
Rövidítések: T: reflektor, L: refraktor, SC: Schmidt-Cassegrain-távcső, C: Cassegrain- 
távcső, B: binokulár, sz: szabad szem, az új megfigyelőket * jelöli a névkódjuk után.

2002 nyara, pontosabban a július-szeptember közötti időszak (JD 457-548), nem 
rekordszámú észlelésről marad emlékezetes. A három hónap során 49 észlelőtől ösz- 
szesen 10  195 fényességbecslést kaptunk, ami szinte pontosan megegyezik a megelő
ző három tavaszi hónap eredményével. Ennek egyik fő oka természetesen a csapni
való nyári időjárás, hiszen az ideihez hasonlóan rossz augusztus többek véleménye 
szerint (amatőr) emberemlékezet óta nem volt.

A múlt havi számunkban bejelentett adatbeküldési szabályokhoz annyi kiegészítést 
fűzünk, hogy a Kovács István által fejlesztett Vobs program havi összesítéseivel kell 
megegyező formátumban küldeni az adatokat. Azaz lehetséges más szoftverrel is 
előállítani a beküldött észlelések listáját, de akkor az karakterhűen ugyanaz legyen,
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mint a Vobs-szal készített lista! Nyilván ezt úgy a legegyszerűbb elérni, hogy ha már 
eleve a Vobs-ot használjuk. Egy a lényeg: 2003 januárjától a más formátumban be
küldött észleléseket automatikusan visszairányítjuk a feladónak! Kérjük észlelőink 
megértését és az adatkarbantartás elősegítését a felvázolt szempontok figyelembevé
telével. Az adatküldési változásokhoz tartozik az is, hogy jelen sorok megjelenésétől 
kezdve a vcssz@mcse.hu címre kérjük az elektronikus formátumú adatokat.

Eruptív és katakiSzmikus változók
Augusztusban fénjrállandósulásban, ll78-nál. 
Szeptemberben már hangsúlyos változások. 
Kitörések: JD 470 13?4 ,515 1272,540 12?0.
Némi mozgolódás 12™0 környékén.
JD 511-kor 12™7-s maximumban.
Maximumban, 1079.
Aktív, 1379-ról fényesedet! 1177-ig.
Visszatért minimumába, újra 1370. A csillaggal 
kapcsolatban 1. cikkünket az észlelési beszámoló 
után!
Kitart a 672 mellett.
Maximumban, 776.
JD 504-kor ll7 0 -s  maximum. JD 540-lcor már csak 
l l 7 8 -ra futotta.
Szeptember végén következett be ritka kitöréseinek 
újabb példánya. JD 547-kor ll7 0 .
JD 528-kor 1370-s maximumban.
Enyhe változások 1173-1270 között.
Kicsit összeszedte magát, szeptemberben 573-ő70 
közé jött fel.
Folytatta minimumbeli aktivitását 1072-107ő 
között.
Szeptember végéig nyugodtan bóklászott 1070 
környékén. JD 547-kor 973, 548-kor 878, azaz 
október elején egy újabb kis kitörése kezdődött! 
Szinte egész nyáron fényállandósulásban, 1270-nál. 
Félszabályos változások 1174-1179 között. 
Halvány, 1570.
137l-s kitörésben JD 507-kor.
Az idei év legfényesebb nóvája, egyben a Sagitía- 
riusban idén feltűnt harmadik nova szeptember 
végén tetőzött, 575-s maximumban. Utána gyors 
halványodásba kezdett, szeptember utolsó napján 
már csak 774.
július elején kisebb lezökkenés ll79-ra, majd utána 
újra maximumban, l l 7 l.
Nagyon halvány, mindvégig lő70 alatt.
Hullámzó változások 778 és 877 között.
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Szeptemberben érdekesen elhalványodott 975-ig, 
majd hirtelen felfényesedéssel zárta az időszakot. 
Meglepő változások 8™1 és 9™1 között.
Újra régi fényével ragyog, 576.
Hajnali láthatóságát 8 , 0-nál indította.
874- ról jutott 770-ra, majd vissza 775-ra.
77 1 és 775 határok között változgatott, ez még nem 
a régi aktivitás.
Erőteljes hullámzás, 772-779.
Szeptemberben évtizedes fényesség-maximumban,
875- nál.
Bizonytalan „szórás" 778-872 között.
Két 8 , 5-s főminimum történt a feldolgozott 
időszakban.
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571-6^0 között változott. Augusztusban feltűnően 
fényes.
Szép változások 6^3 és 7™7 között. 
ő7'3 és 7^0 között változott; halvány.

Móva az M l lO-bee
Fontos amatőrcsillagászaí-törté- 
nelmi eseményről számolhatunk 
be 2002. október 7-i keltezéssel.
Ezen az estén Kereszty Zsolt 
győrújbaráti amatőrtársunk el
készítette a legelső magyar ama
tőr felvételt egy extragalaktikus 
nóvárói! A robbanó csillag az 
Andromeda-köd kísérőgalaxisá
ban, az M110-ben tűnt fel, előtte 
pár nappal fedezték fel japán 
amatőrcsillagászok. Mellékelt 
képünkön (5x1 perc expozíció, R 
szűrő) jól látszik az október 7-re 18m-ig elhalványodó nova, ami az ugyanekkor ké
szített B és V szűrős képeken nem is látszott. A felvétel becsült határfényessége 19"Tl. 
Ezúton is gratulálunk Kereszty Zsoltnak a bravúros észleléshez! (Ksl)

¥338  Monocerotis
Habár a V838 Mon 2002 szeptemberére 
14m alá halványodott, nem szűnik a 
szakma érdeklődése a furcsa kitörést átélt 
változó valódi természetével kapcsolat
ban. Miután elmúlt legrosszabb látható
sága, kiderült, hogy rendkívüli módon 
elvörösödött a csillag, V-I színindexe a 4- 
5 magnitúdót is eléri. A mellékelt képpárt 
a V838 Mon-t övező visszfényről L. 
Crause (University of Cape Town) készí
tette a dél-afrikai 1 m-es távcsővel, me
lyen jól látszik a fényszórásért felelős 

csillagkörüli anyag inhomogenitása (az eredetileg színes felvételen a központi csillag 
feltűnő vörös színe is észrevehető). (IAUC No. 7992, Astronomy Picture o f  the Day 
2002.10.03.-Ksl)
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A GK Perse! körüli gázfelhő tágulásának mérése
A GK Persei (Nova Per 1901) volt a 20. század első nóvája. 1901 február 22-én fedezte 
fel Thomas David Anderson. Felbukkanása után néhány nappal elérte maximális, 
072-s fényességét, majd a maximum után 0” 23/nap sebességgel csökkent fényessé
ge. így a nagyon gyors nóvák családját gazdagítja. Jelenleg 1 3 ,1-s fényességű, időn
ként kb. 3 magnitúdós, törpenóvaszerű kitöréseket mutat.

Számos más különlegessége is van, pl. a kettős keringési ideje 1,997 nap (Crampton 
és mtsai 1986), ami messze a legnagyobb a klasszikus nóvák között. A pálya excentri- 
citása még nem biztosan ismert, de a becsült érték elég nagy (e= 0,39). A főkompo
nens egy legalább 0,72-1,3 M0 tömegű fehér törpe, a másodkomponens kb. 0,25-0,9 
M0 tömegű, erősen elfejlődött K2 IV színképosztályú csillag. A fehér törpe kompo
nensnek erős mágneses tere van, amivel a rendszer kemény röntgen sugárzása ma
gyarázható. A röntgenfluxus 351 másodperces modulációja jól egyezik a fehér törpe 
forgási periódusával.

A gyors nóvák szoros kettős rendszerekben fordulnak elő. A kettős egyik kompo
nense vörös, a másik pedig fehér törpe. A vörös törpe komponens kora előrehaladtá
val kitölti Roche-térfogatát, sőt az kicsinek is bizonyul számára. A két csillag között 
anyagátáramlás indul meg a belső Lagrange-ponton keresztül. A vörös törpe hidro
génben dús anyaga felhalmozódik a fehér törpe körüli akkréciós korongban, ahon
nan lassan a felszínre spirálozik. Az akkréciós korong és az anyagáramlás találkozása 
egy nagy hőmérsékletű pontot hoz létre a korongon, amely erősen röntgensugárzó is. 
Ha már elegendően sok hidrogén gyűlt össze a felszínen a termonukleáris reakció 
beindulásához, a fehér törpe robbanásszerűen elégeti azt. Ekkor egy nagyon erős lö
késhullám indul el, ami anyagledobódást eredményez, és a csillagok körül gázfelhő 
(angolul nova shell) keletkezik.

Az 1901-es kitörést követően a nova körül táguló ködösség vált fotografikusan ki- 
mutathatóvá, amelynek a tágulási sebessége látszólag meghaladta a fénysebességet. 
A fizikai törvényekkel való ellentmondást egy a fényútban lévő, kiterjedt porfelhő 
okozta, melyen a kitörés fényének reflexiója hozta létre a fényjátékot. A különleges 
jelenség tanulmányozása során kiderült, hogy a GK Per környezetében közel 104-szer 
nagyobb a csillagközi por sűrűsége az átlagoshoz képest. Hasonló jelenséget azóta is 
csak a Nova Sgr 1936-nál sikerült megfigyelni.

A robbanás által ledobott gázfelhőről 1916-tól kezdődően rendszeresen készített 
felvételeket E.E. Barnard. A ködösség különleges aszimmetriát mutat, mintha bizo
nyos irányokban egy falba ütközne, és hosszas fennmaradása is egyedülálló. A je
lenlegi elképzelés szerint a lökéshullám „megtorpanását" a táguló gázfelhő és a csil
lag körül már korábban felhalmozódott intersztelláris anyag kölcsönhatása okozza. 
Tágulási sebessége 1200 km/s. A rendszernek a felhő tágulási parallaxisából mért tá
volsága 470 pc.

A 2002 nyarán elvégzett munkám során célom a GK Per kitörése után létrejött 
anyagfelhő szögtágulásának mérése volt (több különböző időpontban készült kép 
összevetésével a jellegzetes anyagcsomók elmozdulása jól kimutatható). A szögtágu
lás meghatározásával és a szakirodalomban fellelhető spektroszkópiai úton nyert tá
gulási sebesség felhasználásával lehetőség nyílik a kettős rendszer távolságának 
megadására is.
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Az adatok
A GK Per-ről 2001 szeptemberében készített hosszú expozíciós, nagy felbontású fel
vételeket Kiss László a Sierra Nevadai Obszervatórium 1,5 méteres távcsövével, Ha 
szűrővel. A redukciós (bias, flat) és korrekciós (kozmikus sugarak kiküszöbölése) el
járások után, a különböző expozíciós idejű képek összegzésével javítottam az adatok 
jel/zaj viszonyát.

Mivel az asztrometriához több képre van szükség, és az idén nyáron személyesen is 
megtapasztalt piszkéstetői borult időjárás után már nem volt lehetőségem használ
ható észlelést végezni, ezért kénytelen voltam a szakirodalom felé fordulni. A 
Palomar Obszervatórium digitalizált archívumában, a Digital Sky Survey-ben (DSS) 
sikerült adatokat találnom. Azonban ezeknek a képének a minősége elmarad az 
újabb felvételekétől, ezért már itt szeretném felhívni a figyelmet két effektusra. Ezek a 
képek közel telítésig vannak exponálva, és ez csökkenti a pozíciómérés pontosságát, 
valamint a korábbi felvételeken a maradvány mérete kisebb és megjelenése is homo
génebb, ami további nehézséget okoz a később készült képeken látható anyagstruk
túrák visszakövetésében.

A pontos méréshez azonban szükség van nagyfelbontású képekre, ezért felvettem a 
kapcsolatot Ernie Seaquist-tel. Az ő tollából származik az eddig megjelent legátfo
góbb cikk a GK Per-ről (E.R. Seaquist at al., ApJ 1989). Tőle tudtam meg, hogy a 
mágnesszalagon tárolt régebbi felvételek sajnos tönkrementek, az új digitalizálásból 
származó FITS képekre pedig várni kell. A publikációk további vizsgálata során ta
láltam Tim O'Brien (AJ. Slavin, T.J. O'Brien és J.S. Dunlop 1995) cikkére, amelyben 
több nóvamaradvány megjelenését, szögtágulását dolgozzák fel. Tim segítőkészségé
nek köszönhetően hamarosan kaptam egy képet a GK Per-ről, amely 1993 szeptem
berében készült a 4 méteres La Palrna-i William Herschel Távcsővel (WHT). A kép 
N[II] tartományban, 300 másodperces integrációs idővel készült.

Az általam megvizsgált négy kép adatait az alábbi táblázatban foglalom össze, a 44 
év alatt tapasztalható tágulást pedig jól láthatjuk a mellékelt ábrán. Az azonos skálára 
hozott képeken észak van alul.

fSefferencíapomt megválasztása
Az asztrometria megkezdése előtt definiálni kell egy referenciapontot, amihez a ké
sőbbiekben viszonyítunk. A képekhez nem volt mellékelve a pixelek által leképezett 
égterület, ami azonban elengedhetetlen a pixeltávolságok égi koordinátákra való át
váltásához. Szerencsére mindegyik felvétel elegendően nagy területet fed le, így kellő 
mennyiségű mezőcsillag található rajtuk. Ha meg tudjuk határozni a csillagok ekva- 
toriális koordinátáit, akkor azokat összevetve a pixelkoordinátákkal már könnyedén 
megkaphatok az áíszámoláshoz szükséges konstansok.
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A GK Persei gázfelhőjének tágulása 1957 és 2001 között

A látómezőben lévő csillagok pozícióját a Space Telescope Science Institute-tól le
tölthető ShowSky nevű Java alkalmazás segítségével gyorsan megkaphatjuk a GSC 
2 .2  katalógusból, amelynek a pontossága is elegendően nagy (ez a katalógus már kb. 
20 magnitúdóig teljes, hozzávetőlegesen 500 millió csillagot tartalmaz). Ehhez kivá
lasztottam hat darab, mind a négy képen jól azonosítható, valamint a GSC-ben is sze
replő csillagot, és meghatároztam ezeknek a helyzetét. Sajnos a GSC nem tartalmaz 
információt a csillagok sajátmozgásáról. Ennek a problémának a kiküszöbölése érde
kében a GK Per-hez viszonyítottam a többi csillag helyzetét, és relatív távolságokat 
mértem, mintha a hozzá rögzített koordináta-rendszerből vizsgálnánk a környezetét. 
Ennek a választásnak előnye, hogy a GK Per minden képnek a közepén helyezkedik 
el, így jól látható, és az anyagcsomók pozicionálásánál a központi csillag mozgása 
nem okoz hibát a mérésben. Továbbá a különböző sajátmozgású csillagok kiátlagol
ják egymást, így a pixelskála sem szenved jelentős hibát. A képeken meghatároztam 
minden referenciacsillag pixeltávolságát a központi csillagtól, majd a csillagkatalógus 
alapján kiszámoltam az ekvatoriális rendszerben mért távolságukat is. Ezekből az 
adatokból egy osztással megkaphatjuk, hogy egy pixel mekkora égterületet fed le az 
adott képen.
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A  m é ré s

Az 1957-es és a 2001-es képek összevetésével már vizuálisan is könnyen látható, hogy 
az anyagfelhő közel kétszeresére tágult. A 44 éves bázisvonal növekedés, valamint a 
modernebb asztrometriai technikák segítségével nagy pontosság érhető el. Azonban 
az 1957-es és az 1989-es képeken még egészen más struktúrát mutat a felhő, mint a 
későbbi, nagyobb távcsövekkel készített felvételeken. így ezeken csak nagyfokú kézi 
beavatkozással lehet azonosítani az egymásnak megfeleltethető filamenteket, ami 
szubjektivitást visz a mérésbe. A jobb felbontású 1993-as és 2001-es képeken lényege
sen több csomó látható, ezért megpróbálkoztam a detektálás automatizálásával. Saj
nos teljesen nem sikerült ezt megvalósítani, ugyanis a sok kis halvány csomó nehezen 
paraméterezheíő az automatikus csillagkereső algoritmusok számára (a képeket az 
IRAF csillagászati képfeldolgozó programcsomaggal dolgoztam fel). Végül kombi
nált automatikus és kézi leolvasással tudtam 45 egyedi csomót mind az 1993-as, mind 
a 2001-es képen azonosítani. A központi csillagtól való távolodásuk adta meg átlago
san a köd szögtágulását.

E red m én y ek

A szögtágulásból távolságot lehet becsülni az alábbi gondolatmenettel. Ha meg tud
juk mérni a felhő tágulását két adott időpont között, és ismerjük a tágulási sebességét 
akkor a következő képlet szerint kapjuk a távolságot:

d = ve!lp (t—to) / tan 0

ahol ve);p a tágulási sebesség, amit spektroszkópiából ismerünk (mint azt fentebb em
lítettem, 1200 km/s az értéke), t és to képek epochái, 0  pedig a mért szögtágulás. Az 
1993-as és a 2001-es képek készítése között majdnem napra pontosan 8 év telt el.

A felhő tágulásának mérésére sikerült 45 anyagcsomói azonosítani mindkét képen. 
A két felvétel készítése között eltelt 8  év alatt a felhő átlagosan 4"465-cel lett nagyobb. 
A rendszer ebből számolt távolsága

1478,2^ “ 5 fényév, vagyis 453,4j“ j  parszek.
A mért pontokat a pozíciószög függvényében átlagolva, a felhő különböző részei

nek a tágulása is megkapható. Azt kaptam, hogy a központi csillagtól távolodva na
gyobb az anyagcsomók sajátmozgása, valamint a mérési pontok szórása is növekszik. 
Ennek egy lehetséges oka a távolabbi térségekben változatosabb kölcsönhatás a csil
lagkörüli anyaggal, habár a csomók száma elég kicsi a statisztikus súlyú következte
tések levonásához.

Az itt ismertetett vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem harmadéves csillagá
szainak előírt nyári szakmai gyakorlat keretei között hajtottam végre, dr. Benkő Jó
zsef (MTA KTM CSKI) témavezetésével. A feldolgozást az MTA-CSIC Joint Project 
No. 15/1998, az OM FKFP 0010/2001, valamint az OTKA T034615 pályázatok támo
gatták.

N É M E T H  P É T E R
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