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3z összehasonlító csillagok V. és B magnitúdóinak meghatározásával. Ezt a 
Johnson-íéle ÜBV rendszer standard csillagához, a ganma Gemxnorumnoz ü■- 
1,92, B-V=+0,00) viszonyított mérések segítségével tette meg. Az 1. táclá 
zatbar. találhatók a kapott értékek:

8^42+0^*01
9,32+0,02
10,51+0,15
8,96+0,03

Meg j.: a változó fényességei a fedés utáni maximumra értendők.
A 2. ábrán az összes fényességbecslésből, és fotoelektromos mérésből 

származó észlelési eredményt ábrázoltuk. A fénygörbe erősen hasonlít a fe
dési kettőscsillagokra jellemző fényváltozáshoz. A megfigyelések nem ele
gendőek álhoz, hogy el lehessen dönteni, vajon van-e a minimum alján kons
tans fényességű szakasz. Azonban tükrözve a felszálló ágat (a leszálló ágon 
lévő egyetlen pontot figyelembe véve az illeszkedésnél), egy felső korlátot 
kaphatunk az esetleges totális fedésű fázisra: ez nem lehet hosszabb 1 nap
nál. Az eljárás arra is utal, hogy a leghalványabb fényességet adó észlelés 
nagyon közel lehet a ninimumbeli magnitúdóértékhez. A konstans fényességű 
maximumig 6— 7 nap alatt jut el a rendszer, ezzel egy kb. 12— 14 napos tel
jes tartamú fedési jelenséget állapíthatunk meg. A leszálló ágon lévő 
egyetlen pont valószínű hibájának figyelembevételével a fedés közepének 
időpontjára J.D. 2447243,4+0,5 becslés adható.

Ha az NSV 3005 valóban fedési változó, kivételes jellemzőkkel bír: Az 
F2 II főcsillag elég fényes ahhoz, hogy egy hidegebb, halványabb vörös 
óriás társsal rendelkezzen (bár a tapasztalatok szerint szokatlan, hogy 
kettős rendszerben két óriáscsillag legyen)! A Krakkói Évkönyv 
Kiegészítésében (S.A.C. 1988) felsorolt 881 fedési kettős rendszerből csak 
tíznek van ennél hosszabb Ideig tartó fedése (a béta Lyrae rendszereket 
kivéve), és közülük csak egynek nagyobb az amplitúdója 1,5 magnitúdónál!
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2gy 8 magnitüdős csillag, amely 1,3 magnitudes változást mutat, igen 
ritkán produkálhatott észlelhető fedést, hogy ilyen sokáig elkerülte a fel
fedezést! Hill és Sorúit (1952) nem ad.ja meg az epochát, amikor a feltéte
lezhető változást detektálták, úgy hogy az 5 tanulmányuk sem segít egy 
esetleges második minimum azonosításában. A periódus meghatározásához szük
séges információkat a nagyobb obszervatóriumok lemeztáraiban végzett vizs
gálat és/vagy a radiálissebesség-mérések (elegendően széles intervallumra 
kiterjedően) adhatják meg. Lehetséges, hogy azért nem fedezték fel ilyen 
sokáig ezt a fedési rendszert, mert sok évig a fedés épp akkor állhatott 
be, amikor a kettőscsillag a Nappal együttállásban volt, azaz a periódus 
kissé kisebb, mint 365-n nap (ahol n=egész szám)!

Kaiser a Harvard fotografikus kollekciójában keresett további minimumo
kat . Az "AC" sorozat 577 lemezén vizsgálta meg a változót, 1898-1952 
időintervallumban, majd a "Damon" sorozat 177 lemezén (1967-1988 közt). Az 
összehasonlítók fényességét az I. táblázatba foglalt B értékeknek vette. 
Csaknem minden lemezen naximum-fényességű állapotban látszott az NSV 3005 
(m(B)=9^0)! Hat lemez mutatta a változót jelentősen halványabbnak (1. 
II. táblázat).

II. TÁBLÁZAT

E: a lefutott teljes pályaperiódusok száma, m(B): B fényesség magnitúdóban, 
Fázis: az (1) formula alapján számolt fázis értékek (az E-k is annak 
rregfelelőek).

1258,56 napos periódus illeszkedik legjobban a Kaiser és társai által 
észlelt 2447243,4 J.D., és a fentebb közölt minimumidőpontokhoz. A 
főminimumokat ezek szerint az alábbi formula alapján számolhatjuk:
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(1) J.D. (min.I.)= 2415779,4+1258,56 E

A KŐVETKEZŐ FŰMINIMUM KÖZEPE 1991. SZEPTEMBER 2-ÁRA VÁRHATÓ!
A "Damon" lemezek egyikét épp 5 nappal az 1988. március 23-é n  észlelt 

fedés közép-időpontja előtt exponálták. Viszont vizuális megvizsgálása so
rán nem sikerült a maximumhoz viszonyított csökkenést detektálni! A II. 
táblázatba foglalt értékek azt mutatják, amikor a változó legalább 1,0 
magnitúdóval halványabb a maximumnál a MINIMUM KÖRÜLI KÉT NAPON BELÜL. 
Kaiser arra következtetett, hogy a minimum körüli három napon belüli leme
zek tisztán kell, hogy mutassák a minimumokat! Ebben a +3 napos tarto
mányban úgy találta, hogy a lenezek a változót maximumban lévőnek mutatják. 
Ez kizárhatóvá teszi a fentebb elfogadott P periódus törtrészeinek érvé
nyességét P/2-P/20 értéktartományban.

A csillagot halványnak mutató észlelések jó egyezése  egy konstans perió
dussal, és az a tény, hogy a lemezek kevesebb, mint 1%-án van a maximumnál 
kisebb ^fényességű állapotban a változó, erősen alátámasztja azt, hogy az 
NSV 3005 egy kb. 3,45 éves periódusú fedési kettőscsillag!
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Megjegyzés:

Kérjük azokat az észlelőket, akik az 1988. március 23-i időpont körül 
készítettek a gamma Gemincrum vidékéről negatívokat vagy diákat, mielőbb 
végezzék el az 1 ábrán látható térkép és a H .  táblázatba eső V (színes 
GiaxépJ, vagy B (kékérzékeny negatív) magnitúdó értékekkel az NSV 3005 
fényessegoecslését! Az exponálás kezdetének és tartamának (valamint a 
nLmanyag jelölésének) feltüntetésével küldjék el a kapott magnitúdó 
értékeket a szekcióvezető t,Jáger Zoltán) címére! Legjobban annak örülnénk, 
ha az eredeti expozíciókat is megkapnánk az előbb említett adatokkal 
együtt. (átvizsgálás után visszaküldjük a tulajdonosnak.)
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