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Abstract

This paper shows times of observed
minima of neglegted southern binaries by the authors.

1. Introdução.

Apresentamos uma lista de 13 binárias
eclipsantes austrais pouco observadas e 51 datas de
mínimos. Ao todo foram computadas 394 observações,
sendo que 86 por cento foram tomadas por Alves e 14
por cento foram obtidas por Amorim. O objetivo de tais
épocas é atualizar os elementos para cada estrela,
facilitando as futuras observações visuais e fotoelétricas.
Todos os valores foram obtidos usando o método das
cordas bi-seccionadas.

2. Parâmetros Iniciais.

A Tabela 1 mostra as características de
cada estrela: tipo, ascenção reta (2000), declinação,
principal estrela de comparação usada nas estimativas
visuais, época (2400000+) e período segundo a 4ª edição
do General Catalogue of Variables Stars[1].

3. Mínimos Observados.

A Tabela 2 mostra as Datas Julianas dos
mínimos observados e seu observador sendo que “Av”
se refere a Alves, usando um newtoniano de 20cm  e

“Am” se refere a Amorim, usando um newtoniano de
14.3 cm. A coluna “Tipo” mostra se o eclipse observado
é Primário (I) ou Secundário (II). Já a coluna F significa
“Fotometria” e possui dados visuais  ( V  . Os valores de
O(C foram calculados usando os dados do GCVS.

4. Conclusão.

Verifica-se que os eclipses das estrelas
GW Car, SS Cen, T Cir, RV Tel e RR TrA estão
ocorrendo próximos das épocas calculadas com base nos
dados do GCVS. Já os eclipses das estrelas SY Ara, LU
Ara, DT Lup e RR Vel estão ocorrendo em épocas
diferentes das previstas pelo GCVS, porém mostram-se
consistentes com épocas mais recentes. Os eclipses da
estrela BD Cen também mostram certa consistência com
as épocas atuais apesar de pequenas discrepâncias no
diagrama O(C. O comportamento dos diagramas O(C
de TT Cru e FK Lup sugerem que tais estrelas estão
sofrendo variação positiva em seus períodos ou que estes
precisam de refinados, assim como o O(C de V Tuc
merece maior atenção. Aconselha-se o contínuo
monitoramento de tais estrelas para que seus elementos
possam ser atualizados.
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