
Augusztus-szeptember során 56 észlelő 11 009 észlelést végzett. A két nyári hónap 
kedvező időjárása meghozta gyümölcsét: csaknem annyi megfigyelést kaptunk, mint 
a május-júliusi időszakban. Néhány észlelőnél talán túlságosan is nagy ez az észlelő
kedv, hiszen olyan típusokat is naponta észleltek, melyeket elegendő lenne 8-10 na
ponta egyszer megbecsülni. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a naponkénti fény
becslésnek csak olyan, nagy amplitúdójú és előrejelezhetetlenül változó csillagok 
esetében van értelme, mint pl. a törpe nóvák, nóvák, R CrB változók. A mirák, SR-ek 
többségét elegendő tíznaponta egyszer észlelni. Az észlelésbeküldés terén továbbra is 
természetesen az elektronikus verziót támogatjuk, azonban fogadjuk a hagyományos, 
„papír alapú" havi beszámolókat is. Jó változózást!
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Eruptív és kataklizmikus változók
Augusztusban majdnem 16m-ig halványodik, majd 
mintha lassú fényesedés kezdődne: szeptember 
végén 15l*4-s.
Minimumban, 13m körüli.
Maximumban, 10l*2-s.
Továbbra is fényállandósulásban, maximum és 
minimum között félúton: 111*5,
Az NGC 2403 (Cam) szupernóvája nagyon lassú 
halványodást mutatott 121*2-12,8 között.
Csaknem eĝ j év szünet után szeptemberben újra kitört, 
hó végén 1 1 ,0-s maximumban.
A nyughatatlan R CrB elhalványodott: ll1*2-ról 15™l-ra. 
Maximumban 51*8-61*0 körüli.
Tartja minimumát, 101*0-101*5 közötti becslések. Rossz 
rágondolni, hogy 1866 és 1946 után csak 2026-ban lenne 
esedékes nagy kitörése...
Minimumban, 10l*0-s.
Maximumai: JD 225 121*5, 248 121*0, 263 ll1*8.
A Nova Sco 2004 fénygörbéjét mellékelten mutatjuk be. 
A fénygörbe végét Eric Rumbo ausztrál amatőr V-szűrős 
CCD-méréseivel egészítettük ki.

111*5 körül szóródó becslések; minimumban. 
„Halvány", továbbra is 151*0 körüli.
Minimumából kiemelkedve 131*5-121*5 között 
fényesedik.
Fényes, 121*6-121*3 közötti adatok.
Szeptember végéig maximumban, 6l*7-6l*4-s. 
Maximumban, 1 0 ,7-ll1*0-s.
Szeptember végére ll1*3-ra fényesedett.
Újabb fényes szupernóva! Szeptember legvégétől 
észleltük az NGC 6946-ban (Cep), 121*2-121*6 között. 
JD 263-kor 8l*3-s maximumban.
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Mirák
Szöveges leírások helyett ismét jól észlelt mirák fénygörbéit mutatjuk be adatbázi
sunk felhasználásával.

Mirák, 2004. január - szeptember
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Félszabályos, L és RV Tau típusú változók
Szeptemberben minimumközeli állapotban: 9^2-s. 
Szeptember közepétől újra észlelhető az északi mérsékelt 
övből is: 6™5-s.
8^0 és 7™2 között változott.
Valamelyest halványodott, átlagosan 7™5-s.
1 0 ,0-s „történelmi" minimumából gyorsan fényesedett 
8?5-ig!
Több észlelő szerint a szokottnál fényesebb, 2 , 9-3T0-S. 
JD 256-kor 8?0-s mellékminimumban.
Augusztus elején 7T5-S főminimumban, majd 
visszafényesedett maximumába (5™2-5™5).
JD 259-kor 9™4-s minimumban.
672-6^5 közötti észlelések.
Nyár közepi szabadszemes korszaka után 
elhalványodott, az időszak végén 7™2 körüli.

Kiss Lá szló , K o v á c s  Istv á n , Reic zig el  Zsó f ia , M iz se r  At tila

Változós hírek
SN 2 0 0 4 e t az NGC 6946-ban
Újabb fényes szupernóva az északi égen! S. Moretti olasz amatőrcsillagász fedezte fel 
12™8-s fényességnél szept. 27-én készített szűrő nélküli CCD felvételeken a Cepheus 
csillagképben található NGC 6946 jelű galaxisban. A felfedezés érdekessége, hogy az 
SN 2004et már a nyolcadik (!) ismert szupernóva ebben a galaxisban, melyek közül a 
legfényesebb az SN 1980K volt, 10™7-s maximumfényességgel. A 2004et 2000-es ko
ordinátái: RA= 20h35m25*4, D= +60°07'17"6, ami több ívpercre K-re van a galaxis 
magjától. A felfedezés másnapján készített spektrumokat az új csillagról T. Zwitter 
(Ljubljanai Egyetem) és U. Munari (Padovai Obszervatórium), amik alapján Il-es tí
pusú SN széles, emissziós Ha vonallal. W. Li (University of California) és munkatár
sai egy 1989-es felvételen találtak egy 21 magnitúdós objektumot az SN helyén, ám az 
legnagyobb valószínűség szerint egy kompakt csillaghalmaz, aminek egyik tagja 
robbanhatott most fel.

Magyarul az első hírt a Mira listán közöltük szeptember 29-én, és másnap már el is 
készültek az első magyarországi megfigyelések a Polaris Csillagvizsgálóban. A 
majdnem teliholdas, budapesti égen is könnyen látszott az új csillag egy 25 cm-es 
reflektorral, az SS Cyg minimumának megfelelő fényességnél (Mzs). A következő 
napokban aki tehette, észlelte az új csillagot, több CCD-képet is kaptunk róla. Jelen 
sorok írásakor már csak a legnagyobb műszereket használók követhetik a csillag hal- 
ványodását, amihez az AAVSO honlapjáról lehet térképet letölteni (www.aavso.org). 
(1AUC 8413 -  Ksl)
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