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ELŐSZÓ. 
Már akkor, midőn még Bunsen és Kirchhoff, a prismát 

nem értékesítették oly módon, mint az jelenleg értékesítve van, 
voltak tudósok, kik azon keresztül már nézték az álló csilla
gok szinképét, a nélkül, miszerint azt tudták volna, hogy még 
egykor a hasáb sugártörése oly nagy reformot idéz elő a 
csillagászati te1·mészettanban. 

Több izben volt kezemben azon hasáb, melylyel a nagy
érdemü Frauenhofer oly módon nézte az álló csillagok ~zin

képét, hogy azt egy látcső tárgy lencséje elébe csavarta. Sok
szor láttam azon primitiv eszközt is, melylyel Lamont Mün
chenben már a szemlencse helyén észlelte a fényesebb állö 
csillagokat, de erről a szerény tudós mindig hallgatott, hogy 
ő tette ezt először, csakis ismerőseinek mondja ezt el szóval. 

Midőn azonban a két német tudós a szinképelemzést, 
s annak alkalmazását a földi anyagokra feltalálta, azonnal 
akadtak többen, kik azt a nevezett két tudós módja szerint 
az égi testekre is megkisérlették alkalmazni. Ilyenek voltak: 
Huggins és Secchi, később Vogel s többen. - Míg Huggins 
csak egyes csillagok spectr.al vonalainak relativ helyzetét ipar
kodott meghatározni, s azon volt azt meghatározhatni, vajon 
az illető csillag felénk jön·e, vagy tőlünk távozik, addig Secchi 
egy kis catalogust állított össze, az általa megfigyelt álló 
csillagspectrumokból, mely már is igen sok oldalról meg lett 
támadva. - Vogel a bothkampi Bülow-féle csillagda egykori 
igazgatója, ott egy rendszeres álló-csillag-szinkép megfigye
lést akart eszközölni, azonban ő a nevezett csillagdán oly 
sokoldalú elfoglaltsága miatt arra csak kevés időt szánha
tott, mert egyedül volt. (Dr. Lohse Oswald vegyész volt, ki 
mellette mint segéd működött.) Közbejött még azon körül-

M. TUD. AKAD. ÉRTEK, A MATHEMAT. TUD. KÖRÉBŐL. 18 7'7. 1 * 



4 ELŐSZÓ. 

mény is, hogy ő Bothkampból eltávozott, s ámbár ő, távozása 
után rövid idő mulva már a potsdami építendő »Sonnenwar
tera« ki lett nevezve mint observátor, de ezen napészlelde 
még nem lévén meg, ő kénytelen volt dolgozatait a berlini csil
lagdán vég·ezni, de ezt csak is akkor tehette, midőn az ottani 
programmot nem zavarta. 

Mintegy két évvel ezelőtt Berlinben létemkor felszólított 
Vogel: nem volnék-e hajlandó neki ezen munkában segíteni? 
Ezen felhívásnak szivesen engedtem s igy négyen voltunk erre 
a munkára, t. i.: Vogel Berlinben, D'Arrest Koppenhágában, 
Schmiedt Gyula Áthénben, s én Ó-Gyallán. D'Arrest azon
ban alig birt nehány csillagszinképet megfigyelni, midőn a 
halál megfobztott bennünket tőle, munkatársunktól. Schmiedt
nél a spectroscopicus megfigyelés az igéretben maradt, Vogel 
igen ritkán jut hozzá, hogy Berlinben folytathassa ezen mun
kát, így tehát magam maradtam az álló csillagok színképé
nek égövi megfigyelésére, mint azt Vogel elnevezte. 

Vogel szíves volt nekem azon spectroscopok ból egyet 
átengedni, melyek kizárólag erre a czélra lettek szerkesztve, 
s 5 egyenes látatú prismával bírnak, Browningtól, s egy sze
rény kieli mechanicus szerelte azokat fel. Ezen spectroscop
pal kezdettem el megfigyeléseimet, azonban a mult nyár ele
jén kaptam egy ennél sokkal jobban kezelhető, s igen sokkal 
fényteljesebb kis spectroscopot Merztől Münchenben, mely 
nagy fényteljessége mellett azért hasonló szétszóró erővel bir, 
mint az első. Ezen kis színképelemző készülék, mely a szem
lencse és szem közé lesz illesztve, 3 prismából áll s a hasad{ls 
helyett szintén egy henger lencsével bir. A beállítás a követ
kező végtelen egyszerű módon történik: midőn a csillag be 
van állítva, a látcső szorító csavarai megszorítva, a szemlen
csére reá csavartatik a hengerlencse. Most tehát a csillagot 
többé nem pontnak, de szálnak látjuk; a szemlencse beállító 

· csavarával addig kell most már a szemlencse csövét ki- és be
csavarni, míg a szál, éles szállá változik; ha ez megvan: akkor 
a kis csövet kell csak bedugni, mely a három prismát tartal
mazza, s a színkép egész élesen áll előttünk. 

Ámbár ezen kis eszközre Vogel, Browning és mások 
módszere szerint igen könnyü egy léptéket alkalmazni, de 
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ennek itt épen nem volna czélja, miután ennek csak az a 
czélja, hogy vele csupán csak az álló csillagoknak rendszeres 
tömeg megfigyelését lehessen tenni, a hol a feladat csupán 
csak azok szinképének typicus meghatározását eszközölné. Mi
vel a különböző typusok lényeges különbségei valószinüleg 
csak azon izzó égitestek hőmérsékétől s tömegétől függ, s 
Secchi vizsgálódása szerint ezen typusok felosztása az égen 
nem egy különös véletlentől függ, ilyen átvizsgálása az ég
nek később igen gyümölcsöző lehet még a csillagászati phy
sicára nézve. 

Ezen typusok felosztása már többek által megkisérelte
tett, de valami alapos eredményre egyik sem jutott. Vogel sze
rint a legészszerűbb beosztác;;a lenne a csillagoknak, ha azon 
szempontból indulunk ki, miszerint az álló csillagok spectru
mában az illető égitest fejlődési állapotát látnánk vissza tük
rözve, s ezen módon valóban igen kitünő három typust lehet 
felállítani: 

1. Azon csillagok, melyeknek hőmérséke oly magas, hogy 
a légkörükben levő érczgőzök csak igen csekély absorbtiót 
birnak előidézni, űgy hogy, vagy csak igen finom vonalakat 
lehet a színképben észrevenni, vagy olyanokat egyáltalában 
nem. Ide tartoznak a fehér csillagok. 

2. Csillagok, melyek színképében, már erős vonalakat s 
vonalcsoportokat látunk, az athmospherájokban levő gőzök 
által előidézve. - Ide tartozik a mi napunk és a sárga csil
lagok. 

3. Olyan csillagok, melyeknek izzási hőmérsékük annyira 
sülyeclt, hogy már az anyagok társulása (associatiója) áll be, 
melyek légkörüket képezik. Mint az űjabb megfigyelések mu
tatják: ilyen esetben a szinképben mindig keskenyebb vagy 
szélesebb absorbtió sávok mutatkoznak. Ide tartoznak a vö
rös csillagok. 

Ha a Secchi-féle harmadik és negyedik typust összeha
sonlítjuk, az azonnal kiderül, miszerint azok egy osztályba 
tartoznak, t. i. a harmadikba, mert a különbség köztük csak 
is a:r, hogy az elsőnél a sávok a violaszín felé élesek és a vö· 
rös felé elmosódottak, míg utóbbinál ez meg van fordítva. 

----------------~-~--~-~~--~--~ 
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Vogel a következő csoportokat ajánlja, a mely a mos. 
tani ismeretünk igényének hosszabb időre megfelelne: 

I. TY P U S. 

Olyan szinképek, hol az érczvonalak végtelen finoman, 
tünnek fel, vagy épen nem, s a szinkép törékeny vége a nagy 
fényteljesség által tűnik fel. Ezen osztály 3 alosztályra osz
lik még fel: 

a) Azon szinképek, hol a végtelen finom faczvonalakon 
kivül a három hydrogen vonal rendkivül élesen s vastagon tü
nik elő. 

b) Szinképek, hol a finom érczvonalak csak igen fino
man tűnnek elő vagy épen nem, de a hydrogen vonalak 
hiányoznak. 

c) Azon csillagok színképe, melyben a hydrogen vona
lak, s a D J fényesen tünnek fel. Mostanig csak y Cassiopejae és 

fJ Lyrae ismeretes ezek közöl. 

II. TY P U S. 

Azon színképek, hol az érczvonalak igen tisztán tünnek 
elő. A spectrum törékenyebb vége az előbbeni osztályhoz ké
pest fénytelen és halvány, továbbá benne a Yonalak annyira 
össze vannak zsúfolva, hogy majdnem oszlopokat képeznek. 

a) A szinkép, különösen zöld és sárga részében számta
lan igen erős érczvonal mutatkozik, mely annak ismertető 
jele. A hydrogen vonalak többnyire erősek ugyan, de soha 
sem oly feltünő vastagok, mint az első typus a) alosztályá
ban; némely csillagoknál azonban azok igen gyengék, de ott 
azután a spectrum törékenyebb végén rendesen számtalan 
igen közel álló vonal látható, melyek oly sűrűn állanak egy
más mellett, hogy majdnem sávokká folynak össze. 

b) Azon csillagok szinképe, hol a sötét vonalakon és sá
vokon kivlil több fényes vonal is látszik. Ilyen T Coronae s a 
Rayet és Wolf által Párisban megűgyelt csillagok a hattyú
ban, úgy a változandó fényű R Geminorom. - Ezen utóbbi 
azonban annyira fénytelen, hogy ámbár sávokat láttak már 
benne, de vonalakat csak is gyanítani lehet. 
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III. TY P U S. 
Azon szinképek, melyekben a vonalakon kivül még erős 

sötét sávokat lehet látni. annak minden törékenységü részé
ben, s az ibolyaszín vége a spectrumnak feltünően gyenge. 

a) A sötét vonalakon kivül a szinképben sávok látsza
nak, melyek a spectrum törékenyebb vége felé sokkal söté
tebbek, s éles körvonalakkal birnak, a vörös felé elmosódot
tak. Ilyenek a Herculis, a Orionis, (3 Pegasi stb. 

b) A szinkép egészben hasonlít az előbbi osztályhoz, 
azon különbséggel, hogy itt a sávok intensitása fordítva van, 
mint előbbinél, t . i. a sávok a vörös felé élesek és az ibolya felé 
elmosódottak. Ilyen még eddig igen kevés ismeretes, s több
nyire csekély fényű vörös csillagok. Ezen alosztályt nevezte 
Secchi negyedik typusnak. 

Ezen felosztás valóban igen észszerü, s ha csak az 
északi félgömb lenne is ilyen módon pontosan átkutatva, az 
már magában véve igen sok érdekes eredményre juttatna 
bennünket. Ezen munkához azonban nem egy megfigyelő kell, 
serµ. kettő, hanem egy sereg, különösen ha még tekintetbe 
veszszük, a mi rosz légköri viszonyainkat, melyek~ mint tud
juk, Berlinben sem jobbak a mienknél; sok csillagász pedig 
részben lenézi, részben irtózik az astrophysicai munkálatoktó, 
így tehát meg kell elégednünk azon reménynyel, hogy majd 
idővel be lesz ezen átkutatás is fejezve, de hogy mikor? azt 
hagyjuk egyelőre felelet nélkül! 

A mi tervünk volt egyelőre a negyed nagyságú csilla
gokig menni, de mint olvasóm látni fogja, én már is túl men
tem a negyedrendüeken, s a mennyire a légköri körülmények 
megengedik, mert látcsövem fényteljességében bizok, száncle· 
kom a 9-ed nagyságig menni, a mint ezen kis catalogusnak 
második részét befejezem, melyet reménylek még ez év folytán 
az Akadémia elé terjeszthetni. 

A mi a csillagok szinképének osztályozását illeti, én 
minden pontban szorosan ragaszkodtam Vogel typusaihoz, s 
mint legczélszerübbet azt fogadtam el. 

A csillagszinképek mind két különböző napon több iz
ben lettek feljegyezve, sőt a gyengébbek, egy és ugyanazon 
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napon, többször beállítva. Több gyenge csillagnál előfordúlt 
azon eset, hogy különböző beállításoknál, különböző spectru
mot láttam. Ezeket természetesen nem vehettem fel ezen kis 
jegyzék sorai közé, mert még többször át fogom őket vizsgálni. 
Ha c11,talógusoroat a 6-od nagyságig befejezem, s kezdem azt, 
mely a csillagok spectrumát fogja tartalmazni 6-od nagyság
tól 9-ig, ezeket újra revideálni fogom, hol a változó fényüek 
érdekes eredményre juttathatnak, milyent már jelenleg is fl 
Lyraenál látunk, s ezeket különösen szemügyre akarom venni. 

'.Mivel a csillagokat Argelander új Uranometriája után 
állítottam be, azokat ugyanazon sorrendben vettem fel jegy
zékembe, t. i. a még jelenleg nem egészen kiküszöbölhető csil
lagképek sorrendjében (mint azokat Argelander adja). Az 
egyes csillagokat azonban a csillagképekben egyenes felszál
lás sorrendjében. A nagyságok szintén Argelander nyomán 
vannak mellékelve. 

Hogy netalán tévedés az egyes csillagok azonosságánál 
lehetetlenné legyen téve,zárjelben,minden csillag után amazok
nak egyenes felszállását, elhajlását és nagyságát mellékeltem, 
s miután nem feladatom egy új csillag catalógust átdolgozni, 
nem reducáltam a csillagok helyzetét ez évre, azzal szükségtelen 
munkát elkerülendő, hanem úgy vettem be a jegyzékbe, mint 
azokat Argelanper adja; t. i. az 1840. évre átszámitva. 

Budapest7 1877. január 24-én. 

Konkoly Miklós. 



160 álló csillag szinképe. 

a Ursae minoris. [AR: 150 33' D + 880 27' mg: 2.] A 
szinkép, a vöröstől egész az ibolyaszinig igen élénk. A köneny 
vonalai igen jól kivehetők, de nein valami rendkivül szélesek, 
mint az az I. typus a) osztályánál gyakran lenni szokott. Pa
ter Secchi szerint ezen vonalak el vannak tolódva; , merre ? 
azt ő sem mondja. Erről más alkalommal lesz szó. 

fl Ursae minoris. [AR: 222° 48' D + 74° 49' mg: 2.l 
Ezen csillag szinképe azon osztályhoz tartozik, melyhez a 
napunké; t~ i. a sárga csillagok osztályához, 

Az elég fényes folytonos szinképen látszanak a követ
kező Frauenhoffer-féle vonalak, ugymint: a három hydrogen, 
natrium, továbbá a b csoport E és B. Ezeken kivül még szám
talan finom vonal látszik a zöldben, a sárgazöldben és a kék
zöldben, melyek valószinüleg a vas vonalai. Tehát fJ ursae 
minoris okvetlen tartalmaz : könenyt, natriumot, magnesiu
mot, s valószinüleg vasat, s több ércZfit, mely a mi napunkban 
is létezik. A szinkép törékenyebb része kevésbé fényes, mint 
az első osztálynál. 

r Ursae minoris. [AR: 230° 15', D + 72 ° 24' mg: 3.] 
Színképe elég fényes. A folytonos szinképben igen kevés ércz
vonal látszik, melyek végtelen finomak, s alig kivehetők. Ezek 
leginkább a zöldben tünnek elő. A hydrogen vonalak végkép 
hiányoznak.~ A színkép aránylag a fényességhez rövid, s az 
ibolyaszin vége halvány. 

s Ursae minoris. [AR: 237° 29', D + 78° 17' mg: 6.] 
Tekintetbe véve, hogy a csillag 6·od nagyságű, szinképe elég 
jól kivehető. A folytonos szinképen kívül azonban semmiféle 
megszakítást sem lehet látni. A színkép tehát az I. typus b) 
osztályához tartozik, melynek igen szép jellemzője. 

,, 
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11 Ursae minoris. [ AR: 245° 34.' D + 76° 7' mg: 6.] A 
gyenge szinkép, a vöröstől az ibolyáig igen jól kivehető, de 
benne egyetlen egy Frauenhoffer vonalat sem lehet látni. 
Szintén úgy mint előbbeni az I. typus b) osztályához tartozik. 

E Ursae minoris. [ AR: 2650 39', D + 86 ° 35' mg: 4.5.] 
A szinkép igen halvány, semmiféle vonal sem látszik benne. 
Annyi kivehető, hogy az I. typus b) osztilyához tartozik. 

o Ursae minoris. [ AR: 2750 59', D + 860 35' mg: 4.5.J 
A folytonos szinképen a hydrogen vonalak látszanak nehány 
gyenge Frauenhoffer-féle vonallal. Ezek közől legjobban ki
vehető a D, E és b csoport. Mint látható, ezen csillag színképe 
is, a mi napunk typusához tartozik, vagyis a II. Vogel-föle 
typus a) osztályához. 

(J Oassiopeje. [ AR: oo 9', D + 58 ° 16' mg: 2.3.) A fehér 
csillagok sorába tartozik. A 3 hydrogen vonal igen élesen 
átszik, s meglehetős széles, különösen az F. A szinkép töré

keny vége igen élenk, s hosszan látni az ibolyaszint. A szin
kép az I. typus a) osztályához tartozik. 

* a Cassiopeje. [ AR: 7 ° 52' D + 55° 39' változó.] A 
szinkép elég fényee, s a sárga csillagok sorába tartozik. Igen 
sok finom vonal látható benne, melyek közől a legtűlnyomóbb 
a natrium vonala és a. b csoport. 

o Oassiopeje. [ AR: 18 ° 51', D + 59 ° 24' mg: 3.J A fel
tünő élénk folytonos szinképben, melynek élénksége messze 
belehat a spectrum törékeny végébe, igen szembeötlő a két 
köneny vonal: F és G, melyek azonnal az első typus a) osz
tályára utalnak. A harmadik köneny vonal: a C igen gyen· 
gén mutatkozik. 

E Oassiopeje. [ AR: 25 o 44', D + 62 ° 53' mg: 3.4.] A 
szinkép elég bágyadt1 s űgy látszik, hogy a vörös hiányzik be· 
lőle, mi által igen különös szint őlt az egész a megfigyelő 
szeme előtt. A két köneny vonal az F és G itt vannak sőt még 
a b csoport is jól kivehető. 

a Draconis. [AR: 2100 1', D + 65° 9' mg: 3.4.J A szin
kép kivételképen hosszű, s egész a legtörékenyebb részéig 
élénk. A három hydrogen vonalon kivül más nem látszik 
benne; tehát az első typusz a) osztályához tartozik. 

11 Draconis. [ AR: 245° 27', D + 61 o 53' mg: 3.2.] Nem 
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igen élénk szinképe a második typus a) osztályának, mely a mi 
napunk szinképével hasonló. - A Frauenhoffer vonalak nem 
nagyon élesek, de a sok finom szálon kivül jól kivehető a há
rom hydrogen, továbbá B, D1 E és ab csoport. 

fJ Draconis. [AR: 2610 42', D.+ 52 ° 25' mg: 3.2.] Szé
pen jelzi a sárga csillagok spectrumának typusát, de sokkal 
fényesebb mint az előbbi. A 3 hydrogen, natrium, E és b cso
port, s számos más finom érczvonal igen szépen mutatkozik a 
mindig elég élénk szinképen. 

r Draconis. [ AR: 268 • 13', D + 51° 30 mg: 2.3.J Ezen 
csillag szinképe gyengébb kiadásban tökéletesen hasonlít az a 
Bootis spectrumához; tehát szintén a sárga csillagok szinké
pének typusához tartozik . 

a Oefei. [AR: 318 ° 41', D + 61° 55' mg: 3.2.] A fényes 
szinkép ben igen szépen látható a három hydrogen vonal, mely 
feltünően széles, különösen az F. Ez tehát a fehér csillagok 
typusához ta.rtozik, mint a Lyrae. 

fJ Oefei. [AR: 3210 38', D + 69° 51' mg: 3.J Végtelen 
sok finom vonal szeli keresztül a meglehetős fényes szinképet, 
melyek közől egyszerre felismerhetők: a natrium, hydrogen, vas 
és magnesium vonalai. A spectrum tehát a II. typus a) osztá
lyához tartozik. 

* o Oefei. [AR: 3350 48', D + 57° 35' változó.] A vo
nalak a gyenge szinképen annyira össze vannak halmozva, 
hogy már oszlopokká csoportosulnak, miért is a szinkép nem 
igen élénk. Hogy ez melyik typushoz tartozik, azt nehéz lenne 
biztosan megállapítani ; leginkább lehetne azt átmeneti spec
trumnak nevezni, a II. osztály a)-ból a III. osztály a) osz
tályba. Nevezetes ezen különös spectrum épen azért, mivel a 
csillag változandó fénynyel bir. 

r Oefei. [AR: 353° 12', D -t- .76° 44' mg: 3.4.) Ennek 
szinképe épen olyan, mint fJ Oefeié, de sokkal halványabb. A 
finom szálak ép úgy látszanak itt is, mint ott, minél fogva ezen 
csillag szinképe is a napspectrum typusához sorolandó. 

q Persei. [AR: 43° 44', D + 38° 13' mg: 4.] Feltüuő 
szép oszlopspectrum, mely a harmadik typus a) osztályához 
tartozik. Az absorbtio sávok a szinkép törékenyebb vége felé 
éles határvonalakkal birnak, mig a vörös felé sötétségök fogy, 
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s eléggé elmosódottak. A szinkép, melyre ezen sávok vetítve 
lenni látszanak igen élénk, különösen a zöld és vörös része. 

* fJ Persei (Algol). [AR: 44 ° 26', D +:400 20' válto
zandó.] Ezen nevezetes csillag spectruma épen ellenkező o 
Cefeivel, mely szintén változó. Míg annak az oszlopspectrum
hoz közeledő szinképe van, addig ezé igen elénk folytonos 
spectrum, mely egész az ibolyaszinig jól látható, s a 3 hydrogen 
vonalon kívül, melyek mind igen szélesek, különösen az F) 
más semmi sem vehető észre. 

a Persei. [ AR : 48 ° 14', D + 49 ° l 7' mg: 2.J Szinképe 
igen hasonlít a sárga csillagok spectrumához. Igen sok finom 
szál látszik benne, s ezeken kivül a három köneny vonal, és a 
magnesium csoport. Nevezetes azonban az, hogy a natrium 
végleg hiányzik belőle. 

o Persei. [AR: 520 53', D + 47° 16' mg: 3.J A színkép 
elég fényes, és egész a legtörékenyebb végéig jól kivehető. A 
három hydrogen vonalon kívül, melyek eléggé jellemzik az 
I. typus a) osztályát, semmi egyéb nem észlelhető benne. 

é Persei. [AR: 56° 47', D + 39° 33' mg: 3.4.J Ennek 
szinképe ép olyan fényes, mint előbbié, leszámítva, hogy a tö
rékenyebb vége sokkal rövidebb, A színképet igen sok végte
len finom érczvonal szeli át, azonban a natrium és a hydro
gen 3 vonala hiányzik közülö k. A spectrum az I. typus b) 
osztályához tartozik. 

~ Persei. [ .AR: 57 ° 9', D + 35 ° 20' mg: 4.] Ezen szín
képben a legmegfeszítettebb figyelem mellett sem lehet egyet
lenegy Frauenho:ffer vonalat találni. - A folytonos spec
trum meglehetős fényes, a törékeny vége aránylag rövid. -
Mindez jellemzi az első typus b) osztályát. 

fJ Ursae majoris. [AR: 1630 2', D + 570 14' mg: 2.3.] 
A Vogel-féle második typus a) osztályához tartozik; a hydro
gen vonalak rendkívül élesek s szélesek, nemkülönben a na
trium vonal is igen jól kivehető. Ezeken kívül még a b cso
port és nehány finom Frauenho:ffer-féle vonal látszik a sárgás
zöldben . .A színkép különben igen nyugtalan, a csillag mély 
állása miatt. 

*a Ursae majoris.[AR: 163° 27'.D + 620 37' mg: 2.J 
Klein és Weber szerint a színét változtatja; s mint utóbbi 
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állítja, a sötétvöröstől lejön a világos sárgára. Spectroscoppal 
három különböző napon lett általam megfigyelve, úgymint: 
szeptember 22-én, november 6-án és november 11-én. A szín
kép a második typus a) osztályához tartozik, tehát ugyanazo
nos a napunk szinképével. A hydrogen vonalak igen gye:igék, 
de azért jelenlétöket bizton lehet állítani, sokkal jobban lát
szik a natrium vonala, úgy a magnesiumot jellemző csoport, 
s számos finom vonal látható még a sárgában és zöldben, úgy 
kékzöldben is. - A színképben túlnyomó a vörös és sárga 
szin ; az ibolya rövid és halvány. 

r Ursae majoris. [ AR: 1760 21', D + 57° 55, mg: 2.3.J 
Színképe hasonlít az előbbihez, azon különbséggel, hogy itt a 
hydrogen vonalak igen szélesek, az előbbihez képest, s az 
egész színkép sokkal halványabb, különösen a törékenyebb 
vége. A három köneny vonalon kivül még igen szépen van a 
magnesium és natrium jellegezve, úgy szintén számtalan finom 
szál szeli át az egész szinképet, mely a sárga csillagok so
rába tartozik. 

8 Ursae majoris. [ AR: 181 o 52', D + 570 l:í5' mg: 3.4.J 
A három köneny vonalon kívül egyéb nem látszik a színkép
ben, mely nem nagyon élénk, a mi legjobban feltünik ezen ty
pusnál az ibolyftnál, melynél ez különben igen hosszú és élénk 
szokott lenni. 

~ Ursae majoris. [AR: 191019', D + 560 50' mg: 2.J 
Az egész szinkép, mely az I. typus a) osztályához tartozik, igen 
élénk. Különösen vakító élénkséggel bir a vörös és sárga ; 
ám bár a szinkép törékeny vége is elég élénkséggel bir. - A 
három könenyvonalon kivül más nem létezik a spectrumban, 
ezek azonban rendkívül erősek, különösen az F igen el van 
szélesedve. 

~ Ursae majoris. [AR: 1990 22', D + 550 46' mg: 2.] 
(Mizar.) A szinkép nem nagyon élénk, ámbár a három köneny
vonal igen határozottan utal az első typus a) osztályára, de 
az ibolya elmosódott és halaványabb, mint az lenni szokott 
ezen typusnál. 

Az Alcor színképe azonos az előbbivel, ámbár sokkal 
gyengébb, de a hydrogen vonalak tetemesen erősebbek s szé. 
lesebbek, mint Mizarnál. 
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1J Ursae majoris. [AR: 2050 18', D + 500 7' mg: 2.J Ahá
rom könenyvonalon kívül jól kivehető még a natrium, mag
nesium csoport és a Brewster-féle csoport. Ezeken kívül igen 
sok finom szálvonal szeli át a színképet, mely a sárga csilla
gok színképének sorába tartozik. A spectrum törékenyebb ré
sze js elég jól kivehető, a vörös igen élénk. 

n Bootis. [ AR: 2060 46', D + 19° 12' mg: 3.J A spectrum 
igen homályos, a három könenyvonalon kívül mit sem tartal
maz ; homályossága daczára elég hosszű s kivehető, hogy az 
első typus a) osztályához tartozik. 

a Bootis. [ AR: 212° 5', D + 20°1' mg: 1.J Színképe töké
letes hasonmása napunk spectrumának. Minden Frauenhoffer 
vonal a legnagyobb tisztaságban tünik elő, ezek közöl kivál
vák A, B) C) D, E, b csoport F,, G sőt néha a mély ibolyában 
is tünnek fel vonalak. Nevezett vonalakon kívül még C és D 
között látszik sok finom vonal, űgy a sárgászöldben, zöldben és 
kékes zöldben, hol néha űgy annyira össze vannak csoporto
sulva, hogy kis oszlopokat látszanak képezni. 

e Bootis. [AR: 219° 30', D + 270 45' mg: 2.3] A má
sodik typus a) osztályához tartozik. Sr.inképe olyan, mint a 
legtöbb sárga csillagé; igen hasonlít a Bootis spectrumához. 
de a köneny vonalak igén elmosódottak benne. 

(1 Bootis. [AR: 223° 59', D +410 l'mg: 3.] Igen gyenge 
színképe van; nehány végtelen finom szálon kívül, mely leg
inkább a sárgában és zöldben mutatkozik, egyéb mi sem lát
szik benne. Valószinüleg a II. typus a) osztályához tartozik. 

o Bootis. [AR: 227° 16', D + 33° 55' mg: 3.] A közép
szerű fényességű színképben egyetlenegy vonal sem látható, 
A színkép törékeny vége elég élénk, de rövid. I. typus a). 

V1 Bootis (déli). [ AR: 231 o 18', D + 41 o 23' mg: 4 
(kettős).l A három hydrogen vonalon kivül más semmi sem 
szakítja meg a színképet. Ezek igen jól kivehetők a mindig 
elég élénk szinképen. -- A spectrum az I. typus a) osztályá
hoz tartozik. 

V2 Bootis (északi).[AR: 231° 31', D + 410 27' mg: 4.J 
Igen szép jellemzője a III. typus a) osztályának. A vöi1ös
sárga és zöld igen szép fényes s az egész színkép több oszlop-



1 60 ÁLLÓ CSILLAG SZINKÉPE. 15 

szerü vonalhalmazokkal van átszelve. Az ibolya felé ezen sá
vok élesek, a vörös felé elmosódott körvonalakkal birnak. 

(J Coronae borealis. [AR: 2300 19', D + 290 40' mg: 
4.3.J Szinképe az első typus a) osztályához tartozik. A szin
kép törékeny vége halvány és rövidebb, mint ezen osztálynál 
különben lenni szokott; a hydrogen vonalak pedig annyira 
elmosódottak, hogy mintegy ködburokkal látszanak környezve 
lenni, s e alig látható, csakis néha-néha pillanthatni meg. 

0 Coronae borealis. [ AR: 231o37', D + 31° 59' mg: 4.] 
Végtelen gyenge finom szálak tünnek fel a sárgában és zöld
ben, ha a legmegfeszítettebb figyelemmel vizsgáljuk át ezen 
szinképet, mely az első typus b) osztályához tartozik. - A 
szinkép nem igen fényteljes, a hydrogen vonalak hiányoznak 
belőle. 

a Coronae borealis. [ AR: 231 o 59', D + 270 15' mg: 2.] 
Az egész színkép igen élénk, s egész a legtörékenyebb végéig 
jól kivehető. A három könenyvonal közöl kiválóan éles az 
F. Úgy G is elég jól kivehető, míg a C alig látható. A színkép 
a fehér csillagoké sorába tartozik. 

~ Herculis. [AR: 248° 49', n+ 310 54' mg: 3·2.] Szín
képe egyszerre :uutatja a sárga csillagok színképének jelle
gét. Az egész spectrum elég élénk, leszámítva annak töréke
nyebb végét, mely elég halvány, mint az ezen typusnál rende
sen lenni szokott. Akeves bbé törékeny részben igen sok finom 
vonal látszik, s különösen jól körvonalazott a b csoport, E 
vonal s a natrium; feltűnő a színképben még egy szép vonal
csoport, mely az E vonaltól a törékenyebb vége felé fekszik 
a színképben. 

11 Herculis. [ AR: 2490 21', D + 390 14' mg: 3.J Itt a 
hydrogen v<malak végtelen gyengék s elmosódottak, alig le
het őket kivenni. A szinkép kevesbbé törékeny része, a vörös, 
sárga, zöld elég élénk, kék már kevésbé, míg az indigó és ibo
lya majd csak nem egészen hiányozni látszik belőle . 

E Herculis. [AR: 253° 23', D + 31° 10' mg: 3·4.] A 
hydrogen vonalak szintén igen elmosódottak, s gyengék; a e 
alig látszik. Az egész színkép, mely szintén az I. typus a) osz
tályához tartozik, még is elevenebb ·az előbbinél. 
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o Herculis. (AR: 2570 7', D + 250 2' mg: 3.] Igen szép 
szinkép, mely a második typus a) osztályához tartozik. A 
könenyvonalak, különösen szép, éles határvonalakkal birnak, 
úgy a zöldben és sárgában is igen sok finom vonal látható. 
- Az ibolyaszin elég halavány, a színkép többi részéhez 
aránylag. 

7t Herculis. [AR: 257° 22', D + 370 O'mg: 3.4.] A hy
drogen vonalakon kívül, melyek nem tűlerősek, igen szépen ki
vehető: a natrium, magnesium és számos finom vonal, melyek 
leginkább a zöldben, kékzöldben s sárgában mutatkoznak. A 
spectrum sokban hasonlít ~ Herculis spectrumához, itt azon
ban az indigo már igen gyenge, az ibolya . végleg hiányzik. A 
szinkép a sárga csillagok typusához tartozik. 

(! Herculis. [ AR: 259° 32', D + 37° 18' mg: 4.] Szín
képe a fehér csillagok typusának a) osztályához tartozik. A 
könenyvonalak meglehetős elmosódottak, űgy a színkép töré
kenyebb vége is halvány és elmosódott. 

µ Herculis. [ AR : _:55o 3', D + 27 ° 49' mg: 3.4.] Igény
telen kis színkép, mely a sárga csillagok spectrumának a) osz
tályához tartozik. - A könenyvonalak igen gyengék, úgy a 
többi látható Frauenho:ffer vonalak is. Ibolyaszin hiányzik. 

; Herculis. (l..R: 2680 53', D + 290 16' mg: 4.3.] A 
sárga csillagokat _,,haracterizáló színkép elég élénk, kivéve a 
színkép legtörékenyebb végét, mely igen gyenge fénynyel bir. A 
Frauenho:ffer vonalak végtelen gyengék, csak is a legnagyobb 

;· ' 

figyelem mellf3,tt vehetők ki. 
v HerctJ,lis. [ A.R: 2680 6', D + 30° 12' mg: 4.5.) Daczára 

a csillag gye~ge fényének, szinképe meglepőn szép s élénk. A 
folytonos szinképet nagy számú, végtelen finom vonal szeli át, 
melyekbf'i legfoltünőbb az F és G. Ezek ámbár elmosódot
tak, de mivel azon a helyen vannak, hol a hydrogen vonalai· 
na)r lenni kell, bizton lehet reájuk következtetni. A vonalak 
legnagyobb része a zöldben és kékes-zöldben van. A szinkép 
törékeuy része is igen élénk. A szinkép a II. typus a) osztá
lyához tartozik. 

(3 Oygni. [AR: 2910 4',D+21°38' mg: 3.] Szinképea 
napéval egyenlő. A natrium, magnesium és vas vonalakon ki
vül, még szembetünő a három könenyvonal, melyek igen éle-
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sen vannak körvonalazva. A szinkép a második typus a) osz
tályához sorolható. 

i Oygni. [AR: 2910 25',D+51° 23' mg: 4.] Igénytelen 
kis szinkép, mely az első typus a) osztályához tartozik. - A 
hydrogen vonalak meglehetős gyengék. 

(j Oygni. [A.R: 294 ° 59', D + 440 45' mg: 3.J Szép jel
lemzője az első typus a) osztályának. A szinkép egész a leg
törékenyebb részig igen élénk, s jól kivehető. A köneny vona
lak igen szélesek s jól körvonalozottak, különösen az F. 

r Oygni. [ AR: 304° 7', D + 39 ° 45' mg: 3·2.J Szinképe 
a mi napunk typusához tartozik.Nagy számű finom szál vonalak 
szövik át az egész szinképet; ezek leginkább mutatkoznak a 
zöldben és kékben. Jól kivehető a D vonalon kivül még a há
rom köneny vonal a b csoport s a natrium jellemzője. - A 
szinkép természetesen a 2-dik typus a) osztályához tartozik. 

a Cygni. [AR: 309 ° O', D + 440 43' mg: 2·1.J Ismét 
egy színkép, mely a mi napunkéva\ azonos. Itt a natrium, 
magnesium és köneny vonalakon kivül számos finom szál vo
nal mutatkozik, űgymint: a vörösben nebány és a sárgában, de 
legtöbb a kékben, illetőleg a kékeszöldben. A színkép, mely 
szintén a második typus a) osztályához t!rtozik, igen élénk, 
egész az indigoig. Az ibolyaszín halvány é~~lmosódott benne. 

é Oygni. [ AR: 3090 56', D + 330 22' mg: 3 2.J Színképe 
a fehér csillagok typusához tartozik, még pdig az a) osz-

1 
tályba. A köneny vonalak ugyan nem valami m·.gyon szembe-
tünőek, azonban jelenlétük félreismerhetetlen. A színkép végig 
igen élénk s fényteljes. -

~ Oygni. [A.R: 317° 47', D + 43°17'mg: 4.J1l1.zenszin
kép ismét a mi napunkéhoz hasonlít, tehát a II. typus a) osz
tályához tartozik. A vonalak nem olyan számosak, ·.mint r 
Cygni színképében, de élesebben vannak körvonalaz,~a ·itt 
mint amott. 

a A.ndromedae. [A.R: 0° 2', D + 2so 12' mg: 2.) Szin
képe szintén a nap szinképével egyenlő ; a sok finom szálon 
kivül, melyek némely helyen, különösen F-től a kevesbbé töré
keny vége felé a színképnek, valóságos absorbtiv sávokká 
gyülnek össze, itt vannak a natrium, magnesium és köneny 
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vonalai. A szinkép igen élénk az indigóig, az ibolyaszín azon
ban hiányozni látszik belőle. 

e Andromedae. [ AR: 70 32', D + 230 27' mg: 4.] A fe
hér csillagok typusának b) osztályához tartozik. A meglehe
tős élénk folytonos szinképben egyetlenegy vonalat sem lehet 
észrevenni. A színkép törékeny vége meglehetős rövid s el
mosódott. 

o Andromedae. [AR: 7° 42', D + 290 59' mg: 3.4] Át
meneti spectrum a II. typusból a III. typus a) osztályba. A 
vonalak oly sűrűen állanak egymás mellett, hogy már mond
hatni oszlopokká csoportosulnak, azonban még a III. typus 
jellegét nem érte el a színkép, hol határozott oszlopspectrum
ról lehetne a szó. A szinkép &. vörös végén igen élénk, míg a 
törékeny végén sokkal halványabb. 

fJ Andromedae. [AR: 150 12', D + 340 46' mg: 2·3.] Ki
válólag szép szinkép, mely a harmadik typus a) osztályát igen 
szépen jellemzi. A vörösben két intensiv fekete absorbtio sáv 
van, melyek közöl az, a melyik a sárgához közelébb áll ket
tős; ezen kettős sáv közöl az, melynek hullámhossza kisebb, 
egy széles vonalból áll, míg a nagyobb hullámhosszuságű több 
vonalból van összetéve. Az absorbtiv sávok a spectrum töré
kenyebb vége felé mind élesek, a vörös felé elmosódottak. Az 
F vonal igen éles mind két oldalán; az F és b csoport meg
lehetősen elszélesedve s mintegy ködburokban áll előttünk. 
Az F és D vonalak között még számtalan finom szál látszik 
a spectrumban. A csillag színe vörös. 

r Andromedae. [AR: 230 31', D + 41° 34' mg: 2·3.] 
Színképe a második typus a) osztályához tartozik, vagyis a 
napspectrummal egyenlő. A rendes Frauenhoffer vonalakon 
kivül számtalan vékony szálak látszanak, különösen a kékben 
és zöldben. A köneny vonalak elmosódottak. A szinkép külön
ben meglehetős élénk. 

a Piscium. [ AR: 28° 27', D + 20 O' mg: 3·4.] Színképe 
meglehetős élénk. A fehér csillagok typusának a) osztályához 
tartozik. A három köneny vonalon kivül egyéb nem mutatko
zik a színképben, mely egész a legtörékenyebb végeig jól 
kivehető. 

r Piscium. [AR: 3470 13', D + 20 25' mg: 4.] Valószi· 
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nüleg nehány igen finom érczvonal van a színkép zöld és sárga 
részében, melyek azonban alig kivehetők. A szinkép nem igen 
élénk, de azért határozottan kivehető, hogy az első typus b) 
osztályához tartozik. 

(3 Piscium. [ AR: 343° 56', D + 20 58' mg: 5·4.J Megle
hetős élénk színkép, mely az I. typus b) osztályához tartozik. 
A zöldben és sárgában néha-néha igen finom szál vonalak lát
szanak feltünni, melyeknek meghatározása azonban a legne
hezebb megfigyelésfilr közé fog tartozni. 

xPiscium. [AR: 349°41',D.+ 0° 23' mg: 5·4.J A gyenge 
fényü csillaghoz arányítva a színkép igen élénk. Az egész 
folytonos színképben azonban egyetlenegy vonal sem látható. 
Ezen spectrum szintén az első typus b) osztályához sorolandó. 

6 Piscium. (AR: 349° 58', D + 5° 30' mg: 4·5.J Végte
len gyenge folytonos színkép. Néha a sárgában és zöldben 
látni vél a megfigyelő nehány végtelen finom szál vonalat. -
Tehát ezen csillag színképe is az I. typus b) osztályához 
tartozik. 

i Piscium. [AR: 352° 56', D + 4° 46' mg: 4·5.J Sún
képe a sárga csillagok typusának a) osztályába tartozik. A 
natrium vonal igen éles, úgy a b) csoport is. Ezeken kívül 
még számtalan gyengébb Frauenhoffer vonal látszik az egész 
spectrum területén. A színkép különben elég gyenge fény
nyel bir. 

A. Piscium. [AR: 3530 28', D + oo 54' mg: 5.] Közép
szerü élénkségü színkép, hol a hydrogen vonalak igen halvá
nyak, s sokkal szélesebbek s elmosódottabbak, mint az a va
lódi a Lirae typusnál lenni szokott. Mindamellett ezen csillag 
színképe csak is az első typus a) osztályába sorolható. 

w Piscium. [AR: 3570 46', D + 50 59' tng: 4.J Szinképé
ben egyetlenegy vonal sem látszik. A folytonos színkép meg
lehetős fényteljes és az első typus b) osztályához tartozik . 

. a Trianguli. [ AR: 260 O', D + 280 48' mg: 4·3.J A nap
szinképéhez hasonló szinképpel bir, hol az F vonal rendkívül 
széles, s igen sok finom vonal látható az egész spectrumban. 
Igen éles azonban a D vonal és b csoport. A fényteljesség 
egész az ibolyaszinig terjed. A második typus a) osztályához 
tartozik. 

2* 

•1 
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s Trianguli. [.A.R: 24° 24', D + 320 31' mg: 5·6.] A 
színkép elég fényteljes. A három hydrogen vonalon kivül, 
egyéb nem látszik a szinképben, mely nem egész az ibolya
szinig jól észlelhető, és az első typus a) osztályához tartozik. 

fJ Trianguli. [.A.R: 30° 1' D + 34° 14' mg: 3.J Színképe 
épen olyan, mint az előbbié, csakhogy a hydrogen vonalak 
még élesebbek. Az F kiválóan éles és vastag; a G szintén igen 
jól kivehető még benne. 

y Trianguli. [AR: 31° 57', D + 33°6' mg: 4·5.J Egészen 
hasonló az előbbihez. A köneny vonalak mind igen szélesek, 
s jól kivehetők. 

r Arietis. [.A.R: 26° 11', D + iso 30' mg: 4·3.J Színképe 
nem épen valami különös fényteljes, hanem a három köneny 
vonal vi\gtelen élesen látszik benne. A spectrum, mely az első 
typus a) osztályához tartozik egész a legtörékenyebb végéig 
jól észlelhető, s az ibolyaszinben néha a megfigyelő egy széles 
fekete vonalat vél látni, mely valószínű, hogy nem egyéb, 
mint H. 

fJ Arietis. [.A.R: 260 27', D + 20° l' mg: 3.J A három 
köneny vonalon kívül, melyek a fényteljes folytonos spectru
mon igen élesen látszanak, egyéb nem látható. A színkép, 
mely szintén az első typus a) osztályához tartozik, egész az 
ibolyaszinig jól észlelhető. 

a .A.rietis. [AR: 290 32', D + 22° 42' mg: 2.J A sárga 
csillagok typusának a) osztályához tartozik. Szinképe igen 
élénk, s napunkéhoz hasonló. Minden Frauenhoffer vonal igen 
élesen látható, de különösen C, D, E, b csoport F. és G. -A, 
C és D vonalak között egy kis absorbtiv sáv látszik lenni, 
- mely ámbár elég gyenge, még is biztosan jelenlévőnek 
mondható. 

i Orionis. [.A.R: SiO 54', D - 60 l' mg: 3.] Folytonos 
szinkép, mely igen fényteljes, minden vonal nélküli. A színkép 
egész a legtörékenyebb végeig igen határozott jellegű, s ::iz 
első typus b) osztályához tartozik. 

a Serpentis. [AR: 2340 6', D + 6° 56'mg: 2·3.] .A. szín
kép, különösen a kevesbbé törékeny vége igen élénk, s át van 
szőve s1ámtalan Frauenhoffer vonallal, melyek közöl a legéle
sebb a b) csoport, s utána a 1mtrium ~onal. Az ibolyaszín 
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fényteljessége veszit a vörös fénye mellett. Különben a II. 
typus a) osztályához tartozik. 

fi Serpentis. [ AR: 235° 19', D - 20 56' mg: 3·4.J Szín
képe az első typus a) osztályához tartozik; elég fényteljes a 
megfigyelésre. A három hydrogen vonalon kivül, melyek közöl 
az F leg~lesebb és legvastagabb, egyéb nem látható. 

o Ophiuchi. [AR: 241 o 29', D - 30 17' mg: 3.J Színképe 
a sárga csillagok typusának a) osztályához tartozik, mely
ben a hydrogen vonalak közöl a e igen éles, a többi inkább 
bágyadt és elmosódott. Ellenben igen élesek a D, F, b cso
port, F és G vonalak, melyeken kívül még számtalan finom 
vonal látszik, különösen a kék és zöldben, kevesebb a sárgában. 

é Ophiuchi. [ AR: 2420 28', D - 40 18' mg: 3·4.J Ezen 
csillag színképe közeledik a harmadik typus a) osztályához, 
mivel a vonalak egész sávokká vannak benne összehalmazva 
illetőleg elszélesedve, így pl. o, a .B, C, D, E, b csoport, F vo
nalak valóságos sávokhoz hasonlók. A harmadik typushoz 
azonban azért nem lehetne sorolni, mert itt a sávok mindkét 
oldala élesen van körvonalazva. Az ibolyaszín még jól lát
ható s a G vonal néha, mint igen széles sáv tünik fel, melyet 
azonban igen nehéz látni. 

~ Ophiuchi. [AR: 247° 5, D - 100 14' mg: 4·2.] Szín
képe a napspectrummal látszik azonosnak lenni, tehát a II. 
typus a) osztályához tartozik. Az egész színkép a vöröstől az 
ibolyaszinig át van szőve finom vonalakkal, melyek közöl ki
válók a C és F. D meglehetős bágyadt. 

x Ophiuchi. [AR: 2510 37„ D + 100 26' mg: 4·5] Min
den tekintetben hasonló az előbbi csillag szinképéhez, csak
hogy itt D és b csoport valamivel élesebb mint fönn. 

11 Ophiuchi. [AR: 2550 18', D - 15° 31' mg: 2·3.J A 
meglehetős fényteljes spectrumban igen élesen látható a három 
hydrogen vonal és a natrium vonala. 

a Ophiuchi. [AR: 261° 53', D + 120 41' mg: 2.J Itt a 
három hydrogen vonalon kivül mást nem lehet a különben 
élénk folytonos spectrumban észlelni, mely egész a mély ibo
lyaszinben igen jól látható. - Ezen csillag spectruma tehát 
egészen tisztán jellemzi a Lirae typusát. 

r Ophiuchi. [AR: 264° 58', D + 20 46' mg: 4·3.J Kö-
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zépszerü fényü szinkép a három hydrogen vonallal, mely az 
első typus a) osztályat jellemzi. 

(3 Ophiuchi. [ AR: 2630 54', D + 4° 38' mg: 3.J A sárga 
csillagokat jellemző színkép elég fényteljes, s a napspectrum 
minden vonala szépen tünik elő benne a vöröstől az ibolyáig, 
mely még elég élénk; köztök túlnyomó élességgel bír a C, D, 
F és b csoport. II. typus a) osztály. 

o Ophiuchi. [ AR: 2680 9', D + 2° 57' mg: 4.J Folyto
nos spectrummal bir, hol a kékben és kékeszöldben nehány 
igen finom vonal látszik. A színkép elegendőleg fényteljes, s 
az első typus b) osztályához tartozik. 

y Aquilae. [AR: 294° 40', D + 100 14' mg: 3.J A sárga 
csillagok szinképével bir, hol a B, C, D, E, b csoport, F és G 
vonalakon kívül még számtalan :finom vonal látszik, különö
sen a kék és zöldben. A színkép kevesbbé törékeny része elég 
élénk, azonban az ibolya bágyadt s elmosódott. A színkép a 
II. typus a) osztályába tartozik. 

a Aquilae. [AR: 295° 45', D + 80 27' mg: 1 2.J Szín
képe tisztán jellemzi az első typus a) osztályát, mely a leg
több fehér csillag characteristicája. A folytonos szinképen, 
mely rendkívül élénk s fényteljes a legtörékenyebb végéig, a 
három hydrogen vonal lószőr vastagságban tünik elő benne. 

f3 Aquilae. [AR: 2960 52', D + 60 l' mg: 4.J Bárszin
tén az első typus a) osztályának spectrumát jellemzi, még sem 
olyan élesek a hydrogen vonalak, mint pl. a Aqualaenél. Itt 
inkább elmosódottak s szélesek, de bágyadtak. A színkép egész 
a legtörékenyebb végéig elég jól kivehető. 

f) Aquilae. [ AR: 3000 46,, D + 1° 17' mg: 3.) A szin
kép nem valami fényteljes, mindamellett bizton kivehető, 

hogy a második typus a) osztályához tartozik. A Frauenhof
fer vonalak közöl legfeltünőbb a három köneny vonal; elég 
jól kivehető a natrium és b csoport, továbbá egy gyenge ab
sorbtiv sáv C és B között. 

e Delphinis. [AR: 3060 23', D + 10° 46' mg: 4.] Igen 
szép jellemzője a második typus a) osztályának. A köneny vo
nalakon kívül még a natrium igen élesen látható, s a kék és 
a zöldeskék tele van finom vonalakkal. A színkép elegendő 
fényteljes. 
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/; Delphini. [AR: 3060 57', D + 140 8' mg: 5·4.J Szin
képe a második typus a) osztályához tartoznék, ha némely ki
vételes dolog nem volna benne, mi nem engedi, hogy azt szi
goruan oda sorozzuk. A vonalak itt sokkal élesebbek általá
ban, mint ez ennél az osztálynál lenni szokott. -- Például a 
natrium kivételképen éles, sötétfekete és széles. - A zöldben 
végtelen sok vonal látszik, s még több a kékben, hol majdnem 
sávokká egyesülnek. 

(J Delphini. [AR: 3070 31', D + 140 3' mg: 3'4] Szin
képe szintén a sárga csillagok typusának a) osztályához tarto
zik, hol azonban a natrium vonal és a három hydrogen rendki
vül élesek, kevesbbé éles a b csoport s E. A zöldben s kékben 
sok finom vonal mutatkozik. Szinkép meglehetős fényteljes. 

a Delphini. [ AR: 30803',D+150 21' mg: 4·3.] Egészen 
hasonló /; Delphini szinképéhez, melyet szigoruan véve nem 
lehet sem a második, sem a harmadik typushoz sorolni. Szin
képe valamivel fényteljesebb mint ~ Delphi.nié. 

o Delphini. [AR: 3090 O', D + 14° 30' mg: 4.) A II. 
typus a) osztályához tartozó szinkép igen élénk; különösen 
annak a kevesbbé törékeny vége; a B vonal még egészen jól 
kivehető, űgy F és G is. A natrium és magnesium vonalakon 
kivül még jól kivehető e is, űgy számtalan apró vonal a zöld 
és kékben. 

r Delphini. [ AR: 3090 49', D + 150 33' mg: 3·4.] Szín
képe a sárga csillagok typusának a) osztályához tartozik s 
mindenben épen olyan mint o Delphini szinképe. 

o Equuli. [AR: 3160 40', D + 9° 22' mg: 5·4] A sárga 
csillagok osztályába tartozik, vagyis a II. typus a) osztályá
hoz. A nem igen fényteljes szinképben a natrium vonal igen 
szépen látható, űgy a többi Frauenhoffer vonalak is. A hydro
gen vonalak különösen élesek és szembetünők. 

a Equuli. [AR: 316° 57', D + 40 35' mg: 4.] Megle
hetős fényteljes szinkép, mely az első typus a) osztályához 
tartozik. A folytonos spectrumon, mely egész a legtörékenyebb 
végéig igen jól kivehető, a három hydrogen vonal igen szépen 
kiválik, különösen az F. 

fJ Equuli. [AR: 3180 44', D + 60 8' mg: 5·4.] Számos 
finom vonal szeli át a meglehetős fénytelen spectrumot. Ki-

I' 
}. 
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váló intensitással bir a natrium vonala. Jól kivehető B) E és 
b csoport. A három hydrogen vonal igen elmosódottnak mu
tatkozik. - A szinkép a sárga csillagok typusának a) osztá
lyába tartozik. 

r Pegasi. [.AR: 1° 15', D + 14° 18' mg: 3·2.] A szin
kép, mely a második typus a) osztályába tartozik egész az 
ibolyaszin végeig elég fényteljes. Kiváló szépen mutatkoznak 
benne a három hydrogen vonalon kívül az E) b csoport s kü
lönösen a natrium ronala. Ezeken kívül számtalan finom szál 
szeli át a szinképet. 

o Pegasi szinképe az első typus a) osztályához tarto
zik, igen fényteljes s egész a legtörékenyebb végeig igen jól 
kivehető. A szinképben igen elmosódva a három hydrogm 
vonal látszik, s általában, nem olyan szélesek azok, mint az 
ennél a typusnál lenni szokott. 

& Pegasi. [.AR: 3300 32', D + 50 25' mg: 3·4.] Szép 
fényteljes szinkép, mely a sárga csillagok typusának a) osztá
lyához tartozik. Különösen élénk a szinkép vörös és ibolya
szin vége, jól kivehetők benne a napspectrumban látható 
Frauenho:ffer vonalak, melyek közől legkiválóbb a három 
hydrogen, na.trium, magnesium, B és E vonalak. Ezenkivül 
számos finom vonal a zöldben és a kékben látható. 

' Pegasi. [AR: 3330 22', D + 100 O' mg: 3·4.] A szin
kép igen gyenge fényű s a három hydrogen vonal közöl jól 
csak is az F és G látszik, de ezek is gyengén és igen elmo
sódva. C csak néha mutatkozik szintén rendk:ivül elmosódva· 
A szinkép az első typus a) osztályához tartozik. 

ri Pegasi. [AR: 33go 53', D + 290 23' mg: 3.] A kü
lönben is sárga csillag színképe a napunk typusának a) osz
tályához tartozik. A Frauenho:ffer vonalak igen szépen lát
szanak, de végtelen finomak. A szinek közöl, különösen élénk a 
zöld, kevesbbé a vörös, meglehetős bágyadt az indigó és ibolya. 

; Pegasi. [.AR: 3390 40', D + ll0 21' mg: 5·4.] Végte
len gyenge színképe, az első typus b) osztályához tartozik. A 
hydrogen vonalak végleg hiányoznak a spectrumból, hanem 
úgy látszik, mint ha a zöldben nebány igen finom vonal tünne 
néha-.Lléha elő. A szinkép ibolyaszin vége rövid és bágyadt . 

.Ii. Pegasi. [AR: 3390 42', D + 22' 44' mg: 4.] Szinké-
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pében nehány finom szál mutatkozik, mely azonban kétséges 
a spectrum gyenge volta miatt. A b csoport azonban határo
zottan jelen van, s igen szépen kivehető. - Megvallom ezen 
csillag spectrumát egyik osztályhoz sem merem sorolni. Ha a 
b csoport nem lenne, úgy az I. typus b)-hez tartozna, de így, 
mivel több vonal, mely a napspectrumban is előfordul, nincs 
benne, tehát önállóan marad. 

fJ Pegasi. [AR: 344° O', D + 27° 3' mg: 12·3.] Végte
len érdekes oszlopspectrum, mely a harmadik typus a) osztá
lyához tartozik. Feltünő a vörösben, mely rendkívül fényes 2 
intensiv fekete sáv, melyek a spectrum törékeny vége felé 
igen határozott körvonalakkal birnak, míg annak vörös vége 
felé elmosódottak: ezen jellege különben a többi sávnak is 
meg van. Az E vonal igen el van szélesedve s mindkét olda
lán elmosódott. Feltünő szép a b csoport is, mely szintén igen 
széles. A zöld szin oly vakító fénynyel bir, hogy annak pompá
ját leirni nem lehet. Megkisértők egy nálam időző festő isme
rősömmel ezen szineket viasszadni, hogy ezen érdekes spectru
mot ezen kis munkához élethűen mellékelhettem volna, azon
ban azt helyesen visszaadni még eddig nem sikerült, s csak 
is a zöldnél akadtunk meg mindig. - A csillag szine külön
ben vörös. 

a Pegasi. [AR: 3440 12', D + 14° 21' mg: 2.] Szín
képe a második typus a) osztályához tartozik. A szinkép ke
vesb bé törékeny vége elég élénk, de az ibolyaszin már alig lát
szik. A kék még szépen kivehető, az indigó Mgyadt. A hydro
gen vonalak élesek, s rajtok kivül még szembetünik a jól 
kivehető B, D, E, b csoport, s számos finom vonal a zöldben 
s kékben. 

é Pegasi. [ AR: 3240 5', D + 90 9' mg: 2·3.] Igen szép 
színkép, mely a sárga csillagok typusának a) osztályához tar
tozik. Nagyon élénk benne a vörös és sárga, a törékeny vége 
kevesbbé. A Frauenhoffer vonalak igen élesen látszanak benne, 
s a számos finom vonalon kivül, melyek az egész spectrumot 
átszövik, különösen a három hydrogen vonal és a B, D, E 
és b csoport feltünő. Egy feltünő szép vonalcsoport látszik C 
és D között, mely igen sok finom vonalból látszik összehal
mozva lenni. 
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-r: Pegasi. [AR: 348° 11', D + 220 52' mg: 5·4.] Da
czára a csillag gyenge fényének a színkép, mely az első typus 
a) osztályához tartozik, igen fényteljes. A köneny vonalak 
igen intensiv feketék és igen szélesek, továbbá éles körvona
la.kkal birnak. 

o Ceti. [AR: 370 49', D - 0° 22' mg: 4.[ Színképe a 
második typus a) osztályához tartozik. A három köneny vo
nal közül C és G igen éles, F meglehetősen· elmosódott. - A 
natrium és magnesium vonalak is igen jól kivehetők, s rajtok 
kivi.il még több finom vonal is látható a színképben. 

y Ceti. [AR: 380 45', D + 20 34' mg: 3·2.] Igen fény
telen szinkép ; különösen az ibolyaszín vége igen bágyadt s 
elmosódott, űgy a vörös is. A három hydrogen vonalon kivül 
egyéb vonal nem látszik a spectrumban, melyek közöl C a 
láthatóság határán áll. A színkép az első typus a) osztályá
hoz tartozik. 

a Ceti. [ AR: 430 29', D + 30 28' 2·3.] Meglepőn szép 
oszlopspectrum, mely a harmadik typus a) osztályához tarto
zik. A vörös és a zöld szinek kimondhatatlan élénkséggel bír
nak, különösen az utóbbi. - A vörösben két széles absorbtiv 
sáv van, a zöldben szintén egy tetemes szélességü. Az ibolyá
ban néha-néha lehet két nagy absorbtiv sávot észlelni, de ez 
a láthatóság határán áll. A kékben is van egy szép széles sáv. 
Ezeken ki vül még számtalan finom szál szeli át az élénk szín
képet, melyek közöl kitünik az E vonal, meglehetősen elszé
lesedve és a magnesium csoport. A sávok a spectrum törékeny 
vége felé élesek, a vörös felé elmosódottak. 

11 Eridani. [AR: 420 9', D - 9° 32' mg: 3.] Szinképe 
elég fényteljes és az első typus b) osztályához tartozik. - A 
köneny vonalak hiányoznak belőle, hanem néha-néha a zölrl
ken egy-két igen gyenge vonal türi.ik fel. A színkép törékeny 
vége rövid és nem igen élénk. 

e Eridani. [ AR: 51 o 21', D - 100 O' mg: 3.] Színképe 
a sárga csillagok typusának b) osztályába tartozik. A hydro
gen vonalak ámbár elég erősek, de nem feltünő szélesek. Sok 
vonal látszik a sárgában, zöldben és kékben. Igen élesen mu
tatkozik a natrium, magnesium B és E vonal. C és D között 
pedig egy gyenge sáv látszik. 
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o Eridani. [ A.R: 530 54', D - 100 19' mg: 3.] A. foly
tonos szinképben, mely elég élénk, semmiféle vonal sem lát
szik csak a natrium (?); ez is igen gyengén. A. szinkép ibolyazsin 
vége is még igen jól kivehető. Valószinüleg az első typus b) 
osztályához kell sorolni. 

y Eridani. [A.R: 570 38', D - 13° 58 mg: 3.] Igen szép 
átmeneti spectrum a második typus a) osztályából a harmadik 
typus a) osztályába. A vörös, de különösen a zöld rendkivül 
élénk, mint ez az ilyen spectrumoknál általában lenni szokott ; 
a vörösben két széles absorbtiv sáv látszik; D-től a spectrum 
kevesbbé törékeny vége felé szintén egy széles sáv; a zöldben 
két majdnem szalag alakú széles vonal, úgy az F vonal he
lyén egy igen intensiv fekete sáv van. A.z ibolyaszinben szinte 
két széles sáv látszik lenni, ezt azonban igen nehéz biztosan 
látni, mert a spectrmn törékenyebb vége nem igen élénk. 

~ Eridani. [A.R: 630 56', D - 40 7' mg: 5·6.] A. három, 
nem igen erős köneny vonalon kivül a natrium, magnesium E 
s több finom sáv, úgy egyes vonal látszik a színképben, mely 
a sárga csillagok typusának a) osztályához tartozik. 

? Eridani. [Flamstead 53. AR: 670 43', D - 140 37' 
mg: 4.] A. folytonos spectrumban, mely meglehetős élénk, 
egyetlenegy vonal sem mutatkozik. A. szinkép törékeny vége 
is jól kivehető. A fehér csillagok typusának b) osztályához 
tartozik. 

(J Eridani. [A.R: 7 5 o O', D - 5 o 18' mg: 3.] Szinképe 
igen élénk, s egész a legtörékenyebb végéig lehet követni. A 
három hydrogen vonal igen jól kivehető, rendkivül széles kö
zülök az F, mely valóságosan lószőr vastagsággal bir. - A 
szinkép a fehér csillagok typusának a) osztályához tartozik. 

(J ScorpiL[AR: 2390 12', D - J90 22' mg: 2.) A. sárga 
csillagok typusának a) osztályához tartozik. A három hydro
gen vonal rendkivül erős, sokkal erősebb, mint az általában 
ezen typusnál lenni szokott; ezeken kívül még különösen szé
pen előtünnek a B, D, b csoport és E vonalak. A kékben és 
zöldben számtalan finom vonal is látszik. A. szinkép ibolyaszin, 
vége bágyadt, biztos megfigyelést csak is a kékben lehet 
még tenni. ~ 

a Scorpii. [A.R: 3440 54', D -- 26 o 4' mg: 1·2.) A vö-
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rös Cflillagok typusának igen szép jellemzője. A vörösben há
rom széles absorbtiv sáv van, űgy szintén a zöldben is egy szé
les sáv látszik, továbbá a kékeszöldben egy, a kékben kettő. 

A violaszinben, mely oly gyenge, hogy csak néha tünik fel, 
szintén két sávot vél a figyelő látni. - A vörösszin leginten
sivebb az egész szinképben, mely a harmadik typus a) osztá
lyához tartozik, mivel a sávok a spectrum törékeny vége felé 
mind élesek, a vörös felé elmosódottak. 

<J Scorpii. [A.R: 3420 52', D - 250 12' mg: 3·4.) A vo
nalak itt már annyira egymásra vannak halmozva, hogy valódi 
tiszta typusról szó nem lehet. Inkább az egész spectrumot egy 
átmeneti spectrumnak lehetne mondani a sárga csillagok typu
sából a vörös csillagokéba. A számtalan össze zsúfolt vonal 
közöl egyik sem tünik ki különösen a különben elég fényteljes 
színképből. 

r Scorpii. [ AR: 246° 29', D - 270 53' mg: 3·4.] Szin
képe szintén egy átmeneti a második typusból a harmadikba. 
Igen sok vonal látható a színképben, melyek már sávokká 
csoportosulnak össze. Ezen színképnek igen sok hasonlatos
sága van (! Scorpii spectrumával azon különbséggel, hogy itt 
a vonalak sokkal jobban össze vannak zsúfolva, s intensivebb 
feketék mint amott. 

A, Sagittarii. [ AR: 2740 31', D - 250 30' mg: 3.] A szín
kép, daczára a csillag mély állásának igen fényes s élénk a 
vöröstől az ibolyáig. A három köneny vonal igen éles ,és sö
tétfekete, különösen az F. Ezeken kívül más vonal nem lát
ható a spectrumban, mely az első typus a) osztályához tartozik. 

p Sagittarii. [AR: 278° 55', D-270 9' mg: 4·3] Szin· 
képében a hydrogen vonalak sokkal gyengébbek mint az 
előbbinél, a színkép azonban a vöröstől a legtörékenyebb vé
géig egyformán fényteljes, s ámbár a csillagnak nagy déli el
hajlása van, még is minden jól kivehető a szinképben, mely az 
első typus a) osztályához tartozik. 

v Sagittarii. [A.R: 281 o 8', D - 220 56' mg: 5.J Igen 
gyenge napspectrum, hol a Frauenhoffer vonalakból biztosan 
csak is C, 1), E, b csoport és F látszik. -· A színkép a sárga 
csillagok typusának a) osztályához tartozik. 

a_ Sagittarii. [ AR: 287° 20', D - 260 29' mg: 2·3.] A 
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csillag mély állása miatt a megfigyelés nem egészen biztos, de 
szinképe aligha nem a sárga csillagok a) osztályához tartozik. 

; Sagittarii. [ AR: 282° 3', D - 21o19' mg: 4.] A sárga 
csillagokat jellemző spectrum igen szép példánya. AB, C, D, 
E, b csoport, F és G-n kivül még számos finom vonal látszik 
a zöldben, kékzöldben s kékben. A szinkép a törékeny végén 
elég bágyadt. A II. typus a) osztályához tartozik. 

o Sagittarii. [ AR: 283° 46', D - 21 o 58' mg: 4.] Szin
képe folytonos, s csak is néha-néha véli a megfigyelő látni, 
hogy a zöldben vékony szálak tünnek fel. A szinkép az első 

typus b) osztályába tartozik. 
r Sagattarii.]AR: 284° 14', D - 27° 54' mg; 4·3.] A 

folytonos spectrumban igen szépen látszik az F vonal s végte
len finom nehány s:t.ál a zöldben, de leginkább a kékeszöld
ben. Ez ismét egy olyan szinkép, melyet nehéz bár, mely osz
tályba is behelyezni. 

~ Sagittarií. [ AR: 2830 6', D - 300 6' mg: 3·4] Külö
nös példánya a fehér csillagoknak, melynek szinképe a har
madik typus b) osztályához tartozik. Az egyetlen ezen kis 
jegyzékben, mely előfordul. Nevezetes azért, mert eddig e fajta 
csillagok csak is gyenge fényü vörös csillagok közt találtat
tak. A szinkép elég fényteljes a vöröstől egész a legtöréke
nyebb végeig, s keresztül van szőve számtalan absorbtiv sá
vokkal, melyek a vörös felől elég határozott körvonalakkal 
birnak, de a spectrum törékeny vége felé igen el vannak 
mosódva. 

n Sagittarii. [ AR: 2850 4', D - 21 o 16' mg: 3.J Nehány 
gyenge érczvonalon kivül, melyek leginkább a sárgában és 
zöldben tünnek elő, más semmi sem látszik a különben elég 
f ényteljes szinkép ben, mely az I. typus b) osztályához tartozik. 

a Sagittarii. Szinképe igen érdekes tárgy lehet olyan 
megfigyelőnek, ki kisebb szélességekben észlelhet, mint a 
mienk. A szinkép valószinüleg a harmadik typus a) os:i:tályá
hoz tartozik. A vonalak annyira össze vannak zsúfolva, a kü
lönben igen fényteljes, de nyugtalan spectrumban, hogy néha
néha széles absorbtiv sávok mutatkoznak. A vörösben néha
néha fényes csíkok látszanak felmerülni, ezt azonban, a mi 
földrajzi szélességünkön, a csillag alacsony állásánál fogva 
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igen bajos elhatározni, nemkülönben az irradiatio is hozhatja 
ezen tüneményt a vörösben elő, mely az egész szinképben a 
legerősebb fénynyel bir. 

(! Sagittarii. [ AR: 288° 6', D - rno 8' mg: 4.J A há
rom hydrogen vonalon kívül, melyek igen erősek és élesek, még 
a zöldben látszik egy >onalcsoport, mely valószinüleg a mag
nesium jellemzője. A spectrum végig igen fényteljes, azonban 
az ibolyaszin semmiesetre sem olyan intensiv, mint az a szo
rosan véve a Lyrae typusánál lenni szokott. 

; Capricorni. [AR: 300° 52', D - 13° 5' mg; 6.] Szin
képe végtelen gyenge, azonban a törékeJJ.yebb vége sem elmo
sódottabb a vörösnél. Az egész szinképben a legmegfeszítettebb 
figyelem mellett lehet csak a zöldben egy-két végtelen finom 
szálat gyanítani. - A szinkép az első typus b) osztályához 
tartozik. 

a Capricorni. [AR: 302° 12', D - 13° O' mg: 4.] Szin
képe végig elegendő fényteljes, s a sárga csillagok szinképét 
jellemzi, melynek a) osztályához tartozik. A három hydrogen 
vonal elég erősen tünik elő, s rajtok kivül még a natrium és 
magnesium is. A. zöldben és kékben még számos finom vonal 
látszik. 

fJ Capricorni. [ AR: 3030 O', D- 150 17' mg: 3.J A fe
hér csillagok spectrumának jellemzője, és pedig színképe az 
első typus a) osztályához tartozik. Feltünő elénk a spectrum
ban a zöldszin és a sárga; ámbár a vörös is elég fényteljes, 
de a spectrum törékeny vége nem annyira, mint az ezen typus
nál lenni szokott. A hydrogen vonalak igen szélesek és elmo
sódottak mindkét oldalon. 

(! Capricorni. [ AR: 304° 56', D _e_ 18° 20' mg: 5.J Szín
képe az első typus b) osztályához tartozik. Egyetlenegy vonal 
sincs a különben meglehetős fényteljes színképben, mely a vö
röstől az ibolyáig biztosan megfigyelhető. 

?; Capricorni. [ AR: 319° 23', D - 23° 6' mg: 4.J A szin
kép igen gyenge, annyi azonban jól kivehető, hogy a második 
typus a) osztályához tartozik. A vonalak igen gyengék, s a 
C, D, E, b csoport s F-en kivül más nem is látszik az egész 
színképben. 

E Capricorni. [AR: 3220 2', D - 200 11' mg: 5.4.J A 
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fehér csillagok typusának szép példánya. Spectruma az első 

typus 3,) osztályához tartozik. Az egész szinkép a legtöréke
nyebb részéig igen fényteljes, s jól kivehető. A három hydro
gen vonal, melyen kivűl az egész spectrumban más semmi sem 
látszik, igen erőteljes és széles. 

s Aquarii. [AR: 3090 45', D - 10° 5' mg: 4·3.J Szin
képe a sárga csillagok typusának a) osztályába tartozik, hol a 
három köneny vonalon kivül igen éles a natrium és magne
sium vonala, továbbá a zöld és kék része, a különben elég fény
teljes spectrumnak tele van finom érczvonalakkal. 

fl Aquarii. [AR: 320° 47', D - 6° 16' mg: 3.] Szintén a 
sárga csillagok spectrumának jellemzője, melynek a) osztályá
hoz tartozik. A szinkép a vöröstől egész az ibolyáig igen fé
nyes, s igen élesen tünnek elő benne a B, D, E és b csoport 
vonalak. A három köneny vonal nem igen erős. 

~ Aquarii. [ AR: 322° 18' D - ~o 34' mg: 5·4.] Szin
képe az első typus b) osztályához tartozik. Az egész színkép
ben, melynek törékenysége elég bágyadt, egyetlenegy vonalat 
sem lehet látni, melynek meghatározása a legnehezebb meg
figyelések közé tartoznék. 

a Aquarii. [AR: 329° 23', D - 1 o 6' mg: 3.] A sárga 
csillagok typusának igen szép példánya. A különben igen fény
teljes szinképben a Frauenhoffer vonalak mind igen szépen 
láthatók. A szinkép vörös vége különösen fényes, s a B vonal
tól, mely még igen élesen látszik, a szinkép kevesb bé törékeny 
vége felé 2 absorbtiv sáv látszik. A szinkép a II. typus a) 
osztályához tartozik. 

e Aquarii. [ R: 2320 6', D - so 35' mg: 4·5.J A szín
kép sárga és zöld részében néhány igen finom érczvonal lát· 
szik, a hydrogen vonalak hiányoznak, a szinkép végig elég 
élénk, s az első typus b) osztályába sorolandó. 

r Aquarii. [AR: 3330 21', D - 20 11' mg: 4·3.] Szin
képe mindenben egyez a Aquarii szinképével, gyengébb ki
adásban. Szintén a II. typus a) osztalyába tartozik. 

' Aquarii [ AR: 3350 9', D - oo 50' mg: 3·4.] Szinké
pét nem lehetne egy typushoz sem sorolni. - A Frauenhoffer 
vonalak mind végtelen gyengék arra, hogy a második typus 
a) osztályába lehetne sorolni a különben fényteljes színképet, 
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de másrészt arra pedig erősek, hogy az első typus b) osztá
tyába lehetne azt tenni, tekintetbe véve még azt is, hogy a há
rom hydrogen vonal, ha elmosódottan is, de még is jelen van, 
úgy a natrium vonala ís igen erőteljes. 

~l Aquarii. [ AR: 336° 47', D - oo 56' mg: 4·3.] Ezen 
szinkép mindenben hasonlít 'Aquarii szinképéhez, csak hogy 
sokkal gyengébb annál, és a hydrogen vonalak valamivel erő
teljesebben mutatkoznak benne. 

). Aquarii. [ AR: 341 o 4', D - 8° 26' mg: 4.] Igen szép 
példánya a vörös csillagokat jellemző szinkép a) osztályának, 
mely egészen olyan, mint a Herculis spectruma. A vörösben, 
mely igen élénken tünik elő, van két gyengébb és egy igen 
erős absorbtiv sáv, úgy a narancsszínben is egy igen erős. A 
sárgábán egy, a zöldben, mely szintén gyönyörü színben tün
döklik, két finom sáv látható; a zöld és kék határán egy igen 
erős sáv látszik, mely a két szint egymástól elválasztja, nem
különben a kék részét a spectrumnak szintén egy igen vastag 
sáv választja két felé. A s7.Ínkép törékeny végében szintén 
látszik még nehány sáv, de azt az ibolyaszín fénytelensége miatt 
nem lehet pontosan meghatározni. A sávok a spectrum ibo
lyaszinű vége felé mind élesebb körvonalakkal birnak, míg 
a spectrum kevesbbé törékeny vége felé halványak és elmosó
dottaknak mutatkoznak. 

<p Aquarii. [ AR: 3460 30', D - 6° 54' mg: 4·5.] Szín
képe sokban igen hasonló ). Aquarii szinképéhez, azonban a 
két gyengébb sáv a vörösben annyira finom, hogy azokat in
kább vonalaknak lehetne tartani, mint sávoknak, holott az 
mely a vörös végén látszik, úgy az is, mely a narancsszinben 
van, sokkal erősebb, mint az előbbi csillag szinképében ugyan
azon helyen mutatkozó sávok. - A zöldben nagy számú, igen 
finom vonal látszik, melyek azonban semmi esetre sinm:enek 
sávokká csoportosulva. Azon sáv, mely az előbbi:"szinképnél a 
zöldet a kéktől elválasztja, itt jól benn van a kékben; a kék· 
ben, ezenkívül, úgy az indigóban még három négy erős vonal 
látszik. A szinkép semmiesetre sem tartozik a harmadik typus
hoz, annyival inkább sem, mert a sávok mindkét oldalon elég 
élesek, s elmosódásnak nyoma sincs egyiknél sem, továbbá a 
vonalak igen éles körvonalakkal birnak. 
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'l/JL Aquarii. [AR: 3460 53', D - 9° 57 mg: 5·4.] A sár
gában és zöldben nehány igen finom érczvonal mutatkozik, de 
ezeken kívül a különben meglehetős fényes szinképben semmi 
sem látható. A színkép a fehér csillagok szinképének jellegét 
viseli, s annak b) osztályába tartozik. 

i.pi Aquariit követ egy fénytelen kis csillag (?), melynek 
épen olyan szinképe van, mint előbbinek, tehát szintén az I. 
typus b) osztályához tartozik. 

a Piscium Australis. [AR: 3420 12', D - 300 28' mg: 
1·2.J Sziuképe igen szép példánya a harmadik typus a) osztá
lyának. A szinkép vakító fénynyel bir, különösen annak vörös 
és zöld része. A csillag mély állása miatt azt nem lehetett a 
nagy látcsőrnl megfigyelni, így ennek megfigyelése a 4 hüve
lyes Steinheilon történt. A szinkép oly nyugtalan, hogy abban 
valamit biztosan meghatározni lehetetlen, daczára, hogy tele 
van absorbtiv sávokkal. 

"" (3 Lyrae. [ AR: 281° 3', D - 33° 11' változó.] Ezen 
csillag színképében Vogel 1871. szeptember 19-én és október 
4-én három fényes vonalat észlelt, t. i. D 3 , H{J és Hy. Melyek 
összehasonlítás által valónak is bizonyultak. Én ezen csillagot 
több izben felkerestem s spectroscoppal óraszámra kerestem 
benne a három fényes vonalat, azonban eredmény nélkül. -
Azt gondolva, hogy műszerem gyengesége nem engedi azt 
meg láthatni. Azonban, midőn 187 4. májusban felállítottam 
nagy műszeremet, első tenni valóim közé tartozott fi Lyrát 
felkeresni. Nagy meglepetésemre szolgált azonban azon körül
mény, hogy a három fényes vonalat ott sem lehetett látni. Azóta 
ezen csillag színképét igen gyakran átvizsgáltam, s egyuttal 
meggyőződtem arról is, hogy annak szinképe semmiesetre sem 
olyan gyenge, hogy benne a színes vonalakat ne lehetett 
volna már a 4 hüvelyes refractoron is látni, ha azok csak
ugyan jelen lennének. Nem szükséges azonban azon Vogel áL 
tal látott vonalak akkori jelenlétét kétségbe vonni, azt más 
uton is ki lehet magyarázni, hogy miért látszottak akkor s 
miért nem most. - A csillag változó fénynyel bir, s talán ez 
okozhatja ezen különbséget a szinképben, mi ha valóban így 
van, nem csekély lendületet fog adni a változó fénynyel biró 
csillagok spectroscoppali rendszeres megfigyelésének , s 
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igen egyszerüen meg fogja dönteni azon nézetet, miszerint a 
csillagok fénye azért volna változó, hogy a minimum fény 
korszakában (Epóche) egy sötét test takarná el részben a 
csillagot. Ezen hypothesis különben is igen gyenge lábon áll s 
állott mindig. 

Nem régiben V ogelnak egy irata jutott kezemhezt 
.Jllelyben ö maga is mondja, hogy a nevezett idő óta neki sem 
sikerült {J Lyrae szinképéli>en a három fényes vonalat fel
találni. 

A változó fénynyel biró csillagokat ezen kis jegyzékbe!} 
csillaggal (*) jegyeztem meg. 

NIGYAI 
lllNNÁN!'C'. ~l'.ADDf.I 

«oltr""' 

n 




	Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 5. kötet. 1877-1878.
	X. szám. Konkoly Miklós: 160 álló csillag szinképpe. Megfigyeltetett az ó-gyallai csillagdában 1876-ban.




