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SRa VÁLTOZÓK AZ AAVSO VARIABLE STAR ATLAS-ban

Három SRa változó térképét közöljük az AAVSO Variable Star 
Atlas alapján.

A VS And térképe eddig kétszer jelent meg hazai kiadványban, 
az AAK VT I-ben és a VT V-ben. Az VT I-ben tévesen jelent meg 
a VX And, ekkor egy összehasonlitóval lett összecserélve. A he
lyes pozíció a VT V-ben és mostani térképünkön található. /A 
térképen még két fényes mira is szerepel: R és SV And/.

A V CVn térképe a csillag minimom-észlclését könnyíti meg, 
az eddigi közlések /VT VII, Binokulár Változók/ ezt nem tették 
lehetővé.

Következő egész oldalas térképünk az R ÜMi miatt került be
le válogatásunkba. Ez az első, hazánkban közölt térkép erről 
á cirkumpoláris SRa csillagról. További, maximumban jól észlel
hető csillagok: S ÜMi /M/, R Ura /M/, AG Bra /ZA/.

Valamennyi csillagról a PVH Változócsillag Katalógus rész
letes információt közöl.
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AZ R AQUARII, EGY SZIMBIOTIKUS MIRA VÁLTOZÓ

Az R Aqr fénygörbéjét erősen változó minimumok jellemzik, je
lentős eltérésekkel egy normális mira-görbétől, amit rendsze
rint egy forró, fősorozat alatti komponensnek tulajdonítanak*

Az 1928-35-ös fokozott aktivitás idején a mira komponens 
maximuma "elfojtott” volt, ugyanabban az időszakban a mini mim 
kifényesedett*

Ezzel a viselkedésével teret engedett olyan spekulációknak, 
hogy valójában egy nagyon bonyolult szerkezetű magányos csil
laggal állunk szemben. Bár a minimum-fényességek 1974-80 kö
zött nem mutattak olyan növekedést, mint 1928-35-ben, a maxi
mum fényessége ismét csökkent két magnitúdóval* Ha a minimum
fényesség irreguláris változásait a forró komponens okozza, 
akkor a maximum csökkenését ágy is magyarázhatjuk, mint a B 
komponens körüli kiterjedt akkréciós korong nagy köd által 
okozott fogyatkozást* Ez a 60-as évek végén végzett fotomet
riai észlelésem és az újabb, infravörös mérések alapján is va
lószínű* Egy normális mira energiaeloszlása megegyezik az 
1968 végi fotometriai megfigyelésekkel és a 3-14 mikronos mé
résekkel. Azonban az 1975-77-es spektrum halványabb és vörö
sebb az 1-3 mikronos régióban, mint az a korábbi mérések alap
ján várható lenne.

A maximumfényességek változásából a keringési periódusnak 
44 évnek kell lennie* A mirakomponens periódusának ez az ér
ték a 41*5—szőröse, ezért az R Aqr égen elfoglalt helyzete 
miatt nagyon nehéz észlelni a fogyatkozásokat.

A fedés hossza kb. 8 ciklus « 8,5 év. Egy fedés időtartama 
a keringési periódus 20 %-a. Ebből az következik, hogy a két 
komponens tömege közel egyenlő és a fogyatkozást okozó csillag
anyag teljesen kitölti a B komponens Roche tartományát és/vagy 
egy igen excentrikus pálya valószinü, olyan periasztron pont
tal, melynek orkitális fázisa jelenleg a fogyatkozásoknál 
éppen látóirányba esik. Mivel a mira tömege feltehetően 1-2 
naptömeg, a fehér törpe valószinüleg 0,5-1,0 naptömeg közötti.
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Á 44 éves periódusból a két komponens egymástól mért távolsá
ga 14-18 Csillagászati Egység.

Az R Aqr megelőző fedésének 1890-ben kellett történnie, 
amikor - a mostanihoz hasonlóan - nehezen volt észlelhető.

1846-ban sincs sok rendelkezésre álló észlelés, de valószí
nű, hogy a maximum nem volt fényesebb 8m-nál. Egy 1893-as 
spektrum halvány ködsávot és H emissziós vonalakat mutat, az 
M spektrumnak semmi nyoma, ami megerősíti az 1886-94-es fo
gyatkozás lehetőségét.

A fogyatkozás! elmélet következménye, hogy a Mira komponens 
valódi fénygörbéje 1950-65-ben volt látható, átlagosan 6,9m-fl 
maximummal és 11,2m—s minimummal. Ezek sokkal reálisabb adatok 
mint a GCVS 6,5-10,3m-s átlagos határai.

A Meteor-bán most első Ízben jelenik meg térkép az R Aqr- 
ról. A mi földrajzi szélességűnkről kb. fél évig lehet megfi
gyelni. Kérjük észlelőinket, hogy fokozott figyelemmel köves
sék ezt az érdekes csillagot.

1. Az R Aqr maximum — és minimum - fényességei a mólt század vé
gétől napjainkig. /Eogyatkozási időpontok:1890,1934 és 1978/.

2. Az R Aqr maximumaira vonatkozó 0-C görbe.
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VÁLTOZÓCSILLAGOK



012953 AX Per (ZA) 12,2-12,3 mg körül fluktuál. (Mzs)
.014667 ’CST 171 (NI?) Márciusban 7,1, áprilisban 7.2 mg át

lagosan. (Kka, Kvi, Nba, Szn)
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(Összeállította: Zalezsák Tamás)

rmira változók----------1
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(összeállította: Dömény Gábor)

i—S R -v á lto zó k -------  |
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SZŐKE BALÁZS -  ZALEZSÁK TAMÁS:

Az R Dra fény változásai 1974 - 1981

Hosszabb szünet után ismét egy közkedvelt mira csillag fény
változásait vizsgáljuk meg behatóbban. Az R Lraconis könnyen 
fellelhető azon térképek alapján, melyeket az AAK a VT-füze- 
tek 3., a PVH pedig a Meteor 1981/1. számában, illetve a Bi- 
nokulár Változók című térképfüzetben jelentetett meg.

Mint a feldolgozásokkor megszokhattuk, jelenleg is a GCVS 
adatai alapján vizsgáljuk a csillagot, illetve hasonlítjuk 
hozzá azokat az értékeket, melyek a PVH és az AAK megfigyelő
inek adatai alapján adódnak. A GCVS szerint a változó 6,7 - 
13,o magnitúdó között, 6,3 magnitudós amplitúdóval változtat
ja fényességét, mely a mirák legjellegzetesebb átlagamplitu- 
dójának is nevezhető. Megfigyelhetőség szempontjából egy igen 
kedvező csillag, ugyanis a cirkumpolaritásából eredően egész 
évben kiválóan látható.

Ászleltsége az utóbbi időben csökkent, a mélypont 1978 má
sodik félévében volt, ekkor egyetlen észlelés sem készült ró
la. Ezt követően ismét emelkedik a megfigyelések száma, arai 
annak köszönhető, hogy újra egyre többen érdeklődnek a válto
zócsillagok iránt.

Tulajdonképpen egy mira változó feldolgozásánál nagyon ke
vés esetben adódik olyan görbe, mely nem a típusra jellemző 
sajátosságokat tartalmazza. Az R Lraconis esetében sem lel
tünk fel semmi különlegességet, a csillag a mirákra jellemző, 
csaknem szinuszos mozgást végzett, átlagosan hat magnitúdó 
amplitúdóval. 1976-77-ben található egy gyenge változás a 
görbe alakjában, ekkor ugyanis az R Triangulihoz hasonló 
"piramis-szerű" görbéket rajzolhatunk fel.

Eszlelt maximumaiból és minimumaiból állítottuk össze a 
következő oldal táblázatát:
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láblázatunk adatai megfigyelhetők a mellékelt két oldal 
fénygörbén is, melyeken a görbe alakja mellett feltűntettük 
a csillag összes adatát, a PVH Változócsillag Katalógus alap
ján.

Összegezve elmondható, hogy a csillag változása megfelel a 
mixa típus összes kritériumának, ettől függetlenül azonban 
észlelését továbbra is intenzíven folytatni kell.
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