
Törpe novak észlelése
Manapság egyre inkább előtérbe kerül az eruptív és a kataklizmikus változók 
észlelése, közülük is elsősorban a törpe nóváké. Ez nem véletlen, hiszen igen 
látványosan tudják magukat produkálni. Elég, ha a változóészlelők kedvenc 
csillagára, az SS Cyg-re gondolunk, amely amatőrök tucatjait indította el ezen 
az észlelési ágon.

A PASP ez év februári számában közlik az eddig felfedezett és feltételezett 
törpe nóvák fotografikus keresőtérképeit, melyek rendkívül megkönnyítik egyes 
vitatott csillagok észlelését. Ugyanitt részletes táblázat található a törpe nóvák 
paramétereiről. Itt fedezhetünk fel egy új rövidítést is, mely a WZ Sge típusú 
csillagokat tartalmazza (UGWZ). így a törpe nóvákat öt csoportra oszthatjuk: 
UG, UGSS, UGZ, UGSU és UGWZ.

A csoportosításhoz, mint az észlelés szempontjából sem lényegtelen adatot, 
a periódusidőt is felhasználhatjuk. Bár az egyes változóknak katalógusokban 
megadott periódusai általában több éves, évtizedes megfigyelés-sorozatokon ala
pulnak, ezek mégis csak^ átlagértékek, és a gyakorlatban lényegesen eltérő pe
riódust is észlelhetünk. így van ez a már említett SS Cyg-nél is, hiszen a ka
talógusadat 49,5 nap, de pl. 1991 őszén két maximum között 80 nap telt el.

Két kitörés között eltelt idő alapján beszélhetünk rövid, közepes és hosszú 
periódusról, mely minden törpe nóvára jellemző, sőt bizonyos csoportokra is. 
így például az UGZ típus képviselői többségükben igen sűrűn törnek ki, havonta 
két-három alkalommal, de persze ez csak általánosítás, és ettől még bármi elő
fordulhat.

A hosszú periódus jelen esetben a minimum száz naponkénti kitöréseket 
feltételezi. Ennek az elvárásnak igen szép számú törpe nova tesz eleget, melyek 
közül többnek a besorolása kétséges. A Meteor 1992/1. számának 41. oldalán a 
VY Aqr-ról írt cikk is olyan, különösen hosszú periódus idejű törpe nóvákról 
tesz említést, amelyek hasonló fotometriai jellemzőket mutatnak ugyan, de két
séges a besorolásuk, hiszen mindegyikük kétféle kitörést produkál. Egyrészt 
UGSS típusút, rövid, éles maximumokkal, valamint hosszú és lapos UGSU tí
pusú maximumokat (szupermaximumok), melyek fényessége nagyobb, időtarta
ma pedig hosszabb, mint az UG_SS maximumoké.

Sokan azt hiszik, hogy ez a csoport „unalmas”, hiszen akár évekig is várni 
kell egy-egy kitörésre, melynek elcsípésében ráadásul a szerencse is tevékeny 
szerepet játszik. Ez így persze csak részben igaz, hiszen a hosszú periódusú 
törpe nóvák közül többnél is megfigyelhető abnormális viselkedés. Ilyen a CH 
UMa, mely 204 napos átlagciklusára igencsak rácáfolt, mivel több halvány ki
törését is észlelték (ezek a megadottnál sűrűbben következtek be), sőt fényál- 
landósulás jellegű állapotot is megfigyeltek már, ami a minimumfényesség fölött
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másfél magnitúdóval következett be! Egy másik érdekes csillag a T Leó. A ko
rábban ritka kitöréseiről ismert változónak 1991-92-ben hat maximumát figyel
ték meg, melyek a következő időközönként következtek be: 94—41-187-10-143— 
46 nap.

Természetesen a másik végletre is vannak példák, mivel sok törpe nova „nem 
hajlandó” -  akár több éven át -  kitörni. Többek között a HT Cas és az AL Com, 
melyek más érdekességgel is szolgálnak. A HT Cas 1985. január 25-i kitörésekor 
a francia Verdenet a csillag fogyatkozását figyelte meg, melynek amplitúdója 
kb. 2,4 magnitúdó volt. Az AL Com észlelése mély-eges szempontból érdekes, 
mivel az M88 mellett (pontosabban: előtt), a galaxissal egy látómezőben figyel
hető meg. Sajnos 1984-es kitörése óta minimumban van, és még az is elképzel
hető, hogy típusa nem törpe nova. (Korábbi kitörései: 1892, 1961, 1965 és 1974.) 
Külön cikket érdemelne a PQ And is, mely Nova And 1988 néven „indult”, de 
a sonnebergi lemezek átvizsgálása során további három kitöréséről találtak fel
vételeket. Ezek szerint vagy visszatérő nóváról van szó, vagy pedig hosszú pe- 
riódusú törpe nóváról, mái* csak azért is, mivel spektruma a WZ Sge-hez hasonló 
jellegzetességeket mutat.

Vizuálisan is jól észlelhető a fogyatkozásairól jól ismert IP Peg, melynek 
kitörései kb. száznaponként követik egymást. A fogyatkozások hossza 40 perc 
körüli, mélységük 2 magnitúdó.



Sajnos hazánkban nem kedvez az időjárás a mindennapos észleléshez (főleg 
télen), de szerencsére azért elegendő éjszakát tölthetünk kint, és ekkor igen 
érdekes jelenségeket is megfigyelhetünk. így volt ez a nyár elején is, amikor 
az SS Cyg igen érdekes dolgot művelt. Május 25-én bekövetkezett normális 
kitörése után három kis maximumot produkált (a fénygörbét 1. a Meteor 
1993/10. számában, a 41. oldalon). Következő „valódi” maximumának bekövet
keztére augusztus 20-ig kellett várni.

A hazai átlag távcsőátmérő 15 cm körüli, ezért teljes fénygörbét szinte csak 
az SŜ  Cyg-ről és az RU Peg-ről készíthetünk. Az általam használt Odyssey 1 
távcső határmagnitúdója 16, így sok törpe nóvát minimumban is tudok észlelni, 
ami rendkívül fontos a fénygörbe teljessé tételének szempontjából. Persze sok 
törpe nova maximumban olyan halvány, mint mások minimumban. Ilyen pél
dául a VI114 Cyg, melynek eddig két kitörését csíptem el 15,0, ill. 14,9 mag
nitúdónál.

A változók folyamatos nyomon követése egész évben fontos lenne, ám ez csak 
a cirkumpoláris csillagok esetén lehetséges. Sajnos kevés törpe nova van ilyen 
magas deklináción, de azért szerencsére van néhány, így többek között a DO 
Dra, az AM Cas, az SS UMi vagy akár a már említett CH UMa. Természetesen 
a jó fénygörbéhez a sokak által -  érthető módon -  nem kedvelt hajnali észlelés 
is hozzátartozik. Ez fokozottan igaz télen, amikor csaknem mind a négy évszak 
égboltján végezhetünk megfigyeléseket. Ilyenkor két lehetőség van: vagy fenn
maradunk egész éjszaka (többszöri melegedéssel), vagy észlelünk este, majd 
alvás után hajnalban. Ez utóbbi rákfenéje az, hogy sokszor nem fűlik az ember 
foga otthagyni a jó meleg ágyat néhány „nyamvadt” csillag miatt. Én személy 
szerint ez utóbbit részesítem előnyben, hiszen egy-egy hosszú és hideg éjszakán 
nem elég a lelkesedésből származó meleg, hanem egy kályha is szükséges, ami 
mellett kipihenhetjük magunkat.

A változóészlelés nem a legkönnyebb észlelési ág -  sokak elképzelésével el
lentétben mivel az igazi eredményhez sok kitartás és türelem kell, akár törpe 
nóvákról, akár mirákról vagy más változókról legyen szó, ezért kívánok sok 
szerencsét és jó időt ehhez a valóban izgalmas szórakozáshoz.

SZENTASKÓ LÁSZLÓ

Új rövidperiódusú törpe nova
Az 1992 júniusi The Astronomerben jelent meg először használható észlelőtér
kép a PG 0943+521 jelű törpe nóváról. Az új változót a japán Makoto Iida 
fedezte fej fotografikusan, 1992. április 26,52 UT-kor, 12,5 magnitúdónál. Az 
ezt követő másfél hónapos észlelése alatt még két kitörését figyelték meg, me
lyek alapján 24 napos periódus adódik.

Ami a saját észleléseimet illeti, idén április 17-én kezdtem el megfigyelését. 
Rögtön egy hosszú maximumot észleltem, mely tíz napig tartott, és azóta to
vábbi négy maximumot figyeltem meg. Ezek a következők: április 17. 12,2; má
jus 21. 12,1; május 29. 12,0; június 9. 12,8. Az utolsó három maximum között 
eltelt idő alig tíz nap! Eszerint még rövidebb lehet az átlagciklus hossza, mint 
a korábbi észlelésekből adódik.
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A PG 0943+521 minimumfényessége 15,0 magnitúdó, tehát már 25 cm-es 
távcsővel is elérhető. Az itt közölt térkép alapján (melyet Nagy Zoltán Antal 
készített) könnyen megtalálhatjuk a változót az UMa „hátsó lábánál”.

SZENTASKÓ LÁSZLÓ

VÁLTOZÓS HÍREK
Gázhéj a Nova Cyg 1992 körül
A Nova Cyg 1992 február 19-én tört ki, azóta többször is észlelték a HST-vel. 
Az Űrtávcső itt bemutatott felvétele a Halvány Objektum Kamerával készült 
ultraibolya tartományban, 1993. május 31-én, 467 nappal a kitörés után. A héj 
ezek szerint még annyira fiatal, hogy megtalálható benne a kitörés kezdeti 
anyageloszlása.

A Francesco Paresce által készített HST-képen feltűnő gyűrűként látjuk a 
ledobott gázhéjat, melynek látszó sugara 0"13, ami napi 0"00028-es tágulási 
sebességet jelent. Az IÜE mérései alapján a tágulási sebesség 1500 km/s, így 
a mérés időpontjában a gázhéj sugara 400±70 Cs.E. volt. Ez alapján a Nova 
Cyg 1992 távolsága 3,2±0,5 kpc, a fő hibaforrás abból származik, hogy milyen
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tágulási sebességgel számolnak. A héj 
átlagos vastagsága 24 Cs.E. lehet, tö
mege 10 -ÍO-4 naptömeg.

A csillag és a „gyűrű” között egy-egy 
átellenes küllőt vagy hidat is mutat a 
felvétel. Ennek eredetére kétféle ma
gyarázat van. Lehetséges, hogy a poszt- 
nóvából kiinduló anyagáramlást látjuk, 
de valószínűbb, hogy a héj egy nagyobb 
sűrűségű része rajzolódik ki a sötétebb 
háttér előtt. A gyűrű inhomogenitásait 
ugyancsak a héj különböző sűrűségű ré
szei okozzák.

Ez az első eset, hogy sikerült részle
teiben észlelni egy nóvakitörés során le
dobott héjat, nem sokkal a kataklizmát 
követően.

(STScl Newsletter, 1993. szeptem ber -  Mzs)

Számítástechnikai hibaigazítás
A Meteor 1993/10. számának számítástechnikai rovatában a különböző progra
mok „teljesítményét” bemutató táblázat -  szerkesztési okokból -  hiányosan je
lent meg. Most megismételjük a hozzá tartozó magyarázattal egyetemben.

A teszt-feladat egy egyszerű, csillagászati alapfüggvény, a módosított Julián 
dátum kiszámítása volt. Az algoritmus alapja a Hatcher-féle eljárás. A teszt 
végeredménye a 20. század minden napjának 0 óra UT-re vonatkozó módosított 
Julián dátuma, melyet a program Gregorián dátumból számít. A megoldás 11 
fordítóra, 7 programnyelven született meg, s eredménye a következő:
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