
A Lyra epszilonjától délre...
Bcrkó Ernő -  és személyem szerény -  munkásságának Internetre kerülését követően 
lapunk főszerkesztője és a Kettőscsillag Szakcsoport vezetője azzal a megtisztelő ké
réssel fordult hozzám, hogy a beküldött észleléseket ismertető rovat mellett Írásaim
mal több-kevesebb rendszerességgel továbbra is próbáljam szolgálni a kettőscsillagok 
világa iránt fokozottabban érdeklődd amatőrök igényeit, aminek új formában szeret
nék is elegei tenni. A tervek szerint nem közölnénk nagyobb mennyiségű észlelést 
táblázatos formában sem, hanem változatlanul Ernő megfigyeléseire támaszkodva 
néhány, valamilyen szempontból érdekes rendszer részletesebb bemutatására kerül
ne sor.

A nyári éjszakák kis méretű, de legfényesebb csillaga, a Vega révén közismert csil
lagképe a Lant, latin nevén Lyra. A Vegától keletre található a „Lyra epszilonjaiként 
emlegetett négyes rendszer, ami az amatőr távcsövek egyik felbontóképesség
vizsgáló tesztobjektuma, valamint a csillagászati bemutatások látványos többszörös 
rendszere. Sokan rendszeresen felkeresik, és talán nem is sejtik, hogy közvetlen 
szomszédságában érdekes „rokonságra" találhatnak. Az 0 Lyrae két párja W. Struve 
katalógusában a 2382. és 2383. sorszámot kapta; micsoda véletlen, hogy tőlük fél fok
kal délre és kissé keletre van a STF 2392, ettől további 55'-cel délre a STF 2393 
azonosítójú többszörös csillag! Nyilvántartásom szerint eddig nem szerepeltek a 
Meteorban, sőt Bcrkó Ernőnél is háromezer észlelt páron túl, tavaly nyáron kerültek 
csak távcső- illetve kameravégre.

A STF 2392-1 egy szoros pár és egy tá
volabbi harmadik komponens alkotja. A 
főcsillag 9^25 fényességű, jele BD 
+391'3517, legújabban H1P 92005. Helye
sebben szólva ezen a számon a/, AB pár 
értendő, de nagyobb baj az, hogy a min
ket érdeklő további adatok sajnos messze 
elmaradnak a katalógus átlagos pontos
ságától. A csillagok távolságát meghatá
rozó parallaxis negatív (!), a sajátmozgás 
értékek hibája nagyobb, mint a névleges 
érték. Ez utóbbi terén nincs más lehetősé
günk, mint hogy elfogadjuk a 2000-ben
kiadott Tycho 2 katalógus legfrissebb adatait: rektaszccnzióban 2,7 mas/év, dckliná- 
cióban -7,2 mas/év. Igaz, ennek különösebb jelentősége a rendszer „kettős 
paramétereinek" elemzésében nincsen, mivel (a katalógus szerint) a komponensek 
közös sajátinozgásúak, illetve a C tag nem is szerepel a Tycho-2-bcn. Struve első mé-
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réseként a WDS először 3”-et és 316 fokos pozíciószöget közölt 1831-es dátummal, 
amit a 2001 -es kiadásban 2"7-re és 317°-ra javítottak. A Tycho--projekt során mért 
adatok 3','053 és 314"9 (1991,59); Berkó Ernő 2002.08.17-én nyolc CCD-telvétel feldol
gozásával ezzel gyakorlatilag megegyező, 2','99 (szórás 0''05) és 3I4"84 (0“73) értéke
ket kapott. Hogy ezek, és a WDS 2002-es kiadásában megjelent 2001-es mérésű 3"1 és 
317° között mi okozza az eltérést, nehéz lenne kideríteni. Összességében azt mond
hatjuk, hogy az A és B -  de a C tag is -  egymáshoz képesti helyzete a felfedezés óta 
nem változott egyértelműen. A 10?46 fényességű C komponensre vonatkozóan a 
Hipparcos katalógusban 92006 számon az AB-vel megegyező saiátmozgás és paralla
xis adatokat találunk! Az A-C  pár 1831-re megadott 23"5 és 176‘ adatait az A-B-éhez 
hasonlóan 2001-ben helyesbítették 23”3 és 179°-ra; a WDS beli 1991-es utolsó mérés 
23”7 és 173", a 2002-es 16 CCD felvétel 23'/74 (0','07) és 173?37 (U?26) jellemzőket 
eredményezett. A WDS-ben az 1996-os kiadás óta olvasható BC pár egyetlen 1985-ös 
mérésének 13'/2*es szögtávolsága nyilvánvaló hiba; a 11 CCD-mérés átlaga 26','1 
(O','06) és 169V39 (0‘,'25). A rendszer ismertetését saját vizuális megfigyelésein leírásá
val fejezem be. 1994. július 24-én. közepes légköri nyugodtság mellett a következőket 
jegyeztem fel: „90x: tágan bontott, igen széles pór PA 175°-kal, 8m-9m fényességgel. 
14Ux: igen nehezen, csak egyszer-egyszer látszik a főcsillag mellett egy halvány társ 
PA 310° felé; bár ha bevillan, akkor jól bontott! 220x: ez a nagyítás most sok, de kicsit 
pihentetett szemmel a 140-szeressel is szépen jön."

lizután a távcsövet déli irányba mozdítva egy látómezőrajz elkészítése után a kö
vetkező feljegyzés került az észlelőnaplómba: „STF 2393 Lyr, 90x: 8m/10m fényességű 
széles kettős PA 25u-kal, a főcsillag sárgásvörös. A halvány C komponens messze- 
messze PA 300" irányban, 1 lm körüli lehel." A trió jóval lazább a fentebb ismertetett
nél, viszont mozgalmasabb. A főpár -  az STF 2392-höz hasonlóan Hipparcos- 
objektumként került katalogizálásra 92007-es számon, a Bonner Durchmusterung 
szerinti jelzése BL) 138w3280. A főcsillag fényessége 7™8, színképlípusa K5III. Sajnos a 
komponensek sajátmozgása vonatkozásában csak találgatni lehet, ha a Hipparcos 
pKA= -7,33*1,41 és no* 46,66±1,43 adataihoz hozzávesszük a Tycho-2 katalógus A 
komponensre vonatkozó -13,4±1,2 és -41,8±1,3 mas/év értékeit, valamint amiatt, 
hogy a WDS 2002-es kiadása a Hipparcos adatait a B tagra értelmezi; eszerint az AB 
szögtávolságának lassan csökkennie, u pozíciószögének növekedni kellene a felfede
zés óta, ezzel szemben a mérések mindkét paraméter egyértelmű -  az első esetében 
elég jelentős növekedését mutatják! Árnyalattal jobb a helyzet a 3' távolságban lévő
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C komponensnél, ahol a helyzetváltozás összhangban van a sajátmozgás adatokkal, 
ami a C-re vonatkozóan ura-  -20,4±5,8 és po= +48,2±5,3 mus/év a Tycho-2 szerint 
(ez a kísérő 11 Tő fényessége folytán a Hipparcosban már nem szerepel, ezért más sa- 
játmozgás-adata nem közismert). Sajnos a grafikus ábrázolás elég elszomorító képet 
mutat mindkét kísérőnél: a fenti sajáünozgásból számított pozíciók, és a WDS külön
böző kiadásaiból származó mérések igen nagy eltérést mutatnak! (A C komponens az 
ábrázolhatóság érdekében az AB pár közelébe van eltolva. Az alkalmazott jelrendszer 
uz előző cikksorozatban használttal egyezik; akinek ez nem áll rendelkezésre, és 
fontos lenne számára, az megtalálhatja -  az összes írással együtt a következő hon
lapon: http://csillag .bacska.hu)

A két hármas rendszerről közöljük a Berkó Ernő által készített CCD felvételeket; 
keresőtérképet a hely közismertsége okán nem közlünk. Befejezésül lássuk a felhasz-

Vaskúti György

felhívjuk tagjaink és az érdeklődők figyelmét, hogy a nemrégiben megnyílt 
Szakkönyváruhá/baii is kaphatók az MCSE kiadványai (a Meteor friss számai, évköny

vek, Amatőrcsillagászok kézikönyve és egyéb kiadványaink).
A Szakkönyváruház címe: Budapest VI. kér., Nagymező u. 43.
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