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Két cikk vörös szuperóriásokról...
Jelen számunkban kluiK' r<\T.-,letesebben foglalkozunk a PVH tag
ja i  á lta l gyakran ■ .• I«• 11. :;ilc és Le típusú változókkal. A vö
rös szuperióriáaok .• auy»! I t.údó szerinti osztályozásáról szóló 
fordítás kÓ3ziti ülő u "U L mJI" az utóbbi időszak minden b i
zonnyal legozinvon 11naabb feldolgozása számára. Utóbbi egében 
v. hazai csillagászok i\s nmat.áruh együttműködésének szép pé l
dája. Reméljük, h-imaroiifiM Iáinál boszámoIhatunk a közös munka 
e rsd m án y lro l.. . ________________

A vörös azuperóriás változók osztályozása

A hidegebb csillagok sorában u },n nál nagyobb abszolút 
vizuális fényességű csillagokat nevezzük szuperóriásoknak. Né
hány becslés szerint a GCVS-ben fe lsoro lt kb. 1800 szabályta
lan és félszabályos változócsillag kb. 30̂ -a  szuperóriás. 
Némiképp ellentmondásos, hogy a GCVS csak 48 vörös szuperóriás 
változót sorol fe l .  Ez a csekély szám annak köszönhető, hogy 
általában spektroszkópikus, fotoelektromos vagy kiterjedt fo -  
tografik U 3  észlelések szükségesek a szuperóriások óriásoktól 
való megkülönböztetéséhez. Sajnos, az ilyen je llegű  vizsgála
tok eredménye gyakran nehezen elérhető a kutatók számára, igy 
valószínű, hogy a GCVS sok szuperóriást óriásként említ.

A GCVS a 48 vörös szuperóriás változót két kategóriába so
ro lja , a fényváltozásban mutatkozó szabályosságtól függően.
Az Le osztályba azok kerülnek, melyek látszólag szabálytala
nul pulzálnak, mig az SRc alosztályt a félszabályos változók 

alkotják.
Nehéz feladat annak meghatározása, hogy egy szuperóriás az 

Le vagy az SRc alosztályba tartozik-e. Az egymást követő 
maximumok között néhány száz naptól több ezer napig terjedő  
idő telhet e l, az amplitúdók pedig rendszerint kicsik /<l“ 5/. 
Egy ilyen osztályozást csak hosszú észleléssorozat alapján 
lehet megkísérelni. Nem ritka, hogy egy változót először sza
bálytalannak minősítenek és csak akkor kerül az SR osztályba, 
ha elegendő adat gyűlik össze ró la  és nyilvánvaló a periodi- 
kussága. Néha még hosszú észleléssorozat alapján sem könnyű 
eldönteni a c s illa g  hovatartozóságát. A ^  Cepheit például 
több mint egy évszázada figye lik , mégis vitáznak, hogy fény
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görbéje tisztán véletlenszerű folyamatoknak köszönhető-e?
Kissé zavaró az a körülmény, hogy a fényváltozások szabá

lyosságán kivül semmilyen különbség nem 'állapítható meg az Le 
és az SRc változók között. Az észlelések pontosságán belül 
mindkét osztály a HRD ugyanazon részére kerül. Pelmerül a kér
dés: vajon valamennyi vörös szuperóriás változó egyazon csoport
hoz tartozik? A válasz valószinűleg "nem", de az Le és az SRc 
alosztályokba való besorolás elégtelen a legnagyobb különbsé
gek bemutatásához. Ezt a célt jobban szolgálná az amplitúdók 
nagysága szerinti megkülönböztetés.

Az 1. ábra két jó l  
ész le lt, kis amplitú
dójú vörös szuperóriás 
fénygörbéjét mutatja 
be. Mindkét c s illa g  
0?5-l?0 amplitúdójú 
fluktuációkat mutat.
/A W  Cep fedési vál

tozó is , de az i t t  bemutatott görbe fedésen kivüli időszakból 
származik./ A GCVS négy tipikus kis amplitúdójú vörös szuper
óriás változóra /CX Her,/A Cep, (XŐri, OC Sco/ vonatkozó adatai 
alapján átlagosan 1^1 maximális amplitúdót találunk, a szórás 
mértéke 0^3-

A 2. ábra három nagy amplitúdójú 
vörös szuperóriás fénygörbéjét mu
ta t ja  be. A három cs illa g  maximális 
amplitúdója átlagosan 4?2 -  az it t  
ábrázoltnál lényegesen hosszabb idő
szak megfigyelései alapján, /Szó
rás: 1?1/. Figyeljük meg, hogy az 
amplitúdók néhány ezer napos idő
skálán változnak. A fénygörbék azt 
sugallják, hogy a 2. ábra csillagán  
különböznek a W  Cep-től vagy a 
/xCep-től. A GCVS azonban három kü
lönböző osztályba soro lja  a 2. ábra 
cs illa ga it . Az S Per SRc, a VY CMa 
különleges változó mig a VX Sgr SRb
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tipusú. Valóaninű, hogy ez a három c s illa g  egyaránt SRc-ként 
osztályozható, de ma még nőm ismerjük kellő pontossággal közös 
tulajdonságaikat. Mindenesetre az amplitúdó nagyságán alapuló 
rendszer egy csoportba helyezi ezeket a csillagokat.

E három változó periódusa hosszú, 500 nap körüli. Humphreys 
úgy ta lá lta , hogy ez a három c s illa g  bizonyos szinképi sajátos
ságokban megegyezik. Infravörösben je llegzetes energiakibocsá
tásuk van, a spektrum vizuális részének abszorpciós vonalai 
pedig gyengülést mutatnak. Nagyon erős OH és H?0 emissziós 
források is .

A vörös szuperóriások amplitúdó szerinti megkülönböztetése 
-  úgy tűnik -  nem csak a Galaxisra vonatkozik. Evans úgy ta lá l
ta, hogy a Kis Magellán Felhő M tipusú szuperóriásainak 15%“ a 
3-4m-s  amplitúdóval változik. Nehéz Galaxisunkra hasonló 
arányt ta lá ln i,bá r az a körülmény, hogy az összes szabadszemes 
M azuperórlás n kis amplitúdójú csoporthoz tartozik, azt su
g a llja , hogy a mi csillagrendszerünkben a kis amplitúdójú c s i l 
lagok vannak túlsúlyban. Evansnak a Galaxisra vonatkozó 1-2 %- 
os becslése azonban túl kicsinek tűnik. Szerinte csak az S Per 
és az Y Lyn nagy amplitúdójú, e két csillaghoz a legjobb eset
ben is  csak. a VJ. S g r t a VY CMa és talán az S Aur csatlakozhat. 
Emlékezzünk arra, hogy éppen a nagy amplitúdójú változóknál 
lépnek fe l  olyan időszakok, amikor csak csekély változásokat 
mutatnak -  ekkor érthetően kis amplitúdójú csillagokként azo- 
nosithatók. Nem lehetetlen, hogy a nagy amplitúdójú változók 
Galaxisunkban is  épp olyan gyakoriak, mint a Kis Magellán Fel
hőben.

Ha elfogadjuk azt, hogy a nagy és kis amplitúdójú változók 
különböznek egymástól, mit mondhatunk e különbözőség okáról? 
Sajnos, a megfelelő elméleti vezérfonal hiján csak néhány ész
le lé s i  eredményre támaszkodhatunk. Még mindig a legjárhatóbb 
útnak látszik  az észlelések számát növelni. A Perseus-ikerhal- 
maz nagyszámú Le és SRc csillagot tartalmaz /az S Per is  e hal
maz tagja/. Feltételezhetően egy ilyen nagytömegű c s illa g  éle
te során mindkét fényváltozásfaj tán átesik. Evans véleménye 
szerint az S Per közel lehet a vörös szuperóriás ág csúcsához, 
mivel /R-I/-ben vörösebb, mint a halmaz kisebb amplitúdójú 
c s illa g a i. Azonban az S Per nagy infravörös többletsugárzással 

4



is  rendelkezik /az egyik legfényesebb infravörös forrás -  a 
fo rd ./ , mely a csillagot övező por- és gázhéjból származik és 
ez jelentősen módositja az /R-I/ szinindexet.

Ma még nem tudjuk, hogy mely tipusú vörös szuperóriások mu
tatják a fényváltozás különböző módozatait. Rém biztos, hogy 
a nagy és kis amplitúdójú változók külön osztályt képeznek, 
vagy hogy léteznek "közepes" amplitúdójú csillagok, melyek a 
két osztály közötti híd szerepét tölthetnék be.

További észlelések és épp olyan fontos elméleti tanulmányok 
szükségesek a vörös szuperóriás változók természetének jobb 
megértéséhez.

HORACE A. SMITH
/JAAVSO Vol. 5. Ro. 2 -  ford. Mizser A./

Y Lyncis 1976-1984

Az Y Lyncis SRc tipusú c s illa g ró l eddig nagyon kevés adat 
je lent meg a szakirodalomban. A c s illa g  fontosabb adatai:

HD 58521 = SAO 41784 = BD +46°1271
a 2000 = f 2000-  +45°59’ 27"
spektrum:M5 Ib - I I  TiO és ZrO sávok 

<V>= 7?43 <B-V> = +1?81 <U-B> = +0^89 /Abramj an, 1980/
periódus: P = 110^- /Kukarkin et a l . ,  1970/

Magyar /PVH/ és angol /BAA/ vizuális megfigyelések alapján 
elvégeztük a fénygörbe elemzését. A vizsgált időszak:
JD= 2442780 -  2445910 /1976. január -  1984. jú lius/, összesen 
3130 nap. A 10 napra történt átlagolások után' 244 adat á l lt  
rendelkezésünkre, melyek többsége három vagy több észlelő  
eredménye, igy a pontosság mintegy o“ l .  A fénygörbén / I. ábra/ 
már első látásra kitűnik egy hosszú periódusú ciklus és a rö- 
videbb időskálájú változás. A 3130 nap alatt a leghosszabb 
adat nélküli szakasz 80 nap. Az átlagos vizuális fényesség 7741.

Az adatsorozat analizisét a Diszkrét Pourier Transzformáció 
/DPT/ módszerével végeztük e l /Deeming, 1975/. A perióduskere
sés ezen technikáját alkalmazzák legtöbbször a pulzáló válto
zócsillagok fénygörbéjének elemzésekor. A matematikai eljárás
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1. ábra. Az Y Lyncia fénygörbéje 1976-1984 között.

2. ábra A fen ti fénygörbe power spektruma.
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eredménye az úgynevezett power spektrum, amely a változás 
frekvenciája függvényében az amplitúdó négyzetét adja meg.
A power spektrumban azonban a valódi pulzácios periódusoknak 
megfelelő frekvenciákon kivül más értékeknél is  megjelenhetnek 
csúcsok, amelyeket hamis /alias/ frekvenciáknak nevezünk* 
Ezeknek a kiszűrését teszi lehetővé a power spektrum mellett 
egy másik függvény kiszámítása.-Ez a "spektrál ablak", melynek 
alakját az adatsorozat hossza és az adatok ezen be lü li elosz
lása határozza meg. Legjobb, ha az adatok egyenlő időközönként 
követik egymást /ekvidisztáns adatsor/ és nincsenek "űrök".
A csúcsok félszélessége, azaz a periódus meghatározottságának 
pontatlansága fordítottan arányos az adatsor időbeli hosszá
val. A mérési pontok közötti idő /At/ pedig arra utal, hogy 
legfe ljebb  mekkora frekvenciaértékig /f^/ szabad a power 
spektrumot elkészíteni: fjj= 1/(2 A t) .

3. ábra. Az Y Lyn 1976-1984 közötti fénygörbéjének spektrál 
ablaka.

Ha az adatsorozat hossza több év, akkor a valódi periódus
hoz tartozó csúcs bal és jobb oldalán szimmetrikusan 1 1/ev=
27,4 10~3 4c/d /ciklus/nap/ távolságokban egyre kisebb hamis 
csúcsok jelennek meg, ami jó l  látható a spektrál ablaknál, igy 
ez a "kiséret" könnyen azonosítható.
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A perióduskeresés DPT módszere kényelmesen megvalósítható 
személyi számitógép segítségével, bár sok adat esetén hosszú 
a futási idő. Commodore 64 számítógépen például 244 mérési 
adat esetén 320 frekvenciaértékre a fu tási idő 3 óra.
A power spektrum és a spektrál ablak egyszerűen k ira jzo ltát
ható printeren.

Az Y Lyn fénygörbéjének power spektruma látható a 2. ábrán, 
a spektrál ablak pedig a 3. ábrán. A négy legnagyobb csúcs

széles csúcs megjelenése a power spektrumban. Bár fg -f-jS l l/®v, 
az f-  ̂ és az f 2 is  valódi, a rövid időskálájú változást Ír ják  le  

Bogyan lehet a kapott periódusokkal a c s illa g  pulzációját 
modellezni? A rezgés alapmódusban és/vagy magasabb módusban 
történhet, /A magasabb módúst felhangnak, néha felharmonikus
nak nevezik, bár utóbbi frekvenciája szigorúan az alaprezgés 
frekvenciájának egészszámú többszöröse, a csillagoknál  pedig 
ez nem igaz a magasabb módusra/. Amennyiben a c s illa g  több 
periódussal, azaz több módusban pulzál, a periódusok aránya 
alapján azonosítani lehet -  a pulzációelméletben szereplő pe
riódusarányok segítségével -  a módusokat.

Általában az alaprezgés periódusát PQ- l a l , a  k-adik felhan
gét pedig P^-val je lö lik . A hosszú periódusú vörös óriás vá l
tozók esetében PQ/P^ 3 és 5 közötti érték, P-j/Pg és 1,5 
között van, P2/P3 peúig kisebb, mint 1,2 /Wood, 1975/.

Esetünkben az Y Lyn-nél f 1/ fQ=5,93 és f 2/f;i_=l,54, melyek 
alapján arra következtethetünk, hogy f 0=l/PQ az alaprezgés,
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f 1=l/P1 ez első, f 2=l/P2 a második felhang frekvenciája.Ez. azt 
je len ti , hogy az Y Lyn három módusban pulzál, ami lehetséges 
jelenség ugyan,de nagyon ritka , A több periódusú pulzációs vál
tozócsillagoknál legtöbbször két módus figyelhető meg. Mindezek 
alapján megállapíthatjuk, hogy az Y Lyn PQ=1215d alaprezgésnek 
megfelelő periódussal,valamint P-,_=205d első felhangnak azono
sítható periódussal pulzál és kimutatható a P2=133d hosszúságú 
változás is , amely esetleg a második felhang gerjesztődésével 
magyarázható.

Nézzük meg, hogy a c s illa g  milyen fiz ik a i paramétereit le 
het ezután meghatározni! Ka alkalmazzuk a vörös változók 
periódus-fényesség re lác ió ját /Eggen, 1975/:

<Mt0i> - °?5 - 2>25 le po,
akkor az Y Lyn-re^M-^^) = -6™4, ami reá lis  érték.
Az Mbol= 4,7 - 2,5 lg  L/L0 összefüggés alapján pedig lg  L/L@=4»4 
amiből az elmélet szerint /Wood, 1975/ az Y Lyn tömege:M*1 ,5

Ismeretes, hogy a pulzációs változócsillagok adott tipusa 
adott módusához egy Q= p júgynevezett pulzációs állandó tar
tozik. A vörös félszabályos változók alaprezgésére Q=0,15, igy a
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A Geminida - meteorraj maximuma
a vizuális meteorfényesség függvényében

1968 és 1980 között a vizuális meteorészlelők 13154 Geminida- 
rajtag és 5680 sporadikus meteor adatait jegyezték fe l az áramlat 
jelentkezési időszakában. Elemezzük ezeket, kapcsolatot keresve 
a vizuális fényesség és a rajtagok maximális mennyisége között.

A fényesséfiadatok

Az észlelések időpontjai solar longitude-ban /SL/ kifejezve a 
254° és 266° ekliptikái bosszúság /1950,0/ közé esnek. Az adatok 
kétharmada az Egyesült Királyságbeli észlelőktől érkezett, míg a 
maradék zömét amerikai, flo rida i észlelők gyűjtötték össze. Min
den évről érkezett adat, az 1970-es esztendő 98 meteorjától kezd
ve I960 4689 darabjáig.

Tételezzük fe l, hogy e 12 esztendő alatt a vizuális aktivitás 
nem változott Jelentősen, így a különböző évek adatai együtt ke
zelhetők. Nagyon sok adathoz jutottunk, közel egyenletesen lefed
ve az időszakot, és az SL minden l°-o s  szakaszát. A kedvezőtlen 
időjárás, a holdfény, a különböző észlelők egyéni eltérései az 
adathalmazban kiegyenlítődnek, így feltételezhetjük, hogy az it t  
kiértékelt adatok jellemzőek a Geminida-áramlatra.

Az adatok feldolgozása

A Geminida és sporadikus adatokat a következő módon értékeltük 
ki. A fényességadatokat először észlelési időpontjuk /SL/ szerint 
l°_os szakaszokba csoportosítottuk, p l. ha a hullás időpontja a 
259° és 260° SL közé esik, akkor ide írjuk. 261° {  SL 4  262° 
között a nagy adatmennyiségnek köszönhetően lehetővé vált a 
0°25-os finomságú felosztás is .

Ezek után mind a ra j, mind a sporadikus adatokat fényességér
tékük szerint csoportosítottuk, ille tő leg  egy csoportba soroltuk 
a negatív fényességű meteorokat /átlaguk a Geminidák esetében 
-1?78/, valamint a +5m-s és halványabbakat /átlaguk +5?23/. így 
minden SL=l°-nyi időtartam-szakasz 7 fényességosztályra bomlik.
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Raj a k t iv i t á s i  index

Egy áramlat aktivitá
sának leírására szolgáló 
egyik módszer a rajtagok 
és a velük egy időinter
vallumban hullott spora
dikusok viszonyszámának 
meghatározása, azaz: a 
sporadikus háttérhez viszo
nyított aktivitás megadása, 
így bevezetjük a Gemini- 
dákra az I rajaktivitási 
indexet. Ezt nagyon egy
szerűen kapjuk: az I . táb
lázat minden értékét e l
osztjuk a I I .  táblázat 
ugyanazon helyének értéké
vel. Az eredmények a I I I .  
táblázatban láthatók, ahol

Ib* I0» I I* I 2* I3» I 4» *f» 
a megfelelő fényességosz
tályok rajaktivitási ináé
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xeit tartalmazzák a - lm és +5m között. I t az összes meteorra 
vonatkozó aktivitási index -  ez je lz i összegzetten, hogy egyes 
SL-intervallumokban mennyire emelkedik ki a Geminidák mennyisege 
a sporadikus "zajból". A szemléletesség kedvéért az értékeket 
grafikusan is ábrázoltuk az 1. ábrán.

Megjegyzendő, hogy mivel az észlelések éjszakánként különböző 
helyi időkben, azaz különböző radiánsmagasságok mellett történtek, 
ez helyileg mintegy + 10 $  ingadozást okoz a I I I .  táblázat átlag
értékei körül. A megfigyelési időintervallumok közepének átlaga



helyi időben 23:30, így a gyakorlatban kb. 1,2-szeres radiáns- 
magassági szorzótényezőt kellene alkalmaznunk, hogy a zenitre 
korrigált viszonyszámokat megkapjuk. Mivel azonban a relatív  
raj/sporadikus arány meghatározása a fő cél, ettől a korrigálás
tól eltekinthetünk.

A Geminidák relatív  aktivitása

A I I .  táblázat 1^, I q, I^ , l 2> I 3* I 4* I f  oszlopaiban szereplő 
értékek tehát a Geminidák sporadikus háttérhez viszonyított akti
vitását mutatják a -1^78, l 1]1 2  ̂ 3? 4? 5?23 fényességű meteorok
esetében. Ha megvizsgáljuk a csúcsaktivitást, úgy találjuk, hogy 
a 0*  fényességű Geminidákból 10-12-szer több hullott, mint spora
dikusokból. Ugyanezen arány a +2m-s meteorokra 6-7, +4 -sokra 
csupán 5. Ezek a számok azt je lzik , hogy a Geminidák a sporádiku- 
sokhoz képest gazdagabbak fényes, szegényebbek halvány meteorok
ban. Ez a nagy rajokra jellemző tulajdonság.

A maximum időpontja a fényesség függvényében

A legérdekesebb vizsgálat a maximum időpontjának meghatározása 
a különböző fényességosztályok esetében. Ezt mind a 7 fényesség
csoportban a legkisebb négyzetek parabolikus módszerével határoz
tuk meg. A kapott átlagokat és hibaértékeket a 2. ábrán szemlél
tetjük. A tendencia jó l látszik, a rajmaximum a fényesebb raj ta
gok esetében később következett be. Mivel adott sebességnél a 
fényesség arányos a tömeggel, az előbbi á llítá s t  úgy is fogalmaz
hatjuk, hogy a kisebb Geminidák előbb hullanak, mint a nagyobbak. 
Ha a kapott pontokra a súlyozott legkisebb négyzetek módszerével 
egyenest illesztünk, az egyenes egyenlete a következő:

a e = /261?55 + 0?05/ -  /0?078 + 0?025/l\  ,

ahol % * =  ekliptikái hosszúság /SL/ /1950,0/
Mv = vizuális fényesség

GEORGE H. SPALDING

/BAA Journal 94. -  1984/3. -  ford. Sülé Gábor/
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A Nap képének milliméterpapírra 
történő vetítése

A napfoltok nagyságának egy szemléletes meghatározási módsze
rét írjuk le  az alábbiakban.

Vetítsük a Nap képét egy távcső segítségével milliméterpapír
ra úgy, hogy a napkép átmérője 109 mm legyen. Minthogy a Nap át
mérője közel 109-szer akkora, mint a Föld átmérője,

így a napkép közepe táján 1 mm-es távolság a Föld átmé
rőjének fe le l meg. így pl. ha a napképen egy fo lt  4 mm átmérőjű, 
akkor minden további nélkül tudjuk, hogy ennek a foltnak az átmé
rője 4 x 12.74o km «  50.000 km. Nem kell attól tartanunk,
hogy a kép átmérőjének pontatlan meghatározása az eredményt lé 
nyegesen befolyásolná..Ha a napkép átmérője p l. 110 mm /109 he
lyett/, akkor minden foltot 110/l09-szer nagyobbnak mérünk, ez 
azonban e módszer hibahatárán belül van, így érdektelen. Mint
hogy nem kell számítgatnunk, a durva hiba teljesen kizárt. Egy 
nagyobb megfigyelési sorozat alapján állíthatjuk, hogy egy kerek 
napfoltot akkor tudunk /fénycsökkentő üvegen keresztül/ szabad
szemmel észrevenni, ha az átmérője nagyobb, mint a háromszoros 
földátmérő, azaz minden irányban legalább 40.000 km a hossza.

Minél közelebb van a napkorong széléhez a vizsgált objektum, 
annál inkább "rövidülve" látszik. Ha X  az a szög, amit a vizs
gált objektum a Nap középpontjára vonatkoztatva a napkorong köze
pével bezár, akkor a mindenkori mért foltátmérőt osztani kell 
cos %  -val, hogy a fo lt  valódi átmérőjét megkapjuk. A %  szöget 
egyébként elegendő pontossággal megkapjuk a következő képlettel:

r  -  asin %  -  — »

ahol: r  -  a napkép félátmérője
a -  a fo lt  távolsága a legközelebbi korongszéltol 
_  /mindkettő mm-ben kifejezve/

R. Heuseliag Csillagászati Évkönyvéből /1923/ ford. F„ J.
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MEGFIGYELŐK ROVATA

Decemberben az aktivitás kissé csökkenő. Hat rövid élettarta
mú fo lt  volt látható, kettő aránylag magas szélességen, +20°-on, 
a többi +10° a latti. 2-án nyugszik -10°-on egy D-G típusú AA.
Dél körül a keleti D e r e m e n  lévő fáklyaraezőben f e l t ű n i k  egy b i -  
pórus pár órára /10°/.

3-án a keleti peremen +5°-on egy pár órás pórus és 20°-on egy 
B-típusú AA, PU-kezdeményekkel tűnik fe l. 4-én kisméretű G-típusú 
AA, kettős U a követőfoltban, majd 5-én a vezetőfoltban is . Ezu
tán pórusok tűnnek fe l a foltok között is . Sajnos 10-ig nem tör
tént több észlelés, ez idő alatt elhalt. Keletkezett viszont egy 
új AA, amely 11-én már a CM-en van -10°-on, mint több U-jú, kicsi 
D-típusú. A PU-k egymás fe lé  néző széle szakadozott, pórusokat 
tartalmaz. 12-én összeérnek, 13-án ú jra szétválnak, a követő 
É-D irányban megduplázódik és szétlökődik. 14-én újra összeérnek. 
Ezek a jelenségek igen gyors szerkezeti mozgásokra utalnak. Ez
után csak 18-án történt észlelés, amelyen nem látható, vagy már 
lefordult.

A következő AA 12-én tűnik fe l egy keleti fáklyamezőben, B -t í -  
pusú +20°-on /visszatérő?/. 16/17-én mint I-típusú vonul át a 
CM-en. 22-én már nem látható, inaktív a fe lszín  29-ig. Csak egy 
napon, 24-én a CM-en -5°-on látható egy kicsi G-típusú AA, mely 
délutánra B-típusúra esik szét.

ISKUM JÓZSEF

A használt rövidítések: AA -  aktiv terület ; PU -  penumbra;
U -  umbra; CM -  centrálmeridián
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KETTŐSCSILLAGOK

Sajnos az időjárás -  különösen decemberben -  nem volt kedvező 
az amatőrcsillagászok számára, így a vártnál kevesebb megfigye
lést végezhettünk. Az alábbi hét észlelőtől érkeztek megfigyelé
sek, Összesen 56:

Ágai Szabolcs /Budapest/ 18
Berente Béla /Kocsér/ 7
Erdélyi József, Erdélyiné Bekő 
Ildikó, Zana Ernő /Nagykőrös/ 3
Papp Sándor /Kecskemét/ 10
Yaskúti György /Vaskút/ 18

4 Aqr /STF 2729/ 20488-0549
Ágai /15 T -  120x/: Szoros, de réssel bontott kettős. A két 

csillag  kb. 0','9-re van egymástól. Egyenlő fényesek, a fő 
cs illag  kék, társa citromsárga, PA = 15 .

Papp /24,4 T -  200x/: Érintkező korongok, néha réssel is  érez
hető. Kissé eltérőek: 6,5 -  7,5 ,mnapsárga színű kgmponen- 
sek. S= 0?9 -  1" ; PA=20. /Egy 8,5 csillag  PA 235 felé  
2* -  2’,5-re./
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©  ? 23056+3111 /Peg/
Vaskúti /20 T -  45x/: Az STP 2978-tól DK-re egy feltűnő

PA 30/210 irányú, 5 tagú csillagsor DNy-i részén a legfénye
sebb tag mellett EL-sal 20-25" távolságban feltűnik a 10 
körüli komponens PA 25° fe lé . 90x: A 775-8 -s főcsillag  
mellett 6" -re l(T-10*5-s, 25-30"-re fé l magnitúdóval halvá
nyabb társak; PA 35° és 45°. 140x: Nem könnyíti az észlelést.

©  STP 314 Per 02493+5248
Berente /l5,6 T/: Nagyon nehéz, igen szoros /l',‘3/ kettős, kis

sé eltérő fényességű sárgásfehér csillagokkal. PA 310°.

©  STF 369 Per 03139+4018
Berente /15,6 T -  174x/: Eltérő, szoros /3','6/ kettős, kékes

fehér csillagok, PA 40°.
Papp /24,4 T -  120x/: Könnyen bontott a 3-4"-es pár, kissé 

eltérőek, zöldeskék és vajsárga, PA 35 .

©  fi 533 Per 03325+313.1
Berente /15,6 T -  174x/: Az este fénypontja volt ez a rendkí

vül nehéz, szoros / l " l /  kettős. Fél korongátmérőnyi réssel 
bontva, közel egyenlő fényességű csillagok, PA 215°.
/24,4 T -  240x, 400x/: A lig -a lig  eltérő, kb. l" -e s  kettős 
másfél korongnyi réssel bontva, sárgásfehér csillagokkal.
PA 40°.

Papp /24,4 T -  240x/: 1" körüli, réssel bontott, a lig  eltérő 
sárgásfehér-eötétnarancs pár. PA 230-235 .

VASKUTI GYÖRGY 
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Nyári rendezvények

A TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmánya és az 
Uránia Csillagvizsgáló kiemelt nagyrendezvénye a TIT Komárom 
Megyei Szervezetével közösen rendezendő VTI. Csillagászati 
szakköri vetélkedő és szakkörvezetői tanácskozás, melyet

V  1985. augusztus 21. -  24. között Tatabányán

tartunk. A vetélkedőre négyfős csapatok + szakkörvezető je 
lentkezését várjuk.

A résztvevők elhelyezése egy középiskolai kollégiumban 
lesz . A vetélkedő, az előadások és az étkezések a helyszínen 
lesznek. A program 21-én délben kezdődik és 24~én délben ér 
véget, az első étkezés a 21- i  vacsora, az utolsó a 24-i ebéd.

Jelentkezni a TIT Tatabánya Városi Szervezete cimén 
lehet /2802 Tatabánya, p f. 215./, a jelentkezési határidő 
á p rilis  30. A jelentkezés a mellékelt egyéni jelentkezési 
lapon vagy a szakkörvezetőknek kiküldött kollektív jelentke
zési lapon történik. További jelentkezési lapok fenti cimen 
vagy az Uránia cimén kérhetők. A jelentkezések beérkezése 
után csekket küldünk, a befizetési határidő május 31.

Mint azt korábban már jeleztük, a részvételi d ijbó l a 
CSBK pártoló tagjai részére kedvezményt adunk. Ezen kivül 
idén elsőizben d ifferenciá lt jelentkezési d ija t á llap íto t
tunk meg, a felnőttek és a 18 éven a lu li  fiata lok  más-más 
részvételi d ija t fizetnek. A befizetendő összegek a követke-
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Emlékeztetünk arra, hogy az Amatőrcsillagászati Megfi
gyelések Tanfolyamát. melynek témája az üstökösök megfigyelése, 
1985> augusztus 1 . - 4 között rendezi a szombathelyi Megyei 
Művelődési és Ifjú ság i Központ. / Részletesen lásd Meteor 
1984/12. szám, 23. old./ Jelentkezési határidő 1985.március 
31.,a jelentkezéseket a következő cimre kell küldeni: Vértes 
Ernő,MMIK,97oo Szombathely, Ady tér 5* A tanfolyam részvételi 
dija  880, -P t, a CSBK pártoló tag ja i részére 800, -F t.

Kellő számú jelentkező esetén augusztus 12. -17 között 
Salgótarjánban rendezi a TIT Csillagászati és Űrkutatási Vá
lasztmánya hagyományos kétévenkénti bentlakásos tanfolyamát.
A rendezvény maximális költsége 15oo,-Pt. személyenként au
gusztus 11-i érkezéssel és 17-i elutazással. A CSBK pártoló 
tag ja i természetesen ebből is  később megállapítandó mértékű 
kedvezményt kapnak. A jelentkezéseket legkésőbb március 31-ig 
kérjük a következő cimre: Fekete László, TIT Nógrád megyei 
Szervezete, Salgótarján, Mérleg u 2. 31oo.

Többek érdeklődésére közöljük, hogy a nyári rendezvények
re a CSBK pártoló tag ja it megillető kedvezményes részvételi 
dij mindazokra vonatkozik, akiknek a befizetése legkésőbb 
az i l le tő  rendezvény jelentkezési határidejéig beérkezik az 
Uránia Csillagvizsgálóba. A pártoló tagsági dij befizetéséhez 
további csekkek az Uránia Csillagvizsgálóból /1253 Bp. pf. 36/ 
kérhetők, a pártoló tagsági d i j ,  mint ismeretes, legalább 
120,- Ft évente.

BOTH ELŐD
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy december végéig 

239 tagtársunk pártoló tagsági d ij befizetése érkezett be, 
az egy főre jutó átlagos befizetés 158,- Ft, melyért ezúton 
is  köszönetünket fejezzük ki.

A CSBK VEZETŐSÉGE
Értesitjük észlelőinket, hogy a PVH 10. találkozóját 

külföldi vendégek részvételével 1985. március 30-án, szom
baton a budapesti Planetárium szemináriumi helyiségében tart
juk. Bővebb fe lv ilágositás Mizser A ttilátó l kérhető /1016 Bp. 
Asztalos J. u. 2/b/. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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LEVY -  RUDENKO 1984 t.

Szinte jelképesen az 1984-es esztendő búcsúztatásaként egy 
új, egyre jobb 1áthatóságú üstökös je lent meg az égbolton.
Nov. 14-én a felfedező /Levy, Tucson, Arizona, 40 cm-es f/5 
műszerrel/ 8,5 , fényességű, csóva nélküli objektumként ir ta  le . 
Az E -fe lé  mozgó üstököst a lig  két héttel a felfedezés után már 
hazánkból is^észle ln i lehetett az alkonyati égbolton, a Her -  
Lyr csillagképek határán. Egyre növekvő deklinációja miatt ja 
nuár elején már cirkumpoláris objektum volt.

Az alábbiakban lássuk a nov. -  dec. havi é sz le lő lis tá t:

észle lő  megfigyelés műszer

Dömény Gábor /Kajdacs/ 4 10 T
Keszthelyi Sándor /Vasas/ 2 10,6 L
Kósa-Kiss A ttila  /Salonta,R/ 3 6,3 L
Lakatos József /Maglód/ 1 7x50 B
Mizser A tt ila  /Budapest/ 10 19 L, 50 T
Papp Sándor /Kecskemét/ 2 24,4 T
Rohoska Lajos /Budapest/ 1 8x56 B
Ságodi Ibolya /Szeged/ 1 10 T
Szabó Sándor /Boly/ 1 10 T
Ujvárosy Antal /Kecskemét/ 1 24,4 T
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A mellékelt fénygörbe közel egy hónanot ö le l fe l a perihé- 
lium-atmenet időszakában. A fekete pontok a szokásos 6,8 cm 
standard távcsőátmérőre korrigált, egyedi fényességértékeket 
jelölnek. Az adatsor hiányossága és a nagy szórás miatt csak 
egy közelitó becslést lehet adni a fényesség alakulására, 
/lásd; folytonos vonal/.

A fotometrikus paraméterek /m -  abszolút fényesség, és n -  
hatványkitevő/ meghatározása az említett okok mellett, azért 
is  nagyon nehéz, mert az ész le lt  időszakban nagyon keveset 
változott az üstökös naptávolsága. /December folyamán e válto
zás kevesebb vo lt, mint 0,02 CSÉ/!
Ezért rendkivüli fontosságú a távolodó üstökösről végzett min
den újabb észlelés.

Januártól március közepéig az üstökös egészen jó  láthatósá- 
gú lesz?_ és külön érdekességnek számit, hogy ez idő tá jt  1 CSE 
-  nél közelebb lesz a Földhöz. Február 14-én mintegy 0,6 CSE- 
re csökken a földtávolsága.
Feltehetően^ebben az időszakban lassú lesz a fényességcsökke
nés üteme, igy a nagyobb teljesítményű távcsővel rendelkező 
amatőrök bizonyára több szerkezeti részletet figyelhetnek meg 
a komában.
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Az Intemati aal Halley Watch amatőrcsillagászok számára ősz— 
szeállított programjának -  legalábbis ami a meteorészleléseket 
i l le t i  -  első hazai erőpróbája, az Orionidák 1984-es megfigyelése 
a körülményekhez képest sikeresen zárult. Kevés idő választ el 
bennünket attól, hogy maga az üstökös is láthatóvá váljék az ama
tőrtávcsövek számára, amellyel az üstökösmegfigyelő program is  
kezdetét veszi.

Az IHW amatőröket irányító központja /Lead Center Organization 
= LCO/ előzetes adatfelmérés céljából egy IHW Jelentkezési Lapot 
/IHW Observer Index/ bocsátott ki. Segítségével tájékozódni sze- 
retnének, hány megfigyelő munkájára számíthatnak szerte a világon 
a Halley-üstökös és meteorrajai megfigyelésében. Az észlelők ada
tainak előzetes rendszerezésével a későbbi feldolgozást is meg 
szeretnék könnyíteni.

Az eredeti angol nyelvű "Observer Index"-et mellékelten mutat
juk be. A kitöltők munkájának megkönnyítése, a tévedések elkerü
lése végett összeállítottunk egy magyar nyelvű jelentkezési la 
pot, és ezt e számunkkal mellékelten valamennyi észlelőnknek szét- 
küldjük. Az eredeti adatlapot némileg egyszerűsítettük, elhagytuk 
róla -  a hazai amatőr lehetőségek ismeretében -  a fotoelektromos 
fotometria és a spektroszkópia témakörével kapcsolatos rovatokat. 
/Ha valakinek mégis lehetősége nyílna ilyenre, természetesen ez 
nem kizáró ok.

A jelentkező nevét, címét és telefonszámát követően azokat az 
észlelési területeket kell megjelölnünk, amelyekkel /vagy amely-- 
lyel/ foglalkozni szeretnénk az IHW-program hátralévő ideje alatt 
/1985-89/. Ezután következik a várható észlelőhelyek felsorolása 
/név, fö ld ra jz i hosszúság, szélesség, magasság/. Ezt esetleg ne- 
héz előre tudni /pl. meteorészlelő táborok/, de természetesen 
nem kizáró ok a munkából, ha a felsoroltakon kívüli helyről fo
gunk észlelni. A kitöltés előnye viszont, hogy később, az észle
lőlapok kitöltésekor elég a helyszínek sorszámaira hivatkoznunk!

A távcsövek típusán a szerelésük értendő /pl. refraktor/, je -  
löljükTbe, hogy fe lá llítá sa  állandó-e vagy hordozható, i l l .  hogy 
milyen munkára akarjuk használni. Binokulár esetén a méretét a 
szokásos módon adjuk meg /pl. 7x50-es binokulár/. Az asztrofoto- 
gráfiához használandó fényképezőgépek, kamerák adatainak k itö l
tése értelemszerű. Emlékeztetjük észlelőinket, hogy az IHW üstö
kösfotózó programjában való részvétel fe ltétele egy-egy 10-20 
perces vezetett felvétel negatívjának beküldése az AnAroméda- 
i l l .  az Qrion-ködről /részletesebben a Meteor '84/11. szamában/„
A meteorfotózásnál hasznos forgószektor remélhetőleg nem lesz 
egyedi a hazai meteorészlelők között.
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OBSERVER INDEX

Please tear out this form and f i l l  it  in as completely as possible i f  you plan to 
submit observations to t :- IHW. Also f i l l  in the duplicate in Part I‘I for your own 
records. It is  important to read Sections 2 and 4 and the section describing your 
area of participation in Part I of this manual before submitting this index form. 
Return this form to Stephen Edberg (Jet Propulsion Laboratory, 4800 Oak Grove Dr., 
T-1166, Pasadena, California 91109, USA).

Name (Last, F i r s t ) ___________ ________________  Telephone:



List equipment planned for use in photography not already listed as a telescope. 
This can include Schmidt or aerial cameras or Interchangeable lenses belonging 
to your photographic system.

Camera Focal Length f/ratio Notes
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Kérünk mindenkit, észlelési tapasztaltságát önkritikusan érté
kelje! Nem szégyen, ha valaki kevesebb tapasztalatot szerzett, 
túlbecslésük azonban -  ha későbbi munkánkkal összevetik -  esetleg 
nem használ a magyar amatőrmozgalom külföldi hírének.

Mivel az idő sürget, kérünk minden érdeklődőt, postafordultá
val küldje vissza a kitöltött jelentkezési lapot a következd 
cxmre:

\  Sülé Gábor \
*• Budapest, l*
.♦ A ttila  u. 23. V/31. •!
% 1016 *•

A beérkezett jelentkezéseket áp rilis  elején továbbítjuk, a 
beküldési határidő tehát:

1985. március 31.

Kérjük azokat is , akik az eredeti angol nyelvű jelentkezési 
lapot már kitöltötték, a mellékelt magyar nyelvűt is töltsék ki, 
lévén, hogy hazai dokumentálási szerepet is szántunk neki.

n  ~ ü s t  -

Meteoros rövidhírek
O A Geminidákról

A Geminida-meteorraj maximuma mostanában következhet be 
K. Fox, I .  Williams, D. Hughes szerint. 2022-ig a raj fokoza
tosan gyengülni fog, a jelenlegi aktivitás egynegyedéig, ugyan- 
sikkor a maximum időszaka szélesedik.
/MNRAS -  Monthly Notices of Royal Astronomical Society V, 205/ 

O  A Geminidák története
A Workgroepnieuws-ban Paul Roggemans alaposan megvizsgálta 

a Geminidák és a vele szoros kapcsolatban álló 1983 TB kis
bolygó kapcsolatát. Az Ukkeli Királyi Obszervatóriumban,/Bel- 
gium/ ta lá lt korai Geminida-feljegyzéseket átnézve 14 Ázsiá
ban észlelt, valószínűleg Geminida-tűzgömb leírását találta  
az iez. 1039-1099 közötti időszakból. Ms meteorhullások le í 
rása is előkerült, pl. 1830. dec.l2/l3-án Heiligenstadtban, 
vagy 1833. dec. 11/12-én Pármában /Olaszország/, ahol 40 tűz
gömböt figyeltek meg. 1836. dec. 12-én Bunzlauban és 1847. 
dec. 8/9-én Achenben is történtek feljegyzések, ezek a le írá 
sok azonban nem sorolhatók egyértelműen a rajhoz. A többiről 
Roggemans ezt ír ja : "Nem hullott sok meteor, de a radiáns 
könnyen azonosítható volt."
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Két tektitet találtak kőzetbe ágyazva Ausztráliában. Az egyi
ket szilikátos rétegben le lték  Davis Creek közelében /29° 26'S, 
122° 04* E/, míg a másikat Kambaldában, St. íves Causway-ben 
/31° 19' S, 121° 45* B/. Bddig mindössze 3 ilyen meteoritet 
találtak sziklába ágyazva, a mostani leletek kora a fe lté te le -  
zések szerint 700 ezer év. /Heteorities Tol. 19. No. 2./

O löbb a kozmikus por
A sarki jégtakaró legutóbbi vizsgálata azt mutatta, hogy az 

utóbbi jégkorszak vége egybeesett a naprendszerbeli kozmikus 
por mennyiségének jelentős növekedésével.

/Meteoritics Vol. 18. No. 4,/

A glassfordi anomália
— egy feltételezett meteoritbecsapódás Közép-lllinoisban

A glassfordi anomália kb. 12 mérföldre délnyugatra található 
Peoriától. Mielőtt valaki fe l akarná keresni a környéket, meg
jegyezzük, hogy a jelenségnek semmiféle je le , kráterszerú bemé
lyedése nincs.

Az it t  ta lá lt kőzettani szerkezetet a meteoritbecsapódások kö
vetkeztében kialakultak közé sorolják. Buschback és Ryan voltak 
az első kutatók, akik jelezték, hogy fúrásaik alapján a felszín  
alatt a lig  300 m-rel egy dómszerű, rétegződést találtak. Ezt meg
gyűrt rétegek jellemzik, és a középső kiemelkedésben összetört 
/breccsásodott/ kőzeteket találtak /Bulletin of the American 
Association of Petroleum Geologists V. 47.» 1963. dec./.

Az ilyen dómszerű szerkezetekben -  találó elnevezéssel: asz- 
troblémákban -  a középső csúcs a becsapódást elszenvedő anyag 
rugalmas alakváltozása következtében emelkedik vissza /vö. la s s i - 
tott vízcsepp-felvételek!/. Az ütközés következtében a szikla 
összenyomódott, majd kezdte visszanyerni alakját. Bz a visszae- 
melkedés a deformált terület közepére koncentrálódott, míg a szé
lek benyomódva maradtak.
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A legismertebb ehhez hasonló dómszerű szerkezet az Indiana 
állam északi részén található Kentland-dóm. Ez egy mészkőbánya 
egyik közel függőleges falánál került felszínre. A helyszínt már 
50 éve alaposan feltérképezték, a szerzőnek sikerült néhány kő
darabot is beszereznie.

A glassfordi szerkezet geológiailag még nem nyugodott meg te l
jesen. Ha elfogadjuk meteoritikus szerkezetét, a becsapódásnak 
kb. 440 millió évvel ezelőtt kellett lejátszódnia, az ordovicium- 
ban. A késői ordovicium, i l l .  a szilúzi és devoni tengerek később 
elöntötték a környéket, tengeri üledékkel befedve a krátert. így 
a glassfordi anomália minden bizonnyal még jóidéig feltáratlan  
rejtély  marad.

W. R. ROY 
Urbana, Illin o is

/fordította: Sülé Gábor/

Magyar észlelők a Meteor News-ban
A "Meteor News" a floridai meteorészlelők egyik, negyedéven

ként megjelenő kiadványa, Wanda és Karl L. Simmons szerkesztésé
ben. A múlt év októberi, 67. szám 10. oldalán a rövidhírek között 
megjelent egy, magyar megfigyelők á lta l végzett teleszkopikus me
teorészlelés. A Meteor 1984/2. számában közreadott, a P -’ 83 tá
boron Kaposvárott történt, Keszthelyi Sándor és hat fős csoportja 
á lta l végzett teleszkopikusozás híre és a megjelent térkép került 
bemutatásra.

Rovatunk meteoros rövidhíreit a Meteor News említett száma 
alapján közöltük.

Callahan Astronomical Society 
C/O Wanda L. Simmons 
Publisher, METEOR NEWS 
Route 3. 1062
Callahan, Florida 32011 USA

Meteor News
Number 67
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P leione Változócsillag- észlelő Hálózat
megfigyelési rovata

W  Cassiopeiae 1973 -  1984

Ezúttal egy kevéssé ész le lt cs illagot dolgoztunk fe l .
A W Cas maximumban csak nagyon rövid ideig látható binokulár
ra l, igy az 1969-től 1984-ig terjedő időszakban mindössze 
350 fénybecslést küldött be 28 észlelő. A viszonylag kevés 
észlelés ténye azért is  ellentmondásos, mert a c s illa g  minimu
ma már közepes műszerrel is  jó l  végigkövethető. Deklinációja 
+58°, ami b iz to s ít ja , hogy egész évben megfigyelhessük.

A GCVS 1976-os, harmadik kiegészítése szerint periódusa 
405,22 nap, a fényváltozás 8^2-12^5 között za jlik , az átlagos 
szélsőértékek 8^8 i l l .  11^8.

Az észlelésekből 405,3 napos periódus adódott, mig a fény
változás megmaradt 9?1 és 11?7 értékek között. Ez azt mutat
ja , hogy a W Cas -  legalább is  az általunk észle lt időszakban -  
kiegyensúlyozottan pu lzált, amit szabályos fénygörbéje is  

műt at.
Az adatok meglehetősen egyenetlenül oszlanak e l, zömük 

1981-1984 között született. A c s illa g  egyike a nagyon vörös 
miráknak, ezért több észlelő esetén az adatok szórása is  meg
növekszik, ami -  sajnos -  fénygörbénkén is  észrevehető.
/Ezzel kapcsolatban lásd még Változós érdekességek című rova
tunkat -  a szerk./

A W Cas könnyen megtalálható, mivel közel van az ^Cas-hoz, 
bár a felkeresést nehezíti a Tejút temérdek csillaga . Két 
helyen is  jelent meg ró la  észlelőtérkép: a Változócsillag  
Atlasz 3. füzetében és a 83/4-es Meteorban. Az utóbbi térké
pet tanácsos használni, mivel jobb a határmagnitúdója.

ZALEZSÁK TAMÁS
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Változós érdekességek
MIRA GÖRBÉK AZAAVSO REPORT 38-BAN

Az AAVSO REPORT 38. része az amerikai szervezet eddigi leg
terjedelmesebb ilyen kiadványa. A 470 oldalas, A4~es fonnáturaú 
vaskos füzet egész oldalas, jó l  kimérhető görbéket közöl az 
1975-77-es időszak mira ész le lései alapján./Az adatok külön 
kérésre "nyersen" is hozzáférhetők/.

A hosszú észle lő listán  32 magyar névvel^találkozunk. A 
fénygörbék alapján a következő, nálunk is  ész le lt  mirákról 
van szükség több é s z le lé s re :^  Dra, R Hya, T UMi,R Cam,RR Sgr,
R Del,R Lac. Néhány csillagná l igen nagy szórással találkozunk, 
ami egyrészt nagyon vörös szinükkel vagy a pontatlan összeha- 
sonlitó sorozatokkal magyarázható. A W Cas,S Cep,V CrB,V Cyg, - 
WX Cyg,U Her,U Lyr,RU Vir,SS Vir esetében l“ - t  meghaladó a 
szórás. Az X Cas, az R Lep és az U Cyg esetében a szórás meg
köze líti vagy meg is haladja a 2 -s  értéket.

A PVH -  jóval kevesebb -  észleléseiből is  hasonló következ
tetéseket vonhatunk le . Észlelőinket továbbra is  arra kérjük, 
hogy a fénybecslés során lehetőleg rövid ideig pillantsanak a 
vörös szinü változókra /mirák, SR-ek, néhány L tipusú csillag/  
a Purkinje effektus káros hatásainak^kiküszöbölése végett.

"Elrettentő példaként" az X Cas fénygörbéjét mutatjuk be 
az AAVSO REPORT 38 alapján.

MZS

NOVA VULPECULAE 1984 No.l
Nyugatnémet kutatók a Hóhér List Obszervatórium 106 cm-es 

távcsövével készített spektrumok alapján 1,2 kpc-es távolsá
got állap ítottak  meg a cs illa g ra . A maximum 6®3~s látszó fé 
nyessége alapján a nova abszolút fényessége My= -5^5 volt, 
némiképp halványabb, mint a lassú nóvák átlagos abszolút fé 
nyessége. IBVS 2£41

NOVA VULPECULAE 1984 No.2
A nóváról december végén 10 PVH észlelés született. Ezek 

és az IAU Circular 4024. száma alapján rekonstruálni lehet a 
nova fénygörbéjének kezdeti szakaszát. Az évtized -  eddig -  
legfényesebb nóvájárói dec. 23-26 között 5^5 körüli észlelé
sek születtek, a maximum pontos időpontja nem határozható meg. 
A rossz januári időjárás miatt csak szórvány észlelések szü
lettek a c s illa g ró l, de a hónap közepén még mindig fényes 
volt, 7m körüli. Érdemes tehát észlelésével próbálkozni,még 
kis távcsövekkel is !

MZS
m  CASSIOPEIAE

Az 1928-ban felfedezett c s illa g ró l P. Notni és G. Richter 
sonnebergi lemezek alapján kimutatta, hogy nagyon rövid peri- 
ódusú -  9 nap! -  Z Cam tipusú törpenóva. A c s illa g  12^3 és 
15?2 /p/ között változik.

32
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SGY TÖRPECEFEIDA EGÉSZ ÉJSZAKÁS ÉSZLELÉSE

1984. szeptember 25-én elhatároztam, hogy észlelem az 
SX Phoenicist. John Toone 1981-ben végzett errő l a c s illa g ró l 
Tenerifféről, ő négy maximumot figye lt  meg. /Eredményeiről a 
The Salford Astronomer-ben számolt be -  Mzs/.

Többször is észleltem ezt a cs illa go t, de sbhasem tudtam 
egyhuzamban ilyen sok maximumát végigészleln i. A szeptember 
25-i újhold tette lehetővé, hogy még az esős évszak beállta  
előtt végig tudjam észleln i ezt a cs illago t.

Észleléssorozatom 8 óra 16 perc hosszú vo lt, ez idő a latt  
183 becslést végeztem az SX Phe-ről, de közben 30 másik vá l
tozót is észleltem. Sohasem végeztem addig ennyi észlelést 
egyetlen éjszakán. Mégis úgy gondolom, hogy ez nem "abszolút 
rekord", úgy emlékszem, Angliában volt valaki, aki ennél több 
megfigyelést végzett, több fedési változó egyidejű követése 
révén. Mindenesetre nagyon elfáradtam a hosszú ész le léstő l és 
kb. négy órakor feküdtem le , de hatkor már ismét talpon vo l
tam, tanitani kellett mennem.

Munkám végül is  öt egymást követő maximum megfigyelését 
eredményezte, ezekből 81 perces átlagperiódust határoztam 
meg. A GCVS 79 perces periódust ad meg az SX Phe-re, igy az 
egyezés jónak mondható. A harmadik maximumot nem tudtam pon
tosan meghatározni, nyilván ez is  hozzájárul az eltéréshez.
A két utolsó maximum pontosan 79 percre esik egymástól. Á lta
lában kétpercenként, de néha -  különösen a maximumok körül -
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percenként végeztem egy becslést. A cs illa g  észlelése bizonyá
ra jó  példa a "vizuális gyorsfotometriára".

COLIN HENSHAW
/ford. Mizser A./ /Zimbabwe/

Változóészlelés binokulárral

Az utóbbi években a bi kulárok népszerűsége erőteljes növe
kedést mutat amatőrcsillagász körökben. Jómagam több mint 30 
éve használok kis kézi látcsöveket változóészlelésekhez.

Amikor a 40-es években elkezdtem New York-ból észle ln i, 
lehetőségeim csak egy 7x50-es prizmás látcső használatát en
gedték meg. M int érdeklődésem egyre inkább a változócsilla 
gok fe lé  irányult, beszereztem az összes AAVSO térképet azok
ró l a csillagokró l, melyek e lérik , vagy meghaladják a 8m-s  ha
tárt. Ez a megszorítás néhány tucat olyan változóra korlátoz
ta programomat, melyek minden időben elérhetők voltak. Ezzel 
szemben a katalógusokban sok olyan változót találtam, melyek 
nem szerepeltek az AAVSO programjában. Megkértem León Camp- 
b e l lt , az AAVSO akkori titkárát, becsülje meg, mennyire len
nének hasznosak az AAVSO programjában nem szereplő változók 
észle lése i. Azt válaszolta, hogy hasznosak lennének, fe ltéve, 
hogy amplitúdójuk meghaladja a f é l  magnitúdót. Ez az "enged
mény" további száz c s illa g  programba vételét jelentette szá
momra. Néhányukhoz már készült AAVSO térkép, másokhoz a Yale 
és a Boss katalógusok alapján készítettem észlelőtérképet.
A későbbiekben rájöttem arra, hogy sokukat felfedezésük és 
katalogizálásuk óta nem észle lik  folyamatosan. Néhány cs illa g 
ra vonatkozóan a katalógustól elterő adatokat allapitottam  
meg /amplitúdó, tipus, periódus/.

1951-ben New York egyik elővárosába, Tuckahoe-ba költöztem, 
ma is  it t  élek. A lényegesen jobb égi állapotok révén elértem 
a 9m-s álomhatárt 7x50-es és 12x40-es binokulárokkal. A prog
ramcsillagok száma is jelentősen gyarapodott. Ahogy a külvá
rosok urbanizálódtak, az én egem is  romlott. Erősebb binoku- 
lárokat használtam, igy nem kellett programomat csökkenteni.
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Több tipus kipróbálása után egy I6x70-es binokulárnál kötöt
tem k i. A várostól távol, kitűnő ég a latt 10™8-s csillagokat 
is láttam már ezzel a műszerrel. Bár a I6x70-es két és fé l  ki
lós, mégis kézből észlelek, de ha lehet, mindig megtámasztom 
karomat

Különféle binokulárokat használva eddig 463 változócsil
lagró l végeztem észleléseket. Ezek közül 13 nova, 6 cefeida, 
150 hosszúperiódusú, a maradék félszabályos és szabálytalan 
változó. Jelenleg kb. 325 c s illa g  szerepel programomban. Egy 
hónap során megpróbálom a lehető legtöbb csillagot ész le ln i, 
ezek száma azonban rendszerint nem éri e l a százat.

A binokulár-észlelések biráló i' szerint a fényes változókat 
többnyire tú lész le lik  a binokulárral észlelők. Ez mindenképpen 
igaz, igy ha lehet, kevéssé ész le lt  változókat figyelek meg. 
Természetesen a cefeidákat és a gyorsan változó csillagokat 
minden derült éjszaka figyelem. Nyilvántartásomban minden 
olyan változó szerepel, mely e lé r i a 9^5-t.

íme néhány olyan változó, melyeket világszerte kevéssé ész
lelnek, de érdekes változásokat mutatnak be;
RY Cam Pélszabályos, 136 nap periódusú c s illa g . 7™3-3™5 kö
zött változik.
AA Cam /070468/ Szabálytalan, 7T5-8^8 között változik. l° -k a l  
északra található az RU Cam cefeidától.
UW Her Pélszabályos,1.00 nap periódusú, 7?3-8^6 között válto
zik. ATTHer-től fé l  fokra délre van.
SV Cas /233451/ Pélszabályos, periódusa 276 nap. 7Tfo-9™6 kö
zött változik. Az R Cas-tól 3°-kal nyugatra van.

A másik gyakori b írá la t , mely a binokulárral észlelőket 
é r i ,  hogy az észleléseik kevésbé értékesek, mint a nagy mű
szerre l végzettek. A legtöbb esetben egy halvány észlelés 
végzése több időt és gondosságot igényes, mint egy binoklisé. 
M i igazás számit, az az észlelés minősége és a programba vá
lasztott csillagok. Minden észlelő műszere határfényességéig 
szeret dolgozni. Ha csak jó l  ismert és jó l  ész le lt csillagokat 
választ, a becslések értéke csökken. Ez nem azt je len ti, hogy 
a nagyon jó l  ész le lt csillagokat, mint p l. az R CrB-t vagy az 
SS Cyg*et vegyük ki a programból. Egyetlen éjszaka során is  
kitörhetnek vagy elhalványodhatnak az eruptív csillagok és mi
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lehetünk: az egyedüli észlelők. Másrészt a tú lészle lés, mint 
a hosszúperiódusú változók minden este történő észlelése is ,  
csökkenti programunk értékét. Hiszek abban, hogy egy jó l  ter
vezett program a müszerátmérőtől függetlenül is  értékes kell 
hogy legyen.

Remélem, sikerült meggyőznöm tagjainkat: a fényes változók 
észlelésének sokkal nagyobb tere van, mint azt eddig sokan 
hitték, ügy érzem, hogy valamennyi, észlelésre érdemes c s i l 
lag -  fényességére való tekintet nélkül -  beletartozhat az 
AAVSO programjába.

EDWARD ORAVEC

/The Journal of the AAVSO, Vol.5»No.2. -  ford. Mzs/

Új kiadványok

A múlt év végén két újabb PVH kiadvány je lent meg a 
METEOR mellékleteként.

A PVH Report sorozat 9. részét Szánthó Lajos és Petrohán 
Betty készitette. A 28 oldalas füzet -  rendhagyó módon -  
nem évekre bontott fénygörbéket mutat be, hanem az 1979-83 
közötti időszakot egyetlen grafikonon mutatja be. A kiadvány 
az L- és RV Tauri tipusú változókkal foglalkozik. Legfontosabb 
észle lési eredményeink -  csillagokra bontva -  két oldalas 
angol nyelvű ismertetőben is  olvashatók.

Az L- és RV tipusú változók füzete hézagpótló je llegű , 
reméljük, hamarosan törleszteni tudjuk másik nagy adósságun
kat, az eruptiv változók észleléseit bemutató PVH Reportot is .

A Változócsillag Atlasz sorozat 6. füzete is  elkészült.
A 20 oldalas kiadvány segitségével 36 változó figyelhető meg.
A csillagok fele binokulár változó, de sok olyan -  halványabb ■ 
változó térképét is  beválogattuk, melyek közlésére hazánkban 
első Ízben került sor /R Mon, SV Sge, U Get, W Cet, W Her,stb/ 
A VA l*-6. részei Mizser A ttila  cimén rendelhetők meg, füzeten
ként 10 Ft-os áron. Az igényeket utánvéttel elégítjük k i. Más 
PVH kiadványok is Mizser A ttilá tó l kérhetők /címe: 1016 Buda
pest, Asztalos János u. 2/b/.
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PVH-észlelők az 1982/83-as AAVSO-listán

December végén érkeztek meg -  jelentős késéssel -  az AAVSO 
Journal 1983/2-es és 1984/1-es számai. Az 1983/2-es számban 
található az 1982/83-as AAVSO-év é sz le lő lis tá ja , mely 65 ma
gyar észlelő  nevét tartalmazza. Úgy tűnik, hogy ezzel az akti
v itássa l hazánk ész le lő i hosszú időre bebiztosították az elő 
kelő második helyet ezen a rangos listán  -  legalább is az ész
lelők számának tekintetében. Ezzel szemben a kiküldött 10432 
hazai észlelés is csak az ötödik helyhez volt elegendő.

A legtöbb észlelést végző országok:

Az eredeti AAVSO listán  10612 észlelés szerepel Magyaror
szág neve után, mivel Keratin Rátz neve kétszer is olvasható 
/másodszor leánykori nevén, Keratin Reichenbacher-ként/. A za
vart csak fokozza, hogy -  legalább is amerikai kollégáink 
szerint -  az "egyik" Keratin Magyarországon, mig a "másik" az 
NDK-ban la k ik ...

Az észlelő listán  a PVH észlelőket külön is  je lö lik , Colin 
Henshaw, John Toone és Keratin Ratz is a PVH "szineiben" 
szerepel. A legtöbb megfigyelést Danié Overbeek /8080/,
Wayne Lowder /6602/ és Michel Verdenet /6362/ végezték. Az 
"inner sanctum" lis tá t  Mark Heifner vezeti 1668 13™3 a la tt i  
ész le lésse l, őt Ernst Mayer 1479, John Bortle 1292, Glenn 
Chaple pedig 1059 megfigyeléssel követi.

Összesen 29 ország 505 megfigyelője 194580 észlelést vég
zett.

Az elmúlt időszakban 151 különböző -  amatőr észlelésekre 
vonatkozó -  kérés érkezett az AAVSO-hoz, jórészt csillagá 
szoktól és egyetemi hallgatóktól. Az AAVSO amerikai tagjai

.ü iijio thez  hasonlóan, kataklizmikus változókkal kapcsola
tos riasztásaikkal segítették az EXOSAT, az IUE és az IRAS 
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mesterséges holdak kutatócsoportjait. így p l. amatőr észle
léseknek köszönhetően sikerü lt kimutatni a GK Per 350 másod
perces röntgen -oszcillációit, első Ízben sikerült az SU UMá-t 
az említett három sza te llita  műszereivel kitörés közben ész
le ln i, mig a TY Psc-ről fö ld i gyorsfotometriai-mérések segít
ségével igazoln i, hogy a c s illa g  SU UMa típusú törpenóva.

A két legfrissebb AAVSO Journal-ben több olyan cikk is  
olvasható, melyekkel észlelőink remélhetőleg fordításban is  
találkoznak. Két csillagászattörténeti cikk is  megjelent, 
Dorrit H o ffle it  a Betlehemi c s illa g  jelenségét nóva-jelenség- 
gel próbálja magyarázni, Emilia Belserene pedig Maria Mitchell 
1856-59-es Mira Ceti észle léseit ismerteti. A könyve után ná
lunk is  jó l  ismert Charles Whitney a félszabályos változók
ró l ir t  érdekfeszitő cikket, David Levy az Orion-köd változó
iró l végzett megfigyeléseit fo g la lja  össze.

MZ 5

9
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Észlelők figyelmébe

Változócsillagok

Az AAVSO Circular legfrissebb száma "önkritikát gyakorol" 
a Nova Vul 1984 No. 1 térképével kapcsolatban. A Nova Vul-tól 
keletre lévő 74-es és 98-as öh-k értéke helyesen 75 és 95, 
lásd a 84/12 szám térképét. A korrekció indokolatlanságát ak- 
tiv  fotografikus észlelőnk, Sári Gyula saját fe lvéte le i alap 
ján is  megerősitette. /Mzs/

Kettősök
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ABSTRACTS

Light v a r ia t io n  o f Y Lyn between 1976 and 1984 /p.2/

The power spectrum analysis o f the light curve of the 
red supergiant Y Lyn shows the presence of three periodic 
terms, which may be interpreted as the fundamental and f ir s t  
and second overtone rad ia l modes. More details w i l l  be pub
lished elsewhere.

♦ W Cassiopeiae 1973 -  1984 /p. 30./

The author gives the following elements fo r tnira variable  
W Cas: period: 405.3 days, range 9?1-11?7. These values are 
very close to the elements mentioned in GCVS. The author used 
350 Hungarian light estimates to produce the light curve.

♦ 10th meeting of the Pleione Variable Star Observing 
Network

This meeting w i l l  be held on 30th March, 1985 at Confe
rence Hall of Budapest Planetarium. Por more details please 
contact A ttila  Mizser /H-1016 Budapest, Asztalos J. u. 2/b./.

♦ Summer programs

The 7th meeting and competition o f astronomical study 
circ les and the conference of study c irc le  leaders w ill  be 
held between 21st and 24th August, 1985, in Tatabánya. Por 
further information please contact Both Előd, Uránia Obser
vatory, H-1016 Budapest, Sánc u. 3/b.

International conference on the 10-yaers jubilee of the 
small Planetarium in Pécs with the t it le  "Public contacts of 
planetariums" w ill  be held in southern Hungarian c ity , Pécs, 
at the very end o f August. Por details contact: Schalk Gyula, 
H-1088 Budapest, Brédy S .  u. 16.




