
Összesen 41 ész le lő  3509 megfigyelést végzett. Két e llen tétes hónap 
terméséből válogatunk. Március t is z tes  eredményt hozott, közel 2500 adat 
gyűlt össze. A kevés á p r i l is i  derült ég kevés vá ltozóészlelést is  hozott — 
akárcsak a múlt évben. Az SW UMa ritka  maximuma és "gyengélkedő" Sfí-ek — 
nagyjából ez az időszak mérlege.

Összeállításunkból ezú ttal is  kimaradnak a késve beküldött észlelések, 
így p l. Sajtz András adatai —  az ő késlekedése azonban érthető, 
tolókocsihoz kötve komoly feladat számára a havi többszáz adat beküldése. 
Nagy segítséget jelentene számára, ha valamilyen személyi számítógépet 
használhatna cs illa gásza ti érdeklődése k ie lég ítésére  és egyre szaporodó 
adatainak nyilvántartására. Ha bárki rendelkezik olyan géppel, melyet fe l 
tudna ajánlani romániai észlelőnk számára, kérjük, jelentkezzen a Magyar 
C sillagászati Egyesület címén Tepliczky Istvánnál vagy Mizser A ttiláná l.

Van azonban egy másik szorgalmas változóészlelőnk is , aki késlekedik 
adatai beküldésével. A Meteor olvasótábora e lő tt  kérjük Kocsis Antalt, hogy 
juttassa e l hozzánk múlt év i ész le lé se it  annak érdekében, hogy lezárhassuk 
1989-es adatállományunkat. Ezek után lássuk az időszak érdekesebb 
eseményeit:

0441+26 RV Tau RVB Márc. ele jén  vo lt 10^7-s főminimuma (F fe , Mzs, Pps,
Too, V ic)

0617-02 V Mon M Márc. végéig 9™0 fö lé  fényesedik (Kvi, Sac, S ÍI )

34



Márciusban maximumban, majd a láthatóság végére 
6 ,5 -ig  halványodik (F fe , Fid, Hdh, K v i, Mzs, Nma, 
Nyz, Pps, S ÍI, S lv, Too, Vic, V ii,  Wst)
JD 8001 körül rövid, 10,0-s maximumban (F fe , Rip) 
Maximumai: JD 7953 1 3 ^ , 7982 12*7, 7989 11 
(szupermaximum), 8009 13,5 (F fe , Rip)
Három rraximuma vo lt : JD 7965 12*8, 7992 12*3, 8004 
12,6 (Kka, Mzs, Rip, Sch)
JD 7953 10y8, 7982 10^6 valamint 8009 11*3 a 
három maximum időpontja (F id , Mzs, Rip, Too)
JD 7967-kor 10,5-s maximumban. 1986 óta ez vo lt 
az első rraximuma (Sch, Rip, F fe)
6I|18— 7^2 közötti adatok — halvány! (Kvi, Lat, Mzs, 
Nma, Nyz, Sac, S ÍI, S lv, Stp, 'fis , Too, V ii,  Wst) 
Nem túlságosan "e rő lte tte  meg magát", febr. végén- 
márc. elején  vo lt 6*1-s maximuma, majd 8^0 a lá  
halványodott (33 ész le lő )

Szintén három kitörése v o lt : 7960 12*0, 7966 12^0, 
8009 1179
Á prilis  közepén 7^5-3 maximumban (F fe , Hdh, Kka, 
Lat, Mzs, Nma, Nyz, Pps, Rek, Rpy, Sao, Sbr, Sch, 
S ÍI, Slv, Sri, Szu, Tch, Too, Vic, V ii,  Wst) 
Szokatlanul halvány, 6v8-s (K vi, Nma, Nyz, S ÍI,
S lv, Tch, Vic, V ii,  Wst)
Áprilisban ö ^ -s  maximuma vo lt (F id , Hdh, Kvi, Mzs, 
Nma, Nyz, Pps, Rpy, Sac, S ÍI, S lv, Tch, T is , Too, 
V ii,  Wst)
7 ;3 -ig  fényesedett, maximuma e lő t t i  (F id , Mzs, Pps, 
S ÍI, S lv, Too, Wst)
Márc. első felében vo lt 7y0 körüli maximumban, az 
időszak végére 870- ig  halványodik (F fe , Fkj, Kka, 
Kvi, Mzs, Nyz, Pps, Rek, Saol, Sch, Wst)
7T2-s rraximumban vo lt március végén (F fe , Kvi, Mzs, 
Nyz, Pps, Rek, Rpy, S lv, Sóz, Too, Vic, Wst) 
Február végi S^O-s minimumából 774-ig fényesedik, 
majd "elindu l" következő minimuma fe lé . (F id , Hdh, 
Kka, Mzs, Pps, S lv, Sóz, Too, Vic, Wst)
5[,0— 5rJ15 közötti, rraximumban (F id , Kka, Mzs,
S lv, Vic, Wst)
Halvány^ 9Tl-s (F id , Mzs, Pps, Too)
10,4—6,6 között gyorsan fényesedik az utóbbi 
évtized legfényesebb maximuma fe lé  (Bér, Kka, Mzs,
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Pps, Sac, V ic)
6 ,8—6,2 között fényesedik (Mzs, Pps, Sac, Slv, 
Too, Vic, Wst)

2138+43a SS Cyg UGSS JD 7983-kor 876-s maximumban (Mzs, Too, V ic)
2353+50 R Cas M 6™1— 7V0 között halványodik (F fe , Kka, Kvi,

Mzs, Nyz, Pps, Slv, Szu, Too, Vic, Wst, Zag)

VÁLTOZÓÉSZLELÉSEK BEKÜLDÉSE:

Eruptív, kataklizmikus, Mira, SR, RV Tau és L: Mizser Attila, 1114 
Budapest, Bartók Béla út 11— 13.

Nóvakeresés: Fidrich Róbert, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 75. 

Fedési változók: Jáger Zoltán, 6500 Baja, Csónak u. 10.

Beküldési határidő: minden hónap 6-a

Minden bizonnyal nem érdektelen ismét közzétenni a PVH adatgyűjtőinek 
címét. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy milyen fontos az észlelések pontos 
beküldése. A 6- i  beküldési határidő betartásának a Hipparcos-programban 
való részvételünk ad nyomatékot. A tárgyhó közepéig valamennyi észle lést 
továbbítjuk az AFOEV-hez. Az AF0EV vezető je, Emile Schweitzer vá lla lta , 
hogy valamennyi észlelésünket továbbítja az AAVSO-nak egy számítógépes 
hálózaton keresztül. így adataink egyaránt eljutnak az AFOEV-hez, az 
AAVSO-hoz és — Mira-észleléseink — az ESA-hoz.

Annak érdekében, hogy minél gyorsabban továbbíthassuk az adatokat, ismé
te lten  arra kérjük észle lő inket, hogy havi beszámolójukat két példányban 
küldjék a PVH számára. A külföldre szánt észlelőlapon nevüket "fo rd ítva " 
tüntessék fe l ,  tehát a keresztnév legyen e lö l.

Továbbra is  van mód a megfigyelések egyéni továbbítására akár az 
AFOEV-hez, akár az AAVSO-hoz. Mindazok, akik maguk küldik ki adataikat, 
minden esetben tüntessék ezt f e l  a PVH-nak szánt észlelőlapon — a kettős 
adatküldés megelőzése érdekében.

NAGY ZOLTÁN—KOVÁCS ISTVÁN

PVH-KIADVÁNYOK

Felhívjuk észlelő ink figyelmét, 
hogy a Változócsillag Atlasz soro
zat következő fü zete i rendelhetők - -  Á rv e ré s re  k e r ü lt  egy 

tudományos műkincs 
- -  A hónap c s illa g k é p e : 
Ophiuchus
- -  Tanárok figyelm ébe a já n lju k : 
Ég imechan ika 
- -  Ib o ly á n t ú l i  üzenetek

( t e r v e z e t )

meg a PVH-tól: 5, 6 , 7, 8 , 10, 11,
13. A VA-térképek ára füzetenként 
20 Ft. Ugyancsak megrendelhetők a 
Pleione régebbi fü zete i (darabon
ként 20 Ft-ért) a következő címen: 
Mizser A tt ila , 1114 Bp. Bartók Béla 
út 11-13.
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