
Rövidítések: T: reflektor, L: refraktor, SC: Schmidt-Cassegrain-távcső, MC: Makszu- 
tov-Cassegrain-távcső, B: binokulár, az új észlelőket * jelzi a névkódjuk után

Téli hónapokhoz képest feltűnően jó eredményt hozott január-február: a 46 
észlelőtől kapott 11 854 megfigyelés tetszőleges nyári időszakban is tisztességes 
változós aktivitást jelezne. Természetesen a közel 12 ezer adat jelentős része nem a 
beszámolási időszakban keletkezett, ugyanis John Toone egyszerre juttatta el 
szakcsoportunkhoz az összes 1999-es megfigyelését. A magyar mezőnyből magasan 
kiemelkedik Papp Sándor majd' nyolcszáz észlelésével, de 200-nál több adatot 
további hat hazai amatőr is küldött. A februári kedvező időjárás szerencsére sokakat 
kicsábított az ég alá.

A beszámolási időszak meglehetősen szűkölködött az átütő erejű változós 
újdonságokban. A korán kelők a V1494 Aquilae aktív „liftezését" követhették 9™5 és 
8 ,5  között, míg az R CrB és a SU Tau nagy minimumainak elmúlása (?) jelezte a 
változó idők változó szelét. Több „fényes" szupernóva is bekerült a vizuális észlelők 
hatókörébe, melyek közül talán az SN 2000E emelkedik ki legjobban (1. a Változós 
híreket). A legfontosabb változós eseményeket az alábbiakban foglaljuk össze:
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Eruptív és kataklizmikus változók
Kitörései: JD 559 11?3 ,585 10?9.
Megfigyelt maximumok: JD 5471276,559 
1271,585 1272, 600 12?1.
Bizonytalan változások 1177 körül.
1279-s kitörés JD 557-kor.
Nyugalomban, 1079-s.
Három kitöréséről kaptunk adatokat: JD 
552 1278,588 1278, 604 1278.
127l-s, maximumban.
Fantasztikus fényességtartományba 
érkezett 670-67 l-s fényességével.
7 ,5 , maximumban.
Az ún. platós Il-es típusú szupernóvák 
jellegzetes fényváltozását mutatta: közel két 
hónapon keresztül szinte semmit nem 
halványodott („plató" a fénygörbén), ami a 
mellékelt fénygörbén is jól látszik. Emellett 
szépen tanulmányozhatjuk a különböző 
összehasonlítókat használó vizuális és 
CCD-s észlelők adatainak egyszerű 
összetételével keletkező igen nagy (kb. l m) 
szórást. Ez a csillag is jó példája annak, 
hogy egyes esetekben igen gondosan 
kell(ene) eljárni!
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JD 548-kor 121, 5-s maximumban.
Gyors kitörések egymás után: JD 547 12™2, 
553 12™2,585 11%, 59412?1, 604 10% . 
Ezúttal csak egy maximuma került meg
figyelőink távcsővégére: JD 553-kor 1 1 ,3-s. 
Februárban szuperkitörés: JD 588-kor 10?5. 
Az R Leo-tól alig néhány fokra levő törpe 
nova két kitörést produkált: JD 559 12^2, 
600 1 2 %
Ritka kitöréseinek egyike JD 581-kor 
következett be ll™4-s fényességnél. 
Maximumban, 11,3.
Típusának névadója február végére szinte 
teljesen felépült tavaly nyáron kezdődő 
nagy minimumából. A mellékelt fénygörbe 
a VSNET-en megjelent adatok alapján 
készült.

1601+67 AG Dra ZAND 9?8-s, nyugalomban.
1918+04 V1494Aql NA Habár az észlelések meglehetősen

megritkultak a kedvezőtlen hajnali 
láthatóság miatt, mégis egyértelműen 
kirajzolódnak a nóvakitörések ún. átmeneti
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fázisában jelentkező fényességingadozások. 
Fénygörbénket az elektronikusan publikált 
vizuális adatokból rajzoltuk meg. A csillag 
további folyamatos észlelelése fontos 
feladat.
Stabilan tartotta 7^8-s fényességét.
10^9, maximumban.
Idei első kitörése JD 567-kor következett be 
1 2 ,1-s maximummal.
Enyhe elhalványodás 10?2-ról 10™7-ra.

U Cas Egyenletes halványodás 9T5-ról 13™0-ig.
o Cet Évvégi maximumát követően 7^0-ig jutott.
R Tri Szépen fényesedet! 9T0-6?0 között. Március elején 

megközelíti a szabadszemes határt.
Y Per 9™5 körüli ingadozás.
U Őri Komótos halványodás 874-10^6 között.
R Leó Az U Ori-val ellentétes fázisban fényesedéit 10T6-8?5 

között.
R UMa ll',n2-ról indulva gyors fényesedéssel jutott 7T8-S 

maximumába.
T UMa Maximuma után szorgos észlelőknek állandó munkát 

adó sebességei halványodott majd' 3 magnitúdót.
RS UMa Februárban 14^0 alatti minimumban.
W Lyr A beszámolási időszak második felében 8? l-s  

maximumban.
X Cyg Decemberi maximuma (5,2) után lassú halványodás.
T Cep Minimuma után „begyújtotta a motorokat", megindult 

tavasz végi maximuma felé.

Félszabályos, L- és RV Tauri típusú változók
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