
VZ CAS
A VZ Ca3siopeiae fényváltozását 

Balanovsky fedezte fel, 1918-ban. A 
VZ Gas a Bonner Durchmusterangban is 
szerepel, BD +55°275 katalógusszámmal, 
9?5*s fényességgel. Balanovsky a csil
lag amplitúdódéra előzetesen 10JJl5-12in 
közötti szélsoértékeket állapitott 
meg. Néhány évvel később Leiner szisz
tematikusan észlelte^a változót. 171 
napos periódust és 9I?5~s maximumot ál
lapított meg; a minimumokat nem tudta 
észlelni, halványabbak voltak 12^5-nál.

A GCVS 1974-es kiegészítő kötetében 
9I?3-13?5 közötti amplitúdót találunk 
erre a mirára, mig a periódus értéke 
lo9,28 nap. A felszálló ág a teljes 
fényváltozási periódus 4ó#-át teszi ki. 
A csillag színképe is változik, MOe - 
M3e között.

A magyar amatőrök 1973 óta észlelik 
a VZ Cas-t. Folyamatos, használható 
észlelési anyag csak 1976 óta áll ren
delkezésre. Az 1976-77-es észleléseket 
Wolfgang VoIlmáim dolgozta fel az Albi- 
reo 76-os számában. Az ott közölt fény
görbe folytatásaként készítettük el 
jelen feldolgozásunkat az 1977*1983 
közötti időszakról. A fénygörbe készí
téséhez - Vollmann feldolgozásához 
hasonlóan - nem csak magyar adatoka; 
használtunk fel; az AFOEV és a SUAA 
megfigyeléseit is figyelembe ̂ vettük, 
összesen 415 észlelést használtunk 
fel, ami - figyelembe véve, hogy a 
VZ Cas maximuma sem túl fényes - elég 
jó eredménynek mondható /a magyar ada
tok részesedése 226 db./.

Az 1980-as első maximumot kivéve 
valamennyi maximumot észlelték a magyar 
megfigyelők. /Ezt a maximumot a SUAA 
adatai alapján rajzoltuk meg./ A 14 
maximum mellett 8 minimumot is sikerült 
észlelni kielégítő pontossággal. Az 
észlelt szélsőertékek: 9,6 es 1377, az 
átlagos szélsóértékek: 10,1 és 1371*
Az átlagperiódusra megfigyeléseink a- 
lapján 168,42 nap adódott. Külön ábrán 
mutatjuk be a VZ Cas összes észlelését 
egyetlen periódusra csúsztatva. Az 
óriási "szórás” elsősorban az eltérő 
fénymenettel rendelkező ciklusok miatt
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jött létre, sokkal inkább, mint az észlelési hibák következtében.

A VZ Cas fázis szerinti átlagos fénygörbéje. Figyeljük meg, 
mennyivel nagyobb a,Tszórás"maximumban, mint minimumban /maxi- 
mumban lényegesen több az észlelés/.

A csillagról legutóbb a Változócsillag Atlasz első részében 
jelent meg térkép. Megfigyelésére elméletileg egész évben van 
lehetőség, a gyakorlatban azonban az április-júniusi időszak
ban csak jó átlátszóság mellett lehet minimum-észleléseket 
késziteni róla. S sorok megjelenése idején is minimumközeiben 
tartózkodik, igy megfigyelésére csak nagy távcsővel van lehető
ség.
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