Változócsillag-észlelések 1 999-b en
1999-ben is folytatódott a „poszt-szentaskói éra", azaz a '90-es évek elejét idéző ki
egyensúlyozott hazai észlelői tevékeny
ség, amely néhány kiugró, főleg külföldi
megfigyelő adataival színesedve egy év
alatt 857 csillag 36 496 egyedi észlelését
eredményezte, összesen 92 amatőrtől. A
márciusi számunkban emlegetett tenden
ciák (asztrofotózás és CCD-zés kontra
változócsillagászat) tavaly sem változtak
meg, egyedül Kereszty Zsolt lelkes szu
pernóva-észlelési programjának kiteljese
dése jelzi a „high-tech" feltételek esetleges
ötvöződését „high-tech" célokkal (rend
kívül aktív megfigyelőnk 1999-ben 25
robbanó csillagot örökített meg, amely
mellett Berkó Ernő viszonylag rendszeres
„SN-lődözése" szinte eltörpül). Termé
szetesen 1999 legnagyobb szenzációja az
SN 1999by független felfedezése volt
Berkó Ernő által, ami jó példát mutatott a
kitartás és a szerencse nem teljesen egy
mást kizáró voltáról.
A Változócsillag Szakcsoport legmun
kaigényesebb tevékenysége továbbra is a
vizuális észlelések összegyűjtése, egysé
ges számítógépes formátumra hozása és
az adatok továbbítása külföldi társszerve
zeteinknek. Ennek jegyében a továbbiak
ban az ezekkel kapcsolatos összefoglaló
következik. Az 1999-es év legsikeresebb
észlelője Gary Poyner lett, aki 9866 meg
figyelésével durván minden negyedik
észlelés tulajdonosa. Második helyen ez
úttal John Toone, szintén angol amatőr végzett, 4923 adatával, míg a „becsületet"
Papp Sándor védte meg 2118 észleléssel. Ezernél több becslést további 9 amatőr
végzett (Hadházi Csaba, Jósé Ripero, Erdei József, Ricza Róbert, Schmidt Attila,
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Puskás Ferenc, Sonka Bruno, Kiss László és Balogh István), ami jól mutatja a kiegyen
súlyozott aktivitást. Az inner sanctum (13™8-s és halványabb pozitív, valamint 14™0s és halványabb negatív) észlelések oldaláról is szinte nyomasztó Gary Poyner
fölénye, hiszen a 7926 db inner sanctum adatból 6325-t végzett, a többiek (további 20
amatőrcsillagász) csak nagyon ritkán merészkedtek be a „belső szentélybe".
Az észlelt csillagok típus szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. Lényeges
változás nincs a korábbi évekhez viszonyítva, talán csak az Orion-köd változóinak
lassú, de annál biztosabbnak tűnő kihalása említhető meg.
Típus

Csillag

Eruptív és kataklizmikus
Orion-köd
Mira
Félszabályos, L- és RV Tau

290
33
313
221

Hasonló módon a legészleltebb csilla
gok listája sem mutat szignifikáns válto
zásokat. Figyelemreméltó, hogy a 30
legészleltebb csillagban csak két mira van,
azok is a lista alsó fertályában. A mirák
térvesztésével kapcsolatban csakis a har
matgyenge jelzőt érdemlik meg a Meteor
hasábjain megjelenő mira-propagandák
(pl. a Hónap változója sorozatban az
eddigi 33 csillagból 12 mira volt), hiszen hatásuk összességében kimutathatatlan.
A legészleltebb csillagok

Az elmúlt év sem bővelkedett a változós találkozókban, hiszen egyetlen regionális
összejövetel, az őszi szegedi „meeting" rendelkezett erőteljes változós felhangokkal.
Ezzel szemben fellendült az internetes megjelenésünk, ami egyáltalán nem virtuális
fóruma a változócsillagok iránt érdeklődést mutató amatőröknek. Örvendetes módon
a nyomtatott anyagok mennyiségében is helyi maximumot hozott 1999, amit a 79
oldalnyi változós, vagy azzal kapcsolatos Meteor-oldal (az összterjedelem 11,2%-a)
mellett a Változócsillagok fénygörbéi 1993-1997 c. kiadványunk, valamint a
kézikönyv változós fejezete is széleskörűen megjelenített. A Meteor változós rovata
tavaly a részletesebb feldolgozások felé fordult, ennek köszönhető, hogy 8 csillagról
jelent meg összefoglaló jellegű hír, cikk, fordítás (VY CMa, SN 1998aq, SN 1999by,
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NN Ser, %Cyg, HM Sge, V1016 Cyg, SN 1987A). Sajnos továbbra sem oldódott meg a
Változócsillag Atlasz sorozat utánpótlása, ami egyre égetőbb probléma.
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Nemzetközi
(el)ismertségünket az
1998-ban beindult, ill. a tavalyi évben
maximális erővel „dühöngő" szupernóva
észlelési programok emelték leginkább.
Az SN-észlelő amatőrök legfontosabb
internetes forrásai mind lefedték Kereszty
Zsolt, Berkó Ernő, valamint a KissSárneczky duó szupernóvás aktivitását.
Összesen 13 IAU Circularban jelentek
meg magyar észlelések, ami a korábbi
éveknél szinte nagyságrendileg nagyobb
érték — elsősorban az MTA Csillagászati
Kutatóintézete Piszkés-tetői Obszervatóri
umának még nem ideális észlelési körül
mények között is kimagasló lehetősége
inek köszönhetően: IAUC 7122, SN
1999ac, Ksl, Sry; IAUC 7139, SN 1999aa,
Ksl, Csk; IAUC 7142, SN 1999ac, Ksl, Sry;
IAUC 7144, 7 db SN, Ksl, Csk; IAUC 7157,
SN 1999by, Brk; IAUC 7158, 4 db SN, Ksl,
Fgb, Csk; IAUC 7185, 6 db SN, Sbt; IAUC
7193, 10 db SN, Sbt; IAUC 7196, 2 db SN,
Sbt; IAUC 7303, SN 1999em, Sry, Ksl. A
szupernóvák mellett vizuális észlelések is
megjelentek az IAU Circularokban: IAUC
7325, V1494 Aql, Ksl; IAUC 7326, V1494
Aql, Ksl; IAUC 7327, V1494 Aql, Sry.
Szintén emelte a szakcsoport ismertségét
a rovatvezető szakmai publikációs tevé
kenysége, amely egy Astronomy and
Astrophysics folyóiratban megjelent cikk
és egy az IAU 176. kollokviumán (1999.
augusztus, Budapest) bemutatott poszter
formájában terjesztette a szakmai berkek
ben a „HAA/VSS" (ez szakcsoportunk
angol neve) hírét.
Az adatok számítógépesítése 1999-ben
is Kiss László munkája volt és úgy tűnik,
ebben rövid távon nem is várható válto
zás. A szakcsoport honlapját Kovács Gá
bor gondozza. 1999-ben a következők
segítették a Meteor változócsillag rovatát, valamint a szakcsoport munkáját: Bebesi
Zsófia (adatok feldolgozása), Berkó Ernő (CCD-s illusztráció, SN-felfedezés), Csák
Balázs (adatok feldolgozása, CCD-s illusztráció), Kereszty Zsolt (CCD-s illusztráció),
Mizser Attila (cikk), Sárneczky Krisztián (cikk), Szabó Gyula (illusztráció), Szabó
Róbert (CCD-s illusztráció), Zalezsák Tamás (előrejelzés), Zsoldos Endre (cikk).
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