
Újabb hirek a Nova Cygniről

A lengyel alföldön, Toruntól nem messze Piwnicében áll 

a Kopernikusz Egyetem obszervatóriuma. Nagyszerű eredményeik 

most egy újabbal gazdagodtak. Prof. Iwanowska vezetésével 

több, mint 200 szinképfelvételt készítettek a Nova Gygniről. 

Az IAU IBVS -ben nemrégiben részletesen ismertették vizsgála

taikat. Véleményűk szerint a Nova Cygni nagyon szokatlan 

nova volt. A kitörés amplitúdója elérte a 14- magnitúdót. A 

Palomar Sky Survey lemezeken nem szerepel a csillag, noha 

a felvételek határmagnitudója 21m . A csillag 1975. aug. 5 - 1 3  

között már 16m fényes volt, majd rendkivül gyorsan kifényese

dett. A fényesedés üteme kb. 1 mag./nap volt. G. de Vaucou- 

leurs számításai szerint a nóva abszolút vizuális magnitúdó

ja Mv= -10,25M volt. A színképben található intersztelláris 

elnyelési vonalak erősségéből a távolságára is kaphattak 

becsléseket, ezek szerint 1,3 + 0,2 Kpc távol volt. A lengyel 

kutatók szerint is kb. 0,83 - 1,1 Kpc lehetett a távolsága.

A toruniak vizsgálatai elsősorban a csillag színképében 

mutatkozó változásokra irányultak. A vizsgálatokat hat héten 

keresztül végezték. Az első spektrumot 1975. augusztus 29 -én 

vették fel. Ekkor még csak erős folytonos alap és néhány in

tersztelláris vonal látszott. Néhány nappal később azonban 

már megjelentek a hidrogén Balmer vonalai is. A spektrumvo

nalak vizsgálatából sikerült megmérni a ledobott gázburok 

tágulási sebességét, ez 1000 km/s nagyságrendű. A később fel

vett színképeken már több elem vonalai látszottak, igy a
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kalcium, a vas és az ionizált szén szinképvonalai.
Mellékelt ábránkon a csillag által ledobott gázburok

tágulási sebességének változását mutatjuk be.
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Felvétel a BETELGEUZE -ről

Az, ami eddig lehetetlen volt, ma már vápság. A Kitt 

Peak Obszervatórium 4 m átmérőjű teleszkópjával egy speciális 

berendezés, valamint egy számitógép felhasználásával elkészí

tették az első felvételeket a Betelgeuze legkülső rétegeiről 

A felvétel készitői. szerint a továbbiakban lehetőség lesz 

a csillagot eredeti szinében mutató szines televíziós képek 

készítésére is.

A berendezés az interferométer működési elvén alapszik, 

és a csillag képét egy számitógép segítségével 1/125 másod

percenként kb. 2000 képpontból állitja össze.
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