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A z  éjszaka tulajdonképpen nem volt 
igazán kecsegtető. Az ég meglehető
sen párás volt, ami LomaPrieta 1100 m 
tengerszint feletti magasságát 
tekintve igencsak szokatlan. Ez a 
pára erősen visszaverte az északra 

fekvő San Jósé, a keleten látszó Morgan Hill és Gilroy városkák fé
nyiét. Egyébként az ég tiszta volt, a szél sem fújt, úgyhogy 
nem sokáig haboztam: ezen az éjszakán - május 12-én, hétfőn - 
is kimegyek szokásos üstökösvadászatomra, s a tervek szerint a 
keleti égbolton pásztázok majd, hiszen - mindent összevetve - 
ez az éjszaka nem is a legrosszabb csillagászati szempontból.

Elsőnek a binokulárom állítottam fel. Ez házi gyártmányú, a 
lencsék egy légifényképező kamerapár objektívjei, 13 cm átmérő- 
jűek, a használt nagyítás pedig 27-szeres. Az egész műszer 50 
kg. A kontraszt igen jó ebben a binokulárban. Majd minden csil
lagképben csillagfelhőket lehet vele megfigyelni. Ennek ellené
re üstökösvadászataimat csak kb. 1/3-ad részben végzem ezzel a 
műszerrel, jórészt továbbra is a 25 cm-es f/3,8-as Newton ref
lektoromat használom 32-széres nagyítással. Ennek látómezeje 
- egy az okulár fókuszsíkjában elhelyezett négyzet alakú látó
mezőhatárolóval - 1,6 fok oldalhosszúságú négyzet. (A négyzet alakú 
határoló D.Machholz szerint könnyebben megbecsülhetővé teszi az irányokat 
és a távolságokat, mint a kör alakú blendék.) Ezzel a távcsővel eddig 
két üstököst fedeztem fel.

A binokulár és a távcső nagyjából egyenlőnek minősül, ha hal 
vány, diffúz objektumokat kell velük felfedezni. Bár a reflek . 
tor nagyobb és több fényt gyűjt össze, a két okulár nyújtotta 
előny a binokulárnál ezt némileg kiegyenlíti. Az eget binokulár 
ral könnyebben tudom pásztázni, de gond van, ha üstökösgyanús 
ködfoltot látok. Nehéz nagyítást váltani, hogy tüzetesebben
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megvizsgálhassam a kérdéses objektumot. Mindkét távcsőnek meg
vannak tehát az előnyei, ugyanakkor a hátrányai is.

Hajnali 1:50-kor kezdtem 1471. üstököskereső pásztázásomat az 
égen. Magasan a keleti égbolton észleltem először. A binokulár- 
ral való lassú pásztázás során a pontszerű csillagok között apró, 
ködös foltokra vadászok, bár az esetek döntő többségében kiderült, 
hogy a váratlanul megpillantott ködfoltocska halmaz, köd, vagy 
galaxis. Minden pásztázás után visszaállok a binokulárral kiin
dulási pontomra, s kb. 2 fokkal közelebb megyek a horizonthoz, 
majd kezdem élőiről az eljárást. Magasan kezdve a pásztázást, kb. 
2-2,5 óra alatt érek a horizontig. 45 foknál nem érdemes maga
sabbra menni,mert•az már nagyon messze van a Naptól.

Az idő gyorsan múlt, s a hajnali égen igencsak lefoglaltak a 
különféle objektumok. A megfigyelés kezdeti pillanataiban bele
botlottam a Tejút halmazaiba és ködökben sűrű részébe, s egy- 
egy pillantás erejéig elgyönyörködtem bennük. A folyamatos lefe
lé pásztázás azonban hamarosan megszabadított a Tejút gyönyörei
től - és gyötrelmeitől! -, s egy jóval csillagszegényebb vidékre 
jutottam. Itt már valamivel jobban tudtam haladni, és 3:45-kor 
"mentem" el a Nagy Androméda Köd mellett.

Becslésem szerint ezen a hajnalon az egész világon nem több, 
mint egy tucat amatőr végzett üstököskeresést. A rengeteg idő és 
a kitartás, melyet ez a munka követel, csak néhány amatőrt tart 
meg az amatőrcsillagászat ezen ágában. 1975- január 1-én kezd
tem el az üstökösvadászat gondolatával foglalkozni. Akkor már 
több mint 10 éve észleltem Holdat, a bolygókat, aszteroidákat, 
halmazokat és galaxisokat, fényképeztem is őket rengeteget.
Olyan programra vágytam azonban, mely igazi kihívást jelentene, 
s megmutatná azt is, hogy szememet az okulárra szegezve mire is 
vagyok tulajdonképpen képes! A változócsillagok megfigyelése, a 
kisbolygók észlelése - vagy éppen újrafelfedezésének programja - 
és az üstökösvadászat egyaránt eleget tett ezen kívánalmaimnak. 
Amikor azonban kiderült, hogy csak néhány honfitársam végez üs
tököskeresést, s a.megjelenő publikációk többsége is csak a ko
rábban leírtak másolása, elhatároztam, hogy - mivel az üstökös
vadászat látszik a legnehezebbnek minden program közül - ezt vá
lasztom! Ezenkívül majdnem mindenhol azt olvastam, hogy átlago
san mindössze 300 óra kell egy üstökös felfedezéséhez, így arra3



gondoltam, hogy 300 órát távcső mellett töltve még akkor is tu
dok profitálni az ott eltöltött időből, ha nem találok üstököst!

"Mindössze" 1700 (!) órát kellett távcső mellett töltenem, s 
"máris" megtaláltam első üstökösömet! Ez volt a Machholz 1978 I, 
melyet 1978 szeptember 12-én hajnalban Loma Prieta csúcsáról fe
deztem fel. Hét évvel és 1742 észlelési órával később fedeztem 
fel második üstökösömet, az 1985e-t. Ez utóbbit a Riverside Te
lescope Makers Conference idején "találtam" a kaliforniai Big Bear 
városkától nem messze észlelve.

1986. május 12-én fel sem merült bennem, hogy pontosan 50 
héttel korábban fedeztem fel az 1985e-t. Ehelyett lassan pász
táztam az eget és azon gondolkoztam, hogy mit is fogok írni 
"Comet Comments" című rovatomban, melyet több csillagászati 
klub körlevelében is rendszeresen megjelentetek, immáron nyolc 
éve.

Az éppen aktuális pásztázási sáv felénél hirtelen valami .meg - 
ragadta a figyelmemet: a látómező felső peremén valami szokatlan 
látszott! Megálltam a keresésben, s alaposabban megvizsgáltam a 
kérdéses égitestet. Kis ködös objektumnak tűnt, de azt sem lehe
tett kizárni, hogy halvány csillagok csoportjáról van szó. Gyor
san a látómező közepére hoztam: köralakú, diffúz objektum a lát
hatóság határán. Ránéztem a karórámra: 3:52. A rádió a "Minden 
esély ellenére" című számot játszotta...

Az érdekes objektum helyzetét meghatározva kiderült, hogy az
két fokra az Androméda ködtől, d^li irányban fekszik. Mivel ezen
a helyen a térképek nem jeleztek sem galaxist, sem pedig halmazt,
mostmár csak arról kellett meggyőződni, hogy az új "felfedezés"
változtatja-e a helyét az égen. Megrajzoltam hát a vidék térké- > »
pét, s "x"-szel jelöltem az üstökös helyét. Aztán folytattam a; 
vadászatot. 4:17-kor visszatértem az objektum helyére,, és pozíci 
óját összehasonlítottam a térképre rajzoltával, de nem lettem 
tőle okosabb. Újra kezdtem - igaz, már jóval izgatottabban a ke 
resést. 4:39~kor az ég világosodni kezdett, közeledett a hajnal. 
Ismételten felkerestem az objektumot, s örömmel állapítottam meg, 
hogy elmozdult, tehát ü s t ö k ö s  !

Felkeltettem feleségem, aki a lakókocsiban aludt, s mutattam 
neki a látványt. Aztán betettem a binokulárt a csomagtartóba és 
hazamentem 40 km-re lévő otthonomba. Felhívtam a Smithsonian Intéze-

4



tét Cambridge-ben és Daniel Green-nek beszámoltam az üstökösfel
fedezésről. Nem hallott semmilyen újonnan feltűnt objektumról 
ezen a vidéken, s érzése szerint jó esélyem volt arra, hogy va
lóban üstökös legyen!

A munkaidőm gyorsan eltelt. Hazatérve hosszú telefonbeszél
getésekbe kezdtem, felhívtam a Lowell és a Lick Obszervatóriu
mokat, valamint néhány amatőrcsillagászt is, s arra kértem őket , 
hogy erősítsék meg az általam felfedezett objektum létét. A kö
vetkező hajnalon barátommal, Rich Page-dzsel és feleségemmel, 
Laurával a Loma Prieta csúcsára mentünk. Valamivel 3 óra után 
binokuláromat a kérdéses égterület felé fordítottam, s megpróbál
tam ismét megtalálni az üstököst. Néhány perc múltán meg is ta
láltam, mintegy 1,5 fokkal északnyugatabbra előző napi pozíció
jához képest. Ismét kör alakúnak látszott, de Rich 35 cm-es 
távcsövével egy rövid és keskeny csóvát is sikerül megpillan
tani. Amikor hazaértem, s ismét felhívtam a Smithsonian Intézetet, 
már az az üzenet várt, hogy Charles Morris és Alan Hale Dél- 
Kaliforniából megerősítették az üstökös létét és pozícióját.
Neve: Comet Machholz, jelölése: 1986e lett.

Amikor egy üstököst felfedeznek, az első dolog a pályaszámí
tás. Ha a pálya parabolával közelíthető, akkor az üstökös csak 
nagyon hosszú idő múltán kerül ismét a Naprendszer belső terébe . 
Elsőnek felfedezett üstökösöm pályája hiperbolikusnak bizonyult , 
ami azt jelenti, hogy soha többet nem jön vissza. Második üstö
kösöm pályája parabolikusnak tűnt, de perihéliumátmenetkor túl
ságosan közel került a Naphoz, felbomlott és elgőzölgött - soha 
többé nem látta senki.

Harmadik üstökösöm viszont elliptikus pályán kering a Nap 
körül, s az 1986e 5,^ évenként vissza fog térni! Ez az érték 
a meglepetés erejével hatott, mivel az ilyen rövid keringési 
idejű üstökösök meglehetősen ritkák. További érdekesség, hogy 
az ismert rövid periódusé üstökösök közül ennek a legkisebb a 
perihéliuma, mindössze 19, 2 millió km, naptávolpontjában épp a 
Jupiter pályáján kívülre kerül. Az üstökös pályája 60 fokos 
szögben hajlik az ekliptikához, s a Naprendszer belső terébe 
délről lép be.

A felfedezést követő hetekben az üstökös gyorsan távolodott 
a Naptól, s emiatt erősen halványodott is. Időnként néhány perc
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alatt is csökkenőnek tűnt fényessége, bár ez feltehetően illúzió 
volt csupán. Egy hónapig tudtam követni, ezután már olyan hal
vány volt, hogy nem sikerült megfigyelni.

Keringési idejének 65 %-ában ez az üstökös kimondottan ked
vezőtlen helyzetet foglal el az égen, felfedezésének esélye m i 
nimális, de 1986. május 12-én jó helyen volt az égen, s szeren
csésnek mondhatom magam, hogy sikerült felfedezni.

DONALD MACHHOLZ 

(Fordította: Papp János)

75 éves az AAVSO
II./'"TN

%  r  S >  í-  
•̂1911*’°A Popular Astronomy (Népszerű Csillagászat) című, az ötvenes évek

ben megszűnt folyóirat 1 9 1 1- novemberi számában jelent meg az 
American Association of Variable Star Observers első beszámolója. A cikk
ben William Tyler Olcott és Anne Young (Mt- Holyoke Obszervatórium) 
megfigyelései szerepeltek.

Az AAVSO változócsillag-észleléseiről szóló beszámolók ezt 
követően rendszeresen jelentek meg észlelőlistával, a jobban 
észlelt, érdekesebb csillagokat bemutató - elemző megjegyzések
kel, cikkekkel, feldolgozásokkal. Mai szemmel is értékes, in
formációgazdag rovat volt, csak a megjelenés helye tűnik szokat
lannak. Hazai hasonlattal élve olyan volt ez, mintha a PVH-rovat 
a Föld és Égben jelenne meg észlelőlistástól, névkódostól, ami 
nem kis megütközést keltene az olvasókban. Az AAVSO és a Popu 
lar Astronomy viszonylatában azonban semmi’ilyesmi nem történt, 
hiszen az AAVSO-rovatok egészen 1951-ig, a Popular Astronomy meg 
szűntéig megszakítás nélkül jelentkeztek.

Az AAVSO tehát 75 évvel ezelőtt megszületett, de lássuk a 
nagy esemény előzményeit!

A legtöbb szervezetnek megvan a maga "védőszentje". Az AAVSO-é 
Friedrich Wilhelm Argelander (1799-1875) német csillagász, akit a ne-
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vezetes Bonner Durchmusterung című csillagatlasz és -katalógus 
megalkotójaként tartunk számon, de arról is ismert, hogy ő volt 
az első csillagász, aki komolyan foglakozott a változókkal.
Az Argelander-féle fokozatbecslési módszerről is bizonyára min
denki hallott.

Úgy látszik, Argelander már 1844-ben felismerte az amatőrök 
szerepét a változócsillag-észlelésben, hiszen egy azévi cikkében 
éppen efféle megfigyeléseket ajánlott a csillagászat baráta
inak figyelmébe: kössék össze a kellemest a hasznossal, a szem
lélődést az értékes megfigyelésekkel. Argelander idejében csak 
18 változóról tudtak, míg 1896-ban már 393-ról. Az ismert vál
tozók számának ilyen rohamos növekedése felkeltette a téma iránt 
néhány angol és amerikai műkedvelő érdeklődését. Az 1880-as 
évek elején egy kis változóészlelő csoport alakult meg az Egye
sült Államokban (Chandler, Parkhurst, Sawyer, Yendell), akik ké
sőbb munkájuk és felfedezéseik révén váltak ismertté.

1895-ben alakult meg a British Astronomical Association Váltó 
zócsillag Szekciója, mely mindmáig Argelander módszere szerint 
dolgozik. A BAA változósai ugyan folyamatos munkát végeztek, de 
adataikat rendszertelenül publikálták.

A Harvard Obszervatóriumban már a múlt században is jelentős 
munka folyt a csillagfotometria terén. A csillagda igazgatója, 
C.E. Pickering (1846-1919) több mint másfél millió észlelést 
végzett egy meridiánfotométerrel, sok-sok változó összehason
lító sorozatát mérte ki. Munkája révén lehetővé vált az, hogy a 
fáradságos redukciót megkövetelő Argelander-módszer helyett 
közvetlen becslések., legyenek végezhetők, s így a korábbinál 
gyorsabban jussanak hozzá az észlelők a tényleges fényesség ér
tékhez. Az AAVSO mindmáig ezt a módszert alkalmazza, s valóban 
nem nagyon tudná szinten tartani öt és félmilliós adatállományát 
ha a becslések a klasszikus Argelander-formában lennének tárol
va.

León Campbell, az AAVSO későbbi "jegyzője" (ezt a címet egyéb
ként maga találta ki; később "igazgató"-ra módosult) sok észle
lést végzett akkoriban ezzel a módszerrel a Harvard Obszervató
riumban, vagy fél tucat észlelővel is tartva a kapcsolatot. Az 
így összegyűlt adatok a Journal of Boston Scientific Society, 
illetve a Popular Astronomy köteteiben jelentek meg.7



1909-ben az American Association for the Advancement of 
Science (AAAS) találkozót tartott a Harvardon, melyen egy 
connecticut-i ügyvéd, William Tyler Olcott is részt vett, aki 
egyébként gyakorló amatőrcsillagász volt, házára még kis csil- 
lagviszgálót is épített. A találkozón bemutatott változócsil 
lag görbék felkeltették érdeklődését a téma iránt. Jelentkezett 
a Harvard Obszervatóriumban észlelőmunkára. León Campbell hamaro
san felkereste 01cott-ot és saját műszerein avatta be a válto
zózás rejtelmeibe. Az "észlelő ügyvéd" olyan gyorsan rájött a 
változózás ízére, hogy egy évre rá már észlelésre buzdító cik
ket írt a Popular Astronomy-ba, valószínűleg az elsőt a maga 
nemében...

A lap 1911. szeptemberi számában a szerkesztő Herbert C. Wilson 
a következő költői kérdést intézte az olvasóhoz: "Vajon miért 
nincs megfigyelőinknek egyesülete változóészlelő-, Jupiterészle - 
lő szekciókkal?..." Olcott-ék gyorsan és határozottan válaszol
ták meg a kérdést az AAVSO megalakításával, bár valószínű, hogy 
a "dolog" egyszerűen "benne volt a levegőben". Olcott szervező- 
munkájának köszönhetően gyorsan nőtt az észlelők száma, hama
rosan külföldiek is küldtek adatokat az AAVSO-nak. Az első öt . 
évben 80.000 észlelést végeztek, miközben Olcott a BD kinagyí
tott részleteiről és fotografikus térképekről több mint 7.000 
másolatot rajzolt át és küldött szét. Ezek az első AAVSO-térké- 
pek "borzalmasan néztek ki.", de legalább pontosak voltak.

Az AAVSO irányítását 1915-ben^vette át León Campbell, miután 
visszatért Peruból, ahol a Harvard Obszervatórium déli állomá
sán folytatott megfigyeléseket. Jól működő hálózat került kezé
be. s Olcott a későbbiekben is sokat segített a fárasztó szerve- 
zési és adminisztrációs munkában. Campbell személye nemcsak szak
mai biztosítékot jelentett, hanem az is, hogy az AAVSO központ
ja a Harvard Obszervatóriumban kapott helyet. Ez a támogatás 
csak tovább erősödött, mikor 1921-ben Harlow Shapley lett az intéz
mény igazgatója.

Ahogy a taglétszám nőtt, Olcott is egyre inkább szerette vol
na őket- "együtt látni", vagy ahogy ő mondta: "látni akartam 
hogyan néznek ki". Az első AAVSO-találkozóra 1914. április 8-án 
került sor New York-ban, a 42. utca egyik éttermében. Ezt köve
tően a tavaszi és az ősszel megrendezett "évi rendes" találkozók
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sajátos rendszere alakult ki. Mindmáig 71 tavaszi és 72 éves 
találkozó került megrendezésre, így az AAVSO-találkozók száma 
jelenleg 143- Az éves találkozók 1953-ig a Harvard Obszervató
riumban, majd különböző massachusetts-i intézményekben kerültek 
megrendezésre, a tavasziak pedig vándortalálkozók, minden má
jusban más-más államban jönnek össze az AAVSO-tagok.

1916-1919 között azonban a tavaszi találkozók egy "másik" 
Pickering, David otthonában kerültek megrendezésre. David Picke
ring alighanem igen népszerű alakja lehetett a korai AAVSO-nak, 
ami költői vénájának is köszönhető. Közkedveltek voltak válto- 
zós strófái, mint pl. az AAVSO című:

"Többet tudnak rólunk, mint apáink"
Fordul SS Aurigae U Geminorumhoz 
"Titkunk felfedhető volna?"
Kérdi SU Tauri
"Elvesztünk, ha felfedeztek"
Mondja R Cor Bor 
És kitör SS Cygni - ó!

_____________________ Fehéren és fennen ragyog ő. ...stb._______________
(Elnézést a hevenyészett fordításért, de biztosítha

tom az Olvasót, még ennél is fárasztóbb "remekek" hangzottak el az AAVSO 
ezévi találkozóján a "Változós Dalfesztivál" során...)

A z  AAVSO-észlelések publikálása mindig nagy gondot jelentett. 
Az eredeti adatokat a Harvard Annals köteteiben jelentették meg 
egy igen rövid időszak során, 1935-194-5 között. A későbbi AAVSO 
Reportokban a "túl sok" észlelés miatt úgy segítettek magukon, 
hogy csak a 10 
napos átlagokat 
jelentették meg 
a hosszúperió- 
dusú változók 
esetében. Az 
anyag így is ó- 
riási. Az utóbbi 
időben csak 
fénygörbék meg
jelentetésére 
van mód. Az ere
deti adatok el
vileg visszake-
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reshetők pl. az AAVSO Report 38. görbéi alapján (egy áttetsző 
műanyaghálót mellékeltek erre a célra, mint pl. az Atlas Coeli, 
vagy más atlaszok esetében-; a háló léptéke "természetesen" nem 
egyezik meg pontosan a görbékkel...). Ezek a kényszerintézkedé
sek nem tekinthetők korrekt adatközlésnek. Szerencsére az ada
tok legnagyobb része ma már számítógépen van, így elvileg nincs 
akadálya az észlelések közlésének, de kizárt dolog, hogy egy 
olyan gigantikus kiadvány számára valaha is pénzt sikerüljön 
előkeríteni, mely több millió adatot tartalmaz - és semmi mást. 
Egyszerűbb - és olcsóbb ha az adatokat külön kérésre "szol
gáltatják ki" az igénylőknek: főleg csillagászoknak, csillagász 
hallgatóknak.

Campbell seregnyi szakcikkében használt fel amatőr adatokat, 
ezirányú tevékenysége a Studies of Long Period Variable című 
munkájában érte él csúcsát.

1949-ben nyugalomba vonult Campbell, helyét Margaret Mayall fog
lalta el. Minden folyt a régi kerékvágásban- 1952-ig, mikoris 
új igazgató került a Harvard Obszervatórium élére Donald Menzel 
személyében. Menzel ugyan régi AAVSO-tag volt, de szakterülete a 
napfizika volt és - mint ilyenkor lenni szokott - a csillagvizs
gáló átszervezése után sem jutott többé hely az AAVSO számára.
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A költözés nemcsak azt jelentette, hogy az észleléseket új cím
re kell küldeni, hanem azt is, hogy az AAVSO elveszített 
egy sor anyagi támogatást. (Ilyen "eredmény" lett pl. az is, 
hogy Margaret Mayall két évig fizetés nélkül dolgozott az AAVSO- 
nál...) Önálló pénzalapot kellett hát az AAVSO számára megterem
teni. Létrehozták a pénzügyi kommissziót, mely a működéséhez 
szükséges anyagi feltételekért volt felelős. Különféle alapít
ványoktól, intézményektől, obszervatóriumoktól érkeznek mind
máig az AAVSO működtetéséhez szükséges pénzek. (Hogy ez a ko- . 
misszió milyen jól működik, azt új székházuk is mutatja../)

1951-ben megszűnt a Popular Astronomy. Az AAVSO havi beszá
molói ezt követően a kanadai Journal of Royal Astronomical 
Society of Canada című kiadványban jelentek meg.

A 70-es évek elején szinte egy időben két fontos AAVSO-ki- 
advány kiadása kezdődött meg, melyeket már a magyar változósok 
is jól ismernek. Az AAVSO Journal először 1972-ben jelent meg.
Ez a lap lényegében a korábbi AAVSO Abstracts sorozatot vál
totta fel. Az itt közölt cikkek nagy része a korábbi AAVSO-tá- 
lálkozókon elhangzott előadások írásos változatai, de természe
tesen bárki küldhet közlésre cikket. Az AAVSO Journal évente 
kétszer jelenik meg.

Havi négy A4-es oldalon kerül kiküldésre az AAVSO Circular. 
Lényegében a Popular Astronomy-ban megjelent havi értesítések 
"modernizált" és gyorsan megjelenő változata. Elsősorban a .ka- 
taklizmikus és az eruptív változók viselkedéséről ír, folyama
tosan közli azon csillagok listáját is, melyekről több észlelés
re lenne szükség. A Meteorban közölt nóva térképek többnyire 
innen származnak (lásd jelen számunkban a Nova Cygni 1986 tér
képét) .

Létezik még egy sor további kisebb-nagyobb AAVSO periodika 
(AAVSO Bulletin - mira előrejelzések; AAVSO Solar Bulletin - 
a Nap szekció körlevele,, stb), ezeket azonban - reméljük - a 
PVH rovatból ismerik Olvasóink.

1980-ban került kiadásra az AAVSO Variable Star Atlas,
Charles Scovil szerkesztésében. Ez a 178 lapos' atlasz az egész 
eget lefedi, határfényessége körüli (néhol jobb). Több mint
kétezer változó van benne feltüntetve, így e kiadvány a valaha 
is készült legjobb keresőtérkép (esetenként észlelőtérképnek is
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hasznos). A mély-ég és üstökös
észlelők is sikerrel forgatják, 
hiszen az összes NGC objektum 
felkereshető segítségével. Sze
rencsére néhány eredeti példány 
és seregnyi másolat forog a ma
gyar amatőrök kezében is. Az at
lasz kisebb, praktikusabb vál
tozata előkészítés alatt áll.

MIZSER ATTILA

A kisbolygóokkultációk 
előrejelzési térképének 

értelmezéséről

A Meteorban közlésre kerülő 
kisbolygóokkultációkra vonatko
zó adatokat több forrásból vá
logatjuk ki. Ennél a munkánál 
elsősorban az IOTA hivatalos 
körlevele - az Occultation News
letter - és a Strasbourgi Egye
tem Csillagászati Obszervató
riumának Európa területére vo
natkozó előrejelzései jönnek 
számításba. Esetenként más előrejelzéseket is figyelembe lehet 
venni, de ezek meglehetősen korlátozott felhasználhatóságúak.

A kisbolygók körül feltételezett kísérők - holdak, porfelhők, 
esetleg teljes, vagy szegmens-jellegű gyűrűk - miatt akkor is 
érdemes megfigyelésekkel kísérletezni, ha az előrejelzések szer-, 
rint a tényleges fedés zónája megfigyelési helyünktől esetleg 
több száz km távolságra van. Az "ilyen - másodlagos, vagy járu
lékos - okkultációk megfigyelésének helyes értelmezése 
végett külön jelentősége van a negatív észleléseknek is, ezért 
minden szervezet külön is kéri ezek gyors beküldését, annál is 
inkább, mert segítségükkel módosítani lehet a már ismert, vagy 
feltételezett adatokat (átmérőt, lapultságot), s a pályaszámí

A kisbolygófedések megfigyelé- 
/ise azért nagy jelentőségű, 
mert segítségükkel nagy pontos
sággal meg lehet határozni a 
kisbolygók földfelszínre vetült 
alakját, s így tényleges mérete
iket is. Ez a munka - mint az 
az elmúlt évek során már olyan 
sokszor bebizonyosodott - nagy
ságrendekkel pontosabb ada
tokat ad, mint a közvetett mé
rések. A jelenségek bekövetke
zése földrajzi helyének hihe
tetlen bősége miatt ezen a mun
katerületen tág tere nyílik 
minden észlelni vágyó amatőrnek.
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tási korrekciók elvégzésre is alkalmasnak bizonyultak a múlt
ban .

A megfigyelések tervezése, végzése, beküldése és feldolgozá
sa a jövőben még részletes ismertetésre kerül.

Az okkultáció előrejelzések első fázisában a kisbolygók égi 
útja és az úgynevezett asztrografikus katalógusokban szereplő 
csillagok koordinátái kerülnek összehasonlításra. Ehhez az el
sődleges forrásmunkák a Leningrádban minden évben kiadásra ke
rülő E.M.P. - Ephemerides of Minor Planets -, mely minden olyan 
kisbolygó pályaadatait és ötnaponkénti koordinátáit tartalmaz
za, melyek a vonatkozó évben oppozícióba kerülnek és állandó 
sorszámmal (névvel) vannak ellátva; az asztrografikus kataló
gusok közül pedig az FK4, A.C., az AGK3 és a Perth Catalog 
adatait veszik figyelembe. Ezen katalógusok 12-13 magnitúdóig 
tartalmaznak csillagokat.

Ha úgy tűnik, hogy egy kisbolygó égi útja során elfed egy 
csillagot, a jelenségről előrejelzés készül, s ezt egy négy 
részből álló táblázatos, valamint egy grafikus "előrejelz'és-
csomág" alakjában juttatják el azon megfigyelőknek, akik a 
jelenség várható bekövetkezési sávjában, illetve attól kb. 500- 
700 km-es távolságban helyezkednek el.

A táblázatos rész részletes információt tartalmaz az okkul- 
t.áció körülményeiről, 20-30 oszlopban sorolva fel a legfonto
sabb adatokat. Ezek nemcsak a csillagra és a kisbolygóra vonat
koznak, hanem a Nap és a Hold helyzetére, a csillag esetleges 
kettős voltára, a várható becsült korrekciókra, azok mértékére, 
stb. A rajzos rész első ábrája a Föld 
felszínét mutatja, vetületsávokkal je
lölve az esetleges különböző kisboly
gópályák számítóinak egymástól eltérő 
adatait - a legritkább esetben van tö
kéletes egyezés - és a megfigyelhető
ség földrajzi határait. Ezt többnyire 
nem közöljük, de most egy vetület áb
rát bemutatunk.

A rajzos rész második ábrája (lásd 
a túloldalon) egy földfelszínre vonat
koztatott árnyéksáv felület. Apró csil
laggal jelölik a rendszeres adatküldők 
helyét.. Az ábra felső részén az okkul
táció napja, a fedést okozó kisbolygó 
és a fedett csillag neve olvasható, 
alul a pályaszámításhoz felhasznált 
adatok számítójának neve (jelen esetben Branham). A felületáb
rák csak azon területre adják meg a jelenség bekövetkeztét, ahol 
a Nap legalább 6 fokkal a horizont alatt, a csillag pedig mini
mum 10 fokkal a horizont felett van! A fedés feltételezett zóná
ját két vonalsor, egy folyamatos illetve egy szaggatott oszt
ja fel. A folyamatos vonalak az okkultáció centrális zónáját 
jelzik, figyelembe véve esetleges számítási hibákat, illetve 
pályaszámítási eltéréseket is. E vonalak a centralitást jelzik, 
tehát egy kb. 200 km átmérőjű kisbolygó a centralitás vonalától 
északra és délre még további 100-100 km-es zónában okoz fedési 
jelenséget. Ábránk szerint a Metis a Kola-félsziget vidékén okoz
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centrális okkultációt, ha Branham adatai helytállóak. Mindössze 
2V0 pozíciós eltérés - déli irányban - a számított és a tényle
ges kisbolygó pozíció között az égen azonban már azt eredménye
zi, hogy a centralitás vonala már Londonon, Bécsen és Budapes
ten húzódik keresztül! (Meg kell jegyezni, hogy nem ritkán elő
fordul ennél nagyobb eltérés is, s nem mindig pozitív előjel
lel.)

A szaggatott vonalak az 
okkultáció bekövetkezésé
nek számított, s éppen 
ezért mindig közelítő idő
pontját jelölik kétperces 
időközönként. Köztük inter
poláció végezhető (eszerint 
Budapesten 3:13:50 körül 
következik be a fedés), de 
ennek az értéknek az előbb 
említett halmozott bizony
talanságok miatt nincs kü
lönösebben nagy jelentősége.

A rajzos rész harmadik 
ábrája egy keresőtérkép.
Ez két, néha három térkép 
segítségével "vezeti rá" a 
megfigyelőt a fedésbe ke
rülő csillagra. A tulajdon
képpeni keresőtérkép szá
mítógéppel rajzolt ábra, 
mely a csillagokat kb 12 
fényrendig mutatja. Nagyon 
fontos, hogy minden észlelő 
tudja, hogy ezek a térké
pek asztrometriai és nem 
fotometriai adatok alapján

készültek, tehát a csillagok korongmérete nem szükségszerűen 
egyezik teljes mértékben látszó fényességükkel!

A kisbolygóokkultációkkal kapcsolatos minden megfigyelési 
adatot az észlelést követő legrövidebb időn belül az okkultá- 
ciós rovat vezetőjének kérjük megküldeni. Az észlelőlap ki
töltésére, formájára következő számunkban még visszatérünk.

14
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Z Ursae Maioris a magyar amatőrök 
legkedveltebb félszabályos változó
ja. Ezt egész évben való láthatósá
gának és látványos fényváltozásának 
köszönheti. Térképe több helyen is 
megjelent, pl. már az 1952-es Csil
lagászati Évkönyvben is.

Felfedezését követően (King, 1904) 
periódusára 102 napot adtak meg, 
majd ezt később 205 napra módosítot
ták. 1909-ben és 1944-ben a fénygör
bén az amplitúdó minimálisra csök
kent. Suchko egyik cikkében (Meteor 
1981/6-7-szám) arra gondolt, hogy 
újabb 35 év múlva, 1979-ben ismét 
lecsökken a fényváltozás mértéke, 
azonban ez nem következett be.

115158 Z UMa = HD 103681 = SAO 28194 SRb
^2000= 1lh56?5 <*2000= +57°52'16" színkép: M5IIIe
Max: 7?9 Min: 1 0™8 fotografikus (GCVS)
<V>: 6?6 <B-V>: + 1?6
rád.seb.: vr = -53 km/s d = 300 pc (Sky Cat.) 
P=196d Epocha: JD 2439368 (GCVS)

M  GCVS szerint a fénygörbe RV Tauri típusú, mély másodminimum
mal. Loreta (1940) úgy találta, hagy az átlagfényesség P=1560d 
periódussal, A=o72 amplitúdóval változik. Klus 1982-ben az 
AAVS0 1928-1957 (JD 2425450-2436000) közötti adatait elemezte. 
Ezen adatsor jellemzői: N=1056 pont 10 napos átlagolások alap
ján, T = 10550 nap hossz, max = 6!]115, min = 9T’l5, vizuális átlagfé- 
nyesség=7T83• A következő periódusokat találta: P=190d5 + 4d6; 
P=98d8 + 1d2; P=65d6 + 0d6.

A PVH adatok az 1968-1986 időszakot (JD 2439920-2446540) 
ölelik fel. Az adatsor hossza T=6620 nap, csak egy nagyobb,
140 napos űr található, ami a folytonosságot megszakítja. 10 
napos átlagolás után a pontok száma N=559. A fénygörbe a követ
kező oldalon található (max=675, min=9?1, az átlagfényesség 
7?93).

A periódusmeghatározást a korábbi Meteorokban is ismertetett 
Fourier-analízissel végeztük el.

A power spektrum (az amplitúdó négyzete a periódus recipro-

Észlelési eredmények

Szatmáry Károly -  Kovács István -  Mizser Attila

Z  1a
1968-86
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

frekvencia [10~3 c /d  ]
A fényváltozásra vonatkozó csúcsok jellemzői alábbi táblá

zatunkban olvashatók:

Érdekes, hogy ez a frekvencia spektrum nagyon hasonlít az 
AF Cygni (Meteor, 1986/9• szám) spektrumához.- A fénygörbe a 
Z UMa esetében is igen szabálytalannak tűnik. Azt azonban nem 
mondhatjuk, hogy RV Tauri típusú lenne, az időnként megjelenő 
másodminimumok a többszörös periodicitás következményei. Mi
vel a 194,9 napos periódusnak a 99 napos periódus számértéki- 
leg nem pont a fele, ezért az utóbbi, jóval kisebb amplitú
dójú "hullámzás" végigvonulni látszik a nagy amplitúdójú fő 
fényváltozási cikluson. Különösen érdekes, hogy a 99 napos 
periódusnál a 3 csúcs egyenlő frekvencia közönként követi 
egymást. A korábban említett Loreta-féle 1560 napos perió
dusnak nyoma sincs. Azonban jól kivehető az átlagfényesség 
mintegy 5680 napos ciklussal történő változása. Ennek ponto
sításához hosszabb adatsorozatra lenne szükség. A három legna17



gyobb amplitúdóval rendelkező periódus szerinti fázisgörbét a 
3., 4., illetve a következő oldalon található 5. ábrán mutatjuk 
be. A nagy körök a 0,1-es fázisintervallumonkénti átlagolások 
eredményei. Epocha: JD 2443000.

0—C görbét készíteni a Z UMa esetében nem célszerű, mert egy
idejűleg több periódussal változik a fényessége, így a maximumok 
és a minimumok időpontja nem egy bizonyos periódusra vonatkozik, 
hanem az eredő fénygörbét jellemzi. Ennél a félszabályos válto-
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zócsillagnál a 19^,9 napos periódusból származó szélsőértékek 
időpontjai többé-kevésbé eltolódnak a 99 napos mellékperiódus 
hatására. Tehát az 0-C görbe nem azt mutatná, aminek céljából 
fontos: nem egy periódus időbeli változását lehetne leolvasni 
róla. *

Olvasóink nagy részének valószínűleg régi álma, hogy a Meteorban fényké
pek, fotózási eljárásokkal kapcsolatos cikkek, műszertechnikai- és laborfo
gások az eddiginél nagyobb számban jelenjenek meg.

Bár több helyen és több alkalmomal elhangzottak a fenti témával kapcsola
tos vélemények, az mind a mai napig tisztázatlan, hogy hazánkban hányán és 
milyen szinten foglalkoznak csillagászati fényképezéssel, s mi az az isme
ret- és tapasztalatanyag, melynek az elmúlt évek - esetleg évtizedek - során 
birtokába jutottak.

A helyzetet és a kérdéseket mérlegelve a Szerkesztőség úgy döntött, hogy 
az 1987. július-augusztusi összevont számot fekete-fehér fotókkal illuszt
rált asztrofotós különszámként adja ki.

A terv megvalósításának azonban van néhány objektív és szubjektív felté
tele is, melyeket minden Tisztelt Olvasónk meg kell hogy ismerjen.

Mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy egy ilyen szám megjelentetésének 
igen jelentősek az anyagi kihatásai; minél többen és minél nagyobb számban 
- természetesen egyénileg elbírált és mindenki számára még elviselhető - 
összegben fizetik elő a Meteort a CSBK pártoló tagjaivá válva, annál gazda
gabb és dúsabb lehet a megjelentetésre kerülő képanyag.

Szerkesztői levél

19 folytatás a 25. oldalon



A Jupiter légkörében 
hosszabb-rövidebb 
időközönként, 
váratlanul megjelenő 
és kifejlődő komplex 
légköri zavarok 
tapasztalhatók, 
melyek fejlődésének 
figyelemmel követése 
rendkívül érdekes 
munkaprogram, és egyben 
tudományos
jelentőséggel is bír.

Tartós zavar 
a Jupiteren

A több, mint száz évre visszamenő, 
részletes feljegyzések arra utal
nak, hogy ezek az úgynevezett "Nagy 
Zavarok" szoros összefüggésben vannak 
a Jupiter napközelségével. 1880. ok
tóber 29-én W.F. Denning az NTB—ben 
rendkívül érdekes sötét foltok megje
lenését tapasztalta, és ezek gyors, 

saját mozgással rövid idő múltán látványos füzérekké rendeződtek, 
majd egészen 1981 végéig uralták az északi félgömböt.

Hasonló kitörések az 1903/1904, az 1914/1915 és az 1924-es 
láthatóság idején is megfigyelhetők voltak. A 10-11 éves gyakori
ság a Jupiter Nap körüli keringésével való kapcsolatot megerősí
teni látszott.

Az 1929-30-as időszakban A.S. Williams 10/11-én 158 mm-es Newton 
reflektorral végzett megfigyelése újabb kitöréses aktivitás kez
detére utalt s ez november 14-re R.E.V.T. Phillips szavaival 
élve "... minden idők leglátványosabb NTB rögei..."-nek megjele
néséhez vezetett. A sötét rögök az átlagos tengelyforgási idő
höz képest 2-3 perccel gyorsabban mozogtak, s már egy hét alatt 
teljesen átrendezték a bolygó távcsöves látványát.

Azóta is szinte rendszeresnek tekinthető a kitörések jelentke
zése, igaz, ezek a korábbi évtizedekben tapasztaltaknál valamivel 
gyengébbek voltak. Az 1986/87-es láthatóság elején az NTB rend
kívül komplexnek mutatkozott, számos rög, hasáb, füzér tarkítot
ta. Június közepére két hosszú életű, nagyon sötét rög vált meg- 
figyelhetővé CM II 230 fok környékén. Gyors oszcilláló mozgást 
végeztek 5-10 fokos amplitúdóval, majd lassú retrográd irányú 
sodródásuk volt észlelhető. Augusztus elejétől 20-25 cm-es táv
csővel fényképezhetővé váltak , Vizuálisan 6-8 cm-es műszerrel 
is könnyen azonsíthatók voltak. Jelentkezésükkel egyidőben az 
NTB zavar fokozódott és a sötét foltok mellett számos világos 
részlet, köztük fényes ovál is feltűnt. A magyar CM-átmenet mé
rések gyors sodródásra utaltak, és október közepéig mintegy 50 
fokos pozícióváltozást mutattak ki.
1 Az NTB zavar kifejlődésével párhuzamosan a Nagy Vörös Folt 

környéke is szokatlan jelenségeket mutatott. A BAA Planets Sec
tion 1986 augusztusi, 19. körlevelében arról tudósított, hogy a 
GRSH környéke letisztult, maga a GRS pedig rendkívül halvány és 
színtelen, mindezek ellenére szokatlanul nagy saját mozgás volt 
tapasztalható. Az 1985-ös CM II 21 fokról június elejére 19 fokig, 
június 29-ra pedig 17 fokig sodródott. Július 30-án CM II 14 
fokot mértek. Időközben a GRSH "p" végénél egy villa alakú, sö
tétbarna felhőképződmény vált láthatóvá, az "f" vidéken pedig 
gyöngyiüzérszerű fehér oválok fejlődtek ki.

A szokatlanul intenzív aktivitás eredményeként az elmúlt hóna
pokban rendkívül sok megfigyelés készült a bolygóról. Szeptember 
elejére soha nem látott részletgazdagsággal ajándékozta meg a 
megfigyelőket. A belga és holland megfigyelések szerint a GRSH
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környékén örvénylő mozgások láthatók, a japán amatőrök adatai 
pedig erős NTB zavarokra hívják fel a figyelmet.

Az említett okok miatt a különböző CM-átmenet előrejelzések 
meglehetősen bizonytalanná váltak, s ez különösen a GRSH-ra 
vonatkozik. A legutóbbi táblázatokban a belgák CM II 20,6 fokra 
végzik az előrejelzést, a BAA/PS CM II 17 fokra számol, míg az 
ALPO CM II 19 fokot vesz figyelembe.

Az alább közölt CM átvonulási időpontokat az októberig 
végzett magyar megfigyelések alapján CM II 19,7 fokra számoltuk 

ki. Előre kell bocsátani azonban, hogy ezek
től az értékektől akár 20-40 perces eltéré
sek is előfordulhatnak.

A Jupiter megfigyelése az elkövetkezendő 
hónapokban olyan lehetőséget nyújt minden 
bolygóészlelőnek, melyre csak igen ritkán nyí
lik alkalom. A teljes korongrajzokkal szem
ben a CM-átmenet méréseket, szín- és inten
zitásbecsléseket célszerű előnyben részesí
teni. A megfigyelések időtartama a lehető' 
leghosszabb, akár több óra is legyen, hogy 
minél több alakzat CM átmeneti időpontját le
hessen meghatározni.

A megfigyeléseket minden hó 6-ig a boly
górovat vezetőjének címére kérjük megkül
deni, észlelőlapok pedig 4 Ft-os bélyeg elle
nében ugyancsak tőle kérhetők.
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Napaktivitás
1986

j

kőris a "foltra éhes" észlelők már szinte minden óráról küldtek 
be megfigyeléseket.

4-ig még látható volt a múlt hónap végén kelt stabil monopo
lár, ekkor nyugszik. 5-én inaktív a felszín. 6-án két AA' tűnik 
fel: +5 fokon egy pórus a CM előtt (néhány órára), ill. +28 fo
kon egy B-típusú csoport az északkeleti negyedben. PU-szerű 
szürke pórusok veszik körül a pórusokat. 7-én a vezető foltot 
valós PU övezi. 8-án a PU eltűnik, az AA pusztul. 9-án csak egy 
szabálytalan"pórus, 10-re elhal.

11-28. között inaktív a felszín, csak fáklyamezők láthatók a 
peremen. 29-én kel +1 fokon egy monopolár, amely nem azonos a 
4-én lefordulttal. Umbrája összetett. További története a követ
kező hónapban kerül közlésre.
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i4  pécsi 
Halley expedícó

170 hazai amatőrcsillagászt értesítettünk tervünkről, így sike
rült az ország 7 megyéjéből, 12 városából összehozni az expedí
ció 33 tagját. Közülük 14 fő volt pécsi, illetve Pécs környéki 
résztvevő. Az expedíció kisebb része, 15 fő nevezhető csupán 
amatőrcsillagásznak, a többiek praktikusan az egy főre eső költ
séget csökkentették.

A pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központtól 
vettünk bérbe egy Ikarusz autóbuszt, melynek 
bérleti díját (110.000 forintot), benzinkölt
ségét, a pilóta bérét, valamint az autópálya 
költségeket és a kompdíjat közösen álltuk. 
Emellett ki-ki maga fizette az étkezést, a 
szállást, egyéb költségeit. Anyagi támogatást; 
egyik cégtől sem kaptunk.

Vezetőnknek a pécsi Hoffmann János válasz
tottuk. Március 28-án este gyülekeztünk Pécsen , 
majd 29-én hajnalban indultunk el dél felé. 
Gyevgyelijánál léptük át a görög határt márci - 
us 30-án, 11:18 UT-kor. Nem siettünk, hiszen 
a Halley égi mélypontját és egyben földközel
ségét az expedíciónk idejének közepe táján 
érte el, és egyelőre a Hold is zavaró volt. 
Ennek megfelelően kényelmesen végig turistás- 
kodtuk Görögország nevezetességeit. A műemlé
kek, a sziklák, hegyek, tengeröblök között 
felbukkanó rommezők, templomok, várak csodá

latos élmény nyújtottak a résztvevők számára.
Április 4-én Pireuszban hajóztunk be busszal, és 12 órás 

éjszakai hajóút után másnap értük el Irakliont, Kréta főváro
sát. Innen átutaztunk a déli partra, ahol at Ierapetrától 9 km- 
re keletre egy magán kempingben vertük fel a sátrainkat. Csodá
latosan szép, csillagos éjszakák fogadtak bennünket. Hazánkból
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nem látható déli objektumokat szemlélhettünk, és minden 12 fok
kal magasabban volt. A tenger felett déli irányban ott fény
lett a Halley-üstökös is, égi mélypontján (-48 fokos dekliná
ció!) ugyan, de földközelben, hatalmas kómával, ugyanakkor rö
vid csóvával. Nappal a tengerparton voltunk, fürödtünk, napoz
tunk, vagy a szigeten kirándultunk. Megnéztük Agios Nikolaos, 
Mália, Iraklion, Rethimnon, Knossos, Phaistos nevezetességeit, 
a négyezer éves krétai kultúra csodáit, a velencei stílusú pa
lotákat, városkákat.

A görögök is, de főként a krétaiak igen kedvesen fogadtak 
bennünket, barátsággal üdvözöltek mindenhol, ahol közöltük, 
hogy Magyarországról jöttünk. Vendégszeretetükért cserébe vé
gig kóstoltuk a helybeli ételeket, a birka- és kecskehúst,•rá
kot, polipot, tintanalat stb.

Április 13-án este Chania kikötőjéből indultunk vissza a kon
tinensre. Hazafelé pár napig Athén nevezetességeivel, majd Mara
thon, Trikala és a meteorai kolostorvidék híres látnivalóival 
ismerkedtünk. 18-án 14:08-kor hagytuk el Görögországot, és más
nap délben érkeztünk vissza Pécsre.

A költségekről annyit mondhatunk, hogy a háromhetes út sze
mélyenként átlagosan 18.700 Ft-ba került, így a teljes költség 
617.000 Ft-ra adódott (ha itthon maradunk, ebből egy csillagvizs
gálót is építhettünk volna!). Ennyivel járultunk hozzá a magyar 
amatőrmozgalom hírnevéhez, céljaink eléréséhez a saját erőnkből .

Az expedíció 21 éjjele alatt 13 derült, 6 felhős és 2 borult 
éjszakánk volt. Utazásunk célját, a Halley-üstökös megfigyelését; 
elértük. 10 fő készített rendszeres megfigyelést, szöveges le
írások, rajzok, vizuális mérések formájában. Három hordozható 
távcsövünk volt (106/6Ó0, 80/660 és 50/540 reflektorok), emel
lett 11 különböző binokulárt használtunk. Tekintve az üstökös 
nagy méretét és 3-4 magnitúdó közötti fényességét, ez a készlet 
elegendőnek bizonyult a vizuális megfigyelésekhez. Összesen 
52 vizuális megfigyelést készítettünk (azaz egy megfigyelés 
csaknem 12.000 Ft-ba került!). A 10 észlelő 11 éjszakán végzett 
megfigyeléseket, lefedve az április 1-17. közötti időszakot. 
Minden alkalommal a delelés idején észleltünk. A kontinensen 
a Hold még zavarta az üstökös látványát, így csak 12'-es ellip
tikus diffúz kóma látszott. Krétán a kitűnő, sötét égen a sza
badszemes 20-25'-es kómából szépen kibomlott a 3-4 fok hosszú 
egyenes csóva. Ez még legmélyebb pontját is így látszott. Táv
csővel 5-6 magnitúdó fényességű, kicsi "magja", azaz kómasűrü- 
södése volt. Adatainkat egyénileg küldük be a hazai és külföldi 
gyűjtőközpontokba. Úgy érezzük, az áprilisi időszak észlelései
vel hasznosan egészítjük ki a többi hazai expedíció megfigyelé
seit, (megjegyzendő : mindez csak a vizuális észlelésekre vonat
kozik, mert bár több komoly fényképezőgép és teleobjektív is a 
résztvevők rendelkezésére állt, az üstökösről nem készítettek 
felvételeket...). —

Az üstökös megfigyelése mellett lelkes mély-ég észlelő munka 
is folyt. A jó égen sok északi objektumot is észleltünk, de fő
leg a hajnali Skorpió-Sagittarius Tejút-vidék objektumaiban gyö
nyörködtünk (pl. M4, M6, M7, NGC 6231, H12, stb.). Az Omega- 
Centaurit sokan észlelték, különösen akkor, amikor április 11/12- 
én egy látómezőben volt a Halley-vel.

Észleltük a Vénusz, Szaturnusz, Mars, Jupiter és Merkúr boly
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gokat, néhány délebbi változót, vagy esetenként a Holdat. Mete
orészlelésben főleg Glász tevékenykedett, egymaga 11 éjjelen 
észlelt, összesen 52 meteor látott, ebből Krétán 8 éjjelen 42-t . 
A legtöbbet április 7/8-án látta, ekkor 2,75 óra alatt 13 mete
or hullott.

Természetesen bemutatásokkal és ismeretterjesztéssel is szol - 
gáltunk expedíciónk laikus tagjainak,'valamint egyéb érdeklődő 
görög, német, amerikai turistáknak. Expedíciónknak további csil
lagászati jellege is volt. Megtekintettük Athénban az 1843-ban 
alapított Nemzeti Csillagvizsgálót. Ez az Akropolisztól nyugatra 
eső dombon áll. Egy régi és egy új kupola, valamint egy meteoro
lógiai obszervatóriuma van. Thermopüle emlékművétől délre meg
néztük azt az INMARSAT állomást, ahol négy hatalmas rádiótávcső 
található. Meglepő volt számunkra az, hogy az ötezer km-es bu
szozás során sehol sem láttunk görög napórát.

Elménydús expedíciónk után hazatérve megfogadtuk, hogy amint 
lehet, visszatérünk Hellas földjére , és főleg a legszebb vi
dékre, Kréta szigetére. Akkor majd a déli égbolt objektumait 
is alaposabban észlelhetjük. A következő autóbuszos kirándulást 
1989. júniusára tervezzük - aki kedvet kapott, máris jelenkezhet!

_________ ;____________ __________________________ KESZTHELYI SÁNDOR

A Szerkesztői levél folytatása a 19. oldalról

Kérünk mindenkit, mérlegelve a leírtakat, jelen számunkkal mellékelt 
utalványunkon a minimum 250 Ft-os összeget mielőbb fizessék be. E gyors intéz
kedésükre azért van szükség, mert január elejéig el kell készítenünk a tel
jesen új számítógépes nyilvántartást, illetve címlistát, valamint a befize
téseket összegezve látnunk kell, megvan-e a fotós különszám nyomdái költsé
geihez szükséges pénzügyi fedezet. Fotós tervünk megvalósításának második, 
nagy jelentőségű feltétele, hogy legyen mit megjelentetni! 40, vagy 
akár 48 oldal áll a fotósok rendelkezésére, kérdés, hogy ezt mennyire lehet 
tartalommal megtölteni. Nem célunk külföldi, professzionalista szintű munká
val keseríteni meg hazai amatőrtársaink szája ízét,' jó lenne azonban, ha 
minél többen küldenék be a saját tapasztalataikat összegző cikkekkel színe
sített felvételeiket. Fotós tervünk részletes ismeretését 12. számunkban kö
zöljük.

Fontos megemlítenünk, hogy a Meteor szerkesztői januártól új módszerrel 
fogják előállítani a lapot, a jelenleg már használt grafikai formátum to
vábbi korszerűsítésével, valamint teljesen új - szedett - külalakkal. Ez az 
eddig megszokott munka rendszerét gyökereiben megváltoztatja, melynek előké
születei nagyban folynak. Lapunk a jövő évi első számtól kezdődően - a ki
látásban lévő előnyös szerződések megkötésének köszönhetően - minden bizony
nyal új, fotós borítóoldalt kap.

Komoly változás előtt áll tehát lapunk, mely bízunk benne, az eddigiek
nél magasabb követelményeket kielégítve jut el Tisztelt Olvasóinkhoz.

A szerkesztők
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M eteorok megfigyelések 
lq86 júliusaz MMTÉH rovata

Észlelők___________________________

Ácsai Balázs (Tata)
Bagó Balázs (Kalocsa)
Balázs József (Budapest)
Balázs Katalin (Budapest)
Balogh Antal (Balatonfűzfő)
Bíró Levente (Nagyszalonta, Ro) 
Born Gergely (Békéscsaba)
Csabai László (Békéscsaba) 
Csiszár Tibor és Tiborné (Pécs) 
Csomós Gábor (Rimaszombat, CS)
Csóti István (Budapest)
Deli Judit (Tatabánya)
Decsi László (Boly)
Dinga László (Tata)
Döményné Ságodi Ibolya (Kalocsa)
Engel Péter (Budapest)
Farkas Balázs (Tát)
Farkas Ernő (Budapest)
Farkas Erzsébet (Esztergom) 
Farkas Ferenc (Esztergom)
Farkas Ferencné (Esztergom) 
Fekete Balázs (Tatabánya)
Fodor Ferenc (Békéscsaba)
Guth Gábor (Boly)
Havassy Dóra (Budapest)
Hornyák Miklós (Baja)
Illés Elek (Kővágószöllős) 
Kalocsai Ottó (Balatonfűzf5)
Kász László (Boly)
Kneifel Edit (Békéscsaba)
Kocsis Antal (Balatonkenese) 
Kondorosi Gábor (Pécs)
Kovaliczki István (Tatabánya) 
Kovács Tünde (Budapest)
Kovács Zoltán (Balatonfűzfő)
Kudor Gyöngyvér (Budapest) 
Mojdisz István (Békéscsaba)
Móré Béla (Baja)
Morvái Ferenc (Boly)
Morvái Krisztián (Boly)
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A sok megfigyelőtábor és már csoportos észlelések gazdag 
anyagról gondoskodtak júliusban. Vizuálisan 63 észlelő 268,5 óra 
alatt 1550 meteor adatát jegyezte fel. A 4-5 megfigyelési alkalom
ból 28 esetben legalább ketten végezték a munkát, de gyakran 
észleltek 5-8 fős csoportokban is. Két nagyobb megfigyelőtábor
ról érkezett hír (Rák-tanya és Mogyorósbánya), ezekről követke
ző számunkban írunk bővebben.

Több éves hagyománynak megfelelően került sor hazai amatőr
csillagászok meghívására a szlovák műkedvelők nyári észlelőtá
borára július elején. A résztvevőket az Uránia Csillagvizsgáló 
jelölte ki, a megfigyelők közül Csóti István és Regály Zsolt 
(Budapest) utazhatott Lubinára, ahol közel ezer méter magasan 
kiváló megfigyelési körülmények voltak. A rendezvény egy ifjú
sági tábor volt, így a zavartalan munka nem mindig látszott biz-
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tosítottnak.Szervezési nehézségek következtében térképek hiá
nyában észlelőink pusztán számlálásos meteorozást tudtak végez - 
ni. így nagyon hasznos adatsortól estünk el, bizonyságul íme 
az észlelési idők és a megfigyelt meteörszámok:

Ha ehhez hozzátesszük, hogy ebben az időben itthon óránként 
még 4-5 meteort sem láttak észlelőink, láthatjuk a megfelelő 
környezet (tiszta levegő, fénymentesség, s nem utolsó sorban a 
megfigyelők jó szeme!) jótékony hatását.

Július 5-12. között került megrendezésre a Bakonyban, Rák
tanyán egy hazai "megfigyelőnevelő" tábor (nehéz jobb kifeje
zést találni). A nagy létszám■szervezési nehézségei mellett 
meteorészlelés is folyt, azonban az időjárás nem volt igazán 
kedvező. 3 éjszaka folyt értékelhető munka, mintegy 10 észlelő 
6,7 óra alatt 131 meteort jegyzett fel.

A hónap közepén kisebb csoportos észlelések történtek, em
lítést érdemel a bajaiak és nem utolsó sorban a bólyi amatőrök 
tevékenysége. Ez utóbbi, sokat emlegetett településen új 
"észlelőgeneráció" van kialakulóban (Decsi László, Guth Gábor) , 
reméljük lelkesedésük tartós lesz. Július 15-25. között sajnos 
nem történt észlelés a rossz időjárás és a holdfázis miatt.

Az évek óta hagyományosan megrendezett mogyorósbányai észlelő- 
tábor időpontja idén július 29.- augusztus 8. közé esett. 
(Mogyorósbánya a Gerecse északi részén, Dorogtól kb. 15 km-re 
nyugatra található.) Augusztusi rendezvény lévén, részleteseb
ben legközelebb számolunk be róla, más nyári táborokkal együtt . 
A táborral átfedésben július utolsó napjaiban Havassy Dóra, Kovács 
Tünde, Kudor Gyöngyvér (Budapest) és Szabó Dávid (Székesfehérvár) 4 
éjszakás észleléssorozatot végzett a Vértes déli részén, Csák- 
vár közelében. Kissé párás időjárásban körpanoráma mellett 10 
óra észleléssel 152 meteort jegyeztek fel:

A két utóbbi tábor adatai között 3 szimultán éjszakát talál - 
hatunk. A meteoradatok időponti egyeztetésével az első ránézés
re is sok szimultángyanús jelenség szűrhető ki (Csákvár-Mogyo- 
rósbánya távolsága 40 km). Különösen július 30/31-én, amikor- 
elfogadhatóbb volt az ég, s nagyobb számban hullottak meteorok , 
közöttük fényesebbek is (lásd túloldali ábránkat).

A csákváriak több fényes tűzgömbről számoltak be (-4m , -6m ) , 
azonban Mogyoróson ezeket korántsem észlelték ilyen fényesnek.
Más meteoroknál viszont az ellenkezője tapasztalható, nyilván
való, hogy a legkörbeli távolság szerepet játszik a fényességér
zetben. Ennek ellenére a csákváriak valószínűleg kissé túlbe
csülték a csúcsfényességeket.
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A szimultán meteorpárok között kétségkívül a két leglátvá
nyosabb, tűzgömb-kategóriába sorolható jelenség 23:00-00:00 UT 
között hullott. Idézzük fel őket párhuzamosan az eredeti ész
lelőlapokról :
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Ezeken az éjszakákon tehát ugyancsak látványos jelenségnek 
lehettek tanúi az éjszakákat kint töltők. A beszámolók szerint 
már július végén sok Perseida hullott a szintén aktív Cygni-- 
dák mellett. A csákvári észlelők felhívják a figyelmet a Lacer- 
tidák jelentkezésére. Régebben használt katalógusaink valóban 
emlegettek ilyent ebben az időszakban. Az adatok feldolgozása
kor igyekszünk kideríteni a valóságot.

Hogy a fényes meteorokat, tűzgömböket melyik raj okozta, 
szintén a kiértékeléskor dől el. Felejthetetlen élmény volt 
pl. a- július 29/30-án 00:38 UT-kor, észlelésen kívül megfigyelt 
jellegzetes tűzgömb, amit a magyorósbányai tábor hat észlelője 
láthatott:

"A maximum -4m-s jelenség 10°-os pályáját 0,6 s alatt tette 
meg. A felvillanás fátyolfelhőzetben történt, nagyon várat
lanul. Egész pályáját folyamatos sziporkázás (!) jellemezte, 
gyors volt, színe jellegzetes élénkzöld-kékeszöld volt. Az 
ilyen szín nagyon ritka a meteorok között. Rövid ideig lát
szó nyomot hagyott. Mivel a jelenség alacsonyan és fátyol
felhőzetben látszott, csak azimutális koordinátákat jegyez- 

■ hettünk. Valódi fényessége is jóval nagyobb lehetett. Az 
egész égbolt kivilágosodott, s talán árnyékunk is volt, de 
hát az eget néztük..."

A leírás készítője (Tepliczky István) visszaemlékezve korábbi 
július végi észleléseire, már több hasonló színű tűzgömböt 
látott ezen időszakban. Csákváron sajnos lemaradtak a látvány
ról .

Örvendetes mennyiségű teleszkopikus meteorészlelés készült 
júliusban, 8 észlelő 12,3 óra alatt 35 meteort regisztrált.
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Csiszárék májusi és júniusi adataikat kissé késve küldték be 
(2,1 óra - 4 teleszkopikus). A megfigyelések feldolgozását azon
ban éppen ők fogják végezni a nyári anyag lezárása után.

A nyári fotografikus "termés" összefoglalásával a közeljövőben 
jelentkezünk. Júliusban 3 megfigyelő 20,5 órát fotózott. A mikro- 
meteorit témakör további sorsát szintén a közeljövőben tárgyal
juk. Az észlelések mennyisége nagyon megcsappant, gyakorlatilag 
csupán Bíró levente küldi szorgalmasan számlálásait. Ugyanakkor 
Csiszár Tibor polarizációs vizsgálatai fényt derítettek fontos 
technikai kérdésekre, így szükség lesz a témakör újraértékelé
sére.

(Rovatunk összeállításában Csóti István és Kudor Gyöngyvér /Budapest/ 
működött közre.)

Diagramokon mutatjuk be a rajtagok fényesség- és színsta
tisztikáját, hasonlóképp grafikusan a ZHR-értékek éjszakánkénti 
átlagait (lásd a . oldalon). Az ábrán az oszlopok szélessége 
az (éjszakánkénti) megfigyelési időszak időtartamát jelzi. A 
ritka vonalazású oszlopok 1-5, a sűrűek 6-nál több független 
adat átlagolását jelzik. A vízszintes tengelyen (idő-koordiná
ta) a dátumot SL-ben tűntettük fel.
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Sajnos az észlelések kis száma nem teszi lehetővé sem az ak
tivitás pontos menetének, sem a maximum(ok) idejének megállapí
tását. Az éjszakánkénti 50-70 berajzolt meteorpályából viszont 
megkíséreltünk radiánspozíciót számolni, az alábbi eredménnyel:

Valamennyi értékelhető megfigyelési adatot továbbítottunk 
az IHW-program adatgyűjtőjének a megfelelő formátumban. Stephen 
Edberg már vissza is jelezte a küldemény megérkezését, megkö
szönve a magyar észlelők munkáját. Ehhez mi is csatlakozunk.

TEPLICZKY ISTVÁN

Meteoros hírek, érdekességek
E> Draconida „gyors körkép”

1986. október 8/9-én éjszakára Ignacio Ferrin (Merida, Venezue
la) az Októberi Draconidák erős jelentkezését jelezte előre, a 
világ valamennyi jelentősebb meteorészlelő szervezetének együtt
működését kérve. Több helyen készültünk mi is a megfigyelésre, 
a szerző körlevelének közzétételén (Meteor 1986/9-szám) kívül 
a legaktívabb száz amatőr külön felhívást kapott a javasolt 
észlelési módszerekről (MMTÉH Körlevél N0 .9 .).

Az időjárás hazánk felett sajnos eléggé változékony volt, 
két hosszú, csendes, derült időszak között éppen az előrejel- 
zett maximum körüli néhány nap volt felhős, néhol csapadékos. 
Dapzártáig csak négy helyről érkezett információ, kissé elszomo
rító eredménnyel. A Bakonyban Rák-tanyán a veszprémiek készülőd
tek a megfigyelésre. Az időjárás este borult volt, később felhő- 
lukak látszottak, eközben az észlelők ügyeletet tartottak. Éj
fél után kiderült az ég rövid időre, de amire nekikészülődtek, 
ismét felhősödött, ráadásul a fényképezőgépek be is párásodtak. 
Ezalatt vizuálisan elenyésző aktivitást tapasztaltak, Draconi- 
dát pedig egyet sem láttak. Hasonlóan számolt be Berkó Ernő 
Orosházáról, ahol koraeste eső áztatta a tájat. Éjjel azonban 
többször is kiderült, de a párás égen számottevő aktivitást 
nem tapasztalt. Tarnay Kálmán Ábrahámhegyen (Balaton) 3 óra 
alatt mindössze 17 meteort jegyzett fel változó felhőzet mellett. 
Legszerencsésebben egy budapesti észlelőkből álló, mintegy 10 
fős csoport járt. Eredeti tervüket, a Mátrában, Kút-hegyen tör
ténő észlelést módosították (hiszen a hajnali köd ilyen időjá
rásban úgysem akadályozta volna az észlelést), helyette a jó
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egű Sülysápra költöztek ki, ahol az ottani amatőrök csatlakoz
tak hozzájuk. Az égbolt este 8-9 óra körül teljesen kiderült, 
s bár a légkör kissé párás volt, a határmagnitudó majdnem el
érte a 6-os értéket. A derültség hajnali fél négyig tartott, 
így a csapat 5,5 órát tudott folyamatosan észlelni. Ezalatt 
266 meteor adatát jegyezték fel (8 fő), amelyből az ég alatt be
csülve legfeljebb 10 meteor lehetett Draconida-rajtag. Számos 
Cassiopeida, Piscida és más rajgyanús meteor jelentkezett a 
sporadikusok mellett, de a jelzett "hatalmas meteorzápor" el
maradt .

Egyes információk szerint más szerzők módosították a meteor
rajjal való találkozás időpontját későbbre, azaz számunkra 
nappali időszakra. Sajnos a megelőző és a következő éjszakán 
a felhőzet nem tette lehetővé a megfigyeléseket. A világszerte 
tapasztaltak rövidesen napvilágot látnak, s beszámolhatunk róla 
olvasóinknak. Az MMTÉH észleléseit pedig továbbítjuk Venezue
lába, ennek érdekében kérjük megfigyelőinket, hogy adataikat 
mielőbb juttassák el az adatgyűjtőnek.

TEY
E> Meteorithullás Shikoku szigetén

Shikoku több részéről származó beszámolók szerint 1986. jú
lius 29-én éjjel egy fényes hullócsillag volt megfigyelhető. 
Másnap kiderült, hogy a meteorit földet ért és lukat ütött egy 
farmer istállójának tetején Kakupunji városában, Kagawa tarto
mányban. A meteoritot nyolc darabra törve találták meg, amelyek 
fehéres színűek és felszínükön megperzselődöttek voltak. A da
rabok között akadt egy-két centiméteres és pingponglabda méretű 
is, némely részük üvegszerűen csillogó.

Ritka dolog, hogy egy meteoritot a vizuális megfigyelés után 
rögtön meg is találjanak. Az ilyen "friss" jövevényeknek nagyon 
nagy tudományos jelentőségük van, mert még nem szennyeződtek 
földi anyagokkal. A lehullott égitest - mint említettük - ki
lukasztotta egy 64 éves farmer istállójának tetejét. Szomszédja 
egy fűszerüzlet tulajdonosa elmondta, hogy egy sistergő hangot 
hallott, majd kődarabokat látott telkére zuhanni. A Japán Ter
mészettudományi Múzeum adatai szerint 1958 és 1984 között nem 
találtak meteoritot az országban. 1984-ben két esetet is jelen
tettek, amikor meteorit házat rongált meg Aomori és Miyagi 
tartományokban.

(Az Asohi Evening News 1986. július 31 — i száma 
_______________________alapján: Spányi Péter)

Hibaigazítás

Június hónap napaktivitási összefoglalója tévesen jelent meg 
a 9. számban. Helyesen a következő:



Változócsillagok Miért éppen
azt a csillagot észleljük ?

a PVH rovata

Senki sem állítja, hogy a vizuális 
észlelések olyan pontosak volnának, 

mint a fotoelektromosak. A gyakorlott 
megfigyelők által végzett megfigyelések 
azonban meglepően pontosak lehetnek, 
amint azt a különböző publikációkból 
is leszűrhetjük. Megfelelő gyakorlatra 
bármelyik átlagos szemű észlelő szert 
tehet. Igen fontos, hogy ezek a megfi
gyelések egy jelentős adatgyűjtő köz
ponthoz kerüljenek el. így válik lehető
vé az, hogy földrajzilag szétszórtan 
működő észlelők megfigyeléseiből folya
matos adatsor álljon össze. Fotoelektro- 
mos módszerekkel ez'a követelmény nem 

teljesíthető, mivel a fényelektromos munka célja egyetlen ki
választott csillag fényének különböző hullámhosszakon történő 
mérése az elérhető legnagyobb pontossággal és meglehetősen 
behatárolt időtartamban.

Sokféle olyan változó észlelhető, melyek fényváltozását 
szükséges évtizedeken keresztül f.ölyamatosan követni. A meg
szakítás nélküli észleléssorozatot csak azok a vizuális ész
lelők biztosíthatják, akik szabványos térképekkel és összeha- 
sonlítókkal rendelkeznek. Ez a szoros figyelemmel kísérés 
teszi lehetővé azoknak az időszakoknak a felismerését, amikor 
a csillag fényváltozásának olyan fázisába ért, mely az űrbéli 
és a földi nagytávcsöves megfigyeléseket indokolja. A vizuá
lis észlelések szolgáltatják azokat a kutatás szempontjából 
alapvető optikai fénygörbéket, melyek elengedhetetlenek a más 
hullámhosszokon végzett mérések helyes értelmezéséhez.

A következő néhány gondolat arról szól, miért hasznos és 
fontos a változócsillagok vizuális megfigyelésével foglalkozni.

R CrB csillagok
Nagy luminozítású csillagok színképosztályuk F-K és R. 

Hidrogénszegények, szénben gazdagok, sokuk infravörös excesz- 
szust mutat.

Fő optikai tulajdonságaik:
1/ Hirtelen, előre jelezhetetlen elhalványodások szabálytalan 

időközökben, 9 magnitűdós amplitúdóig.
2/ Félig periodikus pulzációk 0,5 magnitúdó körüli, vagy kisebb 

amplitúdóval.
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Természetesen igen költséges és időigényes lenne, ha valaki 
fotoelektromosan észlelné az R CrB csillagokat abban a remény
ben, hogy sikerül elkapni egy nagyobb elhalványodás kezdetét. 
Néhány csillagászt rendkívül foglalkoztat az elhalványodás kez
detének és a minimum menetének észlelése. A vizuális megfigyelé
sek segítenek annak megértésében, hogy miként, hűl le a kidobott 
gázfelő és hogyan kondenzálódnak belőle kicsiny grafitrészecs
kék, továbbá miként szóródnak szét.

Az R CrB fénygörbéje a PVH Report 10. száma alapján.
"Néhány csillagászt rendkívül foglalkoztat az elhalványodás kezdetének és a 
minimum menetének észlelése."________________________________________ _

Az R CrB változók évtizedes anyagát annak tesztelésére hasz
nálják, hogy a félig periodikus pulzációk szaporodnak, vagy rit
kulnak-e attól függően, hogy a csillag a feltételezés szerint 
tágul, vagy összehúzódik. A változás mértéke tesztelhetővé teszi 
a fejlődési modelleket.

Mirák
Késői színképű óriás változók, 90-1000 nap közötti határozott 

periódussal. Optikai amplitúdójuk 6, vagy annál több magnitúdó.
A mirák folyamatos észlelést követelnek meg változásuk meghatá
rozására és az egyes csillagok közötti különbségek megállapítása 
céljából. Ha már egy mirát évek óta figyelünk, meglehetős bizton
sággal tudjuk előrejelezni maximum- és minimum-időpontjukat. Ilyen

37



előrejelzések igen fontosak azok számára, akik egy mirát a fény
változás egy kitüntetett fázisában kívánnak észlelni.

Egy mira ampli
túdója ciklusról- 
ciklusra igen tág 
határok között 
változhat. Néme
lyikük csökkenő 
periódust mutat 
(pl. az R Hya), 
míg másoknak ha
tározott másod
vagy harmadperió
dusa van (R Hor), 
megint mások ket
tős maximumot,
vagy minimumot mutatnak ugyanabban a ciklusban. A másod- és har
madperiódusok a pulzáció periódusának meghatározásakor fonto
sak. A periódusváltozások a fejlődési modellek számára elenged
hetetlenek. Minden alapvető adat a vizuális észleléseknek kö
szönhető. Ez a megfigyelő munka nem ismételhető meg egyetlen 
más módszerrel sem.

Röntgen objektumok
Meglepő lehet, hogy ma, a röntgen detektorok és a mestersé

ges holdak korában haszonnal járhat a röntgen objektumok vizu
ális megfigyelése. Mégis, ez az igazság! Ennek igazolására jó 
példa az A0538-66 a Nagy Magellán-felhőben. Ez az objektum 
tranziens forrás és teljesen szabálytalanul fényesedik ki.
Fényes időszakaiban 16,6 napos szabályos periódust mutat. Ter
mészetesen nem jövedelmező a nagy csillagvizsgálók számára az 
ilyen, váratlan változásokat mutató csillagok folyamatos fi
gyelemmel kísérése. A vizuális észlelők számára a V818 Sco 
(Sco X-1) és a HZ Her (Her X-1) rendszeres megfigyelését is 
ajánljuk.

Különleges változók
Vannak olyan változók is, melyeket egyszerűen "unique"-ként 

klasszikikáltak, mivel különféle jellegzetességeik és optikai 
viselkedséük nem illik egyetlen osztályba sem. Egyik példa erre 
a V348 Sgr. Ez a csillag bizonyos szempontból az R CrB csilla
gokhoz sorolható be, de egyéb tulajdonságai miatt nem sorolhat
juk ebbe a csoportba.

Nóvák
A vizuális észlelő elszántságától függően vagy nóvakeresés- 

sel, vagy e.csillagok felfedezés utáni észlelésével foglalkozik 
(ez utóbbi mindenesetre jóval elterjedtebb). A vizuális nóva- 
vadászok - minthogy elég jól ismerik az eget - sikerrel vehet
nek részt abban a nemes versengésben, hogy ki veszi észre első
ként az új, fényes nóvákat. A nóvák utáni kutatást szisztema
tikus alapon kell végezni nagy türelemmel és gondossággal. A 
legjobb módszer az, ha a Tejút egy kiválasztott részét bino~ku- 
lárral rendszeresen ellenőrizzük. Az észlelőnek meg kell "ta
nulnia" egy kis területet 9 vagy 10.magnitudós határfényességig. 
Gondosan kell ellenőriznie a kiválasztott területet, s ez végül
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egy szabadszemes láthatóságnál jóval halványabb nóva felfede
zéséhez vezethet. Az új nóva felfedezése a kutatás kezdete 
utáni 1-2 órán belül is megtörténhet, de akár órák ezreit is 
végig kell dolgozni a siker reményében.

A fotografikus nóvakeresés talán könnyebb feladat, amennyi
ben az expozíció minden nehézség nélkül elvégezhető szabályos 
időközönként. A bajok akkor kezdődnek, ha a felvételeket össze 
kell hasonlítani egy standard lemezzel, vagy filmmel, melyen 
minden ismert változó fel van tüntetve. A felvételek összeha- 
sonlítgatása legalább olyan nehéz és fáradságos feladat, mint 
a vizuális nóvakeresés, ha nem nehezebb.

Ha már egy nóvát felfedeztek, egy ideig nagyon jól észlelik 
mind az amatőrök, mind a hivatásos csillagászok, majd megfeled
keznek róla más, népszerűbb objektumok kedvéért. Az amatőr vi
zuális észlelő az, aki műszere határfényességéig követi a nóvák

leszálló ágát, így munkája 
révén teljes fénygörbék ál
líthatók össze. Az ilyen 
fénygörbék még ma is alap
vetően fontosak, mikor egy 
sereg hullámhosszon készül
nek megfigyelések az opti
káin kívül.

A hivatásos csillagászok 
érdeklődését gyakorta fel
keltik azok a posztnóvák, 
melyek kismérvű fényválto
zásai a keringési periódust 
mutatják meg.

"Az ilyen fénygörbék még ma is alapve
tően fontosak, mikor egy sereg hul
lámhosszon készülnek megfigyelések..."
(A PVH Körlevél 20. száma nyomán)

Kataklizmikus változók
A kataklizmikus változók nagyon széles skálán fordulnak elő 

(nóvák, visszatérő nóvák, törpe nóvák, nóvaszerű csillagok,
S Dór csillagok, röntgen változók, stb.). Csak az észlelő tü
relmén múlik, hogy egy visszatérő nóva kitörését felfedezze. Az 
éjszakáról éjszakára ismétlődő, esetleg évtizedeken keresztül 
"eredménytelenül" végzett észlelés elkedvetleníthető lehet, de 
mégis igen fontos. Más mód nem létezik az újabb kitörések ész
lelésére. Az eredmény végül jelentkezik és az újabb kitö
rés gyors felismerése nagyon fontos lehet a csillagászok számá
ra. így történt pl. A.Jones 1973-as V1017 Sgr észlelésénél is.

Ügy tűnik, az amatőr törpe nóva megfigyelések lökést adtak 
az utóbbi évek hivatásos észlelőinek is. Ma már sokkal részle
tesebb ismereteink vannak a törpe nóvák viselkedéséről a külön
böző hullámhosszokon, így pontosabb elképzeléseink vannak ar
ról, hogyan zajlik le egy kitörés ezekben a szoros kettős rend
szerekben.

Ezek az észlelések ugyan nem erősítették meg mindenben koráb
bi elképzeléseinket, de ma már legalább nagyobb súllyal esnek 
latba a röntgen- és ultraibolya megfigyelések, legalábbis az is
mertebb törpe nóvák esetében. Ez az észleléstechnikai változás 
azonban nem jelent módosulást az amatőr gyakorlatban, hiszen,39



továbbra is a vizuális fénygörbék jelentik a kutatás alapját.
Szintén nagy az igény néhány kevésbé ismert kataklizmikus 

változó észlelésére. Semmi kétség, hogy a törpe nóvák között 
olyan csillagokkal találkozhatunk, melyek mind átlagciklusuk
ban, mind a kitörés lazajlásában nagyban különböznek egymástól. 
Tipikus példa erre a PS74 PsA, az SU UMa alosztály egyik képvi
selője.

Az észleléseket mindenképpen folytatni kell azoknál a törpe 
nóváknál, melyeket az utóbbi 2-3 évtizedben jól észleltünk.

A nóvaszerű változók annyiban különböznek a törpe nóváktól, 
hogy kitöréseik kisebbek. Észlelésük meddőnek tűnhet, mivel 
hosszú ideig kevéssé változnak, majd váratlanul aktívvá válnak. 
A vizuális észlelések nagyon fontosak ezeknek az időszakoknak 
a felismeréséhez. Ugyanezt mondhatjuk az S Dór változókról is. 
Az AG Car elmúlt három évének változásai igazolják ezt. Ezek a 
változók igen nagy luminozitású csillagok. Egy szép napon - ta
lán holnap, talán ezer év múlva - egyikük szupernóva-kitörést 
mutathat.

FRANK M. BATESON 
(RASNZ Bulletin 14. száma Mizser Attila)

Változás hírek, érdekességek

Új változó a Lyrában ?

100 éve fényképezte le először Gothard Jenő az M 57 (Lyra 
Gyűrüsköd) központi csillagát. A centenárium alkalmából négy 
magyar amatőr újra lefotózta a központi csillagot. Dóczi Ottó,
Sári Gyula, Szutor Péter és Varga János felvételeinek kiértékelése 
közben vettük észre, hogy a köd csillaga hol fényesebb, hol pe
dig halványabb a köd melletti 13,6 magnitudós csillagnál. A 
legfeltűnőbb változást 1986. június 26 és 27-én este mutatta. 
Ekkor Dóczi Ottó felvételei szerint egy nap alatt 13,9 magnitú
dóról 13,6-ra fényesedett. (Meg kell jegyezni, hogy a két fel
vétel ugyanarra a tekercsre készült, így teljesen azonos az elő
hívás körülménye.) A többi észlelés szerint a központi csillag 
13,4-14,0 magnitúdó között változtatja fényességét. Mindezek 
alátámasztják Webb feltételezését, mely szerint az M 57 közpon
ti csillaga változó.

SZN
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W EM Cygni

1979 óta az első szupermaximumát észlelték ennek a törpe 
nóvának az AAVSO észlelői. Mellékelt fénygörbénkén a PVH-hoz 
augusztus-szeptember folyamán érkezett adatok (Mzs, Rip, Zal), 
illetve az IAU Circular 4249-es számában közölt észleléseket 
tüntettük fel.

}  Kiegészítés a május-augusztusi észlelölistához

Két külföldi megfigyelőnk a 10. szám vált-ezós rovatának le
zárása után küldte csak meg beszámolóját. Jósé Ripero augusztus
ban 45 csillagról 910 észlelést, míg John Toone július-augusz
tus folyamán 687 változóészlelést végzett.

MZS

}  Változócsillag Atlasz IX. rész

A Meteor 9- számával egyidejűleg készült el egyetlen, erre az 
évre tervezett térképfüzetünk. Ezúttal a binokulárral észlelők 
kedvében jártunk, mivel elsősorban fényes változók térképeit 
válogattuk be a VA 9-be. Néhány csillag térképét a már régebben 
elfogyott 1-es és 2-es VA füzetek anyagából közöltük újra, míg 
jópár olyan változót is beválogattunk, melyekről eddig nem je
lent meg használható térkép hazánkban. A VA füzetek 5-9. számai 
Mizser Attilától igényelhetők, füzetenként 10 Ft-os áron.

M AAVSO Bulletin 49.

Október elején érkezett meg - soha nem látott késéssel - az 
AAVSO "hivatalos" mira maximum-, illetve minimum előrejelzése.
A kiadvány 559 hosszúperiódusú és félszabályos változó megfele
lő adatait tartalmazza 1986-ra. Az igen nagy késés az idei 
AAVSO találkozó megrendezése és az AAVSO Igazgatóság költözkö
dése körül felmerült különféle feladatok torlódásai okozták.
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Elizabeth 0. Wagen (AAVSO) közlése szerint az 1987-es mira előre
jelzések időben elkészülnek, remélhetőleg még ebben az évben 
kézhez kapjuk azokat.

MZS

W Nova Cygni ’86

A csillag halványabb összehasonlítőit a legfrissebb AAVS0- 
térkép alapján közöljük. A térkép léptéke megegyezik a 9-es 
számban közöltével. Minden észlelőnket arra kérünk, hogy kizá
rólag az itt közölt összehasonlítókkal észlelje a csillagot!
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A hosszan tartó száraz, sok derült eget tartalmazó időszak 
jótékony hatása tükröződik az észlelési aktivitás megnövekedé
sében, így jó lenne, ha ebből az észlelési kedvből maradna a 
hidegebb őszi, téli hónapokra is. Kérem a megfigyelőket, hogy az 
"észlelési ajánlat" listájáról is észleljenek objektumokat, hi
szen ez megkönnyíti a feldolgozást, az eredmények egymással tör
ténő összehasonlítását. A látómezőrajzokat 70 mm átmérőjű körbe 
készítsük a kivonulási irány egyidejű bejelölésével. Remélhe
tőleg nemsokára lehetővé válik mély-ég fotók közlése is. Akinek 
van jól sikerült mély-ég fotója, kérem küldje el címemre, és 
amennyiben az nyomdailag is feldolgozható, úgy kísérleti jel
leggel megpróbálkozunk azok bemutatásával is.

■  NGC 205 (M 110) GX And

Berente Béla 20 T
Szauer Ágoston 6,3 L

6,3 L - Az M 31 kísérőgaiaxi 
sa. Érdemes a nagy ga- 

(42x) íaxist kivinni a látó
mezőből, mert fénye 
erősen zavar. Fátyol- 
szerű, lapultságának 
iránya jól kivehető.
Alig fényesebb a hát
térnél. Áttetsző. É- 
ÉK-i része EL-sal kis 
vastagodást mutat.

20 T - Határozatlan kontú- 
. rú elliptikus ködfolt,

(150x) EL-sal időnként csil
lagszerű mag látszik.

Felhívjuk észlelőink figyelmét, hogy a "jelenségnaptár" már 
e számunkban is tartalmazza az "észlelési javaslat" objektum
táblázatot !
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NGC 221 (M 32) GX And

- Az M 32 fényes, homo
gén objektum, ennél a 
nagyításnál a lapultság 
még nem mutatkozik. Kis 
kiterjedésű, kisebb na
gyításokkal szinte csil
lagszerűen kompakt objek
tum. EL-sal bizonytalan, 
ugyanakkor nagyon kis ki
terjedésű haló is sejt
hető.
- Jóval fényesebb az 
NGC 205-nél, kisebb is 
nála. Fényes, kompakt,
de nem csillagszerű magja látható. Nagyjából körszimmetri
kus, érdekes objektum. Az.M 31 fénye itt is zavarólag hat.

- Egy kb. 6 -s csillag 
körül halvány csilla
gok csoportja látszik 
6-7'-es területen. KL- 
sal hét kb. 11 magni- 
túdós csillag észlel
hető. Nagyon szegény 
halmaz, ráadásul a fé
nyes csillag is zavar.
- Nem látszik több csillag.
- Igen jellegzetes ki
csiny halmaz. Egy igen 
fényes 7 magnitúdós 
csillag mellett hal
vány csillagok helyez
kednek el háromszög
szerű alakzatban. A jól felbontott halmaz kb. 15 csilla
ga látható, melyek legfeljebb 11,5-12 magnitúdósak.

|  NGC 7099 (M 30) GH Cap (A gömbhalmazról készült rajz a kö
vetkező oldalon található!)

Berente Béla 20,0 T 6,3 L - Némi gondot okoz az alacsony
Szauer Ágoston 6,3 L horizont feletti magasság, bár

 ̂ * határozottan, tisztán látszik.
KL-sal csak az objektum mintegy 30 %-át kitevő magrész látszik, 
EL-sal már halvány haló is észrevehető.
20,0 T - A periféria szemcsés benyomást kelt, két-három csilla

got sejteni benne. A nehezebben észlelhető gömbhalma- 
(300x) zok közé tartozik.
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(Az objektum a jobb oldali ábrán 
látható!)
15,0 T - Nagyon halvány, ellipszis 
(54X) alakű galaxis. DNY-ÉK irány

ban lapult. Fényessége 12 
magnitúdó körüli. Apró objek
tum .

-2-Q-i° t “ ige1-1 halvány galaxis, két 12m körüli csillag között ta- 
(150x) lálhat°- 1:2 arányban elnyúlt, kis ellipszis. A közepén 

halvány fénysűrüsödést sejteni. Még 300-szoros nagyítás
sal is látszik KL-sal!

T - A galaxis könnyen azonosítható két kb. 9m-s csillag 
(74x) között, a DK-i fényesebb csillaghoz közelebb. A köd egy

értelműen elliptikus, centruma enyhén fényesedő. Fekvé
se PA 170/350 fok körüli. A galaxis mérete 1,5'x0,7'-es. 
Fényessége kb. 11 magnitúdó.

BERENTE BÉLA

Kézikönyv —észlelőknek

A Meteor Szerkesztősége és az Uránia Csillagvizsgáló közös gondozás
ban a jövő évben egy, az észlelő amatőrcsillagászok számára minden bi
zonnyal hasznos könyv megjelentetését tervezi. Az összeállítás alatt álló, 
mintegy >400 oldalas könyv címe: "Az észlelő amatőrcsillagászok kéziköny- 
ve'h A kor észlelési ismerteinek, a modern megfigyelési technikának szem 
előtt tartásával készülő kiadvány témánként dolgozza fel a megfigyelési te
rületeket a Naprendszer objektumaitól egészen a mély-ég objektumokig. Egye
síti magában a korábban már megjelent - és időközben elavult - észlelési 
útmutatókat, ismertetőket. A könyv minden bizonnyal hasznos segítője lesz 
a kezdő megfigyelőknek éppúgy, mint a gyakorlottabb észlelőknek, hiszen lé
pesről lépésre sajátíttatja el az olvasóval a megfigyelési tudnivalókat.
A könyvet az Uránia Csillagvizsgáló fogja terjeszteni.
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Korai holdsarió  
m egfigyelések ’8 5 - ben

S^abads^emes
objektumok

A METEOR 1983/7-8. számában megjelent felhívás hatására ed
dig is érkeztek több-kevesebb rendszerességgel észlelések, me
lyeket lapunkban közöltünk is. Az 1985-ös év során sok észle
lés született, közöttük néhány igen korai holdsarló megfigye
lés is. A megfigyelési krónika időrendben:

1985. május 21: Pécs-Vasason az ég csaknem teljesen borult volt 
és záporszerűen esett az eső. Keszthelyi Sándor 

18:57-19:05 UT között szabadszemmel megfigyelhette a Hold sar
lóját az ÉNy-i égalj kissé felszakadozott, kitisztult részén.
Itt látszott homályosan a vékony sarló, bár eközben a Zenitből 
továbbra is szemerkélt az eső. Ez a megfigyelés 45 óra 15 per
ces sarlót jelentett.
1985. július 16: Hajnalban Busa Sándor harkakötönyi észlelőnk fi

gyelte a holdsarlót szabadszemmel. Az ég alja 
kissé párás, ködös volt, így a Holdat csak 03:02-03:08 UT kö
zött látta. A sarló íve 170 fokos volt. Egy 70/500-as refrak- 
torral nézve sok kontrasztos kráter látszott, de a hamuszürke 
fény a rossz légkör miatt nem volt megfigyelhető. A Hold kora 
44 óra 49 perc volt.
1985. május 19: Pécs-Vasason Keszthelyi Sándor felhőtlen égen ész

lelte a Holdat szabadszemmel. 18:38 UT-kor pil
lantotta meg, ekkor csak vékony, gyenge, 80 fokos íve volt.
7x50 B-vel is csak 100 foknyi volt, így vékonyan, de élesen hú
zódott. 18:49 UT-ig látta. A holdsarló kora 42 óra 41 perc volt.
1985- augusztus 15: Ezen a hajnalon' 3 országból, 3-észlelőhelyen,

15 megfigyelő számolt be a Hold látványáról.
A Mátra tetején lévő kút-hegyi észlelőtáborból 11 fő figyel
te meg a sarlót. 02:12 UT-kor vette észre Fidrich Róbert egy 7x3 5 
B-vel, majd ezt követően egy perc múlva már szabadszemmel is 
látszott. Ezt követően távcsövekkel, binokulárokkal már többen 
is észlelték. Szemmel 130 fokos, 7x35 és 10x50 B-vel 145 fokos, 
50/540-es refraktorral 170 fokos ív látszott. A sarlón a krá
tereket is szépen lehetett látni. A hamuszürke fény szemmel is, 
távcsővel is biztos volt, benne tengerek is kivehetőek voltak. 
Spányi és Gyarmati több fényképet is készített. Szabadszemmel 
03:27-kor, távcsövekkel 03:34 UT-kor tűnt el a sarló. Ekkor 
30 óra 42 perc volt a kora újhold előtt.

Ugyanekkor Kondorosi Gábor pécsi amatőr az NDK-beli Ober- 
weisenthal közelében tarózkodott. Szabad szemmel észlelte a 
holdsarlót 03:20 UT-±ól. Az ív csak 120 fokos volt. Nyugatabb
ra lévén ott később pirkadt, így 03:40 UT-ig látta szabad szem
mel az objektumot. A Hold kora ekkor 30 óra 36 perc volt.
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Szintén ezen a hajnalon Őgyallán Jávorka Ágoston, Kász László, 
valamint Szabó Sándor a Coudé-távcső kupolájából 02:37 UT-tól 
figyelhette meg a kelő Holdat. Először vöröses-narancs színű, 
később sárgás, végül fehér volt. A 150/2250-es távcsővel 56-,90-r, 
sőt 140-szeres nagyításokkal másfél órán át észlelték és fény
képezték. Távcsővel sok részlet látszott, főként a 110 fokos 
fő-íven - de további "leszakadt" részekkel együtt 135 fokos 
hosszban. Hárman négy géppel 160 felvételt készítettek 03:01- 
03:25 UT között. A legszebb színes fotók 135 fokos ívet és sok 
apró részletet mutatnak. Szabadszemmel 03:46 UT-kor tűnt el a 
Hold, ekkor még a távcsőben jól látszottak a kráterek. Az ív 
03:50-kor 100 fokos, 04:00 UT-kor 95 fokos, de ekkor már a ho
rizont felett a Nap is megjelent. Napkelte után is látszott 
még gyengén a Hold a távcsőben, majd 04:06 UT-kor tűnt el vég
leg, amikor kora 31 óra 10 perc volt.
1985. augusztus 17: Domby György Szigetszentmiklóson észlelte a Hol - 

dat 18:40 UT-kor. Szabadszemmel is és 3 cm-es 
12-szeres nagyítású távcsövével is szépen látszott a hamuszür
ke fény. A sarló 32 óra 32 perces volt.
1985- szeptember 13: Farkas Ernő Budapesten 03:42 UT-ig észlelte a 

sarlóholdat jó légkör mellett. A hamuszürke 
fény jól látszott szemmel, 7x50 B-vel kisebb részletek is mu
tatkoztak. Ez 39 óra 39 perces kort jelentett.

Ugyanekkor Szigetszentmiklóson Domby György 04:00 UT-ig észlel
te a Holdat, ez 39 óra 21 perc értékű.
1985- szeptember 14: Hajnalban Kósa-Kiss Attila Nagyszalontán szabad- 

szemmel látta meg a holdsarlót 03:40 UT-kor 
(15 óra 41 perc korú volt!) A pirkadó zöldeskék színű égaljon 
cérnavékony volt a sarló, szürkéssárga színnel. Határozott lát
ványt mutatott, de nagyon mereven kellett nézni, nehogy szem 
elől tévessze az észlelő. Sajnos mégis másfelé pillantott és 
i'gy 03:42 UT-kor végleg elvesztette a Holdat. Helyét később fel
hők takarták el és végleg be is borult. Elvesztésekor 15 óra 
i9 perc korú volt a Hold, és ez kétségkívül új hazai rekord. 
Azonban éppen 260 km-re nyugatabbra ezt 18 perccel később meg
döntötték!

Ugyanis ezen a hajnalon Bolyban a Kász László és Szabó Sándor 
észlelt. 03:35 UT-kor pillantották meg a sarlót szemmel, de 
rögtön ezután binokulárban is megnézték. A légkör kissé párás 
volt, vékony cirruszokkal. A Hold rendkívül vékony, halvány- 
sárga színű volt, és 90-100 fokos görbe fonalként húzódott. Sem 
szemmel, sem távcsővel nem látszottak részletek. Bár 03:56— 
kor eltűnt, ^03:59-kor újra észrevették és csak 04:00-kor vesz
tették el véglegesen (a Nap csak 26 perccel később jelent meg).
Az észlelők megemlítik a holdsarló feltűnő módon dél felé dőlé
sét (ezt Kósa-Kiss is említi). Az új rekord így 15 óra 21perc, 
így a csaknem tíz évvel ezelőtti rekordból mintegy 10 órát fa
ragtak le. Nagyon valószínű, hogy igen hosszú ideig ez lesz a 
hazai rekord, ugyanis ez olyan kiváló eredmény, melynél világ
szerte is csak két korábbi észlelés történt. Gratulálunk ama
tőrtársainknak !
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f f i  Z  UMa 1 9 6 8 - 8 6

Z Ursae Majoris is a SRb type; variable 
star, one of the most i: lonely Imm.i torért 
program stars of the "Pinione Variable 
Star Observing Network". Using lO-rtay 
averages of our 4 thousand observations a 
light curve was construe tort. (See p. .).

A search for the periods was carried 
out by the Discrete Fourier Iransformati- 
on method. The peaks of the power spect
rum show five different periods (p. .).

I he most dominant one is at 194.4 days, all of the detected 
periods are listed in table 2, on p. . For more details con- 
I act Károly Szatmáry, H-6720 Szeged, Kelemen u. 11.

Abstracts

($) Halley’s C om et from  Crete

this April an another group of Hungarian amateur astronomers 
went to Crete, Greece to observe Halley's Comet around its perihe- 
I i uin. This second Hungarian Halley Expedition was organized by 
a group of South Hungarian amateurs in Pécs. Ten amateur astro-...........h i t s  observed the comet on il different nights between 1st
mil IBth April. They carried out 52 visual observations on the 
imiii'l.. According to these data the brightness of the coma was 
hnlwumi mag. 3-4, its diameter was between 20—25 arc minutes.
A '• 4 degrees long tail was also observed.

(D  C rescent Moon observations in 1985

a now Hungarian record of Crescent Moon observing was born 
mi l ho morning of 14th September, 1985. Attila Kósa-Kiss observed 
I h o  15 hours and 41 minutes old Moon on the dawn sky. Some minu- 
i' • I.Mor Sándor Szabó, and Láazló Kász, Boly, South Hungary also 
do I. no I ód the crescent, because their western location they were 
di I o I n  observe the Moon until 4:00 UT, so the new Hungarian 
.....I is 14 hours and 21 minutes.

HA. I »/' IN Nyomda - 3 A/5 ív - BOO pld 
................... ..... III . Préda Tibor
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