (Sch)
Három októberi adat szerint, halványodik, pedig az
előrejelzés fényesedést jelez. (Sch)
Szeptemberben halványodik, októberben nem észlelt.
(Sch)
Egyenletesen halványodott 9.8-lo.9 mg között. (Sch)
1 0 .2 -7 . 2 mg között fényesedik. (Döm, Hog, Sch, Kka,
Mzs, Too)
Minimumhoz közeledik, októberben 11.5 mg. (lásd a
külön feldolgozást.) (Mez, Sch)
Végig a 13.3 mg-ós ÖH alatt. (Mez, Sch)
9.1 mg-ról halványodik. (Mez)
A 12.o és 13.o mg-ós ÖH-k alatt van e két hónapban.
(Mez)
Szintén nem látszik, 12.o mg alatt tartózkodik. (Sch)
9.7- 7.4 mg között fényesedett, október 14-én maxi
mumban van. (Döm, Kka, Mez, Mzs, Rek, Sch)
Szintén csak ÖH-k észlelhetők 12.3 mg-val. (Sch)
Szeptemberben lo.l-lo.7 mg között halványodott,
októberben nem észlelt. (Sch)
A megkérdőjelezett észlelések miatt értékelhetetlen.
Kéthavi halványodása: 8 .3-9. 6 mg. (Rek, Sch)
Gyengén fényesedik. Október elején 8.7 mg. (Sch)
lo.4-lo.8 mg között lassan halványodik. (Sch)
18

A rövid periódusa miatt erőteljesen fényesedik,
szeptember végén 9.8 mg, tovább nem észlelt, (ách)
Fényesedik, október végén 7.8 mg. (Kka , Too)
7.5 mg-ról halványodott 9.8 mg-ra. (Döm, Sch)
Gyenge halványodásjellemzi 8 .0 -8 . 6 mg között. (Kka,
Mzs, Sch, Too)
A csillag maximuma szeptember 29-re volt jelezve,
ez észlelések ezt beigazolták, majd ezután lassú
halvágyódásnak indul, október végén ez a halványodás erőteljesebbé válik. (Bar, Dae, Döm, Hog, Kka,
Mzs, Sch, Too)
Október végérílo.l mg-ra halványodik. (Sch)
Az adatokból a maximuma október 12-re adódik, ami
nagyszerű egyezést mutat az előrejelzéssel. A hó
végén 8 . 2 mg. (Sch)
Maximum után halványodik, október végén lo.2 mg.
(Sch)
Nemrég volt maximumban, ezért fényessége október
végén is lo.o mg felett volt. (Döm, Kka, Sch)
1.3 mg-ót halványodott október elejéig, szeptember
ben 7.7 mg-ról indult. (Döm, Kka, Mzs, Sch)
Közepesen fényesedik, október elején lo.2 mg. (Mez,
Sch)
Egyenletes halványodást mutat 7.8 rng-ról' 9.8 mg-ra.
(Sch, Rek)
Szeptember elején.lo.7 mg. (Mez, Rek, Sch, Töl)
Szeptemberben lo,4 mg-ig halványodott. (Döm, Mez,-.
Sch, Töl)
Szeptemberben 12,4 mg-val minimumban van. (Mez, Kka)
Szeptemberben 9.7-lo.2 mg között halványodik. (Sch)
Maximuma felé közeledik, így 11.2 mg-ról mintegy
2.7 mg-ót fényesedett. (Döm, Sch)
Közepesen fényesedik, október végén 9.2 mg. (Döm,
Sch)
Elég gyengén halványodott a két hónap alatt, októ
berben 9..7 mg. (Sch)
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gélszabályos változók (összeállította: Dömény Gábor)
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7.2 mg-nál. Október közepén 8 . 0 rag. (Döm, Kka)
Októberben fényesedik 7.0 -6 .7 rag között. (Too)
Szintén októberben észlelt, ekkor 6.4-6.o mg
között fényesedik. (Too)
Szeptember lo-e körül - az előrejelzésnek meg
felelően - jut maximumba 6.9 mg-nál. Ezután
lassan halványodik, október végén 7.4 mg. (Döm,
Kka, Mzs, Too)
Szeptemberben 6 . 4 mg-ról 6 .lrmg-ra fényesedik.
Október elején ismét 6.4 mg-ós, majd a hónap
második felében 6 . 0 mg. (Kka, Too)
Meglehetősen szórt adatokat kaptunk mindkét
hónapról. Ezek. átlaga 7.2-7.1 mg. (Bar, Döm,
Hog, Kka, Mzs, Töl)
Szinuszos változás jellemzi mindkét hónapban
7.6-7.8 mg között. (Bar,' Döm, Hog, Kka, Páj,
Smd, Szb)
Kis változások 6 .5-6.8 mg között. (Hen, Kai,
Kka, Smd, Szb, Too)
Szeptemberben 7.5 mg-ról 7.2 mg-ra fényesedik.
Október elején lecsökken 7.6 mg-ra és nagyjá
ból stabil a hónap végéig. (Hen, Kai, Kka, Smd,
Too )
Szeptember első felében 7.3-7.1 mg között fé
nyesedik, majd a hónap végéig halványodik.
Október elején 7.4 mg, végén 6.9 mg. (Dae, Hog,
Kka)
Szeptember közepén minimumba jut 8 . 0 mg-nál.
Ezt követően fényesedik, október közepén 7.4
mg. (Hog, Koc, Kka)
Szeptemberben 7.9 -8 . 0 mg-ós mély minimumba
csökken, majd fényesdik. Október végén 7.3 mg. .
(Bar, Dae, Kka)
Október közepéig halványodik 3.9-4.2 mg között.
A hónap végén fényesebb: 4 . 0 mg. (11 észlelő)
Október 11-én 5.6 mg, a hónap végén 6 . 0 mg.
(Too)
Szeptember elején maximumban van 7.8-7.9 mg-nál.
21
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Hen, Hog, Kka, Szb)
Enyhén halványodik 6.5-6.7 mg között. (Hog,
Szb)
Szeptember elején 8.3 mg, közepén 8.6 mg. Ez
után fokozatosan fényesedik, október 29- én
7.9 mg. (Hog, Kka, Szb)
Halványodik 7.7-8.1 mg között. (Bar, Hen, Kka,
Szb)
Legfényesebb október közepén: 6.6 mg - maxi
mumban. Egyébként 6.8 mg. (Bar, Hen, Hog, Kka,
Szb, Too)
Csak októberben észlelt: 5.3-5.4 mg. (Bar, Hen,
Kka)
Az októberi adatok állandónak mutatják 5.8-5.9
mg-nál. (Bar, Hen, Kka)
Meglehetősen szórt adatok, de egyértelműen hal
ványodik. Ez 6.6-6.9 mg között reális. (13 ész
lelő)
Most is olyan nagy szórás mutatkozik mint az
elmúlt két hónapban. (11 észlelő)
Szeptember első felében egy kicsit fényesedik
7.4 mg-ról 7.2 mg-ra. Ezután halványodik, ok
tóber végén 7.6 mg. (Döm, Hog, Hói, Kai, Kka,
Szb)
Szeptemberben 7.9 mg-ra halványodik, október
ben 7.4 mg-ig fényesedik. (Ádm, Hog, Kka)
Szeptember közepéig 5.4 mg-ra halványodik és
október elejéig itt konstans. Ezután gyorséin
fényesedik, a hónap végén 4 . 8 mg. (14 észlelő)
Októberben 6.9-7.o mg. (Too)
Szeptember végén, október elején 7.0 -6 . 8 mgós. Októberben 7.4 mg-ra halványodik, de áz
utolsó napokban egy keveset fényesedik. (Dae,
Hen, Hog, Too)
Mindkét hónapban 6.6-6.8 mg-ós. (Bar, Kka, Szb,
Too)
7.3-8.2 mg között halványodik. (Bar, Hen, Kka,
Sch, Too)
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Októberben 8 .0 -8 .7 mg közt halványodik. (Döm,
Hói, Kka, Sch, Too)
Szeptember elején maximumban van 8.7 mg-va'l.
Ezután 9.1 mg-ra csökken, majd a hónap végén
8 . 8 mg. (Sch)
Szeptemberben még tovább halványodik: 9.8-9.9
mg. (Döm)

A szabálytalan és feltételezett, valamint az RV Tauri válto
zók rovatát Karászi István halaszthatatlan elfoglaltsága mi
att nem tudta elkészíteni. Az 1981 évi első számban azonban
háromhavi összevont rovatot közlünk.
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ÉSZLELÉS! EREDMÉNYEK
Szőke Balázs - Zalezsák Tamás
Az

S Delphinus

fényváltozása 1974-198o között

"Észlelési eredmények" sorozatunkban most egy kevésbé ked
velt mira változóval, az S Delphinus-szal foglalkozunk.
Talán azért nem annyira kedvelt csillag, mert maximumban
is csak 8.3 mg, igy egy 7x5o binokulárral sem a legkönnyebben
észlelhető. Rápillantva a fénygörbére, mely a csillag 19741978 közötti fényválto'zását mutatja, szembetűnik, hogy 197475-ben igen nagy mennyiségű adat gyűlt össze, míg az utóbbi
években az adatok csökkenése igen erőteljes, (pl. 1979-8o-b*n
mindössze 9 észlelés történtedből fénygörbét készíteni ter
mészetesen lehetetlen). Az, hogy ebben a későbbi időtartam
ban igen kevés észlelés történt, az annak tudható be, hogy
ebben az időszakban a csillag maximuma téli időpontra esett,
amikor a csillagkép épp a nappali égbolton tartózkodik.
Érdekes, hogy az 1974-es maximumot 274 nap múlva követő újabb
maximum igen jól észlelt. Ezt követően azonban nem nagyon ne
vezhetjük jól észleltnek a maximumokat.
Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben a jól észlelt 197475-ös időszakot! A görbe elkészítése után rögtön feltűnt, hogy
mintha a csillagnak esetenként kettős maximuma lenne, ami azon
ban a mirákra nemigen jellemző. Megnézvén a GCVS szöveges ré
szét, ez megemlíti, hogy észleltek inár e csillag esetében több
kettős maximumot. Nos 1974 szeptember es november, valamint
1975 július és szeptember között ilyen kettős maximumot fi
gyeltek meg az AAK és a PVH megfigyelői. Feltehetőleg a követ
kező három maximumban is lejátszódott egy mellékmaximum (a
görbére nézve ez valószínű), de ezt a kevés észlelés miatt
nehéz lenne eldönteni. Ha azonban ez így van, elképzelhető,
hogy ezt az S Del viselkedésére általánosíthatjuk. Ennek iga
zolására azonban feltétlen figyelni kell a csillagot. Igaz
ugyan, hogy a csillag következő megfigyelhető maximuma egy
év múlva, 1981 november 29-re várható, azonban ahogy ez aktu
ális lesz, a csillagról észlelőtérképet fogunk közzétenni.
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Megfigyelhető az 1974. évi első maximum, mely mértékét tekint
ve mellékmaximumnak vehető. Igazolja ezt az is, hogy az előre
jelzés szerint a maximumot mintegy két hónappal később kell
csak elérnie, 1974 novemberében. így tehát már szeptemberben
bekövetkezett az első - ezek szerint mellékmaximum 8.6 mg-val,
majd a 9.7 mg-ra való halványodás után november közepén ér fő
ma ximumba 8.3 mg-val. Ennek a maximumnak kinagyított ábrája
is látható, erről pontosan leolvasható a főmaximum időpontja:
JD 2442348.
1975-ben egy szintén jól észlelt kettős maximum játszódott
le, és a fő és mellékmaximum közötti időkülönbség jelen eset
ben is mintegy két hónap. A nagy adathalmazból nagyszerűen
megállapítható a főmaximum ideje és fényessége, ez 1975 július
14-e, 8.6 mg-val (JD 24426o8).. Megjegyzendő, hogy ennél a
maximumnál a. feltételezett mellékmaximum a főmaximum után
két hónappal, míg az 1974-nél a főmaximum előtt két hónappal
következett be.
A már sokkal kevesebb adatból készített minimumgörbéken
(melyeket nem mellékeltük) nem található nyoma annak, hogy a
csillag mellékminimummal is rendelkezne, ennek ellenére ez
sem elképzelhetetlen. Az egyik legjobban észlelt minimum 1977ben volt, ennek pontos adatai: 1977 június 24. 11.9 mg-val
(JD 2445319).
A GCVS katalógus része a csillagról a következő adatokat
közli: az amplitúdó szélső értékei 8.3 ill. 12.3 mg. A peri
ódus pontos értéke 277.o3 nap. Az észlelések alapján kiszámol
va az észlelt periódus értékét, mely 273 nap, az egyezés elég
pontos. Az észlelt maximum és minimum értékek alapján azonban
az átlagamplitúdó 3.7 mg, tehát elég kis amplitúdójú fényvál
tozásról van szó. Végül a csillag színképe az M5e-M6e spektrum
osztályba tartozik.
A mintegy öt éves adatsorozat 48 észlelő adatait tartalmaz
za. Azonban nem csak hazai észlelők közreműködtek a .megfigye
léssorozatban, hanem szép számmal kaptunk adatokat Angliából,
Ausztriából, az NSZK-ból, az NDK-ból, Franciaországból és Ro
mániából.
Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy egy
igen érdekes tulajdonságú mira változóval állunk szemben.
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Ahhoz azonban, hogy az itt leírtakat teljességgel bizonyít
hassuk arra lenne szükség, hogy a csillagot többen észleljék,
és a megfigyelések legalább olyan rendszeresek legyenek, mint
1974-75-ben. lo-12 cm átmérőjű optikákkal már elérhető a csil
lag minimuma is, mely nem olyan halvány. Gyümölcsöző lenne,
ha a minimumokat is megvizsgálhatnák, egy esetleg fennálló
kettős szerkezet kutatását illetően.
Ehhez kérjük minden észlelő segítségét, és amikor a Delfin
csillagkép újra elérhető közelségbe kerül távcsöveink számára,
a változó térképét közreadjuk.

M/RA MAXIMUMOK
E számunktól kezdődően valamivel részletesebben fogunk fog
lalkozni a közeljövőben elkövetkezendő mirák maximumának elő
rejelzésével, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy erre
szükség van. A szokásos kéthavi grafikonos előrejelző ábránk
kiegészítése lesz a rendszeres katalógusszerű előrejelzés is,
mely a csillagok egyéb adatait is tartalmazni fogja. Ezt egyébkéntfrancia társszervezetünk, az AFOEV kérésére is tesszük,
akik rendszeresen át kívánják venni a megjelenő előrejelzése
ket.
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KÖZLEMÉNYEK
Változtatások a PVH adatköziésében
Mivel a Meteor 1981 januárjától felépítésében gyökeresen
megváltozik, szükséges némi változtatás hálózatunk adatközlé
sében. Előző számunk a példa rá, hogy a nagymennyiségű adat
következtében igen sok helyet foglal el a minden csillagról
egyenként történő leírás. Ezért januártól csak azon csillagok
ról közlünk - továbbra is rovatszerüen - szöveges leírást.,
melyekről havonta legalább két fénybecslés történt ! Ezenkí
vül már e számunkban sem dolgoztuk fel külön az Orion köd vál
tozóit. Úgy véljük, hogy értelmesebb, ha minden láthatóság
végén, egy fénygörbékkel kibővített, nagyobb lélegzetvételű
láthatósági feldolgozást készítünk.
E változtatásokat az indokolja, hogy januártól a Meteor
egyéb - nem változós - anyagok közlési fóruma is lesz, így vala
melyest csökkenteni kell a PVH anyagmennyiségét, és nem lenne
célszerű, ha ez az olvasmányosabb ismertető cikkek, beszámolók
rovására menne.
- mez - rnzs - szb E számunktól kezdődően
tanulmányi okokból kifolyólag a mira rovatot Szőke Balázs
tól Zalezsák Tamás (Pécs, Erika u. 1. 7632) ves^i át. Ezentúl
tehát bármilyen, a mirákkal kapbsolatos kérdéssel közvetlenül
hozzá forduljunk. Zalezsák Tamás a rovatot 1981 augusztusig
állítja össze.
- szb Az AFOEV vezetője
Emilé Sclrweitzer kérésére közöljük, hogy lakcíme megvál
tozott, és egyben arra kéri azon magyar észlelőket, akik ada
taikat számára továbbítják, hogy ezentúl új címét vegyék fi
gyelembe! Ez: Emilé Sch-weitzer, 16, rue de Plobsheim
671oo
Strasbourg-Neudorf
Prance
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Nova Sagittarli 198o
E számunk belső borítóján a Nova Sgr térképét találhatjuk.
A nóvát 198o október 28-án fedezte fel M i n ő m Honda, japán
amatőr a Sagittariusban. Felfedésekor fotografikus fényessége
9.o mg volt. Azóta még - e szám nyomdábaadásáig - nemigen
halványodott, tehát elvileg közepes optikákkal megfigyelhető.
Felkeresése a mellékelt térképpel nem nehéz. A térképet az
AAVSO Circular 198o októberi számából vettük.
- mez - szb SAP 019521 = BD+67°1329
198o februárjában vette programjába a PVH a fenti csilla
got, az NSZK-beli AGBX kérésére. Azóta igen szép számmal tör
téntek megfigyelések, melyek megerősítik, hogy valóban válto
zóval állunk szemben. Ennek hivatalos eldöntése természetesen
nem amatőrfeladat, ezért felkértük az MTA szabadság-hegyi
Obszervatóriumának munkatársait, hogy vegyék fotoelektromos
programjukba e csillagot. Ennek eredményére természetesen
várni kell. Előző számunkban már közöltük a csillag "BD"- szá
mát, akkor azonban nem hívtuk fel rá a figyelmet. Tehát nem
tévedésről van szó.
- mez - szb -

AAVSO megbízottunk jelenti...
198o szeptember-októberben a következő észlelők adatai lettek
az AAVSO-hoz továbbítva:
Horváth István (42/2o - 26/12), Kocsis Antal (19/13 - 19/13),
Mizser Attila (72/26 - 53/25), Mezősi Csaba (157/59)^ Péli
Edit (19/9), Somod! Miklós (87/26), Szőke Balázs (22^/68 87/33), Tepliczky István (15/15).
Az előző ssam megjelenése után többen levélben jelezték, hogy
az ott közölt időpont volt a harmadik variáció az AAVSO-év kez
detét illetően. így újból közöljük az AAVSO év helyes időtar
tamát: minden év október elsejétől, következő év szeptember 31ig*
Péli Edit
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