
A két hónap eredménye viszonylag szerény, 34 megfigyelő 4139 észlelést végzett. Az 
időjárás nem fogadta kegyeibe a változósokat (sem), de igazából az észlelők száma is 
alacsonynak tekinthető. A Nova Cas 1993 visszafényesedése, az M51-beli szupernó
va (SN 19941), a Nova Sgr 1994/2 felfedezése és az R UMa kiugróan fényes maxi
muma igazi változós csemegét jelentett, amit június elején újabb nova (Nova Oph 
1994, 7" 5-s maximummal) és szupernóva (SN 1994S az NGC 4495-ben, 14,5 magni
túdónál) gazdagított. Most pedig lássuk az időszak érdekesebb eseményeit!

Az egyetlen észlelt maximuma JD 450-kor, 10,7.
Külföldi május végi, június eleji megfigyelések szerint 
standstillben tartózkodik 12,0 magnitúdónál.
A JD 447-kor bekövetkező 12,3 magnitúdós 
maximumáról érkeztek megfigyelések.
Maximumai: JD 446 13?2; 473 13™0.
Végig 13 ,0 . A jellegzetes 3 magnitúdós kitöréseket elvá
lasztó, átlagosan 820 nap hosszú időintervallum augusz
tus-szeptember körül fog lejárni, így kérjük fokozottabb 
észlelését!
JD 461-kor 12”'2-s maximumban.
Márciusi maximuma után áprilisban gyorsan 
halványodott 9'"5 és 12”'0 között.
JD 452-kor ll',n5-s minimumban, majd végig 10',n6-nál áll.
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A láthatósága végéig megmaradt 15,5 magnitúdónál. 
Folytatja az izgága viselkedést: április elején és közepén
13 ,5 -1470  közötti fényességű, hó végére felfényesedik 
12’,'V-ra, majd május elején (láthatósága végén) néhány 
tizedet elhalványodik.
7,0 magnitúdónál áll.
JD 490 körül 975-s maximumban.
JD 455-kor 121, 2-s (Rip), míg 480-kor 12',n6-s (Sno) 
maximumban.
Észlelt maximumai: JD 445 l l 7 l ;  480 1275. m 
Három maximumáról érkeztek adatok: JD 447 12 ,2 ;
472 1275; 488^276.
JD 461-kor 1375-s maximumban.
Maximumai: JD 445 l l7 4 ;  463 1272; 473 1274; 488 ll7 0 . 
A két hónap során 1075 és 1170 között ingadozott.
(PG 09431+521). Lényegében továbbra is csak Sno észleli 
ezt az igen aktív törpe nóvát. Maximumai: JD 447 12 ,5 ; 
463 13 ,0 ;480  1275; 488 1277.
Április elején még 870 körüh fényességű, míg május 
végén 573-s maximumban.
Maximumai: JD 445 1276; 472 13™5; 480 1378:; 498 1275. 
Egyedüli aktivitása a 1570 és 1470 közötti ugrándozás.
Az R Leo-hoz hasonló fázisokon ment keresztül: ápr. 
elején 1070, utána pedig viharosan felfényesedve éri el 
május végi 674-s maximumát. A magyar adatok szerűit 
az elmúlt 25 évben soha nem volt ilyen fényes 
maximuma! A bemutatott fénygörbét az 1993-1994-es 
maovar adatokból szerkesztettük.

Március/április fordulóján 1070-s szupermaximumban. 
Április végén, JD 473-kor 1277-s maximumban (ez az első 
Magyarországról észlelt kitörése — Sno).
Május elején rövid időre felfényesedik 678-ra, utána 
pedig visszahalványodik 7 , 5-ra.
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Április-május során lassan halványodik 12™4-ról 15™4-ie 
(Sno, JD 488).
JD 480-kor 7™6-s, átlagos maximumban.
Az április elején felfedezett szupernóva, amelynek füg
getlen magyar felfedezéséről az 1994/5. Meteorban szá
moltunk be, május elejéig 15™1 alá halványodott, így 
gyorsan kikerült a magyar amatőrtávcsövek 
hatósugarából.
Tavalyi minimumát teljesen „elfeledve" ismét maximum
ban, 6 /0- s. A mellékelt fénygörbe ugyanazt az időszakot 
fedi le, mint az R UMa esetén.

1545+36 X CrB M Május elején 9I,n0-ig felfényesedve kerül maximumba.
1601+67 AG Dra ZAND Enyhe változások 9™5 és 10”'0 között.
1632+66 R Dra M Április elején 7”l7-s, halványnak mondható maximum

ban.
1640+25 AH Her UGZ Maximuma: JD 480 11™2.
1813+49 AM Her AM+XR+E Gyors ingadozások 13',n0 és 13',n6 között.
1842-05 R Set RVA JD 481-kor 8‘, 5-s minimumban. 1985 augusztusa óta

nem volt ilyen halvány! Fénygörbéje szintén az 1993- 
1994-es magyar észlelések felhasználásával készült.

1848+26 CYLyr UGSS 13™5-s kitörése JD 461-kor következett be. 
1904+43 MV Lyr NL 12,4 magnitúdós.
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A beszámolási időszakban végig tartja a 13™0 
körüli fényességet.
Egy-két tizeddel 7™0 alatt gyengén változgat. 
Maximumai: JD 447 12™4; 461 12™4; 488 12“ 7; 503 12™5. 
9 , 7-ról indulva éri el május második felében 6 , 0-s 
maximumát.
Maximumban, 11,7 magnitúdós.
Április elején még 10'”8-s, majd a hó közepén elkezd 
halványodni, és május közepéig 1 3 ,0-ig süllyed. Ismét 
jelentkezett az RCB típusú aktivitás!
A legrosszabb láthatósága idején egy rövid és az átla
gosnál halványabb kitörést produkált áprilisban.
JD 465-kor 8™6-s. Májusban végig minimumban.
Az elmúlt hónapok legizgalmasabb fényváltozását 
mutató változó. Mint „szabályos" DQ Her típusú nova, 
nagy lemerülése után viszonylag gyorsan visszafénye- 
sedett közel 12™0-ig. A mellékelt fénygörbe 3000-nél is 
több, elektronikus úton publikált vizuális és fotografikus 
észlelés alapján készült.

Változás hírek
Nem panaszkodhattunk az új felfedezésekre az elmúlt hónapokban: egymást követ
ték a viszonylag fényes szupernóvák és nóvák, illetve más változók sajátságos 
viselkedésének felfedezése. Á világgal való rendkívül gyors információcserének 
köszönhetően naprakész ismereteink voltak az új felfedezésekről, így a legaktívabb 
észlelőket rögtön értesíthettük róluk. Sajnos a potenciális észlelők közül nagyon ke
vesen élnek azzal a lehetőséggel, hogy a Meteor Gyorshírek révén gyorsan tudomást
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szerezhetnek az égen történtekről, ezért aztán érthető is, hogy az alacsony érdek
lődésre való tekintettel pl. nem biztos, hogy beszámolunk egy külön Gyorshírben 
(amely kimondottan észleléscentrikus irányultságú) egy 14 magnitűdós szuper
nóváról, vagy egy 10 magnitűdós nóváról. A Meteor Gyorshírek „előfizetése" pedig 
rendkívül egyszerű: néhány darab (pl. 5) saját címre felbélyegzett borítékot kell eljut
tatni az MCSE címére. A borítékok elfogytát az utolsó kiküldött gyorshírrel jelezzük. 
Ezek után tekintsük át, mi is történt az égen.

Pekuliáris változó a Sagittariusban

Március 14,825-kor fedezte fel M. Wakuda japán amatőr egy T-Max 400-ra, zöld 
szűrőn keresztül készített fotón, 10™7 fényességnél. Az először nóvának (Nova Sgr 
1994) gondolt objektumról gyorsan kiderült, hogy már 1993. márc. 29-i felvételeken 
is azonosítható. Az azóta eltelt egy év során 10™5-11™5 között változott, míg az 1992 
előtt készített fotókon 12?5-nál halványabb volt. Az ESO/MPI 2,2 m-es távcsövével 
végrehajtott spektroszkópiai vizsgálatok szerint egy előrehaladott állapotban levő 
szimbiotikus nóváról van szó.

M. L. Házén (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) 272 régi lemezt át
vizsgálva az 1888-1989 közötti időszakról azt állapította meg, hogy 14 ,5  B határig 
nem azonosítható ez az új változó. (IAUC 5961, 5976)

PU Vulpeculae (Nova Vul 1979)

H. Nussbaumer és M. Vogel (Zürich) IUE-észlelései szerint fedési változásba 
kezdett. Ez az első fedés 1980 óta, és azzal magyarázható, hogy a vörös óriás kom
ponens elfedi a forró komponenst. A vizuális változás (sajnos) csak csekély mértékű 
lesz, a fedés vége pedig valamikor 1994 márciusa és augusztusa között lesz.

P. Gamavich (Dominion Astrophysical Observatory) spektroszkópiai vizsgálatai 
alapján a 468,6 nrn-es He II-emisszió gyakorlatilag eltűnt. Az elmúlt négy év ada
taival összehasonlítva legalább tizes faktorral gyengült az emisszió, ami jó egyezés
ben van azzal, hogy a forró komponens fedése folyamatban van. (IAUC 5960, 5969)

VY Aquarii

Az idei kitörése A.F. Jones (Nelson, Új-Zéland) észlelései szerint a következőképpen 
indult: ápr. 22,72 UT <13m; 23,715 11™3; 23,751 11™5. (IAUC 5979)

SN 19941

A felfedezés körüli „tolongásról" már beszámoltunk az 1994/5-ös Meteorban. Most 
néhány, azóta kiderült tényről ejtsünk szót. Először Il-es típusú szupernóvának gon
dolták, majd mások „pontosították", hogy Ilb, míg végül megegyeztek abban, hogy a 
rendkívül ritka Ic típushoz tartozik (pl. 1983V). A progenitor körül hasonló bizonyta
lanságok voltak. Egy 1992 júl. 14-i HST-felvételen azonosítani vélték 23m8-nál, de ezt 
a csillagot megtalálták a HST ápr. 18-i felvételén is, a szupernóvától 0'/36 távolság
ban. Ezért aztán a szülőcsillag továbbra is azonosítatlan. A HST máj. 12-én is 
készített róla felvételeket, amelyeket azóta már a nagyközönségnek is bemutattak. 
Sajnos a képhez adott leírás a már megszokott módon túl sok információt nem tar
talmaz, így konkrétumokról nem nagyon számolhatunk be. (IAUC 5966, 5981 
STSCI-PR-94-22)
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Az M51 belső régiója a HST WFPC 2 kamerájával készült felvételen (május 12.) A 
szupernóvát —  mely a galaxis magájtól kb. 2000 fényévre van —  nyíl mutatja. Robert 

A. Kirshner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) felvétele

Nova Sagittarii 1994/2
Yukio Sakurai japán amatőr fedezte fel fotografikusan máj. 20,710 UT-kor, 10™8-nál. 
Május 16-i felvételeken még halványabb volt ll™5-nál. A felfedezés után még fénye
sedért, június 1-jén 10'"2-s volt. Gyenge P Cygni profilt mutat, és az emissziós vona
lak szélessége alapján a nova fejlődése viszonylag lassúnak várható. Az AAVSO 
Alert Notice 186-os számában a következő észlelések szerepeltek: máj. 24,30 UT, 
11™8 (C. Scovil, Stamford, CT); 26,44, 11?1 (R. Royer,Lakewood, CA); 27,91, 101, 8 
(D. Overbeek, Edenvale, South Africa); 28,36, l l 1, 0 (Royer); 29,31, 10 ,8  (Royer); 
30,01, 10™7 (Overbeek); 30,23, 11?1 (R. Stewart, Rochelle Park, NJ); 30,27, 10,2 
(Royer); 30,30, 10™7 (Scovil); 31,22, 10™8 CT- McKenna, Upper Montclair, NJ); jún. 
1,09,10™3 (P. Schmeer, Bischmisheim, Germany); 1,44,10™4 (E. Halbach, Estes Park, 
CO); 1,48,10?2 (Royer). (IAUC 5993, 5998, AAVSO Alert Notice 185,186)

Nova Ophiuchi 1994
Már megint egy nova! — mondhatnánk, és akkor még azt is hozzá kell tennünk, 
hogy ismét egy japán amatőr felfedezéséről van szó! Egyre inkább úgy tűnik, a japán 
amatőrök szinte behozhatatlan előnyre tettek szert, legalábbis ami a nóvafel- 
fedezéseket illeti. Akihiko Tago (Yanachara-cho, Kume-gun, Okayama, Japán) jún.
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1,647 UT-kor fedezte fel fotografikusan, 7™0 fényességnél. A nova 1950-es koordiná
tái: RA = 17h32m47*56, D = -19°17'41"8.

A felfedezés körüli néhány észlelés: máj. 16.63 UT, <9mp (M. Sugano, Kakogawa, 
Hyogo, Tri-X film); jún 1,73, 7™5-8mp (Sugano); 2,621, 6™5pv (M. Yamamoto, 
Okazaki, Aichi, független felfedezés, T-Max film); 3,54, 8™5v (Kushida); 3,557, 
7™9pv (Kushida, T-Max 400 film); 3,617, 7™8v (S. Takahashi, Dynic Astronomical 
Observatory) — p= fotograikus; pv= fotovizuális; v= vizuális. Magyar adatok sze
rint: jún. 7,90 UT 8?9 (Ksl); 8,90 9 ,1  (Ksl). (IAUC 6002, AAVSO Alert Notice 187)

S193, egy különleges kataklizmikus változó

C. B. Stephenson katalógusának 193. objektumát P. M. Garnavich és P. Szkody vizs
gálta meg, és a következőket állapították meg: a csillag fényváltozását két szempont
ból lehet vizsgálni. Egyrészt ami a rövid időskálán történő változásokat illeti, néhány 
perces (19 perc átlagos ciklushosszal rendelkező) oszcillációk tapasztalhatók 0"'2 
amplitúdóval, és ezek alapján nagy valószínűséggel DQ Her típusú változó. Ami 
amatőr szempontból sokkal érdekesebb, az az, hogy átvizsgálva a harvardi lemeze
ket 1897-től, hosszabb időskálán sokkal nagyobb amplitúdójú és szabálytalan(abb) 
fényváltozást mutat. A csillag többnyire 12 ,0  körüli fényességű volt, míg időnként 
néhány nap alatt l™5-2™0-val is elhalványodott. Ezen szokatlan viselkedése miatt 
lenne fontos, hogy az amatőrök rendszeresen észleljék. A mellékelt térkép a Space 
Telescope Guide Star Catalog alapján készült, így az összehasonlítok fényessége 
viszonylag kis pontossággal ismert. (jAAVSO, Vol. 21, No. 2, 1992)

Az SÍ 93 észlelőtérképe. A változó koordinátái (2000): 
RA= 21h51 57*9, D= +14°06'54"
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