
o o Kettőscsillagok

^Előző számunkban anyagtorlódás miatt nem tudtuk közölni az 
a Iabb i é s z l e l é s e k e t :

STF2735 Del 2 0 5 32  +  0420

Berente (20C-300x): Nagyon szép, eltérő fényességű szoros kettős, 
A=aranysárga, B=kékesfehér, PA 270.

Rideg (12T-52x ,103x) :  Kettősségre utaló látvány nincs. 129x: EL-sal 
nyugodtabb pillanatokban kis réssel bontott, azonos fényességű kettős, PA

Vaskúti (20T-90x): Majdnem réssel bontott, nagyon szoros pár. 140x: 
Izgalmas, szép pár, 2" szögtávolsággal, 'T / f T  fényességgel, a főcsillag

.  $l6T~!l00x';: Az A_BC eltérő> könnyű pár, sárgásfehér és kékes-
tehér, PA bO. 34?x: Az AB a kissé nyugtalan légkör mellett nem egyér
telműen tontott, de néha mintha végig látszana a rés, PA 280.
D. ^  : ^  ^  nagyon szoros, bevágásos képet mutat, sárgák,
PA 290. Az AC széles, a társ acélkék színű, PA 80-ra.

Berf^t L (2°C" ? ? x ): Gyönyörű hármascsillag: az AB nagyon szoros, közel 
egyenlő fényességű, sárgásfehér kettős keskeny réssel bontva PA 120-ra A 
kékes színű C társ 10"-re, PA 80-ra.

Dankó Cs.( 6 ,3L-53x): Közeli, de jó l  bontott, közepesen eltérő fehér és 
halványvörös pár, PA 70.

Rideg (12T-52x): Nagyon szép, eltérő fényességű kettős. 103x: A főcsillag  
aranysárga^ a 2 -val halványabb társ kék, PA 60. 129x: Ez a nagyítás sem 
bontja a focsillagot.

Vicián (25T-150x): Első pillantásra szép standard kettősnek tűnik, a
PA 8?7ra.11van a kékesfehér főcs illa g tó l. Figyelmesen nézve

Í n ? v kú í+iF at/ífCSlll ĝ - 0Ví l l s ' 250x: Réssel bontott, nagyon szoros, 1 " körüli kettős. Kékes színű, finom eltérésű pár, PA 300.

Kappa Her (STF 2010) 16058+1711

Babosán (6,3L-52x): Pompás kettős: egészen n yílt, fényes 
gokkal. Színek: világossárga és zöldeskék, PA 20.
pá^rha (11T_32x): ^ en könnyű sárgás és narancs színű kis fénykülönbségű

Szentaskó (5L-30x): Könnyen bontott, tág kettős A=fehér, B=kék. 100x: a 
két csillag  távolsága 40 , fényességkülönbségük 2 , PA 350.

Omega Her 16231 + 1409

Rapp (24,4T-200xJ: AB negatív 300x-nál is . A-C erősen eltérő, 30"
90. A társat 11^5-12 közé becsültem. További 10^5-11™1 cs il  
látánezőben: 2|8 -  PA 270 és 318 -  PA 285.

Vaskúti (20T-280x): A társ nem látható! A pozíciószög ismeretében EL-sal
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bevillan, majd — az ismert effektus szerint — egyre stabilabbá válik. A 
pár széles, PA 100, a főcsillag halványan citromsárga.
) -  A BCH leírása szerint a VJb fényes főcsillag  közös sajátmozgásű, 1 ','1 
szögtávolságé egy 12™ csillaggal; ez igencsak nem amatőr objektum! A 
tapasztalatok szerint igen nehéz meglátni még a 28"-re lévő optikai társat 
is .

STF2289 Her 18079  +  1628

Bagó B,(15,2T-147x:) Nagyon keskeny réssel bontott fehér csillagok kis 
fényességeltéréssel, PA 230.

Vaskűti (12T-257x:) Szinte hihetetlen nagy réssel bontja az 1','2-re 
je lzett párt, PA 220, fényességkülönbség O'Ib.
) -  Lehetséges, hogy a pár többezer éves periódusé binary rendszer.

STT358 Her 1 8 3 3 7 + 1 6 5 6

Bagó B.(15,2T-147x): Alig eltérő, jó l  bontott, 2" körüli pár. Kékes 
csillagok, PA 165.

Rideg (12T-52x): Pontszerű kép. 129x: Kis réssel bontott, nagyon szoros, 
fehér színű, azonos fényességű kettős, PA 150.

Vaskéti (12T-257x): A STF 2289 Her után már nem meglepő, hogy korongr.yi 
réssel bontott a közel egyenlő kettős, PA 165- 
) -  292 év keringési idejű binary.

54 Leo (STF 1478) 10529  +  2501

Babosán (214x): Szép kettős, eltérő csillagok, egymástól 5"-re. A fényes 
főcsillag  sárgásfehér, társa kékesfehér, PA 100.

Rideg (12T-52x) :  Erősen megnyélt kép — bizonytalan bontás. 103x: 
Határozottan bontott standard kettős. Kék színű csillagok 2-2,5 rragnitédó 
fényességkülönbséggel, PA 110.

Sipos L .(6 , 3L-34x): Szépen bontott standard páros, a főc^illag sárga, a 
kísérő kék, PA 90.

Éta Lyr (STF 2487) 1 9 1 2 1 + 3 9 0 4

Dankó Cs.(8L-96x): Tágan bontott kék és sárga kettős, nagy fényesség- 
eltéréssel, PA 75.

Orha (11T-54x): Igen nagy fénykülánbségű, kékesfehér és fehér, PA 90.
Iskum (10L-140x): Széles pár, fehérek, halvány kísérő PA 85-re.

61 Oph (STF 2202) 1 7 4 2 1 + 0 2 3 6

Berente (16,2T-220x) : Nyílt, 20"-es kettős, közel egyenlő kékesfehér 
fényes csillagok, PA 95.

Orha (11T-32x): Nagy réssel bontott, közel egyenlő fényességű pár, PA 
95-100, mindkettő kékesfehér.

Sipos L.(6,3L-34x): Kényelmesen bontja a közel azonos fényességű kékes- 
fehér csillagokat. Nagyobb nagyítást nem igényel, PA 100.

Zeta Sge (STF 2585) 1 9 4 6 8 + 1 9 0 1

Kovács (10T-50x): Standard, könnyű pár. A sárgásfehér árnyalatú fő cs il
lagtól PA 300 irányban látható a halvány társ, színe bizonytalan, óriási 
fényességkülönbség. 200x: Kényelmesebb bontás.

Orha (11T-54x): Igen nagy fénykülönbségű, sárgás és kék színű, 
bontott pár, PA 310.
34



Rideg (12£-52x): Első ránézésre elég nehéz észrevenni az 5m-s  cs illag  
mellett a 4 -val halványabb kísérőt. 103x: A nagyítás sokat javított 
határozottan látszik a halvány társ, PA 310.

Szentaskó (10T-50x): Érezhetően kettős. 166x : Könnyen bontott, nagyon 
eltérő. A=fehér, B=kék, a köztük levő távolság 6"-7", PA 320.
) “  A főcsillag  rendkívül szoros, 0','1-072 szögtávolságé rapid binary ( 22,8

57 UMa (STF 1543) 1 1 2 6 4 + 3 9 3 7

Babosán (16T-214x) :  Nagyon egyenlőtlen 6"-es pár. A főcsillag  sárgás- 
fehér, a társ talán kék, PA 350.

Papp (24,4T-200x): Standard, de erősen eltérő pár, sárgásfehér és 
narancs, PA 350.

Rideg (12T-52x): Az 5I?5-s kékesfehér cs illag  mellett egy-egy nyugodt 
pillanatban előtűnik a nagyon halvány társ. 103x: Kis réssel bontott f '  
különbségű pár, PA 0.
) -  Webb katalógusa öt csillagot is  felsorol 6 '-nél kisebb távolságban — 
sajnos észlelőink ezek egyikét sem méltatták figyelemre.

16 Vul (STT 395) 1 9 5 99  +  2448

Berente (25,4C-375x): Határozott réssel bontott kb. 0','8-es kettős, kissé 
eltérő, PA 120.

Babosán (16T-347x) :  Hajszál réssel bontja a nagyon szoros, 1" körüli 
párt. Közel egyenlő sárgásfehér csillagok, PA 100.

Szokatlan módon a jelenlegi észlelőgárda lehetőségeit figyelembevéve 
külön közöljük Berente Béla beküldött észleléseinek egy részét. A 

használt műszer 25,4 cm-es Cassegrain, a párok mindegyike a Rayleigh-határ 
közelében van. A Meteor rovatához ezekről még nem érkezett megfigyelés.

Gamma-2And (STT38) 0 2 0 0 8  +  4206

625x : Hajszál réssel bontott (majdnem érintkező) kissé eltérő kékeszöld 
színű rendkívül szoros kettős; 0','5-076 között lehet, PA 110.
) -  Az inkább B-C jelzéssel ismert 61 éves binary a magyar amatőr műszerek 
teljesítőképességének határán van. Aki az 1985-ös maximális 076 szögtá
volságot elszalasztottá, nem könnyen szerzi meg ezt a trófeát. A pálya fé l 
nagytengelyének tényleges nagysága 30 Cs.E., pozíciószög 1988,7-re 106,1

Howe 47 Aql 1 9 1 8 1 + 0 2 5 0

375x: Rendkívül szoros kettős, az Airy-korong megnyűltnak látszik. 625x: 
Egyenlő fényességű kékesfehér kettős. A nyugodt pillanatokban érintkező 
korongos kép, talán k icsit tágabb 0','5-nél, PA 300.

STF 2696 Del 20311  +  0 5 1 7

375x: Egész biztosan szorosabb a katalógus 078-es adatánál, inkább 076 
lehet, időnként összeáll a diffrakciós kép. Sárgásfehér csillagok PA 
283-re.

Für Dra 1 7 1 7 9 + 5 3 4 4

».375x: Tágabbnak tűnik a katalógusban je lzett 4"-nél. Nagy eltérésű 
kettős, az A-BC pozíciószöge 150 fok.
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A tára önmagában is kettős. Nagyon nehéz a komponensek halványsága miatt 
(10IJ15-'11 ) , de egyértelmű megnyűltság PA 320-ra, időnként szétválik.
) -  A párt H. Furnér fedezte fe l. A B-C szögtávolsága 178 .

STF2091 Her 1 2 3 4 5 + 6 7 8 9

375x: Rendkívül szoros, kb. 077-es kettős. Kissé eltérő fényességűek, 
hajszál réssel bontva. Sárgásfehér csillagok, PA 320.

STF2203 Her 1 7 3 9 7 + 4 1 4 1

375x: Kb. 077-es, a lig  eltérő sárgásfehér kettős réssel bontva, PA 300.

Ho 560 Her 17416  +  3358

375x: Szép réssel bontott, 079-es kettős. Közel egyenlő kékesfehér 
csillagok PA 90-re.

Ho 437 Lyr 1 8 3 8 7 +  3135

625x: Rendkívül szoros kettős ez is . A diffrakciós korongok megnyúltak, 
kis lefűződéssel PA 300-ra, közel egyenlő fényességűek.

VASKÚTI GYÖRGY

Három gyors mozgású kettőscsillag

Kevés kettős pályája változik olyan gyorséin, hogy az amatőr távcsöveiben 
is  látható legyen néhány év e lte ltével. A mozgás kimutatásához nem egyszer 
évek, évtizedek szükségesek. Az alább ismertetésre kerülő három gyors 
mozgású kettős a té li éjszakák érdekes objektumai.

Áltédában könnyebb a párok pozíciószög-változását felismerni, mint a 
szögtávolság eltéréseit. Miközben nagy nagyítással figyeljük ezeket a 
csillagokat, határozzuk meg a kelet-nyugat irányt, hagyjuk őket 
"kisodródni" a látómezőből. Keressük meg az északi irányt a távcső 
Sarkcsillag felé történő elmozdításával — figyeljük meg, hol lépnek be a 
csillagok a látómezőbe. Gondolatban húzzunk egy egyenest a fényesebb 
csillag tó l a halványabb irányába, és becsüljük meg ennek szögét a K-Ny vagy 
az É-D irányhoz képest. Ehhez viszonyítsunk a pozíciószög (PA)
meghatározáséikor. (Emlékeztetőül: a PA-t az óramutató járásával 
ellgntétesen mérjük északtól kelet fe lé , így kelet 90°, dél 180° és nyugat 
270°. A gyakorlatban a pozíciószöget 10°-ra vagy pontosabban becsüljük meg. 
Megvilágítható szálkeresztes okulár a pontosságot ja v ít ja .)  Több becslést 
kell végezni egy év a latt, az adatokat pedig átlagoljuk.

A három ábra a fényes főcsillag  körül keringő halványabb kísérő 
látszólagos pályáját mutatja. Dél fent van, a "P" és az "A" jelek a 
periéisztront i l l .  az apasztront jelentik. Az ábrák a Sky Catalogue 2000.0 
pályaelemei alapján kerültek kiszámításra.
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36 And remedae= ADS 755. Ez a pár 
lassan táguló K típusú csillagokból 
á ll , kiváló tesztobjektum kis táv
csövek számára. 1988-tan 18 cm-es 
távcső már bontja a párt, de 2012- 
ben egy 10 cm-es műszer is elegendő 
lesz ehhez. A csillagok majdnem 
megtettek egy fordulatot, mióta 
pontosan mérik egymáshoz viszonyí
tott helyzetüket, így a 165 éves 
pálya meglehetősen jó l ismert.

Zéta Cancri AB- APS 6650. Ez a 
szoros pár jelenleg próbatételt je
lent egy 20 cm-es távcső számára, 
de 2000-ben 15 cm-es távcső is elég 
lesz felbontásához. A harmadik kom
ponens, a 6T2- s Zéta Cancri-C nem 
könnyű objektum, ebben az évben 670 
távolságra van PA 7 7 -ra . Az A és B 
60 éves, A a C kb. 1200 éves körpá
lyán kering. Mindhárom csillag  a 
Naphoz hasonló.

Castor= a lfa  Geminorum= APS 6175. 
Különösen népszerű bemutatási ob
jektum, mert ezt a brilliáns fehér 
párt jelenleg a legtöbb távcsővel 
könnyű szétválasztani. 1970 óta tá
gul, akkor a csillagok csupán 179-  
re voltak egymástól. Majdnem minden 
tmVCS° meSmutatÓa a Castor-C-t, egv 
0 ,8-s vörös törpét 72"-re PA 164° 
fe lé . A Castor A és B csak a pályá
ja törtrészét futotta be a mérések 
kezdete óta, így a pályaelemeket 
nem ismerjük pontosan. Az ábrát Dö
c ö g i  Costa és Ling számította, ők 
445 év keringési periódust állapí
tottak meg.

(A Sky and Telescope 1988. februári száma alapján: Farkas Ernő)
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