
„Csak” két észlelés
Minden témának megvannak a maga mesterei, akik az átlagosnál színvonalasabb 
megfigyelésekkel látják el a rovatokat. Észleléseik etalonnak számítanak, 
és méltó elismerést váltanak ki. Sajnos, a Meteor adta terjedelmi 
lehetőségek nem engedik meg, hogy munkájukat teljes egészében publikáljuk; 
csak a töredékük kerülhet leközlésre. így az olvasó nem tudhatja, hogy mit 
takar a név és a műszer mellett megjelenő puszta szám. Most Kocsis Antal 
és Vaskúti György egy-egy kettőscsillag észlelését szeretnénk bemutatni, 
részletes leírásuk és nem utolsósorban a gondosan elkészített pontos LM 
rajzaik miatt.

STF 2278 Dra 18020+5625(1950 ) 7?1 + 8?1 36','9 26°1949 AB
18029+5625(2000) 9,1 6,1 146 1949 BC

9,7 200,8 191 1918 AD
14,1 5,1 226 1909 DS

Kocsis (5L, 90x): Csodálatosan
szép, gazdag LM és benne egy töb
bescsillag. Jó bontás; minden kom
ponens könnyen látszik. Az AB jól, 
szélesen bontott, kicsit eltérő fé
nyű, DM= 0,8, PA= 25. A BC kompo
nens szorosabban látszik az AB-nél, 
de ez is jól bontott, a csillagok 
egyenlő fényességűek vagy alig kü
lönböznek. DM= 0,3, PA= 140— 145 
(BC) és 45 (AC). A D tag igen-igen 
távoli, nem is kettős jellegű, ki
csit eltérő fényű. DM= 0,5, tehát 
jóval fényesebbnek látszik, mint a 
katalógus adata; kb. 7^6 lehet!
(Ha ez a csillag egyáltalán a D 
komponens.) Ugyanis van ennél köze
lebbi, de távoli csillag még, az E 
és az F. Ezek már jóval halványab
bak, tehát az A-tól eltérő fényűek.
PA=230 (AE) és 295 (AF).

A Draco feje mellett kereshető fel ez a könnyű, kistávcsöves rendszer. 
Még a Pleione Csillagatlasz is jelöli, azonban az észlelők a három 
legfényesebb komponensen kívül a többi halvány tagról általában nem tesznek 
említést. Kocsis Antal a legtávolabbi D-n kívül még három halványabb és 
közelebbi csillagot is (a rajzon E-F-G-vel jelölve) észrevett. Ezek egy 
katalógusban sem szerepelnek, valószínűleg fizikailag nem taroznak a 
rendszerhez.

5 L 90x 40*
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Es 2033 Lyr 19003+3757(1950) 11^2+11?2 5','4 264° 1944 
19020+3801(2000)

Vaskúti (20 T, 75x): Az STF 2427-ről átállva az azonosítás egyszerű és 
biztos. Az Uránométriában szereplő S^-s csillagháromszög is egyértelmű. 
(45x, 90x): Nem bontja, de az utóbbi már felvillantja a harmadik csillagot. 
(140x): 11,'5— 12,0-s kísérőcsillag látható PA= 5— 10 irányban, kb. 40"-re. 
Igen nehezen és bizonytalanul, EL-sal mutatkozik a főcsillag kettőssége; 
bár nem túl szoros, de halvány! (220x): így a látvány egyértelmű, mindhárom 
komponens szépen észlelhető, de nem "szemkiverős"! Fényességek: 10^5— 11™0 
(AB). PA= 255— 260 (AB). Becsült szögtávolság: 4"— 5".Fényességeltérés: 
legalább 0,5.

A Tejút sűrű csillagmezőjében 
nem kis feladat megtalálni egy 
ilyen halvány párt. Természetesen 
egy jó atlasz szükséges hozzá, vagy 
osztottkörök esetén a koordináták 
pontos ismerete. Vaskúti György ez 
utóbbi módszerrel keresi meg a ket
tősöket, több száz példával bizo
nyítva ennek eredményességét.

Külön figyelmet érdemelnek a be
mutatott rajzok. Mindkét észlelő a 
LM összes csillagát feltünteti, és 
nagyon szemléletesen egy jellegze
tes csillagalakzatot összeköt, akár 
egy kis konstellációt.

LADÁNYI TAMÁS

20 T 45x 58'
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KETTŐSCSILLAG-MEGFIGYELŐK
FIGYELMÉBE!

A Saguaro Astronomy Club kettőscsillag katalógusa a jelenleg hozzáférhető 
legrészletesebb katalógus hazánkban. l"-ig tartalmazza a kettősöket, 

megadja jelölésüket, pozíciójukat, a komponensek fényességét, távolságát, 
PA-ját -  továbbá a spektráltípusukat, ADS-számukat, s még azt is, mely 

térképlapokon lehet megtalálni az Uranometriában. -40° deklinációig 9531 
db kettős adatát találhatjuk meg benne csillagképenként, növekvő 

rektaszcenzió szerint. A közel 200 oldalas számítógépes listát bevezető és 
jelmagyarázat egészíti ki.

Ára fűzve 550 Ft (M C S E -ta g o kn a k  4 5 0  F t); bekötve 800 Ft (ta g o kn a k  700 Ft) 

Megrendelhető és piros postautalványon befizethető az alábbi címen;
Ladányi Tamás -  8175 Balatonfűzfő, Balatoni krt. 71.
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