VÁLTOZÓCSILLAGOK IV.
Az eruptiv változók;
Általános megjegyzések:
Az eruptiv változók közé a nagyamplitudó ju, hirtelen
fényességnövekedést mutató csillagokat sorolták. Az idők fo
lyamán azonban kiderült, hogy néha viszonylag lassú fényességnövekedésű csillagokat is ebbe a csoportba kell sorolni.A be
sorolás kritériuma tehát nem egyszerűen a fény-görbe menete.
Ma azokat a csillagokat soroljuk az eruptiv változók közé,amelyek fényességnövekedését a csillag légkörének vagy egész
tömegének nagymérvű kiterjedése vagy szétszóródása okozza.
A csillag különböző fizikai.sajátosságaitól függően ez a mé
retnövekedés robbanásszerű hevességgel vagy viszonylag "las
sabban” következik be.
Az eruptiv változókat.durván négy nagy csoportba oszt
hatjuk:
1/ NÓvák
2/ U-Geminorum-csillagok
3/ Nóvaszerü változók
4/ Szupernóvák
Az egyes csoportokhoz tartozó csillagok fényváltozá
sának okait megvizsgálva osztályozásunkat tovább egyszerű
síthetjük. Az 1-2-3 csoportok együtt, valamint a 4. csoport
alkotja majd a két lényegileg eltérő osztályt.
Az első három csoportot alkotó csillagok fényességnö
vekedését a légkörük kiterjedése okozza. Ezen csillagok bel
sejében az energiatermelés nem marad sokáig állandó szinten,
hanem néha megszalad. Ilyenkor a sugárnyomás felfújja a csil
lag külső gázrétegeit. Az energia termelés megszaladásának
mértéke különböző lehet. Némely esetben a csillag külső réte
gei eltávoznak és állandóan táguló planetáris ködöt hozlnak
létre. A nóvakitörés után egy magas felszini hőmérsékletű, erősen kék szinü csillag marad vissza a planetáris köd köze
pén. A nóvakitörés nem jelent katasztrófát a csillag életé
ben, mivel tömegének csak néhány ezrelékét szórja szét. Szin
te azt lehet mondani, hogy a nóvakitörés csak a csillag lég
körét érinti.
A nóvakitörés egy csillag életében többször is előfor
dulhat. A több nóvakitörést produkáló csillagokat visszatérő
nóváknak nevezzük. A tapasztalat szerint a visszatérő nováknál annál nagyobb a kitörés amplitúdója, minél ritkábban ke
rül sor a kitörésre.
Az utóbbi időben egyre több nóváról derül ki, hogy
kettős rendszer tagja. Az ilyen, egymáshoz nagyon közel ke
ringő, esetenként az Ln Lagrange-pontban érintkező kettős^
rendszerekben az egyes csillagok eltérő fejlődési sebessége
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miatt anyagáramlás indulhat meg a komponensek között, és az
emiatt bekövetkező tömegcsere esetleg elősegítheti a nóvakitörést. Némelyek nem tartják kizártnak, hogy minden nova
kettős rendszer tagja.
A nóvák néhány ezreléket kitevő anyagveszteségével
szemben a szupernóvák tömegüknek közel 90 %—át szétszórják.
A robbanás során a csillag néhány napon keresztül annyi energiát sugároz ki, mint egy teljes galaxis. Az eddig meg
figyelt kb. 100 szupernóva fénygörbéinek tanulmányozásakor
kiderült, hogy két csoportba sorolhatók.
Az I-tipusu szupernóvák a II-]Dopulációs csillagok kö
zül kerülnek ki. A II-tipusu szupernóvák pedig a galaxisok
spirálkarjait alkotó I csillag-populációból.

Az eruptiv változók jellegzetes fénygörbén túl külön
leges szinképi sajátosságokat is mutatnak. A szinképeit álta
lában széles emissziós vonalakat, sávokat tartalmaznak. A
szinképvonalak a nagy tágulási sebesség miatt jelentős Dopp
ler-eltolódást mutatnak a kék felé.
A kitörés különböző stádiumaiban a szinkép más és méh.
Az egymás után megjelenő felerősödő és elhalványuló szinkép
vonalak a kitörés egy-egy meghatározott fázisában dominálnak.
A visszatérő nóváknál az előbb említett amplitúdó-és
a kitörések között eltelt időre vonatkozó összefüggés ponto
san a következő alakú.
5 = 1,23 + 1,56.lóg ö
ahol S. a Közepes amplitúdó, C a kitörések között eltelt idő
középértéke.

A nóvák
Na: Gyors nóvák
A felszállóág nagyon meredek, mindössze néhány napig
tart. Hasonlóan meredek a leszállóéig első szakasza. Ál
talános jellemzőként tartják számon azt is, hogy a maxi
mális fényesség elérése után 110 nap alatt halványodik
a csillag 3 magnitúdót.
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Nb: Lassú nóvák
A 3 magnitudós csökkenés 100 napnál több időt vesz igény
be. A csillag ezután egy mély, hosszú minimumba kerül,
majd töretlen fényesedéssel egy közbenső fényességérték
re fényesedik.

Erre a csoportra a legjobb példa az RT Ser. Ez a csillag
1915-ben nagyon lassan 10,5 mag.-ra fényesedett és körül
belül 10 éven keresztül tartotta is ezt az értéket. Ez
után lassan halványodott és 1942-ben már csak 14 mag.
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Visszatérő nóvák
Visszatérő nóváknak nevezzük azokat a csillagokat,
amelyek egénél többször kifényesedtek.

Ü-Geminorum csillagok
Az U-Gem csillagok szinte a visszatérő nóvák kicsinyí
tett kiadásainak felelnek meg. Itt mind az amplitúdó, mind a
kitörések között eltelő idő kisebb, mint a visszatérő nováknál. Az U-Gem csillagoknál a kitörések között kb. 30 nap te
lik el, de ez csak tájékoztató jellegű adat. A valóságban
mint a kitörések amplitúdója, mind a közöttük eltelt idő
állandóan változik.
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A gondos fény elektromos mérések nagyon sok U-Gem csil
lagról kimutatták, hogy néhány tized nap periódussal fedési
kettős jellegű fénygörbével rendelkeznek. A szinképvizsgálatok szintén alátámasztják ezen csillagok kettős jellegét.
Kelemen János
Uránia, Budapest

VÉNUSZ MEGFIGYELÉS
Tisztelt Szerkesztőbizottság !
Ez úton küldöm 1975-évi Vénusz dichotómia megfigyelé
seimet. A megfigyeléseket egy 1260/165 Newton szerelésü, vil
lás, parallaktikus távcsővel végeztem, 165 x-ös nagyítással,
sárga és zöld fényszűrőkkel. Szerintem a dichotómia normál
fényben VI.4-én vagy 5-én volt. Zöld szűrőn át VI.5-4-én és *
sárgán át már VI.2-án, de inkább 5-án volt. Az eltérés a va
lódi dichotómiától mintegy - 1 5 , -16 aap lehetett.
Az É-i sarok környéki pólussapkát sokszor láttam én
is, de mások is, akiket megkértem az ellenőrzésemre.
A bolygón gyakran látszottak az egyenlítőre szöget
bezáró sötét vagy környezeténél világosabb foltok.
Pl. V.17.
V.28.
V.51*
VI. 2.
VI. 5«
VI.26.

Normál fényben szürke
világos
ázürke
világos
szürke
szürke elnyújtott alakú terület

Néhányszor a D-i pólus is világosabbnak tűnt, ez azonban sohasem volt annyira feltűnő.
A számozások az árnyalatok jelölésére szolgálnak:
0-tól 5-ig a sötétebb; 5 az átlagos; 6-10-ig a világos te
rületek vannak jelölve.
A dichotómia időpontja körül néhányszor, főleg a /D/
sarok körül "szarv” jelenség is mutatkozott.
A terminátor felé egyébként mindig feltűnő volt a felszin sötétedése. A terminátoron levő "horpadások mindig ott
látszottak.
.
x., •,
Molnár László, Keszthely
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