rovatvezetôink
nap

Hannák Judit
1042 Budapest, Petõfi u. 24., IX/27.
E-mail: hannak.judit@gmail.com
hold

Görgei Zoltán
MCSE, 1300 Budapest, Pf. 148.
Tel.: +36-20-565-9679, E-mail: hold@mcse.hu
bolygók

Kiss Áron Keve
2600 Vác, Báthori u. 15.
E-mail: bolygok@mcse.hu
üstökösök, kisbolygók

Sárneczky Krisztián
1131 Budapest, Göncöl u. 43. XIV. lh. II/11.
Tel.: +36-20-984-0978, E-mail: sky@mcse.hu
meteorok

Sárneczky Krisztián
1131 Budapest, Göncöl u. 43. XIV. lh. II/11.
Tel.: +36-20-984-0978, E-mail: sky@mcse.hu
fedések, fogyatkozások

Szabó Sándor
9400 Sopron, Szellõ u. 27.
Tel.: +36-20-485-0040, E-mail: castell.nova@chello.hu
kettôscsillagok

Szklenár Tamás
5551 Csabacsûd, Dózsa Gy. u. 41.
E-mail: szklenartamas@gmail.com
változócsillagok

Kiss László, Kovács István, Jakabfi Tamás
MCSE, 1300 Budapest, Pf. 148.
E-mail: vcssz@mcse.hu, Tel.: +36-30-491-1682
mélyég-objektumok

Sánta Gábor
MCSE, 1300 Budapest, Pf. 148.
E-mail: melyeg@mcse.hu
szabadszemes jelenségek

Landy-Gyebnár Mónika
8200 Veszprém, Lóczy L. u. 10/b.
E-mail: moon@vnet.hu
csillagászati hírek

Molnár Péter
MCSE, 1300 Budapest, Pf. 148.
E-mail: mpt@mcse.hu
csillagászattörténet

Keszthelyi Sándor
7625 Pécs, Aradi vértanúk u. 8.
Tel.: (72) 216-948, E-mail: keszthelyi.sandor@pte.hu

A távcsövek világa

Kurucz János
5440 Kunszentmárton, Tiszakürti u. 412.
E-mail: sidius4@gmail.com
digitális asztrofotózás

Fûrész Gábor
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 87.
E-mail: gfuresz@cfa.harvard.edu, Tel.: (21) 252-6401

nova delphini 2013
Az észlelések beküldési határideje minden hónap 6-a! Kér
jük, a megfigyeléseket közvetlenül rovatvezetôinkhez küldjék
elektronikus vagy hagyományos formában, ezzel is segítve
a Meteor összeállítását. A képek formátumával kapcsolatos
információk a meteor.mcse.hu honlapon megtalálhatók.
Ugyanitt letölthetôk az egyes rovatok észlelôlapjai.
Észlelési rovatainkban alkalmazott gyakoribb rövidítések:
AA aktív terület (Nap)
CM centrálmeridián
MDF átlagos napi gyakoriság (Nap)
U umbra (Nap)
PU penumbra (Nap)
DF diffúz köd
GH gömbhalmaz
GX galaxis
NY nyílthalmaz
PL planetáris köd
SK sötét köd
DC a kóma sûrûsödésének foka
(üstökösöknél)
DM fényességkülönbség
EL elfordított látás
É, D, K, Ny észak, dél, kelet, nyugat
KL közvetlen látás
LM látómezõ (nagyság)
m magnitúdó
öh összehasonlító csillag
PA pozíciószög
S látszó szögtávolság (kettõscsillagok)
Mûszerek:
B binokulár
DK Dall-Kirkham-távcsõ
L
lencsés távcsõ (refraktor)
M monokulár
MC Makszutov–Cassegrain-távcsõ
SC Schmidt–Cassegrain-távcsõ
RC Ritchey–Chrétien-távcsõ
T
Newton-reflektor
Y
Yolo-távcsõ
F
fotóobjektív
sz szabadszemes észlelés
hirdetési díjaink:

Hátsó borító: 40 000 Ft
Belsô borító: 30 000 Ft,
Belsô oldalak: 1/1 oldal 25 000 Ft, 1/2 oldal 12 500 Ft,
1/4 oldal 6250 Ft, 1/8 oldal 3125 Ft.
(Az összegek az áfát nem tartalmazzák!)
Nonprofit jellegû csillagászati hirdetéseket (találkozók,
táborok, pályázati felhívások) díjtalanul közlünk.
Tagjaink, elôfizetôink apróhirdetéseit – legfeljebb 10 sor
terjedelemig – díjtalanul közöljük.
Az apróhirdetések szövegét írásban kérjük megküldeni
az MCSE címére (1300 Budapest, Pf. 148.), fax: (1) 2407708, e-mail: meteor@mcse.hu. A hirdetések tartalmáért
szerkesztôségünk nem vállal felelôsséget.

A Delfin hátán
A nyári égbolt egyik apró, halvány, de
jellegzetes csillagképe a Delphinus (Delfin),
amely valóban hasonlít egy hullámokból
kiszökkenő delfinre. Persze ez a delfin egyáltalán nem 3D-s technikával készült, inkább
olyan, mintha Picasso rajzolta volna a kubizmus hajnalán – no de mire való az emberi
képzelet, ha nem arra, hogy különféle csillagcsoportokat csillagképekké rendezzen?
De hogyan került a delfin az égboltra? A
görög mitológia szerint Arión Poszeidón
és Oneaia nimfa fia volt, aki mesterien
játszott lanton. Egy alkalommal megnyert
egy zenei versenyt a szicíliai Tainaroszban,
és díjakkal gazdagon megrakodva hajóra
szállt. A tengerészekben alighanem feltámadt a kalózszellem, mivel, látván Arión
gazdagságát, úgy döntöttek, hogy a zenészt
elteszik láb alól. Arión csak azt kérte, hogy
teljesítsék utolsó kívánságát: hadd daloljon
el egy gyászéneket. Így is történt, ám Airón,
midőn bevégezte énekét, a tengerbe vetette
magát – és egy zenekedvelő delfin kimentette, majd a hátán egészen Korinthoszig
szállította. Ezt a delfint láthatjuk az égen és
Borsos Miklós domborművén is, amely a
gödöllői víztornyot díszíti.
A nyári égen szökkenő égi rombusz-delfin
egyike a legkellemesebb égi tájaknak – változócsillag-észlelők számára. A víziemlős
„háta” fölött mindjárt ott fogad bennünket
az égterület két legfényesebb félszabályos
változócsillaga, az U Del és az EU Del – párban szokás őket észlelni, természetesen binokulárral. Még közelebb, szinte a Delfin hátán,
két megbízható mirát, a T Del-t és az S Del-t
észlelhetjük. Ezek már távcsöves változók, a
T Del-hez sokszor elkél a 25–30 cm-es átmérő
is, ha meg akarjuk pillantani. Az S Del fényesebb, ám észlelése semmivel se könnyebb: a
nehézséget hihetetlenül vörös színe okozza.
Ha ismét feljebb vándorolunk, az EU–U Deltől északra, egy posztnóvára bukkanunk, a
HR Delphinire. Manapság nem sok érdekes-

Arión és a delfin. Borsos Miklós bronz dombormûve a
gödöllõi víztornyon látható

séget jelent számunkra, hiszen alig változik
12,0 magnitúdó körül. Annál több figyelmet
kapott 1967–68 fordulóján, amikor frissen
felfedezett szabadszemes nóvaként 3,5m-s
maximális fényességet ért el – még független
magyar felfedezője is volt. Érdemes megtekinteni 2251 adatból kirajzolható fénygörbéjét – l. vcssz.mcse.hu.
Negyvenhat évvel 1967 után ismét a Delfin
háta fölötti égrészt fürkészik a binokulárok.
A japán Koichi Itagaki nóvát fedezett fel a
Delphinusban, a 2013. augusztus 14,584 UTkor készült CCD-felvételen 6,8 magnitúdós
vendégcsillagként azonosította a jövevényt.
A prenóva fényessége 17,2–17,4 B magnitúdó
volt, és feltehetően megegyezik az USNOB1.0 1107-0509795 csillaggal, illetve a GALEX
J202330.7+204603 jelzésű ultraibolya forrással. A kedvező égi helyen felbukkant nóvát
a magyar észlelők is azonnal távcsővégre
kapták, és azóta is folyamatosan követik.
Jelenleg úgy tűnik, hogy a Nova Del 2013 is
NB típusú, lassan halványodó nóva. Maximális fényességét augusztus 16/17-én érte el
4,5 magnitúdónál, azóta igen lassan halványodik, de ki tudja, még milyen változásokat
fog bemutatni?
Észleljük hát mi is a Delfin vendégcsillagát
a 66. oldalon található térkép segítségével
– mert reméljük, hogy még sokáig fényes,
könnyen észlelhető csillag marad.
Mizser Attila



