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1. Előzmények, célkitűzések

A kis tömegű horizontális ági pulzáló változócsillagok – az RR Lyrae-k – az aszt-

rofizika számos területén igen fontos szerepet játszanak. Pulzációjuk jól modellezhető,

így amellett, hogy a pulzációelmélet alapvető tesztobjektumai, globális fizikai paramé-

tereikre lényeges elméleti megkötések tehetők. Az ezekről szerezhető információ révén

fontos eszközt jelentenek kozmikus környezetünk vizsgálatához és a csillagfejlődés bizo-

nyos aspektusainak megértéséhez. Nagy abszolút fényességüknek és nagy amplitúdójú

fényváltozásuknak köszönhetően alkalmasak Galaxisunk II. populációs alrendszereinek,

valamint a Lokális Csoporton belüli extragalaxisok felépítésének, kialakulásának és fej-

lődésének vizsgálatára. A periódusuk és abszolút fényességük közötti lineáris korreláció

alapján pontos távolságindikátorokként használhatók, miáltal a kozmikus távolságskála

lényeges lépcsőfokát alkotják. A fénygörbéjük és fundamentális paramétereik közötti szo-

ros kapcsolat fontos empirikus relációkban nyilvánul meg, melynek alapján többek között

az őket tartalmazó csillagpopulációk kémiai összetételének, kémiai fejlődésének nyom-

jelzőiként használhatók. A fizikai paraméterek vizsgálatában különösen fontos szerepet

játszanak az egyszerre két radiális módusban pulzáló csillagok, mert a két, pontosan mér-

hető periódus számottevő megszorítást jelent az objektum szerkezetére nézve. Dolgoza-

tomban elsősorban az RR Lyrae típusú csillagok fizikai paramétereinek idősor-fotometriai

megfigyelések alapján, pulzációs, fejlődési és atmoszféramodellek felhasználásával történő

meghatározásának problémájával foglalkozom. Különböző empirikus és elméleti megköze-

lítéseken alapuló módszereket alkalmazok az egyes objektumok, illetve az őket magukban

foglaló rendszerek fizikai paramétereinek meghatározására, valamint az ezek közötti össze-

függések feltárására.

A BSComae kétmódusú RR Lyrae csillag kiterjedt többszín-fotometriai anyagának

birtokában merült fel a kérdés, hogy miként lehetne a fotometriai adatok alapján minél

pontosabban becslést adni a csillag fundamentális paramétereire, konzisztens módon fi-

gyelembe véve a pulzáció és a csillagfejlődés elméleti megkötéseit. A probléma végül egy új

paramétermeghatározási módszer kifejlesztéséhez vezetett. Az eljárás egyben lehetőséget

adott további kétmódusú RR Lyrae csillagok homogén vizsgálatára. Az eredmények alap-

ján tanulmányozhatóvá vált a teljes kétmódusú paramétertér, betekintést adva a fizikai

paraméterek közötti összefüggésekbe.

A fenti vizsgálatokkal párhuzamosan a piszkéstetői Schmidt-kamerával két évig tar-

tó (2007 – 2008) fotometriai megfigyeléssorozatot indítottam a változócsillagászati szem-

pontból korábban kevéssé tanulmányozott M53 gömbhalmaz időtartományban történő

felmérésére. Célom új redukciós módszerek kombinációja révén nagy pontosságú időso-

rok felvétele, új változócsillagok detektálása, valamint a RR Lyrae csillagok fotometriai

adatainak felhasználásával a halmaz alapvető paramétereinek pontos meghatározása volt.



2. Vizsgálati módszerek

A dolgozatomban ismertetett tudományos eredmények nagy részének alapjául CCD

idősor-fotometriai megfigyelésekből származó adatok szolgálnak. Ezen adatok előállításá-

hoz az észlelések körültekintő megtervezésére és végrehajtására volt szükség. A BSComae

fényváltozásának monitorozását a Konkoly Blazhko Survey program tagjaként, az M53

idősor-fotometriai felmérését saját megfigyelési programom keretei között önállóan végez-

tem. A mérési anyag feldolgozásának első lépése a felvételek alapredukciója, melyhez a

csillagászati képfeldolgozás standard kalibrációs módszereit használtam. Ezt követően a

megfigyelt objektum jellegétől függően a felvételek további transzformációjára, majd a

csillagok fluxusának meghatározásához a pontforrások képének fotometriájára van szük-

ség, mely feladatokhoz a klasszikus módszerek használatán kívül újszerű kép- és adatfel-

dolgozási technikákat is ötvöztem. A redukció e további lépéseihez különböző asztromet-

riai transzformációkat, apertúra- és PSF-fotometriát, az optimális képkivonás módszerét,

és a trendszűrő algoritmust (TFA) alkalmaztam.

A fénygörbék kvantitatív tanulmányozásához a fotometriai idősorok matematikai ana-

lízisére van szükség. Munkám során pulzáló változócsillagok periodikus fénygörbéit vizs-

gáltam, melyhez a standard Fourier-analízis eszköztárát használtam fel. Ez egyfelől a

fényváltozás frekvenciakomponenseinek valamilyen idő–frekvencia transzformáció segítsé-

gével végzett azonosítását, valamint az idősor optimális matematikai modelljének iteratív

fehérítési eljárással történő meghatározását jelenti, melynek lépéseiben az adatokon line-

áris és nemlineáris illesztéseket hajtunk végre. Az eredmények értékeléséhez és a hibák

analíziséhez különböző statisztikai módszerek és szimulációk alkalmazására is szükség van.

A vizsgált objektumok fizikai paramétereinek vizsgálatára különböző empirikus reláci-

ókat, valamint elméleti modelleket alkalmaztam. Ez utóbbiak között egy lineáris pulzációs

kódot, valamint csillagfejlődési számítások és csillagatmoszféra-modellek numerikus ered-

ményeit használtam fel. A globális csillagparamétereket a modelleredmények különböző

kombinációi segítségével határoztam meg, mely matematikai szempontból komplex sok-

dimenziós illesztési feladatok algoritmikus implementálását jelenti.

Az új vizsgálati módszerek szoftveres megvalósítása mellett a kutatómunka során fel-

merülő egyedi adatfeldolgozási feladatok és egyéb gyakorlati problémák megoldása új prog-

ramok és szkriptek kifejlesztését, valamint már meglévő kódok módosítását igényelte. Így

doktori munkám szerves részét képezte az állandó szoftverfejlesztés- és tesztelés is.



3. Új tudományos eredmények (tézisek)

3.1 Kétmódusú RR Lyrae csillagok vizsgálata

I. Részt vettem a BSComae kétmódusú mező RR Lyrae csillag Konkoly Blazhko Sur-

vey észlelési programjának keretei között két éven keresztül (2005 – 2006) végzett fo-

tometriai megfigyeléssorozatában. Az adatok nagy száma és a fényváltozás nagyfokú

fázislefedettsége miatt 2009-ben az e mérésekből származó idősorok alkotják a legki-

terjedtebb, erről a csillagtípusról rendelkezésre álló többszín-fotometriai adatbázist.

Végrehajtottam a felvételek redukcióját, valamint további méréseket végeztem, me-

lyek alapján megvalósítottam a fénygörbék abszolút kalibrációját. Elvégeztem az

idősorok részletes analízisét melynek alapján a csillag fényváltozása a megfigyelési

pontosságon belül a két pulzációs módus frekvenciájának összesen 15 lineáris kom-

binációjával teljesen leírható, és a kb. 2 mmag jelszint feletti nemradiális rezgési

komponensek jelenléte kizárható. Megvizsgáltam továbbá a rezgési komponensek

amplitúdó- és fázisviszonyaiban fellelhető regularitásokat [1].

II. A kétmódusú RR Lyrae csillagok fundamentális paramétereinek meghatározására

új módszert fejlesztettem ki (CPE módszer), mely lineáris pulzációs modellek és ho-

rizontális ági fejlődési modellek elméleti megkötéseinek együttes figyelembevételével

lehetővé teszi a vizsgált csillag alapvető fizikai paramétereinek pusztán az észlelt

periódusok alapján történő szűk behatárolását. A periódusok egy-egy megoldás-

sereget határoznak meg a csillag tömegére, luminozitására, felszíni hőmérsékletére

és nehézelem-összetételére vonatkozóan, melyekben a horizontális ági kor a módu-

sok lineáris gerjesztési tartományán belül szabad paraméterként szerepel. Továb-

bi megfigyelési információ alapján a korra további empirikus megszorítások tehe-

tők, lehetővé téve a többi paraméter pontosítását. E célra akár pontosan kalibrált

többszín-fotometriai adatok is elegendőek [2,3].

III. A CPE módszer segítségével a BSComae fundamentális paramétereit vizsgáltam. A

csillagról rendelkezésre álló pontosan kalibrált többszín-fotometriai adatok alapján,

atmoszféramodellek felhasználásával független becslést végeztem a csillag effektív

hőmérsékletére és kémiai összetételére vonatkozóan, melyek nagymértékű egyezést

mutattak a CPE módszer eredményeivel. A független fotometriai információ segítsé-

gével hozzávetőleg 1%-os pontossággal meghatároztam a csillag tömegét és lumino-

zitását. Megvizsgáltam a módszer eredményeinek modellparaméterekkel szembeni

érzékenységét. Kimutattam, hogy a lineáris, radiatív és a nemlineáris, konvektív

hidrodinamikai modellek közötti perióduseltérés csak igen kis mértékű, szisztemati-

kus, így könnyen prediktálható eltéréseket okoz a fizikai paraméterekben [2].

IV. A CPE módszer lehetőséget adott számos további kétmódusú RR Lyrae csillag ho-

mogén vizsgálatára. Periódusaik alapján meghatároztam a galaktikus mezőben, il-



letve a Nagy Magellán Felhőben található további 20 csillag fizikai paramétereit. A

vizsgált objektumokat úgy választottam meg, hogy periódusuk és periódusarányuk

alapján az ismert kétmódusú RR Lyrae-k által populált teljes paramétertartomány

közel egészét egyenletesen lefedjék, reprezentatív mintát alkotva. A kapott elméleti

fémtartalom- és színindexértékek általános konzisztenciát mutatnak a megfigyelési

adatokkal. Az eredmények alapján tanulmányozhatóvá váltak a teljes kétmódusú

paramétertér belső összefüggései. A megoldások fontos elméleti relációkat fednek

fel a tömeg, a luminozitás és a fémtartalom között. Bizonyos paraméterkombináci-

ók esetében a kapott relációk nagy mértékben elfajultak az idő függvényében, azaz

függetlenek a horizontális ági fejlődési effektusoktól. A CPE módszer alapján igen

pontos, (logaritmikus skálán) lineáris korrelációkat kapunk az alapmódus periódusa

és a sugár, a sűrűség és a gravitációs gyorsulás átlagos értéke között. Az elméleti

és az empirikus log P –Wesenheit-index (PLC, Kovács & Walker 2001, A&A, 371,

579) relációk összehasonlítása alapján a CPE módszer eredményeiből az általáno-

san elfogadottal megegyező kozmikus távolságskála származtatható. Rámutattam,

hogy a tapasztalt meredekségkülönbségeket az összefüggés enyhe fémtartalomfüg-

gése okozhatja. Kimutattam továbbá, hogy a relációk alakja csak elhanyagolható

mértékben módosul a konvekcióval és a pulzáció nemlinearitásával kapcsolatos ef-

fektusok hatására [3].

3.2 Az M53 gömbhalmaz idősor-fotometriai felmérése

V. Az időtartományban korábban kevéssé tanulmányozott M53 gömbhalmazról a pisz-

késtetői Schmidt-kamerával két észlelési szezont (2007 – 2008) átfogó idősor-fotomet-

riai megfigyeléssorozatot végeztem a halmazban található változócsillagok általános

felmérése és fizikai paramétereik vizsgálata céljából. A mérési anyag redukcióját az

optimális képkivonási eljárás (Alard 2000, A&AS, 144, 363) és a trendszűrő algo-

ritmus (TFA, Kovács 2005, MNRAS, 356, 557) együttes alkalmazásával végeztem,

melynek során a halmazban detektált összes pontforrás fotometriai idősora által

hordozott információt felhasználtam a fénygörbék utófeldolgozásához, az adatokat

terhelő különböző szisztematikák kiszűrésére. Ezt az eljárást első ízben alkalmaz-

tam gömbhalmaz-fotometriai célra és egyben kis számú (néhány száz) adatpontból

álló idősorokra. A redukciós technika igen hatékonynak bizonyult, így alkalmazása

további gömbhalmazok és extragalaxisok esetében is megalapozott. A fénygörbék

jelentős pontosításán túl az alkalmazott eljárások megnövelték a gyenge jelek de-

tektálási valószínűségét, mely számos új változócsillag felfedezéséhez vezetett. A

halmazban összesen 12 új (2 RR Lyrae, 7 rövid és 3 hosszú periódusú) változót

találtam, három új esetben pedig kimutattam a fénygörbe modulációját [4].

VI. Az M53 nagyszámú egymódusú RR Lyrae csillagáról felvett jó minőségű, kalibrált



V és I fénygörbék birtokában az empirikus PLC reláció alapján lehetőség nyílt

a halmaz távolságának vizsgálatára. Empirikus alapon igazoltam, hogy az első fel-

hangban pulzáló RR Lyrae csillagok megfelelő perióduseltolás után szorosan követik

az alapmódusú csillagok által meghatározott PLC relációt. Az összefüggés korábbi

Baade–Wesselink kalibrációja (Kovács 2003, MNRAS, 342, L58) alapján nagy pon-

tossággal meghatároztam a halmaz vörösödésmentes távolságmodulusát, melynek

értékére 16, 31 ± 0, 04mag adódott [4].

VII. Többszín-fotometriai adatok, valamint fejlődési és atmoszféramodellek alapján pon-

tos becslést tettem a halmazban található vörös óriáscsillagok nehézelem-tartalmára

vonatkozóan. Az ebből származó −2, 12 ± 0, 05dex érték nagyfokú egyezést mu-

tat a korábbi spektroszkópiai vizsgálatok eredményeivel, ugyanakkor drasztikusan,

∼ 0, 5dex-szel alacsonyabb az RR Lyrae-k [Fe/H] indexe és Fourier-paramétereik

közötti empirikus összefüggésből (Jurcsik & Kovács 1996, A&A, 312, 111) származó

eredménynél. A néhány további fémszegény gömbhalmaz esetén is észlelt diszkre-

pancia a felhasznált modellek alapján nem magyarázható meg az ezen objektumok

kémiai összetételében általánosan tapasztalt, a relatív szoláris értéknél magasabb

alfaelem-gyakorisággal. Ugyanakkor rámutattam, hogy a tapasztalt eltérés való-

színűsíthetően leginkább a fenti, széles körben használt empirikus formula alacsony

fémtartalmú kalibrációjának hiányosságaira vezethető vissza, azonban az ellentmon-

dás mélyreható vizsgálata csak pontos spektroszkópiai megfigyelések birtokában le-

hetséges [4].

4. Összegzés

A kétmódusú RR Lyrae csillagok fizikai paramétereinek vizsgálatára új módszert dol-

goztam ki, mely fotometriai adatok alapján, kis számításigényű lineáris pulzációs mo-

dellek, valamint fejlődési modellek felhasználásával, majd az így kapott eredményeken

történő egyszerű általános korrekciók végrehajtásával lehetővé teszi a vizsgált objektu-

mok fundamentális paramétereinek nagy pontosságú meghatározását. A módszert a két-

módusú RR Lyrae-k teljes paraméterterére nézve reprezentatív mintára alkalmaztam,

melynek eredményeképp számos fontos elméleti összefüggést találtam az alapvető fizi-

kai paraméterek között. Elvégeztem az M53 gömbhalmaz két színben történő általános

idősor-fotometriai felmérését. A megfigyelési anyag redukciójához alkalmazott új techni-

kák segítségével új változócsillagokat fedeztem fel és jelentősen kiterjesztettem a halmaz

RR Lyrae csillagainak fotometriai adatbázisát. Ez utóbbira támaszkodva nagy pontosság-

gal meghatároztam a halmaz vörösödémentes távolságát. Az M53 vörös óriáscsillagainak

többszín-fotometriáján és elméleti modelleken alapuló új eljárás segítségével meghatároz-

tam a halmaz átlagos fémtartalmát, továbbá rámutattam az RR Lyrae csillagok kémiai

nyomjelzőkként történő alkalmazásának problémáira. A dolgozatomban ismertetett, új-



szerűen alkalmazott, illetve teljesen új fejlesztésű vizsgálati módszerek további felhasznál-

hatósága igen széleskörű, ezáltal a későbbiekben is nagyban hozzájárulhatnak az RR Lyrae

csillagok fizikai tulajdonságainak jobb megértéséhez, valamint a távoli csillagpopulációk

vizsgálati eszközeként történő felhasználásához.
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