
Rövidítések: T: reflektor, L: refraktor, SC: Schmidt-Cassegrain-távcső; MC: Makszu- 
tov-Cassegrain-távcső, B: binokulár, sz.: szabad szem, az új észlelőket * jelzi a név- 
ódjuk után

1999 novembere és decembere tisztességes változós eredményeket hozott, amit az 
59 észlelőtől kapott 5366 megfigyelés is igazol. Az észlelőlista szokatlan hosszúsága 
mögött a decemberben feltűnt Nova Aquilae 1999/2 (=V1494 Aql) vérpezsdítő 
hatásai állnak, amelyet kedvezően tápláltak az MCSE elektronikus fórumai is (Csilla, 
Mira, Csillagkép listák). Szerencsére a decemberi időjárás kegyes volt a nova va
dászokhoz, ami közel sem mondható el a katasztrofális észlelési körülményeket 
biztosító novemberről. Az időszak másik szabadszemes slágere a Mira Ceti fényes 
maximuma volt, amely a közelben tartózkodó Jupiterrel és Szaturnusszal együtt több 
fotós figyelmét is felhívta magára.
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Az internetes kommunikáció elterjedésével párhuzamosan az észlelések egyre 
nagyobb hányada érkezik e-mailben. 1999 őszén elértük azt a szintet, hogy immáron 
a megfigyelések többsége (60-70 százaléka) elektronikus formában kerül a szakcso
porthoz. Az adatok egységes kezelhetősége érdekében néhány könnyen teljesíthető 
kéréssel fordulnánk észlelőinkhez. A legfontosabb, hogy a legegyszerűbb alakban, 
ASCII text-fájlként küldjék az adatokat, ugyanis a különböző verziójú szövegszer
kesztők dokumentumait gyakran tovább tart átalakítani (ha lehet egyáltalán), mint 
egy kinyomtatott példányt újragépelni. Emellett a begépelt adatok szerkezetét is 
célszerű egyszerűre választani, pl. soronként egy észlelés közlésével, ahol a csillag 
neve, az észlelő névkódja, a fénybecslés Julián-dátuma és értéke szerepel egymás 
után. Különböző megoldású programok készültek a probléma kezelésére (Földesi 
Ferenc, Kovács István munkái), amelyeket a szerzőktől el lehet kérni e-mailben (1. az 
MCSE elektronikus címlistáját az egyesület honlapján).

A bevezető után lássuk a két hónap érdekesebb változós eseményeit:
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Az Aquila 1999-es első nóvája 15™5-s fényes
ségnél zárta láthatóságát.
Maximumban, 1173.
13^0-14^0 közötti változások.
470-5 maximuma után gyors halványodás 
következett, szilveszterkor már 870-s fényes
ségnél tartózkodott. A részleteket 1. a Válto- 
zós hírekben, ill. a vonatkozó cikkünkben. 
Lassú fényesedés 870-ról 773-ra.
JD 517-kor 1375-s kitörésben.
Nem túl virgonc fényesedés 1575-ról egész 
1375-ig.
November elején és december végén egy-egy 
gyors kitörés.

U Cas December elején 874-s maximumban.
o Cet November/december fordulóján 37 l-s  maximumban. A

két hónap során végig fényesebb volt 470-nál, sokak 
csodálatát elnyerve ezzel.

Y Per Novemberi halványkodása (1072) után az év végére 
magára talált (974).

U Őri 7 , 0-s maximuma december elején következett be.
R Gém A beszámolási időszak közepén 774-s maximumban.
R Leó Szilveszterre közel kerül minimumához (1070).
R UMa Novemberi minimuma (1370) után gyors fényesedés.
T UMa Egyenletes fényesedés 1075-870 között.
R Cyg Lassú halványodás ̂ 1070-ról 1270-ra.
RT Cyg December elején 1270-s minimumban.
X Cyg Decemberben 575-s maximumban, kicsit jobb égen szabad

szemmel is könnyen látszott.

Felszabályos, L- és RV Tau-típusú változók
Hullámzó halványodás 1073 és l l7 0  között. 
Enyhe ingadozás 1073 körül.
JD 512-kor ll7 2 -s  minimumban.
578-670, fényes.
A téli esték fényes vörös változója (577). 
Hosszú minimuma után visszafényesedett
77°-ig.
December közepén 675-s minimumban. 
Lendületes változások 1072-1176 között. 
December elején 770-s maximumban.
8 , 3-s maximumban a két hónap fordulóján. 
November közepén halvány (878-s) mini
mumban.
Fényes, 572-574.
A kistávcsöves észlelőkkel nem törődve hal
ványodott el ll7 6 -s  maximumából egészen 
1373-ig.
Visszafogott változások 579 és 770 között.
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