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Asztrofotográfia

E cikk kiegészíti a Meteor 1985/10. számában olvasható 
Asztrofotográfia c. Írást. Időközben fejlődtek a műszerek, 
finomodott a kiértékelő eljárás, továbbá a szerző az Orion- 
köd változóit kezdte el fényképezni, ami különleges feladat.

Az aüró fényképezőgép szabvány Zenit közgyűrűvel kezdődik, 
a fényútba 4-5° szögben dia üveg van beillesztve. A dia üveg 
a fényutat 0,25 mm-rel meghosszabbítja - erre ügyelni kell.
Az üveg elejéről 4%, a hátuljáról 5% fény felmegy a gépen levő 
okulárhoz - ez fényes csillag esetén elegendő ahhoz, hogy 
egy Ó^l látható kettős csillag-kép keletkezzen. Az okulár 
fókuszában van még egy vékony lemezből készült takarásos ve
zet őkereszt is. A reflex tükör mögött van a pehelykönnyű fe
dél, amelyet ki lehet nyitni exponálás végett. /Kihúzható 
vékony gumizsinór fogantyú segítségével/. A gép filmtartó ré
sze a mar ismert KARAT kazettával működik - egy fényzáróan 
beszerelt rudacskával lehet a negatívot egy képosztással 
odébbtolni. Filmpazarlás tehát nincs.

A gépen levő okulár 10 mm fókuszú, tehát bármilyen távcső
re automatikusan azt a nagyítást adja, amelyik adott esetben 
éppen szükséges. A téma - ahogyan az a filmre kerül - azono
sítható és az expozíció ideje alatt is látható, amennyiben 
elég fényes. Fényes csillag híján elő kell venni a hagyomá
nyos vezetőtávcsövet. A vezetés rendkívüli pontosságát és 
egyszerűségét az említett takarásos kereszt biztosítja. Az 
óragép kicsit sietősre van állítva, tehát a vezetőcsillag 
előbújik a takarás alól, 10 nem a mozgását figyeljük, hanem a 
fény erősödónát,, amely a pontszerű c:iillag esetén nagyon me
redek es a azom jól érzékeli. A bowdennel vezérelt motorféket 
szinte pillanatonként kuli nyomogatni, hogy a derengés egyen
letes legyen. A vékony reflex üveglemez nem okoz a képalkotás
ban hibát.

Ezzel a kamojávnl kezdődött a ködváltozózás. Felvételek ké
szülteit a nagy mim 7̂ rállványra felszerelt 500-as teleobjektiv- 
vol, valamint a 200/1000-es tükörrel is. A határmagnitúdó 102 
ill. 110 lett, tekintettel a szomorú, ködös egekre. Ezekkel 
a határmngnitudókkal is észlelni lehet egy csomó ködváltozót 
a mi Mimimig. K1 őkérült egy dátum nélküli archív felvétel is 
a 200/1000-rul tn az első benyomás az volt, hogy a változás 
nem nagyon IV itűnő, mindenképpen hasznos lesz tehát a fotós 
észlelés, amikor Is a meleg szobában sokáig lehet böngészni 
az apró különbségeket.

A köd fölött levő 90-93 csillagok a lentiekhez viszonyítva 
kissé fényesebbek s vártnál, jelezve, hogy még ez a kis magas
ságkülönbség is számit. Igyekszünk a közvetlenül szomszédos 
öh-kat használni és s méréseket kisebb csoportokra bontva 
végezni.

Időközben elkészült a speciális nagyitógép is, amelyiknél 
a film a fejnél mozgatható mikrocsavarokkal, hogy a fotométer 
mozdulatlan helyzetben mérhessen, ne okozzon hibát a fény vál
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tozó beesesi szöge vagy az egyenlőtlenül megvilágított képme- 
z°. A kondenzor lencséket /3 db-ra volt szükség/ valamint a 
vetitőizzó távolságát úgy kell megválasztani, hogy az izzószál 
áttetszőfénye a vetitöobjektiv helyére fókuszálódjék. Ezt a 
kicsavart objektív helyén fehér papirral lehet ellenőrizni, 
így lesz a képmező aránylag egyenletesen és a legjobban meg
világítva. A fotométer a nagyobb fényerőt kedveli, nagyobbak 
lesznek a kitérések, pontosabb lesz a leolvasás.

A fotométeres kiértékelésre azért tér újra vissza a cikk, 
mert bebizonyosodott, hogy a módszer a mostani állapotában is 
alkalmas a pontos munkára, ezenkívül érdekes, sok irányban fi
nomítható. A ködváltozókkal'kapcsolatban konkrét feldolgozás 
mutat rá az újabb lehetőségekre.

Az eljárás során már cserélhető diafragma sorozat van hasz
nálatban, igy külön lehet vizsgálni a fényesebb és gyengébb 
csillagcsoportokat a lehető legjobb jel/zaj viszony érdekében. 
A változókat /és összehasonlitokat/ nehéz a ködtől függetlení
teni, a nullázás még a csillag két oldalán is más és raas beál
lítást kíván a változó alapfényesség miatt. Ennek elkerülésé
re hasznos volt repró filmre kontaktmásolatot készíteni a fel
vételről, igy a csillag a fehér pont, a háttér pedig sötét.
A sötétség a fototranzisztor küszöbérzékenysége alatt van, igy 
a nullázást egy részterületre csak egyszer kell elvégezni. 
Sikerült a Fortepan 400 filmet közvetlenül is diára fordítani, 
mégpedig a szokásos hivó és fixir segítségével, csupán a káli- 
um-bikromátos forditófürdőt kellett külön elkészíteni. A fotó
sok ismerik az eljárást. Természetesen a negatív közvetlen 
fotometrálása is eredményes, a pólusváltó átkapcsolásával 
lehet kiválasztani az üzemmódot.

A táblázat az egyszerűség kedvéért néhány bevált öh-t és 
kevés változót tartalmaz, de a kiértékelés lényegét igy is jól 
lehet látni. A feldolgozás SHARP EL-512 zsebszámológép sta
tisztika részével készült. A korreláció -0,999 értéke bizonyít
ja, hogy az összefüggés majdnem pontosan lineáris. Újszerű az 
eljárásban a "visszakeresés”, az összehasonlítok müszerállásá- 
ból való visszaszámolás, hogy mennyire közelíti meg a mérés
ből kimutatható magnitúdó érték az eredetit.

Ezzel a módszerrel az esetleg rossz összehasonlitót ki le
het szűrni és ki lehet választani a trendvonalra legjobban 
illő két összehasonlitót - a továbbiakban elegendő csak 
ezeket használni. A feldolgozott felvétel 1986.11.27. 18:40 UT- 
kor készült, 5?6/50O-as teleobjektiwel, Fortepan 400 filmre,
3 perc expozícióval.

SÁRI GYULA
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Bem utatjuk---------- -----------------

RA.TTZ ANDRÁS AMATŐRCSILLAGÁSZT
A földtekén csak egy pont: -21°42’ és +46°38s. Az ezer 

lelket számláló falu, ahol Sajtz András lakik, csak a leg
részletesebb térképeken található. p i l o n t  ától 20 km-re
délre találjuk ezt az 1882-ben alapított települést, Újfalut.

Sajtz András még nem volt két éves sem, amikor 
a legutolsó nagy gyeimiekparalizis ̂ járvány. Megbénult es azó
ta csak tolókocsiban kepes mozogni, masok segitsegevel.
Szülei és tanárai segítettek, hogy elvégezhesse az általános 
iskola 9 osztályát. Azóta otthon van es egyedül bóviti isme
reteit.

Az űrkutatás már kisgyerek korában érdekelte. 1979 őszen 
Kulin Gvörgy egyik tévéműsorából leste el, mikent lehet 
házilag kis távcsövet készíteni. Az Uránia Csillagvizsgálótól 
egy 30 és egy 35 mm átmérőjű objektivlencsét kapott, amelyek
ből két egyszerű Kepler-távcsövet készített. 1980 nyarán 
nézett először az égre ezen kis műszerekkel, s csodalatos 
élményt jelentett számára a napfoltok, a holdkráterek, a 
jupiterholdak megpillantása. Ezután a csillagképek megisme
rése. a bolygók megtalálása következett. Kósa-Kius Attila 
biztatására 1982-ben kezdett amatőrcsillagászati eszlelesek- 
be. Bár kis távcsöveit nagyon nehezen közeli: váltózocsilla- 
gokat, üstökösöket követ /8*0-8?5-ÍK képes égi objektumokat 
megfigyelni/. Bekapcsolódott a meteorok megfigyelésebe es 
szorgalmasan figyeli a szabadszomos- és binokular változókat. 
Mindez nem megy könnyön: szülei gördítik ki a tiszta eg ala 
és vissza. Hidegben nőm la tud nők időt az ég alatt tölteni, 
ezt nyári éjjelek aktív munkájával pótolja be. Az evek során 
az egyik legaktívabb meteor- os változócsillag eszlelove 
vált.' Olvasóink 1983 óta ismerik nevét rovatainkból.

Kis könyvtárában ott van a Távcső Világa, rendszeresen 
járatja a Föld és Ég, a Meteor, a Draco és a Stiinta si 
Technics számait.

Nem könnyű a sorsa, de tartalmas életet igyekszik élni.
A csillagászati óozleléseken kivül néhány szakkönyv olvasása, 
csillagászati cikkek gyűjtése valamint a sci-fi könyvek ér
deklik.Kiváló rajzkószségét sci-fi képregények készitesere 
is fordítja - a maga örömére.

Bandinak érthotő módon a levelezés jelent a legtöbbet, igy 
tarthat baráti kapcsolatokat, értesülhet csillagászati jelen
ségekről, észlelései fogadtatásáról. Cime: 2994 Satu-Nou,
Nr. 418, Com: Misen, Románia. Miután a határtól csak 17 km-re 
lakik, felkeresése sem jelenthet gondot.

Nagyon fontos neki az olvasás is. Könyveivel tartaná a 
kapcsolatot a világgal, de sajnos kevés a könyve! Olvasóink 
bizonyára tudnának neki segíteni ebben...

KESZTHELYI SÁNDOR - idZSER ATTILA
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— Bem utatjuk_______________________

AMATŐRCSILLAGÁSZ KLUBOK BRAZÍLIÁBAN__________

A Meteor 1984 decemberi számában Jean Nicolini barátom 
már aránylag részletesen beszámolt a nálunk folyó amatőrcsil
lagászati munkáról, annak történetéről, de volt néhány olyan 
dolog, amely már csak terjedelmi okok miatt sem kerülhetett 
bele abba a cikkbe.Ezért szeretném most kicsit kiegésziteni az 
ott leirtakat.

pOrszágunk 8.511*965 km -es területe gyakorlatilag minden 
éghajlati övét felölel: az egész északi területet sürü egyen
lítői erdő borítja, északkeleten hatalmas sivatagok terülnek 
el /melyek csillagászati obszervatóriumok számára is Ígéretes
nek tűnnek, de gyakorlatilag még egyáltalán nincsenek feltér
képezve ilyen szempontból/. A középső részen a trópusi kiima 
"zöld pokla" borit mindent, mig a déli vidékek rettegett 
telei örök emlék marad azoknak, akiknek részük volt bennük.
Az északi határ mellett még meg lehet pillantani a Polárist, 
de a déli vidékeken már a déli pólus van 50° magasságban!

Amilyen változatos az éghajlat és a földrajzi adottságok, 
annyira eltérőek a különböző amatőrcsillagász szervezetek 
lehetőségei és eredményei is. Az időben elsőt 1947-ben alapí
tották, majdnem pontosan az Egyenlítőn, Fortaleza-ban. A 
Csillagászat Brazíliai Baráti Köre /SBAA/ azóta is aktív: 
rendszeresen kiadja havi körlevelét, a Zodiac-ot s rendszere
sen szervez előadásokat, kiállításokat, megbeszéléseket úgy 
az érdeklődők, mint a megfigyelő amatőrök vagy az iskolások 
számára.Fortaleza mondhatja a magáénak a legtöbb magáncsillag
vizsgálót is. Számuk meghaladja a féltucatot. Néhány - mint 
pl. a Dr. Francisco Coelho Filho által alapított és működte
tett Aldebaran Obszervatórium - nagy tradíciókat mondhat ma
gáénak. Az újabb csillagvizsgálók közé tartozik a rendkívül 
jól felszerelt Giordano Bruno Obszervatórium /Id. Sky and 
Telescope, 1984 június/.

Dél felé haladva Recife-be érünk, amely az amatőr tevékeny
ség másik nagy központja. Itt található a Tanulók Csillagásza- 

. ti Klubja /CEA/, melyet 1972-ben alapított a holland szárma-
5



zású Jorge Polman, aki csak néhány évi tanitásra jött el hazá
jából, de Braziliában telepedett le véglegesen. A CEA nagyon 
szép klubházat mondhat magáénak irodákkal, előadó termekkel, 
könyvtárral fotólaborral. Kétkupolás tetőteraszán egy 25 ern
es Newton távcsövet és egy 15 cm—es refraktort találhatunk 
és több kisebb hordozható műszer is a tanulók rendelkezésére 
áll. A szervezett munkacsoportok főleg változómegfigyeléssel, 
napfoltszámlálással, hold- és kisbolygó-okkultáció megfigye
léssel foglalkoznak. A kezdők számára minden évben alapfokú 
csillagászati tanfolyam indul. A városban három másik, kisebb 
klub is működik, de ezek jelentősége és ténykedése minimális.

Belő Horizontében található tudomásom szerint az egyetlen, 
fotoelektromos fotométerrel felszerelt amatőr obszervatórium, 
melyet Kleber Almeida és Marcelo Moura hozott létre és működ
tet mind a mai napig. A cm-es Cassegrain főmüszer mellé 
egy 15 cm-es vezető Newton van felszerelve s az adatgyűjtést 
és redukálást egy személyi számitógép végzi. Külön emlitést 
érdemel a jól felszerelt fotólabor.

A legnagyobb és legnépesebb brazil amatőr klub Rio de 
Janeiro Csillagászati Klubja /CARJ/. Az 1976-ban alapitott 
klub jól szervozott havi programsorozata igazi élményt jelent 
tagjainak. A titok kulcsa az, hogy fenntartásában és fejlesz
tésében nagyon aktivan közreműködnek a Rio de Janeiro Nemzeti 
Obszervatórium hLvutásos csillagászai is.

Sao Pauio a Legnagyobb brazil település - lakossága megha
ladja a 12 milliót. Az ipari tevékenység miatt a légköri- és 
fényszennyőzen egyaránt igen jelentős, úgyhogy az itt működő 
Amat&rcnillegászáti Egyesület /UAA/ erőfeszítései alighanem 
hiábavalók a gyakorlati tevékenység terén! Igaz, tiz év folya
matos és lankadatlan munkája áll mögöttük - főleg távcsőépi- 
téssel, mechanika konstruálással és segédeszközök tervezésével 
foglalkoznak - do önnek alig-alig van látszatja a megfigyelé
sek darabszámában vagy minőségében.

Sao Paulo közelében található Campinas, ahol a Jean Nico- 
lini által irányított 0s3ervatorio do Capricornio van. Mivel 
ezt kollégám már részletesen bemutatta, nem is vesztegetek 
rá több szót. Annyit azonban érdemes még megemlíteni, hogy a 
’’Capricornio” munkájába a közelmúltban - talán a Halley üstö-
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kös hatására - Nelson Travnik is bekapcsolódott, aki hosszú 
évekig működtette - végül felszámolta - Juiz de Fora városá
ban a "Flammarion Magánobszervatóriumot". Visszatérése minden
képpen nagy nyereség az egész brazil amatőrmozgalom számára.

Campinas közelében - annak árnyékában - éldegél a negyed- 
évenkénti megfigyelési bulletint kiadó Sumaré Csillagászati 
Klub.

Utunkat továbbra is déli irányba folytatva Curitiba-ban 
találjuk magunkat s itt még véletlenül sem kerülhetjük el az 
OACEP-et a Paraná Állam Főiskolájának Planetáriumát és Obszer
vatóriumát. A Jósé M. L. da Silva által irányított OACEP főleg 
a változócsillag megfigyelések területén jeleskedik - bár né
hány éve erősen csökkent a megfigyelőkedv. A planetárium lehe
tőségeit felhasználva komoly ismeretterjesztő tevékenységet 
is folytatnak.

Porto Allegre a brazil szövetségi államok legdélebbi tagjá
nak fővárosa. A város csillagászati társasága /SARG/ főleg az 
iskolákban fejt ki jelentős tevékenységet,de nagy az elő
adások száma és közönsége is. Bár mindössze öt éve alakult, 
máris nagy visszhangot kiváltó előadássorozatokat szerveztek a 
csillagászati kultúrtörténet, a tudományos észlelések objektív 
értékelhetősége vagy az exobiológia témájában. Az észlelők 
esetenként csoportos megfigyelést szerveznek a súroló fedések, 
kisbolygó okkultációk megfigyelésére vagy a meteorrajok akti
vitásának meghatározására. Brazília déli részén azonban csil
lagászati szempontból annyira kedvezőtlenek az időjárási kö
rülmények, hogy az 1984-es Orionida aktivitás megfigyelésének 
kivételével minden expedíció kudarcot vallottl Az Orionida 
aktivitás - a közeledő Halley üstökös ellenére - azonban csak 
átlagos mértékű volt.

A fentieken kivül több kisebb - vagy egészen parányi - 
klub létezik /vagy ezt állitja magáról/, de ezek hol megszűn
nek, hol újraalakulnak, gyakran ugyanazzal a tagsággal.

Rajtuk kivül még számos magányos farkast is távcső mellett 
talál az éjszaka. így pl. meg kell emliteni Vicente F. A. 
Jíeto-t és üstökösmegfigyelésre kialakított csillagvizsgálóját.

A Brazil Csillagászati Szövetség /UBA/ nemzeti szinten 
koordinálja a klubok tevékenységét és az összetartó kapocs
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szerepét tölti be. 1970-ben alakult, kéthavonta kiadásra kerü
lő bulletinje - a Csillagászati Közlemények - elsősorban ezt 
a célt szolgálja. Munkáját szoros együttműködésben végzi az 
Ibér-amerikai Csillagászati Ligával, melynek fő célja, hogy 
a latin - elsősorban a spanyol és portugál - nyelvet beszélő 
amatőrcsillagászokat tömörítse. Bár a szervezet egy időben 
csak formailag létezett, a közelmúltban aktivizálódott s a 
Méridá-ban /Venezuela/ levő vezetőség határozott program meg
valósításába kezdett.

Remélem, ezzel -?a pár sorral sikerült hazank amatőréletét 
egy újabb irányból bemutatni. Köszönetét mondok Papp Jánosnak 
a cikk megírásánál nyújtott segítségéért és magyarra forditá- 
s áké i?"t 1

LUIZ AUGUSTO L. da SILVA 
PORTO ALEGRE, BRAZÍLIA

R. Bouma és G. Thompson /Queensland/ szubadszemes csóva
hossz becslései április 15-19 között 15-25 fok közti folya
matos növekedést mutattak. Az április 24-1 teljes holdfogyat
kozás idején 35°-os csóvahosszt láttak, ugyanakkor T. Love- 
1oy 43>o_os csóváról számolt be. G. Emerson /Colorado, USA/
50 cm-es f/l,8-an Schmidt, teleszkóppal készült felvételei 
/ápr. 30—máj. 2/ 20»-oo ollencsóvát mutatnak valamint*et 
3°-os porcsóvát, egymás tói 10ó-oá poziciószögben. További 
vizuális fényességbocelések: ápr. 17,06 OT, 2 ,5  /V.P. de 
Assls Neto, B r a z í l ia / ;  19,18 2?7 /de Assis Neto/; 21,35 3  A  
/D.W.E. Greon, Uj-Zóland/; 24,53 31?6 /Green, a teljes hold
fogyatkozás a l a t t / ;  2 5 ,82  4?3 /R . F le e í »
nél/; 27, 86 4™9 /G.M. Hurst, Anglia, 10x50 B/; 29,81 4,4 
/Fleet, Dé l-Afrika/; máj. 3,12 41?6 /Green, USA/.

IAU C. 4209 - MZS

ELADÓ igónyosnok 125/lOOO-es Newton reflektor, prizmával, 
puralJ aktikus állvánnyal, akromatikus kér eső távcső
vel, kát db. /10, 20 mm-es/ okulárral. Irányár: 8500 Ft.

Angyal Gábor 
1087 Budapest 
Stróbl Alajos u. 7/f 
/tel. 133-369 este/

VENNÉK 16 mm-es Zeiss orthoszkopikus okulárt.
Mizser Attila
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ÉSZLELŐK
Biró József /Csíkszereda, R/
Biró Levente /Nagyszalonta, R/ 
Csepregi La^os /Gyopárosfürdő/ 
Csukás Mátyás /Nagyszalonta, R/ 
Elekes Pál /Gyergyószentmiklós,R/ 
Halmi Gábor /Pécs/
Hoffmann János /Pécs/
Járó Sándor /Ajka/
Karászi István /Gyöngyös/ 
Keszthelyi Sándor /Pécs/ 
Kondorósi Gábor /Pécs/
Kósa-Kiss Attila /Nagyszalonta,1 
Leszkó Pál /Gyopárosfürdő/
Leszkó Zoltán /Gyopárosfürdő/ 
Lókodi László /Debrecen/
Pop Péter /Gyulafehérvár, R/ 
dr. Prehoffer Elemér /Budapest/ 
Ravasz Bálint /Gyopárosfürdő/ 
Szabó Sándor /Boly/
Szász Csaba /Brassó, R/
Székely István /Debrecen/ 
Szoboszlay Endre /Debrecen/

OKKULTÁCIÓK
Az elmúlt időszakban aránylag szép számú észlelés gyűlt 

össze, sajnos ezek többnyire más-más jelenségről készültek.
A május 4-re jelzett Vesta okkultációról egy megfigyelés fu
tott be, de az is negatív volt. Több adat is érkezett arról, 
hogy a Hold egy-egy halványabb csillagot elfedett. Ezek közül 
a két fényesebb és érdekesebb fedést ismertetem.

1986. május 13-án a Hold elfedte a SAO 79141 jelű csillagot 
/5®6-b/. A jelenség Nagyszalontán 21:32:48 UT-kor, PA 1 1 4 -  
nál következett be, a sötét oldalon. A másik fedésről három 
észlelő is küldött adatokat. 1986. január 20-án fedte el a 
Hold a 32 Tau-t /5?6-s/. Az okkultáció ekkor is a sötét olda
lon kezdődött. A belépést először Csukás M. és Kósa-Kiss A. 
látta, az Eichstádt kráternél. 248-os poziciószögnél.
A jelenség Pécsről kicsit később, 17:14:43 UT-kor látszott 
/Kondoros!/. Kár, hogy az észlelők a kilépést nem várták meg.

TELJES HOLDFOGYATKOZÁS 1983* OKTÓBER 28.
A rossz időjárás miatt sajnos elég kevés megfigyelés érke

zett be, s a pozitiv észlelések sem teljesek. Pedig a jelen
ség a leÍrások alapján látványos lehetett. A szabadszemes

9



leírások szerint meglehetősen élénk szinü volt a fogyatkozás, 
s a színek gyorsan változtak. A belépés idején a rózsaszín, 
a narancs dominált. A teljes fogyatkozás bekövetkeztekor a 
Hold barna szint öltött. A penumbra aránylag gyengén látszott, 
de 19:31-19:40 UT között gyenge fátyolként szabadszemmel is 
jól megfigyelhető volt. 16:27 UT-kor az umbra hatóra nem éles, 
erősen vöröses-szürke volt, 17:00-kor távcsővel figyelve rozs
davörös. A tengerek még az umbrában is látszanak. 17:04 UT- 
kor az umbra széle világosszürke:lett s beljebb rozsdabarná
ba ment át. A teljes takarásban is jól látszott a Hold. Még 
a felszíni alakzatok is kivehetők voltak, főleg a tengerek 
és néhány fényesebb kráter is. Az árnyék nem volt igazán sö
tét. A fogyatkozás a Dánjón skálán kb. L=3 lehetett.

A PŐ KONTAKTUSOK
I. Nem érkezett ponton adat

II. Szabadszemmel: 17:19:25 UT Távcsővel: 17:19:38 UT
III. Szabad:izeininn 1 : 18:04*53 UT Távcsővel: 18:1)5:03 Ur
IV. Szabadasammal: 19:30:26 UT Távcsővel: 19:30:28 UT

JUPITERIIQLDAK FOGYATKOZÁSAI
Az elmúlt Időszakban aránylag szép számú észlelés érkezett 

be, most ezek közül ismertetek kettőt.
1985- okt. 2/3 Io fogyatkozása a Callisto árnyékában.
Szabó S. ós Keszthelyi S. adatai alapján a jelenség 19:33 UT- 
kor kezdődött.
19:33:00 UT Az Io kb. 30 s alatt l™5-t halványodik.
19:36:00 UT Ekkor a leghalványabb, kb. 7^8 /az előrejelzésnél 

lm-val halványabb!/
19:41:50 UT Visszaállt az eredeti fényesség.
A belépés sokkal gyorsabb fényváltozást okozott mint a 
kilépés.
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1985. nov. 14. Az Io fogyatkozása az Európa által.
19:05:10 UT 
19:05:19 UT 
19:05:53 UT 
19:06:15 UT 
19:07:30 UT

A halványodás felgyorsul.
075-t csökkent a fénye.
A halványodás mértéke kb. 1 , s itt megállít. 
Ismét fényesedik.
Újra eredeti a fénye.

Sajnos az okt. 3-i gyűrűs napfogyatkozás tőlünk nem láthat, 
tó, de a 17-i teljes holdfogyatkozás igen. Adatai: Belépés 
a félárnyékba 17:19,7* a teljes árnyékba 18:29,3-kor. Kilépés 
a teljes árnyékból 22:06,7-kor, a félárnyékból pedig 2 3:1 6 ,3- 
kor.

Végül szeretném felhívni az észlelők figyelmét egy ritka 
és érdekes jelenségre. A november 13-i Merkur-átvonulás 
részben tőlünk is látható. Sajnos, a belépés hazánkból nem 
figyelhető meg, de a kilépés igen. A kilpés belső kontaktusa 
7 :29:52-kor, a külső kontaktusa 7 :3 1:47-kor várható.
A jelenség észleléséhez derült időt és jó észlelést kivan

KARÁSZI ISTVÁN

11



M É L Y -  ÉG OBJEKTUMOK

Az utóbbi két hónapban 6 észlelő 27 észlelése érkezett 
be a rovathoz* Az előző rovathoz képest nőtt az észlelői ak
tivitás s remélhetően tovább fog nőni a nyári jó idő beköszön- 
tével.

NGG 6207 Her GX
Berente Béla 20 T 
Túróczi Gábor 24,4 T 
Papp Sándor 24,4 T
20 T 150x: Az M 13-tól É-ra van 
ez a nem túl fényes galaxis.
Az wli2 arányban megnyúlt el- 
Lípnzi.'tnek látszó objektum mag
ja jól látható.
24,4 T 120x; Kb. 1,5x0,5’ mére
tű ködfolt határozatlan perifé
riákkal és csillagszerűnek tűnő 
centrummal. A galaxis hosszten
gelye PA 20/200 irányban van.

NGC 3 5 5 6 M 108 GX UMa
Berente Béla 20 T 
Papp Sándor 24,4 T

20 T 13Qx; Halvány, igen kés - 
kény galaxis. A közepe táján 
viszonylag fényes, csillagszerű 
mag van, esetleg előtér-csillag
24,4 T 85x: Vékony, ezüstös 
szalagként igen jól látható GX. 
A mag közelében egy 12m-s, a 
NY-i periféria mellett 12Í5-S 
csillag látszik. A GX felszine 
kissé foltosnak tűnt.
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M 41 NY CMa
Glász Gábor 
Halmi Gábor
Molnár Zoltán

Glász Gábor és Halmi Gábor 
Krétán észlelte ezt a szép 
nyilthalmazt, mig Molnár Zoltán 
Erdélyből észlelt.

„ Glász G. - Halmi G.; A Siriustói 0?5-kal K-re és 4°-kal 
D-fe halvány kodföltnak látszik, a 10x50 B-ban nem bomlik 
csillagokra. 8 L,24x: a szélén elszórtan csillagok, közepe 
fele halványul. Látszó kiterjedése /vl°.

A mellékelt rajz Molnár Zoltán munkája, akitől több jól 
hasznaiható, szép látómezőrajzot kaptam.

BEBENTE BÉLA

Q T )  KETTŐSCSILLAGOK

A soron következő három hónap összesítése az alábbi észle
lőlistát eredményezte:

Berente Béla /Kocsér/ 26 kettős
Papp Sándor /Kecskemét/ 25 "
Papg S., üjvárosy A./K.mét/ 7 "
Turóczy Gábor /Monor/ J> "
Vaskúti György /Vaskút/ 8 ”

A közlésre kiválasztott párok között nem egy az elméleti 
felbontóképesség határán van; ezen észlelési eredményekért 
mind a műszer, mint tulajdonosa elismerést érdemel. Azonban 
talán nem felesleges megjegyezni - elsősorban a kezdő távcső- 
épitő-tesztelőkre gondolva hogy a leirt látvány eléréséhez 
a kifogástalan légköri és e^yéb körülmények mellett kettős
észlelői gyakorlat is szükséges.



(b 212 Hya______09136-0808
Berente /20 C-380x/: Nagyon szép, igen szoros /O','9/, 
közel egyenlő fényességű kettős PA 195°-ra.
Papp /24,4 T - 240x/: Jobb légköri pillanatokban réssel 
bontott iyi-lf*2-es sárgásfehér, alig eltérő pár. PA 230- 
235°.
Weisse 21 Hya 09123-0832
Berente /20C - 150x/: Nagyon eltérő, nyilt kettős. A társ 
25"-re van PA 25°-ra, "C" társ látszik PA 150 felé.
Papp /24,4 T - 240x/: A főcsillag mellett 20M-re 9m fényes 
társ, PA 40°.
Vaskúti /20 T - 90x/: Igen széles és egyenlőtlen pár. Fé
nyesség 7^5 és 9^5* poziciószög 10°.
m Leo /STF 1336/ 09238+0917
Berente /20 G - 380x, 630x/:,Az Airy-korong hatáirozottan 
megnyúlt, lefüződés nélkül. Észlelhető a korongok méret- 
különbsége és a fényességeltérés is. PA 30°, S 0','5.
Papg /24,4 T - 4-OOx/: Megnyúlt diffrakciós kép /talán le- 
füzódő is/ a sárgásfehér csillagokról. PA 30/210 - 50/230 
között.
STF 1304 Leó 11014+0333
Berente /20C - 380x/: Igen szoros /1','V, alig eltérő ket
tős sárgásfehér csillagokkal, PA 300ó.
Vaskúti /20 T - 90x/: Kettősség egyértelmű. /140x/: Két 
fehér, egyenlően 7I?5 rényos gyöngyszem. Érintkező korongok, 
néha hajszálfinom rés is, PA 290ö.
A 2142 LM1 ...10027+4118
Beronte /20 C - 3Ö0x/: Nagoyn szoros /O',*9/ kettős lm fé- 
nyességkülönbséggel. A nyugodt pillanatokban réssel bon
tott PÁ 300O-ra.
39 Lyn /STF 1334/ 09138+3701
Berente /15»6T +Miranda 2x - 174x/: Nagy fényességeltérésü, 
szoros pán. A főcsillag sárgásfehér, a társ vörösessárga,
PA 240°.
/20 C  - 300x/: Igen nagy fényességeltérésü, 2" szögtávol
ságú pár. A főcsillag sárgásfehér, a társ kékes árnyalatú, 
PA 235°•
Papp /24,4 T - 240x/: Könnyű 3"“es, eltérő, napsárga - 
narancsos szinü páf. PA 220-2,25°.
Vaskúti /20 T - 90x/: A kettősség egyértelmű. /140x/: Jól 
bontja a 2-3"-es, fényes, egyenlőtlen párt PA 220°-kai.
A főcsillag sárga, a társ kekes.
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STT 256 Vir 15559-0041
Berente /20 C - 5Ö0x/: O^-l^-es, alig eltérő, fényes, 
aranysárga pár, réssel bontva. PA 275ö .
Papp - Ujvárosy /24,4 T - 240x/: Az STF 1754-nél talán 
szorosabb, de még réssel bontott, alig eltérő, sárgásna
rancs pár. PA 110°.

VASKÚTI GYÖRGY

ADOK -  VESZEK

Műszeresére miatt eladó 24,4 cm-es f/4,9-es Newton reflek
torom azimutális és villás-parallaktikus szereléssel, 
finommozgatással. Vizuális határteljesitmónyek: 14?7-s ha
tárfényesség és 0V7-es felbontás. Irányár 20 ezer Ft.

PAPP SÁNDOR
6000 Kecskemét, Csokonai u. 1
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Észlelések száma: 158 Foltcsoport MDF: 0,93 
Észlelt napok száma: 31 Fáklyamező MDF: 1,26 
Észlelt foltcsoportok sz.: 29 Inaktiv napok sz.: 11

Csodálatos módon a rossz időjárás ellenére teljesen végig
észlelt a hónap. A napaktivitás enyhén csökkent, igy az ész
lelések száma is.

5-14 között inaktiv a felszín, csak néhány fáklyaraező lát
ható elszórtan. 3 1-én következik be a következő inaktiv idő
szak. 15-től egy AA majd lassan emelkedik. 21-én 3 AA-val 
maximum van, ezután lassan csökken a csoportszám, 28-29-én 
újra kettő látható. 30-ún egy AA majd üres felszin. A nyugati 
peremen még a múlt; hónapban ismertetett B tipusú AA látható, 
bizonytalan PU-val, igy néha D tipusúnak tűnik.

2-án feltűnik mögötte kb. 10°-kal egy hozzá hasonló B tipu
sú 10rr^íz—eTobbT 3~ún, az utóbbi 4-én megszűnik.

15-én tűnik fel +3ö-on egy C tipusú AA. 17-én eltűnik a 
PU-ja, csak B típusúként él tovább. 18-án újabb B típusú AA 
tűnik fel a keleti peremen és egy szép csillag alakú* fáklya- 
mező. 19-ére ez utóbbi is eltűnik. 20-án a B csoport A tipusú 
monopolár pórussá változik, 20/21-én CM-en. Ez azonos pozició 
a múlt havi nagy E tipusú csoporttal, kicsit az egyenlítő 
felé sodródva. 23-ára elhal.

19-én kel +70-°n a csillag alakú fáklyamezőben egy apró D 
tipusú AA. 20-án változatlan szerkezetű, 21-én már a vezető 
folttól északra pórus iv helyezkedik el és egy napra feltűnik 
tőle DK-re kb. 10°-ra egy kis monopolár folt. A csonort pusz
tul, 21-én csak C, 22-én B tipusú, fényes fáklyamező övezi. 
25-én újra növekszik, U alakot vesznek fel a pórusok, közöt
tük néhol elmosódott PU kezdeménnyel, nagy területet lefedve. 
Tipusa nem határozható meg, a pórusok száma 25. 27-én a felé
re csökken, szerkezete hasonló. 28-ra csak B tipusú két pórus
sal, 29-én A tipusú pórus. 30-án eltűnik. 28-29-re feltűnik
16
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egy A tipusú pórus csomó az előző mögött kb. 20°-ra, -3°-on.
1983. 04.23. és 1985. 10.26. között figyelték meg a Tucsoni 

Nemzeti Obszervatóriumban az új 22. ciklus 18 aktiv területét. 
Ismérvük a forditott polaritás és a magas, 20°-nál nagyobb 
szélesség. A 2. terület 32-49° északi szélességen volt, a nem 
forditott polaritás ellenére. Négy terület foltokat is kifej
lesztett, ezek az 1734., 1970., 1762. és az 1765. rotációkban 
voltak láthatók, CM-en voltak 1983.04.23-án, 1985. 04.05-én, 
05.31-én és 08.16-án, A ill. B tipusú foltok alakjában.

ISKUM JÓZSEF

1985. ÉVI NAPÉSZLELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ.

Fazakas József /Bp./ 220
Dr. Prehoffer E. /Bp./ 216
Busa Sándor/Harkakötöhy/ 122 
Iskum József /Budapest/ 96 
Ravasz Bálint/Gy.fürdő/ 71 
Farkas László /Budapest/ 50 
Mécs Miklós /Esztergom/ 37 
Vadász Sándor /Budapest/ 26 
Halmi Gábor /Pécs/ 20
Soós Zoltán /Sz.fehérvár/ 18 
Sipos László /Dusnok/ 17 
Csóti István /Budapest/ 14
Balázs József, Balogh Attila 
végzett.

Hazai észlelések száma: 988
Külföldi észlelések száma: 203 
összesen: 119 1
Évi észlelt napok száma: 340
Ebből inaktív: I43

Északi szélességű csoportok száma:
Deli szélességű csoportok száma:
Összesen:
Átlagos szélesség: -10° és +7 0

Itatni ?ui" ÍYben cs?,k ,?0 fotó készült és mindössze 18 rajz került közlésre a Meteorban. 0

ISKUM JÓZSEF
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AZ MMTÉH ROVATA

___Nyári meteorrajok I.

1985-ben a MMTÉH megfigyelői 9951 meteor adatait jegyezték 
fel, közülük 4744 volt 45 meteorrajhoz sorolható. A három nyá
ri hónapban jelentkező 8 nagyobb áramlat 5922 rajtagot produ
kált. A meteorok rajtagságát számitógép segitségevel határoz
tuk meg a berajzolt meteorpályák alapján. Feldolgozási "prog
ramcsomagunk" egyike a rajtagok statisztikai összesitését vég
zi el. /Korábban ez a munka "manuálisan" éjszakákat vett 
igénybe/.

A rajmeteorok jellemzőinek statisztikai összesitése elég 
"száraz" számszerű adathalmaz. Igyekeztünk szemléletesebbé ten
ni a kapott eredményeket: egy-egy áramlat fényesség-, szin- 
es sebességösszesitését grafikusan ábrázoltuk. Az eredmények 
"statisztikai értéke" annyit jelent, hogy - bár egy-egy meteor
adat esetleg nagy személyi hibával rendelkezik - a sok észlelés
ből alkotott összkép jól jellemzi az adott áramlatot. Még meg- 
bizhatóbb összesítést sok év meteoradataiból készíthetünk, 
ilyeneken követhetjük az esetleges változásokat is.

Pár szót a diagramokról. A kettős radiánssal rendelkező ra
jokat /iota és delta Aquaridák/ összevontan kezeltük a feldol
gozáskor. A fényességbecslések egész magnitúdó pontossággal 
történtek, 10 "fényességosztályba" soroltuk a rajtagokat.
/A -4-nál fényesebbeket a -4-esekhez, a +5m-nál halványabba
kat a +5-ösökhöz soroltuk./ A sok meteort produkáló áramlatok
nál a fényességeloszlás jellegzetes, közel "haranggörbe" ala
kú, +3m körüli maximummal. A Perseidák eléggé fényes raj, mig 
a Cygnidák jól leolvashatóan halványabb rajtagokat eredményez.

A szin becslése az egyik legnehezebb és legbizonytalanabb 
eleme a meteorészlelésnek. Csak a +3m-nál fényesebb jelenségek
nél becsült értékeket vettük figyelembe. A rajtagok nagyobb 
része fehéres, sárgás - inkább a más szinek arányszámára ér
demes figyelnünk. A sebességstatisztika nem érzékelteti igazán 
a rajok közötti sebességkülönbségeket, amint ezt az átlagok 
nagy hasonlósága mutatja. Egyedül a Perseidáknál érzékelhető 
a többinél magasabb érték. Lehet, hogy nem volt nagyon sze
rencsés a sebességbecslés bevezetése a korábbi időtartam
becslés helyett.

A grafikonokat Szabó Dávid /Székesfehérvár/ készitette a 
feldolgozási eredményekből Commodore 64 személyi számitógép 
segitsegével.
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UR LTOZÓCSILL RG OK
A

P leione Változócsillag- észlelő H álózat
--------------------------------------------------------- — megfigyelési rovata

MIRA VÁLTOZÓK

122001 SS Vir Ápr. végére 878-ig halványodott /Mzs, Too, 
Bgb, Kka/.

123160 T UMa 12T0 alá halványodott ápr. közepére /7 észl/. 
123307 R Vir 1078 alá halványodott /Mzs, Too, Fid, Kka/. 
123961 S UMa Halványodik, ápr. végén minimumban /7 észl./ 
132Á22 R Hya Minimuma közelében jár, ápr.-ban 877 /6 é./.
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Márc. végén volt 776-s maximumban /12 észl./ 
Márc. végén volt 7,2-s maximuma /12 észl./ 
Egyenletesen halványodott 1073-ig /Mzs,Too,Sós/ 
Márc. elején volt 127l-s maximumban /Mzs, Too/ 
1576-777 között fényesedétt /Pps, Mzs, Too/. 
Fényesedik, ápr. végén 974 /Pps, Mzs/.
Nagyon halvány, ápr. végen 1374- /Too/.
975-ig fényesedett /Mzs, Too/.
Fényeaedik, ll75-s ápr. közepén /Mzs, Pps/. 
Minimuma felé tartva ápr. közepén 1276-s 
/Mzs, Pps/.
Márc. 30-án lehetett 773-s maximuma /6 észl./ 
Kicsit fényesedett, ápr. közepén 9?2/Pps,Mzs/ 
770-ig fényesedett /Mzs, Too/.
Lassan halványodott 875-ig /Mzs, Kka» Too/. 
Sokat fényesedett>mápr. 30-án 7?2-s /6 észl/ 
Nagyon halvány, 13y7 körüli /Bgb, Pps, Mzs/. 
Maximuma február vegén volt, 7»4— nál /Mzs/. 
13v6-10v4- között fényesedett /Too/.
Lassan halványodott 1073-ig /Mzs, Pps/.
Szinte semmit sem változott, 873 körüli /Mzs, 
Pps, Kka/.
Április végén 878-s /Mzs, Too/.
Április végén maximumba került 672-val /8 é./ 
117 8-ig fényesedett 1278-ról /Mzs, Too/.

ZALEZSÁK TAMÁS

Házi készítésű b l in k -komparátor.

Amikor az ég azonos területéről különböző időben készült 
felvételeket hasonlítunk össze, azt szeretnénk megtudni, 
van-e valamilyen eltérés közöttük. Egy csillag, amely kifé
nyesedett, változócsillag vagy nóva lehet, egy elmozdult égi
test pedig kisbolygót vagy távoli üstököst jelenthet.

Az ilyen, változó égitestek megtalálása roppant időigényes 
feladat, ha nem használunk valamilyen segédeszközt a munkához. 
Egy erre alkalmas berendezés a blink-komparátor, amely bonyo
lultsága és magas ára miatt csak a hivatásos csillagvizsgá
lókban található meg. Ebben a cikkben egy házilag is elké
szíthető, egyszerűbb változatát mutatjuk be, amely ugyanazon 
az elvon működik, mint professzionális megfelelői.

Hogyan működik egy blink-komparátor? A két vizsgálandó ne
gatívnak ugyanazzal a műszerrel, hasonló expozíciós idővel 
kell készülnie, a határraagnitudóban és a képminőségben sem 
lehet közöttük eltérés. A két fényképet azonos pozícióban 
kell a készülékbe helyezni. A megfigyelő egy okuláron keresz
tül nézi őket úgy, hogy felváltva hol az egyiknek, hol a má
siknak a képe jut a szemébe. A két felvételen a megegyező 
csillagok nem változtatják fényüket, viszont rögtön szembe
ötlenek azok, amelyek képe villog vagy ide-oda ugrál.

Az általam készített berendezés 10x12 cm-es filmek kiméré
sét teszi lehetővé. Minthogy a készülék optikája egyszerre csak
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a negatív egy kisebb területét tudja leképezni, ezért az opti
kai fej fel-le mozgatható - a filmsikbeli koordinátarendszer 
y tengelye mentén - a negativtartó viszont erre merőlegesen 
- az x tengely irányában - tolható el. A filmek rögzítésére 
kis mágneseket alkalmaztam.

A képek váltogatása egy motorral hajtott zárszerkezettel 
történhet, amely felváltva hol az egyik, hol a másik optikai 
utat szakitja meg. A motor azonban nem kivánatos rezgést 
okozott volna az én fából készült, kevésbé massziv berendezé
semben, igy inkább a negatívokat átvilágító lámpákat kapcsol
gattam felváltva, egy csúszókapcsoló segítségével. Ennél a 
kézi megoldásnál a megfigyelő a neki /ill. a feltételeknek/ 
legalkalmasabb átkapcsolasi sebességgel dolgozhat és bármikor 
megállhat valamelyik felvételnél, hogy egy gyanús objektumot 
hosszasabban tanulmányozzon.

A fenti rajzon láthatjuk az optikai fej felépítését. Az 
objektivek gondosan válogatott ukromutikus lencsék, 43 mm-es 
átmérővel és 351 mm-es fókusszal. A 45 mm átmérőjű bikonvex 
lencsék gyújtótávolsága 100 mm. Négy darab 5x5 cm-es, felüle
tén aluminiumozott siktükörre van szükség a fénysugarak tere
léséhez. ̂ A legnehezebben beszerezhető optikai elem a félig
áteresztő prizma, melynek feladata a két fónnyaláb egyesíté
se. Szükség van még ezeken kívül egy egyszerű, nagy látóme
zejű okulárra is.

Mivel az akromatikus objektiveket végtelen távolságban 
levő tárgyak leképezésére tervezték, az egytagú leneseknek az 
a feladata, hogy javítsák a képminőséget és segítsék az éles- 
reállitást. A szerkezet összeszerelésekor például a jobbolda
li egyszerű lencse mozgatásával állíthatjuk élesre a jobbol
dali negatívot, majd a baloldali lencsével a másik kép éles
ségét és azonos méretét. Rendkívül fontos, hogy a két fény
képet pontosan azonos méretben lássuk.

A filmek beállítása mindkét égő bekapcsolt helyzetében 
történik. Az egyik negatívot addig mozgatjuk, amig képe
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pontosan egybeesik a másikéval.Ha ez megtörtént, átkapcsolha
tunk a "villogó'* üzemmódba. Ha a két felvétel fedettsége nem 
egyforma - például az eltérő légköri viszonyok miatt az 
izzók fényerejét addig szabályozzuk, amig azonos fényesség
ben látjuk őket. Ezt egy potenciométer segítségével tehetjük 
meg. Az egymásba vetített fotókat ezután végigpásztázhatjuk, 
vízszintesen mozgatva a negativtartót.és közben váltogatva 
az égőket. Ha i'gy végigmentünk a negatív egy sávján, akkor 
az optikai fejet egy kissé fel- vagy lemozditva egy újabb 
vízszintes szeletet tudunk megvizsgálni.

Természetesen ennél jobban automatizált berendezést is el 
lehet készíteni, de azok, akik az én szerkezetemet használ
ták, nagyon meg voltak elégedve annak teljesítményével.
A múlt evben a Portlan Astronomical Society néhány tagjával 
ezt a műszert használtuk a tizedik bolygó utáni kutatásban.
Ez a munka egy halvány, maximumban 12^5-s változócsillag fel
fedezéséhez vezetett a Cassiopeia csillagképben •

LAURENCE E. MAHON
/Sky and Telescope, 1975. okt. ford. Spányi Péter/

A tápfeszültség
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A blink-komparátor égőinek kézi kapcsolgatása egy egysze
rű áramkörrel automatizálható. Italo Dalmeri olasz amatörtár- 
sunktól származik az előző oldalon bemutatott kapcsolási rajz. 
Az áramkör a beállított időzítésnek megfelelően kapcsolja 
felváltva ki- és be a két izzót. A vezérlő jelet az NE 555-ös 
IC adja. A megadott elemértékek esetén a potenciométerrel 
néhány tized másodperces kapcsolási idők állíthatók be.
A tranzisztoron keresztül ez a jel hajtja a relét, amely az 
égők kapcsolását végzi. Mivel az égők 220 V-ról működnek, 
ügyelni kell a biztonságon szerelésre.

3PÁNTI PÉTER

Változós érdekességek
SW URSAE MAJORIS
Ismét újabb csillaggal gazdagodott a törpe nóvák SU UMa 

alosztálya. Ezek a csillagok Ldorő.L időre a közönséges maxi
mumoknál jóval fényesebb "uzupermaxlmuraokut" mutatnak. Az SW 
UMa márciusban mutatta eddigi Legfényesebb maximumát. Az 
AAVSO észlelések szerint március 4-ón 9,5-t ért el az SU UMa 
első észlelt szupermaximuma. Az SU UMa az utóbbi 18 évben 
mindössze hat maximumot mutatott. Fénygörbénk a La Bonne 
Etoile 88. számából valók. Az észlelések AFOEV öh-k segítsé
géve 1 készültek, innen a maximum alacsonyabb szintje.

VT AQUARII
Április végén-raá^us elején újabb maximumot mutatott a 

VT Aqr, 10,3 magnitudós csúcsértékkel.
RS OPHIUCHI
Az RS Oph is jelentős fényesedést mutatott májusban, ÍR^O- 

10,0 között. Ezek a változások a csillag minimum-beli SR-vál- 
tozásaival magyarázhatók. Az RS Oph észlelése fontos lenne!
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A Rho Cassiopeiae vizuális és fotoelektromos fénygörbéje

BEVEZETÉS
A rho Cassiopeiae /HR 9045, HD 224014/ fényes /V=41f6/, 

extrém luminozitású sárga szuperóriás /F8pla/. Ha valóban tag
ja a CAS 0B5 asszociációnak, mint ahogy Humphreys 1978-ban 
feltételezte, akkor az abszolút fényessége -9,5 magnitúdó, 
ami jó egyezésben van a csillag más tulajdonságaival. A rho 
Cas igen érdekes változásokon megy keresztül: az egyik egy 
0™2 amplitúdójú kb. egyéves periódusé változás. A másik egy
szeri esemény volt; mikor 1945 augusztusa és 1947 júniusa 
között több mint egy magnitúdót halványodott a csillag. Ezért 
feltételezték, hogy az R Goronae Borelais csoportba sorolható, 
annak ellenére, hogy halványodása kisebb mértékű volt, mint 
ahogy az az R CrB tipusnál megszokott és szinképe nem rendel
kezik az R CrB csillagokra, jellemző, szénben gazdag, hidro
génben szegény jellegzetességekkel. A néhány R CrB csillagnál 
megfigyelt félszabályos változás azonban jelezhet bizonyos 
kapcsolatot a rho Cassiopeiae-vel.

A csillag színképében is észleltek változást: 1946 és 47 
között egészen kifejlett TiO vonalakat találtak, ami pedig 
sokkal alacsonyabb hőmérsékletű atmoszféra jellemzője. Két év 
elteltével ezen vonalak eltűntek, visszaállt az eredeti ál
lapot. A minimum után kék felé eltolódott sávokat is azonosí
tottak. Hasonló jelenséget figyeltek meg a rho Cas szinképi 
ikertestvérénél, a HR 8752-nél is, de nem tudni, hogy kapcso
latban van-e ez az elhalványodással. Az észlelések azt su
gallják, hogy anyagkidobás játszódott le a két emlitett csil
lagnál .

Ezen változások természetének és okainak feltárásához 
szükség lenne folyamatos fotometriai és spektroszkópiai vizs
gálatokra, több évtizeden keresztül. Sajnos a fotoelektromos 
fotometriai vizsgálatok rendszertelenek /a szinképelemzés még 
inkább/, e korlátozott lehetőségek és a csillagászok csekély 
érdeklődése miatt. Az egyik megoldás az araatőrcsillagászok 
segítségét kérni ill. fotoelektromos fotométerek kifejlesz
tését segiteni. A rho Cas már szerepelt az AAVSO fotoelektro
mos fotometriai programjában. A másik lehetőség, felhasználni 
azokat a vizuális észleléseket, melyeket éveken keresztül 
folytattak az AAVSO illetve a BAA tagjai. Az 1964 és 1975 
közötti BAA észleléseket már publikálták, összesen 5656 megfi
gyelésről van szó, melyek egy évre eső átlaga erősen emelkedő 
tendenciát mutat az emlitett időszakban. Ezen adatokat cso
portosítva 30 napos átlagokat képeztek, melyeknek 1964-ben 
kb. +0^05 a pontossága, mig 1975-ben +0™02. A BAA eredetileg 
9 összehasonlitóból álló sorozattal dolgozott, de ezek közül 
kettőt később elhagytak. Az öh-kra megadott fényességértékek 
kb. O^l-val voltak halványabbak, mint a fotoelektromos V 
értékek. Az adatokban nem mutatkozott szisztematikus évszakos 
hiba /az öh-k és a változó relativ helyzetének változása/.
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A BAA észlelések egy 0?2 amplitúdójú, 200-400 napos ciklust 
jeleznek, de semmilyen periódusérték nem illeszthető pontosan 
az adatokhoz. Találtak egy kb. 0^2-8 változást az átlagfényes
ségekben is, de ezek a változások nagyon közel vannak a vizu
álisan még éppen észlelhető határhoz.

A rho Cas iránti érdeklődésünk abból ered, hogy részletesen 
tanulmányoztuk a cefeida instabilitási sávon belül-ill. kivül 
eső szuperóriásokat. Szórványos fotoelektroraos vizsgálatokat 
végeztünk, miközben nem feledkeztünk meg a hosszú időszakot 
átfogó vizsgálatok és az amatőr észlelések fontosságáról. 
Feldolgoztuk az AAVSO 1962 és 1984 közötti adatait /ezek 
már számitógép számára elérhető formában vannak/.

AZ AAVSO ÉSZLELÉSEK
Az AAVSO adatok száma igen tekintélyes; folyamatos anyag 

áll rendelkezésre, az adatok--.névleges hibája kb. 0™3 a 30 
napos átlagokban. A BAA és az AAVSO összehasonlitói között 
lényeges különbség van abban, hogy amig az angol összehasonlí
tok többnyire kékek, addig az amerikaiak nagyobb része vörös. 
Fontos megemlíteni azt, hogy a BAA fokozatosan elhagyta a 
tau Cas-t, mivel feltételezték róla, hogy változó. Folyamatos 
fotoelektromos vizsgálataink során ennek semmi jelét nem ta
láltuk.

Tüzetesen átnéztük az AAVSO adatokat abból a szempontból is. 
hogy létezik-e valamilyen szisztematikus eltérés egyes észlelő- 
csoportok között /pl. kezdők és gyakorlottak/. Ez igen nehéz 
feladatnak bizonyult, végül minden adatot felhasználtunk, 
azon észlelők megfigyeléseit kivéve, akiknél a 50 napos idő
szakban 3-nál több, az átlagtól lényegesen eltérő észlelést 
találtunk. A rho Cas fénygörbéje az alábbiakban látható.

A fénygörbén a korongok az AAVSO észleléseinek 30 napos 
átlagait jelentik. A keresztek a BAA észleléseit, a körök 
fotoelektromos adatokat jelképeznek.
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AZ AAVSO. A BAA ÉS A FOTO ELEKTROMOS V ÉSZLELÉSEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az 1967-1975 közötti időszak AAVSO és BAA észleléseinek 
összehasonlitása során kitűnt, hogy az időszak elején az 
amerikai észlelések kb. 0“l5-val voltak halványabbak az ango
loknál. 1970 körül nem volt észlelhető eltérés, mig az idő
szak vége felé az AAVSO észlelések bizonyultak fényesebbeknek 
kb. 0^1-val. Ezek az eltérések egyértelműen a használt öh-k 
és az azokra adott fényességértékek különbözősége miatt lép
tek fel. Bailey 1978-ban a BAA megfigyeléseket Landolt foto- 
elektromos V méréseivel is összehasonlitotta és a következő 
szisztematikus eltérést találta: BAA-V=0731+0^04. Mi Fernie 
fotoelektromos észleléseivel hasonlítottuk össze a BAA adatokat 
és úgy találtuk, hogy az eltérés BAA-V=0®28+0,02j ami egyezik 
Bailey eredményeivel. A felmerült hibák okai az észlelők kö
zötti különbségekkel lehet magyarázni. Az eltérések alacsony 
értéke a vizuális észlelések megbízhatóságát bizonyltja.
A szisztematikus eltérések oka a változó színének és a - több
nyire fehér ill. kék - öh-k szinének különbözősége. A foto
elektromos fotometria nyelvén az ún. transzformációs koeffi
ciens / <£=(V-m )/A(B-V) / kb. 07251 ami azért lég fel, mert 
a szem érzékenységi görbéje nem azonos a V szűrőével.

A PERIÓDUS ELEMZÉSE
Bailey és más szerzők szerint a rho Cas ciklushossza 200- 

4-00 nap közötti. A BAA megfigyelések alapján számított átla^
256 nap. Az átlagos érték az AAVSO 1974— 1984 közötti észlelé
sei alapján kb. 550 nap. A teljes AAVSO anyag alapján pedig 325 
nap. Sajnos a változás szabálytalansága és az észlelések 
szórása megnehezíti a ciklus pontos meghatározását és az sem 
világos, hogy mi a fizikai háttere ezen különböző ciklushosz- 
szaknak.

A periódusszámitás elegánsabb módszerei két nagy csoportra 
oszthatók: az egyik csoportba tartozók feltételezik, hogy a 
változó szigorúan véve periodikusan változik, mig a többiek 
ennek hiányát tételezik fel. Több, az első csoportba tartozó 
eljárást megvizsgálva úgy tapasztaltuk, hogy a standard 
Fourier transzformáció felel meg legjobban céljainknak. A BAA 
észlelések alapján észrevehető egy csúcs 275+25 napos perió
dusnál, de ennek csak statisztikai jelentősége van.

Ha a rho Cas ciklikus, nem szigorúan véve periodikus vál
tozást produkál, akkor más módszerhez kell folyamodnunk. Mi 
Percy módszerét használtuk két sorozat vizuális átla^ korre
lációjának kiszámitásánál -/az összes AAVSO észlelés es ennek 
egy részhalmaza, az 1970-1984- közöttiek/. Ennek alapján 400 
nap körüli periodicitás gyanitható. Ennek a jelenségnek a fi- 
nyege és a különböző módszerekkel meghatározott periódusérté
kek eltérésének oka nem ismeretes. Elképzelhető, hogy a héj
szerkezet és az atmoszféra különböző periódusokkal jellemezhe
tő viselkedésének együttes hatásáról van szó.
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A RHQ CAS CEFEIDÁKHOZ HASONLÓ TULAJDONSÁGAI
Ez a csillag a cefeida instabilitási sáv felső határán 

helyezkedik el, de spektruma és szine /igy feltehetőleg a hő
mérséklete is/ lényeges változásokon megy keresztül, igy az 
előbbi megállapitás megkérdőjelezhető. Valójában az instabili
tási sáv magas luminozitásnál szélesedik ki - tulajdonképpen 
a HRD teljes felső részére kiterjed - igy itt az "instabilitá
si sáv" ill. a "cefeidák" fogalmak jelentésük egy részét el
veszítik.

A rho Cas amplitúdója és a változás időtartama nem áll el
lentétben azzal, amit elméletileg várunk egy nagy luminozltá- 
sú cefeidától. Létezik olyan elmélet,mely tapasztalatilag is 
bizonyított, hogy az ilyon csillagok amplitúdója kisebb mint 
a nagy luminozitású cefeidáké. A rho Cas változásának időtar
tamát nehéz összevetni a cefeidák periódus-fényesség reláció
jával, mivel luminozitását nem Ismerjük pontosan. Lehetséges, 
hogy tagja a Gas 0B5 /vagy a IV Cas/ asszociációnak, de ez a 
feltevés a poziciók egybeesésén alapszik. Ha valóban tagja 
a Gas 0B5-nek, akkor távolságmodulusa közelítőleg 12,0.

Az abszorpció problémájának tisztázásánál a periódust az
zal az elméleti értékkel vetjük össze, melyet Welch 1984-es 
infravörös periódus-luminozi.tás függvénye alapján számítottunk. 
A J, K abszolút magnitúdókra közelítőleg -10,0 és -10,2 
adódik. Ezen abszolút fényességekre a már említett infravörös 
periódus-fényesség reláció J02 ill. 240 napos periódust ad 
meg. Ezek az értékek jó egyezésben vannak a más módszerekkel 
meghatározott periódusértekekkel. Úgy tűnik, hogy a rho Cas 
a legjobb esetben félszabályos változó. A fénygörbe olyan, 
mintha a csillag "emlékezne" arra, amit 2-3 cikluson ét 
"müveit", de korábbi változásait elfelejti...

összefoglalásként elmondható, hogy a rho Gac hasonlít a 
cefeidákra bizonyos vonatkozásokban. Különbözik is tőlük, pl. 
a szabályosság tekintetében, ami feltehetően a nagy su^ár/tö- 
meg arány miatt van igy. Ebből a szempontból közelebb all az 
RV Tauri ill. az R Coronae Borealis csillagokhoz és több 
olyan változóhoz, mely táguló gázburokkal rendelkezik.

Az 1946-os különleges elhalványodás valószínűleg a külső 
részek instabilitása miatt következett be. A vizuális meg
figyeléseket feltétlenül folytatni kell, figyelve a félsza
bályos változást ill. az esetleges komolyabb mérvű elhalványo- 
dást. Megmutattuk, hogy a vizuális észleléseket fel lehet 
használni ilyen kis amplitúdójú változók esetében is, ha azo
kat folyamatosan, körültekintően és következetesen végzik.

J. PERCY - V. FABRO - D. KEITH 
/The Journal of the AAVSO vol. 14. no. 1. - ford. Kalmár T./
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Három félszabáiyos változó,a V CVn, a V Boo és a WZ Cas
periódusairól

E három csillagról már korábban megjelent fénygörbe és 
előzetes PVH feldolgozás:

V CVn Meteor 1986/2 Fidrich Róbert
V Boo Meteor 1984/9 Kovács István 

WZ Cas Meteor 1985/11 Kovács István
Most az adatok analízisének a Diszkrét Fourier Transzfor

máció módszerével nyert eredményeit mutatjuk be. A periódus 
meghatározás ilyen módját alkalmaztuk az Y Lyn /Meteor 85/2/, 
a W Cyg /86/6/ és a T Cep /86/2/ esetében. A Fourier-analizis 
matematikai leirását, részletes magyarázatát és a teljes szá
mitógépes program listáját /Commodore 64-re/ a Csillagászati 
Évkönyv 1987. évi kötetében közöljük.

V CVn Tipus: SRa HD 115898
*2000= « hl*  ^2000= +45°52-
Max = 6^52 Min = 8^56
Szinkép: M4e-M6e Illa H20, SiO mézer
P = 191,89 nap Epocha= 2445929 /GCVS 1985/
P = 191,88 nap Epocha= 2454930 V=6™ 8-8™ 8 
/Astronomical Photometry c. könyv alapján, 1982/
Poljakova 1966-1972 közötti adatokat elemezve 1981-ben 181 és 
200 napos periódust közölt. Szerinte két aktiv terület helyez
kedik el a csillag felszinén, melynek a forgási periódusa 
mintegy 380 nap.

A PVH munkája nyomán JD=2441800-2446060 /1973-1984/ idő
szakban a 10 napos átlagolások után 349 vizuális fényesség 
adat állt rendelkezésre. Az átlagfényesség 7?52. A számitás 
eredménye, a periódus reciproka, azaz a frekvencia /ciklus/nap 
egységben/ függvényében az amplitúdó négyzete, az úgynevezett 
power /magyarul teljesitménysürüsé^/ az 1. ábrán látható.
A nagyon határozott, egyetlen nagy csúcs arra utal, hogy a 
V CVn monoperiodikusan pulzál:

Frekvencia /^/ periódus /d/ amplitúdó /magn./
5,23-KT5 191,4+0,4 0,56

Jól megfigyelhetőek a főcsúcs két oldalán 2,738*10-^ 4 =
—1 a = 1 év távolságban a több éves adatsorozatok esetén jelent

kező hamis csúcsok /álperiódusok/'i
Elmondhatjuk, hogy ez az SRa csillag sok miránál is sza

bályosabban pulzál. Az alig 200 napos periódus alapján a 
szakirodalom szerint fiatal csillagról van szó, melynek 
abszolút fényessége -2m körüli, hőmérséklete Teff~3000 K és



tömege mintegy 0,6 MQ.

1. ábra.

V Boo Tipus: SRa HD 127335
*2000  =  29” 8  ^2000  =  + 58° 5 2 ’

Max = 7?0 Min = 12™0
Szinkép: M6e
P = 258,01 nap /GCVS 1985/
P = 258,8 nap /Hoffmeister 1937/
P = 258,5 nap /Zische 1981/
335 adatot kaptunk a JD=2441800-2446300 /1973-1985/ időszak
ban. Az átlagfényesség 8IJ166. A frekvenciaspektrumot a 2. ábra 
mutatja. A két jelentősebb csúcshoz tartozó értékek:

Frekvencia /^/ periódus /d/ amplitúdó /magn./ 
f1 3,85*10”5 259,8+1 0,60
f2 7,40*10“3 135,2+0,3 0,28
A két periódus együttes jelenléte okozza a fénygörbe 

viszonylag szabálytalan alakját. Érdekes, hogy fp«2f-,. Wood 
/1975/ szerint létezik egy PS8-9 P-, hosszúságú periódus is, 
azonban ezt nem tudjuk megerősíteni.
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,A WZ Cas vizuális kettőscsillag A komponense, a B kompo
nens: 8^7 HD 224869* A szinképtipusú. Szögtávolságuk: §=58’*, 
p.2.=8995.

A JD=2441660-2446290 /1973-1985/ időszakban a 385 adat 
alapján az átlagfényesség: 7“25. A 3. ábrán látható power 
spektrum három nagy csúcsának jellemzői:
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5. ábra.
Frekvenciaarányok: 1 = 7»66 1' f* > 2,10.
Megfigyelhető még az f 2=2,86* 10""̂  c/d éa az f yf^ =

- 5»11*10”^ c/d frekvenciánál két mellékcsúcs. A WZ Cas 
többszörös periodicitásának értelmezése nehéz.

Úgy mint az Y Lyn esetében, itt is feltételezhet,)ük, hogy 
a csillag az alapmódusban, az első és a második felharmoni
kusban is pulzál, azonban a meggyőző magyarázathoz még több 
és pontosabb megfigyelésre van szükség.

SZATMÁRY KÁfiOLY-KOVÁGS ISTVÁN-FIDRICH' RÓBERT

~A PVH JELENLEG IGÉNYELHETŐ KIADVÁNYAI ""
Meteor mellékletek /4Ft bélyeg ellenében/: 

észlelési útmutató; A változócsillagok megfigyelése /1980/; 
Katalógus: PVH Változócsillag katalógus /1982, 1985/;
PVH"Körlevél: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17-í
PVH Report: 1, 9, 10, 11, 15*5 PVH- és AAVSO észlelőlapok.
Térképek: Eruptiv változócsillagok /1979/; Binokulár változók;

A Változócsillag Atlasz 5*j 8., 7., 8.,és 9* részei 
füzetenként lOFt-ért rendelhetők meg. /A VA 4-ből már csak 
néhány példányunk van!/

Valamennyi PVH kiadvány Mizser Attilától kérhető /cime:
1016 Budapest, Asztalos J. u. 2/b/.
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Észlelők figyelmébe

.Változócsillagok

Augusztusban és szeptemberben a következő mira maximumok vár
hatók: ______________ ________ _________________________________

----- Meteorok

aug. 1/2; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 6/7 
aug. 7/8 
aug. 8/9
aug. 9/10; 10/11; 11/12; 12/13
aug. 13/14
aug. 15/16
aug. 29/30; 30/31
aug. 31/1
saept. 5/6; 6/7
szept. 26/27; 27/28

___ F e d é s e k

szeptember
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Az időpontokat Zajácz György számította Debrecen koordinátáira.

— Kisbolygófedések.
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Szeptember 17-en 0 h 59,3 m UT-kor a 104 Klymene kisbolygó 
fedi az AGK3+23 0457 jelű csillagot, egy vizuális kettős 
halványabb komponensét.
, A kisbolygó fényessége 13,4 m, átmérője 134 km = 0,16”. 
Észlelésre javasolt időszak: 0:45 - 1:05 ÜT.
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ir n n in m i
A bstracts

Meteors

Meteor observations Cp. 13.)

in August, 1385 there were 86 meteor observers, carry
ing out more than 1000 hours of visual observation. They 
registered, altogether about 6000 meteors. The Hungarian Me- 
toor and fireball Observing Network (MMTÉH) organized its 
Terseid camp between 9th and 20th August, the 80/ó of the 
observations were made here, wcich meant the most successful 
month of the history of the MMTÉH.

Near the maximum besides the two simultaneous observing 
sites, some groups worked on few other sites, too. Some 
bright fireballs were also registered, some of these simul
taneously. The most interesting bolids were observed on 
l1/12th August (see p. 17.) and on 13/I4th (3ee p. 18.).
The former had a for 8.5 minutes visual observable trace, 
the latter for 15 minutes. The trace of the previous one 
was photographed, too. The number of the successful meteor 
photos is about 50. The fireball of 13/14th August was pho
to;1, raphed simultaneously with Czechoslovakian amateurs.

Variable Stars

AR Cephei 1961-62 (p. 38.)

We estimated the star from Sky Patrol plates taken at 
Vilnius Observatory within the interval of 1961-62. Prom 
the superficial analysis of the light curve it seems that 
the quasi-period of 60 days, covered by narrow amplitude 
fluctuations can be found. However here we need further 
computer processing which will be carried out later, combining 
results of this paper as other ones. The list of observations 
und the light curve can be found on p. 39.
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