
Uálfozós hírek
Kérések észlelőinkhez: az elektronikus adatküldésről
Az internet egyre szélesebb körű elterjedése robbanásszerűen megváltoztatta a válto
zócsillag-észlelések beküldésének módjait is. Idén nyáron elértünk oda, hogy immá
ron az észlelések döntő többsége, jelenleg 60-70%-a, e-mailben érkezik. Ez azonban 
korántsem jelenti azt, hogy megérkeztünk az adatrögzítői Kánaánba, ahol paradi
csomi körülmények közepette néhány gombnyomásra archiválódnak az adatok az 
utókor minél nagyobb örömére és megelégedésére. Sőt, mint arról a rovatvezető tu
catnyi friss ősz hajszála is árulkodik, jelenleg leginkább bábeli zűrzavarként minősít
hető az e-mailes adatküldés tipikus megvalósulása. Az esetek túlnyomó részében 
több időt vesz el a mindenféle szövegszerkesztőkben „tördelt" adatok standard for
mátumra hozása, mintha kinyomtatott észlelőlapokról kellene az adatokat begépelni! 
Egyik szélsőséges esetben pl. a Word szövegszerkesztővel elkészített, majd e-mailes 
csatolt állományként elküldött 47 kilobájtos adatfájl összesen 3 db R CrB-észlelést 
tartalmazott, ami a kikódolásokkal, felesleges karakterek kitörlésével együtt vagy 5 
percnyi munkát adott, míg ugyanazt el lehetett volna küldeni egy háromsoros e- 
mailben is. Ez az idő nem tűnik soknak, ám egyrészt hagyományos észlelőlapról gé
pelve 15 mp-be került volna az adatok rögzítése, másrészt ötvenedik alkalommal el
játszani nagyjából ugyanazt az ötperces játékot igencsak lélekölő tevékenység (jelen 
észlelési beszámolóhoz összesen 84 e-mailből kellett ugyanolyan formátumra hozni 
az észlelők adatait). Éppen ezért az alábbi kérésekkel fordulnánk azon, észleléseiket 
e-mailben küldőkhöz, akik sem a korábbi számokban ismertetett adatrögzítő prog
ramokat, sem az AAVSO hivatalos szoftverét (1. http://iuww.aavso.org) nem használják 
(a megadott példák a ROSSZ formátumot illusztrálják):

1. kerüljük a felesleges adatok beszúrását. így pl. a Harvard-szám, változócsillag
típus, alkalmazott műszer soronkénti megadása teljesen felesleges.
JD: 753.4

3. a különböző oszlopok adatait BALRA tömöritsük:
1215+58 RY UMA 7.5 51732.455 15/50 Bin
1231+60 T UMA 10.6 51732.460 360/1500 N
4. az időadatokat Julián-dátumban adjuk meg...:
SN2000CX 13.1 2000.07.30.008UT
5. ...és NE használjuk a VSNET-es formátumot:
LEOR 000601.854 62 XYZ 
CYGCH 000601.855 91 XYZ 
CYGU 000601.861 99 XYZ
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A sok-sok megjegyzés után egy példa a kívánatos formátumra:
1... 5.... 10 ... 15 ... 20 ... 25...stb. (karakterek száma) 
ü DEL LIL 732 78 752 70
ü DEL MZC 747 68
Z UMA ÉRD 727 72 735 74 743 78 748 79 752 78
Azaz: az első 10 karakter a csillag neve, ám 8 betűnél ne legyen hosszabb (pl. a

V1494 Aql ebben a formában V1494AQL); utána jön az észlelő hárombetűs névkódja, 
majd egymás után, 1 db space-karakterrel elválasztva a JD-magnitúdó adatpár, a 
szokásos formában (tizedmagnitűdóra megadott fényesség, tizedespont nélkül). 
Több észlelés esetén nyugodtan soroljuk fel az ugyanarra a csillagra vonatkozó ada
tokat. A beszámoló legelején adjuk meg a legnagyobb használt műszert. A névkód 
után semmiképpen ne tabuláljunk! Mindezeken túl felesleges a havi összefoglaló 
szövegszerkesztőben történő megformázása (dőlt betűk, aláhúzások, egyéb kiemelé
sek érdekében), ugyanis minden beszámolót egyszerű ASCII text-állománnyá alakí
tunk. javasoljuk a legegyszerűbb gépelési formát, amit pl. a DOS edit parancsával ér
hetünk el, így biztosan nem lesznek zavart okozó vezérlőkarakterek a szöveg köze
pén (ahány amatőr, annyiféle programverzió, azaz semmi biztosíték nincs arra, hogy 
egy másik gépen ugyanúgy fog kinézni a szöveg). Csatolt állományként pedig jó 
30%-kal nagyobb méretű az adatfájl, így inkább helyezzük el a levél törzsében a vá
gólap közvetítésével. Észlelőink segítőkész alkalmazkodását előre is köszönjük! (Ksl)

SN 2 0 0 0 cx  az NGC 524-ben
Hosszú hónapok után ismét egy 13™0 
körüli fényességet elérő szupernóva! C.
Yu és munkatársai (Kaliforniai Egye
tem, Berkeley) július 17,5 UT-kor fe
dezték fel az NGC 524-ben 14?3-nál 
feltűnt szupernóvát a 0,8 m-es Katzman 
Automatic Imaging Telescope-pal. A 
csillag 2000-es koordinátái: RA= l h24m 
46*15, D= +9°30'3079, ami 23','0-re nyu
gatra és 109"-re délre található az NGC 
524 magjától. R Chornock és munka
társai (Kaliforniai Egyetem, Berkeley) 
spektroszkópiai mérései alapján pekuli- 
áris Ia-típusú SN, hasonló az SN 1991T- 
hez. D.C. Leonard és munkatársai 
(ugyanott) spektropolarimetriai méré
sekből jelentős polarizációt mutattak ki 
az SN fényében, ami egy kiterjedt, aszimmetrikus csillagkörüli felhőre utal.

Az első magyarországi észlelések az ágasvári észlelőtábor alatt születtek (Kereszty 
Zsolt, CCD), majd augusztus elején már vizuális megfigyelések is történtek. A mellé
kelt szűrő nélküli felvételt Sárneczky Krisztián készítette aug. 2,09 UT-kor a Szegedi 
Tudományegyetem 28 cm-es Schmidt-Cassegrain-távcsövével és újonnan beszerzett 
ST-9-es CCD kamerájával (1 p. exp. idő). Az SN 2000cx fényessége ekkor 13^5 volt. 
(IAUC 7458, 7463, 7471, Ksl)
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