
Március-április során 31 észlelő 3453 észlelést végzett. Már-már megszokottá válik, 
hogy a rovat bevezetője az időjárás és az alacsony észlelésszám összefüggését fesze
geti. Sajnos most sem tehetünk másként -  az időjárás megint nem kedvezett az 
észlelőknek. Hogy mégse maradjunk váratlan égi események nélkül, arról a Cygnus 
idei első (és reméljük, nem utolsó) nóvája gondoskodott. Azonban, gyors nova lévén, 
hamar elhalványodott, így csak kevés észlelés készült róla.

Eruptív és kataklizmikus változók
A két hónap alatt két kitörésen esett át: JD 798-án 13™1 
és 815-én 12^4.
A két hónap alatt bekövetkezett 5 maximumából csak 
hármat észleltünk: JD 800 12^9, 827 12?9, 842 13?5. 
Ritka kitöréseinek egyikét figyelték meg észlelőink JD 
827-én, 13™5-nál.
Továbbra is 5^5 körül szórnak a megfigyelések.
Ebben az időszakban is ó^O-ó^l közötti állandó fé
nyességet mutatott.
Továbbra se mutat semmilyen, a típusára jellemző ak
tivitást: 7™5-7^7 közötti észlelések születtek róla.
Két kitörése közül a másodikról születtek megfigyelé
sek, melyek JD 827-én 13^8-nál mutatják.
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Gyors fluktuációkat mutat 1272-1375 között. 
Fénygörbéje még mindig normális fényessége alatti 
hullámzást mutat 1076-107l között.
Kéthavonta látható kitörése JD 849-én következett be, 
és 1075-s fényességet ért el.
Két kitörését figyeltük meg JD 800-nál 1273 és 828-nál 
10^8 fényességgel.
Ebben az időszakban csak halvány kitörései voltak, 
ezek közül kettőről készültek megfigyelések: JD 800- 
án 13?4, 815-én 13?8.
Két rövid maximumát sikerült megfigyelni JD 826- 
án 12?5 és 852-én 12?4.
A két hónap alatt bekövetkezett 6 maximumából há
romról kaptunk észleléseket: JD 799-én 1275, 827-én 
1173 szupermaximum és 853-án 1272.
Folytatja szokatlan viselkedését. Márciusban egy közel 
3 hétig tartó kitörése volt, amely maximumát JD 808- 
nál érte el 10?7-val, áprilisban egy halvány 12^0-s JD 
835-én, végül JD 850-én ismét egy kitörés kezdődik, de 
ennek tetőpontja már a vizsgált időszakon kívülre esik. 
Körülbelül 10 naponta bekövetkező kitörései közül 
mindössze a JD 842-it sikerült megfigyelni 1370-nál. 
Kitörésen esett át, április elejére 1475-ig fényesedik, 
majd az időszak végén ismét 16m körüli.
A megfigyelési időszakba eső mindhárom kitöréséről 
születtek észlelések: JD 799 10 ,  829 11?5, 853 11?2. 
Négy maximumát észleltük: JD 7971179, 823 12^0, 
842 13?0, 852 12” l.
Csekély változások 979-1072 között.
Fényességéről 11™8-11™9 körüli észlelések születtek.
Az egész égbolt egyik legaktívabb R Coronae Borealis 
típusú változója! Déli szekciónk észlelései alapján mély 
minimuma után március vé^én 12^0, majd igen gyors 
fényesedéssel két hét alatt 8 , 0-ig emelkedik.
Mostani, közel fél évig tartó minimuma véget ért, már
cius elején még halvány, 1474-s, de gyorsan fényesed- 
ve áprilisra eléri maximális fényességét 1175-val.
Az átlagolt fénygörbe csekély, 670-671 közötti válto
zást mutat.
Fényváltozását egyenletes, ám jelentéktelen, 10^3- 
10Tl közötti fényesedés jellemzi.
Visszatért nyugalmi fényességéhez, 979 körüli.
Két kitörését sikerült megfigyelni: JD 806-án 1179 és 
822-én 11T4.
Február közepén bekövetkezett, 5 ma^nitúdós kitörése 
végéhez ért, márciusban már 8^0-10 ,2  között halvá
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nyodott, azonban áprilisban egy kicsi, néhány tized 
magnitúdós visszafényesedés következett be, 9 , 7-val. 
Kismértékű félszabályos változás 776-7^8 között. 
Ennek a furcsa viselkedésű csillagnak két kifényesedé
sét figyeltük meg: JD 806-án 12^5, 826-án 12™8.
Három kitörését figyeltük meg: JD 802 12™2, 815 12™4, 
828 12?2.
A Cygnus idei nóvája a felfedezését követően gyorsan 
halványodott, 7™5-s fényessége április végére l l m alá 
csökkent. Sajnálatos módon hozzánk igen kevés észle
lés érkezett be, adataink a fényváltozást 8™2-10™0 kö
zött mutatják.
Soron következő maximuma JD 847-én köszöntött be, 
8?2 fényességgel.

A két hónap alatt egy magnitúdót fényesedett 10™0- 
9™0 között.
Felszálló ágon fényesedik 13™4-11™1 között.
Januári maximumát követően tovább halványodik, eb
ben a két hónapban 7™5-9?6 közötti.
Márciusi 12^0-járól 9™6-ig fényesedik.
Leszálló ágon tovább halványodik, április végére fé
nyessége már csak 12™0.
A megfigyelési időszak kezdetén 7™9-s maximumban 
láthattuk, majd lassan 8™8-ig halványodott.
9™4-ról fényesedve április közepén éri el 7™9-s maxi
mumát.
Március első felében 9™l-s maximumban láttuk, majd 
ezt követően 10T0-ig halványodott.
Minimumból fényesedik 12,7-8™ 8 között.
A március elejei 8™5-ról gyorsan fényesedve április vé
gére 5^4-s, szabadszemes maximumot ér el.
Leszálló ágon halványodik, március elején még 10m 
fölötti, április végére már csak 12^4.
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Minimumából lassan fényesedik 970-873 között. 
Március elején éles minimumot mutat ll70-nál, majd 
április végén ismét 8?3-s.
Március elején még 1270-s, áprilisra azonban 9^1-s 
maximumba jut.
Minimumközelből fényesedik 1173-tól, és április má
sodik felében már el is éri 8^8-s maximumát. 
Maximumból halványodik 872-1076 között.
Márciusi 12^6-s minimuma után 11m fölé fényesedik.
A két hónap során 1075-1275 között halványodva 
minimumközeibe kerül.
Gyorsan halványodik 873-1271 között.
Felszálló ágon, 1272-1078 között fényesedett.
Gyorsan fényesedett 1279-1077 között.
Lassú, 1172-1371 közötti halványodást mutatott. 
Minimumát követően 1370-1079 között fényesedik. 
Március elején még 878, majd rohamosan veszít fé
nyességéből, áprilisra 1275-t ér el.
Ez a halvány, ámde nagy népszerűségnek örvendő 
változó március közepén érte el 12^2-s maximumát, 
majd 14^0-ig halványodott.
Március elején 12m-s minimumban, majd rohamosan 
fényesedik 1072-ig.
Felszálló ágon, igen gyorsan fényesedik 1373-975 kö
zött.
A két hónap alatt 1079-1470 között halványodik.
Gyors és egyenletes fényesedést mutat 1 2 ,6-1070 kö
zött.
Fénygörbéjének leszálló ágán 975-1072 között halvá
nyodva minimumközeibe jut.

Felszabályos, L és RV Tau típusú változók
Lassú fényesedést mutat 777-775 között.
Maximális fényében láthattuk márciusban, 976-nál, 
majd halványodott, és április végén 1076-s.
Március végén 1072-s másodminimumban látszott. 
Március eleji 673-járól április végére 578-ig fényesedik. 
Az észlelések nagy szórása ellenére egy március végi 
97l-s másodminimum és egy április végi 979-s 
főminimum sejthető.
Az előző időszak csekély fényesedése most ugyanilyen 
mértékű halványodásba csapott át: 5 7 5 -5 ,7  között 
változott.
Március elején maximumot ér el 772-val, utána fényes
sége 873-ra csökken.
A déli égbolt egyik legnagyszerűbb félszabályos válto
zója 777-771 között fényesedett.
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Márciusban egy 6 , 2-s másodminimumot mutatott, 
amit áprilisban menetrendszerűen főminimum követett 
6?8-val.
Mint az előző időszakban, most is csak kismértékű, 
6?3-6T6 közötti változást mutatott 
Tovább folytatja 7™2-7™7 közötti változásait 
Április első napjaiban érte el ll™5-s minimumát. A hó
nap végére 1 0 ,6-ig fényesedett.
A két hónap során 677-7™0 közötti hullámzást mutat. 
Ettől a változótól szokatlan lassúsággal fényesedik 
7?7-7?4 között.
Hibahatáron belül állandó fényességű 7™6-nál.
A beérkezett fénybecslésekből 5™8-6T3 közötti válto
zás látható.
A jelentős szórást mutató adatokból 6^8-771 közötti 
hullámzást lehet sejteni.
A vizsgált időszak elején 7™0-s maximumban látjuk, 
majd 7, 8-ig halványodik.
Március eleji 8?0-s minimumából április végére 6?l-s 
maximumba fényesedik.
Március elején még halvány 11^8-s, később ll™2-ig fé
nyesedik.
Minimumból fényesedik 7^0-6™3 között.
Fénygörbéjét lassú, 5™0-5T3 közötti halványodás jel
lemzi.
Március elején még 9m alatti, a későbbiekben 8™6-ig fé
nyesedik.
Mindkét hónapban minimumfényessége körül ingado
zik 8™1-8T3 között.
Nagyon gyenge hullámzást mutat 3™3-3T5 között.
A megfigyelési időszak közepén 8™7-s főminimumban 
volt, míg március első, illetve április utolsó napjaiban 
7™9 körüli másodminimumban láthattuk.
Az észlelési időszak elején még 7™3-s minimum- 
fényeségnél látjuk, majd március közepétől ismét ma
ximumban figyelhető meg 5?0 körül.
Február végi 7™6-s minimumából 6™5-ig fényesedik 
márciusban, utána lassan visszahalványodik. 
Márciusban gyorsan fényesedett 6™0-ig, majd 6™8-ra 
halványodott.
Észlelőink 579-6^4 közötti észleléseket végeztek a 
csillagról.
Az előző időszakban bekövetkezett csekély mértékű 
minimumából visszafényesedett, és ebben az 
időszakban 3™8-s fényességet ért el.

Kovács István-R eiczigel Zsófia
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XO-lb: fedési exobolygó a Corona Borealisban
Az exobolygók közül különösen fontosak a csillaguk előtt átvonulok, melyeknél a 
radiális sebesség változásai mellett a csillag fényességcsökkenései is elárulják a kísérő 
bolygó létezését. A fénygörbék modellezésével pontosan kiszámítható az exobolygó 
pályahajlása, ami a spektroszópiai adatokkal kombinálva abszolút fizikai paraméte
rek (tömeg, sugár) meghatározását teszi lehetővé. Mindeddig 9 fedési exobolygót is
mertünk, közülük azonban csak négy csillaga fényesebb 12 magnitúdónál -  a többiek 
a Tejútrendszer magja felé található 15—16 magnitúdós csillagok.

P.R. McCullough (STScI) és munkatársai fedezték fel a 10. fedési exobolygót, mely
nek központi égitestje egy 11 magnitúdós csillag a Corona Borealis csillagképben. A 
felfedezésre az XO projekt keretein belül került sor, ami amatőrök és szakcsillagászok 
együttműködésére építve keres csillaguk előtt átvonuló bolygókat. A projekt lelke 2 
db f/l,8-as 200 mm-es teleobjektív, melyek a hawaii-szigeteki Haleakala csúcsán au
tomatikus robottávcsövekként üzemelnek 2003 szeptembere óta. Egy-egy területet 
két hónapon át mérnek, átlagosan 5 percenként készítve egy 7 fokos látómezejű ké
pet. Az ezeken található több tízezer csillag között kerestek periodikusan kis elhalvá- 
nyodásokat mutatókat, melyeknél a fény változást fedési exobolygó is okozhatja. Egy- 
egy jelölt azonosítása után 20-30 cm-es távcsöveket használó amatőrcsillagászok 
nemzetközi hálózata segítségével újabb fényességmérések születnek, melyekkel 
pontosan meghatározhatók a fény változás jellemzői (periódus, amplitúdó). Ezek is
meretében a spektroszkópiai megerősítés is lehetővé válik, amihez 2,7-11 m-es táv
csöveket használnak. A csillag látóirányú sebességváltozásai mondják ki a végső szót 
a jelölt exobolygó természetével kapcsolatban.

Az XO projekt első exobolygója a RA= 16h02mll*84, D= +28°10/10','4 (2000) koordi
nátán található V= 11™19 fényességű csillag körül kering 3,94 napos periódussal. Az 
átvonulás 173 percig tart, a teljes fényességcsökkenés 0?2. Központi csillaga, egy Nap 
típusú csillag, mintegy 100 m /s sebességgel kering a tömegközéppont körül. Maga a 
bolygó a forró Jupiterek közé tartozik, tömege 0,90±0,07 jupitertömeg, sugara pedig 
1,30±0,11 jupitersugár. Fedései június során Magyarországról is megfigyelhetők lesz
nek, így keresőtérképét a Jelenségnaptárban közöljük. (P.R. McCullough és mtsai, 
ApJ, megjelenés alatt, astro-ph/0605414 -  Ksl)
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