
Március-május során 8 amatőr 39 megfigyelést végzett.

A beérkezett anyag jórészt a Coma Berenices-beli ajánlat észlelésére irányul, 
ezenkívül nem érkezett be számottevő, feldolgozható munka. Ezúton is szeretném 
felhívni az észlelők figyelmét arra, hogy a rovatban nemcsak az ajánlatban szereplő 
kettősök jelenhetnek meg, hanem bármely más pár is, feltéve, ha egyáltalán bekül
désre kerül. Akár népszerű, már publikált kettősökről készült megfigyeléseket is 
szívesen veszünk, és készséggel állok rendelkezésére bárkinek, egyéni észlelési 
programok összeállításában. A Binary első két száma és a készülő harmadik is töb
bek között ez utóbbihoz próbál segítséget nyújtani.

Az M 53 környéki csillagpárok közül egyedül az A 2225-ről nem érkezett pozitív 
észlelés, ami a kettős halványsága és szorossága miatt nem is meglepő (7™4+13™l,
S= 370).

BU 112 Com
12581+1839(1950) 6™l+9™5 S= 146;'8 PA= 351 1926 AxBC
13006+1823(2000) 9,9 S= 2,0 PA= 298 1979 BC
Bérén te (25 C, 280x): Nagyon érdekes kettős. A fényes főcsillag „alatt" viszonylag 
messze látszik a két halvány társ. Az A narancssárga színű. PA(AxBC)- 350. A BC 
szoros, kb. 2"-es pár, szép nagy réssel bontva, tagjai kékesfehér színűek, PA= 300.

Ladányi (11 T, 54x): Az AxBC könnyedén látszik, mint eltérő kettős, fényes főcsil
laggal. 169x: Nyílt rendszer, az A sárgásfehér, DM= 3, PA= 0. Közel szabályos diff
rakciós képnél a BC negatív.

Papp (24,4 T, 120x): Az AxBC igen nyílt, eltérő kettős, napsárga és sárgásfehér 
komponensekkel, PA= 3 55 .186x: Jól bontott csillagok, kb. l''8-2''0, PA= 300.

Sápi (20 T, lOOx, 250x): Az AxBC nyílt, nem túl érdekes páros, a BC felbontása már 
nagyobb kihívás, csupán megnyultság érezhető az ismert irányban. Becsült paramé
terek (AxBC): S= 120 -150", DM= 3, PA= 360. Az A fehér, a BC kékesfehér.

Vaskúti (20 T, 90x): Kb. 100"-es pár, 7™5+9™0, PA= 350. A BC bontása már ezzel a 
nagyítással is érződik, de 140x-essel is csak másodpercekre stabil. DM= 0,5, PA= 
290-300.
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Vicián (30,5 T, 169x): Az AB erősen eltérő, nyílt pár, sárga főcsillaggal. A BC szo
ros, de jól bontott, kék színű, alig eltérő komponensekkel, PA= 300.

S.W. Burnham saját 6 hüvelykes refraktorával fedezte fel e korai kettőset. Paraméterei jelen
tősen nem változtak a múlt század vége óta. Az egy időién készült mérések közötti különbség 
abból fakad, hogy egyesek az AB, míg mások az AxBC távolságát adják meg.

STF 1715 Com
13017+1940(1950) 10?1+11?1 S= 7'/3 PA= 230 1975 
13042+1924(2000)

Berente (25 C, 280x): Nehéz volt rátalálni. Szépen bontott kettős, kékesfehér csilla
gokkal. PA= 240.

Ladányi (11 T, 54x): Halvány, de széjpen különváló standard pár, kissé eltérő 
tagokkal. 169x: A becsült szögtávolság 5 -6 " , DM= 1. A színüket nehéz észlelni a 
halványságuk miatt; talán kékesfehérek. PA= 240

Papp (24,4 T, 120x): Háromtagú csillagív középső tagjaként látszik; 5”-6"-es, 
sárgásfehér, kissé eltérő csillagok (10™5+11,0), PA= 225.

Sápi (20 T, 63x, lOOx): Halvány, nem túl szoros, azonos színű páros, a kisebb na
gyítás már tisztán bontja. S= 5"-6", DM= 1,2, PA= 230, mindkét tag színe kékesfehér.

Vicián (30,5 T, 117x): Jól bontott, standard pár, PA= 240 fokkal. A főcsillag fehér, a 
kísérő kék. Kissé eltérőek.

William Herschel bukkant rá erre a halvány kettősre (H 525), mégis a Struvc-ncvén vált 
ismertté. Szögtávolsága némi változást mutat.

STF 1733 Com
13138+1731(1950) 8?7+10',n3 S= 4'/9 PA= 128 1971 
13163+1715(2000)

Berente (25 C, 150x): Halvány, eltérő pár, standard távolságra. A főcsillag kékesfe
hér, a társ színe bizonytalan. PA= 130.

Ladányi (11 T, 169x): Standard kettős, eltérő komponensekkel. Az A tag kékesfe
hér, PA= 125.
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Papp (24,4 T, 120x): Kb. 5"-es pár, sárgásfehér, kissé eltérő csillagokból. PA= 120. 
Sápi (20 T, 40x, 63x, lOOx): Halvány kettős, 100x-os nagyítás kell a kényelmes 

bontáshoz. A társ színe nehezen állapítható meg, mint az ilyen szoros, halvány 
pároknál általában. S= 5"-6", DM= 1,5-2, PA= 120.

H II 46 néven is jegyzett fix  pár.

B ü  8 00  C o m
13143+1717(1950) óT7+9"'8 
13167+1701(2000) 10,5

Berente (25 C, 280x): Köny- 
nyen bontott, nem túl szo
ros, eltérő fényességű kettős, 
narancssárga csillagokkal,
PA- 110. A C társ nem lát
szik PA= 3 irányban, azon
ban kissé távolabb, PA= 90 
felé egy nagyon halvány 
csillag észlelhető.

Ladányi (11 T, 169x):
Érdekes hármas rendszer, 
eltérő fényességű és távol
ságú komponensekkel. Az 
AB szépen bontott, standard 
pár, DM= 3, PA- 110, fe
héres főcsillaggal. A C tag tá
voli, több mint P-re, PA= 350 irányban.

Papp (24,4 T, 120x): Az AB standard, kb. 6/r-es pár, napsárga és mélynarancs kom
ponensekkel, PA- 100. Az AC nagyon nyílt. A C l l m-s, minimum 90"-re, PA= 330.

Sápi (20 T, 63x): Ennél a nagyításnál látszik először jól bontva a halvány társ. S - 
8", DM- 2-3, PA- 100, a főcsillag sárgásfehér. lOOx: Látszik a C társ is, de inkább 
PA= 350 irányban. Ez elég nagy különbségnek tűnik a katalógusadathoz képest egy 
ilyen távoli csillagnál.

Vicián (30,5 T, 117x): Sárga főcsillag, vörös társ erős eltéréssel, PA 95. A C kom
ponens PA= 350 felé látszik nagy eltéréssel és kék színnel. Észlelhető egy további, a 
rendszerhez tartozónak tűnő tag is, szintén kék színnel, PA - 60 fekvéssel.

A csillag 201 Com néven is ismert, azonban ez az elnevezés ma már nemigen használatos. 
Kettősségét S.W. Burn almi fedezte fel a Washburn Observatory 75,5 hüvelykes rcfrakt órát 
használva. Az AB 1881-es első mérése óta e binary rendszer cfemeridái jelentősen megváltoz
tak: a szögtávolság akkor 1"2 volt PA - 122 fokkal. A C komponenst illetően szintén változ
tak a paraméterek, de ez inkább a PA-ban jelentkezik, amely lassan csökken. így érthető), hogy 
az észlelő)!' egyöntetűen PA - .150 fokot említenek, ami 73 fokkal kevesebb az 1925-ös mérésnél. 
A Berente és Vicián által említett csillag Kelet felé valószínűleg ugyanaz és nem tűnik a nagy 
közös sajátmozgással rendelkezői rendszerhez tartozónak.

LADÁNYI TAMÁS

T Á V C S Ő T Ü K R Ö T  C S A T LÓ S T Ó L!
Nagyfényerejű tükrök készítése, javítása Cassegrain-rendszerekhez is. 

A régi helyen, de új címen!
Csatlós Géza (1021 Budapest, Szajkó u. 4. II/7., tel: 274-3070)

S= 6 ,8  PA= 106 1978 AB
S= 92,5 PA= 3 1925 AC
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