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Nova-kitörések — III.

A n ó y á k ke tt őss ég e
A nóvák minlmum-beli észlelése vezetett kettősségük felfe

dezéséhez. 195*^-ben Walker a DQ Her fogyatkozásaira figyelt 
fel, a keringési periódusra 4 órához közeli értéket kapott. 
1963-ban a T Aur fedési jelenségére derült fény /periódus:
4^ 54°/. Más nóvák kettősségét spektroszkópikusan mutatták 
ki /GK Per, V603 Aql, V1017 Sgr/. A fedési jelenséget mutató 
nóvák rövid keringési idejének ismeretében feltehető, hogy 
ezek a szoros párok forró szubtörpéből és késői szinképosz- 
tályú kísérőből állnak. A kék komponens luminozitása rendsze
rint nagyobb, mint a vörösé. A fedési jelenséget mutató nó
vák észlelése rév-»n sikerült e c«illagok tömegét pontosabban 
megbecsülni.

1. táblázat. Néhány nóva keringési periódusa, tömege és 
luminozitása.

Nyomós okaink vannak annak feltételezésére, hogy valameny- 
nyi nóva szoros kettős rendszer. E rendszerek legfontosabb 
tulajdonsága az, hogy a hideg, nagyobb méretű csillagról gázá
ramok indulnak a forró, kisebb méretű csillag felszínére. 
Feltehetően a hideg csillag kitölti Roche-térfogatát, az anyag
áramlás pedig főként a belső Lagrange ponton /LtJ  keresztül 
történik /l. ábra/. Ez a folyamat egy gázkorong kialakulását 
eredményezi a forró csillag körül. Egy ilyen korong létezésére 
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elsőként Kraft következtetett a DQ Her kitörés utáni fotomet
riai és spektroszkópikus adataiból.

1. ábra. Egy nóva sematikus modellje.

A kitörési jelenségért a forró csillag a felelős. Kraft 
elmélete szerint a nagyobb, hidegebb csillag hidrogénben gaz
dag anyagot ad át forró társának, az anyag egy részéből kelet
kezik az előbb már említett ún. akkréciós korong. Ahogy az 
idő múlásával a korong egyre vastagodik, egy hidrogénben gaz
dag héj épül fel a forró komponens felszínén. A héj "alja" 
fokozatosan összenyomódik és felforrósodik, mig el nem éri a 
hidrogén termonukleáris reakciójához szükséges hőmérsékletet. 
Feltehetően az elszabaduló termonukleáris folyamatok okozzák 
a nóva-robbanást, melynek energiája 1044- 104^ erg közötti.
/A modell kissé emlékeztet a törpe nóvákéra. A törpe nóváknál 
azonban a maximum folyamán nem következik be anyagkidobás; a 
felfénylést pedig az akkréciós korongon levő forró folt 
okozza./

A nóvák kettősségének ismeretében könnyebben megérthető a 
visszatérő nóvák működése is. A kitörés után tovább folyik 
az anyagátadás, ami egy bizonyos idő elteltével újabb kitö-‘ 
réshez vezet. Ez az ismétlődés szerencsére megfigyelhető a 
visszatérő nóváknál. A T Pyx és az HS Oph esetében egyaránt 
5-5 maximumot figyeltek meg napjainkig; az egyedi ciklusok 
azonban igen nagy mértékben változnak. Ezek a csillagok 
tehát csak annyiban különböznek a "rendes" nóváktól, hogy 
több kitörésüket is észlelték. Amplitúdójuk általában kisebb 
a "rendes" nóvákénál. Többségük fényváltozása nagyon gyors 
/HS Oph, T GrB/. Az HS Oph-nál a t^ értéke 9 nap. Természe
tesen megvan az ellenpélda is; a T Pyx t^ értéke 80 nap.

A régi krónikák ismeretében feltehető, hogy néhány nóva33



fényes kitörését a középkorban ill. az ókorban már megfigyel
ték. így pl. valószínű, bogy a V603 Aql-nak 125-ben és 1918- 
ban voltak kitörései, mig a GX Per-t 839-ben és 1901-ben lát
ták maximumban. Ezek az értékek jól egyeznek a nagy amplitú
dójú nóvák becsült 1000-10000 óv körüli ciklusidejével.

T Pyx 1890, 1902, 1920, 1944, 1967 /lassú/
T CrB 1866, 1946 /nagyon gyors/
ES Oph 1898, 1933, 1958, 1967, 1985 /nagyon gyors/
V1017 Sgr 1901, 1919, 1973 /lassú/ 
ü Sco 1866, 1906, 1936, 1979 /nagyon gyors/
2. táblázat. Néhány ismertebb visszatérő nóva és kitöréseik időpontja.

Az Androméda-köd nóváinak szisztematikus keresése 1917-ben 
indult meg. Az eddig más galaxisokban észlelt nóvák számszerű 
megoszlása:

Az M 31-ben Sharov becslése szerint évente 29+1 nóva 
tűnik fel. Az M 33-ban kb. kétévenként észlelhető egy nóva.
A lokális rendszer galaxisaira is nagyjából ezzel megegyezik 
a nóva-gyakoriság /M 32, NGC 205, NGC 147, NGC 185/. A két 
Magélián-felhő nóvái maximumban 11-12 magnitúdósak.

Az, hogy eltérő tipusú galaxisokban a nóvák gyakorisága is 
eltérő - észlelési tény. Az Sb galaxisokban a leggyakoribbak, 
nagyon kevés villan fel belőlük a szabálytalan, az elliptikus 
és az Se tipusú galaxisokban . A nóvák valószínűleg szoros 
kapcsolatban állnak a közbülső alrendszer populációjával, 
mivel az Sb tipusú galaxisok igen gazdagok ilyen objektumok
ban, érthetővé válik az ezekben észlelt nagyobb nóva-gyakori- 
aág.

Galaxisunkban nagyon bizonytalanul ismerjük a nóvák feltű
nési gyakoriságát. Ha feltesszük azt, hogy minden 3m látszó 
fényességet meghaladó nóvát észrevesznek, M = -7?3 abszolút 
fényesség mellett a galaktikus nóvák gyakoriságának alsó ha-
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tára 50 felvillanás/év. A legoptimistább becslések évi 150 
nóva-felvillanást tételeznek fel.

Gömbhalmaz okban mindmáig három nóvát sikerült megfigyelni. 
Az M 80-ban a T Sco, az NGC 6553-ban pedig a 71148 Sgr volt 
megfigyelhető, mig az M 14 nóvája 1938-ban tört ki.

A más csillagrendszerekben feltűnő nóvák jó távolság-indi
kátorok és hasznos információkkal szolgálnak a nóvák luminozi- 
tásával kapcsolatban. A galaktikus nóváknál már nagyobb a bi
zonytalanság. Payne-Gaposchkin szerint a mi nóváink átlagos 
abszolút fényessége -7?3. mig McLaughlin -8?3-t ad meg a gyors 
és -6?2-t a lassú nóvákra. Az abszolút fényesség és a t^ érté
ke közötti összefüggésre már McLaughlin, Kopylov majd Payne- 
Gaposchkin is rámutattak. Schmidt-Kaler szerint

Vq j  = -11,5 +2,5 lgt3.
Néhány nóva luminozitása és távolsága:

A nóvák távolságának meghatározására természetesen más mód
szerek is használatosak. A távolság meghatározható a nóva által 
ledobott gázhéj lineáris méretének változásából /a tágulási se
besség ismretében/, a Ca II intersztelláris eredetű K vonalának 
intenzitásából és a falaktikus differenciális rotációból, mely 
ennek a vonalnak a radiális sebességéből vezethető le. Sajnos 
a nóvák az esetek többségében olyan távoli objektumok, hogy tri
gonometrikus parallaxisuk mérhetetlenül kicsi.

A nóvák égi eloszlása erős, a galaktikus fősikhez való kon
centrálódást mutat, a centrum irányában gyakoriságuk megnő.
Az égbolt nóvákban leggazdagabb területe a Sagittarius csillag
képbe esik, de rajta kivül is számos helyen mutatnak sűrűsödést. 
Néhány jel arra utal, hogy a gyors és a lassú nóvák eloszlása 
eltérő - utóbbiak inkább a szférikus alrendszerhez tartoznak.

MIZSER ATTILA 35



Változós érdekességek

NOVA SCO 1985
1985. szepember 24—én W. Liller egy nóvagyanús objektumot talált a PBOBLICOM rendszer segítségével a HA 17Q53m19s és 

D -31°4-9’09V1950/ pozíciónál. A felfedezéskor 10?5-s volt, 
szept. 19-én 12m-nál halványabbnak kellett lennie. Egy okt. 
5-1 135 mm-es objektiwel készült objektivprizmás felvétel tisztán mutatja a Ha emisszió jelenlétét.

IAÜ C. 4-118
3N 1985P AZ NGC 144-3-BAN
Az ausztrál Robert Evans ismét felfedezett egy szupernóvát 

a HA 3 D -47°24» /1950/ pozíciónál. A szupernóva okt.10,67 UT-kor 13?5-s volt.
IAÜ C. 4119

NÉHÁNY SZÓBAN A 11. FVH TALÁLKOZÓRÓL
A FVH őszi találkozójának ezúttal a Kecskeméti Planetárium 

adott otthont* Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében az utóbbi 
években jelentős észlelőmunka bontakozott ki, elsősorban a 
^kecskeméti amatőrök jóvoltából. Néhány évig a Juhász Tibor 
szerkesztette Algol a kalocsai Haynald Obszervatórium kiad
ványaként jelent meg. Régi tervünk volt egy szélesebb körű 
kecskeméti PVH találkozó, de erre különféle egyeztetési ne
hézségek miatt csak 1985* október 12-én kerülhetett sor.

A program fél tizenegykor kezdődött. A 23 résztvevő a következő beszámolókat, előadásokat kisérhette figyelemmel*
Mizser Attila - Tepliczky István: A PVH adatbank helyzete 1985-ben /ld. még Meteor 85/11-ben/.
Holl András - Mizser Attila: Száz éve tört ki az S Andromedae. 
/1885 augusztusában Dégenfeld Schomburg Berta az elsők között 
vette észre az M 31 fényes szupernóváját. A felfedezés körülményeit és az S And jelentőséget ismertettük, elsősorban Vargha Domokosné kutatásai alapján.
Kovács István: Középtávú eruptiv- és SR fénygörbék /Több alul
észlelt SS csillag van programunkban, melyek nagy amplitúdójú 
változásokat mutatnak: VX And, BS Aur, UV Aur, S Cam. Ezzel 
szemben néhány konstansként viselkedő eruptiv változóról szép számmal érkeznek adatok: AE Aur, 3U Tau, NSV 1280 stb/.
Mizser Attila: Tour de France — Giro dp Italia - látogatóban 
Schweitzer-nél, Verdenet-nél, Dalmeri-nél /ld. Meteor 85/11/.

Ezúttal is láthattunk Masztro-dia showH-t. Holl András 
mutatta be vezetett felvételeit, melyek teleobjektivekkel és nagy távcsövekkel készültek. Kecskeméti vendéglátóink /Beren- 
te Béla, Papp Sándor és Ujvárosy Antal/ szinten bőséges diaanyaggal mutatkoztak be. Szines beszámolójuk révén teljesebb 
képet kaphattunk pl. Berente Béla távcsőkeszitő és tükörcsi
szoló munkájáiról, a kondor-tavi észlelőtáborokról stb.3Ó



Rövid ebédszünet után Ujvárosy Antal és Tepliczky István az 
IHW program gyakorlati tudnivalóiról adtak "eligazítást**. Itt 
tudtuk meg, hogy a tapasztalt észlelők közül jópáran még mindig 
nem jeleztek részvételüket ebben a fontos nemzetközi észlelő
programban - holott éppen az ő munkájuk lenne fontos a hazai 
megfigyelések szempontjából.

MZS
Új kiadványok

PVH REPORT 10, 11
1985 végén gyors egymásutánban két PVH Report is megjelent.

A sorozat .tizedik füzete az 1979-84 közötti időszak 29 legjob
ban észlelt eruptív változójáról készült fénygörbéket mutatja 
be. Ez a Reportunk 14552 megfigyelés felhasználásával készült, 
e nemben a legtöbb észlelést felhasználó kiadványunk. A fény
görbéken kivül az 1979-81 között a PVH tagjai által észlelt 
törpe nóva maximumok is közlésre kerültek. A füzetet Kovács 
István készítette.

A szabálytalan és RV Tauri típusú változók 1984-es megfi
gyeléseit /2305 adat/ ezúttal is Petrohán Betty és Szánthó 
Lajos dolgozta fel. A 53 fénygörbe teljes egészében a Penci 
KGO IBM-PC számitógépével készült. Jól mutatja az 1984-es év gazdag észlelési anyagát, hogy 24 L tipusú változóról készül
hetett viszonylag teljes fénygörbe. A leglátványosabb változást azonban természetesen az R Set és az AG Her mutatta.

PVH VÁLTOZÓCSILLAG ATLASZ VIII. RÉSZ
A VA sorozat nyolcadik - 20 oldalas - füzete a következő 

változócsillagok észlelőtérképeit tartalmazza:
S Aql/SRA/,V Aql /SEB/, RT Aql /M/, TT Ari /UGZ/, R Cam /M/,
X Cam /H/, T Cep /M/, W CrB /M/, SV Cyg AB/, DF Cyg /RVB/,
W Dra /M/, X Dra /M/f 3C 371 /N-galaxis/, V Leo / W , EG Lyr/RV/, EP Lyr /RVA/, V Oph /M/, ÜZ Oph /RVA/, R Őri /M/,
R Per /M/, R Sge /RVB/, VX Sgr /SRB/, V348 Sgr /unique/,R Set /RVA/, S Set /SR/, T Tau /INT/, S Vir /M/.

A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét kiadtuk a 
VA hatodik füzetét.

Valamennyi felsorolt kiadvány Mizser Attila cimén kérhető.
A PVH Report ok 4Ft bélyeg megküldése ellenében igényelhetők; a térképek ára továbbra is füzetenként lOFt.

MZS

ÚJABB ADATOK A VIZUÁLIS HATÁRFÉNYESSÉGRŐL
Az amatőr változósok fantáziáját is megmozgató cikkeket ol

vashattunk nemrégiben a Sky and Telescope-ban és a BAA Journal
ban a vizuális határmagnitúdóról. 1985 januárjában Stephen J. O ’Meara a Mauna Keán levő 60 cm-es reflektorral vizuálisan 
észlelte a Halley üstököst, mely akkoriban 19m körüli volt. Bejelentését érthetően nagy kételkedéssel fogadták, egy 19ai-s 
üstököst lefényképezni sem könnyű egy 60 cm-es távcsővel.
Daniel Green az IAU Circular társszerkesztője azonban O ’Meara 
pártját fogta az International Comet Quarterly 1985 áprilisi



számában. Szerinte a legélesebb szemű észlelők ideális felté
telek mellett még 20m-s csillagokat is megláthatnak egy 60 cm-es reflektorral!

A BAA Journal cikke Colin Henshaw nappali Sziriusz-észlelé- 
se kapcsán a szabadszemes határfényesség egészen fantasztikus 
értékeit eraliti fel. A legsötétebb égen a lehető legjobb kö
rülmények között a legkiválóbb észlelő /csupa leg.../ 9?2-s 
vagy halványabb csillagokat is megpillanthat. Sajnos, sok 
átlagos szemű /és megfelelő előitelettel rendelkező/ észlelő 
nem képes elfogadni azt, hogy bárki is észrevehet ilyen hal
vány csillagot puszta szemmel. A legtöbb helyen közölt 6?5-s 
szabadszemes határmagnitúdó nagyjából egy átlagos észlelőre 
vonatkozik, átlagosan sötét ég alatt. A Sky and Telescope-ban 
néha 8,4-8?7-s határfényességről is beszámolnak kitűnő észle
lők. Az M33t M81 /!/ és a Neptunusz szabadszemes észlelé
séről is vannak hitelt érdemlő szabadszemes beszámolók.

De itthon is sokan hitetlenkedve hallgatják a 7™0-7®5-s 
határmagnitúdójú börzsönyi vagy mátrai éjszakák hirét vagy 
a FVH 14-15 magnitúdóé változó—adataiban kételkednek - pedig 
hol vannak ezek az angol és amerikai rekordoktól... Ide kivan 
kozik azonban egy Flammarion-idézet is: "A képzelődésnek éles szeme van".

MZS

HOGYAN TÖLTSÜK KI AZ ÉSZLELŐLAPOT?
A beérkező észlelőlapok észlelőnként eltérő felfogásban ke

rülnek kitöltésre, igy indokoltnak tűnik, ha ismét leírjuk a kitöltéssel kapcsolatos kéréseinket.
Ha egy hónapban csak 40-50 észlelést végzünk, annak bekül

désére elegendő egyetlen észlelőlap is. Teljesen felesleges 
öt észlelőlapot elpocsékolni ilyenkor. A múlt évben olyan észlelőlapok kerültek forgalomba, melyek mindkét oldala azonos, 
igy egy lapon a korábbi 50-nel szemben 100 észlelés küldhető 
be. Kérjük megfigyelőinket, hogy sok adat esetén az ilyen észlelőlap mindkét oldalát használják fel!

A FVH embléma alatt mindig tüntessék fel az oldal sorszá
mát ill. az összes kitöltött oldal számát /pl. 1/4 « a négy ol 
dal közül az első/. Mindegyik észlelőlap alján pontosan tunteé 
sék fel az összes észlelés ill. az összes észlelt csillag szá
mát /ne típusonkénti bontásban, mert az az összesítés szempont jából érdektelen/. Az adatlapok kitöltésénél tartsák be a PVH 
Változócsillag Katalógus tipus-sorrendjét, ezen belül pedig a Harvard-szám szerinti sorrendet. Az észlelőlapok szabályos ki
töltése nagyon meggyorsítaná munkánkat. Ami pedig a takarékos
ságot illeti: 1000 db észlelőlap papíranyagából két 4 oldalas körlevelet tudnánk kiadni...

A könnyebb érthetőség kedvéért következő oldalunkat felál
doztuk egy szabályosan kitöltött beküldőlap bemutatására.

A szabályos kitöltés hangsúlyozása során majdnem elfeledke* tünk egy másik lényeges feltételről: a kitöltés /és a bekül
dés/ időben történjen meg!

MZS
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