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

Augusztus-szeptember termése 8720 megfigyelés 38 amatőrtől. Az időjárás nem 
volt teljesen kegyes hozzánk, de így is szép eredménynek számít az említett észle
lésmennyiség. Rendkívül örvendetes, hogy a szeptemberi számban közölt „rovat
vezetői dörgedelmek" meghallgatásra találtak, és sokan módosították kedvező irány
ba elektronikus adatküldési szokásaikat. Hasonlóan pozitív fejlemény a Változócsil
lag Atlasz sorozat ismételt kiadása, amelynek keretein belül elsőként a 14-es és 16-os 
füzetekről számolhatunk be, mint újra kapható változós térképgyűjteményekről.

Az időszak mindenképpen legfontosabb eseménye a típusának névadó objektuma, 
a Z And kitörése. Emellett középkategóriás (14m—16m) szupernóvák jelezték az aktu
ális változós széljárás irányát. A beszámolási időszak részletes összefoglalóját az 
alábbiakban adjuk meg:

Eruptív és kataklizmikus változók
0058+40 RX And UGZ Szeptember végén fényes kitörésben. A csillag idei vi

selkedését mellékelt görbénkén mutatjuk be, amelyet a 
VSNET-észlelések alapján szerkesztettünk.

0124+57 KU Cas UGSS JD 787-kor 13?3-s kitörésben.
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Maximumok: JD 765 1272, 781 1 2 %  816 1 1 %  
1 1 %  nyugalomban.
1274-s maximuma JD 777-kor következett be.

1 0 %  maximumban.
Szintén maximumban, csak éppen 7 , 6-nál.
Szeptember legvégén 1 0 % s  kitörésben.
Fényes maximumok: JD 758 1 0 %  779 1 0 %  81110% . 
1 1 %  maximumban.
Folytatja a gyengélkedést hajszállal a maximum alatt, 
6 7 3 -6 ,5 .
Világrengető kitörés JD 768-kor 14% nál, majd 787-kor 
szintén 14?0-nál.
1 0 %  minimumban.
1 0 %  minimumban.
Megfigyelt maximumok: JD 758 1 1 %  777 1 2 %  800
11%
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Szeptember közepén gyors lefolyású kitörésben. 
Egyfajta kitörés 15?0-ról induló kifényesedés alakjá
ban, amely 13?8-ig meg sem állt.
Ismét kitört! Idei fénygörbéjét mellékelt ábránkon mu
tatjuk be a VSNET-en megjelent adatok alapján. Mivel 
a szimbiotikus rendszerek kitörései ritka változós cse
megét jelentenek, e havi változós ajánlatunk is a Z 
And.

A fentieken túl lássunk még három szupernóva
felvételt is a beszámolási időszakból Horváth Tibor 
és Kereszty Zsolt jóvoltából. Balra fent: SN 2000cx 
(aug. 2.), jobbra fent: SN 2000dm (szept. 29.), jobb
ra: SN 2000dk (szept. 26.). A pontosabb technikai 
adatok a képeken olvashatók.
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Maximuma előtt már a binoklis tartományban.
Augusztusi maximuma után 10?0-ig halványodik.
Gyors fényesedés őszi maximuma előtt. Szeptemberben már sza
badszemes objektum.
Bizonytalan változások 9?4 körül.
Nyári maximuma után halványodás 1 0 ,0-ig.
Maximumközeli, 7™0.
Szeptember végén már 6™7-s, maximumhoz közeli.
Lassú fényesedés 13™0-ról ll™0-ig.
Lassú halványodás 6?9-8?5  között.
Kirobbanó fényesedés ll^O-ról 775-re.
Augusztusban 5^5-s, szabadszemes maximumban.

RV Tauri típusú változók
Túljutott minimumán, 10™5.
Enyhe változások 8^0 tájékán.
Továbbra is csak tétován bóklászik a 7™5-s réten. 
8™7-8™8, valami maximum-féleségben.
Szinte stagnálásba fulladó lassú változások.
Szeptember végén 7T0-s főminimumban.
Mintha el-elváltozgatna, de nem az igazi, 7^ 8-8,0 . 
Szeptember végén már 13^5 körüli, halvány!
Követve az R Set példáját, szintén a két hónap végén 
kerül 9™5-s minimumába.
Kezdi visszanyerni régi fényét, 6^7.
6?5-6™8, akár még változócsillagnak is nevezhetnénk.

Kiss L á s z l ó

Változós kiadványok a Magyar Csillagászati Egyesülettől
Változócsillag katalógus. Katalógusunk — bővített és javított — második kiadása a 

Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoportja programját tartalmazza, 
összesen 942 db változócsillag adataival. Ára 250 Ft (tagoknak 200 Ft).

Változócsillag fénygörbék 1988-1992. Ára 250 Ft (tagoknak 200 Ft).
Változócsillagok fénygörbéi 1993-1997. Ára 250 Ft (tagoknak 200 Ft).
Változócsillag Atlasz 14., 16. A VA sorozat részben bővített és javított új kiadásá

nak első két füzete. Ára füzetenként 200 Ft (tagoknak 150 Ft).
Cooper-Walker: Csillagok távcsővégen. Az utóbbi évek legjobb magyar nyelvű 

ismeretterjesztő könyve a csillagfejlődéssel, a változócsillagokkal foglalkozik. Ára 850 
Ft (tagoknak 750 Ft).

A kiadványok az MCSE postacímén (1461 Budapest, Pf. 219.) rendelhetők meg, ró
zsaszín postautalványon. Áz utalvány hátoldalán kérjük feltüntetni a rendelt tétele
ket.
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