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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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