
PLEIONE

A  v á l t  ó z ó  e s i  11 aq é s z  I e I ö k  r o v a t a

A Gamma Gassiopeiae -ről eddig csak azért nem esett szó, 

mert túlságosan sok megfigyelési adat érkezik be róla. Ez a 

nálunk legtöbbet megfigyelt változócsillag. Távolsága 65o 

fényév, abszolút fényessége M= -1,5M . Szinképtipusa BOpne, 

azaz kékesfehér, 25 ezer fok felszini hőmérsékletű óriáscsil

lag. Anyagkiáramlás miatt egy kiterjedt gázburok veszi körül.

Hosszabb távú /1892 - 1976/ fény változása elég különös. 

Baize 1932-ben fedezte fel,-amikor 1894 után másodszor is
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Olvasóinkat nyilván a legutóbbi években mutatott változá

sa érdekli. Magyar megfigyelők vették észre, hogy a csillag 

1958 -tói újra fényesedik. 1967 - 68 -bán 2,2m- 2,3m -val 

ért el egy maximumot, azután 1972 -ig 2,6m -ra halványodott, 

azóta ismét fényesedik.

A fénygörbék egységesen éves átlagok alapján készültek, 

ezért meglehet, hogy bár az 1968 -as átlag 2,3m volt, a csillag 

néha l,8m- 2,0m -et is elért. Az eddig hazánkban észlelt 

összes becslés száma kb. hatezer. Ezúttal 3965 adatot hasz

náltunk fel.

A Gamma Cassiopeiae eddig, mint NL szerepelt. A GCV3 1974— 

es második kiegészítése szerint a csillag egy új csoport, a 

GG jelzésű Gamma Gas tipusu csillagok névadója lett.

A rendelkezésre álló terjedelmes anyagot matematikai sta

tisztikai szempontból is feldolgoztuk. A vizsgálat során fel

rajzoltuk, hogy az adott számú adatsorból hány százalék esik 

az egyes tizedmagnitudós fényességintervallumokba. így alakul

tak ki az egyes évek sűrűségfüggvényei-. Vélhetően a Gauss -fé

le, vagy normális eloszláshoz hasonlóak ezek a sűrűségfüggvé

nyek. Ezt támasztják alá az elméleti meggondolások és a külön

féle eloszlás vizsgálati próbák.

A Gauss eloszlás jellemzője, hogy a várható értéktől való 

eltérést, a szórást, számszerűen meg lehet adni. Az adathal

maz súlyozott számtani közepétől való eltérések olyanok, hogy 

az adatok

38 %-a beleesik a -0,5x, +0,5x ; 68 %-a beleesik a -l,0x, *l,Ox 

86 %^a beleesik a -l,5x, +1,5* ; 96 %-a beleesik a -2,0x, +2,0x 

99 %-a beleesik a -2,5x, +2,5x szélső határokkal megadott
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intervallumokba.

Az eloszlás ebben az esetben normális, azaz Gauss eloszia- 

su, és az x -érték az eloszlás szórása.

A szórás értéke 1958; 1988; 1971 -re a következő;

1958-ban 4 észlelő 115 adata szerint az átlag 2,69m x= 0,14m 

1968-ban 15 észlelő adataiból az átlag 2,55m x= 0,15m ,
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1971-ben 2o észlelő 74-5 adatából az átlag 2,49m x= 0,llm.

A szórás mértéke 0,llUl- 0,14m , azaz egy 0,25m széles sávban 

van az adatok 68 %-a és a becslések 96 %-a egy 0,5m széles 

sávba esik. Az észlelések számának emelkedésével a szórás 

némileg, de nem jelentősen csökkent.

A normális eloszláshoz viszonyítva, a kapott eloszlások 

jók, semmi jele annak, hogy egy év alatt végbemenő hosszabb 

vagy rövidebb hullámzás torzítaná a sűrűségfüggvényeket.

A szórás, elgondolva, hogy milyen sok észlelő mennyire el

térő körülmények között végezte a becsléseket, azt az összefog- 

foglaló megállapitást tehetjük, hogy a Gamma Cas megfigyelé

seinek szórása viszonylag csekély.

érdekes megvizsgálni, hogy mennyi a szórás a nem ilyen 

könnyen észlelhető változóknál, pl. az r Coronae Borealisnál?

Ez a csillag maximumban gyakorlatilag állandó fényességű és 

ilyenkor kis távcsövekkel is jól megfigyelhető. A csillag 

észlelése gyakorlatilag abból áll, hogy kimutassuk maximum 

van-e vagy sem. Mindezek alapján úgy gondolhatjuk, hogy a 

szórás nagy lesz.

A sűrűségfüggvény elkészítéséhez 157 becslést vettünk fi

gyelembe: az 1971 teljes, az 1972 teljes és az 1973-as év 

első felének maximumbeli adatait 8 észlelőtől. Az adatokból 

az átlagfényesség 6 ,02m volt és a szórásra 0,18m adódott.

Az R Crb -ről azért is érdemes szólni, mert a csillag 

fénye hirtelen csökkenést mutatott. 1975. október 14 -ig 

volt 5»9m- 6,lm körüli maximumában, majd 21 -re 7m , 24 -re 

8m , 27 - r e  9m és pl -re 10m-ig csökkent és olyan halvánnyá
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vált, hogy csak nagyobb távcsövekkel látható.

Dr B. V. Kukarkin az utóbbi időben fellángolt novakat 

is besorolta a változócsillagok közé és igy jelzéssel látta 

el őket. Az alábbi nóvák egy része már olyan halvány, hogy 

amatőr eszközökkel nem láthatók.

V 1500 Gyg decemberben 9 - 1 0  mag. között

V 616 Mon november végén 12 mag.

V 373 Sct novemberben 11,0 - 11,3 mag között. 
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