
Augusztus és szeptember hónapokban 15 amatőr 669 megfigyelését kaptuk meg. 
A beérkezett anyag 85%-a Berkó Ernőtől származik, aki a múlt év vége óta 
változatlan lelkesedéssel vizsgálja át az ég egyes területeit halvány, nehéz kettősök 
után kutatva. Munkájából némi ízelítőt adunk az Aitken-kettősökből összeállított 
válogatással, amely csillagpárok már nem kimondottan amatőr kategóriájú objek
tumok halványságuk és szorosságuk miatt. (R.G. Aitken munkásságáról, kettőseiről 
és megfigyelésükről kiváló cikket olvashatunk a Meteor 1999. januári számában az 
56-58. oldalakon Vaskúti György.tollából.) Figyelemreméltó, hogy Berkó Ernő 1999. 
szeptember 27-ig összesen 120 Aitken-párt figyelt meg!

Ismét az észlelők között köszönthetjük Dalos Endrét, aki 1976 után újraészlelte a 
Castort, amelynek „azóta csodálatos az elmozdulása a szögtávolságban és a pozíciószögben 
is". (A rendszer szögtávolsága azóta 2''l-ről 3"9-re nőtt, a PA pedig 110-ről 68-ra 
csökkent!) Emellett még számos érdekes kettőst keresett fel: s Per, 14 Aur, 26 Aur, 0 
Aur, Z 698 Aur, 8 Gem, a  UMi stb. Kocsis Antal rendkívül változatos anyaggal 
jelentkezett, amelyből — az éppen a Szaturnusz mellett látszó — ÁG 60 
megfigyelését mutatjuk be. Ehhez hasonlóan a Nova Aql 1999 észlelése után kereste 
fel a közeli Z 2464-et, az Uránusz után a HLD 165 Cap-t és a HO 461 Cap-t, az NGC 
7009 mellett a HO 462 Aqr-t, a Cygnus X-l röntgenforrással egy LM-ben a Z 2610-et. 
Osvald László az 5 Aql és a 15 Aql megfigyeléséről számolt be, amelyek mellett még 
több tucat fényes csillagpárt is binokulár végre kapott — sajnos ezekről írásos 
beszámoló nem készült.

A rovatvezetőtől továbbra is kérhető az Orbit c. binary pályarajzoló program és a 
Saguaro Astronomy Club kettőskatalógusának fénymásolt változata, amely közel 
8000 rendszer adatait tartalmazza 2000-es koordinátákkal.
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7™2+ 7™6 0'/5 273° 1999 AB= p 1212
10,8 37,6 160 1959 ABxC

Bérén te (21 Y, 318x): Rendkívül szoros kettős, krumpli alakú kép. A főcsillag Airy- 
korongjához kis lefűződéssel ragad hozzá a halványabb, társ kisebb korongja. PA= 
280

Berkó (35,5 T, 210x, 300x): (AB) Kékesfehér csillag. Erőltetett a nagyobbik nagyítás. 
Sok küszködés árán is csak némi megnyúltság látszik a felfúvódott képen, PA= 
110/290-nel. Fényességeltérés nem érződik. Ennyit enged a mostani seeing, jobb 
körülmények között érdemes visszatérni rá. (AC) Halványabb, laza, narancs színű, 
halvány társ, PA= 170-180 közötti irányban.

Dán (20MC, 500x): Nyolcas légköri nyugodtságnál az Airy-korongon 1:2 arányú 
megnyúltság észlelhető PA= 275 irányban.

Földesi (20 T, 170x): Időnként a szél feltámadt, de a nyugodtabb pillanatokban a 
K-Ny-i irányban a csillag megnyúlt alakja jól megfigyelhető.

Kocsis (15,5 T, 43x): Könnyen megtalálható helyen, az M2-től EK-re. Egy LM-ben a 
£ 2809-cel. Ezzel a nagyítással természetesen nem bontott, de a gazdag LM-ből 
fényes fehér csillagként kiemelkedő látvány. 220x, 440x: A Barlow-kétszerezővel 
elért 440x-es nagyítás mindenképpen szükséges a jó látványhoz, bár már 220x-ossal 
is hasonlóan érzékelhető a kettősség. Egy csillagnégyszög legnyugatibb tagja a LM- 
ben. Nem bontott, de egy kis megnyúltság, kidudorodás jelzi a párt, sőt még a 
komponensek eltérő fényességét is. Nagyon nehéz, szoros kettős, erősen 
koncentrálni kell a látott kis részletekre, PA= 275. 20 T, 170x: Nagyon nehezen, még 
érzékelhetően látható a kettősség, amelyet egy kis bevágás jelez. 340x: Kicsit 
könnyebben látható a bevágás a két korong között, de még ezzel a nagyítással sem 
bomlik fel teljesen. Nehéz, távcsövet és szemet próbáló pár. Egy halványabb csillag 
látszik a pártól D felé. Érzékelhető a komponensek kissé különböző fényessége, a 
PA= 275, tehát majdnem pontosan a kivonulás irányába mutat. Az észlelésben 
segített, hogy néhány perce a 33 T-vel már láttam a kettőst, így ismert volt a 
pozíciószög. 33 T, 183x: A halvány csillagokban gazdag LM-t uralja a fényesebb 24 
Aqr. Már ezzel a nagyítással is látni, hogy kettős, de elég szorosan, éppen összeérő 
korongok mutatják a nehéz párt. Észrevehető a komponensek eltérő fényessége is, 
kb. 0 , 3 .  Viszonylag közel, D-re egy halványabb csillag látszik, PA= 275 . 377x: 
Hasonló a kép és a felbontás, mint a 183x-os nagyításnál, most is összeérő korongos, 
szoros párként látszik. (Észlelőhely: Középső-Hajag)

Papp (24,4 T, 239x): Érezhető megnyúltság PA= 100/280 fekvéssel, sárgásfehér 
csillagokkal.

Schné (17,2 Y, 372x): Megnyúltság látszik PA= 270 irányban.
Tóth (27 T, 214x, 428x): Nem bontja, a pár biztosan szorosabb 0/7-nél. A csillag 

fehér.
S.IV. Burnham katalogizálta ezt a gyors mozgású 

binaryt (P= 49 év), amelyet a jövő évezred elején 
érdemes lesz figyelemmel követni. A pályamozgást a 
mellékelt ábra szemlélteti. Szemléletes, ahogy a 
kísérő a periasztr önhöz közeledve begyorsul, Kepler 
II. törvényének „eleget téve". Kedvező paraméte
reivel észlelőink érdeklődését felkeltette ez a kettős, 
így változatos műszerekkel készült megfigyeléseket 
olvashatunk. A csillagot teljesen szétválasztania
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senkinek sem sikerült, amelynek már hazánk asztroklímája szabott határt. A 0"5 — esetleg 
0"4 — nálunk amatőr vizuális felbontási határnak tekinthető.

E 2744 Aqr 21030+0132 6?7+ 7?2  1?4 118° 1999 AB
12,5 89,1 102 1924 AC

Bérén te (21 Y, 318x): Szoros, kissé eltérő narancssárga kettős, szép korongnyi réssel 
bontva. PA= 120.

Berkó (35,5 T, 210x): (AB) Alig eltérő sárga csillagok. Igen szoros és most nem szép 
a bontás. A rés csak időnként, a nyugodtabb pillanatokban látszik, PA= 120. (AC): A 
halvány társ PA= 100 felé, laza távolságra látszik, a színe narancssárga. Atellenben, 
PA= 290 felé hasonló, de fehér csillag van, a C-nél egy kicsit nagyobb távolságra. A 
C tag a katalógusadatnál fényesebbnek látszik.

Dán (20 MC, 500x): Szállemezes beosztású okulárral történt mérés szerint S= 1"8, 
PA= 102. A PA értéke nem biztos, valószínűleg jegyzetelési hiba miatt.

Görgei (9 L, 133x): Inkább csak megnyúlt Airy-korong. 200x: Talán csak a nyugod
tabb pillanatokban szeparálható a kissé nyugtalan légkör miatt ez a szoros, kissé 
eltérő pár. A csillag képe nyolcas alakú, sárgás színű, PA= 110.

Horváth L.I. (11,4 T, 150x): A kettősség egyértelmű, a nyugodtabb időszakokban 
érintkező korongok. Egy kicsit jobb nyugodtságnál, érzésem szerint már ez a 
nagyítás is elegendő lenne a nagyon szoros pár bontásához. 225x: Réssel bontott, 
kissé eltérő fényességű, nagyon szoros pár, narancsos-vörös komponensekkel. A PA 
120-125 körüli.

Horváth T. (26 MC, 256x): Az elnyúlt korongokból sejteni lehet, hogy kettős. 355x: 
Réssel bontja. A csillagok fényessége között minimális eltérés van, PA= 110.

Kocsis (15,5 T, 43x): Egy háromtagú, kb. 6”l5-s csillagokból álló enyhe ív középső 
tagja. Egy LM-ben a Bail 1223-mal, amely tőle DDK-re látszik kb. 3/4 fokra. Ez a 
nagyítás még nem bontja. 220x: Nagyszerű, csodálatos látvány. A lehető legfi
nomabb bontás, éppen érintkező diffrakciós gyűrűkkel. Mindkét csillag fehér, DM= 
0,8, PA= 115. Látványos, szép kettős.

Ladányi (11 T, 90x): Érezhetően elnyúltnak mutatja. 169x: Biztos, kis rés látszik a 
komponensek között a sárgás színű, közel egyenlő fényességű párnál, PA= 120.

Papp (24,4 T, 186x): Réssel bontott, egyenlő, aranysárga pár, PA= 115/295. Egy 
távoli halvány 13,2-13,5 magnitúdós csillag is észlelhető l'5-re PA= 90-95 irányban. 
235x: Korongnyi rés mutatkozik, itt érezhető egy kis eltérés.

Tóth (27 T, 214x): Szép réssel bontott, kissé eltérő kettős. A PA= 110-re levő kísérő 
1'2-re lehet a főcsillagtól. A komponensek sárgák, DM= 0,6.

A 24 Aqr-hoz hasonlóan ez a kettős is sikeres ajánlati objektum, kereken tíz észlelő kereste 
fel. Ez a csillagpár is binary, bár a periódusról alkotott vélemények erősen külöbözőek: a 
Worley-féle binary katalógus 3055 évet, míg a Sky Catalogue 2000.0 1532 évet ad meg. Afelől 
viszont megnyugodhatunk, hogy az évezredes nagyságrendű periódus miatt az elkövetkezendő 
években nem lesz drámai változás a csillag „háza táján", és bízzunk abban, hogy az újabb 
mérések pontosítják majd a keringés idejét. Érdekes, hogy a Webb Society tagjai mindkét 
komponens színét fehérnek figyelték meg, míg észlelőink majd' mindegyike sárgásnak becsülte 
az összetevőket. E kettő közötti átmmetnek tekinthető a főcsillag F színképosztálya, amely 
sárgásfehér színnek felel meg.
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Berkó (35,5 T, 66x): Kékesfehér-narancs, standardnál nyíltabb pár. Igen eltérő. 
Számomra a BAL-kettősöknél szokatlan a nagyon fényes főcsillag, PA= 150.

Horváth T. (26 MC, 104x): Eltérő tagokból álló kettős, DM= 2-3, a főcsillag sárga 
színű, PA= 17Q.

Kocsis (15,5 T, 220x): Látni a társat, de nem könnyen, ugyanis a nagy a fényes
ségeltérés, kb. 2,0-2,5 magnitúdó. A bontás biztos, de nem látszanak egymástól távol 
a komponensek. Mindkét csillag fehér, PA= 150-155.

Ladányi (11 T, 90x): A kísérő EL-sal látszik jó 10”-re a főcsillagtól PA= 165 
irányban. Halvány, kissé nehéz pár, DM= 2,5.

Papp (24,4 T, 70x): Nyüt (12"-14"), eltérő vagy inkább erősen eltérő pár, PA= 165. 
120x: Két további távoli társ is látszik, egy saját jelölésben C 11,5 magnitúdó, 2'-re, 
PA= 280 fokra, a D 12,8 magnitúdó, 1'8, PA= 160.

Tóth (27 T, 167x): Nagyon eltérő kettőscsillag, közel a E 2744-hez. A főcsillag 8, a 
társ 12 magnitúdó körüli. Számomra szorosabbnak tűnik a katalógusadatnál, 8" 
körülinek becsültem. A főcsillag kékesfehér, PA= 165.

A csillag azonosítása többeknek nehézséget okozott, mivel az Uranometria nem jelölte 
kettősnek, csak „magányos" csillagnak. Ilyen kérdéses esetben érdemes a szőkébb környezet 
csillagainak kettősségét is megvizsgálni, hátha térkép vagy katalógus hiba a hiányos jelölés.

S 788 Aqr 21239 -0635 8?0+ 8™6 48'/2 90° 1934
Berkó (15x60-as kereső): Sárgászöld-narancssárga, alig eltérő, nagyon laza pár, PA= 
90. Egy csillagháromszög vezető tagja.

Görgei (9 L, 80x): Kissé jellegtelen, nagyon szélesen bontott pár. A fényességeltérés 
0,1-0,2 magnitúdó lehet, PA= 85.

Horváth L.I. (11,4 T, 45x): A kissé fényszennyezett égen könnyedén bontja az alig 
eltérő párt. 90x: A főcsillag kékesfehér, a társ halvány narancsos színű, PA= 90. A 
katalógusadatnál szélesebbnek látszik ez a kettős.

Horváth T. (26 MC, lOOx): Azonnal felbomlik a tág pár. Fényességük közel egy
forma. Meglepő a színösszetételük: a főcsillag kékesfehér, a társ pedig vörös. PA= 90 

Ladányi (11 T, 32x): A nagy LM-ben szép látvány a közel egyenlő, nyílt pár, egy 
csillagháromszög EK-i tagjaként. PA= 95-100.

Papp (24,4 T, 70x): Nagyon nyílt, közel egyenlő, fényes, napsárga kettős, amely 
egy elnyúlt csillagháromszög K-i tagjaként könnyen azonosítható. PA= 95-100.

Tóth (27 T, 83x): Tágan bontott kettős, könnyű látvány. A fél magnitúdóval halvá
nyabb társ PA= 90 fokra látszik, távolsága a főcsillagtól kb. a Jupiter átmérőjének 
felel meg. Fehér és sárga csillagok.

Tipikus South-féle nyüt pár.

AG 60 Ari 03003+0431 9?6+10?0 6"6 160° 1917
Görgei (9 L, 200x): A Szaturnusztól kb. 8'-re látszik PA= 300 irányban. Kb. 
egyenlően fényes, 9m-s csillagkból álló, 3"-4"-es kettős, PA= 165 fokkal. Szép látvány 
a gyűrűs óriásbolygó és a kettős egy LM-ben! (Dátum: 1999. szept. 15., 22:15 UT) 

Kocsis (15,5 T, 220x): Nagyon szép és érdekes látvány a Szaturnusszal és a 
holdjaival egy LM-ben látszó kettős, amelyek egy halványabb csillaggal egy egyenlő 
szárú háromszöget alkotnak. Maga az AG 60 ezzel a nagyítással könnyen látható, de 
halványabb csillagokból álló, nem feltűnő pár. Csak kissé különbözik a kompo
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nensek fényessége, az eltérés kb. fél magnitú
dó lehet. PA= 160, mindkét komponens fehér.
Igazán látványos LM! (Dátum: 1999. szept. 14.,
23:48 UT)

Az 1875-ben összeállított Astronomische Gesell- 
schaft Katalog objektuma.

A 1908 And 10268+3633
8?9+ ll?5  l'/7 342° 1954
Berkó (35,5 T, 210x): Nagyon szoros, nagyon 
eltérő pár. A társ csak EL-sal tűnik fel röpke 
pillanatokra. Fehér főcsillag, a társ narancsos 
és halvány. PA= 350

A 2083 Her 16148+1601 9?9+9?9 l / l  154° 1975
Berkó (35,5 T, 300x): Bár szépen elkülönül ez a nagyon szoros kettős, a felhők miatt 
meg kell érte szenvedni. Egyenlő fényességű csillagok, ahol mindkét komponens 
sárga színű. PA= 150/330

A 27 Oph 16466-0312 8™0+ll™5 1/9 22° 1961
Berkó (35,5 T, 210x): Nagyon eltérő, szoros pár. A társ, bár észrevehető, nagyon 
halvány. Sárga és vörös csillagok, PA= 30.

A 265 Lyr 19143+2840 11?1+11?3 0/8 17° 1975 AB
104,7 58 ABxC

Berkó (35,5 T, 300x): Nagyon szoros és nagyon halvány pár, réssel bontva. Egyenlő 
fényes, fehér csillagok, PA= 20/200 irányú fekvéssel (AB).

A 2343 Ari 03233+1634 8?5+13?2 5/0 16° 1989
Berkó (35,5 T, 300x): Igen eltérő, standard pár. Sárga főcsillag, a társ nagyon 
halvány, színe nem látszik, csak EL-sal villan be időnként. Rendkívül nehéz pár, 
PA= 10.

Az utolsó három észlelés Ágasvár sötét ege alatt született. A publikált öt kettőst R.G. 
Aitken 1899 és 1911 között fedezte fel. Aki fel akarja ókét keresni — a társak halványsága 
miatt —feltétlenül nagyobb átmérőjű távcsövet (min. 20 cm) alkalmazzon.

LADÁNYI TAMÁS

ELADÓ 300/1800-as Newton-reflektor 
villás parallaktikus szereléssel, léptetőmoto
ros óragéppel. Keresőtávcső 50/540-es ref- 
raktor. Okulárkihuzat 0/96; Vá" és M42xl- 
es csatlakozás. Főtükör Csatlós, segédtükör 
Parks. Kitakarás 15%, hmg: 16‘,n5, felbontás 
0/5 réssel. A tengelykereszt 1 hónapos. Ara: 
250000 Ft. Schné Attila, tel: (88) 265-186

ELADÓ Plössl-okulársorozat (7, 10, 17, 26 
(31,7 mm, 8000 Ft/db), Zeiss ortho 4 mm 
(24,5 mm, 8000 Ft), Barlow-lencse (2,5x 
Edmund Scientific), zenitprizma (31,7 mm, 
8000 Ft), Erfle-okulár 35 (4000 Ft), 20x60-as 
Kronos-binokulár (20000 Ft), csillagászati 
könyvek. Katona Tamás, 1184 Budapest, Gölle 
u. 1., tel: (1)294-2161

57


