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Gyönyörködhet-e egy tudós a virág szépségében?

�Van egy fest®m¶vész barátom, aki olykor olyan nézeteket hangoztat, ame-
lyekkel nem tudok egyetérteni. Felmutat egy szál virágot, és azt mondja:

� Nézd, milyen szép �, én meg bólogatok. Csakhogy utána hozzáteszi:
� Én m¶vész vagyok, én meglátom a virágban rejl® szépséget. Te viszont,

tudós lévén, szétboncolod, amit®l egyszeriben unalmassá válik.
Szerintem a barátom egy kicsit buggyant. El®ször is: az általa látott szép-

ség mindenki számára hozzáférhet® � így, azt hiszem, számomra is. Lehet,
hogy az esztétikai érzékem nem annyira ki�nomult, mint az övé, de azért
képes vagyok gyönyörködni a virágok szépségében. Ráadásul én sokkal több
mindent látok a virágban, mint ®. El tudom képzelni belsejében a sejteket,
amelyeknek ugyancsak megvan a maguk szépsége. A szépség nemcsak a cen-
timéterrel mérhet® dolgokban fedezhet® fel, hanem a sokkal kisebbekben is.�

Richard Feynman (Fordította: Révbíró Tamás)
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1. fejezet

Bevezetés

Az RR Lyrae csillagok a klasszikus pulzáló változócsillagok közé tartoznak.
Els® képvisel®iket több mint száz éve, az 1890-es években fedezték fel (1.1
ábra). A Harvard Obszervatórium munkatársai, Edward Pickering, Solon
Irwing Bailey és Williamina Fleming, a gömbhalmazok vizsgálatával hama-
rosan több száz, halmazváltozónak elnevezett csillagot katalogizáltak (Bai-
ley, 1902). A gömbhalmazokon kívül, a mez®csillagok között is felbukkant
néhány hasonló égitest: az els®ként felfedezettek az U Leporis és az S Arae
voltak (Kapteyn, 1890). A halmazváltozók és a gömbhalmazon kívüli csilla-
gok közötti kapcsolatot azonban csak az RR Lyrae felfedezésével (Pickering,
1901) ismerték fel: Fleming és Pickering vizsgálatai alapján a csillag fény-
görbéje megkülönböztethetetlen volt a halmazváltozókétól. Ennek ellenére
sokáig vita tárgya volt az elnevezésük és a besorolásuk is. A fényváltozásaik
a rövid, egy nap alatti pulzációs periódustól eltekintve igen hasonlítottak
a cefeidáknál látottakra, így sokan ezeket a csillagokat is a cefeidák közé
sorolták, alacsony abszolút fényesség¶ és rövid periódusú alosztályként. A
változócsillag-osztály végül csak 1948-ban, a Nemzetközi Csillagászati Unió
határozatával kapta meg hivatalosan is az RR Lyrae nevet.
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8 FEJEZET 1. BEVEZETÉS

1.1. ábra. Solon Bailey els® fénygörbéi az M5 gömbhalmazban talált RR Ly-
rae csillagokról, vagy halmazváltozókról, ahogy akkoriban hívták ®ket. For-
rás: Bailey (1899).

1.1. Az RR Lyrae csillagok jelent®sége

Az RR Lyrae csillagok a változócsillagászat h®skorának fontos szerepl®i vol-
tak. A cefeidákéhoz igen hasonlatos radiálissebesség-változásaik alapján
Shapley (1914) kijelentette, hogy az RR Lyrae csillagok (illetve akkor még
halmazváltozók) fényváltozásait is pulzáció okozza, nem kett®sség. Shapley
a cefeidákra felállított periódus-fényesség-relációt is kiterjesztette rájuk. Az
RR Lyrae csillagok ezzel részesei lettek a kozmikus távolságskálának, és meg-
határozhatóvá tették például a gömbhalmazok távolságát (Shapley, 1918).

Kés®bb persze kiderült, hogy az RR Lyrae csillagok jelent®sen eltérnek a
cefeidáktól. Megállapították, hogy az eloszlásuk és a kinematikájuk is más
a Tejútrendszerben, mint a legtöbb cefeidáé: ma már tudjuk, hogy ez abból
ered, hogy az RR Lyraek öreg, II. populációs, míg a cefeidák �atal, I. po-
pulációs csillagok. A meg�gyelések és csillagmodellek fejl®désével világossá
vált, hogy az RR Lyrae csoportot 1 naptömeg alatti, a Hertzsprung�Russell-
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1.2. ábra. Az RR Lyrae csillagok elhelyezkedése a Hertzsprung�Russell-
diagramon, a többi változótípus között. Látható, hogy a klasszikus instabili-
tási sáv (hosszú szaggatott vonalak) tagjai, fényességben közvetlenül a cefei-
dák (Cep) és a δ Scuti csillagok között helyezkednek el. Forrás: Christensen-
Dalsgaard & Dziembowski (2000).
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diagram horizontális ágán tartózkodó, a magjukban héliumot éget®, öreg
csillagok alkotják (1.2 ábra). Abszolút fényességük valamivel alacsonyabb a
cefeidákénál, és sz¶k tartományon oszlik el. A hasonló abszolút fényességek-
nek köszönhet®en a gömbhalmazok távolságának becslésére már az átlagos
fényességük is elegend®, akár a pulzációs periódus ismerete nélkül is.

Az RR Lyrae csillagok egyik nagy el®nye a korukból és nagy létszámuk-
ból fakad. Távolságindikátorként az öreg csillagpopulációkat, így a gömb-
halmazokat és halókat is fel lehet velük térképezni, ahogy az a Tejút halója
(Sesar és mtsai, 2013) vagy a Magellán-felh®k esetében történt (Haschke,
Grebel & Du�au, 2012a,b). De számos RR Lyrae csillagot detektáltak már
az Andromeda-galaxis távolságában is (Brown és mtsai, 2004).

1.1.1. A pulzáció eredete és tulajdonságai
Az RR Lyrae csillagok, Shapley feltételezésének megfelel®en, pulzáló változó-
csillagok. A pulzációt a hidrogén és hélium részleges ionizációs zónáiban zajló
κ�γ-mechanizmus hajtja.

A csillagok anyagának opacitását (κ) általános esetben a Kramer-törvény
határozza meg:

κ ∝ %

T 3,5
.

Normál esetben összenyomás hatására a s¶r¶ség (%) a h®mérséklet (T ) is n®,
utóbbi magasabb kitev®je miatt pedig az opacitás lecsökken. A részleges
ionizációs zónákban azonban a Kramer-törvény helyett a részecskék hatás-
keresztmetszete válik domináns tényez®vé, a megnövekedett járulékot az 1.3
ábra is mutatja. A hidrogén és hélium atomok hatáskeresztmetszete jóval
nagyobb, mint az ionjaiké. (Ugyanez áll fenn az egyszeresen illetve kétszere-
sen ionizált héliumra is a csillag mélyebb rétegeiben.) A magasabb opacitás
hatására a sugárzás lassabban jut át a közegen, a sugárnyomás felf¶ti, illetve
kifelé tolja a gázrétegeket. A f¶tés hatására az atomok ionizálódnak, így
az opacitás is lecsökken. A sugárzás szabadabb áramlása miatt a kitágult
rétegek ekkor összehúzódhatnak, illetve leh¶lhetnek. Az egyensúlyi ponton
túllendülve a gáz összenyomódik, az ionok rekombinálódnak az elektronok-
kal, az opacitás újra megemelkedik, és újrakezd®dhet a ciklus. Ez, az el®ször
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1.3. ábra. Az opacitás változása egy RR Lyrae csillagmodellen belül, az
e�ektív h®mérséklet függvényében: részleges ionizációs zónákban jelent®sen
megn®het az értéke. A Z-bump a vasizotópok ionizációs zónáját jelzi. Az
opacitáspro�lt a Florida�Budapest-kóddal számoltam ki.

Szergej Zsevakin által leírt folyamat, a κ-mehanizmus. A m¶ködését tovább
er®síti a γ-mechanizmus: mivel a részleges ionizációs zónában a h®mérsék-
let változása kisebb, mint a környez® rétegekben, a h®mérsékleti gradiens
hatására plusz h® tud a zónába, illetve onnan kifelé áramolni, gyorsítva az
ionizációt, illetve rekombinációt (Zhevakin, 1953; Christy, 1962).

Az RR Lyrae csillagok fényességváltozásait a fénygörbék alakja alapján
Bailey három osztályba (RRa, RRb és RRc) sorolta. Hamarosan kiderült,
hogy �zikailag az els® két csoport azonos eredet¶: az RRab csillagok az
alapmódusban (a legalacsonyabb frekvenciájú, csomófelület nélküli oszcillá-
ciós módus), az RRc csillagok pedig az els® felhangban (a csillagon belül
egy csomófelülettel) pulzálnak. Az 1.4 ábra két jellegzetes fénygörbét mu-
tat. Mindkét esetben radiális, vagyis gömbszimmetrikus pulzáció zajlik a
csillagokban. Kés®bb kétmódusú, az alapmódusban és az els® felhangban
egyszerre oszcilláló csillagokat is azonosítottak, amelyek az RRd jelölést kap-
ták (Jerzykiewicz & Wenzel, 1976).

Az alapvet® mechanizmus felismerése után is maradtak kérdések az RR
Lyrae csillagok pulzációját illet®en. Az egyik nagy rejtély az Oosterho�-
dichotómia volt, miszerint a Tejút gömbhalmazai az RR Lyrae csillagok
átlagos periódusa szerint két csoportra oszlanak (Oosterho�, 1939). A di-
chotómia legvalószín¶bb feloldása a módushiszterézis jelensége: eltér® korú
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1.4. ábra. Balra egy RRab (alapmódusú) csillag fénygörbéje. Jobbra: egy
RRc (els® felhangú) csillag fénygörbéje. Kepler rövid mintavételezés¶ adatok.

halmazokban az RR Lyrae csillagok eltér® irányból haladnak át az instabi-
litási sávon (van Albada & Baker, 1973). A kék illetve vörös irányú fejl®-
dés alatt a csillagok eltér® ideig maradnak az egyes pulzációs állapotokban
(alapmódusban vagy az els® felhangban), miel®tt a másikba váltanának. En-
nek következtében a módusok eloszlása és így az átlagos periódusa is eltér
egymástól. A hiszterézis létét a hidrodinamikai modellek is meger®sítették
(Szabó, Kolláth & Buchler, 2004).

Az Oosterho�-dichotómia mellett azonban létezik egy másik probléma is,
amelynek megfejtése sokkal nehezebbnek t¶nik.

1.2. A Blazskó-e�ektus, a nagy rejtély
Az RRLyrae csillagok két csoportra bonthatóak a fénygörbe stabilitása sze-
rint. Némely csillag igen stabil fényváltozást mutat, a fénygörbe alakja
igen hosszú id®n, évtizedeken át sem változik. A másik csoportot viszont
(kvázi)periodikus változások jellemzik. Els®ként Blaºko (1907)1 vette észre,
hogy az RW Dra csillag fényváltozásának fázisa periodikusan ingadozik. Nem
sokkal kés®bb pedig Shapley (1916) észrevette, hogy az RRLyr fényváltozá-

1Az orosz Bla�ko név a nemzetközi transzliterációnak megfelel® Blaºko formában
szerepel az eredeti publikációkban, de kés®bb az angolos Blazhko átírás terjedt el a jelenség
megnevezésére a szakirodalomban. A dolgozatban a magyar transzliterációs szabályok
szerinti Blazskó formát használom.
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1.5. ábra. A modulált csillagok változatossága. Nyolc alapmódusú csillag
fénygörbéi a Kepler els® két negyedévi mérései alapján (127 nap). Mind-
egyik mérés félórás mintavételezéssel készült (long cadence), a kis amplitú-
dójú pulzációt és modulációt mutató KIC 11125706 fénygörbéje másfélszeres
szorzóval szerepel. Forrás: Benk® és mtsai (2010).

sának amplitúdója és fázisa is változik, kb. 41 napos periódussal. Hamarosan
számos más, Blazskó-modulációt mutató csillagot is azonosítottak.

1.2.1. Amplitúdó- illetve periódusváltozások
A modulált csillagok részletesebb vizsgálatával arra is fény derült, hogy a
Blazskó-e�ektus nem tökéletesen periodikus jelenség. A legismertebb példa
az RR Lyr négyéves ciklusa (Detre & Szeidl, 1973), a 39-41 nap körüli mo-
dulációs periódusra rakódva. A négyéves ciklus mellett az RR Lyr Blazskó-
periódusa is változik, a kétezres évekre 40,8 napról 38,8 napra csökkent (Ko-
lenberg és mtsai, 2006). Az els® Kepler -adatok, három Blazskó-ciklus vizs-
gálatával, 39,1± 0,3 napos modulációt mutattak (Kolenberg és mtsai, 2011).

Az XZ Cyg esetében a modulációs periódus és amplitúdó megváltozásával
egyidej¶leg a pulzációs periódus is elhangolódott (LaCluyzé és mtsai, 2004),
illetve bizonyos id®szakokban két, közel 4:3 arányú modulációs periódus is
azonosítható volt (Klepikova 1958; LaCluyzé és mtsai 2004). Hasonló, közeli
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periódusokkal jellemezhet® kett®s modulációt azonosítottak Sódor és mtsai
(2011) a CZ Lac esetében is, de a többi csillag másodlagos és harmadlagos
periodicitásaitól eltér®en a két komponens közel azonos amplitúdókkal volt
jellemezhet®. Még érdekesebb, hogy a két észlelési szezon (2004 és 2005)
között a modulációs komponensek periódusai elhangolódtak, a korábbi 5:4
helyett 4:3-hoz közeli arányra.

Jurcsik, Benk® & Szeidl (2002) az XZ Dra esetében a 76 nap körüli modu-
lációs periódus mellett egy kb. 7200 napos hosszú távú változást is azonosí-
tottak, illetve kimutatták, hogy a Blazskó-moduláció és a pulzáció periódusa
korreláltan, együtt változik. Sódor, Szeidl & Jurcsik (2007) az RR Gem
hosszú távú viselkedését vizsgálva az találták, hogy 70 év alatt a Blazskó-
e�ektus amplitúdója jelent®s változásokon ment át, párhuzamosan a pulzáció
tulajdonságainak módosulásával. 1937-ben a csillag pulzációs periódusa és
amplitúdója is hirtelen megn®tt, miközben a moduláció átmenetileg detek-
tálhatatlan szintre csökkent. Hasonló amplitúdóváltozás történhetett az AR
Her esetében is (Almár, 1961).

Ezek a meg�gyelések is jelezték már, hogy az RR Lyrae csillagok pulzá-
ciójában, illetve a Blazskó-e�ektusban jelent®s dinamikai változások történ-
hetnek. Az ¶rtávcsövekkel végzett mérések is meger®sítik ezt az állítást. A
hosszú id®t lefed® (a CoRoT esetében 30-150 napos, a Kepler esetében több
éves), 90% körüli id®beni lefedettséget produkáló mérések minden eddiginél
tisztábban mutatták meg a Blazskó-e�ektus ezernyi arcát, ahogy az az 1.5
ábrán is látható (Szabó és mtsai 2009; Benk® és mtsai 2010). Guggenberger
és mtsai (2011, 2012) egy CoRoT és egy Kepler által meg�gyelt csillagnál is
egyik modulációs ciklusról a másikra történ®, er®teljes változásokat mutattak
ki. Utóbbi csillag, a V445 Lyr az egyik leger®sebb modulációt mutató csillag,
kb. 1,1 és 0,1 magnitúdó között változó pulzációs amplitúdóval, amelynél
extrém minimum idején felismerhetetlenné torzul a fénygörbe alakja.

1.2.2. El®fordulási arányok

Az el®fordulási arányt az RRab csillagok között sokáig 20-30%, az RRc-k
esetében 1-2% körüli értékre tették (Szeidl, 1988). A kilencvenes-kétezres
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években folyó nagy felmérések, mint az OGLE és MACHO, szintén hasonló
értékeket szolgáltattak. Az OGLE-adatokból, a galaktikus dudor irányában,
két vizsgálat alapján ∼ 23%, illetve legalább 27,6% adódott az alapmódusú
csillagokra (Moskalik & Poretti, 2003; Collinge, Sumi & Fabrycky, 2006), il-
letve ∼ 5% az els® felhangban pulzálókra (Moskalik & Poretti 2003). A MA-
CHO által a Nagy Magellán-felh® csillagain végzett felmérés szintén ∼ 5%-ot
adott az RRc csillagokra, de csak 10,2%-ot az RRab osztályra (Alcock és
mtsai 2000; 2004).

Az utóbbi évtizedben több, független program is bebizonyította, hogy a
korábbi adatok csak alsó korlátot jelentettek az el®fordulási arányra. A Kon-
koly Blazhko Survey dedikált távcs®vel, nagy fotometriai pontossággal és ki-
terjedt id®beni lefedettséggel a vizsgált 30 csillagból 14-nél talált modulációt,
közel 50%-ra emelve az arányt (Jurcsik és mtsai, 2009). A Kepler ¶rtávcs®
látómezejébe es® RRLyrae csillagok igen hasonló arányt mutatnak: az els®
két negyedév adatai alapján 29-b®l 14-et találtak moduláltnak (Benk® és mt-
sai, 2010). A korábbi eredményekt®l való eltérést a csekély, akár csak néhány
század magnitúdónyi amplitúdóváltozást mutató csillagok sikeres azonosí-
tása okozta, vagyis a korábbi el®fordulási arányok er®sen függtek az adatok
pontosságától és az alkalmazott azonosítási módszert®l is.

1.2.3. Megjelenése a Fourier-spektrumokban

Az alapmódusú RR Lyrae csillagok fénygörbéje jelent®sen eltér a szinuszos-
tól: meredek felszálló és lapos leszálló ág jellemzi, amelyre a csillag légkö-
rében mozgó lökéshullámok miatt további változások � az ún. �hump� és
�bump� � rakódnak (lásd az 1.1 ábra bal oldalán). Emiatt a fénygörbe
Fourier-transzformáltjában az f0 pulzációs frekvencia mellett igen hangsú-
lyosan megjelenik az n f0 (ahol n = 1, 2, 3 . . .) harmonikusok sorozata is (1.6
ábra).

Ha a csillag 1/fm periódusú modulációt is mutat, a f® csúcsok körül modu-
lációs oldalcsúcsok is megjelennek, |∆f | = n fm távolságra. Sokáig különb-
séget tettek dublett vagy triplett szerkezet detektálható-e a spektrumban,
vagyis egyetlen oldalcsúcs, vagy kett® szimmetrikusan a pulzációs csúcs kö-
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1.6. ábra. Egy modulált csillag, az RR Lyr frekvenciaspektruma. Szürke:
a pulzációs csúcs és harmonikusai (nf0); kék és narancs: modulációs mel-
lékcsúcsok, triplett és kvintuplett komponensek (nf0 ± fm és nf0 ± 2fm);
világoskék: a modulációs frekvencia (fm). A további, perióduskett®z®déshez
kapcsolódó szigni�káns csúcsok nincsenek ábrázolva. A mellékábra egyetlen
frekvenciacsoportot ábrázol. Adatok forrása: Kolenberg és mtsai (2011).

rül (pl. Alcock és mtsai 2003). A nagy pontosságú, földi és ¶rtávcsöves kam-
pányok azonban már minimum triplett struktúrákat detektáltak (Jurcsik és
mtsai 2009; Benk® és mtsai 2010), de akár magasabb rend¶ oldalcsúcsokat is,
egészen a nyolcadik rendig ((n)f0 ± 8 fm; Chadid és mtsai 2010). A korábbi,
dublettnek tekintett szerkezetek esetén a két oldalcsúcs amplitúdója annyira
eltér® lehetett, hogy csak az egyik lépte túl a detektálási küszöböt.

Matematikai szempontból nézve Szeidl & Jurcsik (2009) megmutatta,
hogy egy amplitúdóban és fázisban is periodikusan modulált szinuszos oszcil-
láció Fourier-transzformáltja oldalcsúcsok végtelen sorozatát tartalmazza,
minden pulzációs csúcs és harmonikus körül. Nem-szinuszos változás modu-
lációja esetén, ha fázismoduláció is jelen van, viszont bonyolultabb a helyzet,
az oldalcsúcsok aszimmetrikus és nem feltétlen monoton csökken® amplitú-
dókkal jelenhetnek meg (Benk®, Szabó & Paparó, 2011).
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1.2.4. A Blazskó-e�ektus modelljei
Az RR Lyrae csillagok modulációjának magyarázatára számos modell szü-
letett a felfedezése óta eltelt évszázadban. Sokáig népszer¶ elképzelés volt,
hogy kétmódusú, radiális pulzációból ered® lebegési jelenséget látunk (pl.
Kluyver 1936; Borkowski 1980), de felmerült például, hogy halvány kísér®
okozta árapályjelenség okozhatja (Fitch, 1967). Manapság az alant bemu-
tatandó öt modellt tekintjük megfontolandónak vagy elfogadhatónak, bár
mindegyiknek vannak hiányosságai.

• Mágneses ferde rotátor � Ez a modell egy er®s, ∼ 1 kG nagyságú
dipólteret feltételez a csillagon, ami eltorzítja a pulzációt, egy l = 2,
m = 0 nemradiális mintázatot létrehozva (Cousens 1983; Shibahashi
2000). Ha a forgástengely és a mágneses tengely nem esik egybe, a
forgás miatt modulált, változó amplitúdójú pulzációt látunk. A modell
kvintuplett szerkezetet (±fm és 2 fm oldalcsúcsok) jósol. Az egyik f®
ellenérv a modellel szemben, hogy er®s dipólteret nem sikerült egyér-
telm¶en detektálni modulált RR Lyrae csillagoknál (Chadid és mtsai
2004; Kolenberg & Bagnulo 2009). Emellett minden modell, amely a
csillag forgásához köti a modulációt, szigorúan repetitív, egy periódusú
Blazskó-e�ektust generál.

• Nemradiális rezonáns rotátor � A kétmódusú modellek f® prob-
lémája, hogy javasolt második vagy harmadik radiális felhang a nemli-
neáris modellekben nem válik instabillá, és így lebegési jelenséget sem
tud okozni. Ellenben joggal feltételezhet®, hogy nemradiális módusok
gerjeszt®dhetnek az RR Lyrae csillagokban is. Egy, 1:1 rezonanciá-
val a radiális módushoz csatolódó, a forgástengelyre nem szimmetrikus
(l = 1, m = ±1) módus a csillag forgásának hatására képes modu-
lációt létrehozni, ahogy a csomóvonalra, illetve a radiális pulzációhoz
képest eltér® fázisú területekre való rálátásunk változik (Nowakowski
& Dziembowski 2001, Dziembowski & Cassisi 1999). Hátrányai a mo-
dellnek, hogy szimmetrikus triplett szerkezet¶ oldalcsúcsokat jósol, de
a legújabb észlelések egyértelm¶en több, néha er®sen aszimmetrikus ol-
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dalcsúcsot mutatnak (pl. Sódor 2010; Chadid és mtsai 2010), illetve az
imént tárgyalt, forgásból ered®, szigorú ismétl®dés feltételezése.

• Konvektív ciklusok � Ez a modell Stothers (2006) egy régebbi el-
gondolásának a felelevenítése. Az elképzelés szerint a csillag konvektív
rétegében periodikusan turbulens mágneses tér épül fel, illetve bomlik
le, olyan mértékben megváltoztatva a konvektív réteg tulajdonságait,
hogy az mérhet® módon befolyásolja a pulzációt. A dolgozatom 2.
fejezetében részletesen foglalkozom a Stothers-modell el®nyeivel és hát-
rányaival.

• Radiális rezonanciák � Az egyik leg�atalabb modell részben visz-
szatérés a legrégebbiekhez: radiális módusok közötti kölcsönhatás(oka)t
feltételez a moduláció okaként. A 3. fejezetben bemutatandó periódus-
kett®z®dés mögött álló, az alapmódus és a kilencedik felhang között
fellép® 9:2 rezonanciát amplitúdóegyenletekkel modellezte Buchler &
Kolláth (2011). A számítások azonban a perióduskett®z®dés mellett
periodikus és kaotikus modulációt is mutattak, amelyek egyértelm¶en
a Blazskó-e�ektusra hasonlítottak. A f® kérdés jelenleg ezen modell
kapcsán, hogy az alkalmazott amplitúdóegyenletek mennyire vannak
távol, illetve hogyan kapcsolhatóak össze a hidrodinamikai modellekkel,
mivel az utóbbi esetben eleddig modulációt nem, csak perióduskett®-
z®dést sikerült el®állítani (Kolláth, Molnár & Szabó, 2011).

• Lökéshullámok kölcsönhatása � Egy további elképzelés, hogy az
alapmódus által keltett lökéshullámokkal kölcsönhatásba lép a �tranzi-
ens� els® módus által létrehozott, további lökéshullám, fokozatosan csil-
lapítva, majd pedig növelve a pulzációs amplitúdót (Gillet, 2013). A
legkomolyabb probléma ezzel az elképzeléssel, hogy az els® felhangnak
megfelel® jelet még az ¶rfotometriai adatokban is csak kevés csillag-
ban azonosítottak (Benk® és mtsai, 2010), így kénytelen a módust és
az általa létrehozott lökéshullámot két szinte teljesen független jelen-
ségként kezelni. Emellett az új, folytonos és igen pontos adatokban
látható irregularitásokat is a lökéshullámok kölcsönhatásából ered®, vé-
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letlenszer¶ változásoknak tulajdonítja, pedig ezek sokkal inkább a csil-
lagokban megjelen® plusz módusokhoz köthet®ek, ahogy azt a 3. és 4.
fejezetekben magam is bemutatom.

1.3. Hidrodinamikai modellek
Az els® egydimenziós, radiatív, nemlineáris hidrodinamikai modellszámítá-
sokat a klasszikus változókra Robert Christy készítette (Christy 1964, 1966).
Bár a radiatív modellek igen sikeresek voltak, és a pulzáció számos aspektusát
igen jól visszaadták (lásd pl. Buchler 1998), már Christy számára is világos
volt, hogy a konvekció elhagyása az alacsonyabb h®mérséklet¶ modellekre
komoly hatással lehet. A tisztán radiatív energiatranszfert feltételez® model-
lek számára a két legnagyobb problémát az instabilitási sáv vörös szélének
és a kétmódusú pulzációnak a reprodukálása jelentette. Az instabilitási sáv
vörös szélén ugyanis a részleges ionizációs zónának a konvektív zónába való
lesüllyedése állítja meg a pulzációt (Deupree, 1977).

A klasszikus pulzáló változók vizsgálatánál azzal a feltételezéssel élünk,
hogy nemradiális módusok vagy nincsenek jelen, vagy nincsenek komoly be-
folyással a radiális pulzációra, így a probléma vizsgálható egy dimenzió-
ban. A konvekció viszont háromdimenziós folyamat, amely makroszkopi-
kus anyagcelláktól egészen molekuláris szintig jelen van, így egydimenziós
modellekben csak közelíteni lehet a hatásait. Szerencsére számos aspektu-
sát vissza tudja adni a keveredésihossz-elmélet alkalmazása (Vitense 1953;
Böhm-Vitense 1958), illetve annak az asztro�zikai modellekre való átdolgo-
zása (Kuhfuÿ, 1986). A kétmódusú pulzációt is a turbulens konvekcióval
sikerült megfelel®en modellezni. Bár radiatív modellekben is el® lehet állí-
tani a jelenséget sz¶k paramétertartományokban, például rezonáns esetben
(Kovács & Buchler, 1988), vagy lecsökkentve a mesterséges viszkozitási pa-
ramétert (Kovács & Buchler, 1993), a csillagoknál észlelt szélesség¶ kétmó-
dusú tartományt a konvektív modellszámítások tudták csak lefedni (Feuch-
tinger 1998; Kolláth és mtsai 1998a, 2002). Megjegyzend®, hogy a kétmódusú
modellek korrektségét bizonyos �zikai megfontolások (a negatív felhajtóer®
elhanyagolása a nem konvektív rétegekben) alapján vitatja Smolec & Moska-
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lik (2008), de az egydimenziós modellek olyan mérték¶ egyszer¶sítéseket és
közelítéseket alkalmaznak a valódi csillagokhoz képest, hogy ezen probléma
súlyossága megkérd®jelezhet®.

1.4. Alkalmazott módszerek
A következ®kben a disszertáció elkészítéséhez használt alkalmazásokat és for-
rásokat mutatom be. A modellezéshez a Florida�Budapest hidrodinamikai
kódot, illetve az amplitúdóegyenlet formalizmust használtam. Az észlelési
adatokat a Kepler ¶rtávcs® mérései szolgáltatták.

1.4.1. A Florida�Budapest hidrodinamikai kód
Disszertációm jelent®s részét adják modellszámítások, amelyekhez a Florida�
Budapest modellt használtam. A modell a korai, egydimenziós, nemline-
áris, radiatív kódokon alapuló, jelent®sen továbbfejlesztett hidrodinamikai
kód (Kolláth és mtsai 1998a, 2002). Tartalmazza a turbulens konvekciót, a
Kuhfuÿ (1986) által megadott módszert implementálva, képes gyorsan határ-
ciklusba konvergálni a relaxációs eljárással (Stellingwerf, 1974), illetve a ha-
tárciklus stabilitását jellemz® Floquet-féle stabilitási együtthatókat is képes
meghatározni (Floquet, 1883).

A kód a turbulens konvekció leírása nyolc dimenziótlan α paramétert
tartalmaz, amelyek közül hét független egymástól. A paraméterek értékeire
a modellek nem adnak megszorítást, azokat az észlelésekkel való összehasonlí-
tásokból kell meghatározni. A nyolc paramétert az 1.1 táblázatban foglaltam
össze.

A kód m¶ködési elve a következ®. A bemen® paraméterek alapján el®-
ször a statikus, egyensúlyi csillagmodellt építi fel. A csillag köpenye a sugár
mentén jellemz®en 150 van zónára felosztva, oly módon, hogy a csillag magja
statikus h®forrásként van jelen, majd a rétegek egyre keskenyebbek a rész-
leges ionizációs zónák és a felszín felé. A kód elvégzi az egyensúlyi modell
lineáris stabilitásvizsgálatát, meghatározva a pulzációs módusok frekvenciáit
és növekedési rátáit.
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α szabályozott mennyiség
αλ keveredési hossz
αν turbulens (�eddy�) viszkozitás
αc konvektív �uxus
αp turbulens nyomás
αs turbulens energia forrásfüggvénye
αd turbulens disszipáció
αr turbulens �uxus
αt Péclet-féle korrekciós faktor

1.1. táblázat. A turbulens konvekciót leíró, nyolc dimenziótlan α paraméter,
valamint az általuk megadott vagy szabályozott mennyiségek.

A lineáris növekedési ráták azonban csak kis perturbációkra érvényesek,
bel®lük még nem következik, hogy az adott módusban pulzálni is fog a csil-
lagmodell. Egy kezdetiérték-problémát kell megoldani: a nemlineáris hidro-
dinamika segítségével kell kideríteni, hogy az adott modellben a perturbációk
hatására mely módus(ok)ból alakulhat ki stabil, nemlineáris pulzáció. A di-
rekt, a modell id®beli fejl®dését követ® módszer meglehet®sen id®igényes,
mert a módusok amplitúdói igen lassan változhatnak. A Florida�Budapest-
kódban implementálva van a Stellingwerf (1974) által kidolgozott relaxációs
eljárás: a modell minden független változóját (minden zóna sugarát, sebes-
ségét és h®mérsékletét) perturbáljuk, majd követjük a modell fejl®dését egy
pulzációs perióduson át. A ciklus végén összehasonlítjuk a változók értékét
a kezdetiekkel. Az eltérés függvényében újra iterálhatjuk a modellt, vagy ha
a modell elért a határciklusba, annak stabilitásvizsgálatát végezhetjük el.

1.4.2. A Kepler ¶rtávcs® és az RRLyr fotometriája
Munkám során nemcsak modellszámításokat végeztem, hanem észlelési ada-
tokat is elemeztem. Ez tulajdonképp elkerülhetetlen volt: az új meg�gyelési
és elméleti eredmények szinte kéz a kézben jártak. Az egyik központi sze-
repl® maga az RRLyr csillag volt, amely szerencsés módon beleesik a Kepler
látómezejébe.

A Kepler ¶rtávcs® a NASA Discovery programjába tartozó, látható fény-
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ben m¶köd® ¶reszköz, ami egy kijelölt égterületen, a Hattyú és Lant csillagké-
pek határán monitorozza folyamatosan körülbelül 170 000 csillag fényességét
(Borucki és mtsai, 2010). Els®dleges célja a különböz® exobolygók, els®sor-
ban a Föld típusúak gyakoriságának meghatározása a Tejútrendszerben, de
emellett változócsillagokat is meg�gyel.

A csillagok túlnyomó többségének a fényességét hosszú, 29,4 perces minta-
vételezéssel (long cadence, LC) méri, de 512 csillagot rövid mintavételezéssel
(short cadence, SC), 59 másodperces id®felbontással is képes fotometrálni.
Az észlelések negyedévekbe (quarter, Q) vannak szervezve, mivel az ¶rtáv-
cs®nek negyedévente 90 fokot kell fordulnia, hogy a napelemei a Nap felé
nézzenek. Emellett minden negyedévet három hónapra osztanak, és minden
hónap végén történik meg az adatok letöltése, illetve mérési mód váltása is
havonta lehetséges. A Kepler CCD-je 95 millió pixelt tartalmaz, de ebb®l
csak az el®re kiválasztott célpontokat tartalmazóakat, mintegy 5,5 millió pixel
adatait töltik le (Haas és mtsai, 2010). A csillagokat lefed® pixelmaszkokat
a fényességek alapján automatikusan osztja ki a pipeline (Bryson és mtsai,
2010a).

Eredetileg 29 RR Lyrae csillagot ismertek a Kepler látómezejében, köz-
tük a névadó RR Lyraevel (1.7 ábra). A csillagok többsége kevéssé ismert,
halvány, Kp = 11-17 magnitúdó közötti égitest. A kés®bbiek során további
csillagokat is sikerült azonosítani, f®leg más célpontok maszkjába es® konta-
minációként. Jelenleg legalább 44 RR Lyrae csillagot ismerünk a látómez®-
ben (Szabó, 2013). A csillagok többségér®l a program alatt folyamatosan ké-
szültek hosszú mintavételezés¶ meg�gyelések, emellett a legtöbbr®l legalább
egy negyedévnyi rövid mintavételezés¶ adatsor is rendelkezésre áll.

Az RRLyr csillag nem csak a sajátjai között a legfényesebb, de a Kepler
által észlelt összes csillagot tekintve is a legfényesebbek között van, és túl-
exponált a CCD-n. A szaturáció maga kevéssé befolyásolja a mérést, mivel
a CCD-t úgy tervezték, hogy a telítésbe vitt pixelekb®l a �uxus átfolyhat a
szomszédos pixelekbe az adott oszlopban, és mindaddig meg®rizhet® a tel-
jes �uxus, amíg az összes érintett pixelt kifotometráljuk (Bryson és mtsai,
2010b). Az RRLyr esetében ez nem teljesült, mivel a maszkok meghatározá-
sához használt Kepler Input Catalog (KIC; Brown és mtsai 2011) a pulzáció
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1.7. ábra. Az RR Lyrae fotometriája. Balra: hat földfelszíni észlel®hely
együttm¶ködésében végzett észlelési kampány eredménye, 200 nap hosszan
(Kolenberg és mtsai, 2006). Jobbra: a Kepler Q1-Q2 mérési adatok, 127
nap, long cadence (LC) mintavételezéssel. Az alsó paneleken látható Fourier-
spektrumok is mutatják, mennyivel jobb aKepler -adatok id®beli lefedettsége.
Forrás: Kolenberg és mtsai (2011).

minimumához közeli fényességértéket tartalmazott, ezért � a nagy ampli-
túdójú fényváltozás miatt � a szaturált oszlop mérete a maximum közelé-
ben túllépte a maszk határait. Emiatt az els® két negyedév (Q1-Q2) ada-
tait korrigálni kellett, de szerencsére az egyedi pixeladatok segítségével nagy
pontossággal vissza lehetett állítani a tényleges �uxust (Kolenberg és mtsai,
2011). Ezután a KIC-ben is módosították az RRLyr fényességét, de ez újabb
problémákhoz vezetett. A csillag közel esik az adott CCD-modul széléhez, és
az automatikusan kiosztott, nagyobb fényességhez tartozó maszk túlnyúlt a
CCD határain, ezért a 3. és 4. negyedévben a szoftver automatikusan el is ve-
tette a használatát. Az ötödik negyedévt®l aztán egy, az RRLyr-re szabott,
egyedi maszkkal újraindultak a mérések, a Kepler Guest Observer (vendé-
gészlel®) programban2, immár rövid mintavételezés¶ módban. A meg�gye-
lések folyamatosan zajlottak a tizenhetedik negyedévig, amikor a második
lendkerék meghibásodása miatt megszakadt az adatgy¶jtési munka.

2http://keplergo.arc.nasa.gov/
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2. fejezet

A Stothers-modell vizsgálata

A konvektív ciklusok modelljét Richard Stothers dolgozta ki, jó negyedszázad-
dal ezel®tt, de csak a kétezres években döntött úgy, hogy publikálja (Stothers,
2006). Az elképzelés konvektív és radiatív hidrodinamikai modellszámítások
összehasonlításán alapszik: a konvektív modell amplitúdója kisebb, illetve a
periódusa is eltér kissé az azonos globális paraméterekkel (tömeg, luminozi-
tás, e�ektív h®mérséklet, kémiai összetétel) létrehozott radiatív modellét®l.
Ezek alapján Stothers a következ® forgatókönyvet vázolta fel: a csillag kon-
vektív rétegében valamilyen turbulens dinamó-mechanizmus mágneses teret
épít fel. Az er®s mágneses tér lefojtja, vagy akár meg is állítja a konvek-
ciót, a megváltozott csillagszerkezet hatására pedig a pulzáció tulajdonsá-
gai is megváltoznak. Amikor a konvektív mozgásokat lefojtja a mágneses
tér, nagyobb amplitúdójú változást látunk. A mágneses teret aztán vala-
milyen folyamat (ohmikus disszipáció, konvektív mozgások általi aprózódás)
lebontja, a konvekció újra beindul, a pulzáció amplitúdója lecsökken, és ezzel
együtt a dinamó is újra m¶ködésbe lép. A Blazskó-e�ektus pedig a ciklikus
er®södés-gyengülés által módosított pulzáció megjelenése.

2.1. Korábbi vizsgálatok és kritikák
A Stothers-modell plauzibilitását el®ször Kovács (2009) vizsgálta meg. Fel-
rótta, hogy az elképzelés igen vázlatos, nem tárgyalja a várható modulációs

25
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amplitúdókat és periódusokat, a szükséges térer®sséget, illetve a pulzáció
visszahatását a konvekcióra és a mágneses térre. Emellett a hidrodinamikai
modellekben fellép®, aszimptotikus periódusváltozásokat (a határciklus felé
tartó modellek periódusának kismérték¶ növekedését) tévesen összekapcsolja
a moduláció során történ® periodikus periódusváltozásokkal.

Az els® komolyabb teszteket Smolec és mtsai (2011) végezték, akik hidro-
dinamikai modellekkel kívánták a Kepler által az RR Lyrae csillagról gy¶jtött
méréseket reprodukálni (Kolenberg és mtsai, 2011). Az els® két negyedévben
az RR Lyrae 31,2 napos periódussal jelent®s mérték¶ amplitúdómodulációt
mutatott, amelyre id®nként perióduskett®z®dés is rakódott. A vizsgálat arra
az eredményre jutott, hogy a kívánt amplitúdóváltozást csak a keveredési-
hossz paraméter (αλ) igen er®s, ±50%-os modulálásával lehet el®állítani, és a
modellben létrehozott jelenség még így is sok tekintetben eltért attól, amit az
észlelések mutattak. A perióduskett®z®dés csak a nagyamplitúdójú szakaszra
korlátozódott, a csillagokban viszont épp a modulációs maximumokon kívül
detektálták (Szabó és mtsai, 2010). Emellett az RR Lyraet közelít® modellek
Fourier-együtthatói, mint az R21 = A2/A1 amplitúdó- és ϕ21 = ϕ2 − 2ϕ1 fá-
zisarányok is másképp változnak a moduláció során, mint ahogy a csillagban
teszik.

Mi hasonló módszerekkel, de más oldalról közelítettük meg a problé-
mát (Molnár, Kolláth & Szabó, 2012a). A Blazskó-e�ektus tulajdonságai
csillagról csillagra igen eltér®ek lehetnek, ezért egyetlen kiválasztott csillag
modulációjának reprodukálása helyett egy általánosabb dinamikai vizsgálatot
végeztünk: lineáris és nemlineáris modellek széles skáláján vizsgáltuk meg,
hogy a konvektív paraméterek változásai képesek-e visszaadni a Blazskó-
e�ektus meg�gyelt jellemz®it.

2.2. Hidrodinamikai modellek

2.2.1. A lineáris modellek eredményei
Lineáris periódusok A modellek lineáris sajátfrekvenciái és növekedési
rátái igen gyorsan számíthatóak, nagyságrendekkel gyorsabban, mint a hoz-
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2.1. ábra. Lineáris periódusok a normalizált konvektív (α) paraméterek függ-
vényében. A nagy fekete pont jelzi a paraméterek eredeti értékét. A sötét-
szürke sáv ± 0,1, a világosszürke ± 0,5 százaléknyi periódusváltozást jelent.
Látható, hogy csak néhány α turbulens paraméter van komoly hatással a
lineáris periódusra.

zájuk tartozó, nemlineáris modellek, ezért a vizsgálatok kezdetén az egyen-
súlyi modellek tulajdonságaira koncentráltam (Molnár & Kolláth, 2010). A
modell konvektív (α) paramétereit változtattam, állandó globális paramé-
terek mellett, amelyek a következ®ek voltak: tömeg: 0,77 M¯, luminozitás:
50 L¯, e�ektív h®mérséklet: 6100 K, fémesség: Z = 10−4. Az egyes konvektív
paraméterek változtatásának hatására a lineáris periódusokban bekövetkez®
módosulásokat a 2.1 ábra mutatja. Mindegyik α paramétert normáltam az
eredeti modellben használt, standard értékre, ezt az ábrán a nagyobb, fekete
pötty jelzi. A sötét- illetve világosszürke tartományok a ±0,1 és ±0,5 szá-
zaléknyi periódusváltozást jelzik. Ez megfelel a modulált csillagokban meg-
�gyelt periódusváltozások, illetve fázismoduláció nagyságának, ami a teljes
∆P/P0 amplitúdót tekintve körülbelül 0,2− 1,3 százalék közé esik (részletes
adatok és hivatkozások: Molnár & Kolláth 2010).

Az eredmények alapján csak néhány konvektív paraméter van jelent®s
hatással a lineáris periódusra. Komoly változást csak a keveredési hossz
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2.2. ábra. Lineáris növekedési ráták a normalizált konvektív (α) paraméterek
függvényében. A nagy fekete pont jelzi a paraméterek eredeti értékét. A√

κ ∼ ∆A összefüggés alapján az amplitúdóváltozás értékét is jelzi az ábra.

(αλ) és a konvektív �uxus er®sségének (αc) módosításával lehetett elérni,
de itt is nagyságrendileg ± 50%-os változtatásra volt szükség a csillagok-
ban meg�gyelt mérték¶ eltérés reprodukálásához. Emellett még a turbulens
forrásfüggvényt kontrolláló αs paraméter képes jelent®sebb mértékben be-
folyásolni a lineáris periódust. Ezzel szemben például a turbulens, �eddy�
viszkozitás (αν), miután nem befolyásolja az egyensúlyi csillagszerkezetet,
értelemszer¶en a periódusokban sem okoz változást. Három további paramé-
tert, amelyeknek szintén csak marginális a hatása, az átláthatóság kedvéért
nem ábrázoltam.

Növekedési ráták A periódusok mellett megvizsgáltam a lineáris növeke-
dési ráták turbulens paraméterekt®l való függését is, mivel azok útmutatást
adhatnak az amplitúdók változásához is. Vegyük az amplitúdóegyenletek
legegyszer¶bb alakját: Ȧ = κA− qA3, ahol A a módus amplitúdója, κ a nö-
vekedési ráta és a q együttható az ún. a szaturációs tag. Határciklus esetén
(Ȧ = 0), konstans szaturációs tagot feltételezve adódik, hogy A ∼ √

κ.
A periódusokhoz hasonlóan a legnagyobb változást ez esetben is az αλ,
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illetve az αc és αs paraméterek adták, azonban itt már az αν viszkozitási pa-
raméter is ugyanilyen mértékben volt képes befolyásolni a növekedési rátákat
(2.2 ábra). Azonban mind a periódusok, mind a növekedési ráták vizsgálata
azt mutatta, hogy jelent®s mérték¶ változás (±50%) is csak kis, esetleg kö-
zepes mérték¶ modulációt tudna létrehozni a modellekben.

2.2.2. Moduláció a nemlineáris modellekben

A lineáris modellek vizsgálata jó kiindulópontul szolgált, de a mechanizmus
dinamikáját nem érintette, ehhez a nemlineáris modelleket kell iterálni az
id® függvényében. A konvektív ciklusok részletes vizsgálata csak három-
dimenziós, magnetohidrodinamikai pulzációs modellel lenne lehetséges, de
ilyen egyel®re nem áll rendelkezésünkre. De nincs is rá szükség: a konvektív
paraméterek változásának hatásait a pulzációra a pontos hatásmechanizmus
ismerete nélkül is lehetséges vizsgálni. Az okok mélyebb �rtatása nélkül,
manuálisan helyeztem a modell konvektív paramétereibe egy id®függ®, szi-
nuszos tagot, és a globális paraméterekben ébred® választ �gyeltem meg. A
moduláció ilyen értelemben éppen olyan ad hoc jelleg¶, mint Stothers ere-
deti cikkében, ugyanakkor a mi vizsgálatunkban nem két eltér® határciklust
hasonlítunk össze, hanem egy határciklus-megoldást perturbálunk meg, és
annak az id®beni fejl®désére vagyunk kíváncsiak. A folyamat dinamikáját, a
mechanizmus hatékonyságát kívánjuk megvizsgálni, vagyis hogy adott mérté-
k¶ és periódusú bels® moduláció (perturbáció) hatására ébred-e kell® válasz
a globális, meg�gyelhet® paraméterekben (Molnár, Kolláth & Szabó, 2012a).

Három különböz® konvektív paramétert moduláltam külön-külön: a ke-
veredési hossz (αλ) mellett a viszkozitást (αν) és a konvektív �uxust (αc) is.
A keveredési hosszon túli paraméterek kiemelésének az értelme, hogy bár αλ

mindegyik paramétert skálázza a modellben, a csillagokban nem feltétlenül
áll fenn olyan szoros összefüggés a konvektív tulajdonságok között, mint az
egydimenziós, hidrodinamikai számításokban.

A bels® moduláció periódusai 10, 30, 100 és 300 nap hosszúak, az ampli-
túdó pedig minden esetben ±25% volt. A tíz napos periódus a legrövidebb
észlelt modulációs periódusok nagyságrendjébe esik (SS Cnc: 5.31 d, Jur-
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2.3. ábra. Balra: a sugárváltozásban megjelen® moduláció a modulációs peri-
ódus függvényében. A pontok a hidrodinamikai modellekb®l kapott eredmé-
nyek, a folytonos vonalak az amplitúdóegyenletekb®l számoltak. A szagga-
tott vonalak a konvektív paraméterek széls®értékeivel számolt határciklusok
amplitúdóinak különbségei, vagyis a maximálisan elérhet® modulációs ampli-
túdók. Jobbra: a luminozitásváltozásban megjelen® moduláció a modulációs
periódus függvényében. A hidrodinamika és az amplitúdóegyenletek között
sokkal nagyobb eltérést tapasztalunk, mint a sugárváltozás esetében.

csik és mtsai 2006, RR Gem: 7,23 d, Jurcsik és mtsai 2005), ahol a modu-
lációs amplitúdók kicsik, 0,1 magnitúdó alattiak V színben (Sódor, 2009).
Ezzel szemben a 30 napos periódus már megfelel számos er®sen modulált
csillagnak, mint az RR Lyraenek (39,1 nap, Kolenberg és mtsai 2011), MW
Lyraenek (15,6 nap, Jurcsik és mtsai 2008) vagy V445 Lyraenek (53,1 nap,
Guggenberger és mtsai 2012).

Az eredmények azonban azt mutatják, hogy mind a 10, mind a 30 napos
perturbáció is csak igen kis mérték¶ modulációt tudott kelteni a modellekben
(2.3 ábra). Megvizsgáltuk a csillagsugár és a luminozitás változásának mo-
dulációját is, és mindkét esetben azt találtuk, hogy csak a nagyságrendileg
100-150 napnál hosszabb periódusok esetén volt képes a bels® perturbáció
hatékonyan modulálni a meg�gyelt paramétereket.

A mechanizmus hatékonyságának hiánya mellett a moduláció megjele-
nése sem hasonlít a meg�gyelésekre, a 2.4 ábrán például a pulzációs minimu-
mokban nagyobb változást látunk, mint a maximumokban. Ez feltehet®en
részben feloldható a modell luminozitásmeghatározási nehézségeivel, illetve
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2.4. ábra. 100 napos periódussal modulált hidrodinamikai modell. Ennél
az esetnél az αν és αc paraméterek is ±75%-kal vannak modulálva, hogy a
modellben megjelenjen a perióduskett®z®dés is (3.1 fejezet). A konvektív
paraméterek minimális értékének idejét nyíl jelöli.

a szinuszos helyett más alakú modulációs függvény feltételezésével. Komo-
lyabb probléma, hogy a perióduskett®z®dés megjelenése, még kedvez® para-
métertartomány esetén is, igen kötött, ugyanakkor a csillagokban bármely
modulációs fázisnál megjelenhet és fennmaradhat, illetve a változásai sem
követik a modulációs ciklust (3�4. fejezet).

2.3. Amplitúdóegyenletek
A hidrodinamikai modellek számítása meglehet®sen id®igényes, különösen ha
nagyon hosszú, több száz napos modulációt kívánunk vizsgálni. A pulzációs
módusok amplitúdójának változását sokkal hatékonyabban lehet vizsgálni az
amplitúdóegyenletek használatával, amennyiben a pulzáció és a moduláció
id®skálája kell®en eltér® (Buchler & Goupil, 1984). Hátrány viszont, hogy
az egyenletekben szerepl® együtthatókat a hidrodinamikai modellekb®l kell
meghatározni. Ugyanakkor ezek az együtthatók, mint a lineáris növekedési
ráták, sokkal egyszer¶bben is módosíthatóak.

Mint említettem, egyetlen módus jelenléte esetén az amplitúdóegyenletek
legegyszer¶bb alakja: Ȧ = κA − qA3. A κ(α) növekedési ráták a lineáris
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modellekb®l számíthatóak. Aztán minden modellt nemlineárisan iteráltam a
határciklusig, amelyekb®l a szaturációs tag a q(α) = κ/A2

0 formában adódott,
ahol A0 a határciklus amplitúdója. A megoldandó egyenlet tehát mindegyik
modulált α paraméterre:

Ȧ = κ(α(t))A − q(κ(t))A3.

Bevezetve a B2 = κ/q jelölést, az egyenlet az alábbi alakra hozható:

Ȧ

A
= κ

(

1 − A2

B2

)

.

Látható, hogy B a csillagszerkezet változásaiból ered® kényszer amplitúdóját
jelöli, ekkora változást észlelnénk, ha a pulzáció azonnal reagálna a moduláci-
óra. A fenti egyenlet viszont nemlineáris sz¶r®ként funkcionál, amelyben a κ

növekedés ráta határozza meg a frekvenciaválaszt, és fáziseltolódás is fellép.

Frekvenciaválasz Az amplitúdóegyenletek frekvenciaválaszát a már ko-
rábban is tárgyalt 2.3 ábra mutatja. A sugárváltozás esetében az amplitú-
dóegyenletekb®l kapott eredmények (vonalak) jó egyezést mutatnak a hid-
rodinamikai eredményekkel (pontok). A luminozitást tekintve viszont csak
a viszkozitás (αν) esetében egyezik a két számítás. Mind a keveredési hossz
(αλ), mind a konvektív �uxus (αc) változása a hidrodinamika esetében na-
gyobb modulációt eredményez a rövidebb, 10-100 napos periódusok alatt is,
mint az amplitúdóegyenleteknél: az αc változatása okozta moduláció szinte
alig függ a periódustól. A paraméterek közül a keveredési hossz (αλ) kelti a
leger®sebb modulációt, itt csak a rövid periódusú tartományban tapasztalunk
eltérést.

Az eredmények közti különbség oka az eltér® számítási módszer. Az
amplitúdóegyenletek együtthatóit konstans konvektív paraméterekkel szá-
molt modellek segítségével határoztuk meg. Változó paraméterek, különösen
a modulált konvektív �uxus esetén azonban az is változik, hogy mely réteget
észleljük fotoszféraként.

A két számítási eljárás közti eltérések ellenére a konklúzió nem változik:
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2.5. ábra. Modulációs amplitúdók a periódusok függvényében, két homogén
mintára. Balra: a Konkoly Blazhko Survey keretében meg�gyelt csillagok,
jobbra: a Kepler látómezejébe es® csillagok. Már rövid, néhány tíz napos
Blazskó-periódusok esetén is találunk nagy amplitúdójú modulációt. A füg-
g®leges skála eltér a két diagramon: Jurcsik és mtsai (2009) a legnagyobb
modulációs oldalcsúcsot (Amax(fm)), Nemec és mtsai (2013) a f® frekvencia-
csúcs amplitúdójának változását (∆A1) közölték.

a konvektív paraméterek változásai csak hosszú, 100-150 napnál lassabb mo-
duláció esetén képesek hatékonyan amplitúdóváltozásokat okozni. Ez meg-
felel a frekvenciaválaszt meghatározó, normalizált növekedési ráta nagyság-
rendjének: RR Lyrae csillagok esetén 1/κ = 102 − 103 körüli érték. Er®telje-
sebb változás a konvektív paraméterekben természetesen nagyobb moduláci-
ót okozna, de ez esetben a nagyon hosszú Blazskó-periódusú csillagok között
fel kellene t¶nnie egészen extrém amplitúdójú modulációnak is. De nem is
ezek esetleges hiánya vagy megléte a dönt® szempont: sokkal inkább a 2.5
ábrán is látható, 15-50 napos periódusú, igen er®s Blazskó-e�ektust mutató
csillagok léte az, amelynek magyarázatához a bels® modulációban, vagyis
végs® soron magában a csillag bels® szerkezetében kellene hetes-hónapos id®-
skálákon extrém változásoknak létrejönniük.

Fáziseltolódás A pulzáció nem azonnal reagál a konvektív paraméterek
változásaira. A bels® perturbáció és a meg�gyelt moduláció fázisa között
fáziskésés lép fel, ami a modulációs periódus rövidülésével egyre nagyobb, és
π/2-höz (negyed fázishoz) tart. A 2.6 ábrán a piros vonal mutatja a fázisel-
tolódás értékét a modulációs periódus függvényében. A fáziseltolódás értéke,
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2.6. ábra. Fáziseltolódás a bels® és a meg�gyelt moduláció között. A két
mellékábra két esetet ábrázol: a jobb fels® ábra 1000 napos, a bal alsó ábra
31 napos modulációt mutat. A kék szaggatott vonal a B(t) kényszer amp-
litúdója, míg a fekete vonal a meg�gyelt A(t) amplitúdó. Az ábrákon a két
görbe maximumai közti különbség is jelölve van.

vagyis hogy a pulzáció mekkora késéssel követi a csillagszerkezeti változá-
sokat, csak nagyságrendileg 100 napnál hosszabb periódusok esetén kezd a
nullához tartani. A 100-150 napos határ megegyezik az amplitúdóváltozás
hatékonyságát jellemz® 2.3 ábrán látott eredménnyel.

A 2.6 ábrán két esetet ki is emeltem. A jobb fels® ábrán egy lassú, 1000
napos moduláció látható, míg a bal alsó ábrán egy gyors, 31 napos. A fe-
kete, folytonos vonal mutatja a meg�gyelt, A(t) amplitúdót, ez esetben a
sugárváltozásét. A kék, szaggatott vonal a fentebb bevezetett B(t) kényszer
amplitúdóját jelzi, vagyis az olyan mérték¶ változást, amelyet a konvektív
paraméterek változása okozna, ha a pulzáció azonnal reagálna a csillagszer-
kezeti változásokra. Látható, hogy mind fázisban, mind amplitúdóban ko-
moly eltéréseket tapasztalunk a gyors és lassú eset között. A fáziseltolódás
szintén meg�gyelhet® a 2.4 ábrán, ahol az α paraméterek minimális értékét
jelent®sen lemaradva követi a modulációs maximum.
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2.4. Konklúziók
A vizsgálataim alapján a Stothers-modell komoly problémákkal néz szembe.
Bár a konvektív ciklusok javasolt mechanizmusa igen komplikált, és a tur-
bulens mágneses tér, a csillagszerkezet és a pulzáció együttes változásait és
azok kölcsönhatásait feltételezi, alapvet® m¶ködése jól közelíthet® a Florida�
Budapest-kóddal.

A lineáris periódusok vizsgálata azt mutatta, hogy a modulált RR Lyrae
csillagok átlagos periódusában meg�gyelt változásnak megfelel® mérték¶ el-
hangolódást csak a konvektív paraméterek jelent®s mérték¶, legalább ±50%-
os változtatásával lehet elérni.

A nemlineáris modellek hasonló konklúzióra vezettek. Az egyedi, mo-
dulált konvektív paraméter¶ modellek és a konstans modellekre alapozott,
amplitúdóegyenletekkel végzett számítások is azt mutatják, hogy a Stothers-
modell csak 100-150 napnál hosszabb modulációs periódusok esetében m¶kö-
dik hatékonyan. Ezzel ellentmondásban áll, hogy számos csillagot ismerünk
15 és 50 nap közötti periódusú, igen jelent®s amplitúdójú Blazskó-e�ektussal,
ahogy a 2.5 ábrán is látható. Ezen csillagokban a kis hatékonyság ellensúlyo-
zására extrém mérték¶ bels® változásoknak kellene zajlania, ami már további,
a csillagszerkezetet érint® kérdéseket is felvet. Összefoglalásul: a Stothers-
modell legjobb esetben is csak a nagyon lassan modulált csillagok fényválto-
zásait képes megmagyarázni, ám egy önfenntartó turbulens mágneses ciklus
igazolásához további, részletesebb vizsgálatok lennének szükségesek.
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3. fejezet

Perióduskett®z®dés

A Stothers-modellel kapcsolatos vizsgálataim egészen kezdeti szakaszában
bukkant fel egy nemlineáris megoldás, ahol a pulzáció nem konstans amp-
litúdójú, alapmódusú állapotba jutott, hanem egy nagyobb és egy kisebb
amplitúdójú ciklus váltogatta egymást (Kolláth, Molnár & Szabó, 2011).
Ez a perióduskett®z®dés jól ismert jelensége dinamikai rendszerekben, és a
változócsillagoktól sem idegen. Az RV Tauri csillagok egyik eredeti klasszi-
�kációs kritériuma az alternáló minimumok jelenléte volt (Preston és mtsai,
1963). A Mira típusú R Cyg csillagnál Kiss & Szatmáry (2002) mutatott
ki perióduskett®z®dést. A perióduskett®z®désre képes rendszerek, mint az
egyszer¶ Rössler-oszcillátor, sok esetben a periodikus állapotból egymást kö-
vet® bifurkációk sorozatával egészen a káoszig juthatnak: ez a Feigenbaum-
kaszkád. Félszabályos és RV Tauri csillagoknál is sikerült már alacsony di-
menziójú káoszt kimutatni (Buchler és mtsai, 1996; Kolláth és mtsai, 1998b;
Buchler, Kolláth & Cadmus, 2004).

Perióduskett®z®dést pulzátorok hidrodinamikai modelljeiben is sikerült
reprodukálni. Saitou, Takeuti & Tanaka (1989) egyzónás modellben, míg
Fokin (1994) radiatív RV Tauri modellben hozott létre ilyen jelenséget. A
legkiterjedtebb vizsgálatot Moskalik & Buchler (1990) végezték, akik radiatív
cefeida és RR Lyrae modelleket is számoltak. A cefeidák esetében detektál-
tak is perióduskett®z®dést, és az okaként az alapmódus és az els® felhang
között fellép®, P0 : P1 = 3 : 2 rezonanciát azonosították. Az RR Lyrae mo-

37
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3.1. ábra. Perióduskett®z®dés az RR Lyrae Kepler -adataiban, az els® két
negyedévb®l. A fels® ábra a teljes adatsort ábrázolja, az alsók a szagga-
tott vonalakkal jelzett szakaszokat emelik ki, a ciklusok maximumainak és
minimumainak jelölésével. A jelenség eltéréseket mutat egyik modulációs
ciklusról a másikra. Forrás: Szabó és mtsai (2010).

dellek esetében azonban sem perióduskett®z®dést, sem rezonanciákat nem
azonosítottak az alapmódus és az az els® négy felhang között.

Az észlelések is azt támasztották alá, hogy az RR Lyrae csillagokban nem
jön létre perióduskett®z®dés. Még a legrészletesebb földi vizsgálatok sem mu-
tatták a nyomát, legyen szó akár az RR Lyrae több helyszínr®l végzett, szi-
multán meg�gyeléseir®l (Kolenberg és mtsai, 2006), vagy a Konkoly Blazhko
Survey eredményeir®l. A legtöbb, ami elmondható volt, hogy a reziduálok a
mérési pontosságnál nagyobb szórást, illetve az egyes fénygörbe-szakaszok és
az illesztett görbék helyenként észrevehet® eltéréseket mutattak (Jurcsik és
mtsai, 2008).

Perióduskett®z®dés megjelenése a Kepler-adatokban A fentiek tük-
rében a perióduskett®z®dött modellek megjelenése teljesen váratlanul ért
minket (Kolláth, Molnár & Szabó, 2011). A felfedezés azonban nem is jöhe-
tett volna jobbkor: hamarosan megérkeztek a Kepler ¶rtávcs® els® adatai,
és nem is akármelyik csillag, hanem maga az RR Lyrae mutatott alternáló
maximumokat, a Blazskó-e�ektusra rakódva (Kolenberg és mtsai, 2010). Az
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e�ektus csak néhány század magnitúdós nagyságú, de az adatok folytonos-
ságának és a fotometriai pontosságnak köszönhet®en a jelenléte nyilvánvaló
volt. Szabó és mtsai (2010) hamarosan az RR Lyrae mellett két másik csil-
lagnál is azonosították a jelenséget, Benk® és mtsai (2010) pedig négy tovább
csillagnál találtak a jelenségre utaló frekvenciacsúcsokat, amelyek a normál
harmonikusok között, fél-egészes, (2n + 1)/2 f0 értékeknél sorakoztak. Az
RR Lyrae fénygörbéjét a 3.1 ábra mutatja.

Visszatekintve már érthet®bb, miért nem sikerült korábban detektálni a
perióduskett®z®dést: az RR Lyrae csillagok fél nap körüli periódusa miatt
egymást követ® ciklusok követése nagy pontossággal szinte kivitelezhetetlen
a földfelszínr®l. A jelenség kis amplitúdójú és az id®ben változó er®sség¶, így
még kiterjedt adatok birtokában sem feltétlenül produkál kell®en er®s jelet
a Fourier-spektrumban. Az adatok újraanalizálásával ugyanakkor a Konkoly
Blazhko Survey adataiban is sikerült fél-egészes csúcsokat kimutatni (Jurcsik,
személyes közlés).

3.1. Megjelenése a modellekben
Konvektív modellek Az els® perióduskett®z®dött megoldásokat konvek-
tív modellekben azonosítottam (Kolláth, Molnár & Szabó, 2011). Az els®
vizsgálatok alapján a jelenség igen hamar kialakul: a monoperiodikus határ-
ciklusba kényszerített modell néhány tucat pulzációs ciklusa alatt lezajlik a
bifurkáció, és a modell a perióduskett®z®dött állapotba jut. A 3.2 ábrán
látható erre egy példa: pusztán a numerikus integrálási e�ektusok hatására,
plusz perturbáció nélkül kb. 60 pulzációs ciklus alatt megjelenik a periódus-
kett®z®dés, és további, nagyjából 20 ciklus alatt el is éri a teljes amplitúdót.
A modell relaxálható a kett®z®dött, vagyis két pulzációs periódus hosszúságú
határciklusba, ahonnan elindítva már nem változik meg az állapota, vagyis
annak kell lennie a stabil állapotnak.

A perióduskett®zött modellek közös jellemvonása, hogy valamely konvek-
tív paraméterük szokatlanul alacsonyra van hangolva. A 3.2 ábrán bemu-
tatott modellben például a turbulens viszkozitás a szokásos αν = 0,2 érték
helyett 0,04-nek volt megadva, az eredeti értéknél ez a modell is egyperió-
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3.2. ábra. Monoperiodikus, instabil határciklusból indított hidrodinami-
kai amodell, mely gyorsan bifurkál. A fels® ábra a luminozitást, az alsó
a fotoszféra radiális sebességét mutatja, a modell adatai: M = 0,57 M¯,
L = 38,75 L¯, Teff = 6500 K, Z = 10−4.

dusú marad. Hasonló eredmény érhet® el a konvektív �uxus és természetesen
a keveredési hossz hangolásával is.

Ha egy bifurkációhoz közeli modellbe mesterséges modulációt helyezünk,
a Stothers-modell tesztelésénél bemutatott módon, a perióduskett®z®dés csak
id®szakosan fog megjelenni. Ezt a megoldást aztán összehasonlíthatjuk a
Kepler által rögzített fénygörbékkel. A konvektív paraméterek legalacso-
nyabb értékéhez a legnagyobb pulzációs amplitúdó tartozik: �gyelembe véve
a modulációnál fellép® fáziseltolódást (2.3 fejezet), a perióduskett®z®dés a
amplitúdómoduláció maximumánál, illetve közvetlenül utána jelenik csak
meg (Molnár, Kolláth & Szabó, 2012a; Smolec és mtsai, 2011). Ez els® pillan-
tásra valamelyest hasonlít a Kepler méréseiben tapasztalt, változó er®sség¶
perióduskett®z®désre � de mint azt a 4. fejezetben látni fogjuk, valójában
más áll az észlelt változások hátterében.
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3.3. ábra. Bifurkációs sorozat: a modell a csökken® turbulens viszkozitással
(αν) egyre több periódusúvá válik. A pontok a sugárváltozás egyes ciklusa-
inak maximumát mutatják. A fels® ábra a normál, egyperiódusú alapmó-
dus Floquet-féle stabilitási együtthatóját (λk) mutatja. A modell adatai:
M = 0,59 M¯, L = 56 L¯, Teff = 6500 K, Z = 10−4.

Bifurkációs kaszkád Már említettem, hogy a perióduskett®zött állapot
is átmehet újabb bifurkációkon, egyre több periódusnyi állapotba kerülve,
akár egészen káoszig jutva. Bifurkációs sorozatot a konvektív modellekben
is sikerült azonosítanom, amelyet a 3.3 ábra mutat be. Ez a sorozat egészen
a nyolcperiódusos állapotig jutott, mire a turbulens viszkozitási paraméter
elérte a nullát. Mind a négy-, mind a nyolcperiódusos állapotot lehetséges
volt határciklusba relaxálni, igaz az utóbbi már igen id®igényes, mivel az is-
métl®d® minta egyre hosszabb (egy pulzációs periódus helyett mind a nyolc
ciklust végig kell iterálni), és a csökken® viszkozitás miatt az integráció lé-
pésközét is s¶ríteni kell. Ugyanakkor ezzel bizonyítottam, hogy a meg�gyelt
jelenség valóban bifurkáció, vagyis a határciklusok destabilizálónak, és egy új
állapotba jut a modell, nem pedig más e�ektus okozza az alternáló ciklusokat.

További érdekessége a 3.3 ábrán bemutatott modellnek, hogy nem csak
a αν < 0,04 alatti tartományban létezik instabilitási régiója, hanem 0,069 <

αν < 0,097 között is létrejön a perióduskett®z®dés, igaz, jóval kisebb amplitú-
dóval. A modellek viselkedése egyezik az egyperiódusú határciklus stabilitási
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3.4. ábra. A tisztán radiatív modellekben is létrejön a bifurkáció: balra fent
egy perióduskett®z®dött, alul egy négyszerez®dött megoldás látható. Jobbra
a sugár-radiálissebesség fázisdiagram, a szaggatott kék vonal a négyszerez®-
dött megoldás. A modellek adatai: M = 0,57 M¯, L = 40 L¯, Teff = 6500 K,
Z = 10−4.

együtthatójának változásaival: ahol λk pozitív, ott létrejön a periódusket-
t®z®dés. A jobb láthatóságért az el®jelváltásokat is jelöltem az ábrán, kék,
szaggatott, függ®leges vonalakkal.

Radiatív modellek A konvektív modellek mellett számoltam tisztán ra-
diatívakat is. Ennek két oka volt: egyrészt a perióduskett®zött modellek
jellemz®en a gyengébb konvektív paramétereknél alakultak ki, másrészt kí-
váncsi voltam, hogy miért nem bukkant fel az irodalomban a korábbi, ra-
diatív modellszámítások eredményeként a jelenség. A modellek, megfelel®en
alacsonyra állított mesterséges viszkozitás mellett, a várakozásoknak meg-
felel®en mutatták a bifurkációt. Ahogy a 3.4 ábrán is látható, megfelel®
hangolással perióduskett®zött és -négyszerez®dött megoldásokat is találtam.

3.1.1. További vizsgálatok
A perióduskett®z®dés kapcsán ekkor még számos más vizsgálatot is foly-
tattunk, de ezek els®sorban szerz®társaim munkái voltak (Kolláth, Molnár
& Szabó, 2011). Feltérképeztük a lehetséges lineáris módusrezonanciákat,
illetve megmutattuk, hogy ezek jól szemléltethet®ek egy diagnosztikai di-
agramon, ahol az e�ektív h®mérsékletet a 150 M − L érték függvényében
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3.5. ábra. A fél-egészes frekvenciacsúcsok amplitúdói az RR Lyrae frekven-
ciaspektrumában (Kepler Q5-Q6 adatok). Leger®sebb a 3/2f0, ahonnan az
értékek monoton csökkennek, kivéve a 9/2f0 csúcsot. Ez utal arra, hogy a
módus, ami a perióduskett®z®dést létrehozza, valóban a 9:2-es rezonanciába
befogódott kilencedik felhang.

ábrázoljuk. Nagyszámú nemlineáris modell stabilitásvizsgálatát végeztük el,
feltérképezve a perióduskett®z®dés megjelenését ugyanezen a paramétersí-
kon. A két vizsgálat összevetéséb®l kiderült, hogy az egyetlen rezonancia,
amely létrehozhatja a perióduskett®z®dést, a kilencedik felhang és az alap-
módus közti 9:2-es rezonancia. A kilencedik felhang egy �strange�, vagyis
furcsa módus, ami a csillag felszínéhez közel befogódik, és jelent®s hatással
lehet a pulzációra. Maga a módus az er®s rezonancia miatt nem is �gyel-
het® meg önállóan, az egyetlen árulkodó jel, hogy a frekvenciaspektrumban
a fél-egészes csúcsok nem monoton csökkennek, hanem többlet léphet fel a
9/2 f0 csúcsnál (Szabó és mtsai, 2010; Molnár és mtsai, 2012b), ahogy ez a
3.5 ábrán is látható, bár ez a jelenség nem feltétlenül �gyelhet® meg minden
csillagnál.

Perióduskett®zött megoldásokat széles paramétertartományban, konvek-
tív és radiatív modellekben is azonosítottunk. Adódott hát a kérdés, hogy
korábban miért nem közölt senki ilyen megoldásokat. Több okot is gyaní-
tunk: egyrészt a kett®zödött modellek nem a konvektív paraméterek általá-
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nosan elfogadott tartományában találhatóak, hanem csökkentett értékeknél.
A rendelkezésre álló, alacsonyabb számítási kapacitás mellett a vizsgálati
metódusok is eltér®ek voltak, például Szabó, Kolláth & Buchler (2004) a
móduskiválasztásnál nem a határciklusokat vizsgálta, hanem csak a modell
kezdeti id®fejl®dését és a módusainak amplitúdó-változásait (melyik cseng le
vagy tart konstans érték felé). A radiatív perióduskett®zött modellek hiányát
pedig magyarázhatja az észlelési adatok hiánya, illetve az alapmódus és az
alacsony felhangok rezonanciák szempontjából kedvez®tlen periódusarányai,
amelyek ösztönözhettek volna egy részletesebb vizsgálatot. Emellett a korai
radiatív modellek kevesebb számú zónával és nagy mesterséges viszkozitással
számoltak, és mindkét körülmény tovább csökkentette a perióduskett®z®dés
megjelenésének lehet®ségét.

A mesterséges viszkozitás, illetve a konvektív paraméterek klasszikus ér-
tékei a hidrodinamikai modellek és a meg�gyelések összevetéséb®l alakultak
ki. A perióduskett®zött modellekhez azonban ezeknek az értékét le kellett
csökkenteni. Ezzel a módosítással meg tudtunk magyarázni egy új jelenséget,
azonban az amplitúdók és fénygörbealakok így kevésbé pontosan illeszkednek
a meg�gyelésekhez. A perióduskett®z®dés megjelenése egyes csillagokban vél-
het®en mélyebb �zikai okokban gyökerezik, amit a modellekben szerencsésen
tudunk közelíteni a kovektív paraméterek �elhangolásával�. Azért is állít-
ható ez, mert perióduskett®z®dést a Kepler -mintában a Blazskó-e�ektust is
mutató csillagok felénél detektáltunk, míg a nem modulált csillagoknál nem
találtuk nyomát, vagyis a két jelenség között alighanem kapcsolat áll fenn
(Benk® és mtsai, 2010). Ezt er®síti meg Buchler & Kolláth (2011) eredménye
is, akik amplitúdóegyenletekbe illesztették a 9:2 rezonanciát és periódusket-
t®zött mellett modulált megoldásokat is kaptak. Ezt a modulációt viszont
hidrodinamikai modellekkel eddig nem sikerült reprodukálni.

3.2. A perióduskett®z®dés változásai
A Kepler -adatok alapján a perióduskett®z®dés a csillagokban nem konstans
jelenség, mind az er®ssége, mind a megjelenése változik a modulációs cik-
lushoz képest. Magán a fénygörbén azonban ezek a változások nehezen kö-
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3.6. ábra. Felül: a V808 Cygni fénygörbéje, az els® két negyedév alapján.
Helyenként felismerhet® a perióduskett®z®dés. Alul: a két ág maximumai
kettéválasztva, és eltér® színekkel ábrázolva. Látható, hogy a jelenség folya-
matos, ám az ágak felcserél®dnek.

vethet®ek. A fényváltozások visszatérési térképen való ábrázolása, vagyis
a pulzációs maximumok egymáshoz való viszonyának közvetlen felrajzolása
sem járható út, mert azt a moduláció dominálná (b®vebben lásd a 4.1 fejezet-
ben). Azonban a perióduskett®z®dés két ágát mégis meg tudjuk jeleníteni,
ha a fényváltozás maximumait egyszer¶en szétválasztjuk páros és páratlan
ciklusok szerint. Ezt az eljárást az RR Lyrae nemlineáris asztroszeizmológiai
vizsgálataihoz fejlesztettem ki, amelyr®l b®vebben a 4 fejezetben lesz szó, ám
a perióduskett®z®dés változásairól is sokat elárul.

Ha egy perióduskett®zött határciklust vizsgálunk, a páros és páratlan
maximumok viszonya nem változik, és összekötjük ezeket a fénygörbén, két
párhuzamos vonalat kapunk. A csillagok esetén azonban nem ezt tapasztal-
tam: a perióduskett®z®dés er®ssége komoly változásokat mutat, és azokon a
pontokon, ahol nullára csökken, a két ág helyet cserél, vagyis a nagyobb és
kisebb amplitúdójú ciklusok sorrendje felcserél®dik. Ez jól látható a V808
Cygni adatain, a 3.6 ábrán. Az ágak menete nem mindenhol sima, de ennek
vélhet®en a lassú mintavételezés az oka, mivel a pulzációs ciklusok maxi-
muma igen éles, különösen a nagy amplitúdójú szakaszon, emiatt az illesztés
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nem mindenhol ad teljesen megbízható értéket. Az viszont egyértelm¶en
látszik, hogy a perióduskett®z®dés gyorsan, 5-10 napos skálán vált, míg a
Blazskó-e�ektus periódusa itt 90 nap körüli érték: így ha van is kapcsolat
a két jelenség között, meglehet®sen összetettnek kell lennie (Molnár és mt-
sai, 2012c). A perióduskett®z®dés ilyen változásait RR Lyrae hidrodinamikai
modellekben eddig még nem sikerült reprodukálnunk. Ugyanakkor Plachy,
Kolláth & Molnár (2013a) kaotikus RR Lyrae modellekb®l a globális áram-
lásrekonstrukciós módszerrel el®állított szintetikus adatsorokban azonosított
hasonló jelenséget, Smolec & Moskalik (2011) pedig BL Herculis modellekben
képes volt el®állítani változó amplitúdójú, és a ciklusok sorrendjét felcserél®
perióduskett®z®dést. Ez azt vetíti el®re, hogy dinamikailag nem áll távol a
jelenség a jelenlegi RR Lyrae modellekt®l.

Ugyanezt a jelenséget tapasztaltam az RR Lyrae esetében is (4.3 és 4.5
ábrák): a két ág rendszeresen, de igen eltér®, néhány naptól egy hónapig
tartó id®közökkel felcserél®dik (Molnár és mtsai, 2012b). Ezek a szakaszok
is rövidebbek a modulációs ciklusnál (39,1 nap). A perióduskett®z®dés amp-
litúdója is jelent®s változásokat mutat ennél a csillagnál is. De az RR Lyrae
más meglepetéseket is tartogatott.



4. fejezet

Nemlineáris asztroszeizmológia

A perióduskett®z®dés vizsgálata közben néhány irregulárisnak t¶n® modellt
is találtam, amelyekben a ciklusok amplitúdói els® ránézésre nem követtek
semmilyen szabályos mintázatot. Feltételeztük, hogy ezek kaotikus model-
lek lehetnek, azonban a hozzájuk vezet® bifurkációs sorozatot nem sikerült
azonosítani, a perióduskett®zött modelleket pedig legfeljebb nyolcperiódusos
állapotig lehetett elfejleszteni (3.1 fejezet). Hamarosan igazolódott, hogy
ezek a modellek valóban kaotikusak (Plachy, Kolláth & Molnár, 2013b), ám a
bifurkációs kaszkádot továbbra sem találtuk. Végül kiderült, hogy ezekben a
modellekben nem csak az alapmódus és a kilencedik felhang van jelen (utóbbi
a perióduskett®z®désen keresztül), hanem az els® felhang is megjelenik, igen
kis amplitúdóval. A kaotikus megoldások így mégis egy bifurkációs sorozat
részei, ám nem a normál perióduskett®z®dés során, hanem a hárommódusú
állapotban megjelen® kaszkád részeként.

4.1. Visszatérési térképek
Hárommódusú modellek Bár a modellek részletes vizsgálatával els®sor-
ban a témavezet®m, illetve kollégáim foglalkoznak, az észlelések feldolgo-
zásánál én is felhasználtam ®ket, így röviden bemutatom ezeket, illetve a
használt módszereket. A módusok számának növekedésével jelent®sen n®
a megoldások komplexitása: míg egy módus esetén határciklust, kett® ese-

47
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4.1. ábra. A hidrodinamikai modellek visszatérési térképei. A: periódus-
kett®z®dés; B: hárommódusú, nem rezonáns; C: hárommódusú, rezonáns; D:
hárommódusú, kaotikus. A narancs és kék színek a perióduskett®z®dés páros
és páratlan ciklusait jelzik.

tén pedig klasszikus kétmódusú (RRd) pulzációt, illetve perióduskett®z®dést
találtunk, három módus esetén a konvektív paraméterek igen sz¶k tartomá-
nyában is számos nem rezonáns, rezonáns, illetve kaotikus állapot váltogatja
egymást. A komplexitásbeli különbség az égi mechanikai két- és háromtest-
probléma esetéhez hasonlítható.

Az egyes eltér® állapotok a fénygörbe alakja alapján szinte nem is kü-
lönböztethet®ek meg, ezért visszatérési térképekkel ábrázoltuk a modelleket:
meghatároztuk egy kiválasztott, jellemz® pontját, esetünkben a a fénygörbe
maximumát minden egyes ciklusban, majd az el®z® pont értékének függvé-
nyében felrajzoltuk a következ®t. A perióduskett®z®dés miatt a klasszikus
sémán annyit módosítottunk, hogy az xk+1(xk) formula helyett a páros és
páratlan ciklusokat párosítjuk egymáshoz, xk+2(xk) és xk+3(xk+1) alakban.

A 4.1 ábra négy különböz® megoldást ábrázol (Molnár és mtsai, 2012c).
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Az A jel¶ normál perióduskett®z®dést mutat: a narancsszín¶ pont a kisebb,
a kék a nagyobb amlitúdójú ciklusokat jelzi. A pulzáció maximumai e két
érték között ugrálnak. Ha egy újabb módus megjelenik, háromféle állapotba
juthat a rendszer. A B jel¶ ábra azt az esetet mutatja, mikor az alapmódus
és az els® felhang periódusa nem összemérhet®: a két módus fázisviszonyai
minden maximumkor eltér®ek, így szép lassan egy teljes kört, illetve itt a
perióduskett®z®dés miatt két kört populálnak a visszatérési térképen. Ha vi-
szont a periódusok összemérhet®ek, vagyis a két módus rezonanciában van,
ugyanazon fázisviszonyok ismétl®dnek, és csak diszkrét pontok jelennek meg
a térképen. A 4.1/C ábra esetén 20 (kétszer 10) ciklusnyi minta ismétl®dik.
Végül a rendszer kaotikus állapotba bifurkálhat. Ekkor két alcsoport kü-
lönböztethet® meg: amely megtartja a perióduskett®z®dés ciklussorrendjét,
illetve amelyben a nagyobb és kisebb amplitúdójú ciklusok sorrendje id®r®l
id®re felcserél®dik. Az utóbbi típusra mutat példát a 4.1/D ábra.

A modellek részletes vizsgálata még folyamatban van, de az már elmond-
ható, hogy a perióduskett®z®dött, illetve a hárommódusú megoldások jóval
szélesebb paraméterteret fednek le, mint a klasszikus kétmódusú RR Ly-
rae csillagoké. A hárommódusú modelleket vélhet®en hasonló okokból nem
detektálták és/vagy publikálták eddig, mint a perióduskett®z®désnél felso-
roltak (3.1.1 fejezet), illetve ezek gyakran még alacsonyabb érték¶ konvektív
paramétereknél jelennek meg, és a felismerésük sem triviális: a fénygörbében
gyakran csak enyhe irregularitásként vehet®ek észre, az alapmódusú pulzáció-
ra rakódva. Az eredményeket a közeljöv®ben tervezzük publikálni (Kolláth
és mtsai, el®készületben).

Kepler-adatok Mint láthattuk, a visszatérési térképek nagyon jól használ-
hatóak a modell dinamikai állapotának felmérésére, ami a legtöbb esetben
egy pillantással megállapítható. Ugyanez a fénygörbékr®l nem mondható el.
Az észlelési adatoknál egyb®l problémákba ütközünk: a Kepler mintában lé-
nyegében minden perióduskett®z®dést és/vagy plusz módust mutató csillag
modulált. A visszatérési térképek viszont csak közel konstans módusamp-
litúdók esetén használhatóak: a moduláció következtében, bármilyen minta
is volt az adatokban, azt az amplitúdó-változások az átló mentén szétke-
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4.2. ábra. Két RR Lyrae csillag visszatérési térképei. Az RR Lyr és a V808
Cyg is modulált csillag, emiatt az egyéb jellegzetességeket elmossa az amp-
litúdóváltozás miatti fel-le mozgás az átló mentén. A kék és narancssárga
pontok itt is a perióduskett®z®dést jelölik, és megegyeznek a 4.3 illetve 3.6
ábrán látható pontokkal.

nik, ahogy azt a 4.2 ábra is mutatja. Ezért más módszert kellett keresnem.
(Megjegyzend®, hogy Gillet (2013) is egy nagyon hasonló visszatérési térké-
pet készített az RR Lyr Q1-Q2 adataiból, ám ® a szerkezet nélküli térképb®l
azt a következetést vonta le, hogy a modulációt okozó folyamat mutat egyik
ciklusról a másikra történ® irregularitásokat.)

Els® gondolatom az volt, hogy a maximumokat meghatározva, azokra va-
lamilyen simított görbét illesztve levonom a modulációt. Ez viszont bonyo-
lultabbnak bizonyult a vártnál, és bizonytalan az is, hogy mennyire pontosan
tudnám különválasztani a modulációt és a perióduskett®z®dés változásaiból
ered® amplitúdóváltozásokat. Hamarosan kiderült azonban, hogy nincs is
szükség levonásra. Ahogy azt már a 3.6 ábra kapcsán is említettem, pusztán
a páros és páratlan ciklusok maximumainak, vagyis a perióduskett®z®dés két
ágának szétválasztása, és a fénygörbén való ábrázolása sokkal átláthatóbbá
tette a helyzetet. A 4.3 és a korábban bemutatott 3.6 ábrák mutatják a kü-
lönbséget. A 4.3 ábrán az RR Lyrae egyperces mintavételezés¶ adatait, illetve
a pulzációs ciklusok maximumait ábrázoltam. A fels® panelen minden egyes
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4.3. ábra. Az RR Lyrae maximumának változásai. A szürke pontok a Q5-Q6,
rövid mintavételezés¶ fénygörbe fényesebb részét ábrázolják. A fels® ábrán a
piros pontok az egyedi maximumok. Az alsó ábrán a páratlan maximumok
kék, a párosak narancs színnel vannak jelölve: a perióduskett®z®dés sokkal
egyértelm¶bben megjelenik ezzel az ábrázolással.
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maximumot összekötöttem, az alsón viszont külön ábrázoltam a két ágat.
Az alsó panelnek a fels®vel, illetve még inkább a Q1-Q2 id®szakot ábrázoló
3.1, és ugyanezen a kettéválasztott ágakat mutató 4.5 ábrák összehasonlítása
mutatja, hogy mennyivel tisztábban követhet® a perióduskett®z®dés.

A 4.3 ábra alsó részére pillantva nyilvánvalóvá válik, hogy a perióduskett®-
z®dés igen er®teljes változásokat mutat, illetve lényegében folyamatosan jelen
van a csillagban. Az alsó és fels® ágak azonban id®r®l id®re felcserél®dnek,
és ez a felcserél®dés néhány naponta vagy hetente megtörténik: a legrövi-
debb szakaszok 6-8 periódust, vagyis úgy 3-9 napot vesznek igénybe, de a
leghosszabb sem tart tovább kb. 30 napnál, ami még mindig rövidebb, mint
a modulációs ciklus (Molnár és mtsai, 2012b). De más is felfedezhet® az
ábrán.

4.2. Hatperiódusú viselkedés
A 4.3 ábra alsó és fels® paneljét összehasonlítva látható, hogy az egy helyett
két ágra bontás a maximumokban látható fel-le ugrálást a legtöbb helyen ki-
simította. Két helyen azonban további fel-le ugrálást látunk mindkét ágban:
a Q6 adatokban, BJD 55387 és 55400, illetve 55440 és 55448 között. Kide-
rült, hogy ezt kett® helyett hat periódusonként történ® összekötéssel lehet a
leginkább kisimítani. A 4.4 ábrán látható mind a két, mind a hat cikluson-
ként történ® csoportosítás. A két, szürke sávval jelölt szakaszon hasad fel a
perióduskett®z®dés hat ágra, a többi részen viszont a két felbontás ekviva-
lens (eltekintve a moduláció miatt a hat periódus alatti nagyobb amplitúdó-
változástól, ami ezért szögletesebb), vagyis ott normál perióduskett®z®dés áll
fenn (Molnár és mtsai, 2012b).

A Q5 adatokban nem találtam ilyen felhasadást, ezért az els® két ne-
gyedév adatait is ellen®riztem. Itt a félórás mintavételezés és a szakadozot-
tabb adatsor miatt nagyobb a bizonytalanság, ám a Q1 adat második felében,
a felszálló ágon, BJD 54985-t®l szintén felismerhet® a hat ágra hasadás (4.5
ábra). Ez megmagyarázza azt is, hogy a 3.1 ábra bal alsó részén miért t¶nik
szabálytalanabbnak a perióduskett®z®dés, mint az alsó középs® ábrán. A fel-
hasadás valószín¶leg folytatódik a második negyedév elején is, 55012-ig, de a
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4.4. ábra. Az RR Lyrae maximumainak változása, két, illetve hat ágra
bontva, vagyis minden második, illetve minden hatodik pontot összekötve.
A két hatperiódusú szakaszt szürke háttér jelzi, a �P6 szakasz� a frekvencia-
analízisnél külön vizsgált szakaszt jelöli. Az ábra csak a fénygörbe fels® részét
ábrázolja, az apró szürke pontok az egyedi mérések.
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4.5. ábra. Az RR Lyrae Q1-Q2 adatainak felbontása. A jelölés megegyezik
a 4.4 ábrán alkalmazottal. Az utolsó modulációs felszálló ágon a periódus-
kett®z®dés majdnem teljesen elt¶nik.
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nagy szünet az adatsorban bizonytalanná teszi ennek eldöntését. Ugyanak-
kor itt is és a Q6 szakasz els® felhasadt szakaszán (4.4 ábra) is felismerhet®,
hogy három-három ág helyzete felcserél®dik, pontosan úgy, ahogy a perió-
duskett®z®dés ágai is helyet cserélnek, vagyis a perióduskett®z®dés hasad fel
három-három ágat tartalmazó két csoportra.

Az is világosan látszik, hogy a perióduskett®z®dés változásai szinte alig
vannak kapcsolatban a modulációs ciklusokkal: az átfordulások mellett a pil-
lanatnyi amplitúdó, illetve a hatperiódusú felhasadás megjelenése is modulá-
ciós ciklusról ciklusra változik. Maga a Blazskó-e�ektus sem változatlan,
hanem lassú amplitúdócsökkenést mutat, a Detre & Szeidl (1973) által leírt
négyéves ciklusnak megfelel®en: a Q1 adatokban látható, hogy 0,3 magnitú-
dóról a hatodik negyedévre kb. 0,2 magnitúdóra csökkent a maximumokban
látható változás. Végül kiemelem még a 0,1 magnitúdót meghaladó mérték¶
perióduskett®z®dést a Q5 adatok kezdetén (4.3 ábra): szerencsés véletlen,
hogy az RR Lyrae észleléseinek újraindulása a Guest Observer programban
(1.4.2 fejezet) éppen elkapta ezt a mozzanatot, ugyanis eddig ez talán a pe-
rióduskett®z®dés leghangsúlyosabb megjelenése a Kepler -adatokban.

A legfontosabb kérdés persze, hogy mi okozza a hatperiódusú felhasadást.
Nem kizárható, hogy pusztán a perióduskett®z®dés bifurkációja, de ez eset-
ben az 2n szerint haladó sornak el®bb kaotikus állapotig kellene bifurkálnia,
és csak azt követheti egy hatperiódusos stabilitási sziget. Sokkal valószín¶bb,
hogy valamilyen rezonancia áll a háttérben, hármas vagy hatos arányszám-
mal, ám kérdés, hogy melyik módusok között jöhet létre ilyen jelenség.

4.3. Az RR Lyrae és az els® felhang
Benk® és mtsai (2010) számos modulált Kepler RR Lyrae csillagnál detektál-
tak plusz csúcsokat a frekvenciaspektrumban, amelyek az els® vagy második
felhangnak megfelel® tartományban helyezkedtek el. Ezzel szemben az RR
Lyrae esetében sem eme átfogó, sem a csillag els® adatai alapján készült,
önálló elemzés nem talált plusz módusokat, természetesen a perióduskett®-
z®dést okozó kilencedik felhangtól eltekintve (Kolenberg és mtsai, 2011).

Az újabb, Q5-Q6 adatok analízisekor ugyanakkor egyértelm¶en azonosí-
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4.6. ábra. Felül: az RR Lyrae Q5-Q6 adatainak frekvenciaspektruma. Szür-
kével a teljes spektrum, kékkel a reziduál a f® csúcs és négy harmonikusának
levonása után. Az ábrán jelöltem a modulációs frekvenciát (fB), a leger®-
sebb fél-egészes csúcsot (3/2 f0) és az els® felhangot (f0). Alul: ugyanez, de
csak a fénygörbe leger®sebb hatperiódusú viselkedést mutató szakaszára. A
kivágott szakaszt a P6 jelölés mutatja a 4.4 ábrán.
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tottam egy szigni�káns frekvenciacsúcsot az els® felhangnak megfelel® helyen
(Molnár és mtsai, 2012b). A 4.6 ábra fels® panelén szürke színnel ábrázoltam
a teljes spektrumot: ezen lényegében csak a harmonikusok és a periódus-
kett®z®déshez tartozó, félegészes csúcsok láthatóak. A pulzációs csúcs és
négy harmonikusának levonása után, a kék ábrán egyértelm¶en megjelennek
az els® felhanghoz tartozó periódusaránynál is csúcsok. Ezek közül kett® bi-
zonyult szigni�kánsnak, vagyis kell®en magas, 4-6-szoros jel/zaj arányt elé-
r®nek, f = 2,327 és 2,342 d−1 értékeknél. A spektrum f® csúcsához mért
amplitúdóarányok egészen extrémek: a teljes Q5-Q6 adat esetén a két emlí-
tett csúcsra A0/A1 = 155 és 170 adódott. Külön vizsgálva a két negyedévet,
csak egy-egy szigni�káns csúcs adódott, az amplitúdóarányokra pedig 138-at
és 102-t kaptam � a magasabb értékek vélhet®en abból adódnak, hogy a teljes
adatsorban több egyedi csúcsra bomló jel itt már egybeolvad. A 4.4 ábrán
P6-nak jelölt, leger®sebb hatperiódusú viselkedést mutató szakaszt kiemelve,
az amplitúdóarányra már 67 adódott (4.6 ábra, alsó panel).

A frekvenciaspektrumok vizsgálatai alapján az f1 jel nem konstans, ha-
nem változásokat mutat, amplitúdóban és vélhet®en fázisban is. Amellett,
hogy kell®en hosszú adatsor vizsgálata esetén a jel több csúcsra bomlik, a f®
csúcshoz mért f0/f1 frekvenciaarány is ingadozik, 0,753�0,758 között. A P6
szakasz esetében az érték 0,756: ez közel van, de nem pontosan egyezik meg a
3:4 rezonanciát feltételez®, 0,75-ös aránnyal. Az eltérésnek több oka is lehet:
a frekvenciameghatározás pontatlanságai, tekintve, hogy az f1 feltételezett
változásai mellett a pulzációs periódus is változik a Blazskó-e�ektus miatt;
a P6 szakasz esetén a korlátozott felbontás miatt; illetve az is elképzelhet®,
hogy az értékek pontosak, és a módusok nem záródnak a rezonanciába, csak
igen közel vannak hozzá. Utóbbit támasztja alá, hogy lényegében ugyanezt
a periódusarányt (0,754) egy másik csillagban, földi mérésekkel is sikerült
kimutatni (Sódor és mtsai, 2012).

Talán még fontosabb a kérdés, hogy melyik módussal van dolgunk: tény-
legesen az els® radiális felhanggal, vagy egy hasonló periódusú, nemradiális
módussal? El®bbi ellen szól, hogy az ilyen magas periódusarányt az elmé-
letileg lehetséges kétmódusú pulzációs tartomány is épp csak érinti, s®t az
RR Lyrae pulzációs periódusa esetén azon kívül fekszik (Szabó, Kolláth &
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4.7. ábra. Hatperiódusú viselkedés az észlelésekben és a modellekben. Balra:
a P6 szakasz maximumai, kiemelve a 4.4 ábrából. Jobbra: Hidrodinami-
kai modellszámítás. Eltekintve az észlelési adatok széleit®l, ahol mindegyik
módus amplitúdója lecsökken, az egyes ágak keresztez®dése ugyanolyan szer-
kezetet mutat. A modell adatai: M = 0,64 M¯, L = 45 L¯, Teff = 6500 K,
Z = 10−4, αν = 0,0175.

Buchler, 2004). Ugyanakkor az RR Lyrae esetében nem a hagyományos
kétmódusú pulzációról beszélünk, és a a modellszámítások alapján a három-
módusú tartomány sokkal szélesebb a klasszikus RRd instabilitási sávnál.
A legegyszer¶bben úgy lehetne eldönteni a kérdést, hogy hasonló periódu-
sokat, vagy legalább hasonló periódusarányokat tartalmazó hárommódusú
modell(ek)et párosítunk a meg�gyelésekhez. Sajnos azonban a modellekben
eddig nem sikerült a 0,75-ös periódusarányt átlépni, s®t elérni sem.

Ennek ellenére a meglév® modellekkel is jól tudjuk közelíteni az RR Lyrae
viselkedését. Olyan modelleket ugyanis tudtunk számolni, amelyek megkö-
zelítik a 3:4-es rezonanciát, és elérik a 0,747-es periódusarányt: ez ellentétes
irányban ugyan, de szinte ugyanolyan távolságra van a rezonáns állapottól,
mint az RR Lyrae-nél mért arány. Mi több, a maximumok viselkedését is
reprodukálja ez a modell. A 4.7 ábrán a P6 szakasz és egy modell maximu-
mainak változásait ábrázoltam. A modellen (jobb panel) jól látható, hogy a
narancs és kék ágak nem párhuzamosak, hanem id®r®l id®re keresztezik egy-
mást, mivel a rendszer nincs rezonanciába záródva. Az észlelésekben is felfe-
dezhet® ez a fajta keresztez®dés, eltekintve a P6 szakasz elejét®l és végét®l, de
ott mind az alapmódus, mind a perióduskett®z®dés amplitúdója lecsökken.



58 FEJEZET 4. NEMLINEÁRIS ASZTROSZEIZMOLÓGIA

A modellb®l az is kiderült, hogy az αν viszkozitási paraméter nagyon �nom
hangolásával lehet a perióduskett®z®dés és az els® felhang amplitúdóarányait
módosítani, vagyis hogy a három-három narancs és kék ág átlagos távolsága
(a perióduskett®z®dés), illetve a színeken belül az egyes ágak eltávolodása
egymástól (els® felhang) hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ezek alapján, bár
tökéletes egyezést nem sikerült találnunk kell® bizonyossággal kijelenthet®,
hogy az RR Lyrae csillagban az els® radiális felhang az a plusz módus, amely
a hatperiódusú viselkedést létrehozza.

4.4. Plusz periodicitások más csillagokban
Az RR Lyrae vizsgálata után a teljes Kepler -mintát végignéztem, a hatperi-
ódusú viselkedéshez hasonló jegyek után kutatva. A modulált csillagok rövid
mintavételezés¶ adatait vizsgáltam át, mivel ezeknél a pulzációs maximumok
is megfelel®en s¶r¶n mintavételezettek, a lassú mintavételezés¶ adatok elem-
zése a dolgozat írásának idején folyamatban van. A rövid mintavételezés¶
adatokban az RR Lyrae mellett három másik, egyértelm¶ példát azonosítot-
tam (Molnár és mtsai, 2013a).

4.4.1. V360 Lyrae: nyolcas ismétl®dés
A V360 Lyr (KIC 9697825) a Kepler -minta egy halvány csillaga, a Benk®
és mtsai (2010) által megvizsgált els® adatok alapján 51,4 napos modulációs
periódussal. A Fourier-spektrumában egyértelm¶en jelen vannak plusz csú-
csok, amelyek közül a leger®sebb az els® felhang tartományába esik, 0,721-es
periódusaránnyal, illetve a feles tartományban több, gyengébb csúcs együtte-
sével. Utóbbi akár perióduskett®z®désre is utalhat, bár a fénygörbén ennek
els® ránézésre nem volt nyoma.

Ezek után meglepetésként szolgált, hogy a nyolcadik negyedévet lefed®,
gyors mintavételezés¶ fénygörbe burkolója egyáltalán nem bizonyult simá-
nak, az egyes ciklusok maximumai jelent®s eltérést mutattak. A mintázat
viszont a perióduskett®z®désnél összetettebbnek, szabálytalanabbnak bizo-
nyult. A fels® és alsó ág rendszeresen, de az RR Lyraet®l és a V808 Cygnit®l
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4.8. ábra. A V360 Lyr (KIC 9697825) rövid mintavételezés¶ adatai, illetve a
perióduskett®z®désnek megfelel® kiemelés a maximumokon. Felette a nyolc
ciklusonként összekötött görbék, a láthatóság kedvéért egyet kiemelve.

eltér®en nagyjából azonos id®tartamonként felcserél®dik. A maximumok me-
netét az RR Lyrae esetéhez hasonlóan magasabb számú ismétl®désekkel is
felrajzoltam, ami alapján a legjobb illeszkedést, a legsimább lefutást a nyolc-
periódusos ismétl®désre bontás adta, ahogy azt a 4.8 ábra mutatja. Még így
sem válnak az egyes ágak teljesen simává, jól látható, hogy egy negyedév
alatt is a kékkel kiemelt ág a legalsó és legfels® pozíciót is elfoglalja, vagyis
a rendszer nincs befogódva nyolcas arányszámú rezonanciába.

A frekvenciaspektrumban, az RR Lyr-hez hasonlóan, megjelenik az els®
felhanghoz köthet® f1 csúcs, ám a részletek eltérnek (4.9 ábra). Míg a pe-
rióduskett®z®déshez köthet®, fél-egészes csúcsoknak szinte alig van nyoma,
addig az f1 csúcs jóval er®sebben van jelen, mint az RR Lyrae esetében. Az
f1 csúcs és az f0 pulzációs frekvencia és harmonikusainak lineáris kombi-
nációi is egyértelm¶en jelen vannak. Az f1 és f0 csúcsok frekvenciaaránya
0,720 (2,4897 illetve 1,7936 c/d), ami a legközelebb es®, 8:11-es rezonanciától
(0,727) egyértelm¶en eltér. Ez az érték a csillagot a frekvenciák arányát az
alapmódus frekvenciája függvényében ábrázoló Petersen-diagramon (lásd pl.
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4.9. ábra. A V360 Lyr (KIC 9697825) frekvenciaspektruma, szürkével a teljes
spektrum, kékkel a pulzációs frekvencia és négy harmonikusának levonásával
maradó reziduál látható. Az f1 csúcsot és a harmonikusokkal alkotott lineáris
kombinációs csúcsokat nyilakkal jelöltem.

Szabó, Kolláth & Buchler 2004) az RR Lyrae csillaggal átellenes helyre, az
arányszám legalacsonyabb tartományába helyezi. Az A0/A1 = 43 amplitú-
dóarány jelent®sen magasabb az RR Lyrae esetében talált 170 és 67 közti
értékeknél.

A nyolcas ismétl®dés több módon is létrejöhet. Bár a perióduskett®-
zött megoldások között találtunk többszöri bifurkációval nyolcperiódusos ál-
lapotba jutó modelleket, ilyen alacsony periódusarány-tartományban (line-
áris periódusokat tekintve) nem hogy a további bifurkációk, de maga a pe-
rióduskett®z®dés is csak igen korlátozottan jelenik meg. A másik lehet®ség,
hogy az RR Lyraehez hasonlóan három módus van jelen, és az alapmódus
és az els® felhang közti 8:11-es rezonancia közelsége miatt lebegési minta
alakul ki. A hidrodinamikai modellek esetén azonban 0,736 alatti megoldá-
sokat eleddig nem találtunk. Mivel a periódusarány jelent®sen alacsonyabb
az els® felhang ismert megjelenési formáinál, reális alternatíva, hogy az f1

csúcs egy nemradiális módust takar, és ennek a módusnak az interakciója az
alapmódussal hozza létre a nyolcperiódusos jelleg¶ lebegést.
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4.10. ábra. A V450 Lyr (KIC 7671081) rövid mintavételezés¶ adatai, a pe-
rióduskett®z®désnek megfelel® kiemelés, illetve felette a három ciklusonként
összekötött maximumok (kék, narancs, fekete). Az eltérés az egyes maxi-
mumok között igen csekély, mindössze 0,01 magnitúdót ér el, de az inzerten
egyértelm¶en látható a közel három ciklusonkénti ismétl®dés.

4.4.2. Hármas ismétl®dés: KIC 7671081 és KIC 7257008

Mind közül a legmeglep®bbnek azonban a közel három ciklusnak megfelel®
ismétl®dés felismerése bizonyult, amelyet két csillagban, a V450 Lyraeben
(KIC 7671081) és a KIC 7257008-ban is azonosítottam. Az általunk a hid-
rodinamikai modellekben azonosított jelenségek, a perióduskett®z®dés és a
három módus által kialakított rezonáns megoldások mind páros ismétl®dést
mutatnak. Ennek oka, hogy a hárommódusú modellekben az els® felhang
éppen a perióduskett®z®dés jelenléte miatt válik instabillá, így minden rezo-
nancia, a 3:4 eset is a kett®z®dött alapmódussal alakul ki, hatos ismétl®dést
létrehozva a pulzációban. A hármas ismétl®dést, illetve a mögötte sejthet®
rezonanciát viszont így nyilvánvalóan más mechanizmus, illetve más módusok
jelenléte hozza létre. Páratlan számú ismétl®dést eddig csak Plachy, Kolláth
& Molnár (2013a) azonosított, a kaotikus modellekb®l képzett szintetikus
adatsorokban.

A két csillagban a jelenség meglehet®sen eltér® formában jelenik meg. A
V450 Lyrae esetén a pulzációs maximumok között igen alacsony az eltérés,
jellemz®en 0,01 magnitúdó, vagy kevesebb (4.10 ábra). Ehhez képest a KIC
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4.11. ábra. A KIC 7257008 short cadence adatai, a periódus-kett®z®désnek
megfelel® kiemelés, illetve a három ciklusonként összekötött maximumok
(kék, narancs, fekete), elcsúsztatva.

7257008-nél a leger®sebb fázisban 0,08 magnitúdót is elér a két széls® ág
közötti távolság (4.11 ábra).

A két csillag spektrumában is találtam eltéréseket, akár csak a gyors
mintavételezés¶ negyedévet, akár a hosszabb, a dolgozat írásának idején 12
negyedévet lefed®, hosszú mintavételezés¶ adatokat vizsgáljuk. A V450 Lyr
esetében a f® csúcson és harmonikusain túl csak egyetlen plusz módust azo-
nosítottam, amely a második felhangnak megfelel® frekvenciatartományba
esett (4.12 ábra). Maga az f2-vel jelölt csúcs valójában több, nagyon kö-
zeli szigni�káns frekvenciacsúcs együttese az f0/f2 = 0,597 − 0,592 arányok
között elhelyezkedve, ám valószín¶bb, hogy a felhasadás amplitúdó- és/vagy
fázisváltozásokból ered, és nem több független módus szoros együttesét lát-
juk.

A KIC 7257008 specktrumában jóval több plusz csúcsot azonosítottam.
Itt, els® ránézésre, mindhárom plusz módus jelen van a csillagban: az els®
és második felhangnak megfelel®, és a perióduskett®z®dést jelz® fél-egészes
frekvenciák is meg�gyelhet®ek (4.12 ábra). A fél-egészes csúcsoknál jelent®s
felhasadást látni, vagyis a perióduskett®z®dés er®s és/vagy gyors változáso-
kon megy át. A második felhangnak megfelel® régióban szintén kiterjedt
csúcserd® jelenik meg az f0/f2 = 0,587 − 0,602 közötti tartományban. Az
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4.12. ábra. A V450 Lyrae és a KIC 7257008 frekvenciaspektrumai: szürkével
az eredeti adatok, kékkel a triplettek levonása utáni reziduálok. A plusz
csúcsok eredete is szerepel az ábrán.
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f1 jelleg¶ csúcsok azonban nem bizonyultak önálló csúcsoknak, jelenlétük a
3 f0−f2 lineárkombinációval magyarázható. Ilyen csúcsok a V450 Lyrae ese-
tében is kimutathatóak, bár az amplitúdójuk közel van a detektálási limithez.

Vagyis ezek a csillagok nem az els® felhangot, hanem más módusokat
tartalmaznak. A V450 Lyr esetében a második radiális felhang plauzibilis
magyarázat, bár hidrodinamikai modellekben eddig még nem sikerült ezt
a módust kimutatni. A 0,6-hoz, vagyis 3:5-höz igen közeli periódusarány
illeszkedik a radiális felhangok közti arányokhoz, és a két módus közti lebegés
megjelenése egyben a három eltér® amplitúdójú pulzációs ciklus ismétl®dését
is magyarázza. Ezzel a csillaggal már háromra emelkedett az alapmódusban
és második felhangban (vagy hasonló frekvenciájú nemradiális módusban)
pulzáló, nem klasszikus kétmódusú RR Lyae csillagok száma: a másik két
csillag a V350 Lyr (KIC 9508655, Benk® és mtsai 2010) és a KIC 7021124
(Nemec és mtsai, 2011).

A KIC 7257008 bonyolultabb eset: alaposabb vizsgálatok szükségesek
annak eldöntésére, hogy az f2 frekvenciatartományban található csúcsok egy
vagy több módust takarnak-e. A fénygörbén látható, hogy egyik modulációs
ciklusról a másikra komoly változások történnek a maximumokban, ennek
megfelel®en vélhet®en a plusz módusok is amplitúdó- és fázisváltozásokon
esnek át. Az azonban egyértelm¶, hogy az id®szakos hármas ismétl®dést
ebben az esetben is a 3:5-höz közeli frekvenciaarány okozza.

4.4.3. Plusz módusok és a Blazskó-e�ektus
Az eddigiek alapján a modulált RR Lyrae csillagok többségében jelen vannak
a plusz módusok, és igen változatos jelenségeket képesek létrehozni. Mindez
egyértelm¶en növeli a módusrezonanciákon, illetve -kölcsönhatásokon alapuló
Blazskó-modellek plauzibilitását. Számos meg�gyelt jelenséget sikerült is
reprodukálni hidrodinamikai modellekkel, bár nem az összeset, így magát a
modulációt sem.

Ugyan sikerrel még nem járt, a többi modellel összehasonlítva a módus-
rezonanciákon alapuló elképzelés tartalmazza a legkevesebb ellentmodást. A
geometriai modellek közül a mágneses ferde rotátor áll a leggyengébb lába-
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kon: az er®s dipóltér hiánya mellett (Chadid és mtsai 2004; Kolenberg &
Bagnulo 2009) az ¶rfotometriai adatokból világosan kirajzolódó, egyik mo-
dulációs ciklusról a másikra történ® változások is ellentmondanak ennek az
elképzelésnek. Az egyszer¶, 1:1-es rezonancián alapuló nemradiális rezonáns
rotátor modellel szemben szintén ez az egyik f® ellenérv. Az általam is tár-
gyalt radiális esethez hasonló, nemradiális módusok és az alapmódus közötti
nemlineáris kölcsönhatások okozta változások azonban még feltételezhet®ek.

A két csillagszerkezeti változásokon alapuló modell a meg�gyelésekkel
összehasonlítva szintén problémákba ütközik. A Stothers-modellt a 2. feje-
zetben részletesen elemeztem. A Gillet (2013) által felvetett, lökéshullámok
kölcsönhatásán alapuló hipotézis szintén ellentmondásokkal terhelt. Hidro-
dinamikai modellek alapján a modulációt az alapmódus és az els® felhang
lökéshullámai közti interakcióra vezeti vissza. Mivel azonban még a Kep-
ler méréseivel is csak a modulált csillagok kis részénél található meg az els®
felhanghoz köthet® jel a frekvenciaspektrumban, ún. �tranziens� els® felhan-
got vezet be, ami csak a lökéshullám erejéig �gyelhet® meg. Kérdés, hogy
egy néhány tized millimagnitúdóig sem detektálható felhang hogyan képes
olyan lökéshullámot létrehozni, amely az akár igen er®s, és rövid periódusú
modulációt létrehozza, például a KIC 7257008 esetében (4.11 ábra).

Gillet (2013) szerint egy további bizonyíték a folyamatra a ciklusok közti
irregularitások jelenléte, ami a lökéshullámok sztochasztikus természetéb®l
ered: az RR Lyrae hosszú mintavételezés¶, Q1-Q2 negyedéveket lefed® ada-
taiból számolt ciklusamplitúdók a modulációra rakódó, szabálytalan válto-
zásokat mutatnak, és állítása szerint a visszatérési térképük sem hasonlít
a Buchler & Kolláth (2011) által közölt, kett®s sátor alakzatra. Azonban
ahogy azt a 4.2 fejezetben is bemutattam, az RR Lyr esetében a ciklusok
közötti amplitúdóváltozásokat a módusok közötti kölcsönhatások okozzák: a
periódus-kétszerezés és a változó er®sséggel megjelen® els® felhang okozta le-
begés. Emellett az, hogy a lassú mintavételezés¶ mérési pontok milyen közel
vagy távol esnek a ciklusok maximumától, változó mérték¶ hibával terheli az
egyes ciklusok becsült amplitúdóját: ez szintén látszólagos irregularitásokat
okoz. Végül, Gillet (2013) a visszatérési térképet is félreértelmezi: az általa
(illetve ugyanígy általam, a 4.2 ábrán) ábrázolt térképek a pulzációs ciklu-
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sok alapján készültek, míg Buchler & Kolláth (2011) a modulációs ciklusok
alapján készítette el a kett®s sátorszerkezetet mutató térképet, így a kett®t
semmiképp sem lehet összehasonlítani.

Jelenleg tehát a módusrezonanciákon alapuló modell t¶nik a legjobb je-
löltnek a Blazskó-e�ektus magyarázatára. Az, hogy az egydimenziós hid-
rodinamikai modellekben eddig nem sikerült a modulációt el®állítani, azt
is sugallja, hogy talán a modellek nem kell®en pontosak. A pontatlanság
forrására számos jelölt adódik: a mágneses teret a legtöbb esetben teljesen
elhanyagolják, a konvekciót pedig, a keveredésihossz-elmélet alkalmazásával,
jelent®sen leegyszer¶sítik a modellek. A vizsgálataink alapján a modellek
bizonyos tartományokban igen érzékenyek arra, hogy pontosan milyen kon-
vektív paramétereket is használunk. Elképzelhet®, hogy a moduláció, vagy
akár csak a második felhang modellezéséhez is részletesebb, például három
dimenzióba kiterjesztett kódokra lesz szükség.



5. fejezet

A V473 Lyrae vizsgálata

A Blazskó-e�ektus megjelenése nem korlátozódik az RR Lyrae csillagokra.
Az azonban, hogy mit is értünk a Blazskó-e�ektus alatt, nem egységes: Bre-
ger (2010) például számos pulzáló változó esetében, így az RR Lyrae és cefe-
ida csillagokon túl a pulzáló fehér törpékben és δ Scuti csillagokban meg�gyelt
amplitúdómodulációt is ide sorolja. Lényeges különbség azonban, hogy míg
RR Lyrae és cefeida csillagokban csak kisszámú, általában egy-két radiális
módus jelenik meg, addig a másik két csoportban számos nemradiális mó-
dus is jelen van (fehér törpékben kizárólagosan), így az amplitúdóváltozások
oka lehet a közeli frekvenciájú módusok okozta lebegés, és/vagy nemlineáris
kölcsönhatások az egyes módusok között. Emiatt az RR Lyrae és cefeida csil-
lagokban, illetve a sok gerjesztett módust tartalmazó csillagokban meg�gyelt
jelenségek �zikai eredete nem feltétlenül azonos. Bár �zikai magyarázat hi-
ányában egyel®re fenomenológiai meghatározásra vagyunk utalva, jómagam
a két klasszikus változócsillag-osztályra sz¶kített értelmezést alkalmazom a
dolgozatban.

Lényeges különbség az RR Lyrae és cefeida csillagok között, hogy míg
el®bbiek között nagy számban találunk modulációt mutatót, a cefeidák kö-
zött jóval ritkább a jelenség. Az OGLE és MACHO felmérések segítségével
a Nagy Magellán-Felh® cefeidáiról kell®en átfogó elemzést lehetett elvégezni
(Moskalik & Koªaczkowski, 2009). Az adatok alapján a kétmódusú, els® és
második felhangban is pulzáló cefeidák mutatnak modulációra utaló jeleket.

67
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5.1. ábra. Egy LMC-beli kétmódusú cefeida, az SC1�285275 modulációja:
felül az amplitúdók, alul a fázisok, az els® felhangot a teli, a másodikat az
üres körök jelzik. A modulációs periódus 891,6 nap. Forrás: Moskalik &
Koªaczkowski (2009).

A vizsgált 107 csillag kb. egyharmadánál (35) lehetett kimutatni a pulzációs
periódusokhoz tartozó frekvenciák levonása után maradó jeleket a frekvencia-
spektrumban. A 35-b®l 20 csillag (19%) esetében a modulációs periódust is
meg lehetett állapítani: ez minden esetben hosszabb volt 700 napnál, a fels®
határ pedig az adatsorok hosszúsága miatt 1400 nap volt. Mind a 19 csillag
esetében azt találták, hogy mindkét módusnak változik az amplitúdója és a
fázisa is, a két módus ellentétes fázisban modulált, és a második felhang jóval
er®sebb mérték¶ változást mutat. Egy példa az 5.1 ábrán látható.

Az egymódusú cefeidák esetében kevésbé egyértelm¶ a kép. Az OGLE
és MACHO adataiban az els® felhangú cefeidák között Moskalik & Koªacz-
kowski (2009) több esetben is azonosított amplitúdó- és fázisváltozásokat,
ám ezek vagy jóval hosszabb távúak, vagy nem mutatnak egyértelm¶ peri-
odicitást. A galaktikus cefeidák között pedig csak két csillag ismert, amely
modulációt mutat(hat). A bizonytalan eset a Polaris, amelynek amplitú-
dója a kétezres évekre teljesen lecsökkent, de azóta ismét növekszik (Bruntt
és mtsai, 2008). Ha modulált is a Polaris fényváltozása, annak periódusa
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5.2. ábra. A Hipparcos által a V473 Lyrae csillagról gy¶jtött, V színsávú
fotometria, amelyet Koen (2001) elemzett. A pulzációs amplitúdó változása
jól nyomon követhet®.

évszázadokat fedhet le.

Sokkal egyértelm¶bb a helyzet a V473 Lyrae (HR 7308) esetében. A
csillag fényváltozásait Breger (1969) fedezte fel. T®le függetlenül Percy,
Baskerville & Trevorrow (1979) rövid periódusú cefeidaként azonosította,
3,04 napos periódussal, mindössze 16 fotometriai pont alapján. Kiterjed-
tebb radiálissebesség-mérések segítségével azonban kiderült, hogy valójában
a csillag pulzációs periódusa 1,491 nap, vagyis fele a korábbi értéknek, ami
a mai napig a legrövidebb ismert, galaktikus, egymódusú cefeidává teszi ezt
a csillagot (Burki & Mayor 1980a, 1980b). A két és fél évet lefed® mérések
alapján az is nyilvánvalóvá vált, hogy a csillag radiálissebesség-amplitúdója
id®ben változik. Hasonlóan hosszú távú fotometriai adatok alapján Percy
& Evans (1980) felismerték, hogy az amplitúdóváltozás periodikus, melynek
hosszát három év körülire becsülték. Breger (1981) a modulációs periódust
1210 nap hosszúnak határozta meg, míg Cabanela (1991) 1258 napot adott
meg, megjegyezve, hogy az egyedi modulációs ciklusok id®tartama és er®ssége
is eltérhet egymástól. Koen (2001) a Hipparcos m¶hold fotometriája alapján
szintén kb. 1200 napos amplitúdómodulációt határozott meg, de fázismodu-
lációnak nem találta jelét. Itt viszont megjegyzend®, hogy az általa vizsgált
adatsor (5.2 ábra) csak 1150 napot, alig egyetlen modulációs ciklust fogott
át, meglehet®sen alacsony id®beni lefedettség mellett. Végül Burki (2006)
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közölte több modulációs ciklust lefed® radiálissebesség-méréseit, amelyekben
azonosított ugyan fázisváltozásokat, ám azokat inkább modulációs ciklusok
közötti fázisugrásoknak vélte, mint periodikus, a Blazskó-e�ektusra jellemz®
változásnak.

A csillag fényváltozásában meg�gyelhet® moduláció magyarázatára szá-
mos javaslat merült fel az évek során, de megnyugtató választ egy sem adott.
Burki & Mayor (1980b) felvetették, hogy a csillag éppen belép az instabi-
litási sávba vagy onnan elfejl®dik, de ekkor még nem ismerték a moduláció
periodikus voltát. A spektroszkópiai mérések alapján a modulációt nem kí-
sér®csillag jelenléte okozza, a radiálissebesség-amplitúdó a fényességhez ha-
sonlóan modulált, de az átlagértéke nem mutat keringésre utaló változást
(Burki, 1984). Radiális és nemradiális módusok közötti lebegést, illetve mó-
dusok közti interakciót több szerz® is javasolt (Breger, 1981; Van Hoolst &
Waelkens, 1995; Breger, 2006), de meger®síteni egyik felvetést sem sikerült.
Auvergne (1986) egy egyzónás modellt változó küls® �uxussal besugározva
létre tudott hozni modulált amplitúdójú pulzációt, ám számításai alapján
monoton hosszabbodó modulációs periódus lenne várható.

Végezetül, a Blazskó-e�ektust több szerz® is felvetette magyarázatként,
ám igazán részletes összehasonlítást az RR Lyrae csillagokkal egyik szerz®
sem végzett (Burki & Mayor, 1980b; Koen, 2001; Stothers, 2009). Az ál-
talunk kit¶zött cél így az lett, hogy a lehet® legteljesebb észlelési anyagot
összegy¶jtve, részletes vizsgálatnak vessük alá a V473 Lyrae fényváltozásait,
hogy pontosabb képet kapjunk a moduláció mibenlétér®l.

5.1. A rendelkezésre álló adatok
A részletes analízishez igyekeztünk minden elérhet® mérési adatot összegy¶j-
teni, hogy minél több modulációs ciklusról megfelel® lefedettséggel rendel-
kezzünk. Miután a modulációs periódus három év körüli, ez több évtizedes
észlelési anyag egységesítését követelte meg. Az adatok két f® forrásból szár-
maztak: az egyik fele a jelent®s részben a már publikált, illetve publikus
adatbázisokból elérhet® adatokból összeállított, Johnson UBVRI színsávo-
kat lefed® fotometriai (5.3 ábra), illetve radiálissebesség-észlelések. A másik
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Típus Pontok száma Transzformált pontokkal Id®szak
Johnson U 1005 � 2441579-53614
Johnson B 1465 2812 2441579-55312
Johnson V 2026 3369 2439289-55312
Johnson R 494 � 2444732-55312
Johnson I 193 � 2444732-55312
Strömgren u 1347 � 2448334-51356
Strömgren v 4623 � 2448334-55741
Strömgren b 1347 � 2448334-51356
Strömgren y 1347 � 2448334-51356
vrad 376 � 2443706-50568

5.1. táblázat. A V473 Lyrae rendelkezésre álló mérési adatai. A transzformált
pontok esetén a Strömgren-mérések átszámítható, többszín-fotometriai részét
is hozzáadtuk a mérések számához.

része az adatoknak egyetlen észlelési programból származik: a The College
of Charleston (SC, USA) kezelésében m¶köd® Four College APT (Automa-
tic Photoelectric Telescope) távcs® által, Strömgren uvby színekben gy¶jtött
adatokat Robert Dukes Jr. bocsátotta rendelkezésünkre (5.4 ábra).

Az egyes adatsorok eltér® mennyiség¶ adatot tartalmaznak, eltér® id®beni
lefedettséggel: ennek részleteit az 5.1 táblázat foglalja össze. Megjegyzend®,
hogy az els® eredményeket tartalmazó szakcikk elkészítésekor a Johnson V
adatokból még csak 1573 pont állt a rendelkezésünkre (Molnár és mtsai,
2013b), de a további adatok felhasználásával kapott eredmények összhangban
vannak az ott közöltekkel. A fejezetben jelzem, hogy melyek a már publikált
eredmények, és melyek származnak a dolgozat elkészültekor folyamatban lév®
vizsgálatokból.

A Strömgren-fotometriának csak az els® fele készült több színben, JD
2451356-ig, onnantól egyedül a v színben vannak adataink. A többszín-
fotometriát viszont transzformálhatjuk a Johnson-rendszerbe: a b és y színek
felhasználásával kiegészíthetjük a V színt, Williams (1966) mez®beli cefei-
dákra meghatározott 3. képlete alapján:

V = y + 0,028(b − y) − 1,367.
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5.3. ábra. A V473 Lyrae-r®l több forrásból összegy¶jtött Johnson UBVRI
adatok. A moduláció egyértelm¶en követhet®.
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5.4. ábra. A Four College APT által gy¶jtött Strömgren uvby mérések, az
5.3 ábrának megfelel® skálázással.
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A V szín ismeretében pedig a Johnson B adatokat is kiegészíthetjük, a
Cousins & Caldwell (1985) által megadott 2. képlet alapján:

(B − V ) = 0,929(b − y) + 0,576(v − b) − 0,083.

A transzformált színadatokkal kiegészített Johnson adatok pulzációs és
modulációs periódussal számolt fázisgörbéit mutatja az 5.5 ábra.

5.2. Frekvenciaanalízis
Els®ként az adatsorok Fourier-spektrumait vizsgáltam meg. Mivel a négy
Strömgren-színb®l három csak rövidebb szakaszt fed le azonos mintavétele-
zéssel, csak a b illetve a többinél hosszabb v -sávú adatsort elemeztem önál-
lóan. A kevés adat okán a Johnson I színt sem vizsgáltam külön. A V473
Lyr 1,5 naphoz igen közel es® pulzációs periódusa némileg megnehezítették a
csillaghoz tartozó, valós frekvenciacsúcsok azonosítását: egyrészt a spektrum
negatív oldala fel®l megjelennek a −f1 + 1 d−1, −f1 + 2 d−1, stb. frekven-
ciájú alias-csúcsok, másrészt a −f1 + 2 szinte azonos értékhez esik, mint a
2f1 harmonikus csúcs. A 3f1 harmonikus értéke pedig közel 2 d−1, vagyis a
kétnapos alias csúccsal esik közel egybe (5.6 ábra fels® két panelje).

A f® pulzációs és modulációs csúcsok A cefeida csillagok fénygörbéje
jóval kevésbé tér el a szinuszgörbét®l, mint az RR Lyrae csillagoké, ezért
a pulzációs frekvencia harmonikusainak amplitúdója is sokkal gyorsabban
lecsökken. A Johnson B, és Strömgren v színek esetében, amelyeknél nagy
a pulzáció amplitúdója és kell® mennyiség¶ adat is rendelkezésre áll, két
harmonikust is azonosítottam (2f1, 3f1), illetve a Johnson V szín esetében
a második harmonikus egyik oldalcsúcsát.

Az újabb elemzés elvégzésekor hatból öt esetben azonosítottam magát a
modulációs frekvenciát is az adatokban, csak az R színben maradt rejtve,
ám ennek a színnek a lefedettsége jóval el is marad a többit®l. A rövidebb
Strömgren-adatsorokban is látható ez a csúcs, de mivel kevesebb, mint három
modulációs ciklust fednek csak le, a modulációs frekvenciára a többi színnél
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5.5. ábra. A V473 Lyr egyesített adatai, a pulzációs és a modulációs periódus
szerint feltekerve. A Johnson B és V színekhez a Strömgren-adatok konver-
tálható, több színt tartalmazó szakaszát (5.4 ábra) is hozzáadtam. A skálák
itt eltér®ek, hogy kiemeljék a fénygörbe változásait.
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5.6. ábra. A V473 Lyr frekvenciaspektrumai, a Johnson V és Strömgren
v színek alapján. A f®bb valós, illetve alias csúcsokat bejelöltem. Az alsó
paneleken az 5.7 ábrán látható csúcsok levonása után maradó reziduálok
láthatóak.
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5.7. ábra. A V473 Lyr azonosított frekvenciacsúcsai az egyes színekben.
Az ábra az echelle-diagramok analógiájára készült: a pulzációs frekvencia
modulója szerint feltüntetve a csúcsok, így az azonos rendhez tartozó csúcsok
egymás fölé kerülnek. A f® csúcsok helyét a folytonos, az oldalcsúcsokat
szaggatott vonalak jelzik.
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pontatlanabb értéket kaptam.

Modulációs oldalcsúcsok Mindegyik színben számos oldalcsúcsot azono-
sítottam. Triplett és kvintuplett (f1 ± fm és f1 ± 2fm), komponenseket mind
a hat, szeptuplettet (f1±3fm) pedig három színben (B, V, v) sikerült detek-
tálni az adatokban. A kvintuplett csúcsokat az els® analízis során is detektál-
tam (Molnár és mtsai, 2013b), de a további rend azonosításához a kiegészített
adatokra volt szükség.

A csúcsok szeparációja, amennyiben egyedi illesztésekb®l független érté-
keket számítok ki, néhány kilógó ponttól eltekintve, 0,000780 és 0,000850 d−1

közé esik, ami 1282 és 1177 nap közötti periódusnak felel meg. Amennyi-
ben lineáris kombinációkként illesztem az oldalcsúcsokat, sokkal sz¶kebb a
tartomány, a négy leghosszabb adatsor mindegyike (U, B, V, v) esetében
fm = 0,000830 ± 2 · 10−6 d−1 frekvenciát, vagyis 1205 ± 3 napos modulá-
ciós periódust kaptam eredményül. Az azonosított oldalcsúcsokat az 5.7 ábra
mutatja be.

További frekvenciacsúcsok Összehasonlítva az 5.6 ábra fels® és alsó pa-
neljeit, látható, hogy a releváns tartományokban a fent felsorolt frekvencia-
csúcsok levonása után is egyértelm¶ többlet maradt a spektrumokban. To-
vább fehérítve a spektrumot, egyértelm¶ szerkezet rajzolódott ki: a f® csúcs
és a magasabb oldalcsúcsok (f1 +nfm) körül szorosan, ±0,00016-0,00018 d−1

távolságra, illetve egy esetben félúton (f1 + 1,5fm) sorakoztak fel. Ezekb®l
kett® az els® cikkünkben is szerepel (Molnár és mtsai, 2013b).

Azonban ha összehasonlítom az ablakfüggvény szerkezetével a csúcsok tá-
volságát, kiderül, hogy a szeparáció megfelel az els® alias csúcs távolságának
az ablakfüggvényben (0,000178 d−1), illetve más jelent®sebb alias csúcsok is
megfeleltethet®ek az észlelteknek, így az oldalcsúcsok közé es®, feles értékek-
nek is. Az alias eredetet er®síti meg, hogy a fehérítésbe való bevonásukkal
a többi csúcs amplitúdója jelent®sen megváltozik. Ugyanakkor a jelenlétük
azt jelzi, hogy pusztán a pulzációs frekvencia és az oldalcsúcsok illesztése
nem írja le tökéletesen a fényváltozást: feltehet®en hosszabb távú változást
jelz®, a jelenlegi adatmennyiségnél még felbontatlan frekvenciatartalom jele
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a visszamaradó csúcserd®. Többszörösen vagy szabálytalanul modulált RR
Lyrae csillagok esetében a domináns modulációs periódusok és az általuk
alkotott különböz® kombinációk igen összetett szerkezetet képeznek a spekt-
rumban (Sódor és mtsai, 2011; Guggenberger és mtsai, 2012): vélhet®en ha-
sonló jelenség rejt®zhet a V473 Lyrae spektrumában is.

5.3. Amplitúdó- és fázisváltozások
A frekvenciaspektrumok vizsgálata el®revetítette, hogy a csillag modulációja
nem teljesen szabályos. Ennek kiderítésére meghatároztam a pulzációs frek-
vencia amplitúdó- és fázisváltozásait. Ez a vizsgálat abból a szempontból is
lényeges volt, hogy eddig még nem állapították meg egyértelm¶en, mutat-e
a csillag a Blazskó-e�ektusra jellemz® fázisváltozásokat: az egyetlen lehetsé-
ges detektálást Burki (2006) közölte, bár ® inkább fázisugrásokként írta le a
jelenséget.

A változások kimutatására több módszert is felhasználtam: az adatsor
ugyan meglehet®sen gyengén mintavételezett, tartalmaz kiértékelhet® pul-
zációs maximumokat és felszálló ágakat is, bár gyakran meglehet®sen nagy
hibákkal. A maximumok és a felszálló ág átlagfényességen való áthaladásá-
nak idejéb®l O-C adatokat számoltam. Emellett az adatokat felosztottam
20-80 nap hosszúságú szakaszokra, és az egyes szakaszokra meghatároztam
a (rögzített) pulzációs frekvencia aktuális amplitúdóját és fázisát. Az ered-
ményeket az 5.8 ábra foglalja össze: a fels® részén a narancsságra pontok az
f1 csúcs amplitúdóját mutatják, a keresztek a V, a pontok a v színt jelzik.
Utóbbit 1,6-tal leosztottam, mivel a Strömgren v szín kékebb tartományt
fed le, így magasabb amplitúdókat várunk. A szürke vonal a pontokból szá-
molt, kétfrekvenciás illesztés (fm és 2fm), 1/fm = 1204 napos modulációs
periódussal. Jól látható, hogy a pontok némely modulációs ciklus alatt je-
lent®sen eltérhetnek az illesztést®l, vagyis a modulációs periódus is mutat
változásokat.

Az 5.8 ábra alsó fele az O-C értékeket, illetve a fázisváltozásokat ábrázolja:
a kétfajta adatot itt is összeskáláztam. Mindegyik esetben a Berdnikov &
Pastukhova (1994) által is használt, 0,6070775 d−1 értéken rögzítettem a f®
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5.8. ábra. Amplitúdó- és fázisváltozások a V473 Lyr esetében. Az ábra fels®
része az amplitúdóváltozást és a rá illesztett görbét ábrázolja, az alsó az O-C
adatokat (zöld: felszálló ág, kék: maximumok, lila: irodalmi adat) és a fázis-
változásokat (fekete) mutatja. A moduláció mindkét esetben egyértelm¶en
jelen van. B®vebb magyarázat a szövegben.

pulzációs frekvenciát. A zöld szimbólumok a felszálló ágnak az átlagfényesség
értékén való áthaladását, a kékek a maximumokat ábrázolják, a lilák pedig
irodalmi adatok (Berdnikov & Pastukhova, 1994; Berdnikov és mtsai, 1997).
A pulzációs frekvencia fázisát a fekete pontok jelölik. Jól látható, hogy a
fázis is mutat modulációt, az amplitúdóéval azonos periódussal. A leger®sebb
változás az amplitúdómoduláció leszálló ága alatt történik. Emellett viszont
lassabb ütem¶ változások is látszanak: JD 2448000, vagyis kb. 1990 el®tt az
O-C értékek pozitív, míg 2452000 (2001) után negatív irányban térnek el,
azaz el®bb hosszabbbá, majd rövidebbé vált a pulzációs periódus (Molnár és
mtsai, 2013b).

Az amplitúdó- és fázismoduláció értékeit a kib®vített adatokra is újraszá-
moltam. Ebben az esetben, ha az adott bin kell® lefedettség¶ volt, az els®
felharmonikus amplitúdóját és fázisát is illesztettem. Az 5.9 ábra fels® pa-
nelje mutatja az A1(t) és A2(t) amplitúdóértékeket, kék és narancs színekkel.
Az ábrán az átlagos, 1205 napos modulációs periódust is bejelöltem szürke
szaggatott vonalakkal: bár a lefedettség nem a legjobb, a JD 2446000 és
47200 körül maximumba ér® ciklusok kissé késnek, az 54400 körüli ciklus
pedig mintha sietne az átlagos periódushoz képest. A maximumok értéke
egyértelm¶ eltéréseket mutat egyik ciklusról a másikra.
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5.9. ábra. Amplitúdó- és fázisváltozások a V473 Lyr kib®vített Johnson V
(teli pontok) és Strömgren v (üres pontok) adatai alapján. Felül: a f® frek-
venciakomponens és az els® harmonikusának amplitúdója, kék és narancs
színnel. Középen: A f® frekvencia fázisváltozásai, illetve az irodalmi O-C
adatok (lila) összeskálázva. A skála itt fordított az 5.8 ábra O-C-értékeihez
képest. Alul: a f® frekvencia és az els® harmonikus csúcs fázisai, kék és
narancs színnel. Utóbbi meghatározása meglehet®sen pontatlan, különösen
mikor A2(t) nullához közeli érték, ezért a nagy bizonytalanságú értékeket nem
ábrázoltam. A szürke szaggatott vonalak az átlagos, 1205 napos modulációs
periódust ábrázolják.
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5.10. ábra. Balra: amplitúdóváltozások (kék: A1, narancs: A2), középen:
fázisváltozások a V473 Lyr esetében, a modulációs periódus fázisa szerint
ábrázolva. Jobbra: hurokdiagram, a fázisváltozások az amplitúdóváltozások
függvényében. A kék vonal csúszóátlagolással, majd köbös spline illeszté-
sével számolt, simított görbe. A fázis hosszabb id®skálájú változásai miatt
a középs® és jobb oldali ábrákon csak a JD 2447600-52000 közti szakaszt
ábrázoltam.

Az 5.9 ábra középs® és alsó paneljei a fázisváltozásokat mutatják. A lefe-
dettség valamivel jobb, mint a 5.8 ábrán (a két ábra ellentétes irányban van
skálázva), és itt már egyértelm¶en követhet®, hogy a fázis is folyamatosan
modulálódik az 1205 napos periódussal, ám emellett további változásokat is
mutat, néhány ezer napos id®skálával. Az alsó ábrán az els® harmonikus
fázisait is ábrázoltam, ám annak a meghatározása csak a legnagyobb ampli-
túdójú fényváltozás idején és kell® lefedettség mellett eredményez megbízható
értékeket.

5.4. Fázis- és hurokdiagramok
A moduláció tulajdonságai igen szépen kirajzolódnak az 5.10 ábrán látható
fázisdiagramokon, amelyeken a f® frekvenciakomponens amplitúdójának, il-
letve fázisának változásait ábrázolom a moduláció fázisához képest. Az amp-
litúdómoduláció a lassabb felszálló ág után éles maximumon megy át, majd a
gyors leszálló ágat laposabb, elnyúltabb minimum követi. A fázisváltozások-
ban szintén látható egyértelm¶ struktúra, bár ehhez célszer¶ az O-C diagram
stabilabb részét külön ábrázolni. A fázis az amplitúdóval ellentétesen válto-
zik, az éles amplitúdómaximumkor laposabb minimumon halad át, majd az
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amplitúdó gyors csökkenése alatt maximumra ugrik.
Jól látható, hogy a modulációs görbék mindkét ábrán kiszélesednek, job-

ban, mint az egyedi pontok hibái indokolnák. Ez különösen a teljes adatsort
ábrázoló amplitúdó-moduláció ábráján látszik: a moduláció mértéke és perió-
dusa is egyértelm¶en változik. Ez korábban még meglehet®sen ellentmondott
volna a modulált RR Lyrae csillagokról alkotott elképzeléseknek, ám az ¶r-
távcsövek folytonos meg�gyelései megmutatták, hogy a Blazskó-e�ektus is
gyakran mutat ciklusról ciklusra történ® változásokat (Benk® és mtsai, 2010;
Guggenberger és mtsai, 2011, 2012).

Ha a két változást egymáshoz képest ábrázolom, egy hurokdiagramot ka-
pok. Az 5.10 jobb oldali paneljén látható ábra ábrázolja a két mennyiség
kölcsönös változásait. A pontok szórása, illetve a ciklusok közti eltérések mi-
att maguk a pontok nem a legalkalmasabbak a hurkok vizualizálására, ezért
az adatsorokat csúszóátlagolással, majd köbös spline illesztéssel és újraminta-
vételezéssel simítottam. A simítás végeredményét a kék folytonos vonal mu-
tatja, a körbejárási irányt pedig a fekete nyilak. Látható, hogy a három
lefedett modulációs ciklus mennyire eltér egymástól.

A fentiek alapján a V473 Lyr ugyanúgy szimultán amplitúdó- és fázisvál-
tozásokat mutat, ahogy a modulált RR Lyrae csillagok is teszik (Molnár és
mtsai, 2013b). A Burki (2006) által leírt fázisugrások is beleillenek ebbe a
képbe: összehasonlítva az általam számoltakkal, a látszólagos ugrások két
okra vezethet®ek vissza. Egyrészt az általa gy¶jtött adatok els®sorban a fá-
zisváltozás lassabb, leszálló ágát mintavételezték, a gyors, rövid felszálló ágat
alig. Másrészt a JD 2446300 körüli törés a fázisváltozás menetében, a megfe-
lel®en megválasztott periódussal együtt, azt eredményezi hogy a törés után a
fázismoduláció leszálló ágai kvázi vízszintesbe fordulnak el az általam ábrá-
zolthoz képest. Bár a radiálissebesség-adatokhoz nem sikerült hozzáférnünk,
az összehasonlítás kedvéért az O-C adatok közelít® értékét kiolvastam a Burki
(2006) által közölt ábrából a DEXTER szoftverrel1, és hozzáillesztettem az
én adataimhoz. Ahogy az 5.11 ábrán is látszik, egy egyszer¶ elforgatás és
nullponti eltolás után már egyértelm¶en illeszkedik az általam számolt fázis-
modulációs görbére, vagyis a Burki (2006) által leírt fázisugrások is részei a

1http://dc.zah.uni-heidelberg.de/sdexter
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5.11. ábra. A fázisváltozások és irodalmi O-C adatok (szürke és világoskék)
a Burki (2006) által publikált ábra átskálázott pontjaival összehasonlítva (pi-
ros keresztek). Utóbbi els®sorban a leszálló ágakat mintavételezte, amelyek
valóban párhuzamos egyenes szakaszoknak t¶nhetnek (egyenes vonalak). A
kék nyíl a fázisváltozásban bekövetkez® hirtelen törést jelzi.

modulációnak.

5.5. Összehasonlítás a Blazskó-e�ektussal
A részletes vizsgálat után adódik a kérdés, hogy mennyire feleltethet® meg
a V473 Lyr modulációja az RR Lyrae csillagok esetében látottaknak, illetve
milyen eltérések vannak közöttük.

Hasonlóságok Általános jellemz®it tekintve, a moduláció egyértelm¶en
hasonlít a Blazskó-e�ektusra: a pulzáció amplitúdója és fázisa (vagyis a pe-
riódusa) is modulált. A frekvenciaspektrumban számos oldalcsúcs meg�gyel-
het®: a harmadik rendig (szeptuplett csúcsok) sikerült ®ket azonosítani. A
moduláció id®skálája meglehet®sen lassú: Pmod/Ppuls ≈ 808 pulzációs cik-
lus esik egy modulációs ciklusra. Azonban ismerünk ennél lassabb Blazskó-
e�ektust mutató csillagokat is: a Kepler csillagai közül a KIC 6183128 kb. 750
napos Blazskó-periódussal és Pmod/Ppuls ≈ 1300 periódus-aránnyal rendelke-
zik. S®t, ennél is hosszabb modulációs periódusú csillagokat is azonosítottak
az OGLE-III felmérés adataiban, egészen kb. 3000 napos hosszig (Soszy«ski
és mtsai, 2011), tehát a V473 Lyr illeszkedik ebbe a képbe.
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5.12. ábra. Az amplitúdó- és fázisváltozások, összehasonlítva néhány mo-
dulált RR Lyrae csillaggal. A fázisváltozást a pontok helyzete, az ampli-
túdóváltozást a mérete jelzi. A KIC 4484128 megjelenése igen hasonló a
V473 Lyraehez, ám a két másik csillag igen eltér® viselkedést mutat, mind az
el®bbiekt®l, mind egymástól. Az RR Lyrae adatok a Kepler LC méréseken
alapulnak.
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Eltérések A csillag szimultán amplitúdó- és fázisváltozásokat mutat, ám
azok lefutása eltér az RR Lyrae csillagoktól. A Blazskó-e�ektus a legtöbb
RR Lyrae csillag esetében közel szinuszos amplitúdóváltozást mutat, ezzel
szemben a V473 Lyrae-nél igen éles amplitúdómaximumot találtam, illetve
a felszálló ág sokkal gyorsabbnak bizonyult a leszálló ágnál (5.10 ábra). Az
amplitúdó és a fázis változásainak viszonya is eltér az RR Lyrae csillagoknál
meg�gyelteknél. Egyetlen csillagot, a V808 Cygnit (KIC 4484128) azonosí-
tottam aKepler adataiban, amely a V473 Lyraehez viszonylag hasonló ampli-
túdó- és fázisváltozásokat mutat, leszámítva a felszálló és leszálló ág hossza
közti nagy különbséget. Ugyanakkor ez nem súlyos probléma, hiszen az 5.12
ábrán látszik, hogy az RR Lyrae csillagok maguk is igen változatosak, és
modulációs tulajdonságaik jelent®sen eltérhetnek egymástól.

A pulzációs fázis (vagyis lényegében a pulzációs periódus) a moduláción
túl hosszabb, néhány modulációs ciklust lefed® változásokat is mutat (5.9
ábra). A modulációnál lassabb, de a csillagfejl®déssel magyarázhatónál gyor-
sabb periódusváltozások sok modulált RR Lyrae csillagnál megjelennek (pl.
Szeidl és mtsai 2011), de ezek jellemz®en a modulációnál jóval hosszabb id®-
skálákon történnek. Ugyanakkor a Nagy Magellán-felh® cefeidái közül több
is mutat néhány ezer napos periódusváltozásokat, köztük a modulált kétmó-
dusú csillagok is (Poleski, 2008). A felmérésekb®l az is kiderült, hogy az
alapmódushoz képest a felhangban pulzáló csillagok fényváltozása kevésbé
stabil. Ezek alapján a másodlagos periódusváltozások vélhet®en nem els®-
sorban a modulációhoz, hanem a csillagszerkezethez illetve a pulzációhoz
köthet® jelenségek.

5.6. További vizsgálatok
A V473 Lyrae rendelkezésre álló adatai még számos további vizsgálatra adnak
lehet®séget. Az er®teljes fázisváltozások miatt érdemes a modulációt és az
egyéb változásokat külön-külön is kielemezni. A fényváltozások mellett a
színindexek és a radiális sebesség változásait is érdemes megvizsgálni. Sajnos
a csillag nem esett rá a Kepler látómezejére, ám a kanadai MOST ¶rtávcs®
számára az égi pozíciója és a fényessége is megfelel® lehet (Walker és mtsai,
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2003). Bár az ¶rfotometriai adatok a legjobb esetben is csak néhány hetes
intervallumokat fednének le, a nagy precizitás újabb lehet®séget jelentene a
csillag vizsgálatára. Az egyik érdekes kérdés, hogy az RR Lyrae csillagok
esetében látott kis amplitúdójú plusz módusok meg�gyelhet®ek-e ennél a
csillagnál is.

A meg�gyelések mellett modellszámításokat is tervezek futtatni: lineáris
modellek segítségével fel kívánom térképezni, hogy mely módusok kerülhet-
nek rezonanciába a második felhanggal, illetve nemlineáris modellek segít-
ségével módus-kölcsönhatások jeleit is igyekszem keresni. Ha ezek a vizs-
gálatok sikeresek lesznek, az nagy el®relépést jelenthet a módusrezonancia-
modell számára (Buchler & Kolláth, 2011), hiszen két változócsillag-típusban
is m¶köd®képesnek bizonyulna.



6. fejezet

Összegzés és el®retekintés

A doktori kutatómunkám tervezésekor a hidrodinamikai modellek és a módus-
kölcsönhatások vizsgálata csak egy volt a lehetséges célok közül. A konvektív
ciklusok kapcsán megkezdett modellszámításoknak pedig csak egy érdekes
mellékterméke volt a perióduskett®z®dés. Szerencsére jó helyen, jó id®ben
bukkantam ezekre a modellekre: a Kepler ¶rtávcs® mérései megmutatták,
hogy a csillagokban is megjelenhet ez a dinamikai jelenség. A kész model-
lek pedig szinte azonnali �zikai magyarázattal is szolgáltak, így az RR Lyrae
csillagok és a perióduskett®z®dés a Kepler egyik legkorábbi asztro�zikai ered-
ményévé válhatott1.

Új dinamikai jelenségek A perióduskett®z®désr®l kimutattuk, hogy az
alapmódus és a kilencedik felhang közötti 9:2-es rezonancia hozza létre. Ko-
rábban ilyen magas felhangokat és rezonanciákat alig vizsgáltak, mert a ma-
gasabb rend¶ felhangok egyre inkább csillapítottak. A kilencedik felhang
azonban egy �strange� módus, ami befogódik a felszín közelébe, és ott akár
detektálható amplitúdóval pulzálhat is. Azt is megmutattam, hogy a perió-
duskett®z®dés széles tartományban, radiatív és konvektív modellekben is lét-
rejöhet, és többszöri bifurkáción is átmehet. Fontos különbség viszont, hogy
míg a modellekben a perióduskett®z®dött határciklus jön létre, a csillagokban
a jelenség amplitúdója és a nagyobb és kisebb ciklusok sorrendje is változik.

1NASA's Kepler Mission Takes Pulse of Distant Stars, http://www.au.dk/presse/nasa/
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Ez azonban még csak a kezdet volt. A fantasztikus pontosságú és lefedett-
ség¶ adatok megmutatták, hogy a modulált csillagok sok esetben igen kis
amplitúdójú, további módusokat is tartalmaznak, felforgatva az RR Lyrae
csillagok addig elfogadott, módusok szerint három csoportra való felosztását.
A hidrodinamikai modellek itt is a segítségünkre siettek: kiderült, hogy a
perióduskett®z®dést egy plusz módussal való rezonancia hozza létre, és segít-
ségével az els® módus is megjelenhet olyan modellekben, amelyek klassziku-
san alapmódusúnak számítanának. A modellek segítségével igazolni tudtam,
hogy az RR Lyr csillagban, a csoport névadójában három radiális módus
(az alapmódus, az els® és a kilencedik felhang) is jelen van. A módusok
tulajdonságai egyértelm¶en változnak: az alapmódus modulációja mellett a
perióduskett®z®dés id®nként közel hat pulzációs periódusnyi hosszú lebegési
mintázatra bomlik, köszönhet®en az alapmódus és az els® felhang közti, közel
3:4-es frekvenciaaránynak.

A Blazskó-e�ektus modelljei Az új eredmények a Blazskó-modellek táj-
képét is átrajzolták. A perióduskett®z®dés a moduláció módusrezonancián
alapuló hipotéziséhez vezetett el. A számos csillagnál meg�gyelt változó,
többperiódusú, akár szabálytalan moduláció a rotáción alapuló modelleket
szinte teljesen kizárta. A Stothers-féle konvektív ciklusok modelljér®l ki-
mutattam, hogy önmagában szintén nem m¶köd®képes. Ezzel lényegében
a módusrezonanciák modellje maradt az egyetlen elképzelés, amelynek nem
mondanak ellent a mérési adatok.

Bár RR Lyrae hidrodinamikai modellekben még nem sikerült tényleges
modulációt el®állítani, az új eredmények mégis a módusrezonanciák modell-
jét támogatják. Három módus összjátéka pedig változatos dinamikai jelensé-
geket produkál. A meg�gyelések alapján a perióduskett®z®dés és a plusz
módusok együtt járnak a Blazskó-e�ektussal, tehát ezen jelenségek között
mindenképp van kapcsolat. Terveink között szerepel egy igen alapos modell-
számítási felmérés elvégzése egy szuperszámítógép segítségével. Reményeink
szerint ez a vizsgálat eldönti, hogy az egydimenziós hidrodinamikai modellek
képesek-e a modulációt el®állítani, vagy a többdimenziós megoldások (pl. Ge-
roux & Deupree 2011, 2013) lesznek szükségesek a probléma megoldásához.
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6.1. ábra. A Szabó és mtsai (2013) által javasolt látómez® a Kepler-SEP
misszió számára. A nagy téglalapok a Kepler CCD-csipek látómezei, a kicsik
pedig az OGLE-IV projekté. A piros pont a déli ekliptikai pólust jelöli. A
bal oldali szürke folt a Nagy, a jobb oldali a Kis Magellán-felh®.

További meg�gyelések Az RR Lyrae csillagok meg�gyelésében áttörést
hozott az ¶rfotometria alkalmazása, különösen a CoRoT és Kepler ¶rtávcsö-
vek meg�gyelései. Sajnálatos módon azonban, több évnyi adatgy¶jtés után,
2012-13-ban mindkét ¶rtávcs®nél technikai probléma lépett fel. A CoRoT-t
nem sikerült újra üzembe álltani, a Keplernek azonban van még esélye, hogy
ha csak két lendkerékkel is, de ismét meg�gyeléseket végezzen. A NASA
Ames Research Center alternatív felhasználási módokat keres® felhívására
két javaslatot is megfogalmaztunk. Az eredeti terület továbbészlelése több
évvel meghosszabbítaná az eddig összegy¶jtött, négy év hosszúságú adatokat,
és a közel egy évtizedet átfogó mérések páratlan lehet®séget biztosítanának a
hosszabb távú jelenségek, köztük a Blazskó-e�ektus változásainak és stabili-
tásának vizsgálatára (Molnár és mtsai, 2013c). Egy másik elképzelésünk sze-
rint az ¶rtávcsövet a déli ekliptikai pólus felé érdemes fordítani, ahol többek
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között a Nagy Magellán-felh® RR Lyrae csillagait is meg�gyelhetné (6.1 ábra,
Szabó és mtsai 2013). Ezen az égterületen több ezer halvány, 18-19 magni-
túdó közötti RR Lyrae csillag található, így a mostaninál nagyságrendekkel
nagyobb számú csillagról lennének méréseink. A fotometriai pontosság ugyan
lecsökkenne, de a folyamatos, lehet®leg pár perces vagy még s¶r¶bb minta-
vételezés hatalmas el®nyt jelentene a földi programokhoz képest.

A következ® ¶rtávcs®, ami a Kepler pontosságát el fogja érni, a 2017-re
tervezett, amerikai TESS2 lesz. A TESS, az ekliptikai pólusokat leszámítva,
csak 27 napig fog egy adott égterületet meg�gyelni, viszont az égbolt 90%-át
(a galaktikus sík környezetét kivéve) fel fogja térképezni, kb. 12 magnitúdóig.
A minta várhatóan néhány száz RR Lyrae csillagot is tartalmazni fog. Jóval
több adat vátható majd az európai PLATO 2.03 ¶rtávcs®t®l (Rauer és mt-
sai, 2013), ami halványabb csillagokat is fog akár két év hosszan meg�gyelni.
A PLATO azonban, még ha ki is választják mint megvalósítandó küldetést,
várhatóan csak 2024 táján fog pályára állni. A Kepler méréseib®l szerzett
tapasztalatainkat természetesen az újabb programokban is hasznosítani fog-
juk.

A fotometria mellett a spektroszkópiai vizsgálatok is folyamatosan fej-
l®dnek. A legújabb célkit¶zések a nagy, perces id®felbontású spektroszkópia
megvalósítása, illetve a vonalpro�lok és a vonalpro�l aszimmetriáját jellemz®
biszektorok változásainak követése különböz® modulációs fázisokban (Gug-
genberger és mtsai, 2013). Ezek a vizsgálatok a légköri paraméterek, illetve
a légkört alkotó egyes rétegek dinamikájának részleteit is felfedhetik. A csil-
laglégkör viselkedése pedig a modulációt hajtó mechanizmusról árulhat el új
információkat.

A többszín-fotometria és a spektroszkópia összekapcsolásával elvileg egy-
értelm¶en meg lehet határozni, hogy a plusz módusok radiális vagy nem-
radiális pulzációból erednek, a f®sorozati csillagokra kidolgozott módszert
felhasználva (Daszy«ska-Daszkiewicz & Pamyatnykh, 2013). A néhány mil-
limagnitúdós amplitúdók azonban komolyan megnehezítik ezen módusok de-
tektálását a földfelszínr®l, olyan ¶rtávcs® pedig, amely több színben, hosszan,

2http://space.mit.edu/TESS/
3http://www.oact.inaf.it/plato/PPLC/
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az RR Lyraekre jellemz® fényességeken tudna adatot gy¶jteni, egyel®re nem
létezik. A plusz módusok azonosítására így jelenleg a hidrodinamikai model-
lezés t¶nik az egyetlen járható útnak.

Kiterjesztés a cefeida csillagokra Jóval kisebb számban ugyan, de ce-
feidák között is ismerünk modulációt mutató csillagokat. A cefeidák, bár az
RR Lyrae csillagoktól igen eltér® korú és tömeg¶ csillagok, szintén a klasszi-
kus instabilitási sávban helyezkednek el, és igen hasonló, radiális pulzációt
mutatnak. Szintén közös a két csoportban, hogy a modellek szerint a 8-10.
felhangok a felszínhez közel befogódhatnak, és strange módusokká válhatnak
(Buchler & Kolláth, 2001). Cefeidák esetében olyan csillagok is ismertek,
ahol az els® három felhang egyszerre gerjeszt®dik (Moskalik & Dziembowski,
2005). Ezek alapján a módusok kölcsönhatása és a módusrezonanciák pla-
uzibilis megoldás lehet a kétmódusú csillagok illetve a V473 Lyrae modu-
lációjára. Ennek kiderítésére hidrodinamikai modellszámításokat kezdtünk.
Lényeges különbség, hogy a V473 Lyrae nem az alapmódusban, hanem a má-
sodik felhangban pulzál, így a lehetséges rezonanciák is más eloszlást fognak
követni, mint amit az RR Lyrae csillagok esetében találtunk.

Cefeidákról, alacsonyabb számuk miatt, igen kevés ¶rfotometriai adat áll
rendelkezésre. A Kepler látómezejében csak egyetlenegyet azonosítottak, az
pedig nem mutat modulációhoz hasonló fényváltozásokat. A terveink között
szerepel, hogy pályázatot nyújtunk be a MOST ¶rtávcs®re, hogy nagy pon-
tosságú fénygörbék segítségével ellen®rizzük, vannak-e olyan, igen kis ampli-
túdójú módusok a V473 Lyrae csillagban, amelyeket a földi mérésekkel nem
lehetett detektálni. Ideális esetben az ¶rtávcs® a modulációs ciklus három
éve alatt többször is mérhetné a csillagot, esetenként néhány hétig, hogy a
modulációs fázisok közti különbségeket is ellen®rizhessük. A kés®bbiekben
persze a TESS és remélhet®leg a PLATO is fog majd adatokat gy¶jteni szá-
mos cefeidáról.

Összegzés A nagy pontosságú és folytonos lefedettséget biztosító ¶rtáv-
csöves észlelések új, eddig nem látott dinamikai jelenségeket tártak fel az
RR Lyrae csillagokban, melyek egy részét hidrodinamikai modellekkel is si-
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került reprodukálni. A munka azonban még nem ért véget, számos apektus
magyarázatra vár még, legf®képpen maga a Blazskó-e�ektus. Az új eredmé-
nyeken alapuló módusrezonanciák modellje áll jelenleg a legközelebb ahhoz,
hogy elfogadható magyarázatként szolgáljon. A feladat nem könny¶: a mo-
dellnek képesnek kell lennie elképeszt®en változatos megjelenési formákat is
létrehozni, valamint ideális esetben egyes cefeidákban is m¶ködni.

A választ az ¶rfotometria egymagában nem tudja megadni: részletes
spektroszkópiai vizsgálatok és a lassan a feladathoz felnöv® 2D/3D-s hid-
rodinamikai modellek is szükségesnek t¶nnek, hogy ezeket a régóta ismert,
de a titkukat nehezen felfed® jelenségeket megnyugtatóan magyarázni tudjuk.
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Összefoglalás
Az RR Lyrae csillagok meg�gyelései és hidrodinamikai modelljei a Blazskó-
e�ektus mellett is számos dinamikai jelenséget rejtenek, a Kepler ¶rtávcs®
mérési adatai pedig új lehet®ségeket nyitottak ezen jelenségek detektálá-
sára. Munkám során els®sorban a Kepler által gy¶jtött meg�gyeléseket ele-
meztem, illetve a Florida�Budapest-kóddal vizsgáltam a lehetséges Blazskó-
modelleket, valamint a dinamikai jelenségek eredetét.

A Stothers-modell vizsgálata A Blazskó-e�ektus egy újabb modellje a
csillag konvektív rétegben zajló, periodikus szerkezeti változásokból eredez-
teti a modulációt. Hidrodinamikai modellszámítások és amplitúdóegyenletek
segítségével kimutattam, hogy a mechanizmus az alapmódus alacsony növe-
kedési rátája miatt csak nagyon hosszú modulációs periódusok mellett m¶-
ködhet, aminek viszont ellentmond a számos csillagban meg�gyelt gyors és
nagy amplitúdójú moduláció léte.

Perióduskett®z®dés Szerencsés egybeesésként a Kepler els® méréseiben
és a hidrodinamikai modellekben egy id®ben sikerült kimutatnunk a periódus-
kett®z®dés jelenségét. A modellek alapján a perióduskett®z®dést az alapmó-
dus és a kilencedik radiális felhang közti rezonancia hozza létre. A modellek
többszörös bifurkáción is átmehetnek. A csillagokban a jelenség nem statikus,
az amplitúdója illetve a nagyobb és kisebb ciklusok sorrendje is változik.

Nemlineáris asztroszeizmológia Kimutattam, hogy az RR Lyrae fény-
változásaiban a perióduskett®z®dés mellett id®nként hat eltér® amplitúdójú
ciklus ismétl®dik közel szabályosan, az els® felhang jelenléte miatt. Ezzel
az RR Lyrae lett az els®, meger®sítetten három radiális módust tartalmazó
tagja a saját családjának. Más csillagoknál a második felhang okozta három
ciklusnyi lebegési mintát azonosítottam.

A V473 Lyr vizsgálata Az RR Lyrae csillagokkal szemben a cefeidák
között alig ismerünk modulációt mutatókat. A V473 Lyrae az egyik kivé-
tel, melyr®l kiterjedt észlelési anyagot gy¶jtöttem össze. A csillagban a már
ismert amplitúdómoduláció mellett fázismodulációt is detektáltam, és a mo-
dulációs periódust 1205 napnak határoztam meg. A csillag viselkedése sok
hasonlóságot mutat a Blazskó-e�ektussal, így valószín¶, hogy ebben a csil-
lagban is hasonló folyamat zajlik.
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Summary
Observations and hydrodynamic models of RR Lyrae stars encompass numer-
ous dynamical processes beyond the Blazhko e�ect and the measurements of
the Kepler space telescope opened new opportunities to detect these phenom-
ena. I analysed mostly the observations of Kepler, and tested Blazhko mo-
dels and searched for the origins of dynamical phenomena with the Florida�
Budapest code during my PhD research.

Analysis of the Stothers model A recent model of the Blazhko e�ect
originates the modulation from periodic structural changes in the convective
layer of the star. With the help of hydrodynamic calculations and amplitude
equations I showed that the mechanism may only work for very long modu-
lation due to the low growth rate of the fundamental mode. The existence
of short-period, high-amplitude modulation in several stars emphasizes the
implausibility of this proposal.

Period doubling As a serendipitous coincidence, we discovered period
doubling in the �rst observations of Kepler and the hydrodynamic models
around the same time. The phenomenon is caused by a resonance between
the fundamental mode and the 9th overtone and may experience additional
bifurcations. Period doubling in the stars is not static: both the amplitude
and the order of the higher and lower pulsation cycles change over time.

Nonlinear asteroseismology I showed that beside the period doubling,
occasionally a quasi-pattern of six di�erent-amplitude pulsation cycles is re-
peating in the light variations of the star RR Lyr. The phenomenon is caused
by the �rst overtone, and it makes RR Lyr the �rst of its own class to be pro-
ved to contain three radial modes. I also identi�ed three-cycle-long beating
patterns caused by the second overtone in other stars.

Analysis of V473 Lyr Contrary to RR Lyrae stars, we know very few
modulated stars among Cepheids. I assembled extensive observations of V473
Lyrae, one of the rare exceptions. I detected phase modulation beside the
already-known amplitude changes and determined the modulation period to
be 1205 days. The behaviour of the star bears close resemblance to the
Blazhko e�ect and it is likely to be caused by a very similar mechanism.


